
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΝΤΑΒΥ 
ΟΝ Τ8Ὲ 

ΠΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡΤΟΌΒΈΕΝ: 

ΟἈΙΤΊΟΑΙ, ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΠΟΜΠΙΈΤΊΟΑΙ, 

ὙΠΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕΒ ΤῸ ΜΙΝΊΒΤΕΒΒ ΑΝῸ ΒΤΌΡΕΝΤΒ, 

ΒΥ 

ΖΦΟΗΝ ΡΕΤΕΒ ΠΑΝΟΕ, }.Ρ., 

ΤΉ ΟΟΥΕΟΊΤΙΟΝ ἮΙΣΕ Δ ΒΌΝΒΕΒ ΟΥ ΣΝΙΝΕΝΥ ΣΌΒΟΡΕΔΙΝ ΒΙΥΙΝΈΒ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ ἘΚΟΗ͂ ΤῊΕ ΟΕΚΧΑΝ, ΑΝ ΕΦΙ͂ΤΕΡ, ἩΙΤΗ͂ ΑΣΦΙΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

ΡΗΠΙΡ ΒΟΗΔΕῈ, Ὁ.Ρ., 
ΣΝ ΟΟΚΝΕΟΤΙΟΝ ἩΙΤΕ ΔΙΥΕΒΙΟΔΗ ὈΙΥΙΝΕΒ ΟΥ̓ ΥΔΒΙΟῦΒ ΕΥ̓ΔΙΌΞΙΙΟΑΙ, ὉΣΒΟΝΙΗΔΎΙΟΝΒ, 

γΟΙ. ΥἹ. ΟΕ ΤῊῈΞΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΕΞ ΤῦΎὅὧῸ ἘΡΙΗΤΙΚΕΞ ΟΕ ΡΑΌΣΪ, Τὸ 
ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

| ΝΕ ΥΟΒΚ: 
ΟΠΑΒΙΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕΒ, ἃ 60., 664, ΒΕΟΛΑΌΜΧΑΥ. 

1870. 



ΤῊΝ 

ΠΟΤ ΚΡΙΤΉΝ ΟἿΣ ΡΑΠ]}, 

ΟΟΒΙΝΤΗΊΙΑΝΝ. 

ΒΥ 

ΟΗΒΙΞΤΙΑΝ ἘΒΙΕΌΒΙΟΗ ΚΙΙ͂ΝΟ, 

ῬΟΟΙΟΣ ΟΡ ΤΗΞΟΙΟΟΥ͂, ΑΧΡ ΤΑῊΒ ὉΞΑΝ ΟΥ̓ ΜΥΔΒΒΛΟΝ ΟΥΝὙὨἨ ἘΞΒ ΝΒΟΚΔΛΔΆ, 

ΤΑΝ ΒΖΑΤΕΡ ἘΚΟΗ͂ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΡ ΚΕΡΙΒΕῈ ΟΕΚΜΑΛΙ ἘΔΙΤΙΟΝ, 
ἩΙΤῊ ΑΡΦΙΤΙΟΝΒ, 

ΠΥ 

ΒΥ 

ΘΑΝΤΙΕΙ͂, Ἢ. ΡΟΟΒ, Ρ.}., 
ΨΑΒΊΟΆΒ, ΟΥ̓ ΤῊΒ ΗΕΙΟΗ ΒΎΒ. ῬΕΒΕΒΥΤΕΒΙΔῊ ΟΕΌΒΟΝ, ΜΕΉΔΕΚ, Ν.". 

ΤΟΥΒΤΗ͂ ΣΙΤΊΟΝ. 

ΝΕ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΛΕΒΙΕῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 60., θδ64ᾳ4 ΒΒΟΑΡΘΜΑΥ. 
1870. 



ἘΝΤΕΒΒΡ, δοοστάδης ἴὸ Αοἱ οὗ σθηρτοδῆ, ἴπ ἰδὸ γον 1808, ὈΥ 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΆ, ἃ 60., 

Τὴ ἰδο ΟἸἹοεῖκ᾽α ὁδοο ὃΥ ἢ.:6 Ὠϊοιτὶοὺ σουτὲ οὗ ἐδ Ὁπἰιοά Βὲδίοβ [Ὁ Σ ἴπο Ββοπίδαογηῃ Ὠϊδιίεὶοὶ 

οὔ Νον ὕοσκ. 

«ουὐφοσνοοοοσοσσουνοφαοοθα. ραρ αν ἀκα, ἀράν δ 
Ὡαοοιοοφουσυιεονυυνιποσοοοοουσουσοσουυοθυυσουοθηνρούδοοσ 

248. Β. ΒΟΡΟΞΕΒ, ῬΆΒΑΒ ΟΥ̓ 
ἘΠΕΟΥΒΟΈΤΥΡΕΒ, ΤῈΕῈ ΚΝ. Υ. ῬΒΩΤΤΙΝΟ ΟΟΣΜΞΑΞΥ, 

δ1 ἃ δά Ν. Βιχί δὲ. ῬΗΠδδοΙρδία, ἐξ, ον δὰ ."" 81, 88, απὰ 8δ Οοπένο αἰγεσέ. 
πουθοφοοοοοοφοοοοροφοσρονοσοαυδυδοοοϑοοθθθθ, βαμήραρραν εψανρερεθνμκοεοσεμρθξοῦβερθδα, 



ΤΗΔΝΒΙΑΤΟΒΞ ῬΒΕΒΑΟΘΕ,. 

ΑΥΣΤῈΒ ὨΘΑΥΥ ΤΟῸΣ Ὑ6878 οἵ Ἰαῦοτ, τοταϊ θὰ δὲ ἰπίοσνα]8 ὈΥ͂ τθδϑοὴ οὗ 111-86 ἢ, 1 δὶ 80]9 

ἴο ἴαγ Ὀοΐογο {8 ρα] 1. γ. ΚΕ] π᾿ 5 δΌ]9 ΟομλμλθαίαυΎ οὐ {86 ΕἸγοὺ ΕἸ ρ᾽ 5.16 ὑο ἐμ Οου αἰ ἱδηβ ἴῃ 

βοιμϑ ἰὴ οὗ δὴ ἘΠ ρ 8 ἄγοβα. Το αἰ οὉ] 168 οὗὨἨ ἰγδῃϑ᾽ἰϊηρ δ18 Ἰηνοϊ γα δ ἃ βοδοϊδϑίϊο βίγ]6, 

ἀοσισησὰ ΟὨΪΥ ἴογ Οογτηδὴ δἰ ἀθηΐβ, Ἰηὐο γϑϑδὉ]6 ΕἸ ΠἸΒἢ, δυϊοα [Ὁ {86 ῬαὉ]1ς δ Ἰδσζθ, σϑὴ Ὁθ 

ΚΠΟΥΤΩ ΟΠὨΪΥ͂ ΟΥ̓͂ ΒΌΟΗ 85 δδνο δἰξειαρ θα ἃ ᾿ἴκὸ ἰδεῖ. Τὸ δανθ ἰγδηβϑὶαίϑα 11 ὐϑγ]γ, δηᾶ ανο 

κἰσἱοῦγ ὉΠ] ον Ἀ18 ταϑίμοά, νου] μανθ 66 ὑο τηϑῖκο ἐμ τους ἃ οοτηρδγαίϊνο ἔδιΐασο. ΒΥ {6 

οοπβοηὺ, ἰμογθίοσο, οὗ 86 ῥσχϊῃμοὶραὶ Ἑδιίον, Ὅχ. Βομαθὶ 1 αν, πιὐβουὺ αἰύοηρ (86 τηϑδπΐηρ, 

ἱπίτοδυοοα Βα οῦ τηοα! Βοβίϊοπβ οὗὨ τηοί πο δηὰ βγ]6 Δ5 βϑϑιημ θᾶ ὨθοθθϑαΥΥ ὑὸ σὶνο [6 ΟΟΙΩΤ ΘΗ ΑΓ 

ἐ6 τιάοϑί οἰχτου]δ ὔοῃ. ΤῊΘ Θμδηροβ τηϑὰδ πάνθ ὈΘΘἢ ταΔΙἾΥ, ἴῃ Βα 51 αὐ δὴ ΕΠ ἢ ΙΒ} ἰοχὲ 

ἴον ἴμο αγϑοξ, ὁχοορύης τ ΠογῸ ἐδ Ἰα ον γγ1ὰ5 δΔΌβο  αὐθὶν σοαυϊτοά ἕο τοπᾶθυ (ἢ 6 οοταταθηὺ ἰη.61]}- 

αἴὉ16,---ἰα ᾿Ἰπ ογοδ δύϊηρ {818 ἑοχὺ ἐπγοαρ 86 ὈΟΑῪ οἵ {μ6 ΟΟταταθίαευ ἱπαιοδὰ οὗ ραϊ της ἃ ἴον 

οδἰοῖ- ττογὰβ αὖ {86 Βορρᾶ οὗἨ [89 ῬδγΆρτ ΡΒ,---ἰῇ Ὀγοδκίηρσ ἂρ ὑδα πλϑ] ΟΣ ἐΥ οὗἨ [89 ροηᾶθτγοῦβ 86}- 

ἰδπδοθ ᾿ἱπύο ὑμεῖν οοτωροηθαῦ ραγίβ (8 ἴδ Ὀοϊῃρ ἰοῦ 88 Βρϑοϊ πη} ᾿6ῚῸ δῃᾷ ὑβθσθ ὕο ΒΟΥ στ βμαΐ ἃ 

Οοστηδῃ βομοὶδν 18 ΘΑ ΡΔὉ]6 οὗὨ ἱπ {118 ἀϊγϑοί! 0}),---δη ἴπ οταϊ ὑπ βοτὴθ ρογέϊοηβ οὗ {86 Βοιῃ]]ο- 

ἐϊο41 δηὰ ρσδϑοίϊοαὶ βϑούϊοηβ ΜΆΙοΣ βϑοταϑθὰ ἐο Ὧθ Ὠθϑά 686] οχίθῃ θὰ. ΤῊ ρασίβ δ ἀθὰ ὈΥ τηθ, 

16 811 Ἰηβοτίρα ἴῃ Ὀγδοϊχοίβ, τ ἢ [88 ὀχοορίύϊοη οὗ 86 ὑδχὺ ἴῃ ὈΪ]ΔΟΙ Ἰούίον, ἀπ (ἢ μοδάϊηρβ ὑπᾶθσ 

ἔδο σαρίϊοη “ Ῥοούγίμα! δηᾷὰ ΕΠ 1οΑ] " ὮΙ δτὸ ἰἰ8]1ο]ζοὰ, 411 τααύου ἐδ Θῃο]οβοά, το 18 

ποὺ δοοτοαϊ θα ἰο ρασιϊ σΌ]ΑΥ δαΐμοτβ, πχυβὺ Ὀ6 Δβου θα ἰο ταΘ. ΤῊ]8 σϑῆογαὶ δοκηον)θαρτιαθηΐ οὗ 

ΤΕΒΡΟΙΒΙ 1 1 δνθ ῥτοίοστοα ἰοὺ τηδκθ ἢθῦθ, γαύῃϑυ ὑθϑῃ ἰπβογὺ ΤΥ, οὐ Ὁ. 7. Ῥ. 41} ἄονγα {89 

Ῥθ9---ΔΥ, 88 8 Ὑδτη οὗἨ ΤΥ οσῃ. ΤῊΘ δά] 08 τηϑᾶθ ὈΥ τηθ, 1ὑ ν7}}} Ὀ6 Βθθῃ, δυχουπὺ ἰο ΟΥ̓ΘΓ 

080 ἀπδυίοῦ οὗ ἐμ ψ 8019 Οὐταγηθηΐασυ. ΤῊΘ δαύβουβ οοηβα] θα μδνθ ῬΘΘἢ τη] ΑἸίογὰ, βΐδη- 

Ἰογ, ἸΤοτάϑποτί, Ἡοάρο, Βοθογίβοι, ΒΙοομ 614, Βαγηθϑ, Ῥοο]θ, βοοίύ, Εἰ ΌΥ, Μϑνον, ἀο  οἱΐο, 

ΟἸδβῃδυθοη, Βοηροὶ, Οαἰ νη, δὰ Οδσγγβοβίομλ. ὅϑὅ'οἢ Ῥουίϊοηβ οὗἨ ὑβοὶγ βϑυθσαὶ ΨΟΥΚΒ 88 βϑϑιηθα 

οδἰσαϊα θα ἰο βῃοὰ ΠΙρὺ οὐ 86 ὑοχὺ, οὐ ἰο 1] υϑέγαὺθ ὑμι6 Θοῦγβο οὗἨ Βι0]1ο8] Οὐ ]Ἱοίϑτα, 1 μανθ ἔθ 

τδοῦ, ὙΤμ6586 ἐγοαυθηὺ οὐδ] ΟΏ8, 8116 ὑμ 0 Υ ἈδνΘ βεσυϑὰ ἴο ϑῃσίοι ὑμθ ῬΟῪ οὗἉἩ ὑβουρμύ, παίυγα ἱΥ 

ἰοπάοά ἕο Ὀγοαὶς ἀρ (88 Ἰορμίοδὶ βἰσαοίασο οὗ ἐδ 9 ραγαρυδρῆβ; Ὀυὺ [86 Ἰδοὶς οὗ σου πα ΠΥ, Βοτθ- 

ΟΥΘΓ 566} ἰοὸ οχίβὺ, 17}}1} Ὀ6 ἰο]ογαίοα ἴου ἐδ βδκα οὗ ὑμὸ Ὀϑηϑῆϊΐ ἀογϊνοά. 

Το πο μοι] ϑίϊοδὶ βϑοι 8 1 δανὸ δααρὰ {δ Ρ͵8}8 οὗἨ ΒΟ ΒΕΙΤΩΟΠΒ 88 1 Ὦδνο ἰουηὰ ἴῃ ΣΩΥ᾽ 

ΠΙΌΤΑΙΥ, ποὺ δοίη 1ῃ οἰγοππηδέϑῃμ 668 ἔΓΘΘΙΥ ἴο ΘΟ] ΔΩ͂ ΟὐΠῸΓ 881 που]Ἱὰ ρἸδαγ μανα ἀοηθ. 

Τῃ ΘΟὨ ΒΘ Θη06 οὗὨ ΤΩΥ͂ 111-864}, Ὧτ. Ο. Ῥ. ΩΣ, τὸ μδ8 Ὀ6ΘῺ Ῥ]οαβδη }Υ δβϑϑοοϊδίοα νη ἢ 

ΤῺΘ πῃ Ὀγορδγηρ ἰδ βοοομὰ Ερίβι16, Εἰπάὶγ οοπδοηΐθα ὕο δδβϑὶβὺ 1ῃ ξαυηβαηρ ὑμθ οτἐϊο8) ποῦοδ. 

οη ἔδο ἰοχὺ ἴτοτῃ ομβδρίος 1. ἰο {9 οῃἃ. [Ι͂π {18 ἢθ [88 Ὀθθῃ (ΔΓ ἸΏ το [Ὁ]1 δηά ρα πϑίδκὶην 

ἐπδη 1 τᾶϑ ἴῃ (ἢ ΘΑ ΘΓ ομδρίογβ; ΤῸ ὙΙΟὮ ΒΟ ]αγβ 1111 ὑμδὴκ τὰ. Τὴδ ρογίϊομβ δά θὰ ὮΥ 

Ἀϊπὶ 8.Θ ΨΟΙΥ͂ ῬΓΟΡΘΙΙΥ ἀϊδιϊησυ θη θα ὈΥ 18 1 1014]8 Ο. Ρ, 

: ΄ΝῃΙἜ ΑΔ ( 
Ν 

“δὰ ἐν 



ἱϊ. ΤἈΑΝΗΓΑΤΟΒ ΡΒΕΡΑΟΕ. 

1 8680 ἜΧΡΙδηδίοβ 1 βαταὺ 89 ποτκ ἴο ἐμ οἀπάϊὰ ἠπάρτηοηὺ οὗ ἐμ6 ΟἸ τ βΐδῃ ΡΌΒΙΙΟ, 

1η ἔδθ ΒΟΡΘ ὑδαὺ ἔμ 6 0 .“1}} δηὰ 1{ ἃ δουυ οθδῦ]ο δἀἀϊ λοι ὑο ἐδ9 δουπάδηὐ δῃὰ ϑχοθθαϊησἹῦ γα] 809 

Οοχητηθηΐασοθ ἐμβδὺ Ἀανθ ὈΘΘῊ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἰϑβαθα οἡ ὑμὶ8 ρογίίοη οὗ ἰδ6 ΝοῪ Τοϑίδιηθηί. [Ὁ ᾿ξ π}} 

δἰὰ ἴῃ Ἰοδάϊηρ δ} ἰο ἐδ Ὀούξον πάογβίδηδίηρ δὰ δρρσϑοϊδίϊοι οὗ ὑμιὶ8 ταοβὺ ἱτηροσίδπέ ροτγίϊοι 

οὗ Ξοτὶρίατο, σινιηρ ὑμοῖὰ ἃ εὐμο οὗ (9 Ὀοποᾶύ 1 μᾶνο ϑῃ)ογοά, 10 νν}}} Ὀ6 {88 Ἰαγγοδβί οοπηῦ 1ῃ ΤΑΥ͂ 

ΤΘΟΟΙΆΡΘΩΒΘ ἴοῦ ὑῃ9 ΙΔΌΟΥ βρεηΐ οἡ 10. βουθσθ οὔ ὑϊοίϑυαλ οὐ (ἢ βίγ]9 οἵ ὑπὸ ἰγϑῃδιδίϊοῃ 1 στηὰδέ 

ἀορτϑοδίο ἴῃ δάνδηοθ. 1 1 Ὦδνοὸ βυοοθοαθα ἴῃ ραύξϊηρ Ὦγ. ἘΠΙηρ᾽ 8. Θχοθθαϊηρ]Υ ἱπνοϊνϑὰ, ῥσο]χ, 

ΘΌΠΙ ΤΟΙΒ, γοὺ ὑμουρλιείαὶ βύγ]ο ἰηύο γϑϑάδο]ο Ωρ ἰδῃ, Ὁ 18 τηοσγο ἐμδῃ 1 ἀαγοὰ ἴο Βορθ ἴῸγ αἰΐοσ 

δΒεανὶηρ 6] ]δὑθα ἴῃ ἐμ 9 ΤΟΤΕ ἀπ α ΟἸΘΑΥΥ ΔρΡῥγϑθηαθα ἐμ6 πδίαγο οὗ ὑμ9 ἰδϑὲ Ὀθίοσθ 6. [π ϑο- 

ΒΘ]ΌΘΠΟΟ οὗ Ὀοὶῃρ ΟὈ] σα ὑο γϑοδϑὺ {Π9 ψ; 016 οὗ 86 Θχϑροίϊοδὶ δηὰ οὐ θα] ρϑγί, δηὰ, 88 1 ἴθ, 

ψΟΥΚ του οὶ ἰπίο 8 ὩΘῪ ταθϑί οί, ΒΟΙΩΘ Β᾽ 1 ὐ οττοῦβ οὗ ρυποίαδίοῃ δηὰ ᾿οὐ θγηρ Ὑ71}} Ὀ6 Ἰουππὰ ὶπ 

[8:0 ΘΑ. 16. Ομδρύίθσβ, ἴου Ὑ ΒΙΟὮ 1 681 ἐδθ γοδάθυ Β μα] 6 Π06. 

τ ἐδ6 ὀνογ-ρτοπίηρ. οοη ν]Ἱούϊοη ὑμβδ ἢ0 ΟΟΣΩΤΩΘΗἑΔΓΥ οὗ ὉΠ ΠΒρ᾿γϑὰ τη Ἵδῃ οΥΟΣ θχδαδὺ 

{86 ἔ]Π]π688 οἵ τωϑϑηϊπρ οοπ αϊηοα ἴῃ {6 βουιρύυγοβ, δηὰ ἀΘΟΡΙΥ οοπβοίουβ ΠΟῪ ἴἈΣ ϑοτέ ὑδ18 ὩΘῪ 

οβογί [4115 Ὀθ]ον ἰδ αὐΐαι δ Ϊθ βίδπάδγά, 1 πὴ ἀἸ Π ἀθῆοθ ργοβοηὺ 10 ὑο {86 ΟἸ ΌΓΟΝ 88 ἃ ὑσὶ δα ὺθ 

οὗ ΒυνὉ]6 γονϑσθηοθ δηὰ αἰδοίου ἴον ἰδ Ῥνγοτὰ οἵ αοά, δῃὰ 6 ἐοϑῃ οἵ εἰποθγθ ἀδδίσο ἐμαὶ ἐδμὶβ 

)οσὰ σωδὺ Ὧθ ΤΔΟΥΘ δῃἃ τοοσὸ Κπόντῃ, ἴο]ὑ, Δη ἃ Θπ᾽ογοα ὈΥ 411] Ὀ6] 1 ον σβ, οὐ ΟΠ]Υ ἴῃ ἐΐθ οὈὐνίουβ 

ΒΟΟΡΘ δῃ Ιηογ ζΘΏΘΓΑΙ ΤἸηϑϑηληρ, Ὀαὐ αἶδὸ 1π ἐδθ βυδέϊον ᾿ηρ]οαύοηβ δπα βυρροδβίοηβ οὗ 18 

Ἰηοοῦδ δηὰ ἔθῃβοβ, 18 Ῥαχίϊο168 δῃὰ ογάθν οὗἨ ἰδηρθαρθ, θθίηρ 81} Ἰηΐοστωϑᾶ ὉΥ ἰ86 βριγιξ οὗ ἐμ 

Ττἱνίησ Ομ Ὑ}0 18 {π6 ὅτι δῃηὰ βοῦγοο οὗ 8411 Βοδαΐγ, ἀοοάπθβθ, δμὰ Τατίδ, 

Ὁ. . ῬΟΟΒ. 

ΝΈΜΑΒΚ, αγοΐ 21, 1868. 

ΤΏ ἰγδῃβίδιίοι οὗὨ [818 Ῥδγύ οὗ [80 Β δίδισογἷ 'ἴ8 τηδὰθ ἔγοσῃ ἴῃ βοοοηὰ αδγηδη οἀϊοη, 1868, 

858 τονϊβοὰ Ὁ ἰδ μου. Μνυ. Ηλσυσ, αἵ Οταῦπα, δὴ ᾿ἰπυταδὶθ ἔτθηὰ οὗ Ὦτ. Κτικα, τμο ἀϊοὰ ἃ [6 

ὙΓΘΟΙΚΒ δ ὅδ ἀαὶθ οὗ δῖ ῥγοΐίδοθ 0 6 ὅγεὶ οὐϊοῃ (σοὺ 1, 1861). 

Ῥ, 8, 



ΒΙΘΟΘΟΒΑΡΗΙΘΟΛΙ, ΒΚΕΤΟΗ ΟΕ ΡΆ. ΚΙΙΝΟ6. 

ΒΤ 

ΤΗΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ἘΡΙΤΟΒ. 

ἘΈΤΙΕΡΘΕΙΟΗ ΟἬΒΙΒΤΙΑΝ Κτνα, Ὁ. Ὁ., ἔθ δαΐμου οὗἨ 886 ΟὈτασΩΘ  ΆΤΥ οἡ ἐμ ΕἸρὶβι]68. ἐο 89 

Οομπύμίδηθ ἴῃ Ὦτ. ϑηρο 8 Βεδείισονκ, 88 Ὀοσῃ Νόον. 4, 1800, αὖ ΑἸίάοτί, ἰὰ ἐμθ Κιηράοιῃ οἱ 

Νυνί οτω, δὰ ἀϊοά αὖ Μαγθδο 1 ΑΡΠ], 1861. Ηἰ8 ἰδύμον 88 ἃ οἰοσζγιαδη οἵ ἰμ6 Εἰνδῃροὶ!- 

68] Παίδογαπ ΟΒυγοῦ, δηὰ ἀοθδίϊηθα Ὠὲπὶ ἴοσ ἰδ 6 βαῦλθ οδ Πρ. Ὑουπρ Κ]ηρ ραβϑοᾶ ἐβγου σῇ ὑμαὺ 

ἐποτουρἢ δγδίθιαιδίϊο σοΌΣΒο οἱἨ ὠο]888108), Ῥ ἘΠ] Οθορ 1081] δηὰ ὑμθοϊορμίοαὶ ἐχαϊπὶηρ ἴῸΥ ΒΊΟΝ {86 

ανσταπβϑβίδ, ὑμ6 ᾿Ο Σ βϑι ηδτῖο8 (δα ] τοι, βοθδηίμαὶ, ΒΙΔα ὈΘΌγΘα δηὰ Ὀζὶ), δηὰ {86 Ὁμϊ- 

γοχϑὶὶυ οὐ ἮΝ ὑγίθιι Ὁ ΥΩ Δ’Ὸ ὈΠΒΌΓρΡαβϑοα οτθα ἴῺ ΟἸσσηδηγ. ΑΠοΥ ρσταἀυδίϊηρ ἴῃ Τὐθϊηρθη δ6 

Ἑοηὺ ἰο ἰμ6 ιν γι οὗ ΒΟΥ], ΒΟ 88 ὑμ6ῃ αὖ {Π6 μοὶρσαὺ οὗ 1.8 ἕαχαθ ἰπ ἴ.ι6 ὑβθοϊορίοαὶ ἀθ- 

γῬαυίθηΐ. Ηρ αὐῤθηαοα οἰ] 6ΗῪ ὑδ6 ἸοούΓ68. οὗἨ βο ]ΘΙΘΥΤΉ Δ ΟΘΓ δηὰ Νϑδηάογ, δῃὰ δηογϑα ὑμθὶν 

ῬΘΙΒΟΙΔ] [θη ἀβῃ]ρ. Ηἰ8 ὑμθοϊορίοαὶ ν᾽θννβ ὙΘΥΘ τηου]ἀ θα ὈΥ μι686 οοἰουγα θα αἰ νη 68, Θβρϑο δ! ]γ. 

Ὁ Νοδηάογ; Ὀαὺ |κὸ τηοϑὺ οὗ ἐμιϑὶῦ ῬΡᾺΡ:18, 6 δανδηοοά θογοπᾶ ἔμθῖι ἴῃ ἰδ6 ἀἸγϑούϊοῃ οὗ ἃ ροεὶ- 

Ὧν δυδηρϑὶ θοαὶ οὐἱβοάοχυ. 

ΟἹ [18 σοίυτη ἰο Ἦ ὑγίθιθοσς ἴὰ 1824 ἢθ βροηὐ ἃ ΤΟ ὙΘΔΥΒ 88  ὐεροίογι ἴῃ ὑπο ἐβοοϊορίοαὶ 

ΒΘΙΏΪΠΔΓΥ δὺ ΤΙ ρ6η---8ὴ ὨΟΠΟΓΔΌΪΘ ροβιθοῃ οὗ ἑαΐοῦ δῃα δϑϑιϑίδηΐ Ὀγοΐββδου, ὑο ὙΒΙοἢ ἃ ἴον οὗ 

86 Ὀοδί, βοβ οἶδυβ οὗὐἠἨ ϑδοῖὴ ρσταδυαδίϊηρ ο184858 τὸ δρροϊηΐοα, ψι ἐμ} 6 δααϊομαὶ δαἀναπίαρθο οὗ ἃ 

ἸΣΓΟΓΑΤΥ ἸΟΌΓΣΠΘΥ αὖ ἴῃ ΘΧΡΘΉ80 οἵ ἴῃ μονογῃμλθηῦ. [ἢ Μδτσγοὶ, 1826, 9 γγὰ8 οἱοοὐθα ἀβδοο (. 6. 

διαβὶβίδηὐ τα ἸΠἸβ θυ) 1 ἐδ ἑοτη οὗ ΤΥ ΔΙ] ησοη, ἩΒΘΓΟ ἢ δρθηῦ βὶχ υ80[Ὁ] δῃ ἃ ΒΔΡΡΥ γϑᾶσβ. Ηθ 

ὙΓΔΘ ΤηΔΙΤΙοα ἰο ἃ στα α- ἀδαρὐοΥ οὗἩ ἴμ6 σα] ΘὈγαύθα ΡὮ]ΟΒορμ ον, ΕἾ. Η. Φδοοῦ.. ὙΆ11 (ΑΙ ΓᾺΠΥ 

ἀἀἰθοβαγρίηρ 818 ἀαΐο8. 88 ραϑίοσ, 6 αγῃβμθα ἔγοαπθηΐ ΘΟ αὐ ]οη8 ἰο Ἰοδάϊηρ ὑμϑοϊορίοαὶ Β6- 

φῖονθ, ἩΒΙΘὮ τηϑάθ 18 ὭΔΙηΘ [Δ ΟΓΔΌΪΥ ποτ ἐμγουρμουύ ΟἸΘΥΤΩΔΏΥ. 

1ῃ 1882 Ὧν. ΚΊηρ σϑοοϊνϑα δηὰ δοοορ θα 8 98]] 88 Ῥγοΐοδβϑου οἵ ἐμϑόϊορυ ἴῃ {86 ΠΣ γβ ἐγ οὗ 

ἹΜατθυσω, σ᾿ ἤοτο ἢ ἸΔὈΟΓΘα ΒΟΟΘΒΘΙΌ ΠΥ δηἃ δοοορ Δ ὈΪΥ ΤῸ ἴδῃ γϑασβ. [ἢ 1842 Βα [0] ον ἃ οὉ]] 

ἴο [86 ΤΙ νογβιν οὗ Βοηη, δηὰ ἰδυρεὺ ἰμόγο }}} 1849 δ᾽ἱοηρβιὰθ οἵ βυοι θα ποηὺ οΟ]]θαριιθ8 88 

Ὅγτβ. Νιίζϑοι, ΒΊΘοΚ διὰ βδοῖς. ΤὨθ βίαίθ οὗ 8186 θϑ] ἢ ̓ πἀπορα Ηἰπ ἕο τι ΒΓΑ ἴγοσῃ ὑῃ6 808- 

ἄοτηϊς σαγθοῦ ὑοὸ ΜΏΙΟΣΝ 6 Βαὰ ἀονοὐοα βουθηΐίθοῃ οὗ μϊ8 Ὀοϑὺ ὑθασβ, ἰο ὑδ8 τἸῆογθ ααϊού δη 4 β' τω Ὁ]8 

1} οὗ 8 οουμίγΥ ραδίοσ δἱ ΕἸΟΥΒ δος, ἴῃ 818 πδίϊνο ἮΝ γί θοσ. ΒΘ Ὧ18 Βοδ] ἢ 188 τὸ- 

διογοά, ἢθ δ εσθὰ ὌΡΟΣ ἃ ΤΔΟΤΘ ΘΧύΘΏΒΙ 6 ΒΡΆΘΤΟ οὗἨ [800 88 θθδῃ οὗ Μδσθδοι οα ὑμ6 Νϑοκαν ((80 

δισ ἢ -ῬΙ οο οὗἨ β6}Π16γ). ἨΠ5 Ἰοίϑασο Βουσβ [6 ἀδνοίοα ἰο ἐμϑοϊορίοαδὶ βύπυ {111 ἢ]8 ροδοθῖι] ἀθαΐῃ. 

Ὧν. ΚΊΙΠρ νγγὰϑ ἃ ρϑῃ ]οηδη οὗ ρτοδὺ βἰη] ΟἿ ΕΥ̓ δηθὰ ΡΟΣ Υ οὗἨ οδαγδοίου, ρ]δ ἢ δηὰ ταοάεδϑὺ ἴῃ 

ΔρΡΡΟΔΥβΏΟΘ, σϑηὐο δηα δα Ὁ]6 ἴῃ ὑθροσ, Κἰπὰ δηᾶ αϑοούοηδίο ἴῃ ΠΡΡΟΒΟΣ, ΘΡΠΠΘΗΣ ΘΥΔῺ- 
1 



ἹΥ͂ ΒΙΟΘΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ, ΞΚΕΤΟΗ͂ ΟΕ ΡΒ. ΚΙΙΝΟ. 

961108], γοῦ ΠΠΌΘΓΑὶ ἴῃ Ἀ18 σίου, οὗ 80114 Ἰθαγηΐηρ, βου δηα βοῦοῦ ᾿ἀρτηθηΐ, Β᾽ ΠΟΘ σΘ δα Βαγ}Ὁ]6 

Ὀἰεῖγ. ΑΒ ἃ ρῈ}]] οἱ ϑβο]θιθστωδοῖιοῦ δηὰ Νϑδηᾶου, μ6 τεϊδι θα ἔγοσα [ἢ [ΌΥΤΔΘΓ ἃ ᾿ἰγοἱγ Ἰαίδγοβί ἴπ 

{86 ϑγϑίθιχαιϊο αυγδηροιηθηῦ δὰ βρθουδύνο οοπδίγαοίίοι οὗ ὑμὸ ἀοοίχηοθβ οὗ ΟἸἈ υ βυ δηλύν ἤτοι 

{86 Ομ γβίοϊορίοδὶ δπα βούουοϊορίοαὶ ργὶποῖρ]θ; τ 8116 ἢ ΘΔ ΠΟΥ ἮΘ Βμαγοα ἃ ἰονο οἵ βουιρίαγαὶ 

ΒΡ οἰ, δὰ ἰαϑίο [ῸΓ δἰϑίοσυ δηὰ 86] ἃ ὑο ἐδθ ταοίΐο: δοῦιιβ εδὲέ ψμοαά γαοὶ ἐλεοίοσινε. 

Ης “8 το ογϑϑίϊνϑθ σϑῃλαθ, ΟΡΘΏΪΩΣ ΠΟῪ ΔΥΘΏαΒ οἵ ἐπουρδύ, Ὀπὲ [Ο] ον οα. ἴῃ, (ἢ 8 ὑχδοὶς οὗ στοαὶ 

διὰ ροοὰ τη, γοὺ τὶ ἢ πο αἰἰδουισ παύου δᾶ ἱηαἀθρϑηάθηΐ ἑπαἀρτηθηΐ. Ηδθ ταϑ ποὺ ὈΓΠ]|ΠΔπὶ 

οἰ ΠΟΥ 88 ἃ ἰθοῦΣΟΥ ΟΥ̓ ῬΧΘΔΟΒΘΥ, Ὀὰΐ ὙΘΣῪ 1υϑίγαοίίνο, δου δηὰ τ]πηϊηρ, δὰ τγ88 ΒΙΡὮΪΥ 68- 

ἰθοιηϑᾶ δῃὰ Ὀοϊονϑᾶ ὉΥ͂ 411 γ8ο ΚΗΘῪ δἷπι. [ βροῃὺ βϑύϑσαὶ ἀἄδγϑ ὙΓῚ Ὠΐμλ 1π (ἢ 6 [ΔΙΩΠΥ οὗἨ Ὦτ. 

Κυσπιδοῦοῦ αὖ ΕἸ οτίϑ] ἃ (ΠΟὟ αὖ Ῥοίβαβῃ) 1η 1824, τ οτο, ἑορσούμου τὶ Ὀγ. στα δ δου δηὰ 

Ὅτ. ϑαηάϑυ, ἢθ δϑϑιβίϑα αὖ Σὰν οὐηδίϊοα οἢ ἔδο ονθ οἵ ΤΩΥ ἀδρδγίοσο ἴοὺσ Ατηϑσῖοδ; δηὰ 1 τηϑὲ 

δῖμα αἰνοσναγάβ δἱ βίας ραγὰ δηᾷ δὖ ἃ σοἰβθι ΟΠΔΙῪ ἴδϑ ναὶ αὖ 689] ἰῃὰ 1854. 1 γ8}] σϑιυθτα δ. [86 

ἸχΩΡΓ ΒΒ 0. ὙΒΙΟῺ Ὧ18 βινοοῦ δηὰ ἸΟΥΘΙΥ βριτὶῦ, 18. δια ρ] οἷν δα ἈΌταΠΥ τηϑθ ὍΡΟΣ 811 οα ὑμιο80 

ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, δηἃ ΒΟῪ ἢθ Τοιαϊηἀοα 8 οἵ ἐδ ὈΘ]ονοϑα ἀ]801Ρ]6. 

Ὁτ. ΚἸίὴρ οοτατηθηοθα ἢ18 ᾿ΠΘΓΑΣΥ͂ ΟΑΥΘΟΥ ἴῃ 1824 ὈΥ͂ ρυ]ΠἸΒΗϊηρ ἔτοτα στ δη βου ρίβ, δὐ [}9 βὰρ- 

ποδίϊοη οὗ Νοδπάθγ, ὑπ: ΒΘΙΤΩΟῺΒ οὗ Βουίμο]αΐ, ἃ ρου ΘΓ] ΕὙΔμοἰβοδῃ σου ῖγϑὶ Ῥγθϑοθοῦ οὗ ἔθ 1608 

ἀΘὨ ΌΓΥ, ὙΟ 18 βαϊὰ ἰο ανθ δἀαζοδϑϑα ογουγβ οἵ ἔσοτα. 60,000 ὑο 200,000 Ρφορ!θ, Βυθστυ ἴοὸΣ 089. 

Ὀγοδὰ οὗ 116. ΤὨὶβ σοσῖς 88 ἵν ΟΣΌΪΥ τουϊογοα ὈΥ ἰλθ οοἸοὈγαύθα αθγηλαπ. ῬΒ]]οΙοριδί, δοοὺ 

στίματα, πὰ ορθηθά ἃ τλϊδ9 οἵ ἐποοϊορὶοαὶ ἰοσο Ἡ οι ἰδ Ὀυγοα δηοης {86 αϑστωδῃ πχιύοσα οἵ (89. 

τ 14]9 ἃᾳ9. ὅϑ΄᾽'ποθ ἐμαὺ ὥσωθ ἢ Ῥγοραζϑὰ πὸ οχύθηδινο σους οχοορὺ ὑμθ Οοτωσηθηίαυυ οἱ {86 

Ερ ϑύ]ο8 ἕο ὑλ9 Οοσ αἰ ΐδηβ, ἕο ΒΟ. 9 ἀονούοα {89 Ἰαϑὺ γϑᾶτβ οἵ δὶ5 6. Ηθ στοίθ ὑμθ Ῥχοῖβοθ 

ἃ [07 ὙΘΘῚΒ ὈΘίοτΘ 18 ἀϑαίῃ. Ηθ δα τορϑδίθαϊυ ἰϑοϊαγοα οὰ ὑμοδο ΕἸ ἰϑί]68 τι }}116 Ῥγοΐδϑθοσ δὲ 

Μαγρυσρ δηὰ Βοῦῃ, δῃὰ ρυ 8 θα οοτηγηθηΐβ ο ἐδ6 τηοσο αἱ δῆ ο] Ὁ βϑοίϊοηβ ἴῃ ὑδ9 διμαϊσῃ πὰ 

Κγώΐζεη, δ Ἰαϊὰ Ἀἰπλβ6 1 οαὐ ΤΔΔΙΏΪΥ ἴῃ ὑπὸ δχοροῦϊοαὶ δθα ἀοοίσιπϑὶ βϑοοίζοηβ, 8116 ὑπ Βοταηὶ- 

Ἰοέϊοδὶ δ᾽πὺβ δ.Θ ππ Θ γ ρσαμογθα ἔγοπι ΟἹ] ἀοΓ Βοῦσοοβ. ΤῊΪ8 Οὐσηπηθη συ Ὑδ38 Ὑ6]}1 τοοοϊ γϑὰ ἴον ἰδ 

8011 Ἰοδτηΐηρ δηαἃ ΟὨγβίϊδη βρὶσιῦ; Ὀαὺ ἐδ βίγ]9 18 δοιαθυσμβαὺ ΒΘΑΥῪ δηὰ αἰἶσθβο. Ηΐθμοθ ] α]-. 

Ἰονγοὰ {86 ὑγδῃβ]αύοσβ [1] ΠΡΟΣ Υ ὑο σϑρτγοάθοο 1ὑ ἔγϑοὶυ ἴῃ δίϊοϑ ἴο ἐδ 9 ΕἸΏρ ΒΕ Ἰαϊοτα 88 ν76}] 88. 

6 μου οὗ (89 οτἱρίμδὶ, 1018 πο ἀϊδραγασθιηθηΐ οὗ (86 δυῦθμου ἴο 88 Υ ὑμδὺῦ 86 Ατηθγίοδῃ ἰσϑῃ8- 

Ἰδύογβ βᾶῦθ στϑϑῦν ἱτηρτγουθα ἢ18 τχοσὶς ὈΥ ὀοῃμἀθηβδίοη δηα νδἰυδΌ]6 δ τ οη8 δηὰ δἀδριδιίοῃ ἰὸ 

186 ΕὨρ ἰδῃ τοδᾶοσ. ΕΥΘΤῪ μᾶβθ ρίνϑδ ργοοῦ οὔ (μοῖγ ἱηἀδρϑηδθηῦ βοβ οι ΔΎ δον. ΤῊΘ ἀἰϑγτηδὴ δὰϊ- 

ὕἴοη οοπίαῖπ 417, [δ ΕΏρ ἰκὰ ὅ96 ραᾶβοδ, δῃὰ ἃ σοοὰ ἀθ8] οὗἉ [86 ὩΘῪ ταϑίύου ἴθ ἰῃ ὙΘΓΥ 5818}} ἴγ06. 

ὃν. ΚἸΙΩΡ γ88 δ͵80 ἃ οομβίδῃὐ δῃᾷ ΒΙΘὮΪΥ οϑίθοιαθα οοηΐσι Ὀαΐον ἰο ἰμ6 Βτϑὺ ἐμβθοϊορίοαὶ ΕΒ νον 

οὗ ἀϑθυτωδηνυ, βυοἢ 85 ὑδο διμάέοη πα Κγμικεη, (6 Τ᾽ δίησον Ζεϊδολγί ζῶν Τλεοϊοσὶε, (πὸ Ζομϑολᾷ 

Ζειδολτι, οἷα., ἸῺ πὶ σῆ 6 ἑοοῖὶζ δὴ δοίγο ραγὺ ἴθ ἐμ 6 Ἰθαάϊης οχαρϑίϊοδὶ, οὔ (1οα] δηα ἀοοίχιπαὶ. 

4αρβύϊοΒ οὗἩ {88 ᾶρθ. Η18 ϑββαυύβ δῃἃ Σου] 8 ὙΟΓΘ ΔΙ ΔΥΒ Τρ ΙΪςΘα ΌΥ͂ οΘοηβοίθη [1008 σΒΓΘ, ΒΟ 1 10γ, 

δου Β6η86, δῃα ᾿ᾳδίϊοθ ἰο 4}} σῇο ἀϊ βογθα ἴστοα πα. Αἰηοὴς [δ6 ΙΏΔ}Υ οἰαοταίο δγίϊο]95 δὰ 

αἰβοιβϑίοῃβ οἵ ἢ18. Ἰηἀπβίσι οαΒ Ρθῃ ἯΓ9 ΤΑΥ͂ τηθηθοη ἔμοβθ οἱ ΟἸθιηθηὺ οὗ ΑἸοχαπάσια, Η 8865 Αἢ- 

86 ̓πὶ οἱ ΟδηίογθυτΥ, [ἢ 9 ΘΑΙΥ 118 οὗ Νοδηᾶον, Βαυσ᾽Β ΥἹθῸ οἡ ὑδΐ9 ἘἸρἰβέ]ο ἕο 89 ἘοΙΏΔΏΒ, οΠ 

ϑΘΥΘΓΑΙ ρϑβϑασθθ ἴῃ 86 ΟΟΥὑΒ)6η8, οἡ 3.888 Ηϊϑύοσυ οὗ {86 Αροβίο]ϊο ΟΠ αγοῖ, οα ἐμ τοϊαύϊοη 

οὗ ΡΒΠΟΒΟΡΕΥ͂ ἀπ ὑβοο]οσΎ, ---8}} πὰ ΜΑΙ Ν Ἀν ὈΜΒΒΕΙΤ' 8 ϑέμαΐοη ὠὰ γμίκεη. Ἠδ αἷβο 

ἔαγηϊβμϑα ἐδ6 γίϊοϊθβ οὐ “Αὐδβδηδδίαβ," “Αυρυβίϊηθ," “Βεγίμοϊἀὐ ὑ89 Ἐταποίβοδη," “ ΗϊίασΥ οἱ 

Ῥοϊούιοτε," “Μαδυβθίπθοῖκθ," “ΜόΒΙοτ," “ ΟἸσιβυ δαὶ, “ΟΟΒΥΘΓΒΙΟῚ," “ Τα βοδίϊοη," δὰ οἴμεσ 

Ἰαρογίδηῦ βυ ̓ οοὶα ἴοῦΣ ΗΈΒΖΟΟ᾽Β “7λοοίοσιςαί Εποψοϊορααία;" Ὀὰὺ 8Βὸ ἀϊοὰ Ὀοίοτο [86 οομι- 

Ρἱοὕϊοι οὗἨ {818 ψύοσκ, δηᾶὰ ἰουπμὰ δῃ ΒΟΠΟΓΑΒ]Θ ῥἾδοθ, ἰὰ ἃ Βρριομιθμΐίαιγ του (ΧΙΣ. Ρ. 704- 

106) οἵ ὑλ18 στοῦ βίοσθμοιϑθ οὗ ὑπ τηοάθχῃ ουϑηρθ]1οδὶ ἐμ ΘΟ οαΥ οὗ ἀοστωδαγ. Ῥ 8. 



ΤΗᾺ 

ΕΡΙΝΤΜΕ ΟΚ᾽ ΡΑΌ], ΤῊΝ ἈΡΟΣΤΊΕ ΤῸ ΤΗΝ ΟΟΒΙΝΤΉΪΙΑΝΑ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

81. ΤΉΕ ῬΟΒΙΤΊΟΝ ΑΝ ΒΙΟΝΙΕΊΟΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΈΒΕ ἘΡΙΒΤΊ ΕΝ. 

ΤῈο ΕΡ βέ]θϑ ὕὑο ἐμ Οου ΙΔ 8 ΟΟΟΌΡΥ [86 βοοοπὰ ρ]8δοθ ἴῃ ἐμ βδυῖθβ δϑουϊ θὰ ἰοὸ Ῥαιῇ, 

ΔΟοΟΥηρ ὕο ὑμ6 ογάδθν οἵ βουρίασθ. Ῥγθοθάϊῃρ ὑδαῖ ἰοὸ ἰμ89 Βοϊωδῃβ ἴῃ 86 ογάδν οἵ {{τὴ6 ὉΥ͂ 

ὨΘΑΥΪΥ͂ 8 Υ6ΔΓ, ἰπΠ6 0 Σϑηὶς παχὺ ὑὸ 1 10 ᾿ωροσίϑῃοθ, 88 1ὁ σεϑροοὶβ θοίὰ ἐμοὶ οοπέσηβ, δα ἃ (89 

Ολωτολ αὐάγεδβδβεά. 

Ι. Α58. ἴο {μοὶγ οοητοαίθ. ἸΏθδ6 ΔΓῸ ΤᾺΔΙΏΪΥ οὗ 8 ῥγϑοίΐοδὶ Κιπὰ, ὈπΠΚο τ μδᾶὺ τὸ ἥπὰ 80 

ΔΌΘΠἀΔηΣΪΥ 1η ὑδθ οὐδὸν ΕΡ 8.168 οὗ ΟἿΥ δυΐθοῦ, 719 μου ὗοΓ ὮΘΓΘ ΠΟ ἀἀἸδο  ΒΒΙΟΏ8 ΟἹ 1:0 ΟΒΓΑ]Ώ 8] 

αποϑίοῃβ οὗ ΟἸ ΓΒ δἰ γ, ΒΟΟΣ ἀορτηδίϊοαὶ οὐ δροϊοσοίϊο. Νοίδιπρ 18 ἤθγθ βαϊἃ οἵ ἔμ ποοὰ 

οἵ βαϊναίίοῃ, [οἰ ὁ ὉΥ͂ (88 δποιϑηὺ που]ὰ; ΠΟΥ οὗὨ ὑ86 ΒΌΡΡΙΥ οὗ (818 ποϑὰ ἐμβσουρσὰ ΟὨτὶδὲ; ἨοΥ οὗ [86 

χοἰ οηβ οὗ ΟἸ ιν β. ΔἸ ὑο ὑπ Θ᾽ ἀ6Γ ἀἰβρθηβδίιοη; ὩΟΓ οὗ {Π6 παΐαγο οὗ [86 αοϑρϑὶ βαϊ ναι]; ὩΟΥ 

οἵ ἐμ6 ψὺ ἰὑ 8119 {86 Ἰανγ δῃὰ {9 Ῥτγοηλ186; ΒΟΥ οὗ {80 στοδὺ ρ]δη οἵ αοἀ᾽ Β κίῃράοχῃ 1ἢ σοϊδίοη 

ἰο Ὀοΐῃ δε νγ8 δῃὰ Οδῃ 68; ὯῸΓ οὗ (πο ραγὺ 686 ὝΧ676 ὑο ὈΘΑΥ 1 Βα ΘΟΘΒΒΙΨΘΙΥ ἀγα ίηρ 680} Οὗ Ὁ 

ἰο 8 ραγίϊοὶραίίοη οὗ ἀΐνϊηθ στδοθ Τορὶοβ οἵ ὑμιῖ8 βοτὺ Βθγθ μῖνϑ ρ]δοθ ἰο οὐ βουῦβ, τβουθ ρδυὺϊ Δ 

οΔ]]οᾶ ἴον ΕΥ̓͂ ὑ89 ὈΘΟΌΪΙΑΓ οοπα! οι οὗἉ [86 ΟΟΥ αὐ ΒΙ.η ΟἸΌσΤΟΒ. ἸΤαϊκίηςς οσοαδίοη ἔγομι ὑι6 ΟἸΓΟΌΙΩ- 

δίβϑῃοοβ ἱπγη θα! δύο Υ ἴῃ σον, Ρδὰ], ἰὼ ὑμο80 ΕἸ 8.168, ἸαθΟΣΒ σαν ἕο ὀχῃὶιὺ 86 Ὀθαυϊηρδ οἵ 

Ομ σιβιιδηιν ρου δυμδη οομαποὺ ἴῃ 1.5 Βαν ταὶ τοδί οηδ ἰοὸ 86 οὨ ΤΟὮ, ὑο ὑμ6 δἰδύθ, ἰο βοοιϑίῦ 1ῃ 

ΘΏΘΓΑΙ, δηὰ ἰο ἀοπχοϑέϊο 116. Απάὰ ἢγεὺ οἵ 4]1}, ἢ θϑρίηβ τι βοιίεϊηρ ἴουί ἢ ὑμο9 ναγιϑα οοῃαϊίλοῃ οὗ 

ζϊηρβ ἴῃ {86 ΟΠ το, ΘΒρΘΟΙΔΙΠΥ ἢ ΠΟΙ ΤΔΟΓᾺ] ἴοστη δηᾶ δδροοὺ. Ὁπάδυ {818 μϑϑδὰ ἢθ ὑγϑαὶβ οἵ ὑδθ 

Ῥοβιύοα τ Β]οἢ ΘΠ ἈΓΟΒ -ἸΔ ΘΙ Ὀ6ΓΒ ΠΟ] ἰο [Π6 1 Ὁ ὑθδοθθσβ; οὗ ὑμοὶγ που ῃν τα πὔθηϑηοθ οὗ ἐ}}6 στϑοθ 

ὙΚΙΟᾺ ὑθ6 0 Βανὸ σϑοοῖγοά; δηὰ οὗ ὑμὶν Βἰρὴ οΔ]]Π1ρ, ὈοΐΒ ἑονγαγὰβ ἴμοβο 0 δγὸ ΟἸ τ βύϊδηβ δηὰ 

ἐβοβα ψἢο δζὸ ποὺ,---}}κ6 αὖ ποῖὴϑθ δηὰ δὈγοδά,---Ὀαὖ, ἀρονθ 4}1, 1 089 δββϑιῃ Ὁ]165 οὗ ἐδ βδϊ ηΐθ, " 

νΒοίμο Ὁ οοπνθηθα [ἢ Βοϊϑτλῃ θϑίιναὶ, ΟΥ̓ ΤΟΥ ρΘΏΘΓΑΙ οαϊβορίΐοα. [ἢ βῃοτύ, Ῥαὰ] ᾿θῦθ ϑοῖνϑβ [ἢ 

ῬΓΟΌΪΘΩλ οὗἨ ργθβουνιηῦ δηὰ χοϑίοσϊηρ 86 ῬΌΣΥ οὗ ἔμθ ΟἸσοΝ 88 ἃ ὈΟΔῪ οοπϑθογαίθα ἰο οὰ 

ἴῃ ΟἸτβύ, ΟΥ̓ βούξϊπρ δὐ πουῖς Ὀσοι ουν ἰονθ, 89 176}1 ἰῃ ἐμ6 τααὐτπια] ζαγίμογαποθ οὗ ϑδοῖὶ οὐμου᾿Β 

δρί γι ἰὰ8] το] δτο---οβρθοῖ}]}Ὺ ἐβτοῦρῃ ἐμ Τρσαῦ 89 οὗ δβρίτχιΐμα] αἹ 8, 88 ἴπὰ ὑμ9 ἔθ] γ ὈΔΙδηοης 

οὗ 41] ᾿Ἰῃθηυδ] 168 οὗ οαὐνατὰ οομπάϊίοη, ὈΥ̓͂ ἃ ΓΟΔΑΥ͂ σοπογοθίυγ οἢ ὑμ 9 ρματὺ οὗ {89 τοῦ. ΕΎΟΠὶ 

{πι|58 ἢ6 ζοθ8 οὔ, ἰδ! ηρ οοοαβίοι ἔγοσα [86 δὐὐθιηρίβ οὗ μἷβ ὁρροηϑῃὶβ ὕο Ὁπαθυτηῖῃθ 18 Αροβϑίο]ἹἹοδὶ 

οδαγβϑοίου δῃὰ ἰπῆμθηοθ, ἰο ρῖνθ δυο 8 ΟΧΡΟΒΙ ἐἸο 18 οὗ 8Δἢ δροϊομεοίϊο ἃπὰ ροϊϑιλῖο Κίπά σϑβρϑοῦπρ 

{6 Αροβίο]ϊο οβῆοο, [8 γϑ]ιθ, δηα ἐ89 ργορϑὺ σϑοορῃϊίοη οὗ 1(, ΘΒρϑοίδ! !γ ἰπ τϑίθγθῃοθ ὑο Εἰμπβο] ἢ 

δηᾶ ἰδ ροδιἰοη. Ομθ ἀοοὐτίπαὶ χαρβίϊοῃ ΟὨΪΥ ἴ8 αἰ γθοὶ γ᾽ αι ἰβοσουρὮΥ μαπἀ]οὰ,---ἐ αὐ οἵ (δ 
Χοδυστοοίοι οὗ ἔπ 6 ἀοδὰ (1 Οογ. χν.); δηὰ (818 18 δ8ὸ ἄοπο ἐμαΐ 118 οοπηθοίζοι ΜΠ ὑ86 ἐν παρόλως 



6 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, Τ71ΒΕ ΑΡΟΙΤΙΕῈ ΤῸ ΤΒῈΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἴαοίβ οὗ ΟΕ βυ δ, δα 1.8 ὈΘΑΥΠΡ ὉΡΟῺ ἰδ6 ψ80]6 ὈοαγΥ οὗ Ομ γδίδῃ γα, 88. ;τ|}} 88. ἰδ 

οὐδ !σαὶ θ]θπλθηΐθ, 18 τηδθ ὕο ΔρΡρϑδγ ἴῃ ἐδ οἰϑαγοϑδὺ Πρ μί. 

Τηδὶ Ἐρ βί]οβ οὗ δὸο ργοδηλ θην ϑίβ 108] ἃ ομαγδούθν (ὙΔο86 ὑθϑολιηρβ ἃγθ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ΘΥΘΥΥ͂ 

ὙὮΘΓΘ 849 (ο χοϑὺ ΟἹ ὑδιθὶγ Ῥσοροὺ ἀοοίσιμδὶ Ὀ8818) βῃου]Ἱὰ Ὀθ. λδὰθ ἰο [Ὁ]]ΟΥ δὴ ΕἸ Ρ'8119 Ἰἶκο ἐμδξ 

ἴο 86 Βοϊηδῃβ, 88 ρϑγίϑοι! Υ ὑσοροσ---8}} [86 τλοτθ 80, Ὀθοδῦβθ οὗ ἐπιϑὶγ Ἰταροσγίδποθ 'η ἃ ὑνοίοϊά 

τοϑρθοῦ: 1, Ηϊϑίογιοαϊἧ, 88 1Π1υβ ταύ ηρ ὕο ἃ Του 8010 ἄσρτθθ ἐ86 οοπαϊίοη δῃα οἰγουτηϑίδῃοοδ 

οὗ ὑμ6 ΟἸἈ γβέδη ΘΒ ΌΓΟΒΘΒ ἴῃ ἐδι6 χηϊἀϑὲ οἵ 88 ραρδὴ ποιὰ; 2. Δϑιογυπαΐζψ, Ἰμδβιοιοὶ 88 ὑπ Αροβϑίὶθ 

Β0 Ρογίσαυβ (88 ῬΓΌΡΘΙ ἀβθιθθδῃοσ οὗ ἃ ΟἸ γιβύϊδη ΟΠ τοὶ πὰ οὗ ἔμοβο Βοϊάϊηρ οὔἕοθ ἴῃ δμὰ ἴον ἱὖ, 

ὑμαὺ Ομ ΌγΟΒ 68 δηά οβῆοθ- ὈΘΆΓΘΥΒ ΤΑΥ͂ Β6ΓΟ πὰ ἃ ΤΑΪΤΤΟΥ [ῸΓ ὑμθιβο  γ98 [ῸΓ 811 ἔϊτηθ ὕο ΘοτΩθ. 

11. ᾿οοϊης οὖ [86 τοϊαύνθ ᾿τηροτίδῃοϑ οὗ [86 ὑγο ὁ ΌσΟΒ 68 (αὐ Βοχλθ δηὰ δὖ Οουη ), 10 τηυδὲ 

Ὀ6 οοποθρασά, ὑμαὺ 86 ΘΟ ΌΓΟΣ οὗ (δ ἔοττωθσ οἰδγ, 88 Ὀδίηρ (δδ οδρ δὶ οὗ 8 που] -τῖάθ οιηρίσγο, δὰ 

[Υἰβηϊηρ ὑμ6 Ἰαγροθὺ Τρροσίι ιν ἴου ὑδθ δργοδᾶ οὗ {86 ἀἴοβρϑὶ, βίδῃη: ἀβ ργοδιαϊηθηί. Ὑοῦ [9 

ΟΒΌΓΟΣ αὖ Οογηὐμ, ἴοο, ροβϑϑββοα ἃ Εἰρἢ ἄσρστθο οὗ οὀοῃβθαιθῃοθ, ἀθχινϑα ἔγοσα ὑμλ6 ρθοῦ 18. ροβιθἰοἢ 

Δη4 οΠδγϑοίον οὗ [86 ΟἸὐΥ ἴῃ τ ΒΙΟΒ 1 88 ρα θα, Οοσίηΐῃ, 88 18. γ17ϑ}} Κπονσῃ, τγᾶ8 (86 Ιηϑίγορο 18 

οὗ Αοβαδίὶα---α Ῥσόνηοθ ὑμδὺ οι ὑσδοϑα 1 18 Ὀουμᾶβ Η61148 δῃὰ ἔμ Ῥϑὶορομμοϑαβ ϑδιἐυαίοθα οἢ 8 

ὨΔΙΤΟΥ͂ ᾿ΒίΒγη. Ὰ8 ἩΒΙΟΩ 8 ραγίοα {86 Ιομἱδη ὅ88 ἔγουλ ὑμ6 ῬΘΙΟρΡΟΠΏΘΒ08, 1ὺ οΘοτατηδπάϑα ἔνγο 66]9- 

Ὀγχαύθα ΒΑυθοτβ---ὐθο ὁ.6 Ἰοοκίηρ ἰοναγὰ {86 Εδϑύ, δῃ ὰ [89 οἶμον ἰοναγὰ {86 ΝὟ δδίύ. 1ὑ ἐμ Ὀδοϑιηθ 

{86 οϑῃΐσθ οὗ δῇ οχὑθῃαθα δηὰ νδγιθὰ δοζηζωθσοθ. ΤὨθ αγίβ δῃὰ βοίθῃοοβ 8180 Βουσβηϑα (μθγθ ἴῃ 

Ὁητῖνα]]θα Βρ᾽οπᾶοσ. 1ὺ γὰ8 ποὐθϑα, ἴοο, ἃ8 ὑ86 σϑῃίσθ οἵ γϑὶ]ρίουβ ὙΟσΒ ἢ ἴοῦ ὑμθ 8016 ατϑοῖς 

Ὠδίϊοη. [ἢ 1 νγχὰ8 ραύμεγϑα 8 ρΡορῃ]δίο πυτ θουηρ ἴγοια 400,000 ἰο ὅ00,000 ---οοταρτβίηρ ῥρϑορὶθ 

ἔγοτα 811} ρασίβϑ οὗ 89 που, ΟὐὨ με8θ ἃ ἰαῦρθ ρογίοῃ τγσοσο [δίϊη8, {819 ἀοβοθηάδηΐβ οἵ ὑδαΐ 

ΘΟΪΟΩΥ ὙΙΟἢ δα ὈΘΘῺ βοιὺ ἢ6ΓΘ ὈΥ͂ 7}18 Οβοβαῦ, δροὰΐ ἃ ὀθῃ ΥΥ πὰ ἃ Β]7 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ, ἴοσ [86 

ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ τϑοονογίηρ 1Ὁ τότ ὑμ6 ἀδβοϊδίίοῃ δὰ συη ΜὮ1Ο} δα Ὀθθὴ Ὀτουρηῦ ρου ἰΐ Ὁ Μυιτῃ- 

ταὰ8. ΑἹ 1Π]υβἰταίίοη οὗ Ῥ8Ό}᾽ 8 οβυϊταδίθ οὗ 86 Ἰτηρογίδηοο οὗἩ [86 ρἷδοθ γχὸ δνϑ ἴῃ ἐδ ἰδοί, ἐμαὶ 

Βο Ἰαδογϑᾶ μ6γθ ὯΟ 1688 ἐδ} ἃ γ8δγ δῃὰ ἃ ἢ] ἴῸΣ {86 Θϑ δ Ὀ]ΠΒμταθηὺ οὗ 8 ΟὨΌΤΟΗ. [ἢ δ]8 νοῦ, 1ὲ 

δ ἃ δὺ ροϊηὐ ΠῸμλ ὙΏΘΏ0Θ 86 ΟὍΒΡ6] τηϊρῦ Ὀ6 τηδ9 ἴἰο ἀϊ 59 118 ΤΑγ8 ἴἈΓ δῃὰ ψ146 ονϑσ (ἢ 9 

ὙΟΥ]ὰ, δηὰ ψθογο ἃ Ομ χοῦ, οὔο6 ῥ]δη θα, παρ βίδπα ἰοσί ἢ 88 δῇ ΘΧϑΙ ρ]6 [Ὁ ΟΥΒῸΡ ΘΠ αγΟΐ 685 

βοδύ ογϑα οὐοσ ὑμ6 ρ]οῦθ, ὮΟΒΘ ᾿λΘΠΔ ΌΘΓΒ ΤΟ] ὨδίΓΑΙΥ ΟἸ αδίοσ ἤΘΓΘ ὉΡΟῚ (δ ϑγγδη 8 οἵ ὑσχϑὰθ 

διΠα ΘΟΙΏΙΊΘΤΟΘ. Απὰ ἴογ ὑ818 ὑβ6γθ ὙΧ6.Θ ῬΘΟΌΪΔΓ ἴΔ01110168 ΔΙΙΒιὩρ, ἔγοτα ὑδ6 τη 8}}10]4 δοὐλν!γ δηὰ 

οα! ναύίου οὗἨ {89 ῬΘΟΡ]Θ ζϑΏΘΓΑ νυ, Ἡ ΒΙΟΩ χᾶνθ Ῥτομαΐδο οὗ ἃ βρι γα ἀθυθιοριηθηΐ ΠΟ 1688 ΣΟ ἢ 

δηὰ ναγιϑᾶ, Βαΐ ΜὮ110 Οὐ Ὀγοβϑϑηΐθα ρϑοῦ ΔΓ δἀνδηΐαροθ [Ὁ 8 ομυτοῦ, 1ὑ α'δοὸ δρουηάοὰ 

ΪῺ ΡΘΟΌΪΙΔΓ Ρ611186. Νο ρδοθ δ 8ὸ ποίϑα ἴοῦ 1.8 ἸΌΧΟΣΥ δῃὰ 1] οθη ουβη 988 88 ΟΣ ὐμ. 

ΤῊΘ 1πἰλπηο8 ροαάθ88 ΑΡἈγοαϊθ 8 ὮΘΓΘ ΟΣΒΒΙρρϑα ιὺ ΒΘαθ 8] σὶΐθϑ οἵ ὑῃ6 ρτοβϑοδὺ Κὶπά, 

μανηρ ΠῸ 1088 ὑμδὴ ἰγθοὸ ἱμουβδηᾶ ῥγιθβδύβθβδβοθ οὗ ἰοοβθ ομδγδοίθσ. το βίοσίηρ αὖ ΒΟΥ ΒὮΏΓΣΙΏΘ. 

Γηάοθᾶ, 8ο πούουϊουβ γγ,ἃ8 ἐδ ἀἸδβι ραίίοῃ οἵ {89 ῥϑορὶϑ, ὑμαὺ {16 σσογὰ Οουϊη δ η189 (κορινϑιάνιζειν) 

ΑΒ 804 ὑο ΘΧΡΓΙΕ88 οοῃαποὺ {86 πιοϑὺ νοϊαρίμουβ δπαὰ ἀθραπομοᾶ. ΤθοσΘ 88 ἀδῆροῦ ὑμογθίοσθ 

Ιοϑὺ ἴῃ βυ}} ἃ ρ'δοθ {86 ἀθνοϊορτηθηύ οὗ ἃ Ογιβίϊδῃ οτος που] Ὅθ οὐϑίγαοίοα ὈΥ ρτονδ της 

ἸαΤΔΟΓ 1698. ΝῸ 1688 ρτοαὺ δὴ Ον}} γγχὰϑ ἴο ὍΘ Δρργϑηθηαθα ἤομλ ὑ86 ὈΘΟΊ ΔΓ ῬΓΟΏΘΏΘΕΒ οὗ 

ὑῃ6 ΟΥ̓οῖς τη] ἴο ᾿η 6 ]]θοὐ 4] οοησοὶ δηὰ Ῥαγίγ βίσι Θι [τ ββογί, 1ὑ δ  ὯὈθ 8α1ἃ ὑμαΐ ἴῃ ὑ8 18. οὔθ 

ΟΕ ὑθογθ ογὸ οομοθηὐγαίθα ἴῃ ἰδ 6 [Ὁ]]68ὺ ἄοργοθ 811 ὑβοδβο ἀδηρθγουβ δῃηὰ οοσταρίης ἸΏ ΒΘ 668 

ΜὮΟὮ Ργοοθθα ἴσο ἃ ὑμοσουρῃ-βοίηρ ΘΡΙΟΟΓοδΐδηι, αὖ ομοθ ἐμθ τχοδὺ ΥἹοοὰΒ δὰ [6 τλοϑὲ 

τοβησά. 

Α ΟυΓΟὮ ΘΟΟΌΡΥ Ωρ 80 ἱπηιρογίαπί ἃ ροβιύϊομ, δπα δὲ [86 βϑ1ὰθ {ΐπη9 80 Ὀοϑοῦ τὶν ὑδσαρ δ! 0:8, 

ὨΔΙΌΓΑΙΥ ΓΘαΌΙΓΘα 8 ΒΡΘ6ΟΙ8] ΟδγΘ οἡ ἐμ ρατί οἵ 88 Αροβίϊθ. ΟὨ ὑμ18 ὑπὸ ὑπο ΕἸ 8.168 Ὀθίουθ ἃ8 σὶνϑ 

δουηάδηί ουϊάθποο. ΤῊ ὭθαγΟσ ὑμ6 Δροβίϊα βίοοὰ τεϊαἰβα ἰο ἐδὶβ ομ τοῖν, ἰουπαθα ὈΥ͂ 18 ἸΔΌΟΓΒ, 

διὰ ὑμὸ τλοσϑ ἰὑ ὑβγοαίθηθα ἴο ἀονὶδὺθ ἔτοσα 105 ὑγθ ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ δούι δ! γϑαΐ ἀϑύσγαυ, (88 πλοσθ 88 



ὃ 2. ΒΙΒΒῈ ΑΝῸ ΘΕΨΕΠΟΡΜΕΝΊΤ ΟΕ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΟΗΛΆΒΟΗ. Ἷ 

Β6, 88 1ξ8 5ρί τί δ] [Δὲ μεν, οοηβέγαϊηθὰ ὑο δχογί Ἀἰταβϑὶ ἴῃ 18 ὈΘμΑ] ἢ δὰ ρένϑ σϑῃὺ ἕο Ὠἷ8 οὐ ἄθθρ 
Θρούοηβ οὗ ΘΟΠΟΘΙΏ ἴοΓ 118 ΘΙ] ΑγΘ; δηὰ ἔδιθ τλοσθ ϑῃογμοϑίλοα νυ, ἰοο, ἀἃ ἢ πα 10 ὨΘΟΘΒΒΑΥΎ ἰο 

δδδογὲ δ ΟΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘΘΘ οὗ ὑμθ ροβι ἄοῃ το ἢθ μο6]ὰ ἐοταγὰβ ὑμβθῃ. [πῃ ὑμθ Βγϑὺ οὗ ἐΐι68θ 

Ἐρριδβίλοβ 1Ὁ 18 ΟὨ]Υ ῬΘ͵ΤῸ δπὰ ὑμοσο ὑἐμαὺ ἢθ χ|ν 68 ὉΒ ἃ ρ] 56 Ἰηΐο δ1Β ἱηταοϑὺ ὑβουρῃΐθ δηα ἔθ0] ]ηρ8 

οὨ ὑδθ ϑι)]θοί. Βαὺ 10 18 ἔγοχηι ὑῃθ βοοοῃὰ ἐμδὺ γχο δβοοσίδιῃ:. [ΔΓ τηογθ οὗ {86 τοδὶ ὑσχαὶϊύβ οἵ ὨᾺ 

ὩΟὉΪ6 οδαγδοΐθσ. ΕὟΌΓΣ ἢ6Χ0 ,0 18, ὑμαΐ, 10} ὑμ6 τπχοϑῦὺ πῃτοδέταϊηϑὰ ΟΒΏΘΟΥ, δηα ὈΟΓΏΘ ΟἹ ΟΥ̓ Θῃλού ΟΠ 8 

ὙὨΪΟΙ. ΘΑΙΤΥ͂ Ὠΐτη ὈΘγομα Ὠ]ΤηΒ6][, 6 ῬΟῸΓΒ ἰοσί Ὠ18 Ὑ0]6 βου], βαοσίης ὑμθτὰ 10} ὑῃ6 αἰτιοδύ 

ἔτ; κηθθ8 ΠΟῪ 6 δὰ [6] 0 δρᾷ δοὐϑα, ἰαδοσϑὰ δῃὰ βυϑοσγοα ἰῃ ὑποὶρ θα. Αὐ {δ Β816 ὑἱπι6, 

δἶδο, ἴῃ ΓΟΡΙῚῪ ὕο ἰῃ9 αἰΐδοῖκϑ οὗἨ .ὶ8 ἴοϑβ, 8 80 οομάποίθ .ἷ8 8] -ἀοίθησϑθ, ὑμαὺ ποὺ ΟὨΪῪ τὐλαΐ ὯΘ 

8808 οὗἨ Ἀ]τΏΒ61, Ὀαὺ 6130 ἐδε τοαᾶν ἴῃ ὙΒΙΟΝ δ 5808 ἀὕ, ΥἹΥ]ΪΥ ῥγθβοαΐθ ἕο ΟἿΣ νὙἱθ δουπάδης 

ΒΨ ΘΠΟΘΒ οὗὨ 818 τᾶστο β46}}0 δπὰ γα  [Ἅ] 688, Βαϊπῖπρ ἰογίδ, 88 ὅ1ι686 ὑγαϊΐθ ἀο, Ὀοίῃ ἴῃ 18 ἀ900 

ΒΌΠΝ Υ δηὰ ἴῃ ἢ18 ἸΟῪ Ὀθασίηρ, ἴῃ Ὦ18 ΒΤ ΡΠ ΟΣΕΥ δὰ 1ῃ ΒΒ ΒΟΠΘΘΟΥ͂, ἴῃ Ἀ18 86] -ἀθῃ δὶ ἀπὰ Ἰῃ 

18 Ἰονθ, ἱπ 818 τοδαμδηϊ ταὶ ἐγ δῃα ἴῃ ἢ18 ὈΟΪἀΠ 685, ἰὼ Ὧ158 δγάϑηὺ ἀονοϊοῃ δῃηὰ ἴῃ 18 ἀδ] ογαῦθ 

ἀθιλθδῇοσ, 1 818 οχαϊἰδίλοη οἵ δοιὰ] διὰ ἰῃ 818 υἱοῦ, Χοϑὶ πο ογοβ8- ὑθδυίησ. 

8 11. ΕΙΒῈ ΑΝῸ ῬΕΥΕΙΟΡΜΈΝΤ ΟΕ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΟΕΌΒΟΗ. 

ὕροῃ 818 Βοοοῃᾷ χη βθι ΟΠΑΣΎ ὑοῸΓ, αἰνο ἃ αἰνὶπθ ῥγονιάθηοο μδὰ Ἰθὰ Ῥϑὺ] ἤοσλ Αβδὶϑ ἰο 

Ετορο (Δοἰδ χυὶ]. 7--9), δῃα ᾽θ 84 ὨΘΥΘ δηλ ἃ νυ] Β ἔογίυ 68 οϑίδὈ θα Ομ γομοΒ αὖ ῬΕΣΡρΡΙ 

δηὰ Τοββδιομίοα, δηὰ Βογθδ, δὰ ἤμ8}}γ δὺ Αἰμθη8 μβδὰ οποουσῃίοσθά ατγθοῖδῃ ΡὨἸ]ΟΒΟΡ ΒΥ, δπὰ 

ΡΓάθ οἵ ᾿ϑασηίηρ, τι ἐμ9 ἀοοίσπθ οὗ ἃ ἈΘΑΥΘΏΪΥ τίϑάοια, Ῥ8Ὲ] οϑίηθ οἡ ἷ8 ὙΔΥ, δροιῦ {δ 

γοαῦ δὅ2, ἰο Οοτπίμ. ΤῊδ οὐδ τᾶ ἔμθὴ ἐπ ὑμ6 μοῖρ οἵἨ ἰδ ῥγοβραιεγ, ρυβοὰ Ἂρ πἰθα (86 
Ῥυϊάθ οὗ πϑα] ἢ δηα (μ6 νϑηϊυ οὗὨ ΟΕΓΤ8] Βα θΏ09, Δα οαρ ϊναίθα ὈΥ͂ ἃ [ΟΠ ΠΏ 668 ἴῸΥ Βορ!βίϊοαὶ 

ἀϊαϊοοίϊοθ δῃὰ ροπιροῦβ γβοίοσιο; δῃᾷ Ῥβὰ] ϑαίθγοὰ 1ὑ, ποὺ ἰπ ὑπὸ ἸΟῪ Θομβοϊουβῃ 688 οἵ 18 ΟὟ 

βίσχοησίῃ, Ὀαὺ 1ῃ ΘΒ 658 δ πα ἴδϑυ δῃᾶ το} ὑσοι Ὀ] ηρ, (Αοἰδ χν, 1; 1 ΟὐΥ. 1]. 8) δὰ πιῖί δὴ 

ΒΟΙΔΌ]ΙΗσ δ86η86 οὗ ἔθ ᾿πδάθαυδου οὗ ἢΪ8 ΟΥ̓ ΔὈΪ}10168 ἕο ἐῃθ χτοδὺ ἰδβὶς Ὀθίοσο ἴω. Απα δ18 

γόϑογ6 γγθ ποὺ ὑο Ορροβϑθ Βυσαδῃ Μψίβάομῃ 8δη4 Θϑοαθθμποθ 1 8 ρΟ8 οὗἉ 16 ομαγϑοίον, Ὀαὺ πὰ 

ἐμὴ ΒΊ Ρ]6 ργθϑοβίηρ οὗἠἨ ΟἸσιδὺ οσυοϊ θα, πὰ ογάθσ ἐμαὺ ὑδ6 ἔα ἢ οὗ ὈΘ]ΊονΘσΒ ταὶχδῦ βίδπα ἴῃ ἐῃ9 

Ῥόνον οἱ αἀοα δ]οηθ (1 Οον. 1. 1, δ; 2 Οὐογ. χ. ὅ, 4). 

Ῥογ μο βαῖο οὗ βυρροτύ, δ πγβὺ )οἸ θα 1ῃ. ΘΟΙΏΡΔΏΥ, 88 ἃ ὑθῃὑ-τηδῖζου, τι ἢ ὁ Αα}1α, 8 76 

οὗ Αβὶδ Μιποσ, στο 84 Ὀ6ΘᾺ ΔΒ 886 ἔγογτα ΓΑ] ἸῺ ΘΟΩΒΘΑΌΘΩΟΘ οὗ {89 ἄθογθο οὗ ΟἸδυι 8 Οσ8δ Σ 

ΜΠ ΒΙοἢ. ἄτονθ 411} 7618 ἴτουὰ Βοιθ (Δοἱϑ χυἹ. 2, 8). ΤῊϊβ Θο- Ῥασ  ΥΒὮῚΡ ῥργουθϑὰ αἶβοὸ ἃ [6] ΟΕ 

ἴῃ ὑπο ἔα. Βυΐ τ Βοίβοῦ ΑΔ4Ὸ}]6 δηα Ῥ. 80.116, ἢ18 τ 1ἴϑ, ΠΘΥῸ δἰγθϑαυ ΟἈγϑυΐδηβ δὲ ὑμδὺ ἐϊχηθ, 

ΟΥ̓ Τογ6 οοηγογίοα Ὀγ Ῥϑα], 1 18 ᾿Ἰχῃ ΡΟΒ810]6 ἰο ἀθοῖᾶθ. Ηΐβ γϑὺ 1ῃὐθσοοῦγϑο ΟἹ ὑῃθ ὑβϑζωθθ οὗ 

1:9 αοδρϑὶ νγὰ8 αἰϑο νι ὑμ9 798. Τὸ ὑβθῖλ 9 ψϑ ἀϊγϑούθα ὈΥ̓͂ (86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ δῃὰ {89 ΡΓΟΣΩΪδ86 

οὗ πΈΙΟΒ ὑΠ6 0 ΨψογΘ ἴπθ Ὀθδσοσθ. Ατοοὴρ ἰδίῃ δ6 οὈίθιηθιί δὴ ϑαΐσαμοθ δηα [οοὐμο] ἀ ἴῃ (δ 6 

οδμδσϑούδν οὗ ἃ ὑγδυθὶηρ Ὀσούμου, δῃἃ 88 οὔθ Ἰθασῃϑθα ἴῃ ἐμ βογρίαγθβ. Ου θαὐθγίηρ ὑμ9 βγῃηδ- 

δοχαο, 1 γγαϑ οχροοίθα οἵἩ Βἷτη, 88 Ὑ88 συβίοιμδσυ, ἰμαὺ μ6, σου] Βρϑδκ ἃ γοσὰ ὉΥ ΤΑΥ͂ οὗ θ61808- 

ἰἰοα; δῃὰ ἢ6 ἱπιργονεα ὑμ80 ρροσίθ ιν ἕο δμποῦηοθ, δπηα ἰδ Ὀδίογθ ἔμοῖλ [ῸΓ 801 {80]0 γῬτοοξ. 

ἔ!α δανοηὺ οὗ {88 Ἰοῃρ οχροοίθα Μοββιδῃ. Ἡδζαο, ἴοο, Β6 ἰουαπᾶ οαογίδὶη Οὐ 8 80 δᾶ αἰϊδομαὰ 

ἐβοσωδοῖνοβ ἕο ὕπο “6 7188} ΘΟΙΩΙΩ ΪΟΏ, ΟΥ̓ ΤΟ, αὖ Ἰοδϑὺ, σϑῦλθ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ἰηΐο {0 ΒΥπδροριιθ8 88 

ΒΘΆΓΟΙΤΒ. ΤΈΏΘΘΘΟ, ὈΥ͂ ΤΏΘ8Π8 οὗἉ ὑμ6ὶγ 80018] ροβ οὴ δῃᾶ ἴΆΓῚΣΥ ΘΟ Θοἰ]οη8, ἰοττηθα ἃ Ὀσιάρο οὗἨ 800 688 

ἰο ὑπο τοδὲ οἵ {86 αδῃ 16 οοχαταυηγ. Τὸ οοηνίποο Ὀοΐ {8686 ραγίϊοβ οὗ ὑμ6 ὑσαΐῃ ὙΠΟ Β6 Βδὰ 

ἰο πηραζὺ νγ88 ἐβογοίοσθ δ]8 ομϊοῖ Ἰδῦοσ, Βυΐ Βοῦθ δραίῃ, 88 οὐὔϑῃ Ὀϑίοσθ, ΟὨΪΥ 8 8118}} ἩΌΠῚΟΓ 

θα ονοα. Απὰ πβθη, ὈὉῪ ὑμθ ατεῖναὶ οὗ ἰ8 Ἀϑίρϑγβ, 3:1188 δηὰ Τὶοίμυ, ΡϑῸ] ραίμογοὰ ἤθε 

βίσουρ δ [ῸΓ δὶ8 ᾿ς, ἃ ἤδγοθ Ορροβι ὑζοῃ δγοββ, Μ ]οἢ 80 ᾿ἰηἀ]θὰ ὑδο Ἰηἀϊ!σηδίϊοῃ οὗ {86 Αροβϑῆθ 



8 ΤῊΒ ἘΡΙΗΤΙΕΒ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἐμαῦ, Βμαἰκῖηρ ο [86 γον ἀυδὺ ἔσομαι 818 ταδαί]θ, δπα οαδῦπρ οα ἔμοπὶ ἐμθ ρῈ}}0 οἵ {μοῖγ ϑχοϊ αβίου 

ἥγοσῃ ἐδ Ῥγοτηϊβοὰ βαϊγδίίου, μ9 ἀθοϊδσϑα Ἀϊτηβ6}} μϑποδίου δὺ ΠΌΘΡΕΥ ὑο ἸδΌΟΥ τι ἢ 8. ΡαΓο οοπ- 

βαΐθῃοθ διοτρ [89 ποδίμοη. Εὐότα ἐδ18 θσηθ Ομ ΤΑΣ μ6 ἀοἰ γαγϑα ἢ18 αἀἰβοοῦσβθθ τὰ ἐμθ Ἰοῦδο οὗ 

ἃ Ῥγοβοϊγίο, Τυϑύτπβ Ὀ. πδτῶθ, Ὑδο ἀττοὶὺ ματὰ ὈΥ [80 Βγπάρορθθ. Ἐΐθγὸ Οτίβρυιβ, ἐμ τοῦ οὗ [δ 

ΒΥ̓ΠαρΌρΊΘ, Ἰοϊηθα Ὠῖτα ἩΠ0Ὲ 811} ΗΒ ἤοτιθθ, ἀπ τι} ΟὔΒΟΓΒ αἰβο, τὰ. Ὀθ᾽ ον δὰ στοτο Ὀδρ οί, 

Βα σι ἐμ6 στονίῃ οὗ {88 σμυτοῖ, 6 ὈΡΡοβί οη σοθο ΠἸγθυσίβο, δηὰ ταχϑὰ ἴοὸ βυοῦ ἃ ἄδρτθθ 

ἰδαὺ (86 Αροβίϊθ θθζδῃ ἴο ἀδβρϑίσ, αῃᾶ ποοάϑὰ ἃ νγογὰ οὗ δποουσαρσθπιθηὺ ἴγοσα ἰ89 Τοσᾶ. ΤᾺΒ 

Ὑ585 ρτΔΟΙΟΒΙΥ͂ γουομβαῖοα πὶ ἴῃ ἃ πρμὺ ὙἹ8᾽ΟῊ---“ ΕΘΑΣ πσί, Ὀὰὺ Βροϑὶς Ὀο] Ϊγ," 46. (Αοἷϑ χυῆὶ. 

9, 10). ΤῊ χϑβαὶὺ σοστοαρου δὰ τὶ [86 ἀσοϊαταϊοη. ΑἩ αἰΐβιιρὶ οὗἉ [86 7ϑτγ8 ἰο Βοοῦχο ἃ Ἰπὰρ- 

τηρηὖ ἀραὶποὺ Ῥααὶ Ὀοίογο {80 ὑσὶ θαπΑ)ὶ οὗ (86 Ῥγοοοηθὺϊ Θ4}1}1}0 80 βίρτιδ!]ῦ ζα1]ϑἃ, ὑπαὶ ὑπ δοοῦβογϑ 

ἐβοηβοϊγοθ ΘΙ δοὺῦ ὌΡΟΣ δηα ΤΟΌΡὮΪ Βδηα]ϑα ΟΥ̓ {λ9 Οτοοῖζα τι μοαῦ Ἰ οΡ σθμοθ ἔγοσῃ ἐδ9 

δυϊμογι(οθ, ΑΘΓ τουδὶ ηῖπρ ΔΎ Ὦ116 ΟΏ ΚΟΥ ἴῃ ΟοΥ ἢ, ῬΑῸ] ἀοραχύθα ἴου ἘΡΡΏ6Β08, δἰνοπαοα ὈΥ͂ 

Ἀφα]ὰ ἀπ ῬΥ801}18, οτὰ ἢ Ἰοὴ θαμὰ δὐ {818 Ἰαυίοσ Ὁ]Δ09 88 δθ Ἰουσηθγοα οηπαγὰ. ΤΆΘ86 

ῬΘΙΒΟΏΒ 6γ ἀδβίϊηθα μοποοίοσε ὑο δχοσὲ δὰ ἱγηρογίδπὶ ἰσαθθσηοθ Ὄροπ ἐδ6 ἀονθϊοριηθηὺ οὗ ἐμὰ 

ΟοΥηὐδῃ ΟἸΌστοῆ. Μορίϊης τι {80 οἰοααθηῦ ΑΡΟ]]οΒ, δὴ ΑἸοχαπάσίδη 7967, ὰὸ δὰ Ὀδθῃ 

ἃ αἰβοῖρὶο οὗ Φοῃ δῃηὰ ψ͵88 Μ6]1 νοχβϑὰ ἴὰ ΟἸσίβἐδιέυ, (6 ἰοοῖς ̓ εἶπι απὰ ἱπδἐχυοίοὰ Εἶπα ἴα ἐμὸ 

(οΒροὶ, δῃὰ οπ [18 ροϊηρ ὕο Οὐ ἢ ρανθ αἷμ Ἰο θυΒ οὗ ἰηἰγοάποίίοι ἰο ἔῃ ἀ 156} 0168 ἔμογο. [π 

{818 ΘΟΏΚΘΏ14] ΒΡ Θγο Ἀ18 ἰβ]θη 8 βοὺῦ ἔουπά {.}] βοορο, δῃὰ ὈΥ {δι δϑδϑιβίδῃοθ οὗ ἀϊνὴθ ζτϑοθ 

Βο Ῥχονθὰ ρτϑδῦν ὉδοὉ} ἰο ἰδ ᾿Ἰηΐδηὺ ΟἸΌΣΟΒ ἐβγου νὴ ἔμ 6 511} τὶν ΒΟ. Ὧ6 ψγὰδ δῦ] ἰο 

οοηνἶποθ ἰμο 76:8, ουὐ οὗἨ ἐμιοὶγ οὐ βοτρύαχοβ, ἐμαὶ 7688 τταϑ ὑμο ΟὨγὶδὲ (Αοὐϑ χυὶ!. 11, 28... 

ὅο 14. {86 παιγαῦδνο ἴὴ ἐδ Βοοῖ οὗ Δοίβ. 

Ουγ ἤγϑὺ ΕἸ ρ 8.16 σί γοϑβϑ τι8 ἔαγί μον σ᾽ μι ρ865 ἰηὗο [86 αἴξογ-οοηἀ! ἰοη δηὰ ἀονοϊορταηθηῦ οὗ ἐδ18 

Ομυγοδ, 6 οῦθ τηδυὶς ἃ στα ὴρ ̓ τόρτοθθ οὐ ἐμ9 8016. ΤΏΘΥΘ ΔΡρϑδιβ διωοὴρ ὑβθῖὰ 8 

τ δ δ οἵ 8ρ τα] οἱ ἴθ, ΘΘρ 60 14}}}Υ 1ὰ ὑμο ἀδραγίγηθης οἵ το] ρίουβ Κπονιθᾶρσο (οδ8ρ. ἰ. ὅ. Βαὺ 

ἔβοῦθ 18 ὯῸ βίδα Ἀβίη 658 ἰῃ [8.0 ῬΓΟρΓΟ88 ταδ6. Τλ6 οἱά 11ἴ6 οὗ Ὠδίαγο οορἐϊη 685 8{1}} ἕο δϑβοσὺ .ὲ8 

ΡῬΟΥΘΥ ἴῃ ναοῦ ΜΑΥΒ, δηὰ ἴῃ ἀἰ ογθηΐ, ἴοστηβ δὰ ἀθργθοβ ᾿ἰη αἰ δυθηῦ ῬΘΊΒΟΠΒ, δοοογάϊηρ ἕο {Π6}Ὁ 

ΒΟΨΘΓΆΪ ΡΘΟῸ]ἰΑΥ ὑ168 Δηα τοἰδίϊοηΒ, δηᾶ ὑμαὺ, ἴοο, ὑο ϑυοἢ δῷ οχίθηΐ, ἐμβαὺ ἐμθ Αροϑβϑίϊο ἀθῃϊθβ ἐβϑζη 

ῬΓΟΡΘΣ βρ᾽ για] Ομ τδοίοσ, δια ἀθϑιρηδίθβ ὑμθτι 88 σάρκινοι;: ςΥοα  ΓΟΒ οὗ 68}, ἀῃμα σαρκικόι: σΑΥΏΔ] 

Ομθ ᾿πάϊοαύϊοη οὗὨ ὑδ18 ΟΔΥ 4] ἔθη ροῦ γγὰ8 δθ6Ὼ 15 ἐδ ΓΘ -ΘΡρθασϑῃοθ οὗ {Π6 οΪά ατοϑοὶς Ῥαγίῳ 

δρῖγεῖϑ ἈΠάοΥ ἃ ΟἸ τ βύϊδη ἴοστα. ΤῊΘ Οογ αὐ ίδῃ ΟΠ τοὶ 14116ἃ ὅο Δϊάθ πη θα ]γ ἴῃ ΟἸτὶθῦ, ἘῸ]- 

Ἰονίηρ [89 1ΔΒῃϊοι οἵ {86 ΒοβοοΙβ, (ΠΘΥ Βοοη Ἰοἱ ῃθἃ {ΒΘ ΆΒ6}ν 68 ἰο ἀϊ ογθηΐ μαμλδη ΟΥρδΏΒ οἵ {86 Βρ᾽τὴῦ 

οὗ Ομ ιγῖβί, τι ἢ ἃ ομϑ-ϑἰ θὰ δῃὰ δχοϊυβῖνο ἀθνοίοῃ, πα ἰδ πίηρ δηὰ τηδρη γηρ ἐμ 6 θοῦ] ΑΣ 

ΘΧΟΘἸ]θη οἰ 68 οἵ ὑμοὶγ ἰαουῖίθ ὑθϑοῆθγΒ ἴῃ 8 οοη θη ὐ]ου8 268], ἈΠΕ] αὖ 1αϑ ὑΠ6Ὺ Ὁτγοΐζο ἰηίο ἰδοίΐοπβ, 

Θδοὰ βοραγαΐθ ὑθῃ θη ου ρυβδϊηρ 1.861 ὕο 8 ὀχίγοθμχο, δπὰ βοι ] ηρ ὑμογο. ἢ 

Τὰ ΟἾΔΡ. 1. 12, ἰΟὉ Ῥαγί 68 ἀῦϑ ϑῃηυτηθγαίθά,---(ῃο80 οὗ Ῥαὰ], οὗ ΑΡο]1οβ, οὗἨ Οβρὶιββ, δ ἢ οὗ 

Οπτδῦ; διὰ (ΠΟΥ͂ ΔΘ τηθῃὐοηθᾶ ἴῃ ὑδθ ογᾶθσ οὗ ὑμϑὶσ σίβο. ΤΏΘ οὐσαβϑίοη ὙΈ1Ο ἢ} σᾶνο ὑμεῖα 

δύτὶ τα8 (ῃ6 ἀρρϑδγδῃοθ οὗ ΑροἹοβ αὖ Οοσϊαἰῃ. ἨΗΐδ τηοάθ οὗ υπαἀογβίδηαϊηρ δηὰ ᾿ἱπἰογργοίησ 

[86 Οοθροὶ 88 πο ἀουδὺ οββϑῃ 8}}} 08:6 8816 88 ὑμαὺ οὗ Ῥαὰ]. Βαΐ ψὮ}]6 ῬαὺΪ πῃηδὰθ ᾿ὺ ἃ γὰ]θ ἐο 

Ῥγθδοσνο ἐδ αὐτλοβὲ δἰ] ΟἿ ΕΥ̓͂ ἸῺ δ15 ΡΥ ΘΟ ηρ, ΔΡΟ]οΒ, οἡ ἔπι ΘΟ; ΓΑΓΥ͂, σαγα [Ὰ}} ΒΟΟρΘ ὧο ἈΪ8 

ΑἸοχαπάτίηθ Ἰθαυπίηρ δηα ἴο [18 γ79}} ὑσαϊηϑαὰ βόνγοῦβ οὗ δ᾽ οα ἈΘΏσΘ δπᾶ ἀγριαμμθηῦ. ΤΆ686 δ] ην 

χυα  θ8 80 δἰἐγαοοά ἃ ρογίϊοῃ οὗ ἴ86 Ομ τοὶ, ὑμαὺ 1ὰ ὑμ6  ονϑγ- ϑβίλιηδίθ οὗ ἴβϑσα, ἔπ οχα] θᾶ 

2 [78 ἰοτιπδέϊοη ἐνὸς ἀσηῃοῖοδ ἐδ τροΐοσίδὶ οοπιροαίἐΐοῦ ; εκ ς, δ: τοογῷὶ φπδὶγ.} 

3 [Πὸ ἰϑβάθδου ἴο οϊίου μὰ Ἰοως οἰεδσδοιογίεοῦ {πὸ ασγοθὶς σϑοθ, αμὰ δ ὕθοδ εἰϊβτοδεϊσοα δα ἐΐο θοῦ ἶδΣ τοδὶον 
(ν ό σ ο 4) οἴ εἰιο οΪά ατοοῖς ΘΟ πιο τυ 68} 86.--ΚΤΆΝΙΣΤ. : 

8(Τμοδο ποἐίοηϑ Τόσο, ΠΟΊΤογεσ, Βοὲ δοροσαίίομο δοα ἐἶο Οπυτοῖ, πὲ ἀἰνίσίοι ἴῃ 11... ΒΈΔΝΙΣΤ.) 



ἃ 2. ΕΙΒΕ ΑΝῸ ΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝ ΟΒΌΆΟΗ. 9 

ἈΡΟΠοΒ δρονὸ ῬϑᾺ], 85 ἃ ὑδδόδοῦ οὗ βαρογίον οὐ ποδίίοη δῃα οα]αγθ. [ΙᾺ ὁρροδϑιίοη, Βούγονου, ἱὸ 

ΒΌ0 ἢ »υΐάο οἵ “νι ϑάοτῃ," Ῥδὰ] ἰηϑ᾽ϑίοα ἀροὰ ὑμαὺ “ ἀδιηοπδίταίϊοη οὗ ὑπο βριτὶὶ δηὰ οὗ Ῥονογ᾽ 

(1.1, 4; 2 Οογ. χὶ. 6) τὶ ἢ ὁμαγδοίοσζοα δὶκ ΟἾσ ἀϊϑοοῦτθοβ. ΤὨῸΒ ΔῊ Θρροβὶ οῃ τταϑ ἀθνε)ορϑά. 

Ονοῦ ἀραϊηεὶ (η6 ϑάμβασθηΐβ οἵ ΑῬΡοἹοϑ, ἐπ γθ δοϑο 8 ῬΑΣΟΥ ΤΥ ΡϑᾺΪ, τὸ δρριδυαάθα ἐπθ Του ΠοΥ 

οὗ ἴδ ΟΠ ΌΣΟΙ 88 ὑπ ὶν βηδνίου, δαπὰ πιϑοα ἴο τωδῖτο εἰτη ὑμὶν Βοδα. Βαὺ Ὑ8116 Ὀδίγοθῃ ὑῃιοθθ 

ἔνγο Ῥδγ68 ἔβοσὸ οχὶβέθα ΒΑ ΒΠΥ͂ ΘαΒ [18] αἰ οτϑησθ, δηα ἐδ ΒΒ 6 γοϑρϑοίθα ΟὨ]Υ ὑ8 6 γοϊδίϊνθ 

το οἵ ἴδ 6 το Ἰοδθσβ, ὃ ὙὲῈ8 οἰ βου τίβο ὙΠῈ ἴμσθο Ὑὸ Ῥτοΐοαδοα ὑο [Ὁ] ον Ῥούδθσ. [πῃ {8}8 

οᾶ58 ὅδιο δηὐαρσοηίβιη ἰὈγηοὰ αἰ ορούο ὌΡΟΣ ἃ αἰ γΟΥ ΕΥ̓ οὗὐἨ υἱϑνβ Ὀοὺῃ 1π ΠΊΟΓΑΪΒ δηᾶ το] ρίοῃ. 

Ἰπαβι 0} 85 πο γὸ 18 πὸ ῥτοοῦ δὶ Ῥοῦδθυ. ΒἰπιΒ ΘΗ 88 ΕΥ̓ῸΣ ὺ ΟΥ̓ ΑΥΒ, ψὸ τασδύ δδοσὶθθ 086 ΟΥἹΡΊῺ 

οἵ {818 πιονοιιθηῦ ἴὸ [86 ῬΤΈδοηοο οὐ Ταδαϊζίηρ ἴθδοθοβ, ΤΟ ἬΤΟΣῈ Ἰηὐογοθύθα 1 βού] Ὡρ ὋΡ 8 

ΒΕΠΟΟΥ ᾿Ἰοχα! ϑθο ρα, πὰ σπῆο δρροαϊϑὰ ἰο Ῥοΐοσ Β δ ΒΟΥ, 85 δὴ Αροβίϊβ ψἢο δά Ὀθϑὴ ἀϊ- 

ΤΟΟΟΪΥ ο8116ἀ οἵ ΟἩγιαῖ, δὰ μδὰ δη)ογϑᾶ ῬοΥΒΟΙἃ] οοσασα υ ίοη ὙΠ Ὦ1π,. 

Βυΐ Ὑδὺ ἄοοα ὑδ8 Αροβί]θ ταθδῃ ΘῈ ἣ6 ϑρθδκβ οὗ δοιὴθ 88 βαυϊηρ ὑμαὺ ὑμβοὺ τ τὸ “ οἵ 

ὉἸ δὲ)" ΤῈ 86 Δ ΌΔσΘ Ὦστο υδοὰ ἰηἀἰσαίθδ ἃ ὙἹοϊουδ ΡΑΥ ΙΒΔΉΒΗΙΡ, 88 ΤΟ] ἃ ΔΡΡΟδΡ δοὺ ἔσο 

ἐδο σσπηθοίοῃ δηᾶ ἴγοσα ὑπ ογᾶθυ οὗ ἐδ οσάβ, ΒΟ τὸ Ἧὸ ἴο υπἀογρίδηά 109) [Ιὑ τ γ6 πδίιγαὶ 

ἴο ΒΌΡΡοδβθ Βεσο, ἐπαὺ ἰῃ νἱϑνν οὗ ἐμ ἀανοίίουῃ τοδηϊοϑύθα Ὁ {86 βουϑσαὶ ραυίϊθβ 1αδὲ τηϑπεϊομϑᾶ 

Τονγαγὰβ {μον ἑανοσιύο Ἰοδο ΓΒ, 6 ΓῸ ὙΣῈΓΘ 5.}}} οἴμοὺβ Ὑ0 [6]ῦὺ ορροδβοὰ ο 811 δάἀβούθῃοθ ἴο σωθῇ, 

δηα πογο Τοβοϊγοὰ ἰο ὁσαὶὶ ΟἩτῖδί δίομθ δ ἐπὸ Ἠοδὰ ἐο σβοῖὰ ἐλεν Ὀεϊοηροᾶ, Ὀθαὺ ψδο ἀϊὰ ἐλμιὶδ ἰὴ 

80 ΘΧΟΙΪΌΒΙΥΘ δηα ῬΑΥ 58} 8 ΤΩΔΉΠΘΥ, ἐμαὺ ᾿ῃδίοδα οὗ Ῥγουηρ ἃ ὉΠῚ ΕΠ ηρ Θ]οηθηῦ ἴῃ ἰδ ΟΠ ΌΣΟΙ, 

ἘΒΟΥ͂ ΟὨΪΥ ταδο {86 γϑρΐβ οσβθ. ΠῚ ΠΟΥ͂, ὙΓ6 ΤΩΔῪ ΔΒδΌ πα 6 ὙΠΕῚ Οβδη ον, [μαὺ ΠΟΥ ἐῃ6 ΟΡΡΟΒΟΙΝ 

ὍοΙα ἐξ 6 Αροϑίϊο 48841}8. 2 ΟὟΥ, χ., 818 Ῥασίυ Ὀ6 πιοδηὺ (Υ. 7), γὸ βῃου]ά ἀο θοῦ ἴῃ ἐβθῖὴ 8 7 8 8- 

σίας, ΟΠ. ὰ6, (ΟΡ. ΧΙ. 22) ποϑο Ἰοδάθυβ, ἰμ σγααϊπρ ᾿ὐο {815 ΟΠΌχΟΣ, αὐτοραίθα ὕο ὑμοιαβοῖνθθ 

Ἀροβίο!το δυο, 8116 ΒΟΥ τοϊϑοίοα ἐμαὺ οὗἠἨ ῬαδᾺ] (2 ΟοΥ. χι. δ, 16; χϑ!. 11). ΤὨαὺ ὑμ6 Ὺ δ.ὸ 

1ο Ὅς ᾿ηκεοὰ τι (86 Ῥουἰβίβ, ΟΥ δύο ἴο Ὀ6 σοραγαδά 88 8 τοῦ βοδίοη οὗὨ {818 ΡΥ, 18. δὴ ἊΠ- 

ὙΓΑΣΤΑΙ Δ 0]6 ἈΒΒΌΓΣΩΡ ΠΟΙ, ποθ ἴπ 1 Οὐγ. 1. 12, ὑΠ6Ὺ 8.6 σοπογαϊπδὺθ τ 1 ἢ} [8.680 88 8 αἰδι ποὺ Ὀοάγ, 

Δηα ἴῃ {86 ϑοοομὰ Εἰ ρἰϑι1]6 ἐβσγουρδμοαί, ἢῸ ζατύμον 8] 5] 0 ἠο Ῥοίθσ οοοῦγβ. ἢ 

Α58 ἰο 89 ατουμαᾶβ οἡ ὙΒοδ ὑΠΟΥ̓ τοδύθα ὑπ 6 Ὁ Βρθοῖ81 σοπηθούοῃ πιὰ ΟἸγδὺ, ΟρΡ᾿ ΒΊομΒ αὐ ΒΘ Υ, 

ΝΟ Β0Πποθηὐ Τοαβοὴδ οχὶβὺ [ὉΓ δΌρροβίηρ ὙΠῺ βουὴ ὑμδὺ (ΠΟΥ͂ Δρροδὶϑὰ ὑο 8 ἀἰγϑοὺ [Ἀ1ῊΥ ΓΔ Οἢ. 

881 τὰ ΟΕ γδῦ, οὐ ἴο δὴ ἱπιιηθάϊδῦθ ῬΘΥΒΟΏΔΙ δοαϑ δὶ ηΐδηθθ ὙΠῸ Εἶτα, οὐ, ὙΠ} οἴῃ οῖβ (βοβθἢ- 

Κοὶ, ᾶδμηο, ἀο]ἀμοτπ), ἐμαὺ {Π6ῸῪ ΤΟΥ ἃ δοὺ οὐὗἨ Ὁποβυοἰζίηρ ὑμΘΟΘΌΡὮΪΟ ταγδίϊοθ, γ8ὸ ρπδοὰ 

ὑβοιηβοῖνθϑθ ΡΟΠ ]ΒΙΟΏΒ δηἀ σονϑδίϊοῃβ ΒΙῸΣ ὉΠΟΥ͂ Ῥγοΐοθαβοα ἰοὸ Ὦδυϑ σϑοοῖνοὰ ἔτοὰ αοά. Ῥογ- 

Ἦδλρ8, νι ἢ ΤΙ οσβοὶ, (Τ.ε Ολωτολ ἐπ (δὲ «ροϑβίοἶδο Ασε, 24 δὰ. Ῥ. 144.) νγὸ τοϊρῃὺ δκο ὑβϑῶχ ἰο 

αν Ὀθθῃ ῬΟΥΒΟῺΑΙ αἰδοῖ ρ]ο8 οὗ ΟἸγὶβὺ, ἐἰηροά τιῦδ ῬΒαΥίβαῖο πούϊομβ, σὸ δὰ οοτωθ ἴσοι Ῥα]οθϑ- 

ΕΠ 88 ΜῸ6}1 88 ἔγοια Βοιὴθ ἴο Οὐγηΐῃ ἕο οχοῦΐ ἤθῖθ 8 ἀδηρογοῦβ Βοβί γ ἰο Ῥαὰὶ ὈΥ δὐθδης 

ἴτοτῃ Ὠϊ ἐδ Ὠοαγίβ οὗ ἰδο ΟΒυτοῦ, Ὀὰΐ το Βα πϑυοσ 6 1688 80 [ὯΓ ὉΠΙΔΔΒκοα {ποπλβοῖνο8 85 ἰοὸ 

τηοῦῖ οσὰ Ῥδὰ] (9 ΘριΓμοΐβ “ [4186 διροβίϊθβ᾽᾽ δηὰ “"βογνϑδηΐβ οἵ βαίαμ᾽ (2 Οὐχ. χὶ. 18). Βιυὺ ὑμθχθ 

'β ὯΟ δυἹάθμοθ σοσαρϑὶ ηρ 8 ἕο ΒΌΟΝ ΟΟΠΟΪΌΒΙΟΤΒ. 

Ὁ ΤῊΒ εἶδο 01} ἀρπίτιοὶ 1φο ον [ἢ π6 “Δ ροείοξία ἀνα ροεί.αροείοξίο Ῥεγίοῦε" 2ὰ Ἐὰ. 1867, ν. 886, ττὴο βαγο οἵ ἐδο Ῥοίν- 
ποῖα: “'Βυϊ δὲ [Π0 5810 [ἴτη6 ΤΟΥ πδοττηοα ἐο ἐπ ῬΘ 6 γ88 ἃ γι πος διὰ ὀχοϊυδί οὶ οἰσδοῦ τἰχῆς ἰο ΟὨγίσι Ὠἰπι οὶ 

ΟἹ ϊιο ἐτουπὰ οὗὨ αὶ ἰογηον Ῥογβοιδὶ δοᾳυδίπέδθοο τὶ ἢ δοδυθ."" ΤΙ 2 Οὐτ. σ᾿ 1 Γοΐθεβ [9 ἔπ6 ΟὨείες ρμαγίυ, ἰξ ἔθ] ον ΟὨΥ 
ἐμκὶ ἐμοῖς Ἰοβάοτβ Το γὸ δυδαείκοια ἴσου, Ῥαδ]ϑδίηθ, ὙΠῸ ἔσιιπὰ δ ποζϑ δ ἰὰ ΟΣ, δὰ το, ἰῃ ορροοδί τοι ἴὸ 41} οἱδιϑὲ 

Ῥαχί!εα, πὸ Ῥοίτίηθ ἰποϊα ἀοὰ, ἀοσϊ κὨδοα ἐπϑτηθοῖνϑο δα “ οἵ Ογίβι." 

5[1Ὡ ορροδίεΐο ἴο [86 ργουδι τς υἱονα οὗὁἨ σοττηδη ογἰεἶοα τὲ ΤΑΥ͂ Ὅ6 ὙΘΙ] πότο (0 δαϊο τὴ Ἄοοποϊηκίοηβ πο ὭθαΣξι 
ΑἸοτὰ ἣδε κίνοη οὗ δπΐβ ἱπυθει χαϊίοηβ ὁπ 16 δαυθ]οςὶ οὗ (ἢ9 ρϑγί]986 δὲ Οουίοἷμβ. “ (1.) Τμδὲ ἐδηοδο ἀδαὶ κηδῆομ (1. 12) ἃτγὸ 

τοί τμϑε ο6 νοϊηξίηνς ἰο ασοέκαξ ραγέζες ζ0γηιδά ατιὰ δα δαί δε! ηρ δπιοὶς ἔποτὰ Ὀαΐ (2,) α γερνεεεηέζησ ἴλὲ ΒΡΙΚΙΌΣ ΤΊΤΗ ΤΉΪΟΕ ΤΉΣΥ 
ΘΟΝΤΤΈΝΌΚΌ ἀραίηεέ οπ6 ἀποῖλεν Ὀδίης ἐμο Βαγίημ οἱ ἐπα υτάμαϊς δηὰ ποὲ οἵ ραγί66. (“ Ἐδοῦ οὔ οἵ γοῦ δα). φ. ἃ. “Ὑοῦ 
ὅτο κἰ ἴῃ (Π0 Πα ϊξ οὗἩὨ ΔΙ Ἰοκίης δζδίηδε οὔθ δῃοίδον, βοὴθ γοῦν δρϑοΐδὶ δὲϊδοβτηθηξ ἐο Ρϑαὶ, δοῆϑθ ἴο ἀροΐ]οβ, δοῖηθ ἴὸ 
ὕερδδε, οἴδιογα [0 πὸ πιογὸ Βαμπλδη (σα οῆθγ, Ὁ ὈατΟΙ͂Ὺ ἴο ΟἸγίδὲ ἰο ἔμ ὁχοϊδίοι οἵὗὨ 5 Ὠ[8 Δροθί]θα.᾽ (8.) ται ἔΠο89 βασίηβε, 



10 ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΡ ΡΑΌΙ, ΤῊΒ ΑΡΟΒΤῚΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 
ϑγαν -ρυκασαετοτψι οὐ σοισενυνσια: 

ΤῊΘ “γοῦ οΔγΏ 4} οδαγαοίοσ οὗ ὑμ6 Οοσηὐῖδη ΘΒ ΌΓΟΙ Βμοτοα 1086] Α|80 1 Δ ἸΠΟΒΡΔΟΊΕΥ ΣΤ ΒΟΥ 

ἴο ϑρρυθβοῃὰ δηὰ δρΡΙΥ Ὁ γιβδύδδῃ ἰχαὺ 1ὰ 1.8 ῬΌΓΠΥ δηὰ ΡΟΣ, δὰ ἴο Θ})ΟΥ Ομδίίδη ᾿ἸθοΣ Υ͂ 

ἴπ 1.8 ἰαττβ δῃὰ Ἰἰτηϊ δοηβ. ΤΟΥ ΜΟΥ ΘΑΓΔΙ [ἢ ὑπο Ὀοδβίης ΟΥ̓ΟΥ ὑμὸ ρτἝδ οὗ Κηον]θαχθ 

οχιβύϊηρ Ἰὼ [86 ΘΒ ΤΟΝ, ἑ. 6. ὑμοῖν ρῥγίασ οὗ ιυὐἱϑάοηι, ὑπιοὶν ν δὴ 861-88 8 ἤ 688, Δ: ἃ ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΙ ΘΒ 

οἵ ρογίοοίθα αὐξαϊησηθηὺ (ΟΡ. 111. 4).---Οαὐταὶ, ἴοο, ἰὰ ὑδ9 ρατοβϑοϑὲ βθῆϑθ, γγΧ88 1ὑ 707 α ηιδηιδεῦ 0) 

ἐὴε ολωγολ ἰο λοίά οοποωδίπαρσε τοὐὰ δ οὔτι ϑίερηιοίοῦ; δὰ ἐμ οματγοῖι Ὀθίγαγοά 4 Ἰδοὶς οἵ 

Βρ᾽ για] 116 ἴῃ 80 [ΔΓ 8δ8 1 88 ψδηξηρ 1 ΘΑΓ ϑίμθϑϑ, ΡΟΥΘ δὰ οοῦγαρθ, δα βιοϊοηὺ ἰο ὀχρεὶ 

(818 ἸΩρΡΌΓΟ δῃὰ 4}1- ἀϑϑ]ηρ οἰθσαθηὺ ἴσοσὰ ὑδο πιά ϑὺ οὗ 1ζ.---ἰὖ γγὰ8 σαγη8] αἶβο, ΟὨΪΥ ἴῃ ὁ ἀἰ ογθξ 

αἰγϑοίίοη, ἴου ΟΠ ΌΣΟΙ ΤΑΘ ΟΥΒ 0 00 (0 αι ΟὯΘ ὙΠ} δηοίδοσ, θὰ ὑμδὲ, ἰοο, Ὀδίοσο μϑαύμθῃ 

ὑγ] 818 (Ομ Δρ. νΥἱ. 1-8), ϑ1η09 ἰῃ ὑδὶ8 ὑμοῦο 8 τλδηϊοαυθα ποὺ ΟὨ]Υ ἃ ᾿δοὶς οἵ ὑμαύὺ γιοϊϊης 

ὈτούΒΟΥΙΥ ἰονθ ἩΙΟὮ. Ῥγοίουβ ἴο βυ ον πγορ ὑμδῃ ἕο ἀο ττοης, Ὀαὺ 4180 ἃ ἀϑίϑοϊίνυθ βθη89 οὗ ἐδ 

ἢ αἰ χη γ οὗ ΟὨγβίϊδηβ 80 ΔΙῸ ο8116ὰ ἴο Βῆδγθ ϑγϑαίνον ἰὴ ὑμ6 7. 1614] ἐπμποί!οη8 οὗ ὑμοὶν Πογά, 

6 ἢθ 888]] βιῦ ἴο Ἰυᾶᾳχο ὑμθ που]ὰ.---ΤῊΘ ἱτητηδύαγ οἱ ὑμ  ὶγ Αγ] βίαίο, διὰ ὑμοὶς ἀοίδοξνθ 

δ0η80 οἵ Ομγιϑίίδη 1 ροσὺΥ πὰ οὈ] χαΐίοῃ, δρρθαγθὰ αἰϑὸ ἴῃ ἐλ δρλεῦα οΓ ἐλδ δεχζιαῖΐ τοζαξίογι, 

ἀονοϊορίηρ ὑμοιλβοῖνοβ 1 ὑνὕο Ορροβὶὺύθ αἰγϑοίϊοηβ. Οπ ἴδ οὔθ δδηά, ὑμοῦθ Ὑ6ΓΘ βοὴθ ΨἘῈ0 

ἰΏΒΔΠΘΙΥ Β61α ὑμαὺ Ομ τβάδη ΠΙοΣΟΥ ἰηνοϊνοὰ ὑπὸ σι μῦ ἰο ρταυ εν {89 Βοχδ] ἱτπρἶδθ ἱ Ῥ τοι, 8- 

ΟυΟυΒ ἸὑΘΓΟΟΌΣΒΘ ὙΠ0} ἔμο89 ΜΏΟ ργοδυι αὐθα ἐβδιωβϑαῖ νθ8 ἴογ ἸΩΟΠΘΥ͂, δἰϊοσ 8 ἴδϑῃίοη δ] οοὰ δᾶ 

ΤΟΙ ]ΡΊΟΌ ΒΥ οΘοῃβθοσγα θα διλοηρ ἔμ Ῥαρσδηδ (Ἡ ΒΟΓΘΟΠ)---88 17 ὑ86 ΟὨΓΙθυ δ ΠΘΓΘ ἴγθθ ὕο ἀΐβροβθ 88 

Ὦθ οἰοβο οὗ ὑμαὺ Ὀοαν ψιοἢ αοἀ μδὰ γϑαθθιηθα μίο δἰτη5861 (ν]. 12 85). Ου (δο οἶμοῦ μδηά, ἐμιοτθ 

ὝΘΓΘ (080 80 ἰοὑξογοὰ ὈΥ͂ ἸΙορδὶ ΒΟΥ ο8 88 ἴο πιδὶηἰδίη ὑμαὺ ϑνθὴ τλδεὶ 8] 1 ὑΘΓΟΟΌΣΒΘ 88 1Π00ἢ- 

Βἰϑίθηὺ τὶν (Ὧ6 βαμοῦγ οἵ 4 ΟἸγίβίϊδῃ 1116, ἀβὰ σπῖο ἐμογϑίοσο ἰῃβιβύθά ποῦ ΟὨΪΥ ἀροὴ (89 

ἀυίγ οὗὨ οΟἸ δον, Ὀαὺ αἰθὸ Ὁροὰ ὑδ6 οϑδβϑίοῃ οὗ ΘΟ 18] ἸηὐθγοοῦΣβο Ὀθύνγθθῃ Ῥαγἑ 168 ΔΙΓΘΘΑΥ͂ 

ΤΑΔΙΥΘα, γ88 ΟΥ̓́Θ ὍΡΟῚ [δ αἰΒβοϊ αὐϊοη οὗἨ ἐῃθ τηλυταρθ 16, ἸῺ 6880 οὗ ΟὨ6 οὗ [8 ραγί]θ8 8{}}} 

Τοιηδίηϑα ὑποοηνογίθα, ὥϑὅῥυοἢ δαδίθγθ ποίϊοηβ Ὀοίγαγϑα ἃ ἰδοὶς οὗ βδουμὰ σϑὶϊρίουβ ργυάθῃοοθ, δ 

Ἰσθογϑῶοθ οὗ Βυτηδῃ ἰμ ΒΥ ΣΎ, ἃ8 γ6}1} 88 οὗ ὑμαὺ αἰ] οἷ ογάδιηϑθα ἀναγ ὑΥ ἰῃ Ὠμηδπ οοπδίϊία- 

ὑἰομβ Ὑ ΒΊΟΝ τοηάογοὰ τ θδὺ τσ ὍΘ ΡΟΒΘΙΌ]Θ δηὰ σηϑϑὺ ἴῸΥ ΟὯΘ ῥϑύβοῃ ὝΒΟΪΙΥ πηΒ 1 6.0]6 ἴῸΓ 

δηοίμοσ. ΤΉΘΥ 8180 Ἰηἀϊοα θα ἃ ᾿ψδηὺ οὗ οοηβάθῃοθ 1ῃ (86 Ῥόνσοῦ οὗ ΟἸ ΓΙ δ Δ} 10} ἰο ἀγα ὑΐοθο, το 

οομβϑη θα ἰο γϑηλδὶη ΙδΒ ὈΘΙΘΥΊΠΩ; ΘΟΙΩΡΔΏΙΟΏΒ ἴῃ ἰδι6 οἰοβοϑὺ Ἰη τη δοῖθβ οὗ 89 πδύυγαὶ 116, Ἰηΐο 8 

[6] β αὶ οὗ (86 βρὶγῦ α]18ο. Απά ἰἸαϑί οἵ 411, {8600 ουϊποϑᾶ ἃ ψϑηύ οὗ Ἰμδι σὺ Ἰαῦο {86 ἀο8ροὶ τὰ ]θ 

οἵ δοιἀϊηρσ ἰὼ ἐμ νοσδίϊοῃ ἩΟσΘΙ ἢ ἃ ῬΘΥΒΟῺ 18 68}16ἀ---ἃ ΤᾺ]6 ὙΟΩ ΟΘα808 ο ὯΘ γ8]1ἃ ΟὨ]Υ ἴῃ 

6886 {86 ὉΠΌΘΙΘΥΊΩΡ ΡΑΥΟΥ Ἰηδβίβ ΟἹ. ἃ βθρδγδί!οῃ. 

Τὴ οοῃύχαδὺ 1 ΘΌΟὮ δβοϑύϊοῖβμλ ἐῇογο οχιβίθα 8180 ἴῃ Βοῖὴθ ασδγίοσβ δὴ αμγοϑίχιοίθα ἀθβ1γ9 

πο ἐΠ6Υ ΔΓὸ ποῖ ἴο Ὀ6 πιδάο [ἢ Ὀαδίβ οὔ δὴν μι γροίουϊ δ γοσροοϊηρ ἀκ πες Ῥαγίίεε δὶ Οογίἢ, 69 πουογ  μοΐοδα λέμέ α 

“καίίεγε 4,7, 7}αᾳεἱ δΔοὰ δτὸ ποὲ πεεγεὶψ "ὀχ αταῖϊα -᾿ δά (4,) [μὲ (αἰ τἱον οὗ ἔθ γϑεϑο, δ ο ἢ ττῶϑ ὑδκοη ὈΥ ΟἾγγε. 

Ἡμοούοτοῖ, ΤὨΘΟΡΒ δος, δ) νΐη [5 δογηε οὐ, δηὰ πάθοι πεοεδείἑαίφα ὮὉΥ ὁ}. ἰν. 6, 660 Ἐπΐηρθ 1 μανὸ ἑη α Ἄριωτγε ᾿ἰγϑῃ8- 

οτγοὰ ἴο τη γϑοῖ δὰ Αροϊϊοθ ἴου γοῦγ βαῖκ93.᾽"" [Ἷ1ἢ πόνο, μονογοῦ, ἐο ἔη9 ἀγραυμηθηὶ δἀἀποοά ἰῃ δυρρογί οἵ ΑἸ (γι δ υἱὸν 

ἴτοπι τ ἰαδὲ ἰοχὲ, δα ἔἴ ἰὲ ἐπιρ!οὰ ἐπδὲ ῬΑ ρα ΟἹ τπιοὰ ἰἢθ παπιοα οὗ ἨΪπιδοὶῖ δὰ Αρο]οδ ἱποιίθωά οἵ ἐ):0 Γ68] δῖ οθ 

οὗ υπϊκδονη Ἰοθάοτα, Ὁ ὙΔΥ οὗ δοοοιητηοάδίίοη, δηὰ ἴο δυοὶά δὶὶ ρϑγδοηαὶ δ᾽ ἰογοδιΐοη, ΒΕΔΌΪΟΥ Ὑ7911} ΓΟΙΠΑ ΓΚ, “ ΤῊ Ϊ6 σοῦ ἃ 

ποΐ ΔΡΡΙΥ ἰο ἴπ6 υϑ0 οὗ ἐδ ἢδπιο οἵ Οϑρῖιδϑ, δῃηὰ ἰξ [6 οἴϑαν τπὶ τη Αροβέϊθ τὸ ἐπ 8 ̓πϑίαμοθ [(. 'ν. 6.] τπηοΓ Ο Υ ΘΧΡΓΘδ868 

Ἠΐδ ᾿πίϑηείου οὔ οὐ πέδη λένεεεϊ " το ἔηοσο τμο “416 ἃ ἐμοϊηδβοῖνϑα δον δἰϑ πδῖὴϑ δηὰ ἴμαΐ οἵ Αροὶ]οβ, ἰ ογὰϑγ ἴο δῃου 5δὲ 

Ἠΐθ σϑωσυγε 068 αἰπγοά, ηοἵ ΟὨΪΥ δραΐποὶ "6 δυδαίϊκίηκ ορροποηίδ, ναὶ φαίμοι ἐπ 6 ἡβοιίουϑ δρι τίς 180], ὉῪ τ θίολι ἔΠ060 ὙΓ0 

οἸαϊπιοὰ ἴο Ὀ6 ᾿ΐπ μαγείβα δ Ὑγογο η0 1666 δηἰτηαἰοα ἐδὼ ἐπόδθ ὙΠῸ οἰαἰπιϑὰ ἴο Ὀ6 Βἰδ ἐγίϑπ δ." 

ΤῊ ορίπίου ἐδαξ Ῥβη}"5 ἰδηίύδξο 'ττῶϑ ἐπιοπ δὰ το ἀοαϊστιδῖυ ρατί 66 δοία!} 7 οχί δια ἰῃ τ.9 ΟΠ ΌτΟΣΝ ἰ5 οοηἢετοϑὰ ὈΥ ἐμ 6 

τοδί πΟΩΥ οὗὉἉ ΟἹ οπιοηΐ, πο πῃ πγιεἰης ἕο 116 δδίὴθ σπαγοῖ 1665 “Δ ΔΙ γϑαγα ᾿δῖου βαύβ, “ 1.0 Ὀ]οθδο Ῥϑὺ] ψγοῖθ ἴο γοῦ 

δὐὺοαΐ Νἰπιβοῖ δὰ σϑρθδ δῃὰ Αροϊϊοδ, Ὀθοδῦθο, ἔθη 88 Ἧ)611 δ ΠΟῪ, γοῦ Ἰογτηϑθὰ ρασί!ο6." 8.60 δίδη!ου. απο Απηοτί- 

οδπ οοπιπιρηΐαίοτα Ἠοάκο δὰ Βαγποῦ σαὐυοίδῃητ6}}}7 δᾷτοθ τ τ ον Αὐἴποσ. ΤΏ ἔογιηοτ ΘΑΥΒ, “ ΤΏ9 [468 181 [})9 παπιοδ οἵ . 

Ῥαὺ δά Αρυ]]οβ δηὰ σϑρῆδϑ δτὸ τπιδοά ἢχιγαεί νον, τ βϑῃ οἴδμον ἔσδοοτδ ΓΘΓΘ ΓΘΔ}}Υ ἰπέϑηάοὰ, [8 δὸ ππηδίαγαὶ δηὰ μδ8 60 

11π|16 ἐο πυσίαίη [{ (δὲ ἰξ ἰθ πον δ᾽ πιοδὲ αηΐν γα! τορταϊδίοα. 

“Τὶ [6.6 τοιιδικδῦϊο διοῖ," τὶ ἴο8 Βιδη ον, “ ἐμδὶ τῃ6 ζιοιτου δ, ΟὨ66 60 ἑοττηϊ 816, αν πόνον ὈΘΘη ΤΟΥ θά. Νονοῦ δ89 

ΔῊΥ ἀϊστηριίου οἵ ἔμ τυ γ οἵ Ὁ γί δείδ ἐὺ δρρθαγοά οἵ δι] ἱτπηρογίδῃσθ: ὭΘΥΘΡ 28 ΔΩ͂ ἀϊοταριίοι ν᾿ ἰο ἢ οὨς9 δρροαγοᾷ 

οἵ ἰπιροτίδδοο (πἰεἢ ἐδ ὁχουρείου, μογθορο, οὗ ἐἶνο ῬαθΟδ 8] ΟΟὨΈΓΟΥΘΓΥ) ὕ60 0 80 ΟΟΕΡ] ΘΟ] οδ᾽οί.᾽"} 



ἃ 2. ΒΙΒῈ ΑΝῸ ῬΕΨΕΠΟΡΜΕΝΊ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΟΕΌΒΟΗ. 11 

ἴογ ἸΔΥΥΪ ρΘ, 88 ὑμβου ἢ ΟΟΘΙΙΌΔΟΥ͂ ΘΥΘ 81 ΟΥἹ] δῃὰ ἃ ἀἴβζγδοθ. [ἢ σϑίθγθῃμοθ ὕο Β0}} ἃ ὑθῃ ΠΟΥ 

ἐ86 Αροδὲϊο ἱπβιβύθα οὔ]ν ὑμαὺ ἴῃ υἱϑν οἵ “0 ργϑϑοιΐ ἀϊβέγοββ᾽" θ᾽ ον σβ Βο]ὰ ὑβϑσωβϑῖνοθ ἴτῸ0 

ἔτοιὰ θαχίμ] ν ἢ 68, δὰ ἐμδὺ ἢ ἰού ὩΘῊ ΘΟΠΏΘΧΊΙΟΏΒ ἰμι6 0 ὑδῖζο οᾶγο ἰο θθρ ψλ πα ἐδ οἰγοὶθ 

οἵ Ομ τβίδη ἴθ] οι (Ομ δρ. ν]}.). 

Α ΣΙΒΘΥ δηίδροηίϑτῃ οὗ 8, δἰ μι} δὺ πὰ γ8 ο4]}16ἃ [ῸΓ ὈΥ (δ βᾶ1θ σϑ89 1 Γοϊδύϊοῃ ἰοὸ ἐλδ 

(δα οὗ πιεαΐ ἰλαὲ λαα δέεη, οὔενοα τιγο ἑαοῖδ (ν}λϊ. .). Οὐ {818 μοϊηύ, ΠΠἸκ υν 186, ἔν7ὸ ρα 68 ὙΘΓΘ 

ἰοστηϑά ; οὔθ ϑβ χιοὺ, δηὰ {86 οὗν ἘΡΘΓΑ]-ταϊπ θα. ΟἹ ἐδθ ραζῇ οὗ {86 ΤΌΥΤΩΘΓ, ὑμ 6 γΘ δ ἃ οἰ ρΊηρ 

ἰο ἐδ οχίθγῃδὶ δϑρϑοὶβ οὗ [89 δοῖ, οὔ δὖ Ἰϑαϑὺ βοῃλθ σϑιιδὶηϑ οὗ μού μ6}18}} Βα ρογϑυλ θοαὶ ἴῃ γτοραγὰ 

ἴο 8ῃ δοΐῃμδὶ οὐ͵ϑούϊνθ ᾿μθπθηοο ὀχοσίθα ὈΥ 86 140]9 Ὄροη ὑδθ τηϑαὺϑ οβογοα ἰο ἑβθω. Οἱ {10 

Ραγί οἵ (89 Ἰαὐΐου ὑβοτθ γγχὰϑ ουϊποθα ἱπάθϑα ἃ τβοσο οογγθοῦ ᾿ηβιρῦ ἰπΐο ὑμθ τηϑγιἐβ οὗ ὑδο ϑυθ]θοῦ; 

Ὀαὺ {818 τχᾶϑ δοοοιῃηρδῃϊθα ΟΥ̓ Δἢ ΟΥΘΓΤΘΘΏΙΠΡ ῥΓ]άθ, πὰ 8 ᾿δοὶς οὗ β6]-ἀθηγιηρ ἰονθ, ΒΙΟΒ 8 

δθόονῃ ἴῃ (6 ΓΘΟΚΙ688 086 ὑΒ6 0 τη869 οἵ ὑμοὶγ ᾿ΙὈοΥ Υ, ὈΥ γϑϑβοη οὗ ὙἘΊΟΝ Βοῖὰθ ὙΟΓΘ βοβῃ ἀ4}12Θα, 

δια οὐποιβ ότο θα ἴο ραγίϊοϊραίθ ἴῃ μϑϑύμϑιι Οθγθτ ἢ Ϊ818 ἰπ ἃ ΠλΘΏ ΠΟΥ αὐΐου!Υ ἱποοηβίϑίθηῦ τινα 

ἐμ ῬΤΌΡΟΥ Οὔβοσνδποθ οὗ ἐδθ πηοϑὺ βαογοὰ ἴϑαδὺ οἵ ΟἸ σι βιϊδη τόσβρ. Ταὶδ ἰδοῖ οἵ Κπονϊθᾶμο ἰπ 

ΤοραΓα ἰο ἐῃ6 ῬτΊ 1] ῦ68 ὈΘΙοηρτηρ ἴο ἃ Οτϊδδη, 88 Ὑγ76}} 88 ὑδ Ἰδοὶς οὗ ὀοῃδι ἀθγδίζοῃ δῃᾷ 86] }-ἀθῃϊδὶ 

ἰού ΔΙ οΟὗΠΟΥΒ, ὙΟΓΘ 8|1Κὸ Ἰπα]οδ 08 οὗὨ ὑμ9 “γοῦ ΘΑΓΏ Δ] τοϊπα, [ἢ (δ ο6 6886 [Αἰ[ἢ γὰ8 ποῦ 

ἔνθ ὁποῦρἢ ὑο Ὀεροὺ 8 1 γα ἡσίηρ Κπον]οᾶσθ; ἱπ ἐμ οἶος οαδο, 1Ὁ τταῶϑ ποὺ βίχοηρ Θῃου ρα ἰο 

Ῥγοάποθ ὈΓΟΥΒΟΥΙΥ͂ ]ΟΥΘ. 

ΤῊΪ8 βαγὴ9 ἰδοῖ οἵ ἀθοογαμη 88 Ὑ76}1 88 οἵ ὈγοΟ ΒΘΥΙΥ Ἰονθ, τνγα8 αἶβο ἴο ὉΘ βοθὴ ἷπ (δ 9 Βρῇδζο οἵ 

»εδὲϊις ισογβλὶρ (ὁ... χΙ.); ὑμ6 ἴοσταϑγ, ἴῃ ὑμαὺ [Π9 ποιλθῃ νἱοϊαὶθα {δ ουδίοια, Ῥγοναϊθηΐ ἱπ {89 

Ομύχοδοα οὗ Θοὰ, οὗἩ Δρρϑϑυϊηρ ἴῃ ἐμ οοπρτορδίϊοῃ νοϊϊϑὰ; ἐμ9 Ἰαὐξαγ, ἱπ μα ὑμο Ἰονο-ἴθαϑίβ ἰὸ 

810 ἐμ9 Πμογ 5 ΒΌΡΡΟΥ Μαβϑ αὐδομῃϑᾶ, σγϑσο σοὶ ϑυγαύθαά 1 8 ΣΏΔΠΠΘΡ ΘΗ ΙΓΟΙΥ αὖ ναγίδποο πὶ 

(δε ἀοαῖστι ἕο πίοι ἐμ Υ ποτο ἰπβεϊ αἰθα, πίοι γα ἰο διγδίκθη δηάᾶ ὈΓΘΒΟΥΘ ἃ Ἰυδὺ Β6Ώ89 οὗ (9 

ὉΒΙΕΥ δηὰ δαυδ εν οὗ 811 Ὀδ]Ιθυθσα 1 ΟἸτιβί, ἴῸΡ Βόγο [86 Υἱοῦ βοραγαίθα ὑμθιηβϑὶν 68 ἔτοσὰ ἐμ ὶγτ 

ῬΟΟΓΟΣ Ὀγοίγθῃ, δῃα Κορὺ ἐδ ρογίϊοηβ ὑμ6 Υ Ὀγουραύ, 9146 ἔοσ ἐμοὶγ οὔσῃ 80, Βο ἐμαὺ {δ 8. θη 09 

οἵ ἐμ ομθ οἶδββ δῃὰ {86 ρουύθυυ οὗ (μ9 οὐβοὺ ὑγχϑγθ δα! ιὑθᾶ 1ῃ ρα] οομ γαϑί, 

ΤῊΘ “γοῦ οΑγμαὶ᾽ ταϊπὰ τῦα8 ἕαγίμοσιαοσθ ταδηϊίοδὺ ἰῃ τοϊδίϊοα ἐο ἐδ δρὶγέμαϊ σὺϑ ὙὨΙΟΣ 

δϑουπάσα ἴῃ ὑμ6 ΟἸυστομ. ὙΆΘΓΘ γγ88 ἃ Ἰδοὶς Ὀοἐἢ οὗ οοττϑοῦ ἐπδέσλέ ἰαΐο [88 σγουπὰ ἀπά ῬΌΓΡΟΘΘ 

οὔ [8656 ρ18 ἀπα οὗ ἀοίθστηϊ πδίϊοῃ ἴο τα ὐδὶη ἃ οοπβίβδηὺν σϑίθγθμοθ ὑο ὑ818 στουπα δῃά ρΓΡΟϑΘ, 

ἴῃ (86 πι86 οὗ ἔμθπι, [πῃ οὐδοῦ πσογάϑ, ἔμοῦθ τσᾶβ δύ ηρ δὴ Ὠπ10]6 τϑοορη οι οὗ ἀθρϑῃάθῃοθ 

Ὄροη ἐμθ ὁπθ9 ὅοά, δπὰ Τιογά, δῃὰ βρισιί, ἴοσ [86 δχιβϑύθῃοϑ οὗ {8686 γί β, δῃ!ἃ 4180 ἃ βίποθσθ δηὰᾶ 

Ἰονίῃρ ΘμἀΘΘΥΟΌΓ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἔμοῖὰ ἴον {86 ἔασγίμογδηοθ οἵ {89 ἰπύθγοδίβ οὗ {89 ΟΠ στο, Βββίἀ65, 

ἔδεσα γγβ ταϊηρὶοα τυ {}}18 ἃ [0ο]18}} ῥτὶἀθ δὖ ἐμ ροϑβοβϑβίοη οὗ βιιοι ρὶϑ, δῃὰ δὴ πηγθαβοηίης 

ΟΥ̓́ΟΓ-Θϑ πιαὺϑ οὗ [8089 10 ραγίϊοα ]Δν ἡ ἈΙΟᾺ δά ἴῃ ἔμθτα βοιαθυ ἰης γοιμδ κα ῦ]6 δη ἃ δϑίοη βίην, 

ΒΟ 88 ἐμ σὶδ οὗ ἰοηρσυθθ, ΤῊΘ ΔὈ}} ὑο βρϑαὶῖς τ μδὺ γ188 προ ρυθ θη 019, αχοθρὺ ὑβγοῦρα 

8: Ἰπέογργοϑίοσ, ἸΏ 8 βίδὺθ οἵ ϑοβίδϑυ, Ὑὸβ ἵποσθ ΒΙΡΉΪΥ ρυϊζοὰ ἐμδη ἐμ δΔΌΪ ΠΥ ὕο ῬΓΟΡΘΒΥ͂, θνθῃ 

ἰδοῦσα {815 νγγχαϑ Ὀούίον Αὐἰἰθα ἴον οἀϊβοδίίΐοῃ, [10 τγὰϑ 8130 ἃ ἔοκϑῃ οἵ οϑγηϑὶ ἱπηπιδύαγ γ, ἐμαῦ 

ἐθΟΥ τ ΓΘ 1παϊδροδϑα ἰο σϑρῦθ88 [8:0 ἱτχαρ}βθ ὑο ΡΥΟΡΆΘΘΥ θη ἰ τγαϑ οροσγαίϊπρ ἰο ἀϊβίατο ἐἢ9 

ογάου οὗ ἔδο οοπρτοραίίοη, ἀπὰ ἰο κἰηάον οαϊβοολίίοα. ῬΠΙᾺ [819 ὑμοῦθ΄ γχὰ8 δϑϑοοία θα 8180 ἃ 

ἀἰβρίαυ οἵ νυϑῃϊ οἱ ὑδθ ραγί οὗ ᾿τοιηθα ἴῃ ὑμιοὶν ἀϑβίγο [ὁ ἱπϊ ἐαίθ {1.10 ταθῃ ἰπ βρϑακίηρ ἱπ δὴ ἰπ- 

δρΙΣοα νϑῖη (οΒδρ. ΧΙ].-χῖν.). 

1η δἀάϊξίου ἕο 411 ὑΐδιοϑθ οὐτο θοῦΒ τοσαὶ ὑθηἀθηοίθϑ, ἔθογο οχ  ϑύθα δ]8ὸ ἃ ὑμπϑογοίϊο δΐτου, 

(ΘΔ ραβδὶπρ ΟΥ̓ΘΣ, ὨΟΎΘΨΟΓ, Ἰηὗο οὯΘ οὗἨ ργϑοὐϊοϑ) τυ ]οἢ το] θα ἔγοτα δὴ δϑάβδγθποθ ἕο [86 οἱ 

Βοδ  Ποη 8 ΒΑ 15 οὗ ὑβουρμί, [Ὁ γγαϑ δὴ δυδγβίοῃ ἰο ὑμὸ ἀοοίτίπθ οὗ {π6 ρἱογ βοαίίοι οὗ [μι 

Ῥοάγ (οἕ Αοἰβ χυϊϊ. 82). ΤΆΘΓΘ 6ΣΘ ῥΘΓΒΟῚ 5 ἴθ ἔμ Οοσ αὐ ίδη ΟἸαγολ π8Ὸ ἀθηϊθὰ ἐμ ροβϑι]- 



19 ΗΕ ἘΡΙΗΤΙ,Β ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙῚΞ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΉΤΑΝΑ. 

Σὺν οἵ [86 τοϑυγγθοϊίοῃ οὗ [86 ἀθδᾶ, ἱμαβηλυ θῇ 88 ἸΏΘΥ οου]ά ποῦ 866 ἰηΐο 86 τωϑιμοὰ οὗ [μ6 ῥγο- 
ὁθ88. (Οδδρ. χν. 86). ΙῺ {18 ὁα88 {6 Υ βιονγθὰ {πϑιλβοῖνϑδ ρυ Υ οὗὨ στοῖβ ᾿ρηόταποθ, ρα ἰὴ 
τοϊδίίοη ἴο Ὧπ6 σοῃβδαιθηοθδ οὗ Βοἢ ἃ ἀθηϊδὶ {(υν. 1--19), ῬΔΓΟΥ ἴῃ σοϊδθοη ὕο (ῃ6 ννοἶθ σγϑίδθιῃ 
οὗ (οὐ Β Θουῃ86}8 δῃὰ ὑγαγβ, οὗ νοῦ (86 ΓΟΒΌσγθοιου οστωθὰ δὴ ἱπιρογίδηῦ μαζί (νυν. 20-28), 
ῬΆΓΟΥ ἴῃ τοβρθϑοῦ [ο [86 Ῥγδοῦϊοαὶ βίῃ! βοδηοθ οὗ (86 τοβυσγοοίου (νον. 29), ραγιν ἴῃ γοδβρϑοῦ ἰο αοά 
δηὰ Ηἰδ ροῦγοῦ (σοσ. 84), δῃὰ ΡδγῸνΥ ἴῃ σαζαγὰ ἴο ἰλ6 ἀθνοϊορμθιὺ οὗ 186 ᾿ἰἴδ ἰῃ ΟὨγὶβὺ , τυ αἰοἢ τναϑ 

πῃ δβοοογάδῃοθ ὑ] ἢ ὑμ6 δηδιορίθδ οὗ [86 παίυΓαὶ 118, δη ἃ υῖτὰ 16 ργοσθάθηϊ ϑϑὺ ὉῪ ΟὨτὶδὺ Βἰτα- 

861 (νοσ, 88ὅ 8). 

ὃ ΠῚ. ΣΠΠΈΒΑΤΟΒΕ. 

Ατηοηρ' [86 ἸλοΓ6 βἜΏΘΓΔΙ δχϑρϑίϊοδὶ ἡγοῦ ου [86 Νονν Τδδίδιηθης, οσ οὐ {86 Ῥδυ]ηθ δρὶϑ 
168, πιυδύ Ὀ6 χηρηὐϊοπθα βγϑὶ, (86 ρδίγιβίάς οοτητηθηίδγθβ οὐ ΟἨΒΎΒΟΒΤΟΜ, ΤΉΕΟΡΟΒΕΤ, ΤΉΒΟΡΗΥ- 
ΚΑΟΤ, δηα ΟΕΟΌΜΈΝΙΟΒ; ἴδῃ, ἴμοδ6 οὗ [86 Βροίογτωογβ Ολυγιν, Βεζα, ΕἸνρΑσισθ, διὰ οὔμθγβ. {μ6 ἢ 
ὕποβθ βιθβεαυθηὺ ἴο ἴπ6 ρογοὰ οὗ ἴμ6 Βαοίοττωδίίοη ὉΥ̓ αποτιῦβ δπᾶ Ἀ18 Ἰθαγῃηβὰ ορρομῃβθηςξ 

Ολιόνιῦβ; δηὰ ἰδϑὺ οὗ 811, [86 Ἰδίδς δοζατηθηίδσιθβ ὈΥ̓ ΒΊΑττ, ΟἸδηάυβεν, θῈ εττε, Μσυεε, 

ΒΌΒΟΕΒ, ΝΈΛΚΝΡΕΒ, οο,, δηᾶ, 88 Θβρθοΐδ Υ ἀσβοσνίηρ οὗἉ οοηδὶ ἀογδίίοη, ὑπδὺ ὉῪ Οβιάνρεα (Θιατίς. 
1868). ὙΥΊᾺ Γμοδὸ νγὸ Ββανθ οοξηραγθὰ αἷβο 89 Βοσαδη Οδίδοῖο ϑσροβίμοη οὐ ἴῃ ὕνγο Ερίβίϊϑβ 
ἴο ἴο ΟοΥηἰίδηβ ΕΥ̓ Βιβρινα (28 βᾶ,, 1863). Βα θ5 {8ι686, ὨΟΏΟΓΔΌΪΘ ρθη οη τσδὶ Ό6 ταϑὰθ 

οὗ ΜΈΡΑΝΟΤΗΟΝ (1 Οὐγ., δηὰ δ ἴδνν οβαρίογβ οὗ 24 Οογ.), Ἧ΄. Μυβοσισβ, Απετιυβ, ΒΟ ΖΊΝΟΕΕ, 

8Ὲ8. βσημιρ, Μόβηκπε, 8. ὁ, Βαυμολετεν, ὥσησυιζ, Μοδῦβ, ἔμεινα, Κααῦββ, ΗἩΕΥΡΕΝΈΕΙΟΗΝ 

(οῃ 16ὺ Οογ.), δὰ Ββοτη, ΤῸ ὕδλλο80 ΧΔῪ Ὀ6 δἀάβθὰ 186 οοἰϊοοῖῦνο ὑγΟΥΪΒ: ΟΕΙΤΙΟΙ ΒΆΘΕΙ; 

ῬοοΣΒ ϑυπορεὶδ; Ὑ οἵιΕΒ ΟὍγΩ ; ΒΤ κε Β διδεῖ- ον ; ἰλ6 ΒΕΒΙΈΝΒΌΒΟΞΕ ΒΙΒΙΕ; Ο. Η. ΕΙΞΘΕΕ 8 

Οὐδεγυαίίοηδ ὁπ, ἐδ6 Νεὺ Τερίαηνεηΐ, ν᾽ ὨΟὮ πδυΓΑΥ οοπηθοῦ ἴῃ δρὶγιῦ σι [86 Θχοθ]θπὶ Θποπιον 

οἵ Βενόαει,; ΟΟΒθν Ἐπ᾿ Β ϑρίγίέ οὔ λα ζΐΐε απὰ Ποοίγίηε 9} ζοδιια Οὐ τιδὲ ἴηι ἐλ6 Νειυ Τεείαηιοηέ (1818), 

ἄγανσῃ ἴοσ ὑπ6 τηοξὺ ραγὺ ἴγοτῃ ὕπ ΒογθθΌΓγογ ΒΙΌ]6 δηὰ ἔτοσα Ζιηζοηαογῖ: ΗευΒΝ ΕΒ Ῥυαοίϊοαὶ 

αροδίξίοη Γ᾽ ἰδ 6 Νῖειυ 7Τεδίαπιδηέ (1858); ὟΥ. Ἐς ΒΕΒΒΕκ᾿ Β δίδῖο- 7, δδοηδ (Β1ἢ νοὶ, 1862). Τγηροτ- 

ἰδηὺ δἱὰβ ἰο (88 Θχροει ίοη οὗὨ ἔμθ86 Ἐρ᾽βί]68. δα υσηϊβῃθὰ ὈΥ (86 ἰγοδῦβοθ οὐ [86 ἀροβίο!Ἱὸ 

Ροτοὰ (ΒΕθ8, ΝΈΛΝΡΕΒ, ΞΞΟΘΗΑΣΕ, ΠΈΟΗΙ ΕΒ, ΠΆΝΟΕ, ΤῊΙΕΒΒΟΗ, δηὰ οἴδθγβ); ὕροὰ 86 Αροβίο)ὶς 

δηὰ Ῥδιυ]μα ἀοοϊτίηο ΟΓΈΘΒΝΕΕ, ΓΥΥΤΕΈΒΕσκ, ὕβτεει, ὈΧΗΝΕ) ; ὑοῦ ἰδ6 Νον Τοϑίδηθηΐ Τὴ6- 

ΟΙΟΩΥ (Οπε. ϑσημι δμὰ οἴμϑιβ). Οὐμιρ. δ'8οὸ Βασβ, 7:λ6 Αροδίϊδ Ῥαιῶ [2ἃ οἃ. ὈΥ ΖΕΙ]ογ, 1867, 

2 ν0]5.], δη ἃ ἔγομι {86 ϑδιῖθν ὥπηθ ΘΞῬΤΟΙ π᾿ Β λ᾽οίίω Ἡϑίογίοω (ἰὰ Ὠϊ8 Ορειδοιῖα). 

[Ατρουρ [86 ΕΠ ρ ἢ δηὰ Απηθγίοδῃ ὑγόσκα, (Π086 ροβϑθϑθθὰ οἵ ἀϊβιϊηρυ βῃθα τηθγὶῦ δγο, Ἡ,, 
ΗἩΛΜΜΟΝῸΒ ανγαρἦτγαδο 4} ἐδ Νίειυ Τεδίαπιϑηΐ, υυἱδἦ, Νοίοα (1684); Μ, Ἡκνετν 8 Επροείδοη, 47 ἐδ δ 

Οἱά απὰ Νίειυ Τεδίαπιθπέ (ὈΘαυπ ἴῃ 1704); Ὁ. ΗΕ ΒΥ Β Ῥαγαρῆγαδε απα Οὐηυηεηίαγῳ ὁπ, ἐδ λοι 

7δείαπιεπὲ (1126); ἸΉΟΒ. ϑοοττ᾽ Β Οπιπιδηίανῳ ὁπ ἐἦ6 Βιίδἰ6 (1821); Α. ΟἸμλεκε Β Οὐπιπιοπίατῳ ΟΝ 

ἐδ 6 Βιίδῖε (1820); ΒΙΟΟΜΕΤΕΙ,Ρ᾽Β Οὐπιπιδηΐαγῳ οπ ἐδ6 Νίοιυ 7εδέαπιοπί͵ απὰ ΟΥϊοαὶ Πῖσοεὲ (1826) ; 

ΒΑΒΝΕΒ᾿Β ΟὈπηιπιεηΐαγῳ ὁπ ἐδα Νίειυ Τορίαηιεηξ (1837); ἩοΡραξΒ Οὐηνηλοπίανῳ οα ἐπε Οογπ λίαν 
(1862); ΑἸΕΟΚΡΒ αἸγοοῖς Τοβὶαπιοηΐ (Θ᾽ δὰ, 1865) ; Κἴτανι εν Β Σρίϑεϊδε οΥΓ δὲ. Ῥαιῶ ἰο ἐλ6 Οονίη- 

ἐλίαπα (δὰ 64, 1865); Ἐ. Ὑ7. ἘΟΒΕΚΤΒΟΝΒ ϑέγηιοπθ οα. δὲ, Ῥαι8 Ἐριοίϊοε ἰο ἰδ6 Οὐτιπἰλίαπὰ 
(4860); ΟΑ ΒΥΟΒΤΗ Β Ογοὸϊ Τεδίαηπιδηξ υυἱξὴ, Νοίε8 (41 δὰ. 1866); Ὀδείἀ68 7λ6 76 απᾶ Τρίε- 

ἴδε 9. δῖ, Ῥαμῖ ΌὉΥ ΟΟΝΎΒΕΛΑΕΒ δηὰ ονον (1888, δηὰ ϑϑνογαὶ δά 008 βίησθ ἴῃ Εἰηρδηᾶ δηά 
Απιδτῖοδ) ; Ελρ π᾿ Ῥαι ἑδε Ῥγσαοῖον (1860); δηὰ ἨοτΒΟπ᾿Β Ἡαίθθαη Πϑοδγοα ὁπ ϑὲ. Ῥαυΐ, ἴον 
1662, 



ΤἸΗῈ 

ΕΙΆΝΤ ἘΡΙΝΤΙΕΤΟΊΤΒΕ ΟΟΒΙΝΤΊΙΑΝΑ, 

11. 115 ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΑ, 

ΤῊΘ μουυ πο η688 οἵ {818 ΕἸρ᾿δ(19 15 ἀπαουθέθά, 786 τ Θ6868 ΤῸ 1ὑ δ χοίοῖ Δ. Ῥδοῖς ἰπΐο ἐῃ8 
τοιλοίοϑέ δη μαυϊίγ ; δῃὰ ιροηρ (δ Θϑυ] Ἰοὺ ἀτὸ Ῥοϊγοδγρ, ᾿συδέλαϑ, ΟἸΘπιρηβ Βοιμδπαθ, [χορ θυϑ, 
Αὐδβοδαροσαβ, δα ΟἸδθλθαβ ΑἸοχαπάσηυβ, [μαγάμο. δἀβ Βαστιαθαβ απ Ηδσιη 88]. 

[4.8 βρϑοϊπηθὴβ οὗ ἔμ ἐδϑεϊλ οι ῦ ὑμου δἄάμοο, ἐδίζο (μα ΤΟ]ονίη ας ἰαιτϑηθα ΌΥ͂ ᾿ϑγάποῦ δηά 
ΑἸζοσά: 

Βαγηδῦδβ (Α. Ὁ. 71) Βδ8 {86 (]Πονης ϑνϊἀθαῦ 611 0810η8 ὅο 1 Οογ. 111. 16, ἴὰ 18 Ερ18616 οὗ. 
νἱ.: “Τῆοϑ μαδι δίίοι οὗ ΟἿΣ Ἀθδγὺ 18. 8 ΒΟΙΪΥ ὑθιαρ]θ ὑο ἰμδ6 1μογα;" δῃὰ ἴῃ οἱ. χυϊ. “Οοά ἰγυ]γ 
ἀνθ} ἰὰ ΟἿΣ Ὠοπδθ, ὑδαύ ἰ8, ἰῃ 18. ΤᾺ]8 16 ὑῃ9 βρί χιξπδ] ἐθίαρ]ο Ὀ}}0 απίο ἐδρ Ἰιοτὰ." 

ΟἸθαθιβ οι. (ἃ. Ὁ. 96) ἴῃ 818 Εριβι}]9 ὑο 86 Οογι ίδηθ, οἰ. χὶντὶ. ἩΥῖὺθ8 : “ Τα κο ἰηΐο 
γοῸΓ μαμὰ ἰθ9 Εἰρίβ|16 οἵ [89 Ὀ]οδοοὰ Ῥϑὰὶ ἐμ ἀροβϑίϊο. Ὑβαὺ ἀϊὰ μ9 τσ πηΐο γοῦ αὖ {89 
βτϑί, ἰὰ [89 Ὀοριπησληρ οὗ (89 αοθραὶ 7 ὙΟΙΙΥ ἢ ἀϊὰ ὈΥ ἰδ9 δρ τηὺ δαϊμοηβῃ γοὰ οοηοεγπης 
᾿υὐγοδοὶῦ, απ Οδρλδβ, δὰ ΑροἹ]οβ, Ὀθοδῦβο ὑμαὺ ονθὰ ὑμθῃ γ6 αἰ ἔογτα ραγί:θ8." Απὰ ὑβθηὴ 8 
δανο οἰΐαϊ!ομβ ἴῃ χΙν. ἴσοι 1 ΟὐΥ. χ. 24; 1π Χχχυ!!. οσὰ 1 ΟὟΣ. ΧΙ, 12; ἴῃ χ]χ. ἴσγοσα 1 Οὐσ. 

ΣΙ]. 4: Ἰῃ χΧχΧῖν. ἔσγοια 1 Οοσ. χν. 20. 

Ηογταδβ (Α. Ὁ. 100) ἴῃ δῖπι. ν. ἢ 7 δ] υᾶθβ ἰο 1 ΟΟΥ. υἱὶ. 11, “1 ὑμοϑίουθ ἃ τῇδ ΟΥ ὙΟΙηΔῃ 

ῬΘΙΒΘΟΥΘΓΟΒ ἴῃ δαγίηρ οὗ {818 Κὶπαὰ δῃὰ σϑρϑηΐβ ποὺ; ἀδθρασί ἔγοπη Βδὺ, δῃἀ ᾿ἶνο ποὺ πὶ ΒΟ; 
οὐβογνσίϑο ἐμοὰ 8180 β8δ]. 06 ραγίδκου οὗἨ ΒοΥ βίῃ, μέ ἐξ 18 ἐλογοΐογα σοηιωγάεα, ἰμαὺ Ὀοΐμ ἐδθ 
τάδη δηᾶ {μ6 τοιδη ΒΠΟ.]ἃ τοι] ὉΠΙΔΙΥΙΘα, ὈΘΟΘΌΒ6 ΒΌΘΝ ΡΘΥΙΒΟΏΒ ΓΩΘΔΥ͂ ΓΟρϑῃΐ.᾽" 

Ιρηαίλαϑ (Α. Ὁ. 107) 1π 18 ἘρῚ 3116 ὕο {89 ΕἸΡμοβίδῃβ ᾧ 2. αυοίθβ ἔστοσα 1 Οὐσ. 1. 10, “ Τβδῦ ἴῃ 
016 ΟὈθάϊθμοθ γ6 ΙΔῪ ὮὉΘ Ρογίθοι]ν γοϊποὰ ἐορδί μοῦ [1 ἐμ 6 Β81τιο ταϊπα, δπὰ ἰῃ ὑμιο βαπλθ ἡαἀρτηθηΐ, 
διὰ ΤΩΔΥ͂ 8}} δρϑδῖκ {80 βίη ὑδίηρ οὗ (89 βᾶῖὴθ ὑβίης "}]. Απὰ ἰπ 1014. ῷ 18 ἤτοι 1 Οὐχ, 1. 
18; ἴῃ ΕΡρίβίϊο ἰο Βοηιὸ ἃ ὅ ἔτοπῃ 1 ΟΟΥ. ἱν. 4; ἴῃ Εἰριβέ]ο ἕο 86 Μαρποϑ ᾧ 10 ἔτοπι 1 Οὐσ. νυ. 7; 
ἴῃ ἘΡΙ8|19 ἰο ΕἸΡμοβϑίδῃβ ἴγοτῃ 1 Οὐυ. νἱ]ἱ, 9, 10, οί. 

ῬοΪγοαρ (Α. Ὁ. 108) ἴῃ ΕἸ ρ᾽ϑί]ο ἰο {896 ῬἈὮ1]. οἷι. χὶ. φυοΐοβ ἔσοτα 1 Οὐνσ. τἱ. 2, “ Ῥο γοὺ ποὶ 
Κπονν ὑπαὶ [Π6 ββἰ ἰδ ΒἈ8}} γυᾶρο {89 του] ἢ δ8 δύ. Ῥϑὰϊ ἔϑθβδομθβ, Αποίδμοσ οἰἑαίϊοα ἰῃ οἰ. τ. ἴτουα 
1 Οοσ. χὶ. 9. 

Ἑατγίμος 1Πυπέταύλου τηῖρὺ 6 ρίνοι, θὰ 86 ΔΌοΥΘ ἃζὸ βυ δοιθηὺ ἴο ΒΠΟῪ 89 βίτοπρι οἱ 
ἐπ ονυϊάθῃοθ. Τθοβο ἰπἰοχοβύθα ἴῃ Ῥσοθοοαϊηρς 86 ᾿Ἰηψοβυ ΟΠ ΔΙῸ τοΐοττοα ἴο ᾿ϑγάποῦ δηά 

Ττορο 1168 ἀπα ΑἸοσα]. 
ΤῊΘ ἱπίοσηδὶ ομδγβο οι βίϊ68. α͵βο ΔΙ]ΟὟ ΠΟ Ὁποου δἰ αὺΥ οα {80 δ )οού. 710 Ὀο]ἀοϑὺ οὐ 1018: 

οἵ οὔ ἀΑΥ, ἐμαί οὗ {86 ΤΌ ΡΙ ρθη βοΒοο], 68 βυβογοα 1ὑ ὑο ρὸ ὑπομδ]]θηρθά, δηα ραΐδ ἴμοδφ ὑνγο 
Ἐρίβε168 θϑδϑδίἀθ ἐβοβϑ ἕο (89 Βοπιϑηϑ δῃὰ ὑ86 Οδ]αἰλϑῃϑ 856 ὑδο ρϑμαΐηθ τι Ωρ οἵ 50, Ῥαυ]. 

[116 Ῥοϑὲ οχροδβί ΐοῃ οὗ {8688 ἱμύθγῃδὶ ον άθποθϑ 18 σῖνϑηῃ ῸΒ ΟΥ̓ ΡΑΙΘΥ ἰῃ ἷ8 Ηοτο ῬϑΌΪ πῶ, 
οἰ. ἴ, ΑἸαοης ἐμι680 ἸΗΔΥ ὉΘ τηθῃἐοπθα ἃ ταϊπαύθηββθ οὗ ἀοίβ!] δῃὰ οἰιαγαοίθγιζαιϊοῃ, δἷβοὸ 15- 
οἰδοηίαὶ 41} 5] οὴ8 δ ἃ ΟΤΩ ΒΒ ΟΏΒ, ΒΟ. 88 οου]Ἱὰ μαχά]γ Ὀθ6 Ἰοοκοᾷ ἴῸΣ ἰὴ ἃ ἰογῃϑα ἀοουμιθηὺ; δπὰ 

1 Το ρδσὶ ἱμοϊαοι ἴῃ Ὀσδοϊκοίβ ἢ οΐῖοῖ]9 σαῤθοῖδ 8ὸ δρυγίουδ. 18 



14 ἹΝΤΚΟΡΟΌΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΕἸΕΒΤ' ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

Ὀθβὶ 68 ὑμ.680 ὩῸΠΊΘΥΓΟῸΒ ΟἷοΒθ, γοῦ Ἀπ θϑιρτιθα οοἰποίάθμοοβ Ὀθύνγθθῃ ὑδο βία θιποηίβ ἰῃ ἐμ6 ΕἸΡ᾿8. 
110 δπὰ ρογίοηϑ οὗ ὑμ6 παιτϑίϊνο ἰῃ ὑ8μ6 Βοοϊζ οἵ Αοίδ. 

Βαυὺ Δ58149 ἴτοπὶ δῃὰ θεγομὰ 411 ὑμ88θ δυ]άθῃοθϑ 18 ἰὯθ βίγὶο δῃὰ ἰοηθ οἵ ἔμὸ ΕἸ ρβ(19 1:86], 
ΓΘ ΘΥΘΥΎ 11η6 15 ᾿πβιϊηοῦ τι ἢ {86 ϑριγιῦ οὗ Ῥαὰ]. 411 (89 1ϑαύαγοβ οὗ μ18 στοδὺ δῃᾷ ἈπΙ4 9 οθδγαο- 
[6 ΔΘ ὕοο ΒΏΔΥΡΙΥ ᾿πηργθαθθὰ ἈρΡοὴ 1 ὕο 81|1007 οὗ ΔΗΥ͂ ᾿οϑιἰδίϊοῃ 88 ὑο [89 δι οΥΒὨ]ρ]. 

[2 11. ΡΙΑΟΘῈ ΑΝ ΤΙΜῈ ΟΡ ΨΕΙΤΙΝΕ. 

ΤῊΘ βυ θβογρύϊοῃ ραγρογίβ ὑμαὺ ὑμ18 ἘΠ ρ!80}|9 τῶβ σι θη δὖ ῬΒΠΙΡρὶ. Βαΐ (μῖ8 15 ἀϊγθογ 
οομἐγααϊοίοα Ὀγ Ῥαϑυϊ' 8 ΟὟ βἰδθιηθηξ 1 χυϊ. 8, ὮΘΓΘ ἢ6 8808 ὑδβαὺ Β6 του]Ἱὰ “ΤΆΤ δὺ ΕΡμθβὰβ 

Ὁμδ] Ῥοηίθοοβί." ΜΊΟΒΔΘΙΒ ἐμ )Ἐ8 ὑμαὺ ὉὍἢ06 χηϊδίαιζθ ταυβέ βαῦθ δγίϑθη ἴγοτη 8 τη 8-Ἄρρτο- 
ἘΘΏΒΊΟΏ οὗ διέρχομαι Ἰῃ χνΐ. ὅ, ὙΨὨ]ΟΩ Ὀοὶηρ τοϑὰ ἴῃ ὑμ6 ργϑβοηῦ χὰ ζη8δ4θ ἰο τζθϑῃ “1 8πὶ ποῦ 

Ρδβϑίηρ ἐβγοῦρῃ Μδοθάοῃ δ," ὑμὰ8β Ἰηἀϊοδίπρ δἷ8 Ὑμογοαθουΐδ δὐ }9 τηθ οἵ Ὑσγιξϊηρ, ΑἹ] 
χηοάογῃ οΥἰ ὑϊο8 ΔΩτθ6 ἴῃ ἰακίηρ χν]. 8 858 ἀϑοϊαϊηρ (89 ροϊπὶ οὗ ρ͵δο66. 

Α5 ἴο {δ ὑϊπι6, ὑμ6 γθ 18 ἢοὺ ὑδθ βαῖὴθ ἈΒΙΥ οὗ ορϊπἱου, ὑμπουρὰ ΟΟὨΥΌΘΔΓΟ δηὰ Ἠουβου δδϑοτὲ 
ἰδαὺ “1τ.86 ἀδίθ οδῃ Ὀ6 ἄχϑα τιν ΙλΟΓΘ Ὀγθοιδίοη ὑμβδὴ δῺΥ οἶμον." ΚΚ]ηρ 8878 “ δϑουῦ ἐδ οἷοϑθ 
οὗ Ῥα}} 8 ψ6}1}-Π|ρὴ ὑθγθθ ὙΘΑΓΒ᾽ Γοϑι ἀθη09 δὖ ΕἸΡΗΘΒΆ8, βοῖὴβ ἐϊπηθ Ὀθίογο Ῥϑηΐθοοϑύ, δῃὰ βΒοσί Υ 
Ὀοΐογο Εδβίου, αἴδογ ἢθ ϑὰ βοηὺ ΔΎΥΑΥ Τιυλοίῃν δὰ Εἰγαϑίυβ (ν. 17; Αοἰϑ χῖχ. 22), δῃᾷ μδα Β:τὴ- 
86] γοϑοϊνϑα ο ρὸ ἐβγτουρ Μαοθάοηϊα δηὰ ΑἽμαῖα (Αοἰδ χιχ. 2]; 1 Οοσ. χυϊ. 8)." Τῇ δαϊΐογ 
οὗ {86 Βοοοῃά θα! λοη Β᾽ ΠρΌ]ΑΥΙΥ δα ἦβ, πὶ βουῦ ΔΎ ἀρραγοηΐ βοῆβο οὗ δ οοπ γϑαϊοιϊίοη, “ μδὺ 10 18 
ποὺ ἰο 06 Ῥαΐ Ὀθίοτο ὑΠ6 τηοη ἢ ΤΊϑυὶ (ϑορί.), (μ6 Ὀοριππϊηρ οὗ [86 768 γϑαγ, βίηοθ ὑμ9 Αροϑίϊθ 
τητιϑὺ οοΥΘΙ ΪΥ͂ δανθ [Ὁ] ονγοᾶ ὑπ 96 18} τϑοκοηϊηρσ, δα ποὺ [89 Αὐἰ10-ΟἸγταρίδη." ὙΥΒαίον 
ΣΩΔῪ δᾶγ ὈΘοῺ τηοϑδηΐ ὈΥ ὑδίθ, Κ] μ᾽ Β ὙἹΘῪ 88 ο ἔῃ βϑδϑοὴ οὗ ὑδθ γϑᾶγ (ϑρτιῃρ) 18 δοοορίϑα ὈΥ͂ 
[8:6 πηδ)ογιίν οὗἩ τϑοϑηὺ οὐοβ. (ΜΈΥΕΒ, ΡῈ ἽΝΕΤΤΕ, ΝΟΒΡΒ., Α1}»., ΗΟ ΘΕ, εἰσ.) 

Βαΐ πού 8ο ἀρτοϑὰ δζὸ ἐμ6ὺ δ ἰο 86 Ὑϑᾶγ 89. ΚΊηρς ραίβ 1 δ᾽ Α. Ὁ. δὅ8, δῃᾷὰ 80 α]80ὸ 
Μογοσ. Ὧο ιΥεἰΐθ βαγβ δ7 οσ δὅ8, ΑἸΐ: “1ὐ 15 δ]πηοϑὺ οοσίδιη ὑμαὺ 10 88 τσὶ ὑύθη Ὀδίογο Ῥοϑηΐθ- 
οοϑὲ ἃ. Ὦ. 57; δῃὰ 80 αἷβο Ῥϑδγβοῃ, ΜΙ] δπὰ ᾿ογάϑψοσίῃ. Δοοογάϊηρ ἰο Πϑγά 6 γ᾽ 8 οοχηραΐδ- 
Ὠσῃ 1ὑ γγαβ ἴῃ ἐδ γϑαγ ὅδ. ΤῊ8 88 αἷβο {86 ορὶηΐου οἵ 6 ΕὙΘΏΟΣ οοτατηθηδίοσβ, 1. Επίδηὐ δὰ 
Βεδυβοῦγο. ΤἈΐβ νατίδίϊοι οὗἨ ὑὙῦ0ὸ γ6 ΑΓΒ 18 ΒΟΎΤΘΥΘΙ 8. ΨΘΙῪ βρη οὁπ6. Τ8}6 )ιάρημομὺ οἵ οὐ 0168 
Ῥτορομάογαϊθϑ [ἢ ἴανου οὗ 86 γϑᾶγ δ7). 

ὃ Π1. ΤῊΕ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΑΝῸ ὈΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΤΊ,Ε. 

Ετοτὰ ψδδὺ 88 Ὀδ6ΘῺ βαϊὰ ᾿ῃ [88 σϑῆδσαὶ πἰγοάποίϊοη 1ὑ 18 ΘΑΒΥῪ ὅο ΠΣ τ βδὺ ργοσηρ θα ἐπ 
ἈΑροβίϊο ἰο ψυϊΐο ἰο {86 Οογηὐίδηθ, διὰ πιθδὺ οὈγοοὺ Ὧθ δὰ ἴῃ νἱθγ. ΤῺ τρονηρ οα1180 γγ8 δ᾽ 
ἀμ6 ψ80168 οοπαϊἐϊοη οὗ {86 ΟΠ ΓΟ 88 Ὁῃίο] θα ἴῃ (818 ΕἸ [8.16.0 Αμπὰ ἱπ υἱϑῦ οὗ ἐμ 60}18 Ὑ ΒΊΟΝ 
δα Ὀγχοΐζοῃ οαὐ διλοηρ ἰμθπὶ ἢθ 610 οοηδίγαι θα ἕο αὐἰὐνοιηρὺ ὑμ6}Ὁ ΒΌΡΡΓδββι οι ΝΠ Βοαὺ ἀο]αν, δηά 
ἐμαί, ἴοο, ὈΥ̓͂ γτιϊηρ, 88 ἢ6 δα ρσοοάὰ γϑαβοὴ ἴοῦ ἠοὺ ἩΙΒΆΙης ἰο ἀοίοσ 818 ψΟΥΚ ἰῃ Μδοθάοηϊδ. 
ΤᾺ ΟὨ]οὗ Ροϊηΐδ ἢθ δἰτηϑᾶ αὖ γ88 ἴο χσοδύογθ ΠΔΥΤΩΟΠΥ͂, ΓΟΡΓΘ88 ἱπογάϊηδὺθ ΠΟΘ ηΒ6, οοστθοὺ ΘΥΤΟΥΒ οὗ 
[ΑἹ ἢ δηα ῥγδοίϊοθ, δῃὰ οομῆττηῃ ὑμθπὶ ἴῃ {617 αἰ]ορίδηοο ἰο ὑδοὶρ Ὀινίηθ Μαβίθσ. [ΤῸ ὑ:6980 ἯΘ ΙΩΔΥ͂ 
δα, ἰο τϑόβϑδ Ὁ] 188} ἢΪ8 οὐσῃ δαύουι ἐν δηὰ νιπαϊοαὺθ ἢ]8 οὐσὴ οδδγδούοσ δηα β8.γ}]6 οἵ ὑγοδοδιηρ ἔἤΌΤΩ 
δ αὐΐδοῖβ οὗ Θμθταΐθβ 80 δα ογορὺ ᾿πῦο ἐμ: 9 ΟΒΌΤΟΙ ἀυχίπηρ 818 Όβθῃοθ, δηα δββϑ θὰ δὶ8 Αροθϑ- 
{168}}}Ρ]. 

ΑἸγοδαν Ὀοΐοτο {818 μα δ6 Ἰοασῃηϑὰ οὗ βοπλθ οὗ [88 οχοϑθβϑβοβ 1ηὐο ὙΠ] ΟὮ βου γαὶ οὗ {88 οοηνοσίθ 
μδὰ [8]16π, δῃά ἴῃ δὴ Εἰρὶβϑ]6 (μοῦ Ἰοβὺ) δὰ πγαγηθὰ ἔμϑῖὰ δραϊηϑὺ ἘθθρίὩρ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ὙΠῸ} ΤΟΤΏ]οΔ- 
ἴοῦβ, διὰ ἀγροα μὸ δχραϊβίοῃ οὗὨ βυοδι του θ6γ8 ἴσο ὑπ ὶγ οοτηταππίου. (1 Οογ. ν. 9, 11), Απά 
ΠΟΥ͂ δῴδίῃ δ6 δὰ γτοοεϊνϑα ξαγίμοῦ Ἰπἰοτταδίιοη, ὑβγουρῇ ΡοΥβοῦΒ δυτὶνϑὰ ἴγοπι Οουϊηίμ, οὗ ἐμθ 
Ῥᾶτγίυ -ϑύγ δ τ ΒΊΟἢ Βδὰ Βργαηρ ἂρ δαλοὴρ ὑμοα. δι ἀθ8 ὑ818 ἢθ μιδά γϑοοϊγϑὰ ἃ Ἰϑύϊεσ ἔγοσαῃ (89 
ΘΒΌΤΟΝ (8180 1οβί) Ῥσορουμαϊηρ νϑγίουβ απθϑύϊοῃβ οἢ ροϊηΐθ δὖ 8880 ἴῃ ταραγὰ ἴο ΜΒΙΟΩ ἢθ Μ)88 
Δδικϑὰ ἰο ἀθοϊὰθ. [Βθαβϑοὴ ΘῃουρὮ ὑμογοίοσο 88 ἔῃ 6 το [0 18 τσιθηρ ; δηὰ ἤγοτα ὑμ6 βοσχυρὺ ᾿η8η- 
ΠΟΥ ἱπ ὙΠΙΟΔ ἢ6 ΘὨΥΘΥΒ ὍΡΟΙ {86 6889 ἴῃ Βαηῃᾶ, δἴΐξοσ Ὦ18Β οϑ]πὶ ορϑῃΐηρ, ὙΓΒΙΟΒ 18 ποὺ πψιουῦ 1ηἀ]- 
οδἰϊοηδ οἵ τοδί γδιηϑα ἔθ! πα, 17 806 ΠΟῪ ὑποτοῦρ Ὁ ἰδ ΠΟΘ. 8ΟῸ] γ788 τουβοα ὑο 818 σσοσξ, δηά 
ΠΟΥ͂ Β γοηρῖῦ [6 6] ὁ [Π 8 πϑοθββὶ γ ὌΡΟΣ Εἰτη ΤῸ μ͵δίῃ δηὰ ἀθοϊἀθα αὐέογαμοθθ. ΤῊΘ γθβ]}ὐ 788 δὴ 
Ἐρὶδ]6 τ] ἢ ἔοστηβ οὔθ οἵ ὑπ πιοϑὺ ἱπηροτίαπί ρογέϊοῃβ οὗ βδοσγοὰ Ἦ τῖϊ. Τὰ Τ,8}8 601] οὐοϑν 
δ 018 ἀτὸ οἵα ρταπάοδέ ορρογίιῃ 168 0Υ ροοά]. 
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ΣΙ. ΙΤΒ ΒΤΥΙΕ. 

[0α ἐμῖβ ροϊμὺ γγ σδὰ ἀο πο Ὀοέίον ὑμαπ ρῖνθ ϑαθτο {86 βίδύθιαθῃΐθ οὗ ΑἸίοτὰ ἴῃ 818 [ηὐγο- 

ἀποίϊοη. 
«ΤῊ 18 ΕΡ᾿8110 τ 8 ροιμ8 08 [δ 8 ογοζηοϑύ οἵ 8}} 88 ἴο β ὉΠ Ἰτ ὐν δῃα οαγτιϑϑὺ ᾿ωραβϑιοηθὰ 6]0- 

4αθηοθ. ΟΥ̓ {86 ἴοττμοσ, {86 ἀοβοσιρύίοῃ οὗ [Ἐ9 8: πιρ]1οἰ ἐγ οὗἩ [86 ο8ρ6ὶ ἰὰ οἷ. 1].---οὐ!!θ Θοπο]ααϊηρ 

ἀροβέγορβα οὗ οἷ. 11. ἔγοτα Υϑυ. 16 ἰο ἐδ ϑηά---ἰθ βαπχθ ἴῃ οἷ. τὶ. ἔγοιχ νϑῦ. 9 ἴο ὑμ8 δῃηά---ἰθθ 

τοχηϊηἰβοθῦοο οὗ ἐδ8 ββογίηρβθβ οἵ ὑδο ὑΐπιθ οἷ. νἱῖ. 29.--8]---ἰὴθ 8010 δγραμαθηῦ 1η οἰ. ΧΥ. Δ΄Θ ὁχ- 

Δι ρ]68 Ὀπϑαγραββοὰ ἴῃ βοτρέαγο 1086]; διά οὗ {86 Ἰαὐύον οἷν. ἵν. 8-15, διὰ ὑδθ γ}}016 οἵ οἷ. Ἰχ., 

πἘ 116 ἰμ6 ρϑμοαγτῖο οὗ Ἰονθ ἰῃ οἷν. ΧΙ]. αἰδῃ 48 8 ρᾳτο δπᾶ ρογίθοῦ ρθπι, ρϑγβδρ8 ἔδι8 πο ]οϑὺ δββθια- 

ὈΪασθ οὗ ἐπβουρβίβ ἱπ Ὀοδαίίδα! Ἰαπραδρθ οχίδπὺ ἴῃ (818 που. Αδοαὺ ἐμθ ψ 8016 ΕἸ 8.16 ἔἤϑγθ 18 

ἃ οἰαγβοίδσ οἵ Ἰου διὰ ϑυϑίαϊηοα Βοϊθπλ Ἰ Υ͂, ΔΠ ΔΌΘΘΠΟΘ ΟὗἨ ὑογ  ΔΟΌΒΗΘ85 οἵ οοηδίγαούίοη, δῃὰ δὴ 

δροϊοροίϊο ρῥαίπποθβ, ΜΒ οοηὐγαθὺ ΤΟΙ ΡΚΘΌΙΥ ὙΠ} {80 ῬοΥΒομαὶ ρογίϊομβ οἵ {86 βϑοοῃά 

Ἐρ᾽8ὲ}6." 
᾿ Απηὰ 411 ἐμι686 4} {168 δ. 1η6 ἴοτίι ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΌΒΙΥ, τὶ πουΐ οὔοτί, 8116 1ἢ (μ6 οαγηοϑὺ δπᾶ 

ἄϊγθοῦ ρῥγοβοουθοη οὗ 818 ρΡΌΓΡΟΒΘ, γ8, ψ116 ΘΕ ΙΥΘΙῪ τ ρας; 411 αἰϊθταρίβ δ στῇ θίουιο δ αὐ- 

ἐετῖν ἱποοηβιβίθαὐ τι ἢ [86 Βἰ τα] ον οὗ ὑμ6 αΌδΒροὶ. Ηθγθ γγὸ βδνϑ 8 Ὀθϑα Ὁ] 1] πβύγαύοῃ. οὗἉ ἐμ 

ὉΠΟΟΠΒΟΙΟὰΒ ομδγϑοῦοσ οὗ ὑμο ὑγυασδὺ ΘΙ οα 6 ΠΟΘ. 

ΑἼἾῸ ἘΡΙΒ616," ΑἸΖ ῥχοοοθάβ, ""στϑίβεβ ἴἢ 18. ἃ ΒΙΩΏΘΓ οβιϊτηδίθ οὗ ἐδ} σαγὶϑὰ δῃὰ ποῃάογία] 

αἰἴίϑ8 τι ποῦ αοα τὰ ρ]θαβοὰ ο δηάου ὑβθ τωδὴ Ὑοτὰ ἢ Βεϊϑοίθα ἴογ ἐ89 Αροβίϊο οἵ [ὴ9 

Θοη 6 που]ὰ, οὐ βῃονβ 18 ὨΟΥ ἰαγρθ ἃ ρογύϊοη οὗ {86 δρὶ γῆν, ψθο του κοί ᾿π Θϑ οι τηδἢ ΒΘΥΘΓΑ]]Υ͂ 

85 Ηδ σ1}}, νσ88 ρίνϑη ἕο ἰπὶ ΤῸΣ οὐγ οἀὐϊβοαίίοη. Τὴθ ἀθρίῃβ οὗ [86 βρίγιέπδὶ, ἐμι8 τηογαὶ, ὑμ 1η- 

ἐοΠΠδοίῃαὶ, ρα γβῖοα] που] ἀΥΘ ρθη ἴο Εἶπ. Ηδθ ΒΌΓΩΠΙΟΠΒ [0 ἢΪ8 δ᾽ ἃ ὑμ6 δΔῃδ)ορο8 οὗ παύιατθ. Ηθ 

Θηΐοτβ ταϊπ αὐ ᾿ηΐο ὑμ6 ναγοῦϊθθ οὐ Βατηδη ᾿πῆστα γ δα ῥγο ααϊοθ. Ἠρθ ἀγαγϑ υδγθρ ΠῸΠα 

ἐμ6 ἈΙβίουυ οὗ {88 σοϑθῃ ῬΘΟρΪΘ; ΘΧβϑπιρ]6 ἔγοσα {Π6 ᾿ϑἰβιηΐδη ἰοοΐ-ταοθ. Ηθ σϑίδυβ δὴ ΔρΡρδγθῃ ἐγ 

{ἀπ δίηρ φασϑίίοη οὗἨ οοδύθταθ ἴο ὑμ6 ἢγϑὺ ρστοδῦ ργοργίίϊθβ δῃὰ γοϊδύϊοῃβ οἵ Ογϑθδίϊοῃ δῃὰ Ββαθιωρ- 

ἰϊοα. Ηδ ὈΡγαΐβϑθ, ΓθρσΟΥ ΘΒ, θσβογίβ, δῃᾷ ἰββοῖθα. [16 18 ὑθῃάθν, βαγοδβίϊ!ο, ᾿Ἰγοῃΐ 8], Ὑ Βθγθ 89 

δίγι Κοϑ, ἣθ ἢθα156. Ηἰἶδβ Ἰασρὸ μοαγὺ Ὠοϊάἀϊηρ 411, σῇθῃ ἢ6 [88 στίονθὰ δῃΥ, ἢ ργίθνϑβθ [ΠΟ 186; 

ὙΟΓο ἰδ 15 ἴῃ 818 ΡΟΥΤΟΓ ὕο ρῖνθ ΟΥ̓, 6 ἢγϑύ ονθγῆονγβ δ 10. ΔΙτη8611. Νὴ] 8 ΤηΔῪ ἴοστω βοῖῃθ 1ᾶθ8 

ἴτοπι (8 ΕἸ ᾿8|16---ούίο ροσδδρβ ὑμιδῃ ἔγοτῃ Δ ΠΥ Οἢ6 οὔθ, Ὀθοϑιβθ ὑ}}18 δυο Ὀσϑοθϑ {86 τ] θϑὺ σβηρθ 

οὗ ἰορίς8,----τν αὐ τραγν 6 ]]008 ΡΟΥ͂ΤΟΥ ΒΌΘΒ ἃ τΏ8} τη αϑὺ βανθ ᾿δα ἰο ρογϑαϑάθ, ὑο γϑῦυϊο, ἰο αἰἐγδοί 
δηὰ ἰδλϑίθῃ ὑμ6 αἴοοιοηβ οἱ χβθῃ."} 

8. ΟΟΝΤΕΝΤΞ. 

ΤΏ τηδὶη ἐβοπυρὺ οὗἨ {818 ἘΠ ᾽8}16 18 ὕο Ὀ6 βϑθῃ ἴῃ {86 οὈ͵θδοὺ δἰτηρα δὖ (ξ 8); 115. οὐζϑηϊς ὑἢ- 
[οΙαἴηρ ἴὰ ἐμθ αϑῆθγαὶ [αἰγοάαοίίοι ἰὰ ἐμθ ἀονθὶοριηθηῦ ͵ὸ δ ρίνθῃ οὗ {6 ΒΙΒίοΥΥ οἵ ἐμ 
ΟΒυτγοῖῦ (ἢ 2). 

ΤΊ οηθγο οοπίθηΐα οὗ ἐμ6 Εἰρ᾽δ.]6 τόσοῖνθ του ὅδ 056 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ Ἰοδάϊπρ ἰδ6 Οοτ δα 
ΟἸαγοΣ ἰο τθ811Ζ9 ἰΐ8 ἔσθ 1άθ8, δῃὰ ἰο βοὺῦ δϑὶἀθ 8}1 ἔβοβθ ἴδ 8 δῃὰ Δοίθοίβ 1ὰ Κηοσίθάρο δπὰ 
Ῥγϑοίζοθ ψΒ1οἢ οὈδίχιοὐθα 18 ῬΓΟΡΟΙ τον μα. 

Ι. Τὸ (15. ϑῃηὰ, αἴοσ 89 Ὀθηθαϊοίοη οοππϑοίθα τιξὰ ὑπο δαάγοδβ, ἐμ Αροϑίΐθ ἢγδὶ δ] θα 
ἔο ἐμπὸ ροοᾶ Ὀορϊππίηρ ΒΟ ὑπθ Οὐ 18 η8 δά, οα (86 Ὑ80]6, τη846 ἱῃ ἃ βουπὰ ομυγοῦ 110, 
Ἐβδη ΚΙΌ]Υ δοκηον)οάρίηρ ὑμ6 ἀϊν]ηθ σταο ἩΠϊο Δα Ὀθθῃ νουομιβαίθα ἕο ὑμθηι ἰῃ {818 χϑδρθοῦ, 
δηὰ ἐμοὶ δρὶ σι] ρσοοᾶ οβἰδίθ 88 οβ δ βῃϑα ὑμόγοῖῃ. ΤῸ ἐμὶ8 6 δά ἀβ ἔθ ορϑθ, στουμάϑά 
ὌΡΟΣ ἐδθ σαί οὗ ἀοά, ἐμαὺ ὑπο Ὺ σου]ὰ οοπέϊηθ βίοδαϊαϑδέ απΐο ὑπο πὰ (νυν. 4-9). 

Π. Ἐτοσα ἐμ18 ἢ6 ΓΗΒ ἴο Τορσουῦο ἐμι6ὶγ ἀοίδοίβ δῃὰ ἀϊβοογὰθ οἵ οἷ Ὧθ δα ὈΘΘᾺ Ἰηίοστηεά, 
γαὶ, ΌῪ ποσὰ οὗ τηοόοῦτἢ [ΤΌΣΩ Το γ8 οὗ ἐμδ6 ΟΠ αχο;, δηὰ (θθη ὉΥ ᾿οὐΐοσβ οὗ ἸΠΑΌΪΤΥ δοαὺ ἴο 
1ΐπι ἰουοβίηρ ὑμοθο ὑδπῖηρβ. 

Α. Τμοθο ἀοίοοία ἬΤοΤο, 3,γϑέ, α αοῖ οἵ ϑοιυνν Οἀγιδίναη, οογιηιγν ὁ 7εεἶησ. 
1,.ΑᾺ8 1Ὁ γοϑρϑοίβ {86 ροδίδίοη, 9. Οὐιτγοῦ, πιοπιδογα ἰοισαγάς Οὐγίδί απαὶ λὶβ ογσαηδ (ἰ. 11, 

8. -ἰν). Ηρ Ῥορίηβ τὴ γοθυϊκίηρ [86 ραγν βριγιὺ τ ]οἢ 185 τηδηϊοδύθά ὑονγαγὰβ ῃἸτηβ6] ἢ, 80 
Βδλὰ αἴγϑῃ ὯῸ ΟΟΟΆΒΙΟΙ [ῸΣ ἰΐ, δῃᾷ ἱονασαθ ΑΡροὶϊοδβ; Ττηδί]Υ ἴΏ 80 ΔΓ ἃ8 ὑ}18 Ω.Υ Ὁ οὐ οἵ δὴ 
διοταϊπαίο οϑἰϊπημαΐθ οὗ Βυσηδη τιϑάοχ, ᾿οδυπίης δὰ ϑἱοᾳιθηοθ, 8Ὼ οδσααίθ τ οὶ γ88 Ἡ ΟΙΥ 
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ἱποοῃβὶβύθης πιὰ ὑπο ὈΙδῃ οὗ βαϊναίίοῃ, σι ἐδ ομαγδοίοσ οὗ ὑβοβθ οδ]ϑὰ ἰο ραγιοὶραΐθ ἰῃ 1, 
δὰ τιν {86 βύγ]9 οὗ ὑμαὺ ργθδοβίηρ ἡ] οἢ 88 ἴο ΙΑῪ ἴδ Ἰουμάδίοη οὗἉ ὑμ6 Ογβίλδη 1116. (1. 17-- 
11, δ.). ΤᾺΪΒ ῥγθδοδίηρ, μούσονϑῦ, μ6 ταδὶ ἰδῖηβ, ἰηνοϊνθά ἃ δρᾷ ἀϊνίηθ τϊβάομι, τυ] οἷ τοτλδὶ θά 
ἃ οἰοβοά τηγβύθυυ ΟὨΪΥ (0 δ οἢ 88 ΜῸ͵Θ ποῦ βρὶτύυδί. (11. 6 81). ΤὨ8 ἀθοϊαγαίϊϊοα ἢ ὑμθῃ δρ- 
Ῥ᾽ϊο8. ἐο {86 Οοτιπὐίδῃ οολγοσίδ 88 Ὀθὶηρ ποὺ γοῦ βρί γὴῦ8] (111. 1 8.) δῃὰ 1688. ὑβϑῖὼ ἴο ἃ τἱρὰμξ 
οϑδίϊγηδίο οὗ ὑῃο89 ΜὮΟ ΘΓ ΤΟΥ θη θα 88 ρδγυ ἰθϑάογβ, δῃὰ οἱ ὑΠμοὶγ ἀοίηρβ (5 47), πιαυπϊηρ ἱμοῦὰ 
δὖ (88 βαῖὴθ ὑΐτωθ ἀραίηϑὺ 4}1 ἀεβίσαοίι νο νἹοϊαίϊοηβ οὗ ὑμθ ΟμΌγο, ΟΝ 88 ἐ86 ἰθιιρ]6 οἱ 
(οἁ. (18 85). Ετοι ἐμ18 δθ ργχοοθϑὰβ ἰο ἰπβυγαοὺ ὑμθπὶ ἰῃ τεραγὰ ο ὑδ9 Ἰογ οἰαἰ πη οὗ Ο τι δίίδῃα 
ἴο ὑμ6 βθνβγαὶ τωϑϑῃβ δηὰ ἱπβίγυταθηΐθ οἵ βαϊνδίϊοῃ (21 ΗΕ) διὰ ὀχ ὶΐβ ἕο ἔβοῖὰ {86 ῥγορδῦ 
διἰδηἀδγὰ [Ὁ τηϑϑϑυσηρσ ἴμ6 τουτί οὗ ΟὨγιδ Β δοσυδηίθ, ἃ οσὺ δ ἩΏ1Οἢ τγδϑ ὅο Ὀθ ταδηὶζοϑὺ ἰὼ ἀὰθ 
ὑΐπιο, ἀπά {ἢ 9 τηδη Π]δϑίδύϊοι οὗἨ ἩΒ1ΟΩ ὑβμογθίοσθ ττ88 ἴο Ὀθ ναὶ οα [ΟΣ ἰἢ δΌΒρθηβο οὗ ἡυἀρτηθῃΐ (ἰγ. 
186). Αἴἴοῦ δ δὰ ὑμ8 8οὲ Ὀθίοσθ ἰθϑῖα [86 οοηὐγαδὺ Ὀεύνθθῃ ὑΠ 6} Ἰπλαριηθα 86]-80 8] ΟΠ] ΒΏΟΥ͂, 
δηὰ {86 δοίααὶ οομάϊτου οὗ ἐδ6 ΑΡροβί]68 (6 8.) Ἦθ ῥδ8868 ἔγοτα ὑδθ βενϑσθ ἰηΐο ἃ ραίθσῃδὶ ἐοῃθ, 
Ῥοϊπὲβ οαὖ ὑπ ἀἰ βόγθηοο θυ ΘΘῺ ἃ πλθΓῸ ὑθϑοῦοῦ δη ἃ βρ᾽ 8] 1 Π 6 Γ, δῃὰ ΓΘ Κ68. ὑπο ὶγ αστο- 
ὕϑῃοο ἑοναγαβ ὑμ6 Ἰαὐίθσ, ἡ ΙΟΒ βοθιωθᾶ ὑο ῥσγοοθϑα ἔγτοπλ {86 δϑϑυπηρίίοῃ ὑμδὺ ἢ6 ΜὙὰ8 Ἀπ8Ὁ]9 ἰο 
Ῥυπὶϑ (1ν.). ὙΠ {818 μ6 ῥσγοοθθάβ ἰο Ὠοίϊοθ ἃ γί ἀδίϑοὺ ἴὰ ΟἸσΙϑύϊδῃ σΘοτη μα ΠΥ οὗ 
ἔϑοιησ. 

2. ΑΒ 10 τοϑρϑοίβ (89 αἱδϑοίρζέηα 9 μπισογίδυην, απα οογγιρί Οπωτοΐ πιδηιδεγ8 (Υ.). 
Ηδς Ἀθτθ ἰπβὶϑί8β ἀροὴ ἰδθ Θδχοοσῃχη πῃ οϑίϊοῃ οὗ 8 ΤΩΘτα 6 ΜὮΟ δα αἱδρταοθα ἴδ 6 ΟΠ ΤΟΝ ὈΥ͂ 

δτοβϑ Ἰτα ΟΥ ΠΥ, δηα ὑδ6 ἰοϊογαίοη οἵ σοπὶ ὨΣ Βοσίο 88 ἃ 1.8ὺ σΔΌ86 ἴὉΓ ἀθορϑβὺ βῆδιηθ. [π 
ξμῖβ οοππϑοίίοη Ἦθ οογτθοίβ ἃ τηϊβαπἀογβίδηδίηρ οἵὗἠἨ πμδὺ ἢθ δα βαϊὰ ἐπὶ 8 ἴογπλοῦ ἰϑύῦοσ ἰῃ τορασὰ 
ἴο ἱπίθγοοῦγθο ΜΙ ἱπαπλογὶ ῬΘΙΒΟΏΒ. 

8. Α8 1 τεβρϑοὶβ ἐδ αδηιδαηου οὗ Οδωγοΐ πιδηιδογϑ ὑπ ἐλεῖν οἷυὶϊζξ τεϊαξίοη ἰοισατα εαοἢ, οὐδ Ρ' 
(ν!. 1 8. 

Ηδ τϑῦυκοθ ἐδ9 ργδοίϊοο οἵ ΟἸγιϑέίδηβ σοίηρ ἴο ΙδῊῪ τι ΘΔ 0 οὐδοῦ Ὀθίοτθ Ἀθδίῃϑθῃ ἐγὶ- 
ὈθΏΔΙΆ, οβρϑοὶ} ]γ βθὴ ὑΠῸῪ ὙΠ 6γ6 ἴῃ ὑμ6 Ψ͵ΤΟΏ, δὴ 69 ἈΠΥΙρ ὐΘΟΌ8η 688 ὈΘ]Οη,8 ἰο (86 Β᾽η8 τ ΒΙΟΣ 
Θχοϊααο ἔγοιῃ Θοα᾿Β Κἰηράοῃι, δηα ἤτοια ἩΔοἢ ἐμ γθίογο ἔμ 6 Ὺ 88 ΟὨ σιϑίϊδη8 ἢ84α θθϑῃ ρυγῆθα. 

4. Α8 [0 γεβρϑοίβ α δεοοογιῖπρ Οὐτιβίίαν ἀδροτίπιεηξ ἐγι ἐλὲ βεσυαῖ τοϊαξίογδ ΔΒ Ορροβϑὰ ἰο μϑδαί- 
ΘῺ ΪΒἢ ἰοτηϊοδίίοη (νὶ. 12 δ). 

Τηδῦ (818 ῥγϑοίϊοθ τσὰβ ὈΥ̓͂ ὨῸ ΙΏ6ΒῚΒ ΟἿΘ ΙΔΟΓΔΙῪ Πα Πογθαύ, 16 ΒΠΟΤῺ ἔγοσω 86 το] οα 
οἵ {89 Ὀοὰγ ἕο ΟἸγίδὺ δα (6 μεδὰ οὗ 89 Οδυσοι, ἔτοτα 108 ομδγδοῦθσ 88. ἃ ἀνθ! ]πρ- ρ]Δοθ οὗ 
ἐμ0 Ηοὶγ ϑριγὶξ, ἀπ ὰ ἔγοτα [8.9 ῥυῖοθ ρδϊὰ [ὉΓ 1.8. ΣϑΏβουα. 

δ. Α.5 1 τοβροοίβ ὑμοὶν υἱεῖσϑ οΥ ηναγγίασε (ἴθ ἰουαῃαδίϊοη οὗ 4]] βοοὶαὶ 118), απαὰ ἐδε οοπάμοὲ οὗ 
ἐδ δευεγαῖ ρατίϊο8 ὑγι ἐλὶβ τοϊαζίοτι (νὶ1.}). 

ΟἿ ἱπααϊγΥ ἴῃ 86 Ἰοΐίον οὗ ἐμ6 ΟἸ ΌΣΟΙ δὰ ἑουομ θα Ὡροὴ {6 Τοϊδιΐοηβ οὗ [86 τιδγτίαρο δῃὰ 
ἐδο οοἰδίθ δἰδίθ. Μασταρα δὰ {89 Ὀθὰ υπάἀοῆ]θ6 ἢ6 δἀν!δοὰ 88 8 βαίοριιδα δραϊηδί [ογηϊοδίϊοα 
δια 888 το οΐ ἰο Ἰῃοοι  ]θηοθ. ΟΥὐΒΘΓΎ 86, ὕο γϑιϑη βίη ρὶθ ΘΓΘ 8 ΠΟΌΪο ὑδιηρ (νον. 1 δ). Βαυὶ 
ἰδ ἀἸϑϑοϊαὐϊοη οὗ Ἔχ ϑυϊηρ᾽, τλϑυτίαρθ τοἰδύϊοῃβ 18 ἀἰβοοιπίθπδηῃοθά οχοθρῦ 1 ο8808 ὙΠ. ἔπ ὉΔΌ6- 
μονίας ρδΥὺγ ᾿πδὶδύθαά ἀροι 1ὑ (νος. 10 6). Το χϑῆογδὶ τα ]9 Ἰαϊὰ ἀονντῃ 18 [Ὁ ἃ Ῥϑυβοι ἕο δθ]ἀ9 
ἴῃ ἐλ οομαϊοῃ τ Βαγοὶῃ 89 18 οἱ] (νος: 17 6). Βαΐ 89 ὑπυραστὶθα ἀσθ δάνϊδοά ἴο γϑιηδίη 88 
ΓΠΘΥ͂ ἀγα, Ὀοὺα οη δοοουπὺ οὗὨ ὑπ οχ ϑύϊηρ ἀϊβύγοββθ ψ οι ἀοιηδη δα δῷ ομξγο ἔγϑοάοσα οἵ [.9 δρί γἱῦ 
ἴῃ τορασζὰ ἰο 4}} ροϑβρδϑίοῃ δηὰ ϑῃἠογιωθηίβ, δῃὰ ἴοσ. [ἢ9 βαῖζο οὗ 8 τὭοσο ϑῃίτο ἀθνοίο ἰο {89 
ον δὰ Ηἰβ ν}}}. Νονογθμοίοδα, 86 οοβίγαοίϊπρ. οἵ τρδστίαρο ἴ8 ποὺ οοπαδιαηθα 88 δὲηΐα], 
δι. ἴῃ δοΙηθ. ΟοΆ868 18 Δρμτονδὰ (νοσ. 25 477. 

6. 4.810 τορᾶγὰβ {μ6 σοοπαμοέ Οὐ 1δλὲ δἰγοθῷ αφιοὶ ᾿δογαϊεηνἀεα ἰοισανάε ἰδλ6 ̓ σεαΐ ἴῃ ὑμὶ8ρ8 
Ἰπαιογοηῦ; ὑμαὺ 18 ἴο 86, ἃ ἀοίδοὺ ἴῃ 86}}-ἀθηγιηρ ἰονθ (ν}}}.--Χ.). 

ΤΈο ἀϊθουϑϑίοῃ μοῦο, ὙὩ1οἢ τγ8 5 οδἹ]οὰ ἰοσύλι ΟΥ̓ δ ἸὩΔΌΪΓΥ δοοὺῦ πὸ οαἰϊης οὗ πεδαί οδετοα 
τηΐζο ἰάοἶδ, ργοοθοὰβ οἡ ὑ89 δδδυαχῃρίοι, ἐμδαὺ τοῦθ βου οῦρο τὶ δου Ἰονο, δοὸ λυ ἔγοια ἔπ ΒΟΓΙΩ ΝΣ 
{δ8θ 1Πἴ8 οὗ (86 ΟΠ αγ ἢ, ΟὨΪΥ Ὀορμοίβ ἃ οοσττιρίπρ ρῥυάθ (ν1}}. 1 86). Ηδ ἔδοι ραῖνοα ἔβγα ἴο ὑπάογ- 
δἰδπὰ ὑμδί δὴ ᾿πδιρῦ 1δΐο {80 ποπίηρηθδα οἵ χοάδ, δο οδ θὰ, νϑδ ποὺ 80 βϑῆβσζαὶ 88 ὑο ἀϊνϑδὺ 8] 
ῬΕΥΒΟῺΒ Οὗ ἃ ΘΟὨΒΟ]ΟῈΒ τοϊδίίοῃ ἰο ὑδο 1άοἷδ ἰὰ ἐδθ δδαίίηρ οὗ ἰδθ πιοαὺ οεγθὰ ἰο ὑμβοω. Ηθποθ 
ἐο φδᾷ βρι Ρογβοῦσ ἴο οαὺ οὗ (818 ταϑαὺ ΌὈΥ ὑμθ δχοσοῖβθ οἵ ἃ ΠἸθσεν οοηϊοττηϑα ἰο Βθο δὴ 1:διβΒ, 
ὝΘῈ ὑδθ ἸΔ670 Θϑίλης, 88 οὗ Ὠ0 ΙΒΟΓᾺΪ ᾿ἩΟΣΙ Ὀοΐογο αοά, νγδϑ ἴῃ ἔδοὺ ἃ Ὀϑίσαγαὶ ἱπίο 81}, δῃὰ δὸ 8 
Ὀοαυ Ως ὑο ρογαϊίοα,. Απὰ (δ᾽5 δὰ ΘΠ ΓΟΪΥ. ΘΟ γα ΣῪ ἰο ἐμο ἰονο οὗ Ομ γδὺ, πο δὰ τηδάο ἐΐο 



ἐ Τ᾿ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. 1 
χατεςν  ἀρουδςς ξῶρς ςτὸ τ ρος πξουσεινετος:: ξἀλχεςις τος ςξςοΞ τοῦτο σι τς: 

στοαίδϑί βϑοτῖῆοθ ἰπ ὑμοὶγ Ὀθμ δὶ (νοσ. ὅ 6). Ηδοτο {με Αροβίϊθ βιονγβ ἔβϑῃλ, ὈῪ 18 οσσῃ θχϑηι- 

ΡΪ6, ἐμαῦ 086 βυστομάθῦ οὗ δὴ δοκηον  οαροά τἱρὰὺῦ ἴῸΣ [86 88 οὗ ἔατουηρ (8:6 οδ86 οὐ ΟὨἩ γί ϑὲ 

ὙΔ5 ἰῃ:9 ῬΓΟΡΟΙ Ὀοαδὺ οὗ ἰδ ΟὨγίϑίδῃ, δηὰ ὑδ6 οοπαϊθοη οἵ ΟὈἰδΔΙΠΙῺρ δὲ ᾿Ἰπαοβίσγαοι Ὁ]6 οσονα, 

([χ.). Ηϑ ἔβθὴ ψἄγβ ὑμθηλ ἀραϊηϑὺ 811 ἴδ͵80 Θοῃ δ ἀθΏο6, 'π ΒΌΡΡοβιηρ ἔϊμοβθ οῇοθ σϑοθὶ νϑὰ Ἰηΐο {6 
οοτασιαπίοη οἵ Θ04᾽ 8 ΡΘΟρΙ6, δῃὰ ᾿πίο ἃ ραυιοιρδίίοη οἵ ὑ86 πλθϑῃβ οἵ στϑοθ, οοι]ὰ ον ἴα], τ ἢ1]6 

δὲ ἐδ ββιὴθ ἔϊταθ 86 ροϊπίβ ὑμϑιι οοπλουἱ ΠΡῚΥ ἰο {λ6 [1 ἴα] 6858 οὗ ἀοα ἴῃ Κοορίηρ {μ6πὶ ἔγομι 
ἰοπιρίδίίοι (χ. 1 8.); ἀϊδδυδάο5 ἔμπα ἔροτα ραγθοἰραύϊπρ αὖ 140] αἰξδγ- ϑαβίβ, 88 ἱποοῃβίβύθηὐ τ ῖθλ 

8 Ῥατ ο ραίίοι ἰὰ ΟΠ γϑέϊδῃ βο ϑιμη 1689 (νογ. 14 8.) δῃὰ βηΔΠΥ ὀχ μοσὶβ ἔβθτὰ ἰο [Ὁ] ἐδ τὰ ]α οὗ 

Ἰονο, διὰ ἀο πιβμδὺ νγχὰ8 ἴοσ 86 ρίοτγ οὗ αοἄ. (νογ. 25 81. 

Ἴ. ΑΒ ἰδ τοϑροοίβ ἐλεὶν ἀδρογίπιεης αὐ ἐλ6 ἀαϑϑεηιδίϊε οὗ ἐδ.6 Ολιτοῆ. 

α. Οἵ σομθῃ ἴῃ ἰδθ τλβέοσ οἵ ἀγοβϑ. Ηθ Ῥγοῃοῦῃ 68 {δ6 οσνοσὶηρ οὗἉ ἐμοῖγ ἢοδὰ ἴῃ 
ῬΆΌΙΙΟ 88. ἃ σαϑύοτα ὑμαὺ γγ)88 ἴῃ δοοογάδλπμοοθ ψἘΓ παίουσα δηά ϑαϊθα ἴο ἐδ6 Ῥοϑὶ- 

ἐϊοι ογἀαϊηοα οὗ ἀοἂ ἴὉΓ ποπιδη, νυ 8}160 ὑμαΐ οὗ Ὀοίπρ ἀποονογθα γγὰ8 ἴλοσὰ δυϊίοα 
ἰο ὑ8δ ταδῃ (χὶ. 1--16.). 

δ. Οἵ {86 τοῖν ἑοτχαγάβ (9 ῬΟΟΥ ἴῃ 08:6 ΟὈβϑεύνδῃοθ οὗ (88 Του Β ΒΌρρεσ. ΗδΎθρτονοθ 
ἐμ σαδίοτῃ οὗ ἐμ ἔτχγο οἰα8568 βορδγαίϊηρ δὖ ὑῃ8 ἰονθ ἰβαβδίβ, 88 οοῃίγασυ ἰο ἐῃ6 Ὧ8- 
ἔαγθ οὗ ἐμο ἰηβϑεϊ δα οη, διὰ οαἱουϊαίθα ὕο ἀγα ἀονγῃ ἀροὰ ἰὑ ἐπ ἠιάρηχοηΐ οὗ 
αοά, Ὀοοδαβο οὗ ἔμ6 ἀππτοσ Υ οοτημλ πη ἱοὴ 10 ὑοολδοηθα (νου. 17 8... 

6. Οἱ ἔλθ ΟΒυσοι ρθπΟΥΘΙΥ, δὰ οὗ ἔμβοϑ9 ϑηάονοα ψι ἢ δορὶ σιΐααὶ οι 8 ἴῃ {}ιοὶν ἴωι- 
ῬΓΤΟΡΘΙ οβεϊπαδίθ δπὰ ἀ80 οἵ ὑδιθ8θ6 ρβϑ {(Χ1}. ἕο χὶν.). 

α Τῃ τοβρϑοῦ ἰο {μοβθ, δ ὀχ 8, τὺ, ἐμ ὶγ ἰουπαδίοη δῃα οδ͵θοῦ δῃὰ ἤθῆοθ 

ὑμοὶν ὉΔΟΥ͂ 1ἢ ΤΩΔῈ ΠΟ] ἄη 688, 8Δ8 ἀοϑὶρηθὰ [0Σ πηυύαδὶ ΒΘΙΡ Δ] 688, ΒΔ ]Υ ἰο 
{88 οΥρϑῃϊο ομαγδοίοσ οὗ ἔῃ ΟἿ υσοῦ (Χ}}.). 

β Ηο ποχὺ ββογβ ἐδ χιθϑϑιγο οὗ ποῦ ποτὶ δηὰ {86 συΐϊθ οὗ ἐμ ὶγ 186, υἱξ.: 
Ιονθ ΜΒΙΟΩ 18 ἀοϑουι θα δοοουαϊηρ ὕο [8 408}}{108, δα τϑοοιητηθηδοαὰ δηὰᾶ 
Ῥτδιβοὰ δῦονοϑ 8]} ἰγαῃϑιϑηὺ σι, Ὀθοδϑθ οὗ 108 δἰβσῃδὶ ἀγα οη. 

γ ἘΛΏΔΙΪΥ, ἢ6 Θογαραγοθ ὑμ6 ρίδ οὗὁ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἀπ οὗ βρϑακίηρ πὶ ἐοηραθδ ἴῃ 
τοϑρϑοῦ ὕο ὑμ6γ ψΟΥΒ, 88 Τα Θαϑυγοα ὈῪ ὑμὶν ὐπθ88 ἰοὸ ϑαϊέν ὑμ6 ΟΠ χοὶ; δηὰ 
8βοΐβ ἰοσίῃ 86 το] 68 ὑμδῦ δὺϑ ἴο γορυϊαΐθ {86} 86 1ῃ δοοογάδηοθ ψ]ῸῊ (8 61} ἀθ- 
Βῖρῃῃ δηὰ τι Ἡδαὺ 18 ΒΟΘΙΑΪΥ͂ ὉΥ (Π6 ΟΠ ατοῦ οὗ αοά. (χὶν.). 

Τὸ ἰῃ68θ ἀοίϑθοίβ ἴὴ ἰχσὰθ ΟΠ σιϑύϊδηῃ οοτατ ἉΜῚΥ οὗ ἔθοηρ, ἔμ ογθ 18 δαάϑά, 8{}]}. 

Β. Α ἀείοοὐ ἴῃ ἀοοίγηδ) Κποσ]οαρο δηα οὗ βδίθδαξαϑίῃθϑβ ἰῃ στοϑροοὺ ὑο ὑδ8 γίϊοϊο οὗ (86 τϑ- 
Βιυχτοοίίοη οὗ {η0 ἀοδὰ (χν.). 

Ου {818 ροϊηῦ ἐμθ Αροβίϊθ ἰθδοῦθβθ ἔμοῃ, 1. ον {8:6 ΡΟΒΒΙ 11 γ οὗὐἨ {18 ἴαοῦ 18. βϑϑϑη !ν 
ῬΥΟΒΌΡροβϑα ἴῃ ὑδο γϑϑαγτθοίίοηῃ οὗ ΟἸτδί, ὑμαὺ "7 9}} αἰὐθδίθα δνυϑηῦ οὰ Μ Ὰ]ΟΒ [86 [αἰ 0 ἢ ἀπ ἢὮορο 
οἵ Ομγιβίϊδῃ8 σοϑί (νν. 1-19); 2. Υἥ μαὺ ροδβιύοῃ 1Ὁ ΟΟΟΌΡΙ68 1π ἐμ 6 ολυαγὶπρ οαὐὺ οὗ 6048 ρίδῃ 
οὗ βαϊναίίου, (νογ. 20 1); 8. ὙΥὙμαί ρῥγδούϊοαὶ ὀοῃβθα θῃοθθ 118 ἀδηϊδὶ Ἰηνοῖγοθ; 4. Ηον {μπ6 οὔ- 

7θοὕοη8Β δραϊπδὺ 10 δυϊβίηρ ἴγοτη 18 τωοᾶθ, δῃᾶ ἴγοτσι ἔῃ παίυσα οὐ 8 σϑϑυγγθοίίοῃ ὈοάΥ, 8.6 
στοῦ ]6885 δηὰ ἱσγαξίομδὶ, (νοῦ. 85 8.); δηὰ δ. ον 1 π}} Ὀ6 τ ιὺλ ἰθο89 το βυγνῖνα δὖ (9 
τηοπιοηὺ οἵὁὨ ΟἸἈ δι᾽ 8 Δρρϑδυίηρς (νου. 1 8... 

Π.. Το οοποϊυασίπρ ρογύϊοῃ οὗ ἔΐ6 Εἰ ρ!50]9 (χν].) 18 τηδᾶθ Ὁρ οὗ ᾿ηβίσιοι οηβ ̓ ῃ τεραγά ἰο ἐδ9 
1δ 6 οο]]οοὐϊοη ἴοΥ ὑ}ι6 ΟἜ ΥΙθ.18}8 αὖ 7 γυβαίθτη ; οὗὨ 1πὑϊπηα !οη8 ἴῃ τοραγά ἰο 818 Δρργοδοβίηρ νἱδιῦ; 
δηὰ Ηἰπΐδ τοβροούϊηρ ἰῃθ ὑγοαίτηθηὺ {6 Ὺ  γῸ ἴο ψῖνϑ Β18 ἔγιθη 8 δηᾶ ἨΘΙροῦβ; δηὰᾶ, ΒΏΔΙΠΪΥ, οὗ 
ατοούϊηρ ἀπ ραυηρ ἩΠ|8868 δΔοοοηρδηϊθα πὶ οαγηθϑί ὀχβοτίδίϊοῃ. 

Οὐδ. ΤῊΘ ΒΌΓΥΘΥ͂ ΔΌοΥΘ ρίνοῃ οὗ ὑπο σοῃ οι ϑ οὗἉ {818 ἘΡ]8016 πη 458 118 ῬΥΌΡΟΥ ΒΌΡΡΙ]οσαθηὺ ἴῃ 
ἴ8ο δἰξοταρῦ τη846 ἴῃ Τηὐτοὰ, ἢ 2. ἴο τοί. Ὀδοῖκ 4}} 118 ἴδ] 8 ἕο {86 1 ηρουίηρ σΑΥΠΔ] ΠΥ οὗἩ (89 Οο- 
τὴ δίδη ΟΠ ΌτΟΝ. ΤΏΘ86 ἀγὸ Ὀαὺ {86 γαγου ροϊηΐβ οὗ νἱ ον ἔγοιῃ Μ ΒΙΟΩ, ἴο ΘΟὨΒΙ ΟΣ δηὰ ὀχρουμῃᾶ 1. 

ἮΟ ΠΘΑΙΪΥ {π6 οοηΐθηίβ οὗ [ἢ18 Αροβίο]ο 1οὐξοῦ ἑουοἢ οὰσ ΟἸτβίθηδοιῃ, δῃὰ τολαί ρταοίιοαζ᾽ 
δεαγίηρ τῦ ὯΔΒ [Ὁ Ὁ8 18 Ὑ611 ΘΧργθβθθᾶ ὈΥ οἷά ΗΈΡΙΝΟΞΕ ἴῃ ἐμ ΤΟ] ρου [Ὁ] Ἰδηρτιαβθ, 
ὙΠ ΒΙΟὮ Ὑ5 ΠΙΘΔΥ͂ ὕΧ710]] ΘΟΏΒΙ ΑΘΓ (00Π1Ρ.}) ΤΑΒΚΕ, ΕἸἼΝΙ, ᾧ 12 “Α ΘΟ γιβυ δηλ ἀδολγοά 1ὴ 8}} (Π6 ἀπ []68. 
οὗ 16 δηὰ 105 βθῦϑῦαὶ τ] 8, ΤΥ 866 1[686}{ αἰβύλ ΟἽ ταϊστοσθα ἴῃ {818 ΕἸΡ᾿ϑι16, δ τω  ρεγ- 
οοῖνο δον, σχιΐὰ ὑῃθ ΟΟΥΙ Δ Β8η8, 411 μοῖρ πλὶϑίαϊοβ δηὰ 1416 ἴδ ηοὶθβ δουΐ 86 πδίαγο οἵ ἰσγὰθ: 

ὈΙοαϑθάμοθβθ ἤν οὶ γαοΐ δ ἸΓΟΙΥ ἀϊοὰ οαὐὨ ἩΗοτ βοάν 18 ὑμβὸ ΟἸΌσΟΒ οὗ {π6 βαϊηΐβ 83{1]} 
ἰοσηοηῖοά τ] Τα ]ΟὨ8]}2ηρ Βριτιίϑ, ἀπ 1} [8]186]γ -ΔλοῸΒ Ὑ ΟΥἹΑΪΥ - 130 ΟΠ 68, ὙΠῸ Ἰηἰγααθ. 

ν» 5 
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ΡΟ οἶμοῖβ ἐμαὺ ἀγὸ ἐγ] βρὶ γἱἔαδὶ ὑμιϑὶνγ οὐσῃ βο] [-οοϊ θα οοποθὶίβ δῃὰ σοὶ Τὸ ψμδὺ οχίοπέ 
81:6 τη] ἰὐπι468 5}}} οοτταρ σα ἔγομι {86 δ᾽ πλρ] οἱ Ὑ οὗ ὑμ6 (18} Ηοτ ῬΟ]ΑΙΥ͂ ἀο Ῥϑορὶο Ἱυᾶρϑ οἱ 
βρὶ τιδαδὶ ἐμίπρβ δοοοσαϊηρ ἰο ὑμ6 σγοοϊοα βίδπάδυαβ οὗ ἃ Ἕδστ8] οσ ΡΟ ἐἴ 6] πϊβάοσα  Ηον οοη- 
οοἰἰοὰ δπὰ ρυϑεά ἊΡ 8.Θ ΠΙΔΗΥ͂ Ῥαϑύοσβ δῃα ἔθδοιθσβ ὑβγουρὮ ὑπαὶ νϑίῃ Ἰθασϊησ ἢ ΗΟΥ τα Θ ΓΟ} δ 
ἐοταγὰ 89 χοὰς! ΗΟ ὑβθθάδν ἴῃ σου κιηρσ ἀἰβεϊ συ Βη6α ΒΙΠΠΘΥΒΪΪ ΗΟῪ ΘΟΙΏΤΩΟΏ ἢδ85 ζΟΤΏΪ68- 
ἄοῃ θοοομθ! ΗΟΥ ΤΌΘ δμα Ὑ]ΟΚΘΑΙΥ͂ ἀο ἸΏΔΕΥ οοπάποὺ {πθιηβοῖνϑα οὶ ἱπ τηδγτὶοα δηὰ 

βἰηρὶο 16] ΗΟΥ ΟΔΓΘΙΘ88 8.6 ρθορὶθ δϑουῦ σ]πηϊαρ ὑμοῖν πϑιρῃ ΟΣ 8 τοραγὰ! Ηον οἴἴθῃ ἰβ (89 
Τογ Β ΒΌρρον ἀϊβῃοπογθὰ δηὰ ἀἰβρτδοϑά, 88 1 1ὑ ὑγοῦθ ἃ θοχῃπιοη τηθϑὶ, ὈΥ (88 ἈΠΌΘ Ιονίηρ, (89 
Βυροογἐοα], αηὰ [89 χο 1688] Απὰ βιο, ζογβοοΐβ, Μ1}} βι}}} ργϑίθπὰ ἰο 6 ΟἸιγίβεαπβ  ΟΘοὰᾶ στγαπέ 
ὑβαὺ ὉΥ ἐδ ἐγθαυθηῦ ΡΘΓΌΒΑΙ οὗ ὑμὴ8 ΕἸ ΡΙδ[19, γϑα, οἵ {86 ϑῃ το βου ρύαγοθ, [ΠΘῪ τοΔῪ τοίοσγι Ὀθξϊ τα 68 
ἘΘΥἐΒουτηοσθ, 79 ΤΑΥ͂ Ἴθαστι ἔτοτη 18 ΕἸρί 816: 1. [πὶ Ῥϑῃϊ], δἷ8 Ιου δῃᾷὰ Ῥαίϊθποθ 88 ουϊποθᾶ ὕο- 
ΜΑΙ (86 Δι] 8 οἵ ἐμ6 ΟΟΠ Β᾽δηθ; 818 ψβάογα δα [ογοδιρεὺ ἴῃ οομν]οίϊηρ, δὰ σορζονίηρ; δἷ8 
268] ἀραϊηδὺ ΟΡ ΟΒΘΠαΘΥΒ; Ἀ18 οατθ ὑμαὺ ἃ ρστοδῦ 601} τηϊρῃὺ Ὀ0 ψαγαθα ΟΥ̓ ἴῃ βϑθαβδοη. 2. Βαϊ ᾿πὰ 
ἐμ6 Οονἰδίδη8, (α) ΗΟ ἃ ροοα ὈΘρΊΠΕΙΩΡ ΙΩΔῪ ποὺ Βοϊὰ ουἱ, ἀῃ!ἃ ΠΟῪ ΘΑΒΙΪΥ ῬΘΙΒΟῺΒ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ 
ἐυγηθα ἴγοτα {ἢ 9 Β᾽ ΠΑΡ] ΟΥ̓ ὙΓΒΙΟᾺ ἰδ ἰῃ ΟἸγίϑί, 1 {Π 6 ἀο ποῦ Κϑὸρ ἃ γα κοία] παίοι ουοῦ ὑβοιῃ- 
βοῖνοδ ; (δ)  δαΐ ἀδιηδρθ 18 ἀοο, 1 ἃ ῬΟΙΒΟῊ Ὑ]6148 ἕοο τας ἢ ὑο Ὦ18 ΟΥ̓́Τ ΥΘΒΒΟΏ, ΟΥ̓ Γ6]108 ΟἹ ἢ18 
ΒΘΟΌΪΑΡ ὙΒΟΤΆ, ΟΥ̓ Δ] ]οὐτ8 156} ὑο ὍΘ Φηδηδγϑα ὈΥ ἐμ αΥγύΐα} ᾿οσὰϑ οὗ οαγηδὶ Ἰθασηίηρ. 8. Υ Βαὺ 
8. Ὀ]οδϑίηρ 1ὑ 18 ἐο ἢδνθ ἃ (108 Ὁ] ἑδϑοθοσ. 4. ΗΟΥ, πΘΟΘΘΒΑΥΎ δῃ ἃ υδ6ῖᾺ] ΟΠ τοὶ ἀ18610}1π6 18. ὅ. 
Ηον ἀἰδῆσα]! [ὑ ἰ8 αἰθϑα Ἀβ γΥ ἴο τοῖγαϊῃ ἔγοτα βίπβ ἐο Ὑυμἰο 8. ῬοΙβοη 888 Ὀθθῃ δοσαβίοιηοα, δῃά 
ὙΙΟΝ ἮΘ ἰοΥΤΘΥῪ οοηδίἀθτϑὰ ποὺ βἰπία]. 6. ον ὨΙρὮ δὴ οδύϊσηδίθ βῃουἹά Ὀ6 ραΐ Ὁροῃ θυ 
ὈΘΠονοσ, δη ἃ τ βαὺ οΆγΘ Βου] ἃ Ὀ9 ἰδίκθῃ ποὺ ἰο οὔδθπά ἰμ9 γϑαὰῖκ. 7. Τιδὶ βαΐδῃ τϑρᾶγαβ ποἰμίηρ 
88 ἴοο βαογϑὰ ὑο Ὀ6 ὑατπιοὰ ὈΥ Βἷπὰ ἰο [9 δἀνδῃίαρο οἵ ἢ18 Κι πράοϊῃ δηὰ ἰο {86 1Π)}ΌΥΥ οὗ ΘΟ γΙδί'Β 
ΟΒΌΣΟΝ, 88 (6. σ.} ϑρ᾽ γα] σα. 8. ΗΟ ἀδηρθσγοὺβ 1ὖ 15 ἰο οἱτ 1 ἑαπἀδιηθηΐαὶ ὑσαῦμβ δηὰ ΒΟῪ 
ὨΘΟΘΒΘΑΙῪ (0 1ηδ χυσὺ οὐΟΥΒ Θοποογηΐπρ ὑμθμ." 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

ΤΗΣ ΕΠΒΟΤ ΒΡΙΝΤΙΕ ΤῸ ΤΗΣ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ. 

ΕἸΒΒΤ ὈΙΨΝΙΒΞΙΟΝ. 

ΤῊΕΝ ΟΒΕΒΤΙΝΟ; ΤΉΛΑΝΕΝ ΑΝ ΒΟῸΡΕ ΙΝ ΒΕΡΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤΗΕῚΒ ΟΗΕΆΙΝΤΙΑΝ Ά5ΤΑΤῈ 
ΙΝ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, 

1. Οτεείζηφ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ Ἰ. 1-8. 

1 ῬΑΌΣ,, 04]164' ἐο δὲ δὴ δροβίϊθ [8 ὁβόοβθῃ δροβί]6] οὗ 9688 ΟἿ γῖδὸ (του ἐμ6 ψ1}} 
2 οὗ οὐ, δηὰ ϑοβίβθηϑβ οἹ"ἡὶ [086] Ὀτοίδογ, [᾽ὔο ὑμ6 ομυγοι οὗ αοά πο 18 δὲ Οο- 
Υἱέ, ἰο ὕδοα ὑμδὺ 8δ.Θ βδϑῃοίιῆθα ἴῃ ΟἸ γὶϑὺ “6808, ο4|16 Δ ἐο δὲ [Θ.}080}} βαδϊηΐβ, 
νεῖ ἢ 41} (Βδὺ ἴῃ ΘΥΘΕΥ͂ ρΪδοα [0Π1. 'ῃ ΘΥΘΓΥ͂ 

9. οἷν 1ωοτὰ, [ἴῃ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ρ͵Δ06᾽] ὈοῸΝ ὉΠ ῖγΒ δ 
ὍΡΩΙ 68}} ρου ἴπθ ἤδη οὗ “685 ΟἸ τῖβὲ 

οὔγϑ: ατδοθ δ6 ππίο γοῦ, πα Ῥ6δ806, ἔγοζω 
αοἀ οὖν Εαίμον, δὰ ὕγοπὶ μ6 Ἰωοτὰ «6808 Οσιβῦ. 

1 γοι.1.--Κ λητός: οαἰεα οὐ οἤοδεη ἰΒ σαι ϊης ἴῃ ὭΏΘΔΩΥ καοορά δι πον δα (Α. Ὁ. Ε. οἷς.) Τπθδο, ὨΟΎΎΘΥΟΓ, ἃγ6 Ὡοξ 
σε δείοπ!ξ ἴο ψαγγδηῖ ἰϊ8 οὐ ϑδίου, δίποϑ 1 ἰὰ πιοσὸ ΚΟ τἴπδξ ἴΠ0 τογὰ ψ͵ϑ οπχίτἰϑὰ 865 δυρογδηοῦσ. πῃ εὐρερη πθῆος οὗ 

ἰ διὰ θελήματος θεοῦ (051 ἰ6 οὶ ουπᾶ 18 [{ οοπηδοιίοη ἰῃ 2 Οογ. Ἰ. 1; ἘΡΉ. 1.1; Οοϊ. (.1; 2 ἘΠη. ἰ. 1}, 
τε δου ἃ παν Ὀόθη ἰηϑογίοὰ ἤζροπι Βοηι. ἰ. 1. 

ἴδεξ 
[Οοὰ, 3. 8 ἐϊ. [Ιπ {πο ἰοχὶ τὸ (Οἱϊον (δ νϑγβίοῃ οἵ ΟΡ δυίμοῦ δπὰ 

Ἰγαπδίαιϊθ κλητος 88 ἃ νοῦῦαὶ δὐϊοοσίίγο "" οὨοδοη." {18 [6 [06 ποαχϑεῖ οηυϊναϊοηξς πῃ Ἐπρ] ἢ. “ Ο]1οα᾽ που]ὰ ὈΘ πηογϑ 
οοεζοςσῖ; Ὀασῖ {μἷ8 τογὰ [5 Δρργορτγίδίθα ἴο δηοῖμοῦ τϑαηΐης, δπὰ που]ὰ ᾿μοζοίοτο ὈῸ δι χυοτιθ.) 

8 γον. ὃ.-- -[Οὐὧτ δυίμοῦ ἰπδογίθ {Π|6 ο]6 1160 “ Τῃϊσἢ ἰ6 δὲ Οογίη μ᾽ αὐτόν “" ΟἸγίδ «9}6860}8.᾽ Δ υπηδίυζαὶ γον, δαϊμοτίφοα 
Ὦν Β. Ὁ. Ε Ρ. Ο. 1Ὲ. δηὰ πίοι ἢθ νἱπάϊοδβιθϑδ οὐ ἐδὸ βκτουαπμὰ παῖ ἰἴ Ὑογο ΤΟΤΘ ΠΑΙΌΓΑΙ ἰὼ δΌΡΡοδβοΘ [δὲ [Π|ὸ ογὰθγ οἵ 16 
Βοοείνοῦ Τοχ 86 6 δαρροβοὶ ἱπιργογθηχθηί ὈΥ̓ ἰΓαπβογίθοσα, [πδη ἐμδὲ ἐδ οἰδι8δο ἰΏ ᾿αρευόθαν Βῆοι!]ἃ ἤανθ ὕθθῃ μἱδοορὰ 

Γ ἘΣ ἀοσαΐψι οὐ ΟΥΤΟΡ ἰῃ ἴῆοϑο πιβηυδοῦρίϑ δου “ βλαηοι οὰ ἰὴ Ομγίος «9}.66ι8.) ΤῈΘ Υ ὉΔΌΪ6 Οοὰ. Ἀἰη., ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΘΩΤΘΟΙ 
με 1.0.6 Βοοοῖνοα Τοχίὶ, δὰ τό δύδαγο ἰοὸ (πὶ ἀζαϊπδὶ ἐπ 6 ἀοοίδίοη οἵ ΑἸίογά, βέβηλον οἵ οἴ ογα.] 

8 [ο Βοῦὸ οοβέοται 0 ἔπ9 ππηποδιίομοὰ οτος οἵ ἐμο Οχϑοὶς οχὶ, πίοι δἰομθ γἱο] δ ἔλθ ἔσὰθ χμϑαῃ!ρ.---8.66 Ὀ610ν.] 

ἘΧΕῈΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΤ,. 

Υεπδ. 1-8, Τὴθ860 ὀρϑηΐῃρ υόσδοβ, δοσοσάϊης 
ἰο διποϊοδὲ συβίοιῃ, σοη ΐαο ἰο Ῥγοβϑηὺ ἰὰ δάνϑηοθ 
6 δάάγοδβϑ διὰ ψγοοίξηρ, ὑπαὶ ἴ8, ἐμὸ ἀοβίζηδ- 
ἐΐοη οὗ ἐδα Ῥογίϊοβ σοοηοογσηϑὰ ἴῃ (μοῖν σχαυϊ}8] τὸ- 
Ἰδεϊοῦβ, δηά κου ἶδο (9 Ὀοαοάϊοίίοι. 

γεε. 1. 818].---Οοποογηΐηρ πὶδ ροσϑοπ δηᾷ ἢἷδ8- 
ἰοτΥ, Βὶ5 ᾿ππρογίϑησθ ἰο ὑπὸ Ομυγοῖ δπὰ ἷ8 ]8- 
θοΟτΒ, ΘΟΏΒῈ} (ἢ6 ρόπΟσαὶ ἐπίτοἀποίίοπ (0 {μ686 
Ἐρῖδι]06 τρις ΗοτσοκΒ μθ08]. που. αὐτί. Ῥδυ]. 
Βα π᾿ 5 οί, οὗ ἰμὸ ΒΙ 19, ἀο. ΚΚΙεο᾽ 5 ΒΙ0]6 
πον. ἀο. Βοδββοσ, “"Ῥ80} ἐμο Αροδὶ!6." ἙἘδάϊΐο, 
“ΦΡΔΩΙ ἐπ Ῥγχόδοθοῦ" Βοπβοῦ, ““υ]δοθη 
1μοσίανα68,᾽ ἴον 1802. Α. Μοποά, “Εἶτο Ὁ) 18- 
ΟΟὕτδοα οἡ Ξ4ὲ. Ῥδυὶ.᾽ 1.1. γε ]οίοπ, “Οπ ἰδ6 
Οοητογείοη οὗ 8ι.. Ῥδυ)," Νοαπάον, “" Ρ᾽δεί πε 
δυὰ Τχοϊπίηρ,᾽ οἱο.1 

ΑΔ οδοβθα Δροδῖὶο οὗ δοβυβ ΟἸσίδῖ, Υ͂ 
186 Ὑγἱὶ}} οὗὐ Θ0οα.---ΤῊο ΤΥ ΠΑΓῪ τοηάογίημρ, 
“0Ἀ]10ὰ 0 ὃ6 8ῃ Αροβί]θ,᾽᾽ ἀο68 ποί ρμἰἷνϑ βιιϑῆ.- 
οἰθοΐ Ῥγοιηίΐποησο ἰ0 ἰδὸ ᾿Ἰοδαϊΐπρ ἱβουχῃς ΠΟΓΘ, 
ν ΒΊ ἢ 18 Βμόνη ὉΥ ἰδ6 ογάοσ οὗ (Π 9 υγογὰβ ἰο 1ὶ6 ἴῃ 
“ΑΡοβί]6.᾽ ΤῈ 5689 18,---δὲῃ ΑΡΟΒί]6 Ὀγ υἱτίιο οὗ 
.}18 οδ πη ς ; δηὰ (18 οΔ]1ΠἘ}πορ 88 ὑμαὶ ρίνθη Ἀἶτα 
Ὁ. ΟἸτῖθι (Αοἱϑ ἰχ. 22-26), Ββανίῃης ἴὉΣ 118 ἄθδερον 
βτουπὰ ἱμ6 Μ|1}} οὗὨἨ αοἀ (δομρ. ΘΔ]. ἱ. 1 1.). 
Ηφδοο, πο πὸ οὗὨ {1656 ἀΟΒΙ ΚΠ δ 108 18 δα ροσῆπ- 
οὐδ. 6 ἔδοὶ οὗἨὨ ““Ὀοΐπρ ο8116᾽ 18 ἰῃηβὶβίθα οἢ 
ἴῃ σΟὨΓΑΓΙΟΙΥ ἰο0 ΟΥΟΥΥΐηρ ᾿ἶἰκ6 ΔΥΌΙΓΓΑΣΥ 88- 
Βατηρίΐοη οὗἨ ΒΟΠΟΥ, ΟΣ ὉΠΎΔΙΓΔηἑἰΔΌ]6 ἰμίγυΒ᾽ 0 

“«Ἑαλεῖν: ἴο 64]}, 1 Κ6 νδ5 8 υβοά 

ἰο ἀοηοίο ἐδ ὙὯ2Υ ἴῃ ὙΠ ΪΟὮ αοα ΒρΘ6ΟΙ 1} ΔΡΡοϊπίβ 
ΙΏΘἢ ἰο ΒΗΥ͂ Ῥδγίϊσυ δῦ οπὰ.᾽" ΝΈΑΝΡΕΒΕ. Απὰ 
ἐπῖ8 τγᾶβ 8 τοδί(ον ψϊσῃ, ἰῃ υἱὸν οὗἩ [π6 ρασγίϊο8 
αὐ ΟοΥνῖηδ 80 χοΐαβοα ἴο δοκπονϊθᾶρχο Ῥδὺ}}8 

(19) 

ἰηίο οἵ οα. 
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ΔΡΟΒ Ιβεΐρ, δηθὰ βουρὶὶ (9 Ρυὺ πἷτημ Ὀοΐονγ {μ9 
ἰνγεῖνο, ἀἰγοοι 0811. ὉΥ ΟἸσῖδὲ ΒΘ οα ΘΔΤΙὮ, 

ἢ ττδβ ἴθ ροϊπὶ ἰο Ὀτίης ῬΧοΙἱΘΩ ν ἤοσναγὰ; 
δηἀ πο 1688 ἱτρογίϑηϊ γγὰ8 ἰΐ ἴο δον (μδὲ {1818 08}}- 
ἴῃς ὀδτὴθ ἱβτουρὰ (διὰ) [86 Βαρτειαθ ἯΊ1. Απὰ 
ἐμοῦ τγὰ8 ὑμ86 ζγοδίοσ ΠΘΟΘΒΒΙ Υ ΤῸΓ (8 ἷ8, ᾿πϑϑιηθο 
ἃ8 {11|ὸ οδῖοο οὗ τ ΐϊο! Β6 οἰαϊπηοα (ὁ Ὀ6 {6 ὈΘΆΓΟΥ 
88 δἰ χμοϑ ἴῃ (πὸ αἀἰγίηθ Θοοποιαγ. [{ γ͵ὁ8 ὑπαὶ οὗ 
δὼ διυθαββδάοῦ οὗ 7688 ΟἾΓΙΒί, τ μό86 Ὀυβῖη 688 
ἱϊ ττὰβ ἰὸ γεργοβοῃὶ μἷ8 Μαδίοσ, ὙΠο89 ποσὰβ δηὰ 
δοίβ γοτο ἰο Ὀ6 τοβαγάθα 88 Ομ η}δι 8 σοσὰβ δηὰ 
δοῖα, ἰὴ6 Βοπογίηρςς ΟΥ δοηίοιππίηρ οὗ ΜΠ Οτὴ 88 
1ο ὃὈ6 Ἰοοϊκοὰ ἀροη 85 [6 ΒΟΠΟΥΪΏΣ ΟΥ σοῃίθι 
οἵ Ομγίϑι, ψἢο, 88 ΟἸΥ δι᾽ 8 δΟΙΏ ΠῚ ΒΒΊ ΟἼΟΥ, 8Ὁ- 
Ῥοϊμίοὰ ἴο οὔχδηΐϊζθ δηὰ ρόύθσῃ (μ6 ΟμυσοΣ 
πγουρδοῦυῖ {μΠ6 νοῦ], νὶο]ἀθὰ δα 8}}- ϑιγδοίηρ 
ῬΟΊΟΥ, δπὰ οχογοϊβοα ἃ ἴδ -τοϑοδίπρ ΔΌΪΠΟΥΪΥ, 
δη ὙΠη0Ὸ ἈΖΤΥΘΟΔΌΪΥ τ θα ἢ δὴ ΔΡΡοϊπίτηθηὶ δηὰ 
ΒΌΘΝ ρῥ]οηίϊιαθ οὗἁὨ Δ ΒΟΥ Υ 88 οπάοινοα 1} 8 
Ὑ ΘΔ] οὗἉὨ βρ γιὰ] μι δ, Βυ 6} 88 18 ΟΥα ΠΥ ΠΥ αἷ8- 
«τὶ θυ [64 ΔΙΠΟῺ 9; ΒΟΥΘΙΑΪ ΡΘΥΒΟΠΒ ΪῺ ἃ 1688 ἀορτοο. Ἐ 

ΔΑμπὰἃ δβοβίδϑθηϑθα ἴδθ Ὁτοῖδοσ.--- ΑἸ Βοῦρα 
σοηϑβοΐουδβ οὗ ἷϑ Εἰ χἢ δπα γγ6}} οβίδ Ὁ} 1894 μοϑὶ- 
(ἰοη, 6 Ὡονυθυί 6 1688 ἀ068 ποί ρτοβοηΐ ᾿ἰτθ86] Ὀ6- 

ἴοτο {86 Ομυγοὺ δοῦθ: Ὀὰύ Β6 ἰδῖκοβ ἰπίο δοτ- 
ῬΔΏΥ ὁη6 ὙΠΟ οἴ Ποἶδ!ν βίοοὰ ἴδ Ὀδ]ον ΐηι. 
Ηΐπι, οτνονου, 6 ἀοδί σηαῖοθ 88 Δ 6α08]---88 8 
ὈΓΟΙΠΟΡ Ὀοΐὰ ἰο δἱπη56}ἢ δηὰ ἐπ ΟΠ γ᾿, ἴπ ἐμὸ 
υπΐίγ οὗὨ ΟὨ τ βιϊδη ἴδ (ἢ δηθὰ ορθ. “189 αἰδροδβὶ- 
(ἴοι οὗ ἐπ ρατὶ οὗ δι] ἰο βοῃὰ ουἱ ἷβ ΕΡΊ 8.168 ἴῃ 
(8186 ποῖηο οὗἁὨ ὁη0 ΟΥ̓ ΤΠ076 οὗἉ ἐδ τοί ΒΤ ἢ ΔΡΡΘΗ- 
ἴῃς ἴο Ὀ6 πῖϊμ πη (6 4]. 1. 2), Ιηδὺ 6 ἰδκθῃ 
οἰιμ ον ἰο ἱπιΡῚῪ ἐμαί {86 Ῥϑυβοῦβ τηθῃςομϑὰ δὰ 
αἰἀοὰ ἴῃ {π6 ὉρΌυἱ] αἰ; οὔ [6 ΘΠ ΡΟ 68 οΘοποογπϑα, 
ΟΥ ἃ8 ἂη οχργοδβίοῃ οἵ μοῖρ φρογίοοὶ δργϑοιμθαὶ 
ἢ ]δὶ πὸ τοῖο, [0 οοΣ δ ΪῪ 18, δ ΔῺΥ σϑίο, 
8. ἰθΒ! ΠΟΥ ἰο {μαι [61] ΟΡ ἐπ 86 ϑρ᾽τὶῖ, τ ἢ 
ῬΔῸ] βὸ οἴϊοῃ ἱπουϊοαὶοά, δηὰ ψ 16} Π6 ΜΠ8Δ8 
ΟΥ̓́ΟΩΣ ἀἰἸ σοπὶ Ὀοίμ ἴο ου]ιϊναῖίο ἰπ Ηἰτηϑοῖῦ δὰ 
ἰο ἰπου]οδίθ Ὡρὸπ 8 τοδάϑγβ." Βύβακβξ. Ἧ8ο- 
1Π0γ (]8 ΘΟΒΕΒΘΏΘΒ Ἧᾶ88 {86 ΣΌΪΟΥ ΟὗἨὨ (9 ΒΥγπη8- 
ζοζυὸ τιϑηπιϊοποὰ ἴῃ Αοίβ χυϊὶ. 17,- τοϑυρροβίης 
δ ἴἰο Ὀ6 (Π6Ὴ ΔΙΡΟΔΑΥ ἱποϊϊποὰ ἰο (ἢ 6 σι 88 
οἵ ΟἸιγἶδί, ἰῃ οα8θ ἰΐ τβ ὈΥ ἐπ 4907] {πα ἢ6 
ὙΓΆΒ Ὀοδίρθῃ, ΟΥ ἐμαὶ Π6 ὙΩ8 ΥὙἱο δ ]γ ΟρΡροβοὰ ἰο 
ἐμῖ8 σᾶυδο, ἴῃ 0886 Π6 828 Ὀθδίθῃ ὈΥ ΟὝΘΘΟΚΒ, 
(86 τοδάϊηρβ ποῖ ἱπαϊοδίθ {π9 006 ΟΥ {89 
ΟΣ ἈΓΘ οὶ ΠΟΥ οὗ ἔμθῖι ΟΣ ΖἾΠ4]),---οδηποὶ Ὀ6 
δοουγδίοὶΥ αϑοονίδϊ πο, ἴῃ ΔΗΥ͂ 6880, ἢ6 τουϑὶ 
.ιᾶγο θα Κπόνη ἃπα οϑἰθοθα ἴῃ 1η6 ΟΠΌΓΟΙ, 80 
(6 ἴὶ νὰ ποῖ ἱΠΠπουΐ 1.5 ἰηδθαθηοο ψἱ ἢ {ποτὰ 
{πδὲ 6 Θχ ργθβϑϑα μἷβ αϑϑϑηΐ ἴ0 {86 οοῃέθῃί οὗ 9 
Ἰοίίοσ, δὰ σοργοϑουίοα ἰθθῖὰ Ὀοίοσο Ραὰϊ. Τμδὶ 
.)}0 τηϑί ᾶνὸ γι (ἢ6 ἸοΙΟΥ ΒΙτηΒοΙ ἢ ὉΠ 
Ῥδυ}᾽ 8 ἀϊοιδίί οι, 88 ΒΟπι6 ΒΡροΒβο (ΒὶΠ γοῦν, Ἰοαρο) 
(ΘομΡ. χυΥΐϊ. 21), ἀ0698 ποὺ ὨΘΟΘβΒαΥ  Υ Γ0]1οὐν ἔΤοΙὰ 
{8 σομποοίΐοη. ῬΘΓΒΔΡΒ πὸ τα νύ ἰπίοσ (πα Π6 
πδὰ Ὀσοη δὴ οἴἶδοϊδὶ ϑϑίβιδηί οὗ ὕδυ]: Ὀυ οὐθῃ 
(18 185 ποῖ ΟΧΡΣΘΒΒΙΥ ἀδηοιοα Ὀγίποίοσπι “ Ὀτοί μου. 

γὲεξ. 2. Ναπιοβ δπαὰ οδδγδοίοσζοϑ ὑἢ6 ῬδΥΪΥ 
τσὶ θη ἰο0.-- πἴὴτο ἴ86 ΟΒυτοΟΒ οὗ Ο0Άά -- 
“Τὴ9 σοπρτορδίϊ οι, οὐ, ἐμ Ομαγοῦ οὗ ἀοά᾽ 18.890 
ΟἹὰ ἸΤ᾿οδβίδημοπίὶ ἀοδίηδίϊοη οὗ ᾿δγαϑὶ 88 ἃ αἰ ν πον 
ξαιπογοὰ ρϑορὶθ. [10 Ἰρόϑῆβ 8 Ῥ6Ορ]6 δϑβϑι 6 
Ῥοΐοτο αοἀ δπὰ ἴον ἀαοά. Τ:|Ὸ ἀογί ναί οη οὗ {86 

φρὴη ἰδ πρίηγο δηὰ οχίοηϊ οὗ πο δροδίοϊἑο οἥῖςο, Π0ῃ" 
ΒΪ αὐτο] ὁ υπάῤν {η6 ποτὰ "“Αροδῖ!α," ἰη ΚιιοΒ πο. 2 
οὐ Βα 6 Βὶυ, Ὀϊςῖ.: Ηεγζοκ θα]. ἘπῸ.:; αἷϑο, Ονγο ἢ Β 
Ὑ οτῖκΒ, νοΐ. ἵν. ἡ. 43..-44δ: Βοπαῆ, ΗΠ. οΥ Αρ. (Ἰ"., Βοοκ {]. 
σπαρΡ. 2: Οοηγυθδῦο δὰ Πόονϑοι, 1,6 οἵ 8ι. ΡΑπ], οὗ. χί ΐ. 
1μιίου, Το ΟΒυσοῖ οὗ ΟὨτίοῖ, Βοοῖ ἰὶ., Ρασὶ 11. οἷν, 1.} 

ννογὰ εοοίεδία Ῥοϊηὶβ ουὖὐ {86 τηοᾶο οΥ̓͂ ἰϊβ σδίποσ. 
πα. 1 νὰ8 ὈΥ Τ.68Δ}8 Οὗ ἃ “(8]]} 1 ν,᾿ ---ἃ δρὶ τὶ ταδὶ 
Ἰπϑίγυτηθηί} γ. Ηρδποδ 18 ἸΩΘΙΩΌΘΓΙΒ ΓΟ ἀοδὶρ- 
πϑιοὰ 88 “ὑπὸ 68116α.᾽ [Ι[π (δῖβ ἃ ροσβομδὶ ἰπᾶθ- 
Ῥομάθῃοθ 18 Ὀγοϑιρροδοὰ, αϊναίίου ἰβ οδογοα, 
ποὶ ϑηῃΐογοθα, δηὰ ἰὺ 8 βασοὰ ΟἹ]Υ ὉΥ ἐδοδα 
Ψ 0 γΟΪὨ(ΔΥῪ δοοορὶ δῃὰ οῃίορ ἰπίο 1. Τοῦ 
ϑεοῖ : οὗἩ ἀοὐἀ---ἀφη. οἵ μοθβοββίοῃ. ΤῈ Οουπ  ἷδπ 
ΟΒατοΙ 8 ΒΘΥΘΌΥ Θρ ἢ δ.168}}γ ἀφοϊατοά (0 ὈΘ]οης 
ποΐ [0 8ΩΥ υμηδη ἸοδάοΣ, Ὀυϊ ἰο αοα Δ]οηο. ΤῈ 
ΟμυγοΙ 18 ὼ.---  ἈΙΟῺ 16 αἱ Οοσίμιδ [19 
Ἰοο81 ἀοδίκπαίϊου οὗ (86 ΟμσοΒ. Οϑοκταρδίοαδὶ 
αἰν᾽ϑίοἢΒ δγθ ἴῃ ἐπ ΟΒυγο ἰμ6 ΟἹΪΥ ΟὁΠ68 τεοορ- 
πἰσοὰ ἴῃ 86 Νοὺνν Τοβδίδσηθηϊ, απὰ ἰδ Οδυσοὶ 
ἴῃ 056 ὈΪ8Δ06 ΟΥ̓ Οἱ Υ 18 ΔΙ ΎΤΔΥΒ ΒΡΟΚΘΏ οὗὨ 88 ἃ υπϊϊ. 
ΤΗουρ σοπδί βίης οὗ ΟἿ6 ΟΓ ΠΟΤῈ αἰδβιϊποὶ σοη- 
τορδίοηβ, δὶ 88 σεχδγἀ θὰ δ5 Δ ογβδηΐο ν᾿ Βο]9 
ὑπ 6 Ὁ 056 ζΘΠΘΥΔ] ΒΌΡοΥυΪἰοπάοπου. 11 88 οἰ Βοῖ- 
δ ΒΘ 8 ῬΤΟΥΪΏΟΘ Ὧ88 ἷῃ υἱὸν, 6. σ., 189 
ΘΠ ΌΤΟΙο8. οὗἩἨ ΑΒβἰ8.--- ΒΤ δἱ Οουίηι! {πὲ 
ὙἹοκοὰ οἷἰγ! ψθδὺ ἃ ον} δπὰ δἰ γ κίπς Ρᾶγα- 
ἀοχ.᾽" Βοηρο)].]7--ἴο ἵδόσὰ δὶ 816 βϑδιηοῖΐ- 
Βοᾶ ἴῃ ΟἾχίδὶ 99588.---Βγ (8 16 ΟΒυγοῖ 
οὗ αοὰἂ ͵ἰ8 αἰδιξποιγ οπαγδοίοσζοα ἴῃ 1.8 τηθῖη- 
ὈΘΥΒ 856 Ομιγιβίϊδῃ. 1ἰ ἰβ δοιυροβθὰ οὗἵἨ Ῥδθσβοῃβ 
ΨἘῈ0 δ8Γ6 βϑδῃσί δοα, ἐ. 6., δβορασγαϊοὰ ὕσζοπι ἢ 6 πι888 
οἵ βίδα] Βυπηδηϊγ, [6 του], δπὰ ἀςνοϊοα ἰοὸ (9 
ΘΧχοϊυβίνθ βουυΐοο οὗ {μ6 ἔσγυο αοἀ [ἀπὰ ν089 
κυ 88 Ὀθθῃ οχρίδίθὰ ὈΥ͂ δὴ δίοποπιθιί. Βοίἢι 
ἰάρββ, ἰπ086 οὗἨ δομῃδοουδίϊοη δηα οχρίδίϊοη, Δ1Θ 
ἰποϊυάεοὰ ἴῃ {μ6 νογὰ ἁγιάζειν: ἰο Βαποῖ Υ]. ΤΒ18 
8 ποὺ ἰο Ὀ6 υπάεγβίοοα ἴῃ 8 ΒΙΤΩΡῚΥ ἰοβ8] οὐ ἰδοο- 
ΟΥΑΙ Ϊσ 8686 (88 ἰδ {Π6 6886 οὗ {μ6 Φον8, ἘἘῸ 
ὝΟΣΘ ἰοσγιηθα ἃ ΒΟΙΥ παϊΐοῃ Ὀοοδυδο οὗ ἐμοῖσ ἀ6- 
βοθὺ ἔγοὰ ΑὈγδθθιη δηα ἱππεῖς αἰνὶπο σΟΥΘΤΉ- 
Ἰη6 0) ; ΠΟΡ γοῖ ἴῃ ἃ ΡυΓΟΙΥ ΟὈ) ΘΟ γ6 Β6ΠΒ6, 88 11- 
ΡῬΙγὶῃς; (ἢ 6 ΤΟ, ἐπιρι(δίϊο οὗἉἩ ΠΟ]1Π688; Ὀυὶ ἱπ 8 
Τ68] Β6Ώ86, 88 Ὀοϊηρ {ἰμ6 του] οὗ (Π6 Οροζαίϊοῃ οὗ 
116 ἨοΙγ ΟΠοβὶ (φομΡ. Υἱ. 11]; 1 Ῥεῖ. '. 2). Ὑεὶ {π|8 
ἱπσδγαὰ ΔΡΡυρσιδίϊοη οὗ βαϊυδιϊοῃ 18. ποὶ οἢ {8 8 
δοσοιπηὶ ἰο Ὀ6 ΘοῃδίἀοΥ̓Θα 88 σορ]οῖο, Ὀπὺ ΟΠῪ 88 
Ὀδχυμ ἴῃ 1.8 πους ΡῬΥΣΒΟῚΡΙ]ς, δὰ 88 χ᾽ ϑίϊηρ 
ἴῃ 8 Ζοσὰ ὙΒΙΘῊ ΤΏΔῪ Ὀθ ἀεονοϊορεαὰ ἱπ τδγίουβ 
ἀοατοθβ. 

[πῃ ΟἸσίδὶ ὅθευα.--ΤΒοδ0 πογὰβ ἀδηοίδ ἐδ 6 
τουπα ΟΥ 5801] τ ΒΟΤΘΟΩ {μ080 0 8.6 Βαῃοιϊδοα 
βίδῃ ἃ, πὰ ἔγοτῃ τ δῖοι (μ6 ν ἀοσίνθο ἐμ 6 ῬΟΊΤΟΣ οΥ̓͂ 
Βοποι βοαίΐοη. 1 ἰδ Φεδὰβ ΟἸχὶδί, ἰηΐο ὙΠ Ο86 
6] ον Β}}}Ρ {ΠΡ ᾶγο επἰογοὰ ὈΥ [811 ἃπὰ ὈΔΡ- 
εἶδ (οοπΡ. ἝΘ8]. 111. 26 Ε΄. ; Ῥομι. τὶ. 8), [δὰ 
Μἢ0 18 1.9 ΟὨΪΥ δαίτο δπαὰ Ὀοπὰ οὗ τπΐοῃ [ῸΓ [86 
Ομ ΓΟ }7--- 8119 ἃ οὐ ΟοδσΘ δαίῃῖδ. Τ}ν18 ᾿ τ 1686 
{881 (ΠΟΥ ΔΓ οοῃβθοσαίθαὰ ἰο οἱ δῃπὰ πυτδβογοὰᾶ 
διηοης Ηΐδ8 ΡΟΟῸ 8. ΡΘΟΡ]Ὲ ὈΥ νἱγίας οὗ ἃ αἰνίηθ 
68}1, [“' εἴεοίααἹ 081]} 45 αἰδιηρυϊδῃοαὰ ΤΤΟΩΣ 8 
ἸΏΘΓΟΪΥ ΟΧίΘΣ ΠΑ] ἰηνἱ(αἰΐοι.᾽" ΗΟΡΟΕ]) (σορ. Βοπὰ. 
χ. 14; ἰχ. 24, οο.); Βδποο, ἐμαὶ ὑπ Υ, δΔ8 ἘΝ 6]1] 85 
{16 Αγροβίϊθ οὐ [18 ρατί (τεῦ. 1), ΕΓΟ δ͵80 ἰἢ- 
ἀεριοα ἴον (ποῖὶν εἰσ Ροδβίίοα ἰο {86 Ὀϊνίπο ΨΓ1], 
σῇ οὶ τγὰ8 τδὰθ Κηόνῃ ἰο ἐπ οῖὰ ἴῃ ὑπ 6ὶν 68]} 
(πγουκχὰ ἐπα αοδβροῖ (Βοπι. χ. 14; 2 ΤΒ 688. ἰϊ. 
14). “Ῥαιὶ ΠΟΓΘ πιδ  μαᾶγτο σοιϊπ θὰ ἰμοῃ οὗ 
(Ποὶσ “6Δ]1Ππρω᾿ 88 βοιιθι βίης ὙΈΪΟΒ τγδ8 δἰ κα 
ἴον 811, βαυΐης ἰπ νἱονν δίγοδαν [86 Ῥασί1 66 στ] οπὶ 
86 ὙΔΒ βο00ὴ ἰο ΣΘΟΡΌΚΘ ΤῸΣ αἰνῆς ὑπάυθ Ρῥχοπιὶ- 
ΠΘΠΟΘ ἰο δ 6 ὨπτηδῈ ἱμδίγυτη θη ΠΥ, δηα [ῸΓ 1π- 
αἰβι προ ἀροὴ δυ δ) οοινο αἰ γβὶ 168 1π ἃ ΒΟ διοδ- 
ιο νᾶγ." ΝΈΑΝΡΕΒ. [6115 ηοὶ ἰο 6 ἰπίεσγοὰ 
ἔγοια ὑμὶ8 ἰῃδὺ {16 ΟοΥ δ ῬΣΟΥΘΕΒΟΥΒ ἬΘΓΘ 
8}} ἰγὰὰθ ὈοΙΐ ον ΣΒ, ΟΣ ὑἐδδὺ [0680 ἸΘΣΙΩΏΒ ΟΧΡΡΘδ8 
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ποίη πόσο ἔπδῃ οχίοτη8] οομβοογαιϊΐοη. δίθπ 
ΑΥ6 ὉΠ ΓΟΓΪΝ δ ἀγοββοὰ ἴῃ ϑοσιρίαγο δοοογάϊηκς 
το ἐποὶν ῥγοζϑβίου.᾽" Ηοροχ]. 
ὙΨ1 411 ταὶ ο4}} προ ἴδ πᾶτηθ οὗ οὖσ 

Τιοτὰ 365505 ΟὨχίδὲ ἰἱῃ ΘΥΘΙΥ͂ ΡΪ809.-- ΤΠ 0 Γ6 
ἷρ 8 ἀἰδογθῃοο οὗ ορίβίοη 88 (0 186 οοηπβοιΐου οὗ 
ἰμε86 νογὰβ8. ΤΌΟΥ τοϊρσὰλ Ὀ6 οϊποά ἰο ἰμο80 
᾿υδὶ ργοοθάϊηζ, ἐ. 9.» “ἍῈΟ ΔΙῸ (6]]0ὰ ΒΟΙΪΥ, 88 
δ΄ δὶὶ ψῆο, οἱο.᾽ 8.0 ἰδίκθῃ, ἰπθγ ψου ὰ βοσύθ (0 
χοιιϊὰ τἴ6 Οογὶι ἴδῃ οοπγογὶβ οὗ {μοὶν ἔθ ]ον- 
δὶ τὶ Ομ τ βιῖδηβ ἴῃ Δ}} ρίδοθβ. 80 Ββϑηροὶ. 
Οτ (ΒΟΥ ΤΑΥ͂ ὍΘ σομδίχ θα 88 Θη]αγίης ἰμ6 οἶτο]θ 
οὔ ἰο86 τοι Ῥϑὺ} ἱπίοπαάβ ἰο δάαγοθθ. ΤῈ0 
ἔογσιαον οοπῃβίγυοίιΐοη πουϊὰ ηοΐ ὉὍὈδ0 υπϑυϊ8Ό]6, 
δίῃσο ἰξ πουϊὰ ἔπ γαἶδ ἃ δὲ δηιϊἀοίθ ἴο 186 8ᾶΓ- 
τοπ-οἰηἀοὰ ἰσπά ῃοΥ ἰο αἰγί βίου νοι βονοα 
8617 ἴὼ. [86 συτοι. Βαὶ (πὸ Ἰ᾿Ἰδίίον ἰ8 ἕδυογοὰ 
γ [ἢ6 Βα] Ῥαδϑάχο ἰπ 2 Οον. ἱ. 1, ὙἩΒΙΘΒ δἱ 
ἐδ 8816 ἐἶσῃθ ΟΓΘ Οσϑοῦν ἀθῆηεβ δὰ Ὄχρ δὶ ἢ 
[80 ζοηθγα] δβίδιοτηθηῦ 6 Β6ΥΘ ΒΟΓΘῚ: “ἴἢ ΘΥΘΓῪ 
Ρἶδοθ᾽ Ὑμοὴὺ νὸ ϑδδουϊά Βαῦθ ἱπηπηθ αἰ ο} 
Ἰοϊποὰ ἐο {μϊβ, 85 Ὀοϊοησίπρ ἰο ἰδ, 86 οἰοδίῃς 
ψουὶθ--Ὀ ΒΒ τοὶτα ἀμ ΟΥΓΗ.---ἴὸ σοπηθοὶ 
(8686 [48 ἐμ ΕΒ. Υ͂. 4068] νῖτ “ον 1ογὰ,᾽ σ. ἀ. 
“ἰδοὶν οτὰ δηά οὐχΆ,᾽᾽ 18 ΒΑΡ Ϊγ δάτ 1381}}9 ΤΤΌΤᾺ 
ἴδια ογτῆῖαονρ οὐὗὨἩ ἰμὸ ατοοῖ ἰοχί, δηὰ 18 4180 υπϑιϊ 8- 

Ὁ16, θοσδυϑο ἰὼ ἰδ 6880 ἐδ 6 ῬΟΓα “ΟἿΌΝ ᾽᾽ 85 6σ0ῃ- 
ποοίρὰ πὶϊ “μογτὰ ᾽ πουϊὰ Ὀ6 υπάοτγϑίοοα ποί 
δἰ ΡΥ οὗἩ Ῥϑὺ] οὐ. ϑοβϑίμβθηθβ, θαὶ 8130 οὗ {86 σο- 
εἰρίομ 8 οὗ ἐδμο Ἰοιίον ἱποϊα ἀοὰ τ ῖ}} ἔμ θὰ 88 ὑ 6]]. 
(Οοπιρ. 2 σον. χἰϊὶ. 18).--Εοζεγσοά ἰο μ9 ἀδαρῃ- 
ἰοΣ δυτοῖ 65 οὗ ΟοΥίῖι ἴῃ Αοδαΐα, 88 βδυχροοιοα 
ὉΥ 2 Οον. ἱ. 1, [8656 ογὰβ γίοϊὰ 80 βθπ8θ: “ἴῃ 
ΘΥΕΡΥ ρἶδοθ ὙΒῖοι ὈοΙΟηβ8 88 Μ76}} [0 ὑμιθπι---ἰ ἢ! 9 
Οονϊιιἰδοθ 85 {π 6 πιο 6 Ρ ΟΠ ΓΟἢ---88 8180 ἴ0 08, 
186 Αροβὲὶϊθ δῃὰ ιἷ8 σοι ραῃὶοπβ.᾽" 80. σοῃβέγιιοα, 
1.6 ἀγροβίϊο ψ1}} βοτθ Ὀ6 ὑπάοτβιοοά 88, οἢ ἐμ ΟὮ 6 
λαπά, οοποαράϊης ἐο ἐλόπιὶ ἰμ9 τἰοὶ οὗ (6 τοί μοῦ 
δδυτοῖ, δη ἃ ἱταρυοδβίης ὕῥὈρ05 ἔμ θαι (πο ἀυΐγ οἴ 
ἰδκίης ὁ ἄδθεροσ ἰηίογοϑὶ θὰ 0 ἀδυχ ον 
φιαγοῖιαβ, δα, οα (86 Οἶ ΒΟΥ ἤδη, 88 ἱπαϊοαϊίης λύ 
ἰηίοτοδὲ ἴῃ ἰμ686, δηὰ 80 ὙΪπηΐπρς ὑπ οπὶ 8180 0 
(89 τοσορίΐοι οὗἨ ἷἰ8 ἀοοίγϊηθ δῃηὰ δχδβογίδιϊοῃ. 
[Βαὶ ἴθ 11 ποῦ Τηογ9 πδίυγαὶ ἰο σοΐϑῦ "ΠΟΙ ΓΒ ̓ ἰο 
δο80 γ8Ὸ0 6811 ἀροῃ, οἰο..,᾽" δῃὰ ἰο ᾿ποϊυἀθ ὑπ ῸΓ 
Φρατβ᾽, Ὀοϊὰ ἰδ ρᾶγίϊοβ Ὑτὶ(ηρ δπὰ 86 ραγίΐο8 
πιο το 8500 ΑἸίογὰ. Αποίμον ἰπἰθυργοίδε! ἢ 
Ἀ85 θθϑῆ ργοροβϑοὰ. “Ἴπὸ Ερίβε19 15 δά ἀγοββϑᾶ ἰο 
81} στ δια ἰπ σον δὰ ἀοδιαΐα, ἩἩΔΟΓΟΥ͂ΟΡ 
(ΒΟΥ πὶχαϊ Ὅ6. ΕΥΟΥΥ Ρἷδσθ θ δἱ οὔθ {δ θῖγβ 
δι οὐυτε---ἰΒοῖν γίασο οὗ δϑοάθ πα ΤΥ ρ͵δοθ οἵ 
ἰωῦον." 8.0 Ηοάψζο. “ἼΠμ680 σογὰβ ΤὍΤῚ ἃ 
ΝοΙχΌ δηὰ φγοοίουϑ δααϊιϊοη --- δὰθ ΠΟΥ 
ἄφεθι]685 ἰο βου ἰμ9 ΟοΥν δ η8 {Παὺ ΣΩΘπι 6 Σ- 
διιὶρ οὔ αοἀ᾽ 5 ΗΟΙΪΥ Οδιμο}}] 6 ΟΠ ΌΓΟΙ σοπδίϑιθα 
ποὶ ἰῃ Ὀοίηρ ρἰδηίο ΟΥ ργαβι ἀϑὰ οὐδὺ ὈΥ Ῥϑυΐ ΟΥ 
ΑΡΟΙΪοα οὐ Οορμα5 (ΟΥ ἐμοὶν βυσσοοβϑβουβ). Ὀαὺ ἴη 
οΔἸπς οα ὑπὸ ἤδιὴ6 οὗ οΟογ οσὰ “96808 ΟὨσγιβί." 
Α1,]. 
ὝΤῆο 0811 ρου ἴδ ΠΙ8,Ώ9, οἰο.---ἐπικαλεῖσϑαι 

τὸ ὄνομα. ἘῪ (ἰδῖδ ἰ8Β ἀοποίοα, ποὶ {ἴ1ὸ ὀείπ 
εαἰδὰ Ὁ (ὴ!6 παῖὰο οὗ ἰδ Τοτά, 88 ἰἦ 11ὸ ἀγϑοκ 
τετῦ σοῦο ἴῃ ἰδ Ῥαβαῖτο, Ὀαΐ, 88 ΟΥ̓ΟΥΥ ΘΓ ἴῃ 
ἴδο ΟἸἁ δὰ Νὸν Τοβίδηιθηὶ, ἰΠ6 οαὐπφ ὉΡΟοη 
ἐμο πᾶπιὸ οὗἩ {πὸ [οτὰ, οϑρϑοΐδ!υ (ἢ 6 ̓ηνοσδίϊ οι 
οὗ Ηΐδ μοὶρ 8ὲ 1ογὰ. [1 18, δοοογαη Ἶν, δὴ δοὶ 
οἵ αἰνίπο ποσβεΐρ, [δὰ ἴῃ ἃ τθοόσὸ οχίθηἀραὰ 
Β6η86, ἀθηοίοθ 4 ᾿ἰΐο οὔ γόύοσοησο ἰοναγὶβ αοά, 
διὰ οὗ Βδθϊυ 1] τοὶ σιου5 {Δ}. Τἢθ ἴον 
ἰωγὰ, διηδυγοσίης ἰὁο 6 Ηθῦσον ΜΡ τ 

τ 3 

ΥΊΝ: Φοβόυδὴ οὐ Αἀομδὶ, θγθ δρρὶ θὰ ἰο 
Ι τ 

᾿ σμτίβε, ἰπμάϊοαίοα δ ρ]ϑηϊροίθποο δηὰ ἰγυί, 
ὙΓΙΘῊ 18. πηοῦθ ΓΠ}Ὺ δοὶ ἤοσί ἱῃ Μδι. χὶ. 27; 
ΧΧΥΪΙ. 18; Φοδῃ χυΐ!. 2; δῃηὰ ψν Βῖ ἢ Γοϑὶβ ῬΑγ 
Ὅροι Ηἰκ οτ 8] δϑοηϑὶρ διὰ ΗΪΐδ8 τηοάϊαίογὶδὶ 
ΔΑΘΏΟΥ ἴῃ ἰπ6 ογοϑίϊοῃ (Υἱ}. 6: ΟἋο]. 1. 16 Β΄; 
ΗεὉ. :. 2 δ) δηὰ ΡῬΑΡΓΥ Ὁροὴ Ηἰ8 χϑἀεσιηρίΐνθ 
οἴἶδοο (νἱϊ. 22 δῇ, ; Αοἱθ χχ. 238; Τίς, 1. 14).--- 
ΤῊο παπ ἰηαϊοοίοβ ὑπ86 Ὀοΐης 88 σχουθαὶοὰ δηὰ 
Κηοπτῃ; μ6η06 [86 ἱπγοσαί 0. ΡΓΘΒΆΡΡΟΒΟΒ [Αἰ (ἢ---- 
ζαϊι, ργδολἑ ἢ ρ---δηἀ Ῥγοδοδίπς, [6 τνοτὰ οὗ αἀοἀ 
(Βοιι. χ. 14 8). Τθοβθ Ψ})0 οδ]]οὰ ὑροη ἰμ9 
δια οὗ Ομ τῖδί ἰοσιηθα 8. οΘοηἰγαϑὶ 1} (Π 086 80 
ὈΙΑΒΡΒΘπιθα (8}]8 πϑλθ διηροηρ ἴμ6 7618. ([λ|κΚὸ 
χχὶ!, 89; 1 Τίω. ἱ. 18; Αοἱβ χχυϊ. 9; δοτρ. 
οἶδΡ. χχὶϊ. 16). Τΐ8 δδῖο ἰπουριὶ 1168 δἰ (ἢ 9 
Τουπάδιῖοῃ ὀνοὴ 1 Ϊδοοθ ὙΒΟΓΟ ἱπδίοδα οὗ ἃ 
ὮΒΙΩῺΘ Ἧ ΠΑΥ͂Θ ἃ 2670 ἀοδογ!ρίϊΐοη. Τμ6 ὨδΙὴη6 οὗὨ 
Φοβυβ ΟὨΥὶδί ΧΡ σθθ968 δὶ Η6 ἴ8, Η 5 θη ἶγο ρ6- 
ΒΟΏΔΙΣΥ ἰοχοίμον τον Ηΐ5 οὔθ δηὰ νχοσὶς.Ό [0 ἢ 
(86 ἱπιρογί οὗ Ὠδιηθβ, Θϑρϑοίδ!}ν 85 Ὀδοηρσίης ἰοὸ 
Βοὶῖγ: 806 Βυβὴ, ὅομ. ἔχ. ἐϊ. 18.; Ηθηρϑί. Οοπι. 
Ῥβ. νἱϊ!, 2; χ. 13;  δίοϊν, ὅθσια. Μαι. ἱ. 28]. 

γχμ. 8. Το Ὀοηοάϊοίιΐοη, ψϊοὶ οἰβον Βα ΓΘ 
ΔΙΏΟΩΣ πὸ ατγδθῖθ, δηὰ ἐν ὶοο 8180 ἱπ ἰμὸ Ναοῖν 
Τοβιδιηθεὶ (88. 1. 1; Αοἰδ χυ. ἢ 8 σόονθὴ ΜῈ 
8ὸ δά άγεββ ἱπίο ὁῃ9 Βθηΐθῃοο, 8 6 ΓΘ Ῥδου δ ΥΪῪ 
οχίοηάοα.---ΟἾΘ09 δα ΡΘ6Θ806 οοῃδίϊίἰα {μ6 Βα πὶ 
ἰοία}] οὗ ἀοθϑροὶ Ὀϊδδαίη δ, (86 ζογλ ον Ὀοΐης (ἢ6 
τουπὰ δηά βουγοθ οὗἩ ἰδὸ Ἰδαίου. Χάρες Ῥτο- 
ΡῬΟΥΥ ἀοποίοβ ἰδδὲ σοι Ὀσροίϑ ἿΟΥ, νΥἱΖ. ἔδυου, 
ἔταοοσ, Κη αν ἔθος. [Ιὑ πᾶν Ὅθ Τορασ οἷ οἰ ΠΡ 
88 ἃ αυἱοδοοηὶ ὑγαϊί, 86 πότ οὐϊδηϊηΐϊης οὗ 8ῃ 
ἱμνγαγαὰ ΧΟΟΔΏΘΑΒ ΟΥ̓ δια ὈΠΠΙΥ; ΟΥ 85 Δ ΘΏΘΙΩῪ 
Ῥυϊ ἴῃ δοϊϊνγο ϑχογοΐβο ἔὸὺ7γν 16 το] ατο οὗ οἰ 6 γ8. 
Απιοὺς ἰπ9 αγθοῖβ {86 οΓὰ ψγὰ8Β υδραὰ 4180 ἰὼ 
σοπποοίζοηβ ψυϊοῦ πὸ δββουϊὰ ἄδθῖχλ ἱτηπογαὶ. 
Βυὺ ἴῃ ἰπθ Ἰδηρσρυδχο οὗ γουοϊδιΐϊου Ὁ ἀδποίθβ 
ιμδὺ βυργοπιο ἴον δῃᾶ βο] -ἀονοιΐοη ἢ] 6 ἢ Ῥ)88 
τιδηϊοβίϑα ἴῃ 18 πιοϑὺ ρογίδοί ἔοστῃ ὉΥ ὑπ ὅοη οὗ 
αἀοά,. [Ιὰὺ 8 ταῦ πγο, πῃ τοβροοῖ οὗ {89 πη οσί}- 
Π688 Οὔ (πὸ οὐ͵οοί, ἀδποϊαΐϊπαὶο σγάσο, ὯΥ ν Βἰο ἃ 
18 τηϑδηί βοιηθίϊϑϑ ἰἢ 6 πη 6 γ9 ἔθοϊηρ οὗἁ κἰ πἀἢ688 
ἴῃ ὑπὸ ποδί, δηα βοιημδίϊτηοδ ἴῃ 0 Ὀοηοῆβορηΐ δοὶ 
ὙΠ Θἢ 18 1.8 Ροδαϊν, Ηδγο, ἱπὰοοά, 1 πθϑη8 (ἢ 6 
Ῥοδο6 οΥ͂ ἔοΥχίυθηθαδ δπαὰ σοοοῃοἑ αι 00, ΘΟΡΤΘΒ- 

Ροηράΐης ἰο {16 ΗΘΌΤΟΝ οἷν τ Β 16} ἰποϊα 68 
τ 

(86 ομεἶγο τοῖν οὗ ἰδ 6 πα ϊ γἱ ἀϊ4] οί ἢ δρ  γἰ ἐπ 4] 
δρα Ρμγδὶοδὶ, πὰ {πὸ σοοί οὔ σϑὶο ἢ 18 ἰη ψασγὰ 
Ῥθδ66, 10:8 ΤΟ ΡΟοΒ6 οὗἨ (6 Βρίὶ εὐ ἴῃ ἐπ6 ϑ'σοοῦ σου- 
ΒοϊΪ οι 8η 688 οὗ Ὀοΐης ΥγοοοῃοΙ]οα ἴο 604, ἀπά ἱπ (6 
ὈΙοβδϑὰ δϑϑυγαπμοθ ἰμδαὶ ν ατὸ αοα [Ι͂ὉΓ ΟἿΓ 
ἔτι οη δι βανὸ ἰοὸ ὀχρϑοὶ ἔγοιῃ Ηΐπὶ ζοοᾶ 8]Οῃ 6. 
(Οορ. Βομι. Υἱἱϊ. 1, 81--99). [“ΤῈΘ ν βῃ οὗ 
Ῥ6δ09 88 8 ΡΘΟοΙ ἢ ἶδΡ ὈΘΔΥΙῺΡ ΠΟΣΘ ἐπ Υἱοῦ οὗ 89 
αἰδβοπβί ουβ δὶ Οουίηι.᾽᾿ Ο] 5.1. 

ἙΎΊΟΙα αΟο οὖέὲε Ἐαῖμοι, δᾶ ἔσγοσῃ ἴδ9 
ΙΤιοτᾶ 795908 ΟἾχπῖ.---Τυ δ {18 οἾδ186 15 ποί ἰ0 
6 ἰγαπῃϑ]δίοα ““ἤγοιῃ αοα (6 ΕΔΙΒΟΥ οὗ 18, δηὰ οἵὗἁ 
(16 [Γογτὰ 2685 ΟἸτίδι,᾽" ἰΒ οἷοδασν ἔγοτα 64]. ἱ. ὃ : 
ποὶ ἰ0 ΒΔΥ 8ηΥ (πίηρ οὗἩ {πὸ πη ρτορυϊοὶν οὗ {8118 
Ρυϊίίης 5 6βὺ8 ΟΕ ἰδ ἱπ ἃ βυ δοτά δὲ ῬΟΒΙ(]0Ώ. ---- 
Το οο-ογαϊηδίϊου οὗ 7968518 ΨΠῈ (ἢ 6 ΕΔΙΒΘΥ 18. (0 
0 οχρ  αἰηθὰ οὐ (80 χζγουπὰ {παὺ {πὸ οἶῖδο οἵ 
ταραϊαιϊηρ στᾶσο δηά ρ6800 Γοδίβ Ὁροπ Η]5 αἰνῖῃο 
ΒΟΠΒΕΪρΡ, δπα 80 ὕροη ΗἰβΒ δα! ἢ ΟΟα.--- 
Ταΐβ 18 8 ἰγὰ ἢ δἸγοδὰγ Ἰηάἀϊοαϊοα ἴὰ ἰμ6 ΔΡΡοΙ]δ- 



22 ΤῊΒ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙΙΒ ΤῸ ΤΗῈΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. 

οη “1,ογὰ,᾽ δηὰ νῃϊοῖ 18 ᾿ηΐογγοα ἔγομι Υἱλὶ. ὖ, 
δηά ἴγοῃῃ ἰδ 6 ψ ῃο]0 Ῥαυϊΐηθ δυδίο οὗ ἀοσίγ]η6. 
[“Βέτὸ 10 ἰ8 ἰο Ὀ6 γοιημδυιθα, ἐμαὶ Θοα ἰδ οδ]]οὰ 
οὖν Ζαίλεγ δπὰ ΤΟ γὶβὶ οὐὐσ ζογά. Ὕἀοἀ, 2Δ5 Θοά, 
[88 ποῦ ΟὨἿΥ ογοϑίϑα υ8, Ὀὰὺ τομο γᾶ δηὰ δἀορίοα 
8. οὐ ἴπ Ομσίβὲ 85 χτοἀδοιηθά ὰ8. Ηθ ἰ8 οὔγ 
ΟΥΠΟΡ 8πἀ βουδγοῖρῃ, (ὁ μοῦ ΟἿΡ Δ] ορίδησο ἷ8 
ἐπτη  αἀϊδίοὶΥ ἀπο; ψ80Ὸ γχοΐσηβ πῃ 8, δὰ τυϊο8 
ΟΥ̓́ΣΣ 08, ἀοζοπάϊηρς υ8 ἔγοπι 811] ΟΡ ΘηΘΙ 68. 
Τυΐϊ5 15. 6 ῬΘΟΌΪΑΡ ἔοσια ψιϊοὶ ΡἱοίΥ δϑϑυ 68 
ππάον (6 605ρΡ61. ΑΙΙ Ομ τ βιϊδηβ τορζασὰ σα 88 
(πεῖν ἘδίμοΥ πα Οσὶβὲ δ ἐμοῖν ᾿όογὰ," Ηοάχο]. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Ῥτοιι ἴδο ἵαςί ἐπΠδὶ αοα οὟΥ ΕΔΙΠΟΥΡ δηά ἐδ 9 
Ιοτὰ “2685 Οἰγῖβί ἃσὸ οχὶ ἱιθὰ ἰοὺ 88 ἰ(δ9 
δοπιπ ὁ δοιγοῦ ΟΥἩ δυπὶ ἰοίαΐ οὗ 8}} (6. ὈΪ]Θββίηρθ οὗ 
βαϊταίϊοη, 10 18 ἰο Ὀ6 βοὴ (δὲ ἐδ Αροβϑί]θ, ούθῃ 
γγ ἢ 116 Β ον ϊπαίϊης ΟὨγὶβὶ ἰο αοα (1. 28; χίὶ. 
8; χΥ, 28), γοῦ τοδὶ πίϑ᾽ 8 βυ ἢ} 8 τηοαϊδίϊοη 
ἱβγουρσὰ ΟἸγὶδι οὗ πὸ Ὀιτνίηθ στδοθ, δῃά οὗ (9 
Ὁ] 58 ἢ Χ5 δονίὶηρ ἔγοπι ἱΐ, 48 »γεδυρροδεδ ἐπ Ολτὶε 
ἐλε Μεαϊαίον α αἰυῖπε παίωτε. ον (ἢ 6 ὑνο {1 χα, 
δι οταϊπδίϊοῃ δπα θαυ) οὗὍὨ βιιθβίβποθ, 5166, 
8 ἃ ΡΓΟΌΙΘΙΩ [ὉΓ 186 Βοΐθησθ οὗ ΟΒΥἸβίοϊοσγ. Τ}18 
8 0.6 Τηγϑίο συ οὕ Ἰοότο, ν᾽ ΐσἢ ἴῃ (πο ΕΔΙΠΟΥ δον 
ουἱΐλ ἴῃ ἴἰδθ ἔ]ηθ88 οὗ ἰμὸ αϊνῖπο Ῥογίδοι: 08: 
π ] ἢ ἴῃ {86 ὅοη 6 ρδ ἰἰ8617 ΘΥΘΙΊΠΟΓΘ 8ἃ8 60η- 
Βοϊουβθ! Υ ἀορομάθηϊ δηά γχοοὶρί θηΐ, δηά, δοοογά- 
ἱηρὶν, ὈοΓὮ {1} ΚΒ, ῬΌΓΡΟΒΟΒ δηὰ ἀ068 ΟΥ̓ΘΣῪ ἱπίη 
πὶ τ 8010 τοίθγθηςσθ ἰο ἰὴ6 ΕΔΙΠΟΡ. 

2. Τὴ δαυδ} ιν οὗἩὨ ΟΕ γἰϑὲ τὶν} Οοα 18 αἷβο ἰπ- 
ἀἰοαίοα ὉΥ ἐδ οαἰϊίπφ ὡροπ ἰδὲ παπιὲ οὗ ἰλὲ 7] οτὰ 
“εεὼς Ολταί. οι {818 ἱμυοοδίοη δηὰ ὑμδὶ ἀ6- 
Υἰγδίοη οἴ 4}1 {1:6 ὈΪοββίπρβ οὗὨ καϊνδαίίοη ἔγοτηῃ 
ἴδ6 ΕΔΙΒΟΣ δηὰ ἔγοπι μη οτὰ ΨΦ 6808 ΟΠ γὶδὺ Θοη- 
Ἰοϊ ΠΥ, δ 6 τπιλὰθ σομδίδίθης υἱΐ (86 ΟἸὰ 
Τοβίδιηοηὺ ἰοδοδίηρ γοβροϑοιϊίηρ αοα, ΟὨΪΥ ὁ (δ9 
ΒΌΡΡροϑι(ου οὗ {6 οββϑϑηίὶ ΑἸΥἹ Υ͂ οὐ “6808 
ΟὨγιϑὲ πὰ Ηΐβ ἰσὰθ δαυλὶ υ τ ῖτὰ ἐπ 6 ΕΔίμοσ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟσΤΊΟΘΑΙ,. 

1. ΤΏ σοῃδβοϊ ΟυΒη 688 οὗ δεῖπο οαἰϊεά ἰο ἰδλε πιὶπ- 
ἐδίτῳ ἰζλτουσὰ ἐδ τοι! 9 ασοἄ (γογ.1} 18: 1. (19 στουπὰ 

οὗ οὺὖξ δομβάθῃοοθ ἱπ δρροδσγίῃρ Βοΐοσθ ὁ ΟἸἘ γὶβ8- 
(ἴδῃ σοι ρτοχδίίοη ἰο ἰηβίγυοί, ὀχμοσί, σϑργονα 
δ πὰ οοτηΐοτί (σομαΡ. 2 ον. 111. 4 6΄.); 2. 116 ϑρσίηρ 
οὗ ΒαιμὉ]9 ἀθγοίΐοι ἰο (86 δεσνΐοο οὗ (86 [οσὰ, α. 
ἀογνοία οὗἉὨ 4}1 δυὈἸ σα ΥῪ δπὰ βο][- τ }]οὰ δοι τί γ, 
ὃ. δῃὰ πῃ ΟΥ̓ΟΣῪ (δίπρ οὐβογυδηὶ οὔ (9 Μαβίογ᾽ Β 
ΟΥ̓́Θ, δῃά βιι᾽οοί ἰο Ηΐδ8 σογτά ; [8. δὼ δσδιρὶθ 
ἴον 81} θηχζαζεά ἴῃ ΔῺΥ Ἰανι] γοσδαίοπ, ΤῈ οοη- 
ΒοϊΪουβῃο85 οὗ Ὀθίηρ οΔ]]οὰ ἐο οἷν ποῖ ἴῃ {δ6 
Ῥτγουϊάθῃοο οὗ αοα 18 ποοοββασυ ἴοσ ἐμ βαποιϊῆ- 
σδίίοι Οὗ ΟΡ ἸΔΌΟΓΒ, ΌὉΥ ἱπραγίϊηρ ἰο ἰμθη ἃ ἢ0- 
Ὁ160 αἷπι, ἃ εἰ αῦ 1πιρ}86, δηὰ 5 ἰσυθ οουγαρσο (ο 
ἀο δηὰ οπάιγο νυ] δΏ}}} ἴον αοά, οὖς ἰτὰο Ἀ185- 
(τ, ἰῃ 81} ἐἰμχ8 δρροϊμπιθὰ υὑμπίο υΔ. Αἴιονς Βοὺ- 
ογί δου]. 

2, πο τοδί ἴθδίαγεβ οὗ ἃ ἰσο ΘΒΌΣΟΝ (τον. 2) 
ΔΤ, 1. {πὺ ἰὺ 19 δὴ ΔΙΒΟῚ ὈΪ]αροὸ Ὀοίοσο δηὰ 7ῸΓ 
αοά; 2. ἐμαὶ ἐδ σοηϑῖϑιβ οὔ δι οἢδβ 88 δἃγὸ 6ο0Ώ89- 
ογαίβα ἰο αοά ἴπ “26805 Ομ γὶδὶ ; 8. ἐμαί ἐὶ 15 ἐμὰ 
οοπδοογδίθα ἐβσουρῇ 86 ταῖ ΠΥ ογοαίϊγο μ|}} οὗ 
αοά; 4. ἐμαὶ 8 πιθτηῦο 18 δ΄Ὸ δυο ἢ 88 δὶ] Ὡροῖ 
{86 πδπιὸ οὗ ἰμο ἴογὰ 7ὁδὺδ ΟἈστίδι; [δ. ἐμαὶ {π686 
ΒΗ ΜΒ ΤΩΔΥ͂ Οχἱδὲ ἰὼ οοπηθοίλου 1 ἢ δὴν οἰδνης 
ἴδ ι8 ἴἰπ ἔσθ Ῥγοίοδϑί προ ὈδΊ ον, δηὰ υυἰτὴ 
ΤΩΔΗΥ͂ 4180 ΡΥΟΐΘΒΘΙ 0.8 οὗὨ ἴδὶιἢ, τ ἰο ἢ γοῖ ἀ0 ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ Υἱεἰδίθ (μΠ0 οἰδίτα ἰο Ὀ6 ο4]]οὰ 4 ἐσχιο 
ΘΒυΓΟἢ]. 

8. ΤΊ ῬΤΌΡΟΡ 160] ον δ ΐρ Ὀοίτγοοη ἰδὸ Ο 66 
8δηα (80 σπ ΓΟἢ γοβίϑ, 1. ἴῃ ἐμ αὺ {80 ἰοτηοΥ το σῖκα 
ουὺ ἴον {πὸ Ἰδίίον (ἢ 6 ὈδποΙ͂(δ οὗὨ βδαϊ γδαϊο πῃ ϊοἢ 
δοπῖθ ἔγοπι ἀοα δηὰ 9688 Ομ γῖδί 1 ὑπ ὙΔΥ οὗ 
Ὀ]οδδίης; 2. ἴῃ ἰδδὲ (πὸ ]δίίον γϑοοῖγθβ {π᾿ 6589 
Ὀθηοῆίβ ἤἔγοπι (89 σηϊηϊδίγαϊζοι οὐὗὁὨ Ὀ]θβδίπρ τυ ἴῖὰ 
οδγηοδί δηῃὰ ΠΟΑΡΥ ἀοδῖγοβ. 

4, ὕε58. 2, 8: ΒΕ58ΕΕ:---Ηον τηυβὶ ὑπ 9 ΑῬΡοΞϑ3- 
(οἷ. ρστοοιΐπρς ΒΗΘΙΩΘ ΠΙΔΏΥ͂ ΘΟΌΡΤΟΖΑΙΪ0η8. τν}0 
8586: 0Ὁ]6 ἰ0 ἈΘΔΓΡ ἐϊ18 Ερ᾽51}6 τδε, δηὰ γοὶ Θοπθ 
{θγο νὰ αἰδοογάδηϊν βοη ποῖ δηὰ αἰνὰ 
ἰουχυθ8: ΟἿ πᾶηθ ἐκκλησία: ΟἈΌΓΟΝ,᾽" Β8γ9 
ΟὨγυβοϑίοσω, 18 8 Ὥδηθ πο οὗ βορδγαίίου, θαΐ 
οὗἵἉ αίοη δηα Βδγιηοηγ.᾽ 

[ὅ. 7κε. 2. ΒΈΝΟΕΙ, :-- θ οοηῃϑίἀογδίίοι οὗ ἐῃ 9 
ΘΒ ΌΥΟΒ Ὀλίν 6.84] ἤγοθϑ (86 τηϊη ἃ ἔγουλ ῬαΥΥ ὈΪ88, 
διὰ δΎΔΥΒ ἰΐ ἰ0 ΟὈὐθάϊθπο6.] 

Π. Οταϊίίιαε απαὶ ἀορὲ ἐπ τεεροοί ἰο ἐλεὶν Ολγίδίίαη δίαίε ἐπ σεπετγαί. 

ΟΒΆΑΡΤΕΕΒΊΙ. 4-9. 

4 Τὰιδηῖ τγ Οαοἀ Αἰναυβ οὐ γοῦν ὑο μα], ἴον {89 στδοο οὗἩ αοα ποῖ 18 [Ὁ7851] γίνῃ 
ὅ γοῦ ΡΥ [᾿π: ἐν] δ 6βὺ8 Ογῖβῦ; Τμδῦ ᾿π ΘΥΟΓΥ ὉΠ Ωρ γ6 δτὸ [ὑ6γ6} ϑητϊομϑὰ Ὀγ [18] Εΐμι, 
6 ἴῃ 8}} αἱξδγδμοο, δηά ἐπ 4}} Κπουίθᾶρο; Εσθὴ δ (6 ὑοβυπποηΥ οὗ ΟἸγὶβὺ γγᾶ8 ὁοοῃμγιηϑα 
Ἴ ἴῃ γοῦ: 80 ὑμαῦ γϑ οόμιθ Ὀθμϊηὰ ἴῃ πὸ ρἹδ ; παϊυϊησ ον [86 οοτΐπρ οὗ οἂγ Ἰμογτὰ «οβὺ8 
8 ΟἸὨγιβῦ: ἯΒο 8}18}} αἰδο οοπῆσγμιν γοὰ ππΐο ἴδο δηά, ἐλαΐ ψὸ πιαν δὲ ὈΪδτλ6]688 ἴπ 0Π6 ἀὰγ 
9 οὔουν [τὰ «6808 Ογῖβί. αοά ἐ5 Δι 08{], ὈῪ [Ὁπτοῦρ] ποτ γ8 Τ τ ο]]6α ἀπο 089 
ΠΟ οὗ 818 βοῃ “6888 ΟἸγὶδὺ οὐ μοτά. 

[γοτ.4. δοθείσῃ: Ἧ68 ακἰνου, Υἱξ., δἱ (πο {{πι|0 οὗ ΘΟΠΥΘΣΑΙΟΒ]. 
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ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Τιῖ8 οροϑιΐηρ, ἰα νυ σὰ ἰμ6 ΑΡοϑι]9 ΘΧΡΓΘ5Β68 
νὶ5 ἐλαπζε ἰο αοἂ ἴον [86 δϑυιπάδῃηοο οὗ βρὶτγιιυαὶ 
εἰἴϊδ ροπβοβδοὰ Ὀγ ἐμὸ Οοσὶ πίη Ομυγοι, δηὰ μἷδ 
ἄορε ἴπ {᾿οῖν διϑδα ϑι}}688 δῃ ἃ ἔπ ΓΕ ΠΟΥ ῬΓΟΒΡΟΥΙ 
ἷπ 41} χοοὰ, διουϊὰ ὈΥ͂ τὸ πιθθῃ8 ὃὈ0 Τοβαχαοα 
86 ἃ εἰπιρὶο γὑβοίογο8) οσαρέαξίο δοπευοίοηζίδε, ἃΒ 8 
ἴσο ὈΪ οὗ βοιίογυ ἀοϑὶχηθα ἰο νὶῃ 18 γθδά ΓΒ, 
80 {δὲ {ΠΥ ταὶς (Π6 ὈοίίοΥ δοοϑρὶ 18 βιιῦ86- 
φυσοὲ ἀχμοτίδεϊοηβ δηὰ γοῦθυϊκοβ, δηὰ Κϑορ ἰμθζη- 
8αῖτοϑ γγυὰ}} ἀϊοροθοὰ ἱπ δρὶϊ9 οὗ ἐμ πηρ᾽θαβδηὶ 
ἐδίη κχο μ δὰ ἰο βαὺ, δῃὴ βυθηϊὶ ἰο ὃθ [0 Ι2010 
ΤΟΙ κυϊά οὐ ἰο [16 ὁπ48 9 δὰ ἰῃ νον. δαὶ 
Ῥϑὺϊ Ββοσὸ δα γ8 18 Ὀχοδιηϊ θη Υ (6 ἰγαΐμ. Ιἱ 
θ01266 ἔγοιῃ ᾿ΐ8 Βοαγί. Ηο ἀ068 766] ἃ ΒΙΠΟΘΟΓΘ ἸΟΥ͂ 
ἐμοὶ 8ο πιῦοι κοοὰ οχ βίϑ πη 86 οἰαχοῖ δὰ ἰπδὲ ἱΐ 
δογ 5 βϑαο ἢ} σγουπὰ οὗὁἨ ΠΟΡΘ [ὉΣ ὑπο ἔα το. [ἰ 188 
οοογϊοϊίου Ὑπΐσν Ῥγοσοϑὰβ ἔγοιι 8 ΓΔ ΒΟΥ ῚῪ ἀΪ8- 
Ῥοδίϊλου (οοιαρ. ἷν. 16). ΝΌΟΣ ΔΓΘ ὙΘ 0 Γοζαγαὰ 10 89 
8ῸΥ 80]-ἀδοορίϊου ΟΣ Τοπὰ (ΠΟΥ οὗ ἰιἷ8. ΕῸΣ μον- 
ΟΥ̓Σ ΤΊΔΥ δυο Ὀ6ΘᾺ ἰδ6 ἔδυ 8 ΟΥ̓ ν᾽ ἀ0} 814, 
80 ποτὶ οὗ Ὀίνίηο χκτδοὸ πδὰ πουθγί61085 ὈΘΘῺ 
θοχύι 1π 8}} ἐμ μ᾽ ϑηϊνιάο οὗὨ Βρὶ τί) καἰ, δηά 
λὶδ δΘοαθάδηοσ ἴῃ ἰπὸ δοηὐληυοα ορογδιϊου οὗ ἰδ9 
ἱμοστὰ οοοσβττηΐηςς {Π0 1 θαχίϑ, δηὰ ἴῃ {π6 Ζ8}1}- 
ζυ]ηθθβ οὔ ἀοἀ ἰοναγάβ ἰμϑῶλ, τγ88 Ὑϑυ Ὅτ6}} 
ξιτοαπάε. Βοίδ (686 ἰδίῃ 8 ΔΓΘ ῬΥΘϑυρροβοαᾶ ἴῃ 
δ185 οχοχίδίιϊοη πὰ γοῦυκο. Εἰγχϑί, οὈ)οοϊίγογ: 
πῃ 50 ἴδ 85 ἰΐ6 οχροσίδιΐοῃ οὗ δὴν ροοὰ στϑβυ] 8 
ἔτοτω δἷ5 οἴογίϑ. γοβίϑα ΟὨ]Υ ὉΡΟῺ {πὸ αχίβίθῃοθ 
οΥ̓͂ βοῖθ ζοοὰ δἰγοδαν ἴῃ ἰδ σατο δηὰ ὑροῦ 
Θοά᾿5 διέ! 688 ἀπά σοδροσζαιϊΐίοη. Αγαΐῃ, βυὺ- 
δονο!Υ: ἴπ 50 ἴδ 85 ἰῃ6 δοϊκηον)οαριηοηὶ οὗἁ 
Ῥτουΐοιιϑ διοοθδϑοβ δηὰ {6 Βορο οὔ γοὶ ζγοδίϑγ 
9065, ΖΟΏΘΓΔΙΪΥ ἸΏΒΡΙΓΟ σοη 600 δη ἃ ΓΟΠ ΘΓ ροΓ- 
ΘΟῺΒ ΔΥΟΓΔΒΙΥ αἀἰβροδβοα ἰο γοοοῖνο οχβογίδιϊοη πὰ 
ΤΟΝ 85 γίνου Κιπαϊνγ δῃά 1ηἰ6}} χη γ, δηὰ 
ἱπίαβο ἰμο ὑμθῖι σοΊΓΑΚΘ ἰοὸ υὑπάογίδκο ἱμ6 ΟΣ Κ 
οὗ τοίοσγια ; δπὰ (8 σΘοῦγερο 8 οὗ ἐμὸ στ χῆὶ Κὶηὰ 
δῖῃοο 1ἴ Γοΐθυβ 41} σοοά Ὀδοῖς ἰο ('οα 88 (6 ΒΟΌΧΟΘ. 
Ἀπά ἴῃ {5 δἰ γὶο οὗ δάἀάγοδβ ἔθ οτθ ἰθ βοιηοί πα 
ἴογὸ ἰθδη οοοἱ Βυπδη οαϊουϊδίϊο. [{ἐ 18 δοίης 
ἴπ Ρογίδοϊ σοῃίοσι γ ὙΠῚ} ἰμὸ ἰγὰθ 1αν8 οὗ ὑπὸ 
τυϊθαὰ, δ ἀθογτο 41} ἢ (9 δ οὗ {ἐμαὶ Ἰοτοὸ 
ψγ ἢ ς ἢ Βο] ονοίι 8}} (ἰΐπ8 δη ἃ ΠΟΡΘΙἢ 8]} (μΐηρβ.,᾽» 
Ὁωΐ νον πουσίμοἶ 688 ΒΘΟΌΓΟΒ ἰδ 9 Βϑιὴθ ΓΘΘΌ 8 
ἐμδὶ που] ἱγ ργυάθμοο 18 οηὶ ἰο οα]οι]δίο ζὺγ ἴῃ 8 
86 1 Ὅλ} ποὺ. ““1μοὸ Οογϊοἶδη ΟἸυγΟἢ τν 88 0 ]]} 
ἰγαϊποὰ δυὰ ἱπιγυοίοὰ δηὰ οι δ Ὁ] 6ἃ πῃ ἰδ 6 
ἔδιιὰ ; ὉὈαλὶ 1ὑ τδϑ ποὶ γϑὲ Θῃ ΥΘΙΥ δ᾽} }0]6- πιϊπἀ6α 
δοὰ ρυγχο ἴῃ δοαγί; {π9γΓ6 Ὑὰ8 τσ} σον αὶγ 
ΤΔΣΪΥ δηὰ ΡΔΡΙΥ Ξρἰγῖϊ 5111} διοης ἐμ οπι. ὅο ἴῃ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ Θἰ ΤΟΣ ἰμ0γο 18 0 0 ουηὰ ἃ ταϊχίυγο οὗὨ 
νυ ἰδὲ ἰ86 Ὀγδίβο γ Οσ ΕΥ̓ δηὰ δ]διμονοσίηγυ. Τῃ0 
Ῥταὶϑο οὔ ἐμὸ Ὀθίίον οἰα88 ρα: ο8 ούθῃ ἰδ 6 ὝΟΣΒΘ, 
Ὡειὰ [5 ἃ ᾿98π6 οὗὨ ἰἱποϊίπρς ἰδ όπὶ ἰο ταηοῦὶὐ ἐμαὶ 
Ρτδῖβο, ἰοο. Απάὰ ἐμ σοργοοῦ οὔ (μ6 Ὀδὰ ουρῶί ἰο 
δήοοί (πΠ6 Ὀοίίον οἶδ88 [1ἰἸκοννὶθθ, δικοηϊηρ ἴῃ 
ἐδόπι τορτοίβ ἐμαί ἰΠ0ΓῸ ΔΙῸ δυο δ ῬΘΥΒΟῚΒ ὉΥ 
ἐποὶτ οἰάδ δὰ ἱπ ὑμποῖν δοπιτηυηΐοη 88 ἀθβοῦνο ΓΟ- 
Ῥτοοῖ, δηὰ [ὁ δουϊὰ ῥγοωρὶ ἔμλθπ (0 ΤοοΥο (ἢ 6 
φΥἱ]. ΕΤΟΥΥ ομγοῖ 8 ὁπ6 οΥζδῃίΐο νοΪθ, ὈΥ͂ 
Τεδδοῦ οὗὔ ψπῖσ ἰδ6 ΒΟΥΟΣΘΙ ἘΠΘΠΙΌΟΥΒ δχοχὲ 
ὃκ ἰπθυθηοθ Ὁροπ δδοῖὶ οὔθ᾽ δὰ Βδσ ἴῃ δαὶ 
ψὑϊο ἢ ΟἴΟΥΒ μαγο δηὰ δυο." Ἡθυῦποσ, ἢ. 218. 
ὁ Τὶ. Ἰηϊτοάδαοίΐοπ, Ὀτοδιίηρ ὈΪϊοδβϑὶπρ δηὰ 
Ῥταίβα, χγδαιίϊυὰθ δηά οοηἤάθποο, χα ἰ8 (9 
δρί γί. Βμορμβοσαὰ 18 δροβίοὶο 5 Πρ] ΟΣ. διὰ 

ἴσα. ΑἹ] ρχοοάῃθδβ ἰὼ ἰμ6 ον δ δ ἀθποχηὶ- 
Βδίο8Β 8 ΟΣΚ οὗ ξγϑοθ, δῃὰ Ἀ9 Βοίβ 'ἰῃ ῥὑσχοβρϑοί (89 
σοπδυμηπιϑίϊοη οὗ [60 Βαϊνδίΐοῃ θοριιῃ 88. ΟὨΪΥ͂ 
ἄταοο ᾿ἰἰκονν 80, ἃπὰ Ὠ6 ἀοο8 ἰὺ ἴῃ 8 ΠΙΔΏΠΟΡ δἱ 
9000 ΒυμοὈ)ης ἀπ ἀπὶτηδίλης. Ηο ]οο 8 αἱ (δ 6 
ΘΒΌΓΟΝ ἴῃ 18 χόσῖω, μὰ {890 βίσοηρὶῃ οὗ 18 Ὀδίίδν 
ΘἸ]θιμθοΐθ ΙΟΝ ΣΩΔῪ θΘ Τοπάογοα ἃ. Βουγοα οὗ 
Ὀ]οϑδίηρ ὑο οἰλογβ, πὰ 80, νυ ͵βοὶν ργοραγίης ἰμ0 
ὙΑΥ͂, 80 ῥϑδθ08 ΟΥ̓́ΘΣ ἔγοιι 86 Ὀχίχυς ἰο (δ9 
ἀδυῖίοσ βἰα6.᾽ Οδίαπάου. 

γεβ. 4.1 τ δηϊε--- απ ὀχργοββίοη οὗ δοϊζηον- 
Ἰράχπιοηὺ δηὰ Ἰογ ἰοψασὰδβ αοἀ 88 ἰδ Αὐἱδοσ οὗ 
811 ροοῦ,---ἦν 6οᾶ.---ΑἜ ἴῃ Εοπι. ἱ. 8 ἀπα 6]86- 
ὙΠ0ΓΘ,---οΟΥἨ σουγβϑο ποὶ ἢ δὴ Θχοϊδῖνο 8δθη86, Ὀὰὲ 
88 δὴ ΔΥΟΥ͂ΔΙ] οὗ ἷἱβ ΟὟ ῬΘΥΒΟΊΔ] ΘΟΙτηππΐοἢ 
τὶ αοα «πὰ ἀἱγοοῦ ἱπίοχοδὺ ἱπ Ηΐτὰ ; 8 ροσβϑομδὶ 
δὐἰἰοϑίδιΐοη οὗ μὲβ τοὶ κίουβ ρμοβὶϊΐοη, νἱουν δὴν 
Βἰἰδίον ἀοπίχη, Ὀυΐ γοῦ ἢ ἃ ΤΩΒΏΒΘΥ οαἸοι αἱ δα 
ἰο οἰϊοῖὶ τοϑρϑοὶ δηὰ οοβδάρθῃηοο ἰῃ πὶ πὸ 18 
δΌοιιϊ ἰοΟ ΒΑΥ͂. --- ΑἸνναγ8.--ΤῊΪϊε σαπποί τιθδῃ 
δαὺ ἢ9 νγᾶθ ΔΙΉΎΑΥΒ Θηρακχοα πῃ δια! ]6 (8 κ8- 
εἰν, ΟΣ ἐμαὶ (μὶθ Γοοὶΐης οὗ χγαϊϊυἀθ ννῶβ 8180 
αἀο ΒΒ  ΘΙΥ͂ Ρχοδθαί ἱπ ἷβ Θομβοϊοιιβηθ88; Ὀυὶ ΟὨΪΥ 
ἐμαὶ μὸ Ὀογὸ {ἰδμὶβ ονυγοῖ Ῥογρϑίμ ΠΥ ΡΟΝ ἰκὶβ 
μοδσί σε ὶν σταίοι! ϑαιοίϊοηϑ (9 (ἀ---ἃ τηοδπΐπς 
νι ἴοι ὑπὸ πογὰ ἴῃ (μ6 ατϑοὶς 8180 οδυ τ 68.---ΟἹ 
γοῦν ὈΘΒδΙἔ ἔοσ ἴδ βιδοθ οὗ σ0οᾶ.---ΤΌο 
ῬΘΥΒΟΙΏΔΙ οΟὈὐ)θοῦ ζ0 Ὑ ΒΟ δα μ6 ΤοΆδΟῚ ΟὨ 80- 
οουπί οὗ ψ ῃ ον (6 μη }κ(8 τογθ σίγοη. χάρις: 
ἄτϑοο, (π6 ἀϊπροδί(οι ἴῃ αοά, ον χαρίσματα: ἰμ9 
Ὀ]Θβϑίημθ βονίηρ ἴγοσῃ ἰύ--- ἃ Τὴ ΟΆΥΤΩΥ Ἡ ΒΙΟἢ 
88 ῥαϑϑϑὰ 80 οοπιρίοι οἷν ἰμίο ΟἿΣ ΘΟΙΆΠΙΟῚ ΡΔΓ- 
Ιδηδο, 8358 ἰο Ὀ6 δ)]ιηοβί Ἰοβὺὶ βἰσῃὶ οὗ 85 βυ6}.᾽"--- 
ΑἸ. Υογαβυοσία, μού νοῦ, Ρ ἈῦνῈ ἣν ΒΟΓΣΘ, 
χάρισμα ἷἰβ8 ἃ ΒρΘοΐΔ] κἰῆ ἰο θῸ υϑοά [Ὁ ψεπεγαΐ 
εαὐϊβοαίζοη. χάρις 1ἰΒ στδοθ βΘΟΠΟΓΔΙΪΥ [ῸΓ ρεγδοπαΐ 
δαποίςοαίοη. ἸΤοηρῦθ8, ΙΤηΐσϑοὶθϑ, Πθδ]η 8.0 
χαρίσματα. χάρις 18 αἴνοι ἴῃ οτάεν (δὶ χαρίσματα 
ΤΆΔΥ ὯΘ στἰ σὨ γ υδοὰ.᾽].--- 8 ο ἢ στῶ8 κίνθη 
γου ἰπ ὅοδυϑ ΟἾἸσίαϊ. ---ΟοἸρΡ. 8180 Ὑο 1. 2.--- 
Ομχὶϑί 18 θγῸ τομαγάρθα, ἰῃ ἃ βογί, 88 (80 ρἶδοθ, 
Π6γῸ (ἢ 6 σταοο οὗ αοἀ ἰ8 τηϑδηϊξοϑίοα (σορ. 2 
ΟοΥ. ν. 10) 80 {δαΐ ἈΘ ὙΠῸ Θηΐογβ ἔπ 6 γὸ ὈΘΟΟΙΏ68 
Ραυίακον οὗ ἰ. Βυὺ ὑμπὶβ δπίσαῃοθ 18 ἔδιι ἢ, ὮὉΥ 
Ὑ ΒΙσἢ ὑπ 6 ὈΘ᾽ονον ἰδ 15 Ομ χίδὶ δυὰ δοῖηθ8 ἱπίο 
γἱδὶ οοσιηπηΐοι ἢ Η πὶ. 

γεκ. ὅ. Ἐχίοπάβ ἐμὸ (που πὰ βονΒ 6 ΓΟ- 
ἴῃ (Π0 τοϑδηϊοϑίθἑ χγλοθ ΘΟμΒΙβίβ.-- αὶ γ9 
Ὕ7ΘΙΘ ΘΩσὶ θᾶ ἰὼ ἰπι---ἰ. 6., ἃ8Β Ὀσοίηρς ἰῃ 
ΟἈ τ ὶϑὶ δηὰ μαυΐης δοπδβί πὶ Θοτητηιπίοη 1} Η πὶ: 
δηὰ {818 ον οἰ ἰδ [89 τ οΥκ οὗ αἀοἀ᾽ 8 51τ869.--- 
1 ΘΥΘΙΥ ΙΩΒ .---Α ρζοόπογα] δβἰδίθιηθηί, το ἢ 
18 δῇ 9Π66 ΤΠΟ0Γ6 ΡΑΓ  ΟΟΪΑΓΪΥ ἀοῇηρα δηᾷ Ἰἰτκϊοά. 
--Ἰὰ 8411 δἀοοῖσίῃο.---Τ 5 οὐκί λόγος ἰὸ Ὁθ 
ἰγϑηδίαι θὰ Ὑἱ Γυαΐμοσ [πὶ ψ 8101} ΟδΙνία, ΑἸ΄, 
ἀὁ  οἰἰο, ΒΙΠ σοί, Μογοῦ οοπουγ, υπάἀοτβίδηἀϊηρ 
ὉΥ 1ἰ: ἀοοίγίπθ ῥγθδομοὰ ἰο {μὸ Οογιῃι 8}8], 
δηὰ πού: ““ ἰΐοΣ 66,᾽ 88 που ἰμ 6 ΥΘοΤΘ 60 
ὝΘΙΘ ἰο ΡΟΎΘΓΒ οἴ Θ]Ϊοαᾳιι6η66 οὐ ἴδ καἰ οὗ ἰοη σι 8 
ἴ8ο Βοῃροὶ, ϑίδηϊον δῃά Ῥογάβογίῃ : “4 διὰ 
τ ἷο οι ἰηϊοτργοιδίϊοη,᾽᾿ Ποάκοα βαγ8, “" κῖνοβ ροοὰ 
ΒΘΏΒ6 8Π6 18 {Π9 ὁ)0 ΖΟΉΘΓΔΙΪΥ δἀορίοα.᾽" Μογασ: 
«ς Α]] ΙΔ ΠΠΟΡ οὗ ΟχίοΓ Ὁ] ὁπ ἀο πο ηἰ8 ΤῸΣ ΒρΘαΪΚ - 
ἱπρ :᾽" ὀχοϊυ αἱ ρ ΒΟΎΘΥΟΣ ΔΗΥ δ᾽ βίου ἰο γἱΠ οὗὨ 
ἰοηζυθδ, 88 ἱποοπεϊβίθης πὶ {1106 Βυοταϊηδὶθ 
τ ]}ι6 αἰϊδομοα ἴο ἐμ}8 πῃ οὔδΡ. χίγ. Τ18 Υἱὸν 
86 ϑβυδίαϊποά ὉΥ χὶϊ. 8: 2 (οσ. υἱϊῖ. 7; χὶ. 6. [πὰ 
1}]8 ολ86 γνώσις ; ἀπουϊεάσε, πουϊὰ ἀοποίο ἐδ 
ἱηναγὰ οὐἀοννηιθηὶ. ΤῈ6 οτγάογ οὗ ἐπ πογὰβ 
ΔΡΡΟΔΣΒ ἰο βυρροχὶ ΚΙ Β τνἱὶον. “Ττυΐἢ 
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Ῥγοδοποά, (ἰ. 4.) “ ἀοοίτῖπθ,᾽ τυδὲ ργϑοθᾶθ “ἰσα 
δρρτοδβεηά οὶ, ἡ. 6. " Κπον]οαρο.᾽ "Βαϊ {86 δῃ- 
αἰοβουβ Ῥϑββδρεβ 'π ἰμ6 ὑνὸ ΒΡ Ί8ι168 ξὸ ἰ0 Ῥγοῦθ 
ΜογδεΒ τίου δὰ 186 σοΥγθοίῃ 685 οὗ ὑπ6 ἘΠΡΊΒᾺ 
γογδίοῃ 880].---1Π 811 Ἰσπουυ]θᾶμβο.---Βγ {18 
Βα πιοϑῆδ: ἐπ βΘΠΟΓΔ] δοοθρίδιοο οὗ {μ6 ἀοο- 
(τἴηϑα ἐπὶ δὰ Ὀδθπ οοιητηππῃϊοδίθα ἰ0 ἰμθῖ ὁ 
ΘΥΟΡΥ͂ βἰ46, ὅπὰ 8. σοιργθμθηβῖνο ἱπδίρμὶλ ἰωΐο 
ἐμοἷν ἐσαί, ΤΠ15 διαί διηοηΐ 4068 ποὺ σοῃῆϊοὶ τυὶΐὰ 
ἐμ ἰδοί οὗἩ Ῥδου δας ἀοΐδοίβ ἴῃ ἱπαϊν 9. 

γε. 6. ΕἸΛΙΠΟΡ ΘΟΠΒΓΙηΒ δηὰ :]] υδέταί 68 (ἢ 
ἔοτοχοίηξ. ἐμ ΘΙ Δ ΟὮ 88---καϑώς: [ποῦ σογτοῖαᾶ- 
(ἰοῦ: ““δοσοτάϊηρ 88,᾽᾽ Ὀυΐ 88 1 Δρροηάοά οἶδιι805 
ἀοποίάηρ, Ἔχρίαμδιίΐοη, φμοπέαπι, εἰ φμέάεπι, β' 66. 
ὙΠ ποτ τ. τ1τἴ. 8].-- 6 ᾿οβοϊ ΟΩΥ οὗ 
ΟὨγχίοϊ. --ΟἸἰτὶϑῦ ΠΙΔΥῪ δοῦθ 0 ἐδίκθῃ δἰ Ὁ 68 
ἀπ ϑυ Ὀ͵]Θαί, {8} 6 ὁπ 6 ἰδβι ἔὙ, ΟΥ 85 ἰὴ οΟὈ]οσί, 
{ννὸ οὔθ ἰοβιϊβεά οἵ Τὸ οὔθ ἀοθβ ποὶ οὀχοϊυὰο 
π6 οἱοσ. [ἢ [ἢ9 ΤΌΤΙΔΘΙ 6480 Π6 ΡὮΓαδο ψου]Ἱὰ 
πιθηῃ, {..0 Ῥγοοσϊδιδίξομ οὗ (89 Ὠὶν᾽ηθ ΡΪδὴ οἵ 84]- 
ψαϊΐου ἴῃ 4}} 118 ρΡασίβ (118 σσουηάβ, αδἰπβ δῃὰ σο- 
Ἰδί]οἢ8 ς 118 Ὀοσ᾽ πηΐηρ, τηϑαϊαιΐοι, Θχοουίίοη δηὰ 
Θδομδυμητηδίϊ 0η), οΟὈἰαὶηοα ὈΥ ἃ αἰγθοί ἰπδὶ ἢν ἱπίο 
{πὸ οασὶ οἵ ὝἋἀοά, ἰπίο ΗΒ ἱππιοδὲ ἐπουροὶ δηὰ 
Ῥυγροβο (οοπιρ. 91. ἱ. 18; νἱ. 46). Βαυΐ ἰὼ {818 
(65 ΓΠΟΩΥ͂ οὔ ΟΡ τὶδὶ, τ 1 ἢ δουπα οα ἔογὶ ἔγομι (ἢ 6 
ΑΡοβί]εβ 4130, δά 8ὸ ἱποϊυδοα εἰοῖὶν Ῥσθδοδίηρ, 
ἀπ γο ἰδ ἰηνοϊγοὰ 4180 ἰΐὸ οὐμοῦ ἰάφα, ΟἸ ιν βὶ᾽ 8 
ΟὟ ῬΘΓΙΒΟΙΔΙ ἰσβίϊ ΠΠΟΏΥ, δά [Π6 ἰδβιϊ ΠΟΥ οὗ 
Ηἰβ ΑΡροϑί!οβ ᾿᾿κον 86, ἰο Ηἰἶ8 ἀἰϊνίηθ Κ'ομϑἷΡ δηα 
ΗἰΪβ πιοάϊδίοταὶ οἷδοθ. [10 πηδῖκοβ 1}1{10 αἰ ΒΤ ΘΟ 6 
ὙΘΙΠΟΣ ἯὙῪ6 σοΟΠδίγαθ ἰδ ἴῃ {9 Οὁὴ6 ὙΔΥ ΟΥ (δ6 
οἰ οὕ. ὑπ ἔοσΙμοΣ 18 ὑπ ἰσΒΟΡ δηά ἐμογο- 
ἴογο (869 Ὀοί(6Γ βθῆβο. [1ὲ ἴ8 σοοά ἰο οοπιθηρ]δίθ 
86 αὐοδροὶ δϑ ἰμδὶ δυβίθηι οὗ σαὶ Ἡ Βΐσῃ (ἢ9 
ΕἰόΡδὶ ΤοχοΒ ΟΥ ἈΘΥΘΔΙΟΣ 88 τδὰθ ποῦ." 
Ηοραξ. Ὑοῖ, ἰὑ ταυϑὲ Ὅ6 βαϊἀ, ὑβᾶρθ ἔλυουβ {π9 
Ἰδαίου δοσθρίαίΐοπ. “78 τοδί ηοην οὗὨ ΟὨγΙε᾽" 
ἦβ (80 ννὲιθβϑ ὈΟΤῺΘ σοῃμσοτηίηρ ΟὈτῖβυ Ὁγ ΗΒ 
ἈΑΡοβί]θδβ οὔ νοι (ἢ Ν ον Τοϑίδιμοπί δὲ γοοογὰ, 
δηὰ ἴῃ (18 ἰπβίδησο Ὀγ δ]. 80 Οαἷν., ΑἸῦ,, δέδῃη., 
Μογοῦ]. ““Τμδὺ ἰμ0 ψογὰ μαρτύριον, ἰδΒι πον, 
δηῃὰ ποὺ διδασκαλία, ἰηβιγποιΐοη, 15 ὮΟΓΘ οἸοβθῃ, 
ἄοοβ ποί τοϑδύ ὕροῦ ἃ β8:}16 ΗΘΡταίδια, Ὀυὺ ἰ8 
νὉ6}} ὀχρί αἰπϑᾶ οἡ ἐμ6 σγοιπά (παὶ (ἢ ρο5ρ6)ὶ ᾿ι88 
ποὶ ἰο ἀο ἢτβὲὶ δηὰ ὈΥἰπ Υ Υ τ] ἃ δγϑίοπι οὗ 
ἰάθη, Ὀυΐϊ ἢ δὴ δηπουῃοριμοηί οὗ δοίβ, ἰἢ ὁ 
ῬΟΝΘΙ οὗ Μ ἘΪΟΒ 8 ΡΟΥΒΟΙΔ Ιαϊιϑὺ δσροσίθμοο ἴῃ 
Ἀἰπιθο ῖζ, ΝΈΑΛΝΡΕΒ. ΤΟ Βδῖὴη6 Θχργοββίοῃ ΟΟΟΌΓΒ 
ἦῃ 2 Τίπι. 1. 18.--τιρἦαῦ οομβττθᾶ ἰῃ γου.--- 
ΟΥΒΟΣΒ ΓΘηάοΥ: “ΨῺ8 ΘΒ Δ] 86 διηοης γου’ 
(Μασκ χνὶ. 20; Βοῃι. χυ. 8; Ηθ}. 1Ϊ. 4), ΠΟΘΙ ΒΟΥ 
10 06 ὈΥ͂ Β'ρη8 δπὰ τηΐγ 0168 ΟΥ ὈΥ͂ ΘΧΙ ΥΒΟΓΤΙΠΔΙΥ 
ΟΡΘΓΣΑΙΟΠΒ οὗ {μ6 (08ρ6ὶ .--- ὐοἸεονί : “ὉΥ ἰΐ8. οἵ- 
ζοοίβ οὐ γου. Βαϊ {818 ΠΟΙ ΒΟΥ 8018 [ἢ 6 ΘΟ Ώ60- 
(ἰοὰ τὶ τῦδὶ ρῬγοοθάθδ, ΟΣ δαὶ 18 αἴϊοταγὰβ 
(νον. 7) πηθηἰἰομ θα 88 ἔμ Υγϑβυ] οὔ. ἘΠῚ ἴοτ- 
Τ6Ρ ἱπαϊοαὶοβ ὑπαὺ {8:6 ἰθβι πο ὴΥ οὗὨ ΟἸ τἰϑὲ ττϑ8 
σοπῆτγμπιοα ἴῃ (ἐμ οὲν ὨΘΑΓΡί8, ἸΏ ΥϑΡαἶἰγ γοοίθα {Π6γ6. 
Αηὰ (δΒὲὶ8 ΠΑΡΡΘΏΒ Ῥαυιὶν ἱπγουρῇ ἃ ΘΟ ρτοιθη- 
δἶἷνο Κπονοαρο, 8ο ἐδαὺ (9 (6 ψογὰβ “ἴῃ 4}} 
Κηον]οάκο᾽ ψουὰ Ὀ6 ζυγὸν ἢἸἸυϑἰταίοα, δηὰ 
ῬΑΥΓῪ 885 [8 ῬΥΘΒΌ ΡΡοβοά σοπάϊΐομ, ἱπδβιηιθ ἢ 88 
ἧι 16 οἴὔεοοίο ὈΥ Αἰ}, νν ἶοἢ ἰ8. (η 9 τοοί οἵ Δ]] 
Κηον]οᾶρα, δπὰ ἰβ ἰο Ὀ6 τορασγάθα 88 ἃ Ὀθοοϊηΐϊῃς 
ἤχοϑὰ δηά γοιπαϊ πίη βίο Γαϑὺ πὶ {π6 συ, Βο- 
Βροοϊηρ {ποὶν βίδα Ἀδίμ 688 ἴῃ (8 χοδβρϑοὺ 866 
χνὶ, 1: 2. Ὁον. ἱ. 24, 

νΡε. 7. Τῇ συῃβοῃθῃςο.---θο Ἐμδῖ γ9 ΟΟὔ 6 
Ῥοδέηᾶ ἐπ πο ρβ1:ι.---Τ]}Ὲ ἀφο ρ δῃὰ ἄχοκ γοοϊϊηρ 

οὗ (6 χοϑροὶ ἴῃ μὸ δου] Γοβυ]} 8 ἴῃ 8 συ ο ἢ υηϊο]ὰ- 
ἴης οὗ δρίσἱία 4] 1176, οὗἨ νοι δ ΠΟῪ Ῥσοσδθὰβ 6 
ΒΡοδΚ. ΒΥ "ἰδ γὸ δγθ ἴο υπαἀοχβίδηκ δ τοβιϊς 
οὗ πὸ ορεογαιϊίοι οὗ αἀἰνίμο ζγβοθ. Βόοη, νυ, 186 
ΟΧΡύΘΒδβοΒ ὉΥ ἰὺ ἰμ6 ψοΟΥκΚ οὗ ζτδοθ 88 ἃ νδοῖς. 
ἤοτο νὸ ἃγὸ ἰο υπἀογβίδηα 1 οὗ (86 ραγίϊουϊον 
ΟΡΟΓΔΙΙΟῺΒ ὈΥ̓͂ Ψ Ισἢ (86 ΤΟΙ ΌΘΣΥΒ οὗ ἰῃ6 Ομ Σοῦ 
ὙΟΥΘ ΥὙΔΥΪΟΟΒΙΥ αὐ8] 86 ἰο ΙΑΌΟΣ ἴον (86 οἀὐϊῆοα- 
ιἴου οὗ ἐμ Ὀοάγ οὗὁὨ Ομ γῖβί, δἰ 6 Ὁ ὉΥ ἱπβίγαοίί οι, 
οΥ οχἰνογίδιἑοη, ΟΥ συΪΐθ, ΟΥ ΒΟΥΥΪΟΘ, ἐπδδιηυσ δα 
(86 πδίγθ ἰ]θηίβ οὐ ἱῃμαϊνι ἀυ}8]8 τοαυΐβὶῖϊθ [Ὁ 
ΒΌΘὮ ἸΔΌΟΓΒ ΔΙῸ δια δπα βδποιἐβοὰ Ὦγ ἀἱΐ- 
Υἱθ γ806 (Θοπιρ. χὶ!.). ΒΘ Ὼ δυο Δ] 8 ζ4}} 
ψἰτϊὰ (0 ΒΡΠΟΓΟ ΟΥἁὨ ΤἸπογ8] οδοσί, πὰ δὺο οχ- 
ογοὶβοα ἴῃ ἔυτ πους ἰμ6 νοϊίδσγο οὗ {860 Οδυτοὶ 
δηὰ ἰπ ρους αοά, (ΠΟΥ δοαιΐγο 8ὴ οἰ ἰσδὶ 
ΘὨδγδοίθν, δη {πὸ μβἰδ ΡῬΘΔΥ 88 Ο τ βιΐδῃ υἱχ- 
ἴμ66. Τμδί δυο ψόγο {Π6 ρἾΓΒ Δ] υἀ δα (0 βοϑιῃβ 
ἰο Ὀ6 Ἰη ππδίοὰ ᾿π τ Βδὺ 700]]ολν8--- Ὃ αἰτίης ἴοε 
ἴμο σονϑϊδίου οὗ οὖσ οστᾶ 7658 ΟἸσίδ..--.- 
1818 οοῃυδίδηΐ οχροοία!οη οὗ οὐγ [οσὰ  Β βοοοπὰ 
οοτΐηρ (Βομι. Υἱἱλ. 19 εἰς.) τθη Ηρ Β584}} Ὀ6 γ6- 
νοὶ θά ἴῃ .ι18 ΚΊΟΤΥ υπίο 8}} (( 0]. 111. 4), 18 ὁη6 οἵὗὨ 
(80 ομασδοίουιβίὶο δαί σοβ οὐ ῥυὶπιϊ ἶγο ΟὨγχΐο- 
εἰαηὶΥ (οουρ. ῬΒΪ]. 111. 20; 1 ΤΏ 6Εβ. ἱ. 10: Τιις. 
11, 18; 2 Τί. ἷνγ. 8). Ηδεποα (Π6 οἴδιιδο 85 Ὀ66 ἢ 
ἰΚοὰ 88 ἃ ΒΙΠ01]0 ῬΑΓΔΡΏταΒο οὗ ἴδ6 ποτὰ: 
Ομ γι βιΐδηβ. Βυῖ {818 185 ὈΥ ΠΟ πι68}8 8] 80} 
᾿6ΓΘ.---ἼΠὸ σοῃπθοίίου οὗ (18 ῬΔΤΊ οἱ Ρῖ4] οἰδιιδο 
ΜῈ ἰῃ 6 ργθοραϊηρ ὁη9 Β88 Ὀθθι γϑγϊουβὶν ἰπίοσ.- 
Ργοίρα. θοῦ βου δὶ Ἰοοβοῖγ : “Απὰ δχγ0 
να πρ,,᾿ἢ “ΟἾΪΥ γα (π᾿ ἴῃ ἐμ 6 Β6η80, (μὲ [πεν 
ὝΘΟΙΓΘ 8}} γολαν; ἱπ ἡ 6]. Β6Ώ86 6 χηΐ αὶ ἰγ8}8- 
Ἰαίο ἰ: “Αηὰ οδὴ ψαὶν᾽ ΟΥ: “680. ΘΟΠογ ΔΌΥ 
τνγαϊ.᾽ Βυΐ ἐπἰ8 ψουϊὰ οοπᾶϊοὶ ψ ἢ τἢ6 φηὶΐγθ 
σοπίθηίβ οὗ ἴμο Ερίβι]9θ. Το ἰδκθὸ 1 88 ἱτοῃΐθαὶ, 
(Μοβμοῖπ) ἐπ ἰὴ ὙΔΥ οὗὁὨ 8 βδηϊ αἱ (μεῖγ δ6]- 
δβυιοίοπογ, τοιυιϊὰ Ὀ6 ἱποομδβίβίθηῦ τὶ ἐδ 
{ὐϊοΒαΪγ νἱπηΐηρ βίγ]θ οὗ (80 ᾿πἰγοὰἀποίΐοη. Απὰ 
ΠΟ 1688 80, 0 ΒΌρὈοΒο ἰμδὶ δα ἱηίοπάφά ἰο δἴανγιηι, 
ὮΣ 86 βυρροδβίϊου οἵ ἃ οοτιΐπρ λυ σπιοηὶ (ΟΠ γγβου- 
ἴοπι), ΟΓ ἴ0ο ΓΘΌυΪ 6 {86 δοορίϊο8 ΟΥ̓́ ΒΟοπι πιρδίϊοι 
8 Ἰιϑῖα ἴῃ οἰδρ. σύ. Μοζὸ οουσϑοι τ πουϊὰ 
6, υπάἀουθίθαϊν, ἰο δδορὶ (86 οἴοξοσ. δοπηθοίΐοι 
δπὰ ἰγδηβὶαίθ: “"ΨὮ1]6Ὲ γ8 ΑΤΘ ὙΔΙ ΓΙ," ΟΥ, “γ9 
ΠΟ ΔΓΘ Θχρϑοίπρ," ο(οθ. Τπὸ ἰταΐη οἵ (μουχδὲ 
18. 818, ὑδαὺ μον, 1π {Π18 βίδίε οὗἁ τα ἶηρ, ἀἱὰ ποὶ 
66886 ἰ0 ΤηΔ}.6 Δάν! 6608 ἴῃ ΘΥ̓ΕΤῪ ΟὨγἰει δ χυ8}}- 
βοδίΐοπ. 800 οοπϑίἀογοὰ, {86 ἴμοὶ οὗ ““ποί οοτηΐη 
ὈΘδἱηα ̓ οὈίαἷπθ 8} Βθη86 οὖ: ποὶ [Ἀ]}[Εὴς ββογε 
ἔργο ΔῺΥ ἰδοῖ οὗὨ θα γῃθδί ΤΏΟΥΆ] οηάοανοῦ. ΤΉ ΘΥΘ 
γ788 8 861- οὐ] ἰνδίζου ου (86 ῥϑσί οἵ {16 βρ᾽ γἰ 8}}ν 
αυλοϊκοηθαὰ πῃ ΘΟΠΒοαῦ 6866 οὗὨ (δ οἿ δβί Ὁ] 18 πιοπὲ 
ἴπ (89 7811} (τὸν. 6). [Βαϊ 1| πιυιδύ Ὀ6 δἀἀ δὰ αἴδϑο 
(μδὺ πὰ {80 ὙΘΡῪ τηϑηίοη οὗ μον νναλιϊηρς δὲ ὶ- 
ἰχἀ6, ἃ σοπιπιοπἀδίΐοη 18 ἰίοπαθά. ΕῸΥ δΐ8 ΤΟΥ 
“ Ὑγἰἰἰηρ,᾽᾽) 8286 ΑἸίογαὰ νγ6}} βδᾶγϑ, νγ88 “(86 στοδί- 
οβδί ῥσοοῦ οὔ πιδίυγ ἐγ δηὰ τ οἢ Π 688 οὗ {π6 βρὶ τἰ 14] 
᾿ἴϑ: ἐπιρὶ γίπς {μ|6 οοδχὶβίθησο δηὰ οοδρογαίίου 
οΥ̓͂ αἰ, ἩΒΘΓΘΌΥ͂ (μΒ6Υ ὈδἸονοὰ (1186 Ῥγομηΐβο οἵ 
Ομ τὶ βι-τλορο, ΒΘΥΘΌΥ ἰπον Ἰοοϊκοά ὁπ ἰο 18 70}]- 
ΑἸπιοηΐ, πὰ ἰουε, τ ΒΟΥΘΌΥ ἰπαὶ δηλ οἰ ρδιΐοη νυ 88 
.10 ἂν συ ἱ θαγηοδϑί ἀόδῖ το." Βαϊ 1ὲ ΠΥ Ὧδ δείτοὰ, 
Ὕετο ἐπ σον ὲδηδ Ἰοοκὶηρ ἴον ΟἸ ἰδέ 5 δοοοπὰ 
πκαγνθηί Δ5 δὴ οὐϑιὶ ᾿ἰἸΚοὶν (0 οοσὰν ἴῃ ἰμοὶν ἄδγ, 
ἈΠἅ πβῖοἢ βοῦια οὗ ἔμ οι πὰϊρσῃΐ οχροοῖ (0 τ πο088 7 
ΤΗΐθ6 αυρβίϊοη τηυδί. Ὀ6 ἈΠ οΓοα ἴῃ (δ9 ΔΙ γτθδ- 
ιἰἶἰνθο.Ό. Αβ8 Τγοποῖ 8848 γ70}} τοιασκοα, “1 8 8 
ΠΟΟΟΘΒΡΑΤΥ δ] πιοηΐ οὗ [ἢ 6 ἀοσίγ] 6 σοποοσηΐϊης ἐδ 9 
βοοοῃά οοπιηρ οὗ Οἰτὶβί, (δαὶ 1 διιου]ὰ Ὀδ6 ροξδὶ- 
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δῖ6 δὶ ἀπν ἐΐπιε.᾽) Απᾶ 411] ὑπὸ Ηἰπὶβ σίνθῃ 8 
τδγουσμουῖ (86 Ερίβι]6β (σοπιρ. 1 1688. ἱν. 18-- 
γυ. 10; ῬΆ]. 11. 20: ΤΊς, 11. 18; 2. Τί. ἷν. 8) 
δον ἐπδί μ 6 ΠΟΡρΟ οἵἉ βοοῖῃρ ΟὨγίβϑὲ δρροδγ, ν᾿ ἢ 119 
Σοὶ ἴῃ ἴμδ0 ἤοσβη, νγβ δὴ ἱπθυθηι 4] δηὰ ἱπαριτίης 
δεηἰϊτηθηῦ, Ῥοσυδάϊηρ (089 γψ}010 ΘΑΥΪΥ Ομυγοῖι. 
ει νψὰ8 6 ρου] πιοίϊγο ἰο ταις ] 688 πὰ 
Ρϑιϊοπὶ οπάυγαμοθ. ἀπά ἐμαί 1 ϑιηου]ὰ βΒο ορογαὶθ 
ὙΆ5 ΟὯ6 ἀδϑίζη οὗὨ ἐδ ΒΘΟΥΘΟΥ ποι το ]ϑὰ ἐἰ. 
}αἰδέ εἰἰπιὰα αἶδα, τ οὐδεγυείμ" οπιποα αἶε8᾽» 
(λυς.). ΤΒαὶ βυοῖὴ τγᾶ5 {ΐ6 σα80 ψἱἢ} ὑπὸ Οον- 
ἐπι ἰδ 5 Βθθῖ8 ἰ0 Ὀ6 ᾿ηἰϊηαἰοα ἴῃ ἰμ6 186 οὗ ἐμὸ 
ἩΟΓᾺ ΘΧΡΓΘΒΒΙ͂ΨΟ οὗ ἐμοὶ γ τα ΘῈ 8] δι ἐλ ο, ἀπεκδεχο 
μένους: παιλιῖηρς 1Ὁ οἵ, Δ8 ῬΟΓΒΟ 8 ΘΧ ρους ἴο 866 
ὙΒαΐ ΠΟΥ ΔΓῸ δι ἐἰης [07]. 

Τὴ6 οαγηοϑὶ ϑπάρανον οὗἩ ἰμὸ Ομυσοῖι (οΥ δὶ 
Ἰθαβὲ 18 δοίἐοῦ ρογίΐοπ, 18 Ἰκουπ 6) } υϑὺ τϑοοορηϊζοα, 
Ἰε6 45 189 ΑΡΟΒβι]6, ἴῃ βρὶΐθ οὗἉ 8}} οχ᾽βίϊηρ ἀοἴδοίβ 
ἷπ Ἰπάϊντάιι415, ἰο σμο 8 ὑπὸ λορό  ἰσ μ6 οχ- 
Ῥγο4905 1 

γεεβ. 8. Ἐο 588]1} αἰπκο οοπῆτστῃ γου.--- Τὸ 
ὙΒοπὶ ἀ068 ἰμὸ γοϊδίϊνο “τι ]ο᾽ τοῖο} Μοβϑὶ 
πεαῖυτα!ν ἰο Ο γβί, τηϑηςϊοηοά ᾿α8ὲ ὈοίΌΓΘ ἴῃ γογ, 
Ἴ. Βαὶ ἴῃ {818 6889 ἰἰ 15 Γϑιραγ κ4 016 (μὲ ἴῃ (86 
ποχὶ οἶϑιιβ ἰηβίθια οὗ βαγίηρ ““ἷπ ΠῚ ἀαγ,᾽ δ 
Ὧ865 ραὶπ ἐ86 γὙ80]60 πϑῖὴθ δπά (ἰ{10 οὗἩ ΟἈτίβι. 
Ηδπσο ἐμ ““ὙΠο᾽᾽ χεϊχλ Ὅ6 Τοίογγοιὶ δος ἴο 
“(οὐ {γε 9), ὙΒΟ86 ργϑδοίουβ ἀοἰἷπῃρθ ἃγθ 
δροίζθα οὗ ἴῃ νυ. ὅ δηὰ 6, δῃὰ ἰο μη) (6 6οη- 
δνιηδιΐοη ἴῃ ἰμ9 ἔδει ἢ 18 δδουϊοά (2 Οον. ἱ. 21: 
Βοια. σνὶ. 28). {πὸ οδδοί ἐμθὴ οὐὨἩ (Π9 Ὀϊνὶπο 
οοηβγπιδίίοη οὗ [8:6 ἰοϑιϊ ποῦν οὗ Ομ σὶϑί ἰπ ἢ 6 πὶ 
ποιυ]ὰ Ὁο τοραγάθα 45 διγακοηΐης ἰδ 6 ΒΟρΡ6 4180 
Βα αοὰ νου]ὰ οβίβὈ] δὰ ἐπ θαι 8.}}} ἔασι μον. ἡ 
Τμο ΤΟίουομθ9 ΒΟΊΟΥΟΡ ἰοὸ Ογίβί τηϑὲ 8.}}} Ὀὸ 
τοϑἰηἰδῖποά. Το 860 οὔ ἐμὸ {1.}} Ρῃγαβθ “ἴῃ ἰδ 
Αγ οἵ οὖν [ιοτὰ 965ι5 ΟὨγῖϑί,᾽᾽ τιυϑὺ Ὀ6 τοραγἀ θὰ 
ΟὨΪΥ 85 (6 δἀορίΐοη οὗ ἃ βοϊϑθιηη ζογιαΐα, 6]856- 
ὙΠ6ΤΟ 4190 ΟΡ] οΥοα, ἰο ἀοβί χηδίο {μα ἐΐπιοὸ οὗ ἐμ 
βοοοπά δάγνεηῖ (σοιρ. 2 Τίπι. ἱ. 18). Τῃ 2 ΤΊ 688. 
1. 8 τ πδνθ ᾿Π|κονγῖδο ἐδ 6 ψοσκ οὗ σοηδνιηίηρ 
ΒΟΙΙονο 5 δϑοσι θοὰ ἰο Ομ νῖδί, Απηὰ ἐμ 18. 18 πιοη- 
ἰοποά Βαγὸ ἱπ σουγοϑροηάοθπορ τὴ} τ μδὺ 15. βαϊά 
οἵὗἩ ᾿μοῖγ ποὶ σοιαΐηρ ὈΘμϊπὰ ἰῃ ΔῺΥ ρἱϊ δηά οὗ 
ἰδοῖν μαιθοὶ ψαὶϊϊίπα. [ὑ ἱηγοϊνοβ 8150 ναὶ 
οι ]ονν5.---Ὁ τὸ τ86 Θῃηᾶ.--ἰ 4., 88 πο 6οη- 
ποοίίοη γαυΐϊγοβ, ποῖ (116 ὁπὰ οὗ (9 ρῥγϑβοηΐ 1ἰ{6 
οὗ Ἰπαϊνι 1.815, Ὀὰὺ ὑπΠ6 πὰ οὗὁἨ ἰμ9 ρυϑϑοπὶ αΪ8- 
Ῥοηβαίίοη, το ἐογϊδίθβ αἱ ἰὯ6 βοοοηᾶ δ6- 
τοδί, τσ οη [0 πον ὁγα (αἰὼυ μέλλων) νν1}}} ΘΟ ἴῃ. 
--ΒΙΑ919855.᾽"---Α δβοσγὶ οοπείγμοίἑο Ἀγ 7ηαπ8 
--οεἰς τὸ εἶναι ὑμᾶς: καὶ γὺ τη  Ὅο, [πο 18 
Βαρρ] θα ἴῃ ὑπ Ε. Υ. “«Οορατο {πὸ χρυ ββίοηβ 
διδάσκειν σοφὸν, αὐξάνειν μέγαν, ἰο ἰθασὰ ἃ Ἰῃλῃ 
Β0 85 ἰο Ὀοσοῖηὸ Ὑ{|86, (0 ἰΠΟΡΘΆΒ6 ᾿ἶπι 80 85 (0 Ὀθ 

[6 Νουνάος Ὀ6]]1ετοὰ {πὲ ἴῃ ἐδ6 πιΐπάπ οὗ ἐδ Αροβί] 88, 66- 
Ῥεείδ!ν ἰπ ΡαΠ}, ἃ μγοχγοθδίτο ἀουθὶορπιοπὲ ἐπ ἘφΟ ΠΑ ΟΙΟΧΥ 
τοοῖς ρίβεο, Ῥ7 βοοοηῃά δάνοηξ δἱ ἢγεϊ δϑοιηοιὶ οἷοδθ κἵἱ μιηιὶ 
αιμὶ μυκαὶ "6 ἰα {πον ἀδγ. υυξ 85 (ΠΟῪ Ὀούδαιθ πιογο Ἂη κῃ ῖ- 
εὐϑοὰ δ (0 ἐδο {αὐπγο ὈῪ ἔἶ6 "Πα πατΙοἢ8 ΟΥ̓ ε{πὸ Βριτίξ, 1ἰ 
εἰυοὰ δἱ ἃ ἔλεον γόον. Νοθηάον “Ρίαηξ δπά Τταίη, οἵ 
ἴδε ΟὨγίδιίδη Ομ υτοΒ,᾽" Ρ. 4954.} 

Ἐ{7{1Π|6 Γοδϑόπν [ὉΓ τοίοσγί ας “ὝΠηο" ἰο οί, γον. 4, ατὸ 
ψ»}} κίνε Ε΄ Βιίδο!οΥ “1. καὶ βεβαιώσει: αἶεο ςοη γπι, 
φεϊἀοη:}} τοίοτα θαοῖκ ἴἰο ἐβεβαιώθη: τσαΞ γηιδώ, ἴῃ 
τοῦ. 6." 2. “Ἴη ἐδὸ ἋΔΥ οὗ ἰδ9 [τὰ ΨΦοδὺ8 Ομτίοι,᾽᾽ ποιὰ 
εἶρο ὃ6: “ἴη Ηἰφ ἀ4γ.᾽ 8. ὁ θεός ; Θοὰὐ ἰκ 9 σϑηοτγαῖ δα ήθες 
οἵ 16 πο] δοηΐοηοθ, δά ἐπογοίογθ τοροαϊοά [ἢ γψογ. 9. 
“Θοΐ ἴο [ηἰτι]. ὼτ τὴ0 5689 οορ. ῬΏΠ ἰ. 6.5 ΤῸ [Πθπ0 
ΒΒΥ ὕο κὐάοι ἃ 4. ἴτοιι Ἡοὰμο : “ νοσδίίοη δῃ ἃ μογβουθγβῆσθ 
ΔΙῸ ἴῃ (}ὸῸ6 νογὶς οἴ γοηήδϑοιρίοη δροοῖ 1} γ σοίογτγοιὶ ἴο ἔπ 
Ῥείδος, " ὙὍΤΠ)6 βατο τεῦ ἰδ ΛΚ ῃ Ὀγ Οδίνίη, Αἰωγά, Β11]- 
τοίὰ, Οἰοδβαῦοοι, 49 Ἡ Θεῖθ, Οδἰδπάος δηὰ οἴ βογα. 

του; Κύπηον, 8417, 8. ΤῊΪΒ 15. οδ ]οὰ ὈῪ ρυδτη- 
ΤΥ ΪΔῺΒ 8 ῬτοΪ ορίο υ86 οὗ (86 δ͵6οιῖνο.᾽"" Ἢ ογάβ, 
360 ΙΆον, ἄτα. Ῥαγί 111}. ὃ ̓χυὶ. 8, 5ξ.. ΒΥ {86 
ἔστι “ ὈΙΪΔΙ6 1685 γὸ ὑπο βίϑηα 0 0 ἢ 88 ΒΥ6 118.0]9 
ἰο ἢο δοουδβαίίοι ; δπὰ {815 ποῖ Β' τα ρῚν ῥα δ γον, 
Ὀαΐ, βἷποσθο Βο 158 βροβκίῃρ οὗ ἰμοὶγ δοπαϊοη δὲ 
{86 δρροαγίηρ οὗ Ο εν βὺ, 1 116 Β6ὴ896 οὗὨ 83η δβοίυ δ] 
ΟΥ Ρογίβοίθα ΒΟ] μθ88, 80 ἰδεῖ {89 ΑἸ]-βοοΐης 
Φυάρο Ηϊπ86] 7 γ1}} μᾶνο ποίίπρ ἴἰὸ ἸΔΥῪ το ἐποῖν 
σἴαγρο (οοπρ. Ἐρἢ. τ. 27). Μογοῦ. “Τ}18 
ὈΪαΙ Θ᾽ ΘΒΒΏ 085 18 ΘΟ ἀϊομθα ὉΡΟῺ ΡΘΥΒΟΎΟΓΒΠ66 
ἰπ 189 41} ὉΥ͂ πὶ ο ον υϑι1Πσδίϊοπ 18 ΔρΡΡτο- 
νυϊαιθᾶ, δῃὰ ὑβοσοίοσο 18 ἱπιρυϊοα; πουογί 6 1685 
ὈΥ υἱγίυο οὗ ἐδ τον] πδίυγο δηὰ Ῥονγ ον οὗ ἴδ ἢ, 
8.8 Ὑ76}} 88 ὈΥ Υἱνίπιο οὗ (ἢ ββποιϊ οδίΐου ἐμσοῦρ 
(πὸ ΗοΙΥ αδΒοβί, 1ὑὺ 18 Θῃ ΕἾ ΓΘΙΥ ΟΥ̓ 8. ἸοΓὰ] πδίυγο 
(Βοια. τὶ. 1 8..; υἱῖϊ, 1 8). Ηθποθ {μ6 ρϑγ- 
ΒΟ. ΨὯ.Ο ἰβ8 ἀνέγκλητος: Ὀ]ΔΙ.61088, ἈΡΘΔΥΒ αὐ ἐπ 9 
γουοϊαιϊοη οὐὗὁἨ ΟἾ γιὲ ποὶ ἱπάθθα δ8 ἀναμάρτητος : 
51 Ὡ]688, Ὀιὺ 88 8 “ΠΟῪ ογοϑίυγο ἰη ΟΠ τὶδί᾽ (2 Οον. 
γ. 17) ψῆο μαυΐϊῃρ Ὀθθα ΟΣ ΠΘΙΥ τοβίογθὰ (ΕρἈ. 
᾿ὶϊ. 10) δ ρῥγορ ΓΘ ΒΒ ΟΙΥ βδηοίϊβοα (1 ΤἝ 688. γ. 
98) 88 ψογκοὰ οἷν 818 οὐγὰὶ Βαϊ γαϊΐου ἴῃ ἰμθ 
ἸΟΓΡΔ] ῬΟΥ͂ΓΟΡ Οὗ 8 ΠΟῪ ἰἰἴ6 (ΡΆΪ]. 11. 12). [Βα 
ΠΟΓΟ 8 αποϑεϊοη ΐβοθ. [8 (ἢ]15 Ῥυουηἶ86 δ βοϊαΐθ 
ΟΥ̓ δοῃάὶιϊοηδ), ΟΟΠΥΌΘΔΥΟ δηὰ Ἠονβοῦ δὰ 
(6 ρ]ο88, “1716 υοἱδ ἀο 178 ρατὲ ἴο οοπᾶταηι γου.᾽ 
Παιαιηοπαὰ ρυ.8 ἵπ ἐμ αὐ] οδίίοπ, ““6οα ν]]}} 
τηΪ.6 ροοά ΗΪ58 Το ἶδβο ἰζ γοὺ 40 ποὶ ἔμ1] γουγ- 
86 1γ69.᾽ ΑᾧΝ. ΟἸαγκΚ ἱπαυΐνοβ “ Βυὺ οδῃ ἐὺ Ὀ6 Ββαϊὰ 
(μαὺ αοα Μν}}} 66 τμδὶ 18 εἰ μοῦ τοί ἱπίγιβίοά 
ἰο Ηϊα ἢ οΥ, δίϊοσ Ὀθίης ἰαἰγυβίοα, 8. ἰδίκοη 
ΥΓΔΥ ἢ" Βιυὺ βαοὶ ᾿ϊπιὶἐδιϊ 08 Βθοῖα ἴο ἰδ κ6 ὕγοτα 
186 Ῥγοπιῖΐβο 1.56 ὈΪ]Θββθάμποδβ δηᾶ οοιϊηΐοτί, ἴον ἱγ 
{18 Ῥγοπιΐδβο Ὀ0 ΟὗὁὨ ΔΏΥ γαΐπο, ἰΐ 8 {16 ὕχοί ἐμαὶ 1 
ΤᾺ ΓΗ Ἶ8Π 65 ἃ συδταηίθο δραϊηϑί [δ δἱ σγοδίοϑι οὗ ἀδῃ- 
δ6γβ, {η6 δβοκΊ0 1.88 οὗ π6 υτηδ Μ1}}. [Ιἐ ἴδ ἴῃ 
ψίον οὗἩἨ {μὶβ8 ἀλη ρον, 80 Ἰηδη οβὶ ἴῃ (ἢ ΟοΥΐηι "ἷ- 
ΔΏ9, (δαὶ ΡΔῸ} ΟΧΡΓΘΟΒΘΟΒ Ὦ18 ΔΘΒΌΓΘΔΙΘΘ ΟὗἩἨ ἢ 6ΙΡ 
βίο μβίμθββ 88 στουπάθα ἴῃ 86 ΘΟ ἥγιΐης; ρτδοθ 
οὗ αἀοἄ, [Ιὺ γόῦοὸ Ὀοίίον {(ΠΟΡΟΙΌΤΟ ἰο ἰαΐτο 189 
Ρτοπΐδο ΘΌΒΟ]υΐο]γ. “ΤἸΒο86 ἴο ψΠοπὶ αοἀ ρσῖνοβ 
9 γτοῃθνίηρ ἰηδαθηοο οὗ ἰμ9 ὅριγιῖ, Ηθ (ΠΟΣΘΌΥ 
Ρ᾽οάκοβ εἰταβο] ἢ (0 βᾶνο; [ἴὉΓ (6 “Βγβί, ὕγυϊίβ οὗ 
186 βρ εἰ ν᾿ τὸ οὗ (89 παίαγο οὗ ἃ ρ᾽οᾶρα.᾽᾽ Ἠοάρο. 

γκεβ. 9. ΚΠ οουβ 86 ὮΟρΡΘ Ἔχργοββϑὰ ἴῃ γον. 8 (0 
118 ἀϑορϑϑὺ σγοιπά.---οἃ 16 ἔαὶ τ .{].---Ηο ν}}}} 
ποί ἄγον ἴθ γόους Ηὸ μὰ8 όσα δἷϊον (πὸ ΓΒ ἷ 0 
οὗ νχϑαῖ Ἰησοῃδίδηῦ τθπ; Ὀμπὺ ρουβουθγίης ἴῃ Ἰουθ 
Ηδὁ ν1}} ΘΑΥΥῪ οὐυὐ ἰδπαὺ ἡ] ἢ γ88 οοτηθησοα ἴῃ 
Ἰονθ, οὐϑθῆ ὑηίο ἐΐἰ8 ζοῦ]. (Οοπιρ. ΡἈὶ]. ἱ. 6: 1 
ΤΒο58. τ. 24; 2 ΤΏΘΒ8. 111. 8; οπι. χὶ. 29)--- 
[“Ηστο, οα ἐπῖ8 Βασι ιν οὗ αοά, δπὰ ποὺ οἡ {δ9 
Βίγοησίι οὔ 6] ΘΥΟΓ8᾽ ΡΌΥΡΟΒΘ ο ΡΟυβουθῦθ, ΟΡ 
ΟἿ ΒΩΥ δδϑυϊρίίΐοῃ ὑπ αὐ [1.6 ῬΓΙΠοἾ}]0 οὗἉ ΣΟΙ ζΙθ ἢ 
ἴῃ ὑπο ὲν ϑᾶγὶϑ νγαὰβ ἰηἀοϑθίχιυσι  Ὁ]16, γὰ8 {π 0 60η- 
βάσφῃδο οὗὮἨ ἰὴ ΑΡροβίὶθ ἴῃ ἐμοὶ δἰθαίαδβίη 688 
σντουπάοὰα,᾽" Ἠοάχο. 715 ἔδιυ α] 6 ε8 οὗἨ αοά ἰ5 
φΡ᾽οάχαά ἴῃ ἰπ το ἀϊτϑοίϊοπϑ: 1. ἰο Η πη 86] 1η {89 
ΡΌΓΡΟΒΟ ογιμοαᾶ; 2. ἰο ΟἸτῖδὲ ἴπ {ἶἰΐπ σονγοηδπς 
τηδὰθ τὶ Ηΐπι, 15. 11}}.; δηὰ 8. ἰο ὈΘΙΣΟΥΘΥΒΊ. 
-- σοῦ ὙΒΟΙΩ.---ὄὶ οὐ: 8 ῬΟρΡυΪὰΡ οχ- 
Ῥγοβδίοῃ. 9 οδὴ βροὰῖκ οὗ αοα δβ8 ἃ πιϑάϊδα- 
{1πῸ 88 Ὑ70}} 88 ἃ Ῥυΐϊποῖρα] οδυ8ο. (Βοπι. χὶ. 86). 
Ηἰβ Ῥγονίάϑῃσο ἰΐ ἰβ ὑἱπαὺ σοῦ ρἢ ἃ χγοδὺ υδυιοίῦ 
οὗ διγαῃηροιιθηίβ δηά οοδρογαίίπρ Οἱ ΓΟ ΠΙΆ ἢ 68 
το αίθβ (6 64]1, υἱζ., ἐ8 6 ργοβοηίδιίοη οὗἁὨ ἐδὸ 
(οΒρο] ἰο ἰϑτη, δηὰ 4180 (8 οἴὔδοοι ἴῃ Ποῖ» ποδρίβ. 
--ζὸ σοῦτθ οδ]]698 πηῖο ἴδ6 10] ον Βεὶρ οὗ 
ἙΠὶα Βοι,, ἃς.---Τ 8 6Α]}Π[ἰϊπρ οὗ αοἀ ἰ8. (Π0 δοτὰ- 
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τηθποθηιοιὶ οὗ ΗἾΒ ουκ. [5 ροα] 18 ἃ ραγίϊοὶρα- [56. Το βοοοπᾶ δάνοηὶ οὗἨ Οσμγῖϑι 18 Ῥοββὶ Ὁ1]6 70} 
ἰΐοῃ 88 ἃ δοὸπ ἴῃ ἰδ σίοσυ οὗ (ἰδ 1ογὰ (ΟοιΏρ. ] ΔΗΥ͂ ροπογαίϊου, δηὰ οὐχῦ ΟΘΟΠΒΙΔΗΠΥ͂ ἰοὸ ὯΘ 
Βοπι. Υἱΐ!. 21, 28; 2 Τ 688. 1ϊ. 14. Τ8ο 19Ὼ6]1ονν- 
διΐρ τὶϊ 7688 ΟἸγδὺ θα ΌΤΔ068 Οὐγν θη ἰγ0 00Π- 
ἀϊθοι, ἰηΐο ὙΜῚῸΒ τὸ ἃγὸ ἰσδηβίοσγοα ἱμβσουμῇ 
ἐπ Ρόον ον οὗ ὑο ποσὰ σι ἤθη μοαγά δπὰ γϑοοῖνϑα, 
διὰ ἰπτουσὶι ἰι6 Ββδοσδιωθηίΐδ, οχί μα ΐπρ ἴγοιω 
οἰ] Δ οοά ὁπ απ} τγ6 σοτῃ8 ἰπίο {110 1πμοΥ 8.06 
οὗ ὑπὸ φίογυ νιΐοι ἰ8 9 Ὀ6 Γουθδ]θά ἰη Ηἰἷπὶ δηὰ 
ἴῃ 8 8180.᾽ Βυγζον. 

Βαὶ ἀοο5 ποὺὶ τοῦ. 9 σοιροὶ ὺδ ἰο ἰ4κὰ αοἀ 88 
ἐδ Βυ ͵]6οὶ ἴῃ γον. 8 [Οονίδ ]Υ ; ομο σου ]ὰ 880- 
Ῥοϑθ 80]. ΒΥ Ὧο ζιθ8ῃ8 [|]. ΤᾺΘ ἔχυϊμ οὗ ἀοα 
ἰδ 8 Ρ'οάρο ἐπδὶ Ομ σὶδέ ν}}} οοηῆγτη α5. Εὸν ἰἰ 
18 Ῥγϑοΐβοὶγ Ὀθόδυδθ ἵγὸ ᾶγοὸ ὈθΘη 681164 ἐΒγου ἢ 
[Π6 ὈΠΟΒΔηρ ΘΔ ΌΪ6 ἰονυίηρ 11} οὗἩ ὑμ6 δίδουν (0 
Βᾶνο ραδγί πῃ Ηΐμ, ἐμὸ σον θα ὅοη οὗ αοἀ, δηὰ 
μποσοίοτο ἰ0 Ὀ6 χη846 ΘΟ ὈΓΠΙΔΌΪΟ υπΐο Ηΐπὶ ὑπαὶ 
ἫἨὸ σψβοβο Μ|1} 185 ΘΥ̓ῸΡ ὁη6 ὙὙἱ8 ἰΠ6 ΕΔΈΒΘΓ 
68} (0 πὸ οἶβὲῦ ἰμδὴ δοηῆγπι 08. [ΒΔ μῈΡ ἴδσ 
οιο 641. ᾿ 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

Ἱ, Τηαὶ 9 6805 ΟὨτὶδὺ 16. (86 Ἰἰνίηρ βδποίυτΥ, 
6 Π66 8]}1} [86 πιλη οϑίδιϊοηβ οὗ θ᾽ ὶπθ Κτᾶσο δΔΥ0 
ταϑάρ, ἀπά 4}} χἱ ἔϊ8. αὐτὸ ᾿πωρατιθα, γοϑίβ ὑροη {116 
οματδοίον οὗ Ηἶβ ρούβοῦ, [πη Ηϊπ ἰὺ ρ᾽οαβοὰ (οὰ 
ἐδαί. 411 [Ὁ] 688 βΒῃουϊὰ ἀν 6}}--- σοῦ, ἐπαὺ ἰμὸ ζ0}- 
Π688 οὗ ἰΠ6 αἀοαμοδαὰ βμοι]ὰ ἀνθ} ἴῃ Ηΐτὰ θΟΑΣΪΥ 
(οἱ. ἱ. 19: 11. 0). Ετοπι {πῖβ8 10 ο]ϊονβ ὑμαὶ 
ὈΘΙΙΘΥΘΓΒ ΔΓΘ σοΙῃρ]θ(θ ἰη Ηΐμ. (0 ]. ἱἱ. 10). 

2. Τὸ δοίμδὶ ραγίοἱραίϊοη π᾿ {815 {1088 18 
οομάϊιϊοηοα ὁπ ἐΐὸ οοπῆγπιδίδοῃ οὐὗἨ {18 ““ ἰθ8 }- 
ΠΙΟΩΥ͂ οὗ Ομ Υἶδι᾽ ἰῃ [80 θαγὶ ἰβγουμὰ ἃ Ἰ᾿ἰν ον 
ζα ἢ, τ οι ἰμγοϊτοβ ἃ αὐΐοῦ τὶν ΟἾ γί δηὰ 
Τοϑ}] 8 ἰῃ ΘροΥζοίΐο δηάθλγοῦβ, δνδθηθα ἴῃ 
Ργοϑρϑοί οὗ Ομ γι Β σἰογίουβ δάνϑηί, ἰο 0 ὃ6- 
δἰπὰ ἴῃ δο φίδι, ἰὰ οτος ὑπδὶ ἴδ ΟΒΌγΟΣ οἵ 
ΟὨνδ τδὺ Ὀδοοῖῶθ 8 76}]-οαυἱρροα ογβϑηίΐο 
ψ 8016, δηα 80 τίρϑῃ ὁ ἰο ρογίθοίϊου. 

8. Τὸ (δ)ὲἰ5 δοίι4] οοηδειτμδίΐου οὗὁὨ (Π6 γα ἰἢ 
{86 ποᾶχὶ {9 γ6 ΘοΥΓοθροηαβ ἐβὸ πψόοτκ οὗ Οσβῖ, 
Ῥαϑίϊηρ, ὑροὴ {116 981{}ἴ]Π 988 οὔ αοἃ ψῸ 1188 
6816 τ8 ππίο {116 [6] Οἱ} οὗ Η15 βου, ἴον {89 
δοπδγιηαίίου οἵ Ηΐβ οσὴ ἀηἴο ὑμ6 οπά (δαὶ ἰΒο6Ὺ 
ΤΏΔΥ ὈΘ ἰουηά ὈΪδηιοῖοϑ8 δ Ηἰΐβ Δρροδυίηρ, δηὰ 
Ῥγθρδγϑα ἰὸ ρδγιϊοὶραίθ ἰπ ἢϊθ ρίουΥ 885 ἃ Ὀγὶἀθ 
διογτηοὰ ἴὉ᾽ (6 Ὀτγϊάοργοοὰ (ον. χχὶ. 2, 9; 
δοΡ. 2 ΟοΥγ. χὶ. 2; Οοὶ. ἰ. 12). 

4, Το παίαυγϑ οἵ ἐμ Ὀ6] Ιου ουβ᾽ 68]: 1.,.4.8 
ἰο 115 σοπαϊίοπ. Τὶ 'ἰΒ ἃ [6] ον βὶρ σὴ ΟΕ τὶ 
[Ὡγουχὰ ἔα ἴῃ ΘΠ γδοίον, ἴῃ βυδογίηρθ, δὰ ἴῃ 
ἴογγ. 2. ΑΒ ἴο ἐΐ8 ρεγπιαπθῆσο, θη ἀΣδΠο6 ἀπο 
ἴμ οπά; Καρί ὈΥ 180 ῥόον οὗ 8 ζαϊ τὰ] αοά. 
8. ΑΒ ἰο ἐἰβ αοέϊυϊίψ, ἃ ουἱἱγαΐίοη οὗἨ Ὀίνίηο σἰδιβ 
ἴῃ (80 δουυΐοο οὗ Ομ γίβι. ] 

Ἰοοκοα ἔοσ, ἀοϑίγοὰ δπὰ ῥσαγοὰ ἴοσ.) 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἱ. Α ῬΤΟΡΘΥ ΟΥ̓ δὶ {6 Ῥγοβροσὶἐν οὗ 8 ὀΒυγο οὶ : 
α. ΟΧΡΓΘΒΒ68 ἐἰ8617 ἐπ Πδη ΚΒ ἰο αοἀ, (γον. 4); ὃ. 
6 οσοϑβίοῃθα ὈΥ ἐδὸ ζτβδοο οὗ (ἠοἀ τηδῃηϊοβιθα ἴοὸ 
ἴι ἵπ 7 6808 Ομ σῖβὲ; [ς. δῃὰ βῃου)ὰ 4} ΘΥ̓ΘΓΥ τηΐπ- 
βίο γ᾽ Β ἤθαγί θύϑῃ 88 1ὑ αἱά Ῥδι}᾽8, οοιηροηβαίϊης 
ἰτπη (ὉΓ 81} (μ0 01} δηὰ βυϊετγίηρ οὗὨ 18 τιϊηΐδ- 
ἮΓΥ ]. 
Α ΤῊ θα] οὗἨ 6 σδπτοῖν ἴῃ ἀοοίγϊηθ, [οΓ υὖ- 

[6 Υ8 690] 8ηὰ Κηον]εᾶρε, α. μ88 ἐΐ8 στουηὰ ἴἢ 
ΟἸὨ τί, (τον. 6); ὁ. 18 οδίδἰ ποᾶ ἰΒβσουρσὶὰ {86 ὁ0π- 
δυτηδίϊοη οὗὨ ἷ8 ἰθβυ πη οὴν ἰπ ἰἰ. 

8. Το τὶ δὶ δι εΐηρ ἴον πα σοῖς οὗ ΟΠ γτῖδβὲ 
ΒΙ]ο 5 08 (ὁ ΤΟΙ Δ1} ΟῚ ΠΟΥ ἰἃ16 ΠῸΡ πηγαὶ ἔι, 
Ὀυὶ ᾿ΠΒΡΊΓΟΒ υ8 ὙΠΠΠ 80 Θαγηοδύ Ζ68] σοΟΠΒι ΔΗ͂ 
ἰο ΔΡΡτγορτίδίο δηά ἱπιργοῦθ ΘΥ̓ΘΤῪ δρ᾿ Γι] κίζε. 

4, Οὖτν ΠΟΡΟ ἴον (86 ρογἤεοοίίοι οὗἩ ΟἿ Γ δ 188 ἷ8 
οὔν δσοῃϑάθῃοθ ἴῃ ΟὨτῖϑί [οΥ αοα 7], νΒο ν01}}} οι - 
ἄγ ἰἤοση Ὀϊατηθῖοθα ἀοΐο ἰδ6 οηᾶ, πὰ ιἰ 18 
Τουπᾶοα ἀροη {6 71} ]Ὲ 688 οὗὁἨ αοα τὸ 888 
ο8}19ὰ ὰΒ ἴο {86 [6] ον 88} οὗἉ ΗΒ ὅοη. (γνϑσ. 9.) 

ὅ. Ὑ8ὲ ἰοδί οὗ ἃ ἰΣῸΘ ΟΥ ζλ᾽86 ΟΠ νἰβιΐδῃ 15. Ηἷϑ 
δι ες ΤΣ ΟΥἹἩ ἀτοδάϊηρ (89 γχουοϊδίϊοη οὗ Ομ γἶβί. 
Βεηρο]]. 

ΗΕΟΒΝΕΕΒ: ΓΕΒ. 4: 1. Ογαίωμαο 8 Βοτηοι ἷπς 
ΤΏΟΤΘ ὑδδη Ῥταγοσ. ἢο Ὑ|0 ἀο68 ποϊπίηρς Ὀαΐ 4]- 
ΨΘΔΥΒ ὈΓΆΥ, ἰ8 δη ἃ ΔΡΡΘΑΥΒ ΟΥΟΣ ηΒαιΒθοὰ. 2. 
αοὐ πιυδὺ Ὀδοοτηθ οἱ αοὰ, ἐ, 6., γα ΒΒου]ἃ ποῖ 
ΟἿΪΥ δοκηονϊοᾶρο Ηΐπ 85 αοα ἐπ σΘΠΟΙΑΙ, Ὀπὶ νγο 
8ῃου] 4180 τοοορῃΐζο Ηΐῃ 85 οὐσ σῇ αοἀ ἔγοιμι 
8}1 (9 ΘΧΡΟΡ 6 Π668 οὗ 116. Τ8 18 Υ6 Θρο 81. 
3. Α ἰδαοῦ ον δ88 20 ὈΪὁΒδϑίηρ οσχοορὺ δὲ ΘΟμ68 
ἤτγοῳ αοά. Υεκ. ὅ: 1.  δδ! ἢ ἱπ ἐμαὶ τ Β]0 ἢ ἰδ 
ποοάξα! 9. βαϊναϊίου ἰδ σὰ ρουπιδηοηΐ 0 8}(ἢ. 
2, Τηὸ διηουΐ {8ὴ0 ΑΡροβίϊθβ δοσοιῃρ] βμθὰ ἴῃ 
(μοῖν οὨγοῖθ8 οαρεΐ 0 Βδτηθ υ8. ΤΉΘΥ ὙΟΣΘ 
ΟὈϊχοὰ ἰοὸ αυδυγ {πον ΘΠ ΣΟΙ 68. οὐ οὗ (8 
τουρσὰ τοοῖ. 976 ἡπὰ ΟἸΥ δι ὴ8 σοδὰν τηλὰθ ἴο 
ον δαπὰ, γαῦ μον ᾿ἐ 16 γ δομίοσο. ΥὙΕΒ. 7: 
ΟὨμτ ϑεῖδη 1"ἴ πὶ αὶ σμ αγοῖ 8 (9 Ὀ6 ποτ ὉΥ {86 
ΔΥΓΆΪ Θπΐηρς; οὗἁ 8}} σοοὰ ΟὨγἰβιΐβη δη θυ ρίθβ. ΕἸΥΟΡῪ 
οὔθ Ββουϊαὰ Ὀ6 ΤΟΥ ἰο Βοῦτο (6 ΠΟΙΥ συ οὗὨ 
σμγίϑε ἢ μἷθΒ οἷῦ. γε. 8: ὕπο] Δ Ὀ] 6 688 
αἴ Ομ γίβι 5 Ἰαάριηιοηῦ βῃουϊὰ Ὀ6 (μ0 ρολὶ οἵ 8, 
Ομν βίῃ. 

[Υ̓ Ἐπ. 4. Τῆοτο 18. 4 Ὀσίχηῦ β᾽46 δυθὴ ἴο (ἢ 9 
ταοβὺ ἀἰϑοαγίοπίηρ οἰ ΓουτηΒίδ 668 οὗὨΤΒ6 ΘΠ ΓΟ. 
1ι ἰβΒ οὐὖνρ ἀυγ ἰο οοηϑίαον ἰπ686 γβὶ δηὰ ἴδκθϑ 
ΘΟΌΓΒρ6]. 

[ὕππ8. 4-9. Το γϑῦυκοθ οὗ ἃ στα ϊπἰβίασ, 6} 
βἰϑεροὰ ἱπ ἰοῦ δηὰ ργοΐδοϑαά ὈΥ σοπιηθηἀδίῖ0 ἢ 
ἀοβοοπὰ |Κκ δὴ οδχοϑιϊθηΐ οἱἱ ἰμδὶὸ ἀοίῃ ποὲ 
Ὀγοδκ ἰλ6 Βοδα]. 



ΟΗΑΡ. 1. 10-17. 927 

ΒΕΟΟΝῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

ΒΕΡΒΟΟΕ ΟΕ ΡΕΕΕΟΊΤΒ ΑΝῸ ΒΑΌΙ 15. 

Ι. ᾿ἰχλονίαίίοη ὁ μπὶΐψ απα τεδικο ΟἿ Ῥατίν ερίγί,. 

ΟἜΑΡΥΣΕ 1. 10-17. 

ΝΟΥ͂ [Β}} 1 ὈΘΒΟΘΟΙ [οχμουῦ] γοα, Ὀγοίμγθα, ὈΥ̓͂ (Δ 9 πη οὗ ουὖὐ Τιογτὰ “}68ὺ8 
ΘΟ γῖβο, ὑπδὺ γ 811 βρϑδῖκ ὑδὸ βδιῃθ [μϊηρ, δηὰ ἐμαΐ ὑμθσθ ὍΘ. Ὧ0 αἰν᾽βίοηβ διιοαρ γοῦ; 
ναὺ [ταξμογ5] ἐλαέ γ9 6 Ρϑυίβου Υ Ἰοἰηθα τορθϑύδον ἴῃ ὑΐιθ βδιῃθ τυϊηα [γνώμῃ ΒΘῃἐπηθῃ] 

11 δηὰ 'π {86 βδῖηθ )υαάρστηθηῦ. ΕῸΡ 1τὖ δῦ Ὀθθη ἀθοϊαγθά ἀπο πη οὗ γου, Ὠῦ Ὀτούσθαη, 
ὈΥ ὑμοπὶ τολίοἢ [780] αγε οΥ 1λ6 ἔοι οὗ ΟἾ]οθ, ὑμαῦ {86 γθ ἃγθ δοη θη ϊο.Β διμοηρ; 

13 γου. ΝΟΥ 0818 1 βαύ, ὑμδὺ ΘΥΘΓΥ οπθ οὗ γου βαιίῃ, δὰ οὗ Ῥὰμ]; δπὰ 1 οὗ Αρο]]οβ; 
18 δηὰ 1 οὗ Οοραβ; δῃαᾶ 1 οὗ Ομ τίβί. 18 Ουϊβὺ αἰνὰ ὕ τὰ Ῥδὰ] οχγυοίβοα ἔοτ γουῦ 
14 οὐ ᾿ΟΤΘ γ6 Ὀαρύϊκοά 1 [ἰηΐο: εἰς} ὑ86 διὸ οὗ δ [ὃ ἐμδοὶς αοα (πα 1 βαριεϊχοα 
16 ποηθ οὗ γοα, Ὀαὺ Οτβρυβ δηὰ αἰδῖυβ; [1,68ὺ Δὴγ [1π ΟΥοΡ ὑμδὺ πὸ οπ65] βου ἃ βαῪ 
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16 {8401 δὰ Ῥαρίϊζοα ἰπ [γο τϑῦθ ὈδρύϊΖοα ᾿αὐο5] τοϊηθ ΟὟ ὨΔΠΙΘ. Αμὰ [ ῬαριϊχΖοά 
αἶβο {86 Βουβϑο]ὰ οὗ βιθρβδηδβ; θεβί 498 1 ΚΟΟῪ ποὺ ὙΒϑῦμοΣ 1 Ὀαρύϊζοα ΔῺΥ οὐμου. 

11 Ἐον ΟἸγῖβα βομῦ πιθ ποὺ ἰο δαρίϊσθ, θαῦ ἴο Ῥσγϑδοὶ 86 μοβροὶ: 

1 ον. 10.--{" δέ: ἰηἰιτοάποοα ἃ οοπίγαδί ἴο (89 ἐπ Δ ΚΙΣΪ δοδγδηοο 1π8ὲ οχρτγοϑδβοὰ."--- ΑἹ] 
4Χὸς. 10.--ἰ παρακαλῶ : “οὈδοοτο--α τπιἰχίαγο οἵ δη γοαῖν δηὰ οοϊαπιδη,"--- ϑίδη]6γ.! 
8: νοι. 10. 
4Υὸι.18. 

«--ογάϑ. 
δας. 15 ἵνα μή τις εἴπῃ; ἵνα σΑττί68 ΠΕΙΘ 8 [611 ἤ0γοθ.) 

δὲ: διέ ναίλεγ.--- Παττπηρ, ῬαΥ ΚΟ] οον, ἱ. 171.} 
“ηροορῆ οἵ ὑπὸρ δοπιο Μ55. Β. 1).5 πενὸ περὶ, Ὀπὶ ὑπὲρ ἰδ ἰῃ Α. Ο. Ὁ. 05 8, Κ΄ α΄. Ι. δῃὰ 4]δὸ ἰὼ σοά. 8[η.;» 

4ΦΥΟΣ. 16.---ἰπείοοαᾶ οὔ ἐβάπτισα, π ἢ ἰ5 ἴο Ὀ6 βοσουηϊθᾶ ἴθΓ ΦῸΠΙ 118 γρρρ όλεον ἔπ 19 ποχὲ νοζϑο, ᾿δοδβιθδηη δα 
Τιρεβοηοτί[6ηὰ ΑἸτὰ δὰ Ἡ οτάθιψογι) ἐμ δοοοχάδηοο τί ἐμ6 Ὀ6δὲ δου ϊ μοῦ εἰθθ ἐβαπτίσθητε. 

ἘΧΈῈΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΒῸ σοπησδοίϊοι ἸΠΔΥ Ὀ6 υπάοτγείοοα ἐπυδ: 1 
1 δὴκ τὴν οὰ 0Κ0: ͵8 ποῦὶς οὗ 5109 διποῦρ γοιϊ, 
δηυὰ ἴῃ υἱὸν οἵ Πὶβ 78:08 0]η 688 δὰ σοηδάθρηϊ ἐμαὶ 
ἰο ποσῖς, Ομγῖϑί [οΣ ἀοἀ᾽ 8] μδ8 Ὀοχαῃ, Β6 ν}}} 
Ῥετίοοι. ὕου, πογυογίμβοὶθθθ, 1 οχμοτί, ὑϊιδὶ γ9 
σοδαὶά ον οαγοί ἢ τ μδὶ ἰ8 τοαυϊγροα ἴον [Π9 71.18]- 
τορος οἴ {μ}84 ΤΟΥ Κ, δηὰ σϑουο Ἡ Βδίϑοουο Σ 8.18]} 
Βιηάον ἐς. 

ὕεβ. 1. ΤῈ6 Εχδβογίδοι.--Σ ϑχδοσῖ σοῦ 
ὈΣΘΊΒΓΘΩ.---Α {γι δά γ, τὶπηῖηρ δα Γ688, νγ]1 6 ἢ, 
85 8 οὐνϊάθῃοο οΥ̓͂ δἰβ 610 ὙΘΕΐΡ ἴῃ ὑπὸ ἔα δοὰ 
δὶ5 δα Δ] γ τὶ ἢ ἰθοτα ἴῃ ἱΐ, ἐπιραγίδ ἰο 18 οχον- 
ἰδιίίοῃ 86 ομδυδοῖοσς οὕ δὴ θηίγοαίγ. ΤΕ ΐβ 18 4180 
ἐρ)οὰ ἰα (6 ατοοὶς παρακαλῶ. “Ῥδὺ] οἴϊθη 
δά5 ἰδ ἐθγῖι: Ὀτγοί 6, 60 6 ΔΒ 80 δα τηθϑί 
ποσὰ ἰο υἱέον.᾽ (Υἱϊ. 29; χ. 1; χὶν. 20). Μκυυξκβ. 
Τηο δε: δυέ, ἰπιγοάυσον ἐπα ἰγδηϑιϊϊου ἔγοπι ἢ 185 
οχἱ δἰιΐου οὗ {πὸ Ὀτίχαὶ βἰάθ οὗ (89 σα γΡοὶ ἐο (1190 
Τερτγοοῦ οὗ ἰἰ6 ἀδτκ δἰάθ. [1{ ἰβ 88 1Υ μὸ βδὶά: 
ΦΡῸΣ τοοἢ ἰ8Β χοῦ Ε δδνὸ ἰο ἰμδηὶς ἀοἀά, Ὀὰυὶ 
ἰπστο 5 το ἰπ γοῦ το 1 πᾶνθ ἰ0 ΘΘΏΒΙΙΓΟ.᾽" 
ΝΕΛΑΧΌΒΕ.---ΒῪ τ}. 6 πδσὴ6 οὗ οὖσ ᾿οτᾶ 9805 
Ομδεέαι.---Πἰ ἰΒ ἰκὺ5 πὸ βιγοηρίθηθ Π15 ὀχ ογίδ- 
ἤοη διὰ ρῬγοδϑῃΐδ 6 τιοίϊνο [ὉΓ δοιΡ]͵8Π06..---- 
[Το πδὰθ οἵ Ομγίϑέ τγδ ἰ)9 Ὀοπά οὗ πίοι 
δηά ἰδ πιοδὲ ΠΟΙΥ ἰδΐηρ ὉΥ Κ᾽ ἰοῖ (6 Υ οου]ὰ Ὧθ 
δαϊατοι,᾽" ταν ΒΥ... Το ἔοΓοο οὗ ἐν Δ. ἴῃ {8 18, 
(δαὶ 860 4}} δοκυον)οάροῦ Ψ96608 Ομτίδὲ ἰο Ὀ6 
ἰδεῖν [οτὰ, δπὰ βὸ ρεοΐοαδϑα {πθιιθοῖυο8 ἰο ὈΘ]οης; 
(0 ὁ06 δηὰ τ)6 βδδ9 Μδοίοζς; δηά ἴῃ ἰμϊ8 (ἢ 9 
οὈϊκαιΐοι ἐο ΠῚ τγᾶϑ υππιἰδί Δ ὈΪγν ἰηαϊ]οδίοα. 
Βιαιῖίαν ἰποδησοδ λτὸ ἰουπα ἰη Βοη. χν. 80: χὶϊ. 
1; 2 ον. χ. 1.- Ἰὸ οομίοπίδ δηθὰ δἷπὶ οὗ ἰ8 

θχπογίδιϊοη τὸ Θχρνροββοα ἰὼ ὑπ βουϑῦαὶ οἴδυβοϑ 
ΜᾺ δοὺ ἔογι ἐμ δβδῖὴθ Ἰοδάϊηρ ὑπουσμίβ ἴῃ 
Β6Υ͂ΘΡΔ] Γ Ἰδί 088 [δηα ὑΠ6Υ 8Γ6 ἰπίχοάυσοα ὃγ ἵνα: 
ἐπ οτάδν ἰλαΐ, Ἢ ἈΙΟ Ροΐπιβ ποῖ ΟὨΪΥ ἰο {πὸ ἱπερογέ 
Ὀαὺ 4180 ἰο ἐδ ἑπέεπέ οὔ 6 οχμογίδίΐοη. 83.690 
ὙΤΊΝΕΒ, χτἰἰ. 6.7-- δι γ9 8411 δρϑαὶς τδ9 
Βϑσαθϑ 1: 8.--- ΒΥ 1818 ἢ 9 ταθ8}8: αὶνο ΧΡ γθϑδίοη 
ἰο ὑἐμοὶν ἰη ν αγὰ δοοοχὰ δηα ΒΑΓΙΔΟΩΥ οὗ βοη(πηθπί, 
1 15 Ῥχϑοίβοὶν ἰμλ6 Ορροβίίθ οὗ ὑμ9 οοῃάποὶ πχθη- 
(ἱοπο ἰῃ νυ. 12. ΤΉΟΥ ὙΟΓΟῸ ὙΠ ὁπ6 γνοΐοσα ἰὸ 
ΔΥΟῪ {Ποῖ 8Δ|1]οχίϑηοο (0 ἰμὸ οὴ9 [,οτά, ἴο ἐδ6 ὁχ- 
οἰυδβίου οὗ 84}1 αἰν]δίγο ραγίγ- σαί γογὰβ. ΤΆ 8 
8 ΟὈνίουδβ ἔγοιῃ ὑμ6 [0] Οἱ πορδνο οἶδιι86--- 
ἴμδαξ ΔΘΙΘ ὍΘ 20 ἄϊνίαίοιβ διβοῃᾷ γου.--- 
Ἰμδβιραοὶ ἃ8 ὯΘ 18 ποὶ ὑγοδίηρ όγο οὗἁὨ “ἀἰβ86ῃ- 
(Ἰοὴ8 ἰῃ ἀοοίτϊπο, Ὀυΐ οὗὨ αὐἰντβίοηβ ϑτὶβίηρ ἔγοπι 
δά ογθπο9 ἰο αἰ οτοιί ἰοδάογβ, δηα ἤγοιη ρθοῦ 
Τὰ 98 οὗ Δρργϑβοπαϊΐηρ δη Δρρ  γίης ἀοοίτὶπο,᾽" 
ἯΘ 86 ποί ἰο τορϑδνὰ δἷπὶ 88 ᾿πϑιβίϊηρ ΡΟΩ “δὴ 
ὀχϑού υπιουτἱὺ οὗ Ῥγούθαβίοη πὶ ἐδ 6 οββθηίΐα] 
Ῥοϊπίβ οὗ ἀοοίτίπο δηὰ 116. [80 ποτζτὰ υδβοὰ 
ἴον αἰνϊβίομβ ἰ8 σχίσματα, Ἰῖϊ.: ΒοΒίδιη8, Τ686, 
“ὁ ἶ) (οὶ Θ6ο] 65: 88.108] ΒΘΏ86, ΔΓΘ υπδυϊποχὶζοα 
Βορδιυδίϊ οηβ ἔγοιῃ ἐδ οβυσοῦ;. Βυΐ ἐμο59 τ Βὶσ ἃ 
εχἰϑίϑθα δὲ Οογίηί αὶ ΟΥῸ ποὶ οὗ {π9 πδίῃτο οὗὨ 
Βιοδί1}9 δοοὶβ γοΐυδίηρ Θοτμσαῃΐοη νυ 11} 686}. οἰμθτ, 
Ὀυὶ βυοὶὶ 88 ΤΩΔΥ οχὶβῦ ἰὼ ἰμο Ὀοδθοτῃ οὗ ἐδ 6 Β81η6 
ομ το, Θοπ δἰ ϑίϊῃρ ἸῺ δ᾽ ἰομδίϊοα οὗ Γϑο] ἰὴ δηπὰ 
ῬΑΥῚΥ βίο. ΗΟΡΟ6Ε.]--Βαῖ σαῖδοι ἴμδὲ γ9 
ὯθΘ Ῥοείϑοιῦιν ᾿οίμϑᾶ τοφκϑῖδοσ ἰῃ ἰμ89 δεῖθ 
ταὶ ἃ δ ἃ ἐπ ἴ:0 δ8:9 ἡπᾶρηλθηΐϊ.---Τ]6 ἰη- 
ὙΔΙ͵Ὰ Ροβὶ να δἰ ὰο ἱπιρ)}} 9 ἰπ 86 ργονυΐουϑ ποζᾶ- 
ἰἶνθ οδο. ὑπ οΥἰκίηαὶ ποσὰ ἴον “")οἰποὰ ἰο- 
ξοῖμοΣ ᾿ δ ΤΡοΙα καταρτίζειν : ἰο τεραΐγ, ἰο πιοραϊ, 
0 τεμηΐίε δῷιὰ ππαζὸ ρεγίεοί Ἡ Βαϊ δ 88 ὈΘοῺ ὈΓΟΚΘῺ, 
τ οσὸ παίυσαὶ {ΒΟΌΣ ΟΙΌΣΘ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ δὴ δ) υϑίοι 



28 

ἮΘΥΘ ἰο ἐμ Ὀγόΐίκοη δοπάϊιΐου οὗὨ (86 σδυτοῦ τ Ι ἢ 
πδοάρά ἰο ὃ9 γουῃ! θα δηὰ ἰο ἰγδηϑὶδίθ {16 ποτὰ 
88 ἰῃ (80 ἰοχί ᾿Ἰ6ΓΆ}}γ. 80 ΑἸΖ. δηὰ Ηοάχο δὰ 
ΒιΔΏΪΟΥ, ὍΒΕΠῸ ΒΑΥΒ ἰδαὺ ““καταρτιστήρ ΜᾺΒ ἰδ6 
δοκπον]οάροά ρῥίιγαβθ ᾽η οἰαβϑίσαὶ Οσθοῖκ ἴὸτ 8 
ΓΟΟΟΠΟΙΙΟΡ οὗ ἠαοίοη3.᾽ ΟαἸ]νὶπ ἰδικο5 {πὸ νογὰ 
ἰο βἰρει νη: “ΔΕ Ἰοϊηοά ἰοχοῖμον, 7υ8ὺ 85. {110 
ΤΑΘΙ  ὈΟΥΒ ΟΥἨὨ ἐδ6 πη ὈΟΑΥ ἃγὸ Ἰοϊηθα πῃ πηοϑὺ 
δα πη ΓΘ ΌΪ6 ΒΥΠΙΠπιούΥΥ,᾽᾿ ἰδ 8 ΓΕΒ ηρ ἃ Ρ᾽ οί ΥΘ 
οἵ ναοῦ ὑπ6 σλατοὺὶ βου] ὰ 6. ΕἸ ΒΟΥΘΥΘΓ, 
20] ον πα (86 γυϊχιίο δπὰ Τ]ΘΟΡἢ. Ὀγοΐουβ {110 
ἀονίγαϊϊγο βθῆ86 οὖ: ρογίροι, δῃὰ τηδῖζοβ ἱΐες- 
τέλειοι.1] Ὑπαῦ ννβοτγοίη ΒΟΥ ᾿ογο ἰο ὈΘ υπὶοά 
18 είνσϑῃ ἢ ἔννο ψοτὰβ νοῦς δῃηὰ γνώμη. Ἴδε 07- 
ΠΟΥ δ᾿ ΘΙΔΌΓΣΔΟΘΒ ἰμδαῦὺ ΘΟ ΑΓ τηοάο οὗ ἱπουρδμί 
δηὰ οὗ νἱοινίης ἴδ ν βίοι Ἰὰγ8 Π6 ἐουπάδι!οῃ8 
ἔον ὑ89 τότ] ἡπάριμοηὺ ἃπιὰ ΙΟΓᾺ] Β6] -ἀοἰθγἷ- 
παίΐοῃ. δ 0 η1 Τίμα. τΥἱ. δ; 2 Τιμι. 111. 8. ΟομΡ. 
Βεσκ, ιδὶ. δεείεπίοἦτε, ἃ 81; ὈΕΙΙΤΖΒοΗ, 23ιδὲ, 
Ῥεμελοί. ἢ 189. Το ζαίίεν 18 ροῖσον ὁ ἐποιερϊεαᾶσε, 
παργείαπαάϊισ, δρίγὶί, α180 δεηϑε, αἰδροεί(οπ, 8.8 
ψ.6}} 848 ἐπδίσλέ οὈἰαϊπ θα, οειρ, ορίπίοη, σοποϊοίίοη, 
4180 γέδοϊυε, ἀεδῖσπη, απὸ; υἵειο ἐχρτοφδ8σα:---οοιμιϑοῖ, 
»τοροδίοπη. ΤῸ ἵνο τηυϑὲ Βοσ 6 ἀϊδιίη- 
Ευϊδῃοά. ΟἿ] ἰὺ σαπηοίὶ δα τοϑάγ ἀεφοϊἀοά 
ν ΒοΒ ἀεποίεβ {86 5βΒἰ46 οὗ ἱβουρῃῦ δηὰ ἰυάρ- 
τηθηί, δηἃ ὙΠ160} (}δὺ οὐὗἁ ν}}}] δὰ αἱδβροβὶ (ἴοι. 
δίποθ, ΒΟΟΥΘΡ, γνώμῃ ἷἰΒ υϑοὰ φἸΒΟ ΠόΓο ἴῃ {18 
Ἐρίβί] ἰο δ ΣῪ υἱεῖσ, Δ ἃ οομπδεὶ (866 Υἱὶ. 26, 
40, αἷεο 2 Οου. νἱῇξῖδ. 10), ῬδΥμδΡ8 1ὲ νου]ὰ ὃς Ὀδδὶ 
ἴο ἰδῖκο ἰὰὺ ΘΓ 8180 ἴῃ ἃ [ββογείΐο δοδορίδιϊ οῃ-: 
νίονν, σομνίοίίοθ. [“1π ἰΠ9 Νονν Τοβίδιηθηὶ ἰΐ 
ΔΙ ΑΥΒ ΤΩ ΘΔῺ8Β 7μασπιεΐ δηἃ ορίηίοπ.0 ὍΘ α (86 
ἔνο ΤΟΥ Β δ υϑοὰ ἰοροίμον, {μ0 ΤΟΤΊΩΘΓ ἰδ πηοβὲ 
ΠδίυΓΑ]ΠΥ ὑπαογβίοοα οὗὨ 7εεἰΐῃρ, ἃ Βοη86 ἐῃ Ἡ ΒΊΟΣ 
{86 ψοτὰ πεπαᾶ ἰ8. οὐϊοη υβοὰ ὉΥ υ8.᾽ ΗΟΡΑΞΚ. 
“ῬΙθροβί οι δηά ορίηΐοῃ." ΑἹΡΟΒΡΊ. 

γεκ. 11. Ἐχρ]δῖηβ {86 οσοαδίοη δηὰ τη οὐ Υ68 ΤῸΡ 
(16 ἀχβογίαιί ἰοη, τ 116 {86 ἀΐδρταοο οὔ ἐὺ 'Β βοϊιοποὰ 
ὉΓΥ (86 Γἔγδίου δ] δἀάγοβ8.--- ΕΣ τ Βαῖ ὌΘΘΩ 
ἄϑθοιϊ!ασϑᾶ υπἴο 16 οἵὗ γοῦ, ΣῪ Ὀτθῖσθῃ, ὉΥ͂ 
δϑσα οὗ ΟἜ]οοὁ.---δ'δεῪεὰ σοροτίβ δὰ γοδομββὰ Ηΐπι, 
δηὰ Πὸ πδῆι98 ἷ8 δυϊπονὶἶοβ ἰῃ δάσδηοο, δαί 
τοϊδίϊοη (686 ΡΟΓΒΟΙΒ βυδίδί ποά ἰο ΟΒ]οθ, ΒΘ ΒΟΡ 
ΟὨΠ]ΓΟΠ, ΟΥ Βουυδηΐβ, ΟΥ ΟἾΒΟΣ ΙΩΘΙΠΌΘΓΕ Οὗ Π6Γ 
Βοιιδομοϊὰ, σαπποὶ 6 αβοογιδίποα ἔγοσῃ {μ6 ἰοχῖ, 
“Ρδι] ἡδη68 ἢΐ8 ἱπίοτπιδηΐὶβ τὶ ποαϊ ΥΟΒΟΡΥΘ ἴῃ 
ογάον ἰο οὈγίαίο βυβρίοΐοη." ΒΕ5ΒΕΒ. ““ΟΟ}668]- 
Ἰαθηΐ δἃπὰ τιύϑίουυ ΒΟῪ ἀϊδβίγυδί δηἃ ἀθβίγοῦ 
Ἰονϑ." Βυβαξβε. Τλὶΐβ ΟἾ]ο6 τουδὶ δἱ 41} ουθηΐβ 
δδγθ ὈΘ6Ὴ ἃ ῬΟΠῊ γ76}} Κπόονση (90 {86 ΟΥ̓ ΒΔ 
Ὀγοίμγοη, οἰ Ὁ 58 8 γχοβδίἀοηΐ δὲ Οουϊην, 80 
ὑπαὶ ΠΒ6Γ ρΡϑορία δὰ οοτὴθ ἔγοια ἐἤθησὸ ἰο ΟοΥηίῃ, 
ΟΥ 88 ἃ τοδί ἀθηΐ δὖ Κρ θδβιβ, 8ὸ μὲ (π|986 ῬΘΥΒΟῚ8 
μδὰ Ἰεοδγηοᾶ οὗὨ (μθ βίδίϑ οὗἩἁ ἱἐδίηρβ δ Οογίπις 
αυγίηρ 8 νυἱβῖξ. {86 γ0.--- 8 ἸΏΘΙΘ 810 605.- 
τοηϊλοβ διοσβ γοι. -- ἔριδες: αἰϊδοοτάς, 
τοταπησίϊπσεο,  ΕΙσΏ νου] που Ὁ]γ Ἰοδὰ (0 Βορᾶ- 
ΤΑιΪοη8, ἰ0 ἃ τϑοηὺ ἴῃ (86 ΟΒΌ ΤΟΙ, ἐἐ ποὶ ἀνγοβιοα 
ἴῃ Βοβϑοη. [ἢδθσο Π6 Βοίβ ΤΌΤ ἢ ΒΟΎΘΤΟΥ ΡὮΏΓΑΒΟ 
Ὑ{Π8ὺ ἢ6 ἢδα ΙΠΟΥ6 σΟΠΑΪΥ ἱπιϊπιαι θὰ ἴῃ {π6 νογὰ 
4“. 560}}}5Π|8᾽᾽) ΔΌΟΥΟΘ, δπὰ ΒΏΟΥΒ (58 οΥἱἱ δπὰ Ὀϊΐ ΟΣ 
Ομ δγδοίου. 

γεε. 12. ΕἼΠΙΟΣ οχρ᾽απαίΐοηυ. Τουν ΤΠΙΒ ΣΙ 
ΤΆΘΘΙ.--τοῦτο: ἰλίδ, Δ5. ΘΟΙΙΠΟΠΪΥ, ῬΟΪηΐΒ ἴο 
ψδ δὶ [ΟΊ] ον 5 (Υἱ}. 29; χυ. 560), ποῖ ἰο ψῃϑῖ ὑΓγο- 
9646. ῬΒαῖ Θυ ΣΎ ΟἿΘ οὗ γου βαί τ : (ἐ.4.}) ΒΔ 8 
ΟΠ6 ΟΥ̓ οἴπον οὗἩ {μ6 [0] ὁ ΒΡΟΘΟἢ 68 ἰῇ 18 

ΤῊΝ ΕἸΆΒΤῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΑΗ͂, 

ὈΓΔΟΒΙΙΟΣΥ Β6γθ. [Ἃπ {8659 Τ00Υ δἰδίδιποπὶβ Ῥδυὶ 
ἰηϊοπαοα ἰο δοιηρτομοπὰ 4}} 0 ἀθοϊαγαίϊοηΒ 
συγγοπῦ ἴῃ ἰδ σμδρίον τορδγάϊηρ το] σίου ραγιῖ- 
ΒΒΠΒΗΪΡ. Εδο δἀπογοηί οὗ μ6 σοβρθοίϊν βοοί ἢ 8 
υϑοὰ οὔθ οὗ (89 01] ον ἱπα Οχρτοδδί οΩδ ̓ ᾽]. “" δἰ 
ὈοΘΒΕ ΓΙ} γ.᾽ ΒΕΝΟΕΙ,.. Ηο Β6ΥῸ Υἱυ  ]γ βοὶ8 ὈοοΓΘ 
1.8 (Π16 ΒΟΥ͂ΘΓΔ] Ῥαγί 885, 88 ΠΥ βίθρ ουΐ 5146 ὉΥ͂ 
δἰ ά6, Οὗ 1ἢ Ορροβίῃηρ ΤΠ ΚΒ, Θ8 6} δῃποι ποίην (0 
ὨΆΙΩ6 οὗἩ {μὸ Ἰοδὰθρ ἰὸ [ΟἸ]ον θα. [ὑ 18 ΔΒ 1 16 
ΒΑ ΟΥ ποδγὰ πο ἰδυ8 ΔΙτΓΑΥΪΩ μοι Β 6 ῖΥγ 68 
Δ85 ΠῸΥ ὝΟΓΟ ποὺ ἰο 4ο δὺ ἱμὸ βοίιοοῖ, 8ὸ 6 σὸ 
ὑπ} δοίοα ἴῃ 180 Οδυτοῖ.᾽᾽ ΒΕΒΒΕΕ.--Ἰ δ οὗ 
Ῥαῦ],---Ἕ 4}.,1 Ὀοίοιρς ἰο δὲπη 88 πῦ ῦ μοδὰ οὗ 
δρ γα] ἐλ που. Τὸ αθηϊνο οὗὁἨ ΟἸΠΟΥΒΒΙΡ ΟΡ 
ἀοροηάοποο. ΤῊ ΟΣάοΡ οὗ τηϑῃιίοη 18 τιοδὺ ΓΟ ἶ] ν 
οχρ δίποὰ ὉΥ͂ βυρροβίῃρ 16 ἴο σογσγοβροπὰ υἱιἢ 
ἐμαὶ οὗ 86 χὶβο οὗ ἰδὸ ρασγίϊοδβ' Δοοογαϊΐης ἴο 
ΝΈΑΝΡΕΒ, Ρδυϊ 90] 8 πὸ ογάθυ οὗ ρϑγίϊου δῦ 
Το δι οπϑ}, βίηοο {Π6 ΑΡΟ]]ΟΒ- ΡΑΓΙΥ νγ͵ὰΒ ΟἿΪΥ ἃ 
Τρδοίϊου οὔἵμο Ραυϊπο. Τὴη6 1468 οἷα οἸἰΐπιᾶχ (ΒΕΝ- 
σΕ;1), δὰ] ἰῃ ἷβ ματα δου ουϊηρ Εἰπιδε] δὲ 
(86 Ὀοίίοιμι, 18 Βυρόγῆυουβ δηὰ ἐπιργορα 6. ΑἹἸ- 
ἰοχοίμ ον Ζγουπα 685, ΠΟ ΘΥΟΥ, δὰ πἰ πουΐ ΒΗΥ͂ 
ἱπαϊοδίϊοη ἴῃ 108 ΤΆΥΟΙ, γθδ, ἀἸΓΘΟΙΥ ΘΟὨΙΤΔΙΎ ἰο 
γοΥ. 14, 15 {86 ορίῃϊοῦ οὗἉ (πὸ οΪα Ἔἐχροβίίουβ, ἴμδὲ 
Ῥϑὰ] υδβοὰ {080 ΠΑΠ08 δὲ σϑηιΐοτι ὈΥ ΨΥ οὗ 8 
ΟΟΥ̓́ΘΡ (0 {1.16 Υγ68] Ἰοδάδσβ όοσὰ πα παὰ ἴῃ τηϊηὰ. 
866 ἐμο Βἰδίοιηθηΐ τη846 ταοδροοίϊδης ἴΠ 686 ρδγί 168 
δηά (μοῖὶν γἰδο ἴῃ ἢ 2 οὗ ἐμὸ [πἰγοαποίϊοῦ. ΤῈ6 
αιιεπε ῬΑΥΙΥ͂ πδιΌΓΑΙΪΥ Ββίδηβ ἤγχεὶ, βίῃσο {86 
ΟΒυχοῖὰ ἀοροημάρα οὦ Ῥδὺ] 88 1.8 ἤουῃάοσ, δὰ 
{πδὺ Ροχίϊου Ὑ Δ1Ο οἷαγο ἰο Ῥϑὺϊ δῃὰ 8 γα, 
(δέϊον ἃ ἵγδοίϊΐοῃ μιδὰ ἀοίβοιοα ἴο ΑΡΟ]]05), πιιιδὶ 
θοτορατγάοα 8516 ΟΥ̓ χ᾽ π 6] ρατίγ.-ἰ Οὗ ΑΡΟ]]οα, 
- (ἃ βιογίοῃ θα ἴΌΓΣΠὶ [ὉΓ ΑΡΟ]]οπ 5). Ηθ νν88 }ιιδῖ 
88 ᾿1{{}0 ἀϊβροβϑα ἰο δοί ἐμ ραγὺ οὗ Ἰθοδάοσ, ἃ8 νγδβ 
Ῥϑὰὶ]. 718 ΤΏΔΥ 6 Β66ῃ ἔγομι ὑπο ἔδοϊ (Πδὶ Ὠοῖ- 
τ διδηάΐης (6 υγροπὶ Βο]] οἰϊαῖίοη οὗ Ῥαὰ], Β6 
Ῥοβι( νον ἀροϊ] πο ἰο νἱδὲὺ Οουίηι δἱ (πα ἰἶπλθ. 
ΤῊ15 8 πὸ ἀουδὲ πῖϊὰ ἃ υἱὸν ἰο δυοίὰ σίνίης 
ΔΩΥ ἴγεΒἢ ἤι.6] ἰ0 {μὸ βίσὶο ψ ΐσῃ δὰ δΙγεδαν 
ΒΡΓΌΠς Ρ. (ΟομΡ. ἱν. Θ; χτὶ. 12). Βεδβροοίϊης 
δἷπι 8Β60 Αοἰβ χυϊἱὶ. 24 οἷο.; χὶχ. 1: δ͵50 ΟΒΙΑΝΘΕΒ 
ΟΠ ΟἿΓ Ῥαϑβᾶρὸ [δηἃ ΒΜΙΤΗ, δΒιδίε Ὠῖοι.1. Τὶ Βο 
ΜΒ 8 Βυμ 6 85, 056 Ἧῶο αἱὰ ποὶ Ῥγίάο πΐτη- 
Β6 1 7 ὉΡοη ἰϑ συ] υΣ6, οὨ 6 οὗἩ (ἢ ἤξυν “1156 δἰΐοΣ 
{89 ἤθβὶν,᾿ ψῇο δὰ ὈΘθὴ ΘΑΣΙΥ οΑ]]οἀ (ἰ. 26) ἀπὰ 
“δὰ κδῃοίβεὰ {ποῖν βοΐθῃςσα ὉὈΥ͂ 1811} 10 Οἢγὶβὶ, 
ἴο σγβοτῃ ἐμ 00 τη ἰὑ δυ πουυ θη," 18. οἷθδν ἔγοότω 
18 τ ΠῚ ση 688 [0 ὯΘ ἱπδίχυιοίοα ὈΥ ἰμ086 δ᾽ 010 
ἸΘσἤ8ηῖσ8, Ααὐλ δηὰ Ρυῖβοὶ δ. Εν ἔγοτσῃ 
νἱβπΐηρς ἰο οαἰδἱά Ῥαμὶ ἴον ἱπϑαθποθ δα ρορυ- 
ἸαΡΙγ, .ι6 Ἰαθογοὰ ΟὨΥῪ ἰο οοηθσιῃ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ ὉΥ͂ ἃ 
οδυϊουδ γΘίοσγοποθ ἰὸ ἴπ6 Ῥσορβοοΐθβ οἵ {μ6 ΟἹ ἀ 
Τοδίδιαθηί. 6 δηάὰ Ὠΐτὴ ΟΠ06 ΤΠΟΓΡΘ τηοηϊϊοηρα 
σομλΘμ ἀδίουΥ ἴῃ Τζι8 1. 18. ἘΠΕῚ Ῥγοῦδ- 
Ὁ]6 8 {πὸ βυρρεδβίΐοη, ἢσϑί τοδὰθ ὮγΥ [υΐδου, δπὰ 
Αἴ ΟΥ̓ ΚΑΓὰ8. ΔΌ]Υ δἀγοσδίοα ὮὈγ ΒΊΘοΘΚ, (μδὲ μΒ6 γ͵ὰ8 
{86 δυΐδοῦ οὗὁὨ ἴ86 Ἐγ᾽δι]9 ἰο 16 ἨοΌΣχεγα. Οεὶ- 
ΔΏΘΔΟΡ 6815 1818 ΕΡ᾽8116 ἃ τω οδὲ ΠοΌ]6 πποηυσοθῃὲ, 
ΒΟ οὗ ἶα χοηπίπϑ, 0 ἢ ΒΔΥΓΔΟΒΙΟΠΕΙΥ δοΙὈἱηρα 
Βαπιδὴ σαϊίυγο δή Ὀἰτνίηο ἐ]υτηϊπαίϊου, δῃα οὗἁ 
μιἷ8 βίυ]ο οὗ ἀοοίγίπο, τ οι τγ88 ἀἰγθοι θα τη δὶ ΠΥ 
ἴο {86 ψοΤΚ οὗ δἰοῃοτηθηί, δηὰ ἰο {86 1] δίτα ἰ0ἢ 
Οὔ 186 δ] τοπὶ οὔ (πὸ ΟἹὰ σογομδπί ἴῃ {πΠ6 Νονν, 
ἃο.---Ι1 οὗ ΟΟΡΒ 845, ---Ἕ(ἰ 4.) Ροίον, σι Βουὶ ἀουθὲ. 
11 νὰ ἷθ. ΑΓΔ ΘΔ πδτηθ, Του 46'80 αἱ ἰχ. δ: 
χυ, δ: 64]. ἰϊ,9. ἩΒοίοΡ [6 Ῥδυίν {0] οἱ 

τοῦ, ΑἸἶκα υ86 οὗὕἩ ἕκαστος; ἐὕενψ οπὲ, ἈΡ- πὶ δἀορίοϑα {μὶ8 πδπιθ, Ὀθοδιδα ἰμον ἀοτινοα ἱὶ 
ῬθαγΒ ἰπ χὶν, 306. [ἩΊΝΕΠ Βαγ8, κ ὙΒΟΤΘ 18. 50] {πΡΟΌΡ θ188 ΘΠ ββαυΐθθ ουὐ οὗὐἨ β'υυΐδ, ΟΥὁΥ̓Ρ6- 



ΟΗΑΡ. 

68.886 ἷξ ΒοοΙΩ6( ἰ0 ἐΐθηλ Σ0τῸ λους ἣν ολεῖδὴ ἴδει θϊα ἐπθὲς ὐξεεθὰ ἐν τοι εξ γὐχοῖς α ἡ Ἐν ΟΝ το δε εῖ δεῖ ἰεῖαμ ν Ν τΑ τ με 88 οοἴηΐης 
ἤγοτα {πὸ του οὗ οὖσ [ογὰ (πο. ἱ. 42), ογΥ Ὀ6- 
6δ950 ἰδ9 δ ΟΙΘΙΒ οὗὁἨ δ Ὑϑγηδουϊδ τοσγὰ 
δουπάἀορὰ πιογὸ ἱπροδίη κὶγ, γὸ δἃτὸ ποῖ δϊΪο (ὁ 
ἀοοϊάο. [ ἴα τῶογθ ῬγοῦΌΔΌΪΟ ἐμαὶ ἰΠ9 76» 18} 
ΠΛΙΏΘ ὍΒᾺ8Β (9 ΙῈΟΓῸ ΟΟΙΏΠΙΟΩ 026 ϊΝ Ραμ]. 
ΟΕΪΥ οὔοθ ἰη ΘΔ]. ἰἱ. 7 8’, ἀο νὸ ἤπά δμἴτὰ υϑίης 
(86 ατοοῖζ ἤδιὴθ: Ῥοίθυ.--- } οὐ ΟἸχίθι.--τὰᾶβ ἃ 
Βαρρὶθπιθηί ἴ0 νγ8ὶ γγἃ8 βαὶὰ πὶ (16 [ηὐγοάδαοιΐοη 
ου ἰἷβ ροϊπὲ, Ββο60 ΜοτΟΣ ἴῃ ἰοοο. ἴθ Π6γ9 χὶνϑ 
ἴδο τπηδίη ρατγίίουσεβ. Εἰγϑί, δοοογάϊηρ ἴο 8 ἔδίῦ 
οχοροϑὶ ᾿ὲ τηυϑὲ Ὀ6 τοδϊηἰδἰποὰ {μαὲ (Ἀ6 Ῥδυιὶοβ 
ὍΟΓΟ (ΟΌΥ ἰη πα ογ. ΑἸΝ 6 ποοά]θ88 δηὰ ᾿ηδά- 
ΤαΪ5910]6 5. {π6 δἰϊοιρὶ ἰ0 Τόβοὶγο (μόπὶ, Οἱ Π 6 Ὁ 
Ἰηῖϊο το οϑδϑοϑη 8}}}7 ἰάθηισ8)] μαΐγβ (45 Βδυγν 
ἄοοβ, τγῆο ἀϊδβιϊησυΐδ65 Ὀούνοθη ὑπαὶ “ οὗ Ρδυ᾿’ 
δὰ δὲ “οὗ ΑΡο]]οα᾽᾽᾽ ΟἾΪΥ ἴῃ ΤΌΤ), δηἀ ἰδΔ].68 
δδὲ ““ο7 ΟὈγτῖδι᾽ το Ὀ6 {6 Β81η0 85 ἰδ “οὗ Ρ6- 
ἰοτ,᾽" πἢϊσῆ ΟὨΪΥ δϑϑιπιϑαᾶ {ἢ} 18 σοζπ οΘ ἢ ὈΘΟδιι56 
ἴς ἀδοιαθὰ ὁ ἔομλαΐπο ΑΡΟβ ]οϑαῖρ ἀορϑῃἀθηύ οἱ 
ῬΘΥΓΒΟΏΔ] δορπῃθοοίΐϊοα τὶ ΟἾἰγὶδὶ, Οὐ Ὑὶοῖ, ἃ8 
Βοδοῖίκον ἰδ πη), οσομδβίβιθὰ οὗ πδίϊτο 26 νυ δὴ σοἢ- 
γογίὶβ οουποοὶοα σὶϊὰ ἰμῃ9 Ῥοίγί πἰδίβ {πδὺ πδὰ 
σοῦ ἴῃ ἔγοιῃ δυγοδα, Ὀυὶ Βδὰ ς8]16 ἃ (ἢ διηβοῖ το 
ΟἸὨγιδιΔὴ9 Ὀθόδι86 (87 δβδὰ Ὀόθθη οοηγογίοα ὈΥ 
Ῥδὰὶ δηὰ Αρο]]ο8)}; οὐ ἱπίο ἔννο πιαΐπ ραγίϊ68: 
ἐμδὶ οὔ (8 Αροβί]θβ δπὰ (μδὲ οὐἩ Ομ γὶδί, (86 ἔθ τοο 
Ὦγϑὶ δαμβουίηρ ἰο Ἀροβίϊθβ οὐ Αροβίο! ἱο ἰοδαδ οΥ 8, 
δηὰ {Π6 ἴοατίῃ ροίπος ὉΔοΚ ἱπιπιθα αἰ 6} γ ἰο ΟἈ τῖδί 
(8495 Νϑαδπάοσ δϑά οἴβογβ 40) ; οὐ ἵπίο {δτθθ ρδυ- 
ὁ165, ἴῃ δυο ἢ} ἃ ὙΔΥ 8δ8 οἰ ΠΟΥ (0 δοί ἱμπαὺ “ οὗἁ 
Ομτίδυ δ8 {80 ΟὨΙΥ͂ στ κμυΥ αἰδροβθά ομθ, ἴα 
σομίγηβὶ τ τ [86 ΟΥΒΘΓΕ 85 βοοίδγίϑδῃ, δβ660 1ἰἱ., 28, 
(18 ϑοβοίί διὰ {89 ατθοκ ὀχ ροβὶϊοσβ) ; ΟΥ̓ [0 δαβῖ μη 
ἐδο ἀοδί σηαίίοιυ “ οὗὁἩ ΟὨγἰδι᾽ ἰο (86 (ἢ Γ06 ῬδΡι 108 
ἴπ δοιηλοη Ψ}10 81} ργοζοβϑεὰ ἐμοί βο  γο 8 ΟὨ τὶ δί᾽ 8, 
πὶ γὰο ἀροδιγοὰ ἰ9ὸ δνὸ ὑμοὶν ρδγίοἱραίϊίου ἴὰ 
πἴπι τοχαγάθαὰ 88 ἀδροηάθηϊ οἡ ὑμοῖὶν οοπηθοίΐ 08 
νεῖ {818 οὐ (μδί ἔϑϑόμον (88 Κἀθίρον : “1 ρους, 
ἐπαάδοὰ ἐο Ομ γὶδὲ, θὺὺ ὁ 186 85 ἃ Ῥδα πον δηὰ δὰ) 
ΠΟΥΘΡΙΒ 6655 ἃ ἔσθ Ομ νὶϑιΐδη ᾽᾽). Βαὺ Οδ)ουΐυβ 
Β1 {86 γαῖ Ἰοηρ 8βρο0, Ὑ8608 ἢ9 5δ1ἃ “"ουδῇ ἰδ οδο 
ὙΠῸ σδὶϊοὰ ἐβμοιαβοῖνοδ Ογβιϊδηβ ὕγσουα ΟΝ τὶδι 
ΘΓ ΚΌΪΙΥ οΥ̓͂ Βοϊιίδια, δ'ίποθ ἱῃποῪ βορδγαί θα 
(ΒΘΙΊΒΟΙγ 68 ἔγοια ἰδ6 τοδὺ ἴῃ ἃ βοβιἱβηιδίὶο βρὶ τὶ 
δηὰ 1ηϑἰϑιοα οῃ ΔΡΡτορυϊαίίης 16 ἔογτα ἴο ὑπ 6 - 
δ61765 Δίοπο.᾽ Τ70 (δὲὶβ γα ἸΔΥ δ(ἀ τῖιδὶ ΕἸδοὶα5 
νεῖ 68, “ Ὁ πᾶ6 Ὁ (86 ρῥγοϊοχὶ οὗ ΟἿ Υ1δι᾿ 8 Ὡ8Π10 ἱ ΠΟΥ͂ 
βοογηθα 8}} ἰθδοθθσβ δῃὰ ποι]ὰ μανθ ποίἰηρ ἰὸ 
ἀο πῖϊὰ ἐδοῖα, ρτοϊθηαϊης (πδὲ ὑΠῸ Ὑ6ΓΘ νγῖβθ 
δου ἴοτ (μα πιβοῖτοβ τἱϊπουΐ ὑδο δἰὰ οὗ οἶβδὺ 
ἐπέγασίοτΒ. ΕΓ (δογὸ ἮΔΒ δἷῃ; οἱ Ὀοΐἢ δά θα, 
οἰ( μον ὈΥ ὀχα της Ομυτοῖ ἰθδόθοσβ ἐ00 Ὁ6ἷ ΟΥ̓ 
ὈΥ͂ δρρτϑοϊδιΐϊπρ ἔμϑῖα ἰοο 11{116.᾽ Α5 Βοοῃ 88 {δ 
ηονϊοάχο οὗ Ομ τὶδὶ οδπιο ἰο ὍΘ ΘΕ Δ Ὁ] δ ϑὰ ἴῃ 
116 πάγοι, {ΠΟΥΘ ἸΩΔΥῪ δΥο Ὀ6ΟΒ ῬΘΡΒΟΏΒ, ὙΠΟ, 
ἦα ορροϑβίϊέου [0 δὴ οὐϑγ- διϊπιαΐθ οὗ 84}1 Βυτηδῃ 
ἰπείσα θη 8} } 165, πο] ἴο δὴ ἱπάοροπάοαηϊς (}}γἰ8- 
(ἰδοΐϊγ, δῃὰ 80 ὙΘΣΘ 6651} Ὀγουκχηὺ ἰο ἸοΟΪΚ ΔΊΤΑΥ 
ἕγοπι {1056 ἰῃδί χυϊμαο πῃ 8}111658 ΔΗ Οζα μον, ἀπ τῖῖ ἢ 
πον σοπίθιηρὲ ΟΥ̓ ἐπεὶ ποτὶ διὰ δυϊ ποσὶ γ, 
611 ἰπΐο {86 ὙΑΥ͂ οΥ̓͂ Δβδβδογίίηρ ὑἱμοὶν οχοϊυδῖνο ἀ6- 
Ροη ἄάθποο ἁροη Οτῖδι, δια δο, γι ἀΐπς ([Π οτηΒ6ῖγ 98 
οὐ ἐμ 18 Ροϊηΐ, ροί ἴο τοχδγὰ ὑμομηΒοΊΥ 98 88 Π18 
δοῖΐς χϑηυΐηο αἰδοῖ ]65, Δ εὐ πτα [0 Ρδ888 [ὉΥ Βυοἢ. 
Τὸ δβοοὶκς ἤον {819 518458 ϑχοϊ βίον διιοηρ 9615} 
ΟΡ διθοης αἰθπι110 σοπνοτίβ (“ἔθ ῬΒἢἸΙΟΒΟΡἾσΔ}}Υ 
οἀυοδιοὰ ἰο ψοτὰ Ομ σὶϑὺ δρροατοὰ ᾿ἰκο ἃ βοσοπὰ 
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ἰο τοδῦῃο 1 Ὀγ ῬἈ1]ΟΒορΡ 64] οτἰ ἐἰοἶβημ. "Ὁ Ν ΒΑΝΌΚΕ) 
8 δ᾽ ἰοχοῖμον υπνγαγγδηίθα. Το ἔενν Ρἢ ἢ] ΟΒορΡ ἢ Ϊ- 
οΔ}Ὺ οἀποοίοα αθη{116 σουνοτίβ οουϊὰ Θαϑ}}ν δ ν9 
Βϑιβῆοα ἐποιηβοῖνοα ὙΪΓῈΠῈὋ ἰπ6 ἰθηάοησὶαβ οὗ ἰδ9 
ἈΡΟΪ]08 ρασίγ. Νοῦν ὃγο νὸ }υϑι186α ἴῃ ἰγαοίης ἴὸ 
8686 ἴμ6 Ὀερί πηΐπρ οὗ Οποβιἱοἶβαι ον ΕἸ ἰ οπ εἶ 8πι, 
ΟΥ ἰἱῃ παν κί πῶ ὑροῦ ἰπθπὶ 8 ἸΟΟΒΘΠ6ΒΒ ἰῃ ΤΟ ΪΒ 
δη( 5. ἀθηΐ8] οὔ (180 ἀοοίτϊϊηθ οὗἩ 6 τχοβαγσγοοίίοη. 
Ασοογαΐης ἴο Βοπδὴ Οὐ 0}} 6 Θχροβίί οΥβ, (86 
ῬΑΓΙΥ “οὔ Αρο]]οδ᾽ νοῦ πὶ ἀδῆρον οὗἉ ζΠΠἔηρ 
ἱπΐο ἃ ζ8186 βρὶ γι 8] 8 τ 16} υ δὶ  σϑὰ ἢ 6 
ΡοδΙἶτθ οοηἰοηίβ οὗἩὨ Ομ γδιϊδηϊγ; [86 ῬΔΓΙΥ “ οὗὨ 
Ῥοίον᾽᾽ οοηπίδϊπορὰ (89 χογπὴδ οὗ (δ Ἰδίον βϑοὶ οὗ 
ἙΕὈϊοηΐίοδ; δηὰ ἰδ ἰγρο οὗ {πὸ ρασίγ οὗ Ομσίδι 
ἵγδϑ 8ῃ θοοϊδβίαδιϊοαὶ ΠΟ Γδ] δια. 

γκχε. 18. ΤΊ σορτγοοῦ, ἰὼ ὑπὸ ἕοστα οὗ ατιθβὶ! 005 
ὙἘ16 ἢ ΘΧΡΟδῸ μ9 ΔΌΒυταΥ οὗ ἰδ 6 ῬδΥ ἰ5δηβμῖρ 
08 οδανκοά. --Ἴα ΟἼσχίαι ἄϊν θα 7---ΤΉ ΘΓο 18 
8 ἀουνὺὶ Ὑδοίδον {18 δου ἃ Ὀ6 γολὰ 88 8 αὐιοϑίϊοη 
ΟΥ̓ ΔΒ ἃ δ᾽ 1}0]6 ἀθοϊαγδίΐοη. ΜΟΥΟΥ δπὰ οὐδ ον5 
{{|ουνῖβο ΒΔ ΜΟΥ ΓΟ] ονῖη ς ̓ δομιμδῃη] ἰδ]ζο ἰΐ 88 
8 ΘΙΏΡὮΔιΙ6 δϑϑογίίοη οὗὨ [9 Ἰδηπμθηί 8 Ὁ}]9 ΓΘ81}18 
οὔ {μ6 δίογσομπδπιοα αἰγίβίοηβ: “ ΟὨγὶδὶ μδΔ8 Ὀ665 
ἀϊνὶἀοα! ἰογὰ ὕρ ἱπίο ναγίοιιβ βοοί - Ομ τ ὶβίϑ ἰη- 
βἰοδὰ οὐ Ὀσδὶπς οη ΤΟΥ δηὰ υπαϊνἰοαϊγ ἐΠ6 
ΟἸγὶδὲ οοπποῃ ἰο0 4}}}᾿ δῖποο θδοῖ οὗ ῃ9 ὁχο]ὰ- 
βἶνϑ ρϑγίϊ98 οἰαϊπηθὰ ἰο δυο Ηἷτω, ἐμοὶ δοπάπος 
ΑΒ ΥἹΓ(ΌΔΙΪΥ ἃ γομαΐϊηρς οὗ ΟἸγϑί. Βυΐ ονον 
βδ'ποθ ΟΠ γγυϑδοβίοϊῃ, δοϊησταθηίδίοσβ ΠΑΥ͂Θ ΚΟΏΘΓΑΙΪΥ 
Τορδγάοα 0 νογὰβ 88 ἃ αποϑίΐϊοη. Τ}8 ποι] 
6 ΠΠΟΣΘ δοῃἤονγ Δ Ὁ]9 ἴ0 ἰδ} ΒΠΔΊΟΘΥ οὗ (6 ΟἸΠΘΥ 
οἴδιδοβ, δηὰ Ὀθ υ8ὲ 88 ΤΌΣΟΙ Ὁ]6, Βοδί ἀθβ (ἢῃ9 
Βα δθαιθηύ αποδβίϊοι ἷ8 οὗ ἀἰδογθηὶ ἱπιρογί, 80 
ἰμδὲ 1 5. ποὺ ἴο ὈΘ ὀχρϑοϊοα δ ψου]ὰ σοπποοί ἰἢ9 
Βοοορᾷ ἰο πο ἤγϑὶ ψἱὺ δὴ 07, 835 ἰὼ ἐ6 6886 οΥ̓͂ 
{μ6 (μ!γὰ τισὶ ἰ8 Ὀὰΐ 84. οογγοϊαῖο ἰο {86 βοοοηά. 
ΤῊ ἰΒ ψθδὺ ΒΕΝΟΕΙ, ΤθΔΏ8. “16 ΟΥῸΒ8 δηὰ 
Ὀδρίΐβιι οἰαὶπη υ8 ἴον ΟἸγὶδὶ. Τὴο οονγο]αίτ ο8 
τ, τοἀθπιρίϊοι δηἀ 56]}-οσοῃβοογαίί οὴ.᾽"---[ὸ {89 
βουπαὰ δΟΠϑοϊο Βη685 οὗ ἃ ἴγσγυο ΟἸ γι δϑίϊδῃ Ὑ80 
Κποῦϑ Ὀαὺ ὁ56 Οχὶϑί, ἰλ9 θοηάᾷ οὗ υὑπίνθυβαὶ ζο]- 
Ἰονβῃῖρ, δος ΡαΥ Βα βΒρ ἢ 5. 8 σοῃίτοάϊοσίοη. [ὲ 
ἱμγόοῖίτοβ ἃ αἰγνίβίου οὗἨ ΟἸγὶϑὲ δρζαϊηδὺ ᾿ἰπμϑο]ῇ, 
βἷποο ἐ86 ραγίΐ6β, ψγὸ ὁχοϊάθ οδοῦ οἰδοσ, 4]] 
(ἰηκ ἰο δᾶτθ εἶπ. Ἠθποῦ ὑδθ απροϑίϊοη, “18 
Ομ νὶδὲ ἀϊνἀοα Ὁ [5 ἰμογθ ἃ Ῥβδυ]ηθ, δπ ΑῬΡΟ]]0- 
Ὠἶδῃ, 8 Ῥοίγί 9, 8 Οσπν βιϊδη Ομ νῖϑι 3 Τϊ8 ᾿ψ9 
ΔΡΡΙΥ ὑμ6 φαρϑίξοι ἴοὸ 811 ρδγίϊθθ αἰῖκο; δηὰ ηοί 
ΤΟΥ ἰο ἰδ6 ἴουΡΝ, 88 Βλυβ ἀο68, ν ΒΟ 1865 
Ρδι} ἴἰο ΣΡΙΥ, ἰδδὶ 186 πϑιη οἵ Ομ τίδὲ ορ]ογοά 
88 ἃ ῬΆΓΙΥ ἀοδὶρηδίϊοη τὴδϑ {πὸ τηοβί βἰ χη ἰδοδηΐ 
ονϊάθμποθ, ἐμαὶ ἐμοῦ, ὈΥ (μοὶγ βϑοίδυϊδηΐβσα, πδὰ 
τοῦῦ ΟἸτἰδὺ ἢ ρΐθ668. ΕὝΟΓΥ ῬΑΥΙΥ, δ6 ΒΑΥΒ, πιαβὶ 
8.11}, δ ὁ Ομ γι βι δ ΡΑυίυ, τὸ του ΐ ἴο μαΥθ 
Ομ εἰβί, 16 ἰοὴ ἰμοτὸ ποῦ Ὀὰΐ 010 ῬΙΌΡΟΣ 
ΟμΥ δι ΡΘΕ, ἰΐ 70] νοῦ ταὶ (86 ὁπθ ΟἸιτὶ δὶ, ἐἢ 
ὙγΒοπὶ 8}} ἀϊβιϊ ποι ὁπ 8 οὐρεὺ 0 Ὑδηΐ8}}, τγ88 σοηΐ 
δϑδαηον (Τὺ, Ζο  δοιτγι, 1886, 8. 4). 1 ἷἰΒ 
οἶθδν ἴῃ ἐἢ 18 ο86 {Π8. ἰδ οἷδι.890 15 ποΐ ἰο Ὀ6 (Δ Κ6ἢ 
88 ἃ αιοδίΐοη. ὕὉπάον ἐδο ἰότῖα ΟΠ γὶδὶ, τὸ ἀγὸ ἰὸ 
πηαἀογίβαηα ποὺ ἢ 6 ΟΒΌΓΟΝ 885 ἃ τι γ 8.108] ὈΟΑῪ οὗ 
Ομγίϑι (᾿βίϊυβ, ΟἹ5Ἐ.), 8}}}} 688 Ο  γἰβίϊδλη ἀοοίγϊ πο, 
186 Θοδροὶ (ατοιΐ 8), θὰς 189 Ῥαγβοη οὗ Ο τὶβί, 
8ἃ5 ἰ᾽6 Ηοδὰ οὗ (6 ΟΠατοῦ, ἱῃ ορροϑί(ίοη ἰο 4]} 
ΒΑΡῪ Ἰοδάοσβ. Τΐβ ἰδ ουϊδπὶ ἔγοπι {80 (οἰ ϊον- 
πᾳ αὐοδίϊοηϑ, ἴῃ τοι ἴπ6 Θχοϊαβῖτο στίρη οὗ 
ΘΟ τῖβι 85 [Γοτὰ ονὸν Ηἰβ γοἀθοπιθᾶ οη68, δῃηὰ ἐμ οῖν 
Οὐ χαιίομϑ ἰο Ηἰαι 65 βωυΐπρ Ὀ60η Ὀαρίϊσοα ἰηΐο 

ῬΟΓΒΔΡΘ ΒΊρδον βοογζδίοθ, δα τψῆο, ἀοϑρ δίς (πο Ηἶβ πδβιηθ, δγὸ βοὶ ἕουίῃ : ὕῦα8 δ] οσαοὶδοᾶ 
Ἀροβιοϊΐο ἕοσι οὗ {πὸ ἀοοίγίπο οὗ Ογἰδὶ, δουρὶ ] ἴοσ γοῦ Ὁ-[1τ: Ῥδὰ] ΒΌΓΟΙΥ 88 ποὺ ογυοϊβοά 
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ἴον γοῦ; νὰβ Ηο63 [Τ|6 αποβίϊοι ἰ8 ἰηἰτοάυσοά 
βογθὸ πΠῈ} (Π6 πορείϊνο Ῥαγίϊο]ὶ9 μή. ΜΟΥΘΡ 
δάάυςεβ 18 88 ΔΏ ἀΡζαπιοηί (0 νγουο ἐδ8ι (86 ῥτο- 
γίουϑ οἰδιβο 816 ἢ 18 τυυὐἡἱυμουΐ μή, 18 ΘΟ ΔΘ  ΘΏΓΥ͂ 
ἰο 6 γτοδα αἰ ογθη ἶἷγ, 88 ἃ ἀροϊαγαίϊΐοη. ἴο {π|8 
ΑἸξοτὰ τ ρὶϊθβ, “πὲ {16 μῇ ἰπίγοάυοο8 ἃ ὩΘῪ 
Ὥτπι οἵ ἰηἰογτοχαίζοηυ σοβρθοίϊηρ 8 ΠΟῪ ῬΘΥΒΟΙ, 
νἱΖ. Ῥαὰὶ; δά ἐμαὶ ἰὺ 88 ἡδίι γα] ΓῸΣ ΒΟ] αἰ ἐγ 5 
ΒΑΘ 0 ΟΧΡΓΟΒ8Β ἰἢ6 ΟἰΒΟΡ αιιοδβίϊοι αἰ δογοηίγ. 
1η μεμέρισται ὁ χριστός ἰδ τηδ]οδίγ οὗ ΟἾ τ βὲ 8 
ῬΟΥΒΟοα ἷβ βοὶ αζαϊπϑὺ (πα πον ἢν ἱπϑί δ οι ὁ0η- 
γογοὰ ἴπ: “1 αἰν! ἀεἀ"---ἰη μή Παῦλος ἐσταυρώϑη 
ὑπερ ὑμῶν, (8 ΤηθϑΏΠ 688 οὗἩὨ ἰμ6 ἱπαϊν  ἀ} Ῥδ] 
ἐπ βοὶ δραϊπϑὶ {86 ἐγ ρἢ οὗ Ὀϊνίηο ἸοΥϑ ἱπρ} 16 
ἴῃ ““ὑγὴ8 ογυοϊδοα ἴον γοα.Ἱ ὙΠῸ ἰμ6 δΒἰσγϊοὐθβὶ 
ἐπα ρΑΥ 4}} 7, τὶ σἢ ἸΘΥΘ ΔΡΡΌΘΑΥΒ 88 (π6 ἰχιιοδί 
Ῥιυάθησο, ἢ6 ΤΟΌυΚΟΒ ἄγϑι (86 ρῬασγίΐβδῃ αἰΐβοὶ- 
τηθηΐ ἰο [ιἷβ ΟὟ ῬΟΓΒΟΙ, δηἀ τη κο8 ἢ 086, ΨῈ0 
βοὶ ἴτῃη ἊΡ ἃ8 ἐμοῖσ Ἰοδά θῦ, ἰο 766] ἷβ ραϊηξαὶ ἃ18- 
ΔΡΡΌΓΟΥΔΙ οὗ ἰμοῖὶνγ σουτβθ. ϑ06}ἢ} Ῥούϑοι8 τ Μ1]6 
Ὀοδϑβίϊης οὗὁἩ πεῖν οοπηθοίΐοπ ΥΣ ἶτπὰ, ΟΥΘ 88- 
δϑϑϊχηΐϊης ἰο ἃἶπι ἃ Ροβι (0 ΒΊΟΝ Ὀο]οηρχοά ἰο 
Ομσγιδὶ οἰἴοθθ. ΤΟΥ͂ 6 γ6 δοίΐπρ οα ἐο Βαρροβὶ- 
ἐΐϊοη ἰμδὲ λὲ δὰ βυθοτοὰ ἴῸΓ {Β τὰ, δὴ δοί Ὑἢίσοἢ 
Ὑ{55 16 χγουηά οἴ (μοῖν ὈοΙοηρίπς ἰο ΟὨτἰδβί, τ ηῸ 
ἐβγουρὴ Ηἰβ βδουβοθ ζ0᾽ δ ποῦ δὰ δοαυϊγοά 
{86 τρις ἰο μον υπαϊνἀϑὰ ἀογοίίοη (οοπιρ. 2 
Οον. νυ. 16). [Π7 (48 βοοϊπ᾽ δηΐβιη 8116568) {86 8βαΐ- 
ἴοσϊηχβ οὗ Ομ γίϑί ῬΟΤΘ ΣΩΘΥΘΙΥῪ ΘΣΧΘΙΩΡΙΔΥΥ, ἰδ 6 Γ0 
ψοιἹὰ 06. πὸ Βι 6} ΔΌΒΟΓΡΑΙ ἐγ ΟΥ δ᾽ ΠΡ] Οἱ ΕΥ̓, δ8 8ι. 
Ῥαὺὶ ΒΟΓΘ ἈΒΒι.68 ἰ0 δχὶβί, ἱπ οοιηραγίης (ἢ 9 
Βυδονίηχβ οὗ Ομ γίβε ἰο [86 βυδογίηρβ οὗ Ῥδυ]᾽ 
ΟπΡ08]. Τὸ (μῖ8 στουπὰ οὗὨ οἷαίηι ἐΠΟΤΘ ΘΟΓΓΘΒ- 
Ῥοπὰβ {πὸ αυοδίίου οχργοδϑίηρ δηὰ σοηβγηΐης 
ἐμποῖν ῬΘΥβοΏ ἃ] ΟὈ͵οοίϊου ---ΟΥ σοῖο γὸ Ὅᾶρ- 
εἰκοᾶ πηῖο ἴ86 πᾶπὶ9 οὗ Ῥαι}72--Τ αὶ ἰδ: 
ὙΓΔΒ 6 ΆΠ|6 οὗἩ δι} ο8]1]0ἃ οΥοσ γοὺ δ γοῦν 
Ῥαρίΐδιη, 88 ὑπουρῃ δ6 τνοτο {86 Ῥϑσβοῦ ἰοὸ σοῦ 
γου ρῥ]οαροα γοιγβοῖνοβ, 8δπα ἰῃ τ λοη γο Ὀο]ἰ νὰ 
δὰ σοὶ γοὶ Ῥγοίθββοα 88 γοὺνρ [ωογὰ δηὰ 
δΒανίοινῖ Τἢἷ8 18 σοΥί αἰ ὨΥ [ἢ 6 86η86, ΔΙ μου ὶ 
“86 Ὀηρίΐδτα ἰηίο ἐδ Πδπιθ᾽᾿ ΤΩΔΥ Ὀ6 γτοχζαγάἀρα 
ῬΥΪΙΩΔΓΙΪΥ 88 Β πιο βί οι ηἰ0 ἰὑ 88 ἃ ῬΟΥΒΟῚ 5 11{6- 
ο]οπιδηΐ; Β0 8180 8ἃ38 8 ἱπιγοἀμποίΐοη ἱπίο ἔθ] ον- 
ΒΕΪΡ ΜΠ (86 ῬΑΓΟΥ παΙηδα 85 ἰπίο δὴ οββθηίίαὶ 
Ετοιυπὰ οἵ κα] γ (0 ; ΟΥ̓ 88 ἐπ πη γβίοη 1 σου μοο 
ἴο εἶπ, 80 ἐμαί (ἢ ΟὈϊ χαιϊΐοη ἰο ῥγοΐθϑβ ἔα (ἢ ἰὴ 
ἐμαὶ να ΐοὶι 15 Οχργοββοὰ Ὀγ (86 πϑη10 18 ἰπαϊσαίοα 
(ον. οὐ Μαίίμ. χχυῖῖ. 19). “Τὸ ζδοὺ ὑπαὶ 
8} Ρυΐδβ ἈΪΒ ὨΔ116 [ὉΓ 81} {μ6 τοϑὺ Ῥγοόοῦοθ ΒΟΥ 

ἱῃσο ΙΒ} δ6 νγὰ8 Ορροδβαοὰ ἰο 4]} {18 ῬΑΥΙΥ βρὶ- 
χῖί, πὰ ον ΒυΠΌΪΥ Β6 85 δῃχίουβ ἰμδὶ ΟἸσ δ᾽ Β 
116 Βιουἰ ποῖ Ὁ ργελυάϊοοά ἐπχουρὰ ἷ8 ΟΠ 
ΝΕΑΝΡΕΒ. 

ΨΕεΒΒ. 114-16. Σ τοδηῖς αοῦ ἴδδαξ 1 ὈᾶΡ- 
εἰσθἃ πόοῦθ οὗ γου.--Τῆο Αροβίϊθ σϑοορηΐζοβ 
88 8 ἰπϑῃϊς- ποῦν Ῥγονϊάθηοου ὑπαὶ Πο6 δὰ Ὀθοη 
ἱκορί, ἕον (6 τηοβὺ ρασί, ἔγοιῃ δ πιϊηἰδίοσίης ὈΔΡ- 
εἶβπι, βίῃσθ 9 διδὰ ἰβοΓΘΌΥ οὈνϊαίοα 411 ἀρροδι- 
8δης6 οὗ ἱπἰοπίΐοη ἰο Ὀϊηὰ ἰμ9 Ὀδρίϊτοά ἰο μὶ8 οσα 
᾿πβόναον δὴ ΔρΡροΆγδποθ ΜΒ ΟΩ οογίβ Ωγ σψουϊὰ 

ΔΥ͂Θ Δνίϑθ δὰ ἢ ΠΕΡ δβοίοα ΘΟΠ ΓΒΣΥ͂ ἰο ἰδ 
τι511.8] συβίοτῃ οἰ β6 ὙΏ6Γ6:---οαἵ ΟΥ̓ ΡΌΒ, ἰδ. 6 ΤΌΪΟΥ 
οὗ [6 βυπδροχιο, σοηνογίθα ἰπτουρῃ Ῥδὺὶ (Ασὶβ 
χΥΪ , 8).---ἐἀιὴ ἃ Θἰαἴταα, οογία γ ποὺ (86 056 οἵ 
ΘΟΥΌΥ ἐλεις Χσ. 4), Ὀυΐ {80 δῖ 88 ἰπαὺ (δ1ι8 
ταθῃ(ἰοηοα ἴῃ Βοπι. χυ. 28, ἃ τηϑδη οὗὨ ἀϊδεϊποίίοη, 
Ὅ|Ὸ οπίογίαϊ ποὰ Ῥβυ], διὰ στ δἷτα (6 Ομυτοῖ, 
Οἰμοῦ ὈΥ ζυγηϊβείηρ 18 ΠουΒ6 88 ἃ 0Ϊδοθ Ὁ" 
τοθθίϊηρ, υΥΣἱ ὉΥ γοοοίνίης ὑπ 6 γ9 Β0}} οὗ 86 ΟΠ ΣΟ 

88 ἩΪΒΠοα ἰοὸ νἱϑῖὶ Ῥαυ]---ἰἢ οτᾶθρσι τδαῖ το οἱ ϑ 
ΒΏ ΟΣ] 588 Υ---Βν {π18 18 Ἔχ ργοϑβθᾶά ποὶ (80 ἀοϑῖρη 
οἴ 86 Αροβίὶθ, Ὀυϊ πὸ Φέυδιε ἐπίεπίίοη ἴῃ ΟΥ̓ 6 Υ- 
ἴηρς 18 οοπαποί ἰπ δυο} 8 ΝΔΥ.---Ἴ 16 τυ ἶης 
9 Σ668118 δηοίδον οχοορίϊοῃ, “"ῬΟΡΉΔΡΒ ἕγοτηῃ ἴῃ- 
ζογπιδίϊου ἀογιγοά ἤγομι ΊΘΡΒ ἢ 885 Ἀπ 5617, το 
γἃ8 ὙἱΓῈ Πἰη." --ὠΟΑοἰαᾶ 1 Ὀδριεϊκοᾶ ε͵6δοὸ 186 
ΒουδοΒο]ᾶ οὗ βίορ βΒ8η88---ἰἢ 6 ἔδηαγ τ Βοτι 
πη χυΐ. 1ὅ δ 68}}18 “116 ὅγβι ἔγαϊίβ οὐὗὁ Αομδὶδ." 
οἶκος ἱποϊπ 68 4180 (86 ἀοτμρβίϊοβ. [“ὙὉπάου {86 
οἷά ἀϊθϑροπβαίϊοῃ, ὙΒΘΠΘΥΟΣ ΠΥ 006 ῥγοεββεᾶ 
Ψυδδίδπι, ΟΣ οηἰογοὰ ἰηΐο σουθηδηὶ τἱζὶ αοα, 88 
0Π6 οὗἉ 15 ΡΘΟΡ]6, 8}1 ἷ8 ΟΠ] δηὰ ἀθροπάθηίβ, 
ἐμαὶ 18, 41} ἰο βοῖὼ 86 βίοοα 'ἰπ ἃ σοργοβοηίβδίϊνα 
τοϊαιίοη, ογ ἱποϊυάοά ἰη ὑμ6 σονοηδηί, δὰ τὸ- 
οοἰγρα 1.85 δίῃ. [π ᾿ἰϊκ6 ΣΏΘΏΠΟΥ, Ὁπάον ἐπα 608- 
ῥεῖ, θη 8 δον οὐ Οἀδο 110 Ἰοϊπεὰ (86 ΟΠΓΟΣΝ, 
8 Ομ] άγοη τοσοϊγοὰ Ὀαρίϊδηα δὰ ὝΟΣΘ σϑοος- 

ὨΪΣΘΔ 88 πιο Ὑ5 οὗὁἩ ἰΐθ ΟὨ γι ϑίΐδη ΟἸυΣΟὮ ᾽᾽ 
ΗΟΡΟΕ]. [ἢ ογάον ἰο δυοϊὰ 4}} Ὀ] το [0 τυδῃὶ οἶ 
γα νηο88 ἢῸ 8648, Ὀϑδίᾶθα Σ ἱξπονν ποῖ 
ὙΓΒΟΊΒΟΣΙ ὈδριἰϊΞϑα ΔΩΥ οἵδοι.---ἰ “ [πϑρὶγα- 
ἐἰοπ, Δ] Βουρὶι ἰὶ το ογοὰ πἶπὶ 1} [8]1}]6, αἰ ἃ ποῖ 
τπαῖκ6 Βἴτῃ οὔμηϊβοϊθηΐ ᾿᾽. [10 νὰ}} Ὀ6 βθθῶ ἐμαὶ ἢ9 
Ὀαρίϊτοὰ οἷν ἐμ σαὶ σοηνυογίϑ, ΓΟ 8145, Ἡ ΒΘ ἢ 
(686 τ] 116, μ6 ὑγδηϑίογγοα {6 ὈΌΒΙ 688 ἰὸ 
ἘΟΙΡΘΟΥΒ, ΡΟΒΒΙ ὈΪΥ 4180 ἰο ἀθβοοῃβ, (0 Μ͵ι086 ἔμ πὸ- 
(ἰοπᾷ (ἷβ8 ἰῃ δουγβο Ὀδοηροὰ, [Ι͂ἢ ᾿ἶκ6 ΤΏΘΏΠΟΡ 
Ῥεΐοῦ (Αοίϑ σχ. 48). Οἱ {18 ροϊηΐ μ6 ποχὶ Ῥσζο- 
οοοἀβ ἰο ὀχρ]δἷῃ ἢ ἰτη 86] 7 ΤΠΟΓΡῸ {111} ὉΥ δβίϑιϊηρς (86 
νον μὸ ἱοοῖς οἴ 8 ΟἹ 66. 

γκεε. 17. Ἐς Οδνίεὶ δϑῃῦ 158 ποῖ ἴο 
Ὀαρτϊξθ Ὀπῖ ἴο Ρύϑδοδ ἴδ ΟΘ08069)] .--- δοηί ς 
ἀπέστειλεν ἃ Ῥὶἱαϊῃ Δ] υδίοη μΘΓΘ ἴο Ηἷδβ οἵ- 
βο0 85 ἀπόστολος. Τὴο δΔρροϊπίιηθῃὶ ἰο {}}18 οἵ- 
ἄοο αἰὰ ἱπάροά ἱἰποϊυἀο 6 σόοτγκ οὗ Ὀδρίϊσιης 
(Μδιῖμ, χχνὶ. 19). Βιυὲὶ ἱπ Μασκ χνΐ. 1δ, 88 
Ψ611 δ ἰὴ 1ὸ χχὶν. 47, Ασςίβ Ὶ. 8, δὰ Φολη χυ.- 
21, 86 ψοΥκ οὗὁἨ ργϑδοβίηρ, οὗ Ὀθαγῖηρ ἰθδίλι ον 
σοποοχαΐηρ ΟΒ γβι, ρΡρθδσΒ ἰοὸ Ὀ6 (16 οἰ οὗ ὁ4}}[ὴ0 
οὔ δὰ ἀροβίῖΐθ. Απά 8ο ἱΐ νδ8 ἰῃ {με οδ]]ἕὴς οὗ 
δι] (Αοίβ ἰχ. 1δ; χχὶϊ, 15; χχνὶ. 1θ-18 φορ. 
64]. ἱ. 10). Τμὸ ρῥγεδομβίῃηρς Ὑ ΒΟ} ἀακοποάᾶ 
ζαϊ!, τᾶβ {8.6 ῬΓΟΡΟΣ ΘΙ Γϑῆ66 ὉΡΟῺ (δα ποτκ οὗ 
Ομ τῖδί, νὸ ἰμ ἀφο πους Ηϊπ8017 Ὀαρίζοα Ὀυὲ 
ΟὨΪΥ ἱπτουρσ ΗΪ8 ἀϊδοὶρ᾽]68 (Θομῃ ἷν. 2). [“ΤῈ6 
τοαΐῃ (πη ἰπ ὑμ:6 σοτϊημλὶββῖο τῦῶ8δ8 ἴἰ0 819 ἀἷ8-- 
οἶρὶοϑ. Το σϑοορηΐζο 8 6 πὶ 88 βο} ὈΥ Ὀδρίΐδηι, 
Ὅ88 Ββιιθοταϊδίο, ἱμουκῇ σοιατηϑηάοά, δρᾶ ποὲ ἰο 
Ὀ6 8876] ποχίϑοίοα. ἿΣ (μ6 Αροβίοϊϊο ἔοσῃι οὗ 
τοὶ χίου, ἐστ δίοοά ἱπιπιθαβγὈΪΥ ΔθονΘ ἀχὶογ- 
ΠΑ] τἰϊοβ. ΤῊῸ ΑΡοδβέδϑυ οὗ (86 ΟΒυτγοῖ οοπῃδὶβιρα 
ἰῃ ταδκίης σἱ[68 τηογ6 ἐτιρογίδηΐ μὰ {86 ἰγα ἢ» 
ΗΟΡαΣΊ.---Ἡ ΒΟΟΣ γγϑ ἃΓῸ (0 δβϑιτηθ ΠΟΣΘ, 88 (4]- 
υἷι ἀοο8, Δη ᾿ἰγομὶοδὶ 10 ἱπιοηἀοα αὐ {ἢ} 6 ΟΡΡΟδΟΓ δ, 
Ὅ0 ΘΙηρ ογοᾶ ἰμ6 δβδὶος ζυμποίϊοι (0 σαὶῃ δάδθ- 
Τομίδ, ΤΏΔῪ Ὀ0 ἀουιδίοά. Ἐπ βαρροβιίΐου. {πδξ 
(867 ἀϊὰ βο, .β, δέ Ἰοαβϑί, ὑποοσίδιη. ΤμῈ ποτὰ 
εὐαγγελίζεσϑαι: ἰο ευαπρσεῖϊζζο, ἴῃ οἸαβδίο ὑδδ86, 

δια ΘΟΣΤΠΟΗΙΥ͂ ἴῃ ἐμο ΟἸὰ Τοβίδιηχοπί, κὸ 3 

δ ρ᾽ογοά ἰο ἀοποίο (9 δηπουποοιηοῃὲ οἵ 41] δοτί8 
οὗἩ χοοὰ πον, 18 ἰῃ (806 Νὸν Ταεβίιδιποπὶ πβοὰ 
Βοϊ οἰ γ ἴῃ σοχζαχά ἰο “186 ροοά (ἰἀϊηγΒ,᾽ ὈΥ͂ ΑΥ οΟΥ̓͂ 
Ῥτοδιηίΐηθησο, (1.6 Ῥγοοϊατηδίΐίοῃ οὗ βαϊνδίϊοη πὶ 
Ομγῖδί, διὰ ἐμ ἔθ] πιοηῖ οὗὁὨ (6 Ῥγογιΐβοβ δηᾶ 
{86 γογίοσὶ τουοϊδίϊοη οὗ ἀϊνῖπθ ζτ8οθ ὈΘΌΤΘ Ὁχο- 
Ραγοὰ (18. χ]. 9; 11. 7; Ἰχ. 6; ᾿χὶ. 1, ἃο.--τϑ 
σοπίγαβὶ ἴῃ “τοί,""--““Ὀυϊ,᾽" 18 ποὶ ἰο Ὀ6 νοδκοποὰ 
ἱπίο ἃ οοϊηρδχαίυο, “ποὺ 80 τυ ἢ 88.᾽" Βδρίβια 



ΟΉΑΡ. 

ὙΓ85 οὶ ἰδ οὈ͵οοὺ οὗ 815 σοιαμϊδββίου, ΔΙ Βου ἢ 
ἀλ νγ88 ΔΙ] ονγοα ἰο εἶτα. (Αοἱδ ἰχ. 1ὅ, 20; χχὶΐ. 1δ; 
χχυϊ. 16-18.)} 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Ὑ8ὸ ΟΒυγοῖ 18 Θββϑοη δ }}γ} οπό, 85 8 ὈΟΑΥ͂ 
Βαυ]οσὶ ἰο 9655 ΟΕ σὶδὶ, (80 οὔθ ρμογίοοί Ἰωοτὰ 
δοὰ Ηεδά, νῖο 885 8ὴ δΌΒοϊαίο ΥἹρῆὶ ΟΥ̓ΘΥ 4]}} (8 
ΤΠΘΙΏΌΘΥΒ ὈΥ͂ Υἱγίυο οὗ Ηἰ8 οοτρ]οὶθ 86] -οὔοσίης 
1η ἰδοὶν ὈΘΠα]Γ, ἀπαὰ ἴο Ὑοπὶ ὑΠ6Ὺ Δ΄Γ6 ΔΌΒΟ]υὐ ΘΙ Υ 
Ὀουπὰ ὉΥ Ὀοϊηρς ἰδία ὑρ ἰπίο ἤθ! ον ΒΡ τὶ τὰ 
Ηΐπι, δα {89 οἱϑηιθοῖ οὗ ἐποὶν 16 δπὰ {(Π6 βοὶϑ 
Κιτουπά οὗὨ ὑποὶν βαϊγαιίίου. [1ὑ σϑὴ ῬΥΟΡΟΥΪΥ Ὁθ 
αἰνίἀϑἃὰ πο τόσο μὰ ΟΒνίεὺ Ηϊπδο]ῦ οδη ὈΘ 
αἰνίαθά. [Τ{πὶ5 ὉΔῚ σδοπδίϑὶβ οὐἨ οἤθμθϑαβ οὗ 
δοπίἰπιϑηίΐ, οὗ δσοηϊοἰξοη δπὰ οὗ δρθθοβ. ΤἈδί ἴ8, 
ἐβόγο τησϑῦ ὈΘ δὴ ἴῃ γαγὰ δηὰ δὴ ουϊνγηγὰ ὑπὶ{γ, 
Δ ἰπΥ810]90 δπἃ ὁ υἱδὶ ὉΪ0 ὉΒΙΪ; (16 ΤΌΥΓΩΘΥ 
ταϑηϊζοδιίης ᾿ἰ86}}7 ἴθ πὸ Ἰδαίου, ὑμ6 ἰαῖίον βα8- 
ἰαϊηοὰ ὈΥ {[Π6 ἔογμογυ. ΤΠ6 ρῥτγοίθησο οὗ ἰδ ὁΠ9 
δ ποὶ βυϊδείοηῦ πίπουΐ (δ 6 ΟΥΒΟΥ.---οὸ {18 
Μο]6 τηλοῦ ὀχ διδοῖ ἀϊβουββοὰ Ὁ ΒΑΧτΕΕ 
ὁπ “δι μο]ο Ὁπϊῖν,᾽ “ ΒΘΆΒΟΙΒ ον Οδγιβίϊδη 
ὕπῖὶγ δηὰ σοποοτά,᾽" “Τὸ Οδ Βοῖο ΟΒ σον θ6- 
βογι ῦοα,᾽ Τγαοίεαὶ Ἡροτῖδ, γυοὶἷ. ἵν. ΤΙΎΤΟΝ “ Οπ 
ἐλε Ολωετολ οὁΓ Οὐτίδι,᾽" Β. 11. ναὶ 1ἰ. σμαΡ. 1: 
9ΟΕΝ Μ. ΜΑΒΟΝ, Οὐπιρίεί6 Ἡγοτῖε, γο0]. ἰΐ. ». 266; 
Ἐπηπιοπ᾿ 4 γον ἐδ, υοἱ. 1Χὶ. βεο. 18]. 

2. ΑἹ] φεοἰαγίαπέδι τιδης οαὐ οὗ ἀῃ ἱπογάϊ- 
Ὡδῖο ῬΓΟΐΌΣΘΠΘΘ [ὉΓΣ ἤμυουίίο ἑθδοι τ ἐξ α δίπ. [{ 
ξΓαρίυγοβ (818 πη ὈΥ Ἰἰπἱ εἶπ ΟἸτΙδι᾽ 8 υἱσῆ ΟΥ̓ΟΥ 
Ὧ5 δηὰ ον ϑυδ͵οοίΐοη ἰο Ηΐπι. [10 σοῃοθάοθ ἰὸ ἢ 
ΤΏΘΤΟ Δ}, ἰ0 πἷὶβ ρΘου Υ Ορ᾿πἰοπΒ δὰ ὙΔΥΒ δπὰ 
ἀοοιτγί 65, βοπιοί ίηρς οΥ͂ ἰπαὶ ρόνοῦ δηὰ ἱπηροῦ- 
ἰδῆσδο νυ ΐσὰ Ὀοϊοηρς ἰο ΟἸ τ ἰθὺ Δ] ὁπ; ᾿μαβηιο ἢ 88 
ἴι Ὠἰηάδ πιρῆ, δῃὰ πουϊὰ ἔαΐπη Ὀϊπὰ 4}}, ἰο {8 686 
ΟὈϊοοία, 45 ἰ οἡ ἐπ θ80 ΟΌΓ ὙΠ0]9 βα] γαϊοη ἀ6- 
Ῥουάορὰ; σλι8δο8 ἐμποῖ (0 πιοῦϑ ἷπ ἰδ θ86 88 {ἢ 9 
ΤΟΥΥ͂ οἰοιηοηΐ οὗ (μοῖρ οχίβίθηοο; ἄγαν α ἰο {ἢ 686 
ἐπεὶ δηΐϊΐγο ἀουοίϊοη, δῃἃὰ 8ΒῸὸ ΤΆΚΟΒ 8 ΒυΠ Δη 
ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ τὶ! Δ}} 8 ἱπά γἹ Δ ΔΊΣ δηὰ βίηρυ- 
ἸΔΡΙΕΥ͂ δὴ οββϑοη αὶ τηράϊδιοῦ οὐὗἨ ερὶ τ ἴτ18] 116, 
τσ ἢ σΟΙΏ.65 8[0η6 ὈΥ͂ ἐγυ ἢ δηὰ ρτδσθ. 

8. Τὸ 2͵ῸΟΡΕΥ οἱεισ ΟΥἹἩ Ολτνίοέ απα ᾳ ἐδλὲ ἱπείνγι,» 
"πεηζαξ ες Με επιρίουνθ ἐπ ἰλεῖρ γοίαίίοη ἰο πη 
ἐδ (λα ἔγμθ απίϊοἱε αἀσαΐηδέ δολίδηια σαὶ ἕδη- 
ἄεηοῖοβ. (ΟἸτὶδὶ 18 80 ἐουπίαϊ-οδὰ οὐ ἐγα ἢ 
δηὰ ρῖδοθ, ἴῃ τ οπὶ 841} Δ] 668 ἀτγ6}}8, πὰ ἔγοιῃ 
τοῦ Δ}1} Ὀο᾽ἑοΥογβ, οί 0 ὑθϑοῆογβ ον ἱδαρδί, 
ἄἀογῖνο ὑμεῖὶν Βρ γἰ8] Θχοο]]θηοΐοθ. ἩΒΘΡΟ ἐπὶ 
ἐσαϊ 6 τοσορτι ξοα, ἐμ 6 0 ΤΠ ΟΥΘ σὴ Ὀ6 πο ἰπογάϊΐη- 
δῖο ἀονοιίΐοη ἴο υδπ Αρθῃοῖο5. ΤΉ 650 ἀροῃοὶθβ 
ὁδῃ Ὅ6 τορδγάθα ΟὨΪΥ δὲ {86 γναγζίουϑ ἱπιροτγίδοϊ 
ΤΑΥ͂Θ ΟΥ̓ ἴΠ6 Οηο Τὶρῃί, νοῦ, 80 ἴδσ ἔγοι ἀθ- 
ἰαδϊπΐη ρ α8 ΌΥ͂ ΓΒ ΘΙΉΒΟΙΥ 64, 5 ου]ἀ οοηάα πο υ.8 ἅρ ἰο 
18 Βοθγοο ἔγοτι ὙΒΘΏΟΘ ΠΟΥ͂ δίγοδιη. οί 78. 
88 11110 ἀοθ5 ἰΐ ὈθοοΙηθ 18 ἰο ἀοαδρίβο ποθ ἢυ- 
ΙΔ ΔρΘΠΟἾ68, δηαὰ τ ΠΟΥΔῊῪ ἰπὶο ΟΌΣ ΟὟ Ῥ8Γ- 
εἰσαϊας Καονϊοάρο δὰ ὀχροσγίοβοο οὐ Ομ νὶβί, 88 
τπουσ ὁ γογο βυβδισίοηὶ πηΐο οὐυγβοῖνοθ. Β8- 
μὸν ἰξ τοῦδέ δρῬοδ8Ρ ἰο τ ἐμαὶ, {6 του βύ}6Γ- 
δυυπάδηι δηὰ σίονίουδ {Π6 7] π688 οὗ ΟὨτἰβὶ 8, 
ἔμ ἀγοδίου πειιϑί ὍΘ (Π9 ὩΘΟΟΒΕΙ(Υ ΤῸ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ 
δὰ πιδηϊίο] ἃ υϑ580}5 (0 ἰδῖκο ἱΐ ὮΡ, ὕγοι υδυΐοιιδ 
ἰὰοβ δμὰ δοοογδϊπρ ἰο ἐμποὶν βουθσδὶ σδρϑοϊ( 168, 
διὰ ἰο ῥγοβϑηί 1ἰ (9 οὐ πο ΓΒ ἰῃ ὙΓΔΥΒ διιϊ:ίϑὰ ἰο ἐμποὶτ 
τολτιῖϊο ἃ ποδεϑαῖιῖϊοθ, δοὸ ἐπδὺ ῬΘΥΒΟῚΒ 88}8}} Ὁ6 
τηοσὲὶ σα δὶ] ν Ἰοὰ, ὁη0 ἱδτουρ οη0 διὰ δηυίθον 
ἐδβρουκσὶι διοίμοσ, ἱπίο δ ρῬαγίϊοϊραϊίΐοῃ οὗ ὑδ9 

Ι. 10-17α. 8] 

γίομοα οὗ ΟΒτῖδὶ, δοοοσαϊηρ ἰο ὑμϑὶντ δοΎθγαὶ δρίϊ- 
ἐπ 68 δηα ποραβ. 

Βυὶ (ἢ) ΤΏογὸ {μὶβ8 ἰΒ ἀοηθ ἰῃ ἰσαςἢ ὑμ6 ἸηΟΥῸ 
ΟΡΟΏ ἀο68 ἃ ῬΟΥΒΟῺ φΓΔΑΙΔΙΪΥ ὈΘΟΟΙΩΘ 0 Οἱ ΠΟΥ 
αδρϑοίβ οὗ ΟἸγίδὲ δῃηὰ (9 οὐδ ογρβϑῃβ οὗ Η]ϊβ. 
Απὰ {ἐμἷ5 νὴ} Ἰοδὰ 8, οὐ [86 ὁὴη6 δπὰ, ἰ0 8 ἐιιὶ 
οϑίλιαδίϑ οὗ {μ:686 ΟΥ̓ΖΔΠΒ {ΘΙ ΒΟΥ 68, δηα, οα {ἢ} 
οἶμον Βαπά, ἰο τηοάοαὶῪ οὗ ἀσρογίτηθηὶ δπὰ ἰὸ ἃ 
Ἰονίηρς τοχασγὰ ΤῸὉΥ ΒΘ, 88 6 ΓΟ ἤτϑί 16 ἰο ΟΠ γὶθὲ 
δηὰ οὐΐδοά Ὁγ ὑμΐβ οΣ ἐμαὺ ἰδδσῖορ. Απὰ ὑ8}]9 
ἴπ6 ἰπίογοδβίθα δάβοτθποθ ἰὼ ΟὯΘ ῬΔΙ(ΙΟΌΪΔΙ 88- 
Ῥοοὺ οὗ Ομ γὶδὺὶ Ἰοδὰβ ἰο 8 αἰν᾽ϑίοῃ οὗ {886 οῃθ 
Ομ νδι ἴῃ ΟΡ ἴδοι ββ, δὰ (ἢ θὴ ἰο ἃ γτυρίυγο οὗ 
(89 ΟἸυτο οι ἱπίο ρῥαγίϊοβ, το ϊοῆ ἀθῶν ἰοὸ 6866} 
οἶμον ἰἢο 7}1 δὰ ρυόροῦ Θηὐογτηθηὺ οὗ Βαϊ ταίίου, 
διὰ βῃυξ {ποι β νυ 8 ὉΡ δρδαϊμδὲ οδοὴ οἵμονυ ἱῃ 
{πο86 δϑρθϑοὶϑ οὗ {ἰδμο 10 δῃ!ὰ ομδγδοίοσ οὗ Ομ Υἱβὶ 
πίοι ἤαγο Ὀθ66η ΧὨ  Ὀἱοα (ὁ πότ ἰπτουρσῇ ἐδ 9 
ΒΘΥΘΓΔ] ΟΥ̓ΖΒΠ8 ἰΠΟΥ ΠαΥθ ὁἤοθοπ, 86 ργοσθάυγο 
ψὸ δαγο 66 δηγυοσαιϊης σοπάυοίϑ αἱ αβὶ ἰὸ ἃ 
Ῥονίδοί ἀπ} οὗὨ οοηνϊοιΐοι δηα βοηἰ θη, ν ΐσε, 
φγοοϊυάίηρ 4}1} αἰγνἝβίοα, τη κοβ 10860]7 Κηονγ ἴῃ 
ἘΠῚ οΥ̓͂ Βροοοῦ, ν᾽ βογοίηῃ {86 τηδηϊο] ὰ συοΐδϑβ 
δοηἤοθδίης (806 οπδ 8] ὈΥδοῖηρ, 8]]-ϑυϊδοίηρς; 
Ομγὶδῖ, θη ἴῃ ΒΥ, ΤΪΒ 18 ἃ σαὐ Βο] οἱ ἐγ 
νοὶ 8 ἰο ὍΘ ἔουππά 85 11{{10 πῃ Βοιθῃ ΟΠ» δἰ ΐ- 
ΒΠΪΥ δα ἰπ ὑπ6 σοδρυ]δίίοΏ5 οὗ ἃ “αι μοΥδὰ ΟΥ 
ΟδΙναπίβιϊο βρϑοίδ! νυ. 

4. [ϑεοίατίαπίοηι; ἐΐ8 παίμγε απα οτίσίπ; 8 
ΒἰβίοΥ 08] ΒΟΓΎΘΥ οὗὨ ἐὺ ἴῃ ἐδ οχ᾿ βύϊῃρ δβρϑοίβ]. 
“76 ὑθῃ ΘΟ ΠΟΥ͂ ἰ0 ΒοοίανἼθηΐβηι 1168 ἱπ πυτίδη 
8016 8 πη 685 δηὰ δὲπι ΟΣ 688 οὗ ορὶ πίοι, ἰπ 6ὁ0Ὲ- 
οοἱλ δηὰ οχοΐβῃῃ. ϑοίδυϊδηΐϑιι 068 ἢοΐ 60}- 
βἰϑὺὶ ἰπ Βοϊαἰηρ 188 0 ΟὟΤΥ ῥγοΐθβϑίου (ὉΤ ὁ0ῃ- 
βοϊδῃοο βαῖο, Ὀυὺ πὰ υδίηρ ΟΣ ΟὟ ἴογιῃ οὗ 406- 
ἐγΐηθ οὐ σοὶ κί ο ΔΒ ἃ ἸΏ 6885 ΤΟΥ ΟΧΔΙ ἰἰηρ ΟΌΣΒΟΙΤΟΒ 
δα [ὉΡ ΤΌ] ΟΥ̓́ ΟΥΓ Ορροβίῃρβ οὐβοσβ. Απὰ 
ἐπῖ5 18 ποῖ οοῃρδησα ἰο Ἰοδάογβ δίομῃθ. Τῆδὺ 800- 
(ΔΙ ὙΠῸ ἀο068 ποὺ ἴθοϊ βίγοῃρ ΟΥὁ Θοιγδβοοῦ8 
ϑηοῦυρῃ ἰο (ΔΚ 186 ἸοδΔα, ν}}} δὐ Ἰθαϑδί ἰοΐῃ εὲτὰ- 
86} τ ἢ δια ιϊλουβ ἀονοίίοη ἰο βοῦιθ οἰ ῦ ρ6᾽- 
Β0ῇ Ὀοίίογῦ 8Δ0]6 ἰο ἀο ἱξ, ἱπ ὙΠ Ο86 ΒΟΠΟΥ δηὰ 
ΚἸΟΧΥ ἢΘ ΤῊΔῪ Βθδγο. Βυΐ ΟὈΥ δι δ ἐν σοΐαβοϑ ἰ0 
Ὅο δοοίδτίδῃ δὶ 4]. Ηον ἐδ θη, ἐΐ ἸΏΔΥ ὯΘ δϑϊοά, 
ἀο οχίβέϊης αἰνίβίοηϑ οοτηροτί Ὑἱτ 17 ἸΤΠΟΥ͂ 
ατδβο, πον ὑπ6 Ῥγουϊάθηοθ οὗ ἀοά, ουἱ οὗ ἰδ 
αἰνυϑὶ οὗ Βυμηδδ ορίῃΐοθβΒ. ΟἾΪγΥ, {ππ680 ἀθ- 
ποιαΐῃ δέξο οὐριὺὶ ποὶ ἰ0 αὶ ὁη6 διῃοίμοσ, Ὀυὲ 
1Π6Υ ουχλΐ ἰο ῥἷδηΐ ὑπο πιΒΟ6 Ὶ 65 ὁπ (ἢ 6 00. 601η» 
0 ρτουπᾶ, ΟἸγαί, δηὰ γοσορηΐὶσο ϑδοῦ ΟἰΒΘΡ 
{π6γ0.-- 86 οὴο ΟΠ τὺ σὴ ἤᾶγο Ὀὰΐ οὯ6 ἀοο- 
ἰγἷῃθ δηὰ οὔθ οῆυσοι. Βυΐ ὑπο ἐμὸ Βδπᾶβ οὗ 
ποῖ ΟἸ γε βυϊ αὐ αἰδίπίορταιθθ ἱπίο γαγίΐ68. 
Ετοιὰ ἐπὶ8 ΘΙἾ808 ἃ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ [ὉΤ ΟἿΓ ἐἠβα γόνα 
ἐμὲ ρμασίγ ὙΒΙΘΙ δοϑβ (ὁ 8 ἰδ9 φυτοδί 88 
ταοϑὲ ΟὈγἰβιΐδη,. Ῥαγίλοβ οσθ ὑπανοϊ 8 0]6θ. αοά 
διδογοὰ (πθπὴ ἐμαὶ ὑπὸ τσ Ὀθοοῖμθ ἱπβίσα- 
τηθηίδ)] ἰπ ὀχοϊιίης ΟΠτἸδίδηβ ἰο σγοδίοσ σϑαὶ], ἰο 
τοῦθ 4] ρυγ δοδίίοι, δηὰ ἰο 6 Ἔχοσοῖβο οὗὨ κί ΒΥ 
Του ὍΘΔΓΘΠΟΘ ἐονγτ 8 Θϑ ἢ Οἰμοτ. Ἐοϊοσγαίϊοπ 18 
8 νογὰ πῖον Βμου]ὰ ποὺ ὍῸ Βροκομ διηοηςξ 
ΘΟ τι σεΐαπα: Γ0Γ ἰοϊοτδίϊοη ἷβ 8 ὙΘΥΥ͂ Ῥγομπα, ἱπ- 
ἰο]ογδηὶ ποσά.᾽" ΗθυῦΠΘΥ. 

ΟὟΡ οοπἤοββίουβ (ἀτοοῖ, Βοχτοΐβα, Ευδη 6 1164], 
τὶ 411 ἐμοῖν αἰνί δἰ 98) δ.θ, οἢ ἰπ0 οπ6 Βδῃὰ, 
ἱδίογῖοαὶ ποοϑβδὶ (98; μὸν τοδυϊ θα ἔγοτα 189 
ειϑάυλ) ποσκίηρ ουἱ οὗ Ομ τὶ βίΐδη ἰἀ685 οΥ Ρυ]η- 
οἱ ρῖθβ, θυ} δ ἰδ Ἰ ιοοοταιίο, (86 Η ΘΡΆγο 68], 
δα ἐδ Ῥγοίοπίδῃης, τ ἢ 18 (ἢ 9 τὶ ποῖ] οὗἁ ἔγθϑ. 
ἄσαι, βυ δ᾽] οοῦ οὨΪγ ἰο ἐμὸ ποσὰ οὗ ἀοἄ. Οἱ ἰΠ9 



δ 18ΠῈ ΡΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

ΟΡ απᾶ, ἔπ οῪ γϑδυϊὲ ἔγοσα ὑπὸ ἀἰδίαγ δ η06 ο6- 
ςαϑἰοποά ὈΥ δίη ἐπ (6 ἀδνοϊοριμοαὶ οὗ Ομ γί ϑι δὴ 
ἐσ ἢ διὰ Ἰ1ἴ6. Τὶδ ἰ8 ἰγὰθ ουὐϑῆ ἴῃ σοϑρϑοὶ ἰὸ 
(χοὶν παίϊουδὶ ἔοσιβ: ἰδ ασοοκ, ἰλ6 Βοπιδο, (9 

ΟΘετγδῃ, δηὰ ἰδ ταϊχίυγο οὗ ὑπὸ ᾿δίῦον ὶτ Βο- 
τῆ δὰ ΟΥΒΟΡ δ᾽ οπιθηίδβ. Ἐθησο ὑπο Ροίγὶδο- 
ἀἰοη οὗ 89 γϑὺ ῥυϊθοὶρὶο (μϑοογδι 6) πη το Οεὶ- 
οπίαὶ ατοοὶς Ομυτγοι; οὗὁὨ {μπ9 βοοοῃά (πὸ δίθγασ- 
οἰιἶ641) ἰπ 186 Οοοἰάἀομί8) Βοταϊβὰ Ομ αγοΆ, 80 (μαι 
{86 υὐγὰ (ἰλ9 Ῥχτοίοδίϑῃ!) σϑῆλο 0 ΔῊ ἱπάθροῃ- 
ἀφπί ἔοτια ἴῃ ἐμ Βριοσο οὗ Οογπιδῃ 1116, ἀΠΠ6Υ- 
δποίης ἰ[56} ΟἿΪΥ δοοοτγάϊηᾳᾷ ἴ0 πϑιίζοηδὶ Ῥθου!}!- 
αὐἰιϊοβ. [ἢ ὁπ6 Ϊδ0θ ὑβοῦθ 88 ἃ τἰρί ἃ δᾶάδο- 
ΤΘΏο6 ἰο {πὸ Ἰοίίον, δοοοπιρδιηϊθα τὶ σνροδὺ ἰη- 
ἐο]]οοία] δουθηῃ δηὰ ἴοσοο οὗ νἱϊ; δῃὰ ἰὴ 

ΔΌΟΙΒΟΣ ΔΥῸ ἴγθθάομῃ ργουδίϊθα, βδϑβοοίδίθα 
αἰ σγοδίοσ Ὀγοδαϊῃ δηὰ ἀδρίς οὗ βρίτὶῦ δπὰ 
Βοηϊϊποοὶ. Βυΐ οὐ (|ὸ ρΡᾶγί οὗ Ὀοίᾷ (86 Β6- 
ζοτιαϑὰ δοὰ (6 ᾿ς ΘΓ8}} ΘΟμΠΙσΩ ΠΟ Ώ8, 186 1- 
ἄσποηοο οἵ ἰλ9 ὑνο τϑι ὑγ οὶ ρΡ]68 νγβδι8 διζαΐῃ 76], 
δηά ἰμ6 τοϑυὶϊὲ 88 8 βὶ οηΐης οὗὨ 1116 δπὰ ἴοσῃι, 
Μοῦ βιονοα 186] 7 ἰὰ (09 ΤΌΣΟΣ 6880 ἴΏ Δ 
ΘΥΟΣ- ΠΟΘ ΒΘ ΪΥ δυρογβοΐὶ δἀδῆοσθμσο ἰο (Π9 
Ἰοϊΐον οὔ πὸ ΒἰΌΪο6, δὰ ἴῃ ἰμδὸ Ἰαϊΐου 6880 πῃ δη 
οχιογμδὶ ἰηἀυταίϊοι οὗ 8 ἴογιι οὗ ἀοοίΣ]9,----Ὑ ἢ 
Ἧ85 οὐἱρίμδν ἔγοο, δηὰ τυ δἰ ἢ δαβογίοα {80 ἔγϑο- 
ἄσοπι οὗ [16 Το} Χο 5 ΡΟΥΒΟΙΔΙἑΥ (}διϊ βοαίδοπ ὈΥ 
ΤᾺ 11}},--τῦπ}} δἱ 1δϑὺ ἰὼ ὈΟΐΒ ΒΡ Γ98 8, [4180 ἴγϑϑ- 
ἄοτῃ υϑυγροᾶ (86 ἰΆΣΟΙΘ, ἃ δι᾽ θοίἑνιν ομμδηοὶ- 
Ῥαϊϑά ἔγοιῃ 81} οὈ] κϑίλομβ ἴο {πὸ ψογὰ οὗ ἀοἀ; ἷπ 
οἴδοῦ ψογάβ, ται ομδ] βῆ. μὰ ΠΟῪ {6 ΟὨΪΥ͂ 
ῬΓΟΡΟΣ στοίασῃ (ὁ υπἰΐν σἂ Ὀ9 οἰοοίοα ὈΥ δἱ- 
ἰδίας υπίο ἰμ6 Καονίοᾶρο οὗ 86 ἐσαΐῃ οὗ {86 
Βούσαΐ Ὀυϊηοὶ 68 ΔΌονο τηθη(ο0η64, δηα ὮΥ ἤτ9- 
ἵπρ ἄονῃ ἴῃ ον Ἰ᾿ἰνίπρ σομβοϊ οΌΒΏ 688 {86 δι18 
ἔοι οὗ ἔπ ρβδί, δηὰ υἱϊὰ (986 ὑμ6 ἐγα ἢ οὗἉ 8}} 
ὑδαὺ Β68 Ὀθδὴ ἰγϑηβιηϊ 64 ἰο τι8, ἐπ τοῦ ἢ ἃ ἀθοροῦ 
Ῥοῃοίχϑιίοη ἰηίο ἐμ ψογά, ΟΥ γδίμοσς ἱπίο Ομ ν δὶ 
ἩΗϊπιϑοἸἴ, νμο 18 (6 Κογποὶ δηὰ βιιθβίβῃοο οὗ ὑμ6 
γϊίίοι οτὰ; δηὰ ὑπγουρσ 8 ποῦ ἈΠΌ], 
861 {-ἀοηγὶπς Δρρτορυδἰλου οὗ Ηΐπὶ ἰῃ ΟἿΓ Ἰΐνοϑ. 
β06ἢ ἃ γοίυσγῃ ἰ8 δὶ [89 βδ8:ὴ0 ὑΐπ|6ὸ 8ῃ ΔάΎϑδη090 
ἐονγασὰβ [86 ἰσὰθ υπίοῃ, τοῦ (Π9 δρὶτιὶ οὗ αἀοἀ 
ὙΠ] ογοαίθ ΟΥ̓ ἰδ 9 δδυιηοηΐουβ σοι ἰπδίϊοι οὗ 
αἰγογβί ΐοδ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. 7Τλε 4 ροείοϊϊς ἐχλοτίαζίοη ἰο ὠπίίν, αὐ ἀγοββοα 
ἴο 8 σΓΟΙ ἰοτῃ ὈΥ Τδο.Ί0η8, δπὰ Βυϊϊοὰ ἰο ΟὨνὶΒ- 
ἰοπάοτῃ δί ἰδ ργοϑϑηί ἰΐπιθ. 1. [18 τηδίίου: α. 
Το Βροδκ (ΐθ β8π10 ὑπ, ὉΠΙ(Ὺ οΥ͂ ΘΟ οδϑίος ; ὁ. 
οὨ {πὸ Ζγουπὰ οΥ̓ υὨϊὶγ οὗ βοηιἡππθπὶ δηὰ υἱόν. 
2. ΤΠὸ πιοίϊνο οὗ δβιυισῖδ ὉΠΙ(Υ : (8.6 Ὡϑιηθ Οὗ ΟἿΓ 
1ογὰ 7 68ὺ8 Οἰγὶβὶ ; 6 ἀὰθ τοραρὰ ἴον ἐμὰ ἰεἰογοβὶ 
811 δανθ ἰη Ηἰΐπὶ δοοοταϊηρ 88 Ηθ δ88 ρίνεη Ηἰπ)- 
Β0 17 ἰο 6 Κηόνη, οχρουιθποθὰ δηὰ οηϊογο ὮΥ 
ὑμοιι (νυν. 10-]8). 

2. Τε γοπῷ 97) Ρμαγίϊεδ ἐπ ΟἈγιδίενάοηι; α, 80 
ἴα 88 ὑπ6γ βυροτάϊηδίο Οἢτγὶδὶ ἰο Βαμηδη θολὰ 85 
ΟΥ̓ Ρυΐ (Π686 Ἰ᾿ΘΓΑῚΪΥ ἱπίο ΗἾ8 ρμἷδθο; ὅ. 80 ἔδυ ἃ 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΒΟΥ ΟἾΥ ἀαροπάθοηϊ οα βιοἢ Ἰεδάοτα δηὰ 
(Δ Ῥσγῖάο ἰῃ ἰδ απι; 6. 80 [Δ 88 ὑπ 6γ Θχο]υάθ, 
ΒΟΟΙῚ δὰ μεὶθ οδοὰ οἰθῦ: α΄. 80 δ᾽. δ ὑπὸ γ 
Ὀοδϑὶ οὗἨ ἐμοῖσ ραγὶ βδηβμὶρ ἰὰ υδίη βο] - δὰ οἱ ΘΏΟΥ͂, 
διηὰ δεοὶς ἰο αἱ ου ἵν ὑμϑιλβοῖνοδ δοὰ ἐποὶν Ἰοδουβ 
ἴῃ ἴὶ Δ 12, 18). 

8. 76 ργορεὲγρ οοπαμεὶ ὁ ἃ ἱἰεαεοδέρ ἰοισαγαῖξ 
διιοὴ α αγὸ ἀευοίεα ἰο ἀΐπι: α. ἱπαὺ πὸ ρογρείι- 
8}}Υ ρΡοίηίβ ἐμβθπὶ ΔΎΘΥ ἴγοδι μἰταβοὶῖ ἰο ΟΠ νἶδί (ν, 

10), νυ] 119 6 ΠΘΥ͂ΘΡ ἔογζοίβ ἰΒδί 6 δῃά ὑπο ν δ}}}( 8 
ΔΓΘ ἱπαθοίοα ἰο Ομ γἰϑὶ 70 ϑυθυγίμῖηρς (Υ. 18); ὁ, 
{μδι ΒΘ ΟΥ̓́ΘΥΡ ΚΘΘΡΒ ἰπ Υἱοῦ ἰδ6 πιδῖη ΟὈ͵θοῖ οἵὨ δεῖ 
σπᾷ, 0 ργοδοῖ Ομ γῖδί (νυ. 17). 

Ὕκμϑ. 18, 14. Α8 ἰμὸ Οογὶηὐδὴβ τηδάο ἰἰ 8 
τηδίίον οὗ στοδὺ τηοπιϑηΐ ὄψ τοΐοπι ἴΠ6Ὺ Το τ6 ὈΔΡ- 
ιἰχοά, ᾿πϑίϑϑδὰ οὐ οοῃμβίἀϑγίης ἑπίο τολοτα ὑπ 6 μαὰ 
Ὀθ6ὴ ὈδΔριΪΖ6α, 80 ποῦ πιυ]εϊϊὰὰδ8 μυϊ 8 σγοδίον 
Βί "685 ὈΡΟῺ ἴἰ16 Ῥϑ ΓΙ ὄν ολοπὶ (6 ἃΓΘ Θοπῆσμηοα, 
ἰδὺ ἐπίο ιολαί δηά ἰο ιολαξ ἰμ86γ δγὸ σοῃῆγιηρά. 
(Δδιδέ, Ἡδγίετὸ., 11. αὶ 19.) 

ΚΤΑΒΕΚΕ: κε. 10. Το ποδ]οδὶ υἱσίαθ τὶ ἢ 
ὁδῃ Ὀοβὶ ΟἸὨτἰδιϊδῃ8 18 Ὀγοί ΒΟΥῚΥ ὑπίος ἰἤγοῦρ ἐμ 6 
θοπά οὗ Ἰογνο ((ο]. ἐἰϊ. 14), δηὰ (μ18 Ὀοοδαδβα οὗ 
Ομ γβιβ οοπιηδηὰ (πο. χιϊὶ. 84) δηὰ οὗἉ πἷ8 Ῥγαγογ 
(πο. χυιὶ. 11), αὔΐον (88 ΘΧΔπΙΡ]9 οὗἁ 16 Αροβίο]ῖο 
Ομαγοῖ (Αοἰϑ ἱν. 82) ἀπὰ ἐμὸ τηδηϊξο]ὰ ὀχ βογίω- 
ἰἰοη8 οὗ πο ΑΡοβί]68 {ῬῈ1}. δἰ. 1; 1 Ῥεῖ. 111, 8; 
ἘρΡἈ. ἰν. 2). Πάνοκ:--ἼΒὸ ὉΔΥ οὗὨ {πθ Ομ υ ΣΟ ἢ 
͵Ββ ΘοΡ ΔΙ ὨἸῪ το ἱπδἰβίθα ὁῃ 8πὰ γ ΣῪ ἱπιροσίδηίϊ. 
Υοὺ ννϑ χπυδὶ ἰδ σᾶγὸ ποὶ (0 Ῥγϑβοσὶθθ οὯθ ἴῸΓ 
ΔΏΟΙ ΝΟΥ ἃ ΤΌΤ ΟΥ̓ 8 ΠΒΙῚΘ ΒΟΘΟΓΟΪΠς ἰ0 ΟΥ̓ ΟΥ̓ 
ΟΡῚΒΙΟΠΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἰη ἱποϊάδηία]β Ὑἱο ἀο ποὶ 
Ὀοϊοης ἰο ἐμὸ ἔμπα δι θηί8}8 οὗὨ ἔδὶι ἢ. [π 689 
ΤοΒρϑοῖβ {6 γὙ6 Ιηυδὺ Ὧθ ΥΩΥΟΙΥ οὗ Ἰυάρτηοηί. 1ὲ 
8 Θμοικὰ ἢ 6 δῷτθο ἴῃ 8}} τοδί σα θϑβϑηϊὶδὶ ἰο 
Βα] νδίῖοπ, Ηερ. (ν. 11):- Ἶ "δὶ ἃ ββαῖηε! Ἐοπὰ- 
ἴῃ δϑυηᾶορ ἐμὸ Ὀοὰγν οὗ ΟἸσὶδι! ἯὯο ρεγρο- 
ἰγαῖθβ 8 τὰ οι οΥἿ Νοί (86 Ῥοδοθιῦβ κοῦ, ποῖ [86 
ΘΟΠίρδββουβ δηα ἔγίθη δ οὗ ΟἸιγὶδί, Ὀυὺ (ἢ 6 Σοδ]οῖβ 
νυἱτπουΐ ποπ]οάρθ; (Π 0860 80 ον Ῥχοΐδῃα δὰ 
ναΐϊῃ ὈΔΌΒΙ]ηρθ; ἐπηρυγο βρ 1.18 γῆ ῥγθδ οὶ 
ΟὨγῖϑὶ οὗ οοπίοηιΐοη. Ο πηδῃ, βίυαγ (μ6 ργεοορὲ 
γν Βἰσἢ Ἰπουϊοδίθβ {Π6 χοβίοσγαίϊοι οὗ {86 ογτίηρς 1 
8 Βρίχὶ οΟΥἩὨ Ιηθ Κη 688 (6.4). νυἱ. 1) δῃὰ οχοσγοὶδϑϑ 
{γ 501 (πογοΐῃ. ΥὙΕΒ. 1].--- ΤὍδοῦοΣΒ βμουϊὰ ποὲ 
Ὀ6]1ανΘ ΘΥΘΙῪ τοροτΐ, θυΐ βμου]ὰ δθοοσίδϊη δοῖβ 
Ὀεΐοτο (ΠΟΥ͂ ΣΟΡΓοΥΘ. ἴο ρἶὶνο ἰπίοτιπδίίοη δὲ 
ῬΓΟΡΟΣ αὐδιίοτβ ἔγοτῃ 8 ἀοδῖσθ (0 οἰδοοὶ σϑύοόσιω 18 
0 815: ΟὨΪΥ οἱ σᾶγὸ Ὀο ἰδίεοῃ ποὶ 0 οχαρρογδαῖθ. 
γεε. 12.- ΗΟ. ἰδ ἀπο ἰο ταϊηἰβίθγβ, Ὀτύὶ ἐμ οΥ 
ταδί ποί Ὀθ δεγσυϑθὰ δβ8 Ἰογὰβ. 70 68]] ΟΠ 686] 
Τα ογδῃ ΌΥ ὙΔΥ οὗ ἀϊπιϊποιϊου ἴγομα ἴμ6 Ῥαρὶδϑίϑ 
ΟΥ (Π080 ὈοΪοηρσίπς ἰο ΟἾΒΟΣΡ ἀσποιϊπδί! 0}5, τὶ ἢ - 
οὖϊ δαἀδιοσίης ἰο ΓΌΓΒΟΥ 85 δυϊδοσὶγ, 18. ποί 1πλ- 
ῬΓΟΡΟΡ; Ὀυὺ ἰο ἀο ἐπ18 ἱπ ἃ δβοοίδυϊδῃ βϑρίγιἐ ἐπ 
δὶ 88 ἩΓΟῚρ᾽ 88 10 νγᾶ8 [Ὁ {8.0 ΟΟΥ̓ ΙΒ ΔῊ [0 ΒΑῪ, 
“41 βῳ οὗ Ῥαυ].᾽" ὙΕΕ. 18.---Τὴο ἀθδί οὗὨ Ογῖδὲ 
18 ΔΙομο τηογἰἰοτίουθϑ; ΠῸ Βαὶπὺ δὴ τηογὶϊ Ἀπ γ- 
(ΐπς 1ῸΓ ἰπη86}7, το 1685 Βατο 18 τηουλῖ8 
᾿ἱπιραϊοα ἰο οἰμοσβ. ΥΒΒΔ. 14, 1Ὁ.---ΤῊ)ο, δδγθ οἴ 
Οοὐ᾽ 8 Ῥχονίαθῃοθ ΟΥ̓ῸΡ ὉΒ ὁδῃ Ὀοθδὲ Ὀ0 τοοογηϊτοα 
πη ὑπὸ ἰβϑβιιθδ οὗ οὐδϑηΐίβ, το 18 ὑμοὴ (0 Ὀ6 κο- 
Κηονϊεακχεοὰ πνῖϊ Τούόγθποο δὰ ρταϊϊτὰἀθ οὐθ ἢ 
ἴὼ (88 Βι14]]6ϑὺ ραχί σι] ΥΒ. 
γε, 10. Βυβαξῃ: ““Ξροδκ {πὸ βδῦιὸ ἐμίῃς ν᾽" 

ἘΠΙΘΟΘΒΒΆΓΥ, σαρτίσίουβ ἀονυϊαίΐοι ἔγοϊῃ 11:0 οϑί 8. 
Ὀ]δοἃ ἔογπιβ οὐἁ ἀοοίγϊηο ἐδ 8 υἱοϊδίΐοη οὗ ἴδ 6 
Βρὶτὶῦ οὗ ὑπ} δηὰ Ἰουθ. 
[Τοῦτο ΓΘ ΩΔΙΩΥ͂ ΒΟΥΘ αἰοίδίοπδ αἱ (18 ἀδγ ἰδ 

Π|6 του] διροηᾷς δὰ δοίπνοοῃ {116 ΡΓΟΐδβϑθοτδ οὗ 
(09 ΟΠ τ βιίδη τοὶ ζίου, οὶ δθουὺ (μ89 ἀοοίγῖηθ 
δὰ ψουβδὶρ οὔ 80 αο5ρ6)], 88 8180 ἐμ ἀϊβοΐρ!π9 
ἐποτοοῦ. Τμαὶ ἰμο8ὸ ἐσίδίομδ τὸ ΟΥ̓] ἴῃ ἐπ θπὶ- 
ΒοΙνοβ δῃὰ ἐδ σδῦβθ οὗ γψτϑαί δυἱ]β, Εἰ πα οσ 698 
οὗ ἐη6 οβροὶ, δπὰ α]] ἐμ οδοοίβ. ἱῃογοοῦ ἴῃ 186 
νγοΥ]Ἱὰ, ἰ8 δοϊςπον)οάχεὰ ὮΥ 6}}; δῃὰ 1ὲ ἐβ ἀουδί- 
1688 8 ἰδίῃ ἰο Ὀ6 σΓΟΘΙΪΥ Ἰδιηθηἰοα πὶ ἐπ 6 (009: 
ΤΑΙ οὗ ἰμοδοὸ ψη0 δῖὸ οδοὰ Οἰγ  βιΐδηβ δ. 
ἀορενίοὰ ἔγοτα ἐδθ στοαὶ σχυὶὸ οὗὨ “"οορίῃς 186 
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Ὁ οὗ {πὸ βρίγιὶ ἴῃ (86 Ὀοπὰ οὗ ρε866.᾽ Ηθ 
πο ἀοιἢ ποὶ ῬΥΔΥ͂ Δ] ναΥ8, Π0 18 ποὺ γολὰν ὙΪῈ 
818 αὐθοϑὲ Θμἀθλυοῦ ἰὸ σϑιηθὰν 1818 ΟΥἿ!, 10 σθ- 
πιοτὸ ἰδ 5 σγοαΐ οὐδιγαοσίίοι οὗ ἐδ 6 ὈΘηοδὶ οὗὨ {16 
θο5ρ6] ἰ6 Βοαγδ6 ΟΣΌΠΥ [ἢ 6 πϑιηθ οὗ ἃ ΟΒτἰβιΐϑη.᾽ 
ὅοην Οὐπκν.] 

γεε. 18. ΟΑΥνΙΝ : “Ῥ8ὺ] ογυοὶβοα ἴον γου "ἢ" 
-- [δῖ ρδββαρα ταὶ δι68 δραϊηϑ {πὸ τ ]οὶςθα δ60η- 
ἰτίταποθ οὗ δ ρὶ8ἰ8 ὉΥῚ Ὑθϊοἢ ὑμοῪ αδἰϊομρὶ ἰὸ 
ΒοΪδίον ἃΡ ἐμοῖσ δυϑίαπι οὗ ἰμἀυϊσοποθθ. ΕὉΓ ἰΐ 18 
ἤτοι 86 Ὀϊοοὰ οὗ ΟὨ  ἰϑὶ απα ἰδέ πιατίψτδ ἰπαῦ {600 
ΠΆΝΘ ὍΡ (δὶ ᾿ππδ Ἶ ΠΆΡΥ ἰγθάβυσο οὗ 86 σῃυτγοῖ 
προ ΒΟΥ Ὀγοίθηα 15 ἀθα]ὺ ουὐν ὈΥ τηθΔῃ8 οὗἉ 

ἰπάυϊζοηθοθ. δα, Βόονοσ, Ῥδὰ] ἴῃ βδίσοηξ 
᾿ουὴϑ ἀθηῖοβ ἐμβὰῦ ΔΩΥ͂ ὁη6 Ὀυὺ Ομ γδὶ 885 Ὀδοὴ 
ογιοϊβοὶ [ὉΓ υ8. ΤΠ6 ΙΩΔΥΓΥΓΒ, ἰὖ 18 ἰταο, ἀϊοα 
ἴογ οὰν Ὀθποδί, Ὀυὺ (48 ζ80} ΟΌΒΟΓΥ68Β) ἰΐ τνν88 (0 
ΓαΡηἾ5 ἢ δὴ ΘΧΘΙΩΡΪ6 οὗὨ ΡΘΥΒΘΥΘσΔη66, ποΐ ἰο0 ᾿ΓΟ- 
δυγο [ῸΥ 8 ρΊΓ9 οὗ τἰχ θοῦ βη 685.» 

γεπ5. 14-17. [ΠΡ τἰ86 ἀοοίγῖπο οὗ Ὀδρίϊϑιηα) 
Τοχοπογοαίϊίοη Ὀθ6 οοτγθοί, Ῥ80} νν8β ἱπβίγι πηθπίδ] 
ἴῃ βδυϊης Ὀαΐ ον" 8Β0.}}5, Οδνίδί ἢν (πῃ 9 δοπιμπκἶ8- 
βίοῃ οὗ τποάθσῃ Βοπιϊβὶλ τ ΒΒ ΟΠΔΥΥ͂ ΒΘΘΠῚΒ [0 
τοδὰ (86 σϑύϑγϑο οὗ ϑί. Ῥϑυ}8β. Ηο 15 βοῃΐ ἰὸ 
Ὀδρίΐ26, ποῦ (0 ῥγϑδοὶ (86 (ο8ροὶ.] 

Π. ΤῊΝ ΤᾺΝ ΜΕΤΗΉΟΡ ΟΕ ΡΒΕΑΟΘΗΙΝΑ. 

Α. Μερυσπαηί ἰο ἰδὲ ργεαοϊοίϊοπδ ὁ δοίλ Οὐγέεκα απὰ ὕει. 

ΟἾΠΑΡΤΕΒ. ἴ. 17--25. 

11. Νοὶ πῖῖὰ Γ᾿ ἐν] τίβάοπι οὗ πογὰβ, [ἀἰβοοῦγββὶ] 1οϑὺ ὅ}19 ογοββ οὗ ΟἩ σἰβὺ βῃου]ά μ6 τυιδὰθ 
18 οὗ ἤοπο οδαοοί. ΕῸΣ Ὁπ6 Ῥγϑδοδίηρ [ἀἸβοοῦΓ56} οὗἨ [6 ΟὐΌ88 18 ὅο ὕμϑὴὰ ὑμαῦ ρουβὴ, 
19 (001 15} π688.; θαὺ ἀαηΐο 18 ΜΈ]Οἢ ἃ’ βανϑά, 1ὺ 15. ὑῃ6 ροῦν οὗ ἀοά. Ἐδν ἰὐ 18 πε ίθα, ὦ 

Ὑ|1} ἀοβίτου ὕμ6 πίβάοαι οὗ (Π}6 τ 186, δπα 5||}} Ὀτίπρ' ὑο πούβίπρ; {π6 πηἀεγβίδηάίηρ; οὗ 
20 {86 ργυαεοηί. 
21 πουϊὰ ἢ Βαίῃ ποὺ αοἀ τηδάθ ἔ0Ο] 88 ὑπὸ τίβάοιῃ οὗὨ {18 ποῦ] ἁ [06 πον] 7 

ὙΒοτο 8 (6 πίβοῦ ὙΠΟΓΟ ὑθ {π6 Βουῖθο ὙΠ6ΙΘ ὑ8 (86 αἰβραίος οὗ Ὁ}}19 
Εον δου 

δὲ [βῖπ667} ἴῃ {Π6 τίβάομι οὗ αοα ὑπ του] ὰ ὈῪ τίβάοτῃ ΚηΘ ποῖ Θοά, 1 ρ]εαβθὰ 
22 (οἀ ὈΥ ἢ  ὈΟ] 8 η688 οὗἨἁ ργϑδοίπρἤ [ο βαν6 ὑδθπὶ {παὺ Β6]16ΎΥ6. Εν [βἰμοθ Ὀοίἢ]ὅ 
23 86 [οητ. {Π6] 76 0178 τϑθααίγο ἃ βίρῃ, [βὶ 5.8] διὰ ὑ88 [οηι. [ῃ6] αὐτο ῖκ8 βθοὶς αἴνονυ πὶ βάυηι: 

Βανι γα [οὰβ ὑδ6 δοῃίγαυυ } ρσθδοῖ ΟἾἸσίβὺ ογαοιῆθά, πηΐο ὑπ0 [“»π. {Π6] 7] 608 ἃ 
24 βία ΣΡ Ό]ΟΟΚ, ἀπμὰ ἀπο ἴπθ [οηι. {}.6] ατθοκβ [6 }01168 ἔϑνεσι]ἘὈ 00] 15 π688; Βαϊ 

πηΐο {π6πὶ ἩΔίοΝ ἅγὸ οδ]]οά, [ἢ 686, (Π0 04116047} θοΐἢ 96.778 δῃὰ ασθοκϑ, Ομ σῖβο {πὸ 
25 ρόονχογ οὗ 6οά, απὰ ὑπ0 πίβϑάοιι οὗ αοά. Βοσοαυθο ἐδ ξ ο  ἸΒη685 ΟὗἩἨ Οοἀ 58. ὙΠΒ6Γ 

ὑπδη θη; δηὰ {06 ΜΘΆΚΗΘΒΒ οὗ ἀοἀ 18 Βίγοῦροῦ ὑμδη ὨΘΏ. 

οὸ τούτου οἵ ἐἶπ9 Γοοοϊνοα ἴοχἕ [5 πάἀουνιθα! Υ δἰκρρύρανυ ΘῈ 16 ΡῬγοοϑάϊης. ᾿δοδλδηπ δηὰ Ἐ δοῖθι- 
1 Υον. 17.-- [ἐν σόφίᾳ λόγον ταῖσι Ὀ6 χοπᾶἀοτοᾶ : ἴῃ ΡΒ ἢ] Οσορἶο ἀϊδοοτιγαθ 
Ξ Υεῖ͵ 720.-- 

ἀεί τύύοςς [ἰ δοοοεάϊηχ ἴο ἴμ6 ὕὈοθὲ δΔαἰδογί Ἶ68. 
ἃ ὕες. 21.---[ἐπειδή ἰΒ ποῖ τϑιῖρογαὶ ὑπαὶ ΠΠ8}70.---Αι.} 
4Υες. 2] .---ἰ κηρύγματος : Ῥαδενὸ ποῦπ, ἴδ9 ἰμίπς 
ὃ ρος. 22.---ὀπειδὴ καὶ. ἴξ ἸΩολν ὈΘ6 γοπάἀογοα : “" ΕῸΓ 
4Ψρον. 2Σ3.---Τὴὸο ρμίαγα! 
1 δον. 23.---ἰδὲ αἴτον ἐπειδή ΘΟ ΓοΒδοα οοη γα οΥ.} 

τολο θὲ ὈΟΤἢ ἢ οοηξοηίδ δηά ἴῃ οτη).] 
18,᾽) ὑπὶ ΚΙ πρ ἰταηβ᾽ θθ ἃ8 ἀρονο.) 

μεῖα ἰβ υϑζἴῇος δἰξοδιοι : τ ΒΘΙΒΘΡ [{ [8 1 ΘΓΏΔΙΥ [ἢ 9 ΤηΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΘ ΠΙΔΥῪ Ὁθ ἀουδίοά. 

δας. 28.---εθνεσι ἰ6 ἀδεϊ6 1 ὈοίοΓ αἰτοδίϑα ἐμπδὸ ἔπο τοοοίγοᾶ Ἕλλησι τἡμ! οἷν ἀτοϑθ οὐ οὔ νϑιπ. 22 δηὰ 21. 
αι. 21,.--ἰ“ αὐτοις δὲ τοῖς κλητοῖς ; [δ αὐτοῖς ΒΕΓΥΘΒ ἴ0 ἰἀθὨ ἾΥ [μ9 σΑ δ ἢ} [μὰ 6 Ῥομονογο, τοῦ. 21." ---αἱ τῇ 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

[7Δε εσοππεείΐοη. -- σότα (86 ταϑη οι οὗὨ ΒΪ8 δοτα- 
Τοϊϑίου, ΘΒρϑο δ ἰο ῥγοδοῖὶβ ἰδ αοβροῖ, ἐδθ 
ΑΡοϑι19 ἰδἴκοβ οσσββίοῃ, 848 1 "ογο πο ἀδη 8}}Υ, 
ἰο βεὶ ἔόγ ἢ} {π0 Πιπηοῦ ἴὰ ΒΟ {πϊ8 ΟΥΪς νγὰ8 
ἰο 6 ἄοσπο. 186 ἰορῖο ἰδυ8 ᾿πἰγοἀποοα ἢ88 μον- 
ἔτος ἃ ἀἴσγοοί Ὀοατίηρ ὈΡΟῚ {Π6 ῬΤΟΥΪΟῸΒ 0Π6, [ὉΓ 
Βε Βδπά)θ5 ᾿ξ ἴπ ἃ ὙΔΥ ὈοὶᾺ ἰο Υυἱπάϊοαίο δ18 ΟΤῃ 
ΘΟΏΣΘΟ ἰο τὶ ἢ δοῦιο δα ἰδκοη οχοορίϊου, δπὰ 
δἷϑὸ (0 γοῦυ Κο ἰἤοβϑο ἰθῃἀθησίοβ, τη ΐοι, ἰη ἰδμοὶγ 
δηίδροηΐδαι ἰ0 8 ῬῦυΓα αοβροὶ, δὰ οηροηδογοὰ 
εοαίοηϊΐοπ δηα βομίδῃ. ΟὗὨ (ἢ χηορὐθ οὗὨ ἰγϑπβὶ- 
(ἴοπ το (ῖ8 ἐβοπιο Βουροὶ τομαγκβ: “1 ἀουδὶ 
ὙΠΟΙΒον 1 πσουἹὰ ὍῸ Δρργονθὰ ὮΥ ἰμὸ συ}]65 οἵ 
(σσϊοιΒίδη οἱἰσαθσποο. Ἰδογοίογο [86 Αροϑβίϊα ἴῃ 
(δ γΥῪ ράββδαρο 15 ΓΗ Ιδλης ἃ Βροϑοίΐπηθιι, 80 ἰ0 

ὃ 

ΒΡΟΔΚ, οὗ αροδίοϊϊα 7οἶΐν, διὰ γοὶ (9 Ο]6: 18 
διγδηροα σ 11} ὑπ80 στοδίοϑί τυϊβάομ.,᾽] 

γεββ. 176-21]. [19 ῬΤΟΡΟΓ τηοάο οὗ ργοδοβηρ 
ἀεβονυϊ θὰ γϑβί περαίγοὶγ]--- οὶ ἢ υυἱϊβᾶομι 
οὗ ΒΡΘΘΟΏὮ. ---οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου. Τὰ ἴἰβΒ Ὀοίίοτ΄ ἴο 
ὁοΐη 18 οἴαιβο ἰο ἐμ ποτὰ ““ Ῥγοϑδοὶ ᾽᾿ ͵8ὺ ὑτο- 
οοὐΐηρ, Βα ἰο (ἢ! τηϑῖη βίδιοταθηὺ “ ΟἸγἸ δῦ θθὴι, 
τη6.᾿ [48 10 {πὸ πιϑδῃΐης ἐμοῦ 4.0 ἰδγθο ἀϊ8- 
ὑἱηοὺ ἱπίογργοίδιϊομβ. 1. Τμδὶ οἵ Οαϊνγίην ἃσαὶ 
οἰμβογβ, γῆ ΡΪδοθ {μ0 Βίγϑϑθβ ΟἹ “"ΒρΘϑϑἢ,᾽" διὰ 
υηἀεονβίδηῃ ἃ ὉΥ͂ {π6 ΡὮΏΣΑ86 ογπδίο δηὰ αὐ δοὶαὶ 
αἀἰβοοῦγβθ ἱπ οοηὐχαβὶ τυ ϊ ἢ Ρ]αΐὶη ΒΟΙΘΙΥ ΒΡΘΘΟΝ.. 
Το οὈ͵θοίίοη ἰο ἐπὶ5 18 {Πδὺ 1 14118 0 χὶγο ἀμθ 
νοῖσης ἴο (86 πον ““ ψίβάοιι,᾽᾽ τ ΒΊοἢ ἰ8Β αϑοὰ ὈΥ͂ 
ἐμῃ6 Αροϑί]ο ἴῃ ἃ βίγὶοί ϑϑῆδο ἰμβτουρθους (116 
οπδρίον, δπὰ 18 ἰὴ) ϑρθοΐδὶ οὈ͵δοὶ οὗ μ]8 δηϊτηδά- 

41,00 ἔδπο στοαῖ δὰ Ῥαϊδεῖποθ, ΒΡ. 81. δἔοο [88΄Ῥεδοοκθ 
εἰτοὰ πῃ 1, Οαἰνέπ᾽ ς Ἰπε. (Ἰὰὺ. 111. ἀρ. ν. 81... 



84 ΤῊΣ ΕἸΠΩ͂Τ ΕΡΙΩΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗ͂ΙΑΝΑΗ͂. 

γογβϑίοθ. 2. Τδαὶ οἵ ΟἸβδιβοη, ἢ ἴα κ68 ἰΐ 10 
ἀοποίο ““ογα-νν ΒΔ πι,᾽" ἐ. 6., “8 ννἱβάοια ἴῃ δΡ- 
ῬΟΔΥΔΠΟΘ δπὰ πο ἴῃ γΓΘΔ]ΔΥ,᾿ Δη ἱπιογργοίδιοπ 
ὙΠ] Οἢ ἀθ ΜοιῖΘ ᾿50}} βίγ 68. “ϑοῃάογθαγ. ὅ. 
Τμαὶ οἵ δίοῦγσ δηὰ ΕἸαίί, ἀοὸ ἤϊοιϊο δηὰ Ηοάρο, 
ψο, ἰδ κΚίηρς (Π6 ΘΠ] Ρ]ια518 0 ὈΘ ΟἹ "" νυ Βάοτῃ,᾽" δῃὰ 
παἀογβιδηάίης ἰΐ οὗ ὑπ δι γεοί-πιαίίετ, ΒΌΡΡΟΒΘ 
(16 ΑΡοΒβι16 ἴἰο Ὀ6 τορυάϊαιίης μογο 8}} δοῃηθ6- 
ἰΐοῦ νὰ Βοδίμθη Ρἢ Ἰ]οβοριγ. Βα ἰο {1π18 1 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τορ] ρα ἱπαὺ δβασὰ τορυαϊδιΐοη ν᾽ 8 γγ Ο]]Ὺ 
ναίϊυϊίουβ, [Ὁ πο οὔθ Νοι]ὰ ἱτπηδρίηθ ἐμαὶ ἴῃ 
Ρτοασμίης (ἢ6 αοβρεὶ μ6 ψου]ὰ 6 ἸΔΟῪ ἰο 6πι- 
ῬΙΟΥ͂ (89 βροου]αίϊομϑ οὗ 8ἃ 8661} ν]βϑάοῃ. 4. 
Τμδὶ οἵὕ Μογον δπὰ ΕΚΙίηχ, νὸ {116 ΟΡ 8- 
Βἰχὶηρ ““ τ ϑάομι,᾽ υπάογβίηπα ἰΐ 88 τοΐοσγίης ἴὸ 
{86 ὥογπι οὗ ἀϊβοοιυγβοι. Αοοογάϊπρ ἰο {πἰ8, νυν δϑὶ 
[89 Αροβέϊο δβϑοσίβ 8 ὑμαὺ 9 τγὰϑ ηὐ 0 Ῥγϑβοῖ 
6 ἀοΒρο] ἴῃ 8 Ὀ 1] οΒορ ἐν ἶ 68} ΤΏ ΠΟΓΡ, πηδκίης ἴὖ 
ἃ τηδίίο" οὗ βοΐθῃσο γαῖ μον [Π8ὴ ἃ Υἱίδὶ ῬΟΨΘΙ 1[ῸΓ 
ἰ6 πραγ δηπὰ δοπβοίθησθ ἴῃ δυοῖ ἃ 6880 (86 
αεηϊίῖνο ψουϊὰ ὍΘ υϑοὰ δΔηδίορουϑ)γ ἰο {πὸ Ηὁ6- 
ὈΓΤΘΤ σοπδίχυοίίοη, ΒΘΥΟ ἐπ ὥγϑίὶ ποῦ ἰἢ 60Πη- 
βιγυοίίοη αιι4}1868 (ῃ 6 δοοοπάὰ. Ηδηοο “ νίἼβαομι 
οὗ ἀϊβοοιυγθο᾽" σψουϊὰ Ὀο-αΡρ ΕἸ] ΟΒορἶο ἀϊβοοῦγϑβο. 
866 Νοταβμοίπιον 27εδ. ΟαΟταπιπιασ Β. 111. οἷ. ν. κΚὶ 
801. 2.1] ὅο Νεοιπαθν "" Σοφία λόγουτεεσοφία ἐν τῷ 
λέγειν, ποὶ τνίβαάοτῃ δΔΌΒΟΙ ον, θὰ (ἢ 9 ὙΊΒάΟΤα 
οὗ ἀϊα]οοιὶα ἀοτηοηϑίγαϊ πη," [παρά ἰὑ 18 ποί ἴο 
6 ἀδηϊοά ὑἱμπαὶ ἴῃ (86 ΘοιΓΒ6 οὗὨ {118 ῬΘΓΔΖΓΔΡῈ 
Ὀοίἢ σοφία δῃὰ λόγος ἃτὸ υβοὰ α͵80 ἱῃ τοϊδίϊοη ἰὸ 
9 βυ θ᾽] εσέ τιαίίον, δηὰ ἰδ {118 18. ΔΙΎΎΔΥΒ ΤΟΥ Θ 
ΟΥ 685 δϑοοιοα Ὀγ (86 πηοάδ οὗἩ ὀχροδβὶιίίΐοη. ὕπ- 
αυσΒ010ΠΔ0]Υ ἰύ τπδῖκο8 8 αἰ ἤθγοηοο ὙΒοίμον ἐμ 
Βυ Ὀ]6οὲ τιον 18 τὶ υ]16}} ΡΥ ἢ ὁπ ἀθα ὉΥ ἐδμ9 
ΒΡ᾽σῖ πὰ {Π6η ογοαίθϑ 118 ΟὟ (ΟΣ ΟΥἮἨὨ ΘΧΡΓΟΒ- 
εἷοῃ ἴου ἰἰβοὶῦῖ, οὐ  ΒοίΒο ἃ ἤοτπι ἔογοίσῃ δπά 
πηδυϊ Δ Ὁ]6 18 ζοσοθὰ ἀροῖ ᾿ἰ, ἀγα νη ἔγοηι οὐ ον 
ΒΡΒΘΥΟΒ οὗ 116 δῃὰ ἱμπουρὺ; ἰῃ ΟΣ ΨΟΓΩΒ 
ΨΠΟΙΠΟΡ {πὸ αοβροὶ 8 Ῥτοο αἰ θὰ δι ΌΓΔΙΠΥ ἴῃ 
5 ἀἰνί πο δ Χο] 6 ὴ66 ἀπά Βἰτρ οἰ ἐγ, ΟΡ ὙΒΟίΠΟΣ, 
(Κοη ὉΡ ὑπάονρ [86 δοποορίϊοηϑ οὗ δὴ δ] Ηἰ}}]- 
ΟΒΟΡΒΥ͂, Δηὰ διγαγϑὰ ἴῃ ἰΐθ σβοίογίσ δῃὰ ἀϊα- 
Ἰεοιΐοβ οὗ 8 Ῥθορὶ]9 8.}}} υπϑδηποιβοὰ (1κὸ (ἢ6 
Οτθοῖτβ [0 Θχατηρὶο), ἰζ Ὀ9 ἰδ 8 ργοθοηϊθα ἴο (Π6 
ταϊπἃ. Απ ἰῃβίδποο οὗ (6 Ἰαίίον κἰπὰ οσουχτοὰ 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἴπ 1π6 ἀποβῖβ οὗ ἰδ Βογοίΐοβ, Ὀὰὺ αἾ80 
ἰο 8. δογίβ 1] ἀορτθο ἰπ ἰπαΐύ οὗ (86 ΑἸοχδηάτίδη 
Ομυτ οι οὗ ἃ Ἰδαῖον ρουϊοα. ἀπά ΡγΟΌΔΌΙΥ ἰΐ τγὰβ 
τ δὴ 6Υ6 ἴο ὑπὸ Ὀορσίπηΐης οὗ βυοἢ ἃ ἱομἀΘΠΟΥ 
ἰπ μ6 ραγίν οὗ Αρο]οϑ ἰδδὶ (ἢ 6 Αροβὶ]ο δἰδιιηθαὰ 
{π81, δοοοταΐηρ ἰο (6 τΠῚ οὗ ἔμ ατοδὶ Οουνηιῖ8- 
δίοπον, ἐὺ ἀονοϊνοά οἡ ἶπι ποὺ ἰο Ῥγδδοῖ {μ6 ο8- 
ῬΟΪ ““ἷἴ5 νίϑάομῃ οἵ δβρϑϑοῖ." Απὰ {π8 οχργοβ- 
βίου τπϑϑηβ ποι ἴηρ 6186 {8 : ποῖ ἴῃ [89 δίγ]6 οὗ 
ἃ ΡἈΠΟΒΟΡ ον ἰγαϊη θα ἴῃ πὸ τ οίονϊο πὰ ἀ18166- 
ἐϊο8. οὗὁἨ ἰμὸ βοβοοΐβ, [Ὀυὺ ἰῃ ἰμπαὺ οὗ 8 νυϊἐπ6 88. 
Ὀοαγΐηςς ἰσβιϊπἸ ΟΠΥ͂ (ὁ 86 ρστοδὺ ἴδοίϑ ἱπ δηὰ 
{του τ ἰσἢ αοα δὰ οἰόϑοη [ὁ σόνθὰὶ Ὠϊτω- 
Βο]ῖ, ΤῈ Γοϑβοη 0 {Π18 ψ88], [6 ἴ89 Οτοβδ 
οὔ Ομ τίβῖ ὍΘ τδᾶθ οὗ πόοπῃθ Θθῇϑθοῖ..-- 
Κενωϑ ἢ, δεοοπιὸ δηρίψ, υοἱῆ; ἈθτΘ δοσογαϊῃς 
ἴο {πὸ οοπρεοίΐοῃ : Ὀ6 το θά οὗ 118 ῬΟΥΟΥ δῃπὰ 
ἰηδυοποο. ΒῪ “86 Οτγοϑϑ οὗ Ομ εἶδ ᾿ψ͵ὶ τπά 6 Γ- 
Βἰαπὰ (μαὲ ἀραὶ οὗὁἩ Ομ γῖϑί ΡροῺ {8 6 ΟΥΟῸ88 ὉΥῪ 
ψ} 16} 6 ἀγὸ τοἀδοιηοα δηὰ γϑοοποϊϊοὰ ἰο αοά. 
Τοῖθ ἰ5 {πΠ6 οοηΐσο δηὰ Κασποὶ οὗὨ 411] ἀοεροὶ 
Ῥγοδοδίηρ, ὈΥ ἰΔ6 ρόοναν οὗ ψὶσΝ ΒΙΠΏΘΓΒ ΔΥῸ 
ἀοἸνογοὰ ἔγοτῃ (ἢ 6 ἰὙΥ̓ΤΔΏΩΥ οὗ βίη, δπὰ γοβίογοα 
ἰο ἃ πον δηὰ ἀϊνίπο 1116. Απά ἐμὶβ οΥΛΟΒΒ, 86 
ΒΔΥΒ, ὙΟυΪὰ Ὀ6 Ὀογοῖν οὗὁὨ 811 οδϊοί ΠΟΥ ΤῸΓ δι ο ἢ 

Ὄρααβ ὅδ, τὰ 

Τ6Θ.]18 Ὑγ0ΓΘ 1ὑ βοὺ Τότ ἢ ἴῃ ὑπ 6 ἤουτηβ οΥὗὨ ρΡηΐοδβο- 
ῬΌΥ, ἰβδβο 88 1η {118 ὙΔΥ ἰδ ψουϊὰ δοῦν 
ΟὨΪΥ͂ ἴἰο 621} ουἱ 116 δϑβϑοῃξ οὗ (16 ἱπί9)]οοὶ ΟΣ 
ΔΆΚΘΩ 8 δοβίμοιϊσ Ῥ]θαβυγο, ν }}}}6 {πὸ θόθιι, 
(παῦ 18, ὑπ9 σογγυρὶ παίιγα)] 116 οὗἩ (ΒὨ6 βοῖὅξῃ 
Βοατὶ, ψου]ὰ τοπιδῖη τπεβοοίθα. Βαὶ 1᾿οὶ (μ9 
ΘΟΓΟ588 ΟἿΪΥ Ὀ6 ΒοΙὰ ᾧρ Ὀείοτο ἰδὲ μοασὶ ἴῃ 18 αἱ- 
Υἱηθ δἰ πρ] οἰ, δηὰ ἰὰ πνουἹὰ ἱμοὰ ἀΐβρὶδγ δὴ 
ΘΏΘΓΘΥ ἀρείγυοίϊνο οἵ ἐμ 8 1119ὁ.ὡ ΤΒγουΒ ἰΐ ἐΠ6 
Β65}1 τὶ 118 δθοιί ο8 δῃὰ ]ι18ἰἱ8 ττου]ὰ Ὀ6 οτγὰ- 
οἰδοά. (6). ν. 24). Βυὲὶ δἰ πουρσὰ (Π18 Ὀ]οβδοά 
Γαδ 18 οὈίδί δα ὈΥ͂ πηθλ 8 ΟΥ̓ ΡΥ δοίης ΟΥ ἀοο- 
ὑτῖης, γοῦ ἰΐ ἀο68 ποὺ 10]]οὁνν ἔγοπι {18 ἰπαΐ νγὸ 8.9 
ἰο δ κ9 “(89 ΟΥΟΒΒ᾽᾽ ΘΥΘ Θαυΐϊγα]θηΐ ἰο “186 
ἀοοϊνίηθ οὗ {Π 6 ΟΥΓΟΒΒ, ΟΥ̓ ἴ0 (86 ἀοοίτίπο οὗ ΟΕ σὶδί 
ογυοίδοα,᾽" Βδίμον 86 τοϊδίϊοη νν αἰσἢ (818 οἸδυ 86 
ΒιΒί8 18 ἰο πο ΤὈγαρσοίΐηςς ᾿π|ρ01165 {μαὺ ΒΟσὸ τὴθ 
ΔΙ 0 υπαογβίδπα ἐς δίπιρίε 7αοί {461} λεία τρ ἐπ 
ἐϊδ οὐ παίϊυδ πια͵εδίῳψ απα ροῖσεγ. [ΠΏ Διο Σ οὉ- 
ΒΟΌΓΕΒ ΟΥ αἰγογίβ δἰ θηϊου ἔγοπι ὑμ18 ἀορτῖνοθ ἰὲ 
ἰο ἐμαὶ Ὄσχίθηϊ οὗ 1.8 ρον }]. 

γῈΕΒ. 18. [Τ}2 ροβί(ΐοῃ ἰδ ἰδίζοῃ 86 Ῥσο- 
ορϑὰβ ἰὸ δχρίδὶπ δῃὰ βιυρθβίδηςδὲθ ἤγοιῃ οὈνυϊοιβ 
ἴλοίβ.---Εος [86 ρσϑδοδίῃπρ (11: ποτὰ λόγος) οὗ 
ἘΠ ΟΥΟΒΒ ἰδ ἴο ἴπθια ἴδδῖ ὑϑείβἢ ΤΟΥ, Ὀπὲ 
ἴῖο ἴδοδβο ἴδδῖ δῖ δενϑᾶ, ουσβοῖνοϑβ, ἐϊ ἰδ 
[86 ροῦνγοσ οὗ 60ά.---Ηοτο {ὑπ ΤΌΓΟΟΘ ΟΥ̓ ἐπ δ Υ- 
ευπιοηῦ 8 ἰο 6 Τουπὰ 'π ἐπ 8 Βοοοῃά σπϑσοσ οἴ 
89 δ μ681856. Το ἢγβὶ 18 ἱπίγοἀποοά ΤΠΟΥΘΙΥ 88 
ἃ ΘΟΠΟΘΟΒΒΙΟῚ (0 8 Βυρροδβοὰ οὈ͵οοϊΐοα. Τδὸ (ο- 
τἰπιδηβ τσ χοίογὶ, “18 ΟΥΓΟΒ58 οὗ Ομ σίδὲ 
γοπάοτοα πιϊμουΐ οἴεοῦ ΌΥ νίβάοπι οὗἨ ΒΡρΘϑοὶ ! 
ΤΥ, γοῦν πιοίμοὰ οὗ ῥγοβοβίηρ 18 μοὶ 88] εὸ 
ἱδκίης δηὰ οδθοίι 8] 88 ἰῃ 6 οὔϑ γοὺ ἀδῃοῦηςσο.᾽᾽ 
ΤΊιἶα (86 ΑΡοβί]ο οοποϑάβϑβ, Ὀαὶ 1 π18 ἐϊ8 ΔΡΡΙΪς8- 
ὉΠ οὐἷν ἰο ἃ οοτίδὶῃ οἶ888, (0 ὑ} 086 ὙΠῸ 8.6 ἱπ 
(ὴ0 ὙΔΥ ΟΥ̓ β'η δηὰ 8.0 ρβοϊηῃρ ἴο ἀοδβίσυοὶΐ οι. 
“Τηο8ο,᾽ ἨἢΘ ΒαΥ͂Β, 8.6 ὈὨΪΪ πὰ. ἸΤμον Βαγο π0 
86:86 οὗ δίῃ, δπὰ 866 ποὺ ἱδογοίογα ἰδο τυϊβϑάοια 
Οὔἐἢ9 σΓοβϑα. Τὸ ὑποπὶ ἰὺ 18 ὕο]γ. Βυὶ ψὨ1]19 ἰο 
μι 1 δοκπον]οάκοα ᾿ΐ 18 ϑοι 88 γοῖϊ ΒΔ Ὺ, γοῖ 
ἰο ἰμοδ9 ὙΠΟ δ΄Ὸ ἴῃ 86 ΨΔΑΥ͂ οὗ δβαϊναίίοη, [88 
ΟΓΟΒΒ 8 8 ἐπίηρ οὔ ρονοῦ. ΤΠΟΥ 860 118 τηοδηϊηρ. 
ΤΟΥ ἴδ6] ἰἰ8 ἀἰθαο ἢ ΓΟ] πρ δπὰ ᾿1ξ6-αἰνίης ἰη8- 
Θησ669. Δπὰ ἰΐ ἰΒ ὉΥ ἩὙβδῦ γοιῖι 866 οὗ ᾿ἰ8 εἴἶθοοί 
διηοηρ ἰΠ 680 ἰδὲ γου τηυϑὺ Ἰυάρο οὗ 1{.]. Αο- 
σον (αὶ ἴο τι σὰ (8 αἰνίηθ ῬΟΥ͂ΘΥ 18 88- 
οὐ θα, ἐ1Π6 ττογὰ οὗ 086 ΟΥΟΒΒ,᾽" πιιδῖ Ὀ6 τομασοα 
858 ΟΡ] -Ῥγολ οί ης ἰπ (8 Β᾽πρ] δὶ δηὰ πιοϑὲ 
υπδὰογποὰ βίγ]ο, {ΠῸ ϑαγποσὶ Ἄχ ΒΙ (1 η οὗ ἰμ9 
ἔτιοαὶ δοὺ οὗ γοἀδοιηίηρ ἴονο αἰ γθοῖ Υ ἰο μα μοδσί, 
αἱ πουν Βυπηδ ΔΟσΟΒΒουΪθ8. [0 8 ποὺ ἰδ αοοίγπα 
αδοιιὲ ἰδλδ ογοδδ, Ὀαΐὺ {πὸ ψοτγὰ ἩΒΙΘΝ ῬΥΟβοπ8 {86 
ΟΡΟΒΒ (8601 ἴῃ 18 δοπογοίο ἔΌσ δηὰ 1 18 ῥ᾽ σι 
αηα ρμυηπροηὺ Δρρ!οαίλοῃ ἰο Βυχηδηῃ σοπαϊίϊοπδ. 
1 ἰ6 οὗ ἐμὲὶ8 86 ργοαϊοδίθθ ἃ αἀἰνίπο ρονεῦ. Βας 
(818 ῬΟΥΤΟΣ 158 ταδηϊ βία ΟὨ]Ὺ δι οη διε} 85 ΓΘ 
ϑανοά---ἃ, ἰδουρθῦ ΒΊΟΣ 18 ὈγΙσϊομοαὰ ὉγΥ (9 
Τοτοχοΐηᾳς σοπίγαβί. ἴῃ οί οἸδυ.868 ἐδ βίῃ οὗ 
(86 Ὀαεαιΐνο “10 ΙΩΘΔΒ απ (μοὶ Ἰυαρτηοηὶ.᾽» 
Βυΐ ἴπ 1μ6 ὁπ6 6889 ἰὐ 8 ἃ υἀρτηιοηὶ ρῥγοσοοάϊης 
ἴτοιη ἃ ὈΠπάοὰ πϊπὰ, ἴῃ ἐἶὸ οἰ μΒοῦ ἃ Ἰυάρῃοηξ 
Τουπάραἀ ὑροη Ὀϊοβθοὰ ὀχρογίθῃθθ. [Ἶἢ γϑίθγοῃθθ 
ἴο 6 ὅτϑι 860 2 Οοσ. ἱγν. ὃ, 4; ἰο Ὀοὶϊὰ 2 Ὅον. ἰϊ. 
1ὅ,16. Τὸ ἐδ ἴοτπηον ἰΐ βοοσβ δυβυσά ἰο ΒΑΥ͂Θ 
ὴ ἔδοὶ οὗ ΘΟ γὶβι 8 ἀθδῖἢῃ. πα κοαϊγ μοϊὰ Ὀοίοτθ 
[86 πὶ 88 6 στουπάὰ οὗ 41] βΒαϊναδίϊοιυ---ἰο ΠΡ ἃ 
υοΐοθ ἔγοιιυ {1:9 ΟΓΟΒ8 σδὶ] ας ἀπίο ἰδ θπὶ “μοοῖΚ 
ἀπίο τὴ0 δηὰ Ὀ6 βαγοᾶ,᾽" νοσϑιδοὸ (δ Υ 866 20 Τῶ- 
ἰἰοπδὶ οοπμημϑοίΐου Ὀούνγοοῃ οϑιδο δηὰ οἴἶδθοι ΠΟΓΟ. 



ΟἾΑΡ. 1. 17-25. 8ὅ 

Τθοθθ αὐτὸ “16 Ἰοπὶ," ὦ. 6.,ὄ 16 δτὸ οχοϊιιάρα | ποιίηρ ἰονγαχὰ8 ποἷν ἀ6] σόσαπσο ἴῃ {Π|ὸ ἀΔΥ͂ οὗὨ 
ἔτοτι 8}} ρμανγιϊοϊραϊίίοπ ἴῃ ἰδ Ὀϊοϑθοᾶηθ88 δηΐ  ονὶϊ. 
βἰονγ οὗ αοὐ᾿ 5 ηρσάοπι, δὰ τὸ ἀοοπιϑὰ ἰοὸ ὈΪΐ- 
(6Ρ δησυ θη δηὰ ἀΐβρτωσο. (800 2 ΤΠ6559. ἱ. 9; 
Βον. χχσὶ 8; χχὶϊὶ. 15: Μαγκ ἴχ. 48). Ιῃ οοη- 
ἰγαδὶ ψ ἢ {819 ΔΡΡΘΑΥΒ ἴἰδ6 βίαϊο οὗ βαϊνδίϊομ, 
ἰδδὶ ἰδ, 84 ἀοἰ ἔγούδποθ ἔγοιῃ {πἷὶ9 ἀοοπι, (806 μι ΚΘ 
νἱ. 9: Μαίι. χνὶϊὶ. 11; 9285. ἶν. 12) τυβῖὶσὶ ἴα- 
οἰυο5 4150 ἃ ϑ8 γ6 ἴῃ [1.6 Ὀ]6Β80 688 δη ΧΙΟΥΥ 
οὔ ἀοἀ᾽ 8 Κἰπκάοῃι. (ὕπαρ. 2 Τί. ἱν. 18: ομι. 
γν. 10: νυἱἱϊ. 33). ΤΒοτΘ ἃτὸ ἤοτο, ἴζθη, ἔτνο 
6}249695 οἵ Ρογϑοῦ8 σοηίγαϑίοα 1η γοϊδίΐϊοη ἰο (μοὶ 
ἤπα] ’Ιού. ον ὑμ9 ρυγροβο οἵ ἀοδβίχαλιίηρ {Πθτὰ 
Ῥ, υδ65 180 Ῥγοϑθηῦ ρῬαυγιϊοὶ ρ] 99 (ἀ πολλυμένοεις 
-“5“φσωζομένοις) 88 ἴδο 0808 Ὀοσϑὶ δυϊίοα, βἷποο 
ἐπ 18 ποῖ ἰδίῃ ἰηίο δοσοουπμὶ. ἔ ἰβ ὑπ ΡΟ 6 
ποῦ “ἐπ Ῥγοϑοηΐ [ῸΓ ἴΠ6 ἔα γο᾽ Ὁ {86 ραῦ- 
Ρ099 οἴ ἐπα! σαἰΐησ [μ6 σανίδι ΠΥ οἵ (Π9 οἱ σοπίοια- 
Ρἰαίοά, ποῦ γοὺ ἀοοϑ ἰδ Ῥγοϑοηῦ ἀοποίθ {Π6 
Ῥτοργοϑϑῖσο ἀογο]ορη θη ἰπ ἴἢ 6 σοπά (0. οὗ ὑῃ 9 
Ραγιῖ69. Νοῦν γοὶ πουἹὰ ἰθὺ 6 'π Ῥ]4δὸ ἢδῦο ἰὸ 
ἰοϊτοάυσο 180 ἰάφα οὗ Ῥυϑά δι παιίοη, 85 ὔοκοτνι 
ἀοθ5, ἐδ κίηρ ἴΠ9 ἰθτιη5 ἰο ἀοηοίο {πὸ αἰ ΤΙ ΠΟΙ ΔΡ- 
Ῥοϊηΐθα ἀδϑιίηγ οὗ ἔνγο ο685865, [Ὁ ὶτἢ Ῥδῃ] ὑπὶ8 
ἰάθϑ πόνθῦ ὁσσυτϑ ἴῃ ΔΗΥ͂ Βυυισ ὙΑΥ͂ 85 ἰ0 Θχοϊπ 6 
6 146Α οὗ ἃ ἴγϑ βοὶ -ιἰθίογπιϊ πδίϊοπ, (σορ. 2 
Τθ655. 1. 10: Αοἱθ χΐ. 46) δποθ ἴο 8]} ῥτο- 
ἴουπ ον σοηἰοπιρΙαἰΐοη ἐδ6 ποτὶ οὗ αοα δπὰ [89 
δεῖ οὔπηλη ἴπ (ἢ 6 σ0Π 6518 δηα ἀογνοϊορπιοηὶ οἴ ἰαἰϊα 
8ΓΘ ᾿ὨΘΟΡΑΓΥΔΌΪ 956. “Τ}}8 ΟἿΪΥ πιυϑὲὶ Ὀ6 σοῃ- 
οοἤδα ὑπαὶ (9 ΑΡοϑβιῖθ᾽ 5 τηοάθ οὗ ΟΧΡΓΘΗΒΙΟΏ ἰ58 
ξιτουπᾶοα ὩΡΟἢ 8 τρότος παιδείας ; ἃ ταθά6 οὔ (68Δ6}}- 
ἴῃς Ρϑου αν ἴο εἴτα. Ῥαὰὶ ἀο᾽ ἰσῃ ϑ ἰο τοῖον Ὀβοὶς 
ον γΥ  ἰπΣ δ ομ69 ἴο {Π6 Αἰ] 9 δι: ροΓ] πο π ἀ6ῃ660. 
ΟἾΥ ἴῃ (δ 18 Τοίογθηοθ (86 δυιπδη ΚΘΟΘΡΕΙΥ 
ΟΡ ΠΟΙ -ΥΘΟΟΡΕΪΥΓΥ ἴα δὐ ἐπ βαπὶθ ἐϊπιὸ ἴῃ- 
οἰυάοά.᾽᾽ ΝΒΑΝΡΚΒ. Οἡ “19 ΡΟΎΎΟΥ οὗ αοἄ᾽" Βοο 
Βοιι, ἱ. 6 ψοσο (6 ἀοΒροῖ ἰ5 βαϊὰ ὑὸ ὉὈδ6 ““ἐἢ9 
Ροντον οἵ 6οα ἰο ΘΟΥ̓ΟΤΥ͂ ὁπ6 {μαὺ Ὀοϊονοίἢ.᾽ Τὴ 
οουἰγαϑὺ οί νγ  Ώ “Γ011γ δὰ “ρονον᾽" 5. 66Ὁ- 
ἰδ ποῖ 8 βίτί οὶ ομθ, θὰ πουγγί Π61688 ἃ ὑγὰθ 
066. Α“ {6 ἤΟΥΠΔΟΥ ἰτι}}169 ὑπαὶ 89 (ΟΒΡ6] ἴ8, 
δοοοτάϊπρ ἰο (6 ἡπἀρηηοηῦ οΥ͂ ἐποϑθ ἐπδὶ ρον ϑε, 
8 ὙΘΔΚ ἰΠΙπρ, 80 ἀο065 {Π9 αι ᾿ΠΩΡΙΥ ἐμαὶ ἰδ 8 
ἰο {86 οὐ ΓΒ, ἃ τηδηϊ οϑίαἰΐου οὗ αἰνίπα τὰ ἰϑάοτῃ : 
ΟΥ̓, 88 {6 1408 οὗἉ (ΟἸἿΥ Θχοϊα 68 ἐμαὶ οὗ ρΡονγοτ, 50 
ἀμῶε {μ0 ἰά98 οὗ ΡΟΎΘΥ ῬΓΘΟΒΌΡΡΟΒΟ ἰμαὺ οὗὨ ν19- 
05. 
γε. 19. σοπῆνιιηίοη δἀἀυοθα ἔγομθι ϑονρίιτο. 

ΟΣ 1 ἰ6 υυιἰτίθῃ [“΄Τη 8 Τοττλ]α τι 118 
ΓΟ] ον εἰϊαἰΐοη5 5 ἐοπα πὰ ΟὨΪΥ ἰπ ἐμο80 Εἰ ρ᾽Β.}05 
οὔ Ρδὰὶ νπϊοῖν ογὸ δι ἀγοϑϑοὰ ἰο σμύτοοϑ ἴῃ 
πΒΙΘῚ ὑΠ ΤῸ ὙΠῸ Δ ἰδυύρὸ δαἀπιϊχίυτο οὐ 7615} 
δοηγογίβ. [ὑ ἀ008 ποῖ ΟδΟῈ ἷἰπ ἴπ 086 τυϊ6η ἴο 
πὸ ΘΒ ββδ] οηΐδηβ, ΕΡοϑίδηβ, Οο]οββίδηβ, Ρἢ 1] }0- 
Ῥίδηβ, ψεϊοῦ ογῸ δοιηροβοᾶ δἸπιοϑὶ οπί γον οὗὮ 
Θϑηεο δοηνγοτίβ. Ἐπί8 δΘοϊποιάοποο θοίνγοθη (89 
ΒίΞίοΥΥ ἱπ Αοἱϑ δπὰ {Π 6 ΘΠ δυβοῖον οὔ 89 ἘΕΡρ 8.168 
ἷα αὐἱάθῃδο οὐὔ ἰβὸ γσοηυΐπθηθθα οΥ δὈοίῃ.᾽ 
οπΡυ5. 1 υὐ1}} ἀϑεϊσζου ἴμ9 υυϊδάοτῃ οὗ ἴδ 9 
ννἱἷδὸ ἐπα Ὀτχίηρ ἴο παπσῖ [86 σι ἅθῃοθ9 οὗ 
τ8οὸ ὑσπιᾶάϑετι.᾽"---Τοϊκς Ὀϊνί πο ἀθοϊαταιίοη 19 ἰδ κθὴ 
ἴτοτα 8 ῬΤΟΡΊΘΟΥ οὗὨ ἰϑαοΐδη, πίοι οαΪ τα δ 65 ἴῃ 
δὺ Δηηουηπθοηιοπί οὗ δβαϊγαίίΐίου ἐπτουκὰ ὑπ Μ69- 
δἷδὰ (135. χχὶχ. 14, δοῖρ. τόν. 17 8..), δὰ, δ9 (89 
ΤΟΒῸ]Σ ἀπα ΡΘΠΏΔΙΥ οὔ ἐπ 6 ὨΥροονἑ 1041 οοπάποὶ οἴ 
ἐπ δον θη Ῥϑορὶθ, Ῥυοοϊαἶπιϑ (μ 6 ἀονγη}} οὗὨ {6 
Ὑἱϑάοτα οΥ̓ πεῖν τῊῖβο ὁ668 δηὦ (Ππ6 γαηἰβΐπρ οὗ 
(86 υπαονβέδηοάίϊηρ οὔ 6 ργυάοηί, 8ο ὑμαὺ {μὲ8 
τὶϊβάοπι δηἃ πὑπαογαίδηάϊης, βου! οοπίτγι δυΐο 

Τ}15. ἠυκἀ οί] ἐμπγοδιοπίης οα ἴμ6 ραγὶ οἵ 
οὐ νγὰ8 ἱποοαϊγονογ ] [Ὁ] 8]]ο ὦ ἰὰ {110 (1168 
οὗ τὸ Νὸν Τοϑίδιιθηι. Τλὸ τψίβάοιῃ οὗὨ (86 ὰπ- 
ΞΟΟΪΥ ῥγοτθβ υπῆϊ ἴὉΓ ΔρΡρυθιθηϊης {1.0 αἀ0906]- 
ϑαϊγαϊίϊοη. [ἢ ΓΘίΌΣΘΠΘΘ ἰο (πὶθ 1Ὁ Ἰοβθ8 84}1 105 
ΔΥΔΙΪΔ ὉΠ δ ἀ ΔρΡΡΟδΓΒ 88 ποίΐης γοσῖῃ. Το 
οἰίαιίοα ἰθ ποὶ Ἰἰίαγαὶ, [που ὰ, δοσογάϊηςς ἰοὸ (6 
80η80, Θχησί. [0 18 ἰλίκθη ἤγοσι υὰχχ, τι ἢ δ᾽ σὰς 
γαγίαϊίοη : ἀϑετήσα ἴον κρύψω, ἀπ αὐτοῦ οἰ ττεὰ 
ἰνὶσθ. ““Ἐ}16 Ργορίνϑὶ πᾶ κ 65 096 ΟὗἩ ὨΘΌΓΘΥ γ Γ Ὁ 8, 
τὰ ]9 Ῥδὰ] ἰὰγη8 ἰπθαι ἰηίο {πὸ δοίϊνο ἔογπι ὈΥ͂ 
ΤΑ παρ (ἢ6πὶ αν 8 Τοίοσοποο ἰο ἀοὰ. ΤῸ γ 
8.6 ΟΥΟΥ͂ΟΥ ῬΟΡΙΘΟΙΥ [Π6 ΒΆΙ)6 1ἢ πησδηϊηρ. 
“ ἰϑάοιλ ρον 65,᾽ θα 10 5. Ὀγν 186 Τογ 5 46- 
ΒίγοΟΥ πη ἰι. “Ργνυάθησο γδηΐβθ4,᾽ δα 1 18 ὈΥ 
6 [ογα᾽5 δονουὶπηρ 1 οὐοῦ δῃηὰ οἰμοϊηρ 1ἰ.--- ΤῈ 9 
Δρρὶσαἰίοη οὗ {Π18 ἴο ἐπὸ δι. δ] σὺ ἰῃ απ 15 (818: 
Τὸ ογὰ μαὰ59 θθθη ᾿νοηὶ ἴο ῥα ηΐβἢ ἐπ 6 ΔΥγοσ8η 09 
οὔ (Πο89 ὑγχο, ἀοροηαΐηρ οἡ {πον οὐνη Ἰυαἀρσιηθσῃί, 
ἰδίῃ ἰο Ὀ6 Ἰ6Δ66Γ5 ἴο {Πποτηϑοὶνγο85 οη οἱοτη; κηᾶ 
Ἐ τα ὨΔρροημθὰ διηοηρς ἃ Ρθορὶα ἢ 080 νυ ὶβάοιη 
{86 οὐμοῦ παίϊΐοῃβ δὰ οσσηϑίοη ἴο δ ιηΐγο, τ δὲ 
Ὑ71}} Ὀθδοιῖηθ οὗ οἰλ6 γ᾽ ΟΑΣΥῚΝ7. [πυχοΐοτοπος 0 
(18 βυὈ)]θαὲ 8600 ὑπὸ τνοτὰβ οὗ Ομ γβί: Μαίίῃ. χὶ. 
ὡδ 89.; δἰ8ὸ οἰδρ. χυ. , 8. 

ψεκ. 20. [11 Αροϑι] θ᾽ Β ὑσὶ ρα πὶ οἰ ] Ἰ η ρ6 
ἴοτ ἀἰϊβρνυοοῦ οἵ ἐϊμπὶ8 ἀθοϊαγαίίου.-- -Ὄ θγὸ ἐδ ἃ 
ἰδ ἡ ὙὙὯΘῚΘ 15 ἃ δου ἡ 910 ἰδ ἃ ἅϊ5- 
Ρυῖοτ οὗ 1815 νοι] 2---Τὴο ἀοϑἰ σηδίϊοηΒ ἤογα 
8.6 81] Δ τί Βγουθ, απ ΜΙ νον, ἀ6 εἰς, ΚΊΙηρ, 
4}} ἰσϑδηδὶδίθ 8) δῦουβ. ΑἸζοτα, δίδῃϊου, Ησούρο, 
Βαγποδ, ἱπδοῦὶ ἰδ αγίΐοϊθ. Τὶ αἰ βοσοησο ἰπ 
τηθδηΐῃρ 18 ρ]δίη, ἰοῦ ποί ἱπιρογίαπί. [ἢ {116 
006 0886 ἐΐ6 ἱΠΑΌΪΤΥ 18 δϊεν {Π 0 ῬΘΥΒΟΏ 26 }- 
ι(1οπ 64, φ. ἅ., “ ΠΟΡΘ 158 ἃ τῦῖ8θ τηδὴ ἰο δ6 Του 
85 1που ἢ ἢ6 ὝΟΤΟ ποί. [ἢ 19 Οἵ ΒΟΥ {86 αιιοδίϊοῃ 
8, “ Ἦ Βα δ88 ὈθΟΌΣΩ6 οὗ Βὲπη σοῃοοαϊης (παῖ Βὸ ὁΧ- 
ἐδὶβ ῖ᾽ Τῇ Ἰαίὶον Ὀο (ον θυ λ15 ἰδ 6 αΥἸΓῸ ΟὔΒο ἰοχί. 
-- στο 18 8 ατιοϑιΐοη 880 88 ἴο ὙΠΟ ΟΥ {6689 
ΟΡ 5 ΠΠ|Κοτν 86 τὸ οἰϊθὰ ἔγλοπι (Π9 ΟἸὰ Τ᾽ δϑιδπιοηί. 
ΤΉθτο 158 βοπιοι πα [{{κ ὑθοπὶ ἰο Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ [8. 
χχχῖϊ!, 18, υἱἱοτοὰ “ἰπ ὁ θατϑβί οὗ ἰΓῚ πρὶ ΟΥ̓ΘΡ 
{19 ἀοίοαϊς οὗ Βοπηδομοῦ,᾽᾽ δηὰ ΒίδηϊοΥ ΘΟ 81- 
ἄδτα ἱπσαὶ 88 ἰβκθη στοὰ ἰθθησθ. Βιιΐ 859 (19 
Αροβί!ο ἰ8 οτὸ ουϊἀθην δρϑακὶπς ἴῃ ἷβ8 ον ἢ 
Ὠλτη6, ἷ6 Δ γΧορᾶγὰ ἢ͵8 Ἰδησύρσο ἃ3 ΠῸ ΠΊΟΓΘ 
πᾶν δὴ υπηοθίσηοα ἐπ ἰαίϊοη οὗ ἱμπαὺ οὗὨ {89 
Ῥτορβοῖ---ἃ ᾿ἰπρσονίης 660 οὗ 1 ΓΘ οΙγ γοργοαιπορά 
ἰο δυυϊϊ 8 ρῬγοβϑηΐ ρυγροϑθ. Ηθ 18 Β6Γθ δρρϑδ)ης 
ἴῃ 18 ΟὟ ἤϑῖηθ (0 οχἰβεϊηρ (δοὶβ ὈΥ ὙΔΥ οὗἉ 60ῃ- 
ἤτιιαίΐοα. οΓο 8 (ἢ υγὶβο οἱο 50 ΟΑΕΝΙΝ]. 
ΤΟΥ παῦϑ γδηϊϑῃοὰ, ΤΉΘΥ ΡΔ58 ἴον ποίπίηρ ἰπ 
(6 Ὠϊνὶμθ ΘσΟὨΟΙΩΥ. 5.0 ἼΔΥ 85 10 18 ΘΟΠΟΘΓΠΕΩ, 
{ΠΟΥ̓́ ΔΓ 88 1 {ΠῸΥ δα ΠΟΥΟΡ Ὀθοη. 8 τηοὰθ οὗ 
ΘΒ ΔΙ] ΘηρΘ6 Οσ6ι1}8 8180 οἰβούῃθγο τὶ ΡῈ] (χγ. 
δῦ; Βοπι. ᾿ἰϊ, 27, 29, 81.)---Τὴο. Ἰαϑὺ δι θυ εν : 
ΟΕ 815 τον] α,᾽᾿ Βοίοπ χϑ, ἐπ ουἢ τοὶ ρστϑιταδίῖ- 
σαν, (δἰ 69 {119 αὐιοδίξοηΒ ἃτε γδρίἃ δηὰ δϑγυρί), 
γοί Ἰορίσαλ!ν, ἰο ἷἱ ἐμ) [ἢτϑϑ ἔθ, πα ἀ βου 68 
(μ089 πιο οηθα 85 Ὀο]οηρσίης (ο [86 Ἰονγοῦ βίϑρο 
οὔ υμηδῃ ἀουθ]οριηθπηὶ, (μὸ Ῥτεθ- Μοβϑίβηΐο ρογὶοα, 
ΤῊ οἷα νονϊὰ, Βὸ δΓ δ) ἰἴὶ βοοῖβ ἰο τηδὶηὐδίη 1. 
5017 5.1}}, αυθη δαἷιον ὑπὸ τ ὶσῖὶ 186 Ῥογίθοί μ85 
6οτ6 ἴῃ ΟὨ γῖβ, δι ουγϑ ἰιϑο 6 ἰο Ὀ6 ῬΟΥΥΘΥ80 πὰ 
αἱ οππιϊΐγ τὶ αοα ; γολ, 85 ἴῃ ἐϊβ6 } Ὁ ΟΥ1}, ὈθοδΒ9 
Ῥογυδαϑὰ τῖτ δρῦγοῦ δηά βἷθ. Οοιρ. 618]. 1. 4, 
ἤγοιν ἰἢ 6 Ῥγοβϑηὶ οΥἹ] που. Ηδοτθ 186 ἔθτια 
τοηάογοὰ ““πουϊά᾽ 18 αἰἱὧν δηἀ Ιγ0ΥῸ ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ 
ἀεοποίςβ α γνεγιοά ο᾽ {ἴπι6, απ αφὲ οἵ ἰ:6 ψοτ]α, 



86 

06 δΔη Π|6515 0 (1519 αἰὼν ἐκεῖνος οΥ μέλ.- 
λων: ἴμαῦ ἀζ6, οὔ: 89 Θοπιίηξς ἃζθ. (Δ ὩΠ “ 
δὉ}»". ΤΙΐθ ἱθ Δ ΘΟ. ΓΒ9 ΟΥ̓͂ οσἰβίθποθ ἔουπά οι 

οη {88 γοάδοιαρίνο σου οὗ Ομ γδὶ, δηὰ ἱποϊυθϑ 
ἷῃ [56] ἃ}} {116 ἐπιρυ ]βῖνο ἔογοοϑ δηὰ ρονγοῦ οὗ [89 
ΠΟῪ 11{6, ὕὉπ}}} (μὨ6 Θηὰ οὗ “818 διρο,᾿᾿ (πὸ ““σΟΤὰ- 
πα σα," ν}}} θ6 'π ἃ χογῃῖηᾺ] δίδίθ, θποϊοβοα διὰ 
Τοϑιγίοἰοα νη 9 ΘΆνΘ]Ορ9 οὗ {Π9 ῥγοδϑιΐ; 
θὰν ἐποπ ἰΐ τνῦ} } Ὀαγϑὶ ἰ10 ΟΡΘἢ ππδηϊοβίδιϊοη 88 
ἐμθ 8010 γϑδ]ϊίγ. ΤῈ αἰὼν οὗτος: »τεϑεπὲ 
ασε, ἰδ ἰἀοηιίοα] ψ}1} ὁ κόσμος : ἰδὲς ωογὶά, 
ΤῊθ ΟΠ]Ὺ αἰδιϊποιΐου ἰθ ἰμδὲ τλ Ἰαίίον ἀοϑίσηδίεβ 
189 ΒΡΏΘΓΘ οὗ }}ἴο 1086} 88 0Π6 Θ58θῃης. 4 }}γ σοᾶ 688 
διηα σογγυρὺ ἰπ 18 οἢ-βοΐη 8, ΘΒρ οὶ ΠΥ ἴο Βυ- 
ΙΔ Γδ66 88 Δ] θηδίοα ἔγοιῃ (6 ᾿ἰἴο οὗ αοἀ, νὰ }}9 
{6 ἔοττλ ον ἐπα σαίθ8 ὑμ6 ροσγὶοά οὗὨ ἐΐπιθ ἱβγου μὰ 
ὙΠῸ ἰδ σοπίϊηθθ8. Ηθῶοθ ἰη ΕΡΆΏ. ἰΐ. 2 γγὸ 866 
[6 ἔνγο απὶιοα ἰπ ΟὯΘ ργᾶβθ. αἐὼν τοῦ κόσ- 
μου τούτου: δθ ὁΟ.Χ80 οΥ̓͂ ἰἰ8 νογὶ ἃ. Το 
Ῥύθβοηΐ ρθ, 88 {80 ρογίοα οΥ̓͂ (86 ΣΓὰ]9 οὗὨ δἰῃ δὰ 
ΘΥΓΟΥ, 888 [ὉΓ [8 ροα οΥ σογοσγηΐης Ὀυἰποῖρὶο (ἢ 9 
ἀον}}, 88 ἴῃ 2 Οογ. ἵν. 4 δ ἰβ ἀϑθηοιηϊπαιοα “ἰἢ6 
ξοὰ οἵ {119 νοῦ] ,᾽ ἀπά ἰπ πο. χὶϊ. 81 “(ἢ δτ- 
ΟΙΟΣΡ οὐ χΧΌΪΟΡ οὗ (δὶ8 νγοῦγ] ἃ. [πῃ 80 ΓᾺΡ ΠΟΥ 85 
[0 926 }ν5 4180 ἴπ {ποῖ οϑ. 11} γ ἰο ἐμθ ρογίθοι 
τουϑϊδιίΐοη οὐ ἀοα ἴῃ Ομ γῖϑί, ὉῚ τϑῖοι ἔμον θ6- 
θαῃλ6 Ὁ] πα δα ἰο {86 παίιιτο οὗ θαυ] 6 τονυοϊ δι 008, 
8180 (2 ον. ΝΠ}, 14 8΄.) θο]οπρθα ἰο (μ]8 δογταρί 
δκθ, Δη4 ἱπαϑηο ἢ 85 1π (Π6 ΡΓΟρΡΤΘΒ8 ΟὗὉἉ (Πἷ8 ἀϊ6- 
Ουϑϑίοη 089 7 ΘΟ ν 18}} οἰθπηθηΐ 880 18 Ὀγουχαῦ ἃν ἰο 
Υἱονν, ὁ 888}} Ὅθ οὈϊροὰ ὑο ππαάογϑίδηα ὈΥ̓͂ [μ6 
“ἐγ 180 ᾿ ΘΓ τηϑπἰἰοηθα, 6 718} 85 νν 6} 88 Ραζϑῃ 
Βδζ68, ἐν [89 ΟὨΘ ΟΥ̓ {89 ΟΥΒΘΥ Θχοϊυϑὶγ9}γ): δπὰ 
δ'η 60 ἴο ΑΡοΟΒ1]6 δὐξουνναγ 8 Βρθακα οὗὁὨ τϊϑάοιῃ 
ΟὨΪΥ, ἰδ ΤΏΔῪ ὈΘ 76}} Ῥογμαρ8 ἰὁ ΔΚ {π6 ἰδ υπὶ 
κὙγ1860᾽ ἦπ ἃ βΘΏΘΓ8Ϊ ΒΘ6η86 48 ἀοποίίπρ 8}} ἰπο86 
Ὑ}10 6 γ0 αἀθνοίοα ἰο ἐμ Ηἰχθῦ δβοίθῃσθ, ΟΥ δἱ 
Ἰοαϑὺ ργοϊοπάθὰ ἰοὸ Ὀ6 δϑισι; δηὰ ἐδ οἱβὸῦ ὑνγὸ 
ὑθΥΠῚ8 Ὧ8 Βροοίῆο, “(80 βου δ6᾽" ἀσποίϊηρς {80 
Ὑ δά οπι- 86 κο γ8 δπιοος (ἢ 6 Ψ6»)85--- δὴ “ἰδ ἀ19- 
Ῥυΐοτ,᾽᾿ (μ6 Κ διβοῦρ (9 αγθοκθ, ϑβ.6}} 8ρ- 
ΡῬτοργίδιϊου οὗ (δ ἰδγὴβ ἰβ βυρρογίοα ὈΥ ἐδ6 
ἴποί (μαὶ δοοογάϊηρ (ὁ (80 υπἰΐοτηι ὑϑαρσθ οὗἁὨ ἰδ 
Νονν Τοβίαιθηῖ (Λοίβ χίχ. 86 δ᾽οπθ δχοορίθα 
“ ΒΟΡΪ Θ᾽ 1811} ἀοδἰ χπαίΐοη οὗ [Π9  αννίβῃ ἰϑᾶγῃθ 
οἶλββ. Βυὶ {πὸ οἰμοΣ ἰόσω, συζη τητῆς, ὙΒῚδἢ 
δ Ὀθϑὲ ἰγδηϑ] θα : “ ἀἰθραΐον᾽" (οορ. συζητεῖν 
Μανὶς νἱϊ!. 11 δ΄. συζήτησις Δοὶβ χγ. 2. 7: 
ΧΧΥΪΙΙ. 29), ἀηα ἤθποθ ἀδποίθ8 8 6858 Οὗ ΡΕΓΒΟΠΒ 
ὙΠῸ ἸΉΆΚΟ αἀἰβρυϊί πα {μοῖρ Ὀυικί 685 δπὰ παγο ἴδοὶ]- 
1 ἰπ ἰἴ, σλῃ Ὀ6 ΟὨΪΥ͂ ᾿ηοἰ ἀαπί4}}} ΔΡρ θα ἰο (9 
ϑορ ἶδὲ8 ἐμ θη νον βργοδα ἱμπτουρδουΐ (μ6 Η6]- 
Ἰοηΐο νγοῦ]ά. 8ὅὃο Μξύεξα. Βυϊῖ πουἹἱά ἱὲ πο 6 
ΤΔΟΓΘ δ 1. ἰο (Π9 τ δίογ 641] Πα γδοίον οὗ (6 
Ῥαββαζθ ἴ0 πᾶ ΚΘ πο βυσδι ἀϊδροδιίίοη οὗἩ ἰθγτη8, Ὀυΐ 
ΤἸΩΘΓΟΙΥ ἰο Δ0146 ὈΥ (Π8 ΖΘΠΘΓΆΙ ἕδοὶ (παὶ {80 
Αροδιϊθ δά ἴπ ἢἷβ Θγ8 θη ψο Ὀοαδίοὰ οὗἉ ἱμοὶν 
Ἰϑασπΐηρ δη βοΐθηοο δηὰ γϑϑαν δὈ 168, πὰ 88 
Ἰοδδίουβ οὔ [6 ἔγυΐ Ἰοοϊκοά ἀονγη οΘοπἰθιιρίυουδὶγ 
ὌΡΟΙ {116 πι858085---Ώ0η ὙΠῸ Ὑ6ΥΘ ἰο Ὀ6 ἔουπὰ 
δηοης (Π6 7618 85 τῦ0}} 88 διηοηρς ἴῃ 9 ΟὙΘΟΚΚ8,--- 
δηὰ ὑπδὺ ΟὨΪΥ ἱπ {89 ψογὰ ““βουὶ θ᾽ ἱδογοὸ ἷἰθ ἃ 
ῬΥΘΥΔΙΠ Πρ ΓΟδγθμο9 ἴο ἐμ ον [ϑίδη] ον, γῆ 0 
Δ Κ058 Υογῦ. 20 8ἃ8 ἃ τποὐϊβεοα οἰίαίϊοη ἔγοαι [8. 
ΣΧΧΙΪ,. 18, Βα 8 “«“ΤἼ1680 Θχρυθϑβϑίοηβ δοαυΐτο οὐ- 
ἀϊυϊοπαὶ ΤΌ το9 ὉΥ ἃ δοπιραγίϑου ὐῖἢ {6 ἈΔΌϊηϊ- 
98] Ὀ6]1 οὕ τΠπαὺ ὑπ 6 σοβϑαίϊίου οὐ Βα Ὀἰπὶσαὶ τί οσα 
ὙΠ 5 ἴῖ΄0 Ὀ6 ὁη9 οἴ (ἢ 9 5 ᾳη8 οὔπ8 Μοβϑίδμ᾽ 8 δοτΐῃ ς 
(899 {110 αιιοίαἰλοηδ ἔγοιι ἐπ Μίβιιπα ἴῃ  οἰδίείῃ 

ΤΗΕ ΕἸΒΙΤ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤΟ ΤΠῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ. 
᾿ἀπαχασαρυμαῇα, 

αα ἰος.), ἀπά (δὲ {18 ννδ8 ΘΧΡΓΘΒΒῚΥ Τοτοιο]ὰ ἰὴ [5, 
ΧΧΧὶ,. 18. Απδ]ορουϑ ἰο {818 85 πο 6] 16 οἱ 
Ομ βιϊδηβ ἐμαὶ (Π6 ΟΥ̓Δ 6168 οὗ (6 μιϑαίθῃ ἡγοῦ 
οθαϑθα οἢ [89 Ὀἱγί οὗἔὨἩ Ομ γῖβί ᾽]. 

Τὴ6 ΟΠΔΙ]ΘηχΘ ἰ9 δἰγοηρίμοποὰ ὈΥ ἃ ζυγὸς 
ᾳαρθίΐοη--- 8} ποῖ Θο τλαᾶθ οοἸ]ὲδ ἐδ 9 
υυϊδᾶοτα οὗ [Πΐα ννοσ] ἃ 7---Ἔ, ὁ. δοίι.4}}}γ ἀφιηοῦ- 
βίγαϊοα ἐμαῖ ἰὺ 18 ποὺ ννδί ἰΐ ΡὈΓοΐθϑαθδ ἰοὸ θ6: δὰ 
ΤΔΙΒΘΣ, Τ01}Ὑ--αηγϑϑδοῦ, δι Ρἱ ΑΣΥ͂, πο ρδοῖγ ἴον 
Κηον]ράσο ἰη χοϊδιΐίοη ἰο ἐμ9 δἰχιοβὲ ζηδίίθσβ. 
[δ Το τωυδὶ Π0ΥΘ ΘΓ ἢν ποίΐθο (680 ἔν ἰδίηρα 

δῇ 19 Κπονίοάρχο οὗὁὨἨ 41 ὑπὸ βοΐϑθῃσββ ἰδ ἴπ6 0 
δΒιιοἶςο, ΓΒΘΤΘ {6 ΒΟΔΎΘΕΙΥ Βοΐθῃοθ6 18 ννυδηίίῃρ ; 
δηα πῆδη ὙΪΓἢ 41} ἷδ δα θηοδ8 8 85 βίυρίαὰ [ῸΣ 
οδιαἰηΐης οὗ Εἰ πι56}} ἃ Κπον]θᾶζο οὗ (Π9 πιγδίογὶθδ 
οἵ αοἀ 88 δ 88818 ὑπᾳ08]}}8 98 ζὉΓ υπαοτειδηάΐης 
Ἰη 8081] Βα ΟὨΪἾ98.--- 8] (ΒοΤΟΥοΣ) ἀοθθ ποῖ 
ΘΟΧΡΓΘΘΒΙΥ σοηάθιηη ΘΠ} 9 ΤΠ 8} ̓Β πδίυγαὶ μοσβϑρὶο- 
Οἱΐγ, ΟΥ ψϊδάοτῃ δοαυΐγοα ἔγομι ργϑοῖῖοθ δπὰ οχ- 
ῬΘΥΐθη69, ΟΥ (80 ουἱιἱγαίίου οὗ πιϊπὰ οὐϊδί ποι Ὀγ 
Ἰοδρηΐης ; Ὀαΐ ΟΠ]Υ ἀθοΐαγοβ (μδὶ 41} {15 18 οὗ πὸ 
ΔΑ ὉΓ δοαυϊγίης δρὶ γί] τ ϑάοιι.---Ἦ ὁ τηυϑὲ 
γτοβίγίοῦ γαὺ 9 ἤΟΓΘ ὑθδοὶιθδ (9 [})6 δρθοὶδ  ὐθ8 
οὔ (})0 6889 ἰῃ μαπὰ." Οαιν!ν]. 

γΕΒ. 2].- -ὲδ)μονβ ὙΠῪ δηὰ Ποῖ ἰξ νβ ἐπδὲ 
αοἀ ᾿ιδὰ πιδὰο ἴ00]18} (0 τυϊβάοπι οὔ ἐμὶ8 ποσὰ. 
--ΕῸΣ αἷἰποθ ἐμ ἴΠ9 νυυἱδᾶοσλ οὗ Θοᾶ, τἴ86 
ὙνοσἹ ἃ ὮΥ νυ)ἱδᾶομι ἰζῆϑθνυνν ποὶ Οοᾶ, ἐδ 
ῬΙϑθαδϑοᾶ Θοὰἃ τ᾿βσοῦ ἢ ἴ.6 οοϊέδηθδα οὗ 
Ῥιθδοβίῃρ [κήρνγωα, ποὺ κήρυξις, ποῖ 80 τ Ὅἢ 
180 Ργοδο πη ρ 88 {π9 (πίη ρ ργοδομοα, ἐμοῦ ποὲ 
τοι δὴ ἐπ ρ]Ἰσδιΐου οὗ ἐλ 6 ἔοι Ὁ] ἴο βᾶνϑ 
6: μαὶ Ὀθ]ἐθνο.---Τ 9 γοϊδιίοι οὗ {6 ῥτθ- 
Τη56 (0 ἴΠΠ0 ΘοποΙυδίοη ἰ8 ἐμαὶ ΟΥ̓ 8 ΒΘαιΘΏ06, 
αἰνίμο!Υ ογάἀδίπϑὰ ἱπ (89 τγΔΥ οὗ ρυπὶβδιηθηὶ [τὰ- 
1Π6Ὲ ΟΥ̓ ΠΠΘΓΟΥ], 80 ἐμαὺ ἴῃ 109 ἢσγϑί τρδη᾿ Β χυϊὶὲ 
[ταῖν σα  γ ᾿ππροΐίθηο6, 8690 6107], ἰδ δδβί ιιοὰ 
88 ἰῃ6 σγουπά οὕ νῆδί ἰβ βἰδίϑοὰ 1 (8 οἶμον. 
Εσοῖὰ 818 νγ ρϑγοεῖνο (86 ἱποογγθοίημθϑδ οὗ ὔο- 
κονι δ υἱονν, Ὑ80, Βηυ  ηρ ρῥγθάθβι μδί λοι ΘΥΘΣῪ- 
ὙΠ6ΓΘ, ΘΧΡ δὶ πα ἐπ Ρἢγα80 ““ἰπ (890 ν᾽] βαρ οὗ 
αοα᾽ ἰο τόδ: ““'π νυἱγίυϑ οὐὗἩ Οοα᾽ 8 νιβάοπι, 118 
Ἰοδάϊης διὰ δρροϊηίτηθηί." Νοἰίον ἀοεβ ἰΐ σΘοῺ- 
Ββἰδί ψὶἢ (ἢ 6 ταϊδίϊοη οὗἁἨὨ (6 ὑνο οἶδυϑο8 ἴο ΟΣ - 
Ρἰδίη ἐὺ οὗ {86 τίβϑάοιι οὗ Θοἀ᾽ 8 μἴδῃ οὗὨ βα]ναιϊ ὁ 
ἴῃ 180 αοθρ61 (Μοδββοῖίτθη δπὰ οἱβθῦβ); ἔθ 189 
γοίιβαὶ ἰο υϑοορῃὶζο ὑμπὶβ τιϑάοιι 8 ποί 8ηγ- 
(Βίηρ ἰο το (19 ἀνθ ἀθί γι μδίΐ ον ΒΡΟΚΘΩ 
οὗ ἴῃ ἴ[Π6 δοσοπὰ οἷδιιβο οου]ὰ Ὀ9 Σοΐοσσοά, ἃ (0 
Βοιηθί ἰηρ ἀοδμπί οΥ οοποϊι δὰ ἀροη. Τὸ ἐ}8 
0 πηυδὺ Ὀ0 δΔαἀοὰ (πδὲ ἔγοιῃ 11:6 ὙΟ ΣῪ Ὀορὶπεΐῃς, 
Ὀοΐογο (9 ἀϊδβροδί(ϊοη οὗ τ ἰη γοϊδιϊοη ἴο τ{ 
οου]ὰ ὃὉ6 δϑοογίαὶ πὰ, ἐπ 6 Ῥγοδοβίηρ οὗ (89 ἀοΒροὶ 
δὰ ἴον 89 νοῦ]α {8 ΔρῬοδσϑησο οὗ [0] γ. Τδ9 
6880 18 Θηἰ γον αἰ ἤθγοπὶ ἴῃ ομδρ. 1... θ.ἁ. Βδίβοῦ 
Ῥὸ τυ ΠΟΥΘ ππαογβίδπα 8 σϑίογθῃοο ἐ0 Β0Π16- 
(ἰὴ Ρυὶοσ ἰο Ομνῖβί, ἰο δοσίδὶ πῃ Ἔχ ἈΣΌ1 1018 οὗ 
Ὀινίηο νι ἰδάοτῃ ρυϑνυΐουβ ἰο (ἢ 6 χουϑἱϑίΐοπ τηδά46 ἴῃ 
Ογτἰδί, ἰπ δπὰ ἱδγου χὰ 1 ἢ τηδη οου]α οΥ οὐχῖ 
ἰο δυὸ ἀἰβοογηοὰ 6α0α,---ἰο 18 ΒΨΑΥ͂ ἴῃ πδίγΘ δπὰ 
ἰϑίοσυ, δπὰ ἱπάθοα ποῖ ΤΥ ἴο (πδ0 τ Υ ἰδ! ἢ 
αἰϊυὰοὰ ἰο ἱπ οι. ἱ. 18 ἢ; Αοἱδ χίν. 17; χυ]]. 
24 Β΄, αὶ δἶδο ἰο {89 ογάϊμϑῃοοθ οὗ {}}}8 τ ᾿ϑάοσα 
ἴπ ἐμὸ ρυΐϊάδποθ οὗἩ {Π6 σοὐθηδηί- ρβορὶθ, σ]}ιο, 
Ὀθόδυ86 οὗ [μοἷν ὉπΌ6]16 (ἢ {π6 Θϑχοορίΐοι οὗ 
1116. “ ο]οοἰΐοη,᾽ Βοιν, χὶ, 7), Ὀοϊοηφοὰ ἰοροῖμοσ 
ψἰιἢ (116 νου]. Νοδηᾶοχ, οα {μ6 ΘΟὨΙΣΑΣΥ, ἀ}5- 

ΟΟΥ̓́ΟΓΒ ΒΘΙΘ ΟΠΪΥ 8 οοηίγαδί ἐπϑιϊϊαϊοὰ Ὀοίτγθοα 
τουθἸδίΐοη δηὰ {8 σοὶ! φίοη οὗὨ γϑάβοι, δπὰ γεραγαβ 
{μ6 νυιϊβάοιι οὗ (9 ΟαἼΘΘ ΚΒ 88 ἐδ6 μαγίου]δΣ οἰλ]θοί 
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οὗ νψδοβο γοϊδίΐοη ἰὸ ΟἿ ν᾽ διϊδηὶ (6 ΑΡΟΞΕ1ς ἷ8 
ἐγοδίϊης. Βαῦὺ (μἷν ἰπἰογργοίδιϊοη 18 ορροϑεὰ Ὀγ 
δο ἔοι ἰδὲ ἴῃ ἰΠ9 νυ. 22--24 οἸΟΒΘΙΥ σοημοοίοι 
ΌΥ ἐπειδή: δίποε, Ὑἰἢ υ. 2], Ῥϑὺὰὶ ἢ γθο {ἰπ168 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ βίδίϑδ ἰμδί ὈῪῚ “19 ψοῦἹα,᾽ ἴῃ γ. 21, ποὶ 
οἷἷΪγ (Β6 Ἀϑαίποη αὶ 8180 [89  ονγ8 τὸ ἱπίθηἀοά. 
1βαι ἀοο658 ποὲ (6 ἀοοϊαγαιΐου ἴῃ γοΐθγαποο ἰο (6 
διοδίμθη παι, ΠΟΥ “αἀϊὰ ποὶ πον αἀοα᾽ σοπῆϊοὶι 
πὶὶὰ Βοαι. ἱ. 21 τ μογο ᾿ἰ Βαϊ ἃ ἰμαὐ “ψθη ὑπο κόπον 
6οὰ {8 6γ κἰογὶ δεὰ Βἷτη ποὺ 8Δ98 ἀοα 1 6 πηι ΘΓ 
αἰσιϊπ σα ϊδὰ Ὀοίνγθοι πδὲ Β6ὴ86 οὗ ἃ Θοἀὐ ἐογοοά 
προπ 1Π6 τη ὈΥ ἃ χονοϊδιΐοη οὗὁὨ αοά, ἃ πιο 
Ῥϑβϑϑίνα γοϊ χζίουβ ποίϊου, (89 ᾿ποϑθοϊ Δ] 688 οὗ 
μϊοῦ 18. βοὺ ἴοσί ἢ οὐθη ἴῃ ἰῃΠ0 ρᾶββαβθ ΔΌΟΥΘ 
τοίογσϑα ἰο, δηὰ ἱδαὶ ᾿ἰνίπα Κποπ]οάχο οἵ 6οά, 
ὙΠ ΙΟὮ ᾿πυοῖνοδ δοτημιτηΐοη τὶ} Η πὶ, ἀμὰ Ἡϊοὶ 
ἦπ 186 ἐπίης πογὸ ἀδηϊοα οὗ {0 γον] δηὰ τ ΒΙ σἢ, 
δὰ ἐπ τοῦ] ροϑϑοδδβοά, ὁ σουϊὰ Παγνο απ] 186 
ἐπὸ νον] ἴῸΥ ὑδὸ δου μοηβίου οὗὨ ἰπαῦ ΠΠΟΓΘ 
Ῥογίδοι τουοϊδίϊου ἰῃ Ομ τϑὺ τ ΐο γ͵8 ἰ0 δ6 {116 
ἐαἸ Δ] πιθοῦ δηὰ οοηβυπηπηιδίίοη οὗ 81] ἐμὲ δὰ ζοηθ 
Ῥοΐοτγο, 80 ἰδδὺ δὰ (λὲὲ Κηον]οᾶρθο οχσἰβιθὰ βυοἢ 8 
ἄροτοο οὗ ἀοἀ 85 15 οἰἴἶδτιηθα ἢ (8) δοσοῃὰ οΪδιι80 
σοῦ ὰ ποῖ αγο ὈΘ6ἢ τη 6, ΠΟΥ Ὑου]α (ἢ 6 ῬγΘΘΟἢ- 
ἰῃς οὗ πὸ (1Λο5ρ6] Βαῦο Ὀδθπ (0 ἐμι6πὶ 00] 8.1 688. 
ΤΙ ““ ϊβάοια " ἰποη, “ΤὨγουχ ἢ πμϊσὰ ἐπ0 
πον κπονν ποὺ αοἀ (διὰ τῆς σοφίας), ἀδῃοίοΒ ἐδπαὶ 
πὶ 6}]}  σοῆσθ ΟΥ̓ πιθθ8 οὗ νι ϊσὰ ἰἢ6 Κηοπν]οαζο 
οὗ ἀοἀ οὐυρβὲ ἰο αγὸ Ὀθθὴ δἰἰδἰ πηϑᾶ, Ὀὰὺ νγὰ8 ποὶ. 
ει ἴ6 110 Δργοργίαίο ογὔβὰπ οὗ ἰδ6 δυηδῃ πιϊηά, 
ΒΙΔγροηθα ὉΥ͂ ουϊίαγο, ἱΒγουχι ΒΙσα Οοά 18 
Ῥογοεϊγϑά δηα χοοοφηϊζοα δ8 Ηρ αἀἰβρ)δγϑ Ηϊπ)β6} 
ἴῃ Η15 τϊθάοιι; ἴῃ Οἶμον ΟΤάβ, ὑμ9 Θγὺ ἴον αΪ8- 
οογηΐϊης Οοάΐδ Ἰ᾿ρῃί. Βυὶ (μΪ8 ῥσχονυοὰ ἰἰβοὶῦ 
ἀϊπαυσ!ῆοα [ὉΓ 18 ῬΤΟΡΟΣ δπα, δβίποθ {0 του], 
(πὸ Ῥοββϑόβδοὸῦ οὗ (δ πίβαοπι, μΒοαὰ Ὀδοοτὰθ 
διιουδίοα ἵἴτοιῃ ἰδο ἔσαϊὶ δηα Ἰονοὸ οὔ αοὐ, δπὰ 
λοῦσα ρογγτοσγίεα δαπὰ ἀδυκοηθὰ ὈΥ ΘΥΤΟΥ δπὰ δίῃ. 
Τὸ ἱγαπβ᾽ιΐίοη, “ὁπ αοοοιπί ὁ (61 νν ἰβάοπι, 88 
᾿δοαρὶν (818 7858 (Π9 οδ8ο οἵ ἰμοῖτ ποὶ ρογοοΐνὶπρ 
ἀοὐ᾽ νψουἹὰ τοααΐγο (0 δοουδβαίϊντο (διὰ τὴν σοῴ 
αν). [Ιὺ τϊχιῦ 8.111} 6 ατιοϑιϊοηορα ὙΒοΟΥ {116 
Ῥθγαδο “ἐμ γουρὰ τυ ϊϑάοτι᾿ ἀο65 ποὲ ΤΟΙ Π1Κθ 
186 ῥταυΐουβ 006 ἰο (6 πρϊβάοια οὗ (οἄ, 8δο δαὶ ἐϊ 
Βα8 5 σογγοβροηαϊηρ δη. {Π6818 ἰὼ (ἢ 6 ῬὮΓΑΒΘ, 
“Φτουρίν (16 100] 1811 688 οὗ Ῥγοδοβίηρ." ΤᾺ Ϊ8 
6 Βοηροὶ δ Υἱὸν. “415 (λὲ εοἱδάοπι 97 Οοά, ἐ. ε. 
δεοάμδε (μ6 τίιβάοιῃ οἵ Οοαὰ νὰ8 80 στοαί. δὲν 
τοϊλάοηι. πΔΙΑΟἾΥ, ἰΠαἱ οΥ̓͂ ρΡγοδ οἰ , 85 18 οὐ θηὶ 
το ἐπ δ 1 Π 6815, ὃν (6 7οοἰδὴπέδο οὗ »γεασὶ- 
ἐπι. βο, ἴοο, Εα 56 }9 (Η14]}, [μἴτ, Ζεῖι. 1810). 
«ΦΑἴΡ (δεῖ, πὰ {89 νι βϑάομι οΥ̓͂ οὐ, ἑἐ. 6. ψ α1}6 αοά 
δον οα Ηἰ58 πιβάοι ἰο βῖηο ἴογι, (μ 9 ᾿ψου]ὰ ἀϊὰ 
ποί γοσορηΐζθ οὐ, ἱβτουρι (86 νι βάομαη τῆλ θ 
δνδῖ 8 Ὁ]6 ἴον (ποῖ Ὀγ Θοά, 16η αοα χοβοϊνοα ἰο 
δἰοο96 πιο 8 οὗ αἀἰγοοΥ 89 ΟΘρροβϑίίθ ἰεἰϊπ ἃ. [1ἢ 
βείζίης ἔοτὶ ἃ 16 δη 6818 ἤογο, ἰὸ οσσαγγοα ἰο 
ἴα (0 ΘΙ .45126 ΒΙΓΟΏΙΥ 1110 τὶβάοια οἵ αοά, 
Μἰΐ ἢ ζ8 116 οὗἉ διἰδιπίπας [18 θη. Βαί 41} ἐπὶ πη ρ8 
εοοηϑίἀογοά, (80 Υἱοῦν σαστῖθα ουὐ ὈΥ 8 τηοΥγὶἰβ {110 
Ῥτγοίογοησο, δηά ἰδο γοροιἱἴοη οὗ “1886 νυ ̓βάοιῃχ οὗ 
(οά᾽ πιυβί ΑἸ ΤΑΥ͂Θ ΔΡΡΘΟΣ Βοπ)ϑυν]δί δι 1 Βοἷ]. Ἐ 

φΦΙΚΗΩς ἢδς ΠαΡ ΠΥ ἀοπὸ πεῖ ἴο 18 ΥὙἱοῪῪ ὙΠ ἢ Ἦθ 
«1 ἘΠῸΚ τα, Αϑἀ κεἰ χηιλῖ κοῦ αα Ρτγοαοειί παϊοη!δίη. Τῆοτὸ 
εὐξίρίηγ ἰα πὸ {Π||6 ρα Ὁ} ἶν. πὰ τς ἢ ζαἰγ βγουπά 'η 
ξογίρειγο ἴον ἱηοτρτοζίηχ, “1 πὸ τυϊϑάοπι οὔ Οοα ἢ ἴο πηϑη 
“ ποοοθλίηρ ἴο ἐΠ9 πῖΐδρο οτάἀϊπαίίου Οὐ ἀγγπηχοπιθηίΐ οὗ σοἀ.᾽" 
ΑἹ! ἐδο πιονοιῃϑηίδ οἵ ἐπ δηἰθ ἢτίεταπ ροτοά ψογὸ ὑἢ- 
ποις ΘΌΪΥ κΝῸ ΌΥ Ῥνουίήθησθ ἣν ἴο ρύορδγο ἴ9 
ὙΓΛΥ ἴῃ σοιμηΐπα,. δηάΐ (ἢ τοσορί(ίοη οὗἩΘσ γί σ. Απῇ πἢν 
ὍΔ [ξ βοέ ανὸ ὕοϑῶ ἃ ὑδεί οὗ ("ο Ὀἰνυίωθ μὶδῃ ἴο Β,1Ίο τ ἐθ9 

Το ἡυὰριπιοηὶ [ται μοῦ 8:86 τλϑγοῖτι] Ρ]ΘΑΒΌΓΟ] 
οὗ ἀοα ἰοννατ8 ἃ ννογτ]ὰ ποὶ τεοορηϊζίηρ Ηΐ ἴῃ 
ΘΟὨΒοαθθη06 οὗ (8 ον δίῃ, ἰ8 ἰπιγοἀπσοι Ὀγ (80 
Ῥθτδβο εὐδόκησεν ὁ ϑεός,--ο ννἂδ ΡΙ68κπ6ᾶ-- 
669 “«σοποϊυἀοα,᾽᾽ “ ἀεἰογπιὶη84.᾽" [0 ἱπαϊοαῖο8 
ΒΟΓΘ ποὺ 80 πηιιοἢ (Π6 ἔγεοάοπη ΟΥ ῬυΓΘ [ὩΥΟΓ, 
ἤγοιῃ νν ἰοῦ Π9 ΓΟΒΟΙνΘ ῥγοσοοάρα, δ τὸ δι - 
8. Ό]6 6885 οὗ ἷ8 ργοσεοαϊηρ (ὁ {μ6 δμὰ οοπίοιη- 
Ῥἰαιοά, οὐ ἰο 116 οἰγοιτηθίϑμοοβ οὗ {π6 οδβδθ. 9 
βυάὰ 11 ἄνγϑι ογμοης (6 Ἰαίοῦ ϑδογίρίυσα σὶΘΓΒ, 
δια χχηοβί σοιμ ΟΥ̓ ἴῃ ἰμ9 βαρὶ. [Ιη ἰδ Νοὸν 
Τοεδίδιηθηΐ ἰΐ οσσυγΒ Ομ ον ἱπ Ῥϑὰϊ (Βοαι. χτ. 
20; 64]. ἱ. 1ὅ 8.). [Ι᾿ῃ γσοΐδγθηοο ἰο ἱμὸ οχ- 
Ῥτοϑϑίου δηά ἰμβουρσιῦ σορ. ἴκθ χ. 21. ΤῈο 
ὑγοΣ] ἁ Βδὰ δβ᾽ιοτνη ἰἴ86017 ἱποαρϑ Ὁ] οὗ ἀἰδοοτηαὶπς 
αοὰ ἴῃ Ηἰἷδ νυιῖβάοια ἰβγουρσὰ 18 ννϊβάοῃ. Τῆθγο- 
ἴοτο αἀοα ἴουπὰ ἰὲ σοοὰ πο τῃογ6 ἰ0 δρρθαΪ ἴο δὰ- 
ταδὶ τνβάοπι ὈΥ̓ (Π6 ΙγΔΠ|}6 5 Δί] 08 οἵ Ηἰ8. υγῖβ- 
ἄἀοαι, Ὀυϊ ὈΥ [89 1οοἸ] δ ηθ85 οὗ Ὀσϑδοβίηξ 
ἴο δανϑ ἴμϑι ὑδαῖ ὈΘ6]16069 ---ἰ, 6ὁ., ὉῚ αὶ ῥτο- 
ο]απδίοη, ὑπ σοπίοπίβ οὗ γ᾽ οἢ σδγυϊοα {Ππ6 ἰτὰ- 
Ῥγοβα οὗ Γ01]γ, οὐ πηυϑὲ ποοαὰ ΔΡΌΘΩΓ ἴο0] 8} ἰο (6 
ψ ΟΣ] 88 ἰὶ νη. ΤΊ] νγ88 ἰο ἀ6] γον ἔγοιι βίη δηὰ 
ΓΔ, δηα ᾿ηἰγοάμοο ἴ0 ουογϊαϑιΐηρ ὈΪοββοάῃθβ 
1ο86 νὶιο ββου]ὰ Ὀο]ΐοτο ἐπ μδὺ νγα8 ἀοο]αγοά,. 
1 οἶμον ψόογαβ, (π6 ἀοιογιαϊ πδίΐ οῃ γὰ8, ἰ0 ΔΡρθδὶ 
ἴο 7811} ἰπϑίθδά οὗἩ ἰο γθαϑοη, [80 ΗΟΡΟΕ: “" ΤᾺ6 
ἴσο] 15} 688 οὗ  ρτ ΘΟ ΐης 685 (Π 6 Ῥτοδοβίης οὗἉ 
ΤοοΟ] ἸΒΏ6885, ἡ 6., 110 ογοδ8.᾽ Βυὺ ἰα ποτα Ὡοῖ δὴ 
δ] δίοη ἰο ἰὴ παίιγϑ οὗ ἰδ ῥγοδοπίηρ [56] 88 
Ὀδίης ἀἰδιϊ ποὺ ὕσοῦι ΡΒ ἰἸΟΒΟΡ 68] ἀϊβαυ βἰ(οπ ἰὰ 
(πὸ ΒΡ] ἰοἰ ἐγ οὗἁἨ 18 πιο μοὰ. Ῥχγαδο ιῖηρ 18 Βον- 
δἰάϊηρ, ργοοϊαἰπιΐης δοίβ δ Τηοββα 68, ἃ [00]18} 
τη 6 [70 ἰῃο86 ψ 80 ἀοϊ σα ἴὰ (16 δι] 6168 
δηἀ δγρυτηοηὶβ οὗ ΡΒ] ΒΡ Υ.1 ΕὙοτα 1}}}8 ἰἰ 18 
οἷθαν [1] ἰπαὶ (16 ΡῃγαΒ9 “(του ἢ 00} }8]} 658 
οὗ ρῬγϑδοιη ς᾽" ἄοθα ποὶ Γ[υγηίβίι, ἃ8. πιΐρῃΐ ἀρ- 

νον ἃ ἴο ἔγν 5. οσσῃ υἱβέίοπι, δὶ ἰοεὺ 118. σα ραοί ἰο8. ἰο {10 
αἰπιηοδῖ, ἰη οτάον μι [4 ὑὉϑν [Π ΠΟΙ οι ΟΥ̓ ἴον ἀἰδοονογίης ἀοα, 
δηῇ δηάὶπς οὖ ἃ ᾿πρὰπα οὗ δαϊ τμίΐοη, εἰκῆ ὕὉ6 ΠαΠῸῪ ργονοὰ 
δηὰ ἴπη8 ὑπδί σοπποίουδηο85 οὗ ἱξπογαιοθ απ ἐπδυ εν 09 
αὐ ἈΚϑησάᾶ, ἘΠ} ἢ 8. ὁπ οἵ ἴμο ἢγαϊς σοῃάἠ ἶοπ8 οὗ πἰπιρ}9 
τα ἢ ἰη τουοϊαςίοα Ῥδὰ} Εἰηϊθὰ δὲ {Π|8 νοῦν ἔγι ἢ ἰὴ [εἰ 
Βρϑοςὶ δὲ Αἰο (Αοἰδ χυΐ!. 26, 27). “Απα ἢδῖ πρβεὶθ οἱ οηΘ 
υ]σο.} 4}} πίον οὐ τϑῃ, ἴ0Γ ἐο ἀνν δ᾽} οἵ 4}} (ἢ Ι8ς6 οἵ τὴ 6 
οαγῃ; δηὰ δαῖῃ αρέεγιείηε ἴ 6 ἐΐνοε Ὀυίΐογο ἀρροΐϊμεα, δοα 
ἐπ Ὀοιηδ οὐ ἐμοῖς αἱ ιατίοη, ἰπδὲ {ποὸῪ ἐλομζα 5 σεὰκ ἰδ 
1»τγτάὰ, { καρρίϊν ἰλαν πεΐρλὲ 7εεῖ αὖον πίη απὰ πὰ Ἡΐι, 
τπουκὴ 19 ὕε ποὲ ζκγ ἔγοι ἜΥ̓ΟΓΥ ΟΠΘ οἴ ι8.᾽ ὙΤῆι8 ἰηΘΓΡΓΘ- 
κτἰοη σαγγίος ἐπογοίοτθ ἃ ἰοχ εἰπιιῖθ πα ϑοτὶ Ρ γα] θΘΏθ6, 
δηᾷ ἰὲ [5 ργοΐογγοα ὈΥ Αἰΐ,, Βασηθδ, Ροοϊο, δπὰ πιοδὲ Διμογίςῃ 
ΒΟΓΙΩΔΟΙΪΖΘΟΓΒ. 

Βαϊ (Πογο ἰθ δ.}}} δηοῖποῦ ἰπἰογρτγοίδιίοι, του ΠΥ οὗ οοηί- 
ἀοταιίοῃ, 85 μανίης 6 δΔαναηίλρο οἵ κἰ νίπς ἴο ἴπο ἱπιρογίμηϊ 
νοτὰ “ ν|βἀοῖα ἢ ὦ πη ΟΥ̓ οὗ πιοδηΐπρ ᾿Ὠτοιρίιοαϊ 1ῃ9 
ΘΌΓΙΓΘ ρδθδᾶαζο. παι Ῥδϑὺϊ! ἰᾳ πόῦθ σοπίγογνογιίης ἰ8 ἴ)0 
[οὐάμοδα ἴος Ρῃἰϊοθορπὶο ἀροου]αίίοη δὸ σπαγασίογίβος οὗἩ [ἢ 9 
ατϑοκα, ἀπά ὙΠ ςἢ ἴῃ πο Οσογτ πιπίδη ΟἸναγοῖ 88 τ γοβίθῃ- 
ἰῃκ ἴο ἀοαίγΓΟΥ [110 Ῥγδοῦῖσοαὶ λίγο οὗ ΟΠ ϑἐἰπηἰΥ, πὰ ( ΓᾺ 
ἰες ἰηἴο δποῖθοῦ δβοῆθιμθ οὐ ῥμἰ!Π ΘΟΡΥ. ἘΤ7}|6 ἰδ πίθιον. οὐ 
ταῖθιοῦ ἐἰς ργεοι ποθ, (Ὧ9 ΑἸροδΈ]6 σ8}18 “" νυ ἰβάοηι ᾽ (σοφία), Δῃὰ 
ἦτ 3, 845 [10 ΒΥ, βοπι οί πα ἢ6 νου ποῖ ἰηἀ}κ9 ἴῃ. Ἰοσσϑυοῦ 
ΡΙσαϑίηρς ἴο πο Οοτηξοίμῃ ἰοπιροῦ. ΟἠῸ ΓΘΛΒΟῺ ΤῸΓ (ἢ 8 ΗΒ, 
τ πιῖον ἱποβιοϊθποῦυ οὗ πἴ|} ΡὮὨΠΟΒΟΡὮΥ 1π [ἢ 9 πιαίσγ ΟἿ τοῖϊ- 
σίοα. ἮἨρ᾽ ἀοθ8 ποῖ οοπάσθιπῃ [ξ αυϑο] ον, ὑπαὶ τοὶ οἰ νοὶν τὸ 
ἐπ οηἥβθ ἰπ γιό. Ῥπίν, ἡπογοΐογο. {0 Ὀοσδῖθ ἶπι αἰκι ΠΟῚΥ 
(ο δἰαἴο, Πίος το ἄοθα ἰῃ υϑγϑοβ 20, 2], ΠΑ  Ὀ6 Ραγαρῃτηκοθά 
{Ππ|8: κ᾿ ΕῸΓ δίησθ ἰῇ 4 δρϑου δία ἘΟΠΡΟΤΟΙΠΕ οὐ, 10 
ψόγ ἐπτουμκῇ βροοι!πεοι, απ μ] 1] οϑόρην αἰά ποῦ κῆπον ἀοὴ, 
ἐξ γἴο βοή Οὐ κὰ [πγουμ ἢ “πὸ δ που ῃσοπιοηῖϊ οὗὁὨ {ῃ6 βἰπημ}]9 
[οἴ οὔ πὸ ἀσεροὶ, ἡ ΠΙσ ἢ ἴο 8 δρϑοι]αλίνο πη ἀθῸπ)5 ἢ 9 
(ΟἸΪΥ : ἴο βᾶνὸ ἴΠ086 ΠΟ δοσϑρῦ ἔποπὲ ἰπ πηέγὸ (1. ΥὙο 
1π 8 ἰαἶζὰ σοφία-τετφιλοσοφία, πιλῖκο τοῦ θεοῦ {πὸ οὐ͵οςινθ 
Θοαπίῖνο, δπὰ ἰηΐογργοῖ ἐδ 6 τΠῸ]Ὸ μῆγαδο ΚΠ [Ὧο ὙγθὉἿᾺ 
οἵ ἀοὐ," πα ἀοποιίημ ἐλὰ ὡρῆξεγε α,ω(Ο(Γ (λοι ιὲ ἐπὶ γεεγόπον ἰο 
«οὐίεΐ ἐλε Αγροκίἶε τοας ἐρεαχίησ. ΤΠὶ5 νγὰδ ἰῃ ἕλος (ΘΟΒΟΡὮΨΥ, 
ἃ Ὑοτὰ οοπιροιηίήοδι οὗ ᾽π8ὲ {Π9 οὔδα ἤοόγοὸ αββδοοίεῖοι. ΤῊ 
δης τ σδία (ἤθη ἰῃ [6 ἔνγο οἰδιιδοθ οῦ ὰ ΡῸ Βοΐνγθοη Πἢ110- 
ΒΟΡΩΝ δηῃὰ ργοδοπίης. υοί ποσοῦ βοϊοπε ῆς Κηρν χα μη (ἢ, 
δοουρίίης μο Βίπερ!9 ργοοϊαπιδιίου οὗ {116 (ἀο8ρ6}). 
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ῬΟΑΥ ἰο Ὀὰ {110 6886 αἱ γδί βίχμί, (μΠ6 σοῃϊγαβὲ ἰο 
16 ῬΏγαΒ0 “1818 υυβϑάομ, Ὁ Ὀὰὺ (0 {110 ΟἸΒΟΥ, 
ἐς ἴῃ (6 ψνῖβάοιῃ οὗἩ αοὰ :᾽ δηὰ ἰοὸ δ 6515 (0 
“{}18 τ Βα οπλ᾿ 18 ἰο ὃ6 δουρὶ 'π “ ἰθοιῖα {Παὶ Ὀ6- 
Ἰΐονθ." Εδι ἰδ Ῥυγο ΤΘΟΘΡΙΕΥΙΥ, δηα 85 βυοὶ 15 
ἀϊτοοῖγ (160 ορροβὶίθ οὗ 8}} ομάθδυουβ δίϊου 
Καον]θάρο ὈΥ (6 υπαϊάθα ρονοίβ οὗ ὑπὸ ᾿ηΐ6]- 
Ἰ6θοῖ, βυ 6} ΦΒ 8γΘ Ῥϑου  Γ (0 Βυπηλη ψἱεάοα. 10 
8 89 Ὁ ]0 ϑοσορίδησθ δπὰ δρρχγορυίδίϊοι οἱ 
(η6 (ΘΒΓἸ ΠΙΟΠΥ͂ σοπσογαΐηρ ΟἸιγὶδὺ οτυοδοά, ἴπ 
ΒρΙΊ16 οἵ 4}} {16 οὈ)δοίϊοπϑ τ 1ο [86 ἀπάἀοτγβίδηα- 
ἴῃς οὗ (6 πδίαγαὶ τ8ὴ ΤΩΒΥ͂ ὈΥΡῸ ϑρδϊηβί ἐὑπ9 
ἀοοίγίηα οὗ Βαϊνδίϊϊοη, δη τὰ ὑπ υἱὐ 8 Γοη θυ Ποἷα- 
ἰἴοη οὗὨ οπϑ᾽ Β οὐ ΟΡ᾿ πΠΙοΏ8, δῃὰ ἴῃ ἐμ6 6.106 Χ6- 
Ῥυαϊκφιίοη οὗ ρῥτγοδοιιϊπαπὲὶ ἐμϑοσῖοβ. 1 (89 δοὶ 
οὗ Ὀο)ονίηρ ἔπ 6 γ 8.6 υπϊ64, ἐμοτοΐογο, Ὀοϊἢ ἢ ὰ- 
τ ΠΥ δηα σουταβο. ΕἾΠΔΙΪΥ, ἔμ ΥῸ 15 8.}}} δη- 
ΟἾΠΟΥ σΟΥΤΟΒροπάρθῃο8 ἴῃ ἰἢ6 ὙΟΓΑ9 “ΚηΟΥ ἢ δηὰ 
“8876. ἈΚπον]οάχο οὐρμὺ ἰο 684 ἰο0 Βαϊναίῖοα 
(σορ. 7πο. χυὶΐ. ὃ). Νοί Κηονίηρ, δ ΓΘ ΌΓΘ, 
ἰπάογοα {μ6 οὈἰαϊπὶπρ οὗἉ βαϊ γα θη. 

γεμ8. 22--24, Μοάοίῃ νυ 68 {μ 6 ΔΡοΒί] 6 [Ὁ]8]16ἃ 
(86 χοοά ρΡΙοαβαγο οὗ αοα οὀχργθββϑοα ἴῃ του. 2] ,--- 
βίημοθ ὕὍοϊδ ϑυυνβ τϑαῦΐσθ βίβηβ βεπηἃ 
Οτϑοϑὶςβ Βοοὶς δέϊοσ υυνἱδᾶάοχω, νγθ ἐμβϑσϑίοσθ 
οἱ 189 ΟΟΣΊΣΕΣΥ Ῥσθᾶο ΟἸσίβῖ οσυοὶδϑᾶ. 
--ἰϑο Κυϊνα ἰγϑηβδίθβ [Π9 ρᾶδββαρο. Βυῦὺ {πο γ8 18 
ἃ αυθδίϊοῃ ΠΟΓΘ 88 ἰο {86 σοηϑίγυοσίίΐοη. Τ18 
γΉγ86, {πὸ .)6 ργϑυΐουϑ ὁη6, Ὀθορίηϑ ννἱϊ ἢ ἐπειδή. 
1 ΤΙᾺΥ {μογοογο Ὀ6 ἱΔ ΚΟ 88 ἃ Ῥγδ]]6 1 (ο ἐμαί, 
(8ο Ἠοάᾶρο, ΜογοΥ), τοδυπιηρ ὑπ ΓΠουρσμὶ δπὰ 
Δ Ρ ἢ γὶης 1 (80 βίδη]6}), δμὰ 1|κ6 {86 ρῬγχοοοά- 
ἱῃ αυϊηρ 8 ὈΧοίδ 815 ἡ δῃὰ δροάοβὶβ (88 Κρ); 
ΟΥ ἰΐ πιῶῦ Ὅο Ἰοϊηρα ὈΥ̓͂ ἐπειδή ἀϊτοοι)ν (ο ἐμ9 
Ῥγουίουβ οἷδυβο, απὰ χοραγάθὰ 88 ὌΧ ἸΏ ΔΙ ΟΥΥ 
οἵ ναὶ 18 βαϊὰ οὗ {π|6 ““ Τ001 18} 688 οΥ̓ ργροοῃῖη ν᾽" 
δοὶπρ 186 πι688}8 οὗὁὨ δαυΐπρ ὈΘ᾽ΘΎΟΤΕ (80 ΑἸΪογὰ, 
Οα]νῖη, Βἰοϊκοσί, ἀ6 Ἶεἰῖθ). [ἡ {(Π18 σδ8θ 189 
Βοοομα οἴδιβθ ἰπϑίθαἀ οὗ Ὀοϊηρ δπ δροάοκὶβ 
ψου]ὰ 6 αἀἰγϑοῖΥ ἀορομάθηΐ οἡ ἐπειδή, απ [9 
τοηάογίηρ ψου]Ἱὰ 6 :--- 06, οΥ δϑοοίῃᾳ τμαῖ, 
8116 ῬοΟῚΒ ὅοννδ θαυ ΐτο βίρη5 δ ἃ Οσθοῖχα 
Βοοὶς δ΄ζον υυἱβάοσω, 7Ὃο οὐ {86 οἵδμοσ 
Βδηα ὕσθϑοδ ΟἾΔ σίαϊ, οἱς.--- Π}π6 βασι ἴο υ8 
{π6 τηοϑὺ πδίυ γα] σοηἀουίηρ. 8.6.6 ΠΟΥ, Ῥ. 11]. 
 Ιχυ. 6. Βαὶ ΚΙίηρ χοϑοοὶβ 1ὑ 88 “80 1668 Βυϊ- 
Δ]. Ασοογχάϊηρ ἰο πἰκ νἱθν7, παῖ (0 Ῥγο- 
4818 Βίαί65. 15 1Π6 Σϑϑ]} οὗ ““ποὺ Κηονίηρ αοὰ᾽ 
(τον. 21); νι μαὺ (86 δροίοβίβ βίαι β 18. {πὸ 7.4 ὶ- 
οἶα] ρΡγοσοάμγο σΟΥ̓ΤΟΒρομπαϊηρ ἰο 1ἰ 85 σαντο ουἱ 
ἴῃ “(86 ἔο00118}} 688 ΟΥ̓ΡΓΘΔο ἶηρ,᾽᾽ νἱΖ., ἃ τοίαβαὶ 
ἰο γἱοϊὰ ἰο γναϊη ἀοπιδηὰβ ἴον νυϊβάοπι, αμὰ {9 
δοῦπον ῬΡΟδΟΙ Πρ Ὑ᾽ ΒΙΟὮ ΔΡΡΟΔΥΒ ἰο (ἢ 056 πᾶ ]ς- 
ἴῃς {8680 ἀοηδπ 8 ἃ8 βρβιυγά, δαὶ νη ϊοἢ ἰο Ὀ6- 
ἸΙΟνΟΤΒ ΡΓΟΥ͂ΘΒ ἰο Ὀ6 {110 ρον ῦ οὗἩ Οαοά δπὰ ἰδ 
σι ίβάοαι οὗ Οοἁ. Το ἐπειδή ἱπίτοάδυσοβ 4. ο850 
γγ60}1 Κπονγῃ δηά τηδᾶδ οι : δίποό ἱπάεοά; ἰἰ ὁ ἐ 
ὑρθη ἡμεῖς) ἴδ ϑοὰ 4180 δἰβϑύγ δῦ 'π Π6 δρο- 
οϑὶβ δου ἐπεί δῃὰ ἐπειδῇ ἴο χαλῖο (μα δηςἐαιἷο 

Τοϊαιοη οΥ̓ ἐπὶ8 οἴαιιβοὸ (89 Ιῃ076 ῥτγομπηϊποηῖ: 
ἐλογοίοτε, ὁπ ἐΐλ6 οσοπίτατῳ (Θοτηρ. ΜΈΥΕΠ οἡ {18 
ῬΆ55Β8 56). ΤΙ ἷ8 σοπβίγυοίίοη 8 ἱπυογϑαὰ ὈΥ {86 ρδγ- 

[ΟΠ σου ἃ δυρροιθ ἔδπαὐ (ἢ 6 παΐζηγο! πθεδ δηὰ ἐπήδοά ἰῃ- 
ΘΥ ΓἈ] ΘΠ 688 οὗ {πὶ ςουἴγαδὶ ψοπ]ὰ ἤᾶγὸ Βῃονπ [Π9 ἰπςοογ- 
Γούζηθ88 οὗ ΚΠ ἢ κ᾽ 8 [έογργοίδοη. (86ο ἯΥΓΠΘΓ. μαγί ἢ. εοςξ. 
41 ἡ.) δὰ] ἸηΘΔῺΒ ΠΟΙ ἴο δοῖ (9 δἰ πιρ]9 “ ἰοϑ ἘΠ ΠΠΟΩΥ οΥ͂ 
“ον 5 ΟΥ̓ΣΡ αἰζαίηβῇ “ ΡῈ ΠΟΒΟΡὮ Υ" οὐ "" ν ἰϑάοπι," πὰ ἴ]ιὸ 
πιοί!οα οὐ 111 νοῦ ἀσείηϑὲ ἴῃὴ9 τρρίποά οἵ τιακοη, 1 ΑἹ] 
ἐμ αῦ ΤΟ] ἢ [8 σογτθοῖ.) 

ΚἘ ο". ἣὶ μοχ. οὐδούγνον (δαὶ ἐπειδή ἰ6 ΠΟΥΘΡ υϑοὰ ἰπ [9 
νυ υἱδπία.] 

ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

8]1 6] ἴβτὴ Ὀοΐνγοοθῃ ἰμ 9 Ῥγοίδϑὶβ δη δροάοβὶβ ἴῃ γ6 1. 
21, δ (Π0886 Βοτο ἑοιπὰ. Τηθ και,--καε: δοίλ,--τ 
απά, πὶ ΒΟΓΘ ΟἸα85808 Δ11ΚῸ πὰ ΟὯΘ τϑβροσὶ, ἐ. 6., 
ἴῃ 1Π0 πτγδυγ δ Δ Ὀ] 6688 ΟΥ̓ {ποῖ ἀσιηδηᾶβ, Ὀυι 
ΟἰμοΡ186 ἀἴνασβο, δὰ Π6Υ ὈΘΙοΩρ ποὶ οχοϊυ- 
ΒΥ (ὁ ἔπ6 δ} 668 τηθαϊοηοα (99. δηὰ 
ατθθ 8), Ὀαὺ βοῦνθ ἰο δοππθοὶ {86 ἔτγο οἰδυ568 1ἢ 
029 ὙὙΠ0]6: ““Β'ησθ 1 8 80, ἰμδὺ Ὀοιἢ ον τὸ- 
46 βίμηῃ8 δηὰ τθοκα β66}ς. νυ ἱβϑάοπι.᾽" Φ6νν8 
δπα το ἤογ ΣΟΡΓοδθηΐ ὕνγὸ 6[88868 ΟὗἨ Ἰη6ῃ 86- 
οογαϊηρ ἰο ὑπο ὶν Ῥϑου ΔΓ ΘΒ δγδοίθυ βιϊσβ. Ηθησο 
{Π60Υ ἃγϑ τηϑηἰϊοποα υἱίπουΐ {π6 αΥὶΐο616. [Ιἰ 5 88 
1 6 βαϊαὰ “Ἅ δίῃδθ ρϑορὶο ᾿᾿κ9 {1} Ψ 678 βϑαῖς, οἱο."" 
Το ασοοῖκα ΠΘΓῸ 85 'κ οι. ἢ. 16, ἀπὰ οἸβον ΒΟΤΟ, 
ϑίδῃα λ8 ,αγϑ »Χ͵ὸ ἰοίο, ἴον ἰ80 ἀοη 68 ρο που}, 
ΜΠ80, δοσογαϊηρ ἰ0 80 τηοδῦ ῬγοῦθΌ]9 γοδαϊΐηρ, 
ΓΘ πηθης 0 η66 Δ ΟΥ Αγ ἴῃ γοΥ. 28, ΤΠΘΥ 6.0 
86 ΡΘΟΡΙ8 γῇο Ὀοδὲ σαργοβοηΐ ὑ89 γγν 8016 χηυ]ὲϊ- 
ἰμὰο οὗἉ παί! οη8 (ἐϑνη) ἑουπιὶ ουΐβὶάς οὗἩ [89 οοτο- 
ἡϑηΐ τοϊδιΐοη 1} αοα, δηὰ ψο, 'ἰπ τοδρϑοὶ οὗ 
ουϊίατο δηα Ἰδηρῦθρβο, ΡΓΟΡασοα ἱμὸ ἢ 019 οἷν ]- 
ἱζοὰ νου]ὰ 7ἴοὸν ΟἸιγϑιϊαπὶγς ι8ι δ 116 768, 
βοδίίοτοα διηοης ἰμοπὶ 4}}, ἀἰὰ 186 Βατὴθ ἐπίῃ ἰπ 
τοϑροοί οἵ το] σίοπ, θοΐης τοὶ (οἀ τὶ ἢ (86 Ῥτο- 
Τα 86 τν 16}. τυδ8 ἰο Ὀ6 018]]6ὰ 1 ΟἸγὶϑί. [1 τὰβ 
Διηοης ἰμο8ὸ ἰννὸ Ὡδίϊοη8 ἐπδὺ ΟἸΥ Β 1Δ ΗΠ Υ πδὰ 
119 ὅγϑί ΒΡΒ6ΓΘ οὗ ΟΡΘΤ Αἰ ]0Ώ8, ---ἰἢ 76 8, τὸ μδα 
186 ἢτβὶ οἰϑδὶπι ὁ δῃῃόῦποο {μ6 {] τη οπὶ οὗὨ παι 
ῬΓΟΠΙΪδοὸ ΜΟῚ Δα ὈΘΘῺ ῬΓΘΒΟΣΥΟα, δηὰ οὗ ἰδὲ 
ΒορΘ νοι δὰ ὕθ6η δυνακοπθα ὈΥ ἔμ θπι (ΠΟΙ Ρ.- 
Αςἰβ σχῇ, 46; {ϊ|. 26; Βοπι. ὶ. 16; χγυ. 8), δηὰ 
(ῃ6 ΟΥοοῖκβ, ψὴὸ δα σανγγίοἃἂ οὔυὐ (86 ΟΣ οὗὨ 
πυμδη ουϊίαγθ ἢ ΒΟΙΘΠ66 δηὰ οτί, δηὰ Πδα, 88 1 
Ὑ6Γ76, ἰδίζοη 86 ψ ]1010 οἰ} :οα του] ἴῃ Ῥοβ868- 
βίου, δηα 8οὸ δὰ ΓΒ 168 {Π9 τηοϑὲ Ρογίροὶ ἔοστα 
ἴῸ ὑ80 Βυμηδὴ δΔρργορσγίαϊου οὗ {8:0 ἰσαΐϊῃ οὗ 
ΥΘΥ ΘΙ 00, δηα Βο {πὸ τ] οϑύ τϑοορ Υ ῸΥ ἐδ 9 
1 δηα γα ἩΪΘΒ ποτὸ ἔῃ ΟΝ γιβί, δπὰ νϊο ἢ 
ὍΟΥΘ δία (ὁ Θ8ιγ {ποῖ ἐπ πηοϑὶ ρογίθοί Βα118- 
Τκοίίοη. Βυὶ πῃ Ὀοΐῃ δἰ κα αἰὰ ΟΠ ΙΒ] ΔῈ} δὴ - 
σουπίον ῬΘΟυΪ αν οὈδίσασίίοηβθΒ. Τ}10 ὕειοα οἷἶανϑ 
ἰο {Π6 δχίου πδὶ ἔοσιι οὗἩ γουοϊβδίϊοη, {}.9 τηΐγϑοῖο: 
δηὰ πον αἰὰ {18 (ὁ δ ἢ 8 ἀθργοθ 88 ἰ0 ᾿πδῖϑιὲ Οἢ 
μανίην ἃ ΒΟΌΓΟ ἐμοὶ" Ογ68 ἴῃ ἰ(8. τηοϑί βί τὶ Εἰ τσ, 
ἀδΖ:ιηρ ΤΌΓΠ, 88 (ἢ 6 σομαϊ οι οὗ ἰποῖν ΔοσοΡ- 
ίδποο οὗ {πο ἰγαϊῃ. ἸΤμΟΥ {δὺυ8 Ὀοϊγαγοὰ {ΠΟ 
Τα ἀδπθηΐαὶ ὉπὈο]οΥ δὰ ἀϊβαβδοίοη ἴον (ἢ 9 
ἰγὰ ἢ τ ὰϊο χοθυκοὰ {πον βδἰη, Βυι]οὰ ἰποῖν 
Ῥτῖάα, δηὰ ἀδιηδηάοα οὗἉ ποσὰ δῃίΐσο 86] -ἀ θη 18]. 
ΤῊ 15. Ὑ Βδὶ 18 πιϑϑδηΐ ὈΥ͂ ἐποὶν ““Βοοκίης δου 8, 
δῖ χη,᾽ ΟΥ, Δοσογαϊης ἴο ΠΟΙ ΠοΥ ΤοδάὩρ, “ Β1 515. 
(Οορ. πο. ἰν. 48; δηὰ Μαιί. χὶϊ .88; χνὶ. 4: 
μυϊκὸ χὶ. 10; 9:0. 1ἰ. 18; νἱ. 80). (Μεγχοσ, Εἀὰ. 8.) 
“ἐδισηϑ, ἰπαὺ 18, ταϊγαουϊοῦϑ ἰΟΚΟη8, ὈῚ ψ ΠΟ} 
6808, ὙΒοπὰ (ἢ 6 ΑΡοβι]68 δϑβογίϑα ἰὸ 6 υἶβθΒ 
ἴγοῃ (86 ἀοδὰ δηὰ δϑοοπάρα οὐ δἰρῆ, ββουϊὰ 
Ῥτοῦθ Ηἰπη86]7 ἰο Ὀ0 ἰ86 Μοββίαῃ. Τποδὸ {Π 6 Ὺ 
Β11}} ο4116 ἃ ὉΓΣ, ᾿παβι ἢ 88 10:6 τηΐγδ0]68 οὗ Ηἰβ 
ΘΑΡΙΒΙΥ ΘΑΓΘΟΥ πὰ Ἰοβὺ ἴ0᾽ {Π 6 πὶ 411 ουϊἀοῃοὶηρ; 
ῬοτνΟΡ, ἰπ ΘΟ Βοαῦθποο οὗἩ Ηἰδ ογυοϊῆ χίοπ᾽᾽). ΤῊΘ 
ατθοκβ, ὁπ ἐπ ῖνρ ραγί, πδὰ Ὀδθη οδρ ϊναιοὰ Ὦν 
116 ουϊννγαὰ βῆοινν απὰ ρἰϊίον οὗἁὨ {ποὶν οἷν} ΖΣα- 
ἰϊοη. αίονον αἰὰ ποὺ ἀρ θδν Ὀοΐογο {ποῖ υἢ- 
ἀον {Π6 Ὡδηη)9 οὗ ἃ ΠΟῪ ὈΪΣ]ΟΘΟΡΌΥ (σοι. Ασδἰβ 
ΧΥΪ!. 19 4:,}, ΟΥΎ τγὰ8 ποὺ βυβίαϊ π6α ὈΥ͂ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉΪΟ 
Ῥτοοῦ, οὐ νγ͵ἃβ ποὶ βοΐ Ζογι! ἢ ψὶῖ τ} Ἰοσί σα] δα γ]16- 
ἰοῦσα] εί, {18 (ΠΥ τοαβοα ἰο δοογϑϊι; ἀπ ὉΥ 
᾿π 8 βύϊ ρ ΟἹ τϊβάοσα ΟἸΪΥ ἰὴ ἃ ἴοττα Ἀρτ ΘΔ ΌΪς ἰὸ 
ἔποτα, {ΠΥ ΠΠΚοιν ἶβ6 Ὀογαγ δα ἐμοῖσ πη 6] 16 Ὁ ἀπὰ 
ὑπερ δΔυοσβίοῃ ἰο ἰμαὺ ἱνίμο ἰσαΐ 160} σο- 



ΟΗΑΡ. Ι, 17--2ὅ. 89 

αυϊνοὰ 4 τιοχιϊἱβοδίϊοι οὗ ἱμοὶν νδῖῃ 8017, σῖ τ 8}} 
ἰι8 ργίἀα οἵ βοΐθῃοσϑ δπὰ δτί, δπὰ νν ἱοὶι ἀθιλαπαϑα 
ἃ Ὠυπιθϊθ ΒυΓΓοηάον ἰ0 ἃ σγϑυθιδιίοη ἴῃ ΟΒτὶβὲ 
ἐναὶ ἱπαηἰ 17 Βυγραβϑοὰ 8411 (6 δἰϊδὶ πλθη 8, 
Τιὰ5 οὐ Ὀοΐὰ δἰά 68, ἴῃ πιοᾶὰθ8 ἀΐνοῦβο δῃηὰ ὁοῃ- 

αἀἰιϊοποὰ Ὁ. ὑμὶν ῬϑοΌ ΔΓ Ὠἰβίοτὶθϑ, ἀϊὰ {16 Βατθ 
ορροϑίϊίοη διίβϑο ἴο ἰμὸ ργοδοβίῃρς οὗἨ [9 α08Ρ6] 
πΒῖο Βοϊἃ ἂρ ἴο {λον ἔαὶν ἢ {1.16 οὐ Ομ γῖβί, 80 
νδ5 ἀοοϊαγοά ἰο αυθ βοοιγοὰ {πὸ βαϊναίϊοη οὗ 
τοδηκὶ πὰ, δὰ Ὀσυϊ ρΡ ἰμ6 ΨΔΥ ἰο ΤΟρβλ] ΡΊΟΓΥ, 
πο ἐβτουρἢ νοπάτγοιυβ ταΐγαοΐθβ, δοοοταϊηρ ἰο ἐπ 6 
ἀοιιδηὰ οὔ (π6 76 νγ, ποῦ ὑἱπγουρσὰ ΒΌ 0 ἢ ὙΙΒΑΌΙ 85 
τὺιϑάοτα- δοο Κ σα βουραί, Ὀυΐ ὈΥ̓͂ Βυβογίηρ {86 
διαπιοία! ἀθαὶπ οὗ 8, τπια]οίδοίοσ. Τὺ αἰὰ {}}6 
Ῥτγεδοδίηρς οὗ ("8 Αροβί]θβ δῃὰ ὑμεῖγ δββοοϊδίϑβ 
(ὑμεῖς) οοπμοογπίης 86 ογυοϊδοὰ Μοβδβία, ὑπ6] 
ΡαΌ]Ϊς Ῥτοοϊδιμδίΐοη οὐ {818 ἔδοὶ διὰ 118 βί ρῃ!ᾶ- 
68π66 ἴῃ 811 βὲταρ] οἱ ἐγ, Ῥγοῦο ἔοσχ 86 ὅϑθνυυδ 8 
αϊαση Ὁ] Ὀ]ΟΟΙς, ἡ. ἐ., δὰ οἴἴθηοσθ, ἃ Εἰ ΠΔΟΓΆΠ6Θ 
(ο ἤδ: ἢ, {6 οοσϑϑίοῃ οὗ 8 [2]}, βοιποί ἷπρ οδυ8- 
ἵπε ἰμϑῖα ἰ90 ογν (θοπιρ. πρόσκομμα Άοπι. ἰχ. 82 8..). 
Α Ῥοῦϑοι δηρίῃς ὁπ {9 δοουγβοά ὑγθο ργϑβϑηίθα 
δυσὶ 4 σομίγαϑι ἰὸ 411 {ποὶνῦ ἀδϑίγθϑ ΖῸὉΓ ϑ8οῖὴθ 
εἰοτίου5 ὀχ ἰδ εἰοη οὗ ρου ν (516}} 88 ἀδϑἰγαοίίοη 
ἴο ἰποῖρ οηθηίθϑ, οἰο.), ἰδαὺ ΠΟΥ σουϊὰ ἀο πὸ 
οἰ βογυγῖβο (μδη τοὐθοῦ Ηϊ. [“ΤῊΘΥ οουἹὰ δανο 
ἐἰοϊογδίοὰ Οσμείϑε οα ἰἕδ6 τηωοὰηΐ, δὰΐ ποὶ Ογιδὺ οἱ 
ἐϊ6 οτοββ.᾿΄--τὰ. ΒυτΚἘΒ].---ΕΟΥ τ 6 Οτθοὶτα 
(99πε 198) ἑοοΙ 5} ἢ 658.---Τ αἱ βαϊνδίϊου οου]ά 
ὁοπια ἕἰο {πὸ νόου ἱὑμγουσὰ ἃ οτιοϊδοα 79» ἃΡ- 
Ῥοδγοὰ ἰοὸ ὑμθῖη ῥ᾽ δι δὐῦβυγά. [0 νγδϑ δὰ 1ἢ- 
δι Γαι ΑἸ ΣΥ υἱϊοΥν Ἰηλάσαμπδίοσ ἐο {116 οηὰ ῥτο- 
Ῥοϑοεά. Τπυ5 ψἈ1]Π6 ἰο ἐπὸ 7907}38 8.0} ἃ ῬΘΥΒΟῺ 
γγ͵ὰβ δὴ οΟὈ]οοὶ οὗ ΒΟΥΓΟΙ, 88 ὁπ6 δοσυγϑοα οἵἉ σοῦ, 
ἰο ἐδε ΘΟδῃ 1 1168 6 τγὰϑ δὴ ΟὈ͵δοὺ ΟὨΪΥ͂ [ῸΓ ΒΟΟΓῊ 
δη οοπίοιιρί. (Οοωρ. Αοἰβ χχὶὶ!, 18-82; Τ0ΚΟ 
χτῖϊὶ. 836-41). Το ἐι18, ΒΟ ΘΥΟΣ, ὑΠ6Γ9 18 ἃ ΔΟΌ]Θ 
φοπὶγτϑϑί. 
Βαῖ πηῖο [116066---ἰ 9 ο4119---Ο,Ἰ τὲ [89 

Ῥονσοσ οὗ Θοἃ δι ἴδθ υυνἱβᾶοσι οὗ Οοὔ .-- 
ΤΗῖβ οἴαα80 τὶς 6 ἰλίκοα ἰο ἀδροπα οἢ ““)7ὸ 
ῬτΌ8Ο",᾽᾽ 80 {Πδ81 (18 νγου]ὰ 06 τοροδιϑα ἴῃ ἐμουρμί, 
δηΐ «ΞΟΠ τῖϑὶ 6 νι ϑάοπι οὗἩ αοα ᾿ ἴοτπι δὴ δηι 86- 
δἷὶ5 ἰὸ “Ομ νὶδί οτιιοϊδοά ̓  ψ ἢ 118 δαἀ]αποὶβ: ὁ 
Ῥγοδοὺ Ομ γῖϑὶ 88 οσυοϊβοα, γὴο ἔοτ {86 ὅ6ιν 18 ἃ 
διαπι δ᾿ ηςς ὈΪοσΙ, οἰο., θὰυϊ ἰο ἰμβοβθ Ὑι0Ὸ ἃΓ6 
6811ὁὐ νρ ῥγοδοὶ ΟἸγἰϑὶ ἂἃ8. ἰὴ6 ρονον οὗ Θοά. 
Βακκαξβῖ, ΔΡρθῦΓΞ ἰ0 βυρραβὺ ἐ}ιἶβ. ἤθη ἰο ΟἸγΙδ 
Βο δήἀβ “" νὰ μΪ8 ΟΥΟ588, ἀοαίῃ, 16, Κ ηράοτι,᾽ 
δηὰ 94γ5 {πτί μον, ““ που (Π9 οδδηοα οὗ {116 ΟΓΟ85 
ἷφ ονογοοπιο, ἰδ6 Ὑ7Π0]6 Πηγϑίουυ οὗ Ομυίϑι 1168 
ὁρΡ6η." --- Βαὺ (16 σουγβο οὗ ἰμβουγσιὶ νοῦϊά Ὀ6 
Το βία ἱἢ ψὸ ρυΐ ““ ΟἸινἶϊϑί ογυοϊβοα ̓ αἱϊ- 
ΤΟΟΙΪΥ ἴῃ Τρροσιίϊοη 1} τυ ῬΥΘΟΘά68: “9 
Ῥτοδοῖ α ογυοϊδοά Μίοββιδῃ 80 ἴ0 {86 6008 18 ἃ 
Βιαπ ὈἰΣηρ Ὀϊοοῖ,, οἱο.---͵-᾿Ὀπ ἰο ὑπο ὙΠῸ 8ΓῸ 
οΑ116ἅ, Οἰ γί 5ι---ἰ9 ΡΟΟΣ οὗ ἀοα.᾽ Βγ ἰὐ (Βοὴ 
ἷδ 5ἰχοϊβεοὰ, ἰμαὶ Ηος, (Π6 ογυοϊβοα ὁΠπ6, δἱ το πὶ 
(80 Ζ26;τ͵ὀὶ δἰυπῦϊο, ἰ6 ἰο {ῃ6 σ6δ]1ϊοα, ἰΐ6 Απ- 
οἰπίςαὰ οΥ̓͂ 6οα, (Ν᾽ οϑϑκι, ΟἸιτὶδι),--τῖιο Ομ ἰπ 
ψ οῦΣ (Π6 Ῥτοτηἶθθ οὗ 8 ΠΘΑΥΘΏΪΥ Κίηρ 18 [Ὁ] ]]οὰ, 
86 ῬονΤΟΥ οὗ αοἀ, οἰσδ. ΤῊ 8 ΘΟΓΓΟΒΡΟΙ8 8180 (0 
(6 οχργοδϑίοη τοβροοϊϊπρ (86 ““πογὰ οὐ ἰδ9 
ογΟπα᾽᾽ ἴῃ τοῦ 18. Το αὐτοῖς: ἴο ἴ8058 
ΒΕΤΥΘ5 ἰ0 χῖγο ρτογαΐπθηοθ 0 “{Π6 64]16α᾽ 848 {Π6 
σΒίοΥ ρογβοῦδ ἰη {πὸ οΆ86, Ψ1}10 ΟΘΟΠΡΥ δ Ῥοϑιιίνο 
Τοϊδιίοα ἐἰο ““ἰΠ6 ογυο οα,᾽ δηἃ ΘΏ͵ΟΥ δὴ οσχρο- 
ΤΥ 66 σοΥτοθροπαϊηρ ἰο ἰϊ. [1ὑ ρΡοϊηὲβ αἱ {116 Βδπη6 
ἐΐπια ἰο ἐἢοβο αἰγοδν πιοηϊϊοποὶ, ἰο “(ἴδῃ ἰδ αὶ 
νει ονα,᾽ τοῦ. 21, δηῃὰ ἴο 9 “"βαυοά,᾽ υϑὺ. 18; 

διὰ νὰ 116 ἰπ6 ἅγϑι οὗὁὨ {8.686 θυ 8 (οβὶ χηδίοα ἐμ οἷν 
Β1 δ] 6οἰϊγο Ῥοβίι οι ἰοινναγὰβ (μ6 ὅο8ρο], ἐμ 866- 
οπὰ βιονβ (6 δαναπίαρο ἰἰογ ἀογίνο ἤγοτι ἱϊ. 
16 ἴοσὰ “ 641104 ἱπαϊοαίοβ {86 Ὀϊνῖηθ σγουπὰ 
οὐ ΒΟ ὑπ Ὺ βίϑδμπα, (Οπ κλητόε: οδ]]οὰ, 
ΘΟΙΏΡ. νοΡ. 2). Βγυ {0 δαάϊιίου οὖ: ὈοτΒ δον 5 
δι ἃ ΟὙἸϑϑὶσα 6 ρσἶνθϑ ὺ8 ἰο υπἀογβίδπα ἐμπηΐ 1η 
{89 ῬυΓΡΟΒΘ οὗ ζτδοθ ἀθῃοίρα ἴπ {πὶ σΔ]} ἔς (ἢ 9 
Βδραχαίίοι δἰἰμογίο ὀχ βίϊηρ Ὀοϑίνγοθη {μ 680 ρδΓ- 
1608 δὰ Ὀθαη τοιηογοά. (Οοωρ. Βοπ,. ἰχ. 94 κπὰ 
Χ. 12).---ἴἷ;λ 9 ὕοννγοσ οὗ ὅσο δηᾶἃ 9 ν΄’  ϑβᾶοχηῃ 
οὗ Θοὔ.---Ηογο νὸ ανο {π6 ΔΗ 01{}.6818 [0 “Βίαηι- 
Ὀϊΐῃρς ὈΪΟΟΚ ̓ δηαὰ ““ 100] 80} 688. ὮᾺ1106 (τῃ0 
6 ν8 6 Υ9 δϑκίηρ ΒΟ 8 ΡΟβοη ογυσὶβοα δπὰ 
δοσυγβοά οου]ὰ ΡοΟΒΒῚ ὈΪΥ ὍῸ 86 ϑαυϊοὺῦ Οὗ 15τ8ε], 
ΒΟ 0η0 80 υἱἱο ΣῪ ἀογνοϊὰ οὗ βίγοησίῃ σου ὈῸ 
8016 ἰο ΟΥ̓ΟΥΓΠΣΟΥ 8}}1 Βοβίῖ]θ Ῥόνοσ, δπὰ ἰὴ 
ατθοῖκβ τ γὸ ἀοοιΐηρ ἰὑ ΔΌΒυτΤα ἰο οὀχρϑοὺ βαϊνα- 
10ὴ ἔγοα 059 ὙὴΟ οϑ0 ἰο 80 ΤαἾΒΟΥ Δ Ὁ]6 8π οηα, 
πο Θμοβοῃ οὗ Θοἀ 6 γθ, ὁ (ἢ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ͂, ΟΧΡΘ- 
Τὶ οποῖης δηα δομίοϑβίπρ ἰμδὲ ὕγοπι {1118 ΟΡ οΥῸ- 
οἰβοα Βοάδοϑηλορ {6 Γ0 1886 8. Ὀίν᾽ηθ Ρονογ, (ἢ 6 
ῬΟΝΘΥ οὗ ἃ Βοδυθην 1186 πὰ ρθᾶσο, ἃ γτομον ηρ, 
βδῃοιϊ γίησ, Ὀδδιϊῆσ ῬΟΟΓ, 800.) 845 οουἹὰ Ὀθ 
ἴουπὰ ἴῃ ποίΐης ΟΥΘδΙΌΓΘΙΥ, απ ὑμαὺ δοσογὰ- 
ἱπρῖὶν Ομ σῖϑὶ γὰ8 (6 ῬΟΒΒΘΒΒῸΣ οὗ βυοἢ ἃ Ὀϊνὶηθ 
ῬΟΥΟΣ, ὑπαὶ ἰπ Ηΐὰ ὑμογ6 ὀχ: βίθα ἃ Ὀϊνῖμο τϊϑάοιι 
ἰχδὺ τΥ88 6080 16 οὗ βοϊνηρς [6 Πατἀ6δὶ ρΡγο ] θι)5, 
οἴ Ἰιχμιπρ Ρ {πὸ ἀαγπο88 ὑμδί σοϑίθα οα 89 
ΜᾺΥ85 οὗ Θοά, οὗἩ Γι] ΔΙ} αοα᾽ 5 ΠΟ ]οδὲ ρΌΓΡΟΒΟΒ 
οὔὗἩ Ὀσϊηρίης ταθη Ῥ80}ς ἔσοτῃ 8]] ἐμ οἷν τσϑη ἀουὶη 8 
ἰηπΐο 86 ραΐ οὗ Ἰἰἴο πὰ οὗ ἰηϊγοαυοίηρ ἐμοῖὰ αἱ 
Ιδ8ὲ ἰο ἐμποῖν πα] ἀοϑιϊηαίϊοη. 

γ εκ. 25. Α ζοῆθγαὶ ρτοροβίἐἰοη, βὰ δι δηἰἰδιϊηρς 
ταὶ δ85 ᾽.8ὲ Ὀδ6η βαϊά.---Βθοδῦδθ ἴΠ6 ἴοο]- 
ἰββηθδα οὗ Θοᾶ ἱκα υυῖβου [8 σῦϑῃ, δη 
86 νυ θα] 988 οὗ Θοα ταἰρ του ἴ88} 16}. 
--Τῆὴο ῬΆγαβο ““Τ00]18}}}688 οὗ 604 15 ποῖ ἰο ὃθ 
ἰακοα ἰοο ΔΌΒΙΣΘΟΙΥ, δ 17 Ὁ τιθδηΐ (86 Ὠινηθ 
βΟγ. ΤῸ Αροβϑιϊθ 18 ουὐἱἀθη ΒόΘτΘ βρϑακὶπς 
ἴγοπι ἃ πυπιδη ρΡοϊηὐ οὗ Υἱοῦ πὰ ἐπ 0}}65 τπ ΓΟ 
ἐπα τ ἰσ ἢ ΔΡΡΟΔΥΒ 0018}. 6858 ἴῃ αἀοα. Ηδθ ΠογΘ 
88 ἰπ πιὶηα αοα᾽ Β ἀ6δ] 8 1 πη 6η 1π (6 α΄05- 
Ῥοὶ, βυ σὰ 48 86 ργοσιγίηρ οὗ βαϊναίιοι ἰβσου ἢ 
6 ογυοϊᾷχίοη οὗ Ομ γίβι, δὰ οὐπαν (πἷπρ8 σοη- 
ποοίοα ἐμογον}, τ ϊἶσὰ τὰ {86 ἡ ρηαχοδηΐ οὗὨ βο]ἴ- 
βἰγ]οα τυῖβο πηθη οὗὨἨ {8}8 υγου]ά, γγ 0 ΠηΘΑΒΌΤΟ ΟΥ̓́ΟΥῪ 
ἰἷπς ὉΥ {π9 πιοᾶϑιιγο οὗ πο ὶν ἑβποϊοα τίϑάοιῃ, 
ΔΡΡΟΑΓΘα ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἰο τοαᾶϑοη, ΝΟΥ οὗὨ {μΐ8. ΔὉ- 
Ῥδγαπί 00} 15ῆπο88 οὔ αοα ἢθ ΑΒϑὴγπιΒ ἐπαὺ 1 δι1ν- 
Ῥαβϑοὰ ἴῃ σϑαὶ νυ Ἰϑάοπι 4}} τη θη ΒΟΥΤΘΥΟΡ ν180 ΠΟΥ͂ 
Βοοῃχθᾶ ἰο Ὅο ἴῃ ἐποῖὶν οὐγῃ βιρμί, ΟΡ νοτο Ποϊά ἴἰο 
ὈῸ ὉΥ͂ οΟἰοῦϑ, ΟΥΓὁ Ὑπαίθυον ἐμΠ60 τὶν Ὀ6 ΔΌΪα ἴο 
ΤΘΆΒΟΙ Ουΐ ΟΥ ἱπλχίηθ. [Ι͂ἢ ἃ βπΉΣ Δ. ΤΩΒΉΠΟΙ Ὑ79 
ταδί ἐπί γργοὺὶ {ἰ|ὸ ἔο]] ον ης Οχρυθβββοη, ἴδ 6 
τυ θ8 τ 658 οἱ Θο ---ἶν (ἷδ ἢΘ Ἰηθ8η8 ἃ Ὀὶν᾽ηθ 
Βα οπη6 ὙΪΟΘΒ βορὰ ψοὰῖκ ἰο ἰθο86 Ὑ8οῸ δμοϊὰ 
ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ἰο0 ΡΒ Υ 804] οΓοΘ δπα Ὀοδϑίρα ἰπ ἐμαὺ (ΤῸΓ 
1ῃηβίδηοο, {Π6 Ῥτοσυγίης οὗ τοἀσιηρίζου ὑπγουρῃ 
0096 8} 6οἰΐης Εἰπη8617 ἰο (89 Ἰια τα] αἰ οι οὗ ἀδδι} 
Οἢ ἐΠ6 6Γ085), θυὺ ψπΐϊσὰ ἴῃ ἰδοὶ ἐδ ΒΊΣΟΣΚΟΣ 
ΠΗ 16, ἐ. ἐ., Οχογβϑ ἃ. τη ΠΟΥ ΡΟ ἰἤδη 
(6 γ τ ῖϊ ἢ 411 ἐμπὶν ᾿πηαρί δα βἰγοηρί δπα ὑσον- 
658. ΒΕΝΟΕΙ, βἀα8: “ΔἸ Βουρ (ΠΟΥ ΤΩΔῪ ΡΡΘΑΓΣ 
ἰο ἐποιβοῖνοβ οὶ 186 δηα βίγοηρ, δῃὰ νυ ἱβὴ ἰὸ 
Ὀ6 {6 βίδπα γα οὗἉ νυ ̓βάοῃι δηὰ βϑίγοηι." Τῆι 
ἰηἰογργοίοά, ἴ που] θ6 πϑορά]θ88 ἰο οοῃηβίγιι {110 
ΟΣὰΒ “δὴ ποθὴ" 88 ἱπνοϊνίηρ ἃ ἤσυτα οὗ 
ΒΡΟΘΟΒ ἴῃ ἩνἢΪοἢ ἃ δοτηραυίβοη ἰπϑι!πἰοὰ νὴ ἢ ἃ 
ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ ὑιληρ 88 8ἃ 1.016, ΡΓΟΡΟΣῚΥ ΡΡ] 68 ΟὨ]ῪΥ 
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ἰο ἃ Ρατί οὔ ἰἰ, ΟΡ ἴο βοῦιθ αὐδι ἐγ ἴπ 1ΐ, 48 ἱπουρῇ 
ὍΠΟΥ τποδπΐ;: “ἴπδπ (μΒὸ ψἱβάοιῃ οὗὨ πιθῃ,᾽ ΟΓ 
“(δλη {Π|Ὸ βίσοηρι οὗ πιθη." Βοὶδ ᾿ἱπίοιργοία- 
(10η8, ΒονγΘΥΟΓ, διηουπί ἰο {80 8816 ἐπὶ ηρ.-- 6 Γ6 
ὧβ 85.1}} δῃοί μοῦ οοπβίγυοίΐοη δβυχαβίοα Ὀγ τδδί 
ΤΟ] Ίοννθ, Υἱζ: ἱἐμαῦ ὈΥ ἐδ6 ἴ00118} 088 δῃὰ (μ6 
Ῥ ΘΔἸΚΏ 688 οὗ αοἀ ἀγὸ τηθϑηΐ (Π6 ρέγδοη8 ἐλεηιβδεοῖυε8 
ΒΟ ΔΓῸ “6816 4᾽ (ν6Υ. 24), γο ὀχρϑγίθῃρα Ο" σἰβὶ 
ογυοὶδοά 88 “8 τίβαάομι οἵ αοα ἀπὰ [ἢ 6 ροῦνοῖ οὗ 
ἀοα;,᾽ 8ο ἰμαὺ ὑμ6γ ἴῃ σοπβθαῦθῃσο Ὀθοοπια })}}- 
Ὑἱ ΠΟῪ ννἷ80 δπὰ βίσοῃρ, δηα δ. ἰδ 18 ΘΔὈ]6α ἃ8 
{μὸ 00] 5 Π68585 δηα θα Κη 688 Ὀοϊοηρίης ἰο αοα 
ἰο ΒΌΓΡΔΒ8 Τ6ῃ, ἑ, 6. ἐπί ρΡοχίϊοῃ οὗ (0 το ἢ Ὸ 
Τοιηδίη οοὧἱ οὗ Ογίϑύ ἰπ συ ιϊϑάοια δηθὰ ῬΟΊΨΟΥ,. 
“76 ἐπιουχὺ 8 [}}15---Η απλδὴ πδίαυγο ἀ 6118. ἴῃ 
ἀοΐπρς στγοδῦ (δίηχβ. αοα, οὐ ἰδ ΘΟὨΙΤΑΤΥ, ἴῃ Ηἰ8 
ΘΑΣΓΗΪΥ αἰ βρη Βα 1 0ἢ}5 ΔΙ ΑΥ͂Β ΡΡΟΩΣΒ ΘΑΚ δῃὰ 
8Π|8}} αὐ {μὴ0 ἢχβί, δῃὰ ποί ὑπὶ}} αὐ ΔΥἀ8 Γθ- 
γ686}5 (86 οὐδ οἰ ηΐης ρον (μδὲ 16 σΘοποραϊοά 
ἴῃ Η18 ἱπβίγιι θη 1 168.᾽᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΘΑΙ͂,. 

1. Ολνδέ απά Ηὔὶ8 ογοδε ---- Ολτὶδί ογο δα. ---- 
ΤῊ15 18 {π0 οἶον ᾿ἰχην ἔγοῦλ Ηοδανοι, τ οἷ ΘΟΙΆ 68 
ἴο Βοϑίίοῦ 811 (16 ἀδΡ ΚΠ 688 ΟΥ̓͂ 88 ΕΙ Ὡ70] 118. 
Τ. 18 15 ὑπὸ ΚΟΥ ἰο 41} (Βς τ᾽ (168 οὗ ἃ Εἰδίοτυ ὑπαὶ 
828 Ὀθθὴ ἀογδηρθοα δηα οομιδοα Ὀγ {2]|56}οοα δηὰ 
βῆ. ΑΙΙ Θοὐ᾽ Β γονοϊδίϊ οῃϑίη {μὸ ΟἹὰ Τ᾽ οαἰδιμϑῃί, 
818 οτἀϊμδῆσο8, μδυϊ αἰ} 0Π8, ῬΤΓΟΠιΐβοΒ, ἡπἀ σπχοπίβ 
δηα ὈΪ]ΟΒΒΙ ΡΒ ἈΘΓῸ ΤΟ ΔΟἢ (Ποῖν [Ὁ] 8] οηΐ απ πα 
πεῖν χ68] ὀχρ  δῃηδϊΐοηῃ. ΑἹ] πὸ ᾿ἰπίϑ οὔ ἐγυῖὰ 
συγγθηΐ πη; Βοαίμ θη παὶΐ0}5---4}} ἐπ οἷν δἰ χὶ- 
ἱπρ δηὰ βγη δέον (86 Κπον]θάχο οὗἩ αοὰ δηὰ 
σοιμταπἶοη Ἡ10} Η πὰ, 411 αἰΐορίὶβ ἰο χοὶ χἱὰ οὗ 
186 ΟΠ ΒΟ ΟΌΒΠ 685 οὗἁ χ}}ὺ, ὁ δἴομο [ὉΓ βίη δηὰ ἰὸ 
οἴδοοί ἃ ρογίοοί γοβίοταϊίου ἰο Ὀινίπο ἔρλγον.----}]} 
18 ἴἸάῦον οὗἨ {6 νὶῖβθ ἰο ἀἴβοουος 6 οἷιὰθ [Ὁ ἐῃ9 
ξτοδῖ Ἰαογτγὶπι οὗ Βδη }1{6--ἰη Βῃοτί ΟΥ̓́ΟΡῪ 
ταῖηρ  Β1ΘῊ αἸ ΠΟΥ δα 88 8 ΣῪ οὔ Ἰἰχεὶ ἤόγο δοιὰ 
{θογα ἴῃ ὑμὶβ ἀλτκη 658, ΟὈὐαῖ 5 ἰπ ΟΒγὶδὺ 18 ῥτο- 
ῬΟΡ οι]; ἃπὰ ἴῃ 80 ἔὰΣ 88 ἰΐ δἱ Ἰδβὶ ἰοδὰβ ἰο 186 
ΔΡΡγ θη βίοη οὗ {μι 18 ρογίροι Ἰρὰ δηὰ βαϊ γδί οι, 
ἐῦ 88 Ὀ66ῃ ποῖ ἴῃ γα. Ηργο ἰ8 (86 ““}οισεῦ οΓΓ. 
αοά νἈῖοὶ ἰῃ ρίαθο οὗ 8 ἱπουβαπηά.-Το]ὰ γοὶ ναΐη 
ΘΛάδΑΥΟΣ οα (Π6 ρϑγί οὗἁὨ Ἰη8η 18 80]6 (0 ἰπδιΓ6 8 
συ Ὀίνπα 1116, δη υηάἰϑιαγθοὰ ροθᾶσδο, δὴ ἃ]]} 
Ῥογυδαϊηρ βαποί! βοαί, οη---ϑργοδα ϊηρ ἤγοπι ἢ ἰῃ- 
τοοδύ σϑηίγο οὗ 8 βοαγὶ (μδὺ θι τδδο68 {86 ΠΟΪΥ͂, 
Τοταὶνίπρ Ἰονο οὗ 604,---πά δὴ αν ποῖθ]ο ρα θη θ 6 
δηὰ Ββίοραξαβίηοββ σοι ποὰ τὶ {86 Βογοποβί 
ἰσδηαυ Υ ἀπ 4}} ἐμ 6 ΡΙα ρα 68, ἀΐβθαβοδ, δάνον- 
Βἰ (1908 δῃὰ δοῃῆϊοίϑ ΒΟ ΤΑΥ͂ 88881} 18 ἔγοζω 
τὶ πίη δηᾶ τυἱιἱῃουΐ. Ηδοτγο, ἴοο, 8 (86 τούδάοηι οὔ 
αοἀ. Ῥσοπὶ {μῖ8 ὑπ ἀδορϑδβὲ ργοδίεπιβ οὐ Βυδη 
Καον]θάρο πὰ δυπδῃ βοι τηγ τοσοῖνο Ἰἰχμέ, 50 
{πὶ [ὮΘΥ σδη 6 τοοορη Ζοα ἰπ (ποἷν (γα ἢ δπὰ ἴῃ 
{860 φο04] ἰο νυ ἷσἢ ἐμπον ἑοπά : απὰ τὶ πιοί]οὰ 8 
οὗ 8ο] ἱοπ ΤῸΓ ἔθ θη ΠΙΑῪ Ὧδ δἰίαἰποθὰ. Ηθγο (86 
οἴου ΠΆ} ἰμοιιχιίβ οὗὐὨἨ Οοἀ, δπὰ {80 ἱμβουρμίβ οὗ 
ταδὶ ὙγΒΊΟἢ δρτΐηρ ὉΡ χοβροηβῖνο ἰο ἐδ) 686 ουΐ οὗὩ 
ὑπὸ ἱππιοϑὺ γα οὔ {Π6 πυπιδὴ ποατγί ἐπτουρ (ἢ 
οΡϑυδίζοη οὗ ἰμὸ 8}}- 6] κι οηΐης ΟζΟΒ, οησουη- 
ἴοΥ ὁασἢ οἵμαγῦ. Ηδοτγο τϑἀθοιλίηρς ἰόντα νυν ἱνἢ 18 
ΟΠ ΓΟΙ5 ρΐδη οὐ ἔουρίνθμοδβ ππὰ σοβοπογαίΐοῃ 
Ιηθοῖβ {Π 0 τη η} 7018 ἀονοαβ ἀπὰ δἰ γί νι ρβ οὗὨ τηδὴ 
ἴον {116 γοηοῦαὶ οὗ συΐ δπά, ὑπὸ δοαυϊδίιίοη οὔ 
{πὸ σμϊοῦ ρσοοὰ, δπὰ αἰνοϑ ἰμθ ἃ ρογίϑοὶ βαϊ18- 
δοίϊϊοη. 

2. Ολγίδέ απὰ δ οτγοδϑ --- αδ σοη γοηϊίησ {6 
τοογἰά.---Ῥαῦ [6 τη {818 τουοϊδίϊοη οὗ αοὰ ἰῃ ἃ 
ογυοϊδοὰ ϑαυίουνῦ ΒΌΓΡΑΒΒΟΒ 4}} {6 ἀοίϊηρβ οὗ 
τδη ὨΣΙ]Ποτίο, 08} 1088 δδπ ἰξ Ὀ6 Ἰηθϑβαχοα Ὀγ ἐῃ9 
βίδπάδγαὰ οὐ ἰγυϊῃ πὰ ροοάῃϑββ οχὶβίλῃρβ δπιοης 
θη, {80 1688 σ8ῃ ἰΐ σοῦ! ΣΙ ἶη (80 ΒΟΟρΡΘ οὗ 
186} ΟΡαΙΏΑΡΥ οοπορρίϊοθβ.Ό ἤματο, ἐμογθίοσο, 
1π6 Βοαγὶ ᾿88 ποὶ θθθ χοπον θα ΌὉΥ͂ ἃ ΒΌΓΓΘΠΟΘΡ 
ἴἰο ἐμ γαῖ ἐογοϑμῃβάονοα ὈΥ 18 χηγβίοσϊουϑ 
Ππορα δῃὰ σογγεβροηαϊηρς ἰο ἰΐ, πὰ Β0 πὸ σβδῆρθ 
888 Ὀθθη Σουρ ἴῃ (8.6 7 8016 σΟΌΓΒ6 οὗ τῃουρδί, 
ἴΠοΓὸ {818 σϑυθ]λί ἰοπ Σ τη δ ΠΒ 8Π ᾿ΠΟΟΙΙ ΡΥ ΘΕ ΘΏΒ᾽ Ὁ16 
ΤΑΥΒίΘΥΥ; δη ἃ ὙΠ6ΓΘ (0 {Π 6 ἱπΠ ἀο]οῃ 66, τ᾽ ἈΙΟἢ γοιι868 
(ο διἐγ ουἱ οὗἩΉΠ6 οΪὰ Ὀθαίθη ἔσδοῖ, {μ6Γ 18 δἀάδοὰ 
Δ δΙΓΟρΒΗΐ ῬΥΪ46, ψ οι, τ ΔΙῚ ΣΆΓΥ οχϑᾷ- 
ξογαιϊοη δηα δ 61} 8 πιθηΐϑ 1ῃ5ἰβῖ8 Οἢ τη ιῖηςς 
Μηδ ΔΙΣΘΒΑΥ͂ οχὶϑίβ [8:0 ᾿πΘΆΒΌΓ6 Οὗ {86 πον 8ηἀ 
χοὐοσίβ τ μβαύίουον ἀ068 ποὶ δὶ ὑπ 6 ἀδιηδηαϑ (Ππ8 
οτἱ σἰπδίοά, ἱποσο, ἰὲ 18 δογίδϊ ἢ, {μα {μ}8 Σου ]αί ἴοΣ 
οἵ σοἀ νν]}}1 θ6 ΥὙἱοϊ θην ορροβοά. Απά {18 νι}}} Ὀ6 
80 πηι σἢ ἐῃ8 ΠΊΟΥΘ ΒΌΓΘ ἰο ΟΟΟῸΓ, θη, ἔοὸ᾿ ἐδ 6 
ΒΒ Κὸ οὗ ΡΓοΟΒοηὶΐη ἃ σοηπίγηϑὶ 1} (10 ναὶπ 
Ῥᾶχϑὰθ οὗ ΘΔ Γἢ 8] 8601 π᾿ δάπογίηρ ἰο ννῆδὶ 18 6χ- 
ἰΘΓΏΔΙΠῪ ἱπιροβίπρ δπα Ὀγ}Π1δηΐϊ, δα ἴῃ οἰοανίης 
ἰο 118 ον ργοάασίϊοηϑ ν Ἶοἢ 866 η) 80 Ὀοδυ  Ὼ] 
8Πη6 ὕδ1ν, {πὸ γουθα)ϑὰ ἰσαϊῃ πα σ͵ΥΆΘΘ ΔΓ6 60}- 
βίγαϊ πὰ ἰο ΒΟΥ {ἐποηβοῖν 8. ἴῃ δπ Ὀπργοίοπάϊης 
ἴοστα, ρυϊείης οοπίοιαρὺ ροὰ ἐμὸ ργουὰ αἰ βρ αν 
οὗ πιϊρῦ ΌΥ δββιιτηΐπς ἃ ἸΟῪ βρεοὶ οὗ ᾿ ΘΚ Π 688 
δΠ4 δοίης αὐ παυρὶ ἃ ἸΟῪ Ῥγοίθης ἰοὺ ν᾿ ΙΒ 9 πὶ 
ὉΥ ψοαγὶπα ἰλ9 συΐβα οὗὁὨ Τ00]18}}1688 ἴῃ ΟΥοΓ ἰὸ 
Ὁ Δ  Υ͂ {ΒΘΥΘΌΥ οὐ οὗ {π6 νϑηϊὶν οἵ ἰ(8 
σομῃοοὶίθα οἷαί, δηὰ ουἱ οὗ (86 ΔΥΌ ΣΑΙΥῚ Π6Β5 οὗ 
118 οση ἀονΐοθβ δηὰ δηάδδγοσϑ, ἱπίο {16 Ἔχροσὶ- 
6π066 οὔ ἃ ἰχυθ αἰνῖπθ ΡΟΟΡ δὰ νυν ἱβάομι.---- 
Βυΐ [86 ΟΓΌΒΒ δῃὰ ἰΐ8 Ῥυθδοπίηρ, ὙΠΟ ῬγΟΥΘ 
ΒΌΘΝ ἃ δια] της Ὀ]οοὶς δὰ 100] 5 ποδα ἰῸ 
(ο80 γὙὀἠὸ δῖοὸ Ὀουπὰ ὉΡ ἴῃ {Π6]. γαΐπ σοποοὶέ 
Βθοοτη68 ἰο ἐμ 086 0 ΟΌΘΥ͂ (ἢ 6 ΠΘΆΥΘΗΪΥ σΔ]}Ἐῃς 
ἴπ 611 δα νο ἴῃ {ἰμ6 τη οἰ δοδίϊοι οὗ 8617 ἢ 
8}1 118 Το Βα σοῃοοῖ8 πα ΡῥγείοΒ10}5 γἱ]ἱ6] 4 
{ΒΘΠΒΟΙΥ͂ΘΒ ἴο 86 ἱπῆυοποοβ οὗ ἐπ 6 γτδοθ δῃά 
ὑγαι ἢ πὰ ΟἸχὶβί, απὰ ἴῃ βὸο ἀοϊῃρς δχρεοσίθῃοθ ἐ8 
οη]  ἰθηΐηρ, Βδηο γὴρ απὰ Ὀθαι 18 ρον ΟΣ, (86 
ψνυϊβάοιῃ οὗ ἀοἀ δηὰ (6 ρόονοὺ οὗ ἀοά. ΤὨυβ ἰὺ 
ὮΔΡΡΘΏΒ ὑπ δὲ τ 6} τὺ11]} 81} {8 οἷ ν ̓ Βάοπι δ ΡΟΝ ΟΣ 
τοιιδὶπ ΤΆΣ ἱπίουϊου ἰὸ δὶ ὈΘ]οη σοί απο αοά, 
ον νον Τ00] 8} δη ἃ Ἡ ΒΚ 1 ἸΠᾺΥῪ 8661. 

8. “ὙΕΒΒ. 22-24 Δἴοτα τ. α »οϊῃί 07 οδεέγυα- 
ἕο ἩΪΟΒ ΘΏΔΌΪ6Β τι8 (9 δώγυον Ολιτοὴ ΗἰδίονΡ 
1η οἰοαγϑβὶ Ἰ᾿ίσῃί. Τὴ Αροβίῖοϑ Τουπὰ ἔνο αἶβ 
(ποῖ ἰδ ἀ 6 ποῖ 68 βού τς ἴπ ἴῃ βίγοη ΒΟ. 1} 1 ἰο [86 
αο8ροὶ, {110 ἀοβῖχο ἴοῦ τιΐγλ 168, απὰ {{|ὸ σοησοϊὲ 
οὗ νἱἱβάοῃῃ. Ἐποβὸ ἱνο ἰθῃάθησὶεβ βοῦν {ἢ οΙὰ- 
βοῖτοϑ γορθαίθα]υ ἱμσουρὴ 811 {ΐπι68. Α ἴ8]86, 
οπμδϑ-.δί ἀρ βυρουπδαί ΓΑ] ϑὴ δηά ἃ [6186 οπο-ϑἰ ἀοα 
ται Π8}18πὶ ΔΥῸ νον ἴῃ ΤΙΥΔΊΥΥ ψἹ{ώ Θδοἢ ΟΥΠΟΥ 
οἰζπ ον ἰο γοδῖϑὺ (Π 6 (ἀοβροὶ ἢ Ορϑπ ΘΏΠΙΪΥ ΟΥ ἴἰ0 
ἀϊθίυγ δηὰ οογγυρίὶ ἰΐ ὈΥ Βοούοιν ᾿ηδι πυδίϊηρ 
(Πποιηβοῖνοβ ἰπΐο ἰδ, [ὑ τὴ Ὺ Ὀ6 Βαϊα ἰπδι 8}] 6ὁΧχ- 
(6 γπδ] ορροβὶἰΐοη δῃᾶ δ] ἱπίου μα] Ρ6.}} ἰο ἐδ9 
Θοβροῖὶ σϑβοόῖτο {βμοιηβοῖνθβ δἱ ᾿ἰδδὶ ἰπίο {ἢ 686 {70 
ΟΡΡοβίίο ργίποὶρίθβ. 0 Ἰοῆρ; 88 ἃ Ῥυ σα ΘΌ8ρ6ὶ 
ἰδία πὰβ δπα Ἔσο ἂθβ ἐπ 686 1 011] Βυσοορα ἴπ 
βαϊ γί ρ {πὸ κοπιΐηθ Βυτηδὴ πορὰβ ἱγίηρ δί ἐμοῦ 
Τουηααίϊοη δηὰ ἐπ (18 αὐἱοιϊίηρ [ἢ ὁπ οἢ ὈΟίἢ Β[ 468. 
ΤΊ8 Ῥσόουθδ ἐἰ86 17 ἰο Ὀ6 ἰη6 ἔτ ψοΠπάοΡ- σου Κὶς 
Ῥονοῦ Ὀοΐοτγο ψἘ͵Οἢ 81] οὐ 6 τ οἷο 8 τη δὺ Ρ8]6, 
ἈΠ (6 ἰγσῖια τνῖβάοπι οὔ Οοα Ὀδέοτο τυ ]οὮ 84]} 
Οἰμο ἱβάοση τηυδὶ Ὀ6 Ρυΐ ἰὸ δίιαπιθ, δηἃὰ ἰδπ8 
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ἄσοα ἱΐ ὀχ ἰδ 156 ἴῃ Ὀοΐ ΔΥΒ 88 ὑπ ΔΌΒοΟΙυἱθ 
Βεϊϊ σίου." ΝΕΑΝΟΕΒ. 

4, [|8ϊπ66 ἰξ ἰβ ““ἴο {89 ο6|16 " ἐμπδὶ ὑπὸ ἀο8- 
Ῥοὶ Ῥσόούδβδ “"ἴπ 6 ρόΟνΟΥ οὗ 6οἀ δηὰ {Π0 νίβάἀοιῃ οὗ 
Θοά,᾽ ὉΥ Ὀγϊησίης ὑδοῖη δὲ 1αϑὺ ἰο Ὀοϊΐονο δηὰ 
Ὀὸ δευρὶ, ἰὰ {οϊϊονγβ ἐμδί {μη0 αἰθθγοηοο ἢ ὑπὸ 
οὔοοία ὑτοὐποοθα Ὀγ (89 ἀοδροὶ, 80 ἰδὲ οὐ ἰδο 
οης δηὰ 1 ΔΡΡΘΔΓΙΒ ἴο Β0Π10 85 8ῃ ΟἸἾΘΠΟ06 8πᾶ (ο 
οἱοτϑ 88 Τοο βῆ πθθδ, Ὀὰὺ ἰοὸ οἴ ΠΟΥΒ 50}}} 88 ἃ, τη 685 
οὗ βαϊναϊϊου, 18 αἷϊ οπίηζ ἰο ἰἰι6 οΔΙἔηρς οὗ ἀοά--- 
.ὶ5 οἴεοίι) ο8]}}1ηρ.] 

ἨΗἨΟΥΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΣ,. 

1. 7λε ετοδὲ οὐ Ολτίεὶ ἴδ πιαδ οΥΓ ποπὲ εβεεί ὃν 
απ λὶΝ 5 Ἰοογας οΥ 1λε ιοϊϑάοηι οΥ δρεοοῖ.--- ον (ἢ 6 
ψεϊβάουι οὗ ΒρΘΘοἢ 8 1, οἢ (ἢ 6 0Π60 απα βοϊι)οϊβϑιϊο 
νϊβάοπι πϊο ἢ α. ουϊπιϊμαίθ5 ΟὨΪΥ ἰη Κηον]οάρο, 
ποὶ ἰπῃ τοίογιμδίϊοα; ὃ. χίνοθ 0 βαι ϑέδοι ἢ οἢ 
180 οἰίοῦ ροϊπί, Βοϊϊκίοη ; σ. Ὀοΐπςς 'π δοηδβίδηϊ 
εἰσι τ ἐἢ ᾿ι8 6} ΘΥθυ ΠΟ ΓῸ ΟΟΥΓΕΙΡΙ8 ΓΑ ΠΟΡ (8 η 
ἱπιρτουοΒ: 2. Οη ἰδὸ οὐδοῦ απὰ δὴ δυιἱβοὶδὶ 
τιοϊοτίο, νϊοῦ ΒΡΤΪΏΚ8 ποί ἔγομι {9 Ἰιθαγί ΟΤ 
ἤτοτα :ολ[ [ὉΡ ἃ οα1139 ΚΠΟΥ͂Ώ 0 Ὀοὸ ἰγὰθ, Ἀεὶ 
αἰ ΟὨΪΥ͂ ἰ0ο ἀφσχὶο δῃηὰ ρμίϑθδϑο, δηὰ ὈΥ {ἰιΐ8 
ἸΩ68} 5 ἴ0 ροτβυλο. Βαυΐ ἃ πιοάθ οὔ ρῥτγοσοϑάϊης 
80 δἰἰοχοίδον ὑπσογίδν οὐὗὁἨ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἔτα (ἢ Τοῦ 
δ ὁγοϑ5 οὗ Ο γὶϑί οὗ 1.18 Ῥοσα ΔΓ ΡΟΥΤΘΕ; βἷη6θ α. 
(6 διϊθίϊοι ἰβΒ ἑυαγπθὰ ΔὙΔΥ ἔγοιμι ἐδ βυ δ᾽ θοὺ ἰοὸ 
ἐπ δρολκον, διὰ 80 {0 δοδγὶ 18 αἀἱνογιϑὰ δηὰ 
νεϊγδγοὰ πο υδηΐ ; ὁ. δὰ ουουγίῖηρ 18 υἱουσοά 
δοουγιΐης ἰ0 ἰἰ5 δίηο58 ἰο ἀρ σιΐ; 6. δὰ (ἢ 
οἴἶδοὶ ἰα δϑουὶ Ὀθα οὐ ἴο {πὸ ρόνγοσῦ οὗ ἐδ ἰγυ ἢ 
Ρτγεβοαϊοὰ Ὀαὺ ἴο {μ6 οἰοαᾳυθησδο ἀϊβρίαγοὰ, ΑΥΟΥ 
Ηεύυβνεμ. 

2. Τλι ρὑγεαοσλίη 9 ἰλα ογοϑ8. Ἵ, ἐδ 7οοὐΐδληο88 
,»νίλοοε ιοδο αγεο ἰοεί. α.  ἘοΟ τὸ ὑμ65890 ΤΉΘΥ 
δῖ δσ ἢ Δ5 ΤῸ πδγἀθηθα ἰῃ {πον οὐση ρυ}}0--- 
βυςοἢ Δ (ὉΪον ὑποὶς οὐ ρογγυογίθα βθη80 δηά 
ψ}}} ποὶ δοσορύ οἴ ἐγυϊῃ οὗ οοηϑοηΐ ίο 801][- πα} }}- 
δἰΐοῃ, 50 παῖ Πα ΔῊ Ἰυάκχίηρς [Π6ΓΘ 18. ποιϊδίη 
(ο ὃ6 Βοροὶ ἴον ἔγτοια ἰμθπ. ὁ. ἩΩΥ 18 {Π9 
Ῥτοδοβίης οὗ ἴδο ὁγοβϑ8 ἴοο μη 0858 ἴον ἰθοῦι 
Βεοσδυδο ἴο ἰΐο νον], τ ϊοῖὶὶ ᾿πϑ᾽αβ οὐ 18 οτνη 
᾿παρογίδποο, ουου γί ΒΡΡΘΑΓΒ δὺϑυγὰ νι ϊοἢ 
6116 ἰ8. ρνυϊάθ, ἀθβίγογϑβ 118 πιϑυϊ [οὐϊουϑηθ88. δηὰ 
δοηῇϊ᾽οὶΘ ἢ 115 τϊβάοῦι δηὰ Υἱχηθοιι8η655. 2, 
ἐς α ιοϊ Ζύοτε ὁ. Ο΄οὐ επίο ει τολὸ ατὸ οσαἰϊεα. --Τ 6 Ὀ6- 
Ἰΐετον τεῖο ρογταὶί8 ἢἰπιϑοὶ (0 ὮΘ βανϑᾶ, δὐσακοηθὰ 
δι δε! συξοποά Ὀγ (86 Βρὶτὶϊ οὗ α6οα, πᾶ ἴῃ (86 
ἐτοδα ἃ ἀἰνίηοῦ ἀοτὶγοα δηᾶὰ ἀἰνῖποὶΥ οροτγαίϊηρ 
Ρονογ, σε ΐϊο ἀταντβ ἰμ6 ποαγί ἰηίο Ῥϑδσο νὴ ῖϊ ἢ 
ἰιϑο 7 δηὰ σι 6οὐ, 8118 ἰὑὺ τνυῖτ ποὶν ἰονο, δηὰ 
διγθηκίμ θη ἰΐ τὶ Ὁ ΠΟΥ ῬΟΥΟΡ οὗἁ 110; πὰ πο 
Τοϑοζηΐσοα ἱμογοῖῃ ἃ νγιβάουν [ᾺΓ βυγραββίῃρ δ]Ϊ 
δυπιδη ᾿Ββουχηὺ ἀπά βοηβο. ΑἸΟΣ ΠΈΤΒΝΕΒ. 

8. Τὺ» ναπὶίψ οΓ δολοίαδίϊε τοϊδάοπι ΟΥ 1λ6 7μᾶσ- 
πιρηί οΓ αΟοὐ εροη οοποεϊ(οα τοοτίαἀϊν τοϊδάοηι.---Ἶ. Τὶ 
εἴεεοίς ποι ἰπρ, Ὀθσδαδβο ἰΐ αἰτιβ ΟὨΪΥ δὲ βδον δηὰ 
Ὡοὶ δὲ ἱπιργονοιπδηί. 2. Οοὐ δ]]ονβ ἰΐ ἰο Ὀὸ 
Ὀοίγαγοά ᾿ἰπίο ΓΟἸΪΥ͂ δη ἃ δῆαδπχθ, θθοδιι89 10 8660 Κ8 
ἰο ὃὍ6 πῖθο δηὰ βίγοὴᾳ πιίϊπουΐ αοά, νὶϊπουΐ 
ῬΓΑγΟΡ δά ρμἱείγ. 8. ΟΝ υἸϑιϊ αὐ ὑ ΘΧΡΟΒ868 ἰΐ ἴῃ 
ΑἸ 115 ὈΘΔΙΓΤΟΠΏΘΒΒ, δβίηοο, γγἢ1}]6 ΟΠ γἰβ ΠῚ ΓΥ Γο- 
πεν δυπιδηΐϊγ, τοῦ ἀἶγ πίϊθάοτα ῬΟΥ 8.68 ἴῃ ἰ(8 
ονῃ δβοϊποοῖκ, δηὰ 8 υπεῦϊο ἰο πιαἰπίδίη 8. ΟὐΤἢ 
Ῥτοτγεβο. Αἴ ΗἩΚΌΒΝΒΕ. 

4, 7Άε εαιμπε8 οὔ ίλε το)εοίίοη {7 (λὲ Ονεοὶβοα. ---ἴ͵ 
Τῆς 7επίεϊι ἀοσῖνο [ὉΓ ἩΠΛΙΟΥΟΥ γ͵ὲδ8 βισι Κίηρ, 
ἱσιροσίης δηὰ ΟΧΙΘΥΏΔΙΥ τιϊριν ; 2. Το ἀφμ 119 

οοῃοοὶὺ οὗὨ τἱβάοτῃ δηά ἃ, γαΐῃ τηϊβοιυϊίατγο: 8. ΤῊ 9 
ρῬυΐάθ οἵ οὶ σι ϊο ἢ βουχαὶ ἰο σοι ρτομοηα αοά, 
θαι νμῖὸϊ ψου]ὰ ποὺ ομίον ἱπίο {6 ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ 
τ 8 Κ δηὰ 000118}} γᾶ 8 δῃ Πι 688 οὗ ἷ8 ΘΟΟΠΟΙΏΥ. 
Αἶαν ΗΕΌΒΝΕΕ. 

ὅ. 7Τ΄ε ργεαολῥηι 97 (δὲ ογοϑαὲ ἮδΔ5 τὶς ἢ 059 ὙΠῸ 
ΔΙῸ Βανοὰ ἃ ἑλγεε οία οἴἴἶοοὶ, 1. Τὶ δλαπιόι, ἴῃ 85- 
τουσἣ 88 δῇ ογαοϊβοα Οἰετὶδὶ τὶ} 8. Β105; [Ὁ 
8 Ἰοὴς ἰἰπιοὸ αἰά ποὺ τοσορῃΐτο πα; αἀἷὰ ποί 
ΒΟΠΟΥ ΟΥ̓ ἰμδηϊὶς Ηΐπι; δηὰ νγὰ8 τὶ ]Πἔἰπρ 80 Ἰοὴρ ἰο 
ἰοϊογδίθ ἐμ 8108 ὙΔο πδἰ]6 ἃ Ηἶπὶ ἴο (ἢ 6 ΟΓΟΙΒ. 
2. 1ὸι λωπιδίεα, ὉΥ τουιϊπαΐπς ὺ8 οὗ ΟὨΓὶϑι᾽ 8 οα 
ἰογο, ἴῃ (μὲ Ησ, {16 αἀτοελὶ αοα, αἰοὰ ἴον 8 ῬΟΟΡ 
ΜΟΥΙΏΒ, δῃαὰ αἰὰά 80 τηιι 6 ἢ} [ὉΓ ὕ8 ὙΠΟ 0 ῬΘΓΘ 
αἰζουν που} ]6868. [ἰ ἐποἰίηεδ 8 8180 ἰο ὈθποΥο- 
Ιοη69 ἰονγδῦβ 4]Ϊ θη ψ80Ὸ αἰ 6 Υ ἔγοτῃ 8 ΟὨΪΥ ἴῃ 
{πῖβ, ἐμαὶ Ὑὸ ΔΘ ΒΟΥ ΘΒ βαγοά, νι} 116 ὑΠ6Υ 68} 
δηὰ ΤΥ γοὺ Ὀ6 βαυθάὰ. 8. 1ὺ ατοαζεηδ, σὶνθϑ 
ῬΟΜΟΥ δηὰ Ἰἰΐο, 8Βο ἰμδὺ νγὸ ποῖ ΟἿΪΥ 8.0 ΣΟΔΑΥ͂ 
δηά ᾿ἰηο]ἰηθά, θὰ 480 δῦὸ ϑηδ]ϑὰ ἰ0 Ἰονα οὐ, 
δηὰ ἰο Ῥγουθ Οὐν ἸοΥθ ὈΥ ὙΟΥΚΒ. 

6. Τ 6 Οτοββ οὗ ΘΟ" γἰϑὶ ἰ8 απ οὔέποο ἰο 8}1] τηθη 
το ἐπ ηκ ἰμδὺ 4 χοοὰ ἰἴρ ν}}} οῆβαγθ ἐμ θπὶ 8 
ὨΔΡΡΥ͂ θη. Τμι680 ἃγθ {Π: ΘΟ, ΘΙ Ἶ68 οὗὨ (ἰ16 ΟὙΟ89 
ἴῃ (86 πιϊἀ8ὲ οὗ Ομγιϑίθηάοπι. Το πογβῃϊρ ἰΐ 
ΟΧίΘΥΠΔΙΪΥ ; {ποῦ ἰδο ῥυίάθ ἴῃ ἰ{, θὰὺ ἰπ ἔδοὶ 
{Π60Υ Βαίθ {μ6 ἀοοίτίῃθ οὗἩ ἰ9 ΟΥοβθ, ΤΉΘΥ 6Δῃ- 
ποί δοοορὺ (Βο ἔσαϊῃ (πὲ Ομ γίδὺ Βα8 ὈΘΟοσλΘ ΟΡ 
Βοάθομοῦ δηὰ (μαὺ τῦἷο δΔ΄ΓῸ Βαύρα οιυἱί οὗ βῆ 6} 
ΠΊΘΡΟΥ͂, 80 ταὶ {π6 Πο]ϊοβί, ἰὴ 6 τηοβὶ ρίοιιϑ, ἐμὸ 
τηοϑί ᾿ἰ 6 Ρ4], 86 τιοδὲ Ἀρυὶχ εὐ τη δὴ 18 }ι.8ὲ 85 ΓᾺΡ 
ἔνοπι δαυθη δἃ8 ἴΠ6 πχοϑί Τὰ ΒοΓ ὉΪ6. Β'ΠΠΘΡ, δπὰ 
(Παὺ ἐπογο ἰΒ θαὺ ΟὯΘ ΜΑΥ ἴῸΓ ἃ]}. Τὸ {8ὸ υγὶβθ 
δὰ ρῥγυάθης {ἢ 0 ΟΥΟ88 οὗἨ ΟἸτὶϑὲ 18 γοοἰέδληθδ. 
ΤΟ τνραΐὰ ἱπαὶί ΟΠ γὶϑὶ αἰθὰ [0 5 (Π6Υ Τορᾶτὰ 85 
ἃ Δ Ὁ]10.{0 ΤΆΘΥΘ ΔΓΘ ῬΘΥΒΟΠΒ ΟΥ̓ ΔΙΟΠ [ΠΟΙη]- 
Π4}}] ὈΘ᾽ονοσΘ 110 ἴα ἰδ 88 ἃ δορὶ ϊπιοηΐ ἱΐ 
(ΠΟΥ͂ ἃγτο βηϊά ποὶ ἰο Ὀοϊΐανσο. Υἱοὶ βου ϊα οἢ9 
δοσα86 ὑμ6πὶ οὗ Βοϊάϊηρ 6 ὑγυ (ἢ, δηα γοὶ οὗ ̓ ἰνὶη ς 
ἴῃ ἀπίγυ 688, ἀἰβορθοάϊΐθποθ δπὰ ἱπργαί αἀθ 
ἰονατὰβ αοὐ, 1ὺ νουϊὰ 6 {86 ΒΆπι|6 88 ἰἢ ἢθ 
Ῥγοῃουησοα μοι ἀρ] θογαίθ ΥἹ] απ 8, ΟἹ ' σου]ὰ 
{ΠῸ}Ὶ Ὀυὺ οὔδο Βοᾶῦ (ἢ6 ΟὐοΒροὶ ἴῃ 8 ὙΔΥ ἰο 
ΡΟΐογοθ ὑποῖνρ Βοαγίϑ ὑπο Ὺ τουϊὰ σΟΥΙΒΙΏΪΥ 885}, 
δἰ 888}} ννοό ἀο᾽ [οὐ {80 ἀοοί ἷπϑ οὗὉὨΙ 6 ΟὙΟΒ89 
ὍΘ ομσο τηδλᾶο τἱίδὶ ἱπ ἐμ 8οι}], ἐμ θὴ τνουϊὰ {Πα Γ6 
ὍΘ πο πρ08 οὔ οχβοντίαιϊοη, δἰδτὰ δηα {πγϑαίθῃ- 
ἱπρ ἴῃ Υυἱϑῦ οὐ (18 οὐ ἐμαὶ ἡπάρηιθηί. [Ιἱ που]ὰ 
δ βυαδηοϊθηϊ ἴο Β.γ, “Τίιο βδυΐϊουσ αἰθα [ὉΓ τη0.᾽ 
ΤΙ νὸ δἃζὸ ἰῇ ἱγοιι Ὁ]9 [0 οὔν δβἴη8, δῃὰ (ῃ 6 ὮΟΡΘ 
ΟΥ̓ βαϊναϊΐοῃ τϑηΐθηθθ, δὰ ἰμὸ σοΐοθ δοπιθβ, 
««ΟἸνὶϑὲ 65 ἀϊοὰ δηὰ δδγηθα βαϊνδίϊΐοη ΤΣ .8,᾽ 
Ποῦ ἰδ 9 θαγὶ ποί ΟὨΪΥ͂ 8οῖζ68 δαὶ Ποῖ 8 ἴα 5 (0 
(86 ἀθοϊατγαιϊου οι [πο ἐσα ἢ ροῃοίγαϊθδ 1ἰϊκ 
ἃ αἰνίπο ρονγον ἰηἴο [19 800] τ ἴοι σὴ ΠΟΥΘΡ ὈΘ 
1οϑὲ οὐ Τογροίίοη ' ΤΠΘΩ ΔΙΘ οἷν εἰῃ5 Ὀαγὶοα ἴῃ 
(89 ἀορίδβ οὗ {πὸ 8βθὲ; (ΠΟΥ͂ ὁ ἢ ΠΟ ΠΠ0Γ9 ἰγσϑῆ- 
Ὠἶζο οὐ τ. ΤΏθη Μθ περα δ ὯῸ Ώ0Τ0. ϑυσὴ 
ἷθ ἐπο οβδοοί οὗἩ (9 ροταὰ οὗὨἨὨ ὑπὸ ΟΥΟΒ8 ἴῃ ἔδμθτα 
(δὶ Ὀοϊῖονο. ἀΟ8ΒΚΈῈΒ. 
ΗΒΡΙΝΟΚΕ: -- ΟΟΥ, ψῖὶῖ, δἷἱ Βυθδη ποῦὶς 

δηὰ σουπβοὶ σογγαρίβ Τ8 11}, τι ΐβοααθ ἷπ 9 
σα γοι, δηὰ Ὠϊπάογβ ἰἢο οἴἴἥοδον οὗ {π6 ΠηΘ8ΔῊ8 
οὗ ατδθο. ἴῃ ἀϊνίηο ὑπέηζβ, ἐπ 9 πγογο 100] 18ἢ} Δηγ- 
ἰπΐπ βϑοηὴϑ ἰοὸ ἰὴ6 πμογὶἃ, (μ6 Ὀδίϊοῦ ἰἱὰ ἴ8. 
“εὙἸθάοτῃ, νι ἱβάοπι, τοδὰγ υὑπἀονβίδη δίς, βοΐθῃσθ, 
Ἰοδυπίης ουὐ οΥ̓ ἃ ἐπουδδηα ὈοοΪκΒ!)" ὁ} Ϊ8 
ἐθ οτὺ οὗἩ {πὸ του]. Απ οΥἱ] βουπὰ 18 ἰΐ ἰῃ 
(186 σατο 68 δηδ ἴῃ ἰδ6 8οῇοοϊβ. Ομ ἰδὶηρ ἰ8 
ὩΘ6604ἢ1]---οηά Ὀοοΐς, ὁοπ6 ΟἸγἰδὶ, 



ΤῊΒ ΕἸΒΒΗ͂Υ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ΒΞΤΑΚΚΕ:--- Το αο8ροὶ 85 ἃ ἀἸογοποΐης οἴἶδοοί 
δοοογχάϊηρ ἰο {μ8 σαυδοίον οὗἩ 86 ῬΟΥΒ0Ὲ8 ὙΠῸ 
Βοῶν δῃὰ υδο ἰ. Μδηκίπα δγοὸ αἰν ἀϑὰ 1ηΐο ὑνὸ 
ΟἾ45805: 1. ζπδεϊίίουετα; ΠΟΥ͂ ΔΙΘ δι οῖ 88 ᾿ἷγο οἱ, 
ψὶἱπουΐ οατίης ἕοσ ὑπ οῖτ' βαϊναίϊοπ, αἰτοῦ ἰῃ δ6οι- 

Η. ΒΙΕΟΘΕΒ:--οὲ Ηἷπὰ 0 πουϊὰ οὐϑὴ ΠΟῪ, 
ὈΥ (6 Ρῥγοδοπίης οὐὁἁ {||6 ΟΥΌΒΒ, δ θη 8. ΒΘΏΒ6 
οὗ {πὸ ΟΥΟ88 ἴῃ [86 ᾿ιθαγίϑ οὗ τηθῃ, δπὰ ἱβοσοῦὺν 
οοὔρογδίθ ἴον ὑπο» δβαϊναίδομ, ποί βϑοὶς [ὉΓ 8.55185- 
ἴδηο9 ἴγοια 89 ἤσΚ]0 ἀγίϑ οὗ νου] ]γ τὸ ϊβάοα, θα ἑ 

ΤΙ ΟΥ ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ ; 680} πογὰ δπὰ σοῦ οὗ ἐμοὶ γϑ) 1οὶ ἷπη Οὔβοσυθ δὶ σοπάθσβ ΕἰΠα 86] 7 Βυμ 16 
18 ἃ βίορ ἰονατὰ Ηδο]}]. 2. Μείϊδυεγε; τἈΘΥ ΘΓΘ 
{πόο59 ὯΟ ΔΓΘ ἴῃ αδὶν ΟΠ θη δου {δ οὶγῦ 84]- 
γδιϊΐοη δα ἰμὶ8 8 χὶἢ ποτὶ 80 Υἱίδὶ ἃ ρμοϊηὶΐ 
ἐμαὶ ουθὴ βοὴ υππηονγοά ΟΥ̓ οἴοτγίβ ἔγοιῃ βΌσοδα, 
1110 ἰῃ ἴδο τοϊάδὶ οὐὨἨ ἰὑδμοὶγ ἸΔΌΟΥΒ ΟΥ ἰδ}Κ, 
ΠΟΥ ἃγο ποὺ ΘΑΒῚΥ ΓΟρΟ]]θἃ ἔγοπι ἰδ (γϑνγ. 18). 
βάστα ἰ5 ἴα 1.86] δοιλοι αἷπρ ἀἰνίηθ, δπὰ Ὀοΐουθ 
(86 2411 ὑπ ᾿παᾶρο οὗ ἀοἀ ἱπ πιδη δοπδιϑίϑθα ἴῃ ἐἰ 
(6ο]. 11. 10); διὰ ὀυϑθὰβ ΠΟῪ ἐδο Ἰποϊ παίϊοι (0 
ΚΗΟΥ δηἀ Ἰϑδύὴ ϑοπιϑι ἰης 15 ἃ τουχηδηίΐ 1Π 115 οὗ 
(μὶθ ἀϊνίπο ἰασο. 11δὰι ἰἶ οὐν πδίυγαὶ νυἱβάοιι 
Ῥτγοῖᾶιβ 8 Ὀυὺ ᾿Ν{{10 ποῦν, διὰ 18 ΘΥΘΥΤΥ ὙἘΘΓΘ 
Βοδπά δ] χοᾶ, ἐπα 16. (π6 δα]ί, μοὶ οὗἩἨ νι ϑάσπι, δὶ 
Οὗ ΟἿΡ σογγυρίοθα γοϑβϑοῦ δῃὰ πηαεογϑίδηάϊηρ. 
Νοῦθ οὗ (πο Ἰοΐιθδε δπὰ πηοϑὶ ᾿θαγηθα οὗ {15 
νου] οὐκῶΐ ἰο Ὀ6 δβιιαπιθα οὗ {μ9 5᾽πιρ]1οἱτν οὗ 
{6 ἀαοϑροὶ, ἴον αἀοἂ ἩΗϊτβο] ἢ, ἐἰπ6 δἰρῃοθιὶ δοὰ 
τὺἰδοϑὶ οὐ α]}, Ἰεὶ Ηϊδβοὶ ἢ ἀονη ἰο 1. ΞΚυδιοϊοηί 
8 1ὑ ἴο Ὁ ἂβ ὑπᾶὺ 8δὃὴ ἰπβηϊΐϊία ῬΡΟΎΘΣ ΥΓΟΒΙ 68 ἰπ ἐδ 9 
ΟΥ̓ΟΒΒ ἰο ἀο] νον ὰ8 ουἱ οὗὨ 84}} Οὐν ἄἀθορ ἀθρσδυγ. 
(τον. 21). -Ἕὐοὰ δδῃ πϑύοὺ βιυιϊῦ ρθορὶθ. Οπθ 
11 πᾶν ἰὺ (μ18 ὙΔΥ δηὰ δηοίμογ ἰμαῖ, ὥ ϑιηθ 
οὗ γοιι! Οοἀ ἀο68 88 1. ρο483.ε8 Ηΐπι (Μαδΐίίῃ. χὶ. 
16 8.). Μοη αἴτγγαγβ ἀο] κ᾽ ἰὰ ταῦ 18 βίγϑῃρθ, 
Ἰοῦίγ, οομβρίσυουΒβ. ]1ηϑιοδα οὗ ἀοδίσίηρς ὑπαὶ 
Θοα᾽ 8 πᾶπηθ δἴοπο βδμουϊὰ ὈὉθ Ῥγδιϑοὰ {00 δΒ6οῖκ 
ἐπ Ι Βο 68 ἰπ ΘΥΘΥῪ ἰμπίης. ΤΟΥ Ἰοοῖὶς οἰΐμπον δὲ 
Ῥονον, θα], ἔδου γ, ΟΥ δὖ Ἰθαγηΐης, ρσυάθῃσο, 
ἀοχίογιίγ, Βοῖϊι Δ΄Θ πιθδὴ8 ἰὸ σγοδίῃηθϑβ, δὶ 
ἀμ 60 Ῥγότο που 668 ἴῃ ὑπο κἰηράοιῃ οὗ ἀοἀ. 
(τον. 22).---ἀοα ν1}} τοτηδΐη υπϑυγραββοά ἐπ ΗΪ8 
ΟΡὰβ δηὰ υγοῦῖθ (ΡΒ. ᾿χσυύΐ!. 41), αὶ {ποεῖν 
Ὑ154090πη| δηὰ βίγοηρί ἅτ γαΐϊη. 1890 νον] 
τη κ608 τ ]Βάοτῃ ἰο σομϑἰδί ἰῃ τσ Ἰοαγηΐης ὙΠΙΟᾺ 
ΒΘΟΌΓΘΒ ΠΟΠΟΥΡ δηὰ τορατά, Βαί ἃ Ὀ6] ον ον 6οῦ- 
Βἰάὁγ5 10 [η6 δοϊρῃὶ οὗ τίβάομι [0 ἱζπον ὑμαὺ μα 18 
8 ῬΟΟΥ 5'πποῦ, Ὀσοοῖη68 8186 ἀπὰ ϑαγοὰ ΟὨΪΥ͂ 
ἷῃ ἀοοροβὶ Βυπιν. Τπ6 σγϑαίθαὶ θρόνον 60η- 
Βἰϑίβ ἴῃ Ὀοΐπρ 4016 ἰὁ9 ονθύσομιθ ΟΌΓΒΟΪΥ 68 δηα {9 
κίηρσάοπι οὗἩ βαίδη. Οοΐ σδὴ ρμαΐ ἰ0 Βδη6 8]] (ἢ 9 
ἀονίσοι οὗἨἁ {86 ογαϊεϊοδί δῃα 41} (86 ταϊρὶ οὐ {116 
τιοδίοϑι ἰπ {μ18 ψου]ὰ. ὨΥ σι ἴποὰ ἔθαν ἢ 
Τοοκ ἰο αοὰ! Ηϑθοδη δὰ ν1}} κῖνο (6 ὁποῦ ἢ 
ῸΣ 8}1 {μ'πρ8 (νογ. 26). 

δηὰ βυθαυθά, δηὰ ψιιδὲ 6 οδπ ἐδ}8 ΘΟΏΨΟΥ͂ ὙΥὶ1} 
ἃ ἰϑπάον βρίσὶὶ ἰο οἴμουβ, δπὰ ]οἰ ἷπα Βῃη ΟΥ̓ΟΡῪ 
ἐπ πίοι οα [89 ΘΟΠ ΣΑΣΎ θη 8 ἰο ρυδδ Ηἰτηβο] 
ἊΡ δηὰ τ Βουον ἢ ἢ 18 ἰθιηρίοα ἰο σουχί {116 ἴ8- 
ΥΟΓ οὗ η6}. 

[ὅβανοεε: (γογ.2]).----ἐ βομλθ ΟἸσἰβιϊαπ τηἷπ]5- 
(0 γ8 Ββουπλοίϊπμηοβ ἐμ πηὶς ἴὸ ἄο ΟἸγίβι δἰ Ὑ ἃ ὙΟΥΥ 
ξοοὰ ΒΟΥΥΪ66 ὈΥ ΡΒ᾽ἸΟΒΟΡ Εἰ κίηρ ἱΐ (0 πιβκο ἰΐ ΚοοΡ 
ἋΡ ἢ ὑπὸ ἰἴηθθ. [Ι͂ἢ 8]}} {ἐπ }8 ὑμον ἀο Ομ γτίβ- 
ΕἸΔΏΛΟΥ ΠΟ ΟΥΒΘΡ ΒΟΣΎΪΟΘ ὑπδὴ ΤῸ ἰἐ οὗ 18 ρογγοῦ 
ὈΥ τους ἴὑ οὗ 118 Ῥϑου αν, πὰ ἀο πο 
ΟἾΒΟΣ Βαυυΐοθ (ὁ {πὸ “ ΡΒἢ]ἸΟΒΟΡΒΐΙΟ πιμάβ᾽ τ ΒΘ Ὦ 
ὑΠΟΥ ΒΔΥ ἐμοῦ πουϊὰ ἰπϑυοποο, ἰδ ᾿υϑὲὶ ἴο 
παϊβ] δὰ {ποῖ 8} ἰζθὸρ ἰμθπὶ ΔΙΊΥΔΥ ἔγοιῃ ἰγὰ 9 
Ταλι ἢ ἰπ Ομτὶδὺ δὰ σοι ϊδμοθ ὁπ ἷβ στοαί δίομθ- 
τηθηΐ. 

ΕΥΘΥῪ ὑδὶηρ ἷἰ8β σοχηῖηρ ἰοὸ 6 »λίϊοδορλέζεά. 
ΜδηΥ ἃ ταϊηΐδίοχ πῃ ὑπ ΡῈ] (---βῦθλθ ΟἹ. ἢ 1Π|---- 
ὈΘίγΔΥΒ 18 ἰσχυδὶ ἰὸ 186 Β10]0 δηὰ μἷ8 αοα ὈΥῪ 
ἐοδϑῖηρ ΓΟ σίου ὙΘΤΥῪ ΤΟ 88 ΕΓ 10 ΟΥΘ ἃ ΠΟ 
τηδίίον οὗ Γϑϑδοῦ, δπηα Βυσηδῃ ῬΥΌΡΤΟΒΒ, δὰ μὰ- 
ΤΏ ΑἸΒΟΟΥΘΓΥ, ἰηβίοδα οὗ ἰακίηρς αοὐ᾽5 Ἦοτά 85 
18 δυ ΒΟΥ δηα ἰηβίγιοίοσ, δηα υἱἱουῖης ἴῃ ἰμ8 
ΘΑΓΒ ΟὗἩἨ ἰδ 6 Ρϑορὶθ |κὸ 1Π6 οἷα ῥσχορβεοῖβ, 7ΤὝξε 
δαϊίἡ (δὲ 1οτά αοα. ΒονδΥο οὗ Βυ6 ἢ} ρῥγοοοραϊΐηρβ. 
ΤῊΘΥ ἰοηά ἰο ἰπβα 6} 17. ΘΆΤΏ αὐ ἴγοπι ἀοά. 
Τῆὸ ΒΊ0]0 ἰ8 βαῖθ. ῬῬΒΙ]ΟΒΟΡΌΥ ἰδ Ὀ]1η4.᾽] 
[ΕΟΒΕΚΊΒΟΝ :---ἰ θη θοὸν Ὀοίοτο ἰδ]οπὶ ουθα 

1 υπαβϑοοϊδίϑα τ ροοάπῃα8β, Ὀυὺ Ὀδίννοοῃ (8686 
ἐνγο ἯὯοὁ ταϊϑὲ τηϑῖο δὴ δου] δδίϊης αἰϊδιϊποιΐοι. 
θη οὔδο ἐμα ἰάἀοϊαίγΥ οὗἁ ἰα]οπὶ δηΐου, {πο 
ΤΆΡονοὶ ἰο δρὶἰ8}}ν; ὙΠΟ π6Ὲ δὶς ἰμὸ» 
ἑσδοίοῦβ, οὶ [Ὁ ὑἐμδὶ ψῆὶσ ΨΜΠΠ':0Π δ Κα ἐπ όση 
ἸΏΟΓΟ υἷα δηὰ 604-116, Ὀὰΐ ἔονῦ ἰδ 9 δχοϊί6- 
πιοπὶ οὗ δὰ ἰηἰο]] οί) Ὀδηᾳιαί, ἐπ 6 ἔγον 6}} ἰὸ 
Ομ βιϊδῃ Ῥγοόζτοβθ Ηρθσθ δ]80 ὅὃι. δὰ δραϊῃ 
βίοοὰ τῃῃ. Νοὶ Ἰ:βάοπι, ὈυΣ ΟΕ νὶδέ οσυοςϊδοὰ. 
δι. Ῥϑὺϊ πιϊχΐ ἢ αγθ σοΙΡ] θα τὰ ἢ} {Π 686 σϑαιὶγα- 
τηθηΐβ οὗ 15 ΘΟ ΥΘΥίΒ, δὰ ὑπο ἢ ψουϊὰ πᾶνθ 
καϊποα δατϊγαίϊοι δηὰ ἴονο, Β6 γουἹὰ ἤν 66 ἢ 
(86 Ἰεδάαν οὗ α ραυίυ, Ὀυ {πθ 6 ννουἹὰ αν 
Ὀ6ΘΏ ἤα186 ἰο ιἷἰ8 Μαβίθυ-- -θ γουὰ ἢν 665 
ΡῬτγοΐογσίης βοὶΓ ἰο ΟἈ γίβι.}] 

1ΠῈ ΤᾺΕ ΜΕΤΗΉΟΡ ΟΕ ΡΒΕΑΛΟΗ͂ΙΝΟ. 

(Οον τιν υΕΡ). 

ΜΒ. Αε ευἱεα ἰο ἰλὲ ἐδατγαοίεν ὁ λε οαἰοά απὰ ἰδὲ ἐπαε οοηίεπιρζαίεα. 

ΟΠΆΡΤΕΒ [. 206-81]. 

20 Τὸν γα [οηϊ. γ67 866 γοῦν 68}][πρ;, Ὀτοίγθη, ΠΟῪ ἐμαΐ ποὺ ΤΏΔΏΥ 868 τη 6 αἰτοῦ (89 
21 θ68}), ῃοῦ ΤηΔΗΥ͂ ΠΡ Υ, ποῦ ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟΙ ΪΘ, αγ6 σαζίρα : Βαῦ αοα αίμ οἰλοβθ {86 [Ὁ0]15ἢ 

(μΐηρΒ Οὗ ὑμ6 που] ἰο οοπΐουμπα τ.6 τ|Β6; δηὰ ἀοα μδῦμβ ομόβθη ἰμ9 θὰ Κ ἐβίηρβ οὗ 
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28 {86 πογ]ὰ ἴο οοηΐοαηα ὑδθ ὑμίησθ το δ τγθ τισι γ,; Απα Ρ4586 ὑπῖπσῃ οὗ ἐμ πουϊά, 
᾿ς 8ηᾷ ἱπίπρβ ὙΠΊΟΒ ἃγὸ ἀοϑρίβοᾶ, μδὺ} (ἀοα ομοβθῃ, γέα, ἂμ [οηι. γ88, δῃᾺ 7: ὑἱηρβ 
29 πο ἢ ἀγθ ποῖ, 9 Ὀτίην το πουνῦ (μη 55 ὑμαῦ ἀγὸ: Ταῦ πὸ ἤθϑἧ βιιυα ἃ ρου ἴπ ἷ8 
30 ργϑβϑῆσο [086 ργοϑθθοθ οὗ (α].ἦ Βαὺ οὗ Μἰπι ἂγθ γ9 ἴῃ ΟἾἠ τίβὺ “}6803, γμο οὗ (οἀ 

ἴομι. οἵ ἀοα], 16 [888 Ὀ66}} πιδὰθ πηΐο υ8 πίβάομι, [ἔγομι αοα, ἀπὸ θεοῦ ]" ἀῃὰ [οὐ] 
81 τὶρη θοῦβη 688 δηὰ βδηουϊβοασίοη, δηαὰ γεἀθηρίίζοη: Τιδὲ ΔΟΘΟΓά Πρ’ ΔΒ ἰῦ 18 ψυϊιίθη, Ηὸ 

[δδὺ ρἰοσίοιι, Ἰοὺ Εἰπὶ ΠΙΟΥΥ ἴα (δ 9 Πμοτὰ. 

1 ΥΩ. 28.-- ΤΠ καὶ ὈοίοτΟ τὰ μὴ ὄντα 16 Ὡοΐ οτἱχίηα]. [ΚΑ τη ἰσίαϊκοη πα ρρ] τη θὲ οΥ͂ {86 86π850."--ΑἹ.] 
5 Ψερ. 22).--Ἰησῖοδα οὔ τὴ γος. αὑτοῦ [δ6 Ῥεδὶ δυϊμογ 165 τϑαὰ τοῦ θεοῦ νυν ἢ [6 Γορϑαϊθα ὉΥ ΨΑΥ͂ οὗ Θι ΡμΔβίβ, 
δε 30.--ὴὸ ὕδαῖ διἰοϑέϑα ογάογ οἵ Ὑογβ 16 σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ. Τμαΐ ἔῃ ἔΠ9 Βοος. ἡμῖν σοφία ἰδ ἴο ὑθ οχρΙαἰ ποὰ 

ἴχοαε ἴμο ἑοπύθηοῦ ἴο ἔλκο σοφία ἀπὸ θεον ἰοκοῖδοῦ ἰμ Γοϊαϊίοι (Μογ6.). [899 Ὀ6]0). 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

6 σοηῃποοίΐοη. ΕΙηρ ΠΟΓΘ, 858 808], ΤΟ] 8 
ΜέογοΣ ἴῃ σοηδίἀονῖπρ [Π686 γΟΥ808 88 σΟΠΗΓ8- 
ἴοτγ οἵ πιδὲ ᾿πηπιο Δ ίο 7 Ῥγθοθὰθϑ τον. 24. 1ὶ 
“οΓΟ Ὀοιίοῦ, ΠονΟΥοΣ, τυῖ ἢ ἀο οἰῖο δὰ Ηοάχο, 
ἴο τεσαγὰ {μ6 Αροβίὶο 88 ἰηἰγοἀποϊηρ Β6ΓΘ 8 ΠΟῪ 
δὐζαπθηῦ ἱπ Βυρροτγὶ οὗ ἐδ βΘΠΘΡΑΪ ροβὶ τ οὴ 
ἴδκοη ἴῃ ἰΠθ Ῥτουίουϑ βοοίΐίοῃ. [1 18 δὴ δυχυπιοηὶ 
ἄγαπη ἤγοιῃ ἴδοίβ αἰ ΓΘΟΟΪ ὑπ ον ἰμοὶν ογ0. ἴῃ 
Ῥτοοῦ οὗ πῖᾶδδὶ ἢ Πδα βαἰὰ οὗ ἰ9 ἔστ πιοίμοα οὗ 
Ῥτοδοδίης δηὰ ἐὰλὸ υἱΐοῦ υδιηὶϊίν οὗὨ {πὸ ὑονϊὰὶν 
πιϑάοτι (Π6Υ Ὑ6γ6 ᾿ἰθτηρ θα ἰο ῥΥἷσθ, ὑΠ6γ οου]ὰ 
866 ῸΓ ὑμοτώβοῖνοβ ἩΠδὺ ΘΟΌΤΒΘ ἰῃ6 ΘΟ5ροὶ πε ἴῃ 
(86 ταδί οί ΆΔΙΥ ἰδ θη διηοὺρ 6 πὶ ]10 ΘΓ 
ἰι δοηγογὶβ δηὰ ψμδὺ γογθ (86 οπμαβ βυρβογυοᾶ 
ὉΥ 1818. Αὐοοογαϊηνσὶν μ6 Ὀορίηβ ὈΥ ἀϊγοοίληρ δἱ- 
ἐοηϊίοι ἴο 16 ΘΠ ΔΥΔΟΙΟΣ οὗ (μ9 68]104, γβὲ ἀ6- 
βου Ὀ6 ἃ πορας γον]. 

γεμβ. 26. ΕΌΣ ἸΟΟΙ͂ δὲ γοῦν οδ  ηρ, ὈΣΘΓἢ- 
Τ0Ώ.--Ἴὸ τοῦῦ βλέπετε ΤηΔῪ ὃ ἰδ ,κοη ἴῃ [86 
Ἰπἀϊοαίϊγο [85 ἴῃ {86 Ε. Υ.7; πὲ (π6 Ἰτηροταίϊγο 
σοΥγοσροπ 8 Ὀοίίον τὶ ἢ (ΒῸ δηϊτηαίοα βίγ]θ οἵ (6 
Ἀροδίΐο (866 χ. 18; ΡΆὨ]]. ἐἰϊϊ. 2). ["᾿Απάᾶ 18 χϑ- 
υϊγοὰ ὃγ {μ6 οι ΡΒ δίῖο ροβί(ἱ ο πε] σἢ {Π:6 γ ΓῸ 
ϑοσαρίδα ἢ ὑΠ 6 ΒΟ Π60᾽" ΑΙ. 800 8]80  ογ8., 
ἮΙ ΚΙ, Τγπά4]9, δὰ ἰμ9 Βιοἱπιβ νϑγβί ἢ]. 
ΝῸΡ 158 εν15 δἱ 81} ἱποοπβίβίϑηί, 88 Βθη 6] 550 Γί8, 
κί ἰἢ6 η560 οὔ (η6 “{0},᾽᾽ δῖησοο (δῖ ἰβ ἰο Ὀ6 Τουπά 
οἰβο ιν Βοτο 8130 ἰῃ ἱπιρογαίνο οἰδυϑθβ. [Βλέπειν: 
“10 οοπείάεγ, ἰαζε ἰο ᾿δατί, 18 ΘΙ] οΟγ θά 0 ΘΧΡΥΘΒ8 
ἃ Ἰ0ΧῸ ἱπίοπὶ, δδγηθδί, βρὶ σὶ8] δοπιϑιαρ᾽ δι οῃ 
ἴδληῃ ὁρᾶν. Τὴ ομὸ ἀδῃοίοβ τηϑηίβ] υἱβίοη, ἰδ 9 
οἴβεν ὈΘάΙῪ δἰ κι." Ἧ. ΈΒΒΤΕΚ]. (160. χί!. 8). 
πε ““σ4]}Ἐ{πρ ᾿ἢ ΠΘᾺ (ΠΟΥ τὸ γοαυθβίοα ἰ0 οΟὉ- 
βέγτο 8 μοί ἐποὶν ΒΟΟΌΪΑΡ νοσδίϊου, ΟΥ ἱποῖν οχίου- 
4] οἰ τουτί 5008 ΟἸΒ ΒΝΡΕ ἵπ ψο (ΒΟΥ 
ψοτο Τουηα Ὑ]ιο πη οἰ Ἰοα οὗ {πὸ οτὰ, Νοίμίηρ 18 
81 οὔ {{|8 ἵπ (ἢ 6 δι Ὀδθαυδηΐ οΘοπίοχί, ΝΟΣ γοῖ 
δὴ νὸ δά πιϊξ Βοη ΚΟ] Β Ἔχ δηδίϊου : “ἰδο δβίδίθ 
ἴῃ να ϊο (Π6 ΠΘΑΎΘΗΪΥ ΘΑΙπρ ῬΤΟΥΘΒ 8 οἴἶθηοθ 
ἰο γου." Τ18 δπἰϊοὶραίοβ ἃ ὑἱπουχὺ τοι ἰδ 
Βοὶ τηδηϊϊοπϑα {}}} διίϊνον σαγὰϑ. [10 18 σροσθ 6ΟΥ- 
τεςῖ ἰο υπάἀρογβίδηα ἱἱ οὗἨ ἰΠ6 Ὀϊνὶ πο 641}, θοΐἢ 88 
ἰο ἴδ δοὶ 11530]7, δ {89 πιοϊμῃοὰ αοἀ ρυγβιρὰ ᾿π 
δα] πς ἐπ οῖπ, ΘΒ ΘΟ ΠΥ ἴῃ χοθροοί ἴο {10 ΡΟΓΒΟῚ8 
το ἢ6 44 σἤόοβοι δηὰ (μοῖν σοπαϊΐοη. [7}}8 
δ δαθ ἰπ {89 ὙΘΓῪ Ὧ80 Οὗ ἰθσ8. “ἢ ἀοο8 ποὶ 
ΒΑΥ τὴν κλῆσιν ἱμετέραν, ΠΟΥ τὴν ὑμῶν κλῆσιν Ὀὰὶ 
τὴν κλῆσιν" ὑμῶν: ἐδλε οσαϊιησ οΓ ψοι." ΟΒΌΒ.]. 
Ἧμδι τὶς νγᾶ9 6 ῬΥΟσΘΘαΒ ἰο βἰδίθ---ονν ὑπαῖ 
Ὡοῖ ΤΊΔΩΥ υυνἱαδθ Ώ9} εἷϊζοσς [89 5685}.--Τ 
“ δεν} " οτο ἀδηοῖο8 ἰδ6 ρυγοῖν Ὠυμηλη δἰδίθ ΟΥ 
ἐοῦτϑα οΥ̓ τοσἰΐοη, 45 υἰἰοΥ ἀρνοϊὰ οὗ νη ἰπ- 

86188}} 11{6, Ῥοββοβϑϑὰ ὮΥ δίῃ. Ηρθηοθ ἃ τ βάση 
ὙΠΟ ἢ 15 δαϊιθὰ ἐο (ἢ 8 Ἰἴ6, νυ ἴθ }} ογοβ δοοογά- 
ἱῃρ ἰο [8 γΑΥΒ ἰηϑίοδὰ οὗἨ δ ἰδ χηοϊ ῃοὰϑ οὗ 
ὑμαὺ Ὀἱνίπο βρὶ τὶ] ρῥγιποῖρ]ο ἤγοια νὶσ 4]1 
γα ἷρσῆον Κηον]οαρο βρυίηρβ, ἰ8 “8 τ ϊβάοι οὗ 
ιι 8 ἀζο,᾿ “οὗ {86 πον] ̓ ἐν 20), ϑδσγίη)γ, 
ξοα]988, διὰ Βοϑβί}]θ ἰο αοὰ. ϑιιοὰ ἰ8 [18 οϑϑϑηίΐα] 
ομαγδοίου. τοί πὶ βουῦ Ῥυβηΐης ἐμὸ πηαιίον 80 
ἔδυ, γὸ ταῦ δὶ ΡΙῪ δοϊάθ ὈῪ ἐμο ἰάδα οὗ τϑδὲ 
8 ῬυΓΟΪΥ Βυηδη, (Οὐ. Πεγζοφς 7Τλεοί. Κεαί. 
πον. ἀπᾶθῦ ἐμ νογὰ “ ΕἸ ΐϑοι ᾽᾽)."--ΤἵὋο διίδοῖ 
(18 υδ] βοδιίοη ἰο {πὸ τοπιαϊηΐηρ ῥγϑάϊσαιθβ, 
γννου]α Ὀ9 Βυροσῆμπουβ. 7686 οΥ ἐποτηβοῖνγθ ἰῃ- 
ἀϊσαίθ δὶ 18 θχίθγπμαὶ, σου άϊγ, δα ἃ θϑϊ οηρσίηρ 
(ο {π6 ΟὟ ὀχίγδ- Ἀγ διΐϊδη 11[6.---οΐ ΣΔΘΩΥ͂ 
ἸΪΡΓΥ, δυνατοι: ρέγδοηπδ ΟΓ οοπμδβεφιδηδα ἵπ 
οἷυϊξ ἰὐΐ, ἑπήωμοπίίαί, ρΡοιρενβεδ, ιολείλεγ ἐξ δὲ ὃν 
τοεαϊ(λ οΥ ὧἂπν οὐδέν πιδαη8,---,Οἵ ἸΏΔΩΥ͂ ΠΟΌΪΘ, 
εὐγενεῖς: ο αἰδίἐπσωϊξλοά ἀδδοοηί, τιοοἰ-δοτη. ΤῈ 
Εἰ ΖΒ] γ -οἰγ] 294, δνἰϑίοογαια ΟοΥγηί ἢ, 411 ἐμ 
Ἧ88 Τορδ γα οὗ στοαί ἱτηρογίδῃοθ6.---Α 7 οα]]θἅ. 
--ἼΒοῦο ἰδ πὸ νου ἴῃ (μ6 οΥἱμκίηδὶ ν τ ἢ 
(ῃς δῦουθ ποιηϊμδίῖτοβ δὴ δρτθ0, δπὰ ἰΐ 18 
Ὀαβὲ ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἰμ9 ἀοίοοι [88 ἰπ ἐμ Ε.. Υ.} ““ἃγὸ 
68116 ἔτοιῃ ἰ)6 ψογὰ “ σΑ} 1 ἴῃ ἰδ ἄγει 
οἴδβθ. ΟΥΘΥΒ ῬΓΘΙΟΡ ““84Γ6,᾿ δηὰ ἰδκο 10 δἰ μον 
88 6 8016 ργοάϊοδίθ οὗἩ 6 οἴδυβο: ““ΤΈΏΘΓΘ 8.ΓΘ 
ποὺ ΤΩΒΏΥ Υνΐ86, οἴ0., διμοηρ γόοὶ!;᾽ ΟΥ ὑμ6 0 υμϊὲθ 
γί 16 (Π9 δα᾽οούϊνοβ ἃ8 ργϑαϊοδίοβ: ““ΜΔΠΥ δΓΘ 
ποΐ Ὑ186, οἱο.᾿" [ςϑοπιθ οὗἩὨ ἐπ9 Εδίμοσβ ὑπουρδὶ 
εἰαῦ (89 Ῥοσβοπδ δ ρ]ογοὰ ἰοὸ ἀΐβρϑηβο (μἰ8 68]}- 
πῶ ὝΘΓΘ ὮΘΓΘ τποδηΐ. 50 ΤΉΒΟΡΟΒΕΤ. “οὰ 
ΘηἀοΓΒοά ὑπὸ πδίϊομβ πη (6 ουϑηρο]ο8] ποὶ οἴ 
4! 1Π|ο8ὴ βϑμδγιηθη.᾽" ΑἾδο Αὐαῦβτινε. “Ομ γῖδὲ 
οδυσῦ ΟΥΒίΟΓΒ ὈΥ̓͂ ββοσίηθηῃ, ποὶ β5ῃϑυτηθῃ ὈΥ͂ 
ογδίουβ.᾽᾿᾿ ῬἩΟΒΟΒΎΟΒΤΗ] 106 ΒΌΡΡΙγἱηρ οὗ “819 
981164,᾽" βυιΐϊϊ8. 88 γ7961}1 τῖζἢ {1.0 Ῥγϑοθαϊης ΟΓΑΒ, 
“ὙΟΌΡ ΟΔ] 1] .,᾽" 88 τ ὑπ 9 ΤΟ] οὶ, “δι } 
6080}. “1η {πὸ θαυ ΪΥ οοπίαγὶθβ ἐὺ τὴ88 οὐΐθη 
ἤαηρ δἱ Οδγί βυϊδη  (ΌΥ Οεἰδυθ δπὰ οὐ γ8) 
(μδὺ 18 δΘοιμυουίθ ΓΘ, ἴ0Γ (86 πιοβὲὶ ρασγί, δοιῃηοῃ 
ῬΘΟΡΪΘ, οπιθ δηἀ βἰανϑβ.᾿ δὰ] δ6γθ ποί ΟὨΪΥ͂ 
οουίοβδοα {6 ἴδΔοὶ, Ὀαΐ 8180 αἀἰβοούοῦθ ἴῃ ἰὺ ΟὯΘ 
ο81159 οὗ ΚΊΟΓΥ ἔθ {80 608Ρ}6]; ἔον ἴἰ 18 ὑγϑοί βϑὶν 
ἴα (δῖ8 (δὲ ἔμο αοδροὶ αἰβρίαγα ἰἰ86 το Ὀ6 {89 
ΡΟΤΘΟΥ οὗἩ ἀοὰἂ δυὰ ἐμδὸ νίϑαοπι οὐἁἨ αοἀὰ, ἐδπδὶ 
βίαγιϊηρ ἴγοτι δυο ὨΌΠ10]0 Ὀοχί ποίησ ἴὑ παὰ 
πουουί Β61688 ὈΟΙῊ ουὐ ΑΓ ἀπά ἢ τ ΡαΪγ οΥὐοΓ- 
οοπὶθ 86 ψοΣ]ά. 

ΥΈΕΚΒ. 27, 28. ΤῊ:Θ ροϑὶινο δαρϑοὶ οὗἩἨ (ἢ 6889. 
Βαϊ [89 ἔοο 5 ὑδίημε οὗ ἱπὶα ντοσ]ᾶ --- 
ΠΆΛΒΘΥ ὑγϑη βίο β “ ἰη [ἢ 6 6γ68 οὗἩ (9 πονὶα,᾽ ἃ8 
ἱπουρὰ 80 αοῃἶνθ ἰπ ἐμ οτἰ χἰ δὶ τ σο τῃ δὶ οὗ 

4 [800 Αἶδὸ [ῸὉΓ ἃ πιδϑίογ Υ δῃαὶ γεὶβ οὐὕἩ {πῃ ἸΒιἰοαὶ ἱπηροτὲ 
οἵ {Ππ|8 ψοτ, ΜΏΠοΥ ον βίη. 2 Βυυϊς, 2 πὰρ. Α40 δαγῖο- 

ἤμχθποο οὗ οοὔρογδίίοη. [0 ἰδ ἴ}9 Βϑῃβιιοιβ ἀπὰ ἰ γίυα, " γοι ἀδν Βο ἔσο 4500. 
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οϑεϊπδῖοη, Βαῦ Ῥδὺ] 18 ποῦ φροδϊχίηρ οἵ ἰδίην 8 
ποῦ 48. {Π|0 Ὁ δέεσι, θα 8ἃ8 (ΠΟΥ͂ ἀγό; δῃἀ Πδσθ, 88 
Ὑ76}} 8ἃ5 ἴῃ (6 βυθϑοᾳφυαρηῃὶ Ερίδβι!98, γ αν {Π6 

δοίυδὶ αι} ἐπάϊοαιοὰ. 4 76 ἐοοΙ θ {ἴπρ8᾽᾽ 
(τὰ μωρά), ἐὰ9 πουίον ἔογ {δ Βαῖκ9 οὗ ρτϑδϑίθν ρμ6- 
ποχα]ἰζαϊίοη. 0 δανϑ μοῦ ἃ δίγοης οοπίγαβί 
ἴο “16 υγῖ86,᾽ ὦ. 6. ὙΒδύθυου 18 δοίης ἴῃ Εἰ. Ὁ 
ουϊεϊναιοη δα ἱπδίχαι, ἱποϊυάϊηζ, ἰοο, {89 δια ϊ- 
ἐἰοπαὶ μοῦσαν οὗ δοίης ἀοσομχθα (00] 18}, δοῃ- 
ἰγτηοίοα δηὰ βἰπιρὶθ.--- 8 αοα οὔοδθε, δὴ 
δσργοϑβϑίοη Ὑπϊοῖ 18 τοροαιοα (μγ60 ἐϊπιο5 τὶ (ἢ 
ἄτοαὶ οι ρμαβὶθ. [0 ἀρποῖοβ {86 έν! πθ ΡΌΓΡΟΒΘ 
Ὑ σα ἰ8 πιαάθ πον ἰὰ ἐμθ οἈ]ἰης; οΥ ἰμδι 
Ὀϊνίης ἀοοϊπῖοι ἴῃ νἱγίιθ οὗὁὨ τ ΔΊΟΥ ἃ βοραγδίίοῃ 18 
οἴβοιθα διιοὶς Γ8}16π δὴ κὶ πὰ, δηὰ οογίδϊη 1π41- 
γί ἀυ4}85 Αγ βοϊθοιϑα ουὔἵ οὗ ἰὑ ἰο ὈΘοοπθ ἃ Ροβϑϑβϑί ἢ 
οἵ ἀοἀ ἰῃ Οδτὶβι, δηα ΔΓ 80 849 Ὀ]οΒδοά (6οΙΡ. 
ἐκλέγεσϑαε ἘΡἈ. ἱ. 4; [8. χΥ. 19). Τὴ ΟΧΡΓΘΒΘ- 
βῖοη Ὀθίοη 8 ἰο ἐ}|6 Τ᾿ θοσγαίϊο ἰἸαπσάδρο οὗ {86 ΟἹ ὰ 

Τοβίατηοηΐ (οοταρ. ἽΓ Ῥδευί. χὶν. 2 8.). ““Εοτο- 
στ 

Κηοπ]οαρο᾽" δηὰ ““ Ῥγοάοβυϊ παιϊοι "ἢ ἃγὸ δοβηδίθ 
ἰοτη5, οι. Υἱἱ!. 29; 2 Τίιηι. ἱ. 9, γοί 8ο, δον- 
οὐοσ, ἰμαῦ τἴ89 ψορὰ ““ σι 0080᾽) Βογθ ἀοβὶρηδίθϑ 
1:6 ἔγοο, οἴθγπδὶ χζυβοίουβ Μ01}} οὗ αοά, 88 σανγϊοὰ 
οὐ πῃ ἐΐτηθ, δπὰ ἐμποχγοίογο ἱποϊυἀο8 (δ 9 “6411 0 ἢ 
ἰῃ [(86]{.---ΤῊὴθ. οὈ͵θοὺ οὗὨἨ ϑδϑυδὰ 8 οἰοῖοθ ἰ8 ἴο 
οομίουπα ἴθ νυΐδθ ὦ. ἐ. πὸ ίῖβθ δίϊον {116 
65. ΒΥ 186 ἴδοι (δὺ Ηο δ8ο]οοίοα (9 ““ 00} 18ἐϊ,᾽" 
ῬΘΥΒΟΠΒ ἀοδιίίαϊο οὗ δΒυρουὶοῦ ουϊΐαγο, (0 ΘΏΪΟΥ 
ΒΟΙ͂Υ δηὰ Ὀ]658θα σομηταιπίοη τ} Ηΐπὶ, {9 τι ἰ8- 
ἄἀοτὰ ἰπ Ὑν ἴον “4110 νγῖ80᾽᾽ Ὀοδδίοα, 18 ΟΧροβϑοϑάᾶ ἴῃ 
8}} 18 ᾿Ἰπϑ ΠΠ οἱ ΟΠΟΥ͂ δη ἃ ον] 88ηθ88. ΟΥ̓́ΤΘΊΔΔΥ 
Β8Υ σὰ ἀο οιί 6, “(0 τννῖ89 νγοσθ Ῥαὺ ἰο 8816 
ὈΥ͂ Ὀρίης δοπιῃθ]θα ἰο 8600 {μι 00] 8} οδίαϊπΐῃρ 
[δαὶ νιον τνῶβ ἀσπϊοα ἰο ἐπ θτ.᾽" [Ια {ἢ Ἰδί[6 
6480, ἴὑ 18. Στ ρΡ]164 Ὁπ8ὺ ““1π6 νῖθ0 ᾽ ΔΓ ΘοὨδαΐοι!α 
οὗ {9 ργϑίδγοῃδο τηϑὰθ, “δηὰ 80 ΨΟΓΘ βδίυῃρ ἰο 
γοίογιι ᾽᾽᾿ (Ο53αη 467). Βαύ ἐ]λ}8 15. ποὺ Βιιδίαἰ ποα ὈΥ͂ 
(86 σοῃίοχὶ 88 {8.0 ῬΦγ8116ὶ] ὀχργοδϑίοη “ Ὀτὶπς ἰοὸ 
που "ἢ 5Βμονθ. Τ ΒΘ. Ὁ] ]Δπί σού Γαϑί ρΡγΟΘΘΘα8..--- 
δηᾶ 18} 6 νυϑαὶς ὑπέῃ 6585 οὗ [16 Ὑνοσ]ᾶ, ἱ. ε. λ6 
ψγοδῖς οὗ ΘΥΘΥΥ Κιμα, Ὀοα ]γ, πιθη ιν, ΡΟ] Ἰἐἰ σα ΠΥ. 
-- Οοὅἅ Βαῖ ολοβϑθῃ ἴο οοῃίουμῃα ἴδ9 
Κῆΐηβ5 ΒΙΟΒ ὅσο το ῖν.--- 9 δ {ἢ.6518 
Βοτο 15 ἰηὐγοαἀυορά Ὀγ ἱμ πϑυίοῦ: τὰ ἐσ χυρά, ἀ6- 
Βοίΐπρ {86 ΟΔΙΟΖΟΓΥ ἴῃ ΖοηθΓδὶ, δ] που ῬΟΥΒΟῚ 5 
δτῸ ᾿ποδηὶ, Τμαΐ δὴν (δίηρ σοπίοϊηρίιουϑ νγ88 
ληϊοπαρὰ ΟΥ̓ (818 89 οὗ ὑμ6 πϑαΐαγ, 158. ποὺ ργοθδ- 
Ὁ]6, βδῖποθ 89 }υ8ὶ Ὀαΐογο Βροῖο οὗ ἃ εἰ πα γϑὰ 9]488, 
“(86 τν86,᾽᾽ ἴῃ (ἢ τη800}] 1] 6. Το ““ Θοηΐουῃά- 
πᾳ" ἰ8 ϑ66ῃ ἴῃ {86 ἔδοί (δὶ ““{ῃ.8 νοὶ μ᾽ πη ρ8,᾽" 
ὉΥ τνἱγίαϑ οὗ ἐμὸ ἱῃα νοι ἶπς Ῥόνον οὗ αοα;᾽" 
δου ΐηθ0 ΔῈ ΘΒΘΓΘῪ δηα ΔῈ ΟΥ̓ΟΓΘΟΙ ΪΠ ΩΣ ΡΟΥΘΣ ΨΕΪΘἢ 
8 ἀρηϊθα ἴο {1|ὸ βίσοπα οὗ {818 ψον]ά.--Ἴὴ {ἢ 6 
ἐϊγνὰ βοὶ οἵ σοηίγαϑι8 [ΓΘ ΔΡῬΘΔΥΒ δὴ Θχρδηβίθη 
οἵ ἐπουρσιῦ οὐ δ ὁΠ6 Βἰἀ6, ιν τ ῖοῖ ὑπ Γ 18 
ποιίηρ ἰο δογγθϑροηπαὰ οἡ ἐπ οἵοτ.---Α ἃ ἐδ 6 
Ὅα86 ἐδβίηρα οὗ ἴὴ9 νυουἹᾶ, δπᾶἃ 189 ἅθ- 
Βρὶβδοὰ ἐπΐηρα μαι Θοᾶ οδοαδθη “-- [86 
ΚΕΣΏΡ5 ἢ δ1θ 85 κοοῦ 85 ποῖ, ἰῃ οτἂθσς 
1ἢΒαῖ Εἶθ τᾶν Ὀτίηκ ἴο πους 86 τὲ (5 
κηδῖ δ16.--- ἤσγο τοῦόᾶ αν (86 ΔΗ {{|ρ6818 ΟὨΪῪ (0 
{Ἰ|ὸ ἰαϑὲ οχργοβϑϑίου οὗ [9 ἢἤνγβϑί βουΐθβθ: “ὁἐλὲ 
ἰΐηρβ (παὶ αὐτο (τὰ ὄντα). [118 18 το Πγ 
δοσοιιπίοα ἴον, 1 {ἢ 9 οπι βϑίοη οὐ [᾿ 6 καί 8.8 Βι15- 
ἰαϊποα ΌὈΥ̓͂ (μὸ Ὀοβὲ δυϊποῦὶ 165 (8600 ΟΥἱὑἸοαὶ 
ποί68) δ6 οογγοοί. [π (πὶ 6188 ἴδ τὰ μὴ ὄντα : 186 
ἰλίη.78 ιολίολ ατὰ ποὶ ἰπϑιοδὰ οὗ Ὀοΐηρ δὴ δαά!- 
(ἀομ το 180 ργονίουβ βϑροοϊδοαίϊοηβ, νου ]ὰ βίαπαὰ 

ἷπ ορροδίἰοῃ τὶ (ἢ 9π|ὶ, ἃ8 8 βογί οὗὁ ΒυμπηδΥΥ οὗ 
{ΟΡ τιθδηΐηρ, δηὰ 8ὸ 06 ἴπ6 τηϑδΐη νογὰ γο- 
αυϊσγίης ἰπ6 οἶἶδεί οὐ (8 Οἰ6Υ 8146]. ΟὌΒοσυΘ 
4180 {6 ογδρ οὗ ἱδβουρὰῦ ἱπ ἰῃς Βροςοϊδοδίοη 8. 
“0456 ἐπίῃ ρ5," ---Οὀἀ γενῆ: οὗ ον οτἱαίη. Τὸ (δ ὲ8 
8 ὐἀθαὰ 48 ἃ πδίυγὶ οοῃδοαΐθῃοο: “ ἀδβρὶ βορὰ 
ἰμἰηρ8"- τὰ ἐξουϑενημένα: τοραταραὰ 85 
ποὐδίηρ. Τθῶ Ὀοῖον Ὀοίδ,, 88 ριυιϊ ης ἐπα πιαί- 
(6 ἰὼ [(8 ϑἰγοημοϑί ροββὶ 01] 0 δβρϑοὶ, ἢ γὸ σοΙμ68 
190 τὰ μὴ ὄντα (ἴο Ὀ60 ἀϊδιλη σα θη 0 ἔγοσῃ τὰ 
οὐκ ὄντα ἰπαβιηθ 6} 88 (0.6 μὴ 18 ποὶ δῃ δ βοϊαίρ, 
δυι ἃ δι θ)]θοίδνο ποραίϊνο. ὙΠ σ, ᾧ ὅ9, 8): (δὲ 
ΜΠ]ΟὮ ἰὰ (λ6 ορί οι οὗἁὨ ἴθ ῃ 18 85 ροοὰ 88. ΠΟΙ- 
οχσἰβἐθηὶ. --- [ἴὰ ἰλὴ9 διηϊιμοὶϊο τὰ ὄντα, ΒΟΠ1Θ 
ψου]ὰ ᾿ηδογὶ 8 τί, πιδκίηρ ᾿ γοδὰ: (Βίηρδ  μαἱ δγο 
ΒΟ ΘΔ, οὗ ΒοιΘ ᾿ροσίδησο. Βαϊ {}}18 γα 8.6 
88 11{010 ψαγγδηιοὰ ἰὴ ἀοΐπρ 88 ἴῃ τπιδκίηρ τὰ μὴ 
ὄντ α-Ξ-ετὰ μηϑὲν ὄντα : ἰμὶηρβ ὙΠ ΪΟὮ ΔΙῸ οὗ Π0 86- 
οουηΐ, το ποίμίης. Ἡ καὶ Ρδὰ] ΘΓ Βα 8 1 σομ γα δὲ 
ἢ {89 ΤΟΥΙΠΘ᾽ 8. ἰδ ηρ 8 Ἡ ΔΙΟἢ ἢδνο Ὀοίηρ, ΓΘ 
ΓΟ, ὙΠΟ ἢ ΑΓΘ γορϑγαρα 88 οχ βίϊπζ, δα ““ ΒΪσΘᾺ 
σοῃίΐμυιθ ἰ0 πιδῖκο ὑπ υβο] γο8 ΡΔ8Β8 [ὉΓ βοΐα γοδὶὶ- 
(168.᾽ Απὰ ἔοτ (8680 ἐπὶ ρ8 {ἢ γϑτ Ὁ “ οοποιπά ᾽ἢ 
ψουϊὰ πὸ ἸΟΏΣΟΡ Βυὶϊί. 0 ν͵ὸο Βδῦθ βδιποίθοῦ 
γίηρς (ὁ πδυρλὶ:᾽" καταργήσῃ" πιαζα πμὶϊ, 
ἀρργίυα 977 αἰὲ υαἰαϊίψ. ΤΪ8. 15. ἃ πη ο}} ΒΙΓΟΙ ΧΟΡ 
ΟΧΡγοβϑίοη, δὰ ἰὲ ρμυΐβ 118 οἰ)οοὶ, το]  γο]Ὺ ἰο 
{6 ἰκοϑι σοοὰ ἰο ὃὉ9 Θπ)]ογοά, ουῦ οὗ οχ᾿ϑίδῃσο. 
ΤΟ ὑγυϊὰ οἵ {πΠ6 δβδβουίζοη ἢ88 Ὀθϑὴ νν6}} Ὀγχοιυκὶις 
οαἱ ὈῪ Νοδηῃάθγ : “1 1.8 βοογπδα ρῥγοίβδββουβ, (ἢ 9 
αοδροὶ [85 ἱπ ἔδοὶ αἰδρίαγϑθα ἃ ΡΟΣ οὗ δοίϊοη 
δηὰ οῃηάιγδησο, τὶ οὶ Υ ΟΥ̓Δ ΒοΘ δ ἴῃ 6 ΤηΘΘΒΌΓΘ 
οὔ ἰλ6 Ὠδίυσαὶ δη. ΤΊΘΥ ΔΙΟΏΘ ὭΘΡΟΣ Ὀοννοὰ ἴο 
189 ἀοδβροίίδιη οὗ (ῃ6 Βοηδη ΕἘΠΡΟΥΟΣ. Τὸ ἰ θη 
8180 ὑπὸ ἀο8ρΡ61 68 ἱπιραγι θα ἃ εβἰθδαίβδϑδί "688 οὗ 
δομν]οίΐοη, τ ΒΟ (ἰ0 Ρχτουιὰ ΡΒ ΟΒΟΡΥ οὗ {(δ6 
Οὐγθθῖκβ ὩΘΥ͂ΘΥ ΡοΒβϑβϑϑα; δηά ἃ Ομ ΥἰβιΪΔἢ τι 60 ἢ 8- 
πἷο, 88 Ζυδϑίληῃ Μαχίγν διὰ Τογί δὰ πανὸ δἵ- 
βυπιρά, ννὰ8 8Δ0]9 ἰ0 ΔΗΒΊΎΧΟΣ αὐ θ8ι1008 ὙΔΙΘᾺ ἐμ 
ατοοῖκ ΡΒ] ΟΒΟΡ ΒΘΡ δβιςθα ᾿ἰπ νϑίη.᾽" 

[Ὁ ΥΒΙΓΌΥ ἀἰβοοῦύεῦθ δῇ δ᾽ υδίοη ἴπ [πὸ ΔΡουο ἀθα πα 0 η8 
(ὁ ἴπ9 ον δηὰ ἀομι]ε5. Ἠΐ8 οὐδογναῖίοπβ ἀγΓὸ τα] παῦε. 
Ὁ ΤῊὴ9 Φονθ ἸοοκΚοὰ ὕροῦ ἐπθηνοῖνοδβ δἃ8 {πη ΟΠΙΥ ἐνγενείῖς, 
ΡῬοτγβοη οὗ ἴγυο ποὺ ἐν, ἃ Ὀοίης οὗ [Π6 βίοοκ οὐ ΑΡσδβδιη. 
Βνθη ἴπο ρμοοτοϑῦ Ἰϑτδο! 6, δ ἢ ἢ. ΑΚ ΔΙ, “ἴα ἴο υὸ Ἰοοκοά 
ὭΡΟΙ 85 ἃ Κοῃ ΤΠ] Οπῆπ, 85 Ὀοΐης ἴμο δοὴ οἵ ΑΡγαδήδι, ἃς." Ὀαΐ 
ἐπ ϑμ το ΠΟΥ ΒΟΥΤΙΌΣΥ ἀεδρίερα. 8 τἴΐ 6 886 Ῥ6Ομ16 οὗ ἴδ 
ΘΑΓΉ, ποῖ δ᾽ το "6 οοῃνογδβοα ψ τ, [ΠῸΥ Ὀοίηᾳς βίγ 166 ἴῃ (6. 
αν, οὐκἔδνος : ποί α παίζοῃ ; λαὺς ὁ τεχθήσομενος, ἃ Ῥρορῖὶξ 
ἐλαὲ ἐειαῖν δε δογπ, Ῥα. χχὶϊ. 8]: ὁ κτιζόμενος, ἐδαξ ε)ιομία ὃε 
σγεαίεα τ ἰλε ρεπεναζίοῃ ἰο οοτπξ, ΡΒ. οἷϊ. 19, ἀῃὰ 80 γοῖ δὰ 
πὸ Ὀοίηρ, Ὠοαυῖ. χχχί. 21. οὐ λαὸς, "οί α Ἠοϑ. ἱ. 10; 
δηὰ ἰξ Ὀοΐης βαϊὰ Ὀγ ἴΠ6 Ῥγορδοῖ, Ἐπαὶ αἷΖ δε Ἡεαϊλοης αγὲ αε 
ποίλίηρ, απαὶ τοεγε αΔ ποἰλίῃρ. ἴδ. χ]. 17, (6 Υ 581] 
δοοουηὲ πϑῖὰ 88 δῦςῃῆ. ἤδησο, Μογαάθοδὶ ῬΓΔΥΒ Ἰοτὰ φϑίοε 
ποῖ ἐμὶν τοερίγε τοῖς μὴ οὖσι, ἐο ἱδειι ἐλπαί ατε ποῖ, ἔδιι. ἐν. 11: 
δοὰ Ἐδάγαθ. ἊΑ((5 70᾽ (δε Ῥεορῖε τολίον αἷεο οατπε Γ᾽ Λάαιι, 
ἔδιοις παεὲ φαϊὰ λὲν αγε ποἰλίπρ. Απὰ ποι, Ο ον, ὑλεεα 
Ἡεαίΐδλεης τοῖο λαὺυς εὐεν δέρπ γορμίεξα αἬε ποίλίπρ, λαυε δερμη 
ἐοὸ δε ἰογὰςξβ ΟὐὉΥ' μὲ. 2 Ἐδάγαδβ νὶ. δδ-δ7. ΤΊυ5 ΑὈτγαπαπὶ [8 
δαὶ τὸ 6 ἔμο ΤΑΙ οΥ οὗ ἴπο Θϑη 168, δόζογε ἐλαὶ σοα οδὸ 
οαἰϊείλ ἐπίηρε τολίοὐ ατὰ ποί αε {Γ «σεγε, Ἀοπι. ἰν. 17 : δηὰ 
ΟἸοπιοηα ἤοπι. Βαϊ οἵ ἐμο αϑηΐξο8, “ Ἠδ σα] 16 τυ νι 110 6 ΤΟ 
ποῖ. δὰ ποιὰ ἐμαὶ οὗ ἢο Ῥοΐηρ 6 Βῃοῦ] παν ἃ Ὀοφίημ."ἢ 
Εο ΠΙΓΌΥ ἀτὸ ἴπο Θοη 168 τορτοδοηῖθα ἤθγο ὮΥ ἐλίπρε ἐλαί αγὲ 
μοί, ἰλίησε δαξε, ἰπέπιρε ἀοοοιιπίεα ας ποἰλέπρ. 8.60 8150 1 Οὐξ. 
νί. 4. Αιά ἰδϊα ἰ6 ἴπ6 πποίοϊ οχροδί(ἰοη οὗὁἨ Οτίροπ, ψῖνο, 
βροδκίηρς οὗ {πὸ σα ϑοίίοη οὐ {μ6 9 ον 8, ΟΥ̓ ἴπΠ6 οΑἸ Πρ οὗἁἨ [η8 
(θη 165, δη ἃ αοάἄ᾽ ΕΒ ργονοκίηρ [{ἴ0 ὥενε ἕο )εαϊομεὺ ὃν ἱλεῖκ 
ἐλαὶ ὥόνο ποΐ α παζίοῃ, Ὧὰ συγ [ἢ}8 ἔγοηι ἴῆθδθ πογὰβ: 
«Αοάὰ παίξῃ οἰιόοβϑθη ἴπ6 υαθὸ (ίηρη οὗ 188 “ΟΥ], πὰ (Ἐν. 8 
ν πο ατὰ ποί, {πα ἢ6 πιίχῃ τ ΔΌοΙ 61. 1.6 {Ἐπ πχα Ἡ ὨΪ ΟΝ τοοῦό 
ποίοτο, (δὲ 1δγδοὶ, δοοογάϊηρς ἴὸ ἴπὸ Ποβὰ, πείσῃ ΕἸΟΓΥ ὸ- 
ἴοτο Θοά.᾽" ῥλέϊααϊ ς. ». 8. Νοῦν, ΠΟ ΘΥΟΥ τη ἢ ὙῸ ὨιΔῪ ἔδεϊ 
συπεαίΓαϊηρα ἴο ἐκκο ἔπθθο ἀσδί κπαιίουδβ ἐπ αποβιΐο ἴῃ ἴΠοΙγ 
πιοτθ πδίγ81 δηὶ Ὀτοπᾶοῦ δοσρρηίβίϊ ο π αὔόνο, ἰδ ἰ8 ΚΟΥ 
ονϊήθηῖ τπαὶ ΠΟΥ τοῦτο ἀοτγίγοὰ ἴγοιαα 6 Ὑμοοσσζγαῖίς 0588 
Ἰοᾳυοηθ .) 
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γκα. 29. ΤΠ τοϑδοὴ οὗἨ ἰδ9 δδθονθ πιϑηἰϊοποα 
δου αυ! ν οὗἨ Οοἀ᾽Β ῥγοσοθάυγθ ἴῃ “6Δ]} [0 ᾽ 
125}.---τ᾽ἰΒαῖ 0 988} βμου]ἃ Ὀοβδῖ ἐπ [89 
Ρτῖθϑθ: 09 οὗ Θ9οᾶ.--μη καυχήσεται πᾶσα 
σάρξ, ἰἴἰι.:- ἰλαὲὶ αἰξ ἤεελ ελοιίὰ ποί δοωεί. Α 
Ἡοδταΐδα. Το ποχζαι το ὈΘΙΟΙ ΚΒ (0 116 νοΥΌ, ἀπὰ 
Ξειβαὶ 4}} δεβὴ ββουϊὰ χὶνθ ᾧρ ἱμποὶν Ὀοδβίΐηρ. 
ΤῈ δοηδο ἰβ: “20 8 Βῃου]α Ὀοδϑὺ ἐμαὶ ἢσ, ουἱ 
οὗ δ οὐ οπμ ἀθαύοσγβ, ΟΥ ροβὶϊΐοι, οὐ ψοτγίι, δὰ 
ςοπέτῖθυ δα ΔΩΥ (λῆς ἰο 6 σγοδὶ δομὶ ουθτηθηίθ 
οἵ 80 ἀοβροὶ.᾽" ΝΙΕΑΝΡΕΒ. [Ι 18 ἃ αιυοδβίΐοη 
ἩΒΟΙΒΟΥ ὁ 8.6 ἰο ἰδ ()0 ψογὰ ““ Β6βὴ᾽ 885 
ΒΙΩΡΙΥ ἀοποίϊηρ ἈΕΠΙΒΏΪΥ ἴῃ ΘΘΠΘΓΑΙ, ΟΥ 8ΓΘ ἰο 
δεδοοϊαίο πὶ 1818 (86 ἰάθδβ οὗ συ]}δο’͵ᾶ δῃὰ ἰσϑῃ- 
δἰθηί ποθ ὙΓΒΙΟ ΔΙῸ 86]80 Θοηγογοά ὉΥ ἱΐ. ΑΒ 8 
ξοπΟΤΆΪ τυΐϊο ὑμ0 Οχργοβδίοη ΟΟΘΌΣΒ ἱπ (Πΐ8Β ῬΔΥ 
ΟἿΪΥ τπ θη [Π6 009 ΟΡ ἐδ ΟΥΠΟΥ οὗ ἰ 680 1ά688 15 
πρὶ οὰ ἵπ {(Π6 οδοπίοχί. “ΕἸΘΘῈ Ὀοδοι ῥα], γοὶ 
γα} " δδγ8 Βοημρεὶ.--Ἕ“ Ηοτο ἐμὸν 866 ἰπιδὲ 
Οοάὰ ὃγ οοπήουπάϊης {80 ταϊχμίν, δηἀ ἐμὸ ννΐβϑ, 
δὰ (Π6 γτεδί, ἀοεβ ηοἱ ἀοαδί μη (0 οἰδίθ τῖζ ῥγὶ 9 
180 τοδκ, {56 11ΠΠοταίθ, δὰ {6 δὈο͵]θοὶ, Ὀὰὶ 
Ὀγίηξο ἀονη 4}} οὗ ἰμοηὶ ἰοροῖο " (0 0186 1676]. 
Ολυν!Χ]. 
κε. 80. Το ρστουηὰ 'ἰπ {πὸ Ὀ᾿νῖπΘ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 

οη ΒΊΟΝ {15 οπαὰ ἰβ οὐίαϊποα δηὰ {μο ρΊΟΥΥ οὗ 
βαϊναιΐοη δεοσιτοα ἰο Οοα Δ]ο0ῃ6.---Βϊ οὗ ἰπλ γ9 
816 ἐπ ΟΕ τίδι ὅ98512.---Αα ἱπττο-ζο]ὰ οσοῃδίτασί, οὴ 
δηὰ ΘΧΡΟΒΙ (ΟΝ 18 ΠΘΓΘ Ῥοβϑῖ]θ. ΕἸΓΠΟΥ ὑπ6 ὅτϑί 
ἂνθ τοῦδ ΤΑΥ͂ ὍΘ ἰ ΚΟ ἢ 88 8 50ῃ 6 Π06 ὈΥ͂ ἰἰ86]Γ, 
δία πρ πο ἔλοί οὗ ἐμοὶν οτρίη ἴῃ αΟοὰ : “ ΟΥ̓͂ Ηἴτη 
δΔῖθ γαὰ.᾽ Τῇοὸ πβυϊδβοαυσθης σποσάβ, “πα Ομ γίϑι 
Ζεδ9,᾽᾽ τουϊὰ (Π6 ἢ δϑϑοῦὲ 186 ρστουμπά οὗἁ ἐμοὶν 
Ὀοΐης ἔγοα Θοὐ---οὗὐἨ ἰπαὶν Ὀιὶνὶπο ΒοΟΠΒΠἷΡ, δπὰ 
15 ἰοο ἐπ 506 ἢ ἃ ΤΏΔΠΏΘΥ 88 ἰ0 ΟΔΥΤῪ ὑΠ6 ΘΙ ρΒη- 
55. Βυοἢ ἃ οσοπδίγυοίϊοι 18 δυρρογίοα ὈΥ {9 
ἔκοει ἰδὲ {π0ὸ ἱπιρογίδπὶ τοϊαϊνυθ οἶδυϑο Ὑν 6 ἢ 
ζοἸ ον 15 Ἰοϊποὰ ἀϊτοοὶὶγ ἰο ἱ. ΟΥν ἰἴ6 πογὰβ 
“γὙο ΔΥῸ ἰπ ΟἾ σχὶϑὶ 96 δ8᾽ ἸΔῪ ὍΘ ἰδ κοι ἰοροί ΟΡ 
88 ἀδυοίϊ [μοῖν Ὀοΐηρ πη 79] Οὐδ ἷρ τ ῖ ΟἾ γῖϑί, 
δηὰ (θη ““οὗὔ Ηἰπι᾽᾽ διυβδίρῃβ (9 οδυδο οὗ (15 
ἔκεϊ,----Θ 8 0 5 ΠΟῪ [ΠΟΥ οδιη9 ἰ0 Ὀθ ἴῃ ΟΠ χὶδί. ΤῊΘ 
ἰδίίοσ σοπβίσισί οι ἰ8 Ποὺ ΘΟΠΙΓΒΓΥ (0 πδαρμο, δπὰ 
αἱ Ἰοδδὲ ἰβ ποῖ ἸΏΟγῸ ἵογοϑαὰ {8 ὕο ΒΌρῃροθο (ἢ 
ποτὰ ὁ Δ͵ΓΘ᾽᾽ 0 ὈΘ ΘΙΠΡΙΟΥΘα 88 8 ρῬγορῃδηί 60}- 
οἰτυείΐοι [0 “ῶνθ ΒΡΓΌΙ ̓ ΟΥ̓ “ΌΘΘΏ ὈΟΓΏ,᾽ 88 
Οπϊδηάοῦ ἀοθβ. ἮΝ τοὐριιὶ σΟΙΏΡΑΣγο τὶ ἢ (ἢ ΐ8 
ΤΡ" ἰϊ. 8, “Απὰ ἐμπδὲ,᾽" ἐο τοί, Ὀοίπρ βαυθὰ, ““ποὶ 

γουγβοῖνοθ, σῃ]ο ἢ 18 {8:6 ΒΔΙΩΘ ΔΒ ὁ 8π4 γ0 ΔΓΘ 
ποῖ βδυδὰ οἵ γοιυγβοῖνϑδ, ---δίδίοα ἴῃ {}ὸ Ροβίἐἶγο 
ἴοτια, “γ8 δῖὸ βαγϑὰ οὗ ἀοἀ;,᾽ ἐ, 6. Ηο ἴβ (ἢ6 Δ ΒΟΥ 
οὔ γοῦν βαϊνδίΐοῃβ. 850. ποῦ: Ηρ ἰβ δ δυῖδονῦ 
οὔ γοῦν Ὀοΐηρ ἴῃ ΟἸιγὶ δὶ ὅθ6.8. Τ}18 ἴ6 βυδίαϊ ποὰ 
δδο ὈΥ {86 ““ἴτοιη αοα᾽" (ἀ πὸ ϑεοῦ) ἰπ [9 
χεϊοιῖνο οἶλῦϑε τ ἢ ἢ ΟΥ ἀΘ ΒΕ τοΐοτβ Ὀδοῖς ἴο 
“ ΟΧΗϊπι᾽ (ἐξ αὐτο Ὁ) δοὰ ᾿τρατίβ ἰο {86 ἐπ ουρπὶ 
δ ϊεοηαῖ οὐ ρδβὶθ Ἐ ΌΥ τοροίλίΐοα. [1 σοί οι 
ῖο ἐποὸ ἐγ ἢ δον ογ δα Β60 9:0. Υἱ. 44, 37, ὁ0δ. ΤῊ 
Ῥγοίογθῃοθ δοσογαϊρ}ν ἰ8 ἰ0 Ὧ6 χίνοῃ ἰο {ἢ Β66- 
οπὰ οουδίτυςσίΐίοη. ἴη τἰἷδ αν, οἡ ἐΠΠ6 ὁπ9 Παῃηὰ, 
ψὸ Ῥύόβοῦτο ἰπΠ6 Ῥδυ ηθ ΟΥΡΤΟΒΒΙΟΣ “10 ὍΘ ἰπ 
Ομείοι,᾽᾿" δμηὰ δυοϊά οἷ ὙΝὶσἢ ΠἸΟΥΟΡ ΟἸΒΟΎΟΥΘ 
οεοῦγε--ἐκ θεοῦ εἷναι: ““1ἰο Ὀθ ἤγοιῃ Θοὰ.᾽ 
Βγ τοῖβ Ἵχρ]δηδίΐου τὸ πουϊὰ Ὀ6 δΘομροὶ]οὰ ἰο 
Τεῖεν ἐν κυρίῳ: ““1π|891 ον " (τον. 81), ἴο θα οὰ 
διὰ ποὶ ἰο Ομτγίβι, σΟΠίγΑΥΥ ἴὁ δ ἷ πὸ πδαχα. 
Βαὶ {π|5 ποοὰ ργοδϑθηςξ πὸ ἀπ ΠΟ] ἐγ, βἴποο {8 6860 

[8 φυεείξοη πιέρδέ ἔπν6ῃ ἈΓΐδο: ΠΥ ὁ ἢ νδὸ υοΐ τοροδιοὰ 
διὰ ἰησίεο τὸ 'δγτὸ ἀπὸ. ὅδ ὕ610})}. 
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ῬΟΓΒ ἰῃ Υ̓ῸΓ. 81] ἃγὸ ποὺ Ῥϑυ]5, Ὀαϊ ἃ οἰ(δίΐοη 
ἔγοπι ἐμ ΟἹὰ Τ᾽ δβίδσηθηῃηίϊ. --- ὕηὴλῸ νσῶδ τηϑᾶθ 
νυϊδάοτῃ πο τ6 ἔσγοιῃ Θοῦ, Ὀοῖὰ τἰκῃῖο- 
Οοὔδη688 δα δβαδηποι οοῖίου ἀπ στο ἄθσωρ- 
τοι. "---ογὸ τὸ ἤδγο }16 Υἱο ἢ ἰΓοδβοσο οὗ ἢ]685- 
ἰῃμ8 οοπίδί θα [ὉΓ ἃ8 ἰῃ ΟὨγχὶβὲ 4}} Ἰαϊὰ ὀρϑῖ, το- 
Ὑϑϑ] ηρ (Π6 ἸΔΥΘΏΘ88 οὗ ον ἱπάἀ οί απρ8β ἰο αοά, 
ἴον σαὶ οὗ σϑαὶ οσὶ τὸ μανα πὰ ἃσγθ. ““ ΕΥΟΠΙ 
Οοά᾽" 18 ποὺ ἰο Ὁθ οοπῃδοίοα νυν ῖς ἢ ““ νυν ϊϑάοπι ἢ 8 
ἱπαϊοαίδηρ ἐμὸ δοῦγοθ ψΏΘποΘ ἰὺ οδῖηο, Ὀυΐ Ἡ1Ὲ 
“Ὑ1ἷ88 Ἰ80᾽" 88 Ββονίηρ 6 ΔΌΪΝΟΣΙ οὗ ἰδὸ 8οί. 
(ἐγενήϑη, ἃ Ἰαῖον Ῥογῖὶο ἴογπι ἴῸ. ἐγένετο, 
ποῦ Ῥαββαῖνθ). Τ|}}8 15 [9 σάν οὗ ἐβουρμί ῥσο- 
βϑηϊοα ἴῃ {9 ἀθγπιδη [88 γ76]] 88 ἴῃ {116 ΕΏ 88} 
γογδίοῃ. Το ἔδοὶ πὲ Ομ γίδὶ ἢ85 Ὀθοὴ τηδὰθ 0 
18 ““Ὑ]8Βά οι" ἀδθροπάβ οὐ Θοὰ; δῃπὰ ηοΐ οὨΪγ 
“ἐν ἰϑάομι,᾽" Ὀσὺ αἷ8ο (ἢ 9 ΟἾΘΣ ῬΑΓΓ ΘΌ]ΔΣΒ Βρθοὶ- 
δοά. Οὔδβοσγγυο, ἴοο, 6 6 σθ Ῥ85808 ΟΥ̓ΘΡ ἱπίο {}:9 
Ὦτγϑὺ ῬΘΥΒΟῚ μ᾽ υΓα], “ἀπο ὑ8,᾽᾿ ἱποϊυάϊηρ ἰμοσχοὶῃ 
Ὠἰτη89]7 88 6 ἔγοαυθη ν ἀο68 6Ἰβο ΠΘΓῸ ἩΒΟῊ 
ΒΡΘΟΪΔΙΥ πη οΥθα ὈΥ ἃ 8686 οὗ ἰν8 [6] πὶ τ 11 
ἷθ ΣΟΒάΘΥΒ ἰῃ (᾿6 Βα] γδίΐοη οὗ Ομ γὶϑὶ. Τὴ ρο- 
βἰεἰ θη οὗ ““ νϊϑάοιι,᾽᾽ οοτηΐϊης ἰπ 88 1ΐ ἀοο8 Ὀοίοσγο 
{μ6 πορὰβ ““ὑπίο ὺ8 ἔγοιῃ αοα,᾽ δηὰ {ἢπ8 δορᾶ- 
Γδιοα ἔγοπι ἰΠ6 Τοιηδίπΐῃς Ῥγϑϊσδίθβ, ἰδ ποὶ ἰο 6 
Θχρ]αΐϊποὰ οἡ ἐμὸ χγουπὰ {δαὶ “’ νιβάοιι᾽" 18 (}9 
Ἰοδαΐηρς ἐπουρῃύ ἴἰο νοὶ (8.0 ΟΥ̓ ΠΟΓΕ ἀγὸ Βυ οταϊ- 
Ὠδιδα. βᾳΟἢ ἃ σοπβίγυσίϊ οι ἰδ ΠΟ ΠῈΣ ο08]168 ΖῸΓ 
ὮΥ ἰΠ0 τε καί, νμοθ ΟὨΪΥ βοσνοθ ἰ0 οοπηθοί 
ΥἸΧΒ ΘΟυΒΠ 658, δηὰ ““βδηοί ποδί οη ᾽ 8 [{{{16 
ἸΏΟΓΟ ΟἸΟΒΘΙΥ͂, ΠΟΥ ὈΥ͂ (86 πδίισο οὗ {16 δοποορ- 
(Ἰοη8 ὀχργυοδϑοὰ ὉΥ ἰδ οἶον ὑθχγηβ, Ὑ ΔΘ ἀ68- 
᾿ξηδίθ σαίμον οοὔγἀϊπδίθ δβρϑοίβ οὔ [Π9 οὴθ φζγοαΐ 
ΒΟΒΘΙΩΟ ΟΥ̓͂ Ββαϊγαίΐοη Θπ ΓΟ αἰδβίϊποι ΖᾺΟΠὶ νν»]18- 
ἀοτι, δὰ ἰποσγοίογο πού δα ρδθϊο οὗ δοίης ἱποϊαἀ οά 
ὉΠΔΟΥ ἱϊ, ΒαΙΠΟΥ τ Θ ΤῊΔῪ ΒΑῪ (δι πὶ ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘ 
οὗ {δ ΘΟΌΓΣΒΟ οὗ ἐπβουχπῖ ἰδ ἴδ ρυτϑιυοά, ἰμο  ἀθα, 
ΟΥ̓ ““Ἡ15 ΟΣ ῬΓοδδϑα ΤΌσθτοδθὶ ΡῸπ 8 ταϊπά, 
δ Β0 σδ1ὴηθ ἴῃ ὙΒ6ΓΘ ἰὺ ἀἰὰ ; οὐ ἰπαὶ διὸ ρὰυὶ [Π9 
αυδὶιγίπς; τοσὰ σοϊητηοὶ ἰο {ἢ 6 ΒΕΥΘΤᾺ] ΤΟΣ ΌΘΓΒ 
οὗ (86 βοηίθῃοο σὶ δὶ πὶ διμοιρ {μ6 πὶ 88 8 ννοσγὰ 
οὗ οοπποοίίοῃ (Οπἰδηά6γ.) [{ ἰ8β πδίυχαϊ ἰο Ἰοοὶς 
Ιου ΒΟ διηΐ ποδὶ ἰοὸ νι δὺ ργθοθάρθα 'π 8.650 
ΟῸΓΡ Ββρϑοϊδοδίϊουβ, “" νἰβάομ,᾽᾽ οἰοα., Βαὲ ἰΐ δδῃ 
ΟὨΪΥ Ὁδ οδ]Ἰοὰ ἃ χϊβίδκο ἱπ Βϑηροὶ ὙΒθὴ ἢθ αἱ- 
ἰοιηρὶβ ἰο ὅπα ἃ οσοῃίσϑϑί, 88 ἱπ “" Βα οση ̓  0 
“16. 1001 188} (μΐημ8;᾽" 580 6]80 ἱπ ““τἰρείθουβ- 
685 10 “186 τγοδὶς (ἢ ἴη κ5,᾽ ἴῃ ““8βδηοι δοδίίϊοη ἢ 
ἰο “18ὸ ὈΔ486 ἐμίηρχ5,᾽ δὰ ἱπ ““χοἀοιιρίϊοπ᾽᾽᾽ ἰο 
“189 ἀοδρὶβοά {μη ζ9.᾽ 7--Βοὰ 0 18 δυο 

[5 ἯΤο αυτό ποθ βίνυϑῃ ἴπ9 ὁχδεῖ ογάεγ οὔ {πὸ Ογϑεὶς ἢ οὕ" 
ἂον ἴο γτοπάον 6 ὀχροδί([οἢ. ΣΏΟΓΘ ΤἘΠ| ΘΙ ΕΊΡΙΘῚ 
Η Ἶγο ΟΥῸ ἰππδετὶ (Π 6 ΑΓΚΌΙΩΗΘΠΙΒ ἴῃ ΤΙ͂ΔΥΟΥ οἴ 86 ᾿ΘΓΡΓΘ- 

ἰδιίου πίον ΚΊηα πῶ δία} δβοὶ δοίἀθ νἰτοαΐϊ τγογιίηρ, 
δηὰ νΐο δοϑῦ ΟΓΙΓὮΥ οἵ σοπδίἀογα(ίοη δ ὕσεῖ διίοα τὸ 
ἀϊδροθ9 οΥ̓͂ δοη!96 οὗ ἴδπο 4 ΠΠ  π1 168 ὑπο ν᾿ ἰσοῖι ᾿ΐα τον 18. 
ὈοΓΒ--ὴ ἃ Α1890 δ8 ἔγδηκῆ τὶ τἢ Ὑδ] 016 δυμαδεῖίουα. ΤῊ 
οἴμοῦ [ηἰϊογργοίβείοη ἢᾺ8 ἰῃ ἰϊα ἴατοτ, ἔπδὶ ἰδ ἰδ κοδ ἰῃ [ἢ 9 
τπουρῖ εὁ ἰὲ ἥοννα Ὅροι 6 πη! μὰ ἔπη ἰδ ογάογ οὗ ἴπ 9 ψογήβ, 
“ἐγ}}Ὸ ἰδ τιδὰθ Ἐπῖἴο τ8 ἃ νυϊβάοπι ἤγοτῃη Θοά--- ὈοϊῊ τί κι δοιμ» 
Ὧ685 δηὰ βαηου Ποδίίοη δὰ τγοὐοιηνῆς ἢ. ]1Ὲ ἃ οοἸ] οεδίίοη 
οὗ ψογβ δο Ῥδοῦ δ Σ, 1ξ τοῦθ ποῖ ΓΑ] ἴο ἰλκκο {116 Ἰδδὲ 1ΠΓ66 
ΤΟΥΊΩΒ 85 δὴ αδὐΐζογ πουρῆΐξ οχοροῖῖς] οἴ [ἢ ᾿ηδΐῃ 0η6--- 
δη βοὴ δὴ βάν] τλθ ποοάρά. ὙΠ βοπι τῶ ᾿ δὲ Ῥεπὶ 
Ἠδεῖ Ὀδοη ἀϊπραγακίης ἐπγοηκῃου {Π|8 δοίη. Βπί ἢ γὰ8 
[0 νεϊδάοπι οἱ τλῆ. ΝΟῊ ἢο ρίοτίοθ ἴῃ ΟἩγίεῖ δ} δυΐπς ῬΘΘἢ 
τηϑθ Ὀπῖο υ8 τἰΐδιοπι. [1 ἨΔ ΠΟΟΟΘΘΆΓΥ ἱδοσγθίοσο ἴο αἰ οῦ- 
6η00 {Π|ΐ8 ἴγοπι ἩΠπεῦ Ὧ6 δε "»θϑῃ οοπάοπηηΐης. 80 ἴὸ δή 8 
ἀπό θεοῦ--ποὶ ἐξ, δῈ ἰπ {80 ῃγουίουῦθ οἰδῦδο ὙἤΟΓΟ ἢθ 
«ἰ 8166 ἴ0 ΘΧΌΓΟΑΒ ἔπ 6 σαεδὲ οὗἩ δὴ δοῖ : ὑπὶ ἀπό: ὕγοπι ἀδῃο- 
εἶπ ἀοτγγαικίοη, βΒῃοσπίπα τῆρησο [ἷ5 γί βάοσα οἈπιθ. [ἰ ἰβ τὺ 
οὈ]οοτίοη ἴο 1[Πἷ8 (πα ἦμο ἀγίϊεϊο τή [5. ἢοὶ πιοπίἰοηοα ὈθίογθΘ 
ἀπό, αἰησθ ἴῃ οπιὶποίοη ἴδ αυἱο πῃ ῬαῺΪ δἴν]ο. ἘΡΏὮ. 1. 19. 
(866 ΑἹ: δἷδο 18.. ΤΏση ἴο ΟΡ ΘΓ ΖΟ ἐκ τεϊϑάοπ), ἴ0 6Χ- 
δ νἱε {16 ἀϊδεϊ κυ θη ΡΟΟΌ ΔΙ [98 85 Ργαοῖ 08] δπὰ δα ϊ οὖ 
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ἐπαὶ “«ΟἸγῖϑ γα 5 ταδὰθ ἰο 5 τ ϊβάοπι,᾽᾿ ὉΥ {118 γγϑ 
δῖ (ὁ υπάογβίδηά ἐμδὲ ἴῃ Ηΐπι, ἰη Ηἰβ ρϑύβοῃ, ἱμ6 
δα] πη 688 οὗἩ να ΐο νγῶ8 υπΐοϊαεἀ Ἰη ΗΪΒ πἰβίογυ, (ἢ 6 
ταγ βίον οὗ {86 Ὠίνιπο Ρ]δὴ οὗἉ βαϊνδίΐοῃ 88 Ὀθθὴ 
ἀϊβοϊοβοὰ, διὰ νι (815 δὴ ἱπαίδς θ6θ δῇἴογα θα 
8 ἱπίο 6 ἀἰδροηβδίί ουϑ δηὰ ἠυάρτηοηίβ οὗ αοά, 
δηὰ γὸο Ἀ1Ὸ δηδυϊοα 0 τϑοορῃΐζθ δηὰ δύ δο]ὰ 
Ὅρου (δαὶ ψΒΐοῖ 888}} σοπάποῦ τ18 ἴο (6 Ζ04] οΥ̓͂ 
οὖν ποδὶοϑὲ Ἰοηχίπρβϑβ (σοτρΡ. ἰϊ. 7 8.; ΟοἹ]. 1. 9 δ΄; 
26 4; 1]. 2: 1.10; ῬΆΪ. 1,9 δ; ΕρἈ. ν. 8 
6δ6.). Α8 ΟἸο86}} τοϊδίϑα ἰάθ88, “"υἱ ΘΟ ΒΒ 688 ᾿᾽ 
δηὰ ““8δηοί Πσοαϊίοπ ᾽᾿ δ8Γ0 80 ᾿οἰπθα ἃ8Β ἰ0 [ΌΤΙ 8 
ἀἰδιϊποὶ τ ποῖ: δικαιοσύνη τε καὶ ἀἁγι- 
ασμός. Το ὅγϑι γοιιΐπ8 8 οὗ 2 ΟΌΣ. Υ. 21]-- 
“ἰδαὺ γὰ ταῖχῦ ὍΘ τηλὰ0 {86 Υἱαιίοουβη 688. οὗἁ 
αοἀὰ ἰὰ Κπἰπὶ:᾽" διὰ οὗ Ζ26Ὁ. χχὶϊὶ. δὅ--- 19 ΓΠοτὰ 
οἷν γἰχθουδη688,;᾽" δΔηὰ 4130 οὗ {1ὸῸ βαυϊηρ οἵ 
Ομ γίϑε ἰπχβοῖ ἴῃ Μαι!. ἰἰϊ. 15, 88 γγὸ}} 85 οἵ 
Αοἰβ χίϊ!. 88; [8 Ἰἰϊϊ. 11; 64]. 1ἰ. 16, 17; Ἔοιι. 
ἃ, 17; 111. 21 δ. Ιᾳ ἰπ6 ἰδηρυαρο οὗ Ηοὶν τὶς 
τἰ χϊθουθη6 88 ἀθηοίθ8 ἐδαὺ οοπάποι ψμϊοῖ Θοτα- 
Ῥοτίβ χὰ (89 αν οὗ αἀοἂ οὐ {δ ἀϊβροδβί(ΐοηῃ 
Βαϊ Ὁ]6 ἰο ἰξ. Τ 8 οχϑίοα ἴῃ Ομ νἶδὲ ἴῃ δΌβοϊατα 
Ῥονίοοιΐοη ;; δηᾷᾶ ἰΐ οχὶβίϑὰ ἴῃ Ηΐπὶ 85 {πὴ βοοοηπὰ 
Αἄδαι (χγ. 4, 7), {6 8οῃ οὔ τηδῃ, {6 68 ΥΕΡΓΘ- 
Βοηξίαρ {89 τ ΠΟΪ6 Ὀοᾶγ, δπὰ πὶ Ὀ684}7 οὗὨ {6 6ῃ- 
εἶτο βίη] τασο, 086 ΟὈἸ μαι οηΒ ἰο {6 ὰν Ηδς 
δαὰ [ι} ]16α ὉΥ 4 [18 οΥ Ῥογίοοι οὐβάϊΐθησο, δπὰ 
ψίιοΒο ἀσθοὺ ἰο ᾿υϑἰῖϊοθΘ ΗΘ ᾿ὰ8 σδῃοοὶ θα ὈΥ δυὺ- 
ταϊζηρς ἴο (6 ῬΘΏΔΙΥ ἰὈτοαίοποα ἀροη βίη ἰπ ἃ 
γψοϊαηίΔΥΥ βαουΐοθ οὔ ΗΪπ56 1} οὐ τηἰὸ ἀοδίἢ, 
ΒΟΡΘΌΥ͂ σοπιρί χης τὶ (ἢ {86 Ὀδἢ 688 οὗ (6 ΕΔίΠ ΟΣ 
δηαὰ τουνϑαιηρ Ηἶ8. ΒΟΙΥ πὰ οδοπιραββίοηδίο ἴον 
ἰοννγὰβ ὑπὸ Δ] 16, [Ι͂ἢ {118 ΜΑΥ 88 ΗΘ ὈΘΟΟΤαΘ 
Τὶ ΘΟ ΒΏ685 ἴῸΓ 08, ἰΠδὺ τὸ ᾿ΊαΥ ὈῸ σουπίοα 
εἰ ΐθουβ ὨἨοΐογο αοα πα οηίον ἱπίο (ἢ 6 Ῥο5Β868- 
βίου οὔ πο στ χζῖθ δπὰ ρυ ιν! οοβ τ ϊοῖ Ὀο]οαρ ἰο 
ἀπ 18 βίαίθ οὗ τ ηιθου8}685--ἰ αῦ 18, θ0 δἀορίοα 
ἱπίο ὑπ6 Ὠινίηθ ἔδυ ῖγ. Τ ἶθ, γαζατ θα 88 δὴ δοῖ 
οἵ αοά, ἰ8 οσργοϑβοὰ ὈΥῚ {ὑπ ἰθυη8ϑ δικαιοῦν 
δικαίωσις : ἰο 7μδι ἐν, 7μειΠοαίίοη; δὰ {πὸ Ρ8τ- 
ἀοῃ οΥὗὨ Ββὶῃ, 49 (6 ποραῦνο βἰἀθ οὗἉ υβιϊδοι- 
(ἴοι, ἰμοϊαάο8 4150, ἴον 18 δοΟΡΓϑροηαΐηρ ρΡοβίἐϊνθ 
βίάἀοθ, αοα᾽ Β οσογαϊαὶ δοοορίαποορ οὗὨ 9 ἃ8 Ὀ] ϑλβίηρ 
ἴη Ηἰἴβ εἰσῃί. Βαυΐ ἴπ (ἷ8 ῥυάίοῖα!ὶ ρονγίΐοῃ οὗ 
Ομ νῖβι 8 τοἀδοπιίπς γοτὶς ὑμ γὸ 1168 4180, δ ὑδ6 
ΒΛΤη6 {{πι6, 8 6] θη οὗἉ ΤΠ ΟΓᾺ] Θμ θη μ6---οὗἨ 88η0- 
{ἰΠολιϊου (ὦ γ ἐα ςμ ό ς), ἀῃὰ {80 ἐπτϊπιδίθ σοπ ἢ 60- 
(οι Ὀούτγθϑθη {686 το ἐπ χ8 15 ΟΣ ργ βϑδοα Ὦγ (88 
τε καί. (9 1π {πὲ8 δοπ]ιποίίοι {Π6Γ6 18 ᾿π ρ] 16 
αἱ οὔμοθ αἰϑιϊποιΐου δηὰ ϑαυδὶγ, δὰ Ἰηὐϊπηδίϊοη 
οΥ̓͂ δἰ πλ Πανὶ γ, 85 ἐμοῦ [Π0 οη6 τοτ δσοπβοαιοηὶ 
ὌΡΟΣ ἰδ οἶον." ΟΒΙΑΝΡΕΒ. ἴῃ οτάον ἐμαὶ ἐδ 6 

ἴο0Γ τὴλη δ ἀδοροκὲ ἀσοῖπ, ἱπειοδὰ οὐ Ὀοΐτ ΠΊΘΓΟΙ͂Υ δροου]αῖνο, 
ἢο ϑιθίοϊπΒ το ἴῆγαοθ Ε τ, Ῥνοίηϊβ ἰ{ οσοπίοτηρ]αῖοά. Απὰ 
Ποτο [5 ἤθγο νεἱβήοιη οὗ [6 806] ῃΓ Βυγρωδδοα {παῖ οἴ Βοο- 
ὉΠ ῬΒΙΙΟΒΟΡΏΥ. ΙΕ αἰνοθ ἷτα ἐπ ΟὨ τί δὲ ρμαγάοπ, ΠΟ] 688, 
ἐγ ρῆδη 6] γογαΠ06 ἔγοπὶ τοὺ (ο ρίοτΥ, Ηδτγο ἔποη τὸ 
πα Ί, δὴ βἀϑᾳυδὶο τοϑϑοη ἴοσ ἔπο οτάον οὗ ἴῃ ποτὰ; 2, ποί 
8 τοροί οι Ὀπὲ αὶ ἀἰδτίηοῖ ᾿πουρὶῦ ἰῃ ἀπὸ θεοῦ, δπὰ Βο0 ἃ Γροδ- 
ΒΟῊ ἴοΓ [ἴἢ9 ΟΏΔΩμΘ οΥ̓͂ ρΡγοροδί.οη : 8. ποΐ ἃ ἀἰστοδβίοι ἔγουι 
πὸ πιδίπ σοῦγβο οὗ [βοπ ΚΠ 88 πηππῇ ὈῸ δι ρροβοα ἴῃ 11:6 οἴ ΠΟΥ 
ἐπτογργοίδί οι, ψ ἢ ΐς ἢ Βιδη]ΟΥ δα πι 8, Ὀυ αὶ ρἸουοὰ 8 σοπϑιιηι- 
ταδίίοη οὔτε, ἀρ αγίης πο ἰηδηΐ δ: Που ΟΥἐγ οὔΠο τ βάοπι 
ἴγοπῃ αοἂ οΥοῦ 41} υ πλη τἰβάοπι ; 4, Δ οροχοροβία αἰ ἔῃ 
[Πο πιρπηθν οὗ αι]. Ἐοπι.]. 12. Ξ΄ἴποο της ἔὸ αῦονο 
800 ὑπαὶ {Π9 τον δῦονο αἴνοη 18 δἀορ᾽θά, ἐμουρὰ ποῖ δγατιοὰ 
οαἱ, ΟΥ Βα οΓ ἰῃ ἢ]8 δου ποηθ ΟἿ ΟὟἷγ ἰοχί. 1ὶ 6 δυῦϊθίδῃη- 
τἰαϊοὰ 4180 Υ 106 β'γτίδο, Κ11., δηὰ ΠΠιοίπιβ γογβίοπϑ. Νοδῆ- 
ἀοΥ᾽Β ὑθπὲ! ΠΙΟΗΥ͂ ΠΊΑΥ ὃὉο δαἀοᾶ: “15 [686 168ὲ ἘΠ 660 ΘΟ ΠΟΘ Ρ- 
τοηα (τἰχςσουδηθβδ, βαποῖ δολίου ἀπὰ τοάθιρι οη}), ἔπ ογο 
ΒΘ ρῬγοδβοηϊοὰ ἴο τι8 {Π6 ὈΓγΑΟΙΟΑ] οοπίοπ οὗἩ ἴπ6 τίἰβάοπι 
(ἔγοαι σΟοἄ), ὃν ψ ποῖ [ζ ἰα ἀἰδιϊη συ! δηθὰ ΠΌΠπι {0 τβάοα, 
οἵ τοῖ8 νου] ἢ] 

τοϊαίΐοη ἰο αοά, ἰπ τ ΐῖσα οἂὐν δι δολί: οη Ρ]αο 685 
8, ΏΔΥ ὃθ 8:10] οἰ ΤΟ] βυδίαϊποα, Βὸ {παῖ τ 
ΤΑΥ͂ ΒΆῪ “(80 ᾿υσρσαιθηΐ οὗ Οαοα 18 δοοογαϊΐῃρ τὸ 
ὑγατ,᾽᾽ (ΠΥ πιϑὺ 6 8δῃ ἰη γαῖ οσοπηθϑοίϊοῃ δ6- 
ἰνοθη ἐπ6 Ηρδβα δηὰ {δ τοθιιογΒ ῆο ραγίϊοῖ- 
ρῬδίδὰ ἴῃ (δε σἱὨξθουδη 688 οὗ {μον Ηρα, ΤῊ 
οοηποοίΐοη ἰ5 οδοοίθρα ὮΥ τῃ09 Ἰογθ οὐ ΟΝ γῖδὲ 
Δ Κοηΐπρ δὶ ἢ ἰπ 8. ΤῊΪ8 ον δὐ οῆςα ἀ6- 
ΒίγοΥβ ἰῃ [6 Βυ )]θοὶ οὗ ἰΐ 8}} ἀϊβροβί(ἑοη ἴο τϑ 
ἴον δἰ πιο] ἢ, 88 89 χιουΐῃρ βρτίης οὗ μἰ8 οχὶβί- 
Θῆ66, 81] ΔΙ! Ὁ] (1018 ΔΒΡΊ ΤΊ ρ;, δηὰ ἰγδηβροτγίβ μἴτη 
ἰηίο ἃ βίδίθ οὗ πηϊπὰ ἰδαὶ Ἰοδὰβ Ηἰμαὰ ἰο ᾿ΐνα δηὰ 
ἴο Ὀασοῖηθ ΘΨΟΡΥῪ (δίηρ 'π Ομγὶϑὶ δἴοπο. Απὰ 
19 18. “αἰ, Ἀσὰ π)Ὁ]6, οατηοβὲ γα 10}, ἐμαὶ ποσὶ ἰπ 
8 ΤΣΟΡΘΠΗΪΆΠΟΘ 88 18 γϑϑυϊς. [ἢ (88 οἴπδποῖρα- 
τἴοη οὗἩ ἁ ἐδ9 ἱπαάϊν ἀμ] ἔγοπι {88 (σδ]άοιι οὗὨ βεἷ- 
ἤβημ6β88 (δ οιηδηοί ρδίΐοη Ἡνο ἢ ἰ8 δὲ ἰμῃ6 βαπιθ 
{ἰπ|6 8 ἀ6Ι  ΟΓΆΠ66 ἔγοπι ΘΥΘΤῪ ἰπίηρ ἰο ψἘ] οἢ 
8618 9 πο 88 Ὀϊηὰπ υ8, αὙυὐϑὴ {6 ἰά018 οὗ δ8δ65} δηυὰ 
80Πη88, δηὰ (Π9 ᾿νοΥ]α), δῃᾷὰ ἴῃ (ἢ 8 τίου ἰο ΟἸτὶβὲ 
8 (9 8010 ΜΟΣΙΕΥ δηὰ σπου ρἰνίηρ βαυϊοῦσ, 
1168 (9 ζογτ οΥ̓͂ ΟἿΤ “δοῃοιϊ βολίϊοη.᾽ Βγυ ἐμ ῖ9 
νγὸ υπαἀοτβίαπα Ὀοοοιηΐης μοα]γ-ϊπἀοα---Ἐ 9 
φοηβοογαίίοη οὗἨ ΟἿ ὙΒο]6 1179 1η 8}1 118 6] τα δπ 
υπίο Θοὐἀ---(Π8 οὔἴεγτί πρ ῸΡ οἵ βοὶ ἢ αηίο ἰῆ6 Μοϑβὶ 
Ηϊρη, 8ὸ {πδὺ 41}} Ἰαῦονυ. Ὀθοοτη658 ἃ Ὠϊγίηθ βοσυΐςο, 
10.868 ΒΡΥΪΏρΡΒ οὗἉ 6 ΔΓῸ [00 ἱπ ("6 Ποτὰ δηὰ {π6 
ὙΠ Π688 οΟὗἩὨ {Π6 ϑ'ρ᾽υῖς (ὁ ον δαἀορίξου. δῃηὰ ἢπδὶ 
βδϊγαϊΐου. Τη}’ ἁγεασμός: λοϊέπεδδ, ΤΩΔΥ͂ 
6 τοραγάθα οἰ πον 85 Ῥσγοργοββῖγο---“αποῆπεα- 
ΐοη, ΟΥ 88 ἃ ἤχοα αι} γ--ϑαποίίίψ. ΤΠ6 Ἰδεΐοῦ 
8 {86 ῬΤονα ϊΐης ὑϑαρο ἰπ {π6 Νοῖν Τ᾽οβίαπηοπς 
(ἔοι. νἱ. 109-22. 1 ΤΊ 658. ἦν. ὃ, 4, 7; 1 Τίπι. ἱἱ. 
1δ; ΗδὉ. χὶϊ. 14 οἰ6.). 1ὺ 18 ἐο ὈΘ 80 ἰδῖσθπὶ Β6σα. 
ἴῃ Γοδγοῃ 9 (0 {86 (μὶηρ 1186] 866 70. χνὶϊ. 19, 
δηᾷ (80 Ἰαχίαροβί(ϊοπ ΟΥ̓ “γὙ6 ἃτὸ υ8ι1864᾽" διά 
“γ8 ΒΓΘ Βληο θα ᾽ ἴῃ 1 Οον. Υἱ. 11. Βυΐ ψ}}}9 
8]}} ἃτὸ ἀστοοα ΔΒ ἴο {Π6 τηοδηΐηρ οὗ (686 ὕότορο- 
πρὶ ἰοττη8 85 ἃ ὍἜΈΟ]Ο, 10 18 ποὺ 80 ἴῃ τοζαγὰ ἴο 
τ 9 Ἰαβὲ ὁπ, ““δπᾶ σϑάἀοιηρίϊοι " (ἀπολύτρω- 
σις). Ατὸ νὸ (σι ΜοΥδΥ) ἰο ἰδ κο (818 88 ἀ6- 
ποίησ (Π9 υγοτὰκ οὗ ΟἸτβί πσουμῆ νν ἰσἢ ΟΌΥ Βα ῖνα- 
ἰἴοη 18 δομὶ ουθὰ (88 ἱπ Βόυη. 1ἰϊ. 24; Ἐρῃ. ἱ. 7), 5ὸ 
τπδὲ ἰὺ 18 10 Ὁ8 8η ΟὈ]θοί οὗ ΓΑ 11} ἢ οὐ (πεοοτάϊης 
ἴο {μ6 Οδίμο]ϊο θα ροβίίογ8) 88 Οὐ ἢη8] ἀδὶἑνον.- 
866 ἔγοπι ἀοαίἢ δῃὰ 4}} {16 οὐἱ]8 δηα ἰδτηρίδί οὴ 5 
οὗ βἷη (88 ἰὼ Βόουι. υἱϊῖ. 28: ΕρΆἈ. ἱ. 14), δὰ 8ο 
88 8 ΟὈ]θοὶ οὗ Βορε 716 Ἰδἰΐον ἱπίογρσγοίδί λοι 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΒ Ὀοίίον τυ [6 ροϑίϊτου οὗ ἐμ νγογὰ, 
βίποθ ἰὺ ἯΙ δΒαγαϊν ἀο, δὐΐος μαυΐπρ τηοπίϊοποά 
“ἐγ δίθουβηθδβ δπα βαηοι δοαιίοη,᾽" ἰὼ χὸ Ὀδοῖς 
ἀρσαὶη (ὁ ἴπ6 ποραίϊνο ἰάθα οὗ ἀο] σθυβῆσο σοια 
ξαϊ, πο ἰβ δἰγοδν ἱηνοϊνοὰ ἴῃ ὑπ6 (θστῃ 
τὶ ἰοουϑηθθθ, Οὐ (6 οἵμονῦ μδηΐ, 18 ροβὶἐΐοῃ 
ΤΟΠάοΥΒ {πὸ βἀάϊιίοη οὐ δὴγ οχρ᾽παίοσυ ἰϑσῖα 
ἘΚ9 ἐπδὲ ουπὰ ἴῃ Βοπι. υἱἱ!. 28; ἘρἈ. ἱ. 14; ἷν. 
80, ἸΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ. ΟΟΙἿΏΡ. [ὉΓ 8 (ὮΠ1ῸΣ ἀσνυοὶοραιθπὲ 
οὗ ἰμὸ ἱπουριὶ οι. υἱϊὶ. 10, 11, διὰ 2]--24, 
--Ηοτο (π θη 8 (η6 ὅπα] βίαρο οὗ οὐν δα νγδίϊοη 8 
ἀοἰἑνοσγδηοθ ἤγοτα (86 Ὀοπάδρο οὗ οσοτγυρίίοη ππίο 
1[ηὴ6 φὶοτίουβ θΟΥῪ οὗἉὨ ἰΠ6 Βοη8 οὗ ἀοά. Ὑπδί 1 
(88. 85 γ76}} 835 ἴῃ 1Π6 Τοτομοῖπᾷ ἰῃδβίδηοοθ, Ο τ δὶ 
ΘΧΒ 15 ΕἾ Πλ56]7 828 (Π6. ““Ῥρόσχοῦ οὗ αοὐἀ᾽ τυἱοίοτὶ- 
Οὐδ ΟΥ̓́ΣΣ; ἰδ 9 ῬΟΨΟΡ οὗἁ δβἷῃ δηὰ 18 ὑδυγ10]6 δοη56- 
αιθηοο, ἀοϑίῃ, 18 ἃ Ῥγοχίιλδίθ ἐμουρδί, 80 (πα 
Π6ΓΟ δζαΐῃ π 050 ἐνγο οἰιϊοῦ ρσϑαΐϊσδίοϑ, “" ν Ἰβάοσα 
δηα ΡῬΟΥΤΟΡ," ΓΟΟῸΓΣ ἰ0 νυἷονν, ΠΥ (λ 6 δοσουά νὴ 
ταῖν ρτυοπιΐπθησθ. Βαΐ 'ἰπ ὑμ6 6886 οἵ ““8856- 
υἱβοαίίοη,᾿᾿ 88 τν76}} 88 οὔ “ τοἀοιπρίΐρη,᾽ 1ὑ 18 ἴπι- 
Ῥ᾽ ἰοἃ ἐμαὶ ΟἸιγῖϑυ 18 ἐπ ΗΪπιβοὶ δ δὺ Ηθ 88 Ὀθ- 
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σοῖο [Ὁ ὑπ; ἐμαὶ Ια ἱῃ 41} Ηἰδ 11{8 δῃι νγδ}ῖκ νγ88 

δηεἶτογ βονογοὰ ὕγοπι 8}} {6110 νυ 8 Ἀν 18 δἰ δηὰ 
ψν ΠΟΙ σοηϑθοογαίοα ἰο αοά, ἡ. 6. ΠΟΥ, δ ἃ8 ϑ 6 ἢ 

ὑτ858 (16 ῥγίποῖρὶθ οὗ οὔγῦ βδποιϊβοδιίου; (δὲ Ηθ 
διοβο υἱοϊοσίουϑ ἴγοπι (86 ργαᾶνο δῃὰ (δ νν}}0}9 
τοδΐηι οἵ βἷπ, δὰ δὲ οὔοθ9 δϑοθπαθα ἂρ ο δἰρᾷ, 
ὀχαϊιθὰ οὐὸῦ 411, δῃ ἃ ὁ8 δυο σαγχίοβ 'π ΗΠ πλ86] Ὁ 
ἀμ6 ρονοσ ὈΥ Μοὶ οὐν τϑαθιριϊοη ἰδ 0 ὮΘ 
δεμβίονοά. (ὕοπιρ. χνυ. 26, ὅδ: Ερβ. 11. 6). 

ψΕκ. 31. Το ἤμπδ] οαυδθ οὗ ἰδ ῬΘΟΌΪΙΔΥ πιθ- 
ἰοὰ οἵ ἀοὐ᾽β ο4}} δὰ πο ρίδῃ οἵ Η8 βαϊναιοη 
Ὅν ἰμὸ ἤγοοθ ρίι οἵ ἂῃ δἰ -δυβιοΐεμι ΒαΥ ΟΌΓ.--- 
ΣῊ οτγᾶοσ ἐμαῖ, δοοοσάϊωῃρ δβ ἰϊ ἱβ υυχλτῖθ, 

ΒΘ ταὶ Ὀοδείϑῖῃ, ἰὼ 189 Τωοσᾶ οὶ ἈΪπὶ 
Ὁοαϑὶ.---Ηοτο 18 Β6γ6 (6 δυζιποηὺ σοημάποίβ 
8. ΤΠοτο τασδὶ Ὀ0 4 Ὀορδβίΐηρ, 8 σἰογγίηρ: ποὶ, 
ΒούοτοΡ, ἰῃ οπ686}} Ὀοίοτο οὐδ, ας ἴῃ Οοα 88 
ἐπ δυίΐίδονς οὗ δὶ} οὖὐ δἀνδπίαχοβ δηὰ δ] βδίηχΒ. 
Απάᾶ τ ἷ8 Ὀοαβίϊηρς 18 6 ΘΧΡΓΟδϑίος οὗ 8 ἸοἹἹΥ 
διλοιίου οὗ ᾿ΟΥ δηὰ οοηδάοποθ. [Γ ὉΥ ἴ89 ἴθγτὶ 
“4 Τ,οτὰ ̓" Ομ τὶ 9 γ6 τχοϑηΐ, ἰξ ββου]ὰ Ὀὸ ὁχ- 
Ῥ]αἰποὰ 8458 δὴ οχιϊιαίίοα ἱπ Ηἰ8 ζ6]] Ομ, ἱῃ 
Ῥοβϑοβϑῖης ἃ βαγο ἰπ Ηἰδ βαϊγδίΐοη. Βιιὶ 86 γο- 
Ἰαιϊίου ἰο τοῦ. 29 ροϊαῖβ γδίμοῦ ἰο αἀοά, τλ6 οτὶρὶ- 
ΠΆ} δοῦγτοῦ οὗ 4}} βαϊ ναϊΐοη. πὰ δβιοὶ δὲ δρρ]]- 
σδιΐοη τουἹὰ ποῖ τα 16 ἀχαϊηδὶ ΡΘυ}᾽ 8 ὑδαρ6, 
Ὀθαδυθδο, 85 ἢΔ9 Δἰγοδὰν Ὀθθὴ σου κοά, [80 ρ88- 
ΒΘ ἰ8 8 οἰϊαιοη ἴγοιῃ 86 ΟἹὰ Τοβιδπιθηὶ (76 Γ. 
ἶχ. 23). ραγιίσαϊαν ῥγοιαίϊμθησο Βοίῃς μίγθη ἰὸ 
186 οἰίοῦ ᾿Βου ρα ὈΥ Βοϊάϊηρς ἦαϑβί ἴἰο {116 ογἱ αὶ πὶ] 
ἕογτιω, ἤσρησο ἰδ6 δῃηδοοϊυίπομ, ζἔνα---καυχάσϑω, 
ἰπϑιοδά οὗ καυχᾶται. 1ἴ Δυγίμίης 6 γ0 ἰο Ὀ6 βὺρ- 
Ῥὶϊοα 1 που]ὰ Ὀο γένηται. ΕῸΣ ἃ δ᾽ ταλϊδν 6886 500 
Ποῦ. ΧΥ. ὃ. 

ὉΟΟΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΤ,. 

1. Οοὐ"ε ἰἱλουσὴλίθ απα τρανὸ ἐπ ἰγεῖν ὑπ κε ἰλοδὲ 
ΟΓ ἰλε παίεγαὶ πιαη.--- μαι 8 χκτοδί ἀπά ρίοτίουβ 
ἐπ {86 βίρδὶ οὗἨ πηδὰ, αοἄ 868 αὐ πδυριί. δαί 
τη θὴ Β᾽ 1ζ Ὁ λ5 τλοδη δπὰ οοπίοιῃρίο]ο, αἀ οὐ ᾿γΐ268, 
οὐ τοϑκοβ ἰ ρῥτγοοίΐουβ. ΜδῃΒ ῬΧΟΡΟΠΒΙΥ ἰβ ἰοὸ 
6 σ Ἀ[} εἰ πιϑο] ἢ, δηα μ0]ἃ 1 ΠΟΠΟΥ ἩΒδίουου ἰ8 (Π0 
Ῥτγοάαοὶ οὗ πἰ5 ΟὟ ΡΟΥΤΟΓΒ δηαὰ ὈΘΔΥΒ (6 τηθτ 
οὗὮ πηθη!8] οὐ Ὀἰιγδὶοα] ΒΌΡΟΓΪΟΥΥ, ΟΥἨΥ̓ΘΘΔΠ ὉΘ 
564] το ΡΟΓΒΟη8] δάνδηϊδβμο, ΟΥ 18 οὗ ΠΟΌΪΘ οὐἱ κῃ, 
ὙἘ16 Βὸ ἰγοαίβ 4}} ἰδιαΐ 18. οσυὰθ δηὰ ρον δ γ 688 
δο νυΐζατ, }ιιϑὺ 65 11 δὰ πὸ οσίϑίθηςθ. ὍΟοά, 
οΒ (Π6 οἱ αν δαηὰ, ἰη Ηἰ8 τ οτκ οὗἉ τοαἀθοιϊης νδΐῃ 
ΤΠ, ΘΒΡΟΟΙΔΙΥ δὲ 118 ὙΟΡΥ͂ σΟΙΔΙΠΘΠ ΘΙ ΘΗΐ, ὈΓΟ- 
οοοὰσς οὐ πιοι ποθ αὐἱΐο (80 ΤΟΥΟΓΒΟΘ. Ηρτθο γγὸ 
566 ἴδΒο ὅου οὔ 6 Ηἰρμ οί, ψ 1Ὸ 18 ἰὰ ἐμ ἴοτιι οὗ 
οί, ἐμὰ ΕυΪη 685 οὗ Ὀινίηο 16 δὰ νι ὶϊϑάομ δηὰ 
ῬΟΊΤΘΥ, δηά, 85 ἰῃ6 ρογίδθοι ἰσιαχο οὗ (πὸ Εδίπογ, 
15 ἱΩΒΗΙΟΙΥ ἀχαϊ θὰ δῦονο (6 Ἰηοϑί ϑηϊποηί οὗ 
ογοδίοα Ὀοίηχδ, γοῶ, 18 (9 ὙΘΥῪ Βιιδβίδῃσο δῃὰ 
Υἱἱ8] ῥυϊποὶ ρα οὗ 4}1 {(1ὃὸ δ σϑθ] ποθ δηα ΡΟ ΟΡ 
τ 1 ἢ ὑπ 686 Ὀοΐησ5 Ρ085085---Ἶ ὦ 866 Ηΐπι ΘἸὨΡΙΥ- 
ἴῃς Ηἰπιϑο] οὗ ΗΪ8. σΊΟΥΥ, οοἰοσίος ἱπίο ἃ βἰδίϑ 
οὗ ογϑδϊυ γον ἀοροπάθηοσο, δϑϑαμίηρ {π6 ἕοττι οὗ 
ἃ 5ογυαπί, σομπηΐης ἰπίο δδδοοϊδίϊοη Μὶΐ ἃ δἰ πἴυ] 
ΤΆΣ δι μου ΗἸπ86 1 δβἴ}]6 88, θοατίης ἰπ ΠΟΙΥ 
ΒΥΤΑΡΔΙΒΥ 4}} {ποῖν ὈυΓά6η8 δηὰ ἰγία]β οῃ Ηΐ8 οσἢ 
μοατί, δηὰ βιδσγίηρ ἰὰ ἐμοὲν δοπἀοιηπδίΐοη δηά 
βυδοτίηχ δὰ ἀθδίἢ, οὐθὴ ἰο ἰ86 ἱχηοπιίῃϊουβ 
ἀφο οὔἩ ἐπ οσοϑϑ8. Τθυ8, δί (6 ΥΟΣῪ δίαγί, ἀϊὰ 
Ὀινίηο Ῥονγονς δυὰ  ἰϑάοτι δηαὰ Ηοὶ ο88 ὀχ ἰδ 
ποτ δοῖγσοα 85 ΘΘΚΏΘΑΒ, 100] 190 Ππ088 δηὰ δἷη: 
1ἴο δὰ 1 ἰμδί, 85. ἀϑαίῃ δὰ ἀδυίκηοββ: Εἰσἢ 68 
ἱποχμδυφίϊϊο, ἃΒ ἀδοροδὺ ΡΟΥΘΣΙΥ ; 86 ΑἸ] ἴῃ ΑἹ], 

85 ἠο(δίπηρ ; Εδβοηί 8) Βοίης, 88 ποὶ Ὀεΐης. Τῆι 
ἰη Ηἰβ8 Γιηἀδηχομί] δοὺὶ ἀϊὰ αοὰ δοπίγοπι δηὰ 
οοηΐουπαὰ ἴμ0 ναΐη οοποοὶὶ οὗ το }Ο ἀδρίγοϑὰ ἴὸ 
Ῥοβοηἷο ΗΠ ΐπ ἴῃ ρον οτ, νυ ἱβάοιῃ πὰ Ὀ]οαθθ ἢ 688. 
Απά {Ππ|8 1114] ργοοθάυγθο πα8 διαροὰ 16 ψ μοὶθ 
ταροὶοὰ οὗὅὨ βαϊνδαίίοη ογἀδιπϑᾶ ἰπ {μη ἀο8ρο].. Α8 
{86 οοπαϊίίου οὗ ραγάοῃ δηὰ δοοορίδποο σοὰ γὸ- 
αυΐγοθ οὗὁ θη [116 δ 80] ῖ9 γϑηπποϊδίΐοη οὗ (οὶν 
οὐ ἢ τ βάοπι, ΡΟΤΟΥΡ δηὰ βυ ηοίο που, δη ἃ ἀϊβρο- 
δἰ(οη ἰο Δϑοσῖθ6 21} ΠΟΠΟΥ δῃὰ ΟἸΟΥΥ υπίο αοά, 
0 ᾿88 ἰπὺ5 πῃδηϊοοίοα Ηϊτηβοὶ ἢ ἰο ἔπ οπὶ ἴῃ 
Ομ γῖβιὶ, δὰ ἰο σοζαγὰ Ηἰ8 νου κι ὶρ ἐπ {μ6 
88 8Ϊ0πη60 ροδβοϑϑίηρ ψόγβ. Βαϊ βίῃοο {818 σο- 
αυϊγθηθηῦ ἰ8 Θχοοοαϊηριν αἰ ἤσυ  ἴοσ βυο ἢ 88 
ᾶνθ ἀϊδιϊποίϊ οι ἰὼ 18 νοῦ], ἰὑ ΒΑΡΡΘΩα (Πδὲ 
διηοης ἰδ 9 ϑαγοα ἰΠ6ΓῸ ἃΓ0 ἴουπά ποὶ πιδὴν ν 89, 
ταὶ ΣΙ Υ δηὰ ποὈ]6; Ὀμύΐ (μ6 ὈΣΥΙΠ6 64} 11 5 ῬΓΟΥ͂ΘΒ 
οἴἴεοίυοϊ γδίθοσ ἱπ {86 βρῆϑδγο οὗ ἐπα συάθ, (ἢ 9 
ΜΘ ΔΙς, (9 'χποῦ]θ διᾷ (ἢ) ἸΟὟΥ, ἐπϑβιθιο ἢ 88 1 
5. διοης {Π686 ἐπα (6 ἀἰδροβι(οη ἰο δοσορὶ 58]- 
γϑίϊοη Οχἰδίβ ἴῃ ἰμ6 ἰχηθεὺ ἀορχῦθθ ΟΥ ἰβ πιοβὺ 
ΤΟΔῚ ἀακοπθά. Τὺ 1ἰ σουμοίῃ ἴο Ρ8488 ἰδὲ 
γὮ1]Ὸ (9 τγῖ80 δῃ {1160 ποὺΪθ δὰ ἰδ9 πιϊφίν οὗἁ 
οαγίδ δῦθ ραβϑβοὰ ὮΥ δηὰ ἀθϑοιηθα ππῆϊἰ ἴῸΓ [68- 
ΥΘΏΪΥ ΒΟΠΟΓΙΆ, ὑπὸ οο] 8} δὺο 1ἰοὰ ὑν ἰπίο {(ἰ9 
Ἰσιιι οὗἩ Ὀινίηο νίϑάοπι, ἰδ τ ο κΚ ἃγὸ οἱοϊιοὰ 
ὙΠ Ὀϊνίπο ρότοσ, (η6 ἱζη00}]9 8ΓΘ ἰηγοβίϑα νὰ 
(6 δἰχοβὲ πο γ, {π080 ΠΟ 8.0 88 ἰ (Π6Ὺ 
ὍΟΥΘ ποὶ, δἰίδὶ ἢ οοηβί ἀογδίϊοη 88 {Π9 ΟὨΪΥ Γοϑὶ 
ῬΟΓΒΟΏΔΩΕΒ, δηα ὈΥ (Π9 οοπίγαβί [80 οι δὰ 
Ῥτγίάθ οἵ ϑδῦὶΒ δῦϑ ρμυΐ ἴο δαθ. 186 γϑδϑοη οὗ 
18 6 (πὶ {Π6γὸ δ  ὃΘ πὸ Ὀθοδδβίϊηρς Ὀοίογο αοά. 
Τὸ (5 {ΠΟ Γὰ 18 τ86 ορροδῖία. 

2. ὕπιο Οοά ἰδὲς 7ογταά δὲ αἱ σίοτυ---δ ἰ8 
η0 δυίδονῦ οὗὨ 41] Ὀθηοῆίβ ὙΔῖσΒ ΘΟπὶθ ἰο 18 
ἰπγουρὰ ΟἾ γέ, πα 88 Ηο ἰβ ἴθ δυίθοῦ 8ὸ 18 
Ηϑ {βΒεὶν ἤηδ] σδυβο. Οὗ Ηΐτπι διὰ ἰο Πὶπι δγὸ 8]} 
1 η 8. 

Απὰ ἐπθ80 θομοῦίβ δρρογίαϊῃ ἰο αἷ! ὑπ αβρϑοίβ 
διὰ τοϊδίϊοηβ ΟΥ̓ τηδπ᾽᾿8 Ὀοίηρ δηὰ 16 88 σοῃ- 
ποοἰρα νὶῖϊι αοὐ δπὰ ἢΠΐ8. ἰεϊῃ χάομι, Υἱζ. 116 ἐἱπ- 
ἰ6]] οί 4], [ἢ 9 Ἰοχαὶ, (}6 πλογὰὶ δηὰ {80 ρΡἈγαὶοαὶ. 
Εἰγεί, Ἡδάοπι. ΤῊ ΐδ ἴῃ 118 δἰ χμοϑὶ ἴοσπι ἰδ {Π9 
Κηον]ράρο οὗὁἨ 6οά4, δπὰ βυοῖὶὶ ἃ κπον]θᾶρο νὸ 
ἢδν ᾿ραγίϑα ἰη ἐδ γουοϊδίΐοη οὗ Ηἰβ α 08ρ6]--- 
ἃ Κηον]θαρο οὗ Ηἶβ ομδγδοίοσ, Ηΐβ σου κ8 δὰ 
ὝΑΥΒ, οὗ ἐπ:9 ΘΟοοποιὴν οὗ Ηἰδ ἰηράοι ἱπ 18 Ῥγθ- 
Ῥαγαιίοη, δι Ὁ] βοὴ, βρτοδα δὰ 8η8] δοη- 
Βα δίλοη, ὈΥ͂ πθδ8 οὗ μοὶ (π6 ὑμουσμί} 
ΒΡΊΣΙΌ ἸΠΔΥ 6 Ἰοα ἰο οἴοοβθ {89 »γὰγ οὗ 186, δηὰ 
ἰο δάνδῃοο ἔτγοτα (1.6 τβὶ δρργοργίδιίοη οὗ βαῖϊνα- 
ἐΐσῃ ἴῃ ἤαῖ ἢ ἢ (ἰο 18 7}}} ὕγυϊιΐοη ἐπ σίοσγ. ΟΥ̓ 
(818 τοίδάοπι ΟἾτῖϑι 18 τηδὰθ ἴο 18 ἐμ ϑυρβίδηοθ 
δὰ ὑπὸ ἐΠ απ παι γί ποῖρὶθ. Τῃθ δεοοπά ἷπ 
Ηἰσλιξοιδηεδε, ἱ, ὁ., τοϑίογαίϊοη οὐἁ {9 οβὶρ τ ἢ 
Οοἀ ὃν (9 βαιἱβϑίβδοί οῃ οὗἁ 81} (89 Ἰανν᾽Β ἀοτιδηὰ, 
δηθὰ {ῃ6 οδῃοο]]ἰης οὗἉ 4}} ΟὈἸ καίίουβ που ΓΓΘα, 80 
{πὲ (0 δίῃ ποῦ δδῃ οἱ ἰδὲα σγουηά, Βα δοοουπίθα 
τισλίεουφ ἴῃ (9 δ'ριι οὗ αοα, δηὰ Ὀθ τεϊηδίδίϑα 
ἴῃ δ18 ἔογίοϊ θα τἰρείδ, πὰ Βανο ἴγθο δ6οθθβ ἰῸὸ 
860 ΕΔΙΠΟΡ 68 οποὸ οἵ Ηἰἱδ ΓΔιἶϊϊγ. ΤΙ σἰ χηίο- 
οὔδηοδϑ ΟἸγὶδὺ 88 ὈὉθοὰ τη8ὰ6 ὑπίο υ8 ὉΥ Η8 
δανίης 8116 411 (ἢ  ο]αἴτῃ5 οὗ [86 1611, ὈΟΙ ἴῃ 
ἀοΐηρ αηὰ ἴὰ κΒυθονγίηρ, Ὀο11ι ὈΥ γίοϊΐηρ ἃ ρθγ- 
εοὐ οὈοάϊθησθ δηἀ ὈΥ͂ αδϑυτηΐης 86 ουγ80 ουἱ οὗ 
Η8 ἴγϑο, ἱπδηΐϊο ον, 8ὸ ἐμαὺ νϑ, Ὀοΐπρ Τουσπὰ 
ἰπ Ηΐπι, Δ ὺ ὍΘ Ἰηϑἀ6 ῬαγίδοτΒ οὗ ΗΒ χμογὶ (8. 
ΤῊ ἰλέγα, ᾿ΠΒΟΡΑΥΘΌΪΥ οοπαροίοα τὶ ἐμ Ῥγο- 
οοάϊηκ, 15 {π6 δαποίζοαίζίοπ οὗ Ἀσπιδῃ 1} ἴῃ 8}1} 18 
ἰηπαγὰ δὰ ουΐνγαταὰ ΤηΟΥΘΙ 8 80 ΤΔΓ 828 (Π6Υ 
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δῦ ἀοίογγϊποα ὈΥ͂ Τη8Π᾽8 οὐ ψὙ1}}. Τ}}18 18 
οἴὔ͵οοιοα ὈΥ ἴθ Βιιϑαθ απ ἀρτοδά οὗἁὨ {89 Ἰονὸ οὗ 
αοὰ ᾿'π ἰδ μοαγὺ ὑβσουχὰ {86 ἱπάγϑ!  ης Κρ νι, 
Ὑ]10, οΘομβοαιοῃΐ ὑροη (116 ποῦὶς οὗ ΟὈτἶδϑί, σοπλθ8 
ἴο ΔΡγορυίδίο ἰοὸ ὕ8 ΗΪ8 σ ζίθοῦβηθ88 δηὰ ἰοὸ 88- 
ΒΊΓΘ 5 οὗ εἶπ ραταοπίης ρσγθοθ. Απὰ ν θη, πού- 
Ὑἰ Πδίδηἀἰπς 811} Ραβί βίηβ, γγχύο ὈΘΟΟΙᾺΘ ἱπογου ΧΕΪῪ 
οοηδοίουβ οὗἩὨ [818 Ἰονο ἰο υ, ἰθογα 18 ανδκοηδα ᾿η 
ΟὟΓΡ 501}9 ἃ ἰογὸ ἰπ χοίαση ἘΔ 16})} ΒΒΟὟΒ 186] 
ἧπ Ῥογίοοῦ οοηδάθμοο δῃπὰ ἰὼ θηΐσο ἀογοίϊΐοη 
ἰο Θοἀ, πκπὰ ἴῃ πα υἱοῦ χοηυποίδίϊος ΟΥ̓ 41} 56]- 
51} δπὰ νου] αν αἴοοιϊ 8. Απά ὑδι}8 8 ΠΟ] 688. 
Βαύ {818 Ποϊ᾽η 688 Ῥοσγίοοίβ 186] σταάπ]γ, ἰπ {6 
ἀαῖ]ν ὀχογοῖβα οἵ Γθρομίϑησο δηὰ ἔδι, ἀπ ἸΟΥ͂Θ 
ἸΏΟΥΘ 8η4 ΠΟΤῈ ἰΆ|κ68 ῬοΒβϑββίοη οὗ πὸ 8016 11 
ἰο (6 σοπιροίο τοχζυϊδίϊοι οὗἨὨ 4}1 οὖν Τ8ου}1}65 
δηὰ χοϊδιϊομϑ, 80 ΤᾺΓ 88 {ΠῸΥ σδ Ὀ6 ἀοίογιϊηοα 
ὉΥ ἰξ. Αμπα τΠῖϊ8 ΟἸγῖϑῦ 8 πιδάθ, ὑπίο υ8 ὉὈΥ͂ Υἱγ- 
ἴιι6 οὗ Η!8 ΒΟ] 655 ραϑείΐηρ ΟΥ̓ΘΡ ἱπίο οὐν μοδυίβ 
ἰγουχὰ (6 ΗοΐΪγ αμοβί, γβο Ηο παῖ ρίνθη 
Ὀπίο 08, δα ψῖῖο ἰὐδΏΒίΟΓΠΙΒ Ὧ8 ᾿ηἴ0 ἃ ᾿ἰκοπ 658 
ἰο ΗΪδβ 811-ρονίθοί σμβδγδοίου. ὐπαϊῳ, εαεοηιρίΐοτι. 
--Τ 8 18. {86 ἀοβιχαοίϊ ἢ οὗὅὨ 811} ΟἿΚ ΘΠ ΘΙ Ἶ68, ΘΟΥ̓ΘῚ 
ἰο {86 αϑί, ψν 10 }} 18 ἀδαίἢ, 8Βο ἐμδὲ ποῖ ΟὨΪῪ 18 {116 
δρίτεί ᾿ἰἴ6 θθοδυδθ οὗ τ κῃ οουθη 685, Ὀὰὺ αοἀ, ψ ἢ0 
Δὲ} γναϊβοα ἔγοτῃ ἰδ 6 ἀθδᾶ ἰδ Τοτὰ 6505 ΟΠ τὶδί, 
Ψ}}} αὐἱοῖκοη ΟΡ τπηογίδὶ δοαίεα ἰπτουσὰ 6 ϑρὶ γι 
ὑμδί ἀν οὶ απ υ8. ΤὨι5 18 πη, ἴῃ τοβροοὶ (0 
818 Θη ἶγὸ ΟΥ̓Δ Ώ15πι, ἀο] ἱἰνοροὰ ἔγομι (6 θοπάδχο 
οὔ οοττιυρίΐοη, ἀπὰ ἱπίγοάυσοα ἱπίο ἰπ6 σὶοτίουβ 
ἸΙΌΘΥΣΟ οὗἉὨ {μ6 δῃϊάσοη οὗ αοά. Απά 4]1 {πὶ8 18 
ἄοπθ πγουκὴ ἰΠ6 ῬΟΥΤΟΥ δηὰά αἷϊον {6 ὑγρὸ οὗἁ 
Οσὶδὶ, ψἢο, ΗΠ 5617 Υυἱοίοῦ οὐονρ ἀθδίν, 88 Ὀ6- 
6οπιθ ἐμ Ῥυϊποὶρ]ο οὗἁ 118 δίθυπαὶ ῸΣ δ᾽} σῆο Ὀ6- 
Ἰῖονο ἱπ Ηΐπβ. ΑΒ {δμ6Υ ἀϊο νῖτ Η πὶ. 80 8150 ν}}} 
(Π60Υ τοῖσῃ τὰν Ηΐ. [ἢ ἐἸιἰ8 (μὲ Ῥγοΐουπα Β8γΥ- 
ἷπς 8 Γ18116ἅ, ἐμὲ ΘΟΥΡοΥ ΘΙ 18 ἐπ οπὰ οὗἨ (δ9 
ὙΑΥΒ οὗ ἀοἀ; ἴπ οἶμον ψογάβ, ὑπαῦ 1η6 ἀο] γο - 
800 οὗ οἵζ ὙΒΟΙο οὐδ ϊζαιΐοη ἔγουα ἰ89 ὈδΔῃ οὗ 
ἀϑαίῃ, δηά ον ἱπίγοάἀποίΐοι Ἰαἴο (ἢ 6 ἔπ] 688 δηὰ 
ῬΟΥΘΥ οὗ δη ἱπαἀοβίγαοι  Ὁ]6 116 8 1:6 ΘΟ ΒΌΠπλ8- 
τἴοπ οὗ αἀοὐἱΒ ποῦκ οὗ τοβίουϊηρ ἔθ] 16 τηδη; 8 
ΨΥ Κ Ἡ ΒΘ. 88 θοὰς ἴῃ μἷ8 ἀο᾽ νόσϑποο ὕγοτα (ἢ 9 
ΟΠ ἀθπμηδίϊοη οὗ βἷη. Βῃοτὶ δῃὰ ροοά, ΟἸδατίαβ: 
Ολνιείμ8 εδἰ δαρίεπίϊα ἐπ υεγδο, φμοαα ἀοείτίπαπι, 7γω8- 
{ἰδέα ὅπ πιεγτίο, φιοαα βάεπι; δαποείϊβοαίίο ἐπ ερί γί, 
φιιοαά υἱίαπι; τεαεπιρίϊο ἐπ πουϊδδίπιο αἀυεηίμ, χμοσά 
δαϊιίεπι ξοίογπ αηὶ. 

8. [726 εοίεπωῳ οὗ 7}1απἰ|λ ὅι ἰλὲ πιαίίεν ὁ δαϊοα- 
ἐϊοη.---ΤἘᾺ18 σομ 5188 πού ἴῃ Δ ΠΥ υἱγίιθ οὐ του ϊ ογὶ- 
ΟΈ.5Π688 οὗ {Πα δοὺ 1861} θα ἴῃ (6 Ὁ] 688 οὗὨ Ὁ]68- 
δῖ ῃ 58 οοηίαὶποα ἴῃ ἰδ Βοίηρ τ Βοπι Ὁ ΔΡΡτορνίδίθϑ 
οΥ ἴο γβοπὶ ἰΐ ἀηϊ65 8. [ὑ ΘΟ] ΘΒ Ὀθοδιι89 
ἴι 1618 ἰπ 86 Ἰρεὶ οὗἩ Ομ γ βι 8 νίβάοηι; 1 75.18.68 
Ὀθόδυδθ ἰῦ ΔρΡΡτγοργίαϊθδβ ἐμ υἱχμίθοιβηο88 οὗ 
Ομ γίϑυ; [1 βδποίϊθεβ Ὀθσδιβο ἐλ Ρυΐδ υ8 ἰηΐο 
16] υ8ῃῖ1} ἢ ΟΕ ΥἾ θὲ Β ΠΟΙ͂ 16, δὰ ὃ ρσοόνθϑ 
ΟἿΓ ΥἹΟΙΟΓΥ οΥονῦ ἀοαί ἀπά ἰδ σγϑύθ ὉΥ δββοοίδ- 
εἶπ ὺΒ νἱῖ} Ηἶΐπι πῆο, 88 {π6 Οκδρίαϊπ οὗ ΟΡ 
Βαϊ ναι οη, πὰΒ Ῥγονθά Ὠϊτηβοὶ᾽ {86 ταὶ ΧὨ 60ῃ- 
αυογον. Τηυ5 ἈΠῸ ἰῃ 9 τιβαάοιῃ δηᾶὰ {6 ῬΟΥΤΟΡ 
οὗ (818 νου] τὸ ᾿ἰπιϊοα. Ὀγ (09 ΘΔ οδ8 δηὰ 
ἱπιρογίδοιϊ οη οὗ Βυπιδη βου Ἶ 685, δὶ ἢ Ῥυουθβ ἰ(8 
ΒΟΡΟΣΪΟΥΥ οὐον ὈοΓ ἢ ὈΥ ἰακίηρ ἴο 1861} (86 ζ.]- 
1688 οὗ Ηἰτπὴ τὸ δ] ] οἱ 8}} ἴῃ 41}. 

4. [(λγιδὲ οαπποὶ δὲ αἰϊοϊάεα ἴὰ ἰμ6 Ὀδποδίβ 
ΒΟΟΓΌΙΩρ ἤγσοπι Ηΐω. ο σδπηοῦ πᾶν Ηΐπ ἴῸΓ 
ΟἿΡ τ ϊβάουῃ ΟΥ [ὉΓ ΟΡ χὶ κι θοῦΒπ 685 ἩΪΠπουῦ δί 
[80 βΒ8π6 ἰΐπηὸ πανίηρ Ηΐπὶ ἴθ Ὁ οὐῦ δαποι βοδίϊου 
διὰ οὖν τοἀοιηρίίΐοη. 16 ἸΔοῖς οὗ 8 ΠΥ ὁ86 οἴ 

{μ689 θοπϑῆίβθ ρύουθδ {6 δΌβϑησο οὗ ἰδθηι δ]].--- 
Ομ δέ 18 ἃ ρογίδοί ψγ 010, δά Η18 του ἃ ροτίοοεί 
σοῖο, πὰ ἰο 6 δοοορίοα δὲ 41} Ηθ τηὐϑὲὶ Ὀθ6 
δοσορίοα 88 ἃ ν)]ιοΐο.] 

δ. [7Τλὲ διιγραφδείπσ εἐχοείϊεηοε οὗ ἀοἀ᾽ 5 πιοίμοὰ 
οὗὨ βαϊνβίϊοῃ 18 βθϑὴ ἴῃ ὑμ68 ἴδοὺ ἐμαὺ 6 ὑγεβθῃι8 
ἴο ἃ58 ἠοὺ ἃ ἀοδὰ πδγϑίοπι οὔ ἀοοσίγίμοβ ΠΟΡ 
11{61688 Σηδίσυτη θη} 1659 το δ6 δοααϊγοα δηὰ ἱτ- 
Ῥγονθα ὉΥ 8, Ὀυὶ ἃ ᾿ἰνΐηρ ΔΘΏΟΥ, 8 Ροβοσι, 
Ἰπῆπίϊθ, θυθυ-ργοϑοηῦ, οὐ -δοίῖγο, 8}1- νῖβο, 81}}- 
Ῥονγογία], 4}1-σοοά, γὸ δοίβϑ ὕρὸοὴ ὺ8 ψΏ116 ννϑ 
δεί ου Ηϊΐπι, δὰ 8βα 068 ᾽.18 ὈῪ δὴ ΟΠ οἰ ΠΟΥ οὗἨ 18 
ΟὟ. 

ἨΟΜΙΠΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. [7λὲ πτιειλοα οΓ »γεαολίηφ ἰλε ΟΘοερεῖ πιμϑέ 
δὲ αἀιρίεα ἰο ἰλε παίμγε ὁ ἰλε ἢ ιυΐπε οαἰίΐησ.---- 
1..αΑἣΝΔ ἴο ὑπ6 βυδ]θοίβ ἐπογοοῦ, Τα ῥγθδολῖης 
Βιιουϊὰ Ὀὸ οὗ δυοἢ ἃ Κὶπά, διὰ 6 Βοὶ Τότ ἢ ἴῃ ΒΟ ἢ 
ἃ ἸΏΔΠΏΘΙ, 88 0 ΓΟΔΟ. {80 ῬΟΟΣ, {πο 1ΠἘ ετϑίο δᾶ 
{πὸ νοοῖ, Οπθ βἰμῃ (δὲ ἐμ Κίησάοπι οὗ Θοὰ 
88 Θο10 18 ἰμαὺ 890 ῬΟΟΥ ᾶῦϑ (ἢ6 Θοβροῖ 
Ῥγθδομοὰ υπΐο ἰμθαι. ΑΒ ἷ 88 ἴῃ ἴπ6 θορχίππὶπς 
80 πηιιδὺ ἐ 8.1}} 06. Οαοα᾽ Β οδ]}ἔἶπς μ88 ποὶ ομδηροὰ 
118 παίυσθο. Βυΐ ἰπ ἰδ βυϊἱος ὑπὸ αοβροὶ ἴο 
[89 Βυπ)Ὁ]6, τνϑ ΓΟ ποί ἰο Βοὺ δβἀθ 86 ΠοὉ]6 δηὰ 
Ἰδασποᾶ 88 ἰμβουρσῃ οχοϊυὰοα ἔσγομι βαϊγαίοη. Αἱ 
180 ΙΙΔΏΡΖΟΣΡ ἴῃ ΒοίΒ] θὰ ἰδ9 τνοσβὶρ οὗ 88 
ΒΌΘΡΒΟΓΩΒ ψγ͵ὰ8 910] ονγοὰ ὈΥ (89 ψοΣΒΒὶρ οὗ [}}8 
80 ΘῈ ἴγοτι ἴδ Εδδβὶ; διηοὴς (6 αἰδοὶρ]65 
ὑπο γὸ 88 ἃ ΦΌΒΟΡΕ οὗ Ασὶτηδίμδα; (ἢ 6 ὙδϑοδῃοΥ͂ 
ἷπ ἰ6 ΑΡΟΒ(]ΘΒΗΪΡ τδάθ ὈΥ {86 [4]1] οἵ 7085 ν 88 
Δ}1|οἃ ὮΥ 4 Ῥβὺ]; διποὴρ ἰδ 6 σοπνοσίβ αὐ ΟΟΥ 1 
88 Εταβίυδ ἴῃ6 οἤδ ὈΟΣ]δὶῃ δηὰ {86 ΘΙ ΗΥ 
Οαΐυϑ8. 2. ΑΒ ἴο (ἰἰὸ ομᾶβ ὁ 8848 ἴῃ νἱϑῖν, Υἱσὲ 
μ6 Βα] ᾽ς οὗὨ τηδὴ᾽ Β ῥγϊὰθ δηῃηὰ ἐμ ῥγοιηοϊϊπς 
οὗ 6οὐα᾽Β ρίονγ.---Τὴ0 δἷπη δὲ βιιο ἢ δὴ δῃὰ τηυπὲ 
6 8δ66ῃ ἴῃ ἰΠὸ βίγ]6 πὰ ΏΔΠΠΟΡ οὗἩ (Π6 ῬΥΟΆΘΒΟΥ 
ὨἰταΒ6 17 δπά ἰπ ἰλο οἴἶοοίβ τ 10} 1.6 Β66 Κα ἰο ὑσο- 
ἄυοο. 8. ΑΒ ἰο 18 οοηίθῃηίϑ.---Τ 5. τησβὲ Ὅ6 
Ομ γὶδι ἴηι 4}} Ηἰβ 1685 δῃηὰ ἴῃ ΗΪδβ τπδηϊο]ὰ δἀ- 
δρίδιϊοη8 ἰο ἐπ6 γδηίβ οὗ (89 Βίπη ον; Ογὶβὶ Ηΐμ- 
Βοὶῦ, ποί ἃ βγβίϑῃ οὗ ἀοοίγὶηθδ, ΠΟΥ ἃ 6οὰθ οὗ 
Ῥγοσορίβ, Ὀαύ [Π6 Ἰἰνὶπρ Ρ6σβοῃ.) 

2. Τὴε τεαδοῆ τον ποί πιαὴν οἷδε ατὰ οαϊζεα. 
1. Νοὲ θεσαυδὸ αοα γμυΐδ σοορίοηιρί ὁπ 85 
τ ἰβάοπι, ΟἿ ΚΓΔῊΝΚ ΟΥ̓ Τοσί 6, ΟΥ̓́ΏΡΟΏ Τη8Π᾽᾿ 8 δίῃ γα] 
ΓΟ 1168 πὰ ῬΟΊΟΥΒ, ἴῸΓ {Π6 86 Δγὸ ΗΪβ σἱδδ δπὰ 
ὙΟΓΘ ἀοδὶρηθα ΤῸΣ κχοοά, 2, Ὀυΐ οὐ Δοοουπηὶ οὗ 
1658 ρ0}}. ΤΏΘΥ δΌιι8δο (0860 ροἰΓβ Ἰηϊὁὸ δὴ 
οσσαβίοη ἴον. τ παἀγανίης ὑποιηϑοῖγ 98. ἔγομι ἴδ 6 
ἔτϑοο οὗ Θοά, δῃα βοιιϊπρ' ἊΡ [ὉΓ ὑπ πιβοῖνυοϑ ἰο (8 9 
ἀατϊκοπίης οὗἨ ὑπ οῖν ον υηἀοΓγβίδηἀϊηρσβ δπὰ ἰ 
ταΐη οὗ 811} ὑποὶγ οὐνὴ ἰηϊογοθίβ ὑἱπγουρσ (116 Ὁ 
ΘΔ 685 δηὰ ἰη50 ΠΟΙ ΘΉΟΥ. ΗΆΞΡΕΝΕΒ ἰπ Ετάπβκε. 

8. Τλγεε εἰα88ε8 ΟΥ͂ ρμεγδοῆδ, ἰὯ6 τοῖδε, 8 6 
δίγοης δὰ {Π9 ποδίο, ἃγ9 [8:6 δρεοίαΐ 7ζ0ε6 οὗ Οοα 5 
κἰηράομι, Ῥασίὶν Ὀθοδιιβο ὑπο ὑπηὶς ἐμαὶ Οοἀ 5 
ἔτϑεθ ἀοίγδοίϑ ἔγοπι ἢ 61 ῬΟΎΤΟΥΙ δῃ ἃ ΘΟῃΒοα]Ό6ΠΟ6Θ, 
δηἀ ΡῬΑΥΓΠΥ Ὀοοαῦδθ (ΠΟΥ ἐπηδχίηθ ἐμ οιηβοῖνοθ ἰὸ 
Ὅθ ΔΙΣΟΔΑΥ ἰπ ἃ Ὀ]6586α οοπαϊίϊοι (9 08ὰ ἰχ. 89.- 
41). ΚΤΑΆΕΕ, 

4. ΤῊ ἕαοὶ ἐπδὺ ἃ τρϑ᾽οσὶυ οὗὨ 18 ῬΓΟΙ͂ΘΒΒΟΥΒ 
δὲ ἤγβὶ ψγογο οὗ ἢ πη Ὁ]6 γδηῖ γεάουπαε ἰο ἰΐλς ἤοπον 
ὁ Ολτιβίἰαπῖίψ. Ἐστότὰ (δῖ 10 18 Βθοῆ: 1. Ἐμδαί ἱξ 
οϑίθοιῃβ 8}} τῆθῃ αδἰΐκο. 2. Τὶ 1ὑ οὐγϑϑ 1(8 Υυἱ89 
δηὰ βρτοδά ποὺ ἰο Βυμδη ταΐχηῦ Ἀπὰ δὶ, θαΐ ἴο 
ΟαΟοὰ. 8. Τ αὶ ἱὰ χοαυΐτοβ ποῦ Ἰοδυηϊης Ὀυὶ 88 
δοποδβὺ Βϑδχὶ ὑμδὺ 18 ΔΏΧΙΟΙΒ [ῸΣ 8 οὟγτι βαϊ γαϊίοη. 



ΟΗΑΡ. ΤΙ. 1-ὅ. 

--α παΐϊϑογ Ὁ] 1] οὐνοθαθ ΘΟΠμ666}8 ἃ Ῥγθοΐουϑ 
Κορηοὶ. κυβν. 

ὃ. 7Τλς οδὲϊσαίίοπε τολὶοῦ δργίπσ ἤγοης (δε8 ἐγ. 
--Τὴσ ῬΟῸΟΥ δῃὰ πον οὐο ΟὨΥΙΒ ΔΉ Υ {πον 
Ῥτοίουπάοδί στα 9 ΤῸΓΣ Ὀοΐπρ 80 μοπογϑά ὈΥ͂ 
ἴς, [Αἱ (89 δβᾶπι9 {ἰπι6 ὑμ00 τλυϑὺ Ὀ6 σαγοίμ] ποὶ 
ἰο δγγοζδίθ ΔηΥ͂ ΒΌΡΟΥΪΟΥΪ Υ ἰπ ἰδ δἰχμὶ οἱ 
Θοὰ οΥον ἐμο8οὸ ψῆ0 δγὸ δου ἐδθπὶ ἴῃ Ἰοδυπὶπς 
ΟΥ Ὀΐϊνγί οὐ ΔΌΪ γ. Ῥτὶὰθ ἴῃ ἱζπόγδῆσθ δηὰ 
ἸΩΘΔΏΏΘΘ5 8. 50 6688 Δἧ᾽ΟΙΠΙΪΏΔΌΪα ἰπ ἐδ δἰχὰὶ οὗὅ 
αοά τμ8ῃ ρῥυϊὰθ ἴῃ χυθδίῃθϑβ, τυϑϑ] ἢ δηά Ἰ6ΔΓῈ- 
ἴηᾳ.} Οὐ ὑδὸ ΘΟΒΙΡΕΤΥ, ὑδ0 τσ δα (ἢ 6 ΠΟΡ]Θ 
Βατὸ οσεαϑίοη ἴὸ πυπιὺϊθ ἰποταβοῖσοθ. ΘΟ σὶβιὶ- 
ΔΏΪΥ ονοβ ἰδοῦ ποίμ᾽πρς, δηἃ ὑμον Βῃοι]ὰ Ὁ 
ταϊη αἴ] οὗ 6 ἀδιροῦ οὔ δοὺς Ὀορυ ]οὰ 
ἕγοτω ἰἰ. 

6. 7λ6 »τομά ἀπά 8εἰ[-δἰοὶεηέ τιρδί δὲ δωπι- 
δἰεή].---ΤῊὴς ϑανίουν αἰὰ ποὶ Ὀθοοῖηθ {ἢ 6 ὅδη οἵ 
αν ὑπ} [πὸ Ῥυΐπαοὶν σἴονυ οὗ θανία᾽ δ ἢου86 
δὰ ἀορατίοὰ δηά ιἷ8 ἀοϑοο πα δηΐ8 μδὰ σοπιθ ἰὸ 
ἐμὰ βδιν- ἴοσβο. Τ|}}8 τῦᾶϑ ἴ0 Β0 ὑμπδι ἐδ Ἰοῖιὶ- 
Ὧ685 οὗ (8 νοῦ] τηϑὲὶ Ὅ6 Ὀγουχσὰν Ἰονν, 1 1ἱ 
νοῦ ὰ οπίοσ ἰδ Κίπσάοιη οὗ Θοά. [89 Βεῖρμ 8 
οὗ Θαυι}γ ρῥτοϊηοίίου παῖ σἿοΟΡΥ ΠῚ 18 πὸ σ}} 
ποδΡον Ἠδαγθῃ.---ἰὶ 15 ΘΆΒΙΟΥ (0 δὲ ἔποσοὸ ἔγοπι 
ἀπ|6 ἸΟΥῚΥ γ8]9 οὗ απ  Ἰαι᾽οη δηα βογρονν.] Οοα᾽ Β 
κι ρσάοιῃ 18 8 ογοβ8- ἰηράοιι. 6Ὅ58ΒΧΝΕΒ. 

1. Οὐλδεν ον (δε ἰοιοῖίν.----Ὑ δὶ (86 τγοτϊ ἃ γοὐοοὶβ 
ἐδδι Οοἀ 118 ὉρΡ δηὰ ἰγδηϑίογηιβ ἰηἴ0 ἃ ΒαΠΟΙΌΔΡΥ. 
Ατὲ μοι 5118}} δῃὰ ἀθϑρίοαῦ]6 ἴὰ ἰδ6 βίῃ οἵ 
13}, Γο]οῖσο δὲ 1ὺ δηὰ οοπϑίάον ἐμαὶ αοἀ ἸοΟΚ8 
ἀοτνα ΘΒρΘΟΙΑΙΠΥ ἀροὰ ἰμ66 (ΡΒ. οχὶϊὶ, θ6-ὃ8 δηὰ 
σχχχυὶ!. θ). 

8. ἐπείγωοίίοπ ΥῸΥ ἐλ λϊσῆ.---Ἴὸ αοα Ὀεοϊουρ5 4]]} 
ἴιὸ σἴοτγ. ΙΓ ἰμοὰ ἀὐοὰ 18 ἰο αἰϑρίδΥ ἷβ βῬΟῦΤΟΥ 
ἴπ ὑπ60 δηὰ 86 δβοιημοϊῖηρ ουΐ οὗἩἨἉ ἰδ6ς, ἐμοὰ 
ταδὶ σοηβθηΐ ἐο ὈΘΘΟΙ.Θ 88 ΠΟ ἶης. Ἐνογυίΐης 
ἴη σε βιϊδηϊγ ἰὰΓΠπ5 ὍΡΟῺ ἰμ8 Οὁ.9 αυδὶϊν οὗ 
Ἠαπμα γ. Το Ὁ] βϑοάμοαβ᾽ οὐ ἐμ ομἰἸάτοη οὗ 
αοά ἴ8 ἐδμαὺ ἐμ Ῥοβ8685 ποίμϊηρ, {Π6 φΊΟΓΥ οὗ 
νὰ Ἰοἢ 4068 ηοὶ Ὀοίοπς ἰο Θοά. 

9. Ἡῦλαὲ ἱποοπιραταδίε τίολεδ ἐπ Ολγίδι! ---- Β6- 
Ἰιον οβὲ ἰδοῦ ἰη Ηϊαι ἢ Τμοη που ρμοββοββοβὶ Ηΐπ). 
1,οὐ ολτί 5 ἰγἰ ῆο8 ῬΡᾶ88. Του μαϑὶ Ο νῖϑί, δηὰ 
νῖι ἢ Ηἶπι ἰμοὰ μαϑὶ 4}} ὑμίηρϑ.---Ηο 15 ἑἰηο ἴῃ 
811 ηἶ8. οἤ663.--- 8 8 Ῥγορμοί, Π6 18 ουν τ βάρ ; 
85 Ἡ ΡΙ-σϊοδβὶ, ἢ9 158 ον σἱ ρα θΟῦΒΠΟ688; 85 Κίημ, 
.ι6 18 ΟΡ βδηοιιβοδίίοη ; δηά ἰη 81} ἰἴσϑο οῆοθθϑ, 
Μὸ 18 ΟὟΓ οοπιρίοίο γοἀοιηρίοη. ΗΈΕΡΙΕΟΘΕΒ. 

10. 7. ϑβεβνυσεε. ὕξἊεε. 21. Τλεδερεγίοτιίν ο7 Ολγίδ- 
ἔαπιίψ οΟὔΕΥ ὀμπιαπ δοίεποο, ὁπ ἰλο δμδ)εεί ὁ τεϊσίοη. 
Ι. θϑοιιοπδίγαίοα 88 ἰο α. ἃ ἔιαίυγο βίαίο; ὁ. Ηυ- 
δὴ ἀπίΥ; 6. 0 Θμαγδοίοσ οὗ αοὰα; ὦ, Τὴ ρδγ- 
ἄοῃ οὗ ι᾿10 δἰ πΌΘΥϑ. 1. Αρρ]ϊοαιϊίοα; α. Θυατά 
διχϑίπϑί ἃ β80-608]1]6 ἃ ρμλέδορλίσαϊ Β.}1]6 οὗ Τοδβοη- 
ἴηγσ; ὃ. ΟΤης ἰο ἐδὸ σγοδὶ αἰβϑιϊποίγο ἀοοσίχὶη 685 
οὔ ἐπ ἀ08Ρ61; ὁ. Ῥγΐζο (6 ρυγὸ α08ρ61; ἀ, 
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Ηορα]οβθ688 οὐὗὁὨἨἍ Β'ΠΏΟΥΒ, βίγδηρο. 2. ΒΑΒΒΟΥ͂. 
ΥΟΥ. 28. 7Τὴε ἀοοίγίηα 9 (δε αἰοερεἰ----ἰλὲ ἀοοίτίης 
ΟΓ ἰδὲ εγοϑδ. 1. Α8 ἃ βυβονυίηρ---ἰη ΔΡΡΟΑΥΔΠ60 
οΥἰ χη]. 2. Αἥ58 πιοϑί ὈἱοΓ δὰ ρῥδίηταϊ. 8. 4.5 
ταοϑὺ ἱρηοιιϊπίουβϑ δῃὰ βμδπιοΐαϊ. 4. Α58 αργϑο- 
ΔὉΪ6 δηὰ δἀνδηίαροουβ ἰο ἰμ6 ἱπίοπμίβ οὔ {πο 
Ῥαββϑίοῃ. ὅ. Αβ δορὶ] ΟΣ οὗὨ δποϊθηίΐ βρῃ1ῆοδ- 
{10η8 δηἀ ρῥγτοάαϊοιϊοηβ. 6. Α58 δρὶ ἰο ὀχοῖὶϊθ ἀθύο- 
(ἰοῦ, δηὰ δῃΐογοθ {86 φῬσδοίΐοο οὗ ἀυΐγ. Η. 
ΒυΒΗΝΕΙΙ,.. γὸὺ7ν. 28, Τὴ ροιυοῦ οὗἨ οὐ ἵπ 8εἰ- 
δαογίβεο. 1. Θοἀ 15. ΤΟΥ ΠΥ Ρ85810]6; ἃ μεγὶ οὗ 
Ηἰβ κἴουυ 8 ἰο Ὀ6 σουπραδδίοπαίε. 11. Τ}Πι}8. σοπι- 
Ῥαβϑίοι ὀχ Ἰ Ὀ1 64 ἴῃ ΟἈΥΙδὑΒ ρα ϑβίοη οἢ {86 ΟΓΟΒ8. 
1. Τιια ρόννοῦ οὗ 1 85 βθϑὴ ἰπ ὑῃο οἴου ἴὺ ἢ 88 
ἴο ϑ6θάπια οπαιϊίγ. [Ὁ σδοΠαΌΘΥΒ ΟΥἹΪ ὈΥ Θμἀυτης 
αΥ}}.--Ο. Ἡ. ϑνύποκον. νυ. 28 διὰ 22, Ολγίδΐ 
σγμοϊβεα. 1. Τ]|ιο Οοϑροῖ γοὐθοίθα. 11. Το αο5- 
Ρ6] δοσορίοὰ. ΠΠ. πὸ ἀοϑροὶ δἀπιῖσθά. Ανο- 
κυχοῦϑ. νυ. 260-29, 7Τ΄ε Ολγιδίϊαη οαἰῖπσ. 1. 
115 παίαγο; α. Νοῦ δὴ ταὶρ] ίγ, νυν 186 δ ΠΟΌ]6; 
διὲ ὁ. Τὴ)0 ἴοο θη, τὴ νοαῖκ, τ6 880, 8 Γ6 
σαἸ]οὰ, 11. ΤΟ τοδβοι: α. Νοὶ ἐμαὶ ἀοα 8 πἢ- 
ὙΠΠπρ ἐμαῦ (16 χτοϑῖ, δηὰ τυνῖϑο, δ ποῦ ]ο βῃουϊὰ 
ὍΘ ϑαγοὰ: Ὀὰΐ ὁ. οοδυβο {110 ΤΟ 18}, 10 γοακ, 
(80 Ὀ486, δΔΓ6 ΠΟΤ ΓΟραγΥ ἰο ἔδεϊ ἐμοὶ προ δὰ 
δοσορὺ ρστδοθ: δπα ς. μα ἔθ σΊοΥΥ οἵ αἀοἀ τιν 
ὍΘ (80 ΠΟΓΟ βἰ ζηδ]ζοά. [Π1. 1 115 ὈΘΑΓΙΏ 8; ἃ. 
ΒΠΟΝΒ υ8 (6 ρεγϊουβ ροϑίϊϊοη οὗ [86 τη ραν, 
δηᾷ ποῦΪ6, δη ἃ υνῖ89; ὑπ6 } Δ.ὸ ἴῃ ἀϑῆρορ οὗ Ὀθιη 
Ῥαβϑοά ὮὉΥῚ δηά οοπήουπά ρα; ὁ. Τϑασ 68 8 πού ἴυ 
ἀἰβράσγαζο ἐμ ἔοο]185.., ἐπ 6 τοδὶ δηα {μ6 886; ς, 
ΤῊο 10] 8}, (9 ψχοϑὶς δῃὰ ἴ16 θ856 8Γ6 ποί ἰὸ Ὀδ 
Ῥγουὰᾶ δραϊηβὶ [6 ορροϑὲίθ ο1888, ἃ8 ὑβοιρι ΔΩΥ 
Ὀοϊίον ἰὼ Οοα᾽Β βίχαηι; ἀ. Το ἔσγὰο ργορδαγδαίΐοῃ 
ἴον αοὐ᾽ Β Κἰηγχάομι 18 8} ΘΕ ΓΟ οι ρίγίης οὗ Βο1; 
6. Το ρατροτὶ οὗ {86 σα] ἶηρ, ἰδ6 σον οἵἉ σοὐ.--- 
ον. ΕΡΑΒΡ 9. Υυ. 29-8]1. Οοὐ φίογι δα ἐπ πάη 5 
ἀερεπάεποε. 1. Τμὶ8 ἀορομάθῃοο δβοϊαθ δηὰ 
αὐΐγογβαὶ; α. ΑΒ 186 Ὁ ΒΑΥΘ 8]} ἱμοὶν φοοά οἵ ἀοά; 
α. οὗἩὨ ἷϑ αῦδοϑ; β. οὗ 818 ῬΟΊΤΟΥ ; ὁ. Α5 ὑΠπ|6Υ δ Υ9 
8}1 ἑλγουσὴ ἀοα; 6. Α8 (887 πᾶγ6 8]}] ἐπ, ἀοἀ Ὀοϊὰ 
{Πποῖν οὈ)οοίΐνο σοοά δηὰ ἐμοῖς ϑυ )οοιῖνο ροοά. 
11. αοἀ 158 ρσἱογι θα ἴῃ 1, α. [πῃ (ἰαῦ 1Ἅ ΔῇΌΡ 8 
ἔτοαΐοσ οσοαϑῖοιῦ δπά οὈ]ζαίίοη ἰο ἴα κο ποῖοα οἴ 
δηά δοκπον]οάσο (οἀ᾽ 8 ρογίβοι 0.8 πὰ 4|1-8081- 
ΟἸΘΏΟΥ; ὁ. [π ἐμαὶ ἰξ 8 ΒΟΓΘΌΥ ἀοσπιοηϑίγα θά 
μον τοδὶ οἱ 8 σΊΟΥΥ 18 ἃ8 οοῃηραγοὰ ψ 1} (6 
ογθαίαγοβ. [111]. ὕδβα οὗ ἰ6 ἀοοίτϊηα: ἀὡ. }1 
ΒΏΉΏΟΥΒ ι5 αοὐ᾽ δ ηδγγο οι β ἰβίοιῃ ἴῃ (ἢ6 ΨΟΥΚ 
οὗ τοαοιηριίοη; ὁ. Τοϑο βυϑβίοιῃβ οὗ ἀοοσίγ!ηθ, 
ἰδαῦ ἃγὸ Ορροβϑά ἰο {1118 δβοϊαἷθ δπὰ ὑηΐγοσϑα] 
ἀδρομάθμοο οὐ αοά, ἀο ἀδγοραία ἔγοπι 6048 
αἴΟΓΥ, ἃπά 80 ἐμυναυί [89 ἀοδίσῃ οὔ πὸ οοηί γινϑησο 
ἴῸΓ ΟΡ χϑαἀοιηρίίϊοη; 6. ἦο Ἰθᾶγῃ 1τ.}6 ΟἸΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ 
οὗ Τα ἢ; ἀ. Οαν ἀαίὶν 1β ἰο Ἔοχαῖϊὺ ἀοὐ δθογνο, δηὼ 
δϑουῖθο ἰο ΠῚτ Δ}} ὑπ 6 φΊΟΡΥ οὗ γοἀοιριϊοα. Α. 
Βυτνεπ. σὸν. 80, Οὐγιδί λ6 δοιῦος 0 αἰέ δἰεδδῖπρε. 

Ο. Ἂς ΠΙωδίιγαίοα ὃν ἰλε Αροείϊε᾽ς Εχαπιρΐε. 

ΟΠΑΡΤΕΕΚ ΤΙ. 1-. 

1. Απᾷ Ι Ῥγείβγθη, βθηὴ 1 σδῖαθ ἰο γοῖ,, σᾶτηθ ποὺ ΜΕ Ὦ ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ ΟΥ̓ ΒρΘΟΟἾ ΟΣ Οὔ 
2 σβάοπι, ἀθο]ατῖπρ' απύο γοὰ {86 ἰοδυϊπιοηγ! οὗ αοά. ΕῸΓ 1 ἀδίοττηϊποα ποὺ ἰο Κπονῖ. 
3. ΔΏΥ ἘΠΕ ϑιοπρ γ06, ΒΆγ9 «6803 ΟἸτιδβύ, ἀπὰ ἷπὶ ογαοὶθοά, ΑΠΔῚΙ τὰϑ πὶ} γοῦ ἴα. 



[0 Ξ 
ΤΠΕῈ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΣ ΟΟΒΙΝΤΗΙΆΝΗ. 

4 ποδηοϑβ, δηὰ ἴῃ ἴδαγ, δηὰ ἴῃ πα οἷ (ΓΘ Ὁ]. Απά ΠΥ ΒΡΘΘΟὮ δηάᾶ ΠΥ ργοδοβίηρ τοῦ 
ποῦ πῖτ δον ΝΟΤΒ οὗὁἨ πιὰπ᾿β [ὁππι. τηλη᾽ δ᾽} Ν]δάοαι, αῦ ἴῃ ἀθιμομδίγαιίίοι οἵ 18:9 

ὅ διρ γἰῦ δὰ οὗ ροσοῦ: Ἐμπαὺ γοῦν δι διου]ά ποῦ βδιαπὰ ἴα (6 πιβάοιῃ οὗ πιθῶ, Ραυῦ ἴῃ 
186 ρονοῦ οὗ ἀοα. 

Τ Ψος. 1.--ἰποϊοοὰ οὗ μαρτύριον. οἴδογα, δοοογάϊηκ ἴο κοοῦ δοᾶ δηοίουξ δοϊδπονοε ΓΑ. Ὁ. Οοὰ. βίη. 5γτ.], το μνστήριον. 
Βηΐ [ἰ ἰδ πιοτὸ ρεοῦδθ!ὁ {πὲ {14 ἀγοδθ ἴγοτι ἃ ρ]068 δυϊ ἴθ ἴο γοσ. 7, {πιὰ {παῖ μαρτύριον οὐ]  Βανο οἼγορὲ [Ὡ βεσὸ ἤγοιη ἱ. ὅς: 
αἱ 1ἴπὸ δλῆιο ἰπι6 ΟἾῪ ἃ (6 δυϊπογίεἰθ8 τοῦ μαρτύ ριον τοῦ χριστοῦ. 

4 ιν, 2..--ττθο τοοοϊνοά τοῦ εἰδέναι τε [6 ποὶ Ὑ{6]1 δα ποπεςειοα, δηᾷ ἔδο οτάογ τὶ εἰδέναι ᾽6 οστγτηοα ὮΥ Β. Ὁ. ἢ. Β. ἃ. καπὰ 
ΤΩΔΌΥ ΟἾΠΟΓ ἀθοίοίγο δυςπογίε θα. [Ὁ ΟΓ ἀϑΎΤΟΓΙ ἢ ϑαγα : “ τὶ, ὙΠίοΣ ἰ6 Θμρἢδίὶς, [8 τί ΒΕ ρίδοοὰ ὑϑίογο εἰδέναι Ὀγ Β. Ο. Ὁ. 
Ἰ. κά Ὀγ Ονοσῦκος, δομοῖς., δοῆ.. ΑἸΏ, Μογος. 1πάοο1 εἰδέναι τί ἐν ὑμιν που] πανο ὕσδῆ ᾿͵60]9 ἴο δῷ ̓ οοηνοηίοπὲ [ξεν 
ΡῬιοϊδίίοη: ἴο κηονν τολαΐ ἰδ ἰῃ γου.᾽ 

8 γετ. 4.-- ὁ γοοοίνοὰ ανθρωπίνης Πα5 [6 ὈΔΙ6Δηοο οἵ ΔΙ οΥ 66 δεαϊωσίὶ ἰἐ [πὰ ἰδ οὐ ἑἰοὰ ὈΣ Θτίοοῦ., Βομοῖς. 1δοῖ., 
μδεάϊγ ὕο Γοσυγαοὰ ΤίδοΝ., ΜΠ όγον.} ΟΥ̓ ον ταγία το ἴῃ ἐπ ἰδ γοτ, (ε9.) πιθανοῖς ἴος πειθοῖς, οἴο., Δ 

ουπ θοῖΐαΓοα οὗ Δ οἷ ἐογ ΟΓ 8 ἰδῖοσ ἀαΐο. (869 θ610..) 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

Το οοππροίίοη.---Ρ υΐ ΒΟΥΘ δἰὔἔττοβ ἷδ οὕση 
οοπάυοί ἰο αν θθθη ἴῃ βἰγὶοὶ δοοογάδῃοοθ τ] ἢ 
89 πδίατο οὗἨ ἰὸ ιν ηθ οὐ]. [ΗΠ γίονβ 
γΟΥῸ δυδίαἰ ποὰ ὉΥ ]1}5 ῥσδοίοθ δῃὰά δἰ {Π6 ββῦιθ 
(πὸ υδιθοα (μὲ ῥτδοίῖο9.1 “"κ8 ἰδὸ [ροτὰ 
σἤ 086 ΠΟ 006 ΒΙΠΟΏ ΚΣ γοῦ ο0ὁἢ δοοσουηὶί οὗ δἷβ νυ ϊβάοῃι, 
80 ἷ ἀἰὰ ποὶ οοπιο ίο γου νυνὶ ἢ τ ἰβάομ.᾽ ---ΒύΒ6 ΕΒ. 

γῪξεβ. 1. Διηᾶ 1.--κ᾿άγω: “41. 4Α180.᾽) 5.0 Θοἀὰ 
888 ἀοδ]1 τὶ γου, δηὰ 1 δυὸ οοπέογιηοα ἰο δἷ8 
χιοίῃοά. [0γτ: “4 4180, {Ππὸ 4}1 ἰγσγὰθ Ομ νι δη 
ῬτΟδΟθοΤΒ.᾿᾿ -τὸρ κττε. ΟΥ: “1 δοοοτάϊηρ!γ,᾽" 
σοηδίβίθη}Υ τ ῖτ (ἢ του θλ]οὰ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ Θοἀ }υϑὲ 
πιοηἰϊοηρα."--Ηονακ. 786 σοπηθφοίΐου πεῖ {86 
ῬΓΘΟΘαΪης ῬΘΓΑΡΤΆΡ]Ι 15 οἶο86 δηὰ ἀϊγοοῖ, βουὴ 
ἃ ΤοΟπΙοΟίοΓ ΓΘίογοποο ἰο ἱ. 17, 238 18 ποί ὑμβογ  ὮΥ 
Θχοϊυ οὰ, ---οὐ οουλίηρ, ἴο γοῦ, ὈΣΘΊΠΣΘΩ, 
οὔσθθ ποῖ.---Ηο δδβ ἴῃ Υἷϑυγ ἤθτὸ ἷβ γε ἰἸοῃς 
γραϊάθησθ δὶ Οογίηϊ, δἰ μου 8 βοοοηὰ βῃοσίον 
Υἶϑιὶ δα Ὀθοη ραϊὰ ἐπ θὰ 18 Ὀοΐοτο τυϊτΐης ἐπῖ8 
Ερίδιϊ9θ. Το σϑροιοὰ ““δοταΐης,᾽" “41 Θδπιο,᾽" 
ἷθ ποὶ ᾿ζογοίρῃ ἰο οἰαββϑίο ὑϑαζθ, ΠΟΡ :θ ᾿ξ πιοτθ 
ἰδυϊοϊοσγ. ΤῸ ΤΟΤΤΏΘΥ ΟΧΡΥΘ8568 {Π0 ἔδοὶ οὗὨ δὶβ 
δΔρροδγίης δυιοης ποτὶ [0Γ {{᾿ οσοδβίοα οὗ τ οἷ 
8 τὙ8ὁε8 δουΐ 0 πρύμο γ ἢ 11]9 {π6 ϑοοομᾶ 11} 
1:5. αυδ) γί ρ δαὐυποίβ βίαι οβ (886 ἯΔΥ δηὰ τηοὰθ 
οὔ ΐ8 δρρθϑγϑῇοο. --- ον ΘΙΧΟΘΊΊΘΠΟΥ͂ οὗ 
ΒΡΘΘΟδ δπὰᾶ οὗ νυ᾽ἱδάοχα.---[“5Α8 βρθοοῖ δπὰ 
νϊβάοπι (λόγος δηα σοφία) τὸ όγο ἀϊδιϊηχυϊομεά, 
ΠπΠ0 ἴουτηοῦ ῬΧΟΌΔΌΪΝ χοΐογθ (0 {86 ἸΔΏΠΟΡ ΟΥ 
ἕοττι, δηἀ {Π9 Ἰαιίον ἰο {6 πιαί6Σ οὗ ἈΪ8 Ῥγθδο- 
ἴηχ. [ἴὑ νγὰβ ποῖ μοῦ 88 ἃ τηοίονυϊοίϊδη ΠΟΥ 88 8 
ῬΒΙΙΟΒΟΡΒΟΣ ἱμαὶ μ9 δρροαγοὰ Ὀοίογθ ἐπ θη.".--- 
Ηονακ. ἴπ ἱ. 17 νῃᾶὶ ᾿ὸ αἰβϑανονοὰ γαβ νγῖ8- 
ἄοαι οὗ δρεϑοὶι (σοφίᾳ λόγου), (ΒΘ ρἢ 8818 Ὀθΐπᾳ οἢ 
“ἐ αἹϊβάοαι.᾽) Ηδογο, ἰδ ἐνγο ἃ ΓῸ ἀἰϊδιϊεχαίδιδά 85 
Βορασζαίο οἱοιηθηίβ, δῃὰ {11ὸ ἰάθα οὗἩ τηοίογὶσ ἷβ 
δἀάεὰ ἰο ἐμαὺ οἵὗἉ ΡΒ] ΟΒορμγ.1 ἘΤΐ8 οδιιθθ βοπὶὸ 
ΤΩΒΙΘ [86 8010 δΔἀ)υποί ἰο “41 σϑπιο,᾽᾽ Ἰοδνίης (ἢ 9 
τοδὶ οὔ ἐμθ βϑηίθηοθ ἀϊβίϊηοί, δ δά υοίπρ (6 
Ῥτγοοῦ οΥ δὶ8 δρροδυῖΐῃς 885 ᾿ὸ ἀϊά, φ. ἅ., “1 οδπιθ 
ἰο γου ἐπ δηὰ 80, ἱπδϑιηιοῖ δ 1 ργοοϊδί πιοᾶ,᾽ 
οίο. [“ὙΤ ΐα τηοᾶο 8 ΚΟ ΠΟΓΔΙΥ Ῥγοΐοεγγθα ποὶ ΟὨΪΥ 
Ὀοσδυδο οὗ (6 ροπίϊϊοπ οὗ (8:6 τψογάβ, Ὀαϊ 4180 
Ὀοσδυδθ ΟΥ̓ ἰμ6 86880.᾽"---ΗΟΡΟΒ; δπὰ δὸο ΑἸΐοτγά, 
δον δοὰ οἰμβοσβ] Βαυΐ (6 γ8016 οἸδῦδο ἰδ (0 
ὈῈ ἐδκθη ἱοροίμοσ, δῃὰ {Π9 δάλιιποὶ Ὀθοίοσθ ἃ8 ἰὸ 
6 οοηποοίρα πὴ] }---χοο]αἰ πιίπα ἴο γουῦ 189 
τοδί οΩΥ οὗ Θοᾶ.---Τ}6 δοη8ο 6. “Ϊ ἀϊὰ ποὶ 
οομὴ8 Ῥγολο πὴ ρς ἢ ΒΙΚΕΪΥ πτουρμὲ οἱοαιθῆοθ 
δηα ρ]]ο ΟΡ] ἷσ δ 01} }{168.᾽ Τὸ ἰδ Κοὸ {86 ρτοβϑῃηὶ 
ΡΊυΓ οἰ Ρ] 6 ποτα ἴῃ ἃ ἔα ΓΟ 8686 5 ποῖ Π 9 Ὁ Ὡ6668- 
ΒΑΤΥ͂ ΠΟΓ 80 {8 0]6, δίποο [6 18 ΘΓ βρεοδικίης ποὺ 

88 8ῺΥ ἰίηξ Πλοῖο (1. 

οὗ ἰπιοπιΐο Ὀὰὲ δ᾽ ΡΙ. οἵ εἷβ πιοάθ οὗἨὨ ϑ οοπάυσί. 
ΤῊΘ ταϑίίον οὗ δὶβ ὑυοδοβίηρ 18 “ἴΠ6 ὑθΒιΣ ΠΠΟΌΥ 
οὗ σοἀ.᾽" Τῖ8 ἱβ οβδϑοῃιία νυ (86 δῶτε 8δ5 “ἴδ 9 
ἰθδϑιἱπποὴΥ οὗἩ Ομ νῖδι,᾽"" 1. 6, πὰ νῶϊ νὰ8 ὑπθ τὸ 
δαϊὰ ΠοΪὰβ ζοοὰ 41]80 ἤθγθ. [ἰ ἴθ ὑπὸ (θϑιυϊπι ΟὨΥ͂ 
νοι αοἀ Ὀόθατβ σοποογηὶπρ Ομτδὲ (1 70. ν. 9), 
ΟΥ 86 χαγοϊδιϊοη οὐ ἷβ ρίαῃ οὗ βαϊγαιΐοῃ Ὑπϊοῖὰ 
δ τρϑϊκοβ ουῊ οὗ Ηΐδ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΟΌΘΏ 688, ΟΥἹῚἢ- 
ΔΙΙγ του Ομτίϑι, δηὰ ἰθὺ ἰτουρῃ [80 ΑΡροδ- 
(105. ΤῊ Ϊ8 18 Ἡμαὶ ἰἰ 15 ἱπου θθηΐ οἡ ἐδ ϑοσυδηΐ 
οὗ ἀοἀ δβἰπιρὶν ἰο ῥγοοϊαΐϊαι. ἴπ {815 ψοσγὶς {βΒο τὸ 
ἷθ ὯὨῸ0 προοὰ οἵ τΣβοίογὶ σα] ογῃδιηθηΐ δηὰ μδῖ11ο- 
ΒΟΡμἷο δαί. Τ|16 υϑσῪ ΟὈ͵Θο οὗ (896 ῥτοοϊδιηδίϊ οῃ 
186} ργϑοϊυἀθβ ἐμ δρρ.σΔὈΪ τ οὗ οοαθθηοθ δηὰ 
πἰβάοια. (Οοιρ. Οδὶ.) [“ἼΤΏθ Οἀο8ρ6] 15 ἰῃ ἰδ 
ΘΒΒθησ6 ποί ἃ (θοῦ, ΟΥὨ 8 δβϑίσγδοίϊοῃ, ΟΣ ἃ 
σοιμηθηϊ, ΟΥΓ 8ὴ ἱπιδζὸ οὗ ἐϊἸ0ὸ ἴΆΠΟΥ͂, Ὀαὲ ἴξ ἢ 
δ ΒίοσΥ, δὰ ηὰφοά, Ὀινίπο ἰδίοσυ. ΤῊ Ῥτθθοῃ- 
ἱπηᾳ οὗ ἰμ6 αὯ5Ρ61 ἰβ ἐβοΣΟΙΌΓΘ 8 ὑγοοϊατηβίῖοι οὗὅ 
{η6 ἀοίΐημε οὗ αοά, διὰ ϑβροοΐδ!ν οὗ {δαὶ οὔθ 
ἔτοδὶ δοὶ οὗ ]ογϑ, Υἱζ., (86 βεηάϊηρ οὗ Ηβ ον 
ὅοη ἰο ἀἱρ ἴον ἐμ βίπβ οὗ ὑπὸ νου] ὰ, Τ18 το δῪ 
ὈΘΘΟΙῺΘ 8 πιδίίον ΤὉΓ ἰβοοῦυ δηὰ εοΐϊθῃοθ ἱπ ἴδ 6 
θοδβοῖι οὔ ἐπ Ομ υτοΣ δὐΐοῦ [1 ἴῃ ἐὺ 65 Ὀθοοῖηθ 
Θβἰβ Ὁ] 86, θὰϊ οὐϑῃ ἴμ θὰ 1 18 ΟὨΪΥ 88 ἃ ἀονοῖορ- 
τηθηΐ ἤγοσῃ αὶ ἢ. ϑββοίθμοθ δ ὩΘΥ͂ΟΣ θερμοί ἕλει. 
ἙΔΙΓΒ σοηθ8 ΟὨἿΥ ἰβτουκὰ (89 ΤΟ ΟΠ τ ἢ ΡΟΥΤΟΥ 
οὔ Οοὐ᾽Β βρίτὶι, γ8ο σουθδὶβ Η πι86}7 οἰδοίε μεν 
δὰ ἴῃ (Π6 πιοϑὶ ἀϊγοοὺ Δ ΠΏΘΥ του ρὰ 186 ᾿ΓΣο- 
οἸαπιδίζου οἵ (Π6 Θοδβροῖ δβίογγ.᾽" ΟΙἸΒΗΑΟΒΕΝ.) 
κε. 2. Ηἰἶβ οοηάυοσίὶ ἔη (Πὸ ρδνί συν δρονυο- 

τηθηἰϊοαοα βονη ἰο Ὀ6 ἀο᾽ θοταί6---ἰμο σοβαὰὶὲὶ οἴ 
ἃ Βοιι]οὰ ρυγροϑο. ἘῸσ---σοῃμτγιμδίονυ“--ἰ ἄᾶ 
ποὶ ἄοστοσμλ 9.---[ΤῊ9 ποραϊϊνο Ῥδγίϊοΐο, ὈΥ͂ 
ἰϊ8 Ῥοβίιΐοπ ογϑ, ἰβ ἸΏ ὙῸ ὨδίΏΌΓΔΙΥ οοπηεοοίοὰ 
αὶ (Π9 πιδΐη νοῦ. 80 ΑἸζ,, πιὸ ἱπίοσρσοίθς: 
{8ὸ ΟὨΪΥ τας {μδὲ 1 τηδάϑ 1ὺ ἀθβη 9  ΣΩΥ͂ 
Ὀιϊιδίπο688 ἰ0 ΚΠΟΥ͂,, γ788 ;᾽᾽ διὰ ΜΟΥΟΓ Β8Υ8 ἰδπαὶ (86 
ΘΟ Θομηθροίΐοι οὗ ἰῃ9 “ποῖ᾽ 11} “ΔΩ͂ 
(ΐη ς᾽ (τι), 88 ἱπ ΟἿΣ Ε. Υ͂., 8 ΘΟῃίΓΆΥΥ [0 ἐδ9 
ῬΒΓΘΒΘΟΪΟΔΥ. Βυί διδη]οῦ ἰγαηδίδίθ: “1 ἀεῖοσ- 
ταὶηοα ἰο Κηοῖν ποι ἷπρ,᾽᾽) τηδκὶπα οὐκ ἔκρινα 11κ 
οὗ ἀημι. Ἶἴμο ἀϊδογοποθ οὗἁὨ ἱπιρογί 18 Βοιη ον δὲ. 
Ιη ἐδ ὁμθ 6886, Ρδὺ] 6118 ϑ οῦν ΓΔ. πὶ8 τποϊπἃ 
85 τη846 ὉΡ, ἐπὶ ἷ8 ἀοιογτηϊπδίΐου ἀϊὰ ποῖ βὸ 
Ὀογομὰ ομο ροϊπί; ἰπ 186 ΟἶΒοΥ οδϑο, δἷβ ἀϑίθ- 
ταϊπδιΐο γ88 8 ροδί(ἷνο οὔθ, οουθγίηρ {86 τοῖθ 
κτουμὰ δηὰ οχοϊυάίηρς ἴγοπι ἐπὶ 4}} θὰϊ οὩ9 
ἰπΐηρ. κρίνειν πὶνὰ ἐνο ἰηΐ. το οοποίμάς ὍΡΟΙ, 
γεεοϊυεα, ἀεοίαο, δ ἴῃ 2 Ὅον. ἰΐ. 1; 1 Βοπι. χῖγν. 
13.--Ὁ Ἰτζονν ΔΩΥ τδίηρ διλοηᾷ, γοῦοῦ θὁΣ- 
οορὶ δοδῦδ ΟἾἸσίδι δηᾶ δἱπ οστιοἱ δο---ἰ ὁ. 
ἰο τυϊηκὶθ ΔΩΥ͂ οἶμον δβοτὶ οὔ κπονϊθρο νὰ (δ ὁ 
Ῥτοδοβίηρ οὗ Ομγὶδί, Ηἱδβδ οπθ 8010 αἷπὶ νῶϑ ἰο 
ῬΟΓΊΧΔΥ Ὀθίοσο ὑδοὶν ΟΥ68 ἐδπ8 ὁῃ9 Ρϑσϑοῖ, δηὰ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΤΙ. 1-δ. δῚ 

ἐπδὶ ἰοο ἰὰ Ἠΐβ ἀοεροϑὺ δυταϊ ἰαιΐοα, ἃ ἢο δωϊ 
δυβοντοά ἴον ποῖ ἰδ6 Ββῃδιβοῦι ἀθδὶ οὗ ἴἢ9 
οσσοϑ8. [80 ἴδν ἔγοιαῃ βϑοιπρ ἴἰο δοποθαὶ μἷ8 ἷρ- 
ποιαΐην, 80 οἴοηβίγο ἰὼ {μῸὺ που] αν δρίγὶϊ, Ἀ6 
ψχουϊὰ ταδῖτο ἰὶ Ργοπιηδπῦ δηὰ ροῦν ἴῃ ἰ(.] Ηθησθ 
ἧς ννὰϑ [πδὲ ἢ ψουϊὰ ποὺ ἱπάυϊξζα ἰῃ ΔΌΥ τοίοτὶ- 
ἐαὶ οὐ ἀϊαϊοοϊΐο αγίβ, ἱπ ΠΥ δἰ - δοντῃ ἀϊδοουγδο 
οΓ ΡΒΙΊ]οβορἷο ἀγζαυπιϑηίδιίοηυ. ἴα ὑμ18 ὙΔΥ σοΥ- 
ἸΑΪΪΥ μὸ παϊχῶς ἔδιὶ (ὁ αἰϊσαοὶ ἱῃᾳ ϑἀυσαϊοα 
οἴκϑϑοϑ, 80 σαἰϊϊοὰ, Ὀὰϊ 6 νουϊὰ Ὅδ πὸ ὈθιΐοΓ 
8ΔὉ]ο ἴο Ὀγίης ἰο Ἰἰχαϊ πιθη᾽ 8 δοϊυ αὶ σοὶ κίουβ ποοᾶβ 
δὰ πκαιϊϑβειοη. Απᾷὰ ἐεἰΐα, τυ ἶπι, 88 86 
Ετοδϑὶ μροϊαί, ἴον τυβῖσι 6 ψγ͵ὁ58 σι Πρ (Ο ΥΘΠΟΌ ΠΟΘ 
ΦΥΟΥΥ αἰϊαϊπαμθηΐ ἱπ Ὑγὶοῖ ᾿0 Θσχοοὶ θά, ἔοτ Β6 
Ἰκηον {πῶὺ {(Ἰ|ο89 τὰ ὙΠ ΓᾺ}}Ὺ πορὶοαιθὰ [6 Τονο- 
Ἰδιΐοῃ Βο Ὀγουχιιὶ σου]ὰ Ὀ6 χαϊηοαὰ ὈΥ̓͂ πο γεδβου- 
ἐπακα ἴγοια ἰδθ Ἰἰρὰί οΥ παδίαγθ. (896 Βοηρεὶ ἐμ 
ἐοοο.}ὺ [τι ούταυγο, ἰὺ υϑὲ Ὀ06 οΟὔβεγυϑα, ἰδ δὶ 
ἰξ πσου]ὰ Ὀ6 ἰο ταϊβίδίκο ϑηςγοὶν 116 ἀν οὐ (9 
Ἀροϑε]θ᾽5 ἀἰβοουγβθ, 6 70 ψὸ (0 ἴδ Κα [Π6 πδιι6 οἵ 
Ομγῖδὲ Βοῦο, δοσοτάϊης ἰο {π0 ἴδβιίΐϊοι οὗ ὩΔΩΥ 
αἰϊνῖπθ8, 45 ρυὺ ΟΥ̓ πιο ΟΠΥ̓ΠΙΥ ἤοῦ {86 Ὑγ{Π0]6 δΥ98- 
ἰοτ οὗ ἀἰϊνίπἰϊγ, οὐ ἴον ἴμ6 ἀοοίγίηο οὗ ἰΠ 6 Δίοῃϑ- 
το. Τδ ρυτγροβθ οἵ Ῥαυϊ μοῦο ἰδ ἰο διυιοϊάὰ 
ἐποοτνίσίης οἵ 8}} ἰεϊηὰβ, δηὰ ἰο δάδονγο υἱ σιν ἰὸ 
ΟὨ τ δι δ Υ ἴπ ἰἰ8 πηοϑὺ σοηογοίθ ἰοτ πὶ 88 5660 ἴῃ 
ἐπ Ῥογβοὺ δπὰ νχοσῖς οὔ ἐϊ8 ἠουαπάου. [6 μὶβ υἱϑν;, 
Ῥτγοδοιίης ὙγὲῈ8 ἰ90 δοί ἰδ ρατὶ οὗ δ μεγα])ὰ, ἰὸ 
Ῥτγοσϊπίπι, ποὺ ορἰ πἰοϑ, Ὀυὺ (16 ἔδοίβ δη ἃ πιοβϑλζ 68 
845 ἰηϊτυϑίοα ἴο Κἷπι, δῃὰ ἰο 1οὲ ἐμθπὶ Βρϑακ [ὉΣ 
ἰδ δηξοῖντοθ. Ηθησθ ΜΘ ἈΓΟ ΒΟ (0 ἴαἶο ἷ8 ἰΔΏ- 
ἄπλρμο πιοϑὶ ᾿ἰἰογ}γ. δὶ Βα γεϑοϊγθὰ οὔ ῥτο- 
οἰδί τοίη ἴἰο ἐπὸ Οοτνὶπί δη5 8 ΟἸιγίϑῦ ἱῃ Ηἰδ 
ΕΣ δη γγοτῖς, δα (86 ᾿ἰνὶπς γονοϊδίΐου οὗ (ἢ 9 
Αἰορ, 845 9 Τυαϊπ ἡπὰ πο 1,106, 45 ὑπ Οη6 

ἷἱπ πτοτη σοῦ δὰ δ}} {80 ἰγϑαβυγοβ οὐ τ ἰβϑάοηι 
δοὰ Καηονϊοάζο, 85 ἰμ6 βουγοθ οὗ δἱϊ βαϊναϊΐοη 
δα ὈΪοπθίης. σψθοπὶ ἴο Ὀσδ]ῖονθ ἰη, ἰοΥο ἃπὰ ΒΕΡΥ͂Θ 
ἯΔΕ ᾿ἰἴο οἰαγηαὶ. Ηΐ αὐδροὶ τνγ88 ποὺ ὑβθ ον οὗ 
βεΐθιησο, Ὀπὶ εἰβίουυ, δηὰ {π6 ΝΊΟΥΥ οἵ (μ18 ΕἸ ΔΙΟΥΥ 
ἧἷα, ἴο 190 (6 πογὰβ οὔ Οἰβμδυβοη, ἰδαὺ ““ΐ 
᾿ῖτοβ δῃὰ σχοροϑδὶβ (56 ] ἴω ἐμ σμπυγοῖ 88 ἃ τ 010 
δηἃ ἴῃ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΤΘ Ὁ 6 Ὁ οὗἩὨ (6 ΟΒΌΤΟΝ. [{ἐ ἐποτο- 
ἴοτο ΠοΥΘΡ στον οἷ δὴγ τοτο ἤδη αοἀ ΚΗ πι586] 7 
σδὴ Ὀθοοπιθ δηϊἰᾳυλίοα ; ἀπά ἰἐ πιαἰ δ᾽ 5 186] 
ἰο ἐπί ἀδγ ἴῃ δἷἱ (μαΐϊ {αϊηθ88 οὐ βῬονοΡ Ὑ8168 ἱΐ 
τοδηϊοοίοα ἴπ ἰΐα6 ἤγηϊ οδβίδ Ὁ] ἸΒῃπιοπὶ οὐἨ {86 
ΟΒυτοι.".---Ἴ7ὸ ἔποισ ΔΗΥ͂ ἰδίηρ." ΤΏοΓΟ ἰδ 8 
ἥοτοο ἴῃ {ἰπ6 80 οὗ (6 ψογὰ ““ ΚΠΟΥ,᾽ ἱπβίοαά οἵ 
ΦῬύοθοὶ,᾽"" οΥ ""1οδοῖ,᾽" ν ΐσι 18 ποὺ ἴο ὈΘ οΥθὉ- 
Ἰοοκοά. [1ἰδίιοννβ ἐμαὶ εἷβ ἀοϊουτηϊπαίΐοη οονογοθα 
ποῖ ΟὨ]γ ἐπ γσϑῆρο οὗ ἷβ σογ8 δῃὰ δεὶβ μυὺ 8180 
οὗ μἱα ἱἰβουριιίθ. Ηο πιοδηὶ ἐμαὺ ΟὨγὶδὶ βου ὰ 
811 νἷ5β. σοπϑοϊ οὐ ΒΏΘ88.]. 
γε. 8. “Ῥοθογὶθοβ (6 ῬΓΘΔΟΌΟΣ, 88 {86 [07- 

ΤΏΔΤ Ὑγόσβο αἀἰὰ μα. ἱδοιη6." ΒοηζΖοὶ.---Αηὰ Σ 
ὙΓΔ5 ὙΓῚ γοῦ, ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. Τί 
ταϊσας δὲ τοηάδογοά: ἷἵ οδίῃηθ ἰ0 γοῦ, 88 2 7ηο. 
χῖϊ. (δοοοτγάϊης ἰο 186 Ὀοιίοτ γοδάϊημβ). Βαϊ Ῥϑὰὶ 
δ βοτὸ δροδλακίης ποὶ οὗ πὶ5 οοπιΐηρ, Ὀαί οὗ 18 
γεδίοποο δος ποῖ (γ6 Ὁ. 4)ὴ. [ἢ 1ἰϊκ9 ΤΩ ΠΏ ΟΥ 
γενέσϑαι πρός οΘΟΌΤΒ 4180 ἰῃ χγτὶ. 10. (πρός: δε- 
το, ἐπ’ ῥγεβεποεὲ οἵ, χυὶ. 6, 7: 64]. ἱ. 18; ὅο. 
ἱ.: 1) Ηον Βο νῶϑ τ ῖϊδ ἰμοπὶ Β6 Ῥγοοθθᾶβ ἰὸ 
βἰαΐο ἴῃ το βιυνδίδηϊ νοβ α. ἱῃ υσϑαῖζιθ88. 
δίτιοο ἢς ἱβ ΒΓ βροδκίηρ οὗ εἷθ Ῥοσβοη δὶ Ὀοδσίηρ, 
Ὑ6 ΔΙῸ ποὶ ἰ0 πηἀοτβίδπαά ὈΥ ἰμἷβ ΔΩΥ͂ ΡΕΥ 68] 
ἱπβνπιίγ, δυο 85 ΜΤΟΔΙΚ ΟΥ̓ΔΒΠ5, ΟΥ̓ Γ660]6 οἢοδί, 
οὐ ὉΠ καὶ Π] 1 668 οὗὨ ἔοτπι [88 βίδη]ο0γ}; ΠΟΥ γοὶ ΒῺΥ 
δἰοἶηοθϑ, ΟΥ ζ60Ὀ]6 658, Ὀτἱηρίης ἱτὰ 10 ἀορυθδ- 

δῖοι οἵἉ δβρίγἰ 8 [88 Β Ποϊκοσὶ δπὰ 8:1671, (που ρῈ (μ18 
ψου]ὰ Ὀ9 πιοτὸ Ῥ]δυβίὉ]6; δπὰ, Ἰθδϑί οὗ 8ἃ]}, ΔῊΥ 
ἐς Βαρρϑαΐης ἔγοια τ ἱϊπουΐ, ᾿κ0 ρου βϑοα 088, 
δὰ βυβογίηρθ ἰπδίοιθα ὈΥ͂ ΟΙΒΟΥΒ [ὁ8 ΟἾΓΥΒοΒ- 
ἰοπι}, ννῖο ψου]ὰ Ὀ6 ᾿ποοηδίβίοπι 1} ὑπ 6 80 
οὗ (πὸ δβίηκυΐϊαῦ υθογ. ἴῃ Υἱοῦ οὗἩ ἰὴ Θχργϑδ- 
δβίοῃϑβ οὔ Ρδυὶ ᾿εἰπιβοὶ (2 Οον. χ. 1, 10; χὶϊ. 10; 
ἷν. 717-12) ἰ ψογὸ Ὀοίίον ἰο Το εν {88 ἴο ἰηπγασὰ 
ὙΘΔπο88, Ὀὰὶ ποὺ 50 τυ σἢ ἰ0 ΔΏΥ 86η890 οὗὨ ἀεΐοοί 
ἷῃ βοΐθῃσο διὰ οἀποδιίοη (50 ἀς ἢ εἰϊ6, Οϑὶ.), 8δ8 
ἰο ἃ Γοεϊΐης οὗ υἱἱοῦ ᾿πἀδαῦδοΥ ἴον (6 σα θα 6598 
οὔ [80 ψοΥΚ δπὰ ἔον {86 γοϑίβίδηοθ ἢ νου πᾶν9 
ἴο δπσουπίατ (866 Αοἱβ χυἱὶὶ. 9, 8.). [Βοπροὶ 
ΒΑΥ͂Β: “ΟΡΡροΟΒοά ἴο βΡον Ὁ (γ6γ. 4). 9 τουδὶ ποί 
ΒΆΡΡοΟΘΘ ἱπαὶ ἰμ9 ΑΡροϑί]68 6 γ6 δἰναυ δ ἰῃ 8 
πρτοοδΌΪο ἔγαιαο οὗ πυϊπὰ οΥ αυἰ6 ἴγοα ὕγοπη Ρ6Γ- 
ἰυγὈδ(οπ8.1] ὁ. ἐπ ἔϑασ δηᾶ ς. ἱπ δτϑδῖ ἴσθτα- 
ὈΪ14.---Τόττὴ8 οχργοβϑίνο οὗ σγοαὶ {ἰπι} 1 ν 88 
οοπίγαϑιοα νἱ ἢ α ὈοΪὰ δηὰ σοπδάοηϊ ἀθιη ΘΠΟΥ 
πιδϊηἰαϊηοα Ὀγ 1869 ΟΥ̓ ΘΟΠἑΠβ ΘΟΠΒΟΪΟΙΙΒΏ 688 
οὔ δἷ8 οὐνῃ δὈΪ 85, ““βιο! 85 δρροδγοὰ ἱπ ἰἢ9 
ΟΥ68 οΥ̓͂ δποϊοηὶ Ῥαρδηΐβαι ἴο Ὀ6 86 δἰριιεβὶ 
ΤΟΣ ΑἸ γ." ΝΕΆΝΡΕπ. [ μὲκ8 Ὀθθη ᾿υδι}γ οὔ- 
βογνοὰ ἐμαὺ δυοὶ δηχί οιῦ,, δυὶδίηρ ὕγοπι ἃ Β6Ώ8Θ 
οὗ ἰπδυβηοίοπογ ἴον ὑπ 6 σι οῦῖὶς οἢ δηά, 18 8 την κοα 
οπατγδοίογίβιϊο οὔ {π6 πιοδὶ ἀἰϑιΐη συ βῃ 6 ἃ Βογυδῃῖβ 
οΥ̓͂ αοἀ (860 Οπβἰδηάθγ). 86 ἰηἰογρτγοίβίϊου οὗ 
ΟἸββδυβοῃ ληᾶ οἴ ογ8 18 1688 σοῃδίδίθης ἸῺ {86 
ἰάδα ὀχργϑθβϑα ἴῃ ὑπὸ ἐογοροΐπ ας ἴθττα (“ἴῃ ψν 68 Κ- 
Π658.) ΤΥ υπὰἀογβίδη ἃ Ῥαὺϊ δϑ ἰμεϊπηαιηρ 8 
τιοἀαβὶ ἔραν ἰοϑὲ δ6 βιιουϊὰ σογστυρὶ ἴμ6 ὈΪΤῚη6 
γα τὶ ἃ πιϊἰχίισο οὗ δυπηλὴ οἱοιηθηίδ, δηὰ 
Ὰ1} ἴῃ (86 Ῥγόροῦ αἀἰδοθασχο οὗ πἷβ ἀαΐγ, ΤῈ 
Β6Π86 ΟὗἩἮ ἴπΠ6 Ῥίγδδο, ““ἰῃ ἔθαν δῃὰ ἰγοι Ὁ ηρ,᾿" 
νοῦ 18. ἃ Ῥτουθγθίαὶ ομα (θη. ἰχ. 2; Ἐχ. χν. 
16: 18. χίσχ. 16) 5 ἀοιογιηΐϊηθα ὈΥ (6 δοπῃροίϊοῃ. 
Εϊϑονσθοτο, Ἀ8 ἴῃ ΕΡΆ. νἱ. ὃ; 2 ον. νἱΐὶ. 1ὅ, ἰι 
ἀσποίθβ: δοξέϊοίία τουεγεπίία ; ΟΥ, ἃ8 Βοηροὶ: “Α 
ἴθαν ψ ποι ἀθουπ δ 80 ἃ58 ἰο οἴἶοοί οὐϑὴ 86 ὈΟΟΥῪ 
ἱπ 1.8 ζοβίυτοϑθ δπα τουθηθῃίβ.᾿᾽ 

Ψεμ. 4. θοβονῖθοθ {π᾿ τπηοὰθ οὗ Ῥγθασ Κρ. --- 
Απᾶἃ ΣΤΥ δΡρΘϑοῦ; δ ἃ σῶν Ὀσθδ ἢ 8.--- 0 
“ηἀ᾽ ἰπ νοῦ. 8 πὰ ἰμ0 ““8η4᾽ [πῃ Υ̓ΟΓ. 4 ὩΓ6 
ῃοί 90 τοϊαϊθα 58 ἰο Ὀθ Γοπάδυθα: “8 ψ6}} 1 πὰγ- 
8611---ἃ8 4180 τὴ} Βροϑοῖι." υΐ {Π6 γϑι οὔ {8.686 
σοπὐαποίΐο9η8 ΒΙΤΑΡῚΥ ῥοΐῃ8 γον. 8 ἰο {Π6 ργοσοάϊηρ, 
δυοὰ (0 βοοοηΐ, νϑγ. 4 ἴο συϑγ. 8, ριυιἰης 189 
τηδίίοτθ βιαιϑαὰ πὰ Παγηοηΐϊοιβ οοηποοίϊοθ. ΟἹ 
δοσουῃὶ οὗ ἰπ6 τοροιιΐοη ΟΥἨ “ΤΩΥ,᾽ 'ψΜῥΘὺὲ ΔΙΥΘ ποῖ 
δἱ ἸΙΌΟΓΙΥ ἰο ἰακὸ 80 ὑνο ψοτ8 ΒΘΓΘ 48 Ἰάθῃηίϊὶ- 
οἷ, ποῦ γοὺ Αγθ {8600 Βοὸ τοϊαἰοα 88 [0 ἱπάϊοαϊθ (89 
ἄγϑί {} 6 ἕοσττῃ δπὰ {π6 βοοοῃὰ ὑμ6 βυυ δβίϑῃοο οὗ 8 
ῬΤοδοξίηρ [80 βίη}. 07}. [Πα  γὸ ὈοίίοΥ ἰο ἀἶϑ8- 
ιἰσαΐθ (πο πὶ 88 ἀθποίιϊηρς, ἴ186 ἤἢγβι (λόγος), 18 
γυναι ἀἰβοουσβο, δὰ {πὸ βοοοπὰ (κῴρυγμα), πὶβ 
Ῥυ]ο ἀϊδοουγθο [80 ΟἾβῖι., ΒὕσοΚ., δηὰ πιο 
ΟἸΒ6Σ8]; οὐ, ἐῃ9 δτϑί, ἀϊβοοιγβο 'π ζϑῃογαὶ, δπὰ 
{Π6 δΒεοοῃά, ἀϊβοουγβα ἴῃ φραγίϊουϊαγ, υἱΖ., 189 
Ῥγοοϊαιηαίϊοπ οὗ ὑμ89 6ο8ρ6] [80 Ηοΐζοθ]. 1,688 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ 8 {πο ορίπΐου οὗ ἀο οι [Δἀορίοα ὮγΥ 
ΑἸΉ.], νῦο ἰδκοβ ὑπὸ ὑνο γογὰβ 88 ἀϑδι ρηδιϊης 
(ὴ6 Β4η16 ἰπΐηρ Ὀαὺ ἰὰ αἰδιϊποὶ Δβρϑοίβ; (88 [0Γ- 
ΤΟΥ 8 βίγ]6 δπὰ οουσβο οὗ δυζυτηοπί, {89 Ἰαἰ6 Ὁ 
ἷὶβ δηπουποθηχθηύ οὗἩἨ ΟΟΒροὶ ἴδοὶβ δηἃ σοηυἱοίϊοια 
οὗἉ (μοῖν σογίαἰπίγ. Ἐ---νσαδ ποῖ.---ΤῊΘ γ τ ΒΟΓΘ 
μδ8 ἰο ὈΘ Βυρρ!ἰοὰ ; οἰὐμον ἐγένετο ΤῸΣ γΟ Υ. 8, Οὗ 

4 ἀο Ὑ εἴἴο᾽ 5 Υνἱοῖν βῃου]ὰ "ὲό6 ἰοτηηοα “1955 ρΓΟΌΔΘΌ]6,᾽ 
ΨΏΘΠ ἰδ [5 ἰη ροτγίροϊ σοῃείδίθπου {τ ἴπ9 υδ6 οὗ [0 ΤΟΓΙΩΦ 
ἴμυ4 ἔαγ, [ἃ ἰ6 ἀϊδίου ἴο 806. 
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ἦν, τηοδηΐησ : ψὰβ ποὶ Γὰπγηἰϑδοὰ τ ἢ} (αἶα ἰν. 
82): ΟΥ: αἱὰ ποὶ δοπβίβὺ ἢ. Τ11|ὸ οἰιαγδοίον οὗ 
Ἀ1Ά. ΒΡΘΘΟΒ δηὰ ργοδοβίηρ 15 ἀοβογθ6ά, 1, πορα- 
υἰνοῖγτ--οῖ ἰῃ [06 Ὀθχϑυδδὶίνθ υοσᾶσ οὗ 
υυϊβᾶοπι, οὐκ ἐν πειϑοὶς σοφίας λόγοις.--- ἀνϑρω- 
πίνης : πιαπ᾿ δ, 18. ἃ. ρῖ058, ᾿ἰμβοσίοα τηοδί ῬγΟΌΔΌΪΥ 
ΧΒγου ρα ἃ ἔδίϊατο ἰο ρογοοῖνο (μαι ἴδ ποσὰ ἐμ 8 
ἕν 8 θὰ υϑοά ἰὴ ἃ βίυϊοὶ δηὰ βίη ρὶθ Β6ΠΒ6, 
δηὰ ἔγοτι (Ἰ|ὸ σοπϑϑαιιθηΐ ορὶ πίοι ἰδ αῦ ἐξ ποοαϑὰ 
ΒΟ αὐ Δ] Πολτοη. ὁ Τ᾽ Ἰβάοπι" 18, 41} {βγουρῖι, 
“ΒΥ ΠΟΠΥΤΏΟΙΒ θυ (ἢ ῬΒΙ]ΟΒοΡ ἢν. Τὰ δα͵θοιΐνς 
πειϑοῖς 88, ἴγουχν {π6 οϑι]ϊοβὲ ἐἶπιθβ, ρον 8 
βἰαπι Ὀ] πρὶ Ὁ]οοῖς, [ὁ 18 ἤουμπὰ 20 Ὑ]6ΓῸ 6180 ἱπ 
δἷῖ ἀτεοὶς Ποταΐατα, ἱΒουρσ ἢ 118 86 186 ψαγγωηίοα 
ΌΥ͂ ΔΏΔΙΟρΟΙΙΒ ΤΌΣ, 8 φειδός ἔτοπι φείδομαι. Βαὶ 
1.0 οχρίπαϊΐϊοη, νι μῖο ττουϊὰ ἰακοὸ πειϑοῖς 885 ἃ 
Βυϊδίαπίϊνο, ἴῃ {10 5686 Οὖ; ρεγδμαδίοπδ, δηὰ 
Ῥυὺ σόφίας λόγοις ἴῃ ἀρροϑίϊτοῃ, ͵ἰ8 ἐπαάτη 551 Ὁ]. 
17 ΟΠΙῪ ἴον {}}18 σοδβοη, ἐπὰν {86 ρῥαταὶ οὗὨἨ πειϑώ 
ΠΟ Μ}6γῸ οὐσιτβ. Ἠρησο μᾶνο δτίβοῃ τπὐϑηϊοϊα 
ΘΟ) ΘΟΙΌΓΕΒ [ῸΓ ομδηρσίηρ ὑμ.6 οτάϊΠΔΥΥ τϑδάϊηρ, 
ποῦ οὗἠἨ ὑΒΙΟΝ ἀγὸ ψ)ὸ2}}] ρστγοιπάρα, ποὶ δυθῃ 
ὑμο βυρφοϑίϊοι 80 ϑοιίοὶΥ τααϊηιαἰπϑά ὈΥ ϑοτη] ον, 
ποθ, ΕσὶΖοια, {μπᾶὺ ἰδ οτἰρίηδὶ σοδὰ ἐμὰ8: 
οὐκ ἐν πειϑοῖ σοφίας ἴῃ Διϊΐπρ δον} 6519 (ὁ ἐν 
ἀποδείξει πνεύματος, β᾽η66 ᾿ξ 18 ἀϑοϊδῖνθ αιραὶ δι (ἢ.ΐ8, 
ὑπαὺ ὑμὶ8 γοδάϊῃρ πὸ Π6ΓΘ ΔΡΡΟΒΙΒ δίομϑ ψἰϊμοαὶ 
λόγοις ΟΥ̓ λόγων, Ἐνθῃ ἴῃ (86 ΟΥ̓ ΠΩΡῪ σοδαϊηρ, 
“βάθια "ἢ ΓΔῪ Ὀ6 Τοραγθα δ5 δχργοββϑίης (ἰ10 
ταδὶ ἰάθα, ἱπαϑιθι ἢ 848 Ὑ6Ὑ. ὅ ἀοπιδηὰβ ἰ᾿ΐε. 
πειϑός, οἰ αν 886. πεϑανός [πὰ 89 Μεγοῦ βϑὺς- 
οβί8, ““ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ψογὰ πὶ δοιῃμοη, οἴ] .86.᾽᾽] 
Ξεξοοηυϊποίπσ, ιοἰππίησ, επιϊοίπσ, οοῖιρ. πιϑανο- 
γδγία, (οἹ]. ἰϊ. 4, [(ὐτιπιλία νεγδα, ργο δχρσιιξεί 5, 
Εἰ Ὠιασπορεγα οἰαδογαίϊα εἰ αα οδίεπίαίἑοποπι πἰίϊε. 
ὝΕΊΒΤΕΙΝ αὐ ἰο..1 2, ροπὶἐἰνοῖγ---οαῖ ἐπ ἄθ- 
το δίσατ: ἢ οὗ 89 βέρισιϊ δ ἃ οὗ ροῦχοι --- 
“«Ῥοπιοηδβιγϑιίοη ᾽᾿ βίβϑη 8 ἴῃ βίγοῃρ σοπίγαβὺ ν᾿ ἢ 
“ὁ ῬΟΓΒΌΔΒΙΥΘ ΟΡ 8,᾽ βῖποο ἐδ ψνογὰ 5 οἵϊθη υδοὰ 
Θἰβονθογο 4150 ἰο ἀθποία βἰγοης, δοβϑηὶ ῥτγοοῦ ἴῃ 
ΟρρΡοβίἰΐοῃ ἰο ψὶηπίηρ βρϑϑοοῖ. ΤῈῸ ΜΑΥ ἱἰῃ 
ὙΠιΐοἢ 10 185 (0 ὃ6 ἰακοὰ όγθ, ἀθροπὰβ ὕροὴ ἰπ6 
ἸΏΔΏΠΟΡ ἱπ ψΒΪΟΝ ψγΗἪαῪ Θοηδίγυθ πο αϑβοοίαἰοα 
ξοησίνοβ. ἸμοΒθ ΟΧΡΓΘΒΒ οἰΐμον (η6 οὈΪθοὶ οὗἉ 
186 ἀδπιοπβίγαίίοη ΟΥ̓ 1.8 δι )οοί. [πῃ ἐπ6 ΤΌΣΟΣ 
6886 86 Ρέ γηβθ γου]Ἱὰ τποϑη ἰδ 6 ῥτδοίϊοα] οχἢΐ- 
Ὀϊ(οα οὗἨ {11|ὁὸ βρίγἱί, 88. (86 βουγοθ οὔ βρίγιἰυδὶ 
118, Γοπ νης, ΘΠ] ὐοηΐπρ ἀπ Ββδποι γίηρ, πὰ 
οὗ (086 Ῥοννοῦ νοι γοϑί ἀθβ ἴῃ {8 βρί τὶ ἀπά 
ΓΟ} ἐὺ ρΑσ 8 ἰο ἤδη, [π 89 Ἰδίίον οαδο, (ἢ 
βρισιν τηυϑβὶ Ὁθ τορατάοα 48 ἀν οι ϊης ἴθ {86 
ἌΡΟΒι]6 ἰπιβοὶ, ἀπὰ νου κῖπρ ἐπγουρὶ Εἷπι, ἀΪ8- 
Ῥίαγίης ΗΪ8 ρον ον ἴῃ ἰμ6 ἔδοῖβ 6 Ῥτγοοϊαὶπιϑά, ὉΥ 
ΤΠ ΟΣ (μΒο οἰοοίΐνγο ἰο βαϊναίΐουη. Ὦδιδὶ 
ΔΌΪΙΠΕΥ 6 δὰ ἰοὸ σοηνίποθ δηὰ οοηγογὶ ποι]ά 
(5 0 δβογί θά ἰο {16 Ἰἰνίπα ΘΠΟΥΩΥ οὗ ἰδθ 
Βρίτί 086. ταδί μΒ6 88. [ἢ {18 ῬΓΔΥ͂, 88 
ΝΟΔΠΟΘΥ ΒΑ Υ8, “16 ἀοπιοηδβίσαιίίοη Γιγπἰβμϑὰ ὉΥ͂ 
(89 ϑρίτίε νου Ὅ6 ἴῃ οοηΐγαδὲ πὶτὰ ἐμαὶ ργο- 
βϑηιθα ἰπγουρὴ πογάβ, δηὰ ἰμ6 ἀοιπομδίγδίίοη οὗ 
»οιρεῦ ΔΙᾺ ὑπ. οὗἨ Ἰοχίοδὶ δγχυαιποηίδιίοπ. [1 15 
(10 ἰοβίϊ ποῦν οὗ ὑπ6 βρίτῖν τ λῖομ αἴοπο Ῥαὰὶ 
δ τ15 88 ναὶ." ΤὨΪΒ ᾿πἰογρυοίδιϊοα ἰ8 ἐο Ὁ 
Ῥγοίεγγθα, βποθ ἴπ {6 δηςϑιϊο οἴδυβα “ νὶβ- 
ἀοπι᾿ ἰδ ἰο θ6 τοραγάἀθὰ 88 6 βυ ᾽7θοὺ ΟΥ ΒΟΌΓΟΘ 
ὙΠΘΠ66 (86 ῬαΥΒαΔδγο πογάβ οὐἰ κί ηδίθ, οὐ τ πὶ ἢ 
Ὀοροίβ δῃὰ ργοβοηΐβ βοὴ. Ηδυαὶγ ἀθβογυίης οἴ 
ὨΟΡΘ ἐπππλὴ Τηθπίϊοη 8.0 ΟΧΡΟΒΙ ἰοη8 ᾿ἰκὸ ἐμαὶ 
ὙΠΟ Ὦ ἰα]68 ““Ξρί γι ἀμ ρονγον᾽" 68 δαυϊτα]επὶ 
ἴο: Ρονοσα] βρὶσὶΐ, ΟΥὁὨ ὙΜΙΟῚ. ΘΧΡ]αἾ ἢ 5 (Δ 9 ““ ἀθ- 
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τηοπδίγαίϊ ου οὗ {86 βρ᾽γῖν  ἰο οοῃβὶδὺ ἴῃ ἐμ ῥγοοῦ 
αἰοτάθα ὈΥ Ῥγορμθοΐθδβ, δὰ ἱμαὺ “" οὗ ροοΓ "1 
{86 τηΐγ8 0168 8] υτουρὰὶί (Οτί κοι ἀπ ατοι 8). 
Ενθῃ ΘΓΘ ΡΥΟΡΉΘΟΥ δπὰ τ }γΔ0]6 ἰο 6 ἱπουχαί οὗ 
ἴῃ ἰπ8 σομ οι 8.}}} {μ 6 Υ οουἹά ποὶ ὈΥ͂ ΒΥ 
Ἰη6Δ 8 ΠΑΥ͂Θ ὈΘΟῺ ΘΧΟΙ δίγον ἰπίοπαθα. [πῃ ΒΥ 
6850, (80 ΓΘίρογοησο συδὺ ὈΓΣΩΔΥΪΥ πα Υο ὈΘ6ΟῚ ἰα 
{πὲ Το] ΡΟΝΘΣ ἔσοπὶ ΒΌΟΥ͂Θ Ἡ ΠΙΟΝ ΘΟΥΘΥ ΒΟσΟΙ- 
Ρδηϊθά (9 ρῬγοδοβίηρ οὗ {16 Αροβίϊθ, διὰ νι ΐοΒ 
δορά Ὁροπ (μ0 εδσίβ 8δη4ἃ δοῃβοίθπμο68 οὗ 8 
ἈΘΆΓΘΟΓΒ, ΔΉ ΔΚΘΠΙηρ, ἀρὶ αὐ δα αὐἱοκεομίηνς 
(ποτὰ ἴο ἃ ΠΟῪ 116. [ἢ 4}1 (18 ἐγ γγὰ8 8 ἀ6- 
τιρῃβίγϑιίίοη οὗ ἃ δἰ χθοῦ βογί, το γ6 ἢ 6 η 18] [ῸΓ 
ἔδὶυ (88 186 Βίσο ζαβὶ δυρυμηθῃίβ οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΥ. 

γεβ. ὃ. Εχργοββίγο οὗ υἱιϊιηδίθ ἰἰθηΐ Ὀοίἢ οΥ͂ 
αοά ἰπ βδομαϊης Ηΐμ ἰο Ῥγοδοῖ 88 Ηο αἰά, διὰ οὗἵὨ 
ΗΙπιβ6] Υ δοιϊϊης ἱπ ΘΟ] δησα Ψ]ὰ ἰΐ,---ἰβαῖ 
γοὺῦσ δὶ δῃουϊᾶ ποῖ δίβηα πῃ 186 υνἱδ- 
ἅἄοσωῃ οὗ θῶ, αὶ ἰῃ ἴΠ6 ροτνοὶ οὗ 6οά. -ο--- 
ΤΙ δμὰ οἵ ργοδομίηρ ἰ8 δι ἢ ἴῃ ΟὈγῖβι. Βαΐ [ἢ 
(18. ἔλ} 88 στουπᾶάρα ὉὩροὰ δυϊηδη τ ϊβάομι 
δηὰ ἰἰ8 ἀγζυϊτηθηίβ δηὰ Ῥογβυσβίοηβ, ψΕϊοῖ 6 ΣΘ 
ΟὨΪΥ 8 βυρογβοϊαὶ δβϑοηῖ, ὑπ πη νγου]ὰ ἐπ Του 8- 
ἰἰοη 6 Ιοοβ6. 10 οου]ὰ χαιηδῖη ΟὨ]Υ τἀ} 11] 85881]6α ᾿ 
ὈΥ Βίγοῃιβ" δυζυμπιθη δ οὗ ἃ σΟΠίγΓΔΓΥ δου. Βαὶ 1, 
οη ἐδ6 οἴμος μδῃά, [αὶ ἢ} Τοβίθὰ ὑροὴ 8. Ὀἰνὶῃθ 
ἀοτηοηδίγδιίίοη, ΠΟ ὙὙΠ11|6 ἐὺ οοηγϊηοθά, σοἢ- 
γογίβα 4]80, δῃηὰ 80 ἰοοὶς ροββοβϑβίοηυ οὗ {86 νν 80]9 
τιϑη, ἐΐ 8 βοὴ ἥχοἀ δηὰ του θΌ]ο, δηα οουϊὰ 
Υἱοιου τοῦ} Υ νι ιδίαπα 811 μ6 Δ8884}}{8 οὗ δυϊηδὰ 
ῬΟΨΘΡ δηὰ δτί. 

[“Ποηρίπυβ Δ᾽]. 468 ἰο ὑπὸ δοτυρὶ διὰ Ὁπ8γ8- 
ἰομγαίϊο βίγ]ο οὐ ἩΒΙοἢ ἐλ 6 ΑΡΟΒΙ]6 ρυϊάθβ Ἀἰπηβο] τ. 
Ῥωὺϊ οὗ Ταγϑὺβ γαἃ8 {6 ἔἢγϑὶ ψγμπὸὺ τηδϊπίεϊποὰ 
Ῥϑινο δϑβογίίοη Ὑἱ μους οἰ οχαίθ ῥσγοοῖ.᾽ "--- 
ΞΤΑΝΨΕΥ]. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1, Τῆς παίμνε 97 7αἴλ ἐπ Ολιγιδί.----τὶ 8 ἃ ἰσυϑὲ- 
[Ὁ] ΒυΌΓΓΘΒαΡ οὗ βουὺὶ ἰο Ηΐ : ἃ σοηγίοιΐοη σοπ- 
σογηΐηρ Ηΐ πὶ, τ αἴ ἢ ᾿Π ΟΙΥ 68 δὐ {ἢ ΒΆΠι6 {πὶ 8, 
απίου 1} ΗῚ5 ΡΟΣβοι, ούθῃ 88 ἢ 15 οδογοὰ υυπΐο 
1.9 [ῸΓ ΟἿ Βαϊγδιϊοῃ---ἤθησο, τ} Ηΐπὰ 8 “1119 
ογιοϊδοά,᾽" [10 ἰβ ἃ τασορίϊοη οὗ Ηϊΐπι 'ἰπ βυο ἢ 4, 
ὙΔΥ (μὲ Ηο ἀν6}}]5 ἰῃ ἃ δὰ νὰ ἰῇ Ηΐπ. Βαὲ 
(8 ΡΥΘ-ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ 8ἃ τοηυποϊδίϊο οὗ 84}1 βοϊἕ- 
σοηἤάσῃος, δηα οὗὨ 4}1] ἰγυβί ἴῃ δΔηΥ (πη οΥοδ- 
του δὰ υπλη, ν ὨούΒ 6. 1 6 ἴῃ π6 Ἰΐπα οΥ̓͂ 
δοίΐο, ΟΥ̓ ῬΟΓΡΠΙΪΘ510Ώ, ΟΣ οὗ βυβογίηκ, 88 ανδὶ]- 
ΔΌΪΟ Ὀοΐογο αἀοἂ ἴογ ψογκίης οαὐ ΟΥ δΑγπΐῃρ 88]- 
ναϊΐοι, ΟΥ ἴῸΣ 6ϑ 80} 18 ϊηρ απὰ ΤΟΒίΟΣΙὨ ΟΌΓ [ὲ]- 
Ἰοιν 8} τὰ} αοα. [Ιὲ ἰδ δὴ δβοὶ ψ}}}6}1 6 ργοσοθα 
ΟἾΪΥ ἔγοπι ἃ πυϊπὰ χοπονοα δηὰ βίγοηρίμοποὰ ὈῪ 
{π6 τοὶχὶ οὗ Ὀὶνπο ἰούθ, βίηοο αοἀ᾽ 8 ϑρὶνι! δα 
ῬΟΥΟΥ ΓΘ ΟΡΟΓαίγο ἴῃ 1{, Βιοντὶηρς πα σου ποῖ κς 
ἐῃ6 ΒΙΠΠΟΡ ὁπ 6 ὁπ6 Βοηὰ οὗὨ δὶ8 ονὴ χυϊ]οὃὺρὃὔὯ δὴ ἃ 
᾿πΒΟ ΒΒ ΟΙΘΏΟΥ [ὉΣ ἰπηδΒ6] ἢ, δὰ οὐ [86 Οἰμοῦ Βδηὰ 
οὗ {86 ΒΟΥ δπὰ οοϊηρδβδι οηδίο ἴον οὗ ἀοἂ, Ηἢ5 
βαυΐῃρ υἱ κι θουβηθδβ δπὰ Ηΐβ δ᾽ ζγδοθ ἔπ 
Ομ γίδυ; δηὰ {ΐ8, ἴοο, ἴὰ ἃ ὙὙΑΥ ἰο ἰαἶκο ἀοννπ αἱϊ 
Ὀοδδέϊης, δηὰ Ὀοχοί δὴ ἱταρ]1οἱὲ το ποθ θροὰὶ αἀοὰ 
ΔΙΟΏΘ. 

2. Τὴε δοῖδ πιοραη ἰ0 »γοάμοε 7ζαϊ(λ.--- 18 86. 
βίγ]θ οὔ Ῥσϑδοβίης  ϊσο Ῥγοβθηΐβ ἰμ6 χζγοαὶ ζδοῖ 
οὗ γοἀοιωρίίου ἀἰγθοὶν ἰο ἐμ οαγὶ ἰπ ὑμοἷγ βίτὰ- 
ΡῬΪ6 Ὀινΐίμο ΘΠΟΥΡΥ, Μἰΐμουῦ (116 δοσοβϑβουῦὶθδ οὗ 
δ δβαίΐομοθ δηὰ αὐ. ἴῃ βοῖ Ὀσοδοβίηρ, 
Θοά᾽Β ϑρίτιὶ δῃὰ βόνον ὁδὴ Ὀθδγ ἐθβιϊ ον, δὰ 
αἰονιν Ογῖδι, πὰ Ὀγίηρ ἰο τη8η᾿8 ΘΟΠΒΟΪΟΒΏ 688 
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δβονογοϑί ἰλβκ. δ μλά 7ι8ί Ἰοὔὲ ΑΙ Π ΘΠ 5, τυ ο το, 
ποὶ νγγὶ πδίδπάϊηρ 18. ὈγΠΠΪα πὸ δαάϊοποθ δηὰ σγϑαῖ 
ΒΡΘΘΟΙ οἢ) Νίατϑ ΗΠ]}, 6 αὰ πχοῦ τῖ ΕΔ σοπιρᾶτα- 

Ὕ γόϑοοτον, Οὐ 9 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, πυπιδη Τβοίονὶο ] ΟΥΥΘΙΨ 5118] σθοοθβθ. ἴγο τοδᾶ οὗ πὸ ΟΠ Ότο Πᾶν- 
ψ τὰ 115 γι ᾶσο5, δὰ Πυτηδὴ ΠΣ ΟΒΟΡΒΥ ννῖ0} 115. 1 ἱπρ Ὀ66Ὲ ουπᾶρα ἔμοσθ. Απᾶ πον 6 ἰδ ἴο ΟΥ̓͂Σ 

(1 στοαί η688, πὰ ΒΟ] 6858, δηὰ τὰ ἰϑάοτῃ, Ἴ 

ἀροσυϊπ ἴοπ9, δτὸ ταϊη κί ἀρ τυ} 0506] ᾿ 9 αοϑρϑὶ ἴῃ ἃ οἱἵγ (αὺ ργοβθηίθα ἴῃ Δ ΗΥ͂ Χ6- 

εἰονῦ οὗὨἨ Π1|59 γοάδοπιπρς ἴοῦα ἰπ ϑιιοἷϊ ἃ ΠΊΔΠΠΘΥ ἃ 
ῖο ἀπ το οᾶτ ἴου δὴ οχϑγοῖθθ οὐ δίῃ. 

ἴμοτγὰ οογοα βοῦιὸ οὈὐϑιγυσιίοι 8 ἴο [Π6 ορογαίίοη 1 Βρθοίϑ [ἊΣ ρυθδίϑυ οὈβίδοϊ οβϑ (ἢδπ Αἰμοῃβ αἰὰ. Ἰη 
οὔ (85 Ὀἰνίηθ ρου; {π6γ0 Βοῖῃθ ῬΌΓΟΪΥ υλδη | κά οι ἰο {πὸ Ῥτῖάδ οΥ̓͂ ῬΡΒΙΠΟΒΟΡΗΥ (Π6ΓῸ τνᾶβ ἰὸ 
ἰηδαοποθ, δι οἷ 88 (80 σΒΘΓΙ ΟΥ̓ Βιγ7]6 ΟΓ οΥ̓͂ ἤπθ  Ὀ6 Θῃοοπηξοτθα 6 ΤῸ ἃ ἀορτοο Οὗ ἸΌΧΟΓΥ ἀπά τὶοθ 
τοδϑοηΐηζ, ἰὰ ΤΛΥ 6, 5 ροΥβο 65 ὑπ Ὀἰνγίὶπθ ἰῃ- [ὯΟ γΒΟτα 686 9 Ὀ6 ουπηἀ. Απὰ ἰΓ ἰΠογα νὰ 
βυαρησο, δηὰ νχὸ ἔδὶϊ οὐ Ὀοΐηρς ἀγα ἱπίο ἰδ] δ᾽] γ6 δὲ Αἰ ἤθη 5, ον τιον τροσο ἰπ Κα] Ποοὰ 
Βρδότγα οὗ πὰ γα [861 7, “258 ἰὕ 18. ἰὰ 96805:᾽ οὗ ΓΔ] ὺγΘ δ Οουιπί ἢ ἢ [ἰ 18 ἴῃ νἱονν οὗ ὑπ 655 ἀϊ5- 
δογο Βαπιδη 86] 50} 6858 δηὰ ῥγίαο 51}} ἤανο ἔγοο [ σουταροπιοηΐβ, ἐμαῦ (6 ρῥἱοίαγο τ ἰσἢ ἐμ ΑΡοβί]θ 
Ε0Ρ6. ᾿Κ.58 ἐδμοὸ γοϑυϊὶ, ψγὸ αν ἰηϑίθδα οὗ ἃ ἥτπι [88 σίνϑη τ. οὗἉ μἰπη8616 οδίαἶτ8 1.8 Ῥοσυ αν ἰπιο- 
δηὰ ἰαϑίϊπρ ἴδ. , ΟἸὨἿΥ 8 ἔδθῦϊα, 8: οΚῚν ορίπίοη, γοϑὲ. Τ6 πιαΐῃ δαί τα οὗ ᾽ὑ ἀγὸ 1. Ηἰβ ἱηναγὰ 
πο ἰΒ οὐ σ σοδ αν ἰοὸ γἱο] (0 δουη 6Γ-ἰπἤπθηορδ, | 66] ρ8. Ηδθ ἰβ πού ὈοϊΪά, ἀοδαηΐ, 861-δϑυγοὰ, 
οΥΓ ἴο διϑηχοῖ Βυϊοῦϑ, ΟΥ̓ ΪΟ ποῖν βύβίθιῃηϑ οὗ 88 δ ΘδΡ ΕἸΥ ὙΑΥΣΓΙΟΥ Ρυβαϊηρ ἊΡ 0 δὴ 4βϑβ8δ]}. 
ἰδουσι!; νυ ἴοι 4068 ποὺ ΘΑΥΓΥῪ ἰπ ἰίβοὶ [ἢ 6 110 1 Οη [86 δοπίγα νυ, ΒΘ 15 τη 6} σαϑί ἀονγη, σοπβοΐοιιϑ 
οὗ πιδὰ ἰὰ ΟΕ Υἱβί, οὐ οὗἩ Ομ γὶϑὲ ἱπ τλῃ ; ΜΒ] ἢ ἰΒ | ΟΥ̓ νγ ΚΠ 688, [Ὁ]} οἵ ἴθατ. ΤῸ (86 ουὐιναγάὰ εἰσὶ, 
ποῖ ΒοΑνΘηΪγ, Ὀὰσὺ δαγιΪγ, ποὺ ἀοορῚῪ τοοίθά, Ὀαΐ 1 (ΒΘ ΓΘ 15 ουύοσν ἰδίην δραϊηβδὶ ἢ. Βαῦ ψ 116 [86 
ΒυρογῆοῖΑ], απ οὐοῦ σλαν [0 τδηϊϑὰ ἀνγαν, β68}} ὑγθιι Ὁ 168, {π6 βρὶγὶϊ Π88 σουῦγασο ἰο ρὸ οπ, 

ἃ. Τὴ πιοοά απὰ αἰείμας ὁ ἰζλε Ολνίδίίαπ ργεασλόν, ᾿ Ὀοϊηρς ἰταβίαϊ ἴῃ αοαὰ. 2. ΗἸἾ5 ἀεοιογιαϊ μαι οἢ 8.5 
δ ψἴοὸ οἰοα ΓῚΥ ρογοοῖνοϑ Ὑπαῦ αὶ 18, ἀπ παι (0 {86 σοῦτδο ἴο Ὀ6 Ραγβιορά, α. Ησ ν}}} ποΐ σαΐογ 
Ἶβ τοααϊβῖϊο ον ἴὑ, δὰ τιμαὶ ἀοροπαβ οα ἰΐ; ψ|λο | ἰο ἐπ ἰλϑίθβ οὔ ἐμ Οουὶπι Βἴδπ5, δπὰ (μίηἸς ἐὸ νυ ἰπ 
806 38 Ἡἢδί ὈΦΥΥΪΟΤΘ ΟὗἨ ΟΥΟΡΥ͂ Κίηᾶ, Θϑροοία!ν οὗ (6 πὶ ὈΥ͂ στα γί, (Π6806β.0. ΒΕΪΠΘ οΥΔΙΟΥΥ ηπὰ 
.156 οαἸτατο δηά [00118}} ρτὶθ, Ορροβο ἰποιηβοῖνθϑ  Β 16 ΡΒ ΣΙ ΟΒΟΡΙΥ, ΒοιγοΥοΣ ΘΑΡΔΌ]6 οΥ̓͂ (μ686, Βα 
ἴο ἰἃ; το υπἀογϑίδη 8. ΒΟΥ {8.9 ΡΈΓΟ 8Δηἃ τί 655 [γ8 δ8ϊ46. ΤΉΘΥ ἀγα πού {86 πηθλῃ5 1ὉΓ ννἱηπίης 
Ργοβοδίης οὐὗὨἨὨ ΟΝ τῖϑὺ δοηο ἢ85 ῬΟΟΥ ἴ0 διγΆκϑη ΓΔ}, ΓῸΡ δβανίηρ Βδου]8. ὁ. Ηδ νν}}} βσΡΙῪ ῥγο- 
(ἢ, δπὰ γοῖ ναὶ ῥτολιάϊοο5 {ΠΟ ατὸ δραϊηϑι  οἰαΐπι ὑπ 6 (οϑῳ οηΥ οὗὨ αοά, μοϊάϊπς τ ΟἸγῖϑί πὰ 
δβυσι ργοδοησ, πα ΠΟΥ͂ Π1{{16 10 18 ΔοσορίδΌ]6 ἰο  ἃ}1 ΠῚ8 ροῦυ, δῃά ἴῃ 411] Ηἰ8 βιδπιθ, ἃ8 {6 ΟὨ]Υ͂ 
ἸΏ0ῃ, ΟΒρθοΐΕγ ἰο {π6 εἰσιν οἀπσαίοα 6]15865, τ᾿ 6808 ψΐσῖὶ αοα πα δρροϊηἰοα ἰο τὰ κα τηδῃ 
811 ἰο [086 νγμο οἰ Ῥγαοίΐ8θ Οὐ ἰοϊογαίθ (6) γ͵86 δηᾶ Βοὶγ, θα] νας ἰδὲ ΠοινΘΥοΡ πχποἷ τἢ 8 
ἔτοβθοῦ ΟΥ Ι070 τοῆποα ἰογηϑ οὐ τ|]οϊςο 655, αἰ ἢ βοδηάα}ζο ἰδ 6 παίατγαὶ Ἠδαγί, δ ννὰθ ἰδ 6 
854 ον (6 ψ Ποἷο [16 ἀπὰ Ὀοΐης οὗἉὨ ἃ τηλη βίγῖνοθ ἀοσπιοηδβίχαϊίοη οὗἩ αοα᾽ 8 βρὶγὶξ δηἃ Ῥβοῦνοῦ ψ ]οἢ 
δξγαϊησι ἐπ6 ἐγαΐϊῃ τ ϊσΒ 86 κα (0 Β[αὺ {μοῖὶν 83601- [ΞτνουἹὰ δ͵οπο ῥσονο παραγ ΤῸΣ (μ6 ονογίηγον οὗ 
δϑθπ089 δῃηδ ἐὑπμποῖγ Β6 808} },--τὰ ρογβοὴ τνδ0 | Βηίδη, δηᾶ {6 βεἰ(ἴπρ ἃ οὗ Θοα᾽ 8 Κίπράοπι. ὃ. 
οι ρτο θη 45 4}1} (819 838 ἢ6 οὐρᾷί, νν}}} τοσορσπΐζο , Ηἰβ αἷπι. Το δὶ ἢ 6 ταϊρ ὺ αυσαοη Βῃου]ά γοϑὶ 
δη ἔδεὶ 1 ἰο Ὀθ 8 ἰα8]ς ἰγϑηβοθπάϊπρ ἃ}} απιλῃ [ἷπ ποίη ϊηρ 6 πιϊχηῦ ΒΔΥ ΟΥ ἀο οὗἩ μἰτμδο]ῇ, αὶ 
ΔΌΠΙ ν, δᾶ ἰοο ἀἰ ΠΠοα]ὶ ἔον Εἷτα ἴπ ἐπ 6 ᾿προνῖθο-  ΒοΙ οἷν ἰπ ἐπα Ἔχ ῖ ᾽ (ἴοι ν 1ο].) οὐ Βμοιϊ πᾶ 9 
ἴση οἵ 18 βρίγιϊαδὶ 1106, ἰο σοὸ δογολά ἱπίο {μο οὗ Ηϊταβοὶ ἐπτουρσῃ [86 8ὅ0η ψμοπὶ Ηδ δά δβοὶ 
ποτὰ, Θβ ρϑοῖ ΠΥ ἰηΐο 186 οτος οὗ ἐμ γοβηρᾷ απὰ | ΤΓοτί, δὰ τ Βοῖὰ Ῥαι] πγὰ8 ἰηἰοπὲ οα πο] ϊηρ ὑρ 
Ἰεαγπϑά, 88 ἃ βἰ πιρὶβ ρυϑϑοῦον οὗἩ Ογἶβί ουποῖβοι, 1 ϑέονο {86 πιϊπα 8 οὗ πιθὰ ουύϑα ἰο (6 υἱΐος ἰαΐης 
δηὰ ἰΠ6γθ τηβϊ πίῃ ἢ15 βίαπά, Τη6 Ῥουβοῦβ πὸ | οὗ ᾿ιἰπ)86 1 ἔσοπι υἱϑυ]. 
ἰθοτο τηθοίϑ, βοοῖς μοῖρ βαϊ  ϑβοϊίίΐοη ἰπ ατί, δπὰ 2, ΗΕυΒΝΕΚ:---Τ 8 ΟΠ τ  βίΐϊδῃ πὲ ὅγϑῦ πη] Γῆ 
βεΐοποο, δὰ Ἰοδγηΐηρ; ΠΟΥ ἰδ κο ἀρ] ρον ἰὴ Ἰαχ- Οἷπ Οσάοῦ ἰο Ιοασπ. ΤῸ ῥσγϑδοῦ Ομ γὶϑὶ ὑπὸ Ογαοὶ- 
ὈΓῚ δηὰ Βροηϑ41 Θηϊογπιοηΐ; δηᾶ (6 Καον]οάρο θα 15 ἰο ρυὶ Ηἰπὶ διὰ Ἠΐβ διοπίης ψοῦῖ αἱ [86 
οὗ (μῖ5 ἔλοὺ δΌ κι 65 οοηδάδησδο, ἰδ κ68 ΑΌΤΔῪ Ὀοαβί- | ἰο0ρ, (0 Βοὺ 41} ἰγυνα ἴα δοπποοίΐοι νχὶτἢ {11686, πὰ 
ἰπσ, θοσεὶθ (ἰπιϊαἰ ἐγ, σα Κ ἢ 8 δηχίοίυ, γα ον] ἰο ἀοτῖτο 81} χκοοά ἤγοπι {8686 (τοῦ. 2). 861 -αἰ- 
8 ηλῇ ἴο (6 ΥΘΥῪ ἀπϑὺὶ τ] ἃ 86η86 οὗ ῖ8. οὐὴ  ἤάθησ6ο ἱῃ 8 Ργθδ ον Β61Ρ8 το γα ἰμδῃ Βαϊ -οοπῆ- 
πΡΔΚη655. αὶ γον (18 ΤΟΥ ΤΘΆ 50. 065 μΠ6 Ὀ6- [ ἄθηοοθ. [Ιὑ ἰ8 8 στοαὶ (δΐπρ ἰο βίαδπα ἴῃ ρῥίαοο οὗ 
Ἔ016 81} [16 τηοῦο Βαϊ 8Ὁ]6 δὴ ᾿ἰπϑιγυμιοηὶ ἴον ] ἀοα δπα ῥτοοϊδὶπι ἢ 8 νοσγὰ ἴῃ ῬτΌβ6η66 οὗ δΔη- 
Οδτίβι, Ὑπὸ τῆογθ οπιριϊοα ἢ 18 οὔ 86}, {19 τηοτο | ροβΒ δῃ!ὰ πιθὴ (γον. 8). ΟΕ βίη 18 Βυβηοϊοπί 
ἐδ αοἂ ἱταρατὶ ἰο δἷπι οὔ ΗΐβΒ ο5ρίγϊδ δηὰ ροινογ, ἴον 1861} δηὰ ποοὰβ. πὸ δἀγνϑηί( (ἴοι αἰά8. Νὸ 
δη ποῦὶς ἴα πἴπιὶ δηὰ ἰβγουφὴ [ιἷπὶ, {8 6 Ἰηοτα ΝΠ ἰ ῬΥΘΔΟΒΟΣ ΒΒου]α 80 ἴδ᾽ Ἀπ 16 Εἰτ)Β6} 7 48 (0 Βοοκ 
δε Ὀ6 ἀϊπροβοά ἰο ομουίϑῃ ἃ ΠΟΙΥ δοιγαρθ πὰ 8686, ΠΟΥ ΒΒοι]ὰ {ῃ6 Ῥ600]6 Ἔχρϑοὶ ἱῃοῖη, ὙΠηὰΐ 
κοπῆίοησο ἴῃ αοά. ἯΙ “(6 Γοο1 15} 6595 οὗ ] 18 {πο ἀοτηοηῃδίγαϊίοη οὗ ἰμ6 ϑρί τὶς δηὰ οὔ βονοσ ὃ 
ῬΓεδο τ "6 Ψ1}}} θ6 τολν ἐο θη δοῦπηίοῦ 8 Ἰνου]ὰ ἰ {γογ. 4). Τὸ ἰ8 ἐμ οοηγίοἰΐοη οὗ βηῃ). δπὰ οὗἉ ἰῃ6 
(α]] οὔ οὈϑίδοϊθϑ, δῃὰ ἅπα μἰπιβοὶῦ ϑίσοηρ οπουσῇ ποοὰ οὗ ἃ ϑανίουτν, τυ δῖοι {86 ϑϑρ' τὶ ον Κα ἰπ (86 
10 οΥγ ΒΓΟῪ 41} 118 ὉΠ] γαγ 8, γἈ1}]90 ἢ6 Μ1}} 66]  ποαῦί ὑμβγουρὰ ἰμο αοβροὶ. Τἷβ 18 βοιποί ἰηρς 
δρδδλιηθά ἴο τοϑογί (0 βοῦν ἂσὶβ [0 ζαϊηΐπρ δὴ, ν 6 ἢ ὯΟ τη8ὴ ὁ8} οἴθοι οὗ μἰτηβοὶ, Ποποθ ν]ιαὶ 
εαίταθοα ἴος Ὠἰπιβοῖῦ. Απά ἰἢ6 δαγηθδί δηἄάθανου [26 ῬΥΟΔΟΠΟΥ Π858 Ῥτοδιι ΠΏ ἰο βιγῖνα ἔου, 5 
οἴνου οὔθ, ἰοῦ ἢ μοῦ θοἂ δομίονοϑ οσρ᾽οἰίβ, ἐμαὶ ἐπ6 Ξρὶ αἱ ἸΔΥ ορογϑίθ ὑμγοιῦρῇ 18 πνογά:; 
5 ἴο Ὀεοοπιθ 8. ΒΟ ἢ 8 βἰπιρὶο ἱπδίγαϊαθηῦ οὔ ἰμ6 δῃὰ {π6 ΒΘΆΤΟΥΒ, ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ἸΩΔῪ ΟΧΡογίθησθ ὑ 18 
ϑρίτγι! ἰὴ βαδάυΐης {86 πθατὶϑ οὗ ταθη ἰτου ἢ μ6 ] ΒΟΑΥΘΠΙΥ ρον ῦ. ἴπ οτὰον ἐμαὺ ὑπθ Ῥγοδοῖοῦ 
ποτὰ οἵ ἰγυαίδ, δπὰ πὶἰπηΐης (μοχὰ ἰο ΟἈτἰδβί. ἸΏΔΥ Τ]ΔΚ6 ““ ἀοτηοηβίχοίἑοα οὗἩἨ {6 ϑριγὶι,᾽" ἢ 

τιϑὶ πανο ἰδὸ ϑρὶ τι, Α Γαϊ (ἢ πϊιῖοῖι γ 8.8 ἌΡΟΠ 
γοραταὰ ἴῸΥ ἃ Ῥἢ]ΟΒΟΡΙ ΟΡ 15. 1, ἱπηροΓο--τᾶ ΤᾺ ΤΠ 8 
ὨΔΙ16 15 Ραΐ ἴον ΟἸΥἾ8ι᾽8; 2, υηδαίο δπά ἢ616--- 
Βυπηδη Βγβίοιαβ ογσγονγὰ δδοῖλ οἶμον οὔ; 8, ἱπορο- 
γαϊγο---ἰθο ΚΡ τι οὗἩ αοἀ 18 ποὶ 118 Βουιγοα; 4, πο 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[Ἰ. Ῥαιὶ {δε ραζέεγη οΓ απ Ευαπρεϊίεαϊ ργεασλον. 
θὴ εὐἰοσίησ Οογίμι Ῥαὰ] 88 σοηΐτγοπίϊης Ηἷ8 



δ4 

βουυΐη6---δοῖθμοθ ᾿88 πὸ ζδι (ἢ -Ὀοροίπρ Ῥόονου. 
ΤῬΒΟΡΟΙΟΡ 6 8, ΟΠ 8018. 8 [1 δου ποὺ Γαδ ΡΟ 
Βομοϊδϑίϊο νυν ιϑάοιῃ, θὰ ὁπ ἐπ ρονον οὗ ἀοὰἂ το- 
πονίης 86 Βοατί, δὲ 8 ρδύϑοῃ ᾽)88 δχρϑσὶ- 
οησοὰ νη οδηποὶ Ὀ6 ἀγαθὰ ουΐ. 

ΗἘΈΡΙΝΟΕΚ:---Ογῖϑὶ Οτυοϊβοα {19 Ῥτοϑο ον Β 
ΑἸΡδΒᾶ δπὰ Ομμομα. ΑὙΔΥ ν ἢ ἤΠΘΟΥῪ δπὰ ἤθαί- 
ΕΓΒ! [1,686 ϑρίγιὶ οὗἨ ἀΟοά δρϑδῖκ 'π ἰβοθ. Ηο 
Κιονϑ πον ἴο δ10 (86 μοατγὶ (γον. 2). Τθο89 ὁο0η- 
ἀυοίοτθ ἴο δβαϊναίΐοη ψγῦο δυο Ὀθθη Ῥγουθὰ ἴῃ 
ἰθ ἔάγπδοος οὗ δ] οίλοη. δγὸ ὑπ6 Ὀοβὲ δρργογυϑα. 
Τὸ (0 τραυΐποῦ ὁ ἃ Υἱ]ὰ β68, Θχρδυΐθησθ 18 
ΘΥΟΥῪ ἰδῆ. ἴο ᾶνθ ΟἿΪἹΥ βιυάϊοα τηδρ08 δἱ 
ΒΟ; οο] Μ111 ῥσονὰ οἵ 1110 δοσουπηὶ (τον. 8). 

αοΒ5ΒΝ ἘΜ:--- πὸ ἀοδίῃ οὗ Ομ τἰβὺ δύ Ὀ6 γθοορ- 
πἰσοὰ δπὰ ογοάϊθα, Τΐδ ἰ8 νι αὺ σαρ λγαίθβ (86 
Βοδτί, δη1 κΚἰ πά168 (π9 ἦτο ἰῃαὺ Ὀυσηθ. δίϊῃ ἴῃ 
186 ϑοη οἵ αοἀ ἰδ ὑπὸ σγϑδίϑϑί τηΐσϑο] οὗ ργδσϑθ. 
1 ἰ8. ἃ σγθαὶ σοηῃβοϊαίίοη (δαὶ πο γ δηὰ {Π69γ6 Ο1)0 
ΒΟᾺΪ ἰππὶ ὮΘΑΥΒ 08 ἰδ Ιη846 ἰὁ0 ΘΧΡΘΓΪΘησ69 {86 
Ῥονον οὗ ΟὨμνὶθὶ Β Ὀ]οοά ἔοτ ἐπ6 ἴογχίνθῃθββ οὗ 
δ'ῃβ. Ηρ Ψῶο ργοδοῦθβ Ομ γί ογτυοῖβοα πηιϑὶ 
ἈΪπη80] Γ ὍΘ ΓΟΔΩῪ ἔοῦ ἃ ογτυοϊχίου. Ῥδὺϊ ἸΓΘΙ- 
Ὀ]οα ψ Ὠ1ὸ Ῥσοδοββίης ἰμδαᾶὶ πο Ὀ]οβθοὰ 189 
νοΥ]ὰ. ΜδηΥ ἴδ]8ο ἰθδοίοση, 0 ὈΘΙΤΑΥ͂ {86 
ψνοΥ]ὰ δηᾶ }0}} 1 ἰηΐο ἃ ἀδαὶῃ βῖ96Ρ, βρθὰκ ψἱ 
Ῥοϊὰ ἔγσουϊ δηὰ υἱϊμουῦ Βθη86 οὗ ἀδῆ ον. 

ἈΙΕΘΚΕ :---ἰὸ 19. ἃ αὐοϑίίοῃ ὙΒΘΙ ΒΟΥ τα] ἰ βίο σϑ 
ἂο ποὺ (ΥΥ 00 τρπ0 ἢ} ἰο σομο681 ὑμοὶσ τυ ΘΔ 988 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

διὰ ἴθδυ, δῃὰ δζὸ ποί ἰο0ὺ δδϑίἀυουβ πὶ Δ] υ} 
(896 ρὰρ8 δηὰ ρϑυβεβ Ὑἱ{ αγιϊβοϊεϊ οδοτγίεα ; 
ὙΒΟΘΙΠΟΥ (ΒΟΥ ἀο ποὺ βγη ἴ00 τρλολ ἔργο (86 
ογιτἰοΐϑιη οὗὨἨ ἐμ6 σον,  θῺ ἐΐ ᾿μ8186(8 80 βίγοῃι- 
ΟἸΒΙΥ͂ ὈΡΟῺ ΟΔΙΠΏΏΘΒΒ, ΗΌΘΠΟΥ πὰ εα86 ἴῃ 8 
ΒΡΟΆΚΟΣ. Βυῖ σΟσο ἔμογῸ ἰδ ἰδ, ἰβόγο νν 1}} δ 
Βαυαοιυαιίομθ. ζἰνίης στον 88 ἴο Ὀχοδὶς σου 
οὈδίγα οί 01η8. 

ΟΗΑΙΜΕΒΒ:--Α τηϊηΐϊβίου ἢ85 2Ὸὺ γσγουπὰ ἴἰο 
ὮΟΡ6 ἴον ἔγυλί ἔγοιι πἷ8 ὀχϑυ [088 Ὁ}11} ἰπ Εἰτηβο]ΐ 
Β6 ΒδᾶΒ Ὡ0 ΒΟΡΘ; μ{}} 6 88 Ἰοδυπεὰ (ὁ ρυΐ πὸ 
αὶ πὶ (π6 Ροϊπὶ δηἃ ΘΏΘΓΩΥ οὗἁὨ ιἴ5 βοῃίθης68---- 
ὉΠ] ἢ ἔδοὶ ὑἐμδὺ ἃ δ τῇδ ὃθ πὶ γ [0 οοτη- 
Ροὶ (86 αἰξθηϊίοη, δπα τηϊχμίγ ἰο γοραῖο (86 ᾿πιᾶ- 
εἰπαίίοι, δὰ τα ὑο Β᾽1θηοο (86 ζΑΙΏΒΒΥΘΓΒ, 
δπα γοῖ ποὺ πὰ ιΥ ἴο {86 ρυἸης ἀονπ οὗ δίγους- 
}ιο]4 8]. 

[Τηοιῦσκ. ΕΒ. 1-ὅ. Ῥαμὶ α ἰψρε οὗ ἰλε γε 
»γοασΐεγ. Ἷ. Οοπίοπίϑ οὗ Ηἷβ ΒοτΔΟΏ, γον. 2. 1]. 
Τοῦδ οὗ ἰδ ργοδοιοσ. ΤΉΞΚΒΕΜΙΝ. Ὑον. 2. 7716 
ἀποιοϊεάσε ο,. Ολνῖδέ {λ6 εἐτγωοιβεα. Τὶ Ἰποϊθάθ5 8 
{Πγοοοϊά Κηονὶοάκχο. [. δεῖ Ὥϑδῃ 18. 11. Ἧ μαὲ 
αοὰ ἰΒβ. 1Π1|. δαὶ τηδὴ βῃουϊὰ "6. ΟἸἨΑΣΜΚΕΒ. 
γ6 ΓΒ. 4, ὅ. 7Ὺε ποοεδείῳ οΓ ἐλὲ δρίγεί ἰο σίυε εβεοῖ 
ἐο (δε »γεαολίηρ οΓ ἰλε αοερεῖ, 1, ϑιασοοδβ οὗ {δ 9 
ἰθδόθοῦ ἀεροπάθης οὐ νὰ ἴῃ (86 οὔ ΠΔΥῪ 
ὈγΔΠΟΒ68 οὗ Ἰοδτηΐηρ. [1]. ΤῊ Βρϑοϊδ! ιν ἴῃ 189 
ΟΣ οὗ (λ9 Οἰισ  βίλδι ἔθδολοσ.) 

ΠΙ.---ΤῊῈ ΘΟΞΡΕΙ͂,, ΜΗΙΟῊ ΑἸΒΕΒ ΒΌΜΑΝ ΜΊΒΌΟΜ, ἨΔΒ5 ΝΕΨΕΒΤΗΕΙΕΒΒᾺΑ 
ὙΙΒΌΟΜ ΟΕ 118 ΟὟΝ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ 1]. θ--16. 

6. ἩἨονροὶέ νὰ βρϑαῖκ πϊβάοιῃ διιοης ὑμθπὶ ὑ(Πδῦ τὸ ρογίδοὐ : γϑοῦ ποὺ ὑδ6 πίβαοια [8 γ718- 
1 ἄοπι ποι] οὗ (μιὶ8 σου, πον οὗ ὑῃ6 ῥγίῃοοβ οὗ 0818 που] ὰ, ἐαὺ δομθ 0 πδαρσῶῦ: Βαῦ νγθ 

Βροϑαὶς {π6 πίβάοῃῃ οὗ αοἀ [(οἀ᾽ 8 ψ]Βάομ]}" ἴῃ ἃ ταγβίρυυ, ἐυεη ὕπο πἰάάθῃ εοὐδείονη, 
8 ππϊο αοἀ οτγἀδι πο βϑίογθ ὑπ που] ἀπΐο οὐν ρίοσυ; Ὗ μἰοῖ. ποπθ οἵ (86 ῥγίποθα οὗ 

{18 τοῦ]ὰ Κπον : ἕο μ8ὰ {Π6Υ Κποόση ἐΐ, ὑΒ6Υ που]ά ποὺ μᾶγθ ογυοιβοὰ ἴμ6 Τοτὰ οὗ 
9 ρου. Βαῦ 88 10 18 πυιίθη, Εἶγο αι ποῦ 866 ῃ, ΠΟΥ θᾶῦ ποαγὰ, ποίὑμϑτ Ὦδνα δηΐογθα 

Ἰηἴο ὑπῸ Ὠρατῦ οὗ τιϑη, {86 πΐηρΒ ψῃϊοηΣ αοα Πα ρτθραγθα ἔον ὑμοπὶ ὑμαῦ ᾿ἰοσθ Ἀ18λ. 
10 Βυὺ αοἀ δαί τονθαὶϑὰ ἑΐδπιὶ απΐο υ.8᾽ ὈΥ͂ 18 ϑρίτιῦ: ἴον {86 βρ:γ1 βοδυομοί 8}} [ΠΏ ΡΒ, 
11 γθοδ, ὑμ6 ἄδορ ὑμπίπρβ οὗ αοά. Εον πῇρδῦ τηδῃ Κποποῖδ (οἶδεν) ὑπ ὑμίηρβ οὗ 8 πιδὺ, 

ΒΆΥΟ ἴδι6 Βρὶτιῦ οὗἍ τηδὴ σι ϊοἢ ἰ8 ἰὰ Ὠἷπὶ ἢ Θυθη 80 ὕμ6 (Βηρβ οὗ αοα Κπονοίι [ἔγνωχεν 75 
12 πὸ πιδῃ, μαΐ ἐδ Ξριτιῦ οὗ αοά. Νον τὸ μᾶνϑ σϑοοϊγϑα, ποὺ (Π6 βρὶτιῦ οὗἨ (6 ποτ]ά, 

Ὀαὺ 186 βρ᾽ τὶν τ ΒΙοἢ 18 οὗ αοα; ὑδπαῦ πὸ τπαὶρῦ τη ον (δ 6 ὑμηρΒ ὑμαὺ ἅτ ἔγΘΘΙῪ σίνθα 
18 ἰο υβ οὗ α6οά. ὙΥΒΙοῖ τπϊηρΒ 4180 γχὸ Βρθδῖς, ποῦ ἴῃ ὑΠ6 πογὰβ ὙΔΊΘὮ τοδπ᾿ Β ΜΊΒάομΝ 

ἰοδοδοίδ, θαὺ ποῦ 086 ΗοΪΥ αλοβὺ [86 δρίτι.}: ὑϑδομ ἢ , ΘΟ ρΑΥΪΏρ ΒΡ᾿ ΙΔ] ΠῚ ΡΒ 
14 0} δρὶ για]. Βαΐ {π6 παύαγαὶ τηδῃ σϑοοϊγοῦ ποὺ {π6 ὑπίηρβ οὔ ὑπὸ ϑρίτιὺ οὗ ἀοὰ : ἴον 

(ΠΥ τὸ 00] 5688 ἀπίο ᾿ΐπὶ: πο ὑΠ 6 Γ ὍΔ Π6 ἰζΠῸῪ ἐλέπι, Ὀθοδῦβθ (ἘΠ 6Υ 8.6 ΒρῚ γ 08}}Υ 
16 ἀϊδοογποα [)υάγψεα οἵ]. Βαϊ μο ἐμαὶ 18 βρίγἰ ὑπ] λυάρευ [01] 8}1 ἐμϊπρβ", γοῦ 6 ἴπ- 
16 586} 18 }υᾶροά οἵ [Ὁ] πο ἴδῃ. Βὸσ πὸ δύ ἰζῆοσα ὑἢ6 τηϊπὰ οὗἁἨἬ {μ6 1ωμοτὰ, ὑμδῦ ἢθ 

ΤΩΔῪ ἰηβίγαοῦ ἰα ἢ Βαῦ τὰ πᾶγθ ὑΐθ πυϊηὰ οὗ ΟἸγίβιν. 

1 ΨοΣ. Τ.--ἰθεοῦ σοφίαν, δο [ἢ 41} [ἢ ὕὈθϑι δΔυτῃοτί 95, Α. Β. Ο. Ὁ. Β. Ἐ. Οοά, Β8[π.. ἰποϊοδὰ οὗ σοφίαν θεοῦ. ΤῊ δἸαΡΗδαίβ 
Ῥοίηρ οὐ θεοῦ. ΤΏθη σοφίαν ἐν μυστηρίῳ οὐπο ἰορΘ ΠΟΥ, ζογτηϊβ 0η6 οομρίοχ 1466.] 

4 γον. 9.---ἃ 5 θεῖον τὴ ὅσα [{Π|0 [ΟΥΠΊΟΓ, ὧα ἰτ ἰδ ἰουπὰ ἰη Α. Β. Ο., Μογον, δίδηϊου δπὰ 1δοῖι. ὑγοῖοσ. Βυΐ ἔμ Τοχί. 
Ἐρθαο. ἰᾳ δυρρογῖοα Ὀγ Ὦ. Κ. Β΄ α. . 8Ιη. δηὰ ἰδ Βαϊιογοί ἴο ὈΥ Ῥέοτγά9. δὰ ΑἸΩ] 

8 γόον. 10. ὯΘ ΡῬΓΟΡΘΥ οΓάοτ, ἐυΡΡοῦτοΣ ὉΥ 411 [0 Ῥοδὲ δυι μου ἰ65, ἰ5 ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυφεν ὃ θεος. ΤῺ θὰ» Β).18 “ον ἴδιο 
Ὥγβι τοῦθ. “70 μδ, ΒΟΥΘΥΘΡ, δι Ὦ φευεαϊεά [Ἀ98.᾽} 



ΟΗΑΡ. 11. 6-16. δῦ 

4 γον. 10.--- ΔῊ ροοι δαί μον ἶτ9 οὔ αὐτοῦ : ἰπ. Ὑ1.9 οπιίδοίου ἰδ ἄγόγο ΟΧΡῚ 68 Ὁ1]6 οἡ 8 6 στοπηὰ οὗ τἩδδῖ 10] ον (τὸ 
γὰρ πνεῦμα) ἰϊδη [. 6 οπ ἰδίου οἵ αὐτοῦ. 

δΎοΓ. 1.--[ποϊοδὰ οἵ οἶδεν. 8.0 (Ὧ6 
ἕοι ἰτ ἰᾳ οἰπ το Ὁγ Α. Β. Ο. Ουά, Βίη., ἀουνιοά ὑὕγ ΑἸ΄,, το οοῖθα Ὀν δ ΙΔΏ]60Υ.) 

ει Μ53. δυὰ εὐϊτίοηα. [“ ΤΠ οτο ἰ6 ἃ ἀἰ ογθηοο Ὀοιψρῃ οῖνο Ὑογά οἶδεν κηὰ 
ἔγνωκεν." [6 ἴΌΓΠΙΟΣ δἰ ΡΥ τοϑϑπδ “Κοονοῖη;᾽" ἴ)6 ἸΔίίοΥ “ἴ0 ΚΏΟΥ ὈΥ δοαᾳιϊίδἰτἰυη.᾽" οτάθ. Υοῖ ψὸ μδυϑ ἰη {{|. 20 
εύριος γινώσκει. 

θ τοι. 13.-- γίον, ΒΟΥ, 18 Ὠοϊ ν.οῖ! δἰτοσιθὰ. Α ΟἿἸο66. [Οαλ εἰοά ὈΥ Α. Β. Ο. Ὁ, Ε΄. α. Οοά, Βίη. Δηὰ το οοίοα Ὦγ Ῥοτάεα., 

, “-- μὲν οαἴτος ἀνακρίνει ἰδ ποῖ οτἰκίπαϊ: δ 85 Ὀδθὴ ἰωϑοτίοὰ οἱ κοοοσηῖ οὗ ἐδ δὲ ἰπ ἐμ 9 {ο]ονίης οἸαῦδο [γοῖ ἰξ ἰα 
σκιὰ ἰὼ Β. 93. Β. 5. Οοὐ, βίη... δΔηὰ ἐδ τοίαποὰ ὈὉγ Ῥοτάδ., δ6 ἤϊοτιο.] 

6 γον. 15.---τά ὈοίοΓο πάντα ἰδ τῬΟ]] ΕῸΡΡΟ . πιο οπκχίδδίοη ἰ6 ΡΓΟΌΘΌΪΥ ἴο Ὀ6 οχρί δίῃοα ἥοτ ἴ8ο ὅλοί {πδ δοπιο ἱμπουρπὶ 
ἐξ ποϑαύδασῦ ἴο ἴδΔκοὸ πάντα 8δΑ δοσδδίΐγο πιᾶϑο. ἴῃ δηὶ μοεἷ8 0 οὐδενὸς. (βοπιὸ δδνο ἰΐϊ πάντας.) [Τά [6 ποῖ ἑσπηά ἰπ Β. ἢ». 
Ἐ. 7. Ουάὰ. 81. 

9 ΓΟἢ κυριοῦ. ΤὨΐα ἰ6 ποῖ. Γ δι  ου ΠΕῚῪ δυρρογίοῦ ΠΟΡ [πίθου δ} ργοῦδθϊο. [80 κ͵]βὺ . πδϊολᾷ οὗ χριστοῦ Γοδδ 
Βίδο ον; δαὶ Μογοτ, ΑἸί..  ογᾶε., εασαἰ θα ὈΥ Α. Ο. Οοά. βίη., δάμογο ἴο ἴη6 γΓοοοϊτοά ἰοχὶ. ἈΐοΥοῦ γοραγαν [{ 86 ἃ Ὠιθοϊμλη- 
ἶοδὶ σοροϊεῖοα οὗ νοῦν κυριοῦ δῦογο.) 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[[π (μὲ βοοϊΐοῃ τὸ Βαῦθ ἐμ οὐδοῦ δά οὗἉ ἰδ8 
ταδίϊον πάθον αἰβουβϑδίοη. [Ιῃ νἱθῖν οὗὁἨ Ῥδα 8 σ6- 
Ῥυάϊαιίου οΥ̓͂ ““ νι βάοιι, "᾿ 1 χαϊσῦῦ Ὀ6 ἰηΐογγοα ὈῪ 
6 σοτίηςῖδηδ ὑπαὶ ΟΕ ΥΙβ ΔΩ Ὑ γῶϑ ἃ ΠΔΥΓΤΟΥ,, 
Ῥεατίϊαὶ, οπϑ- δἰ ἀοὰ γοϊρίοη, βυαϊιθὰ ΟὨΪΥ ἴο Οὁ.0 
Ῥδυιΐσυϊδν ρογίϊοη οὗ δυμχηδη παίαγο; (δαὶ τν}}}0 
ἢι ρῬνοίοβϑοά ἴο Ὀ6 ἰδ ἔγϊοπὰ οὗ ἰγὰθ ρῥἱοὶν δπὰ 
ΒουΠαἃ τηορβ]8, ἰὶ γ͵δὲὴ δὲ (86 ϑϑτὴηθ ἰἰπηθ 8 ἴοο9 ἰο 
βαΐθηδθ δὰ ἴσοο ἱπουρῆΐ; γα, ὑπαὶ ἰὺ δἰοοὰ 'ηῃ 
Θηίγο δηίϊδραοπίδαι ἰο ἰδὲ τ σὴ Ὀοὶὰ υπίγνουβαὶ 
ορίῃϊοι δηὰ ὑπὸ ἀθοϊαγαίϊοπβ οὗ μ6 Ο]ὰ Τεβίδ- 
ταθηὶ οϑἰθοπιρα “ὁ ποῦ ργϑοΐουβ μὴ γυ}108,᾽ δπὰ 
85 180 ΔἸΙΥ οὗ ᾿Ἰζῃούδηοο δὰ ὈΔυθαγίδαι. ϑυοὶὶ 
ἸΩΥθγοῃο8 ἰὑ νγδὰβ πιροσίδηΐ ἰο οὈνϊδίθ ἴον ὑπὸ 
ογοάϊο οὗ ΟΠγ δι ϊδηϊν, δὰ πὰ ἰμλὸ ἱπίοσγοβ οὗὨ 
ἔγαίΒ. Ηδσδπηοο ἰμο Αροβίϊθο ζΖ0985 οῃ ἰο βίδὶθ ἰπδί 
ἐμὸ ἀοβροὶ, νπϊο ἱζηογο πυσπιδη τϊϑάοτω, δοά 
ἴῃ 8010 οὗ 18 δβρϑοὶβ σαγγϊθὰ ὑπ Δρρδδγϑῃοσο οἵ 
ΤῸ]]Ὺ, αἰά ποῖ ΔΌ͵ατο 41} ργθίθηβϑ ἰο ᾿ 18 ΟΠ), ΠΟΡ 
Ῥαυὶ δουἰοπιρὶ οἢ 186 Βυπιδη ἰπἰ6]]οοὶ. Ηθ ΒΏΟΥ8 
Τατεβογιηογο ἰμδὺ νν ἢ 1190 6 ἀρεοιηραὰ ἰὲ οχροάϊθηϊ 
ἴο οοπῆπο πἰλ80] 7 ψ Βοη τὶΐὰ ὑπὸ Οογ πὶ δῖϑπη8 ἴὸ 
δ᾽ λρὶο Ῥγοδοπίηρ, ἔμ 69 ὙΔῤ 5 ἃ ΒαΡι οπἰσίης ὙΒΪΟΘὮ 
ψοηΐ Ὀογοηὰ ἐμ8, ἀπὰ Ὀοίοτο δὶ δυάϊτοποο σου]ὰ 
οχρϑιίδίο δύσι οὶ οἡ 86 ἀθορ ἑδίηρβ οἵ ἀοἀ]. 

νκε. 6. Ψ δᾶοι ονσονοσ νυν ἄο 5ρϑαϊς. 
--,ἰΦὨὝἊἾὸ δέ ΒοΓΘ 48 ἷβ ἰὰ ἐμο Εἰ, Υ. 18 ἰο θ6 ἐλίκοῃ 
85 δίγοη ΙΥ δη(1{}611} 50]. Σοφέαν--ἰὴ9 ΒίχΠοΥ 
το ρου τϊϑάοπι οὗ (νυ βϑυϊδηϊ γ. ΒΥ {(μῖ8 νγὸ 
ΔΙῸ (ὁ ππαοτϑίδῃἀ ποί Ὑμαὶ ΠΙΘΓΘΙΥ ΘΟΠΘΟΓΩΒ (ἢ 6 
ἔοτια οἵ ἀἰβοουγβο, βιο 88 δὴ ἱπϑρίγοὰ ΨΑΥ͂ οἵ 
ΒΡοδ κί; ΟΡ γοὶ δὲ ΘΟΠΟΘΘΓΡΏΒ {8 Βυ δ͵ οί πιαὺ- 
ἐδ, βΒι6 ἢ} 85 ἴ 9 Γαΐυγα γοϊαι 5 δηὰ ουϑηίβ οὗ (10 
Κιηκάύοις οὗ (9 Μοββίδῃη, ἰο νοι (8.6 ἱπηπιοάϊαΐο 
οοπίοχὺ 15 βαϊά ἰο ροϊπί. (Μογοῦ). Τὰ οοττοοὶ 
ΥἹΟΥ͂ [88 ὍΘ σἰγο ὈΥ Οπἰδπάοσ, δὰ Βϑῆροὶ 
ΒΔΥ8: “ϊβάομι ἤθτ ἀθποίθβ ποὲὶ 4}} Ομ νἰβεΐδῃ 
ἀοοσίσῖπο, Ὀαὺ 18 Β Ὁ] τὰ δηα βοογοῖ ῥγὶποΐρ]68 
(εαρίία εμδέϊηιϊα εἰ ατοαπαὶ) ;᾽" 6 δ͵'8ο ρυ β λαλεῖν, 
0 ὩὩρεαλ, ἴῃ δηιἰ μοϑὶθ πὶ κηρύσσειν, ἰο »γεαελ, 
ταδκιης ἰδο ἰοτλοῦ ἰ0 τθαῃ μγίνδίο ἱπβιριοίϊοη 
δηθὰ ὑπὸ Ἰδίίοσ Ρυ ὉΪ6 δροδκίηκς. Βυΐ ἷβ ᾿ἰηίογ- 
Ῥτοιδιοη οὗ ἰδ νοτγὰ ““ν ἰβάουι᾽" ἱδ ἰο0 διοπιϊβεϊο, 
διὰ οὗ ὑπ6 ψογὰ ““Βροδὶς᾽ ἰο0 χοβισϊοἰοὰ. ΤΈΟΓΘ 
8 ὯὨο ΓΟΙΘΥΘΠ6Θ ΠΘΥΘ [0 ΔΩΥ͂ δγβίθηι οὗ δοογοὶ ἀοο- 
ἐγίπο. [Ὁ δύ πῃ ἀοθ8 πιϑδῃ Ὑ}}} 06 τόσο ὅν 
δοπεἰάοτοὰ πογολῖον, Ὑμοη 4}} {86 ομδγδοίου δ- 
ἐἴο8 χίνϑῃ οὗ ᾿ξ βανθ Ὀθθη βυγτογθα]. Βυΐ γα 668 
οὔ ὑμῖ8 ὑγο τυϊβάοτη 8. ὁ 6 Β66ῃ} ἴῃ βϑύϑυ δὶ οὗ 
Ῥδα} 8 ΒΡ 8110, ΘΒ Ρ6αΙ Δ }}} ἐπ {086 ἰο (μ6 ΒΟΙΏΔΏΒ, 
ἘΡδοβίϑηβ δηὰ Ο(ο]οββίβῃβ, αἷἶ8ὸ ἰὼ 1 ΟΟσ. χνυ. 18 
Τουηάδίΐοι 58. Οτίδίὶ (1. 80; οορ. Οο]. 1]. 8).-- 
δξάοτις ἴῃ θοαὶ ἰδ8ὶ δ16 Ὀοτίϑθοϊ, ἐν τοῖς τε- 
λείοις,--ἰῇο δυάίθηοο ἴον {ἢ τυ ϊδάομι. Τὴ9 “ῬΟΣ- 
ἴοοι" βίδα ορροϑϑὰ ἰο {10 ὈΘρΊΏΠΘΓΒ, "ἰπ 6 ὈΔ 068 

ἰπ Οπτῖδί᾽ (111. 1.), δὰ ἀγὸ ἰάθηξ οι] τὶ “ἐμ 9 
βρί γι 8].᾽ ἨἮρ τϑϑῃβ (πα Μ]ιδὲ 6 Βαὰ ποί θ6 6 
ΔΌΪΟ ἴο ἀρ] νον (ὁ ἐλ σου  δὴ8 ἴῃ 186 ἰτηπηδ- 
ἐαγιἐγ οὗἁ ὑμποῖν Ομ ἰϑίϊδη ᾿ἰζ6, Ὀθσδῦβο ὑπ Ὺ οου]ὰ 
ποὶ 848 γοὺ Δρργοβοηᾷ ἱτ, 9 ἀἰὰ δῃποῦμοο διποης 
(οϑ6 οὗἁ γῖρον Ομ γι ϑίΐδη Ὄσρουΐοποθ. Τἢι8 79 
8660 ἐπαὺ νι βϑάοιῃ ἰ8 (6 ΒΑΙὴ9 88 ἰδμδὶ νοι ἢ 9 
6815 ““τηρδι᾽ (1ἰϊ. 2) 48 οοῃἰγαϑίθα νεῖ “Ἢ τα ἢ κ.᾽" 
ΤῊΟ βδῖὴθ δη(. {116 618 ὈΡΡΟΒΥΒ ἴῃ χίν. 20; Εγῇ. 
ὧτ, 188... Ηοὐ. ν. 11-14. Το τμ6 Οογὶπί ἴθ} 8, 
88 ὑΠ6Υ ΜΟΣ6, 86 δσοι]α ΟὨΪΥ δοπμπηαῃϊοαῖὶο ναὶ 
γΔ8 δΒυϊίοὰ (ο (61 γαὶ νγϑϑὶς ΡΟΎΥ͂ΘΥΙΒ οὗἨ ΔρΡΓο- 
Βοῃβίομ, υἱΖ., {16 φατοαὶ ἔλοίβ οὗ γοάοιαρίίοῃ, νγἱτἢ 
{ποῖ ἐπητηοαϊαῖο ῥσδοίϊσαὶ σοῃβοαυθηδοθβ, Ὑ]ΓῈ 
ἐμοῖσ οἰ ϑιοϊοχίοαὶ ῬγοΒυρροβι [009 δὴ. ὑμοὶσ 
ὑμοο]οχί 8) ἐουπαδίίοπθ. Απὰ {18 τνγὰ8 ἄοῃο ἴῃ 
[80 Βἰ πη ρῖθ ἤΌγ πὰ οὗἨ ργθδοίης, ΟΣ οὗ Ὀᾶγθ βίδίθ- 
γαθηΐ ἐπδὺ μ6 ἰἰη 8 ΟΓΘ 850, ΟΥ̓ δὰ Ὀ66Ὲ Β0, ΟΥ 
σψου]ὰ Ὀ6 50 ἃΒ5 ἀθοϊαγοά, δοσοιηρδηϊοα Ὀγ ϑουΐρ- 
ἰατο Ῥγοοίβ, βιι σὰ δ8 δῖὸ ἤουπὰ ἴῃ (9 Ὀοοῖς οὗ 
Αοἱβ, δὰ νυν ΔΡΡΙΙοαἰΐοηϑ ἰο ἐδ6 ἱῇΠΟΥ δηὰ 
ουΐπαγα Ἰἰἴο οὗ ἐμ Πθᾶγοσβ. Βαὶ νη ογΘ, οα {116 
οἰἢον Βαηᾶ, 8 ρσγϑαίος δυσὶν οὐ στ βίΐδη 118 
δηά α οδρδοὶΐίυ [ὉΓ (δ. 9 ἀσοΡῸ Σ δοΙρΓ θη ϑίοη οὗ 
ἐγ ἢ οχὶϑίοα, ἰἤθτο ἢ6 ννδ8 δ] ἴο 8οί 4]}} 818 
Του ἢ ἰπ ἐμ ῖν ζυπάἀδιποηΐδὶ ῬγοοΥβ δᾶ ἴῃ (δον 
Ἰηὐἰπιδίθ οομπαοίΐομβΒ. ΤΠΘΓῸ π6 88 8016 ἰο τἢ- 
7018 86 ὙΠποῖθ ὈΙνῖπθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ ἴῃ δοσοτάδβῃοθ 
ψἱ τὰ 118. οἰογῃαϊὶ Ῥυϊηοῖρ᾽ο5 8η4 ἰ8 ῬΓΟΡΤΘΒΒ 
χοῦ {πιὸ απα 18 ἄχοα αὉ}ἷ]8 πα π᾿ τοϊαίϊοη 
(ο 115 ὅδ] οοπϑιυπιηαίΐοη, 80 ἰδὲ {Παὺ τ ΐὶσ} 
ατϑοΐδη νυ βάοπι τνῶϑ ἰπ Βοδσοὶ οὗ τὶ 1.5 ΟΕ 
ΒΡΒΟΤΟ τγἃ8 δοίι!}ν αὐϊαϊηοα ἰῃ ἃ ὙΑΥ ἰμ8ὲ νγὰ58 
ἸΠΟΟΠΙΡΟΣΔΌΪΝ δπἰρθιοῦ δηᾶὰ Ὀϊνηθ, δηα Ὀοΐον 
βιιοὰ ἰο Βα ϊϑγ {16 ἀοορϑβϑὺ 6668 οὗ ἃ ἰπβουρδῦ- 
ἔὰ]} βρί γί, 
ΤῊ ἱπίογργοίδιΐοα τ͵Ὃὸ μαγο ΒΟ ρίνοη, ΜΒ ϊοἢ 

νουἹὰ βϑϑῖὰ ἰοὸ 6 ἀφοϊβί νου ΘΟ γηοα ὈῪ νπδὲ 
ΓΟἸοννΒ, 18 ορροβθθᾶὰ ὈΥ δθοίμοῦ οὐ [60 στοιῃά, 
1, (Βαὺ 1 18 οὔὸ δηλ ο Τογοὶσα ἐο 6 ΑΡΟΒΙ]6, 
Β'πΠ00 ΒΘ ΠΟΉΥΒΘΟΥΘ ἰπ ἷ8Β ΕΡΊβΒι 19 οοῃίθιηρ]αἰοὰ 
“{89 Ροτίθοι" 848 δΪ8Β σϑϑάδγβ (ὑυὐ μον οὗὨ ΡΆὨ]]. 
.1.1δ: Τμοὲ υ5 ὑπο Ὁ Σ9 48 ἸΏΔῺΥ 88 Ὀθ ρΡογίδοί, 
δίς )} 2, ὑμαὺ ἐῤ 18 ἰπ οοπίγδάϊοιϊοπ τ ἢ γον. 2, 
(ὙΒΟΓα, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, Π6 18 ΟἿΪΥ Βρϑδκίηρ οὗ ὑπὸ ἤτβί 
Ῥγοοϊδιμβαίϊοι οὗ (9 (05Ρ6])}; δὰ {89 86η86 ρίγϑῃ 
18 818: ὑμαὺ {86 Ββίτιρ]ο, βοαπάα] σὶρ ἀοοίγῖῃθ 
ΟΥ̓ ΟἸιγὶϑὺ ογυοϊβοά σοπίαϊῃβ ἴῃ (867 (πμ6 Ῥγτο- 
ουπάἀοβὺ τϊϑάομ, ΘμΟΪο8ο8 ἃ ᾽ν η6 ΙΩΥΒΙΘΓΥ͂ 
ὙΠῸ} 18 ἰπ 6} ΠἸ] ὉΪ6 ΟὨἹΥ ἰο (6 ρογίθοί. Βιιΐῤ 
(ἷβ ὀχρ δηαίϊου, ψ σὴ 8 δοηγογοάὰ α͵80 ἴἢ 
Γαὰλ γ᾽ 8 ἰγαπϑ]διίοη, 1, ἢ88 πὸ ΒΓ6 στα πη 0168] 
ΒΌΡΡοτί, βἴηοθ 88 ργοροβί(ίοη ἐν δαυυ 68 {Π6 ἰάδα 
οὗ “ἴὰ {πο ᾿υἀκημοπί οὗ,᾿᾿ ΟὨἿΥ θη {πὸ ῬΘΥΒΟΏΒ 
ΤῸ τηδηἰἱοηθα, ὙΠῸ ΒΡΡΘΔΥ ἰο ἀοοϊάθ ἃ 6880 Ὁ 
ἐμοῖσ οὐσὰ ΟΡ᾽ πἴουβ (600. ῬΑΒΒΟΥ  ὄγ ου θυ ΟΣ, 
Ι. 2, ν. 910), δῃὰ δϑρϑοίδ!γ π οοῃπροίϊοη ὙὙ]1} 
ΒΌΘΝ ὙΟΥῸΒ 88 ἀοποῖὶθ (9 δὲ δ8πὰ 0 ἀρρεαγ; 2, ἷΐ 



δό ΤἸῊΕ ΕἸΕΒῚ ἘΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἂο68 ποΐ σογγοϑροπὰ τυ] ἀβαρὸ ΘἸΒΟΎΒΟΓΟ (0 υἢ- 
ἀογϑίδπα “116 ρογίροι᾽᾽ ἰο ταϑᾶη ἔσυρ Οἰγ βι 8 }}8 
ψ 0 βοοὶς ίσὰοθ ψίβϑάοιι ἴῃ ΟἸγὶϑί, ΟΥ 88 Οδ)νὶη 
ἀοοδθ: “(Βοβο Ὑὲμὴ0 ῬΟΒΒ688 ἃ ΒΟ πα δηα ὈπὈϊα5Β64 
δυάκπιοηὶ."--- Το Υἱὸν δὲ κίνϑη 18 1π [86 τηδίπ 
ἰδὰῖ θοῦ 8 δἀνοοδιοὰ Ὀγ Οαϊνίη, ΟἸ8.ν. διὰ 
Ἡοάρο, ψμο ἰπ ἕδνον οὐὨ 1ῦ ἀγριοβ, “1. (μδ0ὺ (ἢ ο80 
ψ80 χοραγ δ Ρ40}᾽ 8 ἀοοίγ πθ 88 ἴ001 18} 688 766 
ποὺ 6 ὈΔθο5 ἰὰ ΟΕ τὶβί, θὰ {80 Ὀηγοηονοά, 
10 ψγῖβα οὗὨ {15 τοῦ] ;᾿ ΘΟΠΒΘΑΌΟΘΠ(ΙΥ (11086 
ἰο ᾿νλοτα ἐὺ νγγ88 νυ ]δάοιῃ ογὸ ποῖ δἀνδησοὰ ΘΟ γ]8- 
ἰἰδηβ, Ὀὰὺ ὈΘΙΙΘΥΟΥΒ 88 δυο. ΤὨγουρμοῦι (Π0 
8016 σοπίοχὺ ἴΠ6 Ορροβίϊἴοη 8 Ὀοΐννθοη “ ἰῃθ 
6411.4,᾽᾽ οΣ δσοηνογίοα, δηὰ τ 6 υπποοηῃνογίοα, δηὰ 
ποῖ Ὀοί 6 ΟΠ6 ΟἾ888 οὗὨ ὈΘ᾽ΊΟΥΟΥΒ δα Διο Π ΟῚ 
οἶαββ. 2. {186 ρογίδοι" ἈθΓ6 ηθῆΠ8 δΔἀναποοά 
ΟὨ νυ β 8 η8, Ἀ8 ἀἰδυϊη συ ϊδιοα ἤγοτῃ 8068 ἴῃ ΟἸιν βί, 
6 ἴ80 ν"ἰβάοιῃ ποῖ δ] Ῥσοδολθὰ ψγλ8 ποί 
86 ἀοϑρθὶ 85 δυοῖν, Ὀὰὺ 18 ἰχκθος ἀοοίγῖη 68. 
Βαΐ 18 σαηποὶ θ6, Ὀδσδαβο ἰΐ 15 (μ6 ἀοσίγίηο οὗ 
16 6ΓΟ58, οὗἩ ΟΠ τὲ ογυοϊ πο, ψ ϊσ ἢθ ἀθο]αΓ68 
ἰο Ὀ6 {πΠῸὸ ῬΟΨΟΣ οἵ οἀ δηὰ ἰδὸ τ ίβάοιῃ οὗ αοά, 
ϊ. 24. Απὰ {Π|6 ἀοϑογὶρίϊοπ ρίνοη ἴῃ (ἢ 6 ἔο!]ον- 
ἱπρ Ῥδγί οὐ (Π159 σβδρίοσ οὗ 86 νι ἰβάοπι ἤθτα ἰῃ- 
ἰθῃάοα, ΓΟΙΟΥΒ ποῦ ἴο {6 ἰρῃοσ ἀοοίτίῃο οὗ (86 
ἀ5ρ6], αὶ ἰο ὑπ6 αοδβροὶ ἰἰβοῖ ἃ, ΤᾺΘ σομίγηβὶ 
18 Ὀεΐνγοοθη [86 νγ]ϑάοτῃ οὗ μ6 ποῦ] ἀπά ὑπὸ υγὶ8- 
ἄομι οἵ ἀοἀ, δηὰ ποὺ Ὀοΐνοοη εἶχα συ αἀἰπιδηῖαὶ πὰ 
9 ἰσθμοῦ ἀοοίγῖπο8 οὗ 6 αοβρθὶ. οβίαϑβ, 
ψΠδὺ ΔΓ ἰμοθο ἰοῦ ἀοοίχίποβ πο Ῥϑαὶ 
Ῥγοδομ θα ΟΣὨΪΥ ἰοὸ ἐμ 6]116 οὗ {6 Ομ το! ἢ ΝΟ 
Οη6 Κπονβ. ϑοιῃθ Βδὺ οὔθ (μἰπρ δῃα βοιμο δῃ- 
οἶμοσ. Βιυΐὲ 60 ἃσὸ πὸ ἷρδεν ἀοοίγίηθ8 ῃδηῃ 
1886 ἰδυραὶ ἴῃ (818 ΕρΊ8119 πὰ ἰπ (μο86 ἰο (86 
Βοϊδη8 δηά Ἐρῃεδβίβῃβ, 8}1 δἀἀγοββοά ἰο 186 
858 Οὗ {Π0 ΡΘορ]θ. Το Νὸνν Τοβίβπιαηί Τ8 Κ685 
ΠΟ αἀἰπιελποίίου Ὀοίτγθοι (πίστις αηὰ γνῶσις) εἶ σΒΟΥ 
αηα ἸοΤοΣ ἀοοίγηθθ, [1 ἀοο8 ἱπαοοα Ερϑαδὶζ οὗ 8 
αἰδεϊποίϊομ Ὀοίνγθθη ταὶ] κ πὰ δβίγοης τιϑαΐ, Ὀαΐ 
(Πδ 18 ἃ αἀἰδιϊποιΐοη, ποὺ θεοί οοι Κη οὐὗἁὨ ἀοο- 
ἰσῖηο, Ὀὰὺ ὈοίινθΘη Ομ τηοάθ οὗὨ ἱπδιγαοίΐοη δηὰ 
δηοίμοῦ. [Ι͂(ὰ οδίθδἰβιηβ ἀθβίσηοα ἔον οὨ]άσθη 
80 ΟἸ ΓΟ. ῬουγΒ ουἱϊ 541} {πὸ ἰγϑᾶϑυγοβ οὗ ΠΟΥ 
Κπον]οάρα, θυὺ ἴῃ {89 ἔοττῃ οὗἉὨ χα ἶκ, ἑ. 6., ἴῃ 8 
ἴοττα δἀδρίοα ἰο [(μ6 τνϑρϑοϑί οδρδοί ἶθβ. ΕῸΓ Α]] 
ὑπ680 ΓΟΆΒΟΏΒ, γ768 ΘΟΠποΪαά6 (αὶ ὈΥ “(δ ραοτγίοοι"" 
86 ΑΡροβί]9 τηϑδη8 (86 σοπιροίοηϊ, (16 Ῥθορὶο οὗ 
ἀοά 48 ἀἰδβυϊη συ θη 64 ἤγοιαι ἴ86 τχ6ῃ οΥὨἉἍ Τὰ νγον]ά; 
διὰ ὈΥ νίβάοτα, ποὺ ΔῺΥ ἰρῃος ἀοοίγί ποθ, ὑπαὶ 
ὑπὸ βιπαρὶο αοβροὶ, τ} δὴ 8 [πΠ6 τι ὶβάοιῃ οὗ αοα 
88 αἰδιίη υβοα ἔγοπι ὑπ 6 νι ὶβάοαι ΟΥ̓ τηθὴ.᾽" ΤῈ6 
ἂγρυπομί 18 οὶ οΘοηγϊησίηρ. [ὑ ΒΘΘΙηΒ ΟὈΥΪΟΙΒ Οἡ 
{8:6 ΥΟΣΥ ἴδοο οὗ ͵ἷ8 Ἔχροϑβίϊϊοη, ἐμαὶ ἐμ ΑΡοβί]θ 
ἰβ 6Ρ6 τηδκίηρ ἃ ἀϊβιϊμοίίοπ Ὀρίτγοοη ὑπαὶ βἰ πη ρ0}6 
ΚΡ σοδοδὶηρ᾽᾿ οὗ 6 οΒρ6] ἤκοίβ ψ ΠΙΟὮ 9 δὰ Ὀθοη 
δαμογίηρ ἴ0 δου ἰδ 6 ΟοΥἰ ἴδ η8, ἀπά τ} δὺ ΒΘ 
6818 “ νυ Βάουι᾽ ΠΟ 6 μδὰ δτ18 ΤᾺΣ μοϊὰ ἴῃ 
ΤΌΒΘΥΥΘ οὐ ΟοΥηίῃ ὈΥ Τοϑβοη οὗὨ {1|0ὸ ᾿ποδρδοὶν 
οὗ ἰμὸ οοηγοτίβ ἔμογῦο ἰο Δρργοβοηὰ 1. απὰ 
ΒΌΏΡΟΙΥ {πὸ αἰ δι Ἰποίΐοη 8 ὁπ 6 νν Ϊσ ἢ 18 ρυδοίϊοα}}ν 
ορβοσυθα ὈΥ 411} ργοδοΐοσβ, Τθοτγο 18 ἃ Ομ γίβιϊ- 
ΔΏΪΥ οιηθοάϊοα ἴῃ ἔδοὶϑ τ ἰδῆ 8, οἰ ἢ] ἃ ΤΩΔΥ͂ ἸΘΔΥῚ 
ἀπά φγοῖϊ ὈγΥ; δηὰ ἱμότο ἰβ 8 ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ οἵ 
ΟῚ Βυ ΔΗ Υ, ἃ βυβίοπι οὐ ἀοοίχίπθ, ἃ ὑπο] Ύ, 
ὙΒΙΟΘὮ 8 ἀἰβροηβοα ΟὨΪΥ ἰο (λ.086 οὗ τἸηδίαγο 1ηἰοὶ- 
Ἰοοὺ πὰ ὀχρογΐθησθ. Αῃάὰ 80 ἂν ἔγοπι δα πυἰϊἰἰης 

. (89 συδβίοτῃ οὗ {ἰο ΟΣ ἢ 1 ἰοδοίης ΟὨ] Υ ἢ 
[πὸ Αϑβϑι Ὁ] γ᾽8 Οδίθοιίϑια, νυ ]ΟὮ ΒΌΓΘΙΥ σδηηοὺ 
Ὀ6 σΑ]|1οἀ “ἍΤ }1.᾽ 88 8 νυν] ἃ δὐχυτηθηΐ ἴῃ Βὰρ- 
Ῥογὶ οὗ (6 οχροβιίίοι, ἐὺ την Ὀ6 4 αποδβίΐϊοη 

ἩΒΘΙΒΟΥ ἰδ6 συδίοπι (8617 ἀοο08 ποὺ 7841} ὕπο Ὁ 
σομάοιππδίϊοη ἐβτουρ (86 ΑΡΟ5ι}6᾽8 δνχυμιοηί. 
Τι6 οοηίγαϑὶ ἰ8 ἰηἀοοα Ὀοίννοοπ {μ6 τψἰβάοιι οὗ 
(6 τψον]ὰ δηά (Π6 τὶβάοιῃ οὗἩ ἀοἂ ; Ὀπὶ ἰογο 18 
8150 δηοίδοῦ. οοπίγαβὶ ἱπαϊοδίθα ὈΥ 186 ““δον- 
οΥ̓ΘΥἢ" Ὑ1{} τ ΒΙ ἢ (86 γ 6 Υ86 18 ἰηἰτοαυ66α---ἃ 60η- 
ἰγαϑὺ θοίνγοθη κήρυγμα δηὰ σοφία, Ῥτοδοδίης δὰ 
νἰβάο}]. Ασσογάϊηρὶν τγὸ μοϊὰ ἰο πὸ ἤγϑί 6χ- 
ΡΟΒΙ(ΟῺ 88 {88 ΟὨΪΥ Οὴ6 ν}6}} δδίβ Ὁ} 186; “1π 
ΟΥΓΟΡ [0 οὈνίδίο 411 τὰ βαρ ρυ ομοπδίου οὗ ἢ Ϊ5 18} - 
ἔυδκο, Ρδὺ] ΘγῸ δββεγίβ (δαί (9 αοβροὶ ἀοοβ 
ἱποϊυἀθ ἴῃ ἐἰβοὶῦ 1ΓἈ}0 ἔσθ νίβαοσα. [ἰ 18 α]ίο- 
οι ἔοτγοῖσῃ ἴἰο 118 ἱπίθηί ἴο Β6ῖ ὉΡ 8} ΟΡΡοβὶ- 
(ἴοὰ ΠΟΥΘ ὈοίΘΟΣ ΤΟΆΒΟΠ 8ηα χογνοϊδίϊοθ. ΟΣ 
116 ΘΟΒΙΓΆΥΥ 6 ΒΟΥΘ αἰβιϊ ΠΟΥ ἀσχργθββοθ (89 
για γ οὗ ἃ ἀρμδηὰ [ὉΓ ἃ Βοΐθῃοα ἐμαὶ 18 [0 ὈΘ 
υαηϊοϊἀοὰ ουὐἱ οὗἨ ΟἸ ΙΒ ΙΔ Υ; ἃ βοΐίοποο το 
τϑί Ὀ6 (Π6 8016, ἰΓ16 86 811-88 γὶηρ δοίθῃςα.᾽ἢ 
ΝΈΑΝΡΕΒ.--͵Ἀ τὸ ἃ υυϊἱδᾶομι οἱ οὗ [δ υνοτ]ᾶ. 
--Ὴϑ ἰόγοὸ ἀἰδϑιϊηρυΐδῆθδ ἰηλὺ ῥτούοι πον ἀθυοὶορ- 
τηθηΐ οὗ (λ6 ζ]η 688 οὗ ΟΠ τὶ βίῃ ἐγ ἢ ἀοβὶ χπδιοα 
Δ8. “ Υἱβάοηι "Ὁ ΤγΟΙΩ 8}}1} ἰδαΐ. ἡ ὨΪΟ ῬδΈΒ68 ἴῸΥ 
ΒΌΘΝ πὰ {Π6 τοῦ νἰζ]οῦ!. [Ὁ ΝᾺΒ ποὺ δηγίὶηνς 
ὙΔΙΟΙ ΒΡΓΔΩΡ ὉΡ ἰπ {}|6 πα ΓΔ] ῬΥΟΡΤΘΕΒ οὗ (δ 6 
ΤΆΘΘ, ΟἸΠΟΡ ὈΘΙΌΓΟ ΟΥ̓ δραγί ἔγουι Ομ γῖϑ, Τ}6 
δέ αΒ ἴῃ Βοιι. 1ἰϊ. 22. Ο1Κα τΠ6 ΟΟΥ Δ αὖον, 1ὲ 
ἷβ ιϑοά ἴῃ ῬαγύσυΥ 6 η Βοος 156 Δηποχοα 
ἰη "]ϑἰχαίίοι 88 6 σοιρ  οηοηϊ οὗ ἃ δβοηίθῃοθ. 
Τιαῦ ὈΥῚ “119 ψονὶα,᾽" ]6 ἄοοβ Ὡοἱ 68} βἷπι- 
ΡΪΥ 6 ρσγοδὶ χη888 οὗἩ πη Κι α, {116 ΘΟΙΏΙΙΟΙ Δ ΠΥ 
ΟὨἾΪγ, Ὀὰὺ 88 ἴῃ τη ΘΒρΡΘΟοΐΔ}}γῪ 118 ἸΟΔΟΟΣΒ ἃ8 
[Π080 ἰο τότ {818 ΟΠ γ᾽ βι δὴ τ βάση τν 88 αἱ οΥ 
[οτγοΐσῃ, 1ἰ6 βῃονση ἴῃ {ἰὸ δα ἀρὰ νον 8-- ΟΣ οὗ 
[86 ὑχίμποϑθα οὗ δὲ ννοσ]ᾶ.---οθ8 6 θ8 ἢ 
ὈΥ 818 6 ἀθίλοῃβ πιρηϊ οποα ἴῃ Ερῃ. γΥἱ. 12, 88 
κοσμοκράτορας ὃ Ἠατάϊγ. "Αρχων νυνὶ {118 56 Π86 
ἈΡΡΘΆΓΡΗ ΟὨΪΥ ἴῃ {10 δἴηρ. Φόμη χὶϊ. 81; ἘρΡΆΏ. Ιἱ. 
2. Αῃὰ Ιἴἢ ΒηΥ 6Ά860 ἴπ686 ΓΘ ποὺ ἱπίοπαθα 1π 
γον. 8, Αοοσοταϊηρ ἰο ΒΘ, 6] (ἢ 6 ΟΧΡΥ βϑίου θν- 
Ὄγλοοβ 86 Ἰοδάογα Ὀοΐδ οὗὨ ἰμ6 ὅθ ̓ νν8 διηὰ οὗ 186 
ατγοοκβ. Νοῖ Β'ΡῚῪ ἰμβθυοπίῖα), Ἰοασηθὰ πθῃ, 
ῬἈΪΟΒΟΡΊΟΣΒ; 4180 Ὡοὺ ΠΠΘΓΘΙΥ (ἢ 6 ΤΠΟΙΏΌΘΥΒ ΟΥ̓ 
9 {ον ϑ δδη βοαγίτη, Ὀυΐ 4}} ἔπ ο086 οἵ ἱρὰ βἰδ- 
(ἴοη ἴῃ χοιθραὶ, ἰδ 6 τυ] ἰτὰἀ 6 οὗ ὑμο56 ψῸ ὈΘῶΣ 
ΒΎΘΥ ΕἾ ΠῈΣ ὈΥ ὑποὶγ δὰ ΠΟΥ ΟΥ̓ ὉΥ ()6 τεβρϑοῖ 
νοὶ 86 οομμηηδη. ΤΠ 086 τὸ ἀοβορὶ θα 85 
ῬΟΥΒΟΩΒ 8 0 ΟΟΙ16 ἴο ὨδΔΌΡΒΙ.-- ΤΠ δὶ ἴ8, {πὸ 
8.6 ὈοΙΟΙ͂ οΥ̓ 8}1} δυϊπμουῖ πα σΟΒ ΒΊΟΥ 0 ἢ 1ἢ 
{πὸ κίπρσάοηι οὗ αοά, ἰπ (ἢ 6 νου] ὰ ἰο δοπίθ. δ 
ἷβ ποὺ βρϑαϊκίης Βογὸ οὗ (μεὶν Ὀοΐηρ οὐθγοοῖηθ ὈΥ͂ 
(16 ἰοῦ τ ἰδάοι δπὰ ρον ον οὗ ΟἸΥΙβ δα, 
θυὶ οὗ ἐμ6 υἱΐον ἀοδίγαοίϊοη οὗ {μοῖρ ἱπιροσγίϑηοθ 
ἃ8 ἸΔΟΥ͂ ἰὼ ἰδαύ ΙΖ ΠΘΥ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, δὲ {16 ἐπβίἢ- 
(υἰίοη οὗ νοὶ ουουυ  ῖηρ τ Β1οἢ Βρτὶ ἢ κ8 οὐὔἱ οἶ 
(18 Ἰονοῦ ΟΓοΓΣ οὗ ἐλῖπρϑ 18 ἀ0Π6 ΔΎΒΘΥ, ΒΟΎΘΥΘΣ 
τοθρϑοί Ὁ]6 ᾿ὑ ἸΏΔΥ ΔΡΡΘΒΓ. 
γε. 7. ΝΟ σοπιθβ ὑδ6 Ῥοβὶ(ἷνο ρατὶ οὗ 188 

ἀοδβονὶ ρίΐοη, τ αἰσὰ 16 ἰηἰγοἀσοὰ ὈΥ͂ Δὴ οιωρδαίὶο 
Τοροί 9η.--Βῖ νσθ δροεαὶς Θοᾶ᾽ δα υἱϑάοιΣ, 
ἑ. δ... ἃ ψἰβάοια ποῖ Ηθ ἢλ8, δὰ τ 1 δ δᾶ 
᾿ηρατίοα ἴο υ8.---οἰ ἃ τ δῖθσνυ .---ἰἰ 15 ἀουδίι]} 
τ τ δαὶ (Π18 βου] Ὀ6 οοπηροίθα. ΟΟΥ ΑΙ Υ 
ποί ψἰ8 (μ6 ΤΟ] ον ης ραγίϊοῖρ]6, “ ἰἀάθη,᾽ 
ὙὙΠ1σ6 ἢ του]ὰ Ὀ0 ΒΔΡΑΪΥ κπτναιμητηδεϊοαὶ δὰ απὸ 
ἰδυϊοϊοχίοδ), θαΐ τδίμοῦ οἰΔΠ6 Υ τ ἢ “ςν6 ΒρΘ ΔΙ ̓᾿ 
οΥ χῖ ἢ ““νἰβάοι." Το ὅτϑί 18 ἰο Ὅ6 ῥσοΐζοσγοα, 
Ὀθόοϑυθο ἱπ δοππροίϊηςς ὁ ἢ “( τίβάοι ᾿" {86 
ατίϊοῖο ἱπ {π6 ατϑοὶς βπου]ὰ 6 μυὺ Ὀοΐοτο ᾿ὶ ἴοτ 
ἰη6 βΒΑκα οὗ ἀϊβιϊποίῃθθβ,, δηὰ πο ἰμ6 δ6ὴ8θ 
νου Ὀ6: γ͵ἃο ΒρΘαὶς ἐμ ᾿ιίϑάομῃῃ οὗἨ αοἀ δἃ8 8 
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ἸηΥ ΘΟ ΥΥ͂, ἱ. 6... 88 “"βοιηοί εἶπ τ ιΐϊοῦ ἀοοθ ποὶ 
Ργοσθοα ἔγουι ἰδ υηϑὼ ὑπ ογβίδη πα, Ὀαΐ ἔγοπι 
ἴμ6 δινὶπο γουθ]δί οη.᾽᾿ -- ΝΈΑΝΘΕΕ. Οὗ ““δη4- 
Ἰπς ᾿ξ δ8 αὶ τηιγβίοσγ. ᾿ -- Με κα. Νοὺ ἈΟΤΘΥΘΡ ἴῃ 
[π6 586ῃ86 οὗὁὨ ΔΏΥ οδβοϊοσὶο σοι πη πὶ σι οἢΒ 8 ηΑ4Ϊ6- 
οι [0 ἰ6 ἀγθοίδη τυγϑίοσιθϑ ἰ0 ποσὰ ποῖον 
ΒΟΥΘ ΟΡ γοῖ ἰῇ (6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΣΝ “Ρογίοοι᾽" (ΞΞ 
ἰαϊἰλα δα) 15. δὴν Δ) υϑίοπ ἰο Ὀ6 δουχῃι. Βυΐ ἀ068 
ποῖ 116 ΘΧΡΙΔΉΔΙΟΥΥ ῬΑγ οἱρὶθ [οἰϊονίης, υἱΖ., 
“86 ἰδ άφη,᾽᾽ τίσι σΟΓ(ΔΙΩΪΥ Γο 685 ἴο τ Θά 01, 
Τϑαιῖγθ 5 ἰο δοθηθοῦ [86 ὙΌΣ ΒΒ ““ἴη 8 ΙΑΥ̓ΒΙΘΥΥ 
ψὶτ ἐγ ϑάοηιὔ Τὴ6 διί1ο]9 ἴον (0.6 ΔΑΓ ΠΓΟῸΒ 
σοφίαν 18. ἩΘῚΓΒΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΟΥ δια πλίΒϑ ὉΪὸ ἱ τγοὸ 
ἰγδηβίαϊο ἰὃ : “8 ψιβάομη οοηβίϑιϊη ἢ τυ ϑίογυ ᾿ 
[Δ δουρ, 45 ΜΙΟΥ̓ΟΡ βΆγ8, “118 Οὔλχίβϑίοη Ὑουϊὰ 
Ὧθ δι (Π6 οοϑί οὗἉ ρογβρίυτῖγ.᾽ Ῥδὰ] νου ά, ἴῃ ὑπαὶ 
6486, ΠΆΥ͂Θ ΟΧΡΥοδβδοα }1π56] 0 Ἀτ Ὀἱ σι ΟΌ ΒΥ τ ΒΙ Θ ἢ 
86 τοῖς ΘΑΒΙΪΥ ἤλγο ἀγοϊ θα ὈΥ [Π0 086 οὗὨ (6 
διιϊοῖο." ΒΒυι, ἰὑ ΤΥ ὈῸ ᾿ϑἰοί, ψ θοῦ ἰΐ 15 
ποῦ αἴθ ἰῃ (9 Αροβι]θ᾽ 8 δίγ]ϑ ἴὸ ραΐ ποῦυῃ8 ἴῃ 
τοϊδιίοη ἐβγου ἢ ἃ Ῥγοροβί(ίου ἴῃ (8 γαγῖ [5 
ποῖ (16 σοφίαν ἐν μυστήρῳ ΘΧΔΟΙΥ Δηα]οροῦ5 τ ἱτ 
σοφία ἀπὸ ϑεοῦ ἰὴ ἷ. 80. ας 15 πιϑϑηῦ ὈΥ "5ρθδὶζ- 
ἴῃς 8 {πὶπρ ἰῃ ἃ τηγϑίογυ,,"" τὸ σδηηοί δορΓ0- 
βοπά, ὑπ 1688 ἰὺ 8 βροδκίης ἰὰ ΒΘΟΥΘΕΪΥ ΟΥ ἰῃ 8 
ἀατὶς δῃηὰ οὐβουῦτο ᾿πᾶπποῦ. ϑοἢ ταϑὲ Ὀ6 ἐδ 6 
Ἰηοληϊηρ οὔ πὸ ἰθσὰ ἤδη τηλάθ ἰοὸ αυδ} γ ἃ 
γογῦ. Βαὺ σοΥίδίυ (5 τγδθ ποὺ τῆδὺ αὶ 
ἱπίθομἀθα ἴο 84Υ͂, ΠΟΣ 18 ὁ ἰη δοοοτάδῃοος σι ὶτ [ἢ 6 
30 οὗ [86 ἰδγὰ ἴῃ (Π6 Ν, Ὁ. Ηοτο “ΠΥ ΒΟΥ" 
ἀδηοία8 ποί ἃ ἀ.Δ}ΠῪ οὐ οοηάϊτίοη οὗὉἨ ΟὈΒΟΌΓΙΥ 
Βυῦ ἃ ἔδοϊ οΥ ἰγσγὰϊῃ τ ἰοῖ 8 πιδὰθ Καοόνη ὈΥ͂ Το- 
γοϊαϊίοα. Ηδποο ἴὸ ψουϊὰ ΘΧΘΟΟΪΥ ΘΟΧΡΥΓΘΒ8 (89 
ὙΟΥΥ ἱπίησς ἱπ τοὶ ῬΑ] 5 τιϊβϑίοη οοπϑί βίοι, 
δυὰ ἱπαίοδά οὗ Ὀοίηρ σοηποοίοὰ τ} 4 5ρθὰκ᾽ 
ΒΘΟΙΩ8 ἰ0Ὸ 15 Ἰηοϑί ΠΔίΌΓΑΙΙΪΥ αβϑοοϊδίοθα Ὀγ {π6 
Ῥτοροϑι τ! “ὁπ Ὑιϊ “4 τ ϑά τη." ΤῊΪ5 τνἱοῦν 
πουϊὰ βϑϑῖῃ ἰο ΟἿ] ἤσοτα Κ᾿’ 8 ἀοβηϊ(ἰοη οἔ 
(86 ποτὰ ““πιγβίογυ. ] Τα ἴᾳ ἰδο Ν. Τ΄, δπὰ 
ὀδροοία!ν ᾿ῃ ῬϑαΪ 5 Ῥἢγαϑθοϊοσυ, ἀθηοίθβ βοιγθ- 
ἐδίησ ἀπκποόνη ἰ0 τηϑη---ϑ ουἱ ἤγοτα εἶα σοπι- 
Ῥτομβϑυϑίοη, διὰ πΐϊσ 185 πιδὰθ Κηοση ΟΠὨΪΥ͂ 
ἱροῦ Ὀίτνηο σουοϊδιίΐοη. [{ 18 υϑοὰ ἰπ ρατγίϊ- 
ουδν οὗ ἴπὸ Ὀϊνῖηθ ῬΌΓΡΟΒΟ οὔ τοαἀθιηρίίοη, 68- 
ῬΘΟΙΔΙΥ ἵπ τοβροοῦ ἰο ἐΐθ ραγιϊοϊραϊίοη οὗ {δ 6 
(θαι 1ο68 'π ἐμ Βαϊ ναϊίοι ὑγγοαρεὺ Ὁ Ο τοὺ (Ερἢ. 
Ἰΐ, ὃ ἢ. - Οο]. ἱ. 26 ΠΗ.) οὐ ἐθὸ δηδ) τοβϑίογαίϊοῃ 
οἵ ἰϑτϑοὶ (οπι. χὶ. 24), δηὰ οὐ ὑπ Ῥἢγβὶδαὶ ολη 26 
ἩΒΙΟΝ 15. ἰ0 (4.6 ρἷασθ δὐ (μ6 Τοβιυγγθοίίοη (1 ΟΟΥ. 
ΧΥ. δ1).---τϑ πἰᾶᾶθη πιθϑηβ οἰΐπον (ἢ δὲ τ ἰοῖὶ 
ἯΔΒ ΘΟ Ο86]0ἃ ΟΥ ἐδ σοποοαϊοά, [Ι{ ἰ5 ἐμ ἤγϑί, 
ὙΠΘη ἃ βἰδίοιηθηὶ ἴθ δ ἀοὰ οΥ̓͂ ἰπ6 (δἰησ Βανὶπα 
θόθα τοϑθ Κπόνῃ 88 ἰη Βοπι. χυΐ. 26; Ερι. {ϊὶ. 
9; (οἱ. 1. 26. Βυὲ ἴξ ἰβ {86 βοοοηά, ψῇθη ἰξ ἰδ 
Ἰηϑϑηΐ, ὑπαῦὺ (9 ἰὑπΐηρ ἴῃ αὐοϑίΐου 8 σι μβάσανη 
ἔγοπι Βυιαδη Κπονίοαρο. [πὶ ον Ῥαββαζο, Π6ΓΘ 
ἰδο μοί οὐὗὁἨἁ δοποϑδϊπϑαὺ ἰ8 ἄγβέ οηϊασροὰ ὑροη 
(τον. 8), δῃὰ {μθῃ δἴιου γασὰβ ἃ γονοϊδίϊου ἰο (86 
εἰοοὶ οὗ αοἀ ἴ5 Βροίκοῃ οὗ ἰπ οοπίγηδὲ σῖ τ 4. 60Ὲ- 
ἐρδἰπποηὶ ἵγοτι οἰθοτβ, 9 Ἰϑεῖοσ τηθδηΐηρ ͵8 ἴο 
Ὀ6 Ῥτοίοττοα.--- σοι! αΘοᾶ οτααϊποᾶ.---Τῖ5 
ὈΧΡΓΟβδίοα ΒΉΟΥΒ 8.1}} πιοῦθ δοποϊϑί σοὶ ὑπδί 
“ πιβάοπι᾽ 8 ἰο ὍΘ υπἀογδβίοοά ἴῃ δὴ ΟὈ]οοίνα 
ΒΕΏΒΘ, ποὺ οὗ 9 Καον]οᾶρο οὔ {πὸ ϑῃ] οι οά 
δῃά οΥ̓͂ (μ6 ἀοοιγὶπο δονπίηρς ἔγοιῃ ἰξ 88 βυϑι, Ὀυΐ 
οὗ ἰἰ8 δι θ)θαι τηδίϊον, ἐμαὶ τ ϊοῆ Οἰβο θυ ἰδ 
ΟἈΠΙΘά “(8 πιγϑίογν ;᾽ 86 Ὀϊπίηθ ρίδη οὗἉ βαϊγαίϊου 
1ἰϑο 1, ἴῃ τοΐοσθῃοθ ἴο ἐπ νυϊδάομι γουθαϊοά ἐμογοΐῃ; 
ΟΥ ὙὙΘ ΤΛΆΨ 880. ἐπ: ΜΟΥΚ οὗ τοἀοπιρίϊου ἱποϊαά ης 
ἸῺ 186 17 118 οϊοῦ ϑῃὰ δηὰᾶ ἐμ9 Βι.Ὁ6 Ιῃ68}8 οὗὨ 80- 

σΟΙ ἰϑδΐηρς 1ἰ.---δήοσγθ [86 8868.---ΗῆἼΉο ΠοΓΘ 
βοο98 Ὀδοῖς ἰο {86 οΥγἰ ἰη8)] ρσγοιηὰ οὗἙ ὑμι18 το ἀϑιηρ- 
{να δσ,θμλθ ἰῃ ἐν 6 οἰδση δ] ΡΌΓΡΡΟΒΟο οἵ αοὐ [ογηηρὶ 
Ὀοίογο ἰμὸ τοῦϊὰ ψὰ8 (σοιρ. οι. Υἱἱὶ. 29 Ε΄. 
δηὰ Ερῆ. ἱ. δ). Τθὸ βυρρὶ γίηρ οὗ ““ἴο τιᾶῖκθ 
Κη,’ ΟΥ̓ “00 ΤΟΥ͂ΘΔΙ,᾿᾿ ΓῸΥ 0} 6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ΒΠΠἔπς 
οὶ ἃ βυρροδοα 611ρ518, 18 ποὶ πΠοσοβϑαγγ. Οἡ ἐδ9 
οσργϑββίοῃ, “" Ὀθΐοτθ ἰὴ δ, 685,᾽᾿ ΘΟΙΆΡδΓΟ {δ δἰ τηΐ- 
14} ΘΧΡΥ δϑίουΒβ ἰη (Εοαι. χυὶ. 2ῦ; Ερ}ι. ἱ. 4: 11]. 
9, 10; Οο]. ἱ. 26; 2 Τίπι. ἰ. 9). ““ἀοἀ ἀθίον- 
ταὶϊηοϑὰ οἡ γτοαἀθιρίΐοη Ὀοίοτο σγοδίϊοῃ, ἑ. 6., 8]- 
Τοδὰγν αὐ {π6 τοῦ Τουπάδίϊοη οὗ ογϑαιϊ θη ἰμόγθ 
οχὶϑιοα 4 ινίηθ ρῬύγρΟΒΘ ἰο 6βι8}}18}} ἃ Κπχάοιι 
οὗ αοἀ ἱπ ἐποὸ τοῦ] δπα ἱμπογοΐοσο ἢσθ πιδάϑ ἱϊ.᾽" 
ΝΕΑΝΌΕΚΒ.--αὸ ΟἿΕΚ ΦΊΟΤΣΥ.--- Γοπι (μ6 οἴογηδὶ 
Ετουπὰ οὗἉ βαϊνδίίοη μῃθ Βογ [ΓΒ ἴο 118 8η8] οπὰ, 
τ 16} 4180 βίγοίσ 68 [ΟΡ γα ἰηο οἰογηϊίγ. ΤῈ6 
ΚΊΟΥΥ 6 ΠΟΙ Βρϑδῖβ οὗ ἰ8. ποὲ ὑπὸ μίοσυ οὗ (89 
ΟΒυγοι οὔποθ Νον Τ᾽ οϑίδηηθηῦ 48 Θοπιραγοὰ ν ἢ ἢ 
(89 ΟΙά, Ὀυΐ α8 ὀυθγυνοσο ἢ δα, θη ἀΪ8- 
σουγδίπρ οὗ Ὀο]ονοῦϑ, 1 ἀοηοίο8 {μοὶν 7}} σϑβϑίο- 
Ταϊΐοη ἰο (86 Ὀίνίηθ ἱπιᾶρο. [{ 8 (ῃ6 βἰπίθ οἵ 
τοἀοιηρίίου οοπιρίοἰαα, τθγοὶπ [86 Βρ᾽ γι 4] ΠΪ 6 
Β.υϊη68 οαὐ ἰὰ 6 οὔ] θηοο9 οὗἨ δὴ ᾿ἱποογγαρίὶ]9 
ΒίαϊΘ. (Οορ. οι. τ. 2; υνἱ]ῖ. 18, 21; ἰχ. 28; 
Οοἱ. Σ. 27: 11. 4: 1 ΤΊοβ. 11. 12; 2 Τίμι. 11. 10.} 
Ἦ δαί 18 8814 ἴῃ 2 ὅονυ. ἀἰϊϊ. 18 ἀοοβ πο 08} υ.8 
ἴῃ ἱποϊιάϊπρ μοτο ὑπαὺ ἴῃ ψαγα ρσ]οΥ ΓΥϊηρ οὐ 89 
8011} τ ὶσὶ ἰ8 ἱπνοϊγοὰ ἴῃ οὐυὐ γοροπογδίίοη, δηά 
ΨὨΙΘὮ ἰδ ζοβ Ρ]Δ60 ἰη {9 Ἰ1ἴ06. 1, ψ τ ΜΘγοσ, 
Μ6 ἰηίογρτοῦ πὸ νι ἰϑάουι οὔ αοἀ ὁ τηθᾶῃ “Ηἶΐ8 
Βρ᾽ὶ εἰ 41 ΡΒ ΟΒΟΡῺΥ ψΐϊοῖ Ηδ 5 τουθδ]θα ἰο 
Η 5 πιϊηϊβίοσγα,᾽ ἰπὸὴ θ1ἶο πλυδὺὶ υπαογβίδηα (μϊ8 
οἴδυϑο ἰδυ8: νιϊοῖι αοα [88 ἔογο-οσάβδί θα 80 
(8αὺ 1 Βιου]ὰ γοἀουηὰ (0 ΟΡ φαἴογυ. ΤΆ} 18 ρΊΟΥΥ, 
νοὶ βἰδηάϑ ἱη οοπίγαβί πὶ (6 υὐνοὸῦ ον δ βἢ- 
τηθηϊ οὗἉ [9 ᾿νοῦ] ἃ 5 ῥυΐῃοθ8, 15 ΒΡ ροβοα ὈΥ ϑοῖὰθ 
ἰο "9 ἴπδὲ ἀοδιεϊημθὰ ἰο Ὀ6 τουθα]ϑὰ δὺ {1|ὸ δοιηΐῃρ 
οὔ Ομ γίϑυ ἴῃ Ὑϊοῖι Ομγι βίη 5 τὸ ἰο Ὧ6 ρῬΑΥ Δ ΚΟΥΒ 
(σγουρὰ ἰδδὺ Ὀινίηθ νυ ϊϑάοα. αὶ 18 ἐπ 18 ἱπουραί 
Ῥαυϊ ποῖ [Γὑπαγ Ὀ6 ἀουδιῖαϊ. ᾿ὐηαι ΒΕ ΟΏΔΌΪΥ, 
Ββονγονον, ἐδ ἐμοῦ χοῦ 18, ἐΒαὺ 60α᾽Β οἴογηδὶ ρυτ- 
ῬοΟΒθ, τ 1] ἢ} ΘΟΙΆΡΥΪΒ08 Ηἰ5 ρδη οὗ δα] νι οη, ΟΥ 
ἷῃ οἶον ψογὰβ Ηἰβ8 νυ͵᾽ϑάοιωμ, τυ] ἢ ῬΓΟΡΟΒ68 88]- 
γαίΐοπ ἔον 1.8 οὐ͵θοὶ δηά ἀθν:808 (80 Ὀθ8ὺ τη 688 
ἴον 1.8 Δοσοιιρ] 8}. πιθαΐ, ἢΔ8 ἴον 8 4] πὰ ΟΌΡ 
εἰοτσαιίοη. (ὅομ. Βομι. νἱϊ!. 29 4.) 

γεβ. 8. μον τοῦθ (ΠΥ ΠΟῪ ἱβογουἈΥ͂ 
ἰἀἀδη (ΐ8 τϊϑάοπι τν88----Ὑὐ ἰοΟ ἢ ΠΟΩΘ οὗ 86 
Ῥιΐποϑθα οὗ μἰ8 υυοσ]ᾶ (οἵ 866) Ἰκηθνῦν --- 
Το γοϊδίϊνο “σοὶ ᾿ἢ 15 ἰδ οη ὉΥ ΒΠΠγοί δηά 
(Δ 16 Υ δηὰ οἴογ ἰο τοίου ἰο “ χίοτγ." “Τδὶ 

μγὶσἢ Ὀοϊοηροα ὁ οἰοσηΐ δηὰ ψγὰ8 Ὀθίοτο {110 
διζοΒ, γὼὰ8 ποί ἰἰἸκοὶν ἰο Ὀ6 Καοσῃ ἰο {μο080 ὙἨΕ0 
Ἰἰνοά ἴπ {ἰπ|9 οΥ' ἴῃ ὑμὶ8 ἂρο,᾽ δηά {815 18 8{1}} ἔιγ- 
{8 ὸν }υβϑιϊθοὰ ὈΥ͂ δΒυρροδίῃρ 8 δἰ πδίοη ἰὸ {18 
{89 δχργθββίοῃ “" ογὰ οὗὁἩ ριοσγ. ἢ Βυὶ γγῪὸ 8ΓΘ 
ὨΘΙ ΟΣ ΘΟΙΏΡ6]]9ἃ ποῖ ῥυβιϊδοά πῃ Δἀορίϊηρ (18 
σοηδίγυοίΐοη. Τὰ} τηδΐη ᾿μουρπί οὗὨ 86 ρα988 19 
8 ““Οοὐἀ᾽ δ τνὖ͵ϑάοπι,᾽" δηὰ ἰΐ 15 ἰο {μ΄ὶ8 μι. ἐμ9 
τοϊαιίτοβ τοῖον Ὀοϊὰ ἴῃ (8 δπὰ ἴῃ ἰδ Ῥγουΐοιβ 
γογ80θ. αὶ ὑπ6 Αροβιϊο ϑσὸ Ὀσίη δ ἰο ΥἹΘῪ 18 
{86 Θοποθαϊπηοπὶ ἷἱπ σοὶ αἀοα ΒΒ τνίβαοῃ νγῶϑ 
Κορέ, ὉΥ͂ βμονίπρ ΒΟῪ δα γον ἰὑ σϑπιαϊηθὰ τὑη- 
ον δηὰ ἀπϑυβροοίθα ὈΥ ούθη (Π6 Ἰοδάο ΓΒ οὗ 
(δὶ8 νον], γῖο σοῦ ἀδοιημθὰ ῬδυΒοΏΒ οὗ Κϑϑη 
᾿πβῖρῃι δηὰ ἰοοῖὶς ὑπ τηϑδηδροιηθηὺ οὗ δθδῖσβ, πὰ 
(πὸ δυρυτηθηὺ ἔοῪ (18 νῦ88, -- 9  τνουἹᾶ ποῖ 
οἴδοτνσίδο αν οτυοϊῆοᾶ ἴ86 ιοσᾶ οὗ 
ΕΊΟΣΥ.---ΕοΥ ᾿ὑ 88 ὑπτουρσὶὰι Ηἰπ (μδὺ (λ19 Ὠνὶηθ 
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νεϊδάοπι, ὙΠ ϊοἢ ἀονίβοᾶ {π 6 ρῥἴδῃ οὗἉ βαϊναίίου δηὰ 
δἰχηϑά δὖ ὑπὸ σον βοδιῖοι οὐὗὁἁὨ Ὀθ᾽ ἸοΥ Ὲσβ, γγ88 δ 0 
Κηαοτη δὰ οαγγίοα οὐοὐ.Ὠ Απὰ {ΐ8, ἐὺ οτο ζδὶν 
ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ6, 00 νου]ὰ ποὺ αν ἀοῃθ οοι]ὰ ὑπ 6 Ὁ 
αν βΒθο ἰμ0 {]π688 οὗ Ὀὶνίηθ νίβδάουι δηὰ 
Ῥον ον τ ἱοὶι 89. 9 ἰῃ τὰ δηἀ 816} γῶ8 Βοπίηρ 
ουἱΐ ἃροη οἰ ογβ. ““ Ῥδὺ] ΒοΙτῸ σοπ θη ρἾδίθδ ἰ᾿ο80 
Ὑ0 αἰ ο  Υ ἰοοῖς ρᾶτί ἱπ πὸ ογυοϊχίοη 88 (86 
ΤΕΡΓοβθηίδίγο8 οὗ ἐμαὶ που]αἷν δρίγὶῦ τ ἰΘ ἢ τγα8 
Θχδίἱἐοα ἴῃ ἐμ6 ατγοοὶς ΡῬΒἰἸσβοργ. ΤΟΥ δοιοὰ 
ἦα {Π9 ἢδιηθ δηὰ ἱπ (6 ΘΓ ΣΘ ΒΡ Υ οὗ {μ6 δποίθηί 
τον]. --ΝΚΆΝκα. “Το [μοτγὰ οἴ αἸονγ.᾽" ---ϑὅο 
αἶϑο ἰη 948. ἰὶ. 1. ἘΤηΐδθ ὀχργοββίου 18 ποί (0 6 
ἰδίῃ δ δαυϊνα]ϑηὶ ἰο “φ]ονγίουϑ ᾿ογά,᾽ Ὀυΐ, 88 πῃ 
{86 δῃηδϊοζουβ δοχργοββίοῃϑ, “"Εδίμον οὗ κίογυ᾽" 
(ΕρἈ. 1. τ “ Τὴ σὰ οἵ κ“ἸΟΓΥ" ΤῊΣ Υἱὶ. 2), 
“416 Ιογὰ ἰ8 ὑῃ9 ρόββθββοῦ οὗ χζίοῦγ. Το 
ἐϑυΐείνο ο889 υδοὰ πότ ἴῃ {πο ατροὶς ἰ8 86 χοηϊ- 
ἐἶἰνο οὗ ροϑβοβϑβίοῃ. “οτγὰ οὗ ρίογυ ᾽᾿ 18 8 {1{16 οὗ 
Θινίπγ. [ πιθδ8ϑ ρΟϑδθ 580} οὗ δίνίηθ οχοοὶ- 
Ἰοθῆοθ. ““ἯΠο 15 {9 Κίηρ οὗ ρου πὸ [οτὰ 
οἵ μοϑίϑ, δ 153 {πὸ Κίηρ οἵ φονγ᾽ (8. χχὶν. 10; 
Αοίβ νἱῖ. 2; 943. 1ϊ. 1; ΕρἈ. 1. 17). ΤᾺθ Ῥϑύβοη 
ογιιοίδοα, [μοτγοΐουθ, γγχὰ8 ἃ ΟῚ Ροσβοῦ. Ηδθησθ 
ἐμ ἀοοα τνυὯϑ ϑυϊάθησο οὗ ἱποοῃουΐνῦ]ο ὉΠ Πἀπ688 
διὰ νἱοϊοάποβθβ. [ὑ 88 ὁπ6 ἰδμδὶ οου]ὰ οπ]Υ 
λδνθ Ὀδθὴ ἄοῃθ ἰβγουρὴ ἱζηόσγαηοθ. “Απά μον, 
Ὀγοί ΓΘ η,᾽" βαϊὰ (80 Αροϑίϊθ Ῥοίορ ἰο ἰδθ 968, 
41 ποῖ μδὺ ἱμγουχὰ ἱχπόγαποο γο αἱὰ ἱἰΐ, 85 
ἀϊὰά δ͵5ο γοὺν γυϊοσγὰ,᾽ Αοἱβ ἐἰ. 17, Το ἵδοί, 
ἐμαὶ (6 Ὀυΐηοοϑ οὗ ἐμπὶβ ουϊὰ ογῸ 80 ὈΪϊ πὰ 88 
ποῦ ἰο 866 ἐμδὶ Ομτίϑὶ γδϑ ἰῃς [ογὰ οὗἨ ρμίουῦυ, 
Ῥδαὶ οἱἱθ8 88 Ῥτοοῖῦ οἵ ὑπ ῖῦ ἰζίοσδποο οὗ {π9 ννῖ9- 
ἄοῃι οὗὁ αἀοὰ. Ηδὰ {μον Κηονα ἰπθ οἢθ, ὑπ 6 Ὁ 
τουὰ δᾶνο Κπόνῃ ἰπ6 οὐδοῦ. Τιὶδ Ῥδββᾶρο 
1ΠΠυδίγαίοβ ἃ ὙΘΓΥ͂ ἱτηρογίδηϊ Ὀχϊποὶρὶθ ΟΡ υϑαζο 
οἵ βοτίρίαγο. ο 806 ἐδπιδὶ (Π9 ρογβοη οὗ ΟἩγῖβί 
ἸΩΔΥ͂ 06 ἀοδὶ χηδίθα ἔγουι εἷἰ8 Ὀϊ νὶπο πϑίαγο, τ θὴ 
Ὑδιαί 15 δἰ γτλοὰ οὗ Η τὰ 8 ἰγθ ΟὨΪΥ οὗἁἨ πὶϑ ἢυϊηδῃ 
πδίυστο. Τιθ [οτὰ οὗἨ φἴΟΥΥ νγ88 ογιυοὶ θα : {86 
ϑοη οὗ ἀοα ν8ϑ8 Ὀοτῃ οὔ ἃ οπιδῃ : σ ψΠ0 τῦ88 
648] ψῖὰ αοἀ μυπθ]οὰ Ηἰ πιο} ἰο Ὀ6 ορνοάϊοπηι 

᾿πρΐο ἀραὶ. [Ι͂π Εἰ ΠΏΠῸΓ Μ͵ὸ Βροαδῖὶς οὗ ἰδ9 
Ὀἰγι ἢ οΥ ἀθαί οὗ 6 τδη τἰϊδουϊ τποδηΐϊης ὑπαὶ 
1:6 800] 18 ὈΟΥΏ ΟΥ̓ Ἶ68, πὰ ὑμ)9 ϑογίρίιυτοδ ρϑδὶς 
οὔ τ} 6 ὈΙγίἢ δηὰ ἀοδί οὗ ὑπ6 ὅοπ οἵ αοἀ πἰίπουί 
πιοδηΐης ὑπαὶ ἐμ 6 Ὠἰνίπο πδίυγο 8 βιδ)οοί ἰὸ 
ἐμο8θ ὁβδηρθθ. [{ ἰβ8 4180 ρἱαΐη ἐπὶ ὁ ργϑάϊδαϊθ 
᾿ξάογδπος, βα)θοίϊοπ, βυβογίπ, ἀθαίῃ, ΟΥ ΔῺΥ 
ΟἶΒοΡ ᾿ἰπιϊίαίίοι οὗὨἨ (8 ὅοιῃ οὗ Οοά, ἰδ πο πιοῦθ 
ἱποοπβίβίοης τὶ ι6 Ὀἰνιηἶν οὐὁἨ ἁ ἰλ9 Ῥϑύβοῦ 80 
ἀοεϊχηδίοα, ἐδ ἰο ρτγοάϊοαίο Ὀἰγιλλ πὰ ἀθδὶ οἵ 
8. ΙΏΔῈ 18 ἱποοηϑίδίοηῦ σι (86 ἱπιπιδίοτὶ δ! Υ δηὰ 
ἐπαπον δ! ἐγ οὗἨ (86 Βυϊηπα δου]. Ἐδίθυον ἰκ 
ἔσαθ οἰἴ μον οὗ (89 80] ΟΥ ὈΟΑΥ͂ πιδαὺ Ὀ6 ρῥτοἀϊοδιδὰ 
οὗ ἃ τδ 898 8 ῬΟΣΒΟΙ, δπ ὙΠδίθτον 5 ἰσυ οὗ 
οἰΐδβον ἐμ Ὀἰνὶπο οὐ πυμηδὴ πδίυγο οὗ ΟἸγὶϑὶ πᾶ Ὺ 
Ὧο Ργτοαϊσαίοα οὗ ΟὨγὶϑὶ 88 ἃ ροζβοῦ. ἴθ ποοὰ 
ποῖ Ποβίίαίθ (Πα ΓΘ ΌΓ 6 0 ΒΔ. ψ]ὰ δαὶ, (Π 6 Ποτὰ 
οὗ ΧΊΟΥΥ ψ»ὸδβϑ ογυοί δὰ : οΥΓ. ούϑῇ ἱπ δοσογάβῃοο 
ὙΠῊ (Πὸ τοσοϊγοά ἰοχὶ ἰη Αοἰβ χχ. 28, ““Θοἀ 
Ῥυνομαβοὰ {89 Οδμυγοῖ τὶ Ηἷβ Ὀϊουά.᾽ ΤῈ 
τος ὙΠΟ αἀϊοὰ τνῶᾶδ ἰσυὶν αοά, ΔΙ πουρἢ {86 
ἱτὶπ δίῃ γο Ὧ0 τρογθ ἀϊοὰ ἐπαη {πὸ δου] οὗ τηϑὴ 

ἀοο5 ψ θη ἢ 6 ὈΓΟΔΙΒ ἸοδΥοΒ 8 Ὀοαγ."---ΗΟΡΟΕΊ. 
Ἅεπ. 9. Οοπδειδίονυυ οἰϊαίοη.---Βπξ, δ ἐϊ 

885 Ὀθθῃ υυχϊτέθῃ, υνυδαῖ τίη Θγὺ Βα 
ποῖ Β06), δῃηᾶἃ Θᾶσ δ ποῖ Βοασᾶ, δπᾶ 
ἑπῖο ἴ89 Ἀθατὶ οὗ τῶδπ δδνθ ῃοϊ Θηἴϊθχϑθᾶ, 
τὐδδῖ ἰδίηξα Θο Βα ὑσχϑρδσϑᾶ ἔοσ ϑ:λ 

τδαὲ Ἰονϑ Ἐπ." ---Ἶ ὁ Βανθ θγ σίνϑῃ ἃ ᾿ἰ 6 ΓΑ] 
ἰγδηϑίδιίοιῃ οὗ {1118 Ῥϑββδζο 88 ΠΘΔΥΪῪ 89 ΡΟ5510]8 
ἴπ (86 ογάον οὗ (6 αγοθῖκ ἰ6χ.]. πο ὅσαι ροϊπὶ 
ἰο Ὀ0 δσοπείἀογοὰ Βοσο 18 9 δοπηθοίΐοη Ὀοί Ἰοσὶ- 
64] δπὰ ρσγαχιτηδίϊοα]. ΤῊ Ϊ8 889 ὈθΘΏ δἰἰειρίεἀ 
ἴῃ γδυίοιβ γᾶγ8. ΟἿΘ 18, ὈΥ͂ ΒΌΡΡΙ γηρᾷ ἃ δυρροεεὰ 
611} 0518 αὐΐσ “ἍὈυΐ,᾽ οἰ 9 ὈῪ ἱπδοσίης (δ νογὰβ 
“0 88 αρροϑῃθα,᾽" 80 88 ἰο 8 ἰΐ γοδὰ, ““Ὀπὲ 
ἧς 88 Πδρροῃϑθὰ 88 ἰθ ψυὶοη᾽ (Βοη 6]};: ἷπ 
ΜΒΙΘΒ ο8860 8 ἀδιηοῃδίχαίνο οἰδιιδο τ οὐ] αν Ὀ6 α 
γϑαυϊγοα δἴϊον {Π6 το]δίλνο οἶδιιδο; ΟΥ ὈΥ ἰπβοσίῃρ 
ἐν ΒρΟΔΙς,᾽ ἱακθῃ ἴσοιη ὑοῦ. 7. 1ὲ νψουἹὰ 6 
ΤἸΊΟΓΘ οογγοσὶ, Βονγοτοῦ, ὙΠ ουΐ ΒΌΡΡΙΥΪΗΣ ΔΗ͂ 
(πίῃς, ἴο χὸ Ὀδοῖς ἀἰγϑοίν ἰο νϑσγ. 7, δῃὰ οοπῃοςος 
ἴ)ὁγθ, δῃᾷὰ ἰο δηὰ ἴῃ τοὺ. 9 8)ὴ οχρδῆβίου δηᾶ 
Θηδπσοτηοηὶ οὗ τυδαὶ ἰδ βαϊα ἴῃ Ὑογ. 8. “ Ὑ ΒῚΘΒ 
ΠΟΩΘ οὗ ἰδ) Ῥγΐῃοοθδβ ΚΏΟΥ,᾽" 80 ἐμαὶ ἀλλά ἱπβίιοδὰ 
οὗ θοΐηρς ἰγαπβὶδίοα “Ὀυΐ" πὐϊχί Ὀθ6 τοσπἀοτοὰ 
“ἐγθ8, ΣΑΙ ο Σ᾿ [0718 τοῃἀογίης 8 δἀορίοα Ὀγ 
ϑιδηϊου]. Τὸ γοδάϊης πουἹὰ βοὴ Ὀς, ““ψν͵ὰ 
Βρϑαῖς οὐ νι βάοι, νΒὶσ ῸΠ6 οὗ ἴ80 ῬΣΙΏΟΟ9 
κηονν, γοδ, τὶ οἷ. ΠΟ 6γ6 δι Β66}.᾽ ἴῃ (8 σδ86 
{π6 οἴδιδθ, ““1Ὸ᾽ 1 {ΠΥ δὰ Κπόονῃ {1} 7 ν ου]ὰ 
ποὺ ἴλνο οσγυοϊδοά, εἰς.᾽ ου]ὰ Ὀδ6 ἴΔ 6 88 8 βοτί 
οὔ ρμαγϑηίῃοβίβ, 'ἴῃ ογάὰ δῦ ἰο [δοὶ}Ἰἰδῖς {116 σΟ πο 6- 
(ἴοα τὶ ἢ δαὶ ργϑοοᾶςβ. ἴα νοι] ἰΒοη δομποςΐ 
γον. 10, ““Ὀυὶ αοἀ Βαί τογφα]οὰ ἴοι ἴο0 8" ἀϊ- 
ΓΘΟΙΪ τὶ ἐπ ῬΤΟΥΪΟΏΒ ΜΟΤΑΒ, “ ὙΠὲῚ (Πἰσ5 
Β6 Βδίἢ ργοραγοα, ἱμβουίῃ ΟΠῪΥ ἃ σοΙιτηῦ ΔΙῸ Ὁ 
ἐς. 1. [1ἢ {8158 6886, ΟἾΪΥ, (88 ΤΟΡοιΙἰο οὗ {89 
πδῖιθ ““6οα ᾽" ποιϊ]ὰ ἜΡΌΘΩΣ δίγϑηρο, δῃὰ πουϊὰ 
Ἀδνο ἰο Ὀ0 τεχασἀ θὰ δ8 ἀ0π6 70 ἐδ δ8Κο οὗ οζὴ- 
Ῥμδβίϑ. Ι{ ἷ8 4068 ποὶ δυϊϊ, (6 ἢ ἩΘΊΩΔΥ οἰ ΠΡ 
δδβατηο Ὧἢ 8η8οο] υἰοη, 80 ἐμαὶ ἐπ ἐμὶ8 Ὀσοαὶ [86 
Βοηίθησο Ου]ἃ βοθαὶ ἰ0 1086 1.86] 1 Ἰηγδίοτν δηὰ 
ἀἰϊϑίδποο ἰπδυα ! }]6 (80 ἀο Ἦ οἰΐο ἀπὰ Οβ|.), οσ νν 8 
ἸΛΑΥ͂ δηὰ [Π6 Βοῃίθῃοο οοχηρΙοίοα ἱπ γνογ. 10, {1}6 
Ῥτορογ δηϊοοθάθεηϊ εΐπρ ἰεἰσοἀυσοά ψὶῖ} δέ, Ὀυι, 
8ἃ8 ἴῃ οἷ. ἱ. 28, ἰο δἰ ΚΗ Ὺ (6 δη ἐμ 6518 ἰμθτο ἰο 
γον. 8. [ἰ ποιυϊὰ ὑμθ τοδὰ ““υὶ νβαΐ ογα δι ἢ 
ποῦ 8Β66ῃ, Θἴο.;᾽ ἰμ68θ, "ὁπ ἐδ ΘοὨίγασΥ, αοὰ 
δι τονυθδὶ θα ἰοὸ ὑδ᾽᾽ (Βο ΜΟΥΟΣ δῃὰ ΑἸΐοσα) --- 
ϑίπσθ ἰμο ᾿δδ πιεπίϊοηο ἃ πιοάθ οὗ οοπῃθοίΐοι 
ΒΘοΙῺ8Β [Ὁτοθὰ, δηὰ ὑπ γΟδΒΟῺ δΗδι σης ΤῸΥ ἰδ6 
δ ΔοοΟ]υ μοι 'β ἢοῦ ΥΘΓΥῪ ΟἰΘΟΥ, 6 ῬΤΘΙῸΣ [0 8ΕΒ.πιθ 
ἃ οἰἰπὰχ 88 δῦογο δβίἰδίθὰ, ἱπίσχοαυςοα ὈΥ “ γθδ, 
τδίμον," υἱτουὺ Ἰοϊαΐηρ γον. 10 αἱγοοῖν ἰο {89 
Ῥτγδδοάϊηρ οἶδυβο. [Ποάχο ῥγθίοσβ [06 δπδοου- 
ἰοῦ, δῃἀ ὙΘΡΥ ᾿ΌΒΠὙ ΒΑΥδ, 1 ΓΟίουΘΠΟΘ ἴ0 ἐπὶ 
οἰἰαἰΐοη δηά ἰο ἐμαὶ ἴῃ ΠΑΡ. ἱ. Υοσ. 81, “1 
αυοίϊηρς {86 ΟἹὰ Τ᾿ οβίδιηθὶ {Π6 ΑΡροδβί]ο Γγοαυ δ: ΠἘγΥ͂ 
οἰΐθϑ ἰμ6 ψογὰβ δ {ΠῸῪ βίδι ἃ, πὶ ουΐ 80 τηοάϊ- 
ἔγϊης {6 πὶ 88 [0 Πη81κ6 {ἢ 6 πὶ σΎΒΙΘ τ δ 168 }}}7 ΘΟΒΘΣΘ 
ψἱἢ (Π6 σοπίοχί.᾽᾽].--- ΤΒοσο 18 γε δῃοίμ ον αἰ8Β- 
ουὐγ ἰο Ὀ6 σοπμδιἀοτγοά. θησθ 18 {86 οἰϊαίϊομ 
ἰα κοι ἢ Ξ'΄΄')66 ΠΟ ῬΆββδχο ἰπ πο Ο]Ἱἀὰ Τοβίατηοηί 
8 ἰουπὰ ΘΧΔΟΟΥ σογτοβροπαϊπρᾷ ἰοὸ ἱΐ, (πΠ9 ῥδιίγ:8- 
(ἰσ οχροβίίοστβ. βϑυρροβοά ἰδδαὺ ἰὴ ψΟσβΒ ΜΕΣΘ 
ἰδκοη, οἶνον ἤγουιυ βοιηὸ Ο]ὰ Τοείδηοες ϑοτὶρ- 
γα ΠΟῪ ΘΠ ΤΟΙ Ἰοβί, ΟΥ ἴσοτι ΒΟΙΠ6 ἈΡΟΟΣΥΡὮΔΙ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; δηὰ Ζ. ΟἾΥΥ8. δβδοσίβ (μαὶ πο δὰ γοβδὰ 
{8686 τογὰβ 'π (ἢ 9 ΔΡΟσΆΪΥΡΒΟ οἵ Εϑαϊδβ. Ὅὅτο- 
ἀἰ85, ΒΟΤΘΥ͂ΟΙ, ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ {πὶ (ΠΟΥ ῬΟΓΘ ἰδίοη 
ἔγοπι ἔπ νυ ῦιἰκ5 οὗὁἨ ἱβὸ ἈΔΌΝΙΒ ὙΠῸ πιδὰ μῥτο- 
βογυϑα ἵμθι ουἱ οὗ δη οἱὰ ἐγδαϊίϊοη. ΒΒ ἴῃ οΡ- 
Ῥοδίἰΐοη ἴο {8656 ορίπίοῃβ 1 τηυδὶ Ὀ0 τοκαγα θα 8 
δβοιἐϊοὰ {πὶ Ῥαυὶ υ866 {16 ἤοτι δ “88 ἰὑ 18 Ὑνχὶῖς- 
ἐθπ᾿᾽ ΟἿἹΥῪ ἰπ ἱπίγοἀυοὶησ οἱϊαϊτοηδ ἔγοτῃη ἴδ 6 ΟἹ ὰ 
Τοδίαπιθηί. ΑοσογαϊΥ ΔΟΥΘΡ 88 δἀορίοα {89 
δοϊυιίοι ἰδδὺ Ῥαὺὶ αυοἰθὰ δὴ ΔΡΟΟΥΥΡΑΙ Ρδϑϑαρο 



ΓΗΔΡ. 

πθ ον ἴΠ6 ἰάοα ἰδδὶ ὑμ0 τνογὰβ πόσο ἴῃ ἰμὸ ΟἹὰ 
Τοβιδίηθοί. Βυὶ Ὀθοίοτγο ψῪὸόςΗ χοβογὶ ἰ0ὸ ΘΩΥ͂ 8008 
οσρ  δηδίίου, ἰἰ ἰ8 ἰο Ὀ6 8000 ψὩΘΙΒΟΓ ἢ αἰπϑ] ηλὶ- 
Ἰδυῖγ Ὀούνγοθ ΟΥ̓ Ῥδββαρὸ δηὰ {80 Οἰὰ Τϑβία- 
τηθπὶ ἰθοχίδ ἴῃ αιοϑίϊοι 18 80 χτοδί, 88 ἰο Ῥχγουϑηΐ 
19 ἔγοτῃ ϑυρροδίηρ ἰμδὶ πὸ ᾳυοιοὰ ἔγϑοὶΥ 6, 88 
δῸὸ Ὧ5 δἷϑο ἀοηδ οἰβονογο, δηὰ 89 οἱβὸῦρ ΝΟΥ 
Τεβιαιηθαὶ τυϊογβ ΠΩΥ͂Θ 8150 οσσαϑίοη δ! Υ ἀοηθ. 
Οονιαἰηῖν Ρ8ὰ}] οουἹὰ Βαγὰὶγ δάγο δὰ ἰπ τἰπὰ 
198. 11. 15. "«Εον (δδὺ νυ δῖοι Βα ἢ ποῖ Ὀθθὴ ἰοἱὰ 
(δαὶ Βῃουϊα {ΠΥ 866, δπὰ ἱἐπαὺ νγϊοσῖ ὑπο ν δά 
ποῖ Βολγὰ, Βῃου]ὰ {π0Ὺ Θοηϑίάἀον;" πον γοὶ ἶχν. 
17. “ος ὈσμοϊΪὰ [ οτόδίθ ὩΘΨῪ θᾶυθηβ, δη 8 
ὨΘῊ οατγίἢ, δὰ (06 ΌΤ.ΟΡ Βου ἃ ποὶ 6 ΓΘΙΏ 61 - 
Ὀοτοὰ ποῦ 606 ἰπίο χοΐϊηᾶ,᾽ ὑπ|6085 ῬΘΡΏΔΡ9 
(86 1411 οἴλυδο, ἴῃ {πὸ σὶπρ οΥ̓͂ ἰ! 0 ΘΧρυοϑϑίοῃ, 
Βυΐ Β6 ΠΙΔΥ δήθ δὰ ἴῃ πη 188. ᾿ἰχίν. 4, δο- 
οογάϊης ἴο ἰδ οτίρίηδὶ ἰοχὶ : “ΕΓ βἷησο (86 
τυγὶὰ αν τ8Π ποὺ πολγ, ὨΟΡ Ῥϑυσοῖὶνθα, ὯΟΓ 
δά δὴ 6γ8 βθο, Ὁ Θοά, Βοβϑίἀάοα Τῆρο; 56 νἱ]]} 
ἀο ἰὲ ἴον ἷπι γγῆο νυχαῖῖϊβ ἀροῦ Βπι" " .-- ΒΕΓ 
ἴδογο ἰβ ἃ ἰγδηϑιιϊου ἤγουχ ὑθ9 βϑοοοπὰ βϑύβοῃ ἰὸ 
ἰδ {πἰνὰ, 88 18. ἔγθαυθθ Υ [89 6886 ἴῃ ργορβοιὶο 
ἀϊοίΐοη --- δίησα {80 ζογταιϊα, 4 858 ἰϊ 8 τεἰἰἰθη,᾽ 
δι πλὶι8 οὗ ἃ ἔγϑο φυαοίδἰϊοι, δῃ ἃ Ρϑ] 18 πο δ᾽ γα 8 
Ῥτϑοῖθθ ἴπ δά δ ογίης (0 [86 πογὰβ (ἰ. 19, 81; χὶν. 
21: Βοπι. ἰχ. 88). 6 {ῃπογοΐουϑ το ἰαἰἰηαἿἷν 
δοοογά ψὶ τ Οϑἰδη ον ἴῃ ταδὶ πίδι ἴῃ 8 γϑύδυθηοο 
μεγὸ ἰο 88. ἰχῖν. 4ὅ. ΤῈ βθῆβθ δοιηηοη ἰὼ Ὀοὶ 
ῬΆββα 268 ἷβ, ὑπαὶ αοα Βὲ5 ργοραγϑὰ ἴον Ηΐβ ρϑορὶθ 
ὙΠῸ ναὶ! ον Ηΐπι, ἐ ἢ μ8 ἴδ ὀχοθοάϊηρ 411 Βα πηδη 
ΟΧΡΟΡΪποο οὐ οὐβϑογυαίΐοη. ἐπὶ καρδίαν ἀναβαίνειν 

Ποῦ. Ὁ ν ἌΨλΙ ἴδ. ἐο οὐδ Ὡροπ ἰλὲ λδατί, 

ἰο δεδοπια ἃ “παίίεγ᾽ ΟΓ ἐχρεγίδησοε απα ἰλουσλί.---ἴη 
(88 νογὰ, “ΡΓΘΡΑΓΘ᾽ γ͵ὺ Βαᾶγ {π0 οασυγίηρς ουἱ 
οὔ 186 “ζοτο- ογαϊπαιίου ᾿᾿ τηϑῃϊοποὰ ἰῃ σου. 7.--- 
Βαϊ ψδὺ ἀο68 [89 ΑΡΟΒΙ]9 τηϑϑῃ ὈΥῪ “(80 ἐπίῃ ρ8 
Ῥροραγρα ἢ" ΜΟΥΟΡ ΒΑΥΒ ἰΐ6 βδἰνδιΐοη οὗ (86 
Μοβεϊδπῖο Κίπράομι (σορ. Μδιί, σαν. 84.) ὙΌΣ 
Ἧ6]1, θαΐ ποὲ δ ᾺΡῚῪ ἰὼ ἰΐ8 ἕαΐυγο σοῖο. μαι 
6 ἰπϊοηἀοὰ ἰᾳ {μ0 ψίιοῖο σοῦῖκς οὗ γοἀοιιρίίοη ἴῃ 
811 18. οβϑϑϑηΐα] Ῥαγίϊσι]δνβ, ἔγοπι ὑμ6 Τουιηάαιΐοη 
Ἰαϊά ἴὺγ ἀν ἴῃ Οπτγὶβι, οα απο ἰΐ8 ἢ πα] σου ΒΓ )Α- 
ἰἰοπη. ΤΉΘΥ δὲ ἴμὸ Ὀδποδίθ Ὥθνον Ὀοΐοσο Κπονη 
οὐ ἱπιασίηθα, δηὰ ἔὰσ ᾿γδηβοοπαϊηρ 4}} ΘοποθΡ- 
ἰἴοη δηὰ ϑβαγηχὶδο τ ϊο ἢ δτὸ οοηἰδὶ ποὰ ἴῃ Οαοἀ᾽ 8 
τογοϊδιίου, δη ἃ (86 ΖἸΟΓΥ δἰπιοὰ δὲ δὰ ργοουγοὰ 
ὈΥ ἴ᾿ς ἜὙΒΟΥ τὸ (δο ρτδοίουβ αἰ δ δηὰ ἀἰβοϊοβατοβ 
οἵ Ὀἰοθϑοά πο88, δὴ ἱπεί χὺ ἱπὶο νὰ ὶοἢ, δηὰ δὴ 6ῃ- 
Ἰογιαθηΐὶ οὔ σοὶ ἃτὸ αὐόογνάθα υ8 ὁνθπ ἤθτῸ ἴῃ 
δἰ(. τ ο90 {}} γα 0 18 σοβοσυθά [0Γ ἃ δἰ κι Υ 
τοῦ. ΟϑΙΑΝΡΕΒ. ἘΠδὶ ἀο᾽ίτογαηοθ ἤγοιῃ οχὶϊθ 
[0 σοι ἐπ ρΑββαχο ἴῃ [βαϊδὰ ῬΥΪΩΘΥΪΥ ΓΟΘΓΒ, 

[5 ὕπο τηδγχίη οὔ ἰὴ Β. Υ. τοηάογβ ἐῆ8 ἰδδῖ γμαγί οἵ ἐμΐδ 
οΓθο, “ ἠοἰτθος παι δόϑὼ α Θοά ὑοδίάοα ΤΠθ6, ἐμαὶ ἀοοίἢ 
Β0 ἴογ πίτη, οἴο.᾽" Γΐν τϑσβίοη [8 χίνοη ὈΥ Βα], ἀο οι ῖο, 
δή [οὐἱὰ, 1ὲ ἰο (ουπὲὰ δ]δὸ ἴῃ ἰδ ἰχχ. [{πἰΠογ᾽ 8 γογβίοπ, 
Το] σπίης [6 ΨαΙκαῖο, κίνοσ ἰξ 86 ἰῃ τη 9 Ἐπεὶ ἰδὲ ἴοχὲ. ὕη- 
γα θ5: 0 Π8 0} ἐδο [ΌΥΊΔΘΡ διὸ οογτϑοῖ πη ρυτείης “ αοὐ ᾽" [ἢ ἘΠ 9 
ΒΟΣΌΦΔΕΪΥΘ ολϑο. [18 ἰ6 δ'ϑο ποίθνουὮ  ἴδὲ το οἰΘΏ860 “ ὯΟΓ 
Ἀϑτοεϊγοα Ὀγ ἐΠ9 φωγ," '6 οὶ ἴῃ ἔμο Ιχχ., δὰ Κζόοντῃ ἘΠ Κ8 
εἰζλος πὲ ἐς ρωβδβαζο βδα Ὀϑϑῇ οογγιρίϑα ὈΥ ἐπ 708, οὕ 
ἴησις ΡῈ] ποι ἔγοπιλ Βοῖλθ ΔΡΟΟΓΥΒΑΙ ὈοοΪς, οἰ “ ΤῊΘ 
᾿Αϑοδηβέοῃ οὗ Εδνα 45," οὐ " Τ1ὁ9 ΑΡΟΟΑΙΥΡδο οὗ ΕἸ α6,᾽ ἰη Ὀοτῆ 
οἵ ποίο ἐμ 9 ἰ6 ἰἸουπὰ μ8 οἱ ἤω Ῥαυ]. 1ὲὶ γὙὰ}}} Ὀ6 
8068, κου ΐδο, ἐπε ἐπ 8 Ο]ΔΌδ9Ο ἰδ οἴ ἐἐοὰ ὉΥ Ῥηα], δηὰ (δὲ 
δ Ἀδᾳ ἰπδοτίϑαὰ δηοῖπον ῬΏγαδο ἰπδέθα--- ΝΘ ΝοΥ αν δη- 
ἰετϑὰ ἱπίο 9 Ποατὲ οὗὨ πι8π;᾽ καὶ επὶ καρδίαν ἀνθρώπον οὐκ 
ἀνέβη; δηὰ μι ποτὰ διὸ 8Ὸὺ βίας ἰὸ οὐ μὴ σπέλθῃ 
αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν συ πὰ ἰπ ἐδ ΙΧχ, 16. Ιχνυ. 17, ἰῃδ: ἢ 
δλὴ ὨΑΡΟΩΪΥ ἀνοϊὰ ἔπ Ὀοϊίοῦ ἐμαὶ τῆο ἔπο Κο8 γογ 
υϊαποὰ ἐοκοῖθεν [ἢ ἐδ ΑΡοϑε! θ᾽ 5 ιϊηὰ, δηὰ τοῦθ ἴγοθ 
4ποίσϑι ἰο δ ἰξ π[5 0856.) 

Π. 6θ-16. δ9 

8 ἴῃ ὑγυϊῃ ΟὨἿΥ 8 ὕδίηιϊ ἰπιαρα οὗ (πὶ ψ ἢ ἷο}λ 8 ἰὸ 
Ὀθ σοῃϑίογοά 83 {89 ᾿ἰογᾺ] ἔω] 8] πιοηὶ οὗἉ 41} δαοῖ 
οχργοβδίοῃ (Θορ. δἰ8δὸ Μαίι. χἰϊὶ. 17). 

γεηβ. 10-1}. Τὸ γτονοϊδιϊοη οὐὔἵἩ (8 τ ῖβάοπι 
δα 115 πιθ88.---ΒῈϊ ἴο πὰ Θοᾶ Βαϊ τονϑαϊϑᾶ 
Ἐλθὴλ [ὨΣΟΌΚὮ Ἐξὶα Βρρί τὶ .--- Ὁ 7ὺυ α.3,᾿ (μι 18, 
Ῥδὰ] ἴπηθ6}} δπὰ δΪβ ζθ᾽ϊονν- ΔΡοβιῖθβ; ἴοσ οἵ 
Οἰινιϑείαμϑ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ μ6 18 ποί βρϑακίηρ. 869 
γογβ. θ δηὰ 16---ἃ180 ἰϊΐ. 1. [80 Ηοάρο; διδη- 
16, ΒουΘΥΘΥ, ΒΔ 8 “ ὈΘ]ΘΥΘΓΒ σΘΏΘΤΑΪΥ, θὰ  ψ ῖι ἢ 
ἃ Βρθοίδὶ γϑίβθϑῃσθ ἰὸ δἰ π)86}ζ᾽᾽]. Το οοπιπηΐ- 
δα! οὴ ΘΓΤΘ ἰδ ποὺ οὗ δῃ οχίογηδὶ, Ὀὰϊ οὗ δὴ ἰῃ- 
ἰθγὴ 8] βογί. (Οοιρ. πὸ ὀχργοββίοῃ, “"ἴ0 γϑυϑδ] ἐπ 
τη6,᾽ 64]. 1. 1δ). Τ8Β 18. οἰθαν 4180 ἔγομῃ ἰἢ9 
ἈΖΘΠΟΥ͂ οἰηρίογοὰ, ΤὨΪΒ ὈΚΌΠΟΥ ἰ5 ἐπ δρίτϊ, 
νὴ οχϑοαὶθ8 (οἶδ ῬΌΓΡΟΒ68 οὗ τοβἀοιηρίζοη δπὰ 
8 ὕΠ6 Τηδ8η8 Οὗ ΘὨΪἰκἰϊοηΐης μοι ἰκ (6 Καον- 
Ιθάγχο οὗ ἱποῖὶν παίαγο. Ηο ἀοοβ ἐμ 18 ΤΟΥ 80 ΓΔ 
88 Ηρ ἰ8 ““ἴγϑοϊγ ρσίνοιῃ οἵ Θυὰ,᾽ γνὸρ. 12. ΤῈ 
ῬΟΒΘΙ ΠΥ οἵ (18 τονοϊδιϊοη ὈῚ ἰμὸ ϑριγὶς 18 
Βδονγη ἴῃ (86 ζο] οὶ ς νον 8---ίοσ 86 Θρίτὶϊ 
ΒΘΔΙΟΒΘΙΒ 611 τίμα. γϑα, 86 ὅδθϑρ ᾿μίηρδ 
οὗ 60ά.---Ὑὸ ϑρίνι ἢ Πορο 18 δυϊἀθηιγ, ὉΥ 
Τ Ά500 οὗ ἐμ6 οομηροίίΐοη, ἐδ βδ16 88 “ ΗΪ8 ϑρὶ- 
τὶν" ἴὰ {86 Ῥγουίουβ οἴδυϑθ. ΟἾΪΥ ἐθογο Ηδ ἰ8 
ἱηϊγοαισοα 88 ργοσοθοαϊηρ ουννατ 8 δὰ νογκίης 
δα οχίγα, Ὀυὶ Βοσο δὰ ἰῃ ναὶ 0] 10 νγ8 ἃ8 ἱπιπιῖ- 
ποπΐ ΟΥ οΧχίβιϊηρς ψἱυΐη ἰμ 9 θαοάμολά, Απ 8η8]ο- 
ἄουϑ8 Οχργοβϑίοη Οὐσυ τ τοβρθοίΐηρ ὑμ6 ὅπ οὗ 
Θοά ἱπ πο. ἱ. 18, νίοσο (80 Ρῃσαϑο “"ηΟ ἰδ ἴῃ 
πὸ Ὀόδβοῖῃ οὗ 86 ΕΔΙΒΟΥ ᾿᾽ σΟΥΓΟΒΡο 8 ψἱ[ἢ “189 
βρρίγι βοαγοδοῖμ 4}} ἐπ᾽ κ8,᾽᾽ εο.; δὰ (6 πογὰ 
“ἐ ἀροΐαγο᾽" ψὶτὰ “6 8ι0}} γουθδὶϑα Ὀγ Η159 ϑρίνϊι .᾽ 
ΤΠὸ ΔΌΪ ΠΥ ἴἰο παῖ Καόνη ὑπὸ ἰΒουρι 8 οὗ αοά 
υὑπίο ἐθ9 Δροβίϊοϑ ἰ8 ἢδσθ σρουμάδὰ ὑὕροη (9 
Κηον]οᾶρο ὑπο ϑρίσι( Ἀ885 οὗὁὨ [8680 {πη 8 ἴῃ ὑδοὶν 
ἰππιοϑὺ Βουγοθ δηα ῥγοϊζουπάοϑι ἀθρί8. 1818 5 
ΟΧΡΡΟΒΒΟα ὈΥ̓͂ ἐρευνᾷν: Ἰ1{. (9 εχρίοτα, ἰο δεαγοῖ 
ἑλτοισὴ απὰ ἰλγοισὴ; Ὀυΐ ΠοΥο, δη ἃ Ὑ ΒΘΣΘΥΘΙ 6180 
0 18 υϑοᾶά οὗ Ὀϊνίηθ Κπαονίοαρο, ἐξ ἀοποίθθ ἐἢ9 
τΤοϑ}] οὐ ἰηδὶ δχρὶοσίηρ, ἡ. 6. ἃ δορί οθ δηὰ 
ἐπογουρ κηον θάρο (οορ. οχχχὶχ. 1; Β αι. νἱϊὶ. 
27---καρδιογνώστης οὗ Αοἰβ ἱ. 22; χν. 8 δῃὰ Βογ. 
ἷ:. 28. ΟἾγγβ. ἀκριβὴς γνῶσις κατάληψις) Βάϑη 
ϑεοῦ: Ἰηπιοϑί ΓΘΟΘ885685 οὗ αοὐ, ἰδ οὐδοῦ 80 υη- 
ΘΧΡΙΟΓΘΌΪο ἀορί!β γμογο ΗἰβΒ ἱβουρθ δηα νο]ὶ- 
ἰἰο8 δύο ἔγϑο ῥἰδύ, ἐἰιθ ἰάθη τμαγβϑίουυ οὗ ΗΪ8 
ῬΟτΒομ ΔΙ Υ τ ἰο ἃ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα ἰο {μ|086 ΤΥ βίον ΐοβ 
οὗ Ηἰἴ8 Κίηραοπι δὰ οἵ 41} Ηἰθ σοῦ 8 δηἃ νὰ γ8 
ψΐσἢ [09 ϑρὶτί γόνθα]8. ΤῈῸ ἰαχο 15 ἄγαν 
ἔτγοτῃ (0 808, ΒΟΒΟ ἀορὶ ἢ 8.6 βυρροβοὰ ἰὸ Ὁθ 
ὉΠ ΔΌ ΒΟ 0]90 ἀπαὰ Ὀοίζομιϊοθ8Β. (8. χχχνΐ. 7; 
χοϊὶ. Θ; 200. χὶ. 8). Μογον ϑαᾶγβ: “Τὴ ϑῃῦτο 
δοουπάϊηρ ἔμ] 688 το αοα Πὰ5 ἰῃ Ηϊ 86] , 
ΟΥΟΥΥ͂ ἰδἰηρ τ ϊοὰ ροο8 ἰο τρᾶκα ἃΡ Ηἰΐδ Ὀοϊηρ, 
Ηΐδ8 αἰἰγὶ θαΐϊοθ, ἰπουκσίβ, ρίδπβ, ἀθοσγθθβ.᾽ (Νοι 
89 Ἰδαίζοσ. οχοϊυβίνοὶ γ). ϑϑ'θ αδἷβο 86 ῬὮΓΑΒΘ 
“ἀορίδβ οὗ δαίδη,᾽" ον. ᾿ἱ. 24, ΤΒδί βιιο τησδὶ 
ὍὈῸ (Π6 οἶοο οὗἩ ἰμο Κρίτὶϊ, δπὰ οὗ ΗἩΐτη δἱομο, 18 
ΟΝ ἱἸἸυδιγαίοα ὈΥῚ δὴ δηδίορυ.--- εξ. 11. ΕῸΣ 
σὴ ο οὗ 6) Ἰςπουσ 1 ἴ86 τί κα οὗ ἃ τη 8:, 
δῶν ΤδΝῸ6 δρὶτὶϊ οὗ δ νοῦ ἰδίῃ Εἰχὰ 
ΕΘ. δ5ὸ ἴ86 τίη οὗ ἀοα πο ο96 ζοῦν - 
οἵδ δᾶνϑ ἴμο Βρίστὶϊ οὗ Θοά.---Τὴο Ἰορίο ἰ8 
18: “Το ϑρ᾽νιῦ δηὰ ΟἿ Ηθ σδὴ Κηον ἰδ9 
ἀορίμβ οὗ ἀοὰ. ἘΕῸΓ 88 {80 βρίγιὶ οὗἨ τοδὶ ῃϊο ἢ 
8. ἐπ τα 68 ΔΙΟΏΘ ΚΏΟΥ Ὑγπδὺ ἰδ οὗἁὨ εἶτα, 80 ΟὨΪΥ 
ἰῃ0 βριγὶὶ οἵὗὐὁἨ Θοἂ δδπ πον ψμδὺ ἰθ οἵ Οοἀὰ.᾽ 
Το ΑΡοβί]9 ρυΐβ 86 γμέ τρθροῦ οὗἨ (86 ὁο0Πι- 
Ρανγίϑοη ἴῃ ἴΠὸ ἴοσιι οὗ ἃ ᾳυθδίζοῃ.. “7.0 οὗ τι 
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Ἐποποίῃ, εἰς. Ηδτο ἰδ κοῃ., ανϑρώπων, οΥ̓ 
ππιεη, ἷΒ ποῦ βυρογῆυουθ. ΤῺ6 ἱχηογδποθ ΠοΓ 
ἱταρ οα ἰΒ ποὶ δὴ Δϑοϊὐθ ομ6, ἰπαϑηλοὴ δ8 αοἀ 
5 ἰο Ὀ0 ἀχοορίθα ἔγοιῃ ἰὶ (Ο58].}; ΟΥ, γ7Ὑ0 ΠΙΔῪ ΒΑΓ, 
10 σΑΓΓΙ6Β 8 ῬΓΟΠΙΪΠ Θἢΐ ΘΙ Δ 518: “ΠΟ ΜΑΝ ΚΏΟΥΒ 
ψθλ1 18 οὔ δὴ (ΔΙογεγ)--τὰ τοῦ ἀνϑρώπου, 
ποῖ βάϑη: “16 δ᾽ηρ5 οὗ 8 τὴδη" ἷἱπ σΘΏΘΓΡΑΪ; 
ποί μΪ58 “ ἀορίἢ5.᾽) Αοοσογαϊηρ το (μ6 σοπίοχί, [6 
ἐπ ρ5 ἰϊα θεὲ ἰο τὶ Ὀ6 1ϊπι|16ὰ ἰο0 (088 οὗ δΐ8 
ἵππον Ἰἰΐθ, ἷ8. βοσγοῦ ᾿πουρῆῖβ πὰ ῬυγροΟΒΟϑ. 
ΤΠῸ “ΒΡ γ 0 οὗ Ὡλ ἰβ {80 Ὀτοδίῃ οὗ ἀαοἀὐ ἱπ 
Βίτα, 186 σαπάϊο οὗ (π6 1] οτὰ βοαγοδίης 4}} {πὸ 
ἰηναγὰ ραγίβ οἵ 18 Ὀ6Ι γ᾽ (τον. χχ. 27), (86 
ἴπη0} 6γ8 οὗ Ἰίρῃν (Μαιίι. νἱ. 28), (Βαὺ τ᾿ ΒΟΓΘΌΥ 
ἢ Ὀσδοπιοα αὐἱάθηί ἰο }νΐ πι56] ἢ, ΓΘΟΟΉ 268 ἢ 18 
οὐ αἰκιϊποί ἱπαιν ἀπ} Ὑ, 18. σοηδοϊοιβ οὗ δἰτα- 
80], ἀπά οὗἩ μ᾽ ὑπο ἢ 8 πὰ δοίβ ἃ8 Ὀοϊοηρίης 
ἰο ἰπιβοῖῦ, {ὸ Ὠ᾿νίπο ἱπιαρθ ἴῃ τπδη, {Π 6 ὈΓΪΠοὶ- 
ῬΗὶ6 οὗὁἨ ὶ8 Ῥαογβοπα)ὶϊίν. (866 δο χοῦ, δ ιδί. 
Ῥεγελοϊοσίς, 3. 110 δ΄. ; Βοοῖ, Μὲδὶ. Βεείεπίεῆτε, 8. 
9417). Βγ [06 νογὰ8 “σὰ ἰ5 ἐπὶ Εἶπα," (Π6 
ΒΡ τί, 88 (89 ῥγϊποῖρ]θ οὗἨ 86] -σοῃβοϊουβη 688, ἰδ 
αἰβιϊη χα ϊδοα ἔγοαι [86 δρὶτὶὶ ἴῃ οἰ Υβ, ἃ5 [δ 6 
ῬυΪποίρ]ο οὗ οδ᾽οσιϊνο Κπον]οάρο. Α ᾿ἰκ δαὰάϊ- 
ἐϊοηα] αυλ} βοιιοη ἰο “(86 βρὶνι οὗἩ αοα ᾽᾽ νουϊὰ 
Ὀδ ουὺ οὗὨ Ρίδοο, δἰ Ποῦ Ὀθοδυβο αοἀ 18 ΔΌΒΟΙ] αἰ ον 
οη6, οΥ Ὀθοδι80 Ηἰβ δρίγιῦ 8 4180 ἀἰβρϑηβοα ἰο 
Οὐ ΓΒ, 88 Β66ῃ ἴῃ {δ ποχί γογβο: ὁ" ὙΒΊΘΒ 18 ὕγοηι 
αοἀ᾽ (Μεγον). 6 εἰἰθ βαυβ8: “Ῥαι] δοποοῖνοβ 
οὗ (80 ϑριγιὶ πού ἃ8 θοϊης ἐπ Οὐ, 85 ἰοῦ Ηθ 
γΓ0 ΓΘ ἴπ6 ῥυϊηοϊρὶο οὗὐ Οαοὐ᾽Β Βο] ἔ-σοηϑοϊουβῃ 688 : 
Ὀὰΐ ΠΟ ΥΘΥΥ ΥΪΒΟΙΥ 5478 ΙΌΘΓΟΙΥ “{πὸ ϑρίνις οὗἁ 
Οαοά" ἰπ οτίον ἰμαὺ 6 πυιΐριί ἰπ8. Π0]4 [ἢ 6 Τῶν 
ΟΡΘῚ ΖῸΓ βαυγίηρ δίϊοσπ αγὰβ {πὸ ϑρίνγῖῦ ἡ πηι 
ἀαοὰ." Τὸ βαθβίαποο οὗ (16 σοι ρΑΥβοη ἰ8 {Π|8: 
88 6 Κπον]θαρο οὗ (6 ἱπψαγὰ τηδὴ 18 ΡΟΒΒ1 Ὁ] 
ΟὨΪΥ ὑμγουρῇ βοὶ ἐ-σοηδβοϊ ουΒη 689, 80 8. (86 Κηον- 
Ἰεάρο οὗ ἀοὐ Ρο5510]9 οὨ͵Κ ἱΒβσουρὶι [86 σοπϑβοΐουϑ- 
688 οὗ (Λοὐ οδίδ᾽ πΠρα ὈΥ͂ τηθλμβ οὗἩ ὑπο Ηο]Υ 5, ρὶ- 
τι. δ Υοίίο, όνγουον, οὐ ] 8 δὴ ἱπιρογίδηϊ 
οἰοπιθας ἴῃ {6 ΑΡοβί]6᾽ 8 σουγβο οὐ ἰμπουραϊ, ἰη 
πὲ {86 ΑΡοϑί16 πηϑίκοβ (86 ἱπηπιϑηθηΐ ΘΠ ϊῃ ζ 
οὔ δὸ ἀδριδ8 οὗ αἀοἀ οχ ἐδ ραγὶ οὗ {π6 βριγι (ἢ 6 
τουπὰ οἵ μἷβ ἔπιποίΐοη 848 8 γουθαΐοσ, Βυὶ {π6 
ϑρίγιι οὗ 6Θοἀ (ἰπ δοσογτάδποο υυῖψϊ ὑπ6 δηΔΙΟΡΥ 
οὔ ἰδ Βυπιδη βρὶ τὶς ποσὶ ἰ8 ἀογινγοα ἔγοπι Ἠΐὰ 
δηά ἰδ }}}5 ἱπιᾶχΧ 6) 18. 16 ῬΥΪποῖρ]ο οὗὨ ὑμ6 Ὀ᾿νίηθ 
Β6] -Κπον]οᾶρο, {π0 ατοιπὰ οὗἩ αοἀ᾽ 8 1176 88 8 
δο] -οοηβοίουϑ οχἰβίθησο---ἰ αὶ ἩΒΟΡΟῸΥ Ὑαοὐἀ ἰ8 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ἰ1ἴ6, 8 (ῃ68 Ομ ὙΠ 0 ἰ8 ΘέθΓΔ}}Ὺ πὰ ΔὉ- 
βοϊ αἰ οὶ γ οοχηϊσπηί οὗ Η ΒΘ Γ ̓η 8}} Ηἰβ (βου ρμίδ, 
νοὶ ἱοἢ 5 πα ἀσογθοβ, ἰη Ηἰβ ἀοΐϊηρ δπὰ του κίης, 
--ἰᾷο Ομ γδῸ ἰ8 τουϑα]ϑὰ υπίο Ηἰπηβοὶ ἢ δηὰ ἐμ θη 
ΤΟΥ͂ΘΆ]8 Η πὶ δὈτοδᾷ ἰο οἰ Βογβ---ἰῃ 6 Οπ0 ΨὮῺΟ 8668 
᾿Βτγοικχὰ Ηἰπι86 1 δηὰ 4180 βἰιΐποβ ἱβγτουσὰ ὑπ 6 
Βυπίδη βρὶτιῖ πη 8ὸ 4118}1868 ἰὺ ον Ἰοοκίης ἰπῖο 
{86 ψόοτὶ οὗὁἩὨ αοα. [“1ῈὴῈ6 δῃδ)ορίϑβ οὗ βογὶρίαγο, 
ΒονοῦοΡ, 8.6 ποῖ ἰὼ Ὀθ Ῥγοββοὰ Ὀογοῃὰ {9 
Ῥοΐηῦ ὑπο ν ἃγθ ἱπιϑηάρὰ ἰο 1ἸἸϑίσαίο. Το Ῥοϊηῦ 
ἢθγ6 ἰβ (6 Κπον]θᾶάρο οὗ πὰ ϑρὶτι. Ἐξ Κποννβ 
ὙΒδὺ 18 ἴῃ αἀοἀ 8ἃ8 ψγὸ πον Ὑμαΐ ἴθ. ᾽πὶ ΟΌΤΒΟΙΥΘΗ. 
1 15 ποῦ ἰο Ὀ6 ἰηΐογτοὰ ἔγοπι {πὶβ ἐμδὶ ἰμ6 βρεῖς 
οὗ ἀοἂ Ὀθ6δ8:78 ἴῃ οἶον ροϊηὶβ [86 5816 τοϊδἰΐοη ἐὸ 
αοά (μαὶ οὔ βρὶ (8 ἀο ἰο υ8.᾽ ΗοναΕ.] Ηανίης 
{μὺ8 βΒῃονση {Π6 ΔΌΪΠΙ ν οὗ (λ6 ϑρίγὶ ἐο γουθδὶ {86 
ἐδῖπϑ οἵ ἀοὰ, 6 γοδδῖτπια πη σοτγοδοταίθβ (Π6 
ἀοοϊαγαϊίου οὐ νὸν. 10.-- ον το Βανθ σὸ- 
οθἰνθϑᾶ, ποῖ ἴ86 αρίὶτίῖ οὗ τἴ80 νυνοΣ]ᾶ, Ὀπὶ 89 
Εἰρίτὶ ̓ς νυ ΐο ἰα ἔγοηι 0ᾶ.---Τ ὁ ΟΧΡΥΘΒΒΊΟῊ 
8 δηϊιτμοιϊο. Βυΐ ναὶ 8.9 θυ ἰο υπάοχβιδηὰ ὮὉΥ 

{86 βρὶγὶ οὗ ἐμὸ νουῦϊὰ Ὁ Οογίδί νυ Ὡοὶ ΔῊ 
ΠηΘη.8] ΘΟ. ΠΙΑΥΊΥ ; 88 τηοϑί ᾿παρίηθ, (62 : ἴπι- 
επί υηδηυσα, [ΒΌΓΠ6Β δηἀ οἱ "6 Υ8} : ἀοσιγ δ, 
πυπιϑηα; [ἀο Ῥοί((9 δὰ ϑ ΔΗΪΘΥ͂ : βρὶτὶϊ οὐ δὰ- 
τἸαδὴ Ἡἱβϑάομι ; Ἠοᾶρθ: 8 ΡΔΥΒΡΌΓΑΒΟ [ὉΣ Βυϊηλῃ 
ΤΘ8Β0η7), Βίποθ ἰδ ἐδμίηῃρ οοπῃίγαβίθα πὰ δὲ 
δσδηποῖ Ὀ6 Θχρ] δι πο ἴῃ {}}}8 ΔΉΠΟΥ, Νοὶίπ Σ᾽ σΔ ἢ 
ἰς 6 σοηδβίγιιοἀ ᾿ΓΟΠΙΟΘΑΙΠΥ, 85 ἀθπμοί πρὶ 8ἢ αἰ  Υ 
τδηὶ οὔ ἐπαΐ ἩΙΟΝ 18 Βριγὶ 1.4], ΟΥ ἐπὶ ΒΒοῦ οὗὮ 
βρὶ γι τ σὰ (86 ψ ον] 68118 Βρὶ γι (866 Οβὶ.), ποῖ 
γοῖ δ ἱπὸ δηΐϊίο βριγῖϊ, ἰπ 80 1ΔΣ 848 1ΐ βοῖίβ ὉὃὉ 
ἸΠαΟΡΘΏΔΘΗΥ ἴον 86] (ΒΠ]γοί ἃ). Βαὶί 1 τηθ δὴ 8 
ἰπαὺ ρῥΥυἱποὶρὶθ σῖὶσ ΘΟ ΓΟΪ5 (6 ψον]ὰ ἴῃ 1185 
ἰπουρσὶ δηὰ υοϊϊίΐοη, δηὰ νοῦ 18 ΘἸΒο ΠΟΥ 6 
ἰογτηθα “{86 ᾿γτΐποο οὗ ἰἷ8 ποσὰ (5:ο. χὶϊ. 81); 
8180 “ἰμ6 ροὰ οὗὨ {πῖδ νον] ̓"᾿ (οοπιρ. Ερἢ. 11. 2: 
υἱ. 11 8: 1 9πο. ἱν. ὃ; ν. 10. ΜΕΥΟΣ Βᾶγβ: 
ΦΤῊ0 αἰαθο]ϊο βρὶγὶῦ ὑηὰοσ οβα σομίγο] {86 
μου] ἴδ μο]ὰ, δῃηὰ νΒῖοἢ ῥγοΐδπο Βαϊ Υ Ρο05- 
Β65568.᾽ ΟΒΙΆΠΟΘΡ ἀἸΒοΟνοσΒ ἰπ ἰδ “8 ἀδιηοῃΐο 
οἸοιμοπΐ, Ὀ]οπαϊηρ ἴῃ Ἡὶἱ(Ώ, Βουουοῦ, δηα τηδηξ- 
εδίϊηρ 1.861 ἴπ οοπμποοΐίοι ἡ Βρὶ ἐμὰ παίαγα] 
ῬΟΥΤΟΥΒ -τῷ ῬΓΪΌΟΙΡΙ6 οὗ 586188. συ ΓΙ ΟῚ ΤΥ Ὁ ΒΙΘ ἢ 
Θχοῖίοα δηᾶ βιϊπυϊαῖθθ ἢ 6 τπηοπίἃ] ἴδου68 ἴοὸ 
Κκπον]οᾶρο, θὰ ἀο68 ποὶ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚ6 {πο ὶν ΘΔ Κ- 
Π688, Δηὰ πδϊοῖι,  Ε1Π|6 αἰ οηαίοα ἔγοπι αοα, ὁτὸν 
ΤΟΙΩΔΙΏΒ ἱπνοῖϊγοα, ποΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἰπ ΘΔ ΚΏ658 ἀπά 
ἱζπότγδποο, Ὀὰΐ 4180 ἴῃ ῬΟΥΥΘΥΒΘΏΘΒΒ 8ηα ΘΙΓΓΟΤΙ.᾽--- 
Ὀπι---[ἰὩλϑι σὰ δΔ8 ΒΟ 8 (γαῖ ὯῸ το ΣῈ ΟΥ̓ 
οΡϑγδίΐοῃβ ἰπηηϊπϑηΐ πὶ (86 αοαποδά, Ὀυϊ οὗ δεῖ8 
οὗ ὀχίδν μα] χουο]αίΐοη, ἰμ6 δ Ὀ͵οοὶ 1π σοηίΓαβί 15 
ἀφπομιηϑίὶ ο4---Ἐ 6 ΒΡ σι νυ ἱ οἢ 15 ἔσο Θοᾶ. 
-- Ἢ Ὀγίηρη [0 Υἱ ον 86 ΒΡΙΓΙ 85 αν ὈΘ6 ΠΝ 
Αἰγοϑδαν δοϑίον οὐ." ΝΈΑΝΡΕΚ. ΤῊ βρὶ τὶ ῦ, σοτοϊη ς 
8.5 ἴἴ ἀ068 ἔγοπι Θο(, δηἀ ἐμ Ὀοαίον ηθηῖ οὗ τ ΕἸ σ ἢ 
σομάϊἰΐοπβ {86 Καον]οᾶρο οὗ Ὀὶνίπο τη ρ8, δα 
τ ΒΙοἢ ὈΘἸοη 8. ΟὨἹΥῪ ἴο ἴμ οἰ] άτοη οὗ αοα (ΓΟ Ὁ. 
Βοια. γ. δ; νἱϊ!. 9 δ΄; 14 8δ΄.; 9π0. χν. 20), 18 ἴο 
ὍΘ ΘΓ ΥΟΙΥ αἰδιϊησυϊθηοα ἔγοπι ἐδ ““Βρὶ γὶΐ οὗ 
τηδη ᾽᾽ ὙΠΊΟῊ ὈΘΙΟΏ ΚΒ ἰο τ18 ἃΒ ἸΏ6Π, Πα ΤΏ ῈΚ658 ὉΒ 
αἰκίη ἰο αοα (Αοἰβ χυΐ!. 29), δηὰ νυ ϑῖςι σοπδβίϊ- 
ἰαἴ68 ΟἿΡ ῬΟΥΒΟΒΑΙΝΥ (γον. 11), δπὰ τ δῖοι 18 (6 
πηπιοάϊαίο οΥρλῃ οὗ ἰΐο ρίγὶϊ οὐὁἨ αοα, ποραΐης, 
Βοόονονοσ ἴο Ὀ6 γοποῖγοα, δη4, Ὀοσδυβο οὗ 18 τΟΔΚ- 
τι688, Τοαυϊγης ἰο 6 δίσοηρί οποὰ. (ΕΡΆ. ἦν. 
28; Βομι. υἱὶ. 22 4; 1 ΤΒοββ, νυ. 28; δοῃ. 
Μαιίὶ. ἱϊ. 1ὅ, 16). Τὸ οὈ)οθοὶ οὗ ἰπ 6 Ὀεβίον πιδῃξ 
οὗ τ6 ϑρὶνὶν 18---ἰαῖ νσο τσ! ἰσπονν τ. 
τοίηρα τ ίοδ δι ἔσχθοΙνυ εἰνϑῃ ἴο τὸ Ὁν 
8οά.---Το86 ἰμηρβ δῖὸ ἴὴ6 δὴ 8ἃ9 8086 
ΒΡΟΚΟα οὗ ἴῃ υϑὺ. 9 88 ιδυΐῃς ὈΘ6Ὶ ὁ“ Ῥγοραγεα ᾽ἢ 
ἴον ὺ8 (Ἑσοαρ. ἱ. 80; Άοπι. Υἱῖ!. 24: νυἱ. 28: ἘΡὮ. 
᾿ϊ, 8, 9). τὰ χαρισϑ ἔντα, (ἴτοτι χαρίζεσϑσι, 8.5 
Βοπι. Υἱϊἱ. 82)---ρ!δα οὗ ἔγθθ στδοὺ. ΒῪ 8686 8.6 
πιοδηΐ 100 Ὀϊοβδίηρθβ οὗ Οοα᾽Β κΚίηχάομι ὙΒΊΟ ἢ 
ΟὨτἰϑιδη8 Δσ αν ῬΟββοδδ ἴῃ ζαὶὶ ἢ ἀπ Πορο, θὰ 
νι Πἰοἢ ΠΟΥ ΜἩ{Π1 ΘΩἾΟΥ ἴῃ 011} ρογίθοι ὁ πθ (86 
κΚίηχάοπι οὗ ἀοἀ μ88 Ὀ66ῃ βοὶ Ρ ἱπ φίοσγ. [ΒΠοάρο 
ΥΟΥΥ͂ δ ὨρΡΌΪΑΥΪΥ ΒΕΥΒ: ““ποΐ Βθ.ἁ Τὸ σομπϑοίί οι 
ἷβ τὶ νοὸρ. 10, δπὰ {π6 βυ )οοί 18 {86 τυϊδβάοχῃ οἔὗἔ 
αοὐ, (86 αοΒρ6] δϑ ἀἰδβίϊηρυϊδῃοὰ ἔγομῃι ἰὴ 6 νν»ῖβ- 
ἄομι οὗὨ (8 σον ἃ." Βυΐ νῆδὶ ὅσο {πὸ ἰορὶο8 οὗ 
(18 αἀο5Ρ61 Ὀὰυὶ ἐμ6 Βρ᾽γῖϊιδὶ Ὁ] βίη 8 ΠΟΥ 566 ἢ 
δηὰ Κπόονῃ ἴῃ ρατὶ, Ὀι αὐἴον τ γ8 ἰοὸ δ6 ΚΠ ἢ 
88 6 8'80 8ΓῸ ΚΠΟΥΠ ἢ Α ἀαἰδβιϊ οί ο ΠΟΤῈ 5 
ἀπίθ 816]. ΤὯΘ ῬΘΥΒΟΏΒ ἰὁ9 Ὑ ΒΟ {ΠΟΥ ΓΘ ραίνοη 
(ἡμῖν) ἀῦὸ Ομ γι δ ϊδηβ σΘΏΘΓΔΙΥ, 88 Πρ ἈΡΡΘΆΓΣ 
ἴγουα ἰδ 8 ΥΘΥΥῪ πδίαγο οὗ 86 0888 [8πα (μ6 Κηον - 
Ἰοεάρο ἰὸν οδίϑίη ἰβ “6 ἈΒΘΌΓΑΠΟΟ οὗ εοηῆ- 
ἀδηοθ6.᾽" ΟΑὐνιν. Ἰδοβο 80 τϑοοῖν ἐμ6 ρὶγι 
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ποί ΟἸΪΥ Βϑᾶ010 8. ΟΙΘΔΓ δρρυϑῃθηβίοη οὗ (8:6 Ὁ]688-  ΟΘαν ἔγοπι 86 Θχρ᾽ δηδίουυ οἶδα [Ὑΐοῖν τν9 
ἴησθ ἀαοὐ δα φῬγουϊάθα, Ὀυϊ ἀἰδοθῦπ {πὸ πὶ 88  γθηογ---Ο ΟΣ Ὀἱτρ, δρίτὶ Δ τ κα υυὶ τὰ 
δΕΥΓΘΟΙΥ σίνθη ὑπῖο ἱπο." Τ}}18 τηυϑὶ ὈΘ 80, 88  δρίχί τ 8].]---πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. 
Κυοπίοῦσο πὰ ἴῃ ΞοΥΡίυτοΒ 18 ὁη6 νϊϊἢ οχρε- Ι 186 ἱπιεγργοίδίϊου οὗὨ {818 ἀθρθηβ ου {1} Ἔχ ρ]η- 
στίθμοο. Τοῦ 18 πὸ χσϑδὶ Ῥογοθρίίοῃ ὑἱμουϊ, παιΐοῃ γ αἷνο ἰο συγκρίνοντες. ΤΐβΒ δἰ κηϊῇο8 
ῬΟΞΘ5 6981 0}. οΥἶχζί}}γ, {0 σοπιδίπε ἰοφοίλον εὐἱιὰ γμαιοίομα δεἰ66- 

γεπ. 18. Πανὶπρ ἱπάϊοαϊςα {80 δουτοθ οὗἩ (ο8-  {οη, (ἰοπ (0 μπὲ ἐπ φοπετγαΐ, ἰο 7οἷπ, (6 ὀρροβὶϊϑ 
ῬΡοὶϊ-υἰϑάοασι, Ῥαὺϊ ῥγοσοοάβ ἰο ΒΟΥ ἤον ἢ6 Ργο-] οὗ διακρίνειν; αι 8 (18. {6 σοπηθ8 (6 ᾿άθη {0 
εἰαϊτηοὰ ἷξ, ἰδ Κὶπα ἃρ ἐπ ἱπουχμὶ οὗ συϑγ. 4.--- ᾿ λοϊά ἐοφείλεν, ἵν δι. ὌΥ ΜΑΥ͂ ΟΥ̓ Θοπηρατίβοη (2 (ον. 
ὍΜΒΙΟΒ τρΐημα τγὙὁὸ 8180 δρθαῖϊε.---Τηὴδὶ {μ69 χ. 12), [{138 15. (86 πιθδηΐης διἰορίεα πῃ ἴδο ΒΕ. 
Ὡρεαζχίπ ᾿θτα ἰ8 ἀἰγθοῦΥ δοπηθοϊοα πὴ {110 ἔδου  Υ.7; οαἱ οὗἔὨ (8 {πθτὸ γο]ονγβ 86 ἰάθα οὗ πιδα- 
οὔ Βανίης γοοοὶνοα οἴ (Π6 βρὶ γἰ( ἔτοτῃ {86 ῬΆΓΡΟΒΟ | δειγώι, ἐδιτππαϊΐησ δοοογάϊηρ (0 βοιμοί απ ; δηὰ 
οὗ Κπονηβ δηπὰ ἀθοϊαυί πη, δπὰ ργοοθθα8 ἔσοτι ἰΐ, ἰ (θη οὗἉ ἐπίεγργοίϊη ΟΥἩὨ ἐχρομπάιπα, ἃ8 ἰὶ 18 υϑοὰ ἴῃ 
δηα 15 οὗ ἃ ϑογὶ σουγϑροπάϊπρ ἰο 6 παίατο οἴἃ  ὅθῃ. χ]. ὃ ἀπὰ θδῃ. νΥ. 12. ἰῃ γοίδγθποο (ὁ ἀγθϑτηβ, 
ἴα οὈ͵οοί8. τοοοῖνοα, 15 βῆονη ὉΥ ψνογὰ, καέ:] ἰὰ ψ Ποῖ Θ4868 (80 δἰ κῃ δοδίΐοη 9 )7ωμά7ε ταιδὶ 6 
“4480. Ηὐν ἴο δραᾶκο 15 δχἰ διϊθὰ δηλ ἢ αἰ ϊ- ᾿γοήογγοα θδοκ το {πὸ ἰά68 οὗὨ ποϊάϊης ἰοχείμ ον (89 
οοῖϊν.-- - νος ἱπ νοστᾶσ ἴδυρδϊ οὗ Βυ τη ᾿ναγίουϑ δἱοιηθῃΐβ οὐὗἉἩ {6 ῬγΌσΟ88 80 88 (0 μοὶ ἃ 
υὐἱπάοτι, οὐκ ἐν διδακτοῖς ανϑρωπινῆς ῬΥΟΡΟΥ Υἱὸν οὗἩ ἰβοῖαω. ῚἿΑὐ δΔΗΥ͂ σαίθ μεσ 19 
σοφίας λόγοις.---Τ 6 α6ῃ. Π6Γ6 185 σου ποα ηοἱ ᾿ πο πίη ἴῃ ἴΠ|680 ἰαϑὲ Ῥδββῆᾶροθ ἰὸ ᾿ιϑ0} 7 ΟΟΓ 
ὈΥ λόγοις Ὀαὺ Ὀγ διδακτοῖς. (Οομιρ. διδακτοὶ ϑεοῦ,  ἰαΚίπας {89 ποτὰ ἴπ {π6 ἰοχί ἴο τηθδὴ ππα4ϊ8]}- 
ἰδυσιιὶ οΥἩἉ οι, ὅπο. νἱ. 45). [Δ΄οβί οὗ (8 οἸ ον ἤξδα]γ (ο εχρίαὶπ [8 ϑίΔη]ΟΥ ἀ065) ΘΙ ΠΟΥ τγ9 
ἘΠ 15} σογβίοηϑ δὰ Οδἰ υἷὶη σομβίγαθ ὑπ 6 οἶμον (ΔΚ πνευματικοῖς 88 Μοβου]ηθ [τοπαογίης 
Ὑᾶγ. ΟΠ: ποῦ ἰῇ τῖβθ νοῦ 68 οΟΥ̓͂ ΙΏΒΠΏ6Β 88 εηροὶ, ἈοΚοτὶ, βύδη]Ὲγ : “10 Βρ᾽ γἰ 14] πιο π᾿] 
τϊβάοτη. Τγπάλ]ο: ποὶ ἰπ ἐπ οΘοπηγυχο ποτσὰθϑ (τ ἰοῖ 18 ΟΥ̓ ΠῸ πηϑλἢβ τοαυΐγοα ὈΥ ἰμ6 γον. 14, 
οὗ τῆϑῆπθ8 Ὑγβάοιηθ, Βδαΐωδ: ποὺ ἴῃ Ἰοδγπθὰ ) βίῃησθ ἃ ΔΘ ῬαΓΆΩΥΔΡΕ ΟΡΟΩΒ ἴΠ6Γ0), ΟΥ̓ 88 Νου- 
Ἡοτάδ8 οἵ Πιιπιδηο τ ἰβοάοῃ. ΟΥ̓ΔΒΤΩΟΡ δηὰ (16- (6 Ὁ; τοπἀουῖηρς ἰΐ “ὁ ΌΥ βρί για] {πίη ρ8,᾿ πιθδῃ- 
ΠΟΥΒ ἰγβηβὶαίθ ΥΟΥΥ͂ ΠΟΔΙΪΥ 88 (0 δυϊμονὶζοα | ἴῃς ἰμοΓΟΌΥ οἰἰμοῦ ἰπο ΟἹ Τδίδπιοπί ἰγρ68 υϑοὰ 
γοτβ 00]. Ηδ τη 8}8 ποί ἴῃ δὴ διιἰ δοΐ δ) βίυ16 οὐ  ἴο θχρ αἷη {886 Νὸνν Τϑδίδπιθπὶ (88 ΟΠ γυβοβίοση 
ἀΐϑοουτθο, [Δϑῃϊοπρά δὔζονυ ὑπ 6 συ ]68 οὗἩἨ βομιοϊαϑίὶς [ δηὰ οἱ 6 γ8), ΟΥὁ 1.0 ἰθδιἰπιοπΐθϑ οὗὨἨ {6 ῬχορΠοίβ, 
σβοίοσίο δῃὰ αἰα]ριϊσβ, Ὀπὶ ἔπ το 56 ἰδαρδὶ οὗ] νη ϊσι, Ὀοΐης ἱπβρίγοὰ ὉΥ [86 ϑρ᾽γὶ(, ἂσὸ {δ ἢϊ 
ΒΡοάσί. --Πνεύματος πὶϊπουΐ [86 δτὶΐ619 85 ἴῃ | 1ΠΠ|Πι9 ται ἰοπ5. οὗὨ ἐδ ἐπίηρσα πῖον ΟἸ γὶϑὶ 88 τὸ- 
ὙΕΥ. 4, Ὀδσδιι88 ἴΐ 5 ἰο ὍΘ (Δ κοι 48} }{8{Ἰν6}} 85 υϑδ]οὰ ὮὉγ Ηἶβ ϑριγιιϊ (88 ατγοίυϑ δἀπᾶ οἰϊιογβ), 
ἀοποιῖπα ἃ ῥγίποῖρὶο δίρμον ἰμδη (δαὶ οὗἨἁ πυπιδη  ὈΟΙἢ Ὑγ1 ἢ ἰάθαθ ἀγθ γοπιοίθ ἔσγοτλ {86 ΘΟΠΠ60- 
Ὑϊβάοπθ. ὁ δ μοὶ ἤδγ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ (δαὶ δῃγ ] ἰϊοῃ, ΟΣ “"Ὑ Ἐπ δρὶ γι ἐὰ8} ὑνοσὰβ᾽ (15 ΕἸΒΏοΥ ἀπὰ 
δεῖθα] αἰοίαιϊοπ οὗἉἨ {86 Ἰαπρίαχο 8 ἰἰοπάοά, θὰ οἰογ8). [ογάβυγοσὶ αὶ ἱμίοτργοίϑ, {}.18 οἰδδο 
ΟὨΪΥ δὴ ορογωϊίοη οὗ ἰδ ϑρί γι ὑροῖ {ἢ 6 τηϊηά,  Θοπιργοἰιθηβίν οἷγ. ““ΒΙοπάϊης ϑρί γί] (λιΐ ἢ ρ5 
44 Ὑϑ ἢ 1 ἢ} ΒΊΧΓΟΠΡΙΥ ΡΟΓυΔὰ 68 δπὰ δοηίγο5 ουθῃ {πὸ νἱ( ἢ δρὶ γἰ[α4],᾽ ἑ. 6.,) μοί δα] ογαιἑ πρὶ (Δ τὰ νυ 1{}} 
ΒΡΘΘΟΝ δηᾶ τηοάθ8 οὗἩ οχβὶ (ἴοπ :᾽ ἴπ 8ῃοτί κα Τογοῖχη δἀπιχίυσοδ (2 Οοσ. ἱἰ. 17; 1 Ῥεῖ. 1. 2) 
δ᾽ ΤΆΡ]6 ἀἰβοοῦγβο τ Π16 ἢ ρτοσοοᾶάβ ἀἰταοι)ν ἔγοπι 8 8130 “"δοιῃ ὈΪἰπκ,᾽ ΤῸ ἐ}|6 ῬΌΓΡΟΒΘΟ οὗ δοπρατὶης 
Βοαγὲ Ῥοβϑοββϑοὰ Ὦγ ἐμὸ Κ᾿ ρίγὶϊ οὐ ἀοά. [Ησοάρο  δπὰ οχρ]αἰπίηρ, 6.9.» [8ε ἐίη 8 οὗ (116 Ν ιν Τοβία- 
δΆγΥγ85: “ΤΒΪ5 18 ΤΟΥΡΔ] ἱπβρίγαϊΐοη, οὐ ἐπ ἀοο- πιεπὺ ὈΥ ἰμ0 ΟΙά ἸΤοδβίδιπθηὶ, οὐ ὁπ6 βρίγί(αη] 
ἐσῖπο ἐπὶ ὑπ 6 Ἡ ΥΙ ΟΥΒ οΥ̓͂ (6 Βογίρίυγοβ γθγο σοη-  ἰσγαϊῃ ὈΥ̓͂ ΒΟ Π6Γ]. ΝΟΥ γοὺ 4ο ἣὺ ἄσγθο νν 10} 
ἐγο] ]οα ὃν (μ6 ϑρίγὶἐ οὗ αοἂ ἴα ἰἰ6 οἰοῖοθ οὗἩ ὑπ} ΝολμοΥ᾽ Β υἱουν, “ (Βδὺ ψ ϊοὶ πα8 ὈΘΘη σοπιῖηι!- 
νογὰβ Ὑ ΠϊσΝ (ΠΟΥ͂ οτμρογοά ἴῃ σοπιπιπηϊσαιϊίης πἰοαίοά ἰ0 8 ὮΥ {ἰμὸ ϊνίηθ ϑρ᾽γὶλ ννὸ οχρὶδίη 
ἀϊνίηο ἰσυῖῃ. ΤῊΪΒ π85 Ὅθθη βιϊριιδ ϊχεὰ 88 {πΠ6 ἱῃ ἃ ἴοσττι ψϊς ἷβ δβυϊϊοὰ ἰο ἰἰ8ι Θομηππῖοα- 
ΤΩΘΟΒΔΗΪΟΔΙ ἐβθοῦυ οὐ ἱπδρίγαϊίου. [Ι͂ὁ ἰβ οὔ-] ἰἴοπ." Τ86 ΟἿῪ σογγϑοὶ ἱη θυργοίαι ομ 15 ἴἷῸ 
ἡθεῖοα ἰο {μὶβ, ὑπαὶ 10 Ἰοανοβ ἔνθ αἰνυθυβὶίυ οὗ ] ἰαἶκο συγκρίνειν ἴῃ 1.8 οτἱ κί] ἱπιρονί, ἀπ πρευ- 
Βῖ 716 ἩΒΊΟΝ τὰν 5 ἰη6 ἀπ οτθηὶ Ῥογίοηβ οὗὨ ἰδο) ματικοῖς 88 Νουίοτ, δρὰ ἴἰ0 ΥΘΠΟΟΣ 88 ἈΌΟΥΘ, Θ᾿ Γ- 
ΒΙΌ]6, υπδοσουηίοα ἔογ. Βυΐ [ αοἀ οδηῃ δοπίγοὶϊ  γγίῃς (86 ταρδηΐηρ: υπλίίηρ {16 δρὶ γἰΐαα] πααῖ- 
186 ἱπουρμὶθ οὗ ἃ παδὴ νἰτ μουν τηδϊκεῖτιρ ἶπι δ (6 Υ8 ὙΠΟ τὸ ἰδ βυ]οοὶ οὗἨ ουγ ἀἰβοουγδθ 
ΤαΑΔΟΒΪη6, ΨΥ ποὶ ΑἾ80 ἢ 18 Ιδηριδζο---τοηογίης , (λαλοῦμεν, γον. 12) 1} ψογὰβ δπα Τ9Ογη}8 ἰδ. 
ΦΥΘΥΥ͂ τΥΓΘΥ' 1} ΓΔ]11 010 ἴπ 86 86 οὗὨ Ηἷβ οἴδτδο- [ᾶγο ἰδυρδί οὗ πὸ ϑρίνι.. 8.0. Οδβία]ϊο, (αϊν μα, 
ἰοχίδιϊο δι ν]οῖ [ΙΓ πὸ Ἰδηρύυηζα οὗἩὨ ἰμὸ ΒΙ ὈΪ]Ϊ9 "6 Οϑίδῃάογ, Μεγοῦ. [Ηοὰρο δπὰ Βδγῆθ8]. Τὶ 
ποὶ ᾿πϑρὶγοα, ἐἤθη τὸ αν {Π6 γα ἢ σοϊηπιυηϊ- ἰ ἀπάονβίοοα (Π0 οΟἸδ8Β6 ΒΟΥΥΘΒ ἰο 1ΠἸυδίγαΐθ αα1}] 
οδίοὰ ἱὑβγουρῃ ἐμ αἰ βοοϊουϊηρ δηὰ ἀϊβιογίίης ᾿ Γαγίμον (Ἀ6 δ} 2 16 688 οὗὨ {9 βί 716 οἵὗἉ ἀϊβοοιτγβο 
τοράϊαμι οὗὁἨ μυαλη ἰτηροχίδοϊΐοη. Ῥδυ 5 ἀϊτγοοὶ 08. ὈοΐογΘ δἀνοσδίθα, δπὰ 88 Οβίδηον στ κμν 
δδβδουίίοη 8 ἐμὲ {80 ψογὰβ ἣθ υϑοὰ ψχογ6 ἰδυρα ] ΟΌΒΟΓΥΘΒ, σοηίδἰη8 ΠῸ ἰδ (ΟἸ ΣΎ, βίποο ΤΔΙΠΟΓ 
ὉΥ {πὸ Ηογ αΠοδι.᾽᾽ Ἡογάβποσί δά ἀβ: “Ἤοργο (9 ἰδουχὶ 18 Βεγο βίδα ἴῃ ἰδ ἴοται οὗ 8 
5. 8 5:56] οὐ ΤΟΡῚΥ ἰο {Π:6 Θββουιϊο}8 οὗὉὨ ἐο86 ννο ] Γαπάδπιθπαΐδ) ῥυὶποΐρ]θ, δῃὰ 8 ἰδκθα ἃν διὰ βοὶ 
ΔΊεζο ἱμπδὲὶ (μ6 ἱπδρί γαϊζοι του βαίοα ἰο 8ι. Ῥαὺ]] ἔογί τ ΒυΓΟΊ ΟΣ ΕἸαρ 8818." " 
ΜᾺΒ ᾿ἰγηϊ θὰ ἰο ἃ σεπεγαΐ φῬοσγσορίίΐοη οὐ ἀϊνίπο  ----------- 
γα δηὰ (δαὶ μΒὸ νδϑ Ἰϑ Εν ΒΪ 801 τὶ που ἀἰνὶπθ 
ευϊάλῃοοθ 88 ἰο ἐπ ὕόγηι ἴῃ νει ΐσ ἐδ σα ν᾽ 88 
ἴο 6 οχργϑϑϑθὰ, Α σδυϊίοι αἷβο ἰ8 {18 Βυρρ)]  οά 
δφδῖηβ ἰμ6 ποίΐοῃ ἐμαὶ ὑβοσὸ ἃτὰ υεγδαΐ ἱπασοιγα- 
εἶξε, διὰ δίοπιφλει, δὰ ἀεἴεοείδ ἴῃ βι. Ῥα60}᾽ 8 γϑ- 
Ῥγεβθηιδίοηβ οὗ ἐπ 6 Βυροσπδίῃγσδ, ἰγαΐ 8 τ ἰσἢ ἢ6 
ἯΔ5 ΠΟΙ ϊδδίομοα (0 ἀοἸ τοῦ. Οομρ. Ἠοοκοσ, 
Π|. τῇϊ. 6, οπὰ βόσιω. νυ. 4: αἷδο Βουίῃ, Μοῖε- 
σε ϑασγα, οὶ. Υ͂. Ρὑρ. 886-841]. Τιὶθ ἰ5 

[5 Τὴο Υἱονν γίτοη, πὲ ποῖ νἀ ποοδίϑα μὲ Βοηκσοὶ δυὰ δίλη- 
ἸΟΥ͂, β60 18 ἀδϑοσυΐπα οὗ τηογὸ αἰξοηςίου ἰθδη ΚΙ ΠΡ ᾿ᾶ5 ὑὕ6- 
δἴονοα ὩρΟΩ ἴἴ, Δα ΤΔΥῪ ΤΑΙΣῚΥ αἰδρυΐθ (ἢ6 ατουπὰ ὙΠ} τΠαῖ 
Ἦθ δὲ8. ραίνγϑῃ. Συγκρίνειν͵ ἩΓΙΔΊΘΥΟΣ ΤΩΔΥῪ ὕσῸ ἰΐ8 οἰ αϑϑίοηὶ 
ΤΗΘΘΏΪηΡ, ἰ8 ἀδοὶ πὶ ΠΟ ΤΧΧ. [ἢ δἷχ ΡΊδοϑθ δὲ Ἰοθδί, τὶ ἢ (Ὧθ 
πηᾳποριίοηοά εἰχηί ἥοδιίοη οὖ: ἴο οχρ]αίη, ἴο πιαῖζο {δας 
ΜὨἰοΟΝ 'Ῥῶδὃδ Τὴ  διογί οι! Υ Ὠἰἰ θὰ ἴῃ νἱδίουβ οἴϑαν ἴο ογά ΠΆΡῪ 
πιηθ. Τιν δ 8 δὶ Φόθορη αἰὰ ἴο ἴῃ οὨΐοῦ ᾿ξ οΓ δορὰ 
οἰ οῦ Ὀαίκοῦ, δοὰ ἰο Ῥδαγδοῖ, διὰ σαὶ Ὀδηΐο] ἀϊὰ τὸ Βο]- 
ΒΏΔΣΛΔΥ. Ατιὰ Ῥδα!] [86 ὮθΓΟ δρολκίης οὔ δα! τς τ ἢ ΠΕ μ8 
Οὔ ΚΟ παδίητγο, ἵ. 5. ΒΕ ΡΟΥ ΠΑ ΌΥΔΙΥ γονυϑαϊοά, το ἢ ογο δά 
Ὠοϊ δ66 Ὁ, 010. Απὰ ὙΜΠ5ῖ ὨΔΟΣΘ ὨΔίΌΓΩΙ [.:.8᾽ὴ ἴον Βἰδλ ἴο 080 πωτορκο ἐκαν 0 πρνκττα...................ὕ..όΨῤὕ.ὕ.....ὅὄ...ὄβ......΄΄΄ὅ΄-΄-΄ΠΡὃ “50. .....ν..0..................ὲ................... ὃ... .͵.... ............-...... ..-.-.... ....ςς... -.............--.......-...... ..-.ς.΄.»........ .........  ----.-.-.-..-.-......-. οὕ... 
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γε. 14. [Εχρ]αὶπβ ἐλ γδοῦ ν ΕΥ̓͂ {μἷ8 Εἰ σθ οὉ 
βρὶ εἰ] τ ϑάοαι 18 μοί ἐπα ἰδοῦ ταὶ παίο]ν ἱπιραγίοα, 
αν ““ΒΡΟΪΚΘἢ ΟὨΪΥ ἴο (6 ρΡογίδοί.᾽" [{ 19 βθϑὴ ἴῃ 
{16 ᾿ῃδσδρδοὶίν οὗ υυϊεϊϊὰ ἀθ8 ἰο Δρρσοϊδθηά ἱϊ, δὰ 
ἰο ἀἰβοούῃ “16 Ὀὶνίπθ ΣπρΥ688 10 ὈθαΥβ Ὀοΐἢ ὁἢ 
118 σοπίθη(8 δη 8{(}]6 οὗ ἀοἸγονγ.᾽" [0 15 δὴ ἰη- 
ΒΌΙΠΥ δυϑίηρ ὕγουι “(οἷν οδβοηί 4} σμδγδοίου, 
ὙΓΏΪΟΙ 18 48 Ορροβοᾶ ἰο μα (ἀοβροὶ 48 ἰὰ ἰβ ἴῃ 
ΟΥΘΡῪ ΓοΒροοὺὶ ΒΑΓΡΠΙΟΠΙΟΙΒΙΥ͂ δοηβιβίοην τῖτἢ ἱἰ- 
861}.᾽7.-- Βαϊ [86 παῦσαι (ΟΣ ρβ οἰ 6 81) 8. 
-ψυχικὸὶς δὲ ἄνθρωπος. ἨἩδτο νὸ δᾶνο τῇθ 
ΟΒΆΓΘΟΙΟΡ ἀοϑον Ὀ6α, Πα πον οχρίαἰηβ ἰὰ (δὰ8 : 
“180 πδίαγαὶ τη 18 ὁπ6 ψὶο, ἰπουρσὰὰ δ9 βίδπ ἀκ 
αρατί ὕγοηι φγαρσο, 18 8ι}}} ὁοπάονγοά ἴο {μ9 {0168 
ἀορῆοθο σι τἢ ἀπ ογβίαπαϊῃρ, Β6η86, ΘΑ ΡΘΟΙΓΥ δὰ 
τί." δ ἰβ ἰὴ) ορροϑβὶίθ οἵ “ἐδ βρὶ γιίααὶ πδῃ,᾽ 
806 ΨΦυάθ νὰν. 19. ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες, 
Ἰ1.:. “ἘῬΡΒυ Θ᾽ 64}]. ποὺ Βανηρ [Π6 βρίνὶῖ," ψυχή: 
ενεὴε, δοιωΐ, [μαἰϊη, απίπια, 16 ἰἢο ἰηϊογιηοαϊαἰθ 
Ὀοίνψοθι πνεῦμα, φρίγὶ, θὰ σωμα, δοάψν (1 ΤῊ688. 
νυ. 28). [15 {80 ῬΘΥΒΟΒΑ] 118 οὗ ἐἰο ἱπάϊν! ἀυ8] 
([6}}}]006})} αὐ ϑίης ὕγοπι (ῃ 6 ϑηίσβμοο οὗ ἐπ βρί γἱϊ 
Ἰηΐο (6 Θαγί ΒΥ ογρδη οὗὨ {86 ὈΟΑΥ 88 18 Ὀγοδῖἢ 
οὔ Ἰδ, ἴπ σὰ ρογβοπαὶ 118 (Π)8 Βρ᾽ γἰι4] ἀπά 
(06 βΒοηβίοιϑβ οδ]θιθπῖθ τὸ δοιιδἰηρά, ἐδ 6. 0η9 
Θηἰονὶηρ ἰηίο (Π6 οἱ ογ. Τ}6 δρὶνὶ 8] ο] σπηθηίΐ, 
ὉγΥ Ὀοσοοιΐῃς ρϑυ οἰ ἶσαὶ οἵ παι ΓΑ], ἴοΥ ΠῚ ἃ ῬΡΟΊΤΟΓΡ 
οἵ σοπδοϊουβηθ88 δηα νο] οι, βίη κα ̓ ἴο ἔμ 6 116 
οἴ βοηϑδαίίου δηὰ ἱτρ]80 δπὰ οπιοαΐθα 1.861} ἰπ 
[06 τὴϑη δηἀ Ὀοσοίηθ8 οΥρῆπὶο. Τὴ6 Βοηβυοι 
θἰοτηθηΐ οπ 16 Οἷα" βαπὰ (νι ϊοῖ ἑακοη ουἱ οὗ 
10 τοΓγ]ὰ οὗ Βοῆ896 (0 δο}} 8118 Ὑῖἢ 118. 118 οὗ 
βοῃβδίίοη δηὰ ἱπὴρ0}86), Ὀθίη Ῥοββοββθα Ὁγ (6 
ΒρΡισϊπ81] ΡΟΟΡ, Ὀδοοίηθ8 ἰἰ86]7 δρ᾽ γἰ ἰδ] σρᾶ ἱπ 
οοῃβοΐουβ 860] ἰϊτοοίθα δαί ν᾽ ἐγ δ πηδ 6 σα ΡΘὉΪ6 
οὗ 1πἰ6}]ΠἸἰςοῦῦ Καον]οακο δηὰ νυο] ἐοπ. ΒΥ Γοαθοὴ 
οὔ δ18 118 ἀοι Ὁ]6 ἡδίυτθ, 6 βουὰϊ] Ὀθοοτηθβ ἀθροῦ- 
ἀρπί οἡ Βρτῖηρβ οὗ ᾿Σἴο ὉἘπ4ὺ ὈρΊοης 85 γχϑ}] ἰο 116 
νου οὗ Β6}86 88 ἰο (6 βρίσἰΐι81 νοσϊά. Βαὶ, 
ὙΠῚῸᾺῸ Ῥαγίϊουϊαν ἰηπάὶνιάυ8}8, ὑμ6 800] Ἔχ σοὶβο8 8 
ἦγϑο ομοὶδο ἱπ Τοραγά ἰο (80 ἀορτοθ δπὰ ογάὰθυ ἴἢ 
ὙΠΟΝ ἔγοιῃ {ἰπι6 [0 {{π|0ὸ {π686 ἰπδυδηοοθδ ἔσοαι 

συγκρίνειν ἰῃ ῬὈγΘοίδοῖν ἴπ6 δ δϑῆδθ 88 ἰπ ἴῃ ΦΟΓΠΙΟΓ 
οὔδοβ. Τῆδ αδἰϊυδίοη ἰδ κἰηϊοδὲ ῬδΌΪ6θ. Βοηδογίης [6 
ψογὰ ἴΠθὴ ἐσρίαέπέηρ, ἴΠ6 ἴτα! π οἵ ἐβουμκῆςϊ γοαυίτγεδ ἐπδὲ Μη 9 
ἴαΚΘο πνευματικοῖς 885 θεῖίνο 455: [0 Βρί γί 8] ΡΟΥΘΟΏΒ. 
Ἡοτο, (Π98, ττθυ 5660 ἴΠ9 Αροσίϊο γονυογείης ὕαςῖ ἴο ἴπο ἐμουρὰϊ 
αἰ} πο [86 ῬΑΓΑ ΤΆΡΗ ορϑηδ, “ ἰπωϊ οἵ δροακίης τ] θάοπλ 
διιοῦς ἴῃ9 ρμογίοος."" “ΓὨ6 δριγίτυ8] ἐπίη κ᾽" ἤθγθ ἃγὸ 189 
οοὐϊοηξα οὗ πἰ9 τί δάοπι, “ [26 ρογίοοϊ" ἃγϑ “ [86 δρ γἰξυα).᾽ 
Απάὰ ἴπυ8 ψὸ ἰᾶνο ἃ ἐδ ὑἠὰ οῃ ἩΠίςἢ ([Ὧ6 οουγπθ οὗ ἐμβουρῖ 
βῆ ΘΒ ονονῦ ἰηἴο Ἡδδῖ (ΟΠ]}ονγα, δηιδ ἴῃ 6 δε οὔ τοῦ. 14. δδ)8 
ἐδ παΐυταὶ δι ἢ 916 ἴοτοθ. ““ Εχρίαίηΐπηρ δρί τὶ Δ} ἐπί ηκ5 
ἴο [0 Βρίγἰίααὶ, υυἱ [πὸ πα γαὶ πι8η.,᾽᾽ οἴο. Τΐκ, ἐξ [5 ἐπὶο- 
τεδίίες ἰο ποῖθ, ἰα 80 δγοῖ σοπδίγυσίοη κίνθη οἵ [816 ραδββαρθ 
ἴῃ δὴ Εηκ δὶ. νϑγαΐοη. ὙΠΟ γοηάογ: "ΜΆ Κοῆ ἃ {ἰΠἰἸκηθαδο 
οἵ βρίγί(υδἱὶ ἐπί πχθ (0 κΟΟσΕ}} πῆι, ἴου ἃ Ὀσϑίοὶΐ πιλῃ Ῥ6Γ- 
βαγυθὰ ποῖ ΤὨγοι ἢ τἰ πρὶ,» οἵο. Ηοτγο, μονυνοῦ, ὁ ὮΔΥΟ 
ἃ ΠΟῪ πιοδηίηρ ἴο0 σνγκρίνοντες, Θαἱναϊοηΐ ἴο: τιακίηρ δρὶ- 
τἰταδ! ΤΏ] πιδίο ἢ ἢ ορίτγ πα] θη. Απὰ ἴθ τπἰ4 τδὁ 
Σιθϑηίηρ οἵ ἴ8ὸ ἘΠ ΘΙ 8 νογείοη: “ οοπιρατίπς δρὶ γἰἴπ8] 
τϊησε ἰο ἴλ9 δρίτίτια) Ὁ ΤΉ οὐ ἀθηον ἰφ ἃ Ιιογαὶ ἴγαπδ- 
Ἰοττί πα οὗ ἴη6 γυϊκχαῖο “ σοῦυ πίο8,᾽ ἘΠΙΟΝ ἰα ἀογὶγοὰ 
ἔγοτα κ᾿ ΟΠ ραΓΟ,᾽" δηὰ ᾿δ8 1ογ [16 ἤτγοϊ πιδδηί:ς ἐὸ Ἰπαίοδ ἴο 
»αΐν. ΟαἸϊνίπ δα 5(1}} δῃοίμονῦ ἱπιογργοίδβιίοη : “ δβάδρίίης 
κἰβεἐμήμα: πογάδ ἴ0 δρί τ 16] ΓΗ Πρ 5, ἩΒΙΟΝ Βόσα ρηῦαῖδσι- 

ΠΥ δὐορίδ. Ηογο ἴπογο ἰθ δἰ ΠΡῚῪ δῷ ἱπυογδίου οἵ [4668.] 

[{1| ἰα ἴἰο ὃὉ6 Τορτοίτοὐ παῖ ΠπΠ0γ9 δὸ πὸ δά᾽οοϊίίνοδ ἴῃ 
ἘπρΙ δ ἢ τ] οἢ ἀἰ δε! ΟῚ ργόβοσνυθ το ἱπιροτίαπε ἀἰθΕ ς 05 
οὐδογυρᾶ [η δον ρίυγο νοΐποοι Ὀοάν, δουΐ, δηὰ δρὶγς. ΜυοΣ 
ΟὈΒΟΌΣΙΥ οὐϊτοητίπηοα αγίϑοα ἴη οοηδοηύθηοο, Δη ἃ ψὸ ΓΑ] ἴο 
μάθολεν [80 ρῥτγοίουηὰ ΡὮΠΟΘΟΡΗΥ τ ΐο ἢ ππάογος ῬΔῸ]}}Ἐ 
οοἴγίηθ. Το βάθει ἵν οοττοδροπάϊΐης ἴο [9 ποῦ δο}] ΟἿΣ 

ἐγδπδίδίοτα γοιδγ “ ἡδίη!ΓΑ]." ΤῊ 5 Ὡοῖ ἃ Ὀθ ἃ ἰγαμδ᾽διΐοη 
"τὸ 66 Ὶ ἴῃ πιΐηἃ [Π6 Θαυνοςαὶ τ60 οὔ (ἢ νογὰ Ὠδίυτο: 
Ἐπ: [1 ΘΠ ΠΟΥ ΠΥ πηϑϑῃ, [Π6 ΘΟῦΓΒο οἵ ἐπίπκδ δ6 (ΠΟΥ ΔΓΘ. ΟΣ 
1ῃ9 ΘοΌγδο οὗ {Πρ 9 3486. ἴδον οὐρῇ ἴο Ὀ6,, δΔοὰ μαὶ {τί ἰἢ 
ὅ86 ΤΌΓΙΟΙΟΣ δ6πδ0 ἴδ ἰοχὲ ἴδῖκοα ἰἐ.} 

----.................--.Σ------.-....- 
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ΔΌονο δηὰ Ὀοΐον δ.}4}} Ὀ6 Δρργοργίαίοὰ δηὰ οπι- 
Ῥἰογοά. [Ιὲ ἀερεπᾶὰβ οὐ 18 ρ᾽θᾶϑαγ ἡ ΒΘΙΒΟΡ ἰὲ 
8})8}} ἰβοϊαία ἰἰβοϊ, δὰ, τ ἰι} τ} 18, ΒΟΥ͂ΟΡ 18 ΟὟ 
δρὶγ 4] ρατύ ἤγοπι ὑμὸ ὨὈϊνὶηο 116 οὗ (6 ϑρ!τι, 
Οὗ ὙΒΟΙΒΟΡ ἰὖ 881}4}} γϑοοοῖὶνθ ἐμπΐβ 1176 ἰηΐο {86}. 
ΝΟῊ ἰῃ βορδιδίϊηα ἴγοιῃ ἐδ 116 οὐἠἨ {πὸ ερὶτῖϊ, 
ΠΙ8, 88 ἃ ΒδΔίΌΓΡΑΙ ΟΥ̓ ῬΒΥΘΒΪσΔΙ] οτοδίιτο, χζοὶδ 
ἀϊνοβίοα οἵ ͵8 βρὶ γἰ 8] ομδγδοίοσς δη ἃ Ὀοδοϊηθθ 
βοβεγ. ΤΏΘτο ἰδ, ̓ πἀθοά, ἴῃ δἷτα 8.}}} ἃ αρ᾽ γι 8] 
οἰοιχθηΐ Ὀυΐ ὑποὴ ἰὖ πο ἸΟΏΡΟΡ ΓΌ]68 8458 ἃ σοἢ- 
(τοὶ ς ῥυϊμοῖρ᾽ο, σοζυϊαίϊης ἷ8. ἱτπρυβο5 δπὰ 
ἀοαῖγοθ. Οα ἰδ σοπίγασυ, Ὀοίηρ ἰπ βυ δ] οί οι (0 
809 8οὺ] (ψυχή), (6 δΒρίγὶυ Ὀοσοπθ8 ποῦ δηὰ 
ΠΊΟΤΘ Βυ Ὀβογυϊθηῦ ἴο 189 ΒΟ} Β ΡΟΓυ ΓΒ6 δη σλτ- 
ὯΔ] ἰοπἀοῃοΐθδ, ἤγοτα ὙΠΘΠΟΘ ἔπ 6 Γ0 Βρυΐηρβ ἀδοοῖϊ, 
Ταϊδομοοὰ, ἀοβ)]οιηοηὺ ἴῃ αρὶγὶϊ, ἰσουρσὰ σοπίασος 
τ σογγϑροπάϊης ΟΥ]], πὰ δ᾽8ο ἐμαὶ δαυ ΠΥ 
δηᾶὰ νου] ἷγ πτίβϑάοαι δροίζοι οὗ ἰπ 9485. 1ἰΐ. 18. 
ΤῊ δοιι], ἐπ 1891 γο δα οὗ [86 Βρ᾽ γἸ 8] οἰ στα θηΐ, 
5. ἃ ῬΟΥΒΟΠΔ) ᾿ἰἴ9 (88 βρὶγ 11), 15 4180 ὉΠ Ὸ]6 (Ὸ 
ψοτκ ουὐἱ 6 Βρὶτγἰι8] ἐίηρβ ἰϊο 8 οἴδδσ, ᾿πίοὶ- 
Ἰἰροηῦ ρρυθῃθηβίοι ὈΥ͂ ἃ ἴγθο δοηϑοίουβ οἷοτί οὗὨ 
ἰΪϊα οσῇῆ. Ἦδποο (δ 9 ΤΏ ΟΥΘ Β800]-Ἰδη, ἴῃ ΟΥἿΟΥ 
τοῦδ (ἢ Ῥβυο 68] ΟΥ παίυγδὶ 8, ἢ88 ΠΟΙ ΠῸΥ 
ἐπα! πϑίϊο ΠΟΥ ΘΥΘ [0 {86 Βρίὶ γα]. Ηδ ἴ8 
οἸοβοα ὮΡ διχαλίῃηδι δ! εἰ θοΥ τνϊβάοηι 88 ἱζ 1 ΤΟΥΘ 
Ὀπὶ Το1]|γ. (οι. Βεςὶκ, Μβὲδὲ, δεοίεπίελνε, ὃ 14 
Π, 88 Ε΄; Ζιελγιοίαα, δῇ 207 δπὰ 2138. Ἐσοιη 4]] 
{π5 1ὑ ψ1}}} θ6 βοοὴ ἰδδαὺ {88 ἐγ8ῃ 8] δι 0 “ὁ Β6ῃδὰ- 
οὐ5,᾽ ““δἰπηϊίολ,᾽" ἰδ Ὡοΐ οχμδυβέῖνοΌ ἈΠ 115 
{π6γ6 18 ἱποϊυθαὰ δἷδο ἐπ ἰάρα οὗ [)6 50]85}. 
Βεβὶ 65, Ὀο6} 86 ἰπ 6] οί δὶ δηα δἰ ἶο 4] αϑροοὶβ 
ΑΥ6 880 ἰὁο Ὀ0 ἐδ κϑ ἱπίο δεοοουηί. ὅὅθο Οβίδπαου, 
ἂς οιίο, ΜογοΓ".---ΤῊὴ9. οἰ 104] δ᾽46 οὐ “189 
ῬΒγο ἶ641 τηθη,᾽᾽ υἱΖ., ͵8. αἰ δ᾽ πο παι οη το υνα 5 
(η0 Ηἶχθ ον βρῶθτο οὗ 18, ΔΡΌΘΑΤΒ ἴῃ τ Παὶ ἴδ 
αἰ σι οα οὔ ᾿ιΐπι.---τϑοθέν Θ᾽ ποῖ ἴδ τέ 5 
οὗ το Βρὲτίὶ οὗ 6 οἅὔἅ.---ΕῊν δέχεσθαι ΓΘ 15 
ποἰ---ἴο μπαεγείαηα, τ οι δουρὶ 15 οἴου 
ΟΧΡΥΘΒΒοα ὉΥ γνῶναι, Ὀαΐ 10 ΤΠΘΔΠΒ: 10 ἀεξορί, 10 
γοσεῖυξ, ἃ8 ΔΙΉΎΒΥΒ ἷἰπ ἰΠ6 Ν. Τ. (ΓΚ νἱῖϊ. 18: 
Αςἰδβ νυἱϊῖ. 18: χὶ. 1: χυἹἱἱ, 11: 1 Τμ688. 1. 6: 1. 
18, οἰ5.). οὗ δέχεταιεεἀπωθεῖται, Αοἱδ χὶϊ!. 46, 
“(Η ιοὐϊΐ ποὲ δοσορὶ ἰμοὰ, δ πουχὰ {ΠΟΥ͂ δ. 
οοτοα,,"-- ΒΕνσεν. Τ6 ῬΌΓΘΔΒΟ, “ ἰΠο ἐπίῃ ρε οὗ 
(80 βρίτιν οὗὁἨ αἀοα,᾽ δομθίπμοθ δύ γγ8 ἀϊδβίΐπ- 
ξυϊδιοά πῃ νον. 18, ἰὴ ΣΙ ΠΟῪ ϑρ γὶτι18] θοῖ ἢ ἴῃ 
ἴογ δῃὰ βιϊβίϑῃησο. 16 γοδβοῦ οὗἩ {815 γοἦϑο- 
ἰἴοπ 5 οχρῃ]αϊποϑα,---ὈΘοΒ 66 ΠΟΥ͂ τὸ ἴοοἹ δ - 
Ὡδδά5 Ὁπῖο Ὦΐτ.---  ΠοΥοδΒ," δα Βοηροὶ, 
“6 8 βοοκίηρ αἴνον νυ ϊϑάοιῃ.᾽" ΑἈπα ἴπε6866 ἐδ ΐ τ ργ8 
βροῖὰ ἴοο δ, Ὀοσδυβθ ἐμὸν σοπῆϊοί πὶ 818 
ὨΒΥΓΟΥ͂Σ, ὈΓΕΒΌΠΘ ΘΟΠΟΙ ΙΒ 0η8 δηὰ ρῬγοϊυάϊοθ68.--- 

[5 ὅθε αἷδο Ονϑῃ, νοΐ. 11}. ν. 257, ἴσο, Ὀπδδίπρ' 5 ὁχροδί- 
τίου οἢ 1 Οοτ. χυ. 44, Β6 δα γα: “Τμο Ψψυχικός (ἐ.4.) [8 παῖυταὶ 
πίῃ, ἰ56 ὁπ δαὶ δῖ}: δὶ ἐμαὶ 18 ΟΥ 06) Ὀ69 ἀοτίγοα ἴγοτι [ἢ 9 
δτεῖ Αἄδλπι, οὔθ ὁπάοψοὰ ν ἢ ἃ γί) βοὺ] δηὰ τ ἢὸ δὴ 
[8 πδὃ)ὦ9 Δηὰ οχογοίδο οὗ α1} ἷβ σβοηαὶι δου] ἶοθ."" 6 ἰδῖκοδ 
βἴίγοηρ ατουπὰ ἀμαίϊπδὶ ἔθο56 “ὍἼ2Ο [6}1 τ πδῖ ὉΥ {8 “ Ὧδ- 
ἴασταὶ τηδη᾽ ἰδ ποθ 8 δὴ ΚΊΎΘΏ ὩΡ ἰο λιΐϑ Ρ᾽ οδϑαγεθ δηὰ 
πυϊάοὰ Ἦν ἷ6 Ὀγαϊίθῃ δοοιίουβ δῃὰ ἢ οἶμον." θα ᾿ἷδ 
εἰδιίοπα ἴσοι ΑἸρταίῖπο δηὰ Ομ γγδοσίοσῃ ἴο 1.6 Βα οἴἶεςϊ. 
Α γσγοίοιιηὰ λοδι γδία οὗ [Πἰβ Πππηρογίδηϊ δι υἠοςξ, ἰπ 41} ἐἴ8 σοη» 
ποοιίοῃδ, ἰΒ κί γϑῃ αἷδὸ ἐπ ΜΠ οΥ οἡ βίη, νοὶ]. ἱ. Ρ. 457, τοἹ]. ἐ|. 
Ῥ. 367. Οεϊνίη : “ἼΒΟ6 παίυταὶ τυδῃ ({.4.} ποῖ Ππι ΓΕ. [δ 6 ΤΏΒῊ 
οὗ ργοεῖ Ῥαδδίοισ, Ὀυξ ὙΠΟΟΥΕΥ ἰδ δυσί ΟΝἿῪ ὑγ ἰδ ον 
4 ο0}116 6. Απὰ Βοηκοὶ φηοῖου ΕΡΌγαΐτα ΟΥ̓ΤΌΝ : “Ἴδ6 ΑΡΟδΙ]Θ 
68}185 πηϑ ΜΞο0 ᾿ἶγο δοοοζγάϊηρς ἴο πδίυγο μαέωμγαΐ, ψυχικούς, 
ἔοδϑο τΠῸ ᾿ἴνο σοΠΊΓΑΓΥ ἰὼ πδίῃυγο, οαγηαΐ, σαρκικούς: Ὀπὲ 
ἐπολθ τὸ δρίγίίμαϊ, πνευματικοί, Ὑπὸ οὐο οὔδηρο {Ποὶγ 
πλίαυτο ΠΟΥ (πο δρί τ 1. ΑῺ δοϊο ἀϊδαυ κἰἐο οἡ ἴ86 “ Ττὶ- 

γιὸ Ναίυγο οἱ Μδη,᾽" ἴῃ δὶ (8 Ὀδαυίωρβ οὐ ΟΠ γί δείδη 
Ἰρε αν ΒΑΔ δία! Υ Ὀθδῃ ἰδδαϑὰ ὈῪ Ἀδν. Φ. Β. Ἠδαγὰ, οὗ Ευχ- 
διὰ. 



ΟΗ͂ΑΡ. 11. 6-16. 

δι ο ἰα ποῖ 40]9 ἴο κου 1861} .---ΤῊ 8 
οἰδδο 15 οἰΐμοῦ ἴο 6 Ἰοἰποά ἴο {ἢ ρτγουϊουϑ ΟὮΘ, 
85 δλδίχοϊης δὴ λα αἰ ἰομ δὶ Γραβοὺ ΓῸΓ 189 πδίτγα] 
ΤΩ Ὦ᾽ 8 ποὶ τσοὶ ἱὴρ δβρ᾽γἰυ4] (δ ζϑ, φ. α., ““Ἐθ 
σου ϑίογβ ἰΐ δοδυχὰ, νὶϊπουΐ Ὀοΐπρ δΌϊο ἰο ππ- 
ἀοταιδηὰ 1 (Μογοσ, [ΑἸΐογά, Βίδη)ογ, Τὶβοθη- 
ἀοτγῦ7); οὐ ἴο ὃ0 ἰΔκθῃ 88 ρδυ8}}6] ἰο 16 οἴδιιβθ, 
“48 τγεσοϊγοίῃ 1ὲὺ ποὶ,᾽ δηὰ οχργοβδίης ἰμ9 ἰη- 
(ο]] οι} 546 οὗ 89 οδ89 ἷπ δὴ ἱπάοροπάθηϊ 
ΤΔΠΏΘΓ, 80 ἰδαὺ ἰδ (0] ον πογὰβ βίἰδηὰ 
τεϊδιεὰ ἰο ἰὲ δἱοῃο ([Ὁ αἰτίη, Ηοάρο, Βδυποβ, 
δηἃ οἴοτα, 'ῃ δοοοῦάδηοο υὶ(ἢ 1 6. ν.}. ΤῊ δγεὶ 
ἦδ (0.6 πιοῖὸ δογσοοί, Τὴ παίῃγαϊὶ πιδὴ ΘΟ ΘΙΩῚ8 
δρὶ εἰ 0.8] ἰπΐπρβ ἱΒγουρ Ὀγολυαΐοο δηὰ Ἰδοῖὶ οὗ δρ- 
τοβοῃδίοη,---ὈΘοδῦδ6 ΤΠΘΥ ὅτ δρίγ 8 }} 
τπιάκοῦ οἵ.--Τ)ὴὸ τόδδοῦ ΠΟΥΘ δβδίρηθα ὈΘδΓΒ 
ὌΡΟΩ Ὀοΐῃ 86 ῬΥΘΥΟΙΒ οἶδυδοβ νυ σι ἰοροί μον; 
ἐσχρίδϊῃ ὙἈΥ (86 αοϑροὶ ἰδ σοὐοεϊθα. 11 ΔΡῬΘΔΙΒ 
8115 [00115}) δηὰ ᾿ῃσοιρΥ 6 Π6Ὁ]6, Αἰ Κὸ ἔσγοσωῃ 
86 ἴδοι ἰδμαὶ ἰΐ γοαυΐτοβ ἰο Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ δἱ ἰῃ 8 
ΒΥ ἴοτ ὙΒΙοἢ {π6 παι ΌΓΡΑΙ τπδὴ ἰπ ὑπ διίοα, ἀνα- 
κρίνειν, ἰο 7μᾶσε οὗ, 88 ἴῃ ἷν. 8 ; ἷχ. 8; χὶντ. 24. Τὶ 
ἀεδηοίοθ ὑπο τοβυὶὶ οὗ ἱπνοδιϊ ραιΐοιθ δπὰ Ῥσχγοοῦ, 
ὙΓΕΙΘῺῈ ἰὐ ῬΥἰ Δεῖν ἰπ ἔδοῦ δἰ ρηϊῆθβ (Αοἱα χυὶϊϊ. 11: 
ἦν. 9; χὶϊ. 19.) πνευματικῶς: δρὶγί(ἰαϊν (1. ε.} 
οἰΐμοτ ὈΥ ὑπ βρίτὶὶ οἵ πιδὰ (ποὶ βου]: ψυχή) 
αυϊεκευφὰ δηὰ ἤ]]οὰ Ὀγ ἰδ 6 Βρίτὶϊ οὗ 604, ον ἱπ 8 
δρ᾽ γι }8] πηδη 6 Γ, 80 ἐμαὶ ἐη6 Ηοὶγ βρίτι, τ βο80 
διὸ {Π9 ὑδίηρϑ ίο Ὀ69 ᾽υάσοά οἵ, ὈΟῚ ἢ δ (ὁ ἴοτηι δηὰ 
Βα δπίϑησο, αἀἰγοοῖβ ᾿ἰκοννῖβο ἰπ 9 ἰαάφπιοπὶ οὗ 
ἐποῖι ὈΥ Ηἰ5 ΠΠ᾿απϊηαιΐ πῆς στο. [Ι͂ἢ οἱ ΟΡ ολΒ6, 
ὯμΠ6 5680 8 Θββθ 018 }} 7 (ἢ Βϑῖωθ, Αἷμα ρῆ [Π6 
Ἰδίίον σοπηρουίβ Ὀοίίον ἩΣΙᾺ [ἢ6 ᾽86 οὗἩ ἰδ νοτὰ 
4“ δρ᾽ τ ν᾽ ἴω {μ6 σοηίοχί. [ἘΠ Ἶ]19 10 ἰβ ἐπ οΠ66 
οὗ (μ6 ϑρίτίὶ ἰο ἰδκο οὗἁὨ ἐδ ἱπίπρβ οὗ Ομ τἰβὲ ἀπά 
Βθον ἰμοτὴ ἀπίο 8, ἰὶ 16 ΗΐΒ α͵δὸ ἰο Ῥυγζο [86 
ΤαΘη(8] υἱβίοη 80 ἐμαὶ 1ξ σδὰ 8606 {86 ΟὈ͵δοοία ᾿γ6- 
δεηίρα, ἴον [16 6Υ6 ΟΥ̓́ ὄΝο παίπ τα] πη ἴδ ΠΣ: παάοὰ 
ὉΥ (86 μοά οἵ ἐπῖ8 νονϊὰ, δηὰ ἰο ᾿ἷπι, ἢ οῦσοτοῦ 
Ῥτοβθηιοα, ἐπ6 ἀοϑρο6] ἰ5 ἰδ. Ἠΐδποο ἰπ ὁ τηδηὶ- 
εείδιΐοη ἰονγαγὰβ ἐμ 6 τηϑὴ τησϑὲ Ὀ6 πιρρὶοτηθα 
ὈΥ 8 σδδηρο ἴῃ πη), τοηδοτίηρς πἰτη δρί τ (ΕΥ̓ 
τοϊηἀοἀ, δηὰ εο φγοάποίῃᾳ “8, Θοῃροηὶ δ! Υ͂ Ὀ6- 
ἔσθεῃ ἰμ6 ροτΟΟΙΥοΓ δηά (μ9 ἐδίηρ ροτγοοϊνοά.᾽ 
γε. 15. Ρσθϑϑηΐβ σοηίτδβί. -Β πὶ 6 δρί τί ἔτι] 
Δ. ἱ. 6, 6 80, ἱῃ ΘΟΠ ΤΥ πὶ ἢ (ἢ 6 ἔπι ο 
οἵ αοἂ (60οἱ. 111, 10), Βα6 θοοῃ σοποιγϑὰ (0 δὴ οχὶϑι- 
θῶςσα ἰπ 9 ϑρίσιι, πο, ἴῃ ἰυγη ᾿ἶνθδ ἱπ Ϊπὶ 85 
κἷ9 ᾿ἰ6 δηὰ (0 ἃ δομῃδίδηΐ οχϑγοῖβο οὗἩ ἶβ ῬΟΤΟΥ 
ἰηίδο κἰγοηρίῃ Οὔ 6 ϑρ γῖξ: ἴῃ οἱ ον γοργά 8, 6 γῆ 
88 {86 δρί γι 88 συϊο, συ άκηδο δηὰ πυϊσῃὶ (Βοοῖ, 
ϑεείεηὶ. 8. 85 .).--ὴπ ΘῈ οὗ 611 ᾽86 τ] κ6--- 
τὰ πάντα [866 ΟΥἱ(, οὉ58.1] αἷὲ ἐλα ἰλίπσε. Βγ 
(650 ὙΘ ΔΥῸ ἰο υπἀογβίληἃ ἴῃ δοσογάλῃσο πίῃ 
186 οσοπίοχί, δἱ ἰοαϑὲ ὕογ ὑπ τηοϑὲ ῥασί, ΟΥ Ῥγο- 
δἰ ΠΟΠΕΥ {9 (ΐπρβ οὔ 6 β'ρ' τὶς υἱιοῖ (9 πα- 
ἴσταιὶ ταβη 8 ποί ἴῃ αὶ δοπάϊ(ΐοη ἰο Ἰα χε οὐ. Τὶθ 
τοίογομοο ἰ8 Ἰηἀϊοαίο γοὶ Ἰλογο ἀἰβιϊ ποῖ γ {86 
διί!οἷθ τά : (πὸ [1 χοηυΐη6]. Βεοβίἀϑθβ 86 βαγίης 
οἵ Βεοοκ (ελτγιοὰς 8, 210) ποτὸ πιοϊάβ κοοί, 
“ΟἾἹΥ ὈΥ Ὀοΐης τη846 Βρὶ εἰ 18] 18 ἃ τῆλ σαρδοὶ- 
ἰδιεὰ ἤοτ ὑμ0 Δρργοδβοῃδίοη οὗὨ βρί γἰϊ αἱ οδ]θοίβ. 
βδαοῖ 845 αοἀ δηὰ Ὀϊνίηο ὑἐπΐπρε, δ ἃ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ (86 
ΘΏΘΥΡΥ ἰδ8 οὈἱαϊηοα ἰδ ΒΘ ΔΪ6 οΥ 1 ΔΕ ἰο ἰθαί, 
δὰ βρὶ γἰἐυδ}}ν ἴ0 χονϑτη 81} {π0 σοτηδϊηΐηρ Ῥοτ- 
ἰἰοη οὗἁὨ ᾿ἷβ δοϊπρ 88 βοιηοι πο ᾿πὔονίονυ δπα βηὉ- 
κουυϊδσηὺ ἰοὸ 80 ϑρίνὶϊ.᾽" ΕΕο αἷϑο Μογον (εἀ. 8) 
[οηἷγ αἰτίης [86 Ῥαββαβο ἃ τυ οἷ ὈΤΟΘΔΟΘΥ Β6ΟΡΘ, 
δίποθ 6 γοΐϑυβ (86 “ 4}} (πη δ᾽ ποὶ δἰ ΡῚῪ ἰοὸ 
ἐμοδο οὗ ἐδ0 ϑνίσί!, Ὀὰὺ ἱποϊυὰθα πον 10 “.4]} 
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οὐὈἾ͵οοίβ τ ΐσ σοὴθ πὰῖιϊ βίη ἰδ δρίιδγο οὗ }}18 
υάρπιθηι ᾽. ““Οη αἱ τἷϑ οῶη 16 δρὶ για] 
8 ῬΩΒ8 8 ΟΟΥΤΕΟὶ οϑ(ϊτηδίθ ὈΥ̓͂ ΠΙ6 88 οὗ ἃ υὰκς- 
τϑηΐ δ] Ὠἰ οηθἃ δηὰ οοηίτοϊ θὰ ὮΥ 1.6 ΗΟΪΥ 
μοί. [1 Σίγα οι οὗ (1118, ΜΟΥΟΣ δ᾽] ο8 
ἰο ἰμβίδῃοοβ οὗ Ῥδυ8 πῖοϑ βρὶ γἰ[ι18] αἰ βου τ 8- 
(ἴοι, οχ εἰ δἰ (οα “6 ἐπ τηδίίογβ ποὺ ὈΘΙ ΟΠ σης ἰ0 ἀοα- 
ἰγῖπα, διὰ πάθον {1.16 τηοδὲ γαυὶθα σομ αἰ ἰἰ 0η, 6. σ΄ 
ἴῃ Βῖ8 ψῖ89 ἐπιρσουοιηθηὶ οὗ οἰγουϊηδίαποοβ δηιϊὰ 
Ῥουβοου 008 δηὰ Ῥγοβοουίοηθ, δὰ ἀυγίηρ πὲ 
Ἰαβὲὶ σογαξζο, είσῳ αἷβο ἴῃ 18 ᾿ἀμτηθη(8 τοαροοίης 
ΠΙΔΥΥΪΩ 6 08868, π616 18] σα 868, δΊΔΥΘΓΥ, δηά [}}6 
Ἰκὸ: ἱπ 81}} νοῦ πὸ ππάογβίοοα ΠΟῪ ἰο Ρ0͵δ60 
ΘΥΟΡῪ {πἰης Ὁπάον (89 Ἰαγο] οὗ 8 δἰ ρθοσ βρὶ γι 4] 
Ροΐηὶ οὗ Υἱὸν τ} ΟΠ ΘΡΙῺ] ΟἸΘΑΥΏ 658, οοτί δ ὩΙ Υ 
δὰ ἐπ ρα Υ 11 γ; δἷσο ἴῃ ἢΐ8 δβιϊπιδίς οὗ ἀἰ ογοης 
Ρουβοπδροδ, οἱο.᾽ Βυΐ ἰΐ ΠΙΔΥ ὍΘ [ἈἸΓῚῪ α168-- 
ιἱἰοηρὰ ὙΒΟΙΒΟΡ ΜΟΥΟΡ ἀο68 ποὶ ΠοΙῸ σὸ Ὀεγοπὰ 
{8.0 ῬΥΤΟΡΟΥ ΒΟΟΡΘ οὗἩ ἐμὸ ρβββᾶζο. Τ}16 οὈ͵οςὺ ἴῃ 
γίονν ἰπγοιρδουΐ {6 π0]6 οὗ ἢ ἰβ ἃ Ὀἰ νἱποὶγ 
τουραϊοὰ δβρὶγ ἰ8] “Ὃς ψϊβάοτῃ,᾽" Ὑ ΒΊΟΝ ἰγδηβοοηἀοᾶ 
16 Δρρυϑβοπαΐουη οὐὨ “{Π6 παισὶ ἸΔῈ :᾿ διὰ ἐἰ 
18 ποῖ ΘΔΒΥ͂ (0 860 ΒΟΥ δϑἴαΐγ δἰἰορεῖΒοῦ Ῥτυάθη- 
εἶδ] οουἹἱά Ὀ6 Ὀγουρχβὲ ἱπίο [ἢ6 δεοσουῃι. ἘΤ86 
δοσορίοιίου οὔ παντα 88 Αοο. βίηρ. Μαβο. 8 
δζεοϊηϑὶ (06 Ῥγουίοιιβ σοπίοχιὶ (666 Μογοτ).--Β ας 
86 δἰπλδο] 6 πᾶκοἃ οὗ ΌΥ ὩΟ ΣΩΔ8ῺῈ .--- ΤΏ Ῥτο- 
υἱοῦ οἴδιι8θ ἰδοδὰϑ '8 0 ΒΌΡΡῚΥ ΠοΥο, ““ ὙΠΟ ἰδ ποὺ 
βρὶ γἰι8].᾿ ἘΟΥ Βυ ἢ 88 {π686 [86 ῥοβί [108 οὗἁ 180 
βρὶ τἰτ8] τῶϑη 18 ἰθο0 Βἷχσ. ΤΏΘΥ σδηποὶ ΘΟΙΡΤΟ- 
Βοῃὰ {89 ἱππον ᾿ἰ76, ΟΥ ῬΥομοῦΠποο δυ 8 0ϊ]09 ὑυἀρ- 
τηδπὲ ὍῥὈΡου 11. ““Ὁπάουθίθα!]γ Ῥδὺ] καϊὰ ("18 ψ 11} 

18] δἰἸυδίου ἴο βιι οἷ ᾽ῃ (86 ΟοΥἰ απ ΟΒΌΤΟΙ 
88 ἰοοἷς {6 1 θοτὶΥ οὗ οΥἱ (ἰοἰδίῃρ Εἷπη.᾿ ΝΕΈΑΝΘΕΒ. 
ΟΥ̓ δουγβὸ Ἡμδὺ 18 δ γπιθαὰ ἰὼ (ἢ 18 γ γ86 οὗὨ (ἢ}9 
δρίγίυα] ἰὰ ζΟΠΟΥΑΙ, τυδὶ ἰδ Ῥδτί συ Υ 8865 ὉΘ 
Ἰἱπχὶοα δοοοτάϊης ἴο ἐδα τηϑαβῦγο δπὰ ἀδρτθα οἵ 
Ῥονίοοϊϊου διίαϊποαὰ ἱπ 186 δρί γα] 116 (ΘΟΙΏΡ. 
Οαϊνίη δηαὰ Οεἰδηθγ). Οπο γῥτοοῦ οὗ (ἢ βθῆβθ 
Ῥογυοσίϊηρ οχοζοβὶβ οὗὨ ἰδ Βοπιῖβιι ΟὨυ ΤΟΙ τη 
6 Βοοὴ ἴῃ ἐμποῦν σϑίθγοποο οὗἉ (818 Ῥαᾶδϑαρὸ ἰο [89 
ἨΐΘΥΒΙΟΒΥ δπὰ ἐδ) υά  ε18] ΟΠ 69 ἴῃ ἀου δι} ατι68- 
ἰἰοπβ (Οοτη. 8 ᾿δρίἀο, Ἐδβιϊ8). 

γεβ. 16. Ῥσχοοῦ οὔ (π9 ἤογοβοΐῃβ.---ΕῸΣ το 
Βαῖὶἢ Ἰκῆονσηι ἴδ6 τἱἰηπᾶ οὗ ἴδο 1ιοχᾶ, μα 
ἈΘΊΩΒΥ ἱπδσαοι ᾿ὲπὶ 7---Ἴ Βὸ αὐ οβι! οη 15 ἰδ Κο ἢ 
ἔτοιῃ 18. χὶ. 18: δοοογάϊης ἰὸ ἰδ Ιχχ., ψῖ (86 
οὔμχἱβδίου οὗ ἰ8ὲὸ ψογάὰβ καὶ τίς σύμβουλος αὑτοῦ 
ἐγένετο" ““δπὰ πῆο μαίῃ θθοοῖηθ ἢΐΒ ΘΟ ΒΒ6110 7," 
πο οοπιο ἴῃ Ὀοίνγοθη ἰδ ΟΣ 5 “1 οτὰ ᾿" ἀπὰ 
δὶ." ὙὉὍ889 ““τἰπὰ οὗ (ἴο Μοτὰ ᾽᾽ ἰδ οτο ἰά6ῃ- 
εἶσδ] τὶ “186 πιΐπὰ οὗ ΟΠ τὶδί ᾽" ἴῃ ἐΠ 6 (0]] ον ης 
εἶαυδο. ἯΟΘ πρὶ, ἱπάθοά, οἱ Ἰοοκίῃρ δὲ {π9 
Ρδϑδαβο ἷπ βδίδῃ, τοῦον ἰὑ ἰο αοὰ; Ὀυὺ βῖποθ 189 
ψογὰβ δγὸ ἱπιίγοἀυσοὰ ΓΥΘΟΙΥ Ἡἱποὰυΐ 8 Του Ὸ]8 
οὗ οἰίαἰίοι, ἐπ γθ ἐβ ΠΟ ποοϑϑδὶ ἐν [0 118, δὰ {0 
ἰδοης βοαϊΐοη οὗ [πο τὶ τ “ἰδ 6 χιϊπᾷ οὗ ΟὨγ]ϑί,᾽" 
8 τῆογ ἰπ δοοογάβηοθ ἱιἢ (ἢ 9 ΘΟυΣΒ90 οὗ ἱπουκπί. 
ΤῊ νοῦς, πιϊπα, ἰΒ ὑπ Βρί τὶ δ ἰΐ:9 δοῦγοο οὗ 
βου σδία, δου ηβο}8, ρ'δὴ8. Τὸ βρίγὶΐ, ποὺ Βον- 
ΟΥ̓ΘΡ, 88 δδί υν πίι(ΐῃ ἰ δο6], Ὀαΐ, 80 1 85 πα 
8. σοῃίδὶποά ἱἐδπογοίη, ἱβ ἱτηραγί οα δηα ορουδίθβ 
εὐνοδ. Ηδδοο ἰΐ ἰδ ποὺ δΌΒΟΙΪ αὐοὶν ὅπ 6 βΒ81π|6 88 
πνεῦμα, ερίγὶ (.5 ΒΙΠ τοὶ δηὰ Νοδηὰθν). [“ΤῊΪ8 
ἐθ "ὧι σαμεν 86 δυδαϊταίυτι οὗ (86 νοῖς,---ππά, δπὰ 
νι πῖον θοΐπρ ἱταραγτίοὰ ἰο ἰ86 τηδη, ΤλΔΪκο 8. ἷ8 
τοϊμὰ οπ9 τ {86 ταἰϊπὰ οὗὨ Ομ τί." ΜΕΥΕΕΊ. Ὃς 
συμβιβάσει --- ὥστε συμβιβάζειν [Βυϊίτηδηπ, ὃ 
148,1., ον Κύδπον 2 884,2]. Συμβιβάζειν, ἰο ὀγέηι 

ἰοφείλεν, τοι μουὶ 8}}γ, ἐο Ῥυΐέ οπε᾿ ὁ δεῖ 10 τίρλίε, (ὁ 



θ4 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΘΤΙΒ ΤῸ ΤῊΣἙ ΟΟΠΙΝΤΠΙΑΝΑΗ. 

“πσζε οπεβοῖ Γ ἱπιεἰϊσίδίε; δηὰ Ὠδησδο ἰγαπβὶ ἸΟΙν, 
ἴο ᾿γοῦς, ἰο ἱπεοίγμοί; οἰβεψ οσο τί τὸ, ἴῃ (6 
Ἠο]Ἰομΐο ἰάϊοπι, αἷ8ὸ τῖδπ ἃ ῬΟΥΒΟΠΔΙ ΟὈΪθοὺ ; ἰο 
ἐδασὴὶ δοπιὲ οπ6. [Τιῖβ8 086 οὗ ἰΐθ σογὰ, ΑἸΐογὰ 
ΒΔΥ5 Ὀοϊοηρδβ ίο (9 Ιχχ; ἱπ ἰ89 Νονν Τοβίδπιθης 
ἰλ τηθδῃβ ἐο εοποίμαάέ, ἰ0 ῥχγοῦο, (0 δοη βγη]. ΤῈθ 
ΟὈ͵θοὶ ἴῃ (18 0896 18 ποὶ ΒΥ βρί γί] ἰσαίῃ, θὲ 
(6 [οτὰ, -- πὶ τ}όῪο μᾶνο ἴδ6 πἰπᾶ οὗ 
Οτίδι.---[“Ὑο," (89 ΑΡοϑιί168, ῃἰταδοὶ ἢ ἱποϊυδοά, 
δηὰ ἱπ (06 νἱον οὗἨ δα ἰββδὰθ τ} ἰ6 ΟΒΌΓοΣ, 
ῬΟΥΝΔΡ5 οι ρμ8812064, ΟΥ̓ σοιγβα οἴδοὸσ βρὶ γι δὶ 
ῬΟΥΒΟἢ5 8γΓὸ ποὺ οχοϊυαοα, θυῦ (Π6Ὺ 8ΓΘ ποὶ πον 
Ὀγουχσηῦ ἱπίο ἐμ δοοουπι]. ἤδσποο, ἔχομεν, 
ποἰ--ερεγδβρεοίμπι λαδεπιθδ. Ἐδπο νοτὰ ἀδῃοίοϑ (δὶ 
ἐν γα ΡΟΒ8 ΒΒ: 0} Ὑ 16} 18 ουπἀ δα Ὡροη Θομηπι- 
πίοη ψχῖ ἢ ΟὨγῖβί, ἀροὰ παυΐης ““Ῥυΐ οἡ Ομ Υἰβι᾽ 
(641. 111.27).-- ποιπουρσηῖ πον Ὀρουραὶ οὐ ἰη (1158, 
[80 υάσιτῃ πὲ οὗ {πὸ Βρ' γἰἐι8] πηδπ ὁπ {86 ρατὶ οἴ 
Βἷτα 0 18 ποί Ββρὶ ἰδ], νουϊὰ σοαυΐγο βυσὴ 8 
Κηον]θαρο οὗ {86 πιϊπὰ οὗ {π ]μοτὰ ΔΒ νου] αυδ]}- 
ΤΥ ἃ ρϑγϑοῃ ἰο ἱπβίγυοί ἰῃ9 1οτὰ Η 86], βίηδθ 
ἀπ ῬΟΓΒΟΩΒ ΨἘΠῸ 8.6 ἰ0 νὰ Λιάροί δγὸ βυο ἢ 88 
Βατο ὑμ6 πιϊπά οὗἉ ΟὨ γἶδί, ἱηδβιισοῖ 88 ΗἿ8 βρἰτιι 
ἀννο πο ἰὰ δοιὰ, δηὰ ἀἱγθοιϊίπρ ὑμοὶν ἱπουρλὶ, 
ἔαϑϊοβ ἱμοὰ ἰο ΗΠ 5 πιϊηά, δπὰ ἰἀοης ῆροα {ποὶν 
ἰἰηκίης τὶ Ηΐ8 (μ᾿ πκίηχ, [“΄ ΒΒ. Πορ δι 8 }}ν 
βἰδιϑά, (ῃ9 δνυχιπιθηΐ τγοα]ὰ βίδπᾶὰ μι: πὸ οὔθ 
οδη ἰηπϑίγυσί {1.6 οτὰ. 76 ανθ {ῃ9 πιϊηὰ οὗ ἰὴ 9 
Τοτά. ὙΒΟΥΘΙΌΓΘ ΔῸ 056 οδῃ ἱπβίγυοι δπὰ Ἰυάρο 
5.᾽᾽ Βονοκ.] 

Οὔ58. ὁ 8.9 ΠΟῪ Ῥυδραγοὰ ἰο σοπδίοσς πδδὶ 
ἐμπ18 τ ϊβάουμ 18, ἐμαὶ 18 Βροίϑῃ οὗ ἰπ ἐμὶ8 ραββᾶρο, 
δοοογάΐηρς ἴἰο ἴπ6 οἰαγδοίουθι οα σίνοη Ὁ ἰδ6 
Αροϑβί]θ. 1. 1ὲ 18 αὶ βυ Ξϑίθις οὗ οὐ͵θοϊϊνο ἔσαϊῃ δη8- 
Ἰοζουϑ ἰο ἐπα ἰδαριῦ ὈΥ {Π6 αγθοὶς ΡΒ] ΟΒΟΡΉΘΓΒ, 
δηὰ ἀδβίϊηοα ἰο Βιιρρ]δηὺ ἰΐ: (89 ἔχῃ σοφία Βραὶ 
ἰο ΒΌΡΟΥΒοίο (ἢ ἴα4186. 2. 1 18 ὁ ἐμδὲ οδῃ ὃδ 
δανδηίδθοιϑ}ν ἰϑυρῦ ΟὨἸΥῪ (0 ῬΟΥβοηβ ὯΟ ὉΥ 8 
Ῥγδοίϊοαὶ ἔμ} ᾽πὶ ὑπ τα ἀἰταϑηΐα) ἔδοίβ οὐὗὁἁἨ σι γἰ8- 
(ἰδ, μαΥο τηΔθ θοπια δάἀσλησοβ ἴῃ ἰἢο Ὀἱνίμο 
10. 8. 10 8 ἃ νυ βάοτη Ὀογοπὰ (ἢ 6 Τοδοῖ οὗ δΒῃ- 
ΙΔ ΣΟΆΒΟΣ ΟΥ̓ Θοπ͵θοίαγα ἰο ἀἰβοονον.--τα νογὶϊα- 
Ὁ]6 πιγϑίοΥ Ῥγθϑογυϑὰ 1η ο4᾽ 8 Κοορίης πηι} δ 
8 ΟΙΪ ἃ σμοοϑ6 ἰο9 τᾶ κθ ἱξ Κηόση. 4. ἴΐ 8 ὁη9 
ΜΠ. 88 Ὀθθη σουθαὶθα Ὀγ {πὸ ΒΥ ϑρίγις οαἱ 
οὗ ἰῃ ἀθρι}}85 οὗἩ ἰ86 ἀοἀξπβοδὰ : Βοησα ὅ. [{ τουδὶ 
ΘΟΙΡΥΪΒΘ 800 ἢ} ΠῚ ησΒ 88 ΔΥῸ Τουπὰ ἱπατο, δπά 
ΟΔΥΓΥ 86 τιᾶτκ οὗἁὨ ἰμ9 Ὀ' νἱηθ Ῥογβοηδ) ἐγ, υἱσ.: 
89 πϑίιγα, δἰἰνγι δαΐθθ, δὰ σοηπδίϊιυἱΐοη οὗ {δα 
θινὶ πο Βείπρ, Ηἰ5 Ρ8πβ δῃἃ ῬΌΓΡΟΒΟΒ 88 Ογοδϑίοσ, 
Ηἰθ9 Ἰὰνγβ δἃβ 9 ϑαργοτηο Βιυ]ον, Ηἰβ δἱτη8 δὰ 
τηϑίμοάβ, δ ἄθουθοβ, δηὰ Ὑγοῦ 8 δ8 Βθάθθιιον ; 
811} {π686 ἸΏΟΓΘ ραν οἸ]ΥΙΥ 88 ὈΘΑΥΪη ς ὈΡΟΙ τηδη, 
δηά ΒιοΔάϊηρ ᾿ἰχῦ ὑροη ἷβ οΘοηαϊιίοι δηα ἀθ8- 
ἰἶἰηγ. Απὰ {Π086 8.9 ἱγαίμδ Ὀοΐλ οπἰοϊορίοαὶ δὰ 
οἰ αἰοϑὶ; ὑγαΐῃ8 7ὸν (86 1ηἰ6]]6οὲ δ ἃ το ΓΑ] Β6Π} 80 
δὲ οη66; ἰγαϊῃβ βρὶ 8] δηὰ οἰοσμδὶ ἴῃ ἰποὶν 
δἰκιιοϑὺ δηὰ Ὀγοδάθϑί βθῆϑο, 6. Τὴ6 ἤογιῃδ ἴῃ 
ὙὨΐο {818 τ ιβάοιῃ 18 δοιητηυηϊσαίθά, ΔΓΘ 4180 
Ὀινίμοὶν οδαοί. ΤΟΥ͂ ΔΥῸ ὑμογ ὑπ πογάβ δηὰ 
ΣΠπϑὐταίοηΒ βυς εβίδα ἰο {89 ταΐϊμ8 οὗ ἐμ9 ΑΡοβ8- 
1168 ὈΥ ὑπὸ Ηοὶγ αΠιοδί, γῆο ἱπερίγοὰ ἐμ θπι, δπὰ 
ὙΠΟ ταιιϑὺ οὐον οοπδίϊ(αὐο 80 Ὀθ8ὲ δἰαιοιηθηίβ 
οὗ (18 τυϊϑάοτηυ. [ὑ ἴ8 ἃ νυ ϊϑάοιῃ τ οδ86 ὑγαϊ ἀπά 
ΘΧΟΘΊ]ΘΠΟΟ 816 ποί ἀϊγϑοῖγ οὈνίουϑ ἰο {89 παία Γα] 
δῆ. ἴῃ ογάεῦ (ο ἀΐβοδσγῃ ἱπιυὶϊ ἐν ὶν 18 ἴοΓο9 
δηὰ ὈοδυΥ, δηὰ ἰο Ῥογοϑῖνο 8 Ὀἰ νίπο σμπδυδοίοσ, 
{ποτ 8 τοααϊγοαὰ ἐπ βρὶ γί 8] ογὸ ὑμπδὶ 18. 6δοῃ- 
Τονπιϑὰ ἰο 9 Ἰρῃί οὐὗἩ πὸ αἼοΟΥΥ οὗ αοά 88 ἱΐ 
Δα π08. ἰπ {80 ἔδοο οὗ 6808 Ομ γὶβί, δὰ οδὴ ὉΥ͂ 

αἰγοοὶ ν᾽ϑίου γϑοοβηΐζθ 8 ἐσ ἢ ὅπ ἈΘΑΥΘΗΪΥ 
ϑουζοσ.] 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΘΑΤ,. 

[1]. Τλεγο ς απά πιμδὲ δὲ α Τίυϊπε ρλιίϊοδορὴν ἐπ 
Ολτιδιίαπίίν. Το ἰδίου 641] ἔδοιὶβ οη σοι 18} 9 
αοδροὶ γεβϑίβ ϑιιοαν ᾿ἰνίης κοὰ οἰογπαὶ ἐγ ἢ α, 
ὙΠΙΘὮ ἰΐ 15 {Π6 ᾿1ἴ6 ἀπὰ ογ οὗ (μ6 βρὶ γιὰ] τπϑιὶ 
ἴἰο σΘοπἰθπρ]αίο δπὰ ὀχρίοτο. ἴη “2688, (6 ὅπ 
ΟΥ̓ Δ, ἔμ 6ΥῸ 18 Ἰπολτηῃηίοα (μΠ6 οτα οὗ 6οἂ ἐξ 6 
Ιόοζοβ, ἔσοπι τ οτα οιρδηδίο 8ἃ}1} (ἢ ο89 Ὀίγ ηθ 8Γ- 
ΘΠ γα] ἰάθῶ8 νοι ᾿ηΐοτηι δηά σορυ]δὶθ {89 
ὙΠ ο16 ογοδίοα υΐγοσβο, Βυ Ηΐπι Α]} {π]πρ8 σοὔ- 
βἷϑί. ΗΠ β ῥγουΐποο ἰὑ 18 8180, 88 (88 ὅοῃ οἵ αοά, 
{Π6 ΕΔΙΒ ΟΥΒ ΘΧΡΤΘΒΒ ἰἸηΆρ6, [0 ΥΟΥ͂ΘΑ] ἐδδὲ ΕΔΙΒΟΡ 
ἴῃ 9 ΠΊΟΥΥ οὗἩ 8 ρογίδοίἑ οη8, ἰῃ Η8 ἰαννβ, ρὰν- 
ΡΟΒΩ8 απηἃ πογκίηρθ, δπηὰ ἱμπὰ8 ἰὼ οσχῖθϊς {88 
Ῥυΐηοῖρ]ο8 οὐ νον {πὸ σου] ὰ 5 ρογογηθά, 
ΜΟΥΘΟΥΟΥ͂, 88 ἴἰο ὅοη οἵ δίδῃ, 1ἰ 18 ΗἸ 8 οοο ἐόο 
ΒΟΥ Μ᾿ 8. ΙΔ ῬΤΟΡΟΓΙΥ 18 ἴῃ ἷ8 ἔγτιθ Ἰάοαὶ, δὰ 
ψΠδὺ δύ (6 ΡΥΟὈΪ πὶ οὗ 8 ἀοϑίϊηγ. 81}}1 ἔα - 
{16}, 88 86 ὅοη οὗἉ ἀοἀ δπὰ ἰδ ὅοη οὗ ᾿ζδῃ δοζὴ- 
Ὀϊποά ἰο οσοηϑίϊίαϊο ἢ 6 τηοαϊδίονῖλὶ Κίηρ, ἢθ Ὀ6- 
Θομλ68 (89 Θοπίγο οὗ Α]] Βιιπιδὴ δἰβίοτν, ἴῃ Ηοδὰ 
οὔ ἐμαὶ Κἰπχάοπι νῖϊὰ τοΐογοποθ ἰοὸ νυ] οὶ 8]} 
{πἰη 38 ἰὰ {86 νου] ἃγθ σοπίγο! θὰ δπὰ ρονογποά, 
Ομ νι βιϊα πὶ, ἐπ οΓΟΌΓΘ, σΔΥΓΪ6Β ἴῃ ἀ[86] [856 βυ Ὁ - 
βίδῃσθ οὗἉ δ}} ϑουμβὰ (ΠΘοΟΪΟΩΥ͂, πὰ ΔΗ ΠΤΟΡΟ]ΟΡΎΥ, 
αηὰ οἰ} ιῖ65, πὰ Βἰδίογὶ 841 βοΐθῃσο, “6808 Ηΐῃι- 
801 Ὀοΐηρς {86 δοϑοίυῖϊο Τυαϊῃ δηὰ 176, ἱπ ΠῺΣ 
{μ6γο πιυϑύ Ὀ6 ἰὰ 411 {19 ἰγοαβυγοδ οὔ νὶβάοπι 
δηὰ Κηον]οάρο, δπὰ ἰἰθ86 ὑγθωβγοβ ἐδ ψ}}} 6 
{86 Ρτονυΐποο οὗ δὴ δ] ρει οηθα 1η 6] ροηο6 ἴο 6ὁχ- 
Ρίογθ, δὰ ὑσίης ἔοσγυ, δῃά πιᾶκο μόνη ἰο {89 
ΔΡΡυομβοηβίοη οὗ πιδλῃκίῃη 8 {Πιδὺ τὶ οἢ 8 89 ὁ 
ΜΟΥΪΌΥ οὗἉὨ βϑίυάγ δὰ διίοὰ ἴοὸ πουγγί βιὰ δἰ κὸ ἐμ 9 
ταὶ δπὰ μοατί. Τθυ5 ἴ ν}}} θ6 ἔοι πὰ ἴῃ ἰδ9 πὰ 
(δὲ {88 ΓΕΒΘΑΓΟΙ68Β οὗἉ τί ῦ γθαβοὴ δγῸ ἀϊγοοίΥ ἱπ 
180 1ἶπο οΥὗἨ ἴδει 8 Ἰοδαϊῃ ρ---ἰμΒαὺ (μ6 βοβοπιθ οἔἔ 
στ βυϊδηΐιν 858 βοὺ Του ἰπ ὑπὸ ἀοοίγ 68 οὗ [89 
αοβροὶ ἰδ ἰπ τοοογάδηοο [ἢ ἐσθ 8βοῖθη66---γϑα, 
118 ὙΘΥΥ͂ Βυδδίδπορθ---ηὰ ἰμδὶ "Το αἴοη Ῥ85865 
ουαἱ οὗἩὨ 86 Κοη οὗἩὨ γϑβοὴ ΟὨΪΥ θη (86 6γ9 οἶ 
γοδδοὴ 8845 Σοδομοὰ 1ἰ8. Βογίζοη, δπὰ ἰἰαὶ δι ἷ5 
Ὀυΐ 1(8 οοπίϊπυδίϊοι,᾽ τουϑδ]ης ἰο ἐπ ἀονους 
ὙΓΟΥΒΕΣΡΡΟΡ ὑπ ἰδίῃ χβ νοὶ. 6γ86 Βδίἢ ποί βθϑῖ, 
ΠΟΡ οδὺ οδγὰ, ΠΟΥ δαί οπίογοα ἱπίο ἰμο ποδεὶ οὗ 
Ἰηϑη ἰο ΘΟΠΟΘΙΥΘ]. 

[2. Τλῖε )ίούιε ρλιϊοεορὰν ἐε ἀϊδίἱποιΐν ἀρρτο- 
λοπάδα οπῖν ὃν α τεπειοσεά δαποί δα ἐπιεἰίσεπεα. 
Ηδτο 19 δηὰ Ἰρμὶ οοἰποϊάθ. Ἧο Ὀο]ΐονο 'π 
ογάον ἐμαὶ τγχζὸ ΤΩΔΥ υπαοτδβίιδηά, δὰ ΘχρΘγΐθπ 09 
Ὀδοόρφιθ8 89 ΟΠἿΪΥ δὲ κυϊὰθ δηὰ ὑθδοῖοῦ. ϑ8ϑϊπ 
δὰ (9 Τοιηδῖη8 οὗ 88: ῬΥΟΥ͂Θ 8 ἀϊδαυδ)ϊῆοα- 
ἰἶοῃ ἴον Κπονϊθάρο δὰ Ὀοροί 0011γ. Ηδφηοο ἰΐ 5 
ἐμαὶ {86 οοταπμηϊοδίΐου οὗὨ {15 Ὠίνίηο νβάοαι 8 
Βιιίθα ΟὨἸΥ͂ ἰο βυιοῖι 88 Βᾶνθ τηδὰο αἰϊδὶ πιηϑη 8 ἴῃ 
Ρἰοίγ, δπὰ πευϑὲ Ὁθ τηθαϑαγοὰ ουὖἱ ἴῃ Ῥγορογίϊ 
ἰο ἰμοὶν δἰἰαὶ ππιθηΐβ ὈΥ ἃ νὶβο δθοοπόῖηγ. ΟἈγὶδὲ 
Ὀοΐης οὐν ᾿ἰχμΐ, 80 ΓΔ 88 Ηθ ἷβ οὺν ᾿ϊἴδ, ἰὲ τουβὲ 
ΠΡΟ] πὲ χῖτἢ [μ6 απίοϊάϊπρ οὗ (18 πον 18 ἐπ 
1.8, δῃὰ ἰο {μ6 ἀορτοο ἴῃ Μοὶ ὑπὸ Ῥυϊποῖρ]9 οὗ 
(818. 18, ονυθὴ (16 Ὀϊνίηο βρίγὶς, ταογιϊδθ8 {89 
γγοτ 5 οὗἁὨ {ἰἰ16 οϑὴἢ δηὰ Ὀγθαῖτα ἀονν ἢ ΟἿΌΣ ΠΆΓΤΟΥν- 
τοϊμἀοά 860] 9:88, δηὰ οἾθδγ8 οὐ ν 06] ρᾳθ 66 οὗὨ 
81} Ῥγοῤιάϊοοβ, δηὰ οιμδποΐραίοβ υ8 ἤγοια υπ δὴ 
διυϊποῦ θ8, δη ἃ ἔγοπι ΟἿ βοὶ σοι Ι ΔΟΘ ΠΟΥ͂, δη ἃ 
ἴγτοπι οὔὖῦ ἀοϊϊκῆλ ἴῃ 2) ιαίβοουορ βαίίοσθ δηὰ 
ὈΪθα868 8617, Ὑ1}} (μἷ8 Ὀϊνὶμο τίϑάομι ἀδπτη τὶ} 
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ὁυοτ- στονίης οἰ ΘΘΓΏΘΒΒ ΠΡΟῺ ΟἿΥ ΔΡΡΥΘΙΘΗΒΙΟΙΒ, 
δηὰ ΟΌΡ υπαογϑιδηάΐηρ οὗ Οοα᾽ 5 ̓πουμχΒὶ8 δὰ 
ἯΆ.ῚΥ5 ὈθδοΙηΘ ΘὨΪαΓβοα, δη ἃ ΟἿἋ Βυβοθρ Ὀ Δ ἴον 
δι1}} ζασέθον ἀἰϊβοϊοβυγοθ Ὀ0 ἱπογζγϑαβοά. [Ὁ οὐ 1} 6 
δια κοιθὰ οοηδβοίθηοο οὗ ἰδ ΒΙΏΠΟΥ ἰπ6ΥῸ ΔΥΪΒ65 
δὶ (δ βίδτε (μο ᾿ἰσιιί οὗἨ α0ἀ᾽ 5 Ῥαγάἀοπίπα δὰ το- 
διογὶπς Ὀοδειίης ἔγοῦλ (ἢ 6 ροόσγβοῦ οὗ Ομ γἰϑὶ 
οὐδάθηε!ν οτιοϊδοὰ ὈοΐοΓο .ν18 ογθ8, δῃὰ υὑπᾶὰθγ ἐ(8 
τδάϊδῃοο ἢθ 8669 ἴδιο ζ0111.ὁ8 οὗἩὨ ἰδ ρεαδί δηὰ ἰδ6 
οΟὈἸ κοί ουβ οὗἨ ἰμ9 ἔαύυγο, δηα ἸοδΥπ8 ἷν ἱμἀ6Ὀι- 
οάποθ5 ἰ0 γοἀοοιιίης ἰογο, δῃὰ Οσρουΐθῃ 968 18 
βαυΐϊδρ δὰ ρἰδάἀἀοηπίηρ ἰηβυθποοδ, δηα [66]8 ἴῃ 
Βἰ 96} ὑἐμ6 αὐυἱοιοηΐης οὗ ἃ ΠΟῪ δηὰ δἰχθοῦ 
Ῥυΐδοῖρ]ο τὶν 4}} ἴ6 υρ! δηρς Ρρόονοτ9 δηὰ θπιο- 
ἰἰοπ, ἰβϑη ἴῃ 4}} {18 ὑμογο Μ01}} Ὀ6 Ἰαϊὰ 0 ζουπ- 
ἀδὲϊου οἵ ἃ κΚπουϊοᾶχο ὀΐ ΟἸ γἶϑί, δηαὰ νυνδὶ Ηθ 18, 
δηὰ 72καὶ ἰ8 0 παίυτο οὗ μ6 [|ἰἴο ἰπδὲ ργοσθθὰβ 
ἔτοια Ηΐτ, ἰο ψ οι θα ἀαΥ 5 οχροσίθποθ δηὰ 
χοδοσίίου ν1}} οομβίδοῦ Υ δοηςγὶ θαϊθ. ΑΒ [εἷ8 
Ῥίον πιδίυτοθ, ὑπ τ0γ6 6 ΜΜ1}}] σοηθ ἰὁὸ ὑπάθγ- 
δίδηὰ βοιλοι προ οὗ (δ τί οἶλοΒ ἐμαὶ ἀγὸ ἰο Ὀ6 ἔουπὰ 
ἴῃ Ομ τοι---οὐὨἨ ΗΒ γοϊδιλουβ ἰο (89 ἀοἀϊιοδὰ λ8 {ἢ 
Εἰογε δὶ δὰ ΟὐΪγ- Βοχοίίοῃ οὗ (16 Εδίδοτ.---οὗ ΗΒ 
Σοϊδέζοιϑ (ὁ ΒΔ Υ 85 1.9 Ρυΐποσ δὰ Ηθε4--- 
οὔ {π6 διοποιαοηί Του ἀθαὰ ἀροι ἰδ9 ἰπ ΐτιαὺθ απίοθῃ 
οὔ Ηΐβ ἐσο πδίι γοβ---οὗὐ ὑμ6 πιο ῃοά δῃἃ πγθ8}8 ὈΥ͂ 
ἩΔΙ68 ΗἰβΒ τοἀθοπιϊης ΟΥΚ ῬἨΔ8 Ὀορυη δηὰ ἷ8 
ΘΑΥΓΙ θα οἡ δηὰ ν9}}}} Ὀ6 ρογίϑοϊοα δὲ 16 ϑ8ἰ---οὐἨ [ἢ 9 
ορογαίομβ οὗ ἰλὸ Ηο]Υ ὅριγι πῃ ἰμ9 πο γπιθῃ- 
ἐδ τε1658 οὗἨ {ὑπὸ αο5ρο]---οὗ {μ9 σΙ 8 οὗ ρτδοο--- οὗ 
ἐδο Τουπάεἰίοη δὰ ἰπόοῦθ899 οὗ ἰμὸ Ομαγοἢ.---οὗ 
αἀοά᾿ κ βαυρονγίπίοπάθμποο ΟΥ̓ΟΥ ἐδθ γδοο ἱπ ρυϊαΐης 
ἢϊ τὸ α ρδυιοἱρδιϊου ἰὰ 189 Ὁ] βίη οὗ 18 βα]γδ- 
ἰἰου---οὗ (ῃ 9 γΔῪ ἱπ ψ πο {8680 ἑ᾿ρΒ σοπά!ΐοη 
686} οΟἰδοῦ, δπὰ ΠΟῪ ἰπΠ0 Υ 8}} δοῖὴθ ἰο γοδί ὕροῃ 
ἴμ6 ἄθογϑθ οὗ (δ6 4]]- υῖδο δὰ τηογοὶ υ] ἀοα τ 6 ἢ 
᾿πδη 6 }]ν ὀχοοθαβ 8}1 Ὠυπηδη ἱπιδρίηΐηρδ, δὰ ἴο 
ἐδ9 τοϑ]Ἰζϑίϊοι οὐἨ ὑΐϊοῖ (6 ψ 016 Εἰ ΒΊΟΥ οὗἩὨ {86 
Σϑοθ ἴῃ 81} 1.5 πιδΐῃ Ὀγϑησῖο5, ὈΟΪἢ Ὀοῖοτγο δηὰ αἵ- 
ἰὲν Ομγῖδί, ταδὶ ἰθη .----οΟΥὨἨὨ 10.0.9 ΠΙΔΠΏΘΥ ἰπ ἩΔϊοἢ 
Θοὰ νι 1}} ὁοπδυπιηαὶο ΗΐβΒ γοάἀθοιΐης νοὶ, Ὀθοίἢ 
ἐπ 1ἐ8 ἀϊγϑοί ργόοζγοθβ δηὰ ἰπ ἰΐ8 γοηοίον σοῃπδοίΐοη 
ΠῚ ταῦ ργοσοᾶθβ, πὰ ἰῃ ἰδ ΤΟΒΘΙΩ ΙΔ 0698 ἰο 
(6 πτοτῖκ οὗ ογϑϑδίϊου (1 ον. χυ.), διὰ ἤῃ8)}}}γ οὗ 
ἐμπο ἱτπυταθηθηί γο]δίοηΒ οὗ (1.6 ἀοἀοδα τ ϊσῖ 110 
δί ἐμο ζουπάδίϊου οὗὨ {18 ψΨ 1010 Ῥγοδοδα. ΤΠ680 
δῖὸ δοῖηθ Οὗ ἰδ ἐγ 5 ἡ ΐ ἢ ψι1}} συδάυ}}γ υἢ- 
ζοϊα ἐμοῖν ρἱοτίουβ ᾿ϑϑϑηϊη 5 ὍΡΟΣ ἰῃθ9 χηΐηὰ οὗ 
ἐπ στονσίηρ ΟἸ γί δίῃ, πα κίηρ ἷ6. Ῥαὶἢ βῖπὸ 
Ὀτγικδῖον δηὰ γι ρον ἈΠ} ὑπὸ ρογίδοὶ ἀλγ. Μοτο 
Βεχίπηθτθ σδηθοὶ 60 θχροοίοα ἰο δοιρτοθμοηὰ 
ἐπβοῦ. ΤΟΥ ἰγδηβοοπὰ {ἢ} ΒΡ θμ βίου οΥ̓ΘΏ οὗ 
1π8 τροϑὺ ἀἰαϊπαυϊδηοαὰ καροβ οὗ ἐμὸ υου]ὰ, δπὰ 
ΓΑΏσο Ὀογοπα [16 Β60Ρ6 οὗἨ 8 ̓ Β Ὠδί ΓΑΙ οχροτὶ- 
θη09 διηὰ οὐϑογγυδίϊοη---- 68, Ὀογοπά (πο βρη ίβ οὗ 
Βαπιβο ἱπια χίπαίϊοη δὰ ἤορο. Βαΐ ἰο [πὸ βίῃοογο 
ὈΘΙΘΥΘΥ (ΠΟΥ͂ ΔΘ 1866 ζηότῃ ἩΪΓῊ ΘΥΘΥ σγθδίοῦ 
εἰθασθδθ ἐπγνουρΙ ἐδβοὸ ᾿Ἰυπιϊπδιΐοι οὗὨ ἐμ9 ΗοΪΥ 
Βριτὶς. 

8. Τὰε οὔέδεε οΥ ἰδὲ Ἡοΐν δρίτίξ αὖ ἰλ6 τευδαζεν 
γοερίδ ὩροῊ οδϑεηίίαὶ αἀἰδίϊποίζοπς ἐπ ἐλε δεῖησ οΥ Οοά. 
ΗῤΦ ὀσίθυπδὶ ὀροσϑίϊουβ διὰ Ηΐβ ἱπά νης ἴῃ 
[80 Ποδιὶδ οὗ πιθῦ τὸ ΟὝΩΡ ἐ0 δὴ ΘΑΥΪΪΟΥ δπὰ 
ἱπάοροῃάθαὶ οχὶϑίθΏο9 ἴῃ ἰμο ἀοἀδμποβά, ὉΥ τἱσίιιο 
οὔ τ δῖοι Ηθ 15 οδ]]ϑὰ “ἰδο Βρὲντὶὶ οὗ Θοα ἱπ δ 
ΤΑΔΌΟΥ ΒΗΔΊΟΘΟΙΒ ἐο0 “186 Βρὶ Υἱὐ οὗ πιΔὴ ὙΓΒῚΘὮ ἷδ 
ἦπ τοδῃ." Ηθηδθ ὯΘ6 πιυδὲ Ὁθ Βιιρροθοά ἰο οχἰβὶ 
πῃ Θοά ποὶ τηθΥΘὶΥ 85 8. ῬΟῪΘΣ οὗ δ8ῃ δἰἰσὶ Ὀυέο, 
αὶ 865 85 οαβϑῃ 8} ἐϊ2-)ασίον ἴῃ ἰλὲ Π᾿οΐπῃό παίωτο, 
τᾶιλϊπἰδληϊηρ δὲ ὑπὸ Βατιθ ἰλπιθ ὑμαὺ ἱπάορομάθμοθ 

ὃ 

ὙΠΟ ἷβ ΔΙΣΟΔΥ βοθὴ ἰο ο] ἰοὺν ἔγουι Ηΐβ ἰπάο- 
Ῥοπάθηϊ δου υῦ δογοδά, ἀπά ἔγοτα ἰδ 6 ρεγίθοιϊ οι 
οὔ (μ9 Ὀϊνίπο πδίασο. Ηο ἰ8 Οὐοά᾽ 5 ὥσοόρεν βοζ,. 88 
ΟΡ ΔΙ ΉΪΥ 88 ΣΩ8Π᾿Β ΒΡΙΥΙ 18. Ϊ8 ΟῚ δο]ἴ; γοί ποὶ 
ΒΟΟΥ͂ΘΡ ἐδ οπίϊγο αοά, ᾽υβὲ 88 ἰδ. δρὶ τὶ! οὗ πιδῃ 
18 πο (Π6 Θηϊγο δῆ. Μοσο ὀχϑοί]ν ἀοδηθὰ ἴῃ 
(89 Ἰρδι οΥ̓͂ τοῦ. 11, Ηο ἰβ8 ἀοἀ κα ἐοοζέπᾳ ἰλτουσὰ 
απὰ τεοορηπέσϊησ Ηϊπειδοεὶ, ουθὰ 88 ὍΘ ΤΩΔῪ ἀοῆῃθ 
(9 Ι͂οχοϑ ἰο ὃ9 Θοἀ ἱτιαρίπρ πὰ οχρσγοδβίης 
Ηϊπιδοὶ οὈ͵θοϊϊνοῖγ. Απὰ ἱἢἶ ἐμβὸ Ὀὶνίηο δδὶ 
ΜΒ οἷ᾽ ογοδίοΒ 116 δὐγοδὰ 18, Ὑ θη σοπίεοιιρ]διοα 
ἸΠΎΔΙΟΙΥ 88 86 Ιοχο8, 8 86] -βυ 8 βέθῃί δηᾶ 
ογοδίϊνο [1ἴδ, 8ο 18 ὑ8ο Ὀίνίηο σοχηϊίου τ δὶσοὰ 
Πα τλπδίθβ δὰ ογϑαίθβ ἰσαΐδ ΔΟΌΤΟΔα----Ὑ 6 60ῃ- 
ἰθιρὶ αἰ θα ᾿ ΑΡΑΪΥ 85 Ξρίγιὶ, απ ἐπάορεπάεηπί ἀπά 
σρεαϊζίοε ἰγωίλ ον ἰἰσὰί. Αοἀ᾽ δ Ὀοίηρς δηὰ Ὀοχοίϊης 
85 ὥϑριτῖι, ἐ. 6., [πο δρίνιε ἐπ ἀοα δηπὰ ἐμ ϑρἰγὶς 
“τοπι α οὐ, 18 ΤΎυ"}---ἰα 86 χὐχαὶ δὰ ἢ ΕΘΠΟ οὗ 
ἰφῦϊθ. Οὐ ἰδ πτουπὰ οὗ ἰπ680 οββϑηί 8) αἷ8- 
ἐμοί οη8 τὶϊῖπ ἴῃ Ὀοΐπρς οὗὁἨ Θοά, ἔμογὸ 18 85- 
ογθοὰ ἰο ἰμ9 ϑρίγιὶ ἱπ νον. 18 ἃ υἱβίοῃ δηὰ 8 
Κηπον]οάχα, τ ΒΟ ποὺ ΟἾΪΥ Ῥοποίγαίοβ 4}} οὐ 5 
ΤΟΥ Κ5 ἴῃ ὑδποῖν ῥγοΐουπαάοβὶ ἀορί 8, δη ἃ ΘΟΤΩΡΤ 868 
ἴῃ 08 ΒΟΟΡ6 8}} ογθδίυ οὶ Υ ρογσορίϊου δὰ 4}} ἢ} 
Τα γϑίογϊ98 οὗὕἩ ἴδο Κίπχάοιῃ οὗὁἨὁ ὠαοἀ (γ6Γ. 9), Ὀυΐ 
8180 ΘΟ ΡΥ ΘΒ ΘΠ 45 {116 Ἰητηοδί βοοσϑίβ οὐὗὁἩ ἰδ ὉὈὶ- 
νἷηθ ῬΟΥΒΟΏΔΙΪΥ δηὰ τιοϑὺ πἰἀάοῃ δἰἰγὶ θα 68 οὗ 
αοὐ δ ονηῇ 80]. απά ργϑθοΐβοΥ Ὀθοδυβο Ηθ 18 
818 ἱδ γαὶγ ΣἸ]υνϊηαἰθα ἐππιοβί β6] οὗ αἀοα, δηὰ 
{9 8}}-ροποίγδίίηρ υἱβίοῃ οἵ αοά, ἰβ ἤο ἐἰο τσ. 
Βρίγῖυ ἰθ αοάὰ (πο. ἱν. 24) 828 θοΐῃρ 8 Ῥθῖ- 
ΒΟΒΔΙΪΟΥ το ἢ 18 ἴῃ 1ἰ80] ᾿Ἰητ 8116, θα τ αἷσι ἰ8 
δοπδβοίουβ οὗ (8617 ἱπ (1.0 ὙΠ019 αἱ ΓΟ ΤΑ ἔθη 09 οἔ 
1ι8 Ὀοΐπς δπὰ σοὶ ἱπογο ΪΥ ἀἰβοο 5 δηα Υγο- 
γ08}8 ΟΥ̓ΟΥῪ ἰδίηρ ΟΧΊΘΓΠΔΙ] ἰο ἐϊδ01. Απᾶ ἰδ. 
Τοτὰ ἰ8 (Πα ϑρ᾽ τὶς, ἰῃ 80 ἴᾺΥ 88 Ηο ἰδίζοὶβ δ΄ Υ 
{86 νοἱ] ἴγοια ἰλ9 μοασί δηὰ Ἃ1801]0868 Η 8 σίονγ. 
απίο (89 ὈΘΙΣΘΥΟΙ, ἔγοιη οὯ0 ἀσζτθο οὔ βρίομ ο Γ 
ππίο δοθοῦν, ἀη1} ἐλ ἥλ]π688 οὗ Ηἰ8 Πρ ὺ δ ΐπο8 
Ὅροι (μα (2 ον. ἱἰ.. 17 8΄.; οὗ, ἰν. 6). Αε- 
οογάϊη αἷν ᾿παϑιηθοἢ 88 αοἀ 18 ἐβγουρῃουὶ ἰγδη8- 
Ῥαγϑηὶ ἰο Ηἰπιβο]ΐ, δηὰ τη ίοϑί ᾽πὶ ΗἾ5 οσσῃ ρϑου-. 
'ν δηὰ δἰάιθη βοΐ, βιϊηΐηρ ὑπτουρῇ ΟΥΟΓΥ 
ταῖς, απ μον ἡγίηρ 81} ῇο ἃγὸ ἀσνυοίθα ίο Ηϊπι. 
ἴη Ηἰτβοϊ, Ηθ 8 υὶ χα ἴῃ Ηἰπιϑο]ῇ, Πὶσῃῦ ΓΒ σου ἢ 
ΗΪπι56017 ὁπ 41} δχοαά, διὰ 1 ϊριὶ ἰο ΗϊπΒ6]{, 
ΤῊ δ 15 (0 ἰηπαρὰ δβἰκηϊδοληοα οὗ 80 Ὀϊνὶηθ 
ϑρίσιι, διὰ δοῖ 8 Ηο ἰῃ ροάϊἶκο βοὶ ᾿δυαἰ βέθηοθ 
Α8 ἰπθ ᾿ἰγῖπρ δηὰ ογϑαῖδνο ἐγ ,᾽" εἰς... (Βθοῖ, 
Γμογο., 8. 108 8... 

4. Ὑ εἰ16 (6 ρϑγοιῖοδὶ (ψυχικός) ταῶν ἱτηρν βοποᾶ 
85 δ ἰΒ ἱῃ 18 ΟὟ πϑδίαγΆ] 8618 688, νης δηὰ 
ταουίϊης οὐον ου δῖ6 οὗὁὨ (86 Βρβοσο οἵ Θά ̓β θῃ- 
Ἰἰσμιδηΐης Ξρίγιι, 858. )Ἴ0 5680 ἰὸ τοσοῖσψο {89 
Ὀϊνίπο βριγὶ 81] σοτητη απ] ΘΑ Ἰ0Η8 80 ἐμαὶ {ἐπ 6 Υ 8]] 
ΔΡΡροδγ (0 [εἷπὶ ἱσταίοπα) δπὰ δρδυγά, ὑπ Βρὶ γἰτπα] 
(πνευματικός) ταδῃι, ΠΟ 885 τροϑίγϑρὰ (βὸ ϑρίσὶ( 
οὔ αοἂ δῃηὰ 18 οοπίχο θὰ Ὁ. Εἶπ). σαν υΐθα ἴῃ ἢΐτ- 
Βο᾽ 7 ἃ βίδα ατὰ ἴον ἀοίθυταϊἰηρ {}16ὺ ἐν οὶ ἰδ οὗ ἐπ 9 
Βρὶγίς; 8ο ἐμβδὺ ἢ9 8 8010 ἰ0 οβίϊπιαΐθ ἱΐ, Ὀοί 
δοσογαάϊης ἰο (8 δυ Ὀαίδηοο δηὰ 15 ἔόττη οὗ Θχρυ 8- 
βίοι, δηὰ ἰβ ἐπ ουοογο αὐδ] δεὰ ἰο ἡ ᾳο οὗ Θγοσυ- 
ἰδῖηρς πϑῖσὰ σοπῖθ8 τὶ ἴη Βἷθ ΒΡ Θτο, ὈὉγ (Π5 ὑΠ6 
μἰχιθϑὲ τθδβυχο οὗ 8]} ἐστ ποτ. Βυΐῦ Πο ἷπι- 
861 ἰθ ὀχαϊ θα δῆονο ὑπὸ ἡπαραιοπὶ οὗ ἰδ 9 τὑπ- 
δρ᾽ τ], Ῥογβοὴβ οὗ (8 βοτὲ ἈσῸ ΘΑΡΘΌΪ οὗἁ 
ΟΠ ἢ Θπἀΐηρ ΟΥ ἱπδιτυοίἑηρ Ηἶπι 80 Ὁ 8.5 Π9 18 
ξονογηθὰ ἴῃ πὲβ οοπἀποὶ Ὀγ-ἐπ9 Ὀϊνίπο βρἱγὶ!, 
δὈουϊΐ 45 {1160 88. ἰῃΠ0γ 800 “π Θοῃαϊἰ οι ἐο ΚΠΟῪ 
89 ταϊπὰ οὗ ΟΒτβέ, τυ οι (μῸ βρὶσίίαδὶ δα πδίμ, 
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δὰ δβὸο ἰο ἱπβίγυοί Ομ γῖϑὶ ἩΣπιβοϊ, 
βρὶ γἰ [8] τϑὴ Ἰυάγοίῃ οὗἩ 411 (Βΐηρβ, θθόλαβα Β6 
δι} γαδοϊνοα {6 δῃοϊηίίηρ οὗ ἴπΠ6 ΗοΪγ Οηο, 
οὐ Οδγϑί, πὰ Κηονοίλ δὶ Πηρ8 (1 Φοόδη ἰϊ. 
21, 22). ΤΏο86 δγὸ ἱπῸῦ ὙΠῸ δ ““ἰδυρδίΐ οὗ 
αοά.᾽ (ϑεοδίδακτοι, ὅπο. νἱ. 48.) ΤΠ}8 ὀχα]οά 
βίαϊο 15 τηδ᾽ ἰδ ηθά ἴῃ τ. Β8πι6 ΠΟΥ ἰπ ἩΓΒ] ἢ 
ἴι 18 σοι, ἴῃ ὑγαθ, Πατ ὉΪ]0 861 {-ἀθη δ), ἴῃ ΡΟΥΘΕΙ͂ 
οὗἉ βρ' ες, ἰὴ βιοδα  αϑὺ, ἀϑί ὁσταϊη θὰ τηον δοδίϊος οὗὨ 
ΑἸ] 861 81 ἀθβῖσοβ δῃὰ υπγοϑίγαϊηθαὰ ἀουοίζου ἰοὸ 
ἀο ψϑϑὺ ἰ8 ροοὰ δΔηὰ νῖβο, δηὰ ἴῃ ἰπδὶ βία ρὶθ- 
Ἰιθραγί οἂ δ δηἀουμηοηῦ τ ῖοἢ 8]} 68 (π6 ϑρί τσὶ οὗὨ 
αοὐ ἰο πνοΥῖς ἰὰ (Π0 Βοαγί, ἰο νι ὶ}]] δηὰ ἰο ἀο οἴ 
ἢἷ8 οσῇ ροοά ρῥ]οᾶβατθ. 8.0 ΓΙ 48 [ἢ 686 ατι8}}{168 
41], δη ἃ δοὶ 18 βυδογοὰ ἰο Ποϊ]ὰ ΒΥ, (86 Ἰηὰπ 15 
Ὀοίγανοα ἰηίο βρίἰα] τὰ δηὰ ἰηΐο ρυοββ 
ΟΥΓΟΥΒ ὙΠΊΘΙ Θνῖβ9 ἔγσοπὶ σοι ἢ ἰης δὰ σοπ- 
ουπάϊης τ ]δὲ 18 Βυτηδη ψἱἢ τ μαὶ 18 Ὀινἱη 6. 

ἩΟΜΙΙΜΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΙ, 

1. ΕΙΈΘΕΕ: 716 στεαΐ αἰδίἱποίίοπ δείισεοη, (ἦε 
τοϊδάοπι ο7 ἰλὲδ τοογϊὰ απά ἰὰλε τἱδάοπι ὁ) 6΄οά.---Ἰ. α. 
ΤῊΘ ΓΌΥΙΘΥ ΘΠ ΔΉΡΟΒ 1.8 ΟΡ᾿ ΠΙΟΏΒ δηα Ῥυΐποῖ] 08 
Μ6}1} πίρσι ζαβίοσ. ὑπϑη 118 ΓΒ η8. ὁ, 1 18. Ἅτη- 
Ὀιιουβ ἰο αν ὑπ ἴοηθ ἰο ἐπεὶ ποσὶ Β8.4}} Ὅο 
οβίθοιπθἃ Ῥγοροῦ δῃὰ δοπάιοῖνο ἰο ἰδ ρΡῃδ)ῖςο 
Κοοά, δῃὰ ἴο ἢ] ΟΥ̓ΘΓῪ Βρἤογο ψἱ ἰΐ8. ον ἰδδίο 
θὰ Ἰυάριηοηὶ 80 88 ἴο 6 ἴῃ ἵἴδυου τὶ [89 
Ῥγΐποοβ οὗ {818 ψοῦϊὰ, ο. θυΐ, 4]48} ἰμοβα ἰο 
ὙὙΒοῖλ ἰἰ 8ὸ ἀογοίοβ 186} βδοοῦ ἴδ δῃὰ 9855 
ΔΌΑΥ Ὀσπὶ ἰ00 ΔΡΡΑύθηιγ. Το σγϑαῖου ραδγί οἵ 
(6πὶ ουὐΠἶνὸ ὑπαὶν οὐ σγϑαϊὶ ΤῸΣ τίβάοτα, δπὰ 
8 ἵα 180 σΆΓΠΒΏ οὗ {πον γχουτἢ 18 Βοοὴ βιοσοοοάοὰ 
ὈΥ (89 Ἰιιϑύγ ] ΒΒ} 688 οὗ δὴ οἷ ἃ ἂρ Ὑ ΒΊΟΘἢ ἰβ 4}} (ἢ 6 
ΤΏΟΤΘ Ὑγοίομοα ἴτοπι {Π6 δοηίγαβί. 2. α. ΤῊ 
ἰάθη τ ίβάοπι οὗ ἀοα ΘπΠιΟΥ6Β ουὐ οὗ οἰογηἑΥ, 
δηα 18 ὁῃ ἰιἷ8 δοοουπὶ 11ΔὉ]6 ἴο ὯῸ δῆδηρο. ὁ. 
18 Ὀαποῆίβ δὶβοὸ βίγοί ἢ οη τνϑτὰ ἰηΐο οἰθυη ἐγ, δπὰ 
σι ἤ θη ἴπς ψοτκ οὗ γοἀοιηρίίοη 8}.8}} Ὀ6 σοπιρ]οἰοὰ 
ἴς γι }}} 9 Τϑαη ἰῃ σἸΟΥΥ Ἰοπς δὐζον (89 ΤΑ βῃΐοη οὗ 
{19 του ϊὰ 88 υἱνοῦὴὶ ταπὶβθὰ. ς, [05 ἰπδίσυο- 
ἰΐοπ ἤονγ8 νι ῖτ ἢ 80.0}} ῬΟΤΣΙΥ (παΐ ΟὨἸΥ ὑμο86 ὙΠῸ 
ἴα {πΠ6 Τουπάδίιϊοῃ [ὉΓ 1ὺ ἴπ {0 ἔϑαν οὗ ἀοὰ δγὸ 
ἰπιγοάπορα ἱπογοίη, βίῃ ὈΥ͂ Βί6Ρ, δοπς (886 μαΐν 
οἵ οροάΐϊομοθ. ἀ. Αραϊηβὶ 115 ἀσπχθη δ ἐμ6 Βοατὶ 
οὗ τοϑὴ ἴβ Β0 δρὺ ἰο Ὀ6 βαγάοπορά ἐπαδὶ ἰΐ 'β 8 ὕδγθ 
ἰδης [0Υ οπὸ οὗ ἰδ ῥγίποοϑ οὗἩ ἰπΐβ σψου]ὰ ἰο 
δἰἰαὶπ υπὶο (6 Καον]θᾶάχο οὗ ἰΐ (νυν. 6-8). 

2. ΤῇὴὲΡιν πιψϑίεγῳ ὁ ἰλε })ιυΐῃι τοϊϑάοηι.----Γχαὶ ἰδ 
Π6ΓΘ Βα]ὰ ἃΡ ἰο ζδὶτπ ὑγαηϑοοηὰβ (6 δἰρῃξ δηὰ 
Βοασίηρ, {Π0 Κυον]οαρο δηὰ ππάογβίδηαΐϊης οὗὨ 
ΤηΘ} (6. σ.} ἐμ) τηδ] δίϑίϊομ οὗ (μ6 ὅοη οὗ αοὰ ἴῃ 
ἐδΐβ τνον]ά, (86 πιγϑίουὶθβ οὗ {πὸ Κίηράομι οἵ 
Βοδνοα ἀθοϊαγοὰ ὈΥ Ηΐπι, Ηἰβ βυβονίη ρα, ἀθδίῃ, 
δὰ τοβιιγτοοιΐοι, (6 Βοίἰΐηρς ὑρΡ οὗ Ηἰ8. ΟΒυτοῖ 
{τοῦ {π6 ΡΟ Γ οὗ Π0 Ηοὶν βρίνὶε αἰθροηβοά 
ἴη βυοῖι ἸΟΝΎ τθ88618, [ἢ 9 τῶνδ δηὰ ᾿υάριηθηίθβ οὗ 
Θοά νἱΐνι ΗΪ8 ῬθΟ00]6 οὐ δαγίῃ ἰπογίο δηᾶ ἰδ 6 
πυμηθγοῦϑ υ τη δ 08 οὗἨὨ {Π6 ΟΥΟΒ5 ὙΓΠΙΘΒ γοὶ 
ἴδϑαθ ἴῃ {μὸ ΟΙΘΑΥΘΡ υἱοίουυ οὔπο σα. Νοιπΐηρς 
οΥ δ}} 815 σου]ὰ αγνο οηϊογοὰ (ἢ 6 ἢοαδτί οὗἩὨ τ8ῃ, 
δά ᾿ξ πο Ὀθθι γι ἀδοϊατοὰ Ὀγ {86 ὅοη, γγῆο ἰ5 
ἴῃ ἰδ 6 Ὀοβοπὶ οὗ {πὸ ΕΔΙΠΟΡ, πᾶ αὐλοῦ δ Ι.ΟΥῸ 
ΤᾺ} αἰ βο]οβοα Ὀγ ἐπ βρίγῖὶ (τὸν. 9). 

8. Τὴ τευοϊαίίοη ἰλτοισὴ ἰλε ϑρίσιξ οΥ᾽ αοάα.----1. 
18 ᾿πάθροη Β Ὀ]θο88 ἰ0 ἐδ 6 Κπον]οᾶρο οὗ αοά, 
Ὀοσαυδο ἀοα 8 δἴοποθ, δῃὰ ἰ8 πότνι ΟὨΪΥ ἰο Ηἰπι- 

Βυΐξ [Π6] ῬΟβ8688 8 ΘΟΙΏΙΏΟΣ ΠαΐΈΓΟ. 2. 18 βυείεπογ: 
να (6 ριτσις βου ἢ 68 ουἱ ἀπ σδῃ ΘΟΠΒΟα ΘΏΙΙΥ͂ 
ἱηραγὶ ἰ8 ῬΟΓΙ͂ΘΟΙΥ δι δδιαηςαἰθαὰ, βίηοο ἢς 848 
σαΥγίαἰ ἾΥ Ὀσδϊοηρθ ἰο ἐμ Ὀοϊης οΥὁ ΘΟοὰ 85 οὔν 
βρὶ τὶς ὈοΙοη 9 ἴ0 οὐγΓ υπιδῃ πηίαγο, πὰ ἈΠΟ Β 
ΟΥ̓ΟΥΥῪ ἐπίῃ τοβροοίηρ αοα νι} 88 τυ δὴ ΘΕΓ- 
(αἰ ΠΥ 88 ΟἿΓ ΘΟ ΒΟΙ ΟΒΗ 658 ΓΘΡΟΤΒ (0 Ὁ8 ὑὶαῖ 15 
ἴῃ 5. 8. [5 οοηΐθη(5 δπὰ ορογδιΐοῃ ; δὶ σοὰ 
88 ἢ ἸΩΟΓΟΥ͂ ΟΥἀΔΙ Ποα ΤΟΒΡΘΟΙΣΩ 8, ἐπ 6 Τοδδοπ 
ΜΠ Ηο Βὴ8 τηάθ ὰ8 Ηἶδ8 οὨἰ το, δπα ταὶ Ηθ 
ῬΓοραγοᾶ [ὉΥ 8 ΓῸΓΥ 811} οἰθγηϊν, (18 γγ)1ὸ ἸΘΒΓΗ 
ἴγοπι ἰῃ0 ϑβρ'γῖὶ οὐ αἀοά. Ηθ ἰθδομδθ 1: Ηθ 
ἈΝΔΊΚΘΠΒ δἷ8δο ΟΡ ἀθβϑίῖγοϑ ἴῸγν 1: Ηδ σψόῦκβ [δι ἢ 
ἴῃ υ8, δῃηὰ Ηοδ 65Δ 0150 68 δηά αὐυἱοίν ἰΒς οδσί ἴῃ 
{815 Κπον]οαρο (γν. 10--12). 

4, Τὰε ργεαολίησ ἰλαί ἐδ α᾿οορίαδὶα ἰο Οοά.---α. 
ἴ8 ὁῃ6 {ἰιδὺ 701] 0 νγ8 (110 Ἰοδὰ οὗἩ (19 ΚΡ ΣΙ, δηὰ ὁ. 
ΤΠ ἴθ αἰζαῖ 8196 ὉΥ {110 αἰ σοῦ ῬΟΓαΒΔ] οὗ {}}6 
ὙΟΓὰΒ οὗ ἴπ6 Αροβί]θ, Ἰθϑαυπθὰ ἔγοια πὸ ΗΟ 
Ομοβί, Ὀν ἱπαυϊγιηρ ἱπίο {8 6]ν τηοϑδηΐην, δηα δἷδὸ 
ὉΥ δυθηἰρ οἷν ΠοαΥνὶβ δηθὰ πιϊπαβ ἴο (Π6 αἷδ- 
αεἰρ᾽ 9 δυὰ ρυϊάδηοθ οὐὗ ἰ86 Κιρίγ. [πῃ ΟΥΒΟΡ 
Γοϑροοίβ δὖ ἐῃθ 88:16 {ἴτπ|8 ὙΟ 8.6 ποί [0 οπιῖΐ Τὸ- 
βοοιΐοη ὑροῦ {1106 βυϊ 4 Ὁ]0 σοπϑίγυσίίοη οὗ ἴ89 
ἀἰβοοιγβα δὰ {πὸ τὶρσαῦ 186 οΥ̓͂ 411} δυπίδη δἱάθ, 
γοὶ αἰτίη, ἩΟΟΥΟΡ, ΔἸ ΑΥ8 ἰο ΚΘΘΡ δ]οοῦ ἔσοια 
Δ}1} (παῖ 18. ῬΌΓΟΙΥ ΟἿἿΤ ΟὟ, ΟΥ̓ 1ἱΒ ῬὈγσζθαὰ ὮὈΥ ἐπ8 
ψουϊὰ, οὐ ἷβ οχίγαναρηῃηί ἱῃ αἱοίΐοη, δηὰ ἰο Ὀγης 
ἴοσι ἢ" ψΒδίουο 18 πηργοδϑῖίνο δηἀ ΒΟΌΘΥΪΥ οοῦ- 
ϑἰἀογτοά, δοοοτάϊης 88 {)0 ϑΡρί σι οὔἨ αοὰ 886 ἐχ- 
ΡῬΥγδββοᾶ ἰὺ ἰο 8 'π (86 ϑογίρίαγοβ. Ἂς. Βαυὶ ονθῃ 
ἴον {8 τϑᾶβοι, οϑη {Π6 ὑγ8 ῬΓΟΒΟΒΘΥ ποὶ Θχροοί 
ἰο Ῥίβαϑθ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ῬΟΥΒο ; [ὉΓ ἴῃ ῬΥΘΒΟΒΙ ΠΡ ΒΡΊ Υὶ- 
ἰυ8] ἀοοίγπ68 Β6 8 ΟὈ]  χοὰ ἰο ἀϊτϑοὶ μἷ8 δι θη ὁπ 
ἸΑΥΟΙῪ ἴο ὑπ βρ τὶ 8}}γ-τιϊπ δα, 0 ΔΥῸ δδβὶ βία 
ἴπ (6 ΔρΡΡργθβοηϑίου οὐ μἷβ τηθββαζο ὈΥ 86 ΒΟῚΡ 
οὔ το Βρίτῖῦ νουκῖηρ ἴῃ ΤΠ ότὰ 8130 (τον. 18). 

δ. Τλε παίιγαΐ πιαπ πο λὲΥ τεοοῖυεδ ΠΟΥ͂ ἀρρτδς- 
λεπάςφ ιολαὶ ἰλε Ηοῖν ϑρίγὶ ἰοαολεδ ἐπ ἰλε Οοερεἰ.--- 
ϑυοῖι ἰ8 ΘΥΟΥΥ͂ ῬΟΥΒΟῸῚ ΨἜὮΟ τοϑὶβ ἴῃ ἷβ ΟὟΠ πἃ- 
ἰαταῖὶ ΡουΤοΥ9 δα 848 ποὶ θονοα ᾿ἶ8 μϑρατί ἴο {89 
ἰηδυσησοβ οὗ ἐμ Ηοὶγ ΟΠ οβί, βίποϑ ἱπ 19 Ἰουὸ οἴ 

8601} δο ἐγιυβίβ ἴοο πιιοῦ ἰο [κ18 οὐ Ἀπ οΥβίδ άϊπα, 
ψθο86 ἐπϑίριί δπα ουϊάθηοθ 6 ΟΥ̓Θσ -Ὑδ]υ 68, πὰ 
8 ἐΒΟΥΘΌΥ Ὀοίγαγοα ἱπίο δ δυϑγβίοι (0 Ὀ᾿ΥΠ6 
(ἰηζϑ. Βαΐ βασι Θογγαρίϊοι 15 ποὺ 5] ΤΗΡῚΥ ἃ Ὀοπά- 
δῷο ἰο δαγῃδ[ ἰυδῖβ. [ἰ 18 8180 ἃ σ βάοιι ἐμὲ 18 
αἴον ἐπ 68} (νν. 12, 18); δαπὰ [86 νψογάϑ οὗ Βυ- 
τα8η τ ἰβάοτῃ οχοΐϊὶο δὴ ὀρροϑι(ΐοῃ ἴο ἐμ ἀοοῖγἧτ 68 
ἰδυρμὶ Ὀγ {86 βρὶτῖϊ, 88 γ,6}1 85 ἰο {8:6 Β᾽ τ }16 1 Ὁ 
οὗἉ Ῥγοδοβίηρ. Βυὺ {118 88 118 ἀαρτθο8θ: α, δἰ ΟῚ Κ᾽ 
Ῥτολαᾶϊσο ουϑη ἰο {86 δυονοα το᾽θοίου οὗἩ ᾽ν ηθ 
ἰγαΐῃο; ὁ, πορὶοοί οὗ δβρὶ γί δὶ ὑπ πρθ, 8Ὸ 88 ποὺ 
ἰο ἄθοπι ἰΐ ψοσὶβ ὙΒῚ16 (0 ΙΔ δδὶὰθ ῥτοὐιά 608 
δηὰ οδηάία]γ ἰο ΘοΣΥ̓Σ ὙΪΓ ΔΏΥ ΟἿΘ ἴῃ ΓΘ ἢΟδ 
ἰο ἔμ ϑτὰ ; ὁ, δϑβοπί ἰο (86 ἰσυΐῃ, ὈαῚ νΣΒουΐ ΘῺΥ 
βίτοῃς ἔα ττουρῃὺ ὈΥ ὑπο ϑρ τὶ οὗ αοἀ ἰο (80 
οπἰΐτο σἤδηρο οὗ τη, ἤθηοθ Βοοοιηρϑηϊοα β.}}} 
ὈΥ͂ ΒοβΟγ ἰο ὑπο ἸΙσμὶ, δπὰ ὈΥ͂ δὴ ἸποδΡ οὐ γ 
ἰο )υάρο βρὶγἰίααὶ (ἰηρ8 βρ᾽ γἰ(}8}}γ. 

6. 7λε ερῖτμαὶ πιαπ: α, ἀϊΐδ αδιϊίψ ἰο γιάσε; 
δ, λίδ εἰουαίίοη αδουε ἰδ6 7μάσπιεπί 91 οίλετγε.--- 
α, ἐδ πο 8κ8 Ὀθοὴ Ὀγουσῃί ὈΥ ἰδ6 βρίτι 
οὗ σοἂ ἰο (86 Κπονϊοάρο, ἔδιἢ δὰ οὐδάϊοσοθ 
οὗ 10 ἰγυΐ, δῃὰ Ἂἀδῖν ἸΘΔΙΉΒ, ὑπο Ὀϊνῖηθ 
ἰαϊ οι, 86 ἱἐπὶπρβ ὙΔΟΝ τὸ αἰτθὰ τ8 οἴ 
αοὰ, ᾿πάχοβ ουουυ πη ΒΘ Ω ἰ8 ργοδβοηϊθὰ ἰὼ 
Ηἷπι δρρογιδϊ πίῃς ἴο ἐδ6 Κπονϊοᾶρο δηὰ βουυϊΐοθ 

80] 7, (ΒΟΥ ΘΙΌΓΤΟ 1088 σΡΒὈ]6 οὗἨ Ὀοΐηρ ““βοδυοδοὴ ] οὗ 6οά, ποῖ ἱπἀοοὰ ψῖτ οηςτο ἱπ7Ὰ}}} Ὁ 1Πγ, γοὶ 
ουὔἱ᾽ ἰβδὴ τωϑῃ δγθ ὈΥ͂ 0Δ0}} ΟΠΟΥ, δἷῃοθ ἔδπογ ] δοοογαϊηρ ἰο0 οογγθοὺ βτουπᾶβ. ὁ, Βαϊ ἰπ ἐπί8 ΒΘ 
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ἴθ ποῖον δα ̓θοὶ ἰο ἐπ Ἰυαάριποηξ οὗ ΔΏΥ͂ τηδῃ, 
ποῦ Ὀουαὰ ἐο ΔΊΟΥ ἈΪπλ86]7 ἰο Ὀ6 χογογηθα ὉΥ ἰί. 
Ρον νῖι τ ἔοτγοο οὗ ἐπ ἀοοϊαγαίίοη, ““ἯΠο 88 
κοντα ἰδ9 πιϊηἀ οὗ ὑδῈὸ μογά  Ὀὰΐ γγὸ Βαγο {Π0 
παϊοὰ οὗ Ομ τἶϑι,᾽" δΒὸ οδῃ βίη ἰτ86} οἾΘὰΓ οὗ 
8}} δυλη Ἰαἀχιαοηίβ δα τόροϑο ἴῃ ἰμδὺ νπϊοὶι 
Οπείδε 85 τουθδ]οάὰ. Βαῦὺ ἰΐ ταιιϑῦ θὰ ΓΘηλοτα- 
Ὀετεά, (μπαὶ ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ ἰο Ὅ0 80]0 ῬΓΟΡΟΡΙ͂Υ ἰο Ὀοδϑὺ 
ιδαὲ νὸ ᾶτνο ἴδ τιϊηὰ οὗ ΟΠ γὶϑὺ ἰμογὸ πευϑὲ Ὀ6 ἴῃ 
Ὁ5 ἀοἰὶγ δοιπτιπίοη ψἰὰ ἰπΠ6 πνοτγὰ οἵ αοά, δπ 
δεἰϊγο ἐπα ργοηοοῦ ἰὸ παδη ΡἼΟΓΥ, ἔθου ΠΟΥ ἴπ 
ΡΓΆΥΟΓ, δὶ ἃ ρμϑίἰθηὶ ἰόν ἰονγασγὰβ οἰκοσθ. 0 
θοά, ἐφδοῖι τὰϑ ὈΥΓ (Ἀγ ϑρίνὶι, ἴον μὰ5 ἰῦ 181 11νθ9. 

Ἵ. ὅταβκη:--- Τὸ ἸΟΠΖΟΡ δηὰ ποῦ ἰγυγ ἃ 
Ομγιπιϊδη βοῦτοβ οὐ, [Π6 τἸμογὸ βρί γἰ(8] νυ 90. 
Βα οδίαϊπβ (τον. 6). Οδγῖϑὶ δπὰ ὀνογγιιίηρς ὑπαὶ 
8 ἰὰ δηὰ σὶτἢ Ηΐπι, 18 Δ ἰπΟΟΙ ΡΥ ΘΏ51016 πη γ8- 
ἴσο; [41] Ὀὰΐ ἰο οχρίογο ᾿ΐ, δηᾶ ποὺ δτὶ Ὀαΐ ἃ 
ἴοο! ναὶ ὈοίΊογο τυδδὺ 18 τουθαϊοὰ ἐο 866 οἵ [Ἰΐ, 
δηὰὲ ἴὶ 6 οσποισι ον (ΒΥ βαϊγαϊίοι (νοῦ. 7). ου- 
ἀον ποὶ (Βδί 186 ργοδίοϑθυ ἴῃ ἐδ θ νον], {10 πιοϑὲ 
εἰδοὰ, πὸ τ ῖβοϑί, ἀο ποὶ ΟὨΪΥ ποὺ δοοορί Ομ νἰϑί, 
δαὶ ὁπ ἐμ σΟΠΙΥΔΥΥ͂ δἰἑοροίμοσ ἰοτίαγο δηὰ ογὰ- 
εἴν Ἠϊα. ὙΠΟΥ͂ υπαογβίδπα πὸ Ὀοίίον, δηὰ 
ἐδίηκ ἱμπουηβοῖνοϑ ΔΌ]6 ὈΥ τηθδὴ8 οὗὨ ἐμ ὶν ΤΟΆΒΟΩ 
ἴο Θο ρΥΘΒοηά {πο δι δηὰ σοὶ χίοη οὗἨ Ομ γίϑι, 
ἦπ9ὲι δα ὑΠ0} 4.0 ουθυυι ΐης οἶδ (νοῦ. 8). ΤῈΘ 
ΤΟΥΔΙ ἀϊ σοι οἵ ἰδ 6 οἰ] άγοη οὗ αοἀ 15 Βῃοτη ἴῃ 
ἐμ ἔδοὶ, ὑπαὶ ΠΟΥ ῬΘγοϑῖγθ δηὰ δρὶ γ᾽ 8}}ν πᾶ ρχο 
8] ἐδίησσ, Θϑρϑοΐα!ν ὑπὸ ἱπύθγῃδὶ βίαϊο οὐ {89 
011658, 116 ὑΠῸῪ ὑμθίμβοῖνγοβ ἀγὸ ψΏΟ]Υ αὐ- 
Κποπα ἴο ἰδ6 Ἰαίίογ ; δῃὰ ἤοῆοο ἰὐ 15 ἐμαὶ ὑμ6 0 
ΜΠῚ ο6 ΑΥ̓͂ ὈΘΟΟΙΏΘ, 85 ἰ{ γα, οσσιρδηΐθ Οὗ 6 
ἔτεαὶ }υϊκπιοηῖ βοαὺ 88 Οἱ δι᾽ 5 δββοοίαΐο 7 968 
ἴα ἴδ πον] ἀ᾽5 δϑϑῖζο (.). ΟἿ, πο ὑπαυα] Ὅ[οά 
5 86 ποοηνογίθα ἰθδόποῦ [ὉΓ {πὸ οἴοθ οὗ {ῃ9 
ϑρίγιι, οαρϑοΐδὴν ἴον Ἰυάρίηρ ΘΟΥΤΘΟΙΥ οΥ̓͂ (μ6 
πιο δίδίϑ οὗ {89 βουΐθ οὗ δὶ8 ΠΑΡ ΘΓΒ (ΠΑ Π 66), 
(τεσ. 16). Ὑπα τηϊηὰ οὗ ΟἸ γἰϑὺ 18 ὑπ τηϊπὰ οὗ {ὁ 
Ῥαδπος δηϑ οἵ ἔμ6 Ηογ αἰ οϑί, δηὰ 1 18 γουϑα]ϑὰ 
ἴὰ ἐδοὸ ϑοτιρίυγοθ. Ἦ ΒΟΘνΟΥ ὑΠ6ῃ νυ 81} 685 ἰ0 ΠΟῪ 
(56 πιϊπὰ οὗ ΟὨγῖδὲ ποϑὰ πο οἱ Ὁ οα Βἰχῃ δηά 
κϑοὶς ἴὲ ὕγοτη δ (Βοπι. σ. 7), Ὀὰ( 1οὲ Ηἷπι μοϊὰ ἴδϑι 
ἰο τι τουδὶ οα ψοτά. Τῶοῦθ 6 νν}}} Ἰθατη δὶ 
60 τπιοϑπϑ δὴοὰ νιδὺ ἢ9 ἱπίθη 8 ἰοὸ ἀο τίς 8 
(τος. 16). 

8. Ηενυιναξη:--ἰδίθη ΠΟῪ ἃ τϑη οὐρὰ ἰο 
Ῥτεδεῖ : Νοῖ ἴπ ἰδὸ δι) θα ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΖῪ οὗ το- 
Ἰπδῦσα, ΠΟῸΡ ἴῃ ἐμὸ υ86 οὗ Ὑνοίομοα νἱϊ; Ὀαὺ ἢ 
κεβουϊὰ εἰΐον {π6 τγϑίογίοβ οὗ αοα πῃ [ἢ ἴον οὗὨ 
δια ποτὰ (1 Τίπι. υἱ. 8), ἀπὰ 88 {0 ΠΟΙ͂ 
ΘΒοοὲ 14γ5 {Π6πὶ (0 ὑμὸ μοδτὺ διὰ Ὀγίπρβ ἱμόῖη ἰοὸ 
(86 ἰοᾶχηο οὗἉ ΗΒ ἔδιἐπέαὰ] βοσυδηὶβ (Μαίί. σ. 20). 
(ον. 13).--ἰἧ6Ὁ δὨο ἐμαὶ Ἰυάροβ υπτοροηογαίθ 
Ἤδι Ὀοδίίον ἴθ Βο ἐδδη ἃ Ὀ]᾿ηα δὰ ἀπάογίαἰκίηρ 
ἴο πᾶ ξο οὗ σοϊογβ ἢ [5 δ τοζοπογαίο Τηθη ἢ6 
Ἶ259 ἃ πϊηὰ δίῃ ἰοὸ ἐπα 6 ᾿κάροθ. Απάᾶ 8]- 
ἱπουχὰ ορί πο πῃ Τοΐογθηοθ ἰὸ ἰορίοβ ἰπδὶ ΔΥΘ 
δεῖάο ἔγοια Ομ εἶδέ, [μ9 οιπηδείίοι (11. 11), ΤΏΔΥ 
0ὸ αἰνίἀο, γοὶ νι} δΒὸ Ῥδ88 πο )υἀστιηθηΐ οἢ 
ἴδοϑο σοπίσγασυ (0 ουθ δηὰ τηἸ] 658, ΤΟ} 1038 
βεὶ δ᾽νθο] Γ ὩΡ ἰο 6 ἰπ0 Ἰοτὰ δηὰ ᾿ιάρο οὗ δῃ- 
οἵδ οτ 5 ΥΑ11}, πὶ δι δυσγοζϑηΐ, ὉΠ ΌΘΟοΙΪ ΠΩ πιδη- 
ΒΕΥ (νον. 1δ). 

9. θοδ5:88 :---Ἴ 5. ποὺ τ8}] ἰο οομητηπηΐϊοδίθ 
ἵπρ ἰο 411. ΤΒΟΓΟ δύο ἰγαΐ8 το ο8} 

ιν ΒῸ ἀχργεϑϑϑα οἿΥ ἰπ οοτίαϊ πα οἱ Του πιβίδ 668 
διὰ ἴῃ οογίδίη ἀἄοζτοοθ (τον. 6). ΟὨΪΥ ἰο ἰδ ο86 
νῆο τῷ δοεηθ ἰο ἐδο :158[ οοπβί ἀογαιίοη οὗ ὑπο ῖρ 
εἶη δηἃ πιΐϑοτυ ὙΠΠῚ( 0 ἸμΔτδὺ οἵ αἀοἄ, νῖο ἰδἰοίἢ 

ΔΎΔΥ (ἢ 8108 οὗ (86 νοῦν], Ὀϑοοταθ ὑδθ ζουηδ- 
(ἰοη 84 σοηΐγθ ἔγοπι ὙΠ ὶοἢ ονυοσυ βίης ρΡγοσθοαβ 
δηὰ ἰο ψ ῖο 8 Θνονυ ΐηρ Γοίγ8 (νυ. 7, 8). Βοβὲ 
οὔ 41} 18. 1ὺ (Ὁ Ῥγθϑοστθ οὐουἰπρ πῃ ἃ Ραγο, 5.11] 
μοδγί, δῃᾷ Ἰοὺ (βοσο Ὀ0 ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΡΥ Ρ0}86 ἃ ὑἐβαῦ κ8- 
εἰνίης δὰ 1ἴῸΓ ΘΥΘΥΥ ὈγΟΔΙῊ 8. βοηβ, ἈΠ81] 4]} 
σοι! ἰοζοίμοῦ αἱ ᾿α8ι, δηἃ γγὸ δ ΡΥ 186 οἱἱν Ε6- 
ἀοθηλοῦ ἴον οὐθυγίίης τὶ οὴθ6 δοσοτά ἰπ ἰδο 
γὶκαῦ ρ͵δοθ δηὰ ἴῃ βοοϊοίυ οὗ (89 τὶ κῦ ΡΘΓΒΟΙ 58 
(νον. 9). ΑἍ ὔ σίϑδησο πο ὑμ6 ἀθϑρ ἐμὶηρβ οἵὗ αοα 
ταὶ αὐ δα κοα 1 ὰ89 Ρτουΐ ἱμοὺ 8, 18 1 1 σοτο 
Ῥοβϑῖ0]9 ἔοῦ ἃ ἰο Βοδὴ ὑπο Ὀινίηο Μα)οβίγ. Βαὶ 
νη {18 ἀδρίμ πότ 18 ποιἷπρς 6186 ἴο 6 ἀΪ8- 
δογογοα δυὲ ᾿πδηϊο ον; ὑπαὶ ον γν ογοΌΥ αοά 
δοπἀοβοοπάθα 80 ἸΟῪ δῃὰ βίοορϑα ἰο σοιλτη 6 
νὴ ψἱοἰκοα, ζ4]16η, ἀορσγαάθα πυμηδηϊ. ΤῊ 656 
δγ6 ὑπο ἀοοροϑὶ ἀθρίμβ δηὰ ἰμ6 τποϑὺ ᾿πἀοβογὶ Ὁ- 
ΔΌΪΘ ταγβίου 98 οὗ ἔμ ἀοάμβοαά. ΤῊ18Β 185 τι ]ιαὶ 
(Π9 παίατα] δὴ σδηπηοὺ υὑπαογβίδηά---ἰ αἱ αοα 
8βῃουϊὰ τη Ηἰπιβοὶ 80 8πι4}}.. α ρίδπμοο ἰηΐο 
(15. ΤΑΥΒΙΘΥΥ ἱμογοίογο ἄοοβ ποὶ οἷδί, Ὀπὺ 10 
Βα Ὁ]68 (γον. 10). Α8 ΜῈ ἅτ οΟὈϊ ροα ἰο ἸΘατΉ 
τ ἱμυοῦρἢ ἸΏΘΏ, 80 σ8η τ Ιοᾶτη (ἷὅοα ΟὨΪΥ. 
{πτουσὰ αοά, οΥ ἐμβτουρὴ Ηΐ5 βριγὶ (τον. 11). 
ΤῊ βρίγιὺ οὗἩἨἁ ἱπὺὸ πον] 15. αἱ Ὀοϊΐοπι μὰ αν]] 
Βρί σι, βαΐδη, ὑπὸ σοα οὗἉ (15 τυουτ], γῆὴο Πὰ8 8 
βοαΐ ἴῃ ἰἶἰὸ οαγίβ οὗ ἐδ 6 οἰ Ἰάτοη οὗὨἩἉὨ ἀϊδοθοάΐίθῃσα, 
δηά τυϊθ8 ἴπ6 γον] ἤγοιαῃ ἔβθμοθ. Ηθ πιυϑὺ Ὀ6 
ΧΡ ρα Ὀγ {πὸ ϑρ᾽νῖῖ οἵ ἀοά. Ηθ νδο μδ8 (19 
Ὀινίηο ϑϑριγὶς Κηονβ ουὐ οὗ Βὶθ ΟΠ ΘΧΡΟΥΙΘΠ6Θ 
δηα πη νατὰ οὈβογναίζοη ν δὺ ἰ6 σίνθη ἰο ἷπι οὗ 
αοά. Ηο Ὀοϊϊανοϑ ποὺὶ δὺ ταπάομῃ, Ὀαὶ ταὶ ἢθ 
Ὀοϊῖονοϑ (μδὲ 6 ΚΠΟΥΒ, ΡΟΒΒΟ5868, 8Π6 ΘΗἸΟΥΒ(ΥΘΓ. 
12). 1 ἃ ΡΥθδΟΒΟΡ ΒΌΣΓΘΠΟΟΥΒ 118 μο]ο Βϑαρὶ 
απά πὐἱηπαὰ δηὰ δοπάποὶ ἰο ἀοἀ, ἢ6 ψιὶ}}] Ὀδοοτηθ 80 
ΡῬοββϑββθα ὃὉγ ἰδοὸ Ηοὶγν αδοβὲ ἐμαὶ 1 Μ}}} Ὅ6 οὉ- 
νἱοαβ ἰο α]} {παὺ ἐπὸ βριτιῦ βροακα ἱστοῦ ἴπὶ 
(τον. 18. ΤΒΟΥΘ ἃγθ ΒΟΠΟΡΔΌ]6 ρϑορὶθ συ 1} 
ὙὙΒΟ νγΥ9 68 ΘΟΏΥΘΙΒΘ ΟἹ ΠΙΔΩΥ͂ ἰγαΐῃ οὗ ΟἸ γἱ8- 
ἐἰδηΐϊγ, ΒΒ 88 (11:6 ΟΠ ΙΓ ΒΘ πο6 οὗὨ Οοά, οἷο., 
δηά {Π6 γ Ὑ1}} ΠΩΣ δηα υπάθγβίδηα ρἰδάϊγ. δαΐ 
88 ΒΟΟῊ 88 Ἧ ΒρΡΟΔΪς ἃ ογὰ οΟποουηϊηρ ἐμθ 
ϑαυίουῦ δῃὰ Ηἰἱθ τηουϊϊουίουβ βυ ουηρβΒ δηὰ 
ἀρεῖ, ἔμθὴ (ΠΟΥ ΒΑΥ: “Δ, {πᾶ ἀοπ᾽ῦ ὑπάογ- 
βίαπα; ὑμαὺ 15 ἰοο δὶρῇ ἴον τηϑ.᾽᾽ ἸΤΐἷ8 ἀοοίγ 9 
ἄἀοθ8 ποὶ βιιϊῦ οὔθ ὙΠῸ [88 ποὺ {89 ΗΟΙΪΥῪ ϑρίγι. 
Τὸ {μο οἱά πιδὴ ἴῃ 15 ἰὑ 8 ΟὨἿΪΥ ἴ00} 18} 688 (ΥὙ9γ. 
14). ἢ τὸ ““δᾶγϑ {89 ταϊπὰ οἵ ΟὨ τ βί,᾽ {πὶ π}κ 88 
Ηδὸ ἰμίη Κ8, ψ1}} 88 Ηο ν1}18, Ῥαΐ 8411 πιδίίονυβ Ὀθ- 
ἴοτο ὺ8 ἃΒ Ηἤο ρυΐβ ἔμϑῖῃ, ἱμ θη νν1}} ἰὑ Ὀὸ στγαπίοα 
ι9 ἰο υπαἀογβίδηα ἰμὸ τηγϑίογὶ 8 οἵ π6 Κιηρχάοιμ 
οὗ αοἀ (νον. 16). 

9. ΗΕυΒΝΕΒ:--ΤῊ9 Ἰδη ὙΠῸ 18 οη]ρπἰθηθα 
Ὀγ (μὸ ϑρινιὶ 8. 8016 ἰο Θοβύϊτηδίθ δῃηὰ ἰυάρο 4]} 
ἐδίηρθ, ουθὴ (ἢ τηοῦϑὶ Του ΟΥ̓͂ 86 ῬΥΪΠΟΙΡ]98 
δηὰ κποὶβ οὗἩ (ἢ6 ππσοηγογὶοα, δθᾶ {μ6 τδηϊίν οὗ 
86 ΘΑΡΓΒ]γ ταϊπὰ τι ἰῖ8 ῬυγΒα 8, ὈΘοδΒ6. ἢΘ 
Κηοννβ ψἢϑὶ ἰὴ 15 ὕγοσῃ 15 ΟὟ ΘΧΡΟΙΘΏΟΘΘ, δηᾶ 
Ἦ85 ἰογῃ Ὠἰπηθο0}} Ἰοοβο ἔγοιῃ ἰΐ, δὰ Ὀδόδυδο ἴῃ 
{Π6 Κπον]οᾶρο οὗὨ ἰμο ν}}} οὗ αοά, {86 δΔὈδβοϊυίθ 
αοοά, Βὸ η8 ἃ βίαπάδτα ἰο πηθαϑιγο ουθυΥ πὶ πρ' 
6186 δοοογαϊηρ ἰο (8 Τ08] γα] (γϑν. 16). 

10. Οα νυ. 10-12. Βοβ)οίθν. ϑέγηι. δίλ οοἶϊ, Υ οἹ. 
24. Ἑτοῦι νΒδϑΐ (89 ΑΡΟΒι]6 888 βαὶα οἵ (19 ἰῃ- 
τηοϑὲ παίατο δη4 οτἱρίη οὔ {μ6 ϑρίγιι οἵ Θοά, ἰΐ 
ἔο! ονγ8 1. ὑπαὶ (6 ορογαϊΐοπϑ οὗ ὑπο ϑρ᾽γ}} ΓΘ 
απΐαυο ἴῃ ὑποῖν Κὶπὰ ; 2. (παῦ ΘΥΟΥΥ ὑπῖηρ τ Βὶσῃ 
ΘΟΠ168 ἰ0 Ὲ8 ἔτγοιαῃ (6 ϑρίγὶς 18 Ῥογίθοι νυ οουίδί ἢ 
αηαὰ το 8 0]6; 8. ἐμαὶ 10 18. δι ἷν βυβηοϊοπί ΤῸΡ 
8}1 ΟΡ βρὶ γἰί 8] ποοάβ. Οα 1. Τὸ 8ἃ}] οὐβὸσ πὰς 
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πιακίπο ὦ ἐοβ. 1. ΤῺῈ6 ΟΒρ6ὶ ἰ6 ὑἐμ0 πίἰϑδάομι οὔ 
αοά. [Π. [ὑ ἰΒ (818 νβάομι 'ἰπ ἃ τυυϑίοσυ. ΤῈ 
ΤΟΒΒΟῺΒ Οὗ (86 ΙΩΥΒΙΘΣΥ: α. [80 παίυγο δῃὰ αὐΔ)]- 
ἴζγ οὗ {16 ἐδίπρδβ ἰγοαϊθα οὗ, Ὀϑὶπρ βυγρδδείμσὶν 
κιοδί, βρὶγἰ.8] δὰ βίγδηρο ; ὁ. 6 Θὰ ἀοβὶριοα 
τὶς το δῖοι ἴ0 ὑποὶν ᾿ἰῆυθησο ὁη ἰΠ6 πυϊπὰ ἴῃ 
ἱτιργοβϑίηρ ψὶ αὐγὸ δηα ΣΘΎΘγομοο, δὰ δυμ)- 

(6 βρίγιε οὔ αοἀ Ηϊπιβο}έ, (9 σομγϊοίίου τ ὰ5  Ὀϊΐρ ῥσὶάθ, δῃὰ ϑηρδρίῃηρς ΟἿΣ ΟἷὁΒοῦ βοδχοῖ, δπὰ 
οδἰαἰποὰ ἐμαὶ “Ααοα 15 ΤμοΥϑ᾽᾽ ὈΘΟΟΏλΘΒ 8180 0 γοϑοσνίης 116. Καον]θαὰχο 88 ἃ δοῦχοο οὗ Ὀ]688- 

ἐογθ (89 ᾿ττουϊὰ ΒΡΟῦΒ68 18 ὈΥ͂ ΤΓ6ΔῺ8 οὗ ΟἿἿ δοτα- 

ἀθφορϑϑὶ δὰ πιοϑὺ σϑ] 80]6 ὑγατ}ι οὗ ον οχίβίθῃοθ, ᾿ Θά 688 Βθγοϑίοσ. [ΙὨἔθγθποοδ: 1. ΤῊ σϑδβοηδ- 

0 υπάογδίδπαϊηρ; Ὀὰΐ ἴο ““βοᾶσγοῖ {89 ἀθθρ 
(ὐἷπρμ8 οὗ αοα,᾽ δῃὰ [0 ΟΥΥ ““Αδὺδ Εδίδογ, {818 
ὧδ υουσυδαῖοα ἰο 8 ΟὨΪΥ ὈΥ ἴδο δρίγιυ τλθὰ ΗΘ 
ἀοβοομὰβ ἰηΐο ΟἿΓ Βρὶσὶίβι Οοἡ 2. β΄'΄:μποθ ἰδ6 
Κηον]οάρσο ἱπιραγίοα ΡΥ ἐμὸ ϑρὶγιί, γοβροοληρ 
Ὑαὺ ἰδ ἴῃ αοἀ ᾽ξ 88 οἰθσῆδὶ δπηἃ ὑπολδηρίηρ 88 

δίοσ. Οη 8. Τπογο ἰβ ποίδίηρ τϑδηϊηρ ἴο ΟἿΓ | Ὀ]ΘΏ688 οὗ γε γίηρς οὐ ἐμο υάριιραι οὗ ἴα ΟΒΌΣΟΣ 
ταοδὶ Ὀ]ο8864 οοιαπιυ πίοι τ 606, .---ἰἶ ΟὨΪΥ {πὸ 8δηα οἢ Βρ  γιϊ 4] ἔθδοῦποσα. Τ86 ΠΏΡΟΔΒΟΠΒΌΪΘΙ 658 
Ἠογ ϑρί τὶν ΓοΥθ8] ἴοὸ ἃ8 {μ6 Ἰοῦθ οὗ αοἀ 88 ἰδο  οὗὈ τη κίηρ ἰπ 0 }}} ς] Ὁ] ὁ 685 {86 ταϑϑϑυγο οὗ ζδῖί. 
ἱππογιοδῖ ἀδρί οὗ 818 πδίυτο,---ἰἦ ΟἽἹΥ Μ͵δ 8΄γ9) 8, ΤῊὴ9 γὙδηΐν δηὰ ργοϑυμρίζοι οὗ ῥγοίδπαϊηρς ἰὸ 
Ιηδα9 ἰο 8660 ὑμδὺ θοπϑνοϊθηῦ Ρυγροβοὸ οὗ Οοά,) ΟΘΔΓ ἋΡ 81} τηγβίοσίθβ ἰῃ γχοϊϊσίοη.--ὦ. ϑρΡκκπ- 
ψ ἶο 68 Ὀ66 δοϊαδῦης 18 Ῥδίογ 8] θϑγί ἰο- [σκπ ον. 7. Ἡάοπι 9 Οοα ὧι τηνείεγν.Ἐ 1. ΤῊ 
ψαΡράβ {116 τσ ἔγοπι ὑμ9 Ὀορπηΐπρ,---ἰ δ ΟὨ]Ὺ ἴὐ ταδί οὗ τχογβίουλουβηθδβ πιο (86 ΑΡοβ- 
Ὀοσοιθ οὐ θηΐ ὑο ὰ8 ἐμαὶ 8}} 6 ουπάᾶπ οὗὨἨ οὐσ (10 δὰ ἴῃ ἱπὰ. Ολγίξὲ διαί ὕογ '6. 11. ΤῊ 8 
παΐΌΓΘ ΓΤΔΑΥ͂ 6 ποαϊοα ἰΒτουρὰ ὑμ6 70] η988 οὗ 86 | τιγϑίογ ΟΌΒη088 ἐβ τνΐϑαοση, 88 θείης ἡ δαὶ τηϊσδὲ 
αοὐμοαὰ ψϊο ἀνγ6}}8 ἰπ ΟἸγὶδὺ 88 Ηδ 1858 Ὁθ6-  Ὀ6 ὀοχροοίοα ἰῃ δοοογάϑδῃοα λὶ ΟἿΟΣ πιυβίοσ 168, 
Θ0Π10 ῬΒΥΐΔΚΟΡ οὗ ΟἿΣΓ πδίυγθ,- --δὺὴα [7 ΟἿΪΥ | Βυ0} 48: α. Β΄η: ὃ. ᾿ποδυῃδίίοῃ ; 6. ΟὨ τσ δι 8 ΡΟΥ- 
{πγουσὰ Ηΐπι {πὸ ϑΡρίτὶυ οὐὗὁἨ αἀοἄ, ψ8ο ἰδ Ῥουγοα |] βοὴ δηά Ῥιϊβίογυ ἃ, Τὴ πιοᾶο οὗ ἀοα᾽ ΒΒ ἰχοδίτηθηί 
οὗν ΡΟΝ 81} γγᾷο Ὀ6]1ονο ἰῃ ΟὨ δὲ 86 ἃ αὐἱοκοη- οὗ Ομ γβῦ; 6. Τὸ τποᾶο οὗ (86 Ὀ6᾽ΊοΥοΓ᾽ Β Γοδίογδ- 
ἴῃς δηὰ βδἰγοηρι πθηΐηρ Ῥονοῦ, σίου θβ ἔπ 6 88- | (ἴοῃ ἰο αοἀ.--. ΒΑΚΒΟῊ : όοῖ. 6. 7΄ε Κχεείϊεηον 
Υἱοὰν ἰὰ {πΠοὶΡ Υἱ ον ἀπὰ οϑυϑθ98 ἰμθηι ἰ0 ΓΘ8]126 οΥ᾽ ἐλό Ολτιδέίαη Ἰεϊἐσίοη ἃΒ βαϊϊοα [Ὁ “(110 μεγ- 
{86 ΡῬγϑϑομοθ οὗ Ομ Υἶδὶ ᾽πὶ Ηΐτ. ἴοου:᾽" 1, ἴῃ ὑπὸ οἰιαγδοίου ἱΐ σίυϑ οἵ αἀοὰ; 2, ἷπ 

11. [ὁ πιαϑὶ Ὀ6 σδυίουδ πο ἐο ρογνοτί (8.686 ] (9 ἀοδοτίρίϊοη ἰὑ ργῖνεβ οὗ τβδῃ; 8, ἴῃ {πὸ σὰ] 1ἰ 
βἰδίθπιθηῖθ ἰηΐο δυχυτηθηὶβ [ὉΓ (0 ἀἰβρατδαχθ- [ ῬγΘΒΟΥΪ 068; 4, ἰπ {86 δβοσυίΐοθ ἰξ δρροΐῃιθ; ὅ, ἰῃ 
ταοηΐ οὗ πυπηδη ΥΘΆΒῸ δπαὰ ᾿οδτηΐηρ ἴῃ ἰδ 6 τηδὺ- [86 ᾿ἱνῖηρ ΘΧΘΙ0]6 ἰἰ αοχαάβ; 6, ἴὰ ἰμ6 βο]ϊὰ 
ἴογβ οὗ Γοϊ σίοη. 5:60 (18 ροϊηΐ δγχιυρὰ ἱπ οὁχ-  στουπὰδ ἰΐ αἰνοδ ὺ5 (9 Ὀυϊϊὰ οα; 7, ἰπ {πὸ ΒΕΙΡ 1ὶ 
ἴθη8ο ὉΥ Βἰομαγὰ Ηοοκον (11]. τἱϊ!. 4-11). 80 | δῇογάδβ; 8, ἰὰ (λ9 τῶν ἱΐ βαίβῆϑϑ οοῃμβοίθῃοθ; 9, 
Ῥοταϑν ον]. ἴῃ (89 Β᾽ Πρ] οἱ οὗ 18 σοιηχηππῃϊοαίοη.“--Ε. Ἧ. 

12. [ΤΉουσσκΚ. ΥΕΒΒ. 6-18., 4 οείοἰίς Ῥγεαοῖ-  ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ: Ὗογθ. 9, 10. Θοά᾽ε Πευοϊαίίοπ οὐ 
ἑπσ. 1. Τί βουγοθ---ἀοτγοὰ: α. ποὺ ἔγοιαα ἰδο  λδαυδη. 1. ΤῃΔΌ}ὺγν οὗ {86 ἸΟΤ ΟΣ Ῥασὶβ οὗ δυζηδα 
ἰοδο πα οὗ πλθη, Ὀυὺ ὁ. ἔγοτῃ (86 γογτοϊδέίου οὔ {86 πϑδίασθ, ὑπ παίγ8] τλ8ῃ, ἰο Δρργθδοηά (86 δίσθοῦ 
Ὀινῖπο ϑρίτῖς. 11. 18 ἕοστα : α. ποί ἃ ἀϑιῃοηβίγα-  ὑσυί : α. “ΕΥ͂6 Βδὶδ ποῖ βϑϑὴ "---ποὶ ὈΥ δειδᾶ- 
(οι οὗὁἩἉ {89 Βυπηλη ὑπάἀογδίδηαίηρ, Ὀὰΐ ἃ νυ! πο88 οὗ ] (ἰοα; ὃ. ““Εαγ δίῃ ποὶ Ἰιοανα ᾽"---᾿ωοὲ Ὁ Βοδυϊηρ: 
(η)6 Ὀϊνὶπο ϑρίσιι; δ. ποὺ {890 φγοάποί οὗὨ δὴ δο- 6. “"Ν ΒΟΥ μᾶνο οηἰοσοὰ ἐδθ ποαχί᾽"---ποὶ ὈΥ ἴπὰ- 
φυϊγοά οἸοαιθηοο, Ὀαὺ ἴπ0 οὔπρνυίηρ οὗἨ ἃ Ὠϊνὶηθ [ αρίπδίῖοη ΟΣ δδοίίΐοη. 11. 789 Νδίυγο δῃὰ δυν8 οὗ 
ποοοβϑὶῖγ, ον. 12-14, Αροδίοίϊε ργεασλίησ. 1. Βονοϊδίϊου: α, Ὁ 8 ϑρίσχιί ἰο 8 ϑρίσὶ ; ὃ, οι ἴδ) 6 
0 ρΡγοοθϑὰβ ομὲ οὗ 89 ϑρίνίι οὗ αοὰ ἰὰ {πὸ οοπαϊίΐοι οὗ [ωογ8.--Ν. ΕΜΜΟΝΒ: γόον. 12. ΤΠ 
ῬΓΟΔοΒον. 11. 1ὐ δἀὐάγοβϑοθ ἰἰ86 17 ἐο ἐμ ϑρίγὶῦ ᾿ ρϑου Δ δρίτιὶ οὗ ΟΒγιβιίδηβ. 11. Θοϑουὶθο {89 
οὔ αοά ἴπ (ῃ9 Ἀ6ΆΓ6Ρ.-. βοῦύτη. Υογ. 7. ϑρίγιι. 11. ϑὅμθονν 1λ6 ῬΘΟΌΪΡ Κπονιθάζο ἱἰ 
ΟἈτγιεαπείν πινοἰενίοι δ, Ὲ απα ἰλ6 ιοϊδάοηι ο7 αοα ἐπ κσῖνθϑϑ. 

[6 Αἡ ονίἀοπὶ ταθδρργομοηδίοη οὗ ὅμο σψογὰ “ σαγδίογυ," 
88 υδοΐ ἰπ [9 [οΣῖ.} 

[5 Α πιίδίακα, 88 δῦοτϑ.) 

ΙΥ. ΤῊΕΞ ὉΝΡΙΤΝΕΒΞΞ ΟΕ ΤῊ ΟΟΕΒΙΝΤΉΙΑΝΗ ΤῸ ΒΕΟΕΙΨΕ ΤἈΝ ὙΠΙΒΌΟΜ. 

ΟΒΑΡΤΕΆ ΠΙ. 1--. 

ΑΝ 1, Π 4130] Ὀτοίῃγθη, δου Ἱὰ ποὺ Βρθδξκ υαπίο γοῦ 88 Ὀπίο βρ γα], θα 88 ππὶο 
2. ΘΆΓΏΔ], [Π 8} γ.] ἐυοθπ 28 ἀπο 8068 ἱπ ΟἸγῖϑε. 1 πᾶν [δὰ γοὰ τ ὶῸ τς, δὰ [οπι. 

8π4}5] πού πὶθ πιοδύ: [0 ἈΣΓμΘσίο γ6 ΤΟΓΘ ποὺ 8016 ἐο ὄεαν {ΐ, ΘΙ Ὁ Β 6. [ΠαΥ,, ποὺ οΥθῃ"] γοὲ 
3. ΠΟΥ͂ ἈΓΘ γ6 80]6.ἁ ΕῸΓ γ6 816 γοῦ ΘΑΓΠΔΪ: ΓῸΓ ΠΘΙΘΔΒ ἐΐόγε ἴδ διροπρ γοι ΘΗΥΥΏΡ, δπᾶ 
4 βἰγ]ΐδ, δηὰ ἀἰνίβίοηβ, [οηι. αἰ νἰ βίο 85} 816 γ80 ποῦ Οδγηδὶ, δπὰ γγα}κ 88 τωϑηἷ ἘΕῸΣ ὙἘ1]6 

006 Β410}, 1 δι οὗἩἉΡΔ}]; δπά διοίβου, ἴ αην οὗ ΑΡρΟἹ]ο8; 8.0 γ8 ποῦ σᾶγῃδὶ [12605] 

1γον. 1.--- 9 ἤθο. δ καὶ ἐγώ, Ὀαὶ τι τ ἢν ὈοιίοΣ δπᾶ ργϑρουάογαπί δαϊμογίεἰοα Α. Β. Ο. Ὁ. Ἑ. Κ. α. σά. 8ι:ι. 
πρρλ δι ΤΙΡΕ; τοϑὰ κάγώ [πῖον, 88 Ῥογἀβ. δα 8, “" ΕἾ 68 1688 ῬΓΟΒαΪΏΘη09 ἴο ἴδ 1., Δ! δοοοῦὰδ πῆοσο ἩΠῚᾺ [6 Αροδβεϊο8 
απ ἐγ ̓ ". 
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Δ Ύοτ. 1.-- Το δα. π8δ σαρκικοῖς Δοσογάϊῃρ ἴο τοῦ. 8, ὙΠΟ ἃ Ῥγοροπάδογδηοο οὗ δυίμουίἐοα ἀθοίαγοα ἴοῦ σαρκικοί, πὰ 
ΘῺΪ ἃ ἕονσ, ξκουογωϑὰ ὈγῪ ἴδο οτἰκίπαὶ το ϊως ἱπ τόσ. ἵ, μδνθ σάρκινοι. [[{6Γ6 86 ἴπ ἤοηι. νἱΐ. 14 : ΗΟΡ. νἱΐ. 16 νϑ πειιδῖ σοὶ 
διοοογηϊης ἢ ὕθεῖ δυιπογιτὁ6 σαρκίνοις. [ὅο Α.Β σ. Ὁ. Ουα. ϑίη.-ἰΟ ]υνο γ Ατεἶυθ., μάολ. Τίδοι., ήοταβ.. ΑἸΩ,, οἷς], 

ὃ γος. 2.--ὸ καὶ, δοοογάϊηςς ἴο ὅδ Ὀδδῖ τυδημϑογίρῖδ [Α. Β. Ο. Οοά. Βδία.], ἐδ γα δοῖθα ὈΥ τ)9 ατοδῖὶ δ  ογν οὗ ἔγαηδ]» 
τογε πὰ ὕὉγ ἴδ οἷά σὨυτγοὶι ΔΊ ΒΟΓΕ. 

4«Κος. 2.--1Ὅο 
δ ἴον. 8.--Καὶ διχοστασίαι 6 αρτίηρ ἴῃ 

ἐπυγοὰ ἔδίμογθ. [18 ομπλίϑαείοῃ [86 Ὡοΐ ἴο ὕὉθ οχρίαἰμθὰ. ΡΓΟΘΔΌΙΪΥ ἱμοογίοα 859 ἃ κίοδθ ἴγοτῃ Θε]. ν. 20. 

παρα τοαὰ οὐκ ἄνθρωποί ἐστε 8.0 Α. Β. Ο. Οοὰ. ϑίη. ΑἸΖ, Βιδη]ον, μϑοι., ΤΊ δοῖ,, 
ἄνθρωποι δ8ι1}} ὈοϊῖοΥ. Τπὸ Κοςσ. τοι ὶπρ, 16 ῬγΟῦΟῦΥ ΔΘ ἔγοῦλ Υὸσ. 8. 

τδῖπν ἴδ}. 
ἐς Υος. 4.-- θα. οὐχὶ σαρκικοὶ ἐστε. 

εἴρ.) ονκ 9 Ὀϑέζογ δἰξοδίοά ἴδῃ οὐχὶ 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γὲεμ.1. Α.5 ἴῃ ΒΔ. 11. 1, 80 Βοσο Ῥϑ}]} [ΓΠ5 ὕγοτῃ 
815 ἸΟΤ6 ζοηθταὶ οχροβιίοη ἴο0 ἴ80 οοπδί ἀγα οη 
οὔ δἰβ οσα πε ηἰϑίγυ αὖ Οογίηιῃ. Τθ ροϊηΐβ οἴ 
σουπροῖίοι ΔΓ ΓΗΒ 6 ἴῃ 1ϊ. 6,14. Το οοὰ- 
τιιοἰσαιϊίοη οὗ πϊβϑάοαι οα ὑπο ρᾶτὶ οὗ (86 Αροβ- 
1168 Βεϊοη Ζοα ΟὨΪΥῪ ἰὸ ὑπ βρῇ οὗ (μ86 ρονγίθοϊ, οἴ 
δα βρί ταδὶ: ἰτ οουϊὰ ποῖ Ὀ6 οχίθπαθα ἰοὸ 086 
Μ80 6 Γ6 πδὺαΓΆ] Ὀ5 0108) (53.661 186 6) πα ὑη- 
τοοορίϊνο οὗἩ (δα ποῖ γὁ8 οὗ ἰδ0 ϑρίγ. Α8 
ΦΥΟΓΥ͂ ΟἾ ΒΟΥ ῬΘΓΒΟῚ πιιϑί παν ἀοπθ ἰμογοίοτο, αὶ 
8150 νγχδ8 οὈ]  χοὰ ἰο ἰγοδῦ γοὰ 88 ῬϑυβΒοῃΒβ οὗ (ἢ 9 
ἰδλιιοῦ οἷδ89.----νσῶῦ οὶ 8Ὁ]1Θ ἴο δρϑαὶς πηῖο 
γοῦ δ5 πηῖο βρίτίϊασὶ, Ὀαὶ 85 παῖο (πιο Γ6}γ) 
ΠΘΒΒΥ (Ρογβοῦβ). 858. ππῖο ὈΔΌΘ65 ἰῃ ΟὨτίδῖ.--- 
Ιηβιοδὰ οὗ ψυχικός, παίωγαϊ, Ἰὶϊ. ρεψολιίσλαί, αοΥ. 
δἐεἰδοὴ, 6 ΠΟ 1.868 σάρκενος δΔῃ σαρκικός, Πεδὴν 
δηὰ ἤξελίψ ΟΥ σαγπαΐ, (0 ΟΥΑΙ ΠΑΡΥ Ἀπι|[ {8 6818 ἴ0 
πνευματικός, δρίγίαί. Τπ6 8Β6η86, Βουγουον, ἰβ 
ποὶ διδηχοὰ ὈΥ (8ῖ8, (ο0γ (86 παίαγαὶ οὐ Ῥϑγυοὶ- 
68] πιδὴ 19 8150 δἱ [60 βδῖηθ {Ππ|6 ἃ ““ΒοΒγ ᾽᾽ δυὰ 
ΚΔ ΓΠ4}᾽᾽ τηδτὶ (Θοπιρ. ἰἱ. 11), Δῃἃ τὸ σδὴ ϑἰ μον 
δὰγ, τὶῖὰ Βοηζοῖ, τμαὺ {ὑπ686 Ἰδοῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῊΒ 
ἃτ ΠΙ]]ἀ6Υ, τὸν ἱ ἢ ΒΕ οκΚοτὶ, ὑμαὺ ἔμ ν ἀδποίθ 
8010 τ ΘΔ, 688, ἩΥ8119 {8.6 ΤΌΣΟΥ ἱπιρ}168 Πο9- 
16 ορροϑιϊοπ; ποὺ τὰ ΤΒΘΟΡΒΥ. ὑμδὺ (ΠΟΥ͂ ατῸ 
διΓΟΏΖΟΣ ΟΡ ἐπ οὲ5 ΤΠ 8η ““Ῥυοἶσ4),᾽" πον ὑμαΐ ἰῃ9 
Ἰαδιίον ΓΟ 5 ὑο {116 ἰπ θ᾽] κοησο, νν 8119 ἐδ ΤΟΥ ΟΡ 
ΔΡΡΙΥ [0 {46 ΠΟΤᾺ] 5146 οὗ δυηδῃ πϑδίυγο, Βυ6ἢ 
ἃ9 (80 ἀοϑίῖγο διὰ ραββίοῃβ.υ Μογοῦ 28 οά,, 
ἐψυχικός ἀδηοῦίοθ ἢ 6 ΟΔἰΘΘΟΥΥ͂ ἰο τσ ἢ σαρκινός 
δπὶ σαρκικός ὈΘ]οπκβ.᾽᾽ 84 64., ““ ψυχικός: ὁὴ6 ΨῈΟ 
διΔη 8 ουϊδιθ οὗ (Π6 ἰπῆ6 ποθ οὗ ἰμο ϑρίτὶϊ, τ ῆο 
ΕἶΒῸΡ ἢ88 ποὶ γϑοοϊνοα Ηΐπὶ δἰ 41}, ΟΥὁ 38 Ὀ6θῃ 
δζαίη ἀοβογίθα ὈΥ ΗΪπὶ.᾽" ϑασὶ 8 ῬΡ ΥΒοὴ 18 8180 
σαρκικός. αὶ ποῖ ΘΥΘΓΥ͂ σαρκικός 88 δυο ἰδ 8{1}} 
ἃ ψυχικός, ὈΘσΔ86 8 σαρκικός ΤΩ Ὺ ὈΘ6 8180 Οὁη6 50 
θχρογίθηοοαὰ ἐμ ᾿ἰηῆἤσθησοβ οὗ πο ϑρί τὶς, Ὀαὶ ἴα 
ποὶ 5 ΠοἸ Εν δοιααιθα ὈΥ 18 ΘὨΪΣ θα πς δπὰ 
ΒΔΌΟ γἹη ΡΟΥΤΘΓ 0 οὐογοοπιθ {116 ΠΟΒ(116 ΡΟΥ͂ΤΟΥ 
Οὗ {86 δο8}}; 6 81}}} (κα, ἴθοϊβ, λιιάρο8, δοΐβ 
κατὰ σάρκα (ἀσοογάϊπρ ἰο (Π6 865}. ““Ηφ 15 Β6γΘ 
ποὶ φροακίηρ οἵ ΟἈτίβυϊ 8 88 ἀἰδιϊη συ βη θα ἔγοπι 
(86 πον], Ὀυΐ οὗ ὁη9 οἷ488 οὗ ΟἸ γι βιΐδηβ ἃ5 ἀΪΐς- 
πῆρα θη ἃ ἤτοι διοίμ ον." ΗΟΡΑΕ.---Αραΐη 10 ἰδ 
8 αυθδιΐο ΟΝ σάρκευος, εδὴν, διὰ σαρκικός, 
Μαελίν, βιαπὰ τοϊαίθαὰ ἰο δδοῖὶ οἱμβοσ. Τὴ6 ἴον- 
ἼὯΡ οἰϑονιοτο 18 υδοὰ ἰο ἀοποὶθ πιαάδ οΓΓ ἱλε 
Ἀαλ, καγπεοια. [Βαυγίοποβ ἴὰ νος ἀθποῖθ ἐἔἶι6 
τρί ον 4] οὗἉ νγἈ16}} ἃ (τις 18 τηαᾶο, λίϑενος οὗ δίοπο, 
ξύλινο; οἵ ποοὰ, ο(6.1. ΤῊΘ ΧΧ. ΘπιρΊογ8 ἰΐ ἰο 
δισηιγ ρατιγ (86 οαγὶ αἰ π689 δηὰ θα ΚΠ 685 οὗ 
ΔΔῺ ἴῃ σοῃίγαϑί τὶ αοα (2 Ομτοπ. χχχὶϊ. 8), 
Δηδ ΡΥ Ἡγμδὺ ἰβ ἰθπᾶου δη ἃ ϑαβὶ Ὁ ἱπιρτοβϑοὰ 
18 δουίγϑϑι τὶ τ μδὶ 8 Βασὰ δῃηὰ βίοην (ΕΖ. χὶ. 
19; χχχυὶ. 26, [Ιῃ Ἰ1κ6 πιϑῆηον ἰξ ΟΟΟΌΓΒ 'π 2 
(ον. 111. 8). Βαϊ σαρκικός ἰΒ ἀβεᾶὰ ἴῃ (9 Νον 
Τοριατπηοπὶ, δηὰ αὐἴϊοσγαγὰβ ὈῚ {π 6 ΘΒ αΓΟΣ Δ Β 6 Υ8, 
ἰο ἀεβίξαδιθ ἴμ9 ἀἰδθροβίίίοῃ διὰ ομυδοίθυ 88 

Βου. οὔτε ἰηδίοδά οὗ οὐδέ ἰΒ 000} Υ δυρροτίοά δηὰ μον ἀρνιά ον: 
δαυϊπογίτο9, Α. Β. [6. . Βη.} δπὰ ἰπ ἔπο τηδ ου γ οὐ γνογαίοηδ δὰ 

[Ῥογάθυγογ ἢ τὸ- 

οοπίγδϑίοα τ 1 πνευματικός. [Ὀοηοπιϊπαίίγο8 ἰα 
κός ΘΧΡΓΘΒ5 ὑμαὺ νυ ἃἸσἢ ρογία 1] 8 ἴο 116 πο ἔγοῖὰ 
ΜΈΪΟΙ (ΒΟΥ τὸ ἀογίνοα, δη ἀγὸ |κ6 οἷν 8.1]66- 
{ἰν88 ϑηαϊηρ ἰπ ἐν]. ΒΙδΘοΚ ἴῃ Η6Ὁ. τῇί!. 16 18 οὗ 
(86 ορϊὶπΐοι ὑμδὲ ἴῃ ἐπ γβὲ ἱηἰγοάποίοη οὗὁὨ (ἢ 686 
ἰοΓπὶβ (ΠΟΥ͂ 60 υϑοα 411Κ6, δηὰ (παὺ 10 ννὰ8 ποῖ 
ἘΠῚ1] Ἰαΐον ὑἐπαὺ ὑπ 6 ΟΥ̓ ΔΥΥ οὐ 168] Β᾽ σα! Βοδίϊοα 
45 ᾿ἰπιϊ θὰ ἰο (60 ἤογτι σαρκικός  ΪΟ. Οσσυ ΓΒ 
Ῥαϊ ΓΔΓΟΙΥ ἴπ {Π6 οἰαββὶίοβ. Μόουοῦ οὐ [86 60ῃ- 
ΓΑΡΥ͂ ΒΒΔΓΡΙΥ αἰδιϊ συ. Ασοογαϊηρς ἰο ἢϊΐπὶ 
σάρκινος ἀδεϊρηαίοβ (86 ὑπβρὶ τ .8] βίδίθ οὗ π8- 
ἰαγο νι ΐϊοσ ἐηθ ΟοΥγίη ἴλη 8.1}} δὰ ἰῃ {ποὶγ 
ΘαΥΪγ Ομ νι βιΐαη ταϊ μουν, ἰπαβηγαοῖ 88 ἰδο ΗΟΪΥ͂ 
ϑριγιὶ δὰ 88 γοί σῃδηροὰ ἰ(ποὶνΡ ομδυδοίοῦ 580 
ΒΒ ΟΠἸγ ἰμαὺ {ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΘα 85 1 οοπβιβιϊηρ οἵὗἅἁ 
ΤΏΘη 658}} δι }}}. αὶ σαρκικός ΘΧΡΓΟΒΒ65 8 ἰαΐδν 
ΔΒΟΘΗΘΔΏΟΥ͂ οὗἁὨ (6 ο58{116 τηδίϑυὶ δὶ παΐα ΓΘ ΟΥ̓́ΘΡ 
(9 ἀἰνίηο ρυἱποὶρ]ο οὗ τοι (ΠοΥ πδαὰ Ὀθθὴ πη ὰθ 
Ῥδυίδκουβ ὈΥ ῥσγοζγοδβίνο ᾿ἱπϑίγυσίϊοη. Δα ἰΐ ἰβ 
ἐμ Ἰαίῦον σὴ, 88 ἢ 6 (ἰπἶκα, 010 ΑΡοΒί]6 πιὰ κ 68 
(86 στγουῃὰ οὗ ιἷὶβϑ γτοῦυκο. [ἢ 80 ἴϑδυ, ΟΊ ΟΥΘΥ, 
885 ὈοΐΒ ορὶ ποίβ τὸ οὗ Κιηαγοα βἰσηϊβοαιςίοη, 6 
οσουϊά, ποἰνὶι πδίδηαϊηρ ἐπ αἰδιϊποίΐοη θαι 0 ἢ 
ὑμθπι, ΔΙΡΊΤτα, “ὁ ΤῸΓ γ86 8τ γοῖ δδγ ἢ). 50 Μουον. 
ΤῊ ἀϊδβιϊποίίου Ὀσύιν θη δὴ 1η 6] οί 8] τ᾽ ΘΔ κι. 658 
ἈΠ ὨΔΥΓΟΥ͂- ΤΠ ἀΘὯ088 ἰῃ {πὸ ὅτϑί οὶ πηΐ ἢ 8 
οὐ ΟὨ γἰϑυϊδηϊγ (ἴο ΘᾺ αἷδὸ ἐμ ΡΆγ4}16] ὁχ- 
Ῥτοϑβίοῃ νηπίοις, δαδοδ, τοῖν), δῃἃ ἃ τογαὶ 1τω- 
ΡΌΓΠΥ δηὰ ΡΟΥΘ ΥΒΘ 685 πιϑη  οδίϊηρ ἰ86} ἴῃ (86 
ῬτορΎ688 οὗὨ Οδτγδείαη ἀθνο]οριηοπί, δηὰ ἱπνοϊνίης 
8180 δὴ ἰῃ06]] οί Δ] ἱῃΠσαΡΘΟΙΥ ΓῸΤ 8 ἐγ 6 ΒΟΔΥΘΕΪΥ͂ 
νι ἰβάοτῃ, 8 ἃ ἀϊβιϊποίζοη [}}Υ 7.9.1 84 Ὁ]6 8δηα ὁ0η- 
βοπδηΐ τίῖίῃ ἰδ 9 ἀ86 οὗὁὨ ἐ}10ὸ ἰοσὴϑ σαρκικός ἀπὰ 
σάρκινος ὉΥ ἰδ 6 Αροβί]6 οἰβονγῇοσο. Βΐ (παὺ {110 
ἰθγι σαρκίνοις 8 ἰο Ὀ6 ΒοΓα υπάἀογβιοοά γοἰαἰΐνοὶν, 
δηά 8Δ58 ποὲὶ ἀδηποίίρ δὴ οῃἰτγο Ἰδοὶς οὗ {80 πνεῦμα 
18 οἸϑανὶγ ἱπαϊσαϊοα ὉΥ (ἢ 9 ΡΏΓΆΒ6 “885 υπἴο ὈΔΌ068 
ἴῃ Ομ γῖϑὶ." Τμὸ ἰἰηθ ΒογΘ ΣΟ ΟΣΓΘα [0 18 (ἰδ 
ἤθη {ΠΥ δὰ ᾿χ8ὲ απ ἰο τοσοῖγο Ομ τ βίῃ 
ἰηϑίσυοίίοι, δηὰ ψγογθ Ὀυῦ ΤΟΟΘΗΓΥ δάμη θα ἰπίο 
ΤΉ] οννϑῃὶρ τὶ ΟἸνῖδυ Ὁ. ὕῖ}ἢ δηα Ὀαρίΐϊδηι, δηὰ 
80 ὈρΘοομλΘ ἰμ6 σἰϊάγοι οὗ αοὰ. ΤΏΘΥ Ὅ γ6 οὗ 
σοῦγδο ἔπθπ ὙὙΒΟΙΥ ἱπιπηδίασο δηα Βρ ΓΙ 8 }}γ ἀ6- 
Ῥοηῃάοσηϊ, 8ο ἐπα ἐμοῖς οοπα οί αἀἰὰ ποὺ ἱπάϊοεὺθ 
(ὴ9 1}} ἱτάργοβθβ οὐὁἁ {96 ϑιρίγτιί. Τὶς ὁ0Ὲ- 
Βοϊουβ .01}}, ὑ|6 1, τγῶϑ 8.}}} ἔοϊϑουϑὰ ὈΥ͂ Θδ τη] 
πὰ βο 8 Βα 8, δη μοὶ ΔΌΠ  ἰ0 ΘΟΙΡΥΘ- 
Βμοπά ἰμ9 ἀθοῦοῦ σγουηάδ δὰ σγο]δίϊοηβ οὗ ΟἾ γὶδ- 
ἰδ σα γᾺ8 γοῦ ππάἀουθὶοροᾶ. [ἢ βμογὺ [}9 
ΔΙ] αϑίοι ἰδ ἰο ὑπαὺ οτυάθηθ88 ὙΒΪΘΙ 18 8665 1 
οἰ άγθα. [Απᾶ ἄοθβ ποὺ ἰ8ὸ ψοτὰ ““Μεδὴν,᾽ 
βϑοίηρ ἰδδὺ ἐμ ΛΔροβίϊο Ββαὰ ἴῃ τοϊπὰ {μ6 ἱτπᾶρθ 
ΟΥ̓ ῬΑ ΥΜΒοΟά, 8180 οἰθαυϊυ γοΐον ἰ0 ἐμ σρρεαγαποα 
οὗ 16 ὈΔῸ6 8160---ἃ 11{0}6 Ἰυτὰ Βοϑυ ὶ ΠΟῚΥ ΟὗὨ πλῸ ΓΘ 
β68}), 88 γοί ουἱποὶπηρ Ὀαΐ 1110 δὲ ση8 οὗ ταϊη ἃ ΟΡ 
σοηϑβοΐθῃσο, ΔἸ Βουρ σοπίαϊ πη μι 686 ο᾽οιμθη(8 
ἴῃ {9 βρονταὶ ΟἿΘ οδϑῃ Βασὰϊν δνοϊὰ αἀἰβοονουίης 
Π6ΥΘ 96 ΓΘΆΒΟΠ οὗ ἰδ 86 οὗ (86 νοτγὰ ““"εδὴν ᾿" 
ἰηϑίοδα οὗ Μεδλίν, τι δῖοι 18 Δἢ ΟΡΡτοῦίοι 5 ορὶ ἐμοί, 
ΒΡΡ ΙΘΑΌΪΟ ΟὨΪΥ ἴο Ἰαΐου γϑᾶσβ. Τῆδὶ τη ΓῸ δηϊ- 
ΙΔ] 688, τυ δἰ ἢ 18 οη6 οὗ {6 Ὀοϑυίλο5 οἵ ἴ}λ0 ὈΔῸΘ, 



το ΤῊΒ ΕΙΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕΒ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΞ. 
, 

Ὀδοοιμα8 ἀοίοττ ἰΥ ἀπ ἃ ἀἴθρτδοθ 'ἰπ ἂπ δάπ]ϊ. (σοοὰ 56η80, Ζεαΐ, ἐπιμίαίίοπ, δηὰ. πῃ 6 ὈὉπὰ οῃ6, 
Ἡδποο {Π10 σλλη ρο οὗ ἰοΥπλϑ νυ θι 1116 ΑΡΟΒ(16 ΘΟ 68 
ἰο 5068 Κ οὗ ὑμὶν αὐ δσοπαϊΐοη. ΤΟΥ ὝΘΓΘ 
σάρκινοι αἱ γϑὶ, Ὀαΐ ποὺ ἀονοϊορίης ὑπο ῖν βρὶγῖία- 
αἸἰἰγ (Δ6Υ Ὀδοομθ σαρκικόι]. ἸΤπαὺ ΤΟΠΠ688 7ῸΓ 
ΒΟΥ ο᾽οαυθηοα γ ]οἢ 88 παίαγϑὶ δ (86 ἢγϑί 
Ρα:ϑϑὰ ΟΥ̓ΩΡ ἰπίο (μ6 νϑῃϊν δπὰ οογγαυρίϊοη οὗ 8δῃ 
Θοσοί ϑ 1641 ῬΔΥ ΙΒα ΒΕ Ρ, 8ηα 80 ἰηϑίθδα οὗἉ δί- 
τα ηἴη ΡΓΟΖΓΘΒΒΙΥΘΙΥ ἃ σομβγπιοα ΟὨγἸϑιΐδῃ οἶὰ- 
γδοίογ, ἐπ οΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ΟΔΥΏ8]. [ἢ 1116 Ἰϑ ΠΟΥ (89 
ΠΑ ὈΪ ἢ 5 180 Βρθδκ οὗ 11.110 Ομ 68 δῃὰ βιοκ} η μ8. 
δομοοίίσοη ἰα Ἰοςο. Ἦ οἰβίείη 1 Ροί. 11. 2; Μίδιι ἢ. 
χ. 432. Οη νηπίοις δοαιΡ. σῖν. 20; Ηοῦ. ν. 18; 
οἐΒβορ σ86 Μαίί. χὶ. 2ὅ. 
γε. 2. Το ὅριυγο ἱπγοἀυσρά ἴῃ {πὸ Ῥγουϊουβ 

ΥΟΥΒΟ 18 8{}}} τίν οαγγιθα ουἱ.--ἴ ραν γου 
πὶ }}ς το ἄσὶ ]ς.--- Τὺ ἰδ, ἢ6 ζᾶγϑ ὑλθ ΠΟΌΓΡ188- 
ταθῃῦ βυϊ6 ἃ ἰο ΠΣ ἀρ. Τὸ ἴλ9 ὈΘβΊΠΠΘΓΙΒ ἰη {μ9 
Ὀὶνίπο ἴθ, Ηο ἱτπωρατίθα βυοι ἰπϑίγα οί 00. 88 γγᾺ8 
ΘΕΒΥ ἴο Ὀ6 υπάογϑίοοί, (Π9 τυάϊτηθηιβ οὐὗὁ ΘΟ τ ὶ8- 
δὴ Καον]οᾶρο (ΗοὉ. τἱ. 1), ποί βίσοῃρ πηρδὶ 
8.0}. 88 Δάα]8 ΟὨΪΥ οου]ὰ ἀϊροβέ, ποὶ {86 ἀθθροῦ 
γα 8. οὐὗἨἩ τυῖβάοτη, βίο ΟἿΪΥῪ ἰμοδο ψὶὶο δά 
δὐναηςοὰ ἴῃ το] σίου οαρθυΐθηοθ σου]ὰ ῬΓΟΡΟΥΪΥ 
γοασοῖγαο, 1ἱ, 6 8.---παοῦῖ πιθδ1.---Τ}}}18 15. οΘοηπϑοίοα 
ἰο {πὸ ἰογοροΐηρ ἴῃ ὑπ 9 'ννᾶν οὗ ἃ ξουζηιδ. [Ἤ ΠοΡ, 
ἃ ἰχνὶ, ο.. [πϑίοδα οὗ ἐπότισα, λαυε φίυεη ἰο ἀγίπᾷ, 
Ὑ1ΟῺ σδα ΟὨΪΥ Ὀ6 δβϑοσγίϑα οὔ 1πὸ “τ ΪϊΚ,᾽" δηὰ 
ποὺ οὗ (ἢ 6. “"πιολῖ,᾽᾽ ΒοΙλΘ ΟΥΟΥ ὙΟΥΌ, 806 ἢ 58 
ἔδωκα, λαὺυς σίσοπ, ἰΒ ἰοὸ ὍΘ ΒΌΡΡ]1Ϊσα. “1]1ι6 ἀϊ8- 
-ἰηοίοη Ὀούνγοοη 1} Κ᾿ δηὰ “τηθϑί᾽ Οοδη ]Ἰΐ60 
ΟΒΥ ἴῃ ἴδ6 ἤοττλ)] ἰγοαϊπιθηῦ οὗ ἢ 9 Βδῖηθ ἔπη ἀ8- 
τοοηΐαὶ σι {}.᾽ ΝΕΑΝΌΕΒ. “Το τοίου ἰδ ἀϊδβίϊηο- 
ἰΐοπ 6 τὸ ἰο ἐπ βιι ] σι -τηδίίον οὗ {86 ῬΥΟΘΟΒΙηΚ, 
18 γοαυϊγϑά ποῖον ὈΥ ἴμ9 ἤχατο υδοὰ, ΠΟΥ ὉΥ {9 
οοπμπροίίοη.᾽᾽ Βυβαξπ. [5 Ἴἰμὸ βδπιο συ (ἢ ἴῃ 956 
ΟΠ 18 ταὶ κΚ, ἰὰ Δ Ποῖ  1Όγηὶ, Βίγοηρ, τηθϑϑί.᾽ 
Ηοναξ. ““Ογίβϑυ 18. τὰκ ἔοσ Ὀ80 68, δπα βίγοῃς 
ταθαῦ ἴῸΓ τηθῃ.᾽" ΟΑΙΥΙΝ]. ΤΊιΘ τολβοῃ οὗ {δ0 
ΔΌονΘ Ῥγοοθάθησθ ΜΑΒ,---ἶοσ γ8 νγϑιθ ποῖ 85 
γοῖ 6Ὁ]16 ἴο Ὅσθασ ἱἰϊ.-- Το 9 Πότ σχοίογγρα 
ἴο ψὰ8 (10 σοταμμθησοτηθαῃΐ οὗὨ 18 πιληϊβίσυ, δηὰ 
1Παὺ οἵ ὑποὶν ἤνβιὶ σοηγογϑίοη, δηὰ ἰὴ9 γορὺ ἐδύ- 
νασϑε, αδίο ἰΒ ἴο θ6 Δα ἴῃ δὴ δβοϊυΐο 86η80, 
ΔΒ ἰὑ 18 ϑοα 8180 ἴῃ {}:6Ὸ ο1888168, “"γ ὝΟΓΘ ποὶ 
ΒΙΓΟΠΡ ΟΥ̓ σϑρϑῦϊθ ΘμοΌρἢ.᾽᾽ ΜΕΥΕΝ.- ΕΥ͂, ὩΟΣ 
γϑὶ Ποῦ εσθ γ8 8Ὁ]6.--Τ9 ἀλλά [ψ 16 τ 
ΥΘΠΔΟΥ “ΠΥ ᾽], 18 ΟἸπηϑδοίοχϊο : Ποὺ ΟἿΪῪ τρέγα γ8 
ὈΏΔΌ]Ο, Ὀὰΐ ἱπάθοα γο δΔγ6 80 8βι1}}.᾿ 1 ταϊρ αὶ δΡ- 
ῬόδΥ ἱποοηϑβίοηῦ τὴ ἐ}ι18 ἀδοϊαγδίϊοι [μ4ἱ Ρδὰὶ 
Ῥτγοσθοαϑά ἴῃ {δο χυ. ἰο ὀχρουπᾶ ἰὸ ἐϊιθπὶ ἰῃ 6 ἀοο- 
ἰγῖπο Οὐ (86 γοϑυγγθοίϊοη ψ 816}} ΘΟΥ ΔΙ ΏΪΥ 18 βίτοηρ 
τηθαὶ τίμα ὑπδὴ τ κ; Ὀυΐ ὑμ6γῸ νγἃ8 ἃ ΒΡ6618] 
ἀθϑηϊδηα ἴοσ βυοἢ 8η οχροβί(ϊομ, συ οὶ βαυ θα ᾿ἷπὰ 
ἔγοιῃ [116 σἤδΥρο οὗ σοῃ γϑαϊοι ἐπ ρ; ἰπη86}7, 

γ εκ. 8. [᾿Αββίζῃϑβ 9 σϑᾶβοῃ οὗ ἰμδ6 ἱπδΌ: 1 γ. 
-- ἕν γ9 δῖθ γοὺ οδσῃδ]---Ὥ 0 γὸ Μψ͵ὸ ᾶνο σαρ- 
κικόι----ποῦ σάρκινοι, 88 ἴμ6 τογα οὗ ΘΟ 86 ΔΡΡ]Ϊ- 
ΘΔ ὉΪΟ ΟὨΪΥ ἰο ὑποὶν δάνδησδθα βίδρο, πα βῃονίης 
μὲ (πΒουρὰ ἰμογ δὰ Ὀ66η ΟἸγ δι 8 Π.8 ΤῸΓ 8 Ἰοῃς 
ἀἶταα, {860 1.88 γοῦ {80 δ6Β ἢ 688 οὗὨ ΘΒ] άτοη ὑροὴ 
πο πὶ, ΠΟΙ͂ ὈθΘΟΟΙη6 ΒΒ] 1 η088β.ὡ ΤῸ Ῥτοοῦ οὗ 
{118]---ἄοτς συ θσθα5 ἴΏΘΙΘ ἰ5 ΘΙ ΟἿ γοτὶ ΘῈ - 
νυγυἱηρ, ἐπ ἃ κιχῖοθ, δ ἃ ἀὐνίδίουβ [2]. 81 Θ γ8 
οὶ ΟΑΥΏ8], απ ἃ νυ 8}}ς δοοοτάϊῃρ ἴο 28} 2-- 
Βογο 6 χοίρου Ὀλοῖς ἰοὸ ν δύ τγδδ 8εϊὰ ἴῃ 1. 10, Ν᾽ 
1η 6αϊ. ν. 20 μ6 αἷ8ὸ οοιηΐβ (ἢ 686 Β81η6 ὑ 1 98 88 
ἈΙΠΟΩΡ 86 ΜΟΡΚΒ οὗὨ ἰμ0 868}, Θορ. ΚΘ 186 
Βου. χιϊ!. 13. Ζῇῆλος, ἐπυψίηὶ ἴῃ ΟἸ Βδῖ 0 ἃ8 
Ὑ6}} 88 ἐπ Η 6] οπΐο ὑϑᾶρο, ὑἐμὶθ8 νοσὰ οσουχΒ ἴῃ ἃ 

)εαίοιδν, ἐπυψ. ἨροτΓο 1ὰ βἰρηΐῆθβ ραγίβαη σἰ νυ ισγ. 
Ουΐ οὗ (8 ἄτοβο ἔρες ΒιΡΊΐα, ἑ, δ. σοῦ θὰ] αἰβρευίδ- 
ιἰἰοη. ΠῚ διχοστασίαι, αἰυϊείοηδ (866 ΟΥἸί. ποί68) 
ῬΟΥΘ σοηαίηο, νὸ Βμου]ὰ ᾶΥθ ἵπ (818 ἃ ΟἸΐπιαχ, 
᾿παϊοδῦδηρς {Π6 Βα ιϑυηβ ὈΘΌΤο τοΐοσγο ἐο. Ὅπου, 
τρλογοαδ, ΟΟΘΌΓΡΒ ἢ (ἢ οἰ ΒΒῖ68, δ'80 ἰὴ ἃ σδιιβαὶ 
ΒΘ0Ώ86, ὀέδοσαιι8ο, ἵἴπ 80 ΓαΥ 88, εἴπος. Ῥαβεοχ. Αο- 
οογάϊηρς ἴο ἀο ἴοίία, 1ὲ 15 11 εἰ, ἃ σοπά τοδὶ] 
ἀοϑίχηϑίΐου οὗ ὑμ6 συϑᾶβοι. “"ἰγΓ {Πόσο Ὀο,᾽ οἷο. 
Ασοογάϊηρ ἴο Δίογον ᾿ἰ ἐπ ρ 65 ἃ Ἰοσαὶ σοησοριΐοι 
οΟΥ̓́ΊΠΒ6 δοπάϊοπδ) τϑ]διϊοη: 4 ΏΘΓΘ ΠΒΟΓ6 δ᾽» 
(οορ. ΠΟ. ἴχ. 16: χ. 18).---ΚΚατὰ ἄνϑρωπον (4150 
Βουλ. 111. δ) Ξεσαρκικῶς. [Ιὑ 18 (Ἰὸ ορροβίῖο ἴο 
ἐν ἸΚΙης; 1 (6 ϑρὶχι,᾽ 64]. ν. 2ῶ8. δεῖ ἢθ 
ΤΠΘΆΠΒ [0 ΒΔ} 8, “γοὺ Υ σοπηάυσὶ ΘΟΠΙΟΓΠΙ8 (0 {116 
ΨΆΥΒ ΟΥ̓ΤΏΘΗ 88 ἰΠ6ΥῪ ΟΥΑΙ ΠΔΥΠΥ 8.6 ἴῃ (μοῖτ ΔΡ09- 
ἰδἰο δηὰ ἱγσοὶ! ζίουβ σδοπάϊοη. 

ΨῈΒ. 4. Α ἐσ ΠῈΣ ΘΟΠΗΓΠΙ δ] 0η.---"  ἘῸΣ 9 Β6Ὲ 
ΟἿΘ δαᾶΥδ, "1 δὰ οὗ Ῥϑὺ];᾽ δηᾶ δηοῖϊξποσν, “1 
διὰ οὗ ΑΡΟ]]οΚ5.᾽--- Τὴ 6 δ᾽] βίοι ἴο (6 ρατίϊθα 5 
ποὶ 88 1}}} 85 ἴῃ 1. 12, λῃαδιηῖιο} 88 ἢ Π88 ἴῃ [ἢ 18 
ΡΆΓΑΡΥΔΡΏ ΟὨΪγΥ ἰο ἀο ἢ} (Πδὶ οἵ ΑΡΟΪ]08, ΟΥΓ 
ΤΆ ον 1} [86 ορροβίϊϊομ οχ ϑιΐης Ὀδι γθθὴ ἐ 818 
8πα ἰΠδὺ ο4]16ὰ δον ἰπιβ6}1.᾽ ΜΕΥΕΕ. “ΤοΒ6 
Ὑ6Γ6 8. (ἢ Β8πη6 ἰἶἰπη6 ἰ}}0 πιοϑί. προτίϑηΐ ματιοῦ 
αὐ σον." ΟΒΊΙΑΆΝΡΕΒ. Ηογο ἰΚονδο (ἢ ἀΐβ(1η0- 
(10 18 ποὶ βἰδίϑα δοοογάϊης (0 ψγδυνπιδίϊοα) συ ]65. 
ΤῈο ἐγὼ μέν, ονγονοῦ, ὈΓΣΩΣΒ οὐδ 1μ6 οοπίγϑβὲ 
ὙΠ ΘΙΩΡ 518: “1, ΟἹ ΤΥ μᾶγύ; ἡ ΟΥ̓, “1, δἱ 4]} 
ουθα β.᾽ (ὀρ. Ραββοὺ μέν, ΔΑ. 1.. 11. 7; τοὶ. 11. 
Ι, ». 116 δπὰ 177), --τῶσθ γ8 ποῖ :ηθῃ.--ΤῊθ 
ΒΆΠῚΘ υδᾶρο 88 ἰπ γϑν. 8: κατ᾽ ἀνϑρωπον" “Δἴ ΟΡ 
Ἰλδ 8 ΓΑΒ ΟΙ.᾽" [1 τν88 πδίι τ] ΤῸΓ (116 768 10 
806 ἱπ δὴ (Ὡ ἽΝ), (86 ΘΑΥΓΒΪΥ, δ ἱπιρ] σαί ΐοπ 

ττ 

ΟΥ̓ ναί ψὴβ ἀοξοοίϊτο, ᾿προτνἤεσὶ, ἱπάφοὰ ἐδ θ 
χοῦ δῆ ἢ 0518 ἰο αἀοά, δπὰ ν] Δίου οσ τϑ σοάα- 
ἵκὸ. Ηδσδησθο {μὰ δχργοββίοη 'π (ἰς ΟἹὰ Τοβίδα- 
τηοπὲ: “186. οἰ ]άγοη οὗἁὨ τηοπ,᾿ ἀπα βοΐ] ν 
Ἔ1δς ἀδυρῃίονϑ οὐ το (αδῃ. τ .". ἵπ ορροβέϊϊοπ 
(ο “1.6 80η8 οὗἩ Οοὐ.᾽ (Τ}}}8 18, ὡςοογάϊερ ἴο ἐμ 6 
ΟὨἸΥ ἱπίογργοίδιϊοη βυϊίθα (ὁ 6 σοπποοίϊοπ δθὰ 
{16 βρίσὶῦ οὗἩ 80 ΟἸὰ Ταβίδιηοη!, νυ πίοι βοῖϑ (86 
βδηοι Βοα ρογίΐοι οὗ [ἢ Τ860 ΟΥ̓ ἀρζδὶηϑί {ἢ 050 
0 ΣΟΡΤοΒοΩὐ Τη6Π, ΒΌΙΠ8}) ΠδίΌΓΘ Βανουὶ Τγοτα 
αοἄ). Τὴ δχργθββϑίοῃ 88 Β6σὲ υβϑὰ, ἰβ Θο ΔΙ ΕΥ̓ 
ππηΐᾳαθ, Ὀαΐ ΘΗ ΤΟΥ ἰπ ἀσσογάδηοο 11} ὑμ6 8η8- 
ἸΟΩΥ οὗ ϑογρίυγο. “1ὺ Τη68}8 ὈΘΟΡΪΘ ὙΠΟ ᾶνθ 
ποῦ Ὀδοη ᾿ἰοὰ δον Βυπιδὴ ἹΠΠΗ͂Σ, ἀπαὰ ἰἢ 
ποτὰ ἐπα Ὀϊνίμο οἸθιηθαῦ 18 αὐλοῦ] ΘΕ Ως. ἢ 
ΜΕΥΕΒ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

ΟοΡ. οἱ ἱ. 12 ἢ; 11. 6 δ΄. ἃ. 1 δὲ 
1, [Ολγίβίϊαπ ἱσιμὴ ἐδ 07 αἰδεγεπὶ σγαάεε, απαᾶ 

διιίεα (ο αἰδετοπί σαραοὶίε8. Τὶ 5 Στ θη [Ὁ 
(86 5ἰπιρίοβὺ οἰ], δηὰ Ῥσγούΐι πα 165 ψ] ο ἢ (ἢ6 
δΔΏΡ6]5. ἀοβῖγο ἴο ἸοΟΚς ἰηΐο, Δα Ο8ἢ ΠΘΥΟΣ [ὉΠ] 
Ῥοῃοίγαίθ. [{ θαχίπβ ὙΠῈ ἰμᾳ ρῥ]αϊηοϑὶ ἔδοίβ οὗ 
ΙΒΊΟΣΥ, αν Βϊηρς ἢ (656 (6 Του παάδίϊοπ οὗ ἃ 
βδυΐϊπρ δι, Ὀὰΐ ΟΥΟΥΥ οπ6 οὗ (Π686 [Δςἴ8 0} - 
ἀυοὺ υ8 ἀονῃ ἰηἴο (Π6 ἄθδορ ἰδίπρβ οὗ αοὰ. Τμὰ5 
{π0 ἀΟ8Ρ6] 18 δΔάδρίθα ἴο 4}] οἶ45868 οὗ τηϑηϊεὶηα, 
118 Βίογ θυ 86 18 ἔα βῃ θα τὶ 4}} Κὶ πὰ οὗ ὑσο- 
Υἱβίοηϑ, ἔγοιῃ ἐμὰ τὰκ ΤῸΣ ὈΔΌ65 ἴἰο {116 δίτοηρ 
ταϑαὶ ἴον δάυ]1ι8. [ὰ (8 γγὸ αν οὔθ ἰοἴζθη οὗ 
18' θῖνα νϊβάομι, δηα οὗὨ ἰ(8 οο] οδἐ 4] οὐχί πὰ 
Θίθυ 8) ἀοβίϊηγ. [πδηϊίαἂθ 168. ὑδῸΚ οὗ 8]}} 115 
Ἰονν ἰδϑὺ ΔρΡρσόδόμεβ ἴ0 τὰ ἰπ }ιῖβ [8]] 6} βι δία, 



ΟΗΑΡ. 

δὰ ἷπ 411 1 γγοδοηΐβδ ἰο δι, ᾿ς ἐανη θ68 ἐμαὶ 
οα ὝΠΟ πιϊμὰ πὰ θατὶ 888}} ἴθϑὰ ΖῸΣ οὙ6.- 
ΒΙΟΓΘ]. 

2. Τῆε υαπὲΐν ΟἹ πιαη ἀρατί 7γοηι αοά. Ἡυτλδῃ 
Βδὲίηγο, οἱ κί Ά}} 80 οχαϊίοὰ ἴῃ ἀΐ8 ᾿ἰ κϑῆθ885 ἰ0ὸ 
αοά, 8ὸ φρίογίουβ 'ἴπ Κπονϊοάρο δηὰ υο] μία υῦ 
ῬΟΟΣ, 85 ΒΌΠΙ. 80 ἸΟῪ ὈΥ͂ ΤΟΆΒΟη ΟΥ̓ 8[ῃ, 
(μαι αοα᾽8Β ποσὰ, υἱνογίπρς νοῦ πο ἰδπσύυδᾶρο 
οἵ ἰταιῃ, δϑϑοσὶϊδίθβ τί δὴ (08 τοραγαθὰ 
δρδτὲ ἔγοῃ (86 Ρούϑοη οἵ 2688, δῃὰ ἔγοιη δὶ 
ἸΔΔῪ ὯΘ ΓγοΔΙἰΖοὰ ὑβγουρὰ Ηΐπ) ἰπ6 δοποορίϊοη 
οἵ βοιηοί εἴπ Βι8}}, γϑαῖζ, ᾿ἱποΘρ80]6, ὑγαηϑιθηίΐ, 
τοίη, ἔδὶδα; ἴῃ δῃογί, οὗ ϑδυσὴ ἐπρογίθοι! 0. 
διὰ ἀορυαυν 88 σοϑυ]}8 ἴσγοτα 8 ταρίυγο οὗὨἨ ΟἿΓ 
ἐοαιλ ὶοι τι αἀοα. Ηθησο {86 Πα ΌΪΥ, “180 
δὶ (ποι, Ο τηϑὴ ἢ (οι. ἰχ. 20: δοιρΡ. ἰϊ. 1, 8); 
διὰ, ““τδδὶ 5. τδη ὃ ΡΒ. γἱἕἱ!. 4: οχ]ΐν. 8, Ε΄; 
δηὰ ἐπ βαυὶπρ, “411 τὴ 816 [ἴα γ8.᾽ Ποπι. ἱ11. 
4, Ἰπάοοα, 848 υϑοὰ ἴῃ σοϊμθομ Ὀδυΐδησθ, {6 
ἰοῦτα 15 οἵϊθῃ οὔθ οὗ οοπίοπιρί. 1μυἶο χχίϊ. 60: 
ἜΔη, 1 Κπον ποῦ ταὶ που βαγοδί." Μαϑΐί. 
χινΐϊ. 72: “1 ἀο ποὶ Κπον ἰῃ6 τδη.᾽ Οἱ (6 
ΘΟὨΙΓΆΓΤΥ͂, ἴθ ΟἸγῖϑί νου ΐης νἱη8 8 αἰ ογοηὶ 
δερεοῖ. 16 ἴῃ ὑπ ΟἹὰ Τοβίατη θην (86 ἰθστα, 
δἰ άγοη οΥ͂ τη6η,᾽᾽ 16. 8 ἀἰπραταργίηρς ορ ἐμοί, 
σπχίδι οὐ {πὸ οἶμον παπᾶ, 85 “ἴδ 80η οὗἩ ᾿γ8},᾽" 
ὙΘΟΓΒ (ἢ 6 ΒΟΠΟΥΒ οὗ Οηο, ψδο, ὑπουχὶ δ δπἰογοά 
ἐδίο 811} ὑ6 θα Κηο88 οὔ δυμδη παΐιτο, δπα 1η- 
εαττοα 118 πογϑὺ 1118, γοῖ Τοβ0 δβαΐῃ, δῃα οἡ (ἢ 18 
ΥΟΥΥῪ βοσοιπΐ Ὀθοδῖὴ (86 Μοαϊδίογ οὗ 8 ροσγίδθοι 
εοτιααῃΐοι τὶ ἢ αοα, δπᾶ {πὸ σϑῃΐοϊο οὗἁὨ 8}} 115 
εοπβοηθθηΐ Ὀ]Θββοά 688 0 6 Βυμηϑη το. ΒΥ 
Ηἰς τὶ ζυίθουβη 685 Η6 σουπιου ὈΔ]δηοοα (ἢ βἷη οὗ 
δο οἱὰ Δαάδινῖο παίαγο, δη ἃ ἀγογίβ 8}} 118 ὈΠΙῸΡ 
Τοϑα] 15, Ηοὸ ὈΘΟΟΙΏ68 8180 ὑμ6 5010 Μοαϊδίον Ὀο- 
ἐσθ (οὰ δηὰ τηϑη, δὰ ἈΡΡΘΔΥΒ 85 ἰδ 6 πὸ ΒΟ 
ἤγοσι ἴδ Ἰοτψοϑὶ ἀορίμβ οὗ ἈυμἸ]1 δἰ οη, 65 ὈΘοη 
Γαϊδο [0 υἱπηοπὲ Βοϊριέ οὗἨ τιδ]οβίγ. Οοπιρ. χχ. 
18: χχῖν. 27, 80: χχν. 8]: χχυΐϊ. θ4, οἰοα, ΑἹ] 
818 863 Γογοϑῃδάοννοα ἰὼ ἰῃθ νἱβίοῃ οὗ δαπὶοὶ, 
πθοτο ἰδ6 ὅοη Οὔ Τη8ῃ 18 Βθ6ῃ (0 δΟΙὴ9 ἴῃ {110 οοι 5 
οὗ ράγοιῃ, διὰ ἰοὸ ψῇοπι 18 ΚΊΥΘΩ Οἴου Δ] ῬΟΥΟΥ 
8η1 ἃ Κἰιησάοιῃ ψΊ πουὺΐ δηα (Υἱῖ. 18), πὰ τ ΏΘΥΘ 
ἢυππδη πλίυγα (ἢ 8 Ποηογοῖ Ὀγ αοά, 8 σοπίναβίοα 
ὙΠῊ (86 Ὀταΐα παίαγο, {π6 θοαδβί, 1 ἢ ἀθυ ]ο 08 
156 17 ἰὰ ὑπὸ Κιηρσάοιῃϑ οὗὨ {πὶδ σουϊά. Τμ6 οἵι- 

τεροδίοὰ (1110 οοπίθγτθα οἡ Ἐζοῖκῖοὶ, ἽΝ 13: 

λοι δοπ οὗ πιᾶπ, ΤΑΥ͂ 8130 δ τοραγα θα 85 ἐγ }ίοαϊ 
οὗ τη18 Ὅπ0 ψῆο 18 Ῥγοδιαϊ ΠΏ ὮΥ ἐλ ὅοη οὗ 
δ. [{ νγδ8 Ὀοβίονσοα οὐ ἰδ Ῥγορ μοὶ ἃ8 86 Γ6- 
ΟΟΙΥΟΡ οὗ (6 Ὀίνηθ σοι πηι ποδί οΒ, πα γγὰ8 8 
ΒΟΠΟΓΘΌΪΘ 85 16 νγὰ8 Βυτα Ἰαὐϊπρ (Θοπιρ. σου Δ ἢ 
σα Εχεῖς. 11, 1. ΟΥ̓ (6 βᾶπὶὸ βοτὶ ψγὲ8 {10 ορὶ- 
ἱποὶ, “Νίδη οὗ 6οἀ,᾽ νοὶ τνγᾶ8 δοῃοσγοὰ οὴ ἐδ 
Ῥγορδοὶβ δηὰ οὐ ΙηΘΒϑΘΉΟΥΒ οὗἨ Οοἂ, δηὰᾶ 
ρϑ880ι} ουἱὐ ὕγοτα ἰμ 6 ΟἹ Τοεϊδιηθηί ἱπίο [9 Νον 
Τεειδιηθπί. [Ιπ 8η6, ἰδ ΤΩΔῪ 0 αἴ γτα ἃ σΟΠΘΓΑΙΥ 
ἰδὲ πόγουου, δπὰ ἰοὸ (86 ἄθρτοα ἰῃ τις ἢ σοπλ- 
ταππΐοη τὶ αοὰ ἰ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΑΥ͂ ρσυϑαϊσαθῖο, ἰμ 6 
ἀεαίχπδιΐ θη “ἸΠΔπ᾿᾽ δί ὁπ66 ΟὈἑΑΙΏΒ 8 ἶσον βἰρ- 
πἰδοδιίοη, ἀπ ὈΘΟΟσ68 0Π6 οὗ ΠΟΠΟΡ, δπὰ ἰ8 ὑτο- 
Ῥιείϊο οΥ οχδι ἰϑιΐοῃ. ΕἸΒΟΉΒοσο ἰΐ σαγτὶθθ {8} 6 
οφρροδί(6 ἱππρογί. 

ἨΟΜΙΙΤῈΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

Ηκσυππεη :---Ἰ. ΤῊΘ τυ ίβάομα οὗ ἰιὸ Ομ γἰβιΐϊδη 
ἰδδοῦον 15 Βηονῃ ἴῃ Κηονίηρ πον ἰο δἀδρὶ δἷπι- 
δε] ἰο αἰ ογοηὺ δροβ, δπὰ ἰο γορεγὰ ὑπὸ πϑοϑββὶ- 

Π|Ι. 1--4, τ 

(195 ΟΥ̓͂ Αἰδ δοῃρτοχαίίοι; δηα ἰο Ὀυϊ]ὰ ἊΡ Ὀαρίῃ.- 
ΠΟΥΒ ὑπίο ρΡογίοθοιϊοη (Υ0Γ. 1). 2. Τὸ {}ι6 Θἅγῃὰ] 
πδίαγο Ὀοίοπς 86] }-“Ἰἰοῦϑ, δ Υ, Δι ὈΪ (Ἰο ; (8688 
ἰγα 85 ΔΓΘ ΘΧὨΣΙϊοα πῃ βὐγὶθ δηὰ ρδγ ϊζαηβ ἷρ. 
ΤΠΘΓΘ 18 8. Ζεαΐ νυ ἱοἢ 18 ποι πίῃς τοῦτο ἰμδη δὴ 
ΘΆΖΘΓΏΘΒΒ ἰο τηδ δῖ ΟὟ ΟΥ̓ ΟΡΙΐ0η, 68.386, 
ΟΥ ῬΑΓΙΥ, ΒΙΩΡῚΥ Ὀδσλι86 ἰὐ .18 ΟΌΓΒ, διῃμὰ νγὸ οὁχ- 
Ῥοοὶ ἰο βίδῃἀ οὐ ζ1}1 τὰ 1ἴ, δα ποΐ Ὀθσδιι8θ 
σοὨδοίΐομοο Ὀϊάβ. ΕἾΟΙΆ ἰ8}}8 ΘΟΙ68 δίγῃζε, 60ῃ- 
ἰομίϊοη δθοιυΐ Ῥοΐπίβ οὗ ἀϊογθηοο. ἜἘΠῸ 188ὰ6 18 
αϊυϊδίοη. ϑ΄ησο ποι. γν}}} γιο]ά, ἐπ Υ βοραγαὶθ.. 
Τὴ 8 δασοσὰβ τὶ ΤὩ8 8 ἔλϑΐοη. Φιαϑὲὶ 85 1 
ΟὨγ δ δ ν σογΘ 8ὴ Δ ΔΙΡ οὗὁὨ Β6]1001]8 δηἀ δΒοοίϑ, 
ΟΥ 88 ἰζ οὔθ οουϊὰ δοΐ ἰη (80 ΟΕ υΥΟἢ Ἰυδὺ 885 ἢ6 
ἄοοβ ἴῃ {1|ὸ φρο] εἶθ) ποῦ]ὰ Β6ΓΟ ἔδοίϊοη8 δηὰ 
θδ]ουβῖ68 δροιηά (νον. 3). 

ἘΙΕΘΕΒ:--1. αοα᾽ Βηιρέλοα 07 ̓πϑίσιοίίοι τοαυΐγο8 
ἐπϑὲ τὸ ἀο ποὶ ουεγίοα,. Νογυΐοθθβ ἃγο ἰο 6 ἰγοαίοα 
8ἃ8 ΟΠ] ἄτη. 9 δγὸ ἰο 6 οοηῃϑίἀοτγαίο οὗἁ {161 
ὙΘΔΙΚΏ65568, δὰ ποὺ ἰο στον σροὴ ἴθ. {Π050 
ἀθορονρ ἀοοίχὶπο8 τ 6] σᾶπ ὍΘ ῬΤΟΡΟΣΙΥ ͵υάγχοὰ 
οὗ ΟΠΪΥ ὉΥ͂ 5816}1 85 ΔΓῸ Βρί 8] δηὰ βίγσοη. 2. 
ἴῃ σοραγὰ ἰο “τὴ }}}ς ̓᾽ ἀπ ““βἰγοηρ τηϑαὶ ᾽ Ἰοὺ ἃ8 
ποὺ ΟΥΥ. “ΜΠ 18 ἃ ἀδϑὶ σπαίίοῃ ποὲ οὗ οἸθὰΡ- 
688 δηἀ ΤΆ ΠΠ 6588, Ὀπὶὲ ΟΥ̓ ΤΥ Βαῦ 18 πιοϑὺ γα  ἈΓῸ]} 
δηαὰ χαοϑὺ που βίης ἰο [186 Βρίὶ γιὰ] 116. --- 
“Βἰτοηρ τηθαῦ ἢ βἰρηῖβοθ ποὺ ΘΥΘΥΥ ὑδὶπρ Ἡ ΒΙΘΒ 
ΟΌΓΡ πιο] δοί41 συν ΟΒΙ ΠΔΥ͂ 1ϑὲ δον, Ὀὰὺ ἐμ 9 
ἀθορον ἀἰβοϊοϑυγοβ οὗ πο ἑμπαἀδπιθηὶδὶ υὙϑγ 1168 οἴ 
6οά᾽ 5 κΚίπγχάοιι, ὑπ6 Καον]οᾶρο οὗ σοῦ ῥτο- 
γιοΐθ8 ΖΥΟΜΓΒ ἴῃ ργΆσθ. 8. Τὴ0 σαγπαΐ πιϊπά, 
Βιϑρ᾽οίουδ, ορ᾽ ἰοηδίοα, δπὰ (88 ἀἰγ βῖνο, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀαροὶβ ορροβί(ἰοηϑ ἰῃ ἀοοίτϊ πο, θαὺ 4180 αἀἰνοσβ 68 
ἴῃ Ῥγδοίϊορ, τυ οι δηὰ ἴῃ 86]1͵8χ1η. 

ΒΤΑΒΚΕ:--1. ας ἰο Ὀοοοπ6 ἃ ὈρΙΙΟΥΟΥ 18 ποὺ 
{10 σοϑυὶ οὗ ἃ ἣἰ οὗ οπἰυβίαβτη, 88 1 ἰδ νὶπὰ 
Ὑ6Γ6 ἰο Ὀΐον ΡΟ ἃ ΡΟγΒοῦ δηὰ δ βίσαὶ ρυνΥ 
Ὀοοδτηο Ῥογΐοοι; Ὀυὺ γγὸ τυδὲ ΠΘΑΥ, ἸΘΆΤΙ, ὈΤΔΥ͂, 
χορ, ἱπαυΐτα ἀπῚ}} γγχὸ 8.0 ὑγδηβίουπηθα ἔγοτη ὁη9 
ἄορτοῦ οὗ οοπυϊοίΐοῃ ὑπίο δηοίμοσ. 2. Ηξγῃ: 
οὐ Β οἰ ]άγθα οὔΐθη ᾶνο ρ͵Ό058 ἃπὰ ὉμδΟΚηον- 
Ἰοεάχεοα ἢ8}15 ψ πῃ ἢ Ἰίηρον ἰὰ {Ποῖ ἀΠ}}} {ΠΟΥ͂ 
ιανο αχοᾶ ἴῃ ἔλι ἢ ἀπ ρστόνη βίσοηρ ἰο ΟΥ̓ΘΣ- 
ὁοπιθ. 8. Τὸ ἀϊδβοοῦγδβο ἴο γουηρ σοηγογίϑ οὗ (89 
ἄφθορον τηγβίουὶοβ οὗ Ο ινἸβίϊδῃ ἀοοίγῖηθ ΟΥΘ 88 
ἸγΡδι 1008] 848 ἰ0 σίνο βίγοῃρ τηϑδὶ ἰο θ8 0085. Απὰ 
Β'ποθ τὶν {πὸ του ν ργοόν ἢ 18 5100. δηᾶ αἰ- 
οὈ]., τῦϑ τηυδὲ οὔλοη σοπίϊηι6 ἸΟΒΡῸΣ ἰο ἀθ8] ουἱ ἰο 
{ποτὰ {86 βίποογο τη οὗ (86 Ῥογα.᾽; 

ΑΟΒΒΝΕΒ :--- ΕΟΥΥ ΟὔΟ {18 18 ῬΑΥΥ 88 (Π 9 
ΚΟΙΠ6Ι ἀπά Οὐ ΓΒ ΟἿΪΥ {16 8|16]1, ἩΒΟΓΘΔΒ {86 γ 
811 ΔΓΘ δρί ἰο ἰοὲ 89 ΚΟΥΏ6] δ'ομο δῃὰ ἀϊβρεΐθ 
δθουί {π6 81}16]1, 88 ἱΥ ἐμαὶ ογθ ἐπ ΚΟΙΠΟΙ (ν6Γ, 
4)η. 50 18 1ὁ 8 ὑμο86 Ψ]ιο, Βανί Ὀδσαη ἴῃ 
Βρ τι, χοὸ Ὀ8οὶς ἰο {μ6 οβι. Μιβίακίπρ ᾿ποϊάθῃ- 
818 Ὁ} 6β8θῃ 1418, ὑπ ν στοῦ ψοδὶς ἴῃ ἰδ ἱππγγὰ 
Ἰη8 δηἀ δ΄6 Βοοὺ ρυϑοα ἃρ (νγν. 1, 21). 

Ὗ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ:---6 τηϊπα οὗἨ Οδνϊβὲ ἰο]ογαὐθϑ 
ΠΟ Ῥαγίγ-βρί γι, δηἃ πὸ Ἰονὸ οὗ ἀϊγνίϑίοηβ. ΤῈ6 
ΘΟΠΒοΐθη06 ΟΥ̓́ΤΠΔΕΥ ἱπ {πἰ8 ἀΔΥ 18 ποί 8ι1ΕΠ 0 ΘΒ Υ͂ 
ἑθη6᾽ οὐ ἐϊμὶβ ροϊηὶ. [[παρρὰ ὑπο γῸ ΔΓΘ πα ο ΓΒ 
ψνο δοηϑίἀον. ἐποὶν ΟἸ ΙΒ Δ} 7 80 τηοἢ (ἢ6 
ῬΌΓΟΓΣ ἴῃ Ῥγορονγίΐοη 88 {πον ἀἰβγθζασγὰ (19 ν᾽81}]9 
οχἰἰἐΐοι οὗ ΟΠ ΡΟΣ ἀπλν, δηὰ 8ΓῸ6 ΓΟΟΚΪ688 ἴπ 
Ὀγθακίηρ ἰδ6 Ὀοπὰ οὗ ροδοὸ σοι ουἰγαγα]γ 
ὉΠ᾿68 ΘΟΙΩΡΘὨΪΟΠΒ 1 0Π6 ΤᾺ. 

[Β. Ὑ. ΒΟΒΕΚΤΒΟΝ :--“ Βέσοηρ, τηθαί ᾿᾿ ἀοο8 Ὡοΐ 
ἸΏΘΒῈ ἰχ ἀοοίγηθ βυοι 88 ΕἸθοίϊοη, Βοροπογδ- 
(ἴοι, Φυδιϊβοαιίοη ὈΥ͂ ΑἸ, θυ «“Ῥογίδοίοπ,᾽" 
δίσοηις ἀθιωδῃαϑβ ὁπ 3617, ἃ Βούοσο δη 500]9 1,18, 
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ΤῺ6 ἀδῃζου οὔ οχίγοιηθ ἀθιηδη 48 80 ὁ ποδτίβ 
ὈΠΡΓΟραΡοα [ῸΡ διιοὶ 18 Β6θη πῃ [80 ὁ480 οὗ Δη- 
8188. 

[Ν. Ἔμνοκβ. ὕεμ. 2. δ οοίγἷπο οὗ ἰδ6 αοερεῖ 
ροά ῶὸν Ολνίφιίαπδ. 1. ας ἀοοιγίηοβ ἐμ 6 Αροβ- 
116 ἀἰὰ ργϑϑοὴ ἰο (86 σου βῖδηβ: α. ὈΘΡΥΓΑΥΥ; 
ὁ. Βεχοῃογδίίοη ; 6. ονθ; ἀ. Εαἰΐτ ; 6. ϑαποί!- 
οδἰΐοι ; Κὶ Εἶηδὶ Ῥοσβουοσϑηῆοο; 9. Ὀίνί πο ὅονο- 
χοϊχηίγ; ἃ. Ἐ]οοϊΐοα. 11. ΤΥ [8689 δύο οδ]]ϑᾶ 
ταὶς :Ὲ α. Βεσαυβο ὑΒΘΥ͂ ΒΘΓῸ ΘΑΘΥ ἰῸὸ 6 ὑπάθν- 

, βιἰοοὰ; ὃ. Βοοδιϑ9 ἰμθΥ δΔ΄Θ δἰ ΕΪΥ Ρ]θδβὶης ἰοὸ 

[Φ Ο0η9 πουἹὰ δαρροθο [8 δἰογοιιϑηϊ οηϑὰ ἀοοίτί65 (ο ὈΘ 
ἴθ δὲτ 'προδὶ μὰ οἵ τηθαῖϊ. Ἐ1ὸ Βοσπιοι ἰΝ [πίθγ ΘΕ τς 88 ἃ 
δρϑοΐπλοι.] 

{πὸ Ῥίουϑ Ὠθατί; 6. Βθοδιιβθ ἐπ 90 ΔΓΘ ΒΟΌΣ βίης. 
ΠΙ|. ΨΥ (λ6 ΑΡοβί]ο ρσχοδομοὰ (8686 σαί μβοσ ἱδασχι 
οἰδοσβ ἰο {86 ΟοΥ δἰ ἰδῃ8: α. ΤΟΙΣ ἱπίο ὙΠ] βίδέθ 
γοααϊγοα βοἢ! Ρυθδοδὶηρ; ὁ. ΤΟΙΣ ΘΧΙΘΙΏΔΙ δἰδὲθ 
τοαυΐγοὰ 10. Τρτογοδηί. 1. 1 {μο86 ἀοοίτῖποα 
ΒΓΘ ΠῈ}Π1, τῆ δὺ 8 τοδὶ ἢ ἃ. Τῆ6 σίϊθ8 δῃὰ οοχθ- 
τηοηΐοθθ οὗὁἩ ὑῃὴ9 Μοβδαῖΐοσ [δν; ὁ. Τ6 ἰγροβ8 διὰ 
Ῥγοαϊοιάοηβ οἵ (μ9 ΟἹ Τ᾿ οϑἰδπιθηΐ ; ς. Το ργϑάϊο- 
ἰΐοπα οὗ ἰδ, ον Τ᾿ οδίδιμοηῦ. 2. Τδο ἀοοίγποα 
ὙΒϊσὴ ΡαῸ] ργοδομβοὰ ἰο {μᾷὸ ΟὐοΥ εἰ ίδηα, 85 
Βονσαι ΘΌονο, Βα Υ9 ὈΘΟΘῊ τ ΒΓορ δἰ θα. 8. Ἧο 
ἢδνύο 8 οὐ ὑο οἢ ἰο ἀδίοστω πο γὙδ0 870 {80 ρμἱδὶ πι- 
οδὲ Ῥγοδόβουβ. 4, ΝῸ ρθορὶθ ΔΥΘ ἰἤσΔΡΘΌΪΟ οὗ 
Βρασίης ὑμὸ ἀοοίγῖμο8 Ῥδι] Ὀγοδομϑα ἰο ἰδ ο- 
εἰμι Β΄ Δ}85]. 

Υ. ΠΕ ἘΒΤΙΜΑΤΕ ΤῸ ΒΕ ΡΤ ΟΝὉΘἨὨ ΤΕΛΟΗΕΒΗΙ ΑΝῸ ΤΉΕΙΒ ΤΟΒΚ. ΤΠΕΙΒ ΨΑΙΌΕ ΤΟ 
ΒΕ ΡΒΟΥΕΡ ΙΝ ΤΗΒ ΡΑΥ ΟΕ ΤΈΒΙΑΙ,. 

ΟΠΑΡΤΕΒ [{Π|1. 

βϑγνο [νγὋϑ ρ᾽νὶηρ7 8.6 ἸΠΟΓΘΔΒΘ. 
ΟΌ “ὁ ὃ δι Ἦθ ἰδαὺ παίϊοσϑοίῃ; θα αοἀ ὑμαῦ ρἰνθῦμῃ. ὑμ6 ᾿ποῦθδβθ. 

ὅ--1ὅ. 

ΒΟ ἐδθη 5 Ρϑαυϊ, γἴὸ ᾧς Αρο]]οσ, θα) τι ηἸϑύθυβ ὈΥ͂ σοὶ γα Ὀ6]ονοᾶ, ουθη 88 
ὑπο Ιοτὰ ργᾶγο ἴο δϑύϑῦυ πιδὴ ὖὦ [ἢδγθ [οηι. [806] ρ]δηύθα, ΑΡ0]1]08 σαίθσαα ; δυὺ αοὰ 

Ξο (μ6ὴ πϑὶῦ 6 Ὁ 13 ὯΘ6 ἱμδὺ Ρ]Δηύοῦ ἢ ΔῺΥ ὑΒίηρ, ποῖτ6 τ 
ΝοΥ 86 δμδῦ μ]δηίθι ἢ δῃηὰ 6 

ὑπαῦ τγαίθυθι ἢ δτὸ 0η6: δηὰ ΘυσΥ πδῃ [680ἢ 0667 Β..8}} Τοοϑῖνϑ ὮΪΒ οὐγῃ τονδταὰ δοοογά- 
9. ἴηρ ἰο 818 οὐσγῃ ἰδθοῦγ. 
10 Ὀαπάτγγυ, γε αγὸ (ἀοα᾿Β ΡῬῃ]ά]η,.. 

ἘῸῚ ψὸ 8.0 ἰδρουχουβ ἱροῦ τἰ ἢ αοα: γ0 ἀγτὸ αοα᾽β ἢπ8- 
Ασδοοτγαϊηρ ἰο ὑῃ6 806 οὗ (οα “ΕΟ 18 ρίγοη πηΐο 

1η6, 88 ἃ ΜΠ86 σηδβίου Ὀυ] ον, 1 ἢᾶγθ [οπὶ. μανο᾽}] ἰαϊὰ ὑμ6 Τουηάαίίοη, δηα δηοίμοσ 
11 Ὀυϊάο {μοτγϑοη. Βαυὺ Ἰοὺ ΘΥΘΣΥ͂ δὴ ἰᾶκθ ποθ ΠΟΥ͂ μ6 θυ] δι ἢ ὑμοσθαροῃ. ΕοΥ 
12 οὔπος Τουπάδιίϊοῃ οδῃ ὯῸ πιδη ᾿ἰαῪ ὑμδὴ ὑμαὺ 18 ἰα]ά, ψ ἢ ]οἢ 18 Φ 688 ΟἸτὶδί. Νοὸν ἰδ 

ΔΥ͂ δη Ὀα]]ὰ ἀροι (ιῖ85 ἐοαηἀαύϊοπ ρῸ]α, 5176 7, ῬΓΘΟΙΪΟῸΒ βίοηθβ, ποοᾶ, ΒαΥ, βί0}}}]6: 
18 ΕἸΥΘΤΥ͂ ΙηΔΠ᾿8Β σοῦὶς 8[.8}} Ὀ6 τιδὰθ τηδη θυ: Ὁ ὑῃθ6 ἀδγ 5888}} ἀθοΐαγθ 10, θθοδιβα ἴδ 

Β84}} θ6 τουθαϊϑὰ ὮΥ το; δηὰ ὑπὸ ὅγθ [1186]: αὐτόδ] 58.811 ὑγγ ΟΥ̓ΘΤῪ πιδῃΒ ποσὶς οὗ 
14 π|ναῦ βοτὺ 1 186. ΤΥ ΔΗΥ͂ τηδηΒ σουὶς [88}8}}} δι οἵ σον 6 πδύμ Ὀα}]ὺ ΓΠΘγθαροι, ἘΘ 
1 5}ι4}} τϑοοῖγθ ἃ στοαγά. [17 δΔὴγ ΓΔΒ ΜΟΥΚ Β8.8}} ὕ0 Ὀαγπθά, δ6 8}}4}} βυθδσ 1088; Ἀαὰξ 
6 Ἀἰπι861} 88}}8}} Ὀ6 βαυϑᾶ ; γϑῦ 80 88 ὈΥ͂ Εγθ. 

1 ψον. 5.--8ὸ δο τίς, ἱπΒὲοδᾷᾶ οἵ ὙΠ|οἢ Ἰδοῦ. δὰ ΜΘ ΟΥ τοϑδὰ τί [Ὁ] ονίης Α. Β. σοὰ. ΚΒ᾽π. αὐὰ Σ[ΠΕΤΗ] 5 δυθέδ πο Ὁ 
ΠΟΟΤΙ͂Υ ἴΠὸ 8Β8Π|6 ρΓΟΡΟ ἤθγϑῃο9 οὗὨ δυ ΠΟΙ Εἰ 68 86 ἀθοΐαγο ΓῸΣ [8:9 πιϑηςίοῃ οὔ ΑΡοΪ]οα ἢτγαί. πὸ τοσοίγοι ἰοχὶ, τ Ὡσἢ Ρυδδ 
Ῥαὺυὶ ὅτει, ἰα ἴο ὕὈ6 ὀχρι δηθὰ ἔγοιι γνῚ 4 δῃὰ 6. ΤὨΘ γοροιἱ του οἵ ἐστίν ἰ8 4180 ΘαΙΔΌΠΒμ οὰ Ὁ ἐπ Ὀοίτεν δαϊ οὶ εἶδα. 

8. ον, δ.- -Βοίογο διάκονοι [86 δο., ψ ἢ Τίϑοῃ., 1 οά., (0118, μα ἀλλ’ ἤ. ΤΏΪΑ τηδῖτοα ἔπο ᾳπορίϊου ςοηξ ποθ ἴο 
ἐπιστεύσατε. Βαϊ ἐΠ6 Ὀεδῖ Δα πον 6896 ἀτὸ ἀραϊμδὶ ΓΠ|8 τοίη, πὰ 1ἴ 15 ἐμογοίογο σωϑοίοὰ Ὀγ [ζδοῦ. Τίδος. δ οἰμογα. 
(ἕον τπὸ ἔγτιιθ γοπαοσίης Βθ0 ἴῃ χοχϑίϊοαὶ σοπιηπιθηῖ. ] 

8 γος. 10.- -ἰτὁ θα. τέθεικα ἰα τοϊδί θὰ Ὀγ Τίβοϊι.. οὰ. 6 [ἀ]80 ΑἸΖ,, οτὰθ.). Βαΐ Τδοῖ. 10] νος Α. Β. 6. [Ὁοά. Βὲ".] 
Τεδὰδ ἔθηκα. 

4Ὑὲγ. 1]. --ἼΠο Βθο. Ἰησοῦς ὁ Χριστός [8 ΤΌ] διρροτίοα. Βοίϊος Ἰησοῦς Χριστός. ΤΊΒΟὮ., οἁ 8, Χριστός Ἰησοῦς. 
δ γον, 12.---τουτὸν ἰ8 τοϊοοϊοα ὈΓῪ δος. δεσογάϊΐης ἴο Α. Β. 6. [σοὰ. 3815.}] πὶ ἰθ τοϊαϊ θὰ ὉΥ ΤΙδοῖ. ἰῃ δοςοτάδησο τ δ 

ἸΆΔΕΥ ἩὙΘΙΚΌΣΥ δου ον [66 [80 ἔοο ὈΥ͂ γογάθποτί, ΑἸογα]. 
γον. 18.---αοΟὑτὸ [8 ἰπδογίοἀ ΟΣ πῦρ ὉΥ ΔΕ πη, 

δυιιοτγίτοα. [Α4. Β. Ο. σοά, δίῃ. ΟΥτίζοῃ, Οἴ συ. ἔπι. οἵα 
ογοτ, ΤΙδοι. [ΑΠογὰ, Ὑγογάθυγοσει, Βί8}]16}] δοοοσάϊσρ; ἐο ἔδιϑ θοδὲ 

Ἴγο;, 14. μενεῖ, παΐαΓο, [5 Ὀθζον δυ μϑηι]οαῖοα ΔΑ γογείοη]. Ἐοοοϊγοα μένει [560 ποΐο]. 

ἘΧΕΟΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ,. 

ΦΕΥοα ἐπ18 Ῥοϊπῦ οηναγὰ ἰο τοῦ. 28, Ῥααϊ 
ῬΤΟΟΘΘαΒ ἰο οχρ]αΐη ἴῃ τυ δὲ Ἰἰχμὶ (ἢ 6 ΟοΥἑ Βἰ ΔΠ 8 
ΟΊ (0 τορατὰ ὑποὶν βρὶγἰ( 4] ἐθδοθογΒ, ἀπὰ {86 
νον Κ ψ  ὶσ ὑΠ686 Ῥογογτηοὰ διθοπρ (πο. Απᾶ 
ἄγβι, ἔτγοπι συν. δ--9, 6 46615 σίῖϊῃ {πὰ γοϊαἰΐοη 
Ὑ 168 [6 απ ἰηδιγαπιοηία} {108 βαδίδίῃ ἴο (86 

Τογὰ τῖῖο ΘΙΏΡΊΟΥΒ ἰθοτ ; ἰμ θη, ἤγοτῃ νυν. 10--1ὅ, 
ἢ [89 ΤΟΙΡΟΙΒΙΙγ ν ἘΣ Οἢ {ΠΥ ὮΔΥΘ ΤῸΥ ὑπ 6 1} 
ΜΟΥ δηὰ (Π6 ἀθοϊβίοη ἰοὸ τ ]ΟΣ 1ΐ 18 118Ὁ]6; δηᾶ, 
παν, ἔχοι γυ. 106-28, τὶ (ἢ 6 Ῥοδὶίλοι το ἢ 
{η6 Ομυχοῖὶ ποϊά8 δηὰ οὐρλῖ ἴἰο Ῥυσθαθ ον 8 
ὑῃοτι.᾽᾿-- ΒυΆΟκα. ον. δ.---Ὁ )ο 86 ἰα ΑΡ- 
Ο]1057 δηᾶἃ τν8ο 18 ΕΔ] 2--- Τῆς τοδάϊΐϊηρ τί: 
ιολσὶ, 8 δὶ Ἰόδϑὲ 88 δδβὶ]Υ ΧΡ] ΔΙ ΠὉ]0 οὐ ἰ8Ὸ 
ατουμὰ ἐμαὲ ἐμ ΔΙΙΒΊΤΟΥ σΊΎΘΣ ΔΡΡΘΩΓΙΒ ἴο Ροΐπὲ 
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Σαῖθον (0 “δὲ ἢ (δὴ ἰοὸ “80 7) 88 (6 γοϑά- 
ἱπρ τίς ἰβ σαρδῦ]ο οὗ δοΐπρ δοσουπίθα [ὉΓ ἴγοπι 
1μὸ εὔοτὶ ἰο δϑϑί λ]δίθ ὑπ6 ζοπάθτγα. ---[“οὖν: 
ἑλεη, ἴο! ον οὐ {Π6 δδβυϊρίΐοι οὗ [86 ἔσυι οὗἁ 
ἐποῖν αἰνϊἀοὰ βίαὶθ. ᾿---υοβῦ. Ἐδπ6 αὐοϑῦῖο 
οῦοὸ ρυϊ ἰ5 ποὺ ἰο ὍΘ Τοζογάἀθα 885 οοτηΐπρ ἴσομλ 
18ὸ τοδάουβ (ΕΚ ὕοϊκογὶ) φ. ἀ. ““Ἅ}{Ὸ δῖο Αρο]ϊοϑ 
δὰ Ῥμὺ], Εἢ 6 ΠΔῪ ποὶ ἤδΎο ἰμθηὶ 88 ΟἿ ἰοδἀά- 
οτ9 Ὁ" Τμΐ8 βουσί πουϊὰ μανὸ Ὀ66η οχργοδϑοὰ 
ἴῃ αυϊΐθ ἃ αἰ δον ἸΔΠΠ60--ΏΌ0 0 δἷ8. ΟὙ.--- 
(Οοπιρ. χν. 81; οιι. ἰχ. 19 8.). [ὁ ἴβ βαρ ον 
ἴο υηδογβίδηα (6 σοηποοίζοπ ἰδυ8: “Υου 062]] 
γούγβαὶγοθ δου ἄροὶοβ δῃὰ Ῥαυ]. ῃἯπο δ'θ 
ἴδλοβὸ ῬΟΥΞΟΉΒ, μοι ἢ ἔΕτοπι ὑμ6 δῆσον ρσίνοῃ, ἰἰ 
15 οἰ ῦὶν ᾿τρ]οα πὶ ἰὴ Ῥαρὶ σα πδαῖρ οὗ ὑμοὶν 
Το] ονγου 5 ἀ068 ἠοΐ δοοογὰ ψἱτ {16 Βρὶ εἰΐ οὗἩ ἰδ9 
Ἰοδάοχα ὑπ 0} ἢδγο οἴιλοβοῃ, δηα 8 Θομἀθπιηθα 88 ἃ 
ΘΔΥΒΔΙ ἰ γ.--- ΜΠ ἰδῖθσα, σοῦ τΒοῖ γ9 
ὈσΙ]ὶονϑθά.---ογο ἀλλ᾽ ἦ: δμέ, ἰο Ὀ6 ἰδκοη 88 
σϑππῖμο (866 ὑπάογ (Β6 ἰοχί), (μ6η γγὸ ββουϊὰ ανο 
ΘΓ 88 Θρδἰΐο ἱπιρ]Ἰοδιίοι ἐδαὺ ΑΡοἾ]08 δπὰ 
Ῥωυὶ ποῦθ μοί(ἰηρς οἷδθ ἰμδὴ 26 70 τ ἰΒίουβ. 
ΤΒοΓΘ ἰ5 ἱπ 680 ὙΟΡᾺΒ ἃ τιἰχίαυγο οὗὨ ἱγνοὸ δοη- 
δἰτυοσίίοημβ: οὐδὲν ἄλλο, ἀλλά: ποίιλέπο εἶδε ὁμί; 
δοιὰ οὐδὲν ἀλλο ἢ: ποίιλίπο εἶδε ἰλαπ. 80 Μογοῦ 
οὐ 2 ον. ἱ. 18, Ἐν ίσβοιο, δοσογαϊηρ ἴο ἢοτ- 
ΤΔΙΙ Οἡ Υ͵ροΣ, σοπϑίγυθα ἰὑ Οἰουνγίϑο: “Ὀαυΐ 
Οἰτθ Γ--τΟΥ 1 Κηον μοὶ πλαὶ." Τὰ ργαδο ἰβ ἴἰοὸ 
Ὅο ἔουπὰ ἱπ [μὑκὸ χὶϊ. 156, πῦσνθ ἰ18 σογγθοὶ 688 
ὧθβ υπάϊβραϊθα. [Ιὑ γγὴ8 ρἰδίπὶν, (ἰογοΐοσγο, ποῖ 
τοὐοσίφα Ὀδοδιδβθ οἵ (8 ΟὈὐθοί Ομ ὈΪΘηθ85. διά - 
κονοι: αρασοηδ, πιὲπιδίεγε, ἰἱα ογὸ ἰο 6 υηάᾶογ- 
δΒιοοὰ ἰπ 1ἰ8 Ὀγοδάδϑι 86ῆ86, 88 σοηἰγαϑίοα τὶ ἢ 
Ἰοβάοτβ. 9 ΙΔῪ ΒΡρ᾽ιμθηΐ “ οὗἩἨ γουν Ομ τοῖ,᾽" 
ΘΟΙΏΡ. ΤΟΥ. 2], δηὰ Μαίίῃ. χχ. 28; οὐ “οὗ ἀοἀ;,᾽ 
οΟΥ “οὗ ΘΟ γὶδὶ,᾿᾿ ΘΟ Ρ. ΥοΥ. 6 ΕΥ̓, 2 (ον. ντἱ. 4, εοία. 
Τὸ νοτὰϑ [0] ον ίηρ νου]ὰ ἕανον {Π 6 ὁπὸ 88 Ὑ6}} 
8.8 [Π6 ΟΙὮΘΙ, ΟΥ ῬΟΓΏΔΡΒ δίηϊ δὲ αὶ σοι ἰπδίίοη 
οὔ 86 ὑψο--- “τ Δ Βί0ΓΥΒ οὗ Οἢγἰδὲ ἴῃ γον ὈΟμΑ].᾽ 
{τ ἰ, 7) - τ σοῦ τ Βοῖ γ8 ὈΘ]ίθονθα .--- 

Ὦ6] 5ΒΔΥ8 ὈΓΙΘΗ͂Υ δηὰ ἔοσγοϊ)γ: 4“ Τ' ἀγοιισὴ 
Ὑοῖα, ποὺ ἐπ ὙΒοπι᾽" (968. ἱ. 7). ΤΠΘΥ͂ 8γθ 
ἘΒΟΓΘΌΥ ἀοϑὶρσηδίοα 88 Ἰηβίτυποη δ ἢ Ο0α 8 απὰ 
ἴον ι16 ργοάἀᾳποίΐου οὗὨ ζαϊι δ, Απὰ βο ἢ ΔΘΥ Ὑ76Γ6 
ἷὼ μον ΓΤ ποίΐοη 88 ρυθϑοβογβ δηᾶὰ ἰθδοΐοῦβ οὗ 
γα! 5, Βαῖΐ (18 ἰπβίτ τα μιδ} ἐγ ψγ88 οὗὨἉ ἀἰδογοηὶ 
Κιπά5: δαὶ οὗ δ}, ἴογ (19 οχϑροΐβθθ οὗ ἐμ Τα , 
οὗ Αρο]]οβ, ον 18 ζὰαγίμοῦ ἀσνοϊορηθθηί. Τἷ8 
ῬΓΟΘΟΒΒ 18 ΟΧΡΓΟδβοα ἴῃ (0 δογὶϑὺ ἰθη86, 88 ἢ 
Βοπι. χὶϊὶ. 11; 6]. 1]. 16.---ϑνϑὴ 85 [86 Τιοτᾶ 
ξανθϑ ἴο Θ8δ0} Οἱο.---Τ 8 βἰδιοιηθηὶ 18 δά ἰο 
ΡιῺς ἰογ τ γὰ ργοι 6} {1γ [86 ἴδοί οὗὨ (86 ἀοροῃά- 
Θοῆς6 οὗ ἐμ τηϊηΐϊδίογβ οὐ ἔμο ογα, Ὀο(Ὠ ἴον ἐποὶν 
κἰἴιβ δῃὰ ὑμδὶν τηἰηἰβίσγυ, μὰ 8ὸ ἰοὸ ἀδιηροθη (86 
διαροσίξο ““ἰο Ὀοδρϑί ἰῃ τπθη.᾽" καὶ ἑκάστω 
ὧσ ὁ κώριος ἔδωκεν, ποὶ 5) ἰπϑίϑποο οὗ 
διϊσαοίΐοη, 85 ἰζ ἕκαστος 80. διάκονος ἐστιν, ὡς---- 
ἔδωκεν αὑτῷ: Βυῦ ἑκαστῷ βΒίαπάβ ἔἄγϑί ΟΥ̓ γᾶ οὗ 
ορἢαδίβ, 88 ἰπ Βοη. χὶϊ. 8, Ὀδοδυβο Βανϊηρ 
δΒροκθῆ οὗ ἰμποῖὰ ἴθ ΖΟΠΘΓΔΙ, ἢ6 ἩΘΝῸ8 ποχὶ ἰοὸ 
ἀρδίσηδίθ τί ιαι 18 ῥοῦ αν ἰο ομοῖ οθ6. ΤΈΘΥΘ 
8 Ὧ0 προορᾷ οὗ ἱδκίηρ ““1ἋἪ6 ἱοτὰ ̓̓  (0 τηθδὴ αοά, 
ἰηϑίοδα οὗἠἨ Ομγὶβὲ [80 Ηοάμε], δοπίσγασυ ἰοὸ {86 
πβῶρο οὗὁἨὨ δα], ΠΟΣΡ 8.0 γ7ἷϑ0 ΘΟΙΏΡΕΙ]οα ἰο ὑμι18 ὮὉΥ͂ 
γν, ὁ, 9,106. πο οπάοπιηρηὶ οΥ͂ ταϊηἰδύονβ τ τ 
πυλπϊ το] κε [718 16 4180 δϑογὶ βοὰ ὑο ΟἈγίβί ἰὼ ΕΡΆ. 
ἦν. 1 ΗΠ. ἴῃ Ὑϑαὶ 0] 8, θη ““6οα᾽ 15 ἰηιγο- 
ἀποσά, 9 Δροδίϊο 18 βρϑακίηρ οὐ βοιῃϑι ἱης οἶδα, 
εἰΖ. οὐ {πο ϊνίμο Ὀϊοδϑίηρ, δὰ οὗ ἰι9 ἀδροῃάθῃφθ 
00 Θοα ἴογ ἀδειγθα σϑϑι} 8. 
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γὲεβξ. 6. Σ ρ]δηϊοᾶ, ΑΡΟΙΪΪοκ ᾿ναϊοσϑᾶ, Ὀπὶ 
αοῖ τυᾶὰ ρί νης ἴ86 ἱΏΟΙΘΒδ6.---πὰϑγ (680 
ἤρσυγοβ ΡῈ] ὁχ δὲ 118 ῬΑΥΟΥ [Π6 αἰνουβιυ οὗ ορο- 
ταϊίοη Ὀθύνοθη ἷπὶ ἃπὰ ΑΡΟἾ1]08, δπα ῬΑ ΥΟΥ ποῖ» 
6408] ἀοροπάοποθ οἡ ιν ῃ9 ΤΆΥΟΣ [ῸΡ ΒιΘΟΘΕΆΒ. 
Ῥδὰὶ] Ἰδθογϑα ἴον ἐμὸ Τουπάϊης οὗἩἉ {86 ΟΠ ΓΟ, [ὉΓΡ 
89 ρἰδείηρ οὗ {6 βρϊγι ἐλ] ΟΥΟΡ;; ΑΡΟ]105 ῸΓ 
{8ὸ ζυγίμον ἀογοοριηθηϊ οὗ 86 1176 οὗὨ [αἰ ἐμ 8 
Ὀδζαπ, ἴον (μ6 εοαἰϊδοδίϊοη οὗἩ ἰδ Ομυγοῖ : 6 
τναϊογοα δηὰ ΒοΙροα (0 τπηδίατο (6 σγον πα οΥΟΡ. 
Βεὺ δον }} 1 νγϑῶδ ἴο αοὐ, 88 (ἢ οιοϊθηῦ σδι86, 
μδὶ οι οὐδ ὑπὸ γοβι]ι8 οὐδ πθὰ, [1 νγὰ8 Ηϊβ 
ῬοόονοΡ, τοῦ κίηρ ἰὰ ἰμοῖι δπαὰ Βγοιρσὰ ἴποπι, ὑπαὶ 
σϑυβοά (π9 ἴδ! ἰ0 Βίγκ6 νοοῖ, δπὰ βρυίῃᾷ ὉΡ, 
δα ὑγίης ἔοσί ἔγαϊι, ““Αὐξάνειν : ἰο ἐπογεαδέ, ἃ 
ἀοδὶ χηπδιΐου οὗ ὑπὸ αἰϊαϊηπιθηὶ οὗ δὴ Οὐ͵οοὺ τ ΒΙΘᾺ 
δὰ Ὀδο {γι μογϑα ὉΥ ἰἰ6 Ὀὲνὴπ 6 ῬΟΎΤΟΙΒ δὶ ΤΟΥ 
ἴῃ [Π6 18 ΡῸ ΠιΘηΐΒ, Δα ὈΥ αἰγθτα Οὐ Σ ΔΌΧΙ ΒΥ 
ΟΡΟΥΔΙΟἢΒ οὗ σγδσθ ὶσομ ΘΟσΟΙΆΡΒἢ Θὰ ΟΥ Ῥγ6- 
Ρδυιϑὰ μ6 ἯΔΥ ἴου ἔβοηι. [“ηὗξανεν : ιοα8 σίυϊῃσ. 
Οὔδβοσυϑ ἴμὸ ἔοτοο οὗ ὑμ6 Προγίοοί, Ἰπιἰπιαιίης 8 
οοπιϊηαθα Ὀοδίον δὶ οὗ Ὀινίηθ σγᾶσο 88 ἀϊδβιϊη- 
ξυϊδηῃθα ἔγοτῃ {πὸ σα ΠΒΊ [ΟΥΥ ἀεί οὗ Ηΐδ τηϊ ἰδίου β 
ὙΒΟΒΘ6 ΟΡΘΓαιοηΒ ἃγὸ ἀοβοσί δοὰ Ὀγ δου ϑίβ."- 
ΟΒ08.7. 

γ1κε. ἴ. δδο ἴ88ῃ [““ὥστε: 8ῃ Ἰδιῖγο ρϑυὶ 1619 
οὗ γϑαιθηΐ οσσυγγθπ 6 ΟΒΡ5.} ὨΘῚΌΒΘΣ 15 ΒΘ 
τδῖ Ια θοῦ δὴν Τί ηρ, πϑὶτηϑσ Ὧ6 ὑδδὺ 
υυαϊθυϑῖρ, Ὀυϊ Ἐξ τδμδὶ αἰνϑῖ ἴδ ἐῃ- 
οσϑϑεθ, θυϑὴ 0οὰᾶ.---Το Ἰογθησο ἤθγα ἄγαν ἢ 
ἔοοϑ ἴο ἴμ86 αἰϊδβοτγθαϊίηρ οὗὁἨ 4}} υμδῃ ΟΥΖΘΠ8Β 
ἰ Κοὴ ὈΥ ὑδμοϊηβοῖνοθ, δὰ ἰο (89 γοθυκιηρ, οἵ 4}} 
ῬΑ ΒδδἷρΡ. ἔστι τις ἐδ αῆν ἰλίπσ, δἰ ΠῸΡ ἐπ 
πΏπιθΓΟ 68: ἴῃ δοσοιῃηίΐ (σορ. Αοἰδβ νον. 86) οΥ γοὶ 
ΤΟΥ δίσοη ον, 18 ΔΌΒΟΪυἰ ον Δ (δέπς. Οπ {δ 
Οὔ δηά, ἰο {π6 ᾿δβὺ οἰδιβο γ7χθ ὨδίΌ ΓΑΙ βὰρ- 
Ρἰδαιοηὶ τὰ πάντα ἐστίν: 18. 8}} (χν. 28; Ο0]. ἰἰ2. 
11). Βρηροὶ]: “18 βοιῃοι ἰηρ, δηα, Ὀθοϑι86 Ηθ 
18 8Ι0η6, 8}} (ϊημ8.᾽ αὶ 18 ἤ6Γγο νἱον θα βορᾶ- 
ΤΑΙΟΙΥ ΤῸΡ {86 ῬΌΆΓΡΟΒΟ οὗ οουπίογϑοίρ, (89 ἰθη- 
ΑΘὨΟΥ͂ ἰο Ἀπ Ο]Υ οχα]ὺ (ῃ9 ᾿πϑἰγυπιθηὶ 15 ΘΙΒΟῪ ΠΘΓΘ 
ἰάθη ἰοχοίμοῦ; ἰῃ9 ΒΡΘΏΟΥ οὗ ὑδο ἰπβισαθϑηὶ 
διὰ 00 ἀρϑῆον οὗ ἀοἀ ἴῃ ποεῖν σοποχγοίο ὈΠΊ 
(Βοπι. χὶ. 14; 1 Τίπι. ἰν. 16). [5 {818 Ῥββϑαρθ 
ταϊ ἰβίθυβ ἃγο Ὀγουχδὲ ληΐο Θοπιραγίβοη 18 1} 
Τμοτὰ, δηὰ ι}16 σϑθδϑοῦ οὗ {18 σοι 8. 50} ἰ8, ὑπαὶ 
ταδη κίη, τ 116 οϑυϊτααἰΐας στυσρίηρὶν [16 ρσῦδοθ 
οὗ ἀοά, τὸ ἴοο ᾿ανἱβὰ ἰὼ (δοὶν δοπιπηοηἀπίϊοη οὗ 
αἰ ἰδίουβ, δα ἴῃ ὑμπὶ8 ΤΒΉΠΟΡ {Π6 0 Βπαίοι ΔΎΘΥ 
δ 15 αοα᾽Β, 1} 8 Ὑἱον οΟὗἨὨ ἰΥδηΒίουσιρ ἰΐ ἰ0 
ὑμοιηδοῖνϑβ. ΟΑΥΥΙΝ. ]. 

γεβ. 8. }0ονν Εἴ τ:8δι ρΙδηῖθοῖΒ δηᾶ ἘΠ 
ἴμαὶῖ νυαϊϑιθῖμβ 816 ΟὨΘ.---ἰ ἐν: οπὲ ἰδύισ 
πΘαΐΘγ. Οοα 18 ὁ εἷς, τι88. Ηθ 18 (0 οπὲ αφεπὲ; 
(86 δῖοὸ απ ἐπείγσιρποης ἴῃ Ηἰ8 Βαπάβ: δηὰ ἐμ οΥ͂ 
δΔΙΘ6 ὁπ6 88 υηϊϊοα (οροίθοῦ ἰπ ΟἸνῖϑί, Βαὺ ὑπ 6 
ΒΣῸ πο ψϑδὺ γοὺ πουἹὰ τᾶ κο ποτὶ ὈΥ̓͂ ΥΟῸΡ 
ῬΑΤΥ δοίη ἰο Ὀ6, βοραγζαΐθ ρεέγϑοηϑ δηα γΥἱγνδ) 
ἠεαάβ ἀπαὰ ἐδαάδτε οὗ ορροδίπῳ 8εοίδ.᾽" ὍΟΒΌ 3. ]. 
Ῥαιυὶ ἀοθθ ποὺ 'θγὸ ἱηἰθηὰ ἰὸ ἀθὴγν ἰΐο αἰ δογοις 
ΤΟ 5. ΟΥ̓́ τηἸἸδίογυβ ΟΥἨ ὑμὶν δβορασγδίθ Ὑοτί, 88 
βουὴ [ΠΥ 8]} βϑιοοα δὲ ρᾶὰγ (Βεηροὶ, Β.Π ΡΟ Ἀ); 
ἢ 8. τοΐοστίηβ ΟἿΪΥ ἰο ὑπΠοὶν οὔἶοΘ δηα ΒΟΥΎ 668. 
ΤΈΘΥ 8τὸ δἰ κο τη ἰδίοσβ. Απάὰ [ἴῃ 80 Βαυϊῃρ ἢ 
ΤΆ68}8 ἰ0 σουηϊθγδοῦ 8} Υἰ σα] τῪ δηὰ 4}} χα] ιδίΐϊοη 
οὗὁἨ ὁ1η0 ΟΥ̓́ΔΣ δηοίμβοσ, ΤῺΘ ὉΠΙ(Υ δῃὰ ταί] 
σοηπηροίΐου, τ ΟὮ 6 δϑβοσίβ, 40 ποὶ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 
ϑχοϊαο αἰγοσβὶιϊοδ Ὁοΐὴ ἴπ ὑμῖν ἸδθογΒ δηὰ ἱπ 
{9 τοοοχπῃίεοι οὗ ἐμ680 ἸΔΌΟΣΒ, οα {86 ρδτὲ οἵ {89 
οτὰ, ἱπ ΜψΑΥΒ δοΣγοβρομάϊης ἱδπογοίο.--αᾶ 



τί ᾿ ἸἨῊΒ ΕΙΒΞΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗῊῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ΘῈ ΒΒ ΟἿΘ 5841} τϑθοϑὶίνϑ ὶβ οὐ τϑυσδσεᾶ 
δοοοτάϊωηρ ἴο μΒὲβ οὐγῇ Ιαῦοι.--- Τὸ ψ γιὰ 8 
“λὲ5 οιρη᾽) --πο δὶ οἱση᾽ βιδηά ἴῃ οοπίγαδί τιν 
ἐαγὰ οη4.᾽ Βοηροὶ βίγ]095 ἰὰ “Δ δρΡρσορσίδίο 
χοροί ἰοῃ δηξθιϊο ἰο (86 ““ὁπ6. κόπος ἀο6- 
ποίο8 πού (9 γεσωξέ, Ὀαὺ (80 1400, ὑπὸ οὔογί ναί 
ἔοτί!. Τ 8, ΠΟΝΘΥΘΥ ὈΒΒΌΘΟΘΒΒΙΙΙ, ἱΏγΟΙνοΒ ἃ 
βάοΙ ιν ἀπὰ ἀεγνοιΐοη ψΒὶσα σδὴὶ ὈΘ οδἰϊπηαι οὰ ὈΥ 
αοἀά δἷοιιθ. κατά ἱπαϊοδίθδ αἰδο [0 αυδ)}δίϊνο, 
δηἀ ποὺ τι ΘΥΟΥ ὑπὸ αυδηί αἰϊνο γοϊδἰϊοι---ἰ δέον: 
οισπ, ὑπαὺ ψΐϊσἢ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ὈΘίοπρΒ 0 οδοῖ ΟΏΘ, 
ὈοΐῺ ἰπ (η9 ΙδῦοΥῦ ὀχροῃαϑὰ δῃὰ ἴπ {μ6 τγοτνατγά. 
ΤΠ μεσϑός, 88 (9 οομοχί ΒΒΟΒ, δ᾽ χη ῆο8 
ἐδ Ὀϊνίηθ ὑϑοοῆρθηϑθ. ΤῸ 1}}} λήψεται (λή- 
μψεται, ΑἸἰιῖὶο Ἰομΐδ ἤΌστα) ροϊῃὶϑ ἰο {86 τονασχὰ 
ψ ἰοἢ {11} θ6 σοπΐδτγοα δὲ ἐπα σοτηΐηρς οὗἩ ΟΠ γνΙδβι, 
(Οοπιρ. ἴν. ὃ; 1 1098. 1ϊ.19; 2 Τίπι. ἱν. 8; θΔη. 
χὶὶ. ὃ; Μαϊί)ι. χχυ. 20 8.;: 1 Ῥοί. νυ. 4). Τἰ8 
ΤΟΔΥ 168. ὈΓδῖδὸ Ὀοβίονοα [ὉΓ ἰὴ ἸΔΌΟΥ ἀο0Π6. 
᾿Αοσογάϊηρς ἰο Βοηροὶ, ““Βοιμοί ἢ Ἰμογ6 ἰδ ἢ 
βαϊνδαιϊΐου. [{ 8 δὴ δα ἴοη ἰο ἦμη6 Ὀϊοαθοάποββ 
ΘΟΠΠΊΟΩ ἰο 81} {1:8 Β ]6οἱ8 οὗὁἩ στδδοϑ, Μ816]., 88 
Οϑιδηάοῦ ΟΌΒΟΡΥΘΒ, ΘΟ. Β18(8 ἴῃ ἐἶι6 γαῦΐουβ ἀρ 665 
οὗ καἸοτΥ (δόξα) οουΐογτοα οα ἔδοτῃ (σορ. μὰ ΚΘ 
χὶχ. 17 8.}ὺ;} Τηογθούον ἰὑ ἰβ 8 γονγαγὰ οὗ ργδοθ, 
Βίποϑ ἐπ τῆ ]9 ὑπὶπρ τοϑὶβ ὌΡροὴ ἰδ 6 ρίδα δηὰ 
ῬΥΟΠλΪΒῈ δπα ορογδίϊοη οὗ ριδοοὺ. ΥὙοί 1 ἰ8 δρ- 
Ῥογιϊοηοα ἰῃ σὶρ) ΘΟΌΒη655, ““ἰ0 ΘΔ0 ἢ Ομ6 ἢ Ϊ8β 
ον." “Βο]δίγοΙΥ ἰὸ τοἀοιηρίου ποιμηρ σα 
Ὀ6 Βαϊά οὗ ἀοβοσί. Βυΐ πιῖτη (86 ΒΡΌΘΓΟ οὗ το- 
ἀοπιρίΐοη, (Π 9 αιοϑίϊοη ΘΟπιθδ Ὁ}, “ΠΟΥ ἐδ 0 Ὁ}}γ 
Ἀ8Β 8 ῬΘΓΒΟῺ ΘΙΔΡΙοΥΘα (80 σγδ09 τϑοοῖνθα δπὰὶ 
στοὰ ιὺ τὶ 1. Ηογα ἱἰὶ οδα Ὁθ ἀδϑβουίοα “Τὸ 
ἶσα ὑμαὺ πδὶΒ Β84}} Ὀ6 σίνοη.᾽ Ταΐβ 15. ψῇῃδὶ 
Ῥϑὺ] πηϑδὴ8 ὈΥ γεισαγα.᾽" ΝΕΛΝΡΕΚΕ. ἸΤμδῦ βυ6} 8, 
Του ΔΓ 8 (0 Ὀ6 Θχρϑοίθα ΔΡρθ 8.8 ἔγοιι δδαὶ 10]- 
Ἰον8:-- 

γεε. 9. ΕΣ τἷὸ δῖ Θοᾶ᾽ 5 [6]1ονν-ἸΌοσ- 
Θια, Θοἂ᾽ 5 Βυβδραηάᾶτγν, Θοἄ᾽ Β Ὀυϊάϊπβ δτθ 
γ9.--ῆοὸ οἰ ρμδιο Ψψογὰ θγὸ 18 ϑεοῦ, Οοα᾽ 8. 
Βίησα ὁ 15 Οοα᾽ δ οΥΚ ἴ0 ΜΪοὮ τὸ ἀδνοίθ Οὐ Γ 
ἸΔΌΟΥ, οδοὶ ἴῃ ἷ5 ονη Ραγὶ, ὁ ΔΥῸ {ΠΟΥ ΘΙΌΓΘ ἰὸ 
οχροϑοί 1 ἔγοτα Ηΐβ ὑγυαϊῃ Ὁ]. 685 ὑπαὶ Ηδ ν}1}} ποὶ 
γοΐυαδο ἰο ἃ8 (Π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ ἰὴ τοναγα. ΤὨ 5 
τοίογοῃοθ (0 ψν μϑὺ ργθοθάθβ (ΜΘ Υ 60) μι88 ἃ ἀοοϊ θὰ 
δανβδηίαρο οὐ (δ. ᾿πίογρχοίαιϊοη τ ἰσἢ τορχαγ 8 
ἰλ686 ΟΣ 8 88 ἃ δΟΤ ΓΘ ΘΏΒΙΥΘ Θχροϑιἐἷοπ οὗ {816 
οαΠΐηρ οὗ Βρ᾽τἰτα] ἰοδοιογβ, ἀπὰ ἐμοῖς ἀθοὶ οὔ 
ΒΟΣΎΪΟΘ ἴ0 {πὸ ΘΟΠρτθρδίΐοη (γον. ὃ [.), ἀπ 68ρο- 
οἶδ} οὐὗὁὨἨ {6 ΟἸΘΠΟΒΒ ἴῃ 10 (γοῦ. 8). [ἢ 1{}}18 
6886 ἴα γάρ, ῶογ, ἰπ χοϊδιον 10 πο θγϑὶ οἴλυβα, 
σοῦ]ὰ Ὀ6 ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΥΥ δηα ἴῃ ταοΐδρομοο (0 {6 
Βοοοπά, 6815] (πίη π46 0). “1 18 αἾ80 Ῥτϑίθγα- 
Ὁ]6 ἰο (δι ἸηςοΥργοίβ θη Ἰν 16, πὶ ΟΥ̓ ΘΥ ἴ0 λα 
ουἱὐ μογο 8 γθῦυκο οὗ ΡΑΓΙΥ ΒρῚΥΊ, [ Κ68 [8.9 ΒΟΏΒῸ 
ἰο θ6: ΕΥΟΥΥ ἰδιηρ 18 ἰ0 ὈΘ ἀϑουίῃοά ἰο οι; 
ἐποτοίοτο ἰο αοὐ Ὀ6 Α4}1] [λ6 φἴοτγ.᾽" Βυπαξᾷ. Τη- 
ΔΒλ οἷ ἃ8 {Π6 ἰάρα οὗ ἃ γον ρα ΓΟΟΘΊΓΒ 4180 1 
ναι ζοϊ]ονν 8, ἰξ ΡΟΥ] 08 τνουὰ ὍΘ ΠποΓΘ ῬΥΟΡΟΡ 
ἰο τοχαγὰ {π6 56 ΒΘη ΘΠΘΟ8 ΟΠῚῪ 85 δΟΠΗΓΠΙΔΙίΟΥΥ οὗ 
αὶ Ῥ᾽ᾺΒ Βαϊ τοβροοίίηρς (Π6 τοσασὰ. [ϑίδῃ]οΥ 
ἐδ 68 {πὸ ““[0Υ᾽ 828 ρίνπας 16 ΤΘΆΒΟ. [ῸΡ {πὸ 
ΟΏΘΠ688 διηοηρ (ἢ6 ἰσλοῖίογ8. “ΤΟΥ ΟὈ͵δοΐ 18 
{π6 8ιτὴ9 (ὑποιρὶ {Πποἷν τιοᾶεβ οὗ ψοσκίηρ 8ΤΘ 
αἰδογοπι), γ᾽ 1ὐ 15 Θοά “0 15 οαν ἔθ ]ονν-ἸΔΌΟΤ ΘΓ, 
εἴς. ; {πθγεΐοτθ πο Ὺ σαηποὺ ὃ6 Βαοὶ δραϊηβῦ ὀδοὺ 
οἶμον." Ηοάρθ σοτηθίποϑ ἰδ6 ἐνο ἰὰ648]. Θεοῦ 
συνεργοί---ΟΑοα᾽Β ΒοΙροτθ, το ψοῦκ 1} ὌΝ -- 
ποῖ: ἦν ῃὸ ἀο Οοα᾽β ΜΟΥ δϑϑοοϊδίθαϊ νυ ̓"" 

δά τ 8510 ]06, Εγθῃ 80 συνεργὸν ἡμῶν, 1 ΤΉ 685. 11]. 
2. ΑἸιδουρσὰ οὐ πογκβ 4}} ἰὴ α}}, γοὶ Ηθ νου 9 
(Ὠσουσὴ Ηΐβ βογσνϑηίϑ, το Η6 γοσοχζηΐζο 5. 83 
ΒΟΙΡΟΥΒ ἰη Ηἱ8 σψοῦκ, δὰ ν ῃμοπὶ ἢ δυ δου 10 
ΟΣ, 868 οΠ6 'π δὶθ οὐ ῬΘΟυ Δ γᾶγ. Οδ)νίὶῃ: 
αχίίμεπι οἰοσίωπι τιϊπϊδίοτιὶ, φμοά, φιώπι ρόΥ 86 ἀφότο 
»οδϑὶξ ὥέωε, πο λοημμποΐοπεε ἰαπσώαηι αὐὐμίοτες αὐ- 
δίϑοαί, ΡέΥ φυοϑ τα δοίιι8 ασίέ, μἱ (απο υἱοϊδϑίγη δατὰ 
60 ἰαδοτεπί (οἵ. Οπἰδμάον ἰῃ ]οοο). Ἠδγο νν6 Βδᾶνθ 
8 δἰπί οὗ ἐδ9 αἰαῖ οὗὨ {86 πιϊπἸβύθγ 4] οἶδ ο, δηθὰ 
οὗ οὖν ΟὈ] καί οη ἰ0 ΚΘΟΘΡ ἴῃ νἱον αοα᾽δ οὐ]δοὶβ ἴῃ 
ἴι, [Τπουρ, μά 664, ἰΐ πιιδὲ 6 Βαϊὰ τπδὶ τὴ6 ἀ6- 
βίχζῃ οὗ ἴ86 δγρυτηθηΐ 18 ποί ἴο ἀἱρσηιν {16 ἐ66σἢ- 
6.8, Ὀαΐ ἰο ἀθδῖο {0 ΘχσΟββῖγθ δι τηδῖθ ρα ΡΟΣ 
(Β61]. Θεοῦ γεώργιον, ἃ Βο]ὰ Ὀοϊοηρίηρ ἰο ἀοὰ; 
ΕΟ 8180 ϑεοῦ οἰκοδομῇ, αοὐ᾽ 5 Ὀυϊ]άϊης. Τι6 Θεηϊ- 
ἐἶνθ οὗ σι (--οἰῦ 186 Θοα νβο 011 γου) [80 Α]- 
ἴογα] ἰβ 1688 διυηρ ποτ, βίῃοθ ῬαᾺ] 18 Βρϑα κίεν 
ἰῃ ἴ:ὸ σομίοχὶ σομσογπῖηρ ἢ 9 ῬΟΓίΟΥΙΏΔ 66 δηὰ 
(6 χονψαγὰ οὗἩἨ ἰϑϑδόποῦδ, δηὰ ἰὴ (ἢ 686 Βιϑί ΘΙ Θ. 8 
[6 18 οβί δ} δΐης ὑπὸ οχροοίδίϊου ὑπαὶ αοὰ ν}}} 
ρτδηΐ ἰο 18οπὶ ἰμποῖν σονασαὰ οὁἢ {80 ατουπαὰ (δαὶ 
ἰδὲ οπ νν Βῖολ {ΠΟΥ͂ Δτὸ δὶ ψουκ, ὈθΙοηρΒ (0 Η τι. 
Γεώργιον (αἶἷ8ϑο ἰῃ ῬΓΟΥ͂. χχὶν. 80: χχχὶ. 10}: 
{ὦ ἰαπά, α βεϊά, α φαγάεπ, α υἱποψατά ; οἰκοδομή, 
ἃ νοτὰ οὗἩ {10 Ἰαίον ατϑοϊκ- οϊκοδομία, οἰκοδόμημα. 
Βοί ἱπάϊσαίΐο {π8 Κὶπὰ οὗ Ἰαθον ρΡυτδιαρα Ὀγ αοαὐ᾽ 5 
60-ΟΥΚΟΥΒ: δ6 ουϊναίίοη οὗὨ 4 ἤο]ὰ, {86 γχϑδγ- 
ἱπρ οὗ 8 Ὀυϊαΐην. Βαϊ ἴῃ πιδικηρ αοα (ϑεοῦ) 
Ῥγοιιπϑηΐ, {8.6 βυ Ὁ οί8 ὁ Ὀοΐ δἰ. 68 τοι σο ἱπίο 
6 Ὀδοκργουμὰ πῃ 8 ΘΟΥΓΘΒΡΟΏΘΪΩΣ ἄἀδρταα. 
Ηδποο ποῖον “ γ6᾽ (ἡμεῖς) ΠΟΙ ““γοι᾽ (ὑμεῖς) 
18. Ἔχργθεβοὰ. Τδηρς (86 ψ 1010 οοηἰοχὲ ἱπ 118 
ὈΓΟΔΩΟΣΥ Β6ΟΡΘ, 8δπὰ σοπδίἀογίηρς {ἰπ6 αἷπὶ οὐἅἉ 1868 
ἀν} 016 ῬΔΤΆΡΤΆΡΕ, Μγὸ τς Βυρροδθ Ἡ 1 ΟἿ ΤΥ- 
βοβίοπι, {πὶ ἴῃ {ῃ6 γαρϑαίϊθα τηϑηίίοῃ οὗ αοὰ 1π 
ἰδο Ἰδὲ οἴαυβο {πο γ0 ΔΒ 8 ἱπιρ] 16 ΤΟΌυΚΟ οὗ 
(πΠ6 ἰομάθῃου πῃ {16 ΟἸΌΤΟΙ ἴο 68}} {ΠΘτηθ τ ε8 
αἴτον θη [80 Ῥογἀ8.1 (τϑτ. 4) (ο΄. Οβίδπαθυ). 
ΤῈ9 ἔρυτο ἴῃ οἰκοδομῇ (θυ 4] πρ), ΔΗΔΙοροῦδ [0 
πᾶὺ ἴπ (86 ““ἴοτηρ16 οἵ Οοα᾽ (νον. 16; 2 ΟΟΥ. νἱ. 
10; Ἐφβ. ἰϊ. 31) 18 σαγγιθα οι δ8ι}}} ᾿σιιον 1 
ν᾽ δὲ ζο]] οἾ5. 

γεπ. 10. Ῥδὺ] στο Ῥγοδοϑὰβ (ο βίαίθ στ ῃδὶ ἢ6 
Ηἰπηβε} δὰ ἀοπο ἰονναγὰβ οὐθοίϊπρ αοα᾽ 8 Ὀυ1]ὰ- 
ἰηᾳ.--.ΟΑΕ᾽Ἡ)Λὐσοοοτᾶϊηρ πυηῖο ἴδπ6 διδοθ οἱ Θοῦ, 
ΒΟ. τνϑ5 κἰνϑὴ ἀπἴο Π16.---ν ρτγασθ᾽᾽ Π6 
τιθδῃ8 ποῦ πα ἀροβίο]ο ΟΠ 66 85 816}}, Ὀὰϊ 1}058 
ΡϑουΡ ὁπ ον λθηίβ Ν]οῖ αὐδ! θα μἶτα [ον 
Ἰαγίηρ, (86 ἐουπάδίϊοπ (θοπιΡ. 1. ὃ, 4). 11ξ. "ὉΥ 
υἱγσῖυο οὗἩ (η6 ΤαΥΟΥ ΒΠΟΥ πΠίο πιο. Απά {818 
ἔΆΥΟΥ τὴ88 τηϑηἰοϑὶ Ὀοΐ ἢ ἴῃ {116 64]} ἰο οὔδοθ δηὰ 
ἴη ἴπ6 Ὀοϑίονπιοηΐ οὗ {Π 086 οἰ 8 Ἡ ὨΙσ ΘΠ Ὀ]οὰ 
Ηἶπη ἰο ὈΘΟΟπιΘ ἃ 60- ΟΥΚΟΥ τ ῖἢ} αοα, ΒΥ {818 
δοκπον]οαριηοπὶ οΥὨ ͵8 ᾿παἀ οδίοα 685 ἸΏ δανῶῃοο, 
Ἰ)Ὸ ουνϊδίοβ 8}} τιϊβοοποι ρίϊοη ἢ 8 νἰ8ο Ἀπ τ ϊ- 
ἸΥ, δηα δυοϊάβ ἃ}}1 δρρθᾶγδποθ οὗ ΔΥσΤΌΡϑΏΟΘ. 
ΤΊ Βα Π|6 ΘΣΡΥΘΑΒΙΟΩ ΟΟΟΌΓΒ πῃ ἔστι. συ. 18: χὶϊ." 
8; Θκᾳ]. ἰϊ. θ: Ἐρῃ. 11. 2.---8ὲ09 ἃ υνίίδβθ σζβδβίοσ 
τλϑδῖθυ-ὈυΣᾶθσ 1 ᾿Ἰδιἃ ἴθ ουπᾶξιοε --- 
Τ}}}8 ννὯ8 ἀοὴ6 ἴῃ ἰδ 8. ργοδοβίης οὗ Ομ γὶβὲ ὁγὰοὶ- 
βοᾷ, νοῦ Πδὰ ἢγβι 6] 1 οἱ οα {π6ῖν 1810} {τὸ ν. 11; 
1ϊ. 2). [᾿ϑεμέμον, α ἰομπαάσέίοη. ὅϑι. Ῥϑὺϊ ι1568 
(6 Τὴ 86} 9 ΤΌΤΙΩ, γα. 11, δπὰ 2 ΤΊη). Σἱ. 19. 
80. ΖΚ {μ6 πουίον (Αοίβ χυὶΐϊ. 20); ν δῖον 8 Αἱ- 
(16. Τὴ τηδϑου]ῖηο 18 ΨΟΥΥ͂ ΔΡΡΤΟρτγιδὶθ 6 το, Ὀ6- 
οΑῸ86 {86 Τουπάδίϊοι 18 ΟὨσὶθι.᾽" οτδ. ἢ ΒΆΥ- 
ἴῃς (δὲ πὸ Ἰαϊὰ {μ18 “88 δ νρῖδθ σρδβί θυ Ὀυ Πἀθσ, 
[86 ἄοοβ ποὶ νϑιπί Ηἱτηβοὶ δ, Ὀὰΐ ῥγορουπᾶβ 
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γε ϊϑέίομ ἢ οἰδῖταϑ, ταὶ σὺ Ὀ6 τορδιαϑα 85 μα Ὁθ- 
ἰοϊκοποα ἴἰπ {Π6 δοὶ οὗἁὨ ἰαγίνο α 7ομπάαζίοη, Βῖμιοο 
πὸ δἰϊοιωρὲ ἴο Ὀυϊὰ νἱ ϊοῦὺ βοὴ ΤΟΙ π ΠΑΥῪ 
ΨΟΣΚ πουὰ ἱπάϊοδίθ 6 ἴδὸῖ οὗ βθῆβθ. Υοί Ὑ9γ. 
}1 δϑϑῖῃβ ἰὸ ἱσρὶν ἐμαὶ δὸ δὰ χοίθγυθῃοθ ἰο {δ6 
παίμγε ο7 ἰἠε 7ομπαάαέίοη, ἰὼ ὑπαὶ ἱξ νὰ8 [80 ΟΠΪΥ͂ 
ὅη9 βυϊιθὰ ἴον ὁ ““Ὀυϊ αἰπρ οὗ Οοά,᾽" δηὰ βυςσῖὶ ἃ 
ΟὯΘ 85 ἃ 86 Ὀυϊ θοῦ του] δ] οὴο ἰϑυ. 
ποὶ Ὀοΐ} 7]. Σοφός, τοἶδε, εἰὲ{ μἐ---οπἰλοτου σλὲν υὑπ- 
εἰετείαπάϊησ δ ατ. 0 θϑ!9 υδᾶρ26 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
ἐδα οἰδϑβίςοβ. Το οἰαὶπι 6 ΓΘ τηδάο, (6118 ἀσαϊηϑί 
ἐπ ματι βδῃ ἀἰβραγαροιηθπί οὗἨ δἷβ ἸΔὈ0γ8.---ὧὴ ἃ 
διοῖμον Ὀπὶϊᾶθεβ τ ϑχθος.----ἄλλος αἀποίλεν, 
ποῖ ΠΟ ΓΟΪΥ ΑΡΟΪΪο8, Ὀὰὺ 4180 ΘΥΘΡΥ͂ ΡΟΥΒΟῚ Ὑ80 
μδὰ οηρεροὰ ἱπ (89 ψόοσκ οὗ 186 τρ] ΒΥῪ αἱ 
Οονΐηι, "ἸΔΟΥΘ ΘΒΡ6618}}γ (Π 096 ΒυσοοββοῖΒ οὗ 18 
το 676 81}}} ἸΔ ον ΐπρ πη (6 ΟΒΌΓΡΟΙ.᾽᾽ ΟΒΙΑΝΌΕΒ. 
(σον. ἰν. 16). Το δυο, Βα, 88 μθ΄ Αροβίο])ῖο 
4. ΤΠ) 55 ΘΥΌΠ]Δον,᾽ χῖνοϑ ἰδ οδυϊίοη.-- Βα 1οὲ 
δᾶ ΟἿΘ ]Ίοοῖς μον ἢΘ Ὀυλ]θῖδ ἔμ θιθοε --- 
“Ὁ Ηον.᾽ ὦ ε. ἴὰ γηδὺ ΨΔΆΥ, δηα νι} ἩΠδὺ τδῖο- 
τὶ]. Ηδθ {δ08 ΔΥΠ5 ἰμθπὶ οὗ ἰμ6 ζτοδίποδβϑ οὗ 
ἰποῖν ΥΟΒΡΟ δ ὈΣΥ, δηὰ οὗ (89 ἱπιροτίαποθ οὗ 
τοι Κίηρ ἰλ 6 οὐΐᾷοθ Θογσοϑροηα ψ]ὰ {π6 ἔοι πα 8- 
ἐΐοα. Οἱ ἰμῖβ ροϊῃῦ ἢ6 Ἔχ] δίηβ Εἰτηβο οὶ ΓΌΓΙ ΠΟΥ 
ΒΥ Βμονίης δὶ 18 ἐδ ΟὨΪΥῪ ῬΓΟΡΟΣ 1ουηαδίϊοι 
οὗ ἃ ΘΒΌΓΟΙ. 

γεβ. 11. ΕΣ οἴδοσ ἰουηδαδιίου οδὴ 0 
ταδὶ ΙΔ Ὀθαὶᾶθα ἵὑμαῖ ᾿γὶπρ 8 6190.---Ηο 
Β6ΓΘ Ἔχ δίῃ ὙΠῪ Π6 ΘΡΟΒΚΒ ΒΡ οὗὨ δια ησ 
ἐδ διρεγείγοσίωγε, Δ ἃ ΒαΥΒ ποίμἰηρ ἰπ τοραγὰ ἰὸ 
180 ουπάαέίϊοη. Τα Βδα Ὀθοθῃ δἰγοδαγ 1δ]4, δπὰ 
ἮΔ8 ΘΟΠΟΘΒΘΟΪΥ 4}} τίσι. ΤΏοτο σου] ῬΟΒΒΙΌΪΥ 
Ὀ6 πο ᾿άθ8 οὗ σδηρίηρ ΟΥ τιοαλίγίηρ (μαι, [“1ἢ 
ἰακίηρς ὑμὲ5 [ὉΥ χγδπίθα, ΒΘ ᾿}}168 (π6 δἰ γοηρμοβί 
ῬοΟΒ51 010 οδαϊίοι διραϊπϑὶ αἰξουαρίϊηρ ἰ0 ἸΔῪ ΔΗΥ 
οἰδμον.᾽᾽ ΑΔ]. πο δρδδίβ Βοσθ τοϑίβ Οἢ 
“ραπάκδίϊοι,᾽" ὙΒΙΘΔ 18 Δοσοταϊ ρῚ]Υ ρΡυί ἄγϑὶ ἑῃ ἐδ 6 
δοηΐθηθθ. δύνατοι, τοὶ πιᾶν, θὰ εαπ. Ῥδὺ] Π6ΓΘ 
τβῖι6 85 ἰ0 ΟΧΡΥΘΒΒ 8.6 ΔΌΒοΙαὐθ ἐπι ρΟΒΒῚ ὈΣ 1 ν οὗ 
δἴδηρο, υἱουὶ οὐ τον ἀφδιγογὶηρ [86 ΘΠ Υδοίον 
οὗ ἐπὸ Ὀυ1]] ἀρ. Απὰ ἤθηδο ἐβογὸ πδ(ῸΣΔῚ}Υ 20]- 
Ἰοσσϑ ἐμ υἱΐον πάσῃ δ᾽ Ὀ]Θ 688 οὗἁὨ αἰϊοπιρίης ἴὸ 
ἸΑΥ͂ ΒΗΥ͂ Οἶοὺ ἠουπαδίϊοῃ. Το ἐπΐηρ 15 80 δ0η- 
ἘΓΒΡΥ ἴ0 (6 Ὠδίαγοθ οὗ {86 6886, ἰαὺ Ὧο ΟἸ τ δι θη 
ἰθδόθ δῦ Δ ὈΘ ΒΌΡΡΟΒΘα ἩΣΠ[Δῃρ ἰο Ὡπάογίδϊο ἰύ. 
παρή, αἰοπσείάδ οὗ, απ ψεὶ ποί ἰομολέησ; ἈΘΏΟΘΘ, 
δεεῖίεα, δεψοπά, οοπίτατῳ ἰο. πὰ τοραγὰ ἰο κείμενον, 
ἐνίη ἰλέγο ἴθ ΤΑΥ͂ ὯὈο δοϊκοᾶ, τοῖον ὑπὸ ἰάθ8 1π- 
γοϊνοά ἴῃ τέϑεικα, 7 ἰαΐά, οὗ νον. 10, 5. ἤθτο σο- 
Βυϊηθα, 5Βο ἰμαὺ ἰὲ Τοΐοσβ ἰὸ δὲ Ῥ8ὺ] μδὰ ἀσοῃθ 
᾿ ἴῃ ΕΟ 6886 1 ψουϊὰ Βανο Ὀδοι τεϑέντα.᾽᾽ 

ΟΒ}08., ΟΥ ὙΒοΐΒοΥ ἴΐ ἱπρ} 168 δι δὰ ὈδΘῊ 
ἄοπο ὈῪ αοάἂ ἴῃ δοπαϊηρ Ηἰ8 ὅοῃ ἰοὸ Ὅ6 οὔὖν Ἐ6- 
ἀϑοσηθῦ, δπα Ἰαυίηρ Ηἷπι 88 {86 ῬτΤεοΐουΒ ΘΟΡΏΘΥ- 
δίοηο οὗ Ηΐ8 Ομαγοῖ [0ΓΥ ὙΒΘΙΒΟΡ ὁ ἰδ τὶ} 
ἤἬογαβ. ἰο 6 ἰδκθῃ ἴῃ ἐδ τοὶ 16 βθη8θ 88 ᾿γὶπρ 
ἔμοτο “ὉΥ Ηἰ5 οσὴ ἔγοθ ν1}} διὰ αβοὶ."]. Αἀορι- 
ἐπε ἰμ6 δοοοῃὰ οὔ 86 δῦουοϑ ᾿πίογργοίδίίοηβ, [89 
ὙΟΓῸ “1 Ἰδτα.,᾽ ἴῃ γον. 10, νουϊὰ ἱπαϊσαὶο ῬϑῈ}}5 
ϑοσογάβῃοο Ὑ108 (μ Ὠἱνὶπο ρτοσθάυσο. Ηθ δΒδὰ 
Ἰαϊὰ 1ῃ 118 υ͵δοο δὲ Οουϊηί ἐδδὺ Τουπἀδίϊοι τ 1 ΘΟ ἢ 
ασὰ Βδα ρῥτονί ἀρὰ ἴον ἰ6 ΟἸ αΤΘ.. ΠῚ ΘΟ ΒΑ], ὈΥ 
Ῥτγοοϊδϊτοΐηρ ΟἸγῖβδὶ ἐμβό τ 88 (8:6 ΟὨ]Υ ῬΤΟΡΟΣ οὐ- 
δοσὲ οὗἩ ἴδ: }. Τὶ ψουἹὰ δοοοτὰ Ὀοίίον τ (ἢ {πὸ 
ἸΠΟΥΘῸ βΈΠΟΓΔΪ [ΟΓΠῚ κείμενον, δ ἃ 8180 6βί8 Ὁ}18} (πὸ 
ἘπΙρΡΟΒΒΙ ὉΠ ἐν ἀοοϊαγοά ἴῃ ἐμ ψογάβ, “68 ΠῸ 
τῇΔη.᾽ “1 ἀοα ΒαΒβ]καἰὰ ἃ ἠουπαδίϊον, ἱμθη βατοὶν 
80 ΟΥἰβείδη ἰολοῖονῦ ΠῚ ἐπΐπκ οὗὨ Ἰαυὶπο Β.ΥῪ 
οἴδοτ. Ασοογαϊηρὶν, 1 δ᾽80 μᾶγθ στηδὰθ {π18 ὑἐδθ 

ΠΙ|Ι. ὅ- 1. ὃ 

Ὀδϑὶβ οὔ 8 Οδυτγοῖ δὶ Οουϊπί ἢ, πὰ οουϊὰ ἀο τὸ 
οἰμονν 50. [“Τ}Ϊ86 νον, κεῖται, ἴγοω ΨΒΙΘὮ 
κείμενον Θοτ!68, ἀδδογὶριϊνο οὗ ΟἾ τι Β ὁμαυδοίο ῦ 
88 ἰῃ6 οηὁ6 Τουπαάδίΐϊοη οὗἩ Ηΐ8 Οδυγοῖι, ἰ8 Δρρ]οὰ 
ἰο Ηϊμι ἐπ ΗΪΐδ ἄγβιυ ργϑβοηίδίϊοῃ ἰῃ [88 τηϑίοΓ]}] 
[ἸΏ Ρ}]0 δὺ Φογυβδίθηι [0 11]. 84, οὗτος κεῖται εἰς 
πτῶσιν, Τὶ ἷἰθβ ΟΌΒοΥν δ Ὁ]6 8150 ὑπαὶ {8.6 πιλὴ οἵ 
δ'η, Ὑπ0 ρμίασεδ ἠϊηιδεὶ " 88 ἃ Ἰουπάδιΐοιπ οὗἩ (9 
Πδυσοῖ, ἰῃ ἔπο γοοῦλ οὗ Ομ νὶβί, ἰ8 οδ] θὰ ὁ ἀντι- 
κείμενυς. 2 Τ.ΘΒ8. 1. 4. ΟΚΡ8.1]1. Ἡαῖ {818 
Τουπαδίΐοι 18, 18 ἐσ ὑτδββοα ἴῃ {πὸ γον οἸδΌΒ6, 
-- 1ΟῺῈ ἰα ΟἈείδι ὅθδι5.--Βν (18 ἢ ΤΩΘΔῚΒ 
ΟἸεγῖϑι ἰπ Ηἰἶβ οὐ έγδοῆ, Ὡοῦ ΒὲΠΡΙῪ {}|6 ἀοοίγγιε 
οὔ Ομεῖδὶ 88 Ὀοίὴβ 8 ἰππαάδιηθηίαὶ ἀοοίγ!πο. 
δ ον ΤΟΤΙΩΟΥ ἐπι υργοίδίϊοι ὶομ ἷἰΒ δαορίοα 
Ι ὈΥ͂ ΠΩΔῺΥ αἰδιϊηρσυΐϊδηθα οομημηοπίϑίογβ (9 Ἦ οἰίο, 
ΑἸΗ,, ΒιΔΗΪΟΥ), ἰ8β τοῦθ πῃ ϑοσοσάδποο τι (ἢ 9 
ΘΟπ 0 ΣΟΡΓΘδθηίδίϊοηδ οὗ δβογὶρίυγα, δὰ ροῦ- " 
ἈΔΡΒ δἰ8ο τ }1}} (16 ἔοσι οὗ δχρσυοβϑίοῃ ἤ6 16 υδοὰ. 
ΤῊ βοοοῃά, ΒΟΎΘΥΘΥ, 18 ΟΟΥΪΔΙΏΪΥ ΙΠΟΓΤΘ δοῃβὶδί- 
Θηΐ υἱΐὰ ἐμ6 οοπίοχί. [Ι͂ῃ βαυίηρ {μδὺ Β6 μὰ 
Ἰδϊὰ 189 ἔουπάκειϊοη, Ραὰὶ δου] ΟὨΪΥ τφδῃ ἐϊαὶ 
6 δὰ ἴῃ Οοσίμί ἰδαρσμὶ ἐμ ἀοοί τ θ Θοποου πίῃς 
(89 ῬΟΓΒου δῃὰ σψόσκ οὗ Ομ γίθί." Ηορνακ. Βιυϊῖ 
ΒΌΓΡΘΙΥ ἰΐ τῶδ ποὺ ἰλ6 ἀοσίγῖῃθ 88 ϑσῖ {μδὲὶ νν88 
(86 ἐουάδίϊοη. ΤῈ ἀοοίσϊπθ δυβιϊοα ΟὨΥ 88 ἰΐ 
Ὀγουρηῦ Ομγϑὲ ἀἰγθοὶν δηὰ ῬΘΣΒΟΠΔΠΪΥ ρτϑβοπί 
ἰο ἐμ πϊηα οὗ {86 ΟἸυχοΙ, δὰ ἱπαυσραὰ {Ποτὴ (0 
Ῥυ]]ὰ οπα Ηΐπι. Τ}ιὸ αἱδβιϊποίΐοη ΕἸ πρ τπδὶ πί δὶπ 8 
185 8 ΥΟΣῪ Ππηρογίδηί 006. ΤΏΘΓΙΘ 18 δοπβίδπιὶ ἀ8ῃ- 
ον οἵ ΡΟΥΒΟΏΒ τοδί κῃ; 86 ἀοοίγίπε οὗ ΟὨ γὶδί ΤῸΓ 
(89 »εγϑοη οὗ ΟἸιγὶδὶί. Τ8θο ΤΌΤΙΙΘΥ 18 (Π6 Του ἀ8- 
ἐοη οὗ ἃ ἐλεοίοσψ, ἢ ἸαίίοΥ οὗἉἨ ἃ ἐΐ.] 

ΨΕΒ. 12. Τὴ πδίυγο οὗὨ ἰμὸ ἑουππάδιϊου Ὀοὶπς 
Βοίι164, 6 πον Ῥγοσθθαβ ἰο δοββία ον (ἢ 6 βουδσζαΐὶ 
ὝΔΥΒ ἴῃ ὙΠῸ δυροτβίγυσίαυγο χηῖσῃῦ Ὀ6 οαγτϊοὰ 
ὉΡ.--Βαῖ-- “ΤῺ δέ ᾿πιρ}165 ἰπδὺ ᾿ΒΟΌΡΗ {[Π6Σ0 
δ 6 Ὀαὲ οὁπ6 ουπάδίΐοι, {μ6ΓῸ αγὸ πιαπν ἰτανϑ 
οὔἉ Ὀυϊ! ἀΐης ἀροι 1{.᾽ Α4.:,Ρ.]---ὖ ΒΥ ταε Ὀπὲὶ] ἃ 
ὌΡΟΣ ἴ89 ἰοπ ἄδίίος, βο] ἃ, δἰϊν θυ, ρσθοίουδ 
Βἴου 68, υυοοᾶ, ΒΕΥ͂, δβἴυ ὉΌ]6.---ΗἯο 6γο 1}118- 
ἰχαΐθβ (Π6 νδύΐοιδ Κἰπαὰβ οὗ ταδίο. 8] ἐμαὶ ταϊρσιΐ 
Ὅδ6 Θπρ]ογοθα ἱπ {80 οἀϊδῆοθ, οἰΐμον ψοσιὮΥ δηὰ 
ἀΌΓΥΔΌΪΟ, ἰμδί σουϊὰ βΒβίαπα ἐπα ἱἐοαὶ οὗ ἔσχγρ. ΟΣ 
ψΟΓ ἢ] 688 δη ἃ ̓ ἱΠΟΒΡΔΌΪ6 οὗ ραββίηρ ἰδ οχάϑαδὶ]. 
Βοιδ βογίβ δῦὸ τηοῃηί]οποὰ ἱπ Ἰἰνοὶν βυιοοοββίοῃ, 
ὙΪΓΠοαῦ ΘΔΗΥ͂ ΘΧΡΤΟΒΒ ΘΧ Ὀἱ οη οὗ (μ6 αἰ οΥ δ᾽ (168 
ἀπ} } 1964. Αοοοχάϊηρ ἰο {πο Ὀοδὺ δῃὰ Ἰαν χοβὺ υχ- 
ὍΘΓ οὗὁἩ σοτητη θηξδίουβ, ἔγοτῃ ΟἼθι., ΑἸΪοχ., ἀονῃ ἴο 
Οϑίδηάθν δηὰ Μοσοσ, ῬϑῸΪ ΒόγΘ ἱμίθ 8 ἰο ἀθῃοίθ 
Ὀγ {818 Ὀυ απ πιδίοσίαὶ, οἱ ρεγϑοηδ, Ὀὰὶ ἀοοιγἴπεδ, 
ΒΘ. 88 ὙΠ6η Ἰοϊηραὰ Ὑ] ἔδει ἢ πὶ ΟἸὨγβὶ ΤΩΔῪ ΟΥ̓ 
ΤΩΔΥ͂ ποὺ δυϊν {106 ἐουπάδιίΐοη ; Βα ἢ 88 ἴῃ ΟΣ 
δὰ ἀΣΔΌΙἶν ἀο ΟΥ ἀο ποί οΟΥΥΘΒροσυα Ὑ1Γ (86 
Ῥτγθοίοιβ ἰπάἀοθίχυοι Ὁ]Ϊ6 ΘΟΥΠΟΓ-Βίοθθ. Τμδὺ ἰ86 
τνοοά, ΒΑΥ͂ δπἃ δίυ Ὁ0]6 ογὸ ἀοαὶσηθα 'π ΚΘ Ώ6ΓΆ]) 
ἰο ΒΕ ΓῪ βυο ἢ ὑθϑο ῖηνβ 88 τη ρ]οὰ {86 68} 
δα αἰδᾶρυτίηρ Ῥγοάαμποὶβ οὗ Βυτηδπ Ὑγ Βάοχῃ, δυί, 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΕΥ δηὰ Ψ6 0.715} ἰγδά 108 τὲ ἢ 186 ἰνυ ἢ 
οἵ ἀοά, 8. ΥΥῪ ουὐἱάθηὶ. Βυὺ ΔῺΥ δἰἰοιηρίϑ 0 
Ῥδυ συ ]ατῖζο, οἰμο 88 ἰο ὑμῃ6 ἀοφτηδβ γοΐογτοα 
ἴο, ΟΥ 88 ἴἰο ὑμθ Ῥαγίβ οὗἉ (86 Ὀυλ] ἰπρ (ΠΟΥ 6.0 
Ἰηἰοπαοα ον, ψουἹὰ ὈῸ δ 0119 δηὰ ουὖἱ οὗ ἰδ5ίθ. 
ΜΌΟΥΘΟΥΘΥ, ψ͵Δ 876 ἴο Ποϊὰ αὶ ἰο {πὸ 166. οὗ Ὀυΐ 
οπθ Ὀυϊϊης οοηἰθτηρδίθά, ἱπίο τσ 811} {116 
αἰ δογοηὶ κὶπἀ8 οἵἉ πίθου Ἱα] βροοϊδοὰ ἀγὸ ποτκοα, 
δηα ποῖ ἰο0 ἱτπηδρὶπο [88 Ῥοϊαί., Β111Υ., Βίδῃ]ου 
ἰδὺ ἐνο βογίβ οὗ θυ] αΐηρς ἀγὸ πδὰ ἱπ τον, δι ἢ 
ἈΒ ἃ ῬΔ4[λ69 δηῃἀ ἃ αϊ; ΟΣ {πῶὶ ἃ ΠοΪ6 ΟἿἿΥ 88 
ἰπίοπάρα, “180 οὐἱγ οὗ αοἀ,᾽ ἔος ἱηβίδῃοο. γΚΓ9 
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16 ΤῊΕ ΕΙΒΒΤ ἘΡΙΒΤΊΕ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ͂, 

ταὶ 8150 ΥΘΡῪ δρρσορσγίδίοὶυ, Ὀὰΐ σαί ον ὈΥ ὙΔΥ 
ΟΥ̓ δοοοπιπιοάδίΐοα, Ὀχΐης υὑπάον δοηϑι ἀθγδί 0 
Βογο ἰδ6 αἰδιϊηοίένγο ρῥγδοίλοδὶ ἔσγυϊϊ8 ργοἀυποοὰ 
υπάον (86 αἰδαγοηὶ Κκἰπὰβ οὗ ἐθδοιὶηρ διὰ {πὸ 
ἀϊδογοαηί βογίβ οὗ ΘΒ ΌΤΟΝ ΤΠ ΘΙ ὈΟΓΒ ὈΤου ἢ ἰπ διὰ 
ἰγαϊηρὰ ὑπάον (μδ0 βδῖωθ. [80 ἸΤμοοάογοὶ δἀορίοά 
ὉΥ δίδου, γο ἀθϑοβ ἐπ6 Ῥγϑοίΐοαὶ ἔγυϊιθ [86 
πιδίη πίη τοΐογγθαὰ ἰο, δῃὰ δαὰάβ, “Πο 8 Βογθ 
Ῥτοραγίης [80 ΜΑΥ̓ (ὉΣ ἰῃ6 δοουδείϊοῃ οὗ {μα ἰηῃ- 
οθϑίπουβ ρογβοῃ.᾽). ΤῸ ΒΌΡΡοβο, βούγονοῦ, τ ῖῖἢ 
ΟἸ8}., μ8ὲ ἔμϑῦθ 18 ΔΗΥ͂ δ) δῖοι ἰοὸ (Π0 Ὀτίνδιθ 
ΜΟΥ οὗἨ  ΡΟΥΒΟΙΆ] βδιποιϊ βοδίίου, του] Ὀ9 υπίοηδ- 
ὈΪ]6, ἱρδαβην ἢ 885 (86 Θη 16 οοπἰοχὶ ἰγοδίδ ΒΟ] 6} Ὶ 
οἵ ταϊπἰβίοτὶ δὶ ἔπηοιΐοηθ. Ἐ ἀοἸκοΥ ̓ Β ἰηὐογργοίδ- 
ἰἰου ἰΒ ἰοο δοϑίγαοί δῃὰ όπου]. Ῥγοοθοαϊπρ ὁἢ 
ἐμὸ φγουπὰ δαὶ ““ νοῦ ̓ (ἔργον) τγῖτ Ῥ8] βὶρηὶ- 
Ὧθ8 {μ6 οηἰΐτο Ὀυδίῃοα8 οὗ 11ἴ6, 6 ἰΔίκο8 [86 Β60η89 
ἰο Ὀ0: “ΓΟὨΪΥ Βὸ τγῖδο ὈαΪ]1ὰ8 ὌΡΟΣ ὑμ6 ἰγ ἔοση- 
ἀαίίοη ἐπα τίρλέ πιαπηεν, Βο δαὶ 18 σοῦ κ Μ}}} 
δὈϊάα ἰδ ἰοδβὶ, 15 ϑηιι]οὰ ἰοα τονατάὰ. Ηρ ὑῶὃο 
θυ 114 κα οἡ 1ὺ ἀΒ} 8 Ὁ], δὴ ὀχροοὶ ποῆθ. Τλ}8 
ΟἾΪΥ, ΒΟΥΘΥΘΙ, σι Ὀ6 Βαϊ ἴον δὲβ οοτμηΐοτί, {αὶ 
μ6 ν}}} ποὺ ζογίεϊ: ἷ5 Βα] γϑυϊο δἰ ποθ ᾿ὺ 188 ἢ 18 
Ὑ1 δἱ ἰοδϑδὲ ἰο ἔυγί ΒΡ ἐλθ νόου οὗ {1|ὸ Τοτγὰ.᾽ 
Οὐ ἰπῖ8 016 βυ)θοί, οοηδαϊε Οβίδη ον δηὰ 
Μογοῦ. [““Ῥγδοίοιιξ δίοπμδβ᾽" ἈΘΓΘ ΤᾺΘΔἢΒ δίοῃ 68 
νυ ὈΪο ἴον Ὀα]Παΐηρ, δυο 88 σγϑηΐϊθ δηὰ τη80- 
18. ““Οοἱά απά εἰϊυεν,᾽" ΟΥΘ ΘΧ ΘΏΒΙΥΘΙΥ οἰ ρ᾽ ογοῦ 
πῃ δάἀοτγπίηρ δηοϊθηϊ ἰθιη 68, πα δῦὸ ἱμβοΓ ὉΓΘ 
ΔΡΡΓΟΡΥ δον υδοα 88 Βγ1}0}8 οὗ Ρᾷτο ἀοοίγ 6. 
“ Ἡγοοά, ἧαψ απα δἰμδὸϊε᾽" τὸ ἱῃ6 ῬοΥΙΒΒΔῸ]6 τὴ8- 
τον Ἷ8}8 οαὐ οὗἨ ὙΒῚοἢ ΤΑΣ ΠΑΓΥ ΒουΒ68 ΌΓΘ ὈῸ}]ὺ. 
γοοά ον μ6 ἀοοΥ8 δηὰ ροβίβ, δ Ὺ ταϊχοὰ τ ἢ τὰ 
ἴον 086 ν͵ὰἃ}}15, δῃηὰ βίγαν Ὁ} ἴδο τοοῦ ΤΠ|689 
τηλίθγἶδ]9, υπϑυϊ6α ΤῸ (0 ἰδπιρ]6 οὗ αοἂ, 8.8 
ἐμ Ἀρρτοργίδίθ βυπιθοΐα οὗὐ [8180 ἀοοίγὶῃ68.᾽᾽ 
ΗονϑΒ 5]. 

ψει. 18. ΕΥΘΙΥ τϑη᾽ δ νοῦς Ὑ111 ὉὈ6 
ταιᾶθ τδιίθαϊ.---Τ}) 0 που οὗ ον 9 η 655, 
{6 ἀν Ὀ ΠΥ οΥ ῬΘΥ ΒΒ ΔΌ]ΘΏ688 οὗ ὙἘλί 8. τη 
88 Ὑγουρμί ἰ8 ποὺ 0 Σοταδὶη ΘΟΠΟΘΔ]66. ---ΕὌ Υ 
[89 δὰν νυνὶ} ἄθοϊδασϑ ἐϊ.---ἰ 6., νι 1}} τη Κο ουΐ- 
ἀοηΐ νι θδὺ ἰΒ χοηυἶηθ ΟΥ ποὺ ρσοηυΐηο, μα 185 
ἰσυ ἢ δηὰ στ] ϑὺ ΤΟ Βῆον. Τΐδ 18. ἃ τηαίο Γ 
μοὶ οἴζθῃ ΤΟΠιΔίἢΒ [ῸΓ 8 Ἰοπρ ἰΐὴ6 υηοογίδίη. 
Βαὶ ψῆδὺ δὸ ψὸ ἴ0 υπαἀογβίδηα ὈΥ̓ (8 ἀαν οἵ 
γευείαίϊοπ 3 Νοὶ σογίδίἸΥ (μ9 ἐΐπι|6 οὗ 6γ88- 
1οτ᾿Β ΟΥ̓ΘΡΓὮΓΟΥ [848 ϑίαγκϑ]Ί, ὉΣ π 9 ΑΡοϑβι1ο ἰ8 
πού βροδκίης 6σθ οὗ δον 5 ἰγδαϊιϊοηβ, (86 ν- 
ΕΪΥ οὗ ν ἰο νου] ἰμθη Ὅ6 οχροδϑά. Νοῦν γοὶ 
ἐἶπιρ ἴῃ ΖθΏΘΓΑΙ, ΟΥ ΒΥ Ῥτγοϊοηροα Ἰρ586 οὗὨ ἰΐπη6, 
ἔον ἵμο ἴοτπι “ ἀα γ᾽ 8 ον ον ἀϑοὰ ἴῃ {18 ΒΘ 56 ὈΥ͂ 
(86 Νὸν Τοθίαποηὶ γί ΓΒ, ον του] 1ὑ Βαϊ. (86 
ζοϊ ον σουίοχί. Ενου βίποο ἐπ ρογὶοα οὗ {μ9 
Βοϊοτγπιαιίοη, Οδἰν π᾿ Β υἱ ον 888 ψ  6}γ ρυοναι)οᾶ, 
ἐμαὶ {πὸ δἰϊαβίου ἤΘΓῸ 18 ἰο {86 ἐϊπ|6 τῦῦδοπ [86 
Ῥαυγο Κηαον]οᾶρσο οὗ {πὸ αοβροὶ δβδμουϊὰ βργοδὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ 6 οασίῃ. 8.0 οἰ βοῦβ αἰδο. Βυΐ 1ῃ9 8ροεβ- 
[0116 ὕϑᾶζα ἀπά τηοάδβ οὗ ἱμουκιὺ αυσδηΐ ΟἿΣ 
ππαογβίδηπαϊηρ ᾿ἰ ΟὨἿΥ οὗ ἐμ ἀλγ οὗ Οἢ γ δι Β ϑεοοοηὰ 
σοιίηνρ (σδοιαρ. ἰν. ὃ; οπὶ. 1ἰ, 10: 2 Ὅον. ν᾿. 10). 
ΤῊ]5 18. ἐπ 6 ροτγίοι οὗ (Βαϊ βοασοβίηρ, δι Πίηρ {γ14] 

.- ψΐοι ἰβ. (9 Ὀορὶῃ αἱ τ6 ἢοα86 οὗ Οοἂ (1 Ροῖ. 
ἦν. 17). δὰ τ οι αὐου πιβηϊ τ]ὰ ρροϊ 68 νν}}} 
ΤοΔΟΝ 118 σοηϑιιτηϊηδίϊοη ἰπ [86 ΔΡΡΘΆΓΒΘη6Θ Οὗ ΟἹΤ 
Γογτὰ. [Ι͂ὰ {ἰιϊθ βοῆβοὸ {6 ννόογὰ ““ἀαγ᾽᾽ βίδη ἐδ 
πίοι ΔΏΥ ΘΧΡΙ Δ ὨΔΙΟΥΥ ἴθγπι ἴῃ ΗρφΌ. χ. 26; 1 
ΤΉο88. ν. 4 8β8.---Βϑοαῦδβο ἐξ ἰ6 χϑνθϑ)ϑᾶ ἱὰ 
το.--- Βα 15 τονϑαῖο ἢ ΤῊ ψοΥΚ οὗ Ὑΐοι Β6 
885 }ιιδὶ Ββα:ά ““1ῖ 888}} 0 πιδὰθ τιδηΐΐθοὶ." Τὸ 

(ἷ8 1 ἰ5 οὈ͵οοίοα ἐμαὶ ἐπ 6 βϑαΐθποο που]ὰ ἰπ (μδὲ 
0886 ὮὈθ ἰδυϊοϊορίοα]!. Βυὶ 6 τοροίξιϊοη οὗ ἐμὲὶθ 
Ῥγομΐποηΐ ὑμουρμί ψ1}}] ΔΡΡΘΑΥ 1688 βίσζβηρθ ἰπ 
υἱὸν οὗ ἰ86 μοὶ ἐμαὶ ἐὺ 18 Ἰλογ9 αἰδίϊμοι] γ ἀ6- 
δηροὰ ὈΥ [δὸ δοἀάϊώοπδὶ πνοσάβ, ““ὮΥ ἤγο,᾽" δὰ 
{μδύ (9 10] ὁ νίπρ οἴδυδθ ἈΡΡΘδσΒ ἰὸ "6 ἃ διϊΐπς 
ξυστοῦ ἀονοϊοριηϑηὶ οὗ μοι. [{ που]ὰ ἱπαοοὰ 
θ τοοϑὺ Ὡδίυγ8] 0 σοβαρὰ “ἀδΥ᾽" 88 {86 ἱπὶησς 
γονθδὶοα. [80 ΑἸἹῆ,, βιδηϊου, ογάβ., Ηοάχο]. 
Βυΐ ΠΟΎΒΟΓΙΘ 18 1( βαϊὰ ἱπαὶ (80 αν οὗ {86 1ογὰ 
ἷβΒ τουθδὶϑά. ὅυοι ἃ τιοᾶὰθ οὗ βρϑϑςοῖὶ νουϊὰ ὈΘ 
ἀπαδυ8). [1 ψόγο Ὀοίίον, τὶ Βοηροὶ, ἰο ΒΌΡΡΙΥ 
“9 1,οτὰ᾽ δ ἐδ ποιηϊηδίϊνο, δίποο ἱπαϑοὰ ἐὲ 
5 ἐῃὴ9 ἀδγ οὗ ἐλε ζοτα ἱμαὶ ἷἰθ γοΐοσσοὰ ἰο, διὰ 
(818 οοηϑίγυοίΐζοῃ πουϊὰ πανὸ 1.8 Ῥ8γ8}16] ἱπ 2 
ΤΏ 688. ἱ. 17: ““ 65 [868 1 οτὰ 9 6618 8}8]} Ὀ6 Γ6- 
Υ98]6 ἤγοτῃ ἤόδυύθῃ ἷπ βδυνίης ἢτο.᾽"" Ἠογο ἢγσϑ 
18 ΓΘΡΥΘΒΟΏ θα 88 δοσοιρϑηγΐης (πὸ τιδηϊθβίδ- 
(οη οὗ ὅθδι18, (μοΐ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 88 ἃ ΠΩ 68}8 Οὗ γ6Π- 
ξεθπηοθ). Βυυὶ Βυ0} 8 ΒυρΡΡ᾽γίηρ οὗ ἃ ποσὰ 18 
ὙΑΡτδηϊοα ΟἿΪΥ ἴῃ 0880 ὯῸ ΟΙΒΟΥ Βυϊ.8}}]0 ΟΣ- 
ΡΗἰδηδιϊο ὅδ 6 ουσπὰ. ΙΓ 898 ““ποΥκ᾽ Ὀ6 (9 
ῬΓΟΡΘΟΥ Βυ]εοὶ, “86 γ᾽ τουδὶ Ὀ6 ἰδίκθῃ ἰο ἀθ- 
ποίθ ἐμαί ὈΥ νοι (86 τοῦ 8 ἰοδἰοα. Τὴ τὸ- 
Ἰλιίοη οὗ ἐπὶ οἴδ89 ἰο (Π6 ογοροίΐηρ θη που]ὰ 
θῸ 118: Ὀοσᾶυδο ἦτο ἰδ [09 ΒφΌ ΠΟΥ ὈΓ ψΑϊοΣ ἴῃ 6 
ὙΟΥΚ 18 ἰσὶοά, (που θέοσο τι} (ἢ 6 ἀδν οὗ (86 ἱογάὰ, 
ψῆο ἰβ (0 ΔΡΡΟΩΡ ἱπ δαμιίπρ ἤτο (2 ΤῊ 688. 1ἱ.), 
πὸ ἀλΥ τ ϊοὶι 18 ἐο ΤΉ 88 δὰ οὐϑὴ (Μδίίῃ. ἐν. 
1), πιαῖο ἐμὲ οὶ τηδηϊθδβί. [“Ὁ Τὸ βου {86 667- 
ἑαὶπίῳ ἀπὰ »εγρείμαϊ ἐπηπεποο οὗ ἰδ βοΓῪ ἱτὶαὶ 
ΟΥ̓ (80 [,δ8ὲ θαυ, Ῥϑὰ] 868 (ἢ 6 Ῥγοβθηΐ θη 39 
(ἀποκαλύπτετα ἐ) ἰδ τουεαϊοα,᾽""  ΟἈ08.--ΑΑΑἸ ἃ 
ΘΕΟΒ ΟὨΘ᾽ 5 τνοσῖε, νυν δὶ δου ἰϊ 16 τ1]5 χθ 
ἐϊ80]7 61186}} ῬὉχονο.--- 18 οδυβο βίδπαβ ἱπά- 
ῬΘηάθΏ Υ οὗ ὅτι, δεοαυδε, δὰ δυπδ ὕὉὉΡ {μ6 
Ὑ 8016 γα, δίδι ἱηρ ΟΠ66 ἸΏ0ΓῸ (86 ογὰθ8] 60Ὲ- 
ἰοι  ]δ θα δηὰ {πὸ ῬΘΟΌΪ ΔΤ πηθ8ῃ8 οὗ [5 δοδοϊη- 
ΡΙ δ πιθηῦ. [ὑ 18 {π9 ὅτο ἰμδὶ 18 ἰο ἰγὺ 89 ψΟτΚ, 
δηα ἀοιηομῃδίγαίο 8 αὐ] ἰγ---τὸ πῦρ αὐτό, ἰλε 
"τε ἐϊδοῖ, ὌΥ 8 οσ βρθοῆο δοίΐοῃ. Τμδὶ {818 
ποθ 8 ποίΐμ ον {86 ΗΟΥ βρ᾽γὶΓ ΠΟΓΡ γοί ῬογΒοΘοῦ-- 
(008 οΥ̓͂ΔΩΥ δοτί ἐπ ουἱάδθπί ἔγοτω (86 ἱπίογρτοιδ- 
ἰἰοη ρίνϑη ἰο ὑπὸ πτογὰ “" ἀδγ.᾽ 8111 1088 (Θ 8 Ὁ]6 
6 (ὴ9 Βοπιδὴ ΟδίΒο] 6 ἱπίοσγρτοίδίϊοη, ἩΒ16ἢ ἀϊ6- 
ΘΟΥΘΡΗ ὮΘΡΟΐΗ 85 Δ δου ἴ0 ΡυγχαίονΥ. (Οου 61} 
οὗ ΕἸογϑῆθοθ). [79 ἔγθ οὗ σμῖορ 8ι. ῥδὺ] 
ΒΡΟΔΙΚΒ ἰδ ἱπ6 ΕἾΓΟ οὔ {πὸ αγοδὶ θδυ; ποὶ ἃ Εἶσθο 
οΥ̓͂ ΔὨΥ ἰπίογτηοάϊαίθ βἰδίθ. Απὰ {πὸ ΕἾΡο ὙΠ ΘὮ 
86 ἀοδβουὶθθβ ἀοοθβ ποὶ οἰδαῆδο, 88 ἰμδὶ ἱπί στα - 
αἰο ἄτο 18 ἐοϊχπιοὰ ἰο ἀο, Ὀυΐ ἐγίεα δα ἀεϑίγουϑ. 
15 ποὶ ἃ Ῥυγμεαίογίαὶ Ὀυΐ α ῬΥΟΒΔΙΪΟΠΑΤΥ ΕἾτα.᾽ 
ΟΚΡΒ. Βοβίαθδ “" Ῥαὺ] ἰβ Βοσθ βροδκίπρ οὗ το ϊἢ- 
ἰβύογ 48 δπὰ ἐποὶν ἀοσίγίποδ, δηὰ ποὶ οὗ Ὀο οΎΟΥΒ 
ἴῃ ζοΠ6ΓΆ).᾽" Ηονραξκ,9,γν. 1]. “δε ἀθῆγυ ποῖ 
ἰπδὲ διηι οἰραίί δ οὗὨ ἐδοὸ ἡπ41ο6141 το οὗ ἰ6 188 
ῬΑΥ͂ πιΔΥῪ ὃο ἰγδοοϑα πῃ (Π6 οΓῪ ἰγῖ8]8 τ ἢ ΗΘΚ 
αοά νὴ] νἱδῖὶ Ηΐ8 οσσῃῃ Βοῦβθ (1 Ῥοὶ. ν. 12--17): 
Ὀαὺ (6 νο ὈΥ σπ ῖοῖ ΟὨ γι ϑιϊδηβ 11} θὸ τεοδηοὰ 
αηὰ ρυτρχεὰ Ὀοίοτο ἵμὸ ὁπὰ σοῖο ΜὉ1}} ὈυΓ ποῦ 
οἢ {πὸ ΟὐΒΘΡ βίάα Ὀυΐ {π18 δ'46 οὗ ἀοδίν.᾽" Ἧ. Ἐ. 
Βεβθεη. ΝΕΑΝΡΕΒ 0 (80 ΘΟὨΓΓΆΓΥ Βαγ6: “7190 
ἔγϑ 18 δὴ ἰτῆδιχο οὗ {πὸ ὑσορτοδεῖγο ρυγιγἱηρ ὕτο- 
6685 ΜΈΣΟΝ ρῸ6Β ὁπ ΔΙοη 6 σουΤ86 οὗ ἐμ ἀ6- 
νο]οριηθμὶ οὗ ἰδ μισὸ. Τ 8 ργοοο88 Μ0}} δ]- 
Ἰοῦν ΟὨΪΥ Ἡπαύ ἰΒ φοῃυΐηθ δηὰ Ὀἱγὶπο ἰοὸ δίδηᾶ.᾽" 
1 8, Πονγουον, ὑδ9 οαὐνδταὰ δηἀ δυδδίδπι 4] τϑδηὶ- 
[οαιδίἱου οὗἉὨ ὑῃ9 Ἰυἀϊοῖα! ΦΉΘΓΩΥ οὗἉ {16 ογὰ, τῇο 
ὙἾ]] τνοῦῖὶς 88 ἃ ρυνὶ γί Βαπιο, Βὸ ἐμαὶ νου της 
ἴῃ 860 ἸΔΌΟΓΒ οὗ ἰμοδὸ ΜΠΠῸ ΒδΥθ Ὀθθὴ ομάθδγοσ- 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. δ-1ὅ. 

ἱπα ἰο Ὀυϊ]ὰ υρ 189 Ομυγχοὶι, ἰδὲ ἀοθ8 ποὶ ΘΔΥΤΥῪ 
ἐπ υἱνὴμο ἱταργθββ, Ὀυΐ 18 [πὸ γαΐῃ διὰ ρογίβῃ- 
δΌϊο ἰηυθηί οι οὗ πδη, Χ11}} 00 Ὀτουχμὺ ἰο δου ρὨί. 
Οἵ ι8ῖ8 τωϑδηϊίοδιδίίοα γὸ Βδγὸ ἃ Ῥγοϊυθ ΠΟῪ ἴῃ 
180 οοπίϊπυουβ ᾿υάρσιμϑηὶ οὗ ἐ9 ΗΟῚΥ αοαδί, δπὰ 
ἰὰ ἐπ Ῥογϑοουϊοπδ ὙῖοΒ ἰδ 6 ΟμυτοΒ πότο δβυΐ- 
ἴετα. Τμο οἶοοί οὗἰἱϊ ἱ6 ὀχ Εἰ Ὀἱ θα δπεϊι 6 .168}}γ 
ἴα 

γεκμβδ. 14, 1ὅ. 1 δὴν οὔϑ᾽ αὶ υσοσὶς 88}8]} 
δοίᾶο το Ὧ06 ὍΌΙ ἔθσϑοι, ἢ 6..8]} 
τϑθοϑίνϑ 8 τϑνυνδσά.--- 18 18 ἐμ Ῥοβὲιῖγο δά. 
Μενεῖ, ὁδὁλαϊξ αὐίά6 (ἰλ9 ἔπ γθ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 8 τὶ} 
κατακαήσεταμ), 88.8}} βίδπὰ ὑπ6 ὅγε ψ ΐ 6} ἰδ ἰο ὁοη- 
Βύπιο 8}} ἰμδὶ ἰβ ὑπποσίθγ. “Βονδσγα,᾽᾽ 88 ἰὼ 
τοῦ. 8. ΒΚ {μὶ8 τϑ: ἸΏ ῦ ποἀογδίδη ἃ οὐ ἰδ 006 
βεοπὰ, ἃ ργοβοπηίδιΐοῃ Ὀοίοτο ΟἸχίδὶ 85 ἃ {8 1}}}}] 
δοὰ ἔγσυὸ νου κιθδη, τ οθο νοτὶς 18. ΠΟΠΟΣΔΌΪΘ ἰο 
ἰλο Μέαδίον (1 ΤΊ)ιοβ8. ἰϊ. 19 8΄.; ῬΒ1). 1ἰ.. 1δ 8..); 
δὰ οὐ πο οὐδεν βδηά, ΔῊ δρροϊπέπιοπί ἰο εἰσ οΥ 
ἐγαδίδ ἴῃ ἰδ Κίπράοτῃ οὗ αοα (Ὀδη. χὶϊ. 8; Μαιιῃ. 
Χχὶχ. 28: 2 Τίπι, ᾿ν. 8; Μαίιδι. χχυ. 21--28). “ΤῈ 
δυϊαϊηρ οὗ ἈΪ8 οαϊ809 Μ11 ἨῸ {(80}7 ἷ8 ρτοδὶ 
τουγαδσγα, )υδὲ 85 Ῥβϑὺ] ἰδυτὴδ (86 ὕγαϊὶ οὗὨ Βἷβ ΙΔ ΌΟΥ, 
διὰ οὗ Βὶβ ἐουαπαάϊηκς ἐἰμὸ Ομ υτοἢ ἷ8 θοδβίϊη ας δηὰ 
εἷβ ΟγοΟῦΤῃ ἱπ 86 ἀδΥ οἴ (10 [οτὰ (2 ὍΟον. ἱ. 14; 
ῬΒΙ], 11. 16: 1 Το88. ἰϊ. 19). 5.11} τὸ ἀο ποί ἴπ 
πὶθ δοιωρ οίοῖν ραῦυρο 16 τονδγὰ οὗ 8 ἰχὺο 
Ὀαϊ] ον." Ἢ. Ε. ΒΕΒ5ΕΕ.---Νοχί σομη68 ἰδ Π6- 
Ενιῖνο β[46.-- 1} ΔΗΥ͂ σπϑ᾽' 8 ὑσοσὶς 688}} ὈΘ 
Ὀπ:σειθᾶᾷ, 6 5818]} βυοσ 1086.--- Το οἴ Β8ῖ 08 
οὗ ἐμὸ δοῃ)υποίίοι 18 οὐηρ (0 ἰδ ταρί ἃ τἦιϑἢ οἵ 
1886 ἱπουρμί, δηα ΤΘΏΘΔΟΥΒ ὑμ6 θέν ]6 τρότὸ υἱνυϊά, 
ΤῊῈ6 “1088 ΒΡΟΚΘΙ οὗ ἰδ ποὶ οὗ “19 ποῦκ,᾽ Ὀαΐ 
“(ἢ γονογά.᾽"" Ττυθ, [πὸ Ἰυαἀϊοϊα! ἔγο, π πο ἢ 
δΟΏΒΙΓη65 81} ἐρυτο δηὰ υπίθηδ]6 ἀοσίχίποθ, 
Ὑ} 4150 ΘΟΏΒυπι6 ᾿ἷ5 Ὑ7801]6 ῬΟΓΟΥΔη66: Ὀπΐ 
ἰλ9 ΘΟ ΒΘαῦΘ6Ππο6 Ὑ{}} Ὀ6 ἐμαὶ [6 νν}}} ἔογίοὶἐ Ηἷ8 
τον δα, δηὰ 80 ἴβόοὺρ ἀδιηδρβο (σοιρ. ζημιοῦσϑαι, 
2 Ὅος. υΥἱὶ. 7-9; ῬΒ1). 1... 8; Μαίίδ. χυὶ. 26). [“ἢὶ 
186 Ῥοββὶ Ὁ19 ἐμαὶ {818 τ 80]9 ἱπιαρο, 88 δά ἀγοαβοὰ 
ἰο {89 ΟοτΥίη! ΙΘΉΒ, ΔῪ δανθ ὈΘΟ6Π Βυρβροβίθα ΟΣ 
δὶ 1οδϑὺὶ 1]]αδίγαιοα Ὀγ ἐμ9 δοΌαρσταίοη οὗἉ Οο- 
χη ἀπάον Μυτηπιίυδ; ἐδ βίδιϑ! ἰθγηρὶθδ (009 
οἵ πότ Γαδ πη ς ἰοὸ {μπ18 ἀδν) δβδἰδῃηάίπρ δαιϊάδί 
180 υπίνοτϑδὶ ἀοδιγυοίϊοη ΟΥ̓ [9 Ιο8 πο. Ὀυϊ]ἀ- 
ἱπρΒ.᾽ ΚΒ͵ΙΑΝΙΕΥ].--Βαϊ μ6 δἰτδ0]7 6114}} ὈΘ 
βανϑθᾶᾷᾶ .---,αὐὑτός δὲ, ἦἠΥε ἀὐηπδεῖῦ, δα οοηἰγδδίθα 

(9 τουαγαὰ [85ἀ 4180 τΠῚῚ {Π6 ΤΟΥ]. Ηθτο 
ἐξ ἱ6 Ῥγοθυρροδβοὰ ἰδμπαὶ {πμ9 ἱπαϊνἑάυ 8) 85. ὈΘΘἢ 
θυϊαάΐπρ ἱπάθοα ὕροὴ ἰδ τυ Τουπάδίίοι, Ομ τἰϑί, 
Ὀυξ Βῶ8 (δι θὰ ΟΠΪΥ ἰπ τοδροοῦ ἰοὸ {118 ΤΏΔΏΠΟΤΥ οὗ 
πἷ8 θυ] αἴης (!γοπὰ ἐπῆν οὗὨ (6 β68ἢ οὗ; ἔγοπι 
ἐσβοόγϑῶσο, ἃ5 Οδ]νὶη δυρχοϑίβ). ΑἸοσοίμο Ὁ ΒΌροΥ- 
ἄπυὰβ δηὰ ἱποογγϑοὶ τυου]ὰ 1 Ὀο ἰο ἰΓαπβ]δίο ᾿ὲ “ἢ 9 
ἐδ, Ὅ6 βανοά, Τ70 ΒΌΡΡΙΥ ἰΠ6 οοπάϊκίοπ, “1 ἀ 6 
ῬοΒββὶΌ16,᾽ 18 ὙΒΟΪΙΥ͂ ΔΡΌΪΊΥΑΥΥ; δηὰ β61}} ΙΏΟΤΟ 80 
9 δἯικυθ ἰδδί ὈΥ “ΤΟΥΚ᾽ ἰ8 τηϑϑῃὶ ἰδ 6 βοδο- 
ἶδιβ οἵ ἃ σοοῦ ἐϑϑοθον ὙΠῸ Ὀουῖδὴ πὶ ποῦς Β18 
ἔοαϊι, ΜδΩΥ οὔτ8μ6 ΕδίδοΥΒ ἱπίοσρτοι σωϑήσεται, 
δὲ δαυδά, ἴῃ ἰπ6 8080 οὗ τηρηϑήσεται, δλοιμαἱ δὲ 
Ῥτεδογυεά, 88 ἰῇ 1ὺ τλϑϑηΐ: 8}8}} θ6 ποί δηπὶ Ἰ]α θα 
αι Κορί δἰἶτο ἴῃ οὐθγῃδὶ ἰοτιηθηίβ δηὰ ἴῃ ἤγο. 
Βυὶ τΒΐ8, δρατὶ ἴσοι 4}} οἵβοσ οὐὐθοί οηβ, 18 οΘοῃ- 
ΤΓΆΓΥ ἴ0 ἐμ6 πδᾶρο οὔ ἐβ6 πογὰ ἱῃ (86 Νοῦν Τοδίδ- 
τϑῦϊ. [ὁ δὴ ΟἿΪΥ Πηὸδ: δ6 88118}}] οδίδὶμ 
δαϊνδαίΐουι 'π Ομτδί. “Ἡδγο ψγ͵ὸ δϑδνθ ὁ0Πη6 ΟἾθ8 
ονἹάθποϑθ ἐπὶ βαϊναίϊϊου 18 ποὺ ἃ γεινναγά, Ὀυὺὲ ἰδ 
ἔγοοῖγ χίτϑι ἰο υ5 ἐἰΒτουρὰ ὑμ9 χηονἧ 8 οὗἩ ΟΠ τἱδί.᾽ 
Ἧ. Ε. Βεδθεη. -- οῖ 8ὸ δα τὨσΟΌΡὮ Εἶτο. 
--π(διὰ πυρός). Βογοὶῃ 18 ὀχργοβδοὰ {89 πδ- 

“1 

ΤΟΏΘΔΒ οὗ 8.09 ῬΘΙΒΟΠ δ ὅβοᾶρο. Ἦἢο ν|}} Ὀθ 
ΒηδίοΠθα 88 8. Ὀγϑμὰ ἴσγοτη ἰδ 8 Ὀυγπίηρ, βανίης 
ποίη θὰ ἷὶβ. Ῥᾶσθ 16 (σοιρ. Ζδοῖι, 1ἰ}. Ὡ: 
ΑἸλοϑ ἷν. 11; Φυο 28). Τλθ ἱπιᾶρὸ ἐ8 ποὶ {παι 
οὗ ἃ ᾿δῇ ἐϊνίηφ 'ἰπ ἃ οῦδο, θα οὗ οὔθ οσουρὶει ᾿ 
ψ τ ἰλὸ Ὀυ]]αϊηρ οὗἉ 1, δηὰ τγἢιὸ δὲ ἀ 6] ἐγ ϑν5 πὶ π)- 
86} νὶὰ σγοδὶ οοτνγί ἔγοπι ἴμ 9 οοηϑδαρστδίίου ἐμαὶ 
5:88 οδϑυρμὺ ͵8. ΤΟΓΚ, δπὰ 8068 ἱπ βδάπϑβα απὰ 
ΔΏΧΙΟΙΥ [89 1088 οὗ 8}} Ὦ π88 ἀοη9, ἰ0 ἐδ πιλττὶηρ 
οὗ ἰδ Ὀϊθββοάμπεβα. Απὰ βυ ἢ 8 Ῥβσδοὴ δἰΐδ᾽ η8 ΟὨ]Υ 
ἴο ἃ ἸΟΘΥ δίδρο οὗ Ὁ]188 (δορ. Μαίι. χχ. 16: 
Μδικ χ. 81], Ἰδϑί ο1δβθ). 80 Μογοσ, σχοὐεθοιϊηρ 
μοπογοτῦ, ἐμὸ 1468 ἐμδὶ πόογὰβ ὁπ οαν δηγι μη οὗ 
89 πδίυγζο οὗ 8 ργουθυῦ, βίῃοοθ ῥ88] 18 ᾿θΥῸ δρϑβῖ- 
ἵπρ {10 Γ8}}Ὺ οὗ ἃ οοπβιυπιῖΐηρ ἦτο. Βιυΐ πονογίῃθ- 
1658 ἐπο ')80 οὔῃ9 ψογὰ ὡς, 48, ΟΟὨΒΙΓΔΙῚΠΒ 8 ἰὸ 
τορασγὰ 1 δ δυο. ΕῸΥ δἰ βουρῃ ψὸ Βμου]ά ἰῃ- 
ἱουργοὶ ““88᾽ ἰπ (88 8820 ΤΏΔΏΠΟΥ 88 γὙῸ (0 ἰῃ 
Ψπο. ἱ. 14, δη ἃ ΥϑηαοΥ, “7}υ8ὺ 88 ὁη9 ου]ὰ οχρϑοί 
ἧπ 86 ο880 οὗ 8 οομβεορτδίϊοη,᾽ δ0}}} ἰὰ πτου]άὰ 
διηουπί ἰο δοουῦί [89 Βδιρὸ ἱμπίησ. ΟἾΪΥ γγὸ τεσ 
ΒΑΥ͂ ἰὺ 'ἰθ ποί ἰο Ὀ6 υπαἀοτβίοοα 85 ἃ ῬΣΟΥΘΙῸ πιεγοῖψ 
(οοτρ. Οδἰαπάοσ, Ρ. 174 ἢ). 

ὉΟσΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΑΤΙ,. 

1. Αι πιδίεγε ατὰ οο-Ἰοτίεγα ιοἱίλ Οοά.---Ἰι ἴθ ἴῃ 
{μ18 δαὶ (8 ἰρμοβί αἰ κη  Υ οὐὗὁὨἨ ἐδ Ομ τ βιδ ἢ 
ἔθϑο Ὁ σομδὶϑίβ. ΤῸ νίδι ἰο 6 ποίμέης Ὀαΐ δὰ 
᾿ηβέγατηθηίΐ 701 ρογίοσιαίηρ ἰδ 6 Ὀϊνὶπο Ὑ1}}, ἴο δἷηι 
αἱ ποίυΐηρ θὰ: ἐπα 0] Β] πιθηὶ οὗἩ Οοἀ᾽ 5 ἀοεί μηδ, ἐὸ 
ἀφδβίσο ἴο δῦ δῃὰ ἰ0 δχσϑυοὶδθ 0 ῬΟΎΟΣ 886 076 Ὑμδὶ 
ἐ818 11π0 οὗ δοίΐοῃ βου 68, ἐο οογοῦ 0 γονναγὰ, ΠῸ 
ΒΟΏΟΥ, Ὧ0 ΘΗ Ϊ]ογτθης, ὁχοορίξης τι δαὶ ΘΟΠ.68Β ἔΓΟΙΩ 
δυσὶ Δ ΌΟΥ, δπα Β6]Ρ8 ἰο ἐδ6 τοῦ δοιιρ]οὶθ αΪ8- 
ΘθΑΡ,Θ6 οὗἉ [818 οα]]ἑηρ, 0818 18 16 ΘΠμδγδοίοσ:βιῖς οὗ 
ἃ Βογνβδῃί οὕ οὐ, νῖιο 0] οὐ ΟὨ σἰϑί ἰη βοϊ κἀ θη ΐα] 
δηὰ ]οτθϑ, δηἀ ῬΌΓΡΟΣΟΘ ΟὨΪΥ ἰ0 ΒΕΥΘ 80118 Ὁ" 
αοἄ δπά οοπδοογαίθα ἰο {μἰ8 811 μ18 ἔδου 68, δηά 
8 αἰ κοπὲ το ρῬγοδθηὶ ἰο αἀοἂ 8 ψοσὶς μ᾽ θαβίηρ ἰο 
Ηΐ ἃπαὰ ΒΟΏΟΥΘΌΪο ἰο Ηΐ8 ΒΟΙΥ ὅ0ῃ, δπὰ πο ΟΣ 
ΒΟΟΚΒ ΠΟΡ θίγίνοδ ΔΙΟΡ ΔΩΥ ΕἼΟΤΥ [ὉΓ δὲ πι86)7, 
Ὀυΐ 18 σοπίθηΐ ἰμδι αοἀ Ὀ6 οχαἰ θα ΌΡΓΣοπιθ οὐοῦ 
811, δῃὰ (μὲ Ηὶ8 νν1}} ἃ] πὸ βῃουϊὰ Ῥγουδαὶ}. Το 
δυσὶ 8 ῬΟΥΒΟΙ, ποι ἰηρ 18 ἰοο ἱπδίχηἰϊδοδηΐ ἰὰ 
Ὅ6 υπάογίβκοῃ, Ῥγουϊ θα ἀΐ ϑοσυθδ {818 θη. Νο 
τοῦς Μ011 6 ὯΘ ΔΒδιηθὰ οὗἉ ΟΥ ΒῃΠη, δου δὴ ἱμου ρα 
ἢν Ὀ6 διβοηβ ὑμοβθ ὙΠῸ 8.6 ]ἸΟΥ,, ΟΥ ἀοερίδβοα, 
ΟΥ ἀοργαδοα, Ῥγουϊἀθὰ ἴτ6 φγδοίουβ ἀοβίμηβ οὗἁ 
αοἀ τπαῦ Ὅθ ΔοσοιαρΡ] 5.9 ὑμογοῦγ. ϑ'υ ἢ Β0Γ- 
γδηΐθ 816, 1π ἰχυϊ, 60«ὙΟΥΚΟΥΒ ὙΠῸ Οοά. Ηθ 
ἐδ κοβ ἰμθπὶ ἰπίο ἃ 6] ΟὙΒΕΙΡ οὗἁὨ ἸὍΟΣ τὶ ἢ Η]η)- 
85.) , Ηρ 8πᾶγοὸβ τὶ ὑμποπὶ Ηἰἱβ οχαϊ θὰ ὑοῦ κ 
ΟΥ̓́ΤΘΏΘΥΙ ΠΩ, ὈΪ οδδὶπρ;, βδ ποι ἵγηρ δὰ ρἸουϊγίης 
Ἰοβὲ ογϑδέυσοβ. Ηθ βῆδροβ ὙΠ ποτὰ 8180 Ηΐβ8 
δΔυϊμουὶυ, ΗΒ ρότον, Ηΐβ ΒοΌοΣ, ΗΒ ον ἷπ {18 
ψοΚ. Αὐά (δὶ Ηθ ἰδ 80]0 ἰο ἀο Ὀδοδῖιδβο (ΠΟΥ͂ 
δανγο θῃίογοα ἱπίο 8 ἔθ] ον ϑὶΡ τὶ} Ηΐπι ἐπ Ηἰϑ 
ἐποῦρίδ δὰ ᾿πίθπίϊοηδ ΟΥ̓ (6 οροτγαιΐοι οὗ {Π9 
ΗΟ Θμοεῖ; θϑοδῦβθθ ἰμθ βριστὶὶ οὐ Ομσὶβὶ, 6 οα᾽ 8 
Ῥογίοοῦ βοσύδηΐ, δηϊηδίθα μοι; Ὀοοδυθο Ζ ὦ 
τηϊηαὰ ἷβ 880 ἐλεεῖ" τιϊηπαᾶ ; δα Ὀοοϑδυδο {Π6 ΠΟΪΥ͂ 
11 οὗ ἃ β6] -ἀοηγίηρ, βοϊ-ἀογοίθα ἰονθ 'β αἰΐνθ 
δηὰ βίτοιᾳ ἰὴ ἐμοὶν Βοασίβ. ΕῸΥΪ (818 τϑᾶβοῃ, {ΠΥ 
11 ἤν ποίδίηρ ἰο ἀο νὰ ῬΑ Σβϑηΐρ. Τί 
Β᾽ σἰθῶα ἱπϑτὰ ἰ0 800 ΡΟῸΣ Ἰοϑὲ βοι]8β οἱ πρὶπας ἰο 
{π θὰ δη ἃ νης ἴο 8 ΚΘ ὁ πὶ τηϑϑίθυϑ Δ] οη δῖ 8 
οὗ ΟΒσυίβι, οὐ ἴῃ Ηΐ8 ρ͵8οθ; ἰο 860 ΡΟ ρ]ο ἤ ] Ο Ἰης 
ἐλεῖγ αἰγνοοίϊ 5, δπα ΘΣΔΙ Ὡς; ἐλεὶγ ΤΟΥ ΘΙ ΠαπιΔ 
δ ῬΘΥΒΟΩΔῚ Ῥθουϊδυὶλοθ ἱπίο ἃ βίδπἀδσγὰ οἵ 
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ΔΙ ΠΟΥ ὈΥ ψΒίοδ ἰο τορυΐϊαῖο μοῖρ οοπαυσί. 
Βυσ ἢ Ργοσοθαϊηρβ ἰμ 0} ΤΟΡΟΪ, δηὰ ΠΟῪ βέίγὶνθ 
τ 4}} ὑπ οἷν τοὶ σαί ᾿πδιοδα ἴἰο ἔδβέθηῃ 80}]8 Ὡροῇ 
Ομ γίϑυ 38 ὑοῦ ΟΠΪΥῪ ταϑϑίου. Τ1π6 δίας οὐ 
Ὀἶλοοϑ ἰδλοπι, 86 τόσο ἰηΐθηῦ 8.Θ ὑπ 6} ΟἹ Ὀαίῃρ 
ποὐμίηρ, πὰ ραβεΐῃρ [ἴ0Γ ποι ἷπρ. ἱπ ἐπ ΘΙΏΒΘΙΥΘΒ. 
Τῆοη δηὰ {μὺ85 (6 ΟΒυΣοῦ οὗ αἀοάἀ ἰθ ὈυΣ]ῦ ὰρ ἴῃ 
γαῖ. 

2. Τλῆῇῆλ Ολωγοὶ ἐδ αοα ὁ Πεϊά.---Τ 15 ἐγα (ἢ σοη- 
ἰγουθσίβ 811 ραυτίγ δοίϊοη ἰπ (μ} 9 βϑτηθ ὙὙ8Υ (διδὲ ἢ: 9 
Υἱοῦ δὲ ρσίνοη, οὗἉΘ ἐϑδοῦθυβ θοίῃς αοα Β βογυβηΐβ 
δὴ 60-ΔΌΟΓΘΓΒ, σοηἰγογοσχίβ 1. πὸ ΟΠΌΤΟΙ Ὀ6- 
Ἰοηχϑίοοα; Ηο1 15 ν͵}ιο {1118 ὑπ 6 δ. 6]4---εχίεγπαϊίψ, 
Ὀγ (6 ρτοδομίηρ οὗ πο Ἦ οτά---ἐπίογπαϊίψ, Ὁ ΗΪ8 
Βρίγῖι, Ἡ Βαὶ ΘΔ ΟΒ 6 Υ8 (ὁ ἰΒ ἰο ΡΙδηῦ δηὰ ἰὸ ψδίου. 
Βυὶ (10 ποτὰ βοινῃ 18 ΗΪθ βοοᾶ; 4}1 (6 δ ΌΛγ 
Θη ρΙογοα ἰπ 115 ἃσϑὺ μ᾽ δαί ηρ δηὰ δέϊου οὐ]ίτο 18 
ΗΒ αἰ; οὐ Ηϊπὶ ἀδροῃαβ 8]} βδιοοθβθ. Πιουῦ 
ΗΪβ Ὀ]οδϑίης, 811 ῥ᾽ δηιηρ δπὰ 4]}1 νναϊοσιηρ, ἔον- 
ΟΥ̓́Θ 5ΚΙ11] δηα σαγοΐυ, διουπὶ ἰο ποίμϊπς. 
ὟΤΙΒδι ὑππ8 ὈΘΙοΏρ8 ἰο αοα 8 8 βδογϑα ροββοβϑβίοῃ, 
ὙΓΒΙΟΒ πισϑὺ Ὀ6 Βοουγοὰ [0 Ηϊηι. Τὸ τ ἰδ ἰο 
ἰηἰγοάυοθ δηοίθον {ΠΟΤΘ 88 δο-ῬΟβΒΌΒΒΟΥ 8 8 
το κοα ἱσηοτίης πα οοπίθῃηϊηρ οὐ οὐ Β τἱρμί. 
[παοοά, ποῖ ἰο Δοκπον]οάρα (8 τὶ θὺ ἰὴ 118 ἐπίῖγε- 
π688, 8 ὙἸΥΓΌΔ}Υ ἴο ἀΟΩΥ͂ ἰὺ αἰζοσείλεγ. Απᾶ βοὴ 
ἀοηϊα] ἐδ κ68 ρ͵δοο ἤθη νὸ δαορὶ Βυτηδηὴ ἰθθο. ΟΥΒ 
Β8 ΟἿ Ππιλβίουϑ, δηἃ [Ὁ]]ΟῪ ἐμο, δ 68}} οὐυγ- 
ΒΟΙΪγ 8 ὈΥ ΠΟΙ πᾶ. ΤΆθη Οοαἂ ἰ8 ΓΟ θα οὗ 
ὙΠαὺ 18 Η]8 (Βοιι. ᾿ἰ. 22). 

ἃ. 7Τῆε Ολιωτγοῖ ἰς Οοὐ᾽ 5 ἤἄοιιδε.---- ΟἸγὶεί (δέ 7ομπ- 
αἀαζοη-δίοπε, ἰαϊὰ ὃ  ηι.---ο 15 15 0 σγουηά δηὰ 
ΤΊ 6,506 οὗ Δ4]} βοιιμὰ ἰοδοὶηζ. ΤῈ6 Τουπάδίτου 
18 οὗὁἩ Ὀἱνὶπο Ὑόοσί δηὰ οὗ Ἰδδβίϊηα ἀυγαϊϊοη. Τὸ 
Ὀυ ἃ δηγυβίηρ ὁ {118, τ ΒΙΘ. 18 ποὺ δοοοραϊης ἴῸ 
πὸ τηϊπὰ οὗ ΟΝ γΥὶδὶ, 6 ἀο068 πο ΘΕΤΥΥ ὑδ6 
ἱπρΓο88 οὗ Ηἰβ ϑρ τὶ, σον ἀοο8 ποί βρυΐῃρ 
ἕγοῃ Ηἰπι, δὰὺ πιο οτἰρὶ πδίθϑ 'π 8 ἔογοΐμη βρὶ- 
Υἱϊ, δη ἃ 18 {89 ῥχοάποί οὗ Βυϊλδῃ δ.ΐ, ΟΥ Βοΐθῃδθ, ΟΥ 
ορ᾽ὶ πἰοη--- 15 15 ἴο ἰηἰγοάμυσο ἐπίο αοα᾽ 8 Ὀυϊἀϊης 
Βοιιθι ΐηρ, ἡ 16}, ΒοΟΥΟΡ ΕΙΘΕΪΥ ὃ ΤΔῪ Ὁ6 68- 
ἐἰπιαίθα ὈΥ τδη, 158. ἴῃ (τυ ἢ που ]ο88. [ὑ σδη- 
ποὺ βίδῃα ἴῃ (πὸ ἀδΥ οὗ (οὐ 4} ς14] ρῬυγραίίοη, 
ΒΟΤΘΥ͂ΘΥ 81. }}} τ ΤΊΔῪ ὍΘ 80 ]6 ἰο Υἱπάϊσαίο ἐΐ 
οἢ ᾿υπιδη στουμάβΒ. ποη ΟΠ γὶβὶ σουθ8}8 Ἠΐτ- 
Βοὶ ἢ 85 ἐμ Ομ ἴο οὶ Δ]} ῥα ρτηοηὶ 18 ρίνοη, 
ὙΠ, ΟΥ̓ ἰδ πη) 5 88 Φυᾶρο, 6 Βὲ{15 οὗν δηά 
ἀοδβίγουγθ ϑυουυ  ίης ἰμδὲ 18 ποὶ Ηἰἷδβ, {6 ψ}}} 
{818 Ὀ6 ουηὰ ποῖ Ῥγοοῦ. Τμὸ ἢγο οὗ Ηἰδβ ὑυᾶρο- 
ταθηὶ Ὑ{1}1 δαὶ α]αΐθ ἃ, ΤΏ Μ}} (116 τοῦ οὗ 
βι ἃ ΡΟΥΒΟΙ ΟΟΤῚ9 ἰ0 ϑυρῃί. Ηδ οδη ποὶ Ὀ6 
ποπογθα 88 Θη6 ὙΠῸ [)88 δϑβἰϑίβα ἰὼ αοά 8 υἱ]ά- 
ἷἵπρ. Ηο σδῃποὶ σοπήγομῃί ἰμ6 Ποτὰ ἷβ υρο τὶ ἢ 
ἦ0γ,---οο]άϊηρ ἱὰ Ηΐπιὶ ἐμ6 ΒΟΤΑΡΟΣ οΥ̓͂ Ηἷδ 
ΒαοΙγ. Οἱ ἰ6 δΟὨΓΑΓΥ, πὸ Μ1}} βγη ὍΔοκ 
ἴῃ ΒΟΡΓΟΥ͂, ρῥϑηθα δ (8οὸ ἱβουρμὶ οὗ μανΐηρ 
Ἡτουρσαί ΓΟ] ΒΆΪΥ πα ἰοὸ μῸ ῬΌΓΡοβο. γὙοεὶ νὴ} 
8}} {μΐ8, 89 τ] 8.}}} δυὸ γϑϑβοὴῦ ἰο δοηρσγϑίι- 
Ἰαΐθ δἰτηβοὶ ὑπδὶ Π6 ΤΑ πουουί 6 1988. βηδίοα 
δῖ 808] ἔτοπι ὑπὸ ἤδπχθ τ ΐο ἀθνοῦγχα πἷδ ἈΏΡτο- 
4016 νους. Τμὺβ ὁ ΒΔρΡΡΘη8 ἰμαὶ {86 ῬΘΓΒΟΙ 
Ἰἱ τη 6} ΠΥ Ὀ6 βαγϑα, γ}1]0 811 ἷἱ8 ἀοΐῃβ ὕσονθ 
γγοσ}}688. ΕὙΟ {86 σοχηπιοη βαϊγδίίοη, ἱπάθοϑὰ, 
Ἦ6 πιΔΥ Ὠοΐ Ὁθ Θχοϊυ 64, βῖποο Β6 μο]ὰ ἔᾳβί ἐο (86 
ἔουπάδιϊοη ; Ὀαὺ Ἐἢθ ἔογίοϊἐβ ὑμὸ φίογσυ οὗ Ὀοΐῃρς 
δοσουῃϊρα ἃ 60- ΤΌΣΟΥ 1(} αοὰ. 

[4. υογν δείϊουον᾽ 8 Ὡόοτῷ ἐπ ἴἰ{ὲ ατοαϊίδ α 
δεατολίησ ογαάεαὶ, ν ἈϊσὮ ἷἰβ ἰ0 ργόνο 105 σομυϊηθ- 
μ058, Τδο {{π|68 οὗἩ ΒΒ οτάθ8] ἃγὸ δα] θὰ ἴῃ 
Βογϊρίασθ “ ἀδΥ8 οὗἩὨ (πὸ [ογχὰ.᾽" ΤΟΥ ΟΟΟῸΣ [ῸΓ 

ἱπαϊνίἀυ8}]59 δηὰ [Ὁ σοι Ἰἰἴ6 5 41} δ᾽οης 16 
δοῦτβο οὗ Βυϊηδη ἰϑίοτυ, δὰ ἀγα {π6 Ῥγοὶι 68 (0 
8 ἤμηα] “ἋαΥ᾽ σμθὴ {Π6 Διᾶρο ἴῃ ῬΟγβοη 8}.8}} 
ΔΡΡΘΆΡ (ὁ Ρυγρο Ηἰβ Ομυγοῖ---ἰ μα ̓ ἰνίηρς ἰθπιρ 16 
--οἴ 4}} ἰθὺ 18 δογγυρί, δῃὰ ἰο βοΐ 1 ἊὉΡ σοιηρ]οὶθ 
ἱῃ ἐῃ6 φογίδοίοι οὗ 1.85 Ὀοδυίν. ΤΏρη 0 1}} (89 
σδ]ὰ6 οὗ 6801} ΟΠ 6᾽ 8 ΙΔΌΟΣ Ὅδ (Ὁ}}Υ πιρηϊῖοϑί. 

Βυὺ νδὺ ἐμ6 ΒρΘοὶῆσ τπθθῃ8 οΥ̓͂ (Ὠ78 οΥγαδὶ 
11} Ὀ6 18 8 πιο ν οὗ αυοϑίΐοη. ΠΟΙ ΠΟΥ ἴὶ π1]}} 
6 ὈΥ Πθγα] δ. ΟΥ ὉΥ Β0ῖη6 Οἱ ΘΙ πιοσο δρὶ γἰ πα] 
᾿πϑίγα θη Δ} Ὑ, οὗ ἩΒΊΟΒ χθ 18 Ὀυΐ ἃ ΒΥ Ό0], 
ἴΐ τ γ6 Βαγὰ ἰο ἀοίοσιηΐηθ. 86 Ἰδί (6 Ὁ Βϑϑῖῃβ (ἢ 6 
ΙΏΟΥΘ ῬΥΓΟΌΔΌΪΟ ἴῃ Υἱϑν οὗ (86 ἀθοϊδυδί!οὴ οὗἉ [86 
Βαριεἰϑὲ τμ8ι Οσῃτῖβί νου]ὰ “ὈΔρί126 νι (ἢ [Π6 ΗΟΙΥ 
αμοδὺ δὰ ἢ ἔτο." ΚΟ ἃ Ὀδρίΐβπι οὗ ριιτὶ- 
βοαίϊοι 18 ΟὈΒΟΣΎΘΔΌΪΘ οὐθῃ ἰπ {18 ἀρὸ 0 ΒΟΙΏΘ 
ἄἀοστοο; γοίῦ 1 '8 ποὶ ὈΥ τπιϑίϑυα] ἦσο. 76 βοὲ (86 
ΘΙ οὗἨ ζ4186 ἀοσίγῖπο δηὰ ΒΥροοΣ [66] Ῥογίογ- 
ΙΔ ΏΘ6ΘΘ, ΘΟΒΟΠΙΐΪΏρ 8ηἀ ρῥϑδδὶπρ ουἱ οὗ δἰ σμί, δ8 
1 ρονβΐης ἱπ σοηδυΐηρ ἤδιμθθ, ψἢ116 ἐδ 
εξοϊάοδη συ οὗἩἁ αοά, ντουρηῦ ουὐ 'π {Π6 Ἔχρϑ- 
Τίθησοβ δῃηὰ ἀοίΐηρβ οὗ {6 ἰσὰ ὈΘΙΙΕΥ͂ΘΡ, ΣΤΟῪ 
Ὀγίσμίον, δηᾶ ᾿ἶνο οα 0 6 8 Ὀ]οββίηρ ἰὸ βι056- 
αυραὺ ἀροβ; δηὰ ψ}0 οδῈ [6}} πῃ πῇηδὶ σῶν (890 
ῬΓΘοΐου 8 584}} Ὀ6 ἰδ κοη ἴγοια {6 υ1]6 δὲ (86 1δβὲ 
ἀαΥ ϑιυϊῆεϊοηϊ ἰο 6 δβϑυγοὰ ἐμαὶ {86 οσγᾶθδὶ 
Ψ1}} 06 ΔΡΡΙΪϑὰ ἴῃ ἰῃ0 τηοϑὲ Βοδυ οἰ Πρ ΤΏΒΏΒΟΣ, 
δηα (μδὶ 1 δισαὶβ ΘΥΘΣΥΥ͂ ΠΟΘΙ ΌΘΥ ΟὗἩἨ (6 ΟΠ Σοὶ. 
Φυάρτηλοηί 18 ἴο Ὀοαίη δὶ ἐδ Ηουβο οὗ ἀοἀ.] 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῺ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΓΙ, 

ἘΓΠΕΘΕΕ: 1. ΗἩϊολίευοια σεαϊ. α. ον Κὶη- 
ἀἸεα ἢ ΒΥ τοαϊκκίηρς ἰοοὸ τοι οὗ αἀἰϊγογβίτθβ οἴ 
αἰιβ πὰ τιϊηἰβίοσθ. ΗΘΓΘ ὁη6 8 Ὀϊαπιοὰ 1 (9 
ΟΒΡΟΝ 6 ποὶ οαϊβδοα, δηἂ {1Ἰ|6τὸ δηῃοίποῦ 18 
οχίο! θά, Γ᾽ ὉΥ δὲθ Ῥγοδοβίηρ ἱμὸ Ἰίσῃῦ Ὀαχὶπβ 
ἴο ὈΌΓΣΕ ΙΔΟΓῸ ὈΡΙΧΕ ΪΥ, δὰ Ῥθορὶθ σοπβίοσ ποῖ 
(μαὺ ψἰἢ ἰῃ6 οὴ6 88 νὺ0}] 85 νΠΡᾺῈ {πὸ οΟἰΠΟΥ, 
{86 ᾿ΠΟΓΟδΒ0᾽, ἀοροπὰβ οἡ Οοα, δηὰ ἐμαὶ {9 
ἸΠΘαΊ ΔΙ οὗ τοβα 8, δὸ Ὁ 88 ἰὲ 1168 Ὑ]Ὰ 
ΤΏΘΏ, ἸΏΔΥ 6 Δδἰἰγὶδαίοα ποὺ 580 το ἴο (6 
ῬΓΟΒΟΒΟΥ 88 (0 ἰΐ9 ρϑουϊϊαῦῖὶν οὗἨ {ἰπ|ὸθ δηὰ 
οἰγοιπιδίδϑηοοθβ. ὁ. ΟΥΥ 8881} Β6} 6γΥ1}]8 Ὀ6 
δυαγτάοα δραϊημδι αι Υ ν1}} Ὀ6 Τουπὰ ᾿υδὶ ἴπ 
ῬΓΟΡΟΥ( ΟῚ 88 [80 ταϊπἰδίοῦ ἔο]Π]Ο 8 {μ6 βἰσ ]θ 
νοτὰ οὗ αοἀά, δἀπὰ γοβοῖγοβ ἰο Ὅδ ποίΐης, δπὰ 
866 1 ποίδϊηρ [ὉΓ Εἰτηβοὶῖ,; δὲ ἴῃ Ῥτοροσίϊοη 88 
8 ΘΔΘΘΥΟΥΒ ἰο0 ᾿ἸΙΏΡΓΟΥΘ ἱτηρ τ Δ }}} ΘΥΟΓῪ ἰδ 
(88ι. 6οα βοπάβ, ψἱλιουΐ δἰἐοπιρίϊης ἰο ἀοιοσ τ 6 
ῬΓΘΙΙΔΙΌΓΟΪΥ ἰο ἷΒ οσ ἱπΊΌΣΥ Ὑδδὶ (η6 ἀϊδύϊηο- 
ἔνα ᾿ρογίδησο ΟΥ̓ ἴ5 ἰὼ (6 Βὶ χμὶ οὗἩὨ αοα. 

2. Οὐ-ισογεντα τοὶλ Οοά. ---- αοὦ 88 ΘὨΟΒΟΣ 
ἸΔΌΟΥΟΙΒ, α. οὶ Ὀδοαῦδο ἣθ ποοὰβ δϑβἰβίδῃοο, θὲ 
ὃ. ουὐ οὗ 8 οἴῃ βοοα ΡἈ]ΘοαβΌγΘ, ἱπδαχ  ΟὮ 88 6 
ἀοβίσοβ ἰο ψΟΥΚ ΟΠ Τηθὰ ἑλγουσἧ τθῃ, β8ὸ ἰδπδί 
οϑοῖι ῬΟΥΒΟΠ᾽ Β ἸΟΥ͂Θ [Ὁ7 ὑπ6 ἰγυ , δπα ΓΟΔ]Π6Β8 (0 
ΟΌΘΥ͂ ΠΙΔῪ ὈΘ ΤἸΏΟΥΘ ΒΙΖΠΔΙΥ τηδηἑοβίοα. 

8. Οαμίίοπ ἐπ διε ἴπρ.---α. ἴῃ Ὀυϊ αἴης οδολ 
006 τηυθὲ ἰαΚ μΒοϑὰ οί ΟὨῪΥ ἰδὲ δ 01} 48. οἢ 
ἐδο Τουηἀείίοη, αὶ ὑπαὶ Ὧ6 υ808 ροοα ταδῖοτὶα] 
δὰ Ὀυ}148 τῷ}, Ηδ τουδὶ βρϑδκ {μ6 συ ἢ ἰη 
Ἰονθ, Ὀστίης ϑβϑουηὰ ἀοοίγῖποθ ἰηΐο ἰδ ῖνῦ ῬΤΟΡΟΡ 
ΘΟ ΘΟ 0, ΘΙΆΡΙΟΥ͂ Βυ Δ Ὁ1]0 δἱὰβ ἰο ἀΐβοουγβδο, 
δηἋ Ἰοδγη ἰδ9 δτὶ οἵἉ βοϊξί πῶ ὌΡΟΣ ἴΠ0 Βοδυὶβ δηά 
οοηδβοΐθηοοδ οὗ θη. ὁ. Τη6 ΠΘΆΓΡΟΣΒ, ἰοο, ἢανθ 
πΘ6α οὗὨ Θ6γ6 τἱρθ}γ ἰο ἱργονο ἐμ ῖν δἀνβηίδροβ, 
Βίπσθ τὴσἢ οὗ {86 ῬΣΘΔΟΒΟΥ 8 ΒΌΘΟΟΒΒ ἀσροπαβ 
ὌΡοη ἰποὶν δά ΟΙγΥ ἰπ τοοοϊγίης δηθὰ ῥγδοι βίης 
δι [ΠΟΥ ΠΘΑΓ. 
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4,  ύίβετεποεθ ἐπ (δὲ διρεγοίγμείενγο, ἰλουφὴ τεϑίἐπς 
φροπ ἰλε τισὴξά )οωυπααίίοπ, ᾶτὸ ἴουθα δοοοτάϊηρ, 88 
8 ΡΟΓΒΟΉ α. ΘΙ ΓΠΟΥ «ἀπ ογΓοα (ο ὑμδῦ ΒΟ 18 ΟἸΟΒ0 1 
διίη ἰο ἐπ Γουπιαιίοῃ, βοϊθοιϊηρ ἐμαὶ ψ ἰο Ργο- 
το 65 {6 Ββαϊναίοη δβηιδ οαϊδοδίίοη οὐ 800}5, ὁ. 
ΟΓ ῥΓοΐίοσβ νυῦδὺ 18 δἰΐθῃ ἰῇ ομαγδοίονυ, γαβογίϊης 
ἰο τιλὶ Ρ᾽6 4868 τη6Ώ, ΟΥ Ρτοιϊηοίοθδβ 18 ΣΟΠΟΜΏ, ΟΥ 
τιαιϊδο8 ἃ νδίῃ δυσί οϑιίυ, χαύ ον ἴπ8ὴ ἰὸ ψἢδὶ 18 
οἵ 3011ὰ νον δηὰ ρῥγοιμοίθϑ ν᾽] χοά]λη 688. 

ὅ. [ιεεραναίζίοπ 7ογ (δὲ ἢπαΐ ογαθαί. 1 ἴθ 6 γὸ ἷβ 
ἰο Ὀ6 8 ἀδγ οὗἉ γτἱϑιἰαἰϊοη δηά ὑγῖδὶ, μον ᾿ροτίδηϊ 
ἰο ὃ09 οἸχδιυ ἱηρ ΟΡ ον ΤΟΥ ἴθ δάύνδπμοθ δηὰ 
Βυδ)]οοίλης ἴὑ ἰο (86 τηοϑύ εἰρίαὰ ἐθβίβ, ἰἸοϑὺ ψγ Ὀ6 
ΟΥ̓Σ Ὺ ΒΟ]τηΘαἃ δἱ δϑὺ σψὶ ἢ αὐΐον αἰβιηαῦ δὖ ΟἿΥ 
1035, ἀηὰ δΒαγνο {86 πιογιϊδοαιίου οὗ ἀϊβοονογίπρ 
ἰοο ἰαΐθ ὑπαὶ τἋΠαΥί,ὶῖδρϑῃΐ ΟΌΓΡ βίσϑηριδ Κ0Γ πδυρὶί, 
δὰ ἤαΥθ ΟΠΪΥ ΟἿΤ Β011}8 ἴῸΓ 8 ῬΥΘΥ. ΥοΥ. 18 [.]. 
ὅτΤΑΒ Κα :--- ΑἸ! σοοῦ οοπλ68 ἔτοαι ἀοα δΔηά τησδὲ 

ὃς Δϑουῖ θα ἰο παι, ΝΟ Ὀοαδβίΐϊῃηᾳφ. Νὸο χα)ίδ- 
ἰϊοῃ οΥ͂ οῃ6 δἰ ὑπ θσρϑῆβε οὔ δποῖδον (10, 11). 
Νοὶ πττοῆρ ἴο Ῥγοίοῦ ᾿Ιϑιθηὶπρ ἰο ΘμἸὶ σἰοηοὰ δηὰ 
τοζοπογδίθα ῬγοδΟ ΓΒ, γα 6 Ὁ (ΠΔῃ (0 δι σἢ 85 ἃΓΘ 
σΑγΏ Δ ΠΥ τιϊη θα. Ῥτοηρ σοῦλθ8 νη διὰ ἀἶνοσ- 
δἰδοὰ σὶ 8 πὶ ζοπυϊῃθ Τἰπ βίου 70 ΟἸθδαΥθ 0 066 
84 οοπίοπλῃ ἰδο τοϑὺ. Τ}ΐβ 18 ἰ0 βίῃ: ποῦ ΟὨΪΥ 
δρξϑϊηβὲ (056 σοπίοιληθα, Ὀυΐ 4180 ἀραϊηδὶ αοά. 
Τδῖ5 159 (0 ἀνίηο6 8 ᾿δοῖ οἵ }υδὺ δρ᾿᾽ εἰ] ἰαβίθ, δπὰ 
ἴο Ὀτίαςς ἰο ἴ.6 Βογίωοπ, (ἢ 9 ΘΓ σϑίμοῦ ἤδη 89 
βοαγί. Τί ργοδοθο τ ΟΠοΘ δὴ οἴοοί, γο ἰηϑίτυ- 
τη δ! [ὉΥ βαυΐϊπς Βοὰ}]ῖ5β. 6 κι 8 δ Δ ὉΟΓΒ 
οὔ ἰδ) τι πίβίγυ ἀϊνογδι δϑα γοῦ ἱΒΟρΡΑΥ Ὁ]6. ΟΠ 
Ρίδγϑ ἰἴο ὑπ πηπαᾶβ οὗὨ ἐμ οἶμογῦ. Ῥσχϑδοβίηρ 
᾿παϑὲ δ ζο]]οοὰ ὑΡ. [πδἰχυμλοη δ] 168 800 
ποοάἀρα ἴῃ [86 5ρὶ γἰ 1] 85 Δ .0}} ἃ8 ἴῃ (δ 6 ἐδ ροΓΑΙ 
δαβθαηάτνν, ΤΠ ον ΟΠ οἱ οηῦ ΡΟ ΘΥ, ΒΟ ΟΥΟΡ, ΘΟ 08 
ἔγοτε 6 οι]. [1165 'π [6 τγογὰ 88 1ὑ 1168 ἴῃ (.λ0 Βορά, 
αοἱ ψογκϑ ἱβτοῦμὰ ἐμο ψοτὰ ὁπ μ9 ποαγί. (γ76ν. 
θ. 7). 6 5διϊϑδοα ψἱ ρο]απίϊηρς δηὰ ναίοσίης. 
Β΄ ου] ἃ πο ΟΥῸΡ σγίρθη δοοορί 10 ἃ58 οὐ ̓Β ν}1}}}. μοὶ 
ποῖ {(Π 086 πιοτὸ ΥἹ ον οηἀον θα δα ΘσσΌ ΡΥ  ρ λοΥΘ 
εἰοναίθα ροβὶ 1055 οχα]ὺ ὑποϊβϑοῖυθθ Δ ΌΟΥα {ΠΠ|086 
Βοϊάϊης 8 Ἰονσοῦ βἰδίίοῦ. ΝοΥ 1οὐ {μοβ89 Ὀδ]οῦν Ὧ6 
ἐγου Ὁ1]6 ἃ Βοοδυδο {ΠΟῪ ΔΓΘ ἐμ το. Α1]] δ}}1κὸ 89 8οῖ- 
γϑηί8 οὗ αοα ( Οον. χὶϊ. 11) (νου. 8). Μιηΐδέουβ 
ἴδῦοῦ ννῖἢ Θοά, ποί 85 ἱπουρὶι δϑβοοϊδίλης ἐμ 6 
Ρῦπον πιῖῖὰ Ηἰἶ8, Ὀυὶ 85 μανίπρ ΗἸβΒ ΡΟΣ ὙΟΣΚ- 
ας ἰὼ ποῖα, (ΌὈΥ ἐμ στδοθ σγαηϊοα ἰδ θπὶ οὗ αοά, 
εἰι. χυ 10; 2 σοῦ. 111. δ 8.) : γοῦ δοοοσάϊηρ ἴο ἐμ 
ἄςστοο οὗ εὐἱίυγο Θη ͵ ογοά ΟΥ̓ ὁΔ0 ἢ Ο.6, Δῃά κ8͵80 
δοοοσάϊης ἴο ὑπὸ παδιϊνο ἰδ] β ροββοβδοα πο} 
ἰδοοσὰ βαποιϊῆο8 (Ηεἀΐηρον). Ηρ ψγἢ0 188 68 ἰο 
ἰδνὸ ραγί ἴῃ {Π 6 ΒΘΆΥΘΗΪΥ ρΡϑγϑάϊ86, τη δύ ταδί Θ0Ὁ- 
βοῆϊ ἴο ἴοτηι 8 ρδγὶ οὗ αοὐ᾽ δ ϑασίμ]γ ἔασι, δπά 
δυο Εἰπιποὶῦ 0 ὃθ ῥ]οιυμιοά, δμὰ βονϑᾶ, δὰ 
ταροὰ (ΥῸΣ. 9). ΑΒ 8 Βοῦβο 8 πού Ὀσ1} ἴῃ 8 
ἀδγ, δὸ ποῖον ἰ8 89 Ομαγοιῦ. [ἰ τὶθοθ ρρτδᾶ- 
ἀυα!ὶν (ον. 9). ΟὨμτῖβὶ 8 {890 Τουπάαίίοῃ, 1. ἐπ 
ἩὶςΣ Ῥεέγδοπ, 85 ἀοἀ (Ὁ οὶ. ἱ. 17), διὰ πιδῃ, (Αοίβ, ἱν, 
12), δηὰ ἢ ὈοῚῈ Βἴ8 πδίαγοβ; ἴδ9 ψὰο]6 ΟΒΌΤΟΙ 
(Ερὰ. ἰἰ. 20) δπὰ οδολ Ὀδ] θ νον 18 ὅσια ΟὨἿΥ ὙΠ ΘῈ 
τοααησ οὐ ΟΠ γἰδβὶ. Υοα, Β'οθ ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ ἃΓΘ “ νεῖν 
δίομοδ᾽᾽ (1 Ῥοί. 11. 8) δὰ ΟὨ νῖϑὶ ἃ ἐἐυίησ οι πα δἰΐοι, 
81} τ βίο 68 τυυιϑὺ Ὀθ6 Βυρροδοά (0 ἀθτῖτνο ὑμοὶν 
|ἴ6 ἔγοια Ηῖτα. 2. ἐπ ἀοείγίπε, ὉΥ ταθδὴβ οὗ 816} 
νῸ δ᾽ ὑχουρσιιὶ ἰο Ηἰπὶ 868 ἐδ 8οῖ96 1ἰΐθ- ΣἸἾΥΟΣ 
ὅδο. χίν. 6), δηὰ ὈΥ ζαὶϊΐ ἀργὸ υπι 1804, βαποί!- 
οὰ διὰ ροἰοτίηοά. ἘΤθΟΥ σὸ πνου]ὰ Ὀυϊὰ 8 

ἐδατγοὶ ἴον Ομ γὶδὲ ὉΥ ἐπδὶδίϊηρ ΟἸΪΥ ὉΡΟοῈ 8 τορυ- 
(Δῦ]6 σδοπἀπεί, ογοοΐ α ϑίσυοίυγο νλιπουί ἃ Του πα α- 
ἴοα. [ἐ τιποὶ, ἐμ  χ οἴο ΓΟ, [8}} οὗ 1.86}0 (τ, 18). 

Βοίίοσς δγοσὺ Ὡ0 βυρογδίσιιοίαγο δ βίορ στ (ἢ 9 
Γουαηάδίλοι, (Π8ῃ ἰο »ὸ οἢ ΡΠ ψοοὰ δπῃὰ βιυὉ- 
Ὀ1]96. Βοιύΐον ΒΡ] 1οῖιν πῃ ΟἸσῖδυ νυ 1} 4 11{{16 Κηον- 
Ἰοάρο, ὑβδὴ ταῦολ Ἰοατηΐηρ ψιλοῦ Ομ γὶβί, ἀπὰ 
ἃ Ὀτδίη [Ὁ}} οὗ ἐμ δὴ 6 βρυμ σοῦ 6 Ὁ8 οὗ ψου]άϊγ 
τνἱβάοῃα (Ηράϊηχοῦ) (γνεγ. 11). Εἶτ ἰθδὶ8 δηιὰ 
ἀοβίγουβ. ΒΥ ἰδμὸ ογὔοββ, ὈΥ͂ ρογβοουϊίοηβ, ὉΥ͂ 
θαι (πγουσὶὰι (86 λα ριημθηὺ 10 γν}}} Ὀ6 Βιιόνσ τν δὶ 
18  οδαὺ δὰ ψμδὶ ΠΕ, ναὶ 18. 8 ΡῚΌΠΥ βαγίης 
δὰ ψαᾶὺ ἰδ6 ἀγν ἰἰ61688 σομποορίϊοη οὗ δβοίηο 
ΒΆ1]6 ἸορΙ οἶδ ΟΥ̓ ΨΊΔΉΡΙΟΓ Οὗ {86 Βο!00]8 (Ηδά- 
1 ᾳ6}) (Υ6Υ. Κα 

ΒΈΥΒΝΕΒ :---Ἴ Βὸ ΟΠ τ ἰβίϊδη ΟΠ ΣΤ Οἢ 18 ἃ σαγά θη : 
ΤΑ βίο υβ ὑπ 6 στάσῃμοσβ. ΤῈ} 6 ΒΗΔΙΟΘΥ ΙΔΔΥ ὈῈ ΘΔ Γ- 
γὶθα οαἱὐ ἰο (0 111, ὈΟΓὮ 88 ἐο ἰδοῦ δηὰ ἀδρθῃ- 
ἄθπμοθ (τοσ. 6). Ὗαἀοἀ᾽ β ϑρι γι 88 ͵ἷβ ἰϊπηθ8 δπὰ 
ΒΘΆΒΟΙΏΒ ῸΣ Ορογαίΐοῃ (Ὑ6γ. 7). Μίπίβίοσβ, ἢ ν- 
ΟΥ̓́ΘΡ γΑΥΪΟῸΒ ἰῃ σδδαγδοίοῦ δηὰ οἵἿἶνο, αν ὁη6 
ῬΓΟΌΊοὰὶ ἰο σΟΥΚ οὐ, δηὰ ἱδπογοΐοσο βϑμου]ϊὰ 
ὈῸ0 Βεατγιηοηῃΐουβ. ἩδγοαοΥ 411 πὉ }}] ΘῃἾΟΥ ἐπ9 
ΜΟΡΚ οὗ 411] (ὕον. 8. Ὑαὶ δὰ ΒοΠΟΥ ἰο 88- 
βἰβί ὑπὸ ΑἸπιϊσῃίγ! Οοα᾽ Β ρδατὶ ἰπ 86 νοῦ, μον - 
ΟΥ̓́Θ, 18 89 ολοῦ ἰπῖης. Π{ Ηο Ἰθανοθβ {πὸ 86]ἀ--- 
89 Βυαπιδη οαγὶ, ψαϑίθ, ἰῦ 1168. δίθΒΔ]Ὺ πγαβίθ. 
Βωυ Ηφ ἀοο8 νγοῦὶς οὐ ὅ8.( Απάᾶ ον ἔ1 8 6} }} 
οὔνοι ἑπιεθ οα οη6 βἰηρίο 8ο}}} Μειμπίβίοσβ δοπθ 
ἷἱπῃ 88 ἰηβίσυμιοπίβ.υ ΤΟΥ σΟΥΚ ὑηᾷοΣ Ηΐπὶ 
ὍΡΟΩ {πο 8614, πν 16 ἢ ΒΒ ἰο Ὀ6 ὈΓΟΙΚΘἢ ὑρ ὈΥ ἴδ8Ὸ 
Ῥὶ ουσβμαγο οὗὨ [η6 αν, βοὴ τὶ {86 βορὰ οὗ 
[9 (ο8Ρ6], τγαυπιθα ὈΥ ὑπο ᾿ηδάφησαβ οὗ 6 ΗΟΪΥ 
ϑριγὶι, δὰ ἔγυοὶ βοα ὉΥ {π|6 ἀον δῃά γαὶῃ οὔ ἀϊ- 
Υἱὴθ ρῦδοὸθ (Υοι. 9). ΑἹ ογάθδϑὶ 18 οοιϊηΐπρ. 
Απϑοὶρδϑίο Δ. Εχϑιιὶπο ὑπ υβο] ἴῃ 411 ἐμαὶ (μου 
ἐλ ̓ ποβί, ὑθδομιϑδί, ρσοδομ οί, [Ιηαυΐγο ΒΘ ΠΟΥ 
ποὺ αγί ἰγυβίϊηρ ἴο {μ γ 86} Ὁ Υἱηαϊσδίῖοη δὺ (110 
θὰγν οὗ ἀοἂὰ (Υν. 18). 

αὐ88Ν Ὲ8:---ΤῊὴ9 Ἰογθ ὙΘ ΒΒΟΥ ἰο ταϊηἰ βίο σβ 
Βιιουϊὰ 6 γοῦν αἰδοχουῦ ἴγοαι ἰδ Ὑὸ ΒΠΟ 
ἰο Ομ σῖθί. ΤΉΘΥ ΟἹΪΥ »γοοϊαῖπι στδοο; Ηο δεείοιςϑ 
ἴι, Ηθμοθῦ ΜΕΪ16 (ΠῸΥ 8΄Γ6 ποϊοοτηθά, Ηθ βμουϊὰ 
Ὅο Ὀοϊογοα. ἬΠ ἢ ὑμοῖὰ 1ὑ 18 Δὲ ΒοποΥῦ 1 {Π6 7 
ΤΑΔΥ͂ ΟἿΪΥ ΡΓΘΔΟΙ, θαὺ Ηθ βαν68 δὲ {86 οοϑί οὗ ΗΪ8 
ον Ὀϊοοὰ (γεν. δ.) Οοὰ 18 80 φγβϑοίουβ ἐμδὺ 
ΔἸ Βουρ Ηδ 18 [16 ΒοῦΓο9 οὗ 8}} σοοάποΒδ, γε Η9 
τοναχαβ ΗῚ8 βοσυδηΐβ 88 1ἢ {μον Δ ἀοῃθ ἱἰ 4]} 
(γεν. 14). 

[Ε- Υ. ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ :---Τ 6 Ῥγοδοβῖηρς οὗ ΟἘ τὲ 
ἸΏΘΔΏ5 ΒΙΤΩΡΙΥ (80 Ῥγοδοδῖηρ οὗ ΟΥγίδί. 600]- 
Ἰοοὺ ψιδί Ρϑυ} 8 Ομ τὶ βιϊ εἰν τν88--- ΟὟ ΒΘ 8.118 
Δ} ὺρ. “Ἴδα 1 τἰροῦ ον Ηΐπὶ ἀπά ὑδὸ ΡονΟΡ 
οὗὁ Ηἰβ τοβυγγϑοίϊοη," οἷο. ἅὥϑοίι 19 1ὺ ἴῃ γοὺΡ 
ϑατίϑ; ΟὨ τ βυ ἰδ ἰ8 ΟὨσὶδι; υπἀογβίαπὰ Ηΐηι, 
Ὀγθδίμβο Ηἱ8δ ϑρίσχιί, δοργομοηὦ Ηΐδ ταϊπὰ. 
ΟἸἈΓ ΒΟ ΔΗ 18 ἃ 11ἴ8---ὁ ϑρὶγὶς (Υογ. 11). ΤοσΘ 
ἷθΒ ἃ αἀἰδιϊποιΐοα Ὀοίοθα ἐμὸ ἐγώ οὗἩἨἁ ὡποτὶς δπὰ 
ι8. δἰποογίίψ. Ιπ ἰμδὲ ἀδὺ ποιμὶπρ 8}18}} βίδπά 
Ὀυΐ ν]ιαὶ ἰ8 ἐγώ: δαΐ {89 Βίποοῦθ τυ Υ, ΟΥ̓ ἢ 
οὗ υπίτυσϑ τουὶς, 888}} Ὀ6 βανϑὰ. Ξ᾽ΠΟΟΡΙΥ 888}} 
ΒΔΥΘ Ὠΐπὰ ἰπ ὑπαὶ ἀαγ, Ὀὰὺ ἰὲ ὁδηῃποὶ δοογϑαὶ( μἷβ 
ψοσκ (οσ. 16). 

Μ. Ηξνευ:---Τὸ Τηἰπὶβίσυ 18 ἃ ὙΘΡΥῪ υϑοῦι] 
δηὰ 84. ΥΟΓΡῪ ρταοίουβ ᾿ηβιϊυὐϊοι;; δηὰ ἔαϊ  ζυ] 
τηΐἰϑίοσβ ΔΙῸ 8 ζγϑαὶ Ὀ]θβδίηρ ἰο ΒΥ ῬΘΟΡ]6; γοί 
{86 ΤΟΥ δπὰ ὑγθϑ 688 οὗ ῬθΟΡ]6 ΠΙΔῪ 40 τριιο ἢ 
ταϊβο ιϊ οὗ ΌὉῚ πμδὶ 18 1π ἰὑδ6 1 ἢ ἃ ὈΪΘΒΒΙΓ; ]. 

[ὕε8. ὅ. ἔ Ῥβὺυὶ δῃκὰ ΑροἹ]οβ 8 γθ ποι ίπρ Ὀυὺ 
βοσυϑδηίΐβ, δὰ γοΐζιῃβοὰ (89 ροβὶϊοη οὗ ρϑτὶν 1οδά- 
6ΓΒ, ΠΟῪ τὴ οἷ ΤΟΤΘ ΒΒ ου]α (18 Ἰηοἀ δὲ Υ ΔΡΡΘΑΥ 
ἰπ ὑμοῖτ ϑυσοϑβϑοσβ. ἯΪΒο νν1}}} αγσορδίο {116 ΒΟΠΟΣΒ 
ἰῃ 8 στο Μοὶ ἃ, ῬᾺ] ἀ6011}} 98 ἢ] ' 
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[. ϑαῦβιν. 11--1:---ξΊλε ἀϊβεγεπί τεοίλοάς ὁ 
»γεαοΐεγε. 1. Τὸ οσσαδίοπ οὗ ἐπθ80 ΟσὰβΒ, 88 
Βῆονη ἰῃ ἴδ6 Ερίϑι]ῖοθ. 11. Το ἀδδβὶρῃ οὗἩ {δο 
ΑΡοϑβιέ!ο,----ἰο γϑου εν ον ἡ ρπιοηίβ ἰη τοχαγὰ ἰο 
γοο ἀ ογοηῖ ο185868 οὗὐἠἨ ῬγΘΒΟΏΘΓΒ;; α. δΒυ ἢ 88 
ΕΓΕΡΟΣ 186 ᾿ννογὰ οὗ Ἰῆϑῃ ποὺ ΟἿΪΥ αἰ ογοηὶ ἔγοιη, 
αἱ αΙΓΘΟΙΥ ορροϑῖίθ ἰο {μ0 ποτὰ οὗ αοἂ (γον. 

11); ὁ. βυοὶι 85 Ῥγοδοῖ ἰδ 9 ρυτγο νογὰ οὗ ἀοά ἔγϑο 
ἔτοτῃη υτηδη δατϊαϊχίαΓοβ (γ 6 Υ. 12); 6. ΒΌ0ἢ 88 ἰῃ- 
ἀοοϑαὰ τᾶ 86 ψοτγὰ οὗ αἀοἂ ἐδ στουῃὰ οὗ ἰΠοὶΓγ 

ΤΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΞ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

ὑγδαϊι θη οὐὗὁἨ πϑῃ (τον. 1232). 111. Ἐχρ]αίη [ἢ 6 
τθίθρβοσθ. α. Ομ γὶδί, (89 Τοαπάἀαιΐίοη. ὁ. ΘοἹὰ, 
δἰ νοῦ, δῃαὰ ργϑοΐουβ δίοῃϑϑ---ἀοοἰ ΥἸ 95. ΘῈ] πιο, 
Θχοθ Ἰθηὶ, ἀθοῃβίγϑΌ]ο. ὁ. οοί, Βᾶγ διὰ βιιῦ- 
Ὀ190---αἀοοίγίηοθθ 1088 ΘοΟμδί θυ ]6, υπσοχίδίη, ἀι- 
ἱπιροτίδηί. ἀ. Τηὸ τονοϊδιΐίοη ὈΥ ἢγο---ἰῃ6 6χ- 
διηϊπδίΐοη δηὰ αἰβοϊ οθΌγοΒ οὐ ἰμ9 Ἰδϑὶ ἡυχιιθαηί, 
ποῦ ἐμ ἀοείγυοί οι οὗἁὨ 90 Υ08Β8)6Πη), ΠῸΡ ἴα το 
οὗ ρυνρεαίοτγ. ΡΥ. Αρρ)]]οδιίοη---ἶπ τ δῖ τηδη- 
ὯΘΡ ΜΘ 8.6 ἴ0 χοζδσζὰ Π60 ἴχϑθ 01858608 οἵἉ ζι}π18- 

Ῥτγοδοδίης, Ὀυὺ τὰὶχ τὶτὰ 1ξ 016 ΘΧΡῚ σαί 0η8 δηα ' 018]. 

γ1:.--ΤῈῈ ΒΕ ΡΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΗΒΟΗ ΒΥ ῬΑΆΤΥ ΞΒΡΙΒΙΤ ῬΒΟΥΟΚΕΒΞ ἩΒΑΥΥ υῦ 06- 
ΜΕΝΤ. ΤῊ ΒΕΝΟΝΟΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΥΒ ΟὟΥὟΝ ΜΊΒΌΟΜ ΤῊΝ ΟΟΝΘΙΤΙΟΝ ΟΡ ΤΕΌΕΒΕ 
ΨΊΙΒΡΟΜ. ΤῊΝ ΤΟΕΤῪ ΤΙΤΙΕ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΗ ΤῸ ΑΙ, ΤῈΕ ΙΝΒΤΕΥΜΕΝΤΑΙΙΤΊΙΕΒ 
ΑΝῸ ΜΕΑΝΗ͂ ΟΕ ΒΑΙΥΑΤΊΟΝ. 

; ΟἜΑΡΤΕΕΒ [Π]1. 16.-28. 

16 ΚΟΥ͂ γὙὁ ποὺ ἐμαὺ γὸ ἃγθ ἴδ ὑθιρ]ο οὗ Θοά, [Οοἀ᾽ Β ἰθτ:}]61} δηὰ ἐλαέ {π6 βρἰτιν οὗ 
11 Οοἀ ἀπο]]οῦ ἢ ἴῃ ἐἀμον Τῇ δὴγ δὴ ἀ68]6 [ἀθβίτου [86 ἴδια} ]6 οὗ αοἀά, εἰ πὶ 8..4}} (οἀ 
18 ἀρδίτχου; ἴογ ὑ86 ἰθρ]ο οὗ (ἀοα ἰδ μοὶγ, ΒΟ ἐσηιρίθ γ6 ἃτθ [οὗ νι οὶ βοτῦ ἃτθ γ6]. 1,6ῖ 

ΠΟ πιδῃ ἀδοθῖγο Β1 1861, ΠῚ ΔΩΥῪ Τηδὴ διμοηρ γοῦ Βοθιμϑίἢ [0 Ὀ6 Ὑ186 ἴῃ ὑἢ18 νου] ὃ 16 ἢ ἐπ 
19 ὈΘΟΟΠΙ6 ἃ 00], ὑμαὺ 6 τῆλ 6 [ὈΘ00Π|96] 180. ΕῸΣ Ὅ86 τβάοτῃ οὗἉἨ 818 που] ὰ 18 00} 158 688 
20 πιὰ αοά: ἴον 1ὖ 18 τυϊτύθα, Η6 [ὉΠ 8] ἰαἰκοῦα ὑΠ6 τεῖβο ἱπ ὑμοὶν οὐσῃ οσαδδίηθβθ. Απὰ 
21 δραίη, ΤῊ Τωοτὰ ἱηονοῦι (δ 6 ὑπουρ 8 οὗ ὑμθ πῖβο, ὑμαῦ ΠΥ ἃτὸ γαΐη. ΤΒοσοίοτο ἰοῦ ηῸ 
22 τηδὴ Ρ]ΟΤΥ͂ ἴῃ Ιη6ῃ : [ὉΓ 81] ὑῖηρβ ἃγὸ γοῦγβ; Ἦ Βούμον Ῥϑα], οσ ΑΡ01108, οὐ Οβρῇδβ, ουῦ 

{86 σον]α, οὐ 1186, οὐ ἀθαῦῃ, οὐ ὑμβίῃρΒ ρτθϑοηῦ, οὐ ὑβΊρΒ (0 Θο:η6; 811 ἃγὸ [οὔϊ. ἅτ] 
28 γοῦγβ; Απὰ γ6 ἀγὸ Ὁ τἰβι Β; δὰ ΟἸγίδὺ ἡ ΘΒ. 

Ἶ ψονγ. 16, 
γον. 17..---Τοῦτον. 

βυν.)]. Μογοῦ: “τοῦτον, 
ἴΏΟΥγ9 1860.8].᾽ 

ὃ γόον. 18. 
4 γον. 17. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[ΕΠ Ῥβββθβ 0 δῃοίθον δυζιπιθὺ δρσδὶμδὲ ἐμ 6 
εἷη οὗἠἨ ταηρίπρς ὑμοτηβοῖνο8 ἰπ Τορροβίίο ἤδοίΐομ5 
ὑπᾶον Βυδη ᾿ἰοθοσβ, ραν σΌΪΔΥΙΥ δυσὶ 85. 60Γ- 
τυρὶ (809 Θβϑοηία] Ὀυγν δηὰ ζαπαδπιθηί) 
δου πάμπ 688 οὗὨ ὑπ Βρ᾿νἰΐι1.8) ἐδ Ὀυτίο οὗ (89 ΟΣ Ὦ.᾽" 
Ο0Β08.]. 

γεκε. 16. ἕζῃηον γ9 Ὠοϊ [Πδῖ γ0 ἃχο Θοᾶ᾽ δ 
ἘΘΙΏΡ]Θ 7---ἰὐ τ }} Βαργὰϊγ ἀο ἰο οοπηθοί ἐΐ688 
τοῦθ ἀϊγοοιγ σῖὰ (Π6 Ῥτοοοαΐηρ---ἾἸἶ Γ[ῸΓ ΠΟ 
ΟἶΒΟΡ γοϑβοῦ ἰπδῃ δἰ ΡῚῪ Ὀθοδυδο ἐμ6 ἱμτοδί οἴ 
ἀοείταοίίοι τηδάο ἴῃ 89 701] Οἱ Ὑ6 80 βίδπαβ ἴῃ 
αϊτγοοί δοπιγδαϊοίΐου ἰο ἐπ6 Ῥγουιδδο οὗὨ βαϊγαδι οι 
ἴδον Βοϊὰ ἤοσγίῃ, βῃονίηρ ἐμαὶ Ῥϑὺ]} Π88 ἃ Π6Ὺ 
0886 ἴῃ πιϊηὰ. [ΟἸδδυβοη, Βουουοσ, γοζατὰβ ἐδ 
Αροβέϊθ 88 βὶ πρὶ ἰπ θη ἐγίης δηὰ σαυσυὶηρ οὐΐ 
8ι1}} Τατίου ἢ18 Ῥσουΐουβ ἄσυτο. ΤἸδὸ οἀϊῆοο ἐβ 
ΠΟῪ 8ρο θῇ οἴ ἃ8 αοἋ᾽ 8 ἰδιρὶοθ, δηὰ 86 κυΐ]ὲοδρ οὗἨ 
ἀοβοογδίϊηρ ΟΥ Ἰη]υτίηρς ἰδ6 Ὀυϊ πα ὉΥ ἱπίγο- 
ἀυοίηρ ἱποομογοηὶ ταλίουἱαὶβ ἱπίο ἐΐβ δἰγυσίυτθ 
8 Θῃ Ββδῃοϑὰ ἴῃ ρῬγορογίΐοη. Απά 8111} ἐατέον, {86 
ἰδυρσὶ 88 Μὁὸ}} 88 {π6 ὑθβοθογδ δ΄Ὸ 8180 Π6ΓῸ 
τοιυρι ἰαίο γἱθ. ὅ0 δυρδιδηις}}ν Ηοάχκο, ΑἸΙ,, 

“(068 Βῃηου]ά δἰδηά ἤγδέ δα ἴῃ [Π6 στ. ἴο τηδῦῖς [6 δι ρ μα 45]. 
Ταιοὶ., Τίδο., δα οἰ οῖθ γοϑὰὲ αὐτόν δοοογιϊπα ἴ0 πιδῦν δηὰ ἴῃ μαζί τϑ 
Ὀδοδῦδο δου σἷ τις ἰη ἢ ρὑγοϊδηΐϊβ αὑτόν ἰ5 πηροδί υδυ8}}γΥ οπιρ! ογού, δηὰ [{ νἪι8 σογγοςϊοὰ ἴο ἐμ φ δ 

80 ΑἸΙ,, ῃογάκ., απὰ οἔποτα (ΟἹ ον ς Β. Ο. 1. Οοά. 8|η.]. 
ΤὴῸ ῬΓΟΡΘΡ οὔγάᾶον ἰ6, " ΠΥ̓ΔΩΥ οὔθ ἐμ ποίη ἤο Ὀ6 τἴῖθθ δηιοῦκ 
στιν ἰδ ἴο Ὀ0 οτκἰἰοἃ δοοογάϊηκ ἴο γνχοροπάογδης δυϊμλογίεο5 4. Β, Ο. Ὁ. Κ΄. Οοἀὰ. 8ἰι.]. 

ἐν δυϊδμοτίξίοθ [Δ. Ὁ. Ἐ. 

Ὁ ἴῃ [μἰ5 ποτὶ." 8.66 ὀΧχορεαῖθ). 

ΒιΔΏΪΟΥ ; Οδἰυΐα ΒΑ Β ΠΠΟΓΘ ΘΟτΤ οί : “ Ηανίηρς 
δπιοπίβηοα ἰμδ6 ἰθϑοβοσα 88 ἰο ἐμεῖν ἀυΐγ, 6 
ΠΟ δάάγοδϑβοϑ ᾿ἰτβεὶῦ ἰο (δ ὸ Ρυ}Ρ}}]5]. Οὐκ 
οδατε: ἄπο ψεὲ ποί3 Τΐδβ ΡὮγδ80 ἰδ ποί ἰο 
ὈῸ σδοπίουπἀρὰ Ὑἱὰ ἢ οὐκ οἱδατε: ΟΥ ἀπο ψαὰ 
ποίῦ---ἀδὐὰ ἰἰ τὶ ΤΟΣ ἯὙ6}} ΒΟΣΥ ἰ0 ἰπίτοάυσοθ 
8 ΠΟ ἰθτῃ οὗὁἨ ἱμπουρδί, ἱπάϊγθοιν δβυρκοδιοὰ 
ὈΥ τμδὶ ῥγοοϑᾶθθ. Τὺ ἴδ, Ῥϑὺ] 8.88 οοπίοσα.. 
Ρἰαίοα 19 Ομιγο 88 ἃ Ὀυϊἀὶηρσ Ὀοϊοπσίηρ ἰο 
ἀοά, διὰ 888 οχδὶἰιθὰ ἐπ στϑδὶ ΣΟ; 1} Υ 
αἰϊοπάδηϊ οἢ [86 ποσὶ οὗ ογοοίηρ ἰΐ, αἴδοσ 86 
ΟὨΪΥ͂ ῬΤΟΡΘΥΡ Τουπάδιϊοη 88 Ὀδ6θ ἰαἱϊὰ, Νον δ6 
ἀοβοῦῖθθβ 1.8 δϑουϑὰ ομδυδοίοσ Ἰποσὸ (Υ ὉΥ 
Ἰκοπίης 1 ἰ0 ἃ ἐθιρὶθ Βα ὑοα Ὁ Οοὐ᾽ 5 δρίτὶξ, 
86 νἱοϊδιίοη οὗὍὁ τ ΐοῖ ἱὩΟΌΥΒ οοπάϊΐση ρμυπὶβῃ- 
Ἰθηΐ, ΒΥ ἰδο αὐοδίΐουῃ : πον γὲ ποῖ 6 δΡ- 
Ῥθ4}8 ἀϊγϑοί)Υ 0 {π|9 σοῃμβοϊ ουΒη088 οὐὗὁἨ ΟὈ τ δεΐδτιϑ 
δια ἱπεϊτηαίθα ἰο δὶ τοϑύου ἐμαὶ ἴῃ ὑπδὲ βρὶσὶι οἵ 
ῬΑ βηβὴὶρ τ ΒΊΟΝ [ΔΘ Υ ΘΒ οΥ θα δηὰ τοὶ τὰ 8 
80 ἀοεἰσαοίϊνο ο [86 ἐπίο αν οὗ (ἢ 6 ΟΥ̓, ἐμ 6 .Ὸ 
285 ὃ ΒίγδΏρ9 δῃα ΟΣ Πλ]η8] ΟὈδουγδ 0: οὗ ἴτυ 8 
Ομ νείδιΐδιη ἔϑο  η κ,, ἱπδβταῦ}} 88 ΠΟΥ ΘΓ σομάοι- 
ἱπρ ἰβοϊηβεῖνοα υδὲ δ ἱζ ΠΟῪ μοδδοεβϑὰ ἰὶ ποί, 
δὰ Κηον ποὶ δὶ Ὀοϊοηροὰ ἰο ἱποὲὶσ ρχγοΐοδϑβίοῃ. 
1π (80 οὐ͵ήοοίγνο οἷδυβθ {16 ΘΡΗδϑὶβ 1168 ὧὨ 
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ἱεαρίε (να ὁς), ταδτκίηρ δὴ δάνυδῃοθ ὕροὴ ἰδθ 
ἸΌΟΓ ἰπἀοδηϊίο ἰογτη, διίάϊης, ἀδοὰ Ὀοΐοσθ. ναός, 
δοοογάϊης ἰο 1.15 ἀοτίνδίίοι, (να ὦ) τηθ8:}8 ἴῃ- 
ἀορὰ ἃ Ὀυϊϊηρς ἰῃ χοῦ 6σ 8]. Βυὶ {80 ατοο κα υϑοὰ 
ἐδὸ ποτγτὰ ΟΠΥ ἰο ἀοηοίο ἐμδὸ ἀπο ]] ἔπ ρ οὗἩ χοᾶ, 
διὰ ἰδ ἐπδί σοοῖλ ΒΓ ἰδ 6 ἐτηαρο βίοοά. 

“ἐ ψᾳὸς ἰΒ τιοῖ6 ΒΟΪΙΥ ἐπ δὴ ἱερόν.᾽" ΚΡ 8.}. Ἐετο 
δι ἀοιοίοϑ ἰἶὸ δρ᾽ τὶ πὶ Βα πού ΥΥ, 89 0]466 ὙΒΘΙΘ 
(ο ἰγαο αοἀ γονοα δ Ηΐδ ργοδθῃθθ, δὰ Ὀεβίονβ 
δ] 65εὶ διὰ 15 ψουθρΡοα, Τογσιαϊης, ο6 σοπι- 
Ῥἰεἰδ πος, διηα οομϑβίβίϊπρ οὗ 811 δυσὶ 88 ΟΟΥΥ͂ 
ἴπ ἐδοιπβοῖνοθ ἰ86 ϑρίτὶὶ οὗ αἀοα. ΤἷΒ ΘΡΡΘΑΓΒ 
ἴτοϊα {πο ΣΡ δηδίοσ οαιδο 90]]ο τ ὶῃς---δ)ὲὴ ἃ 
και ἐχρ᾿ϊοαίϊνο) ἔμπας ἴπ6 ΞΒιρὲτίϊ οὗ αοὰ 
Ὅ760}}15 ἐπ γου.-- Ηρποο ΟὨγἰϑιϊδηβ δὺο ο4]16 

“48. Βρ᾽σὶίυ8] Βουδβο᾽" (1 Ῥεί. 1ἴ. δ), 4180 “8 Βαδὶ- 
ἰδιΐοπ οὗ αοὰ ἱβτοιρὰ (6 5» ̓τιν᾽" (ΕΡΆ. 11, 22) 
οΟΙΌΡ. 84]50 2 ἋΟΣ. τἱ. 16 δ.; Βοπι. υἱϊ!, 9, 11; 
Τιηι, . 14: ΕΣ. χχχυὶϊ. 27, δἰ. οἰκεῖν, ἰο ταβὶαε 
Ῥεγηιαπεπίΐν (σοι. πο. χῖν. 28.) Τδμο ψογάβ ἐν 
ἐμῖν, ἐπ ψου (ποΐ, “διποηρ γοι᾽), γοίουϑ, 1ὸ [Ἀ 9 
εἰδιοιυδηῖ : “γ6 δ.Γ6 {π6 ἰδιηρ]ο,᾽ ἰο 89 ΟΠΌτΟΒ, 
οσΣ ἴἰο ἱπάϊνι ἀπ] Ὀδ᾽ ον σθ, ποί, ΒΟΤΤΟΥΟΡ ἰπ (Π οἷν 
δορδιδαίβ ΦαΡϑοΙ ν, δυὺ ἱπ ἐδοὶρ οὐχδῃΐὶς δομῃθ6- 
ἰἶἰοη. Ηδστο {80 αν οὗὨ δἷΪ οὐ ραπίξαίἑου οὐἰδίῃβ, 
δαὶ ΟΥΟΥΥ ΟΥ̓ΖΔΏ 18 8 σοῃρίοῖο οἷο ἴῃ 1086]7. 
15 Οδτϊδίομάοπι Ἀπ 6 Ὰ]Υ 18 6 ““ἰθτηρὶο οὗ αοἀ,᾽ 50 
ἦᾳ 8190 ΘΥ̓ΘΓῪ ΟΠ τ βιῖδη ΘΟ. ρτορδίϊοι δηἃ ἜΥ̓ΟΥΎ 
ἐπάϊ νυ] ΟΠ γἰβιϊδῆ. Βαϊ 88 ἰδ Ὑ80]6 8 ἐο ὈΘ6 
ποάεγίοοα δπὰ δρρτοβοη θα οη]Υ ἴῃ 18 ραγίβ, 8ὸ 
δῖ: (86 ραγίβ ἰ0 θ6 υπάἀογβίοοα ΟὨΪΥ 848 σοπηροϊοα 
ἴπι ἐπὸ ὙΠο1]6θ. Τῃ6 ἰγδηβίδίϊου ς “ἐλ6 ἔθ ρ]9 οὗ 
Οοὐ᾽ 18 ὈΥ ΠΟ πη6888 ποοάοᾷ ἴον ἐδ Βαϊ οὗὨ δβοί. 
(ἴς δειῖάθ ὑπὸ 1468 οὗ 8 Ρ] ΓΑΙ οὗ ἰθαρὶο5. 79 
δΔἢ ΘΠΙΡΊΟΥ͂ ἰδ τοπἀοΥίηρ: “α 6016 οὗ αἀοἀ;,᾽ βἰτη- 
ΡἿΥ 85 δἰ χοϊ γίης ἐμ Κὶπὰ οὗὨ Ὀυϊ]ϊης, ἱπιρ]16ά. 
ΓΥΕΤΕΣ οπ (86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂ ΠΊΟΙΘ 78 0}} δαγα: “ναὸς 

ἐον ἰδ ἰλε ἱεπιρίες οἵ αοά, ποὶ α ἰδπιρ]6, ἴον Ῥαϑυὶ 
ἄοοβ ποὲ δοῃησοῖγο οὗ ἐδ 6 γατίουβ ΘΒ ΌΣΟΙ ΟΒ 85 ὑυα- 
σίομα ἱετπιρίες οὗ Οοα, τ Βῖο ἢ που]ὰ Ὀ6 ἱποοπαϊδίοπὲ 
18 1Π0 ὁ εν ̓ 8 σοποορίΐϊοη οὗ Θοα᾽ 5 θη ρ]0: δαὶ 
οὔ βδοὰ Οδυιβϑίϊαι οἰ ΓΟ 88. ἴῃ 8 Τυγβίΐο 50η86 
ἐδε ἱεπερίε 97 “ελουσαῦλ. 3.09 (8678 δ.ὸ ποὺ τωδῃ 
ἐεαιρ]65, Ὀὰΐ ΟὯΘ ΟὨΪΥ͂, δῃ ἃ ἸηδηΥ ΘΒ ΤΟΊ ΘΒ, πε, 
9πὲ οὗ ἢ ΐο 18 16 4}}Υ (Π6 Β4πγ0 ἰθπιρ]9 οὗ αοἀ.᾽" 
80 διδῆΐοῦ δηά ΑἸοσα]. 

Υεε. 17. Τί ΔΗΥ ΟΘ ἀδδίσου ἴ86 ἴθσζῃρ]θ 
οἵ αΟοὔὗ, δίπλ ννἱὶ}} Θοἃ ἄθεοῖχον .---Τ ἷδ ἰδ 1Π6 
βγβὶ οἴδι5θ ἴῃ Ἀπ ΠΤ ΈΓΘΏΟ6 ΤΥ ΒΙΟὮ Τοδίβ ὕροη (ἢ6 
πηἀουδίοα γοςορηϊτίοι οὗἉ ὑπ ἱπυ ο Ὁ οὗ {δ 6 
ἱεπιρὶο οὗὁἨ αοὲ, 88 πιαϊηἰδ᾽ ποὰ 4180 ἰῇ (89 76 158} 
Βετὶρίατεβ. ΑἸ} Σ᾽ προ, ΟΥ ἀοδοόχαίἑ, ΟΣ Θυ ἢ 
ἀἰϊειαγθίης (86 βδποίυλυυ οὗ Οοἀ᾽ 5 πιδηϊΐεβίοα 
Ῥγοβοῦςς, γγυ88 ἀθεπιδὰ ἃ βου ῖ]οχο, ΜΒ οὮ ἱπουττοά 
1.6 δίνίηο τϑηζϑδῆσο. ΤῊ ΐἷβ 15 Βίγοη ὴγ ἱπαϊοαϊοα 
ὃ. {{π|ὸ ἱπιπιοάϊαίο βιυσσοβδίοη οὗ ἐμοὸ βδηθ πογὰ ἐμ 
186 ἔτο ἔοτηιϑ, φϑείρει διὰ φϑερεῖ. “1 ΔῊΥ ἰἢ6 
ἰεωρὶε οὗ ἀοἀ ἀοπίγογοίι, ἀοβίγου Βὲπὶ 5.}} Θοὐ."" 
898 8 κο σδδο ἴῃ ον. σχὶϊ, 18. Τὸ ραβδὶ 
βεῖο ᾿ ρ]1εἀ 68 τοϊδίς ἰο (μ6 οΪ ἃ ἐοτιρ]6 τλϑ ἐμαί 
οἵ ἱεῖροταὶ ἀοδι. [[8εα, Βονονου, ἰῃ τοϊαίΐοη ἴὸ 
(86 δρίγϊ δ]! ἰθπρ]ο, ἐμ 6 τογὰ, ἴθ ἰδ τὲ ἴη- 
δίδησα, δίκη θα (Π6 ταρίατίηρ οὗἁἨ {π6 Ομ ΓΟ Ὦ ὉΥ 
τἱοϊεπὶ ματι δ η 9810, δἰ οἷν πιυδὶ ὅπ4}}ν οπὰ ἴῃ 1{8 
Θπ τὸ ἀἰδβοϊαιίοη; δὰ ἰπ ἐπ βοοοῃᾷ 1πδίδῃηοο, 85 
ἰδ ἰοδεΐηα (6 σοπδοαιοπί Ῥυηἰβητηθηί, ἰὲ ἀθποί 65 
ἐχεϊπδίοι ἔγοτῃ βαϊταωϊίοη (απώλεια)ί. [8816 
ΡΆγυ (δὶ ““φϑείρειν, ἴπι ἰπ6 ΕΧΧ, δπὰ ἰὴ {π9 Νοὺν 
Τεδιηυχουί, δοοπιῷ ἴο μανο Ἰοκὶ {μΠ6 Β6186 οὗὨ  ἀεΠ16,᾽ 
πη ΏΟΣΟΪγ ἰο τοίδία ἐμαὶ οὗὨ ἐπα οὐ " ἀεείγον." ᾽" 

δ 

Απά βὸ Ηοάρο, γῶῆο βΒαγ8 “(9 Ῥϑββαβθ ΤΑΥ͂ Ὀ6 
τοπαογοᾶ “ΙΓ ΔΩΥ πιὰ ᾿π͵υτο ὑπ6 ἰοτρ]ο οὗἩ αοά, 
μἷπι ψ}}} αοὰ ἱἰηυγο.᾽ " ΟἸϑαῦβοη χορ βὲ}]}]} 
ἔασον: “16 σοπηθοίΐοη βθονϑ ἰμδὲ (η6 ποχὰ 
σδηηοὺ ὉὯΘ υπάογϑίοοα οΥ͂ ΔὈδοϊαίθ ἀσδιγαοίΐο;. 
ῬΓΟΌΘΔΟΌΙΥ ἐδ Αροϑβί]θ οἴσβθ (Βο βίγσοηρ σψογὰ ὁ] 
ὁ δοοοιιηὺ οὗἉ 8 αγὶπρ Ὀθθὴ υϑοά }ι8ι ὈΘΙΌΓΟ [ὉΣ 
(80 Ῥύγροθο οὗ ἰηὐἰτδίληρ ἰδ αὐ Οοἃ νυ ουἹὰ γοαυΐϊὶθ 
Ἰ|κ τὰ 116. Βιυΐ βυσὰ τηοάἀϊδολίϊοπ οὗὨ ἐΐ8 
Ῥ] ἴῃ πιϑϑηΐῃρ 18 ΟΟΥΓΔΙΏΪΥ ΘΟΠΙΓΑΓΤΥ ἰο (89 ΡΔΓ8]- 
}91 νοὶ ἐμπὸ Αροϑίὶο ἰηίχοάυσοβ. ἾΤδο νἱ ϊδίοῦ 
οὗ {860 δΒδῃΒο( ΔΕ οὗ ἢ 9 δηοϊθηΐ ἰθ}]0 γγ88 υἢ- 
ποδί ΟΠ ΔΌ]Υ Ρυ δηθὰ τ ἀθαίῃ. Απά ἰο ῥτο- 
Β0ΓΤΟ ἰδ ΘΠΑΪΟΡΥ, γὙΎ0ὺ οὐχ ἰο τοαϊηἰαἷπ ἐδ θ 
τπορὰ φϑείρειν ἴπ 118 οτἱ κί] δὶ ζηὶ βοαι]ο01]. 

Νοχὶ 0]1ονγ5 (86 Ῥγοοΐῦ νἱνλι (Π6 δΔρρ!ϊοδίϊου οὗἁ 
(ἢ Ρ688] ρὑυἱποῖρ]ο }ι9ὲ δίδί οα ἰο (ἢ 6.56 'ῃ Βαηά. 

2 --Οσ ἴ89 ἴϑθιυρ]θ οὗ Θοἂ ἰ5 ΒΟΙΧΣ . ---ἴἰ 1108 
ἴῃ ἰῃ0 γογῪ ἰάθβ οὗ 8 ἰθπιρὶθ ἐμαὶ 10 18 ΒΟΙ͂ 
δηὰ ᾿ηνὶο] Ὁ]6, δηὰ ἐπαὺ ἐμ ΘΓ ΌΓΘ 411} ᾿ὨΌΓΥ ἀοηθ 
ἰο ἐὐ 18. ἃ ουϊῃγθ.---Απὰ οὗ 1816 δοχὶ 819 γο--- 
οἵτενές ἐστε ὑμεῖς ὅστις ΥΘΟΥΒ ἰο {89 οὐ- 
ἦεο6ε σεπεγαἰϊΐν ἃ8 ὁη6 οἵ ἃ οἶ488, δῃηὰ ποὶ ἀεβηὶ ον, 
ἰυϑ Βουυΐϊης 0 ΣΟΠΘΡ ἃ Ῥσοροβί(οη ζΘΠΘΓΑΪ : 
Βογο ἰύ τπβϑρϑῆδ: οὗ ὙΠΟ ϑογί, οἵζ., “ΒΟΥ. 
ΤῊΟ δηπίοοοραάθαὶ ὮΘΓΘ 18 ποὺ “ἐδ 0]6,᾽ Ὀὰχΐ {89 
δαϊοοίδνο "ὁ Βοὶγ." Ὲ Τα (0 γ τόσο {116 ἰθτη}]9 
οὗ ἀαοὰἂ δὲ δὰ δἰγοδαῦ δϑβοσίο ἃ ἰὴ συόσ. 10. 
ἐ Βουγτΐης ἰ0 6Ἀ.. ἱ. 1 ΒΘ ΒΟΓΘΌΥ ΔΎ ΚΟΏΒ 8 ἴ66]- 
ἴῃρ οὗ ΥΘΥΘΣΟΠῸΘ δα ἃ ΒΟΙΪΥ͂ Θομτηπηΐοι οΥ̓͂ Ξ3Ρῖ- 
Υἱὺ ἴῃ οφρροβί(ΐοη ἴἰο ἐἰμδύ ὉΠΤΟΣΤΊΒΥ Βογυ γ 6ὴ- 
φοπάογοα ὃΥ ἃ ἀἰνίβῖνο τοραγὰ ἴ0. ἢυπηδῃ δυΐδοῦῖ- 
(168.᾽ ΟΒΙΑΝΡΕΒ. [“ΜΕΥΟΣΥ νγὸ}] Τοιμα 8 ἰδ δὲ 
(ῖ8 οἴαιι8θ 18. 189 ΤᾺῚΠΟΣ Ῥχοροβί(ΐοη οὗ 8. 80}10- 
Εἶδηι: ἩΠΟΘΥΘΥ ΙΏΔΓΒ 80 ἰδ }]6 οὗἩ αοα, Ηἰπὶ 
Ψ1}} αοα ἀοδίγου, Ὀθοϑδῦδο Ηΐβ ἐθιηρ]θ 15 ΒΟΙΪΥ: 
Ὀυὺ γὺ 8ΓΘ ΓΘ 8180 ΠΟΙΥ 88 ΗΒ βρὶ [8] ἰδ ρ]6: 
ὑβογοίοσο ὙΒΟΘΥΘΥ ΣΠΔΓΒ γΟὰ 88}8}} Ὀ0 ἀοβίτογοὰ 
γ Θοά.᾽" ΑἸρο ΒΡ]. 

γὲκβ. 18. Το Αροβὶϊθ ποῖν Ῥτοσθθάβ ἰο ροϊηξ 
ουαὐ {Π6 ΓΔ] ΒΟΌΓΟΘ οὗὨ ἐπ τι ἰδοί οὗ ἢ6 ΤΘΌΌΪΚΟΒ. 
ΤῊ τυρίυτο οὗ (86 υπἰὶγ οὗ ἐδ ΟΒΌΤΟΝ ὉΥ ἃ ΡΑΓῚῪ 
δρὶ τἱΐ, δρτϑὴς ἔγοι 8 ὑσίὰο οὗ Κπον]θάρο, δηὰ 8 
ναΐῃ σοηοοὶἑ οὗ ἐμαί πίβάουι τιον Ὀοϊοηροα [0 
(8158 ποτἹά, δπὰ ποί ἰο αοα᾽ 5 Κἰηράοιη. Τηΐϊθ 88 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ {89 ο8886 ΜΓ (86 Ῥδγίυ οὗ Αρο]]οβ, 
ὙΠ ἰδ ΑΡοβίϊθ βϑϑῖῃδ οἰ ΘΗΥ (0 αγο ἰῃ ῖ5 
6γθ, ᾿Βγουχδουῦ ἐμὶβ ομαρίου. Αβ 1ὑ ἰοοῖς υγίαθ 
ἐπ ΑΡοΪ᾽οβ, ὈθοθΌ89 οὗὨ ἢἷβ ἀϊΔ] οἰ) δπᾶ σῃοίογὶ αὶ 
51Κ}}} δηὰ Ἰοαρηΐης, δὰ οἱπης ἰο {πΠ680 α0.8}}{168 
ἰη Βἷτπη, 80 δἷἶβο αἀἱὰ ἱὲ βϑοὶς ἰο ἐτηϊδίο 5 ΤΩ ΔΏ ΠΟΥ, 
δΔηά εἰμηα  σοὰ ἰἰβο ἢ ἴον Ἰαυΐηρ ἃ χσιοδὺ βίγοθβ 
ὭΡΟΠ ΒΟΟΌΪΔΡ τ ἱβάομ, δηὰ ζῸΣ Π0 11{110 σοποοὶϊ ᾿ῃ 
{παὺ γοαροοί, 75 θη ἄθποῦΥ Ῥαὰ] ἀδηοιησοδ 88 
πηϊουηδοὰ ἴπ ἰσυΐϊῃ, δηα υπδυϊοα ἰο δι οἢ 88 δεῖνα 
ἴον (86 Κίηράοιῃ οὗ ἀοα. ἴῃ δἷδθ υἱϑῖνν ἴὑ ᾿ῃνοῖτγ 68 
ἃ Βο᾽ [-ἀδοορίΐοη, ΤΔΟΓΘ ΟΥ 1688 ζίοβθ8, δρδὶηδὲ 
τ ὨΙΟΒ ἢ9 ζε1} σομδίγαϊποα ἰὼ Ἀγ ἰδ θιη.--6 8 
ὯΟ ΟἿΘ ἄδϑοϑρίένο Ἀΐ1:89]:.---Τῆ ἀοοοριϊοη πο ΓΘ 
οοπδί βίο ἰἢ ἃ ῬΘΥΒΟΙ᾿ Β ̓ τηϑ ρὶ πἰπρ ἢ ἰπιδ6}7 ἰο Ρο5- 
Β6Ά8 8 τα ΓΗΒ. ΗΝ ᾿πδῖψης ἱπίο 86 ἐγ ἢ πα ΑΒ 
οὗ αοά, ν ρθῆ ἴῃ ἔδοὶ 6 Ὼχἕλβ υἱἱονὶν ἀσνοϊὰ οὗὨ 1ἰ, 
γοϑ, Μ͵Ὰ8 ᾿ἱπυοϊνοᾶ ἴῃ οπ ἶγο τὰ δα ρργοοηβίοη δὰ 
ξτο85 ὉΠ άπ 88 ἴῃ γοθΠ66 (0 11. Βπ0} ἀο᾽] υ5ΐοη 
ῬΆΒ868 ΔΎΔΥ ΟὨΪΥ ὙΠ 6Ι 81} οοποοῖὶ οὗ νϑάοιῃ ἷ8 

[5 Ἡοάμρο ργοΐοεα ἐδ τοηδογίηκ οἵ 06 Ε.. Υ͂. ὙὩ] ἢ ΓΟ] οντα 
1Πδὶ οἴ αἴ! ΛᾺ Ῥγονίουβ Βηκ 8} γοσαϊοῦδ, 88. νν 61} 88 1.6 8:γ- 
τίλο. γηϊκαῖο δηὰ τ ογθ. Απά (15 τοπᾶοσίης [5 δυδία! ηοὐ 
ὉΥ «εἴ. Θν. ναπι. ἢ 816. Ἰ. ἢ 821. 8. Ὑηο ρὶυγαὶ ἰῃ οἵτινες 
6 ἴο Ὁ9 οχρ]αίποὰ οἱ [19 Ὀγίποίρ!ο οἵ δἰ γδοτίοη. 



εἰτοι ρ, δ8πη4 ἃ ΡΟΥΒοῸὴ 18 ψ]Π]ΠΠἔδρὴρ (ὁ 6 τοραχάοά 
ἃ ἴοοϊ, ΟΥ ΘΟΒοηί5 0 ΓΟΠΟΌΠ6Θ ΔΙΪ βοσουΐϊαν υνὶβΒ- 
ἄοπι ἱπ (ἢ θχοροῖθο οὗ {᾿δὺ 8['π|ρ0}]6 1α10ἢ τισὶ 
6 Ὀοΐοτγο δὰ τοραγα θα 85 1Χ011γ, πὰ ψ Β1ο ἢ Ρά9865 
ἴον ἴον νἱτἢ (86 νον], Απά ἰδὶθ 18 ψμδὲ ἐδ 6 
ἈΡοϑβὶ]9 γϑραυΐτοθ ὙΠ δ6 88 γ8:---Σ} ΘΏΥ ΟἿ Θ 
τοἰηϊεοῖδ ἴο ὈῸ υνίδο δθοηᾷβ γοὺ ἐῃ 18 
Ὑγοσ]ᾶ, 1οὶ Εἶτα ὈΘοοΙΏ6 ἃ ἕοοϊ ἴπαὶ 6 ΔΩ 
Ὅδ6 Ὑγ7186.---Δοκεῖν ΠΥ πιθϑῃ ΟἸὝΒΟΓ : 10 ἐλίπξ, ΟΥ̓ 
9 σρρέαν; ἈΘΠ0Θ ἐδ ΟἾδι.ι86 ΤΏΔῪ ὮΘΤΘ ὯὈΘ ἰγ8ῃ8- 
Ἰαιοά, “1 ΔΠῪ ΟὨΘ Ρ88568 ζ07 8 136 Ἰη8},, Οἰ(ΠΘΥ ἰῃ 
Αἷδβ ονσῃ οϑιϊπηδίϊοη,᾽᾿ ΟΥ “ἴῃ οἰ οσβ᾽ οδιϊτηδέϊοη."" 
ΤΊ|10 ΤΌΥΙΔΘΙ ΤΟ ἀΘΡΙΌς 18 Ὀθϑὲ βυδίαἰ ποὰ ὈΥ δαὶ 
1.18 Ὀ66ῃ βαια Ὀοΐοσο. Ηδησο (ἢ 9 ὀχῃογδίίοη, Ἅ ἰοὶ 
ἈΪπὶ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 [00],᾽᾽ δὲ Ὀ6 υπάογδίοοα 885 Το- 
Ἰαύϊες ἰο ἷθ οὐσῃ, δῃά ποῖ ἰο Οἰαγβ᾽ ἡυάριηοηῖ, 
δηὰ 1 βυοἢβδ!: 8 ὙΔΥ ἰμαὺ οἰΐποσ ἰδ9 ψογὰβ παρ’ 
ἑαυτῷ, ἐπ ἀὲδ οἱόπ ἐδίδεπι, Β8}.8}} ὈΘΒαρρ)]ἑοά; οὐ 
ἐπδὺ (ἢ 6 ῬΡογβοὴ Ὀθ γοχζατγ δα ἃ8 ρββϑϑίῃης ΟΥῸΡ ἰὸ ἃ 
βίδῃάροίϊηιϊ, ψϊο ἢ) Βδὰ ὑπ} ὑδθ δρροαγοὰ ἰο 
τα δηὰ ἰο οὐμογΒ 11|ςο-τοϊη θὰ 48 ζ011γ. 86 
Ἰδίίου βθῆϑθ Ὀοϑβὶ βυ ϊϊ8 ἐμ ποτὰ. [Απὰ μερὸ ἰΐ 
ταῦϑὺ Ὀ6 ὈΟΓΠΘ ἴῃ τυϊηὰ ἐμαὶ {8 τουυποίδίΐοη οὗἁ 
οὔν ον τι ἰβάου, οὐ οὗ ἱῃὸ τοῦ] 5 τίίδαοια, 8 
τοαυϊτοα Ὀθοδι86 8]} βυο ἢ; τυῖϑαομι 18 050 ΟὨΪΥ ἴῃ 
ὍΡΡθδσϑηοθ, δηά ποὺ ἴῃ ΓΟΑ]Υ. [Ιἐ ἰδ 18 ἰη(γῖη- 
Βῖο του ΕἸ ΟΒ8}6088 ἰδ ΤΟ Ο6ΥΒ ἰΐ αἀἰπογοα 8 0}6]. 
ΤῸ ῬὮΓΑΒΟ ““ἴὴ {818 τουἹα,᾽" 110, “15 ἐπ18 δχζο,᾽ 
5 πού ἰο δ0 υπὶίοἀ πίξἢ (86 οἶδυϑο 1] οπΐπα. [88 
Οείζοη, Ομ γγϑοβίοια, Γ᾿αΐμοσ, ΒΟΒϑΏται 116. 85 
ἰπουρὰ ἀὺ πχοϑαὶί, ““1ο( τὰ ὈΘΟΟΠλΘ 8 ἴοο] ἰῃ ἐπ8 
γοῦνα .᾿ (6 Ογάον οὗ ἰδὸ νογὰβ ἤουῖάκ ἰμἷα. Βαὶ 
ιν ὈοΙοΏΩΒ (0 “τὴ ]80,᾽ 848 ἀοδί χηδίϊης (δ 9 ΒΡ ογῸ 
ὙΒΟΓΟ ἐπὶ8 τυ ϊβάοπι ῬΓΘΥΔΣ]Β; φ. ἄ, ὁ ψὶδο ἴῃ ἐμ ἰ8 
ψονϊά ̓᾽ (οορ. γοσ. 19). ΓΑΙΐ, ΖΤο ον ΜογοΣ 
ΘΑΥΒ: “1 θοΙοΩρΒ ποὺ ΒΙΠΡῚΥ ἰο “᾿189,.᾿ Ραΐ ἰο ὑμ6 
ἍΜ 1016 οἶδυβο χοίηρ, ὈοΐΌΓΟ; ἰο [10 ἩΔο19 8551 
ἄοη οὗ νι βάοτα τηϑδὰθ ὈΥ ἐμ τηδῃ, ᾿Ἡ 1Ο ἢ 85 τπδὰθ 
ἴῃ ἐἷ8 »γεδεπί τοογία, ταυϑὺ Ὀδ ἔα͵86; “70 γ,᾽) δ΄ 8 
ΜογοΣ, “(080 ΥΘΥΥ͂ ῬΟΥΒΟῺΒ πὸ ἰδουκδί ἰο Ὀ6- 
60:16 οἷ πϑηὺ δος ΟΠ ἰβίΔὴ8 ἱπτουρὰ ἰμοὶν 
νἰβάοωι ἴῃ ἐδ Ῥγοπηθββιδηὶο Ῥοσὶοα, νθπ {89 
Κηον]οάρο οὗ Ὀὲνὶπο ὑπ ρ8 16 γοὺ ἴῃ 1(8 ΠΙ͂Θ ΠΟΥ͂, 
δηἃ Θὁχοοθα ὨΡῚΥ ᾿ἰτνλ θά, 6Γ6 ποί Γ08}}7 τυῖβο, Ὀαὶ 
ΨΟΤΟ ΘΒηΔΙΟα ὮὈΥ {ποὶν ον βο] -αἀϑοὶὶ." ΒΒ οὶ 8 
Ἐἰπιϊαιῖοι, ἈΟΎΘΥΟΡ, οὗ ἐμ τοϑδηΐπρ οὗ (δ6 νογὰ 
αἰων, ασό, ἈΘΥΘ 8 ὙΘΥΥ͂ αυσδίϊοπδ]ο. [Ιἐ 18 μ]δίη 
ἔσγοπι [86 Το] ον υοσβο, ὑμαῦ6 1818 δῷθ᾽" ἰβ ἰο Ὀθ 
Ἰπίογργοί θα ποῦ ὑθιηρογ)Υ, Ὀιὲ αυδ)ιἑα νοῦ, 88 
ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΌΒ ΥΪ 1 {818 τοῦ] " (κόσμος). ᾽Ἐν 
ὑμῖν, ἀπιον ψοι, ἀοδίσηδίοβ {μ6 βρθδσγο 'π ΒΘ 
τ ῬΟΓΒΟΙ Βυρροδοὰ ἤορθβ ἰο βῃὶπ ὈΥ δ16 νυῖ5- 
οδι. 
γεκββ. 19, 20. βυβίαϊῃ ὑπο ργονίουβ οχδμογίβ- 

ἐΐοῃ, δηα ΒΒΟῊΒ {μαι ἱπ Ὀοδοπιΐπ ἃ 700] 8 ΡΟ Υβοη 
Ὀαΐ οοἰποίάο5 τὶ οὐ 8 Ἰυὰρτηθηὶ.--- ΕΣ 186 
νυ αάοτι οὗ [πὲ υγοσ]ᾶ ἰα ἰοοΙ 8 685 νυ τ ἢ 
Θοῦ ς---ΑἬα κυοῦ, ὑπογοίογο, ἐξ ἀσβοσυοῖ (0 Ὀ6 σαδὶ 
8δ5ϊ40. ““)βάοια οὗὨ (δὶ νον] ̓ (κόσμος), ΘοτΡ. 
ῖ. 21; 11. 06. “1 ἰδ 8 πνιβάομι τυϊοὰ ὈΥ (86 βρὶ τὶς 
οἵ ἐμπῖ5 νογ]ὰ ὑμαΐὶ ουδυϑίθρβ 1ΐ8 Ῥσοόρογρ Ὀουῃάβ, 
δΒοοῖα ἰὸ δα  ϑ(γ 1.59] δϑοιςφ αἰνίηθ δηὰ δυτηδῃ 
ἐπΐηκβ, 8 ἰαἰηιοὰ τὶ Ἔστοῦ, δὰ ἐμβογοίογο βίδη ἀβ 
ἐπ ἀἰγοοῖ ορροβί(οι Α11ϊκὸ ἰο {86 ἰρηοδὲ γϑαδοι, 
διὰ ἰο Θοὰ, δὰ ἴο χτροαὶ οὐ᾽οαίδ ἴοσ νοῦ ἐπ 6 
μου δα τηδῃ ὑγοσο ογθαίθα (μωρία).᾽" ΟΒΙΑΝΡΕΒ. 
[παρὰ τῷ ϑεῷ---παρά 6 υϑοὰ τὰ (9 Ὠαιίνο “ ἴο 
ΘΟΧΡΓΟ6Β5 βίδηἀϊηρ ὈΘΙΌΓΘ 8. ῬΟΓΒΟΙ 88 8 υάμο, δὰ 
δυ Ὀπιϊἰῖπῷ ἰο ἴ8 ἀοοϊδίοη ΟΥ δοηίθῃοο.᾽" Ἡθηδθ 
ἐμθ ὀχργθβϑβίοι “οίοσο αοά᾽ οαγεὶοθ ἃ ἄἀθδρογ 
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τηοδηΐης ἰδ ΒΙΠΙΡΙΥ “πὰ πὶ βἰκί.᾽ Οοἀὐ ἴδῃ 
Ῥαβϑβϑᾶ ὑὕροι ἰΐ δὰ οοπἀαειηποα 11.]--- Το Ῥγοοῖ 
οὗὨἨ 18. ---ΕΟΥ ἰδ ἰδ τυιλϊῖθῃ, "' ΕΘ ἴαἰκίην 
Π6 υῦί8δο ἰῃὰ ἰΒΘΙΣ ΟὟῺ ΟΥΘΣ 688 .᾿᾽"--Τι19 
Ρᾶδβαζο ἰβ οἰἰοὰ ἔγοιῃ ΦοὉ υ. 18, δῃὰ ἷἰβ 8 ρατί οἵὗ 
(π6 Βρϑϑοῖὶ οὗἩ ΕἸΙρΡμδ8. [ δοοοτὰβ Ὑ 1 ἐπα οτῖ- 
ἰπδὶ ἰοχὶ, δὰ ἀρτοοϑ ἴῃ βοη88 ΤΣ ἰδ ϑερίυα- 
εἰ, [ΤῈ ῬΒΓΑΘΘΟΙΟΖῪ οὗ ἐδ Ἰαίίον, μόνετοῦ, 
ἰθ ομδηχοὰ [ὉΓ δίγοη μου ἰθσῖωβ. δρασσόμενος, 
εαἰελίησ ἴον καταλαμβάνων, ἑωκὶηρ δ πανουργίᾳ, 
ογαϊιέπεεε ἴον φρονήσει, »γωμάεποε] . 6 ϑϑῃίθῃμοθ 
18 Ἰποοιαρ]οῖθ, βίησο Ρδὰὶ] αἰοίο8. ΟὨΪΥῪ ἰδ ποσὰβ 
Βυϊϊοα ἰο ἰβ Ῥύτγροβο, οτ ἰὴ ρς ἐμοβϑθ οὐ υ] οὶ 
(1686 ζταϊημιδίϊοϑ!}}ῦ ἀοροηά. Ηθησο ΠΟΥ ποεᾶά ὴ9 
ΒαΡΡΙομοπί. Ηπυπδῃ νυ ϊβάομ, γί, δυππίηβ 810 
6γ6 βίαϊοὰ ἰο ὍΘ ἱποδρϑῦϊο οὗ βίδπάϊης Ὀοίοτγα 
ἐμ νι ίϑαάοπι οὗ αοὐ, δβδίποο Θοα δαίοξδοβ ἰο86 τ}0 
ΤΟΙΥ οὐ ἰδι680 δἷά8, ἱπ ὑμοὶγρ οὐὐπ οσα πη θαβ, δὰ 
δ ὙΘΥΥ͂ ΘχΧ Θ᾽ 6 0168 οἱ ἩΓΕ Ϊσ ἰΠΘΥ ῥχὶᾶθ (Ὠ 6 :- 
Βοῖγοβ, το ἴυγποα ἱπίο 8 βῆδσο ὑμβτουχὰ ποῖ 
1Π6Υ δ΄ δπίγαρροα. ΒΥ ἰδ σδυβίηρ (Π6πὰὶ [0 ὈΘ 
ἀοδίγογοα ὉΥ ὑπο ὶγ οὟπ ἀθνΐίοθα, Οοα Βλὸ νγ8 {ἢ δαὶ 
ὮΡ ἰο ὈΘ ποιὶηρ 1088 ἐμὴ ἐδ νοῦ δὲ ἴο 018. Το 
οἰϊαιίο, ἐμ ΟὨΪΥ οπθ ἰπ ἰδ96 Νονν Τϑϑιδιηθηί, 
ἰλίζο ἔγοπι ἰδ ὈοοΙς οὗ Φοῦ, ἰἶκοὸ το ἩΙΘὮ 
ΕἸΙΡμαΒ βροῖζ, Ὀθίοηχθ ἰο ἰμπαὺ πυϊβάοσα τ 8 ]οὰ 
υαἰτογοί δον υοΐσο ἐὰ ἰδ δίγοοίβ, δηὰ ἱβ τηαυϊχοὰ 
88 ἢθγο ὙΠῈῊ (ἢ6 βίδα οὗ Ὀϊνὶπο γα .---Αηἃ 
διραΐῃ.--- Τλ6 Τυοχᾶ κπονσϑῖβ ἴ86 Ἰμουρδὶδ 
οὗ 189 υυνίδο τὰδαῖ ΠΟΥ δτθ νδὲῃ.᾿--- 818 56- 
θομα ρδϑβαβο, ἰδίζθη ἔγοια 8. χοῖν. 11, τῦδβ ουὐὶ- 
ἴθ} ἀϊτοοίοα ἀραϊοδὶ ὑμο86 ῥυουὰ δομ ΘΠ ΠΟΣΒ 
οὔ 6οἀ, νο βδοιϑα 88 ἰἴ {ΓΘ Ὑ6ΥΘ 0 αοα δθογ6, 
οὐϑονυΐηρ δὰ ποίλης ἀἄοτῃ 41} ἰμοῖν πτιρδίοουβ 
ἀοοὰβ. ἴπ δοσοογάδῃοο ὙΠ ἴ[ἢ6 οὈ͵οοῖ 6 88 ἴῃ 
τιον, Ρδὺ] Βότὸ διαρίογβ ἰμ6 ποσὰ “186 νΐβα," 
Ἰπδβίθϑὰ οὗἉ ““πιθη,᾽" 88 ἰὑ δίαπάβ Ὀοΐὴ ἴῃ ἐμ οΥτἱρὶ- 
Π8] Ηοὺ. δηὰ ἱπ ἰδο βορὶ. Βαίΐί {1}18 15 πὸ διδὶ- 
ΕΥΒΓῪ αἰϊοτγδίλοη, βίροο (89 016 Ῥβαῖτὰ ἐγδδίβϑ οὗ 
{μο86 σδῖῃ βορ ἰδία, ὙὯὸῸ ὑγὶὰθ {μοσβ θα οὁἢ 
(ποἷν Ρϑσυοσβο δῃὰ σγουῃα]688 ποι 0} ΤΕΡΡΟΘΗΒΕ 
αοά. Διαλογισμοί ἴῃ Ηο]]οηΐο ΒΡΘΘΟΝ, τα 5 186 
ἰο ἀοποία 5}1 (086 σΔΡΥΙοΙουΒ ΓΘΘΒΟΒΙΏ ΚΒ 8δηα Χο- 
Βοοίϊομδ τ πο οἰ. ορροβοὰ Ὀινίπα ἔσαί ΟΥ 
ἰϑῃἀοα ἰο γτοράδν ἰὺ ἀουδίζα], οοτρ. οι. 1. 21; 
ἘΡΆ. ἐν. 17. Μάταιοι, στουπάϊε8ε, υοἱά οΥ ἐτωϊὰ, 
μοχοῖοτθ, οουηίον ἰο νϊδάοτω, δπὰ Ὀθ]οηρίης ἰο 
7011γ. Ὑ ΒοΙΒΘΡ (δ 18 νοτὰ ἰπ 86 οὐκὶ) ὈΘΊΟυ ΚΒ 
ἐο ἐϊιθ τῦῖδθ ὑμοπηβοῖνθϑ, ΟΥ ἴο {6} ΥΘΘΒΟΠΙΉ ΚΒ, 18 
αιοβίϊοηδϊο. Τὸ οαδθα 18] τπποδηΐϊης 18 (ἢ. 6 Β8πι6 
ἴῃ οἰ μον οδβ. [1 ΡΌΘΘΓΒ ἔγοτῃ (8.680 ἔτῦο γ Υ898 
ἰπ8 ρἰδοοά ἰπ λαχίδροδιίίοπ, ὑπαὶ 5... Ῥαυϊ 10]}- 
Ἰονψοὰ ἰ9 ΟΧΧ., θυϊ 8058 ἷ8 οσῃ αἰβογοίϊου ἱπ 
ἀοΐης 80, δῃιὰ βοτιηθϑίΐχη 8 Β Ὀ5ἰλ(υὺθ8 7ῸΓ 1 ἃ ἰγ8}8- 
Ἰαϊΐοῃ Δρρχοδοβίπα ἸΠΟΣΘ ὨΘΑΥΪΥ δ 6 οΥ Κ1}8].᾽ 
0505. ]. 

Ψ ΕΒ. 21-28. Εγοπι 81} {818 8 ψδτηΐηρς 16 ἀθ- 
τἰνοα.---βϑο Π.9}---ὥστε. ---ἰ  "“Τπἷ8 νοτὰ 18 υϑοὰ 
ὉΥ 8ι. Ρδὺ] ἰο ἰπίγοάυσο ἐπὸ βυτηταϊηρ ᾧΡ δηᾶ 
δοποϊυδβίοη οὗ μὶβ ἀγσχυπιοηΐ ΠΕΥΘ δηά 6] ΒΟ ΒΘΓΟ 
πη ὑμῖ8 Ερίδ116, 111. 7; ἐν. δ; νἱῖδ. 88; χὶ. 88; χὶγν. 
89: χν. δ8.".---οΒνυ8.1] [ Βοσυθ8 δύϑθῃ ἰῃ 6]89- 
δῖ. 8] Ὑσίίογα ἰο ἰπίχοάμοθ δὴ ἱπιρογδίϊνο οἷδῦ8θ 
Ὑ6Ν (μὲ8 ΓΟ] ον ἀροα Ὁποίβοσ ὙΒ1ΟΝ οοπδίηβ 
ἐμ τρϑβοῦ ὙἘΥ δβασὶ σοχηπιδπὰ ἰ8 αίγοη, (Οοτρ. 
ῬΑβδβοῦ, ἰὶ, 2.) [Α4[80ὸ ἬΙΝΕΒ, Ν. Τι. στ. Ἐὰ 
ιἰϊ. δ, ποία 1; 4150 εν. αν. ταπι, ἃ 867, 11].-- 
Σοὶ ποὺ ΟἿ ΚΙΟΥΥ ἱἰπ τ92.--Τδαὶ ἴδ, δὸ 
ἔᾺΥ 886 (Π6Υ δοὺ ὋΡ [ῸὉΓ ἐποίμβοϊνοθ, δηὰ ΧχΟΪΥ͂ 
ΟἹ {ποῖ ποίαταϊ ῬοΟΥΟΓ8---οὐ 88 ἢ 
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δρί τι] χα πὰ Ὀθοδβα86 οὗ δυιοῖ. [Ιπ ἰἢ6 Δί (0 Γ 
ς456 (πὸ Ὀοδδίϊης ὙουἹαὰ Ὅ6 ἱπ ἰδ ΓΚοσγὰ. Τ}6 
ἐδαϊΐου 15 δἀἀγοββοὰ ἴὸ ὑμοβὸ ψ]10 δ. ἱποϊἱποὰ 
ἐο τοδῖσο τσὴ οὗ θη ἰπ Θομδοαυθῃσθ οὗ ἱμοὶν 
οἀὐποειΐου οΥ βδυρροδοὰ πίβάοπι, οἱοαυΐπς ἴἰο ἐμ 6πὶ 
ἷὰ ρμανγάδβλη οἰϊδοδιποηίὶ, δηὰ αἰπρογαφίης οἰ μο Ὁ 
δογυδηὶδ οὔ Ογῖβὶ ἴῃ οοπιραγίβου, ἰο (6 ΟΥ̓́ΘΣ- 
Ἰοοϊκιπρ οὗἨ ἐπ ὑπιὶγ οὗ ἰμ6 ΟΒυτοῖ. ϑοἢ ροῦ- 
ΒΟΙΙΒ δζὸ κἘΪΕἘΥ οὗ ρμυϊὶης ὑπὸ πἰσμοοῖ γαῖὰθ οα 
Ὑὖπδὶ 18 ΠΠΟΓΟΙΥ ἃ πδίατγοὶ δανδηίαζο ἀπά 4δ]] 
διιοῖ βῃουϊὰ 6 δνοϊάοιὶ ὈΥ͂ τοβοοιίπρ, (δαὶ {(Π6 
πιβάουν οὔὨ {πὶθ ἩΟΥ]α 15 101} ψἱὰἢ αοά, ΕοΥ 
1816 ἐπ γ0 ΜᾺΒ 8ὴ δα! 1088] ΥΘΩΒΟΏ :---ΕὌΥ 81} 
τοῖσι ὅτ γοῦ.--- ἔργο 56 σχμὶ 18 ἰ0 1.5 
186 ἀἰχηϊγ οἵ Ομ νἰβείβηβ, [πὰ οοπὲγαϑὶ τυ ἱ ἢ {89 
ἩΟΓΙὰ δά [18 10117], 85 Ῥουβϑοῦβ ὙΠΟ, ΌΥῪ Υἱγίιιο 
οὗ τποὶγ απἰοὰ τὰ Ομ τιδὲ δηὰ, ἱπβτοῦσῃ Ηἰΐπι, 
ΠῚ Οοἀ, δτὸ ργοοϊυδοὰ ἔγοπι ἀδθροπάθῃσο οὔ 
πιΘΏ, πὰ μδνο ἃ αἀϊτοοὶ οαἰδίτο ὁ. ΘΟΥ̓ΘΡΥ͂ {πὶπρ 
Μϊοῦ Βοϊοα 8 ἰο Οοα δηὰ Ομγίϑι, βο ἐπα 8}1 ἐμ ἰ ρα 
ΒΟΣΥΟ ἰἰποῖὶν δάναπίαχο δηι( ργοϊηοίο ἐμοῖσ οχδὶ θα 
ἀοδιίηγ (Βοπι. Υἱῖϊ. 28)---ονθὴ 85 8}} ὑπίπρμϑ δὺθ 
δοιαρο θὰ ἰο βοῦνο Ομ τἰδὶ (αἰ. χχὶ. 8: χχανὶϊ. 
60; χὶ. 27). ΑΘ Νόδπάοῦ ν6}} βαυβϑ: “"ἼΠ6 80- 
τογοϊ χΐΥ ΟΥ̓́ΟΣ ἰδ6 ποῦ] ὰ τγαὰβ ἱπάθοά σοηίογτοά 
ἡ δὴ ἷἰῃ δῖὶδ ΟΥ̓ἾΠ8] οβίδίθΌ Βυὶ {πὶδ, 
δεῖηρς ἰοβὺ ἐβγουχ δἰη, νὰ τοδίογοὰ δζαδὶη ὉΚ 
τεἀοραρίϊοΒ. πὸ βρὶτὶὶ τ δῖολ ἴα Ὀοδιον θα 
οὉ Οἰυϊβϑιϊδοδ, δασσγίοβ ἱῃ :ΐδο] ἢ ἃ Ὀυϊποὶρ]θ 
Ὑ ΘΟ ΘΥΟΥΥ ὑπ πιυδὶ ουθηϊ Δ} ΟΌδγ, δηὰ 
ψεἷσὰ ὙΠ1}1} Βα] υχαίθ (δ 6 τνουϊὰ ΟΥῸ τόσο δηΐν 
τογΘ, ὉΏ11] αἱ 18δὺ (μ6 Ῥγοπιΐβθ, ἐμαὶ “(89 τηθοῖκ 
88. 4}} θοῦ (6 ΘαΥΣΙἢ,᾽ 18 {161168, δπὰ ἰδ πνον]ὰ 
885 Ὀθοοιηθ ἰδ6 ὑμοδίσο οὗὨ ἰδ Ὀ᾿νὶπο Κίηράοπι. ᾿ 
Ετομπι ἢ αν οὐὁ (80 Ῥλδβδαρὸ γἷὃὁῪρ ΤΩΔΥῪ 866 ἴδ 6 
πξίοΓ στουη] 6 68η688 οὗ Β᾿Π τοῦ Β νΐονν, το Βὰρ- 
ῬοΟβΒο8 16 τδγηΐηῃς ΠΕΙῸ ἰ0 ὈῸ δαάγοββοὰ ἰο 
(οδοῖοσθ, σδαϊοηΐπρ ἴδηι ἀραΐϊηϑέ Βοαδβίϊηρ οἡ 
δοοουηὺ οὗἁ ἱμποὶν ραν ϊβαπθ. ἴπ βιοῖ ἃ 6880, Τὸ 
διου ἃ ὈῸ οὐϊᾳοα ἰο ἱπίογρτοὶ “υουγβ᾽ οὐ ἰδ6 
ἰδδοίνοσα, ψὩ]Ο} που]ὰ ὈῸ ᾿πιροββὶὈϊθ. [6 ἰδ ἴο 
ἰδλε ΟἸἈωτγελ ἐπ σοπεταὶ ἰμαὶ Ῥδι] 18 ΠΟΓΘ δροδκίης. 
Τηπιοδὰ οὔ φὶογγίηρ πὶ 8 οπϑ- αἰ ἀοα ρῥαγιϊαὶ ἱίν, 
ἴα {1:6 ἕδοὶ (δαὶ (μὶβ ΟΥ ὑἐμαὺ ροόγβοὺ Ὀοϊοη χοᾶ ἰο 
ἐπῖὰ 89 (Π6ῚΣ πιαϑίον, 6 του]ὰ ἤδγτο ἔδόιη τηδὶπ- 
ἰδΐῃ ἃ Ὀϊοβεοὰ σοηβοΐοιιβποθβ οὗἩ ἰδ Ὀγίνίϊομο, 
(δαὶ 411} ὑμέιισθ δηὰ ρβόσβοῦβ Ὀοϊοηρκοὰ ἰο ἱμθτη 
ΔΠ|Κο. 

ΝΗδιὶ ἴῃ ραγίίουΐϊαν ἰποθθ ὑπίηρα σῸΓΟ, Π6 
ἔοοδβ οἱ ἰοὸ δβροοϊΐν, Ὀοαὶπηΐης ἹΠ ἰδ6. ἰ6Δ6}- 
οἵ5Β πθοῦ δὰ} δ᾿:.δὰ χηδὰθ [86 οσδαϑίοῃ οἵ 
(δεῖν εἰν ἴδα.--- - Ὁ οῖθΣ πῃ], ΟΥ ΑΡΟΙ]οα 
οὐ ΟορΆἈδεα.---(Οοιρ. 2 Ὅον. ἱν. ὅ.) ἔδει 
ὁη0 οὗὕ ᾿Π960 ἐπὸγ σγογ9 81 ἰο ἰπτη ἰο ἐδποὶν 
δὐνδηίαρο, ἱπαίοδὰ οὗ δαμπογίηρ ἰὁ ΔηΥ οη6 ὁχ- 
εἰυκίνοϊΙγ. Ηοτο Βο οουϊὰ ποὶ Δα, “ον Ομ ναὶ," 
ἴον (6 τουἹὰ Ὀ6 ἰο τοάυσο ΟΒνίδὶ ἰο ἐδ 6 βαπιθ 
οοιΐης ὙΣῚΒ πἷὶδ βοσυδηίθ, ΤῈ ΟἿ βύ- ρΑΥ Υ ἀο ποῖ 
οοῖθ ἰηἴο ΥἱἹΘῪ ἔθγο, δὶ οουϊὰ ποὲ, ““δῖπσο ὑποὶγν 
τοϊδιϊου ἰο 6 Αροβίῖεβ νγβ8 ΟὨ]Υ 8 ποραϊϊνθ οὔθ᾽; 
(ϑοΡ. οὐ ἷἱ. 12).-- τοῦ ἢμ6 υνοσ]ᾶ. ---“Τ 818. 108 
ἔτοι Ῥοῖΐοσ ἴ0 ἰδ Ὑὰοἷο ψουτ]ὰ αἷνοβ 8 δυἀάθηῃ 
δροδάϊθ ἰο πὸ ἀϊδοοισβο, δα ἱἢ ᾽θ ῸΡΘ ὈΟΓῺΘ 
ΟὉ πὶῖ} α βοτί οὗὐ ἱτπιραίΐοποθ ἰοὸ βοὶ ἔοσγί 
5 ἐβδῖιο ἴῃ ἐξ8 ἴ]}6βὲ β6ορ6."" --- ΠΝ ΟΒι,.. Οὐμρ. 
Βοαι. Υἱϊἱϊδ. 38. Ὑμοτο 18 Ὦδγθ πϑὶϊμονῦ 8 οἰϊτλδχ, 
85 16 το Γ Ῥγοοοοάϊηρς υρττανὰ ἥγοπι {μ6 Ἰοντθαεῖ 
Ῥοϊπέ, ΠΟΡ δὰ δτρυπιϑηὺ ἤγομλ ἐμ 1658 ἰ0 (δ 
κτοδίον, [86 Οαἰ νη, ἤθη δ6 588: “ [7 Οσῖοὶ ἢ 89 
δυθ᾽)οοίοα ἰο γοῖ 4180 {6 νοῦ δὰ 119 δπὰ 

ἀφαίμ, Βονγ τα ἸΏΟΓΘ τη6ῃ, 80 ὑἰδδὲ ἐμ Υ βμου]ὰ 
ϑέεγυὲ ΤαῖΒοΓ ἴμλῃ γυΐς γου Ὁ] ΝῸΡ 18 189 ἰδ τὰ 
“ΜΟΥΪἀ᾽ ἰο Ὀ6 υπαἀθγβίοοά 48 ἀεξῃοίϊης : “19 
υπἱτογεὶίν οὐὗἨ ἰλ9 Ἰοδγαϑα ; ποτ γοὺ: “19 Κηον- 
Ἰοάχο οὗ δῖ πδίυγαὶ ἐπί σϑ᾽ τ δογοΐη ἰδ Ἰοαγηοα 
Ὀοβδῖ; ποῦ: “ὙΠΟ ΟΥ̓ ρ ὑθϑόθ ΓΒ 88 οΘοη γαβίοα 
πὶ 116 δοτοπιθηιοηθα 6] ον ἱ ῃβ 0168 ;᾽ ΠΟΓ: “α]} 
186 τοδί οὔ τωδηκίημα,᾽ Βυὺ ἰῃ06 πνογὰ 18 ἰο Ὀ9 
ἰδ ίκοῃ ἴῃ 1.8 τηοϑὺ δο Υ ΘΒ ΏΒὶγΘ 56η80; ΟἸ]γὶ8- 
ἰδ η8, γὰο δγοὸ ἰδ ἀεὶ θὰ ““οὶχβ οὔ ἴπ6 πνουὶὰ ̓"" 
(Βοπι. ἐν. 88), ᾶγὸ ΘΥΘῺ ΠΟῪ 8 Οἰδὶτη ὌΡΟῚ [80 
νοῦ ά. [10 ὈθΙοη 5 ἰο ἰμο. [ὑτηυδὲ Βοσυθ (Π 6. 
οὶ ἰῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ποὺ ἰ0 Δ Κα {86 ἰδοῦ ΒΥΠΟΒΥΙΩΟΌΒ 
τι ἐλ 9 Θχργοβδίοη: “' 8}} ὑλ᾽ηρ 5" (νοΥ. 21) τ 
Β.4}} ατὸ ἰο Ἰἰταΐϊῦ ἱξ (πὶ Οϑἰαπὰθγ) ἴο τη 
(86 τνἱ᾽ βϑί0Ϊ 6 νου], ννὶϊὰ 8. βρϑοὶδὶ σοΐογοῃσο ἴὸ 
τοδληκὶαὰ ἀγο ἰὴ ρ ἴῃ 10. [6 ργαϑϑηΐ ογάου οΥ͂ 
(ἱημΒ,᾽ δδγβ Ἡοάχο, “16. πιδϊπἰδϊ ποὰ δπὰ ἀϊ- 
γοοίοὰ ἴο (86 Ῥγοτηοίίοη οὗὨ 119 στοαὶ νοῦ οὗἁ 
τοἀοπιρίϊοη.᾿ ΑΑπὰ ΒΑΓΠῸΒ ΜὙ6]1] ὀχρϑδηὰβ ἰ]16 
ἐπουχμί, “ἰμὸ νου] β γουγβ,᾽ υπμᾶϑὺ [ΟΡ ρᾶδτ- 
εἰσ ϊατϑ: (1) Τὸ νου ὰ τὰ8 πιδάο ὈγΚ (Π9 δοϊμμοι 
Ραίδον, δὰ 411 Ηἰβ οἰνάσοη ἤδυο δὴ ἰπἰοσγαβὶ ἴῃ 

89 Ηἰς ννουκ. (9) Το ἔγϑδυχο οὗ [86 ἈΠΊΥΘΥΒΟ 8 
βαδίαἰποὰ δπαὰ Ὁρβοϊὰ ἴον ὑμὶν βάκο. (8) Τὶ 
ὁουχδο οὗ ργονϊ ἀθης αὶ ουθηίβ 15 ογάογοα ἴ0γ ὑμοὶν 
νου. (4) ΤΟΥ Βαγθ {116 ῥτοιΐδο οὗ 88 τη οι 
οὗ ἐμῖ8 νου δ8 185. ποοάξιϊ! ἔον ἱμποπὶ (ΜΙ Δί. υἱ. 
88; Ματκ χ. 29, 80; 1 Τίπι. ἱἰγ. 8)]. ὙΥ11ν (ιἷ8 
νίονν ἔπ 0 0] οἱ ΤΟΙ ΌΘΥ5 οὗ ὑπ 6 δϑιΐθηοα Ὀδβί 
ΔοσοΓὰ.-- - ΒΘ γπῚὺ δᾶγο ἱπἀϊοαίοα ἰἢθ πιοβὶ πιο- 
ἸἹηοῃ ἰοὺ πἰδίοβ δῃὰ οθδηροβ Ὀοϊοηρσίηρ ἰο {}}18 
νῚ510]6 ΒρΡἢΙ6Υ6.---ΟΥ 11ΐ8, οΣὐ ἄϑδι!.-- -Τὴο ΓΟΥΤΩΟΥ 
ΘΧΡΓΘ6Β865 {80 {0168 ὀχοτγοῖΐδο οὗ 8]1 οἿγ Υυἱΐα] 6 - 
αἰ65 ἴῃ 41} 1.5 γαγὶοὰ ἱπθαθποο δηὰ Ὀθανρίηχβ; {μ6 
Ἰδίίοῦ ἀθποίθα ἐπ ϑηϊὶγο ΒΌΡΡρτοβδίοα οὐ {18 
δοιυϊγ. Απα ὈοΐᾺ {8686 τηυδϑὺ Ῥτοποίθ ἰῃ6 δὲ- 
γαηίδφο οὗ Βοϊΐενοῦβ δὰ δοὶρΡ οὐσαγὰ ὑμποὶσ 88]- 
γϑίϊοη. [““ΤΉΘΥ το αἀἰβρθηβοά δπὰ δατηἰηἰβίθυϑὰ 
80 88 Ὀσπί ἰο {Ὁ14] {110 ἀοεί χη οὗ ἀοἂ ἐπ Γοίθγθῃοθ 
ἰο ἐμο συτοῖ. 6 ψγοαύθϑί σηθὴ οἵ ἐμ του], 
Κίηρβ, βιαἰθβαιθη δἂπὰ ἤθγΟΘϑ, πιϊ βίου, ἱπαϊγὶ"- 
ἀυδὶ Ὀο]ονοσῦβ δηὰ ὑπδο]ΐουοτα, ᾿ἰἰὶνο δπαὰ αἱ ῥι8 
88 Ὀσδὶ βιιῦβοσυοδ ἰδ ἰηἰοτοβὶ οὗ ΟἸὨ γἰϑι᾽ 8 Κίπα- 
ἀομι." ---Ηὐραξ. “179 15 γουγπ᾽: (1) Βθοδδο 
Ὀο θυ 8 πον ἰ. [Ιἰ 18 ἃ γεαὶ Ἰϊῖθ, ποὺ γαὶῃ βΒδον,. 
(2) Βοοδυβο 118 γασίουϑ οὐθῃίθ θὰ ἰ0 Ῥσοπιοίθ 
86 ῖν ΘΙ] Δ γ6 δπὰ ποῦκ ἰορσοῦδ ον [90 Ὁ ἐπ οὶν χοοά.᾽ 
“ὁ «Ὠρδίμ 18 γουγβ᾽: (1) Βοοϑυβο Ὁ] ονοτΒ ΠδΥΘ 
»έαοε διὰ βυρροτί ἰπ ἐμοῖς ἀγίπρ μοὰνρ. [2) Βο- 
σᾶ 89 1 ἰΒ (ὴ6 ἀυθῆὰθ πδιοἢ 1688 (0 {πρὶν Γοαί. 
(8) Βοοδαβο {Π6γ δου ὰ ἐγ! τη ἢ ΟΥΘΡ ἰΐ, ἰῃ (δ. 
ιν τ }}} Ὀ6 δινδι]ονγοὰ ἀρ ἰῃ 89 ρσἴοσυ οὗ ἃ ἰοὺ 
Ἰϊἴο, νοϊοδαδίης ὰ8 ἔγοπι Ὑ δὲ ἰβ τιογίδὶ] ἰο ρυΐῦ οἱ 
ἱτπυτον Δ] γ."᾿ -- ΒΑΕ ΝΕ8.1-- Οἵ ̓ Βηκ5 Ρσθθϑοξ 
ΟΥ τῆξηξα ἴο ΟΟΠ|6.---Τ 680 ἰοτπ8 ΔἸ ἰκὸ τοῖον 
ἰο ἐμὸ ργοβθῃΐ ᾿Σἴθ, δηὰ ἐποϊιὰθ 6]] 1.8 υἱοϊβοϊ 68 
ἔτοτῃ ἰδ Ραββί τποϊηοπὶ Οὐ αγα, ὙΠ οίΒοΣ 0 υ- 
Ὁ] οὐ βουτονΐαυ].---- 4.11 ἃσθ ὑοῦΣΒ.---ἁ βυϊαπιὶης 
ἋΡ δοά δπιρμδίΐο χοδϑβοσγίϊου οὗ ναὶ 9 ορϑῆπθὰ 
πὶ. Απὰ ἔτγοηι {π8 ἣἢ6 Ῥαᾳ8868 ὁη (0 Βίδίθ {86 
ἀτουπὰ οἡ ναίος Οεἰβίϊδη8 Ῥοβ8085 βι} 6 ἢ} 68} 1. 
Βυϊ γὁὺῸ διὸ Ομ χίδι 8.--- “στο ἰπ6 οΔ ΘΖΟΓΥ͂ 
σοδηροθ; Οὐγίδέ 18 ποὶ ψοῶγα ἷπ ὑπθ θ601860 ἰπῃ 
Μ οι “4}1} {πίη ρσθ᾽ δγο---ποὶ τπδὰθ Ὁ. δῃὰ βῃ- 
βοσυΐϊορ γου---Ὀαὶ (δέ) γοᾳ ἃτο Ηἰἶδ.᾽᾽ --- ΑἸ ΡΟΒ᾽]. 
1 ἰ8 (818 ἔδοὶ νν δἰσὰ χίνϑβ ἰο Ὀθ]ονουβ ὑπ οὶν τουδὶ 
ῬΟΥΘΥ ΟΥ̓́Θ ΑΝ} οτγϑαίι τ οΥ οχίβέθποθα. ΒΥ ρδὺ- 
ἰαἰκῖης ἴθ Ομ τῖϑι᾽ 5 γοἀοπηρίΐοα, ἐμ Ὺ Ομ66. ΤΟ ΓΘ 
δια ἀπίο ἃ ἀϊχηϊ τ ἰσοὰ οΥἰ ἰδ} ὈΘ]οη ζοα 
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ἰο δ (αδϑῃ. ἱ. 26; Ῥβ. τῆ, 6) διὰ πὶ οὶ ἰδ 
Ῥτοιηϊθοα ἀοἀ᾽Β Ρ60}]6 (Εχ. χὶχ. θ). Αμά ἐμιῖβ ἰ5 
ἃ Αἰ ΧΆΪΥ ἴὰν ἰσαπβοοπάϊης 81} ἰδ ΟΥ̓ΟΥ νγδϑ Βὺγ- 
τηϊδοὰ ὮὉΥ Ῥαζδηβ οὐ 18 οχργοϑϑοὰ ἴῃ ἐμποὶῦ τοδὶ 
ζδιηου δ δα υὶημδ---υοὶ 88: (19 ἮΪΠ856 ΔΙ΄ὁ086 δΓΘ 
Κη ζ8---8γὸ τὶ} --τῦο ἦγοο “180 δΔηδ᾽οβουθηθθδ 
οὗ δυσὶ Ἰδηζυδρο ἰο (πὶ οὗ 1.6 Νὸν Τοδίδιοθηί 
ἱπαϊσαῖθβ (86 Γοιηδίηϊηρ ἰγ8068 οὗ {80 ΠΟΡῚΠΙΥ οὗὮ 
δυμαδὰ πδίαγο; Ὀυὺ πνίϊουῖ αοδροὶ γοἀοιηρίΐοι 
{μ9 ἀΣ χη οὗ δῃ ἐπ 8 δε ΟΣ τ τ ου]ὰ ΒῸ τ ΒΟΥ 
Ὀηγθαὶϊζοά. Αὐἰϊαυνν ρἰδαιοὰ 8617 ὕροη 86]- 
οχαϊαιῖου, Οεἰβι δ} οἱ βοῖὶζ. δαπι}ἰδιἰοῖ.᾽"--- 
ΝΚΑΝΌΒΕα. (Οομρ. ἰὶ. 1δ; 1 55ο. τ. 1; Βον. 1, 
21; 1 Ροί. 1ϊ. 9)... ΒΥ Ὀεϊοπρᾳίπς ἰο Ομγίδε, (89 
Ομυσοῖ δπά 8]}} 108 ἰγ τιθ ὈΘΥ8 ὈΘοοΙ6 Ῥαγίδ- 
ΚοΥβ οὗ Ηἷθ ΖΊΟΓΥ 88 86 Οηθ [0 ψβοπι 8}} ὑπληρσδ 
αν Ὀθοι αίνοῃ ὈΥΚ (80 Βαίμογ. [Ι͂ῃ δον {610 γ- 
ΒΡ πῖῖὰ Ἠΐτη---ἃ ζ0] 1 Ὑϑ}} ἱμυοϊνίης δη γθ 
ἀοροπάσποθ οἱ ἰμποὶν μδγῖ---ἰΠ 00 8Γ6 ᾿η8ά9 ἰπάθ- 
Ῥαπάοῃί οὗ Δ]} οἾ80, Δ 4 41] 680 βίδῃ: ἀβ αἱ {μ|6}Ὁ 86- 
γἱοο. ΒΥ ἐδο ζδοί Οχργοδϑϑὰ ἴῃ: “γὰ δγὸ Ὁ νἰδί᾽ ες," 
4}} τι σϑηΒὨΡ 5 ουἱϊ οδ, 41} σοπϑεῖο αἰ ογθθο8 
8ΓΘ αἰβϑοϊνοα, δῃὰ ἃ ῬγοΟΡΟΥ' Γοϊδίίοη ἰ0 811} ἐθδόθ οσϑ 
Θβί Ὁ} 1589. ΜΟΥΘΣ ΒΑΥ͂Β ἤπ6}} ἰμδὶ {Π6 ἀοίέυδ 
τοϊδίίοι οὗἨ ρ»οδεεδδίοη τηϑῃιϊομϑα ἰπ γον. 22 {( δὶ] 
ὑμΐηρθ ΔΓΘ γΟυΓΒ᾽) διὰ ἰμ8Ὲ ραδεῖίνα γοϊδίϊοη οὗὨ 
δαὶ. Ροεϑεδεδ ἈΘΥΘ Ὀτουριὺ ουἱ (΄ γ8 8τὸ Ο νἰδί᾽ 8᾽) 
δ.ὸ ὈΟΐῊ ΘἸΪκο ορροδοὰ ἰο ἐμθ αἰβογάοσϑ δυιϊδίπρ 
ἔγοῃ Βιυθϑογυΐθηθσο ἔο δυϊδη δυίμονὶ θα, [88 
ΤΆΔΥ, ῬΘΥΒΔΡΒ, ἀοίθοί ὮΘΧΘ 6 διαὶ ἰδ λτηδίϊοι 
ἰπίοπαθϑα ἔοὸν (6 Οιγῖϑί ραγίγ, ἰμδὶ ἢ ἐμοῖσ Ρδ7- 
εἰβδδὰ δρρϑδὶ ἰο Ομ σίδυ ἰβόσο τγ88 δὴ ἱβηοσίηρ οὗ 
ἐπαὶ οοππθϑοίϊϊοη ὙΔδὮ 8}} δἰΐκο δυδίδιποὰ ἰὸ 
Ηΐπ, δηὰ ἃ ἀἰδραγαχίης Ἰον θὴρ οὗ ἐποὶν ογχὰ ἐο 
8 δα. δ),}} 7 νῖϊ Βυμδη Ἰθδάογβ.---Βαϊ ΟἾσχίοι 
18 Φοά΄ ε.---[-“Απὰ δυϑὴ Ὀοΐηρ ΟἸγἾθι 8 ἀ068 ποὶ 
ΤΟΔΟΒ {π0Ὸ Βἰρηοδὶ ροθβοδϑβίοῃ : Η6 Ῥοβϑδθ8868 γοῦ 
ποὺ γον Πιπιδοί, δμέ (δέ, ἀχεῖα) ᾽89 ποαὰ οὗ ΟὨ δὶ 
8 αοά;,᾽" (χὶ. 8).-τΑὐγοόοβρ.] Τιυδ ἴὰ ἰ8 βῆονῃ 
(81 ὈΥ̓͂ Ὀοϊοισίης ἰο ΟἸγὶθὶ τἋὋοΝ πα γον Ὀοϊους 
1ἴο αοὰ, δὰ τὸ ρἰδηίθὰ ὕροπ δὴ ἱπιϊηουδὉ]9 Ὀαδὶ8 
οὗ πάοροηάθηοο δ ρον ΟΡ (οοπιρ. 50. χ. 28--80). 
Απὰ 80, ου ἰδ οὔ ἤδη, γγὸ 800 ΟΣ υπΐοι ἰο αοἀ 
ἰο 6 πιραϊαιϊρα Ὀγ Οχίδι, δπὰ, οἡ ἐδο οὐδον, ἐμαὶ 
Οσιδὺ 18 ϑυθογαϊπαϊοά ἰο ἰπ6 ΕΑΙΠΟΣ, δ ΒΟ ἢ 
ἴῃ χὶ. 8. Τὸ οοπβίἀοσ {818 δι δοστἀϊηδιΐοη ΒΟΎΤΘΥΟΣ 
88 Ὀο]οπ απ Β0]9}]Υ ἰο Ηΐδ Βυϊδὴ παίυρο, του]ὰ 
ποῖ δοοογὰ ψἱἢ} ἃ σογγϑοὺ ΥἱοῪ οὗ {ἰπ6 ψ1101]0 δι Ὁ- 
)οοῦ, ΠΕ1 8 80 τσυλοέδ Οὐγίδί ὑπαὶ ἐδ Β6γ6 βροΐίκϑθη οἵ, 
Δα ἐμπδὺ (00 ποῖ δ᾽ ΠΠΡΙΥ 88 ἐπ Ηἰ βίδίθ οὔ πυπι})}ἷα- 
ἐΐοπ, Ὀυὺ αἶδὸ ἰῃ Ηἰδ ϑἰδὲθ οὗ βίου (οοιρ. χυ. 28 ; 
Ῥδὶ]. 11. 9). Πιὶ Ηἰδ ϑϑϑϑηϊ8] ϑαυδὶ τυ τὴν αοὰ, 
Ηδἷβ αὖ ὑπὸ 8δ8πὶ0 ἐΐτηο διδογαϊπαίεα ἰο ἀοα (ὁ Ρ. 
ὅπο. τ. 23.-26; χῖν, 28: χυὶϊ. 8). [“ἼΠΟΓΟ 15,᾽" 
ΒΥ ΑἸΐονα, “8 κί τ κὴπρ δἰτα ἸδΥ Ὑ 1 (Π9 δρχυ- 
ταθηΐ ἰπ ἢ ἷ5. 1680 τ Γ89 ἰο ὑμαὺ ἔῃ οὖν [ογὰ Β Ῥτο- 
ἰδ ἐίοη, Μαιίι. χχὶὶ!. 8--10, Βαυΐ Ὀθ ποὶ γο οδ]Ἰοὰ 
ἘΔΌΡΙ, ΤῸΣ ὁΠ9 8 γουῦ Μαδίορ, ὁυθὴ Ὁ χὶϑὲ; δὰ 
08}} ΠΟ Ιῃ8ὴ ΥΟῺᾺ ἔδίμπορ ὉΡῸη θασγίδ, [0 006 18 
γοὺΣ δίδου, ὰο 18 'π ἢθαυθῃ.᾽ 7. ““ΤΒἷ8 168 
οἴδυβο αἷγθθ ἐο ἐδο νῖιοῖϊθ ΘΟΌΓΒΟ οὗ (πουρπὲ ἃ 
χηοδὺ ὀχ] θα οἷοδο, δῃὰ ἰο (6 ἀρχυμπιοπὶ ργοβοηίοα 
ἐϊ5 βισοημοδὶ δπὰ ποδὶοϑθὶ ζοιιπἀδεϊου, δηὰ τουπὰδ 
οἵ᾽ ὑδ9 8016 ῬΑΤΘΑΙ ΤΡ ΌΥ 8 ποδὶ διϊίηρ δἰ πίοι 
ἰο ἐδοάθδ οὔτ ὁλς ΠΟΥ ἔθ:8}}6 οὔ οὐ νἱτ τ ΒΙ ἢ 
ἦς οροποᾶ (του. 16, δοΐῃρ. νοσ. 9), ἱπ ογῆοῃ ἰο} ἰἐ ὶ 
Ββονν ΟΠ διΐδηβ ἐδαὺ ὉΥ νἱγίαο οὗ ἐποὶγ υΐοῃ ἰο 
αοἀ ἐδγουρσὰ ΟἸνίδιὶ ἐμ Ὺ δῖ σὑϑα]υ ἰδυρδί οὗ 
ἀοἀ." ---ΟΘΙΔΝΘΌΞΕ. 

ῬῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΘΑΙ͂, 

1. 72: δαογοάποιδ απὰ ἰκυϊοϊαδιϊίέν 97 ἐλ6 Οκωγελ. 
ΤῸ ἰ6 Θοἀ᾽ Β ἰθπιρ]θ. 1 δο, ἐβθῃ ἐξ ἐβ {μ6 Ρ]8δοθ οἱ 
Πὶβδ πτϑοΐουβ Ῥγοθ6}06---Ηἶδ δδιποίυδεγ, ἰὸ ὃ6 
ἰγοδίθα ψἱνὰ ἐθθὰοῦ σϑύθσθηοο δηὰ δυο. Τὸ ἰδη- 
ἰχοάσσθ δίσϑηρθο ὅσο ([ωμ6Υ. χ. 1, 2) ἱπίο ἐξ ἰβ ἃ 
ΒΟΓΘρ9 ΜΒίσΒ ἱποῦχθ ἐμ ᾿οαυϊοαί λυθρτησπὶί, 
οὐ 8. ΘΧΟΪΏ8108 ἔγομι ἰ}}0 δοχητηππΐοι οὗ δαὶ κε 8, 
ΟΥ̓ ιδ18 ογἶπιθ (ΠΟΥ 810 συγ ψδο γί ἰπίο ἐδ} 
Οδυγοὶ δοῖὴο ΟΣ δυϊμον ὑμδὴ ἐμαὶ οἵ Θοα 8 
ψογά, δηὰ μὶπ ἐμοὶν δὶ (ἢ [0 δοιῃηοϑίῖηρ 6186 [μ δὴ 
ὑμδὺ ψοῖ ασοὰ Βα κίγοσ, διὰ ὑγίκο δῃοί δὸς 
τπὸἰϑάοηι Ὀοϑὶάο ἐμαί το 18 ἰπ ΟἸτῖθί. Βγ βῃοὶ 
οοηάποὶ ἰὴ6 Οδυγοῖι 18 ἀςβθοσδιθὰ, δηὰ σου θδα οὗ 
ἰϊ8 ἰσὰο ομβασδοίοσς δὲ (δ ἰϑθαιρὶς οὗ 6οὰ. [ἢ ἔαδοὶ 
0 19 88 δυσὶ! ἀοδίτογθά. Απὰ {λιὶϑ οσουχα ἩΒ6η- 
ΘΟΥ̓́ΘΣ ῬΑΥΑ͂ Βρὶ γἰύ ὑγουδὶϊθ. [πὶ δμοὰ ἃ δαδ ται 8 
ψοσὰ δηὰ τϊδάομι ὑβισρ (Π6 ρΐδοο οὗ 6οἀ᾽ 5 ψογὰ 
δὰ νὶὶδάοῃῃ. ΤΒο δαδβθδίου ἰο βοῖηθ ρασχιϊουδν 
Βυχηδη ᾿οΘ ον ἰδ τηδὰθ ἃ ἰθδί οὗ Ομ τ δι βηλίγ δὰ 
ἃ οοπαϊιίου οὗ Ὀχοϊβοσβοοά. ΤΏ ΟἸχδὶ, “ὁ ψἘῸ 
οὗ σοἂ 5 πιδὰθ υπίο ὺ8 νβάοσα,᾽ είς., (1 Οοσ. ἰ. 
80), ἰδ οσοναϑὰ ουὲ οὗ ΗΐΒ δυργθπιδοῦ. [τ μ}8δοο 
οὗ ἐμὲ ομθ ΒΟΙΪΥ ἔξοδο οὗ αοά, ἐμβὸ ΟΥ̓ ὕγοροῦ 
Ραϊίοσῃ ΤῸΓ ὈΘ᾽ΟΥΟΣΒ, ἐλ 0 ΟΟΙΔΘΒ ἱῃ (Π6 ἰάο] οὗ 
80Ι19 Βυϊηδη ΡΟΣΒΟΙΔΙΪ(γ ἰο Ὀ0 οορὶθα 88 (89 ἐσχιιθ 
δἰδιιἀδγὰ οὐ ομαγδοίοσ, δηὰ {18 οί ἴον ἐμὸ βαϊχο οὗ 
ΔΩΥ ΓΘΒΘΙΔΌΪΔΏΟΟ 1 πᾶν ὉΘΟΣ ἰο Ο σϑί, Ὀυΐ ἔοσ ἐδ 9 
ΒΆ Κ6 οὗ βοὴθ Ὠδίιγ8] Ῥϑου ἰδυὶ 168 δὲ τηΔῪ δ8 Ὁ 
ἰο Ῥοβϑβϑβδβ. [μπδἰϑδὰ οὗ (9 θδῖοο οὗ ἃ Πο0})γ]}ογο Κὶῃ- 
ἀ]οὰ Ὀγ ἰμοὸ δρίτὶ: δηὰ τδυιηὶης ἰοπδγὰ 8}}, {(μσῸ 
ὈυγτῆΒ ἰμ6 το οὗ δυο Ῥδγὶ 1} 1168, το Ὀ6.» 
ξοὶβ αἰϊοπαίΐοη δηὰ μοϑί ἰν ἰονασὰδβ 4}} πο ἀο 
πού ΘΠ ΘΥ ΘᾺ 1{|6 ῬΓΟΙΌΤΘΏΘΘδΒ ; δηἃ τ β 6 ἢ ΒΌΘΙ δὲΘ 
89 ΓΘΒ}}}8 οὗ Ῥδσὶν βρὶσὶί, ἐξ πιυδί ὯὍδ Βθ060ὴ ἐπιμδὲ 
δθ ὙΠῸ ΘΗ σΘΒΟΣΒ ΟΥ {ΣΙ ΠΘΓ {815 δρὶσλϊ τηδσα [Ὠ 9 
πο Στὶς οὗ Οοἀ, δμὰ ἀοδοογδαῖοβδ Ηἰβ βαποίυασγ. Απῃὰ 
σϑῃ δυδ ἃ ῬΟΥΒΟΏ ὮΟΡΟ ἴ0 Θ86θρΡ9 σοπάϊρση ρμυη- 
ΙΒ τοὶ ἔγοιν Ηΐπὶ τἢο 8 ἐμὰ ἱπδυϊέοὰ πα Ηἱδ 
ΟὟ ἐθιρὶοῖ 

2. 7Τλε Ολτιριίαπ᾽ ὁ τεραΐ σίοτῳ ἴπ 16 παίωτε απᾶ 
στοιπάᾶθ. “Α11 ὑπίηρβ Δὸ γουγ δῃηὰ γὺ δὸ 
ΟἈνῖβι᾽ 8, δὰ ΟἸχἱδι 5 18 ἀοα᾽ 8. ββίποο ἀοὰἂ ἰδ 
Ἰονς ἐϊβοιῦ, Ηὀθ ϑϑρδ ποίδίηρ ἴον Ηϊπλδοὶῖ, Ὀυὲ 
᾿τραγὶβ ἰο οἰμβοσδ 8]}---γοῦ, Ηΐθ υεγῳ Βεσισ ἴῃ 89 
δ] 688 οὗ 1.8 ροσίϑοιοῃμβ δῃὰ Ὀ]θββοάμθαβ. Τμῖο 
Ηδ ἀοθβ ἐπ δὴ ογί ζίπαὶ διὰ οἰθσῃδὶ ὙΔῪ τὶτ ΐῃ 
890 ΒΡΒΘΓΘ οὗ πὸ ἀοἀδορὰ, ἰο μῖ6 οπἰγ- κοί. 
ἰθπ ὅοι, το, ὈΥ υΥἱνίαϑ οὗ ἐμὶ5 οομιχαθ ποδί θη, 
ἷθ, 68, διὰ οδμβ ἀο ΘΥΟΣῪ ἰδΐηρ {ἰππὸ βίη δ ἐδθ 
Βαίμον. Ηο ἀοο8 ἰἑ 4180 ἰῇ δὴ ἱπάϊσοοί ἸΏ τιοΣ 
(ον Β 4}} ογοδίαγοβ τηδὰο πη ΗΪΐθ Ίσδβο, δοοογά- 
ἰὴ ἰο ὑοὶν πθᾶδυγο. Βδηοθ (δο ΔΡροληίπηοπί, οὗ 
τὴδη ἰο Ἰογάβηϊρ ἧπ ἷ8 οὐει Ῥστουίηοο [8 
Ἰοταδμὶρ μὸ ἱπάοοά 1οδὲ ὈΥ͂ Γθδϑοι οἵ βὶμ, δῃηὰ ὃθ- 
δὴ {86 8]609 οὗ ὑδ6 οἰγουμιδίδποοθ ἩἙΘΔ Β6 
οὐρδὶ ἴο δυὸ συϊοὰ. Βυὶ ἰπ ἰλ0 ποσὶς οἵ το- 
ἀοιαρίϊοι ἰὺ "88 Ὀθϑὰ τοδίοσϑαὰ ἰο ἷπα ἰμσοῦρα 
189 ἰπιοχροδίιΐοη οὗ ἐπὶ βου, το Ὀθοδηλα {ἰ9 
βοσοῃὰ Αἀδια, δηὰ, ἰη ΗΒ δοϑιιη θὰ υσχοδσῖγ, Σο- 
οϑι δ δ μθὰ {πὶδ ΒΟΡΣΟΠΙΔΟΥ͂ Ὁ 8]1 ψο. δουϊὰ 
Ὀοϊογο οὐ Ηἰπι. ““Εδδν ποί,᾽ Ηθ 884γ8 ἐο Ηϊΐδ 
ΟὟΩ, “105 1 ΒαγΘ ΟΥ̓ΔΓΘΟΙΩΟ ἰδο ᾿οΣ]α." Πδποθ 
τ ἰ ἰπ Οσῖδὶ ἐμδὲ τὸ 860 (δ ἷβ δρροϊῃξτηθεὶ ἰθ 
Τιοναάδμῖρ δοίυ}}γ {0]6]10ὰ ; δπὰ ἰιον ἐΐ δ ἴυ]- 
Δ]1οἃ τρᾶῦ Ὀ9 δοοξ, Ὀοὶ ἀπτίηρς Ηΐδ ᾿ἰῖο οὗ υπ)}}- 
ἰδιΐοι, τθῃ ΗΘ οοπίσο]]οά 8}} ἐλῖηρβ ὉΥῚ πὸ ποσὰ 
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οἵ Ηΐδ ροτοῦ, δηὰ ἴῃ Ηἱΐ5 οχαϊίδίζου 0 αὐίνθγβα" 
ῬΟΝῸΡ δπὰ δι οΥ  Υ δὲ ἐΒὸ σὶχιὶ Βδηὰ οὗ ἀοι 
ἴῃ (αἷβ ρογον ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ ΔΘ ΠΟῪ ΟΥ̓ θα ἰ0 βθαγιο 
ὉΥ παΐου Υἱἱ ἢ τ. ΤΒροῦρῃ Ηἰπὶ ἐμ 6 τ ΒοΪ6 οτθὰ.- 
εἰσα δἰδηὰβ δα ὐοοῖ ἰοὸ ἐδποὶν ἀἰβροβϑὶ. ΕὙΘΡῪ 
εὐΐπς Ηο Π68 18 τηδὰθ (0 βυ ῦδογυο {π 6 ῬΌΤΡΟΒ6Β οὗ 
Ηΐδ ἴονο ἰὰ ὑπ 6πὶ δηὰ ρσοπιοὺθ ὑμοῖν βδῃοὶ σαί οη 
8η φἸΟΤΥ. 

Βαΐ δἶποθ ΠΟΥ͂, 0. ἃ νοτὶοᾶ, ἐποῖν ἢ 6 δ, ἰὸ 8 
δατίδίῃ ἀορστοο, ἰὰ νι ΟΒτὶδὲ μὰ αοα, 580 8180 
5 (πο ρόοῦ. Νουογι βοῖοδα (πὶ8 ΡΟΣ ἰδ ἰὸ 
8ὸ Ἔσρουϊοπσθὰ θυθ ἤογο ἰῃ δὲγ  κίης τα γ8, δηὰ 
ἜΥΘΡ ΠΟΓΘ δῃηἃ ποτ ἱβγουρσὶι (86 Ῥγουδίθησο οὗ 
ἰδεῖν Ῥγδυοσβ. Απὰ {86 ἰθυύτοδ οὴ ὙΔΊΘῚ ΠῸΥ ΓΘ6- 
ϑεῖγτο ᾿Σ ΒΟΥ {π6 ατοιπὰ οη ψδΐοι ἰΐ Γοβίβ, υἱΖ.: 
ι(Δ6 (Πρ δὰ πὶ ΟἸγὶαῖ, δηὰ ἰθσουμὴ 
Ηδὰ πὶ αοὰ. Ῥγϑυδι πη ρ ῬΥΆΥΘΙΒ ΡΟ ΒΌΟἢ, 88 
δ΄ οἴοτοά ἴῃ (16 πδπια οὗ Ο τί δί οὐ δοοογάϊηρ ἰὸ 
δ ΜΠ οἵὗἨ σοἀ (πο. χὶγν. 18 ἔ.; χυίϊ, 28; 1 5πο. 
Ἰϊ. 147, ΟΥ 88 ἃγὸ ργοδοηϊθὰ ἴῃ ἔδί ἢ (Μαΐ. χυ]ϊὶ. 
29). ἴπ ἰπότὰ ἱθογὸ ἰ5 δὴ ἰἀθη γἱπρ οἴ ΟΌΥΞΘΙΥ 5 
αἱ αοα ᾿πτουρῖ Ομ γῖδί, δὸ ἐμδὶ 4}} ρυίτδίθ ὑγϑ- 
Τεσοῦσθ5 δ΄ κἴγοη ὑρ, δπηα γα ΚΟΟΡ ΟὐΥΒΟΙΥΘΒ ἴῃ 
ἐχοϊαθίτο ἀοροπάσποο οἡ Ηΐπι. Βοδίαθ5, 88 ἴῃ 
Ομ είδὶ Ηἰπιαο ἰμογο Μγ͵ὸ9 τοδηϊοσίοα (818 Βα τη 
ἀδιθαπον ἐονγδγὰβ ἐπ ΒΑίποῦ; 85 Ηο, (δ 9 ὮὉ]- 
Υἱποὶγ οαυ6] ϑοη, Κορὲ ΗΪπιβο ἢ πὰ ρονίοοϊ ἀθὁ- 
Ῥοεδάοησο ου 94, δὰ ἀοιοτταϊμοα ἰο Ὀ6 ποιπίης 
εἶδο δυΐ (89 ΥΟΥΘΘΙΟΥ πᾶ ΘΧΘΟΌΓΟΥ οὗ {μ9 ΒΔ. 
ΕΒ π|}}; 69 Ηρ, ἰμὸ ἔγβί τοδῃ, ψγ͵δϑ οὐ] χοὰ ἰὸ 
γαλἶγ ΗἸταϑο 17 ἴον {86 Ἔχοτοΐβθο οὗ Ὀἰνίηθ ΡΟΥΤΟΡ 
ἰδ [ὴ6 ὙΔΥ οὗ οὈοάξοποο,---υδὲ 5ὸ 1ὑ 18 ψ] ἢ Ὀ6- 
Ἰίονοσα. Ὑμοῖν οοζιπίατῳυ απα εοτηρίείε ἀερεπάεησε 
οη Οἠτίεί ἀπά ἰλγτουσὴ Ηδπι ὁπ Οοὐ ὦ ἰλε σοπαϊίἑοπ 
απά ὁοηγος οὗ (οἷν Δ}} δι γδοίπρ ῬΟΟΡ. ΤῈ6 
διοῖ {πὲ (ΠΟΥ ὈοΙοης ἰο Ηΐτ 8 19 ρστοιπὰ ἐμαὶ 
8} ἐδ! ρ8 Ὀοϊοηρ (ο {ἢ θη). 

[8.. ΑΙ} φομπα εὐϊἴ απα τίσλέ ἰο ει8ὲ ἰδλε σγεα- 
ἥσες οΓ ΟΘοά, ἰογείλον οἱϊλ δὲ αδίίν ἰο τ86 
ἰλδς ἰΘ αὐοαπίασο, ατὸ εοπαϊιίοπεὰ οπ 7αϊιἢ ἐπ 
Ολταί. Ἠσο, μανϊηρ ὉΥ Ηἰβ οὐοάϊδηοο τοοογοσγοὰ 
[0 τῶϑὴ εἶθ Ἰοβὺ βουθγοι κπίυ, πη Κ68 {8 086 τ 0 
δεοΐενο οὐ Ηΐπι Ἰοὶπὶ ποτ τὶ Ηΐῃ ἴο ἰμὶδ ἰη- 
Βογίίδηθθ. Απὐα Ηθ δ]80 ἱτπηρασίβ ἰο ὑπ οπὶ ὑπαὶ 
ΡΟΣ ὉΥ Μοῦ 411 ἐπὶ η,5 ΔΥῸ Ῥυγο ἰο {ἢ ογὰ. 
Ηεποο ἰο ἱποπὶ ΘΥΘΥΥ͂ ογοαίυγο οὗ αοά ἴθ χοοά, 
πῆοη τοοοϊνοα υἱἱὰ ἰπϑπκαρί γἱηρ δὰ βαποὶ ἢ οα 
υἱδ τθ6 νψοτὰ οἵ Θοὰ διὰ ργαγοσ. Απὰ ἰπ (86 
ογάἀοτίηρς οὗ Ηἰἶβ Ῥγονϊάδβησθ Αἱ] (πἰ ἢ Κ,6 ΔΥῸ τηδὰ6 
ἰο νοσῖς ἑοροίμονυ ἔον ἰμοῖὶν σοοά. Νοί 80 ἷδ8 1 
πὰ 186 νἱσκϑᾶ. ΠΑ Κὶπᾶ οὗὨ πϑδίαγαὶ τίρμι (9 
ῬΟΘδαβδῖ ἢ. δὰ υ80 ΠΟΥ͂ ἸΔΔΥ᾽ ἱπάοοα ὮΔΥΘ ἴῃ {πὸ 
Ῥγοϑος δοπαϊση οΥ̓͂ ἰίηρα; Ὀα ---ἰς ἰδ υὑπᾶον 
αοἀ δ ἰοϊοναιίίοα απ ΟὨἿΥ ἴον ἃ ἰἰπιθ. [1 πον 
οὐπέΐηπα ὑπο] ονΐης ἰο ὑπὸ Ἰαϑ., ὑπ Ὺ δγὸ δηδιον 
ἀεθροϊ]οὰ οὗ 411. ὙΓΒ116 σνοα ἴῃ ἐμ18 119 (86 φοοά 
807 θ6θπὶ ἐ0 ΠΑΥ͂Θ 8 ΠΟ Τ68] σοοΐ, δπὰ “ποίδίπρ 
δ Ῥῦγο, βίποο ουθη {ποῦ ὙΘΥΥ͂ τοὐϊπᾶ δπά οοῦ- 
βαίδηοο 15 ἀοἤϊοὰ.᾽" ἘΤιῖβ ἰθ τθδὶ ΟΥΐ σοι βθϑῖηδ 
ἴο ἰεβσἢ. ““Αἴ] ἐπίπρϑ Ὀοϊοης ἰο ἐπ βαϊηί. Τθ6 
τ οἷο πτονϊὰ 15 ὑμὸ ροκβοββίοῃ οὗ ζα ἢ. Βυΐ {86 
ὈΌδο ον ον ΒΔ8 Ὧ0 οἷαΐπι 0 δου θι Δ ΟὈΟΪ 9: [05 (ἢ 6 
Κοοῦβ πῇ ο ἢ Βὸ 865 9 ἢο]48 48 ἃ γοῦ Ὁ, βίποϑ 
δ0 Κηονβ ποίϊβον ΒΟῊ ἰὁὸ 86 ἰΐοπιὶ ΠΟΥ γαὶ (9 
Θά ἰδαὲ πιδὰθ ἐμ 6πὶ.᾽ (ΤΆΚΘΩ ἰπ βυδβίδηοο ἔτγοπι 
Νογάβιπονε )]. 

4. [ΟἈγιδὶ ὦ Οοα δ. Οπ ἰδο βυδονάϊπαίϊοι 
οἵ τΝ ἴο ἰδὸ Εδίδον, 800 ου Υἱϊ. 6. δπὰ 
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ἨΟΜΙΕΤΊΟΘΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΚΚΕ:---Τὸ Ὅ6 ““ἰδ6 ἰορ]6 οὗἨἩ αἀοάἀ;,᾽" ἱπῃδὸ- 
λιοἀ ὉΥ ἰπ6 ΗοΙΥ ϑρίτιί, ἰ8 1 8ὲ δἰχθοϑέ ἀἰρηϊν οἵ 
ΘΒ νι βίΐϑηῃ8. [0 ΘΒΒΟΌΪοΒ ἐμ 6 απ] οδὺ (0 ἃ σύθδῖ- 
Ὧ685 ἰδαὶ Δ᾽ ΒΌΓΡΘΒΒΟΒ 8}Ϊ ΒΟΟΌΪΔΥ ΒΟηΟΥ δηὰ 
εἴοσγ. Τὸ ϑρ᾽ γι ἀνν6}}8 ἰἢ ὰ8: 1, ἱπτουχὴ δὶ τ 
ἴῃ Ονίδι; 2, ἰπσοῦ ἢ ροδοα 1} αοά; 8, {γοῦν 
Βορο; 4, ἱμγουρῃ ἰονθ; ὅ, ἰβγουσῃ δρθοΐα] αἰ8 
δηἃ ΡΟΊΘΓΒ; ὁ, ἰΒτουρσὰ σοπιζοτί, ΟΠ ΘΟ, Ῥαίϊ ΘΠ 66, 
ἿΟΥ ἴῃ (80 σγ058; 7, (ῃγουρσὰ ἰσαο ᾿ἰἴδ πὰ (ἰ. 6 Βοι], 
οομίϊπυΐηρ οὐθ 6 1 Ρ45808 ου οὗἨ (6 ὈΟΑΥ, 
ποῖ 186] 8180 ρασγίδϊοδβ οὗ (ἷβ 116, τ οί Σ ἰὸ 
θ ἴῃ (818 ΟΥ ἴπ (89 ΓϊᾺΡ6 βίδίθ, (θ᾽ πο  Κ 6 Γ) γϑυ. 
16.-- Ἔὸςν [δα ίυ] ὑπὸ τοῦ νν ΕἸΘὮ αὐναὶ(β ἰἤο56 ψ]Ὸ 
χηϊδίοδὰ δηὰ ἀθβίγου βοιὴδ, οἰ ΠΡ ὉΥ δ]86 ἀ00- 
ὑσὶ 8 ΟΥ ὉΥ δὴ πη ροῦν 1176 (τ γ. 17).---τ  " [οἱ Εἶτα 
Ὀοοοπη ἃ ζ00].᾽" ὙΒδὶ α ρατδάοχ' ἡ 700] τει--- 6 ἢ 
νὶϑο! Τα νου ἃ βϑοῖζβ ο θ6 ννῖδα δῃἃ ἐλ θη ὈΘΟΟΙ68 
ἤοο1 18. Βυὶ τὰῖιαὶ 18 (818 ““Ὀθοοπιΐηρ ἃ ἴ00] ἢ" 
Νοὺ {πὸ Ἰοβίπρς οὗ ον υπηδογϑίδηαίϊίερ δπὰ ν}}], 
[ὑ0ὺὲ 180 δοπέοδβίοη οἵὗἨ ἱξφηογϑησθ, (μ6 δυο] οἴ 
οὺν Καοντίηρ πο ἷἴην, ἰμδὺ τ 6 ΤΥ Ὀ6 Μ᾿ Πρ ἰο ὈΘ 
(δι ρὮ, ΒΟ 88 ἐγ ΪΥ ἴ0 ΚΟΥ ΘΥ ΤΥ ἰδ 0] (γον. 18). 
-«-ΑΟοὐ ποικοιΐπιοβ 1618 “86 τῖβο᾽᾽ στὰ ἰδ οῖν 
συγ, δοσυιηυ]αίθ ἐμοὶ Κπον]οᾶζο, σοηβίσασι 
ὑμοῖν συπηΐης ΒΥΒίθῃ5, 80 88 δὺ ᾿δδί ἰο Ὀ9 σϑυρἢῆϊ 8 
ἐπ 8 Βῆ8 70 ὈΥῪ ἱδποὶν οὐ ἀον σοδ, δη Ὀο {ἢ 6 ΠλΟΥΘ 
ἸΒονου  ὮΪΥ οοπνϊποορὰ οὗἉ ἐμοὶ Γ0}17γ. [Ἐν ΓΘ 80 
ΒΓΟΟΜΒΟΙΣ ΒΘΏΒΙ0]6 ΟΥ̓ ἐ80 ἱποοιαρείθμου οὗ {Π9 
αἴηδὴ ἰηἰο 116 σὲ δπὰ {86 τη δυο ηο88 οὗ Ἀπ δ η 
διαὶ πλ Θἰ8. 88 ἐπ 080 δ πανθ τηοδέ Ῥγοίου αν 
δηὰ ΒοπΟΒΕΪΥ οχρὶοσοὰ δὰ ἀϊβουββοὰ (86 στοαὶ 
ῬΓΟΌΪΘΙΩΒ οὗἨ πδίυσο, ΒΟΙΏΔΏΪΥ δηὰ (Ἰοα] (ν6γ. 
19). Το ΟΒυτΟΣ 18 ποὶ ἴον [8:6 θα 68, ἐμδὶ τέ 
Βιου] ἃ Ὀ6 βυδ᾽θοὶ ἰο ἐλὸπε δηὰ οδ]]6 ἃ ὈΥ ἐλεὶγ 
ΠΔΙΏΘΒ; Ὀυὶ ἐλέν ΔΓ [Ὁ {ΐ, ἰο βοῖυο ἐΐ' οἴ το 
δηὰ Ὀ014 ἐξ Ρ. Ηδποθ πὸ 8η ΟΥ δΒοὺ οὗ τη6 ἢ 
888 ῬΟΊΤΟΥ ΟΥ̓́ΣΡ ΟἸ Υἰβι 85 [0 ὈΓΟΒΟΣΌΘ Δ 8 [ῸΓ 
1ο δηὰ Ὀἰπὰ ἐποῖν σομβοΐθμοθθ. ἰθὺ 0 056 
(Δ ουϑύουθ Θ0086 8 ΘΓ 8} [ΓΙ δὶ8 συ ΐηρ δῖαν 
ἀῃσομ ἀ 1 05 8]}}γῪ, ΟΣ ΤὉἸ1ον Βἷβ Ἰοδᾶὰ Ὀ]᾽ηαϊγ; πὰ 
1685 Βῃουϊὰ Δ γ οὔο Θουπί πἱπι86]Γ δ᾽ οΒβϑὰ ἰῃ Βανυΐης 
δαορίοάα {πἷθ Οὁ.6 γαῖ ον ἔμ 8ῃ ὑμαΐ δ8 89 δοῃίγτοϊ- 
ἸὸΣ οὗἉ εἷἰβ 1179 δῃηὰ οοπβοΐθησο. Νοῦν γοὶ ἰεί δἷτω 
ῬΓοΟνΟῖτο ἀἰβθθηβῖοηβ δπὰ αἰνίἀθ ἰδ 6 ΟΒυΣΟΙ ὈΥ͂ 
δϑβοσίίηρ Ηἶβ ραγὶ δ! 168 0 8δῃ ὑπάυο οσίοηϊ 
τοῦ, 31).---ἰα}} ὑδίηρβ δῦὸ γὙουγβ ἐπα ἰαὺς γὰθ 
τ βίϊδῃ ὑθΆσ Υ5 ΟΥ̓ ΘΥΘΙῪ Ὠδιη6, ὙΒοΙΒΟΥ Ῥαμυὶ, 

ΟΥ ΑΡΟΪ]ο8, οὐ ΟΡ ἢ88, Οὐ Οδὶνίη, οὐ 6516 7, ΟΣ 
1ιοἰχηίοη, οὐ Εν, Ευοσυ ἔδί μα] ταϊη ἰδίου 
Ῥτοῦίβ (89 016 ΟἸὨ ΤΟ ; πὰ ΟΥ̓ΘΡΥῪ Τὰ Ὁ 6 7 οὗἁ 
πὸ ΟἈυτοῖ τὰν απ οὐρῶὺ ἰο ἀογῖνο Ὀοηοῆὺ ὕγουτα 
{86 ἑοδομίηρδ οὗ 4Α]}]. ἴ{ ἰ8 (8 {πὸ τηϊηά ἰ8 ὁΧ- 
Ῥδπαρϑὰ Ὀογοπὰ ρμῥϑγὶν Ἰἰτιΐ 8 ἱπἴο ἃ ἴσιο Οδὲμοὶὶ- 
ΟΠ}. Απὰ “.ἐ}18 τον], ---ϑυπ, ἈἿΡ, ϑίου, το, 
θαγίδ, 4]} βίαπὰ δὲ γοῦν βοσυΐοθ, ϑδηὰ γ8 ὁ8ῃ '.860 
ἰθδὴὶ δὰ ῥταΐβο 6 Οσϑαΐου ἤοσ μοι. Ὑουτν πδίαυ- 
ΤΆ] “1176,᾽᾽ ἴοο, ρυοβοσυϑὰ ὃν (818 ψ οὐ 8 ροοάβ, [ἰ8, 
γγ 8116 ργοδοχυοῦ, ἴον γοῦν δἀναηίδρμο, θύθ ὑἐπουρἢ 
ἰξ ἸΔῪ δ Ῥαββοὰ διπϊὰ ρῬαΐῃβ, δηὰ ρυϊνδίϊοῃβ, 
δηὰ ἀἰβα Ὁ} 1168, ὑπαὶ βοϑῖα γόσβο (8 4η ἀρ. }}. ΕἸἰ- 
ΒΑΙΥ, ““ἀοαν ᾽ 18 γουγδ, 88 10 ΟΡΘῺΒ 80 ΘΗ ΓΔΏΘΘ 
ἱπίο οἰϑυῃδ)ὶ Ὀ]οδβοάμοϑθβ δηὰ γμίουυ (Υτον. 22).-- 
Ὑὸ 8γὸ ΟἾ γι Β.᾽ Ηθ 88 Ὀουρῃὺ γου νὰ Η]5 
Ὀ]οοά, δπὰ 18 γοὺ Ῥσοόροσ "μοζὰ δπὰ ΜαβίοσΣ. Ηδ 
θ ἐπ6 Η6δΔἀ---γου, (δ τοῦτ. Ηδποο ΟἸ6ΕΥ9 (0 
Ηΐτὰ οὨ]γ. 6 οδιϊοὰ διὐὔΐδοσ αἰστὰ ΟὨΪΥ. “ἍΟὨτίοὶ 



86 ΤῊΕ ΕἸΒΑ͂Τ ΒΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ͂. 

ἰ6 Οοά᾽ 5,᾽ 88 τὴ δρροϊηϊθὰ Μοάΐδίοῦ" δπὰ Απὶ- 
Ὀλδδδάον οὗ αΟοὰ ἰο πιθῆ. 1ὠἐϊκον βο, 85 ἩἨοδὰ 
οὔ μα Οδύτγοι, δ Ὀδοδπῖθ οὐθάϊοπι ππίο ἀραίμι, 
ουϑῶ ἰΐο ἀοδι οὗ ἰδ ΟΥΌΒΒ, δὰ δοιὰ ΟΥ̓ΟΣ ἰὰ 
{πὸ ῬΔΙΒ ΘΓ Β βοσυίοο δηὰ ἰο Ηἰβ βίου (τεσ. 28). 
Ηξύβνεα:--- Τὰς ἰηα πο ης οὗ 110 δδρὶ τιν ἴθ 

οΡ"οδβαβὰ ἰο 8}} ρᾶγίυ εἰγ Πθῃμοο ἱπ χηουλθμίϑ 
οὔ ΠοΟΙΥ ᾿πϑρ᾽ γαίΐου, [πὰ ἰἰτηθ8 οΥ γε χίουβ να κοι- 
πη], βοσιανίδηΐδεα τη6][8, [πὰ {π6 Βοδιίδ οὐ θ6- 
Ἰοτ τ οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Πδῖηλ6 ΠΟΥ ᾿οχοί 6], γον. 10.--- 
ΤΊ οοῃσοὶΐ οὗὨ Ογ οσῶ ὈΠΙρΟδο Δ ὉΪ6 πίβάοηι 
18. βεϊ-ἀδοοὶϊ ΟΥ̓ 56] - ὈΘί ΓΑ] (γον, 18).-- ͵ἼῈ 
τ ἰϑάουλ ν αἴ ἢ που] Κηονν ποἰδίηρς οὗἩ αοἀ διὰ 
ἩὙου]ά ἀϊδοαγά ἃ βϑανίουγ, ν11}} Ὀ6 δ 8}}}γ ὀχροβοὰ 
ὍΥ αοἄ ἴῃ 41} 1158 Ὠδλκϑάῃθββ, δὰ 48]} 118 δὲτηβ 
ῬαΒΠοάὰ δῃὰ ρυπίβῃοὰ (τοσ. 19).-- -ο Ὀθ Ῥτουά 
οὗἨὩ στ οὐ ἀδποσῖηδίϊο ΟΥ οὗ Οὔν οἾγῇ ἰθϑάθγΒ 
15. ποι ιῖης αὶ 8 οΘοπορδ] θα β6]-ἰονο, τ 10 }} ΒΘΟΙκ 5 
ἰο δἶμο ἰῃ ἰδ6 ρίοσυ οὗ δηοίμου. Απὰ 8 18 
ἀοτοζδίουυ ἰο {μ6 Ομ γίδιΐδῃ πδπιο, ἴος ἔμ Ὀ6- 
Ἰθυον ἰδ δογυϑδηΐ ὁ ὩῸ τηϑῃ (ΥῸΓ. 21).--- δ: π60 8]} 
(ἱη ρα ἃγο οὐτϑ (σοῦ ΟἸ γὶδί, 811 ἐῖπρ8 βου ὰ 
δοπάυςὶ ἰμδ6 Ομ βιίδῃ ἰο Ομ γὶδί. [δὶ Πρ ἴῃ 
1815, ἱμοὶν ;);80 δῃὰ θη)ογιωθηΐ ὈΘΟΟΠΙΘ 80 δ τ ΡΓΘ- 
να οἷΔ] δπὰ υπϊανγία!,. ΤΌΘΥ δύο ὑμθῃ ποὶ ῥγο- 
ῬΟΥΙΥ ““οὐγδ᾽᾽]. (τον, 22).--- Υὸ δῦὸ Ὁ γὶβε᾿β,᾽" 
[6 γο Βῃου]ά βογσνο Ηΐπι, ουθῃ 88 Ηο, ἐΠ9 ἱπηδρο 
οἵ ἀοἀ, βογυοὰ αοά 'π 4}1} ἐδβίηρβ διὰ οοπάυοιοα 
81} το αἀοἀ (τον. 28. 

Ὕ. Ε, ΒΕΒΒΕΒ:-ὕ3κε. 18. ““Β6 ποί ἀοοοϊνοα.᾽" 
ο!-Δοσοριίου ἰβ δὴ ἰπδ͵υγίουβ (μίης; ἰξ Γϑῃ- 
ἀδΣ5 τηυδὴ ἸΔΌΟΣ .861688, δηὰ ἀ65ρ0119 υ8 οὗ Οὔ 
τονατὰ, Βιιΐ ποτβῖ οὗ δ]} ἰ8 ὑμπδὺ 860]{- οί γαγαὶ 
ὙὮΟἢ Βαγάσηβ {86 Βοδσγί δραϊπδὶ Ὀγοί ΒΟ ΥῪ δά- 
χηοηἑ (1 08.--οὐ Τμοἱ ἰὴ ὈδΟΟΙ.Θ 8 ζοοἷ.᾿ ϑυισὶι 8 
89 ΡΟΟΥ δηἀ σόοπᾶος σογκίηρς οὗ ἀοἀ᾽8 νοχά, 
(μδὲ 10 ΠΟΥ 8 τὴ6 (0 ὈΘΟΟΙΊ6 δὴ ΘΕΘΙΩΥ͂ (0 ΤΥ86]ζ; 
δηὰ ἰο ΘΙΙΡΙΥ ταγϑοὶ οὗ 41} ἐμδ0 τ ἰο θ6δὲ ρ᾽68808 
ΤΩ ΘΒῃ ; δηὰ ἰὁ ὈδΟΟμΘ 8 ἴο0] ἴῃ ἐπὶ ψον]ά, 
ἰο αἷνγο ᾧὑρΡ ἰδ γορυϊδίίοη οὗ Ὀεΐος ἃ βδρδοὶ- 
ΟἿΒ Π8Π, 80 ΤηοΥ68 ὁ ὙΠΕῺῺ ὑμ6 ῬΔΡΙΥ͂ οὗ ῥσο- 
ἔτϑθ8, δηὰ βἰδπὰβ Ὁροὴ ἰδ δΡροχ οὗ μ6 οἱΥ1]128- 
δου οὗἩ (δ6 {ἰπι|6; δῃα 80 ἰ0 Ρ888 ἱπίο οὈθουσ Υ 
δηὰ οοπίομρί.---(Υεν. 19). ἀοἀ γοαῦοθ ἃ ΒΏδΔΙΟ 
ἴογ 86 τ ῖδα ουὖἱ οὗ ἰμοῖὶν ΟὟ ΟΥΑΙ 688, ὙΠοΡοὶἢ 
80 σϑίσιιοδβ ἰμθηὰ τὴ} 110 {Π 60 ἰμἰηὶς ἰο 5] ἔσο 
Ηἰπι ὈΥ ὑμοὶν δυίδ: 6. 9., δαρι δἰ πίη δῶν Ηἰἴδ 
τα 165 ̓ Πγουρ [ΒΘῚΣ τδιϊοι δ] 88).--- γ7ογ. 21). 
Το Ὀθ]Π]Παἴ Ωρ, ΠΘγο 4068 ποὺ ὈοΙους (ο 6 Βυϊ 0 Γ5 
Ὀυΐ (06 Ὀυΐάογβ ἰο ἰ8ὸ Ὀυϊ]αΐηρ.--- τ. 22 88 
ΘΟ ρδΡοα 1081. 12. ΟἸ γί ἀοθβ ποί βίδῃά ἴῃ 
ἀπ0 δοοοπὰ σϑὴκ σι ΗΒ βουναπίβ. Ηδ ͵ἴ8 {89 
Τοτὰ οὗ αἸ]οτγ. Τὸ ἀϑοϊδγαιῖὶοι “ὁ 8}} ἰΒ γοῦσδ᾽᾽ 
Ῥγοιϊηΐβοδ ἰ.|6 πουϊὰ ἰο Ομ βιϊδηδ Ὀγοδιι ΘΗ] 
ἴὰ (18 8686, ἐμὲ 411 ΒοουΪϊαΣ δε δηὰ βοσυΐοθ 
μοῖρ ἰο ζυχηΐδιῃ πιοτίδς ἴοΣ Ὀυϊάϊης (16 ἰθσαρ]θ ᾿διρκασταστισυσαατταρα αιαο ον τ ττππττα αν ταστα αν απ τ παν τ... .-οὃὔᾧὺ......ὕ  -...--.......-..... Ὁ ...........-.- ----ς- - -΄-ὄ....ὕ.Ψ.. ................ ΄ὦὃὦὮἝἼ ΄...............  ς..... ..  . -. .. ....-.....ὄ....... 

οὗ ἀαοά. Ομ ἰβιϊδοβ δὸ οδ)]ϑὰ ποὶ ἰὸ ουγβὸ (ἢ 8 
νοῦ], Ὀαϊ ἴἰο ογοσοοῖθ δηὰ σι]ο ἰΐ ἴον ἀοά. ΤῈ 
ποῦ Ἱὰ ἰδ ποις Ὀμπὶ ἃ δβουδβοϊάϊηρ ἰδὲ π|ι}} ὑθ 
ὈΣΟΚΟᾺ Ρ θα 1ξ Β88 βοσυϑὰα ἐΐβ ϑῃὰ ἴῃ δβδίδιῃς 
ἰο δοῃϑιίσυοί οἀ᾽ 5 Βουδο. Βυΐ (18 Βουβε, ὙὩϊοὶ 
8 ἀοδιπορα ἰο Ὀ6 οἴθυηδὶ, δῖὸ Ὑγ6.---Αῖ (δ 5 
ὙΟΣΙ ὦ 8 τυ ϊδάοια 18 (ΟἿ νι ῖῖ1} ἀοὰ, ἱΥ ἐξ ἱπαὶδίβ ἴῃ 
ῬΙδγίης {116 τοδί τ 88 'η Ηἷβ ουδο; Ὀαΐ {1 δοὶ 109 
Ρϑτί οὗ Βδπάιηδί ἃ, ἰὶ ἷβ ἰπ ᾿ἰ8 Ρ]δοϑ.---{ὕ εν, 28). 
ἸΒοῦρ ΟἸχίδὺ ΣΩΔΥ͂ ΘΙΩΡΙΟΥ Ηἰΐπ δοσύδηίβ [Ὁ 
Ὀχίηρίηρ 8411} ἰμο80 ψῆὸ αν Ὀθοη ρυτοβδβοὰ ὮΥ 
Ηὶδ Ὀ]οοά ἰο Ὀθοοπι ΗἾβ ὉΥ ἔδει : βιὰ 11] (κς βαίηί 
λυ οΔ]19οὰ Βδὴρ ὕροι ΟΒτὶδί, πα θροπά θην οἵ 
ΔΩΥ͂ τηΔῃ, ᾿ιιδὶ 86 ποοᾶΐοϑ ὅσο ἀσανῃ δηὰ δοϊὰ Ὁγ 
(80 ΡΟΟΣ οὗὨ ἰμ0 τιδρποί, φύθὰ ἰδμουρἢ δβοῖιθ 
ΟἾΒΟΡ ποοᾶϊο, μον δὰ ὕδδῃ ἤγαὶ αἰἱγδοίοα, 
ΒΒου]α δυδίδί ἰμόσὰ ὈΥ υἱτίαϑ οὗ {μὸ τιδρηοίὶο 
ῬΟΥΘΙ δβιγοδιίῃρ ἰΒΣοΟΌΚΙ ἰΐ. 

[Βλβκεε -ῦχεε. 20. ΟἸοχάβ οὗ ἰ(δ6 πἰδο, 
γδιη." ΤΠΗ15 μαπηοπὶ 10} ΘΒρΘΟΐΔΙ}ῚΥ ΔΡΡΊΪς 8 0}6 ἰῸ 
τοϊηἰδίεσθ. ΤΟΥ ΔΓΟ ἰῃ ΡΘΟΏΪΡ ἀδΏΡΟΣ 08 (18 
Βυ)οσί, δὰ 1 65 Ὀθθπ ὉΥ ἐλεὲγ γἱοϊάϊηρ ἰδ δπ- 
Βοῖνϑϑ 80 τ 0} ἰ0 {π6 ΡόνοΣ οὗ δροου]δίϊγο ρ ιὶ]- 
ΟΒΟΡΒΥ ἰμδὶ ρῥαγίϊοβ ἴἰδγὸ Ὀθθῃ ζογεηθα ἴῃ ἰδ 
ΟΒυγοι, δὰ ἰδδὲ (μ9 ΘοΒροὶ μὼβ Ὀθθῃ 80 σωροὶ 
οογτυριθα]. 

7. ΒΑΒΕΟΥ :---ἘῈ. 16. 7λ6  ιιοίπέίῳ οὔ ίλε Ποῖν 
Ολοοί. 1. Ηΐδ παίυγο διὰ οσίᾳί μ]---ἰο βρίσγὶν 
οΓΓ αΟοά. 11. ἨΪΐδ Ῥοσβοῃδὶγ--- θ αεοοζοίλ ἴῃ τ. 
ΠΠ. Ηἴ8 Ὀϊνιηἰιν.---Ομνἰβέλδηδ τὸ οδ]]οὰ ἐἀε ἐεπε- 
»ἰε 97 αοά δεεαιδε Ἠφ ἀπεὶ]οὶ ἴπ (ποτ. [Υ͂. 
ΗΪδ βϑαποιϊέγίης νἱσίυο---ἶη ἐμαὶ μ6 δοῃβιϊαἱθ8 τ8 
(6 0168 ὈΥ̓ Ηΐδβ Ῥγθδοπο0 ἰῃ υ8. ΑΡρ]ἱοείΐου. 1. 
Ὗο δύο οὐϊϊχοὰ ἰο σϑπὰοσς 8]} δἀογδαίζοῃ ἰο ἰδ9 
ΤΩΙ ΟΒΙΥ οὗ (80 Ὀνίηθ ϑρὶτὶι. 2. ΤΘ οοπδίἀογἃ- 
ιἴἰοη οἵ Ηἶδβ Ῥγϑϑθῆοθ δπὰ ψοσκ βου δ ἢ 
ἀογουϊοδὶ σταϊίυάθ. 8. ἯὯἷο᾽ βου] ἀθαῖσγο δπὰ 
ῬΓΔΥ͂ ἔοΣ οὐ βρίτιε. 4. Ἧο διουϊὰ ἀεπιεδῃ 
ΟΌΣΒΟΙΥοΒ ΜΌΡΑΣ ἰοπνδγὰ ἰδ9 ϑδρίγιι, ὅ. ΤΏΘ 
ἀοοίχϊπο [..}} οὗ οομΐοτί δὰ δησουγὸ οι θδὶ.---ὐ. 
Ηοπικ:--Ἱὸν. 16. ΤᾺε ΟἈλγιρίίαπ α ἰξυϊπς ἱεπερίε, 1. 
δωΐΐ, δπὰ 11. ἑπλαδίίεα, ὃν (δὲ Ποὶν Ολοεί.----ϑ.66 
(ἷ8 ὙΒοὶθ δβυθ᾽)οοὺ ἰδ οῖν ἀἰδουδδοὰ ἰῃ Ποισδεὶ 
εὐοτῖε, »». 11-1}8.---Β. βούτη :-νον. 19. Ἡρονγίαϊψ 
τοδάο. ἸἿ. Ῥχὶποὶ Ἶθδ: α. Ὀ δδι του ]δὶϊοπ ἰῃ 608- 
οϑαϊαθηξ ΟΣ ἴ8186 ῬΓΘίθΩΟΘΒ : ὁ. 361“ ίογθδί 88 
ΟΡροδβοὰ ἰο δοῃϑδοίθῃοθ οὗ σοὶ χίοῃ ; ὁ. 817, 89 
οἰ οὗ οπὰ; ἀ. ΑΙ! 119 Ὀθμοδοθμοθ δῃὰ ματα πὰ 
8ΙῸ ῥΓδοίϊοοα νεῖ (ἢ δ 6ὁΥ6 ἰ0 δἀνδηίδρμο. 11. ΤῸ 
ΤΟΥ δηὰ αὐδυσγ τ οὗἩ (680 ῥυϊποὶρ) 98: α. ΤῈΘ 
δῃὰ ρἱϊομοὰ ὉΡοᾺ ποὲ βυϊνοαὰ ἐο τη 58 σοῃα  ἰ0ῃ, 
Οὐ ΔῸΣ 88 ἰο ἀυγαίίοῃ ΟΣ ταίϊΐουδὶ πδίυσγο; ὁ. ΤῸ 
ΤΑΘΔΏ8 Ρἰἰομθὰ Ὁροῦ ἃγὸ υπδυϊϊοὰ ἰο Βὶβ απὰ, ἰῃ- 
ΤΠ ὧν 88 [0 διὸ ἱῃδυβῆοϊοηί δηὰ οὔθαη ΘΟὨΙΣΔΙΥ 
ἰο 11]. 
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ΥγΠ.--ΤῊῈ ΤᾺΕΒ ΒΤΑΝΡΑΒΡ ΕῸΒ ἘΒΤΙΜΑΤΙΝῸ ΜΙΝΙΞΤΕΒΒ. ΤΗΕΙΒ ΜΟΒΤΗ͂ ΤῸ ΒΕ 

ΜΑΡΒΕ ΚΝΟῪῊΝ ΙΝ ὉΠσΕ ΤΙΜΒΕ. ΟΥΒ 5] ́ ὀὉΑΜΕΝΊ ΤῸ ΒΕ ΒΌΒΡΕΝΌΕΡ ΤΊ, ΤΒΕΝ. 

Ομάρεεε ἸΥ͂. 1-δ. 

ΤΕτ᾿ ἃ τοδὴ 8ὸ [80 16ὲ ἃ τ28}7 δοσοιηὺ οὗ 8, 88 οὗ [89 τη ϊ ηἰδίογβ οὐ ΟἩ γιβί, δῃ ἃ βύθνγαγαβ 
2 οὔ (δο τιγδίοτίο8 οἵ ἀοά. Μογϑονοὸν [Ηϑγὸ ὧδε] 1 18 Ἐαρ τον: ἴῃ βίθ τασαβ, ὑμδὺ ἃ χδὴ Ὁ6 
ὃ Ἰϑαπὰ Δ []. Βαυὶ σι τα6 10 8 ἃ ΥΟΥΥ͂ Βιι8}} ὑ(κίηρ ἔδὲ 1 βῃου]ὰ δ6 Ἰυάροὰ οὗ [Ὁγ 
4 γοα, οΥ οὗ [07] πιδ 8 ἡυάστηορηῦ [ΠΠ0. ἀ4γΥγ}7: γοδ, 1 πάρ ποῦ τηΐηθ οὕ 86]. ΕῸΓ 
τον πούμιηρ ΟΥ̓ [8381η80] τι γ86]) γοῦ δᾷι 1 οῦ ἈΘΓΘΟΌΥ͂ [ποὺ ὈΥ 0818 δηὶ [1 υϑυϊβοὰ: 

ὅ Ραὺ ἢ6 ἰδδὺ )υά χοῦ τὴ 18 ὕμ9 ογτά. Τῆογοίογα ἡαάρα ποίησ Βοίοτο ὑμ6 ὕϊαι6, αη}} 
ἐμ 1ογὰ δοῦλο, γ8ὸ Βούὰ ψ1}} Ὀγίηρ ὑο ᾿ρμῦ ἐμ6 ἰἀάθα (μίηρΒ οὗ ἀὰγίκποϑθ, δὰ σ}}} 
ΤαΔ 6 τηϑηϊβοϑὰ (86 οοπηδβοὶβ οὗ (80 ᾿οδυίβϑ: δῃὰ ὑπθῃ 88}8}} ΘΥ̓ΘΥΥ ταδη [680 006] ΠΑΥΘ 
[ἔγομι ἀτιὸ] ῥγαῖδβο οὗ [1118 6] αοά. 

ΤΟΣ. 2.---ὧδε ἰΒ δυρροτίοα ὮὉΥ αὶ ἢ Ῥγϑροῃάογδῃοθ οὗ διιβου!ο8 [Ἁ. Β, Ο. Ὁ. Β.. Οοά. 81. ἀῃὰ ργοίοστοά ὉΥ ἵδοὰ. 
Μέεγεν ΑἸ. ΒίΔπ| 60}, ἴ0 ἴπ9 θα. ὃ δέ. β60 πρᾶον " Βχοχζοίίοδὶ διὰ Οε εἰσδὶ. 

8 γον. 2.---ζητεῖται ἰδ δαυδίαί ποιὰ ΤΠ} ὈΥ ἐδο ΟἹ νογαίοῃδ, δηὰ 16 ἀδοίἀϑάϊυ Ὀγοίθσδ ̓ο ἴἰο ζητεῖτε [ἩΝίοἢ ἱπ ἰοπηᾶ ἰη Α. 
6 Ὁ. Οσά. διπ. δοὶϊ οἰδοτα. ΒΙΔΉΪΟΥ τοῦλδυκα Ἰδὲ ἐμ σοπίαδβιου αῦίϑθο ἤγοπη [86 δἰ] αν ν οὗ δουπὰ ἐπ Βοπλδίο θὲ θδῃ 6 
δὐὰ αι. ΤΏ Οοά. β΄". ἱποοτίδ τί Ὀοίογο ζητεῖτε, ἀπὰ που]ὰ Ὁ6 τοηδογοί, “ ογοονοσ ἩΠπΠΔῚ ἀο γοῦ ΠοΓΟ δοοὶς ἰῃ δίοτασαε 
Ῥῶδξ δ πιδη.,᾽ οἷο. 

ἘΧΈΕΟΨΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

εκ. 1. [Βδνίπα ἰπυ5 ὀχὶἱἰθἃ ἐμο τορα] {119 
οἵ Ομ νιβε δ: ἰο 41} ἐΒίησθ, ἰο πὸ Ὀσποδὶδ ἰο Ὀ6 
ἀονὶνοὰ ὕγοιι 8}} Οδ γἰϑεῖδη τηϊ ἰδίου, δη ἃ ἔγοια 
811 οὈ͵οοίβ δπὰ ουδοπὶβ πῃ {μ18 ποσὶ, μ6 ΠΟῪ 
ἰὈΓΩΒ (0 ῬΓοβϑηϊ, 88 ἃ ΘΟΤΟΪΊΔΡΥ ἔγοτσα ὑπἰ8, {μ6 γἱονν 
πϊοῖ. (Δ6Υ οὐκμὶ ἰο ἰδκθο οὗἩ πιϊπ:θίοσβ, μὰ ὑμ6 
ἸΏΔΏΠΟΡ ἴῃ ἡ» ἷοὶ (6 Υ ΔΘ ἰο ἐΣοαὺ ἔθ τ; δηα ἰδ 8, 
88 1ἱ το Γο, ἰο γοαϊηα ὑῃθι οὗὨ οογίδὶῃ 1ἰσ αἰϊο ἢ 5 
ἴὼ (6 ὑτοσοψαίϊυοθ οὐὗἩ {πόο86 ψβοσι ἰπΘΥ̓͂ ΘΥΘ 
ἀϊπροβεά ππᾶὰ]γ ἰο ΒομοΥ].-- 8. οἵ αὶ τ 8 8ο- 
οουηῖϊ οὗ υ5.---οὕτως, 8οθ. ΤὶιὶΒ ἀο08 ποῖ ΒΟΣΎΘ 
ἴο ὀρπποοί ἐμ6 10] οί τὶ ἢ δὶ ρτθοθᾶθβ, 88 
λίογοεν (88 Εά., Ὀυὶ ποὶ 24 ΕΔ.) ΒΌΡΡοΒο5, σϑβᾶογ- 
ας ἰζ: 80 ἐλέπ, οΥ, αοοογαϊησίν. Νο βυαοῖὶ οΘοπηϑοίΐοι 
ἦδ ἤθγὸ ἐμ ρ]Ἰοὰ.Ἐ Βαίμον ΡῈ ΠοΥΘ ἱπίθμαβ ἰὸ 
βο] ἃ ἊρΡ ἐδι0 Ῥγοροῦ χιοάϑ οὗ ϑδιϊσαδίίς ὑθϑ οι 8 
ἴῃ δοπίγαδὶ ΠῚ ἐπαὺ ““Ὀολϑιϊη σ᾽ ἰπ ἰδοῖὰ το- 
Ῥγοδαίοα ἴπ 111. 21; δπὰ ἰδ “80᾽᾽ οΣΘ ΓΘΙΟΥΒ 
ἰο νδί {00]]0 8. --- “50 8ὃ δβοσνδηΐδ ' οὗ 
ΟἈτ δῖ." --- ποῦ 8ἃ5 Ἰοδᾶάθτβ ἱακίηρ Ηἰ8 ρῥἷδο6ο. 
Ἥμᾶς, τ4, ῬΥΪΙΏΔΕΙΥ οὐ σμϊοῆγ, Ῥϑὺὶ] δὲ 
ΑρΟΪ]08, 88 νοῦ. 6 δηὰ 111. 4, βίον. λΔογέζ ἐ- 
σϑαι, ἰο ὄγίπσ ἰο αοδοομπί, ἰο τέοζοπ, ἰο δϑίϊ- 

4 (ΤῊ6 6. ποὶ δὸ εἶϑαγσ.0 Οὕτως ἄπο οἴϑῃ ἤδυο γοίογθησθ 
ἴο σἴλὶ ργοοθάθα. Απᾷ Ὦθγθ σογίδ  ὩῪ ῬαΠΙ δοοπιδ ἴο 06 ΔΡ- 
ἘΠΕ ἴποὸ τυίῃοῖρ]θ, Β6 δὰ [δὲ δδα Ἰαγίηρς ἀονγπ ἴῃ β6Ώ6- 

ἴο ΜΙ πιϑο 1 δηᾶ Ηἷθ δεδοοϊηίθα πῃ μαχείοιι ας. ΤΏ6 ΥΟΥῪ 
γπῖθοῦ οἵ οὕτως ἡμᾶπ 20 8, ἔηο, ΒΘΘΏΙδ ἴ0 ΓΟ]ΏΪΓΟ 188. 

ἴδον τόσο ΟΠ γί 5 5, 80 1 τγχῶϑ ἰ9 ῦὉ6 ὈΟΓΏΘ ἰῃ πλὶπὰ ἐμαὶ ἢα 
δι ΑΡΟΪΪο6 τόσο δἷδοὸ ΟἸ τίβε᾽'Β, δυὰ ἐπδὲ, ἰοο, ἐπ ἐποῖν οἥοιαΙ 
ἐδρδοίῖγ. ΠΟΥ πόγὸ ΟΠ τ βὲ 5 φογυβηί --δἴονασάδ οὗ Θοα 5 
Ἰαγοίοτ!θα, αὐ ὑσογο ἴο Ὀ9 γοϑρϑοῖοιὶ δοοογάϊηαϊγ. Οὕτως, 
20, ΤποΓοίο ΓΘ νοΐπία Ὀδεὶς ἴο αὶ πὴ Ὀθθη Βα, δηᾶ δ᾽βο ἴογ- 
Ναγάρ ἴ0 ὡς, αϑ, τ ΠΟ ΣΟΒΌΠ,)6. Δη τηαῖκοα ἐδὸ ᾿λρ!Πςοδιοη 
ἽΝ ̓πέπα ες 

τἸἢ τῆ ρμαςεηρ, 186 ἀπιρασίδ οὐ ἐποῖτ οβοίαϊζ σαρα- 
οἷξν, ταῖμος τῆδη οὐ ἴῃο διοῖ οὔ ἐἰχοὶγ δεϊοπρίη ἰο Ολνίει, ἴπο 
ΡΥ 065 ποῖ σοθπὶ ἴο Ὀ6 Γορογοὰ ἴον πῖνβς ἤν] οτα. ΤΠότο 
ἜΝηγ, μοσὰ, θα δὴ ἱπιρὶ σατέοι δογο οἵα φαθοτάϊποῖο ροδί ἐοη, 
Ὑλε οοηἰτοάίοίοὶ τποῖτ ρασείθδη δα μπδῖοα: δὺὲ ἐδ ΐδ ονὶ- 
ἘΘΕΣ τοῆτα Ὀοίογο ἴμ9 σἰδίης ἐμβουμος ἠυδὲ δροῦὶ ἴο πὰ 

Ῥγαβαίοῃ]. 

πιαΐδ, Δ8 ἴῃ Άοτα. τἱ !, 86 (Ὡ)0577).- “41 ἱπηριῖο8 
π΄ 

{86 ἐοντδδίΐου οὗ ἃ δουπᾶ, ν6}}- σοῖο οϑἰϊτδὶθ, 
88 οοῃἰγαδιοα τὶν ὑπὸ ραγ ΐδδη ᾿υᾳταοηίβ τ σὴ 
(89 σον πἰ ἴδῃ ἔοστηθὰ γοδρϑούϊης ἐμοῖς ὑθ080}- 
6Γ8.᾽ ΟΒΙΑΝΘΕΒ. ᾿Ανϑρωπος, ε-- ῃοί, ἐν 
“παπ, Ὀαὶ, απ σεπεγαϊν, δοοοσάϊηρ ἰο ἰδ Ηδοὶ- 
Ἰεπΐο διὰ ἩΘΟΓΟΝ ὑυδᾶροθ. Ὑπηρέτας 88 διάκο- 
νοι, ἰἰϊ. ὅ. Τὴο τοσζὰ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἀδποίοβ ἃ βουυϑδηῖ 
οὔ ϑυδοτάϊηδίο Σϑηΐϊζ, Δἢ ὉΠ ἀοΥΒΊΓΡΡοῦ. [ἢ Ρδ8- 
ὑγὶϑιΐὶο ρδυῖδῃοο ἰὺ ττὯβ 894 οὗ Βυ-ἀοδοομβ. Τὴ 
Νον Τοϑίδιθηΐ ΘΙ ΡΙΟΥΒ ἰὺ 70 ΒΟΙΡΟΥ 5 δὰ δἰίθη- 
ἀδηΐβ. 1υἷκο ἱν. 20; Αοἰβ χὶϊὶ. 6. ΤῊ γϑ σὺ γΟΣα 
ΜΟΙ ξ ΘΟΙΏΘΒ, ΟΟΟΌΓΒ ἰὴ Αοίβ ΧΧΥ͂Ϊ. 16, ο Β᾽ ΚΣ Ὺ 
θενϊ 5 σονκίης (Ὁ ἐδ6 ΔΙ] Β] το πὺ οὗἩ αοἄ᾽ δ ρυγ- 
Ῥοβοθ. ἴῃ ἴδ6 ἰοχί ἰμῃ9 ψοτὰ σϑυνῖθ85 (πὸ 1468 οὗ 
0η6 Δ ΟΣ 0 (86 οδυ80 οὗ ΟἸγῖϑί. Το δαορί 
ἐΐϊ5. ἑαπάδιοηίδ). τποϑπΐηρ, ὑμαί οὗ ἃ σοῖο [88 
Δ ]οΚ.: ΟΕ γὶδὶ 8 ῬΙϊοΐ οὗ ἐδ9 γνϑ8δ8εὶ οὗ {88 
ὉΠΝΌτοΝ, γ͵ὸ ΔΙῸ ΓΤΟΎΘΙΒ ὑπᾶονρ ΗἸ8 δοιημηδλπᾶ.᾽ 
οπυϑ.7, τουἹὰ ὍῸ υ8ὲ 86 ΔΡΣΟΡΥδαίΘ δὲ ἰῸ 
ΟΠ ον ἰἰ: ααγμέαπ δ ΟΥ̓ ογετίϊδδ, Δοοογαϊης ἰο {89 
Ῥγϑοοάθηϊ ἱπ Χοποόρῆοη. [1 ποὶ Ῥγθοΐβοὶυ οαυΐ- 
γα]ϑηὺ (0 ““ἀδασοη,᾽" γοὺ ἰὺ σον ΪΥ ἰ5Β Ὀσουρῃξ ἴῃ 
66 ἴο ᾿πάϊοαίθ ἃ Υ ΥῪ βυδοταϊΐῃδίθ ροβίζΐοη η 0 Ρ 
Οἰισῖϑί, ἰὴ οοπίγαδὶ Ἡϊι8 (ἢ 9 ἸοϑοΥ ΒΡ δϑογ θοὰ 
ὈΥ͂ 86 Οονπιίδι Ῥαγιΐβαηβ. ΝΟΥ Β61688 19 
ἴάθα οὐ Βοβὸῦ ͵β ποὺὶ ὀχοϊυὰθα, δἴη99 {μΐ8 δΟΙ 085 
ἤγοτα Ὀοϑΐπε οοηποοίοα τἱϊ ΟὨτὶδί,  ο86 νοῦ 18 
Ῥογίοσιαοα. Τδο αἰ χηΐ οὗ [89 οΠἿοΘ ἰ5, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, 
ΙΠΛΟΤΘ ΤΟΙ Ϊ ΠΘΏΓΥ οχπἰἰιοὰ ἴῃ {8 βεοοπμα ἀθεὶρ- 
παίΐοη---δ8ιὶὴῃηᾶ κίονυνασᾶκ οὗ ἴΠ9 τουνδῖοσίθα οὗ ἡ 
Θοᾶ--οἱκονόμους μυστηρίων 9ϑιεοῦ. Βοπι. 
ΧΥΙ. 28 : 1 Ῥεί. ἰν. 10. Το αὔί101918 πο ργοῦχοα, 
Ὀθοϑυδο ἰΠ6 τνογὰ πδἰδηβ αὐδ᾽  ἰγοῖγ, ἴο ἱπάϊοδίθ 
ἐπὶ δὶ μδ5 Ὀθθη δηἰγυδίοα ἰο ὑμοῖν σατο ἰ8 
Βοιαϑ ἢ ΥΘΡῪ ᾿ἱπρογίδηί δηὰ νοΐ. Απὰ ὈῪ 
{π686 “Ἅ πιγβίο νυ ο δ᾽, γα 8 [6 ποὺ ἰο υηδογδίδηα ἐλδ' 
δαοσγαηπιοπίδ, ἰΠΘΥΘῸΥ 10] οὶπρ Ῥαΐστῖβι] 6 ἀδᾶΆρο. 
[18 ψῃΐϊοῖ ο889 Ῥϑὰὶ οουἹὰ ΒαγαΪν ἢανθ Ὀθ6Πη Δ. 
βιονγαγὰ, 7050 [9 8 βοηΐ ποὶ ἰο ὈαδρίϊΖθ, ὑυὲ ἰο- 



88 ΤῊΒ ΕἸΒΒῚΤ ΕΡΙΞΤΙΒ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. 

Ῥγοδοῖ {π αο08Ρ6}}. Βδίδον ἐπ  Ὺ ΔΓῸ “80 γ8- [0 δπὰ ὦ, ἱμΒδὴ Ὑγπῖο ἢ, ΒΘ ΒΥ, μοί προ 18 ἸΏΟΥΘ 
ἴ0ΓΥ οὗἩ ἀοἀ᾽" ἐπ ἰ18 τοδηΐο] ἃ ταγῖοὶν δὰ ἔμ] Π688; 
Οὗ ὧδ [κὰ τὶϊ!. 10: “186 ταγαίοείθ5 οὗὨ ἐμθ ἰεϊῃρ- 
ἄοτι οὗ Θοὐ :᾽" ἴῃ οὐδὸν σψογᾶάδ, 16 σου δι ϊοῃ8 
οὗ Οοά, 48 πιαίίογβ τ ΐοῖ οου]ὰ ὃθ ον ΟὨΪῪ 
Ὀγ Ὀινίπο οοπμπηηἰοαίΐοη. [86}} 15. μ|0 πιθϑδῃ- 
ἱὰρ οὗ 0 ψογτὰ “ἸΥΒίΘΥΥ ᾽ ἴὼ ἐμ Νοὸν Τοδβία- 
ΒηιΘῺ ---ποῖ, 85 ἰῃ ΘΟ πιο ΡΔΙΪΔΏΟΘ: δοπρείλησ μΏ- 
εοπιρτελεηδίδίε; Ὀαὰὶ: βοτηοίΐης τ 16}, δεὶπς δενοπά 
ἐλε τεαοσὴ οΓ πιαη᾽ 8 ἱπιεἰξίσεπος, ἦαε δέῃ πιπαάδ ἀπουπ 
ο λἀὲπι ὧι δοπι δρεοίαὶ 2)ἰνπδ ισοαν}]. Τδ9 ““δἰθ0ν- 
ΔΡάΘΕΐρ ᾿᾿ ΘΟὨΒ18(8 ἴῃ [ργϑβουυϊηρ δηὰ δάἀπιϊπἷδ- 
ἰοκίπα (6 ἰγαϊὰ γουθαῖὶθα ἐμσουχὰ ] ρτοδοδίπς δηὰ 
ἐθδοβιη(;,--- 0 1688}. ΡΥΟΡΟΣῚΥ ἀϊἀδοίΐο ἱμοίσυοίϊοι 
ὑμδὴ ἰπ Ῥγορθθου. 10 ““βἰθνεγαὰ ᾿" Βοϊοηροα 
διοοης ἰδ6 ““ΒοΓυδηί8,᾽ δηά μΪ8 θυδβίηθ88 Ἧ88, ποί 
ἰο πιϑῆβδζο ΟὯ6 ρδγίξουϊδι Ὀγδηοἢ οὗ ἰδ 6 πουβοβο]ὰ 
ΘΟΟΠΟΙΔΥ͂, Ὀιὰΐ ἴο ἰδκα 80 Ὑποΐὶθ ἱπ οθασχο. ἢδθ 
Ἧ66 ἰπογοίογο ρΡυΐ ΟΥ̓ΟΡ {9 τοϑί οὐ {9 βοσυδηίβ. 
ΤῈ} δίτοβϑ ἤ6γ6, ΒΟΘΥΘΡ, ἰ8 ποὶ ἰο ὃ Ἰδὶὰ Ὁρου 
18ὸ ργοδιλΐηθηο6 οη)ογθά ὉΥ ὑπο βἰογεγὰ, Ὀὰ  ὕρου 
86 τοδροηβὶ ὈῚΠΠ ἡ δοοοιρδηγίηρ ἰδ6 ποοὰβ 6ῃ- 
ἰγακίοα.᾽" ΝΒΕΑΝΌΕΒ. 70 ΒΊΡΡΟΒο ἰπδὶ ἐπ Αροβί!ὸ 
πὠἰϑοὰ ἰὸ ἰοσηὴ ““βίοιναγ8,᾽") τὶ δοῖλθ γαχζυθ 
ἰάοα οὗ ργονυϊβδίουηϑ δοδίιϊπς Ὀοίογα 8 τοϊπά, ἰὸ 
Μ8ΙΟἢὴ Β6 νουϊὰ Ἰ᾿ἰΐκοη ἰδ6 ἰγυΐῃ,---ῦ ἐγ ἐδ 
ῬΟΥΒΟῺΒ ἰδυ8 ἀοποσιϊπαιθά, σοσὸ γοχαγὰθὰ ὌΥ 
πὰ ἱπ πο Ἰἰχι οὗἁὨ ἴδιαν ρτουϊάοσβ, νουἹὰ Ὀ6 
ΤΔΙΠΟΣ ἴλν ἰοίομοι, δηὰ ΓΚ χιΐϊ. 42 αἰντοβ ῃ0 
δουπίθηδῃοο ἴον Β0}} ἃ ἐποιοῦ ἴῃ ΟΣ ρϑδδαρο. 
“ Βοίποϑθηῃ (ἢ ἔμ γ οὐὗἨὨ ἰμ6 Βουβοβο]α δηὰ ἐπὸ 
εἰοπανάδ, ἰμθγο δίοοά ἐἸιθ ϑοῃ, νῆο δὰ ἤγοπι {6 
{ΔΊΠΟΣ 8 ῬΡΟΎΘΥ οὗ σοῃίτοὶ, 80 ἰδ 80 δίθιαγὰβ 
ὝΘΓΥΘ ἴῃ ἴδοὺ ἢἷ8 βουυδηίβ ᾿Π|κουν86.᾽ ΜΈΕΥΕΕ. 

γεέεβ. 2. Ηἴθιϑθ, τποσϑονοσ.--- Τὸ τουδὶ ἢτϑί 
ΘΟΏΒΙ ΟΣ ταὶ (Π0 ἰσὰθ γοδάϊηρς ἰβ οσθ. Τδ6 
Ἀοο. Π48 ὃ δὲ λοιπόν. Βυΐ {818 18 ποὲ ὈΥ͂ ΒῺΥ πιθ8ὴ8 
80 611 δυρροτίοα 88 ὧδε λοιπόν, ΕΘΝ ἰδ ἐδ9 
γοδάϊος ἰμαὺ Ῥγοναῖ δ ἰγουρπουΐ (6 σοάἶοθ8, 
γογβίουβ, δπηὰ οἰυσγοῖ 16 ἢ 6.8 ἰῃ θαυ) ἄοργθθ. 
10 ἴ0 6 ποὺ δο οτγἰ κί!) τοδάϊηρ, ἐμ θη ἰὰ πηυβί 
μᾶγο οοδιθ ἰη οἱ ΟΣ ΟΥ̓ τη ϊϑίδὶκθ, οὐ ὉῚ ἰῃἰθη ὁπ] 
σογχγϑούΐον, βῖποθ ἐμθ Ῥ τ880 ὃ δὲ λοιπόν ΠΟΤΕΘΡΘ 
οἷδβο οὐδγβ. Βαΐ ποί( 0. Θ186 8 ῬΤΟΌΔΌΪΟ, 600- 
δἰἀονῖης ἰῃ0 πυμπιθτόιβ, δὰ αὐ Ἰθδβὲ ρδυίϊδ}} 
ἱπάἀοροπάρηῤ δυῤδονί 168 ὙΠΟ δἰίοδὶ ἰς, ΤῈ 
Ἐρο. ἰοχὶ, δρησγί ἵγοτι ἰ[5 απ 08) 688, ἰ8 οὐ ἀ6 ΠΗ} 
116 δεαβίον τοδάϊης, [πα ἱἐβμογοίογο ἸΏΔῪ Ὅθ6 (ἢ 
ΣΏΟΓΟ ΣΟΒΟΪΥ δοοουηίοα [ὉΓ 88 δπ ἰηἰοπάἀ ρα μι 6 ἢ- 
ἀδίῖοη}]. [{ νου]ᾶ θῈ τομᾶογοᾶ, δωέ ἡπαϊνῳ; Ἰἰϊ. 
αΦ τοΥ ωλαὶ τεπιαΐπα: ἵ. 6. αἴϊτον βοιιϊπρ δϑὶὰθ 8]}} 
ΥΟῸΡ υπδυ 180]0 οἷαἰπΠΒ. Βυΐ ὧδε, τον ΟΘΟΌΓΕΒ 
ΠΟΥ ὮΘΓΘ 6186 ἰπ Ῥααὶ, βαυο ἴῃ ΟΟ]. ἱν. 9, ἱπουκὰ 
ὙΘΓΡΥ͂ ΘΟΙΠΠΔΟῈ ἰῃ ΟΡ ραγίδ οὗ ἐμδὸ ΝΥ Τοϑίδ- 
ταθηϊ, ΠΠΘΔΏ8Β, ἀδγε; ἴ. 6., ἴη ἰλὶ σοπηδοίίοη, ΟΥ ἴῃ 
ἐλὶδ πιαί(6γ, Ὑ ὮΘΣΘ ἯΗ 86 ἰγϑαί πρὶ οὗἩ (80 δἀπιΐηΐδ- 
ἰγαίἷοπ οὐὗὁἁ ἐ}16 τηγδίουϊ 8 οὗ α οὐ, σοῦρ. Βογ. χὶϊὶ. 
10, 18: χίν. 12, χνυῖϊ. 9. ΠῚ ΓΔ ἢ 5]δίοδ ἐΐ 10- 
64}}γ: λέγε, οπ ἐλ εαγίἧ, ““ἼἾι ἷ6,᾽" μ8ὸ βαγϑ, “"ϑῖη.- 
Ῥδδίϊο, ἀπὰ ροΐηίϑ ἰο νυ μδί Γ0]]ο νγβ, (μαὺ (μΒουχῇ ἰὰ 
[89 6889 οἵ δία ταγὰδ ἱπαυἶ Ὺ γᾺ8 ΠΘΟΘΑΒΑΡΙΪΥ δ 6 
λεγο δεΐοιν, γοὶ Ὦθ6, α οὐ Β Ββέονεαγά, διαὶ θα ηο δυδὰ 
ἱπαῦΐσΥ, ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας : ὉΥ πιδπ᾿ 8 λυὰρ- 
τηοηὺ, ὈυΓ οπθ δὐὖ ἰπθ οοπιίϊηρ οὗὁἨ ἔΐ [οτὰ." 
Βίδη]6Υ Τ0]1ὁ 8 ΓΟ δ ηπ ἰῃ οοπποοιΐης ὧδε τὶ ἢ 
{πὸ Ῥτονΐοιιβ Ῥγοτ 8, ““ βίο ταρὰβ οὗ {ἢ} τηγβίουθθ 
οὗ Θοὰ δογο.᾿᾿᾿ δηὰ πιλῖζοβ ᾽ὑ τλθϑῃ, ἐπ ἐλ πιαίίεν 
(τς ἰη (Π τοίου 668 δΌοΥΘ ρσίγοη). ΤΡ σοτίἢ 
απ όογοα ὁ (86 θο. Ηδ Θοῃδίαοτγα ὧδε 85 ΒΑυβῃ. δηὰ 
δοσουπῖβ [ῸΣ ἰὑ 88 αὐ βίης ἔγοιῃ ἴῃ οοηΐαβίοη οΥ̓͂ 

δοπιηοῦ ἰῃ ἰμ6 Ὀοδὶ Μβ8. Ηοάρο, ὁπ {πὸ 6Θοπ- 
ΟΥ̓́ΔΥΥ͂, ΒΔΥ8 ἰΐ γ161.8 ζοοὰ 8680]. Δοεπόν ταὶρδὲ 
ΒΟΥΥ͂Θ [ὉΣ ηδκίης ἰδ ἰὑσγδηβι(οη, ᾿ἰκθ 
πιογϑοῦεγ, δῃηὰ ὈΘΙομΩ ῬΓΙΏΔΥΪΥ ἰὁ ὧδε. Οὗ ἐὲ 
ΤΩΔῪ ὃ9 )οἱποά ἰο “18 γοα αἰτοῦ," (ἡ ΒΙΘὮ 18 ἑδυοτεὰ 
Ὀγ (δο ογάος οὗ (89 ψοσα 8), δῃὰ 80 88 [0 ἐτυρῖγ, 
(δὶ τί ἰμῖ8 οοπεἱἀογοαϊἑ οι (δ9 Ὑ800]6 πιδίίοσ 16 
Ὑοὰθὰ ὉΡ; ΟΥ (0 ΟΧΡΓΘΒΒ Βοιμλοι ἰηρ ΤΌΣΙΒΟΡ 
ἴῃ χΣοϊδίίοη ἴο (δαὶ τηοηιϊομοὰ πῃ γὙον. 1, νυ ἢ 
88 ΒρΘΟΟΙΥ ὙΟΓΡΙΕΥ͂ οὗ σομπἰἀογαίίοη.--:ξ 5 
τϑοᾳυϊτοᾶ τδμαῖ.---ἶνα δῈ 6 ἰδ]ῖ6 δθηβο, δοὰ 
ΒΟΥ [πὶ {86 μυγροσί οὗ ἰ86 γοαυΐγοσηοθδὶ ἰθ δὲ 
(η6 δδι6 {ἰπ|0 18 ζυτροβο. Τ8ὸ ἰμγοδιὶ χαϊλουδ 
ἴῃ Τοῦ ἰοὸ δβυοῖδβ ῬΘΥΒΟΠΒ, δ᾽118 δὲ ἰδ 18, ἐμαξ 
οὔθ ὍΘ ίουπὰᾶὰ ἕἔαὶτῖ1].--ΤῊ δ ἰΒ τ στεδὲ 
ἰΓυβίϑ Ὁ Τοροβρὰ ἰῃ ἃ ρβϑύβοῃ, ἰδδὶ δ τηΐχηί 60Ὲ- 
ἀυοί διπιϑε] ἴῃ 86 τἸηδπδροιηοπί οὗ (Β6πὶ δοοοσὰ - 
ἰηζ ἴο {πὸ τηϊμὰ διὰ ν]]}} οἵ ἀοὰ, νῆο .88 δοσηβιξοα 
ἔδόῖ ἰο Ηἰπι, ἴοσ ἰδὸ φρίοῦυ οὗ Ηἰβ ἤδιθ διὰ ἰδ 9 
ποϊΐατο οὗ Ηἰβ Οδυχοῖι, δηὰ ποὶ ἴ0Σ ἴ)6 Ἰοραίθθ᾽ Β 
ΟΥ̓ ὈθοποΩί (ΟΡ. Σζκο χὶϊ. 42). Ε ὑρεϑῇ, δα 
7οιπά ὈΥ 186 τοδβυ 88 βῃοννῃ δὲ [86 ἐὐπηο οὗ ἰσῖαὶ 
ΟΒΙΑΝΌΕΒΕ. Τὰς, δοσογάϊηρ ἰο ΜΟΥΟΣ, ευεγψ οἿδ 
[“ ἘΔΙ  Τυ],᾽ οορΡμαιο. ἼΠ6 στοαῦ Γοαυϊδὶὶο Ὁ 
ἐμ6 οἴἶοο οὗ ἃ δίοννασα ἰδ βαείϊϊέν. ΑΒ 8 βοσυδιυὲΐὶ 
ἢ τηυδὺ ὃὈ6 “αἰλιεῖ ἰο εἶθ πιαδίοσ. ΑΒ ἃ ἀΐβοῖρ]ϑ, 
8ο πιυδί Ὀ6 Με λμὶ ἴο (8086 ὑπάοσ "8 ὀυογδιχῃς. 
Ηο πιυδὲ ποί πορὶοοί ἰο ἀΐβροπβο ἰο βοὴ ὑποὶρ 
ἴοοα, ΠΟΥ δαυϊοχαὶθ 1ἴ, ΒΟῸΣ ϑυῦὺδιλίαϊθ ΔῺΥ ἐδπὶπς 
ἴῃ ΡΪδοο οὗ ἐμαὶ κίνθῃ ἴὸ 9 αἰδιγὶ θαϊοα. 80 ἐπ 
τοραγαὰ ἰο πιΐἸδίογθ.᾽᾽ ΗΟΡαΕ]. 
γε. 8. Ηδνίηρ βἰδιεὰ ἰμ6 Ῥοϊηὺ οΥ̓͂ ΥἱοῪ ἥγοσα 

Ἡ ΒΟ Δ]006 8 ΡΓΟΡΟΣ ᾿υἀρτηοπί οουϊὰ 6 ζοπιμοὰ 
ἴῃ τοχζδιὰ ἰο δϊπι δὰ δῖ8 δββοοϊδίϑ., Ρδὺὶ ποχὺ 
Ῥτοοθϑάθ ἰο δβίδίθ 8ῖ8 οἴτῃ ἔθ! ρ8 88 ἰ0 ἐδ υὰρ- 
πιρηΐ ἐδπδὺ ταῖρηὶ 9 Τοττηϑᾶ οὗ δὶπι ὈΥ͂ θη. [4}- 
ἔοτὰ δάἀβ, “πῃ σομίγαδὲ ἰὸ {ῃὴ6 6880 οὗ ἰδὸ δἴονε- 
διάβ, ἱπίο Ὑμοδο [αὶ ΓΒ Δ] 688 ΘΠΟΌΪΣΥ ἰδ πδὰθ 
“Βοῦδ᾽ ὁἢ. οδσι.᾽) ὙΕΣΥ Ὠδίυ γα! Υ (9 ΟοΥ πιὶ- 
88 Ου]ὰ {μῖηὶς ἰδδί 8 χοοὰ ἀθ8] οὗ μνοϊρδί δὲ- 
ἰδοβϑὰ ἰο ἐμοῖς Ἰυάρτηρῃί.---Βαῖ [δέ ἱπάϊσαίοβ 5 
ἰΓδῃ δι υοη. ἐο {ἢ ΔΡΡΙΪσδίΐοη οὗ νῆδὲ 88 βαϊὰ πε 
ἔϑθποῦαὶ ἰο ἴδ ΟὟ ῬΑΙΓΟΌΪΑΙ 6880] ΟΣ τι ἐξ 
διοουμῖ ἴο [86 νοῦ ϑϑδὶ ἐδπίπξΕ.---εἰς 
ελάχιστόν ἐστιν. ΤἼμο εἰς ΒοΓΘ, δοοοράϊηρ ἐοὸ 
ταὶς ὑβαρβο, δέον (Π6 ΓΘΒΌΪ (0 τὲ 0} 186 (δἷθα 
60Π168 --Βαῖ Σ ὍὈ6 ἐπαᾶρκοᾶ ὍὉΥ γου. --ἷνα 
ἀνακριϑῦὶ. Το οδ]εσίϊνο οἶδθδα ἴῃ ἐ6}19 ἕοσσα. 
Τὺ ΘοΥ δι ὩἸῪ 16 ποὶ εαυϊνδϊοπὶ ἰο ὅταν ἀνακριϑῶε 
ωδεη 7 απιὶ γειάρεα; ὯοὸΥ ῬΈΓΒΔΡΒ ῥσχϑοϊδοῖν (Π9 
ΒΏΙΩΘ 88 τὸ ἀνακριϑῆναι, (0 δὲ γμάσεά, [“Ἐοτοὸ 
δα ΔΙΉΎΒΔΥΒ να ἰβ ΠΟΤ ΟΥ 1688 {16 οΟΒ͵. οὗἁ 
»οδε.᾽" ΑἸΡΟΒΌ ]. Α ᾿νϑάκ 688 οὗἉ ἰΐ8 ἴ0γ09 ἰῃ 189 
Ἰαίοσ γοοκ ἐθ ποὶ ἰο Ὀ0 ἀοπηϊοα : πὲ λέγε 86 ἰάφδα, 
οὗ ἰπὐϊθῃξϊοι ΟΥ ἰθπάθηου ᾿ἰθ5 ἐπ (Ηἷδ, (δὲ βοτὰ θ- 
(δἰης ἰδ δῦουϊ ἰο ὮΔΡΡΟΒ ΟΣ ἱτωωροπάδβ: “(1 ὃχα 
ποῖ δἱ 8}} ἀϊδίαγ θὰ ἐμαὶ 1 588}} Ὅο ἡυάρεὰ Ὀγ γοι 
85 ἰο ΠΩΥ͂ τηοΥἶϊ8.᾽ [ΔΉ ον, ο ἰδ οἷν δαηὰ, 
88 Υ8 ἰππδὺ “(6 δυδδιϊἑυϊοι οὗὨ ἔνα ΠῚ [809 Β0Ὀ- 
)υποίνο ἤον ἴδ ἱπαϊοαϊϊνο ἰἴβ ἱἰπ ἐπ τηοάοτα 
Βοιηδῖο,᾽ δῃηὰ βϑοϑῖιβ ἰο ἰδ κο ἰΐ βὸ Β676]---οΥὐ ὮΥ 
ὩλΔῺ 5 ἡυάδριηλθηῖϊ---ἶ. : ὧν λωπιαη .᾿ Τπὶδ 

[5 Βειὶ ΖεϊΥ ἴη θτ. νάνι. ἢ 808, οὔκ. 1, σῆονεε ἴῃ 211 σᾷτι- 
τιοηὶ ἰῆ9 ατολάυδὶ τηοάϊδοδίίοη οὗ τηδαηΐπς πη} ἐξ οοἴδιθα 
ἴο ἴδνο ἴΠο0 ΓΘ ΟΠΪΥ οἵ ἐῃθ βοσυϑλέιναῖ ἑἰηδηϊἶνο. Αὐτὰ 
183, Βο δᾶγϑ. ἴθ ἔγοασυθηξ ἰὴ ἴδ Νεῖν Τοοίλπιθηί. ΤΏυτο 
ΒΘΗΙΠΕ ἴο Ὀ6 8 κτακὲ οἴἶογὶ διῆοης βόπιὸ ογ οσ ἕο ανοἑὰ 9 
γανδην 8 οὔ τηἴ8, ἀπὰ [0 δον ἔδπο ἰο1:ς ἕοτοο οὗ ἵνα ἰ ΘΥΘΣῪ 

μιν ἕατις 6]. 
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8 ποίίμοῦ ἐο 6 ἰδίκοσι 885 ὁ Ο]]οΐθπὶ ΠΟΥ 86 ἃ 
Ηοῦταϊθια. [10 ἀοδίχπαδιοθ 4 ἀδὺ οὗ Ἰυάἀκιρθηί, 
ΔΗΔΙΟΠΟΙΒΙΥ τ (λ6 ΡΈΓΘΒΟ ἴδεηε ἀἴξεγα, δπὰ 
ΒΘΙΘ σοΠ165 ἰῃ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΪΡΙΥ ἢ {μ0 ΟΧΡΥΘΒ- 
βίοι: “ἀδγ οὗὨ ἰδ9 1,οτὰ.᾽" ο δ΄ϑὸ ποῦ ἰο θμάοΓ- 
αἰαπὰ ὈΥ [ὑ ἃ μυίνυδίθ ἀοοίϊβίοη ("ὉΥ γου᾽) ἱπ 
οϑηϊσαδὶ τ ἃ ΡυὉ]19 οθ6. Βαὲὶ ἰ ἰ8 ἃ βϑποζα- 
Ἰἐζαίΐοιυ οὗ ἐλ ρθγχαδο: “ὮὉΥ γοῦ,᾽ δηὰ ὉΥ͂ δὰ οὔ- 
υἱοῦξ ἰταποϊιίου, ἰδ ἀαν οὗ ἐϊ6 δοί 18 μυὶ ἴογ ὑὴ9 
ὥεέ ἰἰδοϊῖ, διὰ 6 νασιμοπέ 85. 8 Ὑδ0]6 [ὉΣ ὑπ6 
ειάσεοο ἰλοτιηβοῖνοβ; ΟΥ 88 Μογοῦ: {:δὲ ὅαν ἰδ ΡῬ6Γ- 
Ββοιϊδοα, διὰ μόποῦ ὑπό ἰβ υβοὰ ἴῃ δοοογάδῃσϑθ 
ΠῚ ὑφ' ὑμῶν, ὃν γον. ΤθοΣο 16 δοπιοι πίη οὗ 
ΒΟΙΘΙΣΠΙΥ πὶ ὑμ18 ΡΠΓΘΒΘΟΪΟΔῪ; ΠΟΥ ἷ8 ἰἐ πνὶιποαῦὶ 
8, ΒΙ'Ῥσβὶ ἱουσἢ οὗ ἰσΟΩΥ οὐ γοῦυκο δὲ ἱποὶν ὑτο- 
ϑιιτοριΐου ἱπ Ὀοΐης Βιρροθοὰ ἰο ὃχ Ὡροῦ ἃ ἀδγ οὗ 
ἐσιδὶ, δῃὰ ἰο δἱὶ ρου ἃ ῥιιάρτηοην-θοδί ἴῃ ΟΥΟΡ 
ἴο ῬγχουοιμοΘθ ὑροῖ Ῥδυ} 8 πιοεΐϊβ ΟΡ ἀδιροσίί. 
ΑἹ ἌΡΡῬΘΟΓΘΒΟΘ οὗ δδυκῃ ὶβο88 πὶ [818 ἀϊδρασαρθ- 
Σθηὶ οὗ οἰ θ γ᾽ 5 ορί πίοῃιδ ἰ8 τοπιουϑᾷὰ ὈΥ͂ υἱδὶ ἤοϊ- 
1ονϑ.---ἴἷα, 1 ἡπᾶκο ποῖ οὗ τὶ ον δοὶέ. 
1εῖϊ. - “Βαὶ ποῖῖμοσρ ἀο] )υάρθο πιγεοὶῖ.᾽ 6 ἀλλά 
Βοῦθ ἰδ ἰκὸ {πδὶ ἴῃ 11]. 2. Βοίογθ ἐμαῦτον ἯΘ 
ὙγοῦἹὰ πδίῃ Γ8}}γ ἸοοΚ Ὁ 8 οὗτός. Βυΐ {18 18 
Ἐιοὶ ΠοΟΟθδΔΤΥ. Τ8ὸ Ἰυάμκτησης οὁἢ ἰτηδο]ὗ, τ ΐὶδ 
ΒΜ πεοῖο ἀἰβϑαγονδ, ἰΒ ἃ ὅ:8ὶ ἀδθοϊδίοι 88 ἰὁ0 [εἰ 
Οὐ τηογΐίβ, δυο 85 δο ἷδ ἩΠ[ΠῸ ἰο δϑϊάθ Ὀγ. 
[“Ῥδὺ] 19 ΒΟΥ βροδιεϊῃρ πο οἵ ἐδθ δοίΐοπα οὗ 
σα ὙΠ οΙμοΡ ροοὰ οΥ Ὀδά, θαΐ οὗ ἰμ9 δ βεπεὶ 
οἵ οδοῖὶ ἱπαϊνίυδὶ, νοι οὐρα ποὶ ἰο ὃθ θ8ι}- 
τοδιοα ὈΥ Τὰ 6} 8 ΒυϊθογΒ.᾽᾽ ΟΔΙΝΙΝ]. 

κε. 4, Ἰπβίοδὰ οὗὁἩ ἰδ6 οχροοιθαὰ δη ποδὶ, 
ἔμβοτο ζοϊ ]οσε ἄγει ἃ δοῃδσιηδίΐοι οὗἤἨ πδδὶ Ῥτθ- 
δεάο5, ἰῃ ἐμ αν οὗ ἃ ρα γϑῃι οδὶϑ. -- - ΕΣ 1 ΠΟΥ 
ΣἙοιδίηξ Ὑὐὴῦδ Ὡ1Υ86):.---Τ6 ἢγβὶ οἰδαδο 185 
«οῃοεδδῖσο, [86 ἔοσγοθ οὗ 7,207, δ ῬΏΘΣ Β8Υ͂Β, 
ἘΔΠἘπρ ἀροὰ 6 Βυρδοαθθαι ο]6408907: Φ. ἀ. “ΕῸΣ 
αἰλουσὰ 1 Ἐπον,᾽" εἰς. 8.0 δ]80ὸ δίογανγ, [Ὑδ0 
ΒΑΥ͂Β, ΒΠοΟΎΘΥΟΣ, ὑμαὺ [(Π0 ΌΓΤΟΘ οὗ ἵπ6 Ῥχοοῦ ἀο68 
πο 116 ἰπ ἰδθ δοοοηὰ οἶδιδθ, 8ὸ ἐμδί ἰμ9 δτεί 
ψοῦ]Ἱὰ ὯὈθ0 ΟἿΪΥ οοπμορδϑίγο, ὈυΓ ἐπ {06 απείλεἰϊο 
χεϊαξίοη οἿὙ δοιὰ οἰαιδο. Ἦο γοὶ αἷγνοθ 80 90:80 
ἐδυ6]: “ἼΙΘ ΟἸΘΆΓΏΘΕ5Β οὗ ΤΩΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΟ 88 (0 
ΤΩΥ͂ οἰδδοῖδὶ ἀυἰΐο8 18 πουγγί 6 1085 (ἀ06}}} ποὶ ἐμ9 
Ετουπαὰ οἱ ν᾽ κἰοἢ ΤΥ )υδἰ  βοοίίου Τοβίβ.᾽" [786 
ῬὮΧΑΒΟΟΪΟΡῪ ΠΟΙ ὶΒ ρϑοι]δν, Ὀυΐ ἐβογοῦρδν 161ο0- 
ταϑῖΐα, Ὀοΐα ἴῃ ἴμ0 ατοοὶς (οὐδὲν ἐμαυτῳ σύνοιδα) 
διὰ ἰπ Οὐ Ε' Υ., τυ οι δἰπιοδί 1 ίθ γα] ν ἰχῶπ8- 
1δῖδα ἰϊ:-- 1 ΚΗΟΥῪ ποίη ὈΥ͂ πιγ80]ζ." 8.0 8180 
ἐμὸ [,ἰϊη---πἰῦ οοπδοῖγε διδιὶ,. ΑἸ] Οχρυϑθδί ἢ} 8 
8.1|πὸ ᾿Ἰθ6δῃ: [δῖῃ δοῃβοῖϊοῦβ οὔ Ὡ0 ὙΤΟΩζ. (8.69 
Φολί, τ. ται, ἃ 082, 2). Το Ἐπ 5} ΡΏγαθο 
ἦξ ἰο ὃὉθ ἠουπὰ ἰπ ἰμ9 ΟΟΥΙΥ τνίϊοσθ, δηὰ ΒΘ Η}ῸΥ 
Θϑβογίδ: “ ἴ8 8(}}} ἃ ργουϊῃμοΐδὶ ἕοτπι οὗ δρϑϑοὰ 701 
το δοῦῖο ἐμουρι!᾽]. “ΚΩΟΥ ποίη ,᾽ ἡ. 6.. 80 
ἔδσ 88 τὰῦ οἴδοΐδὶ οοηάποὶ ἰΒ οοποογποά, [“΄ΕἾδ6- 
ψλογο 80 δρο δίκα οὗ ᾿ιἸτϑο} 858 (10 “ οἰ οἴ οὗὨ δ'π- 
πο, τ Βίοι 18 Ῥοσίθοί Υ οοηδὶδίθας τ ᾿ἷ8 δα γ- 
πρ, ἰδαί ἴθ δοπβοίθῃδσο δοαυϊϑὰ δἰπιδβοὶῖ οἴ 
ζαλ!υγο ἃ8 ἃ ΟΒυ  βιϊδ πιϊπἰ βίον." ΗΟΡ6Ε.]--ζ61 
τιοῖ ἐπ τὶ ΘΙ Σ ᾿υ5ιϊ18Ἀ68.---ἐ 6., Ὀοΐογο αοάα. 
ἦν 18 ὁ αυοσδίϊοι, Βονονοσ, ΘΙ ΒΟΥ ἐπι 8 1υδὲ1868- 
ἴοι ἐδ ο Ὀο υπάἀογπίοοα ἴῃ ἰδλθ ὠοσπεαϊϊξε Β6ΠΒΘ, 
ἴ ᾿πραϊοὰ τἰχῃίθουδη688), 88 Μουοῦ, δηὴ 

ἵΠγν., δπὰ οἰμοσα παιδί ἰδ, ΟΣ ἴῃ ἰδ ἐάσαΐ, 
οἰ δῖο6] βθῆδο [88 {0 ΘΑΓΪΥ ἔδιῃοΣβ, Οδ)νίη, Ποάκο, 
ΑἸίοτά, δηὰ οὐμβότ δβϑβεῦὶ]. [7 ἐμ ἴόγπιοσ, ἔμ 6} 
ἐδὸ πιοδηΐηρ 18: ἱμαὺ βἷποο ἷβ ῥιδιϊ οαϊίοη αἱά 
ποῖ ἀοροπὰ ὁ ἐἶι6 τοτγάϊοὺ οὗ δἷ8 ον σοπβοῖθῃσθ 
Ὁαὶ δροὰ ΟὨτίδι, ἐμοσοίοσο ᾿ἷ8 οομδβοΐθποθ οου]ὰ 

ποὶ ζιγηΐδι ἐπ χρουπὰ οἢ ὙΒΙοΣ Β6 γδ88 (ὁ ᾿υμκθ 
εἰπιδοϊῦ, Ι[{{ἰὴ6 Ἰδέίον, ἐδ θη ἰδ 6 Βθη80 ψουϊὰ Ὧθ: 
ὑπαὶ πὲ δοαυϊιιδ] οὗ 4}} ὈϊΪδηθ ἀοο08 ποί γοδὶ οἱ 
ιλο ἔδοί ὑπαὶ δὶβ δϑοῃϑοίθῃοθ σβδυροα δἷτὰ ἢ ὯΘ 
οἴ οἱ4] ἀογο! οὐΣ 008 ; Ε'π96 ΘΟ Βοῖθποο ργοπουμοοὰ 
0η}Υ ἰὼ γοκδαγὰ ἰὁ ρδγίϊουϊαυ δοίΐοηβ δηὰ τοὶ (0 
ὅλο ν᾿ 0}]6 ΟΣ] ομασδοίον 5 1 ΔΡῬΘΔΙΒ ἐπ Ο0(᾽ 5 
δαὶ, δὸ ἐμαὶ οὗἨ ΘοΌΓΒΘ 8 οἴθϑη οομβδοίθηοα οου]ὰ 
αἴοτά πὸ οογίδίια Ὀδδὶδ οὗ δϑίϊπιδίζηρ [μ6 τϑαδὶ] 
ὙΓΟΥΙΝ οὗὨ ΒΒΥ Ῥϑύβδοῦ. Οὗ {1689 ἱπίουργϑί δι 088 
μὸ Ἰαΐϊνονῦ 186 0 ὍΘ Ῥχοΐοσγοα, δίῃσο ἔμ6γ9 18 Π0 
Δ)]υδίοῃ ἰῃ ὑπ οοπίοχἑ ἰο {Π6 α0δρ6ὶ ἀοοίσϊῃθ οἔ 
αδιιδοδίΐοι Ὀγ ἔδιτ.- -οαῖ 6 ταὶ ἡπιᾶρο:᾽8 
116.---[Οὔθογγο, ποὺ: “ἰμδὶ ἡμδέξσίᾳ τα θ,᾽) ἡ ΒΙΘΒ 
Ἰαρσύδχο νου]ὰ μανο Ὀθοι 89 ἔόσῃι θρΙογοα, δὰ 
Ῥδυὶ οῦθ μδὰ ἰῇ τηϊπὰ (89 τοδίίοσ οὗ [18 ζθῃο Κα] 
Ομνίδεάδῃ οαίδίο, Ὀυ(: ““7μάσείλ᾽" ἢ ρου ὦ, 6.) 
.ιο148 δὴ ἱπαυσδὶ δὰ ἀϑοϊάθϑ ὁ 1δο του} οὗ (ἢ 0 
9886 ὙἩΓΪΟΝ ΣῪ 0 Ὀτουκμὺ ἱῃΐο 1βδβυ6.]}ὕ---ἶδ 89 
Σ,οτά.---ἰ, 4.,) Ογῖδὶ, [ψοὸ Ἰοοκοα ἀθορορ ἰμ8ὴ 
οοῃδοίΐοποθ; δὰ οὗ σοιγΓ80 ἀθορὸσ {88 8]} ουϊδὶ 46 
ΟὔὈΘΟΓΥΟΣΒ], δηὰ γ)δὃο δίοκο σου] σοιργοβομὰ 8}} 
ἐμ ἀδία ὈΥ μοὶ 15 ΟἿ Ο14] οοπαποί γ88 ἰ0 6 
οβιπιδίθα. [“ὉΤἷδ8 ἐη γϑζὰ δἰϊορίαποο οὗ ἐμ 60Ώ- 
βαίΐθποθ 'ἰθ ἰδο δἰχμοϑδὲ ἴοστο οἵ Ὑουβὶρ. ΤῈ6 
1οτὰ Ζ26808 85 ἴ0 ἐπ Αροδίϊο ἐμ οὐὐθοὶ οὗὨ 4}} 
(8.080 δοηιἐπηθηΐδ δηα ἔθ  ἱηρδ τ 16} ἰοστηϊ παῖδ ὁ 
αοὰ. Απὰ Ἦορ τουδὶ ὯὈθ Β0 (0 υ8, ΟΣ Χἷὸο 8.6 ποὲ 
Ομγιδιΐηβ. Ὑδὺ σρΔΪκ6Β ἃ τΩΔῺ 8 (τ ἰδίῃ 18 ὑὸ 
ἴθ6] διὰ δοὺὶ ἰονδγὰβ ΟἸσῖϑί δ αοα.᾽" ΗΟΡαΕ.]. 

γεβ. ὅ. Ῥγδοίϊοδὶ ἱπίοσοποο ἤγοιῃ {80 ἰοσγεχοίῃ κα. 
8ο ἸῃΦΏ (ὥστε), ἡυᾶβο ποϊδίηξ.--μὴῆτι κρί- 
μνετε. Ἐ| ἴθ ποὺ {86 οὐγεοεί οὗ ἡυάᾳκταθηί Ὀυΐ 1ἐ8 
οοπίεπίδ. 1 ἴδ δαυϊγα]οηὺ ἰθ κρίσιν τινά, ἨθὨ6Θ 
{86 πιοδηΐης ἰδ: ““ἀο πο ἡυάχο δὴγ ἡυἀρτοοηί.᾽ 
Τὴο Ἰορχῖὶο Δ 6 Ὀτοδοῃίοὰ 108: “31:66 ΣΩΥ͂ 
)υάρτραοηΐ Ὀ6]ο 8 ἰο ἰδὸ 1οχὰ, ἰκογοΐοσο σοΐσαϊπ 
ἤγοπι 811 Ῥγοιηδίῃσγο αϑοΐδί θη στοδρϑοῖϊῃρς 1η6.᾽} 
ΒΙΣΨΒΟΤΉ, τ ΐ τ 1088 ΒΡ] οἰ Υ, ΒΑΥ8: “Β΄ποο 1 9 
ποὶ οὐϑὴ ἡυᾶρο το γ86) ἢ, ἐπουοΐοσο ΓΌ]]ονν ΤΟΥ͂ 6Χ- 
διωρῖίο, δηα 40 ποὶ γουγβοῖνοβ μά χο.᾽ ΒΗ δ᾽ϊυὰοθ 
ὮθγΘ ποὺ ἰο (π9 τι 8}}} αἰθρασδαῖηρ ΘΟΠΕΌΓΘΒ 
οδϑέ ὩΡΟῺ 680} Οἷον ὈΥ 189 βΒούοσαὶ ἔδοιΐ ου δ 
(Β111ν.), Ὀὰΐ ἰο ἰδ9 ἡυὰριποηί οὗ {μ6 ΟοΥ πί ἴδη 
Ὀγοϊ οσμοοὰ ὕροὴ ᾿ιϊπ86]ἢ.---ὈΘέοτθ ἴ86 Ἂἐτπθ, 
“- υἱοὶ 18 ΟΣ ἤ}}γ οχρ]αἰποὰ ἰῃ,---ὉΠῸ}} 186 
Τεοχἃ 6881} ΟΟὩ16.---ΤΠο ἐἶπιο οἵ Ηΐ8 δάνϑῃὶ (0 
ὁυάριοηί---ΗἾΒ “ὁ ΔρΡΡδδσίῃκ,," οὐ “ΟΡ ΡΒΔΩΥ " 
(2 Τῖμι. ἰν. 1; 2 Ἴμοβδ. 1. 7). Ὑπὸ ἕως ἂν ἰδ 
υδοὰ ψ10} ἐπο δα] αποῖϊϊγο ὅλῃ, Ὀδοδυδθ δὴ οῃὰ 
ἰο Ὀ6 γοθομοὰ ἰβ ἄχϑοα προη ἤσγομι ἰ᾿ 6 δβιαῃάροϊηί οὗ 
(86 Ῥγεδβεηί, Ὀαΐ ἰμλ)6 γϑϑαοβίηρ οὐἨ τ Β1ΟΒ (ΒοχΟ ἴῃ 
Τοθροοὶ οὗ ἐΐτη0), 16 8ὲ}}} ππιοοϊαοὰ. ΟΥ̓, δοοοσά"» 
ἰὼ ἰοὸ Μογορ: ““ἼἸΒὸ οοτοΐηρ ἰβ ΓΠΟΥΘΌΥ ἀθεὶρ- 
ἠϑίοὰ 88 ῬγΟὈΙ τηδίϊοαὶ, δὰ ἀσροπαθπὶ ὁπ Οἷγ- 
ΘΕ Ιδίδ 068 ; ποὲ ἱπάοα, 85 1. 18 ἀου Ὀὐοα ; Δ]80 ποῖ, 
8α ἰὺ 16 ἀοροπάθηϊ πὩροῦ δυρ᾽οοίνο ἀοιοστηϊῃδίϊ0:, 
Ὀπί, 825 ἰΐ 16 δὴ οὐἦοοί οὗ οχρϑοίβῃὶ ἔδι8.᾿ [789 
ὉΠΘΟΙΔΙΏΥ ἱπαϊοαιθα ὮΥ ἂν 18 ποὶ 88 ἰ0 ἐπ "αοΐ 
οὗ ΟἸγίβι᾿ Β δοπιΐηρ, Ὀὰυΐ δ ἰο {6 ἐΐὸ στο Ηθ 
8.811] σοϊῃθ: φ. α., ““ἀπὲ} {πὸ Γογα 88}8}} δοτιθ, 
ὙΥΌΘΠΘΥΟΣ ἐμαὲ ΤΩΔΥ͂ Ὁ6.᾽ (866 “ε1., σ᾽. Οταπι., 
ἢ 846, 2.}} (Οοπιρ. Μαίίι. χυϊ. 28; [}μὰκὸ χὶϊ, 
88).---Τ πα: ἃ σοττοοί Ἱπαχηηοπὺ Ὑ}}} (μθ, ἴοσ ὑμ9 
ἄγει ἰἑπθ, θ9 ῬοΟΒΒΙ Ὁ]0 186. ΒΏΟΕ ἔγοιῃ Ἡλαὶ ζ0]- 
Ἰονβ.--- ΣΟ 8180.---ὸ κα ἴθ 18 οί ΒοΣ ἴο Β6 
ἰαἰζθῃ ἰπ οοπῃοοσίϊοι τὴ ἐπα καί ἱπ [ΟἸ] ον 
ο]αυδο, 88 ἰζ 0 ΌΤΙ δέ, δέ, δοίλ, απ: ΠΟΙ 88 ἰΐ 8, 
ΤΑΘΣΘ ΒΓ ρ  Βοηΐϊῃρ [ΌΓΟΘ, εὐόπ; Ὀπὺ Δ δόσυοθ ἴ0 
δἰ α]ο ουἱ ἔχουν διηοπς (δ 60 ἔπ ποίΐϊοῃ οὗ (80 οχὰ, 
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886 Ηρ οοπιο8 ἰ0 ᾿υδριιοπί, ἐμαὶ ομα τὶ Ὑῖο ἢ 
Βο 8 Βογθ δοῃσογῃοὰ; [““4ἶδο,᾽ ἐπέεγ αὐΐα, 85 ρματὶ 
οὗ ἰπὸ Ῥγοοθοάϊημβ οὗ ἱμαὶ θυ." Αὐγοβῦ.]-- 
ὙΥΪΙ τίη ς ἴο ἸὲᾳΠϊ.---φωτίζειν, τὶ! ἐπ 6 δοοσιιδα- 
ἐἶνο, ἰο ἐπἰσλίεη, ἐἰἰιμείπαίο, 85. (9 δπ ἀοο5 {π6 
νου], απὰ ἴθ πο6 ἐο αἰδεῖοδε, ὄτίπ ἰο ἐϊσλὲ (σοι. 
2 Τῖπι. ἱ. 10),---[86 Βἰδᾶθῃ τίη κα οὗ ἄδεϊκ- 
21.688 :---ἰ, δ.. ΒΌΟΝ 88 ὈΘΙΟΩρβ ἴο ἀΔΥΪΚΏΘΕΒ, ΟΣ τ Δ ΊΘὮ 
ἀδγκηθθ8 ναὶϊδ. ([π Βοιι. Ϊ. 10, γὸ δ Υθ β' ΡΥ: 
“ἰδ πάθῃ ὑπὶηρ5.᾽) [18 ἹἸποϊυάοθ δοὶδ 
ΠΟῪ ὈΠΚΠΟΝΩ, δηὰ ἰδοθθ Ῥυὶῃμοίρ! δ οὗ δοιΐϊου 
ψπὶο 110 σοποθδὶϑὰ ἰπ {86 πϑατὶ τ ΒΟΓΘ πὸ [ΒὉ- 
ΤΔ8Ὲ7 6079 σΔ ΤΟΔῸΝ ἔμο. Τ δ ἰθ 8]} ἐμαὶ ἐπ 
οοπίοχὺ τοαυΐγο8. [ΙὩ{ ΟΥΒΟΥ Θοπηθοίΐομβ, ἐδ ὸ 
δοοτοί {πίη χζθ, οὐ 86 ὙΌΣ οὗ ἀΔΥΪΚΗ 685, πη θ8 18 
εοἰοκεοα τοογζϑ, ΤΟΥ κα ἀοῶθ ἰῷ ἐμ ἀδτῖς ἰο δυοϊὰ 
ἀοίοοἰΐοη. Βυὺ (6 Αροβίϊθ 18 ΒοΥΘ βρϑακίὶπρ οὗ 
ἐπῃο γϑϑβδοῦ ΜὙΠῪ ᾿ἰυἀρτηοηΐ Βμου]ὰ Ὀ6 ἀσίογγοα 
Ὅ51) πὸ οομΐπρ οὗ Οἰγδὶ. Τὴ γϑϑβοῦ ἰδ ἐμαὶ 
Ἦο δἴοπθ οδὴὰ Ὀγίπρ ἰο Ἰκὺ ἐμ δβοογοὺὶ δοί δῃὰ 
ταοίϊγοβ οὐὗἨἁ τοθῃ.᾽ Ηονακ.])---8 ἃ ὙΨ7111} πλα]εο 
τηδτιϊίδαι ἴδ 9 οονδ0}8 οὗ ἴδ ιϑατνῖα.--- 
Ἐροχοβοίϊοαὶ οὗἩἨ {πὸ ὕουτηοσρ, οὐ ἃ βδρϑοϊδοδίϊοι 
Ὁπάονυ ὑπμ6 σθΏΘΡΑΙ ποϑδὰ 80 πιοπίϊοηθὰ, Οπῃς 
ζαποίϊου οὗἩ 6 Ζυᾶρο ὙΠῚ| Ὀ6 ἰο 1ΔΥ ορϑὰ ἐμ9 
ἔπηονρ αἀοἰοτηηδίϊομβ οὗ ἰδ6 νν1}}--ἰθ τηοιΐνοα 
δηὰ ῬυΡΟΒΟΒ ὈΥ̓͂ ΠΔΟΝ ΤΟ ΘΓΘ βουογηθα, δὰ 
δ ὶοἢ γα ὙΣ Πάγατγη ἔγοτι Βυϊηδη δίχί. [Ιζ ἰδ 
οἵ; (686 ἐπ, ἰπμ0 ἀοϑοϊβίοιι τοθρϑοίί πα ΟΌΡ τοϑνὶ 5 
διὰ οὖν δα 6} } πυδὲ δὲ 1δϑὲ ἰὰτη. ΑἹ] ἀδροι 8 
ὌΡοη ἰἰι6 Ββ᾽ αι ρ] οὐ Υ οὗ οὔν ἰοΙΏΡ6Γ---ὌΡΟΣΏ Βυ0 ἢ} ἃ 
Βουυΐοθ οὗ ἰμ6 [οτὰ 85 ὀχοϊυσ ἀο8 811] Ὀγ-οπάὰβ, δηὰ 
ἦ8 ἀρτίιῦ δηἃ βίηοασθ. “Τμὸ (δουρσὰξ ΒΟΤΟ ἰδ 
ἐπῖδβ: [ἡ (μ18 1189 οὖν ἱπυγασαὰ σθϑγϑοίοσ οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
8 ἰπίδσοα ἔγοπι ΟἿΌΣ δοίβ: δἱ {ἰ8ὸ Ἰυὰάφιαοηὶ {ἱ 
Ψ11 Ὀ6 ἀϊνϑοῖν Ἰαϊὰ ρθῶ ὉΥ ἴμὸ [οτά.᾽᾽ ΝΕΛΚΝ- 
ῬΕΒ.-- ἃ ΤΠΘ:,---88 οοπίγαβίθα τὶ ἐμ Ργο- 
δΒοπέ, σθαι 80 ἢ ἰδ γαϊϊοὰ, δπὰ τΐΘΏ Τὰ 6 ἢ 
ΔΙῸ ἀΐδροβοὰ ἰὸ δχϑγοΐῖβα 8 Ῥχοιηδίυσο ᾿πἀριηθηὶ 
“-888}} Θαοὴ ΟἿ αν 6 ρσχβϑαὶϑ :---ἐκάστῳ 
ὁ ἔπαΐνος. [ιἰύδυλγ: “0 Θλοἷ ὁη6 {86 ὑγβὶδθ,᾽" 
ἃ. ε., ἴη9 Ῥγαΐβα τοὶ 18 ἷ8 ἀπο, Βοοογά ρ ἰὸ ἐξ 
ὙΔΙΪΟῸΒ ΤῊΘΆΒΙΙΓΟΒ ἃπὰ ἀο,ΤΘ6Β, ΟΟΥ̓ΡΟΒΡΟΒΟΪπρ (0 
δ ἷ8 τον. Ηδθ μοῦ Βροδ)β οὐἤ Ῥγαΐὶδθ ΟὨΪΥ, δ ῃοθ 
διὸ 8ὲβ ἴῃ Υἱοῦ ὈΓΪΩΔΥΙΥ ΑΡΟ]]908 δηὰ δἰ ταβοῖζ, 
δορὰ ποὶ δὴν υδαϊζί προ ΟΡΡοδϑῦβ. Ἠθησθ {π9γ0 
ὲβ πὸ ποοθϑβιΥ οὗὨ ἱδκίηρ ἔπαενος ἃ8 νοζ πιδάϊα, 
ΘΟΠΙΓΔΙῪ ἰο 8}}] υϑᾶσο, ΟΥ ΟΥ̓́ΘῚ ἴ0 Σοραγὰ 1ζ 88 δὴ 
ΦΌΡΒοπιδα {1} ΤὨΘΟΡ Υ]Δοῖ). δ} 8 βίδίο- 
Τα ΠΟΡΘ, 88 ΟΑΙἿΥΙΝ ΒΑγ85, “δνβοδ σοι ἰδ 9 
ΦΙΒΌΤΘΔΩΘΘ οὗ 8 ψοοὰ οομπδβοΐθησο. Ηδ ΚΟΥ 
ἀθορα νὰβ Ἰδιὰ ἋΡ [Ὁ ἷπι 8 σγότῃ οὗ εἰ καίθουϑ- 
Ὧ688 (2 Τίπι. ἰν. 8).---πὖἀἰχσχοτα, ΟΘοἄ.---Τὴῖθ δίδπαδ 
δι ραὐἰἰ64}}γ δὶ ἐπ οἷοϑθο. Βγ (Πΐβ δὸ αἶνοβθ 8 
ο υπαἀογβίδηα ἰΠῶὲ (06 Ἰυάρπιθηὶ οὗ ἐΐο Γοτὰ, 
σὴ ψουἹὰ ὍΘ Ῥγοροιποθὰ ὕρὸπ ἷβ βϑυυδῃίβ, 
ὙΓΔ5Β ὑπὸ Ἰαρτηοηπί οὗ αοα πἰπιπο}, Τμυ8 ἀο68 κ6 
ΔΡΡΘΑΙ ἴσουι [8066 ραν ῖσϑη λιάρτηθηίθ, Ὑϊσὶι 
Θχδὶὶ πα δὲ ἰδ 6 ὄἌὄχρόηδο οὗ βιθβοίδον, ἰο {μ6 8080- 
Ἰαΐίθ δηὰ ἱπηρανεϊαὶ Ἰαάριμοπὶ οὗἩ αοά. ψδο ν]]] 
αἰνο ἰοὸ ΘΔ 6} οὐδ ἷθ ἀὰ6. Οα ἰδπὸ αὐἀϊυάαϊσείϊ ο 
οὔ ΟἸ γῖβιὶ ἱπ ἰϊ8 γχοϊαιϊίοπα (ὁ αοἀ 866 Βοπι. ἰὶ. 16: 
Αοίδχ. 42: χυὶΐὶ. 81. ὁη ““{}10ὸ Ῥγαἶδο ἤγοπι (οὰ ̓ 
860 Μαιίῃ. χχυ. 21. [“Τ}θ δοπιπιδῃμὰ ποῖ ἰο 
απ ἰοἰραίο {πὸ ᾿υά ρπιοπὺ οὗ {πὸ Τοτὰ 18 οοπδἰδίθης 
νεϊλ Ραυϊ᾿ 5 Γγοαποηΐ γοοοχηἰίοη οὗἩ 189 τἱκχπύ δηὰ 
ἅν οὗ ἐπ6 Ομαγοῖὶ ἴ0 αἷῦ ἴπ Ἰυάδρταθηὺ οὐ ἐδ 
αὐ]: δ οαίϊοπϑ οἴ Ὁ ΟΥ̓ ΤΟΙ ΘΓγα. Ηθ ἷβ8 μοῦ 
Βροαϊκίηρ οὔ ἰδ βοατί. Τμὸ ΟΒΌΓΟΝ οδηηοί ᾿υρθ 
ἔο οασί, ἩΒΘΙΒΘΟΣ 8 Ἰβδὴ 18 Β' ΠΟΟΥΘ ΟΣ ἱπδί ΟΣ Ὁ 

ἴῃ 8 Ῥγοζοδϑίοηθ, ὙΠΟΙΟΥ μἷὶθ ὀχρουίθῃοο ἰδ 
ἐϑθυΐϊῃο οὐ δρυγίουϑ, Θαοἀ ΟὈΪΥ οδΔη ἀροϊάα. 780 
Ομαγοὶ σδ ΟὨΪΥ )υάρο οἵ πῇῃδὲ 18 ουὐἱνατά. [1 
ΔΗΥ͂ ἸιΔὴ ὈΓΣοΙΘ85 ἐο ὍΘ ΠΟΙΥ͂, διὰ γοΐ 18 ἐζασορ αὶ] 
ἐδ Οδαγοῖι ἐδ Ὀουπὰ ἰο 6}6ο6ὲ Ηἷπι, 88 Ῥαυ] ΘΙ ΘΔΣΙΥ 
ἰθϑοθβ ἰῃ {δ 0] ον Ὡς ομβαρίοσυ. Οὐ ἰ7 9 ῃχο- 
ἴοδο ἰο Ὀ6 ἃ Ομτἰβίϊδη, δῃὰ γοὶ τοὐοοίβ Ομ ιγὶϑίὶ- 
ΔΏΪΟΥ, ΟΥ ΔΩΥ οἵ 1.6 οβϑϑῃΐδδ) ἀοοίγί 68, δ οαπλοῖ 
Ὅο τοσοϊγοα, Τὶ, 111. 10. Βαὺ “ἰδ δουπδοὶδ οὗ 
180 Βοδεί᾽ οὩ]γ ἰδ βοθσοΒον οὗ ϑοτίβ οδὰ λυ ρο.᾽ 
Βοναβ.] 

ῬῬΟΟΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΑΙ͂,. 

1. Ολγίρι ἐς πυϊκέδίοετε δἰεισαγάς 977 ἐλε τενοίοτίοε Οὗ 
Οοά.---Ἴὰ (18 τὸ 860 86 δἰμὴ εἰχηϊβοαλποθ δα 
Βοϊθδιη ΥΟΘΡΟΙΒΙ ὈΣΣΥ οὗἩ ἐμθ ταϊπἰβίοσί αὶ οβῆρα. 
Ϊῃὰ ἃ ρνγοδινδβθεὶ δοῦβο, ΟΗΒΙΒῚ 18 {π6 θοσυδηί οἴ 
Θοά. [ἐ ᾽8 ἐβγουσὶι Ηἰβ βαπὰ ἱμδὲ ἰμ6 μίϑοδυγε 
οἴ ἐλ 9 1οΥΣὰ ΡΥΟΘΡΘΟΙΆ; δηἀ οἢ Ηΐπι 88 ἀοα ρουγοεὰ 
Η]5 δρίτιϊι νπουῦ τοᾶϑυσγο, δὰ ἰο Ηἰβ δοπίσγοὶ 
ἰνθιι 4}1 ἰἰησβ, δὰ οὐ Ηΐτὰ οοηΐογτοαὰ Ρονου 
ΟΥ̓́ΟΡ 8}} ἤσϑδιι ἰμαὶ δ βῃου]ὰ αῖνο οἰοσηδὶ 116 ἐὸ 
85 ΔΩΥ͂ 88 ἀοἀ Πδ88 ρίνυϑη Ηΐω. ϑδιυθοτάϊπειο ἐο 
Ηΐπι ἰη (15 τοῦκ δγὸ Αροβίϊθβ, Ευδηρο  θίβ, Ραθ- 
ἰοσδ δὰ ΤθοδοτΒ, δοίης 6 ρματί, 8ο ἰο βρϑδὶχ, 
οὗ Βαπαά οσίζαιθη (ὑπηρέται). ὙΒΘΥ͂ ΙΔΌΟΡ υπάον 
Ηἰὶβ ἀϊγοοίίοι, Ὀπάονίακίηρς δηὰ οχοουίρς 6]] 
8Βοδὸ γαγίουβ οβῖθοβ ὈῪῚ ἩδοΝ ἐμ6 τοἀοιηρέίοη 
διὰ (86 κιιίϊἀδηο6 οὗ 801}}5 δ’Ὸ Δοοοια ἰδμοὰ. ΤῈ9 
ΤΔΟΥΘ ΘΟ] οἰ] Ὁ {Π6ΎΥ Ραί ἐμποιωβαῖνθθ ὑπᾶοσ Ηΐκα, 
Ῥγοίοστί πᾷ ΗΪδ5 νὶ}} δὰ Ηἰβ Ρ]δὴβ ἰο ἱμοῖνρ οι, 
Βοοκίηρ πὸ αίουσυ Ὀυίΐ ΗΪΐ8, αβϑογίπρς Η 8 δυι ΒΟΥ 
88 (0 ΟὨΪΥ͂ τυ Ϊ6---ἰ 9 ΣΩΟΓΘ ΘΧα] 64 ν}}} ἐλ ὸ γ δΡ- 
ῬΘΆΣ ἰπ Οαοὐ᾽ 8 κἰ κι, 88 ῬΟΣΘΟΩΒ ὙΠῸ δῖ ὙΟΣΔΥ 
ἰο εοὔροξαϊίο υὶἱ “ Ηἰ8 δουυδη" ἰῃ (1118, {6 σαοδὲ 
μαρογίδης οὗ 41} ΘΟΟΘΓΙΒ, δηθὰ 0 θθοοσῦλθο ἰδ ΟΥ- 
Κδ:8Β οὗ δὶθ στδοῖουβ ῬΌΓΡΟΒΘα. 
1) ἸοΙΥ βἰρηϊδοδηοο οὗ {πον οϑἕῆοθ δρῬοᾶγε 

ΘΙ Βδηοϑα ὈΥ̓͂ ἐμ0 ἴδοί, ἱμαὶ ἴῃ ἐ 18 βουυοθ ὑμ 6 
ΔΥῸ Ιη89 ὁ“ φἰεισαταϊς 97 ἰδὲ πενείεγίες ὁ. Οοα.᾽" Το 
ὑμοπι ἢ85 Ὀδ6θη οοπληλἰἰἰοαὰ ἐπ νγοπάγοιιβ ἈΪδπ οὗ 
88 ναι 10}--- Ρ]δὴ Ἡ 10} ἤρου 81} οἰθγα τυ δά ὈΘΘα 
διὰ 'π αοἂ, δπῃὰ τῶϑ οοποοαϊϑὰ ἴγοιῃ ἐμὸ γ9- 
ΒΘΘΡΟΒ6Β Οὗ ἰδο πὶβοϑὺ ἰὼ {8 ννου]ὰ, πὰ νγὰ8 δὲ 
148. τουϑδϊοὰ ἰῃ 9665 ΟἸτίθι, δὰ ἤθπσθ ἰ8 γψο]]} 
ἱογπιθὰ ἃ τηγβίουυ- τόνοι ἰδὶ8 οἴδη, ἩΓΕ 4}} τδ9 
ἸΏΘΔΙΏΒ ΓΟαΟΐδίῖο ἴον 18 δχθουϊΐου, ᾿ὼ ΤΘΟΟΒΟΙ Ωρ 
ΒΙΏΠΟΣΒ ἰο αοα, δορὰ δυγδκίπα μθ δρί τἰἐι4}}ν ἀοαὰ, 
δηὰ οη] ρὐθηΐηρς ὑπ 6 Ὀοηἰμἰοα, διὰ οτἰ κι παι ς, 
ΡῬΤΟΒΟΣΥΪΏ Ως, ΘΟ στηΐπρ, δπὰ ρογζοοιΐηρ (δ Ἰϊΐο οὗ 
ἴα ἐπ αοα᾽ δ ἀθὰ} οἰ ἰάνθη. Τ λον Ὀυϑίποϑβ ἐξ 
8, (ΠοΓοίουθ, (ο θυ ρίου ὑμὶ8 θα] }} οὗ Ὠινῖπο ἰῃ- 
δὶ ΓΘ Ὠ 8} {168 ΤῸ. [ἢ 9 οχίοπῃδίου οὗἩ ἴδ6 Κ᾽ ρίοτα 
οἵ ὅο:} ου οδιίδ, δηπὰ ἱπ 618} οὗ ϑδοῇ δῃὰὰ 4]] οἵ 
Οοὐ 5 Ρ6ορ]ο; δπὰ ἰο ἀϊθοδασγμο {18 ἱἰγιιδὶ μυὺ- 
ἸΟῪ δηὰἀ ρῥυίναίθιγ, ἰονγασὰβ 81} οἰδ5ϑθθ δῃα θ0ῃ- 
ἀϊιϊοηβ 'π δοοίοίν τὶ μοὺΐ ρδγιϊ λιν :---ἰο ἱπαυΐγο 
ουὖῦ (9 ψΑΥΒ ἰδρουρὰ νοῦ αοα ᾿Ἰοδ8 δου]8 ἰὸ 
{89 ἔγυιἢ, δηὰ ἰο δοπδίσχαοί β}6} ΑΥ8, ὈΥ ὀχδιωηΐη- 
ἴῃς ἱπίο {πὸ ἑοπάοποΐϊθδ δηὰ Ἵοδαγδοίου βίο δὰ 
νγοπίβ οὗ μα ϊνιάυδ]α ἀπὰ δου πὶ θ5, δὰ ὮΥ 
ἱηγοβιὶ καιϊίπρς ὑπο ῖν οἰγουτηθίδποεβ δηὰ ἱπνγατὰ 
ΘΟΠαϊι0η8 ἰη 116; αηὰ ἐμθὴ ἰ0 ὈΓΡῸ το ἰ0 ΘὨΟΡ 
(με :--ἰο Ὀ6 πηνθδυὶθαὰ ἴῃ Ὀοβοοοίπρ τρϑ ἴῃ 
Ομ γε δὶ 8 δίθδά ἐο Ὀθοοπιθ γοοοῃοὶ]ϑὰ ἰο ἀοα, νϑγῆ- 
ἰκ, Θχογίϊηρ, γο υ Κίηρ, γοργονίηρ, ἢ (ἢ 6 σοῦ" 
Βοϊου 8 688 ὑπδί Θοα 18 δοϊξηρ ἴῃ τποῖὰ δὰ (Ὠτουφὰ 
ποθ δηὰ ἴῃ {86 δχογοῖϑο οὗ δοιηδίΐης οὗ Ηΐ8 
ΒΟΥ φδγῃϑϑίῃθβδ διὰ ροἰίγίης ἰουοθ. Ζ71λι., ἐλὲς 18 



ΟΗΑΡ. ΤΥ. 1-δ. 91 

ἴο δοὲὶ {μ6 γατί οὗ ὁ 7ζαἰλύεξ εοἰεισαγά; ἰλὲε ἰβ ἴὸ 
16] 1π6 ΟὈ] ζαίϊΐου τἩλιοῦ τνοδίϑ ροῖ {110 ὁΠ8106- 
ὌΘΔΑΓΟΙΒ οὗ 86 Ομσγιδίϊδη ομυτοῖ. ἴα ογάον ἴἰο ὈΘ 
ἀπυ5 ΔΙ ΓΠᾺ] (ΠΟΥ πιυδὺ Ὧθ ἰποιγυοίθα ὈΥ̓͂ ὑδ9 
Βρίτιι, δὰ ζο] ον ἴῃ 10 Ἰοοϊδίδρα οὗἠἨ Ηἰΐπι τ]ὸ, 
85 ἰἶ βου οὗ Θο(, νδδ δὶ γεὶ ἴῃ 4] ΗΒ ἢοῦδο, 
δὰ πδο βδϊα οἵ ΗἸπιβο] ἐπὶ Ηθ οουϊὰ 40 ποιμίπρ 
Θχοορί δὶ Ηὀ βὰν ἰ8)6 δίμεν ἀο. Βαὶ ἱΐ, 1η- 
Βιοδὰ οἵ (δῖ, ἐμ οὺῦ μὸ ἱμπεῖγ ΟὟ ΜΔΥΒ, ΘΕΙΡΙΟΥ͂ 
ταει ποὰβ ἰο ἐΒοῖν ον Ἰἰκίης, δοπά οὶ ἐμ θηιδο νυ 68 
80 δαὶ {πΠ6 πιϊπὰ δπὰ οοπμβεὶ οὗ αοἀ 8.9 ποὶ ἴο 
Ὅο αἰδεεντποα ἴῃ ἐμοτι--ἰ ΠΟῪ 811ὁνν ἐπ ΘΙ δοῖν 9 5 
ἴο Ὅο οογτὶοα ΔΥΥΑΥ͂ ὈΥ 68718] 608] δῃ ἃ ἰϊηρδιΐθῃ 06, 
ΟΥ γἱεϊὰ ἰο ἀἰδχυδβὶ δηι δἱοὐ βία! ποβδ, οὐ βυ δον 
Β6Ώ50.4] στα δολιΐο 8, Ὑμοί ον Τοβηθαὰ ΟΥ̓ 5Τ058, 
ΟΥ ἃ ἶογο οὗ ΠΟΏΟΥΒ δηὰ δυϊουϊΥ δηαὰ δρρΐδυδθ 
ἐο 5}}0 ἴῃ δὰ Ὀοίγαυ ἴποπι ἰπίο Ὁπμδ))  ονοα 
ΦΟΌΓΒΘΒ, ---ἰ 6 πὶ Δ΄09 ΠΟ6ΥῪ ΘΒ ΘΓ ΘΑ Ϊ6 ὙΠ} ἃ ἔ 1 0}- 
655}: 685 ὙΠΊΟ ἸΠΟΌΤΒ 8 ἔθασίαϊ δοσοιη δ ἐγ. 

2, Τ7λε Ζονά ὲ ὕμάσε.--- πὶ σα 8, οἢ {89 
086 δδηὰ, ἃ δουγοῦ οὗ δοιοΐογί ἰ0 4}} ἰγῸ ΒΟΥ υϑ ἢ 8 
οἵ 6οά, διυϊὰ ἐμ νδγὶουβ οὐ ἱοΐβιοϑ πὰ ΘΟ ΒΌΓΘΒ 
Ῥδβδδοὰ ὕὑροῦ ἰδοῖὰ; δηά, ὁπ ὑμ6 οἶβὸσς μιδηά, ἰὶ 
ΒΟΡΥΟΒ ἴ0 8086 π6 οΘοπηδάθσῃοο οὗ ἐποὶν οὐ 86]}1- 
ἐδ ἰτηδίϊοη. ἴη ἐδ ρᾳτοδὶ ἀδὺ οὗ δοοουπὶ [ἢ6 
δοδγοδοσ οὗ μοδγὲβ Ὑ1}} Ὀτὶπς ἰο Ἰἰριὶ 811 ἐμ δὲ δ 
Βδοη βἰἰστὶηρ τη ἰμοπι, ὑἐμοῖν Ἰοη κί δηὰ 
διγ τί ρβ, ὑπ 601} βοογοὶ σηοίγϑα δηὰ ἱπΤδ γα δίσιρ- 
αἷε5, ἱποῖτν ἰπαγ ϊσαϊδὶθ δἷ 5.8 88 γῪ}}} δὲ ἐμοὶν πἰ- 
ἰογοὰ Ῥγδυοσβ; διά ἰῃ Υἱοῦ οὗὨ {8686 ἐπίῃ ρ5, 4}} 
πη κηονσι ἰο τὰθη, Ὑ1}} Ηο ᾿πᾶχο ἱποπ. ΗΟΝΘΥΟΡ 
οἰοτβ, ψ0 υᾶζο δοοογάϊηρ [0 ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘ, ΤὨΔΥ 
δηα οσοαϑδίοῃβ 70. ΟΘΗΒΊΓΟ, ΟΥ̓ ΙΩΔΥ͂ ΤΪΒΟΟΙΒΙΣΙΙΘ 
ἐποῖν ἀοϊηρβ δηὰ οὔ ΒΒ 8, ἐμοῦ οδα δοοθρί ἰΐ 
81} ἴῃ Ῥεδοὺ διὰ Ἰοὺϊκ δΔΥ ἰπ σα ΘΑΒΌΣΘΗΘΘ 
ἔγοια ἐμιο86 Ὠδϑίυ ἀϑοΐβίοῃδ ἰο {86 Υἱζδίθουβ 86ῃ- 
σποθ οἴ δὴ Α]-ϑοοΐηρ δυᾶᾳο.---Τοῖ, τὴ 8}} [8 15, 
(6 ΓῸ ἷβ δὶ {80 Βδιθ {{π|6 ΒοΙΔο ΒΙΏ ΥΟΡῪ δυῦδάι- 
ἴῃς ἴῃ διὸ δηἰϊ οἰ ρδιϊοι οὗἉ (Β15 ΟὨΪῪ τα] ὰ δα)ιαϊὶ- 
οδἰΐοη. ΗΟ ΟΥΟΥ Ὁποοπβοΐοιυδ οὗ ὈΪδιηο {ΠΟΥ ΠΥ 
Ὅὸ ἴῃ ἰῃ0 ἀϊδοθδγχο οὗἉ ἐποῖτ ἀπὶ168, 811}1 (818 ὁ88 
δὔοτά (μϑῖὰ πὸ οοτίϑίῃ στοαπὰ ἔον Βορίπᾳ ἰο Ὀθ 
δοααυϊιοα Ὀοΐογο (οὶΤ ορὰ, Ηἱδβ 4}}-ρἰθσοίπᾷ ὁγ9 
ἀεοιοοίβ ἔδυ δ ἰπδὲ δύο ἰάθη ἤγοτη ἰπϑὲν ΟὟ 
δοηδοίΐθησεοδβ; δηὰ ἴῃ Ηΐβ 8}}- 1]]υτοϊ δίς Ἰἰχαὶ 
ΤΟ ΤΩΔΥῪ δΡΡΘδΡ ποΐοδη Ἡΐοι ἰο ἐμοῖν οἱουἀοα 
γἱδίοι ΒΘ ΙΒ δίδί η1088. Ηθηοο ἰὺ Ὀοσοπηοὶ ἐΠ Θ. 
ἰο ὃὈ6 πηοἀοϑὲ δπὰ ᾿οδγο ἰο Ηΐπὶ 86 814] διἸνδτα.--- 
ἵει ἤγοπη ἶτω, ὙΠῸ 85 Ὀθοι αἰ κοΐ ἴῃ εἶ 6ἢ- 
ἄρδυουβ ἴο Ὀθ αι ἴαὶ, ἰμη9 ἀνθ ὑτδὶβο νὶ}} ποί Ὀ6 
αὶ τ  Π6 1, ---ονσουοῦ ἸΠ]Οἢ τὴ ταϊχηὶ οΥἰ οἷ ζο. 
Ῥγτότα ἐμ τοῦτ οὗ π18 ογὰ Β6 Ὑ11}} χϑοοὶγο ἐδ6 
Βοηΐ6η06: “Ἶ01}] ἀοπὸ ἰποῦ κοοὰ καπὰ (δἰ. ἢ 70] 
βεγυδηίΐ, (ῃοὰ ιδϑὲ Ὀθθῃ δι {Π 0} ΟΥ̓ΟΥ 8 ἴον ἰμἴπ 8, 
Ι ν1}} πιαῖζο (μ66 ΤΌ]ΘΓ ΟΥ̓́ΘΡ ΤΏΔΗΥ ἐπίηρθ. Ἐπίον 
ἐμβοὰ ἱπίο (89 ἸΟΥ͂ οὗ ἰδγ 1,οτὰ."---Βυΐ ουθὴ δ8 
ΠΟ ΟἿ ΘΓ ΘΥΟΥῪ ἰγίθα!ο οὗἩἨ πόθον πδὰ {}6 
οἴὔἴδοῦ ΟὨΪΥ ἴο ΒυμὉ]9 ἴπι (Π 6 Ἰρογο, Ὁ Ὀτίηκίπς 
ουὔὐ ἴπ σοπίταϑὲ ἃ 50η86 οὗἁὨ δῖ8 ΟὟ ὉΠ ΤΟΥ ΒΙΏ6Β8 : 
80. ἰοο, Ὑ71}} πο τϑοοῖνο {μὲ8 ΔΡὉΓΟΥΔΙ οΥ̓͂ 18 χτδοῖ- 
οὐδ Οϊοῦ Βμορμογὰ ἴῃ πἰτηοαὶ Ἰον]ΐηθθθ. Τ86 
ΣΟΥ οὗ ΦΊΟΥΥ Μ01}} ὁνὸρ Ὀ6 οδϑὶ δὲ ιἷβ ἴοοί. 

ἨΟΜΙΧΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΞΚῈ :---Οἡτίδθε δεγυαπία Βιουϊά ῬΟΥΌΥτα 
(δοῖν δεσνυῖοθ, ποὺ δὸ 88 ἰ0 ρῖϑδδο πιθῃ, Ὀυὲ 88 ἐ86 
Ἰοτὰ γοαυΐσοϑ. Αδ βίονανὰβ οὔ ἐμὸ Θοβροὶ ἰγϑβ- 
ΒΌΤΟΒ, ἰΠ6Υ Ὦπτο ὑπο τὶ κί 0 ΟΡ {1686 ΡΟ ΒΌΓΡΘΒ, 
δηὰ 10 ο61086 ἐδοπὶ δραὶῃηδὶ ἰὴ9 πίιὶοϊκοὰ (Μαδὶ. 

χγὶ. 10). Τὸ δίσμονρ 8ὸ [οτγά, (6 Β᾽κῆον (89 
ΒΟΥΥΘΔηΙ; γοῖ 89 Ἰδίῖοῦ ἰβ δυοὺῦ διθογαϊῃδίο.-- 
ΜΙιηΐδίθγβ 86 δεγυαηΐίδ, ποὶ ἰογάδ, οὗ το π Β ἔδὶνῃ. 
Οδθ ἰβ οἷν Μαδδίοσ, ουϑὴ Ὁ ιτὶϑί. Β οὶ μδϑδίοτθ 
διὰ δοοῖς δτὸ Ὀγοίβγθῃ (2 (ον, ἱ. 24), (Ηοἀ.), 
ΥΘΡ. ἴ. τὰ πλησίον τουδὶ Ὀ6 ΤΑῚ {ΠΥ}: 1, ἴο Θοά, 
ἴπ Ἰοοϊκίηρς ἰο Ηΐπε πὶ δἰ ̓θ ὁγο, βοοκίηρς Ηἰ8 
ΒΟΏΟΡ, δοιΐηρ δοοογάϊηκς ἰο ΗΒ νΠ|] διὰ τηδὶη- 
ἰδἰϊηὶπς Ηἰδ τὶ ρείθ; 2, ἰο 80 ΟΒΌΡον, ἐπ τὶ }- 
βοϊαΐπρ ἤγομι 1ΐ Ὠοι προ Θαδϑῃ 8] ἰο ἐΐ8 Ὑγ6 δ᾽, 
ϑηὰ ἐπ ἀδοϊατίηρς ἐδ6 ποῖ οουπβοῖ οὗ Θοἀ, 80 
ὑπαὶ Ὠ0 ΡΘΡΒΟΠ 888}} βυ Ὁ ΟΥ ῬΟΥῚ85}} ἰΒτουρὮ μὲσ 
ἔδυ οὐ πορὶοοὶ; 8, ἰο ἷβ ΟὟ ΟἿἾἿοΘ ἴῃ ποί δοί- 
πᾳ ἰμ6 μᾶτὶ οὗ ἃ Ἰοχάὰ, Ὀυΐ οὗ 8 δογυδηὶ γὙ0 18 
ΤοΔαγ ἰο ἰἸδίθ δηὰ Ἰδοῦ. ΖΚ γάεϊίψ ἴῃ οϑῆεε Κτοννθ 
ουὐ οὗ δάο! νγ ἰο οπε᾿δ δε. Α ἰσὰθ Ῥσοβοῦοσ 
Ῥτόδομοβ ΟἸγὶϑὺ ποὶ ΟἿΪΥ πὶϊ} ὑπ του Ὀὰὶ 
ἔγοια 80 οδᾶσί. Ηθ βρϑδὶβ ἔγοϊωη δσροσυίθῃοο δπὰ 
ΘΟΠΤΙΙΒ ἷβ ἀοοίϊτὶπα ὉΥ 18 οοπαᾳοῖ, γ6Γ. 3.-- 
Α ταϊηΐβιοσ οὗ αἀοἃ χιρβὲ δα ἀραΐ, δ᾽ ἰο ἰἢ9 
Ῥταΐβο δῃὰ πὸ Ὀϊδιηθ οὗ τῶεπ. ΗΪΐβ συϊο 18 189 
ψ}} οὗ ἱ8β Μαβίοσ, Ὡοὺ {πὸ ορ᾿ πίοῃ οὗ οπμ. [ἢ 
6 ΤΌ]]ΟΥΞ [ἢ Ἰαίίοσ ἢ Μῦ'.Ἅ}} πόῦον Ὀ9 {δὶ 8] ἴῃ 
ἷ8 οὔἶοο, τσ. 8.---ἰὶ ἴ5 οὐ ἐδίπα ἰο αν ἃ 
οοά οοηῃδοΐθθσο Ὀοΐογο Θοα ὉΣ οὐζ οοῃϑοϊδίΐϊοι 
(1 ὅπο. ἰ1ϊ, 21) δπὰ δῃοίβοσς ἰμίης ἰοὸ Βανα ἱΐ ἴὺῸΣ 
οὖν βοὶ-ἰυδιϊδοαϊδοη. Ὧηὸ οὔθ γοαυΐγοδ ἃ 851}- 
ΘΟΥΥ δὰ ἀἰἸ[ῖζθησο βιιοῖὶδ 86 θαυ οου]ὰ οαΐῃι, 
(089 ΟἾΒΟΡ 8 δ0}.16688 Ῥοσήδοί 0} βιυιο 88 ποῖ ΠῈΣ 
αν ἃ πὸ Ῥδῃ] ἀδτὸ διτοζαίο (Ρβ. χὶσ. 18; ῬῺ]]. 
111. 12).---ΚΑΙΑΙἹ οΒβοα βίδίο, ἰο 06 δοῃβοίουβ οὗ ΠῸ 
Ἡτοηβ, δηὰ γοὶ ποὲ ἰο 6 ἀϊπροδεὰ ἰο 6} }Ὺ οὨ 6- 
βοὶ, τοσ. 4.-- - ον ππ|Ϊ|Κὸ (89 ᾿υάρσηιοπὶ οὗἨἩὨἁ αοὰ 
δηά (86 ᾿υἀκτηοδὶ οὗ θη. Τ8ι6 ΤΌΣΤΩΘΥ ΘΟΙΏ6Β αὐ 
106 οῃὰ οὗ ῬΡΓοὈδιΐ οΉ, ἰ8 ἱπιραγίϊδ), ΘΟ ΡΓΟ ΒΘΏΒΙΥΘ 
ἦπ 18 ἀδίδ; {89 Ἰδίιονὺ ἷβ οἰ ΠΥ ῬΤΟΙ ΔΙ ΌΓΟ, 
ΤΑΒ, δηἃ στουπάθα ΟΗ]Υ οχ (᾿6 ουἱ γαγὰ ΔΡΡΟΔΥ- 
8Π06.--- δὶ τησδὶ Ὀ6 (Π0 ἀἰδο]οΒΌΓΣοΕ οὗἨ ἱμὸ Ἰδϑὶ 
ἄαγ! αοά ποϊάβ ἐμοὸ ΚοΥ ἰο ἐπῸ ἱπιηοδί ἐβουμὶδ 
οὗ ΑἸ] τηϑῆ ; δηἃ ὙΒΘΏ ἰπΟΥ ΔΓ 8}} Ορϑὴ ἰο ἰῃ- 
δροοίΐου, ΒΟ ΤΌΔΕ] Μ01}}} ἰδθπ 6 ἰΒὸ οὐυϊογγ! 
Ταῖκο μοοὰ, Ὁ Βυροογῖίο; ὑπ 1 ονὰ Κηον [Π|66. 
Βοὐοΐοθ, ἰδοὺ βίποοσο βοασί ; {πὸ Ἰογὰ Ὑ}}1 ΘΟΙῺΘ 
διὰ ὃθ (ἢ νίϊποβϑ (90 χχχὶυ. 21), υϑὺ. ὅ. 

ΒΙΕΟΒΕ:---Τὴε οβῆτα ο7 ἰδὲ ρμγεασλεῦ βρυῖηρδβ ουΐ 
9 Ολνιδί.--- ἣὔδ (80 Εδίβον βοηὶ Ηΐπι, δο δ δεμὰβ 
ἤοτὶ Ηἰἱ χοϊπίθίοσβ ἰἱῃ ΟΥΟΟΥ ἰο Ῥγοοϊδίτι (ἢ 6 
Ῥονονῦ ΨΒΪΟΒ 888 Ὀδοῃ Θοιῃμμἰοα ἰο Ηΐπ ἰπ 
Βοδύθῃ δηὰ οαγίθΒ. ΤἘ18 16. (Ποῖ βουυΐοθ δπὰ 
βίο ἀβΐἷρ, ΤΟΣ. 1.---ἰῦῷ ἀἰδιϊ ποι ομθ ἅτ ἰὸ ὈΘ 
τιδὰθ διβοῦρ ταἑ ἢ δίογβ, Ὀοέζον Ἰοοῖς ἰο ἐμοὶν Παδίῳ . 
188ῃ ἰο ἐμεῖν οἵδ ΟΥ σερμίαίίοη; δὰ ἴῃ ἡυάρίης 
οὗ δά 61 1ἰγ, 88. τηυδὶ οἴζοη ὈῸ ἰδ κοι ἱπίο δοοουῃὶ 
τοι 18 1οθϑὺ δρὶ ἰο βίγῖ κὸ (86 ποίΐ66 οὗ τη6ῃ. 

ἨΞΥΒΣΕΕ, Α. :---7}ε “τονίλ ὁ γε ευαπρείεαξ 
τιξηϊδίογδ ΘΟὨΒΙΒίΒ: 1, ἰὴ {8 6 ῬΡΌΓΤΡΟΒΘ οὔ (6 οἸο6 ; 
α, ἰο Βογυο Ογὶδὲ δὰ ὃὍ6 ΒΟΥ ἀοροπάθηί οἢ 
Ἠΐβ νογὰ : δπὰ Βοποο, ὃ, ἰο ὑσοιποίο {80 Β᾽ γα οἢ 
οὔ (86 σοῃφτοχδιίοι 88 βίον 8 οὗ αοα, ΥὙ6Γ. ] .-- 
2, Τὰ ἐμεῖς δάο!γ, το ἰδ Βοθη; 6, ἱπ {89 
δοιαὶ ἀἰβδοθδυμο οὗ ἐποῖτ ἀαἰϊ68; ὁ, ἰὩ ἃ δί βουσὶν 
οὗ ορίγῖϊ ὙΒ1ΘῊ ΟΥΟΣ δία β 8 ἱῃ αοα᾽ Β εἷβδὶ δῃὰ 
ΘΌΓΟΒ ἴο Ὀ6 ΔΡτονϑὰ Ὁγ Ηΐπι 8]οτο, Υοὺ 2.---ὃ, Ιῃ 
86 Βυμ γ, τ ϑίοι ; α, τοῦαβοα ἰοὸ 80} } 86} 7, 
γον. 8 δ΄, ἀπὰ, ὁ, δνναὶίβ ἱπ δοηδάοποθ (ἢ 9 Ὀ᾿νὶ πο 
ΑΙ, υν. 4, ὅ.---Β, Αἰ ιϑίεγε αηα σοπσγοσαίοηξ 
τοἱ δ οι αν ἰοφείλον δἰαπα αἱ ἰλὸ δατ 97 Ο΄οά :--οἰ. 
ΤΊΘΥ ν1]} 80 δίδη, ἴοσ ; α, Ῥβὰ] ἐπ ρ} 168 ὑμῖδ; ὁ, ἱξ 
8 ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ͂ ἰο {πὸ του ο]δίϊοη οὐ ἐμο Ὀϊνῖμο γἱρμίθ- 
Οὔδηοδ8. 2. 78 ἴδοὶ ἐδ ἃ πιο. ΟὨ6 ; 64, ἴο Ὁ 
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τοϊηἰδίοτθ---ἰς οὐχὶ ἰο δδμιο (ποτὰ οὗὁὨ {μοὶ υ)π- 
ζαϊ ἴα] πθ88, ργοπιρί ἰθτ ἐο τι Αἱκ σοηφθοϊθη(ἰ οὐ 8}γ, 
δηά [ἰἶν ἐθ ΔΌΟΥΘ δ 6 ορληΐοπδ οὗ ἐμὲ νοι]ὰ; ὁ, 
ἴον (6 οοδατοκδίλουι---ἰἶς δου ]α ϑὸρ ἰμθπι ἔγοτι 
)υάδαίπρς Ὀοΐοτο ἰδ ἰΐπηο, δηὰ οὁδ1189 πότ ἰο0 ἰδὶκο 
Ὠθοὰ γδῖβοῦ ἰμαὶ ὑμ6 οτά οὗ Αοἀ Ὀγίηρ ἔοτί ἢ 
ἔγαϊὶ διχοῦς δοιὰ; ὁ, ἴον Ὀοί----ἰΠ 0} οὐρεὺ ἰο 
ὀοπάυοσιὶ ὑμπδιλβοῖνοβ 88 ἱἰζ αἰγοδὰν Ὀοίογο ἰδμ9 
υαχιιουὶ δοαί.--- δὴ ἰδ οἶδ υποοηδοΐουϑ οὗ ἐπ 9 
ἀοοροδὶ πλοίϊνοβ τ ἱοῖ δοίαδίθ ᾿εἷπα; μθμ99 Β6 68 
αἷνο εἰτ86}7 πὸ δαϑυγϑηοα ἰμδὶ δ δα οι οα 
ποίδίης ἄπο, οὐ ἀοηθ ποίμιϊηρ δβἰηΐα, τὸν. 4. 
---Ἄοὸ δοὺ δἰ γα ἰμδὲ ἰἤου οαπβὶ δί ΠΥ τοοτϊαοηὶ 
δᾶνο ἰδγ μοδγί οχροδβϑὰ, υὙοχ. ὃ. 

ΟΌΒΒΝΒΕ:--τὰϑ ἃ ΚΌΠΟΥ ἱπὶπρ, {80 παίυγαὶ 
ταδη ἸΟΥΘΒ 0 Π6ΒΡ Ὑ{Πδ81 ρδορὶθ ὑμῖηῖ οὗ τὰ. [ἰ 
ἷβ ἢαγάον ἰο ἀδβρίβθ ὑσαῖδο [88 Ὀ]8116. 

[ΗῸσ 6Ε :--Ὑεπ. 1 οοπίδῖηβ ἔτο ἱπιροτίϑηι 
ἰγαϊμδ: οὐ ἰβίθυβ ΔΥΘ ΠΟ δΙὈΪ ΓΑΙ ΟΣ ἀΐδογο- 
ΑἸΟΠΑΓΡΥ δυϊδοῦῖ γ ἰὼ (Β6 ΟὨυΥσἢ ; ΠΟΙῸΣ ανο 
ΠΟΥ ΔΩΥ͂ Βιιρογοδίαυσαὶ ῬΟΟΣ Βυοῖὶ 88 18 αἰϊγὶ- 
Ὀυϊεὰ ἰο ἔποὰ ἰπ ἰμς Βομιὶβὴ ΟἸυσοΒ. ἸΤΒοὶν 
Δυϊ ΒΟΥ 18 ΠΟΥ ΙΥ παϊη βίον αὶ, δὰ ἐμογοΐοτο ἰοὸ 
ὈῸ λυάχοα ὃὉγ ἰμ6 βἰαπάδγὰ οὗ ἰμβοῦθ δοιμτδῃ 8 
Μοῦ δγὸ Κη 0 ἴΠ6 ψδοὶοὸ Ομαγτοῦ. Απά, 
ΒΘΟΟΠΑΪΥ, (ΠΩ ἃγο ποὶὲ, ἴκ Ανί βίου θ οὐ; Ῥ]δίο, 
186 ογαἰηαίοτβ οὗ ἐμοὶ οση ἀοοίγὶποβ, οὐ {10 
ἰδοῦ ΥΒ οὔ (6 ἀοσίγὶπο8 οὗὨ οἶμον πιϑη, Ὀυΐ βἰ- 
ῬΪΥ 80 ἀἰθρθΏβοσβ οὗ ἐμβὸ ἰγυΐῃβ το αἀοἀ }ι88 
γουθδὶοά.᾽᾽] 

Ἧ. Ε.- ΒΒ988Ε:--Λξξε. 2. [ὑ ἴ8. 6 οοιαΐοσί ἰδ δὶ 
., δοίδίηρ Ὀαΐ δά6}}γ ἰδ τοαυἱγοὰ οἵ βίο ναγάβ, οί 

ἰΔἸοηΐϑ, ΠΟΡ ἰπυθηςῖνθ ΡΟΎΘΙΒ, ΠΟΥ πιδῃϊζο]ὰ 86- 
Αἰν  , ΠΟΙ βυύοοεββ, Το ἀαϊηί 688 δπὰ ἰδηοὶδιὶ 
ἰδβίο οὗ ἰδ νδὶῃ δπὰ ἰυχυγίουβ ον δ π5, ἰὼ 
086 βἰρηὶ δαοιγ βοοπιθαὰ ἃ δπι8}} υἱγίυθ, ἃγθ 
ὯΟ ΓΔΡΙ(Υ ἴῃ {μ680 ἰΐπι6Β. Βυὺ ὙΟΓΕΘ 8011} 8. 89 
ΓΘΌΘΙ]ἸΟΙ 88 ΟἾΝ ΟΥ̓ ΤΏΒΩΥ ΘΟὨρΡοβαίἑΟΏΒ, τ ῖι0 67] 
ἐποιλθοῖγθδ συ το 68 οὗ ΟΠ ἶδὶ, δζαϊηδὶ {898 6 }}} 
οὗ ἐλ ἱγ ῥρδϑδίοσβ δηὰ θβόβοσβ. 

ΤῊΣ ΕΓΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. 

[6. σ. Α. ΠΑκΙκα8:---ῦ κε. 2. ἩἩΠιαὶ 18 ΒΟ σο 88- 
δορίϑὰ οὗ κπαϊηἰδίθγα μ0145 ροοὰ 4180 οὗἩ Χ δ}1 Οσὶβ- 
δηβ. Οὐοἴρδτο (δ) 6 ΡΔΥΔΌ]6 οὗ ον [οτὰ οἱ “ ΤῈ 
ἰδ] οηὶδ,᾽᾽ Μδμῃ. χχνυ. 14Π{ἃὄἠ Τδο ρϑουϊαγ πδίυσο 
οὗ ἐμ δαοιλγ ἀοιμδπάοὰ ᾿ἰ6 ἀείοττηϊποὰ ὉΥ {89 
Ῥϑουϊίαν οδαγϑοῖου οὗ {μῸ Ὀ]οδεὶηρ οὗ δβαϊ γδίϊ ου 
᾿πίγυδίοά. [1ἰ ἰβ8 ποὶ δαο)ὶὶν ἰο ἃ ἀυἐν οὐ π ΡΥ 
ἐτηροδϑθά, ἰο 8 ργϑοθρί, σιιθ, τη χίτω οὐ {8 ᾿ἰἶ6, Ὀυϊ 
βαρ) ἐγ ἰο ΔῈ ἰΠΘΣΑΙΪΥ δοίνο νυἱα] ρῥγὶποὶρ]ο-- 
ῬΟΥΒΟΠΔΙ δαρΙ]Υ ἰ0 8 ῬΟΥΒΟΏΔ] 761] Ο δὶ τ 1 ἢ 
Θοά, Ὑτουσμῦ ὈΥ ἐδὸ μόνον οὗ ἐμο Ηοἷν αδοϑι. 
7 ἰθ ἐμ9 δά εἶ Υ οὗ α πον -ὈΟΓ ΟὨ]ὰ οὗ ἀοὰ ἰπ 
Βοπὶ ἱμὸ ϑρίτιί ἰοδιδοβ ἰὸ ψϑὰΐῤ ἰδ6 ψοχὰ 
Ῥτοπλἶ8608]. 
[ΟΑΣΥΙΝ :-τἩ- ΕΒ. 4. Οοπδοΐουδ οὗ ἢ. τοιβ, δυά 

γεὶ ποὶ υδ θα. “Ῥαρὶϑίβ δῦυβο ἰδ} ρϑβϑβορθ 
ἴον ἰδ Ρυγροϑο οὗ βιδικίπρ (8:0 ΔΕβΌΓγδησο οὗ [81 {Ἐ: 
διὰ ἰγ0}γ}1 οοπΐδδβα ἰμαὶ 1 ὑμποὶν ἀοοίτὶ πο 6.6 
δαὶ οὰ, γὸ οουἹὰ ἀο ποιδίηρ Ὀὰὺὶ ἰχοι]ο ἴα 
ἩΓοίΟΒοάμ685 ἀυγίηρ ΟΣ Ἡδ01]0 116. Εὸγ ψΒαΐ 
(ΣΑΒΑ ἐγ οουϊὰ ΟἿΣ ταὐϊπαὰβ ΘΕ; ΟΥ ἰΐ ἰὸ τόγὸ ἰο 
Ὀ6 ἀοἰοΣτηϊποα ἔγοπι ΟΣ ψΟΥ8 ΠΟΙῸΣ ΘΟ ΔΙΘ 
Ὑ6}}-υἱοδοίηρ ἰο ἀοἁ. Ι΄ οοηΐεΒβδ, ἰμογοΐοτο, ἐπδΐ 
ἤγομι ἐπα πιδίῃ ἠουπάδιϊου οὗ Ραρὶδία (ποτ 70}- 
Ἰοτδ ποίδῖπς Ὀαὶ οοπίξυδ) ἀϊεαυϊείιἀθ ἴοὸΣ ὁοη- 
βοίθῃοοδβ ; διὰ δοοοσα τ Δ] ῦ τὸ ἰθδοὺ (μα τὸ πη υϑὲ 
ἢΔΥΘ ΓΕΘΟΌΓΒΟ ἰο {80 ἴγοο ῬσΌΣ 80 Οὗ ἸΏΘΓΟΥ͂ Ὑ Βοῖ 
ἰΒ οδογοὰ ἰο τὁ6 ἴῃ Ομ τίαι, {πὶ τὸ τὰ  Ὀθ ζ}}γ 
δδδυγοὰ ἐμπδὲ ὙΘ δὲὸ δοοουμρίϑα χὶχζμίθουβ ὮὈΓΚ 
αοἀ ᾿Ἴ. 

[4. Τπουσοκ :-ὕ8π8.]--ῦ. 7.6 ἐλαταοίονίδέΐοδ οὗ 
α 7}αἰἰλήμ εἰειυατά.---Ἰ. ΑἹ ᾽θ ὼ8 ἢδ6 χοζασὰβ δ5 
Βοϊοπαίης ἰο ἷ8 Ιοτὰ, 11. Ηο ᾽ἰ8 δὲ {δι 0} ἰπ 
Β:ὴ 8} ὑδῖη 8 88 ἴῃ στγοδί ἐμβίησβ. 1Π|. ΤῈ6 βουχοθ 
οὗ μὶ9 δά 61} 18 ἷ8 .γὙο 70. ὶβ [ογὰ.---ΤῊ. ΟΒΑῚ,"- 
ΜΕΒΒ:-ῆ τ, 8.4, Τὴε Τμάστιεηΐ ο7 πεεη οοπρατοῦ 
τοἶίλ ἰλὲ γωάστιεπέ ῳ" Οοά.---ἰ Αοὰ Μιαδ΄ 5 σὶρδέ 
ἰο ῬγοΙ͂ΟΣ ρτοαίοσ οἷδίτοο δραϊηδὶ 8, (ἤδη στοθῖ 
68η. [1Π1. αοἀ δι88 ἃ ΟἸθδσοῦ δηὰ τόσο οἰοναιϊοα 
8686 οὗ χηοζὰὶ ποσί δῃηὰ δο]θδϑ ἐμβδῃ χθὰ 
Μ.8Υ6]. 

. ὙἢΜ11.--ΑΡΡΠΟΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ἘΟΒΕΟΘΟΙΝῸ ΟΟΝΤΒΑΒῚ ΒΕΤΥ͂ΒΕΝ ΤῊ ΒΕΙΕ-ΒΌΕΕΊ. 

ΟἸΕΝΟΥ͂ ΟΕ ΤῊΕΒΞ ΟΟΒΙΝΤΗΉΙΑΝΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΑΟΤΌΑΙ, ΟΟΝΡΙΤΊΟΝ ΑΝῸ ΕΡΟΒΥΜΕΝΤ 
ΟΕ ΤῈΣ ΑΡΟΒΤΙΕΗ, 

ΟἼΠΑΡΤΕΒ ΓΥ͂. δ-18. 

θ Απά (686 (δίηρ, Ὀτοίδγοη, 1 μᾶνθ ἴῃ ἃ ἄρτιγο ὑγδηβίδσυθα (0 ΤΩγ86 ἸΡ δηὰ ἰο Αρο]οβ 
ἴον γουγ βαῖκθ8; ὑμαῦ γ9 τοὺ ἰδαγῃ ἴῃ τ8 πού ο (μἰηἰς οΧ᾽ πιορ [οηι, ἴο (ἰηἰς οἱ πεϑη! 
δρονο ὑμδὺ πίοι [0Π6 {ΠπὴρΒ Μ᾿ Ἐ160}}5] ἰΒ [476] πείζύθη, ὑπαὺ ἢ ὁη0 οὗἩ γοῦ Ὀ6 μυβ 

7 ὋΡ ἴοτ ὁ06 δραϊπδὺ δῃοίμου. ΕῸΥ ὅΧΠῸ τῃδἰκο ἢ π66 10 ἀϊ ον “οηι αποίδεν ἢ διὰ νμδὶ 
διαδὺ ἔποῦ ὑπαὺ ἰΠου ἀϊάδβὺ ποῦ τοοοϊσοῦῖ πον ἰἢ ἴποὰ ἀϊάδθ. τοοοῖνο ἐξ, ΤΥ ἀοϑῦ ἴποι 

8 ΚΟΣΥ, 48 ἰδ ἐῆοὰ παάβὺ πού τγϑοοϊγοὰ 2 ΝῸΝ γὺ ἃγὸ [1]}, ΠΟῪ γὁ δγθ σὶοῆ, γ9 ᾶνα 
τοϊζηϑά 88 Κίηρβ ψὶπουῦ ᾿8: δηὰ 1 που]ὰ ἰο αοἀ [οηι. ο αοά, απά ὑπδονέ Ἰυἀοοὰ, οἱο. 

9 γ6 ἀϊὰ τοῖρπ, ἐππαῦ γ76 8180 χηΐϊριιῦ τοῖρη τὶ γοῦ. Εον 1 ὑδίηκ (μὲ οὐ διαίδ βοῖ 
ἔοτι ἢ τ ὑπ δροβίϊθβ ἰδβῦ, δα 1ἰΌ γϑτθ δρροϊπιδὰ ἰο ἀθδίῃ : ΤῸ. τὸ Δ΄Θ πιδὰθ ἃ βρϑοίδοϊθ 

10 υηίο ἴδ ποι]ά, δὰ ἰο δηρθὶβ, δὰ ἰὸ ῃ)θῆ. γο αγὰ ἴοοϊα ἴον Ο γῖβι᾿ Β βακϑ, δυαΐ γ9 
αγ δα ἴῃ ΟἸτβῦ; τὸ αγὸ πθϑὶς, Ὀαὺ γ8 αγὰ Βίγοηρ; γ8 αγὸ ΒΟΠΟΥΔΡΪΟ, θυ τὸ αγό 
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11 ἀρφαριποὰ. Βυοπ πἀηΐο ἐδ 8 Ῥσοθθηῦ ΒΟῸΣ ψγὸ δοῖϑ Βυῦρον, δδὰ {πϊγβύ, δηὰ ἃγὸ παϊκοα, ὃ 
12 διὰ ὃὅτὸ δαδείοά, δοὰ ἴδυθ ἢ0 οογίδίη ἀπο ΠἸρηἶδοθ; δηᾶ ἰαθον, πογκὶηρ τ ἢ ουτ 
13 οσῃ μβδπάβ: δοΐης τον]δᾷ, τὸ Ὁ]688; δοϊης ροτβθουῦθα, γ1ὁ βυθοῦ Ὁ: Βοίΐηρ ἀσξαιηοά, 

ἯΘ Θηὐτοδὺ: Γ0 8ΓΘ τηϑήθ 88 ἐμο δ ἢ οὗ (89 ποι] ά, απα ατὸ {μὲ οββοοαγίηρ οὗ 81} ὑ}} 1}... 
πηίο ὑδ}5 ἀΔΥ. 

1 γὴς 6. -- 0 φρονεῖν οἵ ἴδ τοοοῖνοῦ ἰοχέ ἢν δὴ ΟΝ δυρρίοιοοπε, τῃΠ ἢ ἰσ ποῖ ἰο ἢ ἰουὰ [Β δοοὰ δυϊδοείίίοο [Α. Β. ἢ). 
Ἐ.. Ῥ. 6. Οοΐ, δἴη., ποε ἐπ ἐδο Υπϊφηίο, 

ΣΥα;. θ.---Ὑ00 οο. μὲ ὃ [δοοοεάϊης ἴο Ὦ. 
δὐορίοιί ὃν [ΔοὩ.. ΤΊ εοἢ. ἀμ . ΑΙ6]. 

γν ὃ γον. 11.--[ πο Βοὸ. 
δοοὰ οἀϊείομο ΟὟ. 866 Βοίθ 

γ.1,1. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεκ. 6. ΓΒ ανΐδε Ἰεἰὰ ἀοτη οοτίδὶΒ Ῥυΐποῖρ] 99 
ἷπ τορασὰ ἰὸ {10 Ομ ΌΣΘΙ διὰ 18 τοϊδίξουδ (0 ἰδ 
ἐϑϑοδοσθ, δὰ 1:|]υδιίταιθὰ ἔμποῖι ἐπ ἐμβὸ οδδὸ οἵ 
ΑΡροΐϊ!οβ δῃηὰ ἰτωϑοὶ, ῬϑῸΪ ΒΟῊῪ Ῥχοϑοθὰδ ἰ0 ΒΟΥ 
1 οῖν ἸΏΟΓΘ ΚΘΏΘΥΔΙ Β00ΡῸ δεμὲ Ὀδοδιὶηβ].---Αῃά. 
--ἀὐ , [ἰῷ ἱὸ δοῆδο οὗ ποω], ἱπάϊοαδίθα ἐμαὶ "6 8 
ΔΡΡεοδοβίηρς ἰδ ο1086 οὗ τϑλὶ δὸ 88 ἰο δΔῪ οἢ 
ῬΦΙΙΥ εἰγῖΐεα. --ἰ ἢ 680 “ταῦτα, τοῖοι 
Ὀδοῖκ ἰο ἱἰ!. ὅ.---Ἴὐ ἰδ ὕροιι ἐμὲ μοϊπὲ ἐμαὶ 6 88 
δροίσϑῃ οὗ μι πβοὶΥ διὰ Αροἱοθ. [80 Ηοάξο, ἀθ 
Ῥδοῖίο, Μογας δηὰ οἰμοσβ.0 Βυὶ ΑἸἰήογὰ δ88γ9: 
““Ἔκογο 18 ΒΌΣΘΙΥ Π0 Γὕϑϑϑοῖ [0 ᾿ἰπιλίξωρ ᾽ὲ5 γοΐογ- 
606 τὶ Βῖπ {μὲ ροΐπὶ.᾿ Ηδοδοοογαϊερὶν οχίθη δ 
189 γτοΐδγοηδο Ὁδοῖϊκ ἰο οἈ. ἱ. 12, δηὰ ἰηΐοσο ἐμαί 
811 (8 Ἰδῖδϑδ πιθηϊοῃϑαὰ ἐμθ} ΟΣΘ ΟὨΪΥ υϑοὰ 
“88 ΒΔ1ΩΡ1Θδ,᾿᾿ Βοδπὰ νπὶομ ἰμΠ6 ΣΘΑ] ῬΘΓΒΟῺ5 
ἰοίαιἀϑὰ ποτ μα ].---ὈΣΘΈΒΕΦΙ,---οὐὐἀγορδοὰ ἰὸ 
ἐπ ΟΒΌΓΣΟΣ δὲ ἃ Ὑμοῖθ, Ὀπὲὶ ῥὈσίμια τὶ (49 Ἦ οἰἱ 6) 
ἰο {πὸ ροιὶγ Ἰοδάοτβ δπὰ ἐμποὶν [0] Οορθ. “ΒΥ 
(εἷ6 ε1.19 ἢθ ἴδγβ βϑδυὺυ μο]ὰ προ ἐμοὸ Οονϊηι "ἰ- 
85, γΠλὸ δὰ Ὀδο ΒΟΥ ὑπο ΒΟΥ 65 ὙΘΤῪ πῃ- 
ὈεοῖΒοσ ν᾽ ΒΕ4588.-- ́  αν Σδειαίοχχοα ἴῃ 
δ βκοτο,--μετεσχημάτισα. ἮΤδογο 15 δοῖῃθ 
ἀπ συν ἴπ ἀοίοττοϊπίπα 86 56089 οἵἉὨ ἐξἷα νοχά. 
1 οἰδον ΠΟΥΟ ΔΡΡοδτθ ἢ {8 ταοδηΐης : {0 ἐγαηδ- 
ἴοτι, ἰο ελαπσο, ῬῺΪ, 111. 23]. Τδθ δἰσρ]θ σχημα- 
τίζειν ἷδ υδοὰ ἰο ἀοηοὶθ (δὲ ΤΌΤ οὗ βρϑϑοῖ, 
ἯΌΘΓΘ 8 Ῥοσβοῦ, ἱποίοδὰ οὗ δβαοαγίηρ ἀἰΐγοοιὶ νυ τῆδὶ 
88 ἸΏΘΘΏΒ, δέ ἴὸ ἰπ ΔΥΒ ΓΤ ἰδ ἈΘΆΓΘΓΒ ἰ0 
Τεδοοῖ ὍΡΟΣ διὰ γμυξεῖο οὐυὐ {μ6 τηοδὶηρ οἵ--- 
ΔΙΙοροσῖσοα. [ἐ 15 υϑοὰ δἷδοὸ οὔ γα; δίοσταδί 'οΏ 8, 
ἴΔ180 τιουθιηθηΐδβ, ἔοϊπὶ αἰΐδοῖκε, ἀΐδροαΐθοβ (δόμα. 
2 ὕογ. χὶ. 138). Νοϑῃδον οχρ]αΐηδ ἰὲ : “ἰο0 ἐγδπ5- 
ἴεν βοτηϑί πῦρ ἰο ΔῺΥ 086 ὈΥ ἃ ἤρετο οὗ κροϑϑοῖι. 
ΤῈ μετεσχηματισμός Βοτα σδοπδίδὶθ ἴῃ [ΐ8, {δαὶ 
Ῥωαὶ ἀονοῖορ5 ἴῃ γοΐϑγοῃοο ἰὸ ̓ὐμι8617 δπὰ ΑΡοἹ]οα 
δαὶ ΒοΪ45 ροοὰ 4180 οὗ 6]} ἐμβοὸ σοσὶ ἰδ ίδη ἐθδοὶ- 
Εγ8.᾿ ἨἩδρποορ δοβο ἰπ6 οἱὰ ἑπίογργροίδίΐοι, (μδὶ 
Ῥδαυὶ μδὰ οοἿγ ὃν δυρροοί οι τορτοβοη θὰ ἱπ ἢἷπι- 
δβοὶϊζ δηὰ Αροῖϊοβ ψμδὲ τοῖν θοϊοπαοὰ ἰο Οἱ Τα 
ἩΒΟΎοΓΟ ἰδο δοίπαἱ ρατὶγ Ἰοδάονβ, ρῃὶἰΐηρ εἶθ ον ἢ 
ΠΔΙΒ0 ΔΒ ἐδαὶ οὗ [9 Τείοβιὰ ἴον ἐμβοῖγσβ.0 Βαὶ (Πὲ8 
ἷ8 δ Ὡ 1086 δβϑυϊαρέΐοι, ἱτγοοοποῖϊδθ]ο τὰ 
ἷ. 13.---8.}}1 1058 δαταϊθοὶ Ὁ]9 ἐβ ἐμ ἰάθα ἐπδὲ (89 
ποτὶ τοίοσβ ἰὼ ἰδ9 ἄρυτοβ οὗ “"Ῥἰδηι κ᾽" δά 
“ποίου ρ.᾽" πρᾶον ἩΪιίοῖ Βο Βοὰ οχηἰἰἐθα ἐπ 9 
παίατο οὐἨ δἷβ ποτὶς (111. 6); 70. {980 ἪΘΓΘ τιδοὰ 
οηἷγ ἴον υἱνί αν "Ἰαϑἰτδιϊπς Βἷ8. ροΐυηξ, δηὰ "δὰ 
ποδί ἰο ἀο τέ, ἰδ τοδί οὐ͵θοί ἰῃ Βδπά.-- 
Ὁπάοαυδιδγ Βο ταθδῶδ "8 ἰγσδηϑίον" οὗ δυοῖὶ ἃ 
Βοτί,--οἰλδί, ταί γγᾺ9 ἔστι οὔ ἐθδοῖῦ 6 5 1 σαηθγαὶ, 
διὰ 80 τι οαἰουϊαἰοὰ ἰο Ὀτίπα ἀονη {πο ῥσῖάο οὗ 
106 ῬΔΡΙΥ Ἰολάοτε αδἱ Οουίπεδ, ἢ9 δὰ δρρὶἰοὰ 
ΘΒρΘοΐΔΙγ ἰο ΑΡοΪΪοσ δὰ ἰεἰϊῃδοϊ[, [ἰ νγδ5 ἰὴ ἕαοὶ 

διϑὰ ἰο οεὐεἰοὰ ὕγ [Δοῖ.. Τίδον, Μογ., ΑἸΓ,, Ῥοταάδ,. διμὶ βίη! ον]. 
. Ἴμο Ὀοίῖον δοϊπογίεἶοα [Α. Β. Ο. Οοά. δἰ.) ανὸ ἅ, ὙΠ] Οἢ τολάϊης [8 

ΜΟΥ. τηΐηκο ἰδὲ ὦ ἴ6. 6 οοττοςτίου ἴο βαΐ! ἔπ9 ταῦτα Ῥεοοθαϊ πᾷ. 
αἱ ΒΆ θαι ΑΞ. Ο. Ὁ. Κ΄. Οοὰ. δίη. 41} δυὸ γνμνιτούομεν. Διὰ ἐδέα ἰδ 80 χοδ- 

α ἰγαπεοτηνίη οὗ (9 ζ0Π6ΓΔ] ἰπὶο ἐΠ|6 δρϑοϊῆο, 
(86 τοϊαιίου οὗ ψΐσὶ ἐοὸ ἐλὸ ρασγίϊθ95 δοῃοογηθὰ 18 
ΟΧΡΓγοδδοα ὉΥ εἰς.-- πο ΤῈΥ86]7 δΔη ἃ ΔΙΡΟ]1ο58, 
ἴοσ γοῦς δαϊςθα.---ὙὝγ πὸ ἀἸ]ὰ {18 ἰδ αὖ οῃσθ 
οχρίαἰποά,---ἰὰ οχᾶθσ δαὶ ἰἢ τῷἮῪ γὸ ΣῪ 
ἸΘ8νΏ.---Βγ ὀχ δἰ εἴπ εἰπιδοὶ δηἃ ΔΡ0]1]08 οἵ 580 
8156}} δοοοιιτΐ (δ ΠΔΌΪΥ πὸ ἀουθὶ ἰο ἰλ6 766] 8 
οὗἩὨ ἐμὸ Ἰδίιον 4150), Βὸ που]Ἱὰ ΒΥ ὀχαπρὶο ἰθδοὰ 
(θπὶ (δὲ τιοάοδίῦ Ἡλδῖομ ἀοοθ ποὶ δοεοῖς ἴο δχα]ὲ 
ἐι86}7..-οῖ ἀῦονο ὙΜδΔὲ ἰ6 νυτϊἴθ}.--τὸ μὴ 
ὑπὲρ ἃ γέγραπται. ἭΟΥΘ φρονεῖν ΖΘῊᾺΪΠΘ 
[899 υπάον ὑμὸ ἰοχ(], ἔμθπ ἰὺ νου]ά τοδὰ: ““ποὶ 
ἰο ἐκίεἶκ οὗἉἩ γουγβοῖυϑδ Δ Όουθ,᾽ σ6. Βαυὶ, δα ἰὲ 18, 
π6 Ὀγίοῦ οἶδιδο, οοπυθγίοα ᾿πίο ἃ βυ δβιίδηίγο ὈΥ͂ 
ἐπ δυίϊοϊθ τό, 18 ὙΟΥῪ ἴοσγοὶ Ὁ]6, δηα ἷἰβ ἰο Ὀ6 ΓΘἢ- 
ἀονγοὰ ἱπιρογδίϊγνου: “ποῖ Ὀογοπὰ ψαδὶ 18 υυῦὶϊ- 
ἐπ: ἑ. 6., ὁχοοϑα δοί ἐμ τηθϑβυγο, μο]ὰ ἰο ἰδ8 
ϑογίρίαγο στο Ὀοΐπ ἰπ γον ἰπναγὰ ῥυάρηιθηι" 
δηὰ ἴῃ γοὺυγ ργοίθῃηδίοῃβ. Τὺ 18 βῃοτγί οχ-: 
Ῥτγοβϑίοι, 80 ΔΌΓΟΡΕΟΪ Ὀγοῦσῦ ἱῃ, ΘΟΏΥΘΥΒ ΠΠΟΤΘ 
ἐπδη ἐμ9 κἰοδββ, ““ἴο ἐπίης." [“ΤῺ9 οἰ} 0518 οὗ 
(ἢ γϑϑῦ 5 εἰχηϊδοδηΐ 86 αἰ νης σΥΘαί ΟΣ ἸΔΥΩΘΉ 6088 
δηα ΠΟΏΘΓΑΙ ΘΟΙΏΡΥΘΘΏΒΙΨΘΗ685 (0 (80 Ῥσγουθγ, 
ὙΠΟ πουϊὰ δὸ Ἰἰπιϊ θὰ ὮΥ (ἢ ἰηδοσχίίοη οὗ 8 
Ῥαγ ϊσΌΪΑΡ ΥοΣ} πὶ 8 Θρθοΐδ] ἰάθα. Οὐτρδτο 8 
δἰ ταῖν 6}}}0 80 ἐπ ΤΌ ΓΘΏ66, μέ πέφμὲα πίπεϊδ, ἃιιὰ ἴῃ 
Μ|οη: “Οὔδοενο ἰδ το οὗ, ποί ἰ00 τπηοδ, ὈΥ͂ 
ΤοΙροσδποο ἰδυρδὶ.᾽" ὙΌΒΡΒ.]. --- Βυὶ νδὶ 
ἄἀοοβ δ τἸπϑδὴ ὉγΥ ἃ γέγραπται: “ναοί ἰδίηρ8 
ΒΔΥΘ ΟΡ δαυϑ 660 γί (65 1 068 Βθ Δ]1|.ἀϑ ΒΕΙΘ 
ἴο Ηἷα ονῃ Ῥγουίουϑ ἀθοϊδυδίϊοηβ ἢ [88 [αὐ ον δηᾶ 
Οαἴον. δδϑοχὶ, δηὰ δἰ νὶπ 4]}1]0 78]. Ἠλδγα]γ; ἴον 
{οι ἰΐ ψουϊὰ αν ὈΘΘΏ προέγραψα, 7 λαυς δοίογα 
τον (ἐν, (οοπιρ. ΕΡΒ. ἰϊϊ. 8). Ασοοογάληρ ἰο Ῥ0]}᾽8 
8846. (86 ἔογηλια: “1 8 τὶ ΐθη,᾽" σοῖο ἰο (ἢ 9 
ΗοΙγ δον ρίανοβ, θβρϑοῖδν ἰο 9 ΟἹὰ Τ' Θϑίδιημοηί: 
β'ῃσοθ Ἧὸ ἥπά )0 δ᾽ δῖοι (0 ΔῺΥ Νονν Τοβίδιηοηί, 
ΟΥ̓ ἴο ΔΒΥ͂ 19 οὗ ΟΠ γἰδὲ ἰπ δὴν οὗ Ρδυ}8 ψ συ μ8, 
μὰ φκων ἱπάοορὰ, δ Ομ υγϑοβίοτα βϑυρροδοδ, ϑ8ι. 

δίιμονν᾿ 5 αο8ρ9] δὰ Ὀθο γι θη δἱ (μἷ8 ἰΐπιο, 
δὰ ἐθοτο ἐδθ Οονγὶημιίδηβ νουϊὰ πα οαυϊ!οη8 
ἤγοτα Ογἱδὶ ἰτηϑο οὶ δζαϊηδί (86 βίῃ οὗ ὁ8}1Π[Ππὴρ δπὰ 
Ὀοΐης οἈ]1]οὰ, Βα ὶ.᾽" ἤ0508.]. ὕπάουιοα 
Ῥϑυΐ Βογο δδλ8 ἴῃ πιϊπά, ποὶ ἱπάϊνι: 8] ΘΧργ ββίομΑ 
οἵ Ηοὶγ τὶς, αὶ ἰϊα οο]]θοιγο ἰθῶοσ, νυ β]ο ἢ 4}} 
Ῥοΐπία ἰο {18 ἐσ : ὑπαΐ 4}1 ΟΠΟΣ ὈοϊοβΒ ἰὸ 
Οοὰ; δοὰ ἐμαὶ 41] 58611- Ὀοσδδίϊη ς, 811} οἱοδυΐϊηρ ἰο 
ἴθ, διὰ ρῥυϊαϊημς οὨ ΒΟ Γ ἴῃ τηθῃ, τηυδὲ θ6 χίνοα 
Ρ. Ταῖο ἀοοίτίμο νὸ πὰ βυπιιοα υρ ἱὰ ΔΡΟΡἢ- 
ἐμοβτηβ ᾿ἶϊκο 90 ν. ἰχ. 28, ἰο Ῥδῖοἢ Γϑίοσθησθ δ 88 
δἰγοδὰγ Βοθῃ πιϑὰθ. Τδο Β6Ώ86. (ποτοίογο, οδῃποὶ 
ὈῸ ἀοαίϊ. ΤῊ 15 ὀχ Εἰ ἱιθἃ πιογὸ ΟἸΘΑΥΪΥ ἰὰ 
δ 20] 1 ον 5:---δὲ γὸ Ὀ6 ποῖ ρυβοἃ ὕΡ οὔθ 
ἴος οὔῃοὸ δικαΐησὶ δῃοῖδο:.--- Το πὰ. φυσωοῦσϑε 
ΔΙοΥ ἕνα οοσηθὲοηϑ πὸ [{{116 αἰουϊγ. Τ86 πη΄. 
αἴτον ἵνα δγδί ἈΡῬΘΛΓΒ ἰὴ ἐπ Ἰδίον θυ ϑθῖς, πον 6 ΥΘ 
689 ἰὰ ἰβὸ Νὸν Τοθίδιωθπί. [ὙΊΠΟΣ, ΒΟΥΟΥΟΥ, 
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ϑὐορία ἐμὸ τίου ἐμαὶ ἰὲ ἰ8 ἐμὸ ἔπὰ. δὰ ἰδ ἰο Ὀθ 
χοχαγι θα 88 8ΔΠ ἱπιργορυ οΥ οὗ (μ)6 ἰδίου. ἀσοοῖζ, 
ἃ χ]!. 1. Ὁ.; διὰ 80 ἀο68 961, Ογ. Ἕγαπι., ᾧ 806, 

γοσ. 2.1] ὅόπιο (Βοῦρεὶ, Οϑἰδηὰ 6) δϑβιαπιθ 6 ΓΘ ἃ 
Ῥϑου αν οὐ παϊβίακοη ἴον οὗ οοπίγασίίομ [ὉΓ 
φυσιῶσϑε (18 ἰπ ζηλοῦτε, 4]. ἷν. 17); ΟὐΒΘΓΒ 

(Ετγίιζομο [τίου δὰ Τποοὰ.} οἤδηρο ἵνα 'πιῸ 
ἕνα; οἴμογ8 ρῖνα ἴο ἕνα 8 Ἰοθαὶ βίη ποδία : τολέγε, 
τορλεγοῦψ, μπάον τολϊοῦ εἰσοιπιδίαποεδ, διὰ ΥΟΒΟΓ 
ἐΐ οἴαβο: “ἰπ ψΨΒΐοΩ 6880, ἔ, 6.,. 8116 δοίης 
δοοοτάϊης ἰο Βοετὶρίυτε γαΐο, γο τὸ ποὺ ρυδοὰ υρ,᾿ 
(ργϑβοηὶ ἔον (9 ἑαίι τ). 80 Μουορ. δϑἴησθ (δθ 
ὀογγοοίίοη, τ ῃΐο 8 ἀοδίρηρα ἰο τϑβίογθ ἐπὸ 
ΒΡΡροβοὰ ογἰρίπαὶ ἰοχί, 18 ὑπίθῃ8Ό]9,--ὖον (89 
χοδ80ὴ ἰδδὲ {6 σβδηχο οἴ ἔνα ἰηΐο ἔνα ου]ά Βατο 
ἄτγαπτη {8μ6 Βυ )]οοιΐνο δἵϊον ἴὶ (θὲ τ ἰσ πον ΒΟΣΘ 
ἌΡΡΘΔΓΒ, 588 016 ἰη οὯθ Μϑ. οὗἨ ΟΠνγγϑοδίοια) ; δπὰ 
δίῃσο ἐμὸ 86 οΥ̓͂ ἵνα, ἴῃ {16 Β6ηὴ86 ῬΥγΟροβοά ὈΥΚΥ 
Μογον, ἀοοβ ποῖ σϑϑο Ὀβοῖς (ὁ [86 ῬΓΟΒΟ οὗὨ {ἢ 8 
Ῥενγίοὰ, τὸ τηυβὲ ἱπ δοπβοαυθῆθοο ἀρδοϊάο ἔῸΥ Βοη- 
ξε] δνυίου, δηὰ δ᾽] (8) πιοτο, [0 (ἢ 6 Γθαβοῦ, ὑπαὶ ἵνα 
βίδπαϑ 8 Ὀοΐοτα ἴῃ ἰδ 6116 Βοῆ8θὲ. Το βοοοῃὰ 
οἴδυβο ψἱ1 ἵνα βίδη 5 οἶμον οοὔτα παίθ τ (ἢ (ἢ 6 
ἤγαὶ, οὐ δβυδοτάϊπειο ἰο 1. 7110 Ἰαϊίοῦ δὴ ὈΘ 
πὰ οτϑίοοα 45 ἀοηοίίηρ, Θαυ δ }γ τυ (ἢ (ἢ ΤΟΥΤΊΘΓ, 
186 ῬυΓΡοΒο οὔ Ππ6 ΑΡΟϑί]6, γϑὲ 50 85 (0 ὃ0 ἱποϊι 6 
ἴῃ ἰ(---αδλοδηΐηρ [86 ροϊπὶ ογο οχδοίΥ. [70 δυοίὰ 
ἢ 9 ΔΡροδγδῃσθ οὗ βοϊθοΐβυι, Ἡογάβυονί βαρσροβίβ 
ἐμαὶ φυσιοῦσϑε Ὅ6 ταϊο 85 ἱπιρογαίϊο, ἴυ8 ἰπ- 
γοϊνίης 8 σμδηρο ἔσο ἰδ6 ἱπαϊ τοὶ ἰο ὑπο αἱταδοὶ 
Βίγ]θ. ΕΧΔΙΏΡΪ6Β οὗ ἰδ18 δβιδάθη ἰγδπϑιΐοη ἢ6 
ἤπηάκα ἰπ Αοίαὶ. 4: χχὶϊ. 8: χχίϊὶ. 82. [1 ν.Ψ 14: 
Μαὺκ τὶ. 9: αἷϑὸ ἰὴ 118 ὙϑῦῪ Ερίβι]θ, 1. 8].--- 
Ἀσοοταϊηρὶν τὸ νουϊὰ ἰγαηβ]δίθ : “1 ΡΥ (Πδι--- 
(σου πιδῦ ργυϑοίΐσο {Π 5 ργθοδθρί)---ὁ πού γο ρυδοα 
ὮΡ.᾽ Τιν δ 18 ἱπφοηΐουβ, Ὀυὺ Βαγβα, οβρϑοὶ δὴν 
8ἃ8 ὁ δα ἵνα ψὶὶ {πὸ δυδ΄. ἴὰ 186 οἴδιιθο ἐτ- 
τηϑαϊαίοῖγ ῥσοσοαϊης, δἀπὰ ψὸ νουϊὰ παίυ γα! 
Ἰοοῖς ἴον {.6 βᾶπι|6ὸ σοῃβίγυοίζοι ΒΟΓΘ. [πηβίοδὰ οἴ 
“4 Ἰ}γ6 } 1 πο 88,᾿ ν ΒΒοι]ὰ δήθ “Ἅγασφοάποα,᾽" οἵ 
δίγ]0 838 ἐδ9 σϑβ] 1.1 Τὴ πιρδηϊηρ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 18 
Ῥὶαη. Υο μᾶνθ ἢ6ΓΘ ἃ 5 γἰ κπρς ὀχ εἰ Ὀἰ(ίοη οὗ {8 6 
Ῥαν δ 5ρὶ γὶῖ. 410 ἴβ 6 ἀοδηϊ(Ιοη οὗὨ 8 δοοί, 
ὙΠ 6 ΡῈ ἰπαϊνίάἀϊι4}8 δἀτηΐτο ἱπαϊν 818. ΒΈΕΝΟΕΙ, 
Το δα μβογθηίβ οὔ ὁπ 6 ῬΑΥΥ ΔΥῸ Β6ΥΘ γορτοβοηίθα 
88 Ββοοϊκίηρ τηαἰι}}}7 ἰ0 ΟΧΘῚῦ ΘΔΟΝ ΟΥΒΘΡ ἰο 186 
Ῥγοζυάΐσο οὗ ἴο86 οὗἩ ΔΒΟΙ ΠΟΥ ῬΔΡΙΥ (ἙΟῺΡ. ὑπὲρ 
ἀλλήλων, 1 ΤΏΘΒΒ. ν. 11). ὑπέρ: ο ἰλε αἀὐναπίασε οὗ, 
ἐπ γαῦογ οΓ {80} [88 ΤΠ ΈΒΟΕῚ “Ἅ«αδουείμθ ὁπ, ΒΟΙἢ ὁ 
δοσουηί οὗ ποθ αοῃ. αηά οὗ {π6 σοῃίγαβί ἴῃ κατά, 
αἀσαϊπϑι). Τοῦ ἑνός, ἰλὲ οπο, ἀδπιοὶθδ 8. Ῥογϑοη Ὀ6- 
Ἰοηχὶπα ἴο (89 δδῃγ6 ῬΗΓΥ : τοῦ ἑτέρου, δε οἱλόν, ἃ 
Ῥόσβοι ὈοἸοησίπα ἰ0 ΔΆΟΓΠΘΡ ραγίγ. [πίογρτοίϊηρ, 
Βούονον, ἴπ (86 ᾿ἰχῃὶ οὗἁὨ ἔδείβ, γγὸ συπϑὲὶ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐμαὺ {πὸ Ἰθαάογϑ δῃηὰ ποὶ ρυίναίθ τπθΙ ΘΟ ΥΒ 8.6 
Ῥδυιου  εῖν πιο ἀθα. Ὑπέρ ἰοὺ που]Ἱὰ δἰδπὰ δ8 
πῃ 2 Οον. νἱῖ. 4. [0 ̓ πιρ]ΐ68 ἐπαὶ ραγγ ῥυὶἄο τ ϊο ἢ 
που Ργοπιρὶ ἃ Ῥούβοι ἰο ρυ δ δἷβ οῃ οί οὗ δηὰ 
Ἰοοῖς ἄονγαι τἱϊὰ οοπίοτηρί ὑρὸπ ἔμ ΟἸΪοΥ οἵ 
ΔΗΟΙΒΟΡ ρμασῖγ. 60 ἭἭηοίο, νἰϊοῦΐ βδυβδοΐοηί 
τουπάδ, ᾿Ἰπδἰδίβ οἡ τοΐοστίηρ {μἷ8 ἐο ἐδὸ Ομ Ρῖϑί- 
Ῥαγίγ, ὙΠῸ 4180 δὰ ὀχαϊέθὰ {πὸὶνρ Ἰοδθυβ δον 
ἐδὸ οἰ 6 γ8. 
ΕΒ. 7. Ἐ ῸΣ.---Ῥαὺ] ροοβ οὐ ἰο χῖνο (Ὦ 6 ΓΘΆ ΒΟ. 

ἴον ἷβ Ῥγοίοδὶ δραϊπδὲ ἐμοὶγ ουνυ]διΐοη, ἴῃ (ἢ 9 
τηοδὺ δηουβοῖῖο βίν]6, δἀἀγοδαίηρ Δ βοῦίθβ οὗ 
ατιοβέϊοπα ἰο 0586 ψὴ0 τοτο “ ρμυῆοα ὑρ.᾽ ΤΊιὸ 
ἢγτϑὶ,---Ἄ ] ́δο τα ῖςοῖδ ἴδ 696 ἴο ἀἰ οι 2.--.-- ΤῊ 
8838 Ὀ6ΘῺ ΘΟΥΠΙΠΟΙΪΥ ἰαἰκοῦ (0 ἐπ ΡῚῪ ἀἰϊδιϊποίϊοη οΥ̓͂ 
δοῖηε δοχί - οἰΐμον αοέμαὶ ἀἐσιϊποιΐοι, ὈΥ οβῖοε βηὰ 

δ ᾿εἶκο, ἴῃ ὙΔλῖοῖ οδδὸ ὑπ δΏδνοΣ ποιϊὰ Ὁθ: 
“ποὶ ὑμυβο , Ὀὰ 186 ΙοΓΡὰ ;᾿ οὗ ἀδεδωπιοα ἀϊδιϊης- 
ἰἰοπ ὉΥ ἃ οἰδίπι (0 ῬΓοδιιΐθησα, ἰὼ τη ἢ Θἢ ὁ886 ἣ6 
σου ὰ ἱΡῚΥ: “ΠῸ ὁπ6 ἄο685 ἰμῖ8, Ὀὰϊ {πγβο 7: 
ἦι 18 ΘᾺ ΔΓΌΙΓΓΘΙΥ 56] Γ-ΡΡοχποίζου :᾿ ΟΣ δἱ ᾿ἰοαδί : 
Εἴ 6 Γ6 ἰ8 0 ἡυάρο αὐΔ]186α ἴοΣ ἀοΐῃς ἐμ}6.᾽ Βαΐ 
ἰδὰ8 ἱπίογργοίϑα, ἐβὸ Αροβί]8 ψου]ὰ δ6 τεχκασάοὰ 
88 δαἀγθββίῃρ ῬΣΟΡΟΥΪΥ (Π6 Ῥαυ ζεαάδγε [50 
ον 8.7, τ 116 1ὲ 8 οἷθδν ἰμιδὶ 6 νψδ8 Ἰυδὲ ὈΘΌΣΟ 
δ αγοβδιηρ ἴΠ6 Ῥδγίβδη 7οἱοισοτα. δἰ ἀ68, ἰὴ 
[816 οοπδίχυοίίου, ὅσαι βυρχοειθα δῆουο, (86 8βες- 
οὐὰ αυοβίϊοι ψου]ὰ Ὀ6 ΔΙΓοδὰν δηιἰοἱραίθα. Εἰ- 
ΔΙ, ἴΠ)686 ᾿πἰογργοίδίξοιβ νου] ἰγαπδοοπὰ (ἢ 9 
ἀδιΟΠΒΙΓΘΌ]6 080 οὗ διακρίνειν, ὙΠΟΙΒΟΣ ἴῃ {86 
Νεον Τοβίδιηθηὺ ΟΥὁἨ οἴβδενθοσο. Τη6 σοηδουϊης 
Ὀεδὲ βαϊἱοὰ ἰο υβᾶχὸ δηὰ ἰο ἰδ σοῃπροίΐοῃ 18: 
“ἍΠο δοραγαίθβε γουῦ Τὴ, (μ θη, που]ὰ γχοΐον 
ἰο {89 ῬΘΡΙΥ Ροβί του ΒΊΟΝ {Πὸ Ῥόσδοι δροΐζθῃ ἴὸ 
δεβυϊηθ, δὰ ἴῃ πο ἢ6 Ῥτγουάν βἰοοὰ δ]οοῦ 
ἤγοτῃ οἰμοῦ ραγίϊοα δηὰ ἐμοὶ ἰοδάοσθ. δαὶ τ ὁ 
ΑΡΟΒΕ]6 τθθῦβ ἰοὸ δὶς 18: “ αὶ 158 {86 Τδθοῖὰ 
γοῦ ΒΑγ᾽ ---οὐ “ἯΠΛο ᾿υδι1}ῆ 65 γοὺ ἴῃ βαγίηρ: “1 
8πιὶ οὗ Ῥαδυ], δπὰ 1 οὔὁἨ ΑΡροΪ]ο8,᾽ δηὰ ἴῃ ρῥγίάϊης 
γουβο ἴῃ δυο ΡΥ ΔΉ ΒΗΡ, ΤῊ 5 ΡΘΕ δορα- 
ταϊζου, ἰῃ οι γοῦ Ὀοδϑδέ, 18 δ᾽ ο κοί. νοὶ 
δΔηἀ ὑὴ ΜΘ ΥΥδη 8 010.᾽ ΓΒοηροϊ,  οτάκ., ΑἸΐ,, Οαἷν. 
αἷνο (Π6 πιοδηΐϊηρ: “ ἯΒο αἰ ἑ κυ ΒΒ 6(ἢ {86 6,᾿ 85 
Ἷ ὉΥ͂ Υολδο οὗ δβοΐθθ δ χϑθι]θμοα ὙΒῚΟΝ ἰβ ΒῸΡ- 
Ροβοὰ ἰο οχίδῖ. Απά ἴοὸσ {8 τ8δ6 οὗ διακρίνω 
τα. τοίδσβ ἰο Αοίβ χυ. 9θ.ὡ ἾΤμπὸ Ῥγορστίοίυ οὗ 
ἐπΐκ5, 4180, Ηοάρο δσοπμοοθβ. Αμὰ ἰὐὺ γγδ88 ἱπὸ 60}- 
εἰσυοίΐοι οὐ το Αὐρυδίΐϊηο ῥτοοοοὰρὰ ἴῃ ἰκἷδ 
δνυχυτηθηὺ ψἱ1 Ῥοϊαρίαδ, δὰ ἴῃ Βἷθ τηδὶ πίθδη ο6 
οὗἩ (6 ἀοοίγίπο οὗὁὨ βουδγοὶ Ὦ ζγδοθ. [ἴΐ δϑοῖδ 
Ὀοιίον, ἰΒοροΐοσο, 0 δϊὰθ ὈῪῚ 1π6 ΓΟ ΪΏΔΡΥ ἴπ- 
ἐογργοίδϊζοη ργίνοι ἴῃ {80 ἰοχὶ].---Ἰπ (ἢ 6 βαοοπ ἃ 
υρβίΐου,-- 9 2ιηαι αὶ ἴδοι τ ΒῖοΒ ἴπου 
ἀϊᾶαὶϊ ποῖ τϑοϑὲν 3.--- θ 8]}ὰε8 ἰο (ἢ δάνδιη- 
ἰδοβ τ ΒΙΟΩ 8 ῬΘΥΒΟΣ ταὶϊρηΐ ΡΟΒ8688, δηὰ ἩΒΙΘΒ 
βἰοοά δοπηροίοα ἰ βοπὶθ ὙΑΥ͂ ΠῚ} {6 αυΐοκθῃ- 
ἰὴρς δηὰ ἱπίοστΐπα ἰπβἤπθηοο οὗ ἱἰδὶβ οὐ ἰδδΐὲ 
ἰοϑοθογ. [Βιυϊΐ β ποὺ (μΐ5 ᾿ἰπεϊιῖηρς [86 Β6ορθ οὗ 
(89 αυρϑίΐου ἰοο τυ} ΜῈῚσ Ρ]ΔΙ ΠΥ Ὀδῶτα 
ὍΡου {86 ἸΙολάοΣΒ 4]180]1.0 “Ἴμ6θὸ δαναπίδρο, Β6 
ἱπ Ρ] 165, “οουϊὰ οὨἷν 6 ἐμ9 στουπὰ οὗ ρῥγίὰθ ἴῃ 
6480 86 Υ δὰ ὑδϑῃ εο]{-δἰϊαϊηεα. Βα ποῦ μαδέ 
ΟὨΪΥ τιὰδὶ μου ἀἰάδί γοδοῖνο ΑἸ] (Βἷπο ἱπαὶρμὶ, 
(ὮΥ αἷδὶβ 70. Βροδκίῃρ, σέο., ᾶτὸ 8 Ὀοαίοπντηθηϊ 
ἕγοηι αοα, ουθῃ ἱδουρὴ ἱσηρατίοϑα ἐβγουρἢ ΒΒ Δ ἢ 
ἰηδί ατι οὨ (4111168.᾽---ο (υΐἱδ αυθειϊοη (868 ποχὶ 
ἀἰγθοίν λοΐῃβ, δποο ὁ ῬγΘΘΌΡΡοθοβ ἰδδὶ βοπῖο- 
ἰλῖης 88 Ὀθθη τοοοϊγοα; δηὰ ἐμΐβ ποὶ ρΥγΟΌ]6- 
ταδί] Αγ, θυὺ 88 δοί δ} Ἐν οχὶ δίῃ ρ,- --δηὰ γοὶ ἱΐ 
ἀοπίπδίοβ ἢ 6 Ὀοδβιΐηρ 88 δοιηδί βίης σοηίσδαϊο- 
ἰοΥΎ ἰο ἰμΐ8 δυρροδίϊΐοι, δηά ἱμογοΐοσθ ὙΒΟΠΥ͂ 
υηϑυϊαὉϊ6. [18 ἱπιροτί ἷ8,--ἰτ2θ 1 στγδηί--- 
ΟἿ ΣΘΘΠΪῪ ἄϊδαϊ τϑοοῖνθ--- οι Βἰτρ.--ὙΥ 
ἄοπι που Ὀοπαῖξ, δα 17 ἴποὺ Βαᾶδεὶ ἢοξ Στο- 

οοἰνοᾶ ἐτ 2ῶ.--α! 41} νογο ἄὰθ (0 {πη ΟὟ ὁχ- 
ογίΐοπβ οὐ ἰο (δ δοπδοσίΐ 8 ὙΠ {818 ΟΥ {88 
ἰϑβομο ον" Τὸ καί ΒοΡῸ ὈΘΙΟΠβΒ, 88 υδ 4] 
(Ῥαδεοιο Τ|. Ῥ. 1640), ποὶ ἴο {μ9 οπετο Βγροίβοιϊ- 
681 οἴδαβο, Ὀὰὺ ἰο ἔλαβες, δῃἃ τὰν Ὅθ ἰγβδδ- 
Ἰαιοὰ, αοίμαΐίψ, ἱπαάεεά, γοαϊῖῃ.----Βαὶ Τοῦ ἯῸ ποῖ 
οὈίδίη ἃ ΛΙΪΠῸΡ τηοδηΐηβ, δη ἃ ὁπ6 ἸΏΟΓΘ ΘΟ ροτί- 
ἴῃς ἱτἢ (Ἀ 6 νοτγὰπ δπὰ δἷπι οὐ [89 Αροβίϊο, 7 νν ὃ 
ΒΌΡΡΟΒΟ (Π6 Αροπί]θ ἰο τυ Υ ἰπ 10 δβοοοπὰ απ88ν 
εἴου ἐμαὶ ποιδίης δὰ Ὀθοη τϑοοῖϊτοα, Ὁ Ρυπείτι- 
αἰΐης ἰτ, οἶμον 8)ὸ ἐδδοὶ τί δὲ ἔχεις Β84]}} 
Ὅς ἰδ δΪ'σῃθ: “διὰ πνῇὴδαὶ ποδὶ δου 7᾽ -- ΟἹ 59 
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ιβοὶ τέ δὲ Β8}.8}} βἰδῃὰ βοραυδίοὶῦ: “ΒΟΥ πον ἢ 
οὔ: “σδωῦ ἰμοη 3 ιαϑὲ ἔμβοα ἰδδὲ πιϊοὰ (μου 
ἀκίοὲ ποὶ τοροὶνοῦ᾽ Ηο πουϊὰ ἐὰφ Ὀθ ροϊαιίης 
ἰο ἰποῖὶν νδὶπ οσοποοῖι, ἱμποὶς θαρ Ὀοσϑιίης, {μοὶ 
Ρ᾿ῖὰο ἴα (89 χὶἐι οὗ ὑποὶν ἰϑασβογδ, ἰὰ ν ἶσὶι (ΠΟΥ 
οὰ Βὸο ρμαγὶ ἱδμοιλβοῖγοβ. Τ1μπ6 ἰμδἰγὰ αυθθίΐοη 
πουϊὰ ἐποὰ ἄγϑι ἱγοαὺ οὗ ἃ 0889 ΒΟγθια (ΠΟΥ͂ 
ὝΓΟ Βυρροβοα ἰοὸ δύο σϑοοινϑα βοπιοὶ ίαρ, διὰ 
νοὶ 85 βοὴ οσχοϊυαάοά Ὀοαδβίϊαζ. 80 Βϑιηροὶ: 
“ ΤΏΘΤΟ ΓΘ ΙΩΔΩΥ͂ (πίη σθ, σι (ποὺ δ88 ποὶ 
χοοοϊτεὰ, δηὲ ἱμπογοίοστο ἰἰοὰ ᾿ἰδοί ποὺ ἐδ 680 
ἐπί χϑ, δηὰ σδηδὶ ποὺ Ὀοφδὲ οὗ ἰμθαι; οἰΐμον ἰδοὺ 
δαδὲ. τοοοϊνϑα, οὗ δϑὶ ποὺ γοοϑοϊνοα ; ἱΓ μοι κ8ϑι 
ποὶ τοοοϊνοα, δοιὰ ρμοϑβϑβοββοϑὶ οί; ἰζ ἰβοι αϑί 
τοοοϊτοῦ, ποι Ῥοβϑοδδϑϑὶ 1ὑ ποὶ, ὀχοορὶ 88 σϑ- 
οοἰγοά, δὰ β8ὸ τι οὰν οαυ86 [ῸΓ αἰογγίηρ. Τὴθ 
μεῖον 86,236 ΤΟ ἀ6Υ8 (δ6 τηϑϑηΐης Οἵ καί, δυέν, 
Ὑ ποῖ ᾿πλ 1 ἰδ 6 }γ 70110 78, ΠΡ Οχργδβϑῖνο, δηά 
δβονσβ (06 δηΐβηδο] 8815 (γορουϊ οι ἰῃ ἃ πιοἀϊδοὰ 
1οτια) ἰὼ ἰμ6 οἶδιι808: “μοι ιδ8ϑὲ ποὺ γϑοοϊγοα᾿ 
δηά “ βοάπὶ ποὶ γοσεϊγοά.᾽ 
γε. 8. Διιθδάν γὰ δῖ 1}, δ᾽ ταν γὸ 

ἃτο στο : γ9 Βανθ στοϑίξῃϑᾶ δὃδ εἴη βα ννἱτ- 
ουῇἦ τ68.--[Πανίηρ, Ὀθίοχο γοδμζεά, ἈΘ 6 γ6 ῥγο- 
Θοοάδ ἰο ἀεγίάε, 85 Οδι να 88γ8,} ἐμοῖσ [8180 ὁ0ῃ- 
ἐοδίπιοηϊῖ, γί η 580][-ϑυβήοἰ ΘΠΟΥ͂ δΔαα ἸΟῪ Ὀοατίηρ, 
δι ἰἴ ἰμΒογῪ δὰ αἰγοδὰυν γοδοιϑὰ ἰδ κοδὶ οὗ 4Ἅ4}] 
(ΟἸπγιβϑιίδη ὮοΡ6 δπὰ οθογτί. Ἐβρϑοῖδιν δ88 ἢ ἰπ 
καϊηἀ οοτίδίη ὈΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ δίνδυβ δϑρὶγοὰ ἰοὸ 
ΗΒ ἐἰο ἰσπ6, δΔηα ὑπὸ ραγαϑιίθβ, ὙὯῸ ἼΟΓΘ ΘΥΟΥ 
ποδῶν ἰο βἰσῖκο ἴθ. Το οἰδιϑο8 ΤῸ δ΄ ποὺ 
Ὡυεσϑίίουθ, Ὀαΐ ἀθοϊδεαδίίοηβ σαν οα τὶ οθηοδὲ 
Ἄτοῦγ. ΟἾΪΥ ψἤθη 60 υπάοτγδίοοάα ἀο ἰπ0 ψοτὰβ 
ΘΑΙΤΥ͂ (μον ῬσΟροΥ ΘΔ Ρμαϑῖ8. 70 ἀθηγ εἶπ 89 
Σίκις ἰο υδὸ δυσὶ) ἱξγοῦγ, δηὰ ἐοὸ ἱπιρυΐὶο Ἰογάϊν 
ἀεξῖγοϑ ἰο Ραϑι] πη σομϑθαυθῃοθ, 18 ὁη6 οὗ ΕΒ ο1- 
ετι᾿ 8 ἔδιϑθ δβδϑυμρίϊοηδβ, Αηά ἰο 1818 ΜΟΥΟΣ ἐδ  ΥἹ Υ 
Χερὶϊθβ, {μδὲ ὑμ9 Αροδβίϊθ πυσϑὺ Δ γ6 ὈΘΘΏ (ἢ 6 Ὀθϑὲ 
αάξοδΔο ίο ἰμὸ πιοάο ἴῃ ΜΘ ἰ0 γγ88 ΠΘΟΘΒΒΘΡΥ 
ιο ἀἰροῖριίπϑ (86 Οονὶπιδίδηϑ, δα ἐδαὶ ἰΐ ννὰ9 
Ῥτγοοίδο γ Ὀθσδῦβο οὗ Βἰβ ΥΘΥῪ ρυ ΓΙ οὗ οοηδβοΐθῃσθ 
(δδι ἢὨ6 Ὑδαδ 8Δ0]6 ἰο γἱοϊὰ ἰο ἷβ }8}} 7 τουδοὰ 
ςοἰϊϊηκα νἰιπουΐ τομαάονίηρ ΕἾ π8617 114 Ὁ]9 ἰο 88- 
Ρἰεἰοπ. Ναδπᾶον 58 γ8: “780 οοῃοοῖίί οὗ ἃ πᾶῦ- 
Ττον-ταϊη ἀοα ὈϊκΚΟΙΥΥ σα Ὀσδὲ ὯὈ6 αἰϊλοϊκοῖ ν᾽ ἢ 
ἔγοῦν δηὰ ββδ ύοδϑηι" δῃὰ Βϑθβοὺ: “1116 βουυδῃὲ 
οἵ σαγτῖοιὶ ποοὰ ποὶ 8 δϑιιδιηορα οὗ 8ηγ οιθιγδὶ οὗ 
ἰπαἰσηδὲϊου ἰδὲ δργίημβ ἔγοιη 8. ΠΥ ἸΟΥΟ, δπὰ 
δα Ὀϊίηρ 88]ῖ οὗ ἀονίβίοη, σὰ βρὶοοβ ἢἷ8 ἰδῃ- 
ξηαβε, ἀο68 ποὶ ἀοἰγδοί ἔγοαι πἷ8 δηλ Ὁ {γ᾽ [5 
οἶχο: “79 Ῥγοριϑὶβ ὀβρϑοΐδι]υ δια Ρ ΟΥ̓ 689 

ῬΘΔΡΟΙΒ ΙΥΘΟΙΥ ἴῃ ἰδμοῖν Θηἀθανοῦβ (0 ΘΟΒΥΪΏΟΘ 
ἴλο Ρδϑορὶο οὗ ἐμοὸ [01}}γ οὗ 14ο16)]. [π νδδί ῥσο- 
οεάσβ, δὰ] 8849 υδί οχῃονείϑα ἱμοπι ἰ0 πμοά 687 
ἷἱβ δοοογάδιοο ν ΐὰ ὑμὸ μαϊξογηῃ βοὺ ὈΥ̓͂ δ᾽ αγ80} 
διὰ ΑΡροΪ]ο5, δῃηὰ τοι ϊπἀοα ἐπ θῃ οὗἉὨ ἰμοῖν ἀδροπὰ- 
θ8οο οὐ αοΐ (0Υ δ]] ἐμοὶ οῃηἀονιχθηί---ἃ ἀθ- 
Ῥεβάεηοο πδιὶοῖὶ οχοϊπἀοὰ Ὀολϑίΐης. Νον 9 
τοι 48 ἰθαι, μού ΟὨΪΥ ὑπδὲ {Π6Υ γΟΓῸ υππιϊηά- 
ἕαὶ οἵ ἐ19 ἀορεηάσποο, θυΐ ὑπαὶ ΒΟΥ ογῸ 8180 
αγδάϊέης {πολ θ61γ 65 ἴα {16 γαΐῃ σουοοὶί οὗὁἨὨ ἐδποὶν 
ὃ'στι Ρογίθοίοη---ἰ 6 7, ἐπ 9 ὙΘΡΥῪ ΡΘΓΒΟῸΒ τῇ οῶλ 6 
μοὴὶ απὶ Ὀοίογο σοηνίοἰοὰ οὗἩ φγοδὶ ἱπιροχίοοϊίοι 
δυμὶ Ἰθογλ]ὶ ροσυογοΐίγ.--- Ηδη, αἰσεαάν, ἱ. 6., δο Ἰ΄οῃ 
Βοίΐοτο (ὴ9 Ῥγόροῦ ἰἶἰπιὴ6 ἴον ἱΐ, Τὶ ρμοϊηίΐβ ἰ0 ἃ βοὰ 
Σαπιοίο, δηὰ ᾿ἰπί8 ἐμαὶ 41} ἰσι βοιϊδίδοιΐοι, δὰ 
ἴσιο σχίοοβ, δὰ ἔγαο Κίηρβδῖρ, θοϊοηκοά ποί ἴο 
ἴδο ρεεξοηὶ ροσὶοὰ οὗ ἐπ που]ά ; δπὰ Βϑῆοο ἰὲ ἴπ- 
Ρίίαα ("δὲ {Π6Υ ὝΘΧΘ Υδίῃ)ν ϑδηιοὶραιίΐης ἰδ9 
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«ἴοῦυ νοὶ τὰ ἰ0 δοπιθ0 Βοζοδίίοσ. Τὰρ πνογὰ 
ἰδ Ρυΐ ἄγϑι ἔοσ ἐμ δαῖζο οὗ ἐἶλο θῃιρ μδϑὶβ. 
Το θγθὸ γον Ὁ5 ΓΟ] ονὶῃς ἴΌΓαλ ἃ. ΟἸἰπιαχ: “ἐγ 

Βανο θαου κι; 78 ΘΟΥ͂ ἃ ΒαρΡΟΓΒυΥ ; “γοὰ 
δἰανο δἰίδίποά ἰοὸ ᾿ογάραϊρ." κεκορεσμένοι 
ἐστέςπεπλουτήσατε (σδοταρ. Β6ν. 1. 17); [89 
ἴοταιθν πὰ 1168 (9 11} Ροββϑβϑίοη δηά δηϊογιμθηΐ 
οὗ βαϊνδίϊου ; (89 Ἰαίίοσ, ἱμαῦ 6 Υ μαὰ ἐιῖ8 ἴῃ 
Βιρογδουμάδποο Ἦἦ᾽ 6 δγθ Βογο ἃ ρἰοίαγο οὔ (μι 
8ο]-οοποοῖΐ, ὑπδὺ βθη80 οὗ β ΠΟΙ ΘΏΟΥ δηα ΤᾺ] 688 
ψ ἰσὰ ὑμ6 Βοοίαγῖδη βρὶ τὶς ΖΌΠΟΓΑΙΥ Θηρθηάογ8, 
διὰ ὈΥ Ὑῖοὶ 41} ἀἰβροβίιΐοι ἰο γϑοϑὶνϑ βρὶ γἰ 8] 
ξοοά ἔτοπι ΔΩΥ͂ αὐδιίος ουἱδίἀθ οὗἩ (ἢ8 ρΡϑΥίῪ οἷγ- 
οἷο, ἰ8 Θῃ ΣΟΥ ἀθβίγογοα. Το βοοίαυϊδη δἰνγαγ 5 
ἔοοἷβ εἰ πι50}7 ΡΘΥΓΘΟΙΥ δΌΡΡ]Ἰοα ἷπ 4}} σοβροοίβ, 
δὰ ἴῃ Ὧο ἰπ|9 ΟΥ ὙΔΥ ποραά[ι] οὗ δὴγ (πίης 
ζὰγ  ἢ 67.--Ἐἰὐ τηδὺ Ὀ6 δοϊζπον)οάροά, ἐπα οοά, ἐμὲ 
{μ9 ΟοΥὶπἰἴϑηβ ΟΣΘ ΘηΣΙομοὦ Ὀγ ΘΟοά᾽Β ζΖγδοθ, 
“[ῃ 4}} Κηον]οᾶζο δὰ ἴῃ 8]} βρ᾽ τἰϊὰα] κιι8᾽ (1. 
ὅ--7), γοὶ μὸ οοπδοϊουδηθ88 οὗ (18 ἴδοι τᾶβ αἀΪ5- 
Ἀσαγοὰ ὉΥ ἰδμοὶν ῥγίάο; δῃὰ ὑβαὶ βϑῆβο οὗ {οὶ 
Ῥονοῦίυ ἴῃ ποιά βοῖνοθ, δὰ οὗἉ (ποῖὶσ πιδηϊο]ά ἀθ- 
ἔϑθοίβ, Ὑπῖοἢ οὐχί ἰο μαῦρο Κκορὶ ἰμοὰ δυμπ}Ὁ]6, 
Ὑ88 ἴῃ 6 ἸΏΘΗΠΟΥ ΒΌΡΡΥΘΒδΟα ---Ἰ {86 γὙΟΣῸΚ 
ἐπλουτήσατε δὰ εβασιλεύσατε, ἰ.}9 Αογὶδὺ 
ἴοτγτα ἰθδὰϑ υ8 ουἱ οἴ ἰδ Ἰάοδ οὗ διτὰρ]6 δείησ ἰπῖο 
ὑμπδὶ οὗ δεσοπιίησ (αν ρ ὈΘθοπι6) Θοιρ. 2 Οον. τἱ]ῖ. 
9. Βγίδο ποτὰ ““χοϊκῃ ᾽" γδ ἃγὸ ποί ἰο πα ογβίδη 
οἰ ΠΥ ἰμ9 Θη)ογταθηί οὗ δΔὴΥ δὶ σὴ ἄορτοο οὗ κπονν- 
Ἰοάμο, δυϊδουῖν, βαίθι Υ ἀπὰ μαρρίῃμθββ [88 Οδϊνίη 
δ ΒΑΓΠ68]; ΠΟΥ γοὺ [110 ΒΙΙΡΓΘΙΏΔΟΥ εἰ ποὰ Ὀγ 
ῬΑΥΙΥ Ἰοδάθγβ [88 ΒΙ ΠΡΟ]; ΤΟΣ γοὺ ἰδ6 ὑτθ- 
δι᾽ ΘΏ09 ΟὗὨ 0η9 ΡΔΓΥΙΥ͂ ΟΥ̓́ΟΣ Δποίμου. Ῥϑυὶ ἢθτο 
γϑίουβ ἰο ἐπδὲ χορ] βίδίθ ψ ῖο ΟΠ τίη Β νγογῸ 
(0 ΘΆΪΟΥ ὑπάογ ἰδ 9 ζαΐατο τοίχη οὗ 80 Μοββίδῃ, 
δηὰ ὙΠ 16 ἢ} 15 αἰϊαἀοα ἰο ἰη 2 Τίμ. 1ἰ. 12. Βοιλ. 
Υἱ, 17; 450. χνυὶ!. 24: Βογ. υ. 10; χχ. 4----ἃ 
δἰαὶθ ἱπ σὰ (ΠΟΥ βουϊὰ ὈῸ ἀο] νοτοὰ ἔγοιι 8}]} 
δ χοβίσαϊηίβ οὗἉ {818 1179, δὰ ἱεἰγοἀμπορά ἰαἴο ἢ 9 
7}}] ροββοββϑίοῃ οὗ 8}} ὑπ6 αἱ Γὰδ δῃᾷὰ ρον γβ οὗ (9 
ὨΘΔΥΘΗΪΥ͂ Κἰηρσάοῃθ. 1818 1ἰ 15 ψ εἰσ ἢ ἢ 6 ΒΔΥ8Β [86 
ΟοΥ τ ἶδηβ δὰ θορυμ ἰ0 δϑϑυπιο αἰγεαάν, 80 ῬΓ6- 
τηϑίατοὶγ. [80 ΑἸέή,, βιδῆϊογ, οτάβ., Ἠοάχο]. 
Πηδὺ Μοῦ αἴοσ τ ᾶτὰβ ἀσυοϊορθοα 1ἰ86017 ἰη (ἢ 9 
ῬΑΡΔΟΥ͂ ἢ ἰδλ9 ὁπ6 δβἰάθ, δῃηὰ ἱπ πὸ δηδίϊοαὶ 
Βροίϑ, |{|ὸ ἱδδὶ οὗ {86 Απαδδρίλδὶβ, οα (6 οἰμου;, 
δα δἸγοδαυ Ὀθρυῃ ἰο ῥσονδιὶ ἰπὰ ἐμ6 Οογὶπἰίδη 
Ομυτοῦ. θα Ὀοίμ (6 Ὀοίίοτα]θ88 ἀορίδβ οἵ 
βίῃ δῃὰ {16 χίουυ οὗ ἀὐνίῃθ ζγδοθ δ. δἰϊκθ τἢ- 
ΘΟ ργοΒοπαθά, ἐμοπ ΡΘοΡ]9 ἀγοδῖλ ἱμοηλβοῖνο 3 
πο ἃ ΒυρΡΓΘΙΏΒΟΥ, ὙΒΟ80 Κίπράοια, Ἡλι 81} ἐτ8 
δον οὗ δρὶ ἰδ} ἱγ, 18 οὗἩ (18 πον], δὰ ψθογθ 
[86 ΒΟΙΥ Αροβί]οδβ ϑηΐον ποὶ.᾽᾽ ΒΕΒΒΕΒ. 

ΤΏΆΘΓΟ ΤΟ ἢΒ ἴ0 Ὀ0Ὸ οομδίἀοτοί {πὸ ουἰέϊης 
Θχργοββίου---Ὑὶ βου τι ---ἰ 6. ὙΪΠουϊ ΟὟΤ Ρτο- 
ΒΘΠ00 ΟΥ οοὔρογαϊίίοη. Ηθ ἀ0608 ποὶ 6ΓῸ τηθδῃ 
ἰο σμαᾶσρο ἱδοαι τὶ Βανυΐηρ οἴνϑη Εἶπ ΔΏΥ͂ ΡῈ ̓- 
Βοῃδὶ οἴσχοι! ; Ὀκὺ 6 ΟὨΪΥ βἰδίοβ τὶ οι Ρ ἢ δϑ18 
.ι6 ἔδοὺ 88 ἰὺ νγδβ, υἱξ., πὶ ἱπ 81} (μον Ὀοδδβίϊηρ, 
δηὰ ἴῃ δῖ ἐμοὶγ βυρροβοὰ αἰϊδϊππιθηὶ οὗ {μοὶγ 
βοαϊ, δἰπλβ6 1 δηὰ δϑδβοοίδίθα, [ “πὸ δα Ὀθθη 
Ἰοοϊκίπα ἔογπσασγὰ ἰο ργοϑθὴῦ ἰδοῖὰ ὁ ἰδδὶ ἀδΥ 88 
{8 6ἷσγ αἴοῦυ δπὰ 70γ Αἵ,ν.}, βαὰ πο ρῥϑιί, δι ἀ 
ΓΘ ποὺ ποοάσά. 

Ετοῖὰ {{|8 ροϊηξ ΒΘ ὑπ γΠ5 ἰ0 ΒΡΘᾺΚ ἰπ δηοί μοῦ 
ἰοῃθ [“Δηᾷὰ νἱϊ βοϊοπληϊ γ᾽ Α,,}.].-Ἅδ δ του] 
-τόφελον, δοοογάϊηχ ἰο Ἰαΐοσ υϑᾶδρε, ἃ ρμῥϑείϊοὶθ 
αὶ ἰμὸ Ιηἀϊοαίϊνο. [7.6 δα ϊίίου ““ἰο αοἀ᾽ 
ἔουπᾷ ἐπ ΟΌΡ γογβίθῃ, 18 ποί δυϊπογὶζοα, ΟΣ δὲ 
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1685ὶ ποὶ ἀοιιδηοα ὮΥ ἰδ οτἱκίπαὶ. Τμὸ Βοτὶρ- 
ἴσγο8β ἀο ποῦ δυϊμουΐζθ δυσὶ ΔρΡΡρΕΔ1]8 ἰοὸ αοὰ 88 
Βθοῖὰ ἰο Ὀ6 ἰἱῃ σοιοι, 86 Οὐὐ γογβίου ἵγ88 
τηδιο᾽᾿ ΗοΡαΕΊ.--ἰῃ ἅ698ἃ ;---Κ ε Βιχοημίμθη8 {89 
ν15}}--τἴ δῖ γὺ ἀϊᾶ γχοίΐκῃ.---79 ἸΤΟΏΥ οδῃ 
Βαταϊγ Ὀ6 βυρροδοὰ ἰὸ σομπίϊπυθ ΒΟΤΟ, δ ἰΐ πὸ 
ἐπδὶπυδίϑα 88 [10 οὈ͵οοὺ οὗ ἷθ τ ]88: “ἐμδὶ γου 
ταϊχλ αἷνα 08 ΒΟΠῚ6 ΒῆΔΥΘ ἰδ ὙγΟΌΡ Κίηῃράομι, 
[δπὰ ἐμαὶ νὸ πιϊσιν Ὧθ οὗ βοπμδ δοοουπὺ δπιοης 
γου." Κο Πὶκηιοοί, τὴὸῸ ἱπίουργοὶϑ ὑπὶ8 88 ἃ 
ΣΟ Ρ ἰδυπὶ᾽. Τΐδ που]ὰ δατὸ 6685 ἰμἀθοα 
ἰοο Ὀϊογ. δίμον τγγ͵ο τηυδὺ ἰακο ἰΐ δ ἰμ9 ὁχ- 
ἀδόδη μὰ οὔ ἃ κἰοτῖουβ διὰ βίβοοσο τῖβι, ἰ8δὶ (860 
δὰ δἰγοδὰυν γϑδοδβϑὰ {86 βο8]; 80 ἰμδὶ ἐ86 Αροϑ- 

1165, {ποῖ ΓΘΔΟΒΥΒ, τα χῦ ΘΉἾΟΥ ἐμοῖς ΟἸΟΥΥ νἱΒ 
ἴδθπι, ἐμϑϑηλ ἢ) 88 ὈΟΐΒ Ῥδτὶ65 ὙΟΓΘ ἱΏΞΟΡΦΓΘΌΪΘ 
ἦπ ἐμοὶ ἥπδ) ἔγυϊίΐοη ΟΥ̓ ΚἼΟΥΥ πτθα 1818. 8 
δοί! Δ} οὈιαϊποά. “«Ὕο. γοὰ 88.481} 6 ροΓ- 
Τοοίοα, ἐπ θη τγϑ 5}}8}} ἢδνυϑθ 6886, δηὰ ἰΐ9 οηὰ οὗ 
Ἀροϑίο! ο ἱγρου 6." Βεναει. Τιΐδ 18 ἱπιρ! θὰ ἴῃ 
189 οἶδι.86--- δὶ τσ τοὶ ϊ τοῖα νυνὶ τ γου. 
--ἶὰ ὑμὺ8β Βροδβκίηρ οὗὅὨἨὨ ὑμθπὶ 85 ἰ)6 οΥγἰχίπαὶ ροϑ- 
ΒΟΒΒΟΙ οὗὨ ϑ δΙΟΥΥ, απὰ οὗ ἴ86 ΑΡΟΒι]08 88 ΟὨΪΥ 
ῬλΥΐΠΟΥΒ τ ἰπθπὶ, ἢΦ δἀορίβ ἃ ἡ π1}]6 ΡἢΓ6486- 
ΟἸΟΔΥ, ὙΒΙΟΝ δὶ (π6 βδδιπθ {ὐπὸ ΘΟΏΥΘΥΒ δὴ ἴη- 
ΕἸΤΟΟΣ ΣΟΌΘΚΘ δὲ {861} ῥχἱάὰθ (δοιαρ. Οβίδηάονρ μὰ 
060). 
ἫΝ 9. ΕἾοσ.---ο βδγὸ Ῥσγοσϑϑὰβ ἰοὸ βίδίθ υῇδὶ 

ΣΘΔΒΟΏ ἢ δὰ 10Γ [86 τὶβῃῃ υδὲ οχργοββοὰ, διὰ 
ἈΟῪ ΟἰοΒογ ἰδ ΑΥ̓͂ οα ἷ5 ἢθαγί, Τμΐθ γϑδϑοη 
τοῦ 0 Β6θῃ ἰπ ἐδ το ΐβουϑῦ]ο οομαϊ τοι Ὑ ΐσ ἢ 
δο δῃηὰ δἰ5 6]10ν Αροβί]οϑ σοῦ ἰθ, Τὸ σοῃηθο- 
(ἰοῃ ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 δἰαἰθὰ ἐδυ8: “ἴογ ψϑ, 89 ΑΡροβί]οβ, 
“ουπάθγβ οὗ σμ ΡΟ 68, νι ῖ οι (π6866 ἶρσῆ-8νν6}}- 
ἱη Ῥβοιυ ὰο- Δροβί] 68 δῖῸ Ὡοΐ,᾽ Ο81.}), ΔΓΘ 80 Ρ6Γ- 
δοουϊθὰ δηὰ 88] οἰ6ἃ, ἐμαὶ {18 061] 0 ϑἷρ ἴῃ {86 
κίπράοαι οδπποὶ Ὀὰὺ Ὀ6 φΎΘΔΙΪΥ ἀοδίγοα ὈΥ υ8.᾽ 
ΤῊ15 16. 8 ἸΏΟΓΘ ΒΤ Ρ16 ἱπιογργοίδίϊΐοη ἐμδη ἰὸ ἰπ- 
δου ἃ Ῥδγοηίβοϑὶβ πόρθ, ᾿πιρ᾽ γἱηρ: “Ὀαὺ {μὶ8 
οϑηποῖ ΒΑΡΡΘῺ Ὁπὶ1] 86 κίηράοῃμ οΥ̓͂ ἀοἀ ἰδ το- 
γοαϊοὰ: ἴον [ {πὶ η}κ,᾽ ες. Βυοϊκοχὶ 15 τηϊδία κοη ἴῃ 
ΒυρΡΡοβίηρ ἰμαὶ {Π9 ἸΤΟΩΥ 18 δι}}} οοπιϊηυθά, 88 ἱ 
ἦι πιθδῃϊ: “ ΥΘΡΥ͂ ΡΥΓΟΌΔΌΪ αοἀ δα8 ἀρροϊπίθαὰ υ8 
1αλϑὶ ; γοῦ δίῃ σαν ροὸ ἴῃ ἄγβί, ἰμθῃ, δου 8}} (86 
τοδί, γχ9 1ΤΟ]]οῪν βυὶϊ!.᾿ Τμῖ8 ἱπιογρτοίδιϊοι (τ ]σὰ 
ΒΌΡΡοΒοδ ἐμαί νῆδὺ ᾿τητηοά δἰ ρυθοθὰο8 8 ἱἰτοῦ- 
ἦσα! ΠΠ|πο νν180} Ῥγθδθηΐα (ἢ Φ ΑΡροβί]θ ἰῃ ὁ ἴοο ἰζηο- 
Ὁ]9 δϑροσύ ζ0Γ᾽ οὐϑῆὰ 89 αἰπηοϑὲ οδπάον ἰο δάπιϊ. 
ΤΒΘΤΟ 18 0 ἐπηρ]ϊοδιΐοη οὗ (18 βοτί ἴῃ [86 ορβϑῃ- 
ἴῃς νογὰ:--ὈἸΊ ΓΒ Ἰς---δὸκ ὥ---Θοἅ Βδο ΘχὮ - 
Ὀϊϊθά.---ἀ πέδειξεν, 85 ἴῃ 2 Τ688. ἱϊ. 4, ΘΟ. 
ϑέατρον---ὦ.---Τ͵ὸῸ ἱπίοτγργοι ἐπΐθ οὗὁἨὨἁ ῬΔῸΪ δἷοπο 
[88 Οαϊνίη, Β628] ἰ8 Του ἄθη ὈΥ 180 δνίἱοῖο Ὀθ- 
ὉΓΘ ἀποστόλους---- 8 ΑΡροϑί]οα.---Απὰ ἴῃ οα86 

ΔΩΥ͂ που]ὰ τείβῃ ἰο {γ 5]8ι9: "6 οἀ Βδα δρροϊηϊδὰ 
5, [16 ἰαδέ Αροοίΐδα, ἀηῖο ἀθαὶμ [88 Οδινίη, 
ΟἸγΥ58.}, δὴ οδ᾽ ϑοίΐοῃ δυῖϑθ8 ἴὸ {π8, δροσὶ ἔγοιω 
811 Οὐ ΒΟΥ ΥϑϑβοΏθ, ἴῃ {86 ἴδοι, ἐμαὶ ἐπ θῃ ἐπ ανριὶ- 
610 του]ὰ παν ὈθθῺ Ῥυΐ Ὀοίοτο ἐσχάτους:---ἰαδξ. 
--ἶὰ ιιἷἱ8 σοτὰ [πλ]98 ἰδ ΒΘΓΘ 8 ργοάΐοδίθ, δἷ- 
ἰδομοὰ ἰο ὑπ γγῸ ἀοβηΐηρ 18 ορογηιίοη] {μ6γ9 
δ ΘΧΡΥοϑβθα ἴῃ ἃ ΚΟΠΘΓΆΪ ἸΏΒΏΠΟΡ ὙΠδι 18 δῇ ον.- 
ψΔΙΡᾺΒ δίιδίοθα πιοτὸ ἀοδηϊιο}γ---ἰαδί, ποΐ ἰπ νοϊηὶ 
οὗ (ἰπι6, δυΐ ἴπ κταδὰθ οὐ βοοί οι  (λοπείμος ἐπ βγη 
δογίδὴ. --- ΔΒ ἈΡΡροϊπῖθᾶ πηῖο ἀϑαιξ. --- ὡς 
ἐπιϑανατίους, ΟἾΣγΒ.: καταδίκους : ϑαϊὰ.: 
προσδοκίμους τοῦ ἀποϑανεῖν, δοταρ. 2 ὅον. χὶ. 28-- 
27. Νὸ αἱ]υδβίοῃ 18 Βθγθ πιδὰθ ἰ0 δεδίέαγίέξ, οὐ ἰὸ 
ἀξαηβουνα [88 ϑιβἘ} 8 αἴνον Του] Δη, ΟἸγγ8., 
αἰνίῃ δηὰ οἵμβθῦ8]. Τμδὶ ὑμ00, 86 χιδιϑΐδοίουβ 
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οοῃ ἀθιηποὰ ἰο0 ἀοδίῃ, ογο 8180 ὀχροβϑὰ ἰο μι} ]16 
οοπίομρί, 8 8.}}} αγίμον δοὶ Του ἴῃ δ σδυβαὶ 
ΒΘῃἰΘΏ00---ΟΥ 7 ΔΙΘ ὈΘΟΟΠΘ ἃ δρϑοῖδοϊο. 
-π-ϑέατρον, νοι 18. ΘἸθθνμογο οδ᾽ θὰ ϑέαμα. 
80 ϑεατρίζεσϑαι, ΗθὉ. χ. 88---ἰο ἴ06 ντοχ]ᾶ .-- 
[" ποὺ (0 8 Βίηρίὶο οἰΐϊγ, θὰ ἰο (6 ἩΜοΪ6 πνογϊὰ "" 
ΟἾΒΥΒ. ].-- ΘΟΥΤΟΒροπάϊρ ἰὼ ἰμ0 γδηρὸ οἵ {86 
ΑΡροϑβί!οβ᾽ Ἰἰδῦογβ, ννἰοῖι οι σδοθὰ 4]} πδίζουβ δπὰ 
ἰαπάβ (869 Οοἱ. ἰ. 6, 28; Βοπι. Σ. 18).---Βαὶ (μῖ8 
ΚΘΏΘΓΣΘΙ ἰογτ ἰ8 80 ϑροϑοΐα] χοὰ 88 ἰο ἱποϊ δ δ͵βοὸ 
180 ἀνθ] ἴἢ οϑΥθη, ἴπ6 δΔῆρο 16; δπὰ β8ὸ 86 
ΒΟΘΙΒ ΒΘΙΘ ἰ0 Ῥ888, ἴῃ ἐἱπβουσμὶ, Ὀογοπὰ ἴδ6 ἀϊτοοὶ 
ΒΡΌΘΥΘ Οὗ [18 ῬΘΥΒΟΏΔΙ δοιϊνίιγ.---Αα ὑν96}} ἴο 
ΒΏ(618 88 ἴο ;191.--Βὺὴ “ΔΏ(61κ5᾽ ἀο085 δ 
ἴηθδὴ μορὰ ΟΥ ΟΥ]] δηροὶβῖ Ὁπαουθίθαϊγ 116 
ΤΟΓΠΊΘΡ, ΒΏ09 πὸ Θρὶἰποὲ 8 ΔρρΙ ἰοά ; απὰ, δοοογά- 
ἱῃς ἰο Νονν Τοδίδιη δὶ αμδς (σὰ Ὀυϊ οη96 6χ- 
οορίϊοη---νῇ. 8), (λ0 ἴθ ἀθποίθβ ροοὰ δηροΪδ, 
ΠΘΥ͂ΘΡ ἐπὸ ὈΘα ΟὨΪΥ, ΠΟΥ γοὶ {μ6 {νόἊο ο͵45868 ἰο- 
ξοῖμορ. ΟἿ]Ὺ ἴῃ ο880 Ὑἷἕο ἰ6Κα {π6 ψοΤὰ ““5))066- 
(4010 ἴῃ ἃ Ὀδὰ δ8θη86, ἱπάϊοαϊϊης δῷ οὔἦθοὶ [ῸΓ 
ταοοκίηρ δα τπϑ]ἰοΐϊουῦβ ΘΕΪΟΥΤα θη, ὁ8 0 76 ΒΌῸΡ- 
Ῥοδβὸ Ὀβδὰ δηρϑὶβ ἰο Ὀ6 ἰπἰθῃἀοα. ᾽᾽ ὁ διου]ὰ {πῃ 
Ὧθ 6ομρ6116α ἰο ἐδκοὸ {6 ἰδστὰ ““ ΟΣ] ἢ 88 8 
ἀεαϊχσιδιίΐου οὗὨ (μ6 δηιίγο γοδίτ οὗ θοΐη ρα Βοδίὶ]θ 
ἰο 89 αοδβροὶ. Τμΐβ, βοτόνοσ, σουϊὰ 6 δὴ 
ΔΙΌΪΓΑΥΥ ἰπἰογργοίαίϊοι (8090 Μεγ). ῬΒ1]16 
(0 ὈῪ “6 πὸ υπαογβίδπα 84}} οἢ δασίδι, οὗ 
ΟΥ̓́ΟΡΥ͂ Βοτγί, γᾶο ΟΌδοΥτΘ (μ 6 ΑΡοβί]68᾽ δῆ δὰ 
Βυονίης, [80 “Δ κοἾ8᾽" οδὴ ΟἿΪΥ τοθϑη ἰδ οθο 
710 ἤγοιῃ δῦουϑθ Ἰἰοοῖς ἄονγηι ἴα Ἰονίηρ βυιρδί ἢ 
δά ποηάον δὲ 6 Αροβίϊοδβ' βἰοδα  δδίποβα. ὅς 
δ 186 οἱουὰ οΥ̓͂ γε ποδ8ο68 ἴῃ {πο τοϊάϑὶ οὗἨ τ ΔῚΟἢ 
ῬδῸ] 8618 ὑπαὶ μΠ6 δῃὰ .εἷ8 δββοοΐδίθβ ἃσθ οχῆνῖ- 
Ὀϊιοὰ ἴον 8 δροοίδοϊὶθι Οορ. Οδὶ., δπὰ ρβδββδιοβ 
Ἶκὸ 1υϊὸ χχὶϊ. 43: Μείδ. ἰν. 11]; ΗδοΌῦ. χὶὶϊ. 22. 
1 Ῥοί, ἰ. 12. Οἱ ἰδ δΟΒΙΓΑΣΥ͂, Γυΐμον, ΝΟ ἀοΓ, 
Βίβρίη, Βοββοῦ, ἱπίογργοὶ ἰμὸ ποσὰ, οὔ 8Ώ ρ6]8 
διὰ τηοῃ, Ὀοΐἢ σοοὰ δηά οΥἱ]. ΒΘΒΘΟΥ ΒΔγ8: “80 
(80 νον], ὈοὶΝ δηροῖὶδ δηὰ τηοπ, 8τοὸ αἀἰν ἀοὰ ἰπ 
τοβροοὶ ἰο ἐπ ΑΡοΒβί]68 δηὰ (πϑὶγν πυϊηϊβίσυ. [ὲ ἰ8 
8 δρί γἰϊυαὶ Ὀδι116, ἰο τ ΐοῖ Δὸ ἀοΒροὶ ἰσυτροὶ 
ΒΙΩΙΩΟΏΒ ἴδ πιοϑὶδ πῃ πϑᾶυθῃ δὰ ΟἹ δδσίν, ἰπ 
80 δἰπιόθρθοσγο δὰ (6 Ἡ80]6 ὙΥἱβί Ὁ]6 οἰσουϊι, 
ΤῊ Βσθὴ9 Ῥχγοβοηίοα ἰὸ {86 ΘΥγ98 οἴ Πη6Ώ, ἰδ Ὀπὶ 
δ ἰτιδίο οὗὨ ὑμδὶ 1 ἢ κοθα οα ὈΘμἰπὰ ἐμὸ συγ- 
ἰαἷη.᾽" 

γεβ. 10. [“Ακχαΐη (89 Ὀϊ ογοδί ἸΤΟΩΥ: “ΒΟΥ 
ἀἰδογθηὶ οὔυν Ἰοὶ ἔγοιῃ γουσθὶ ΗΟ δγ.ὸ γοῦ ἰσ 
Ὅοθ ουνὶοά---τνὸ ἰο Ὅο μἰιϊθα 1 ΑΙΓΡΟΒΡ]. ΗΘ 
Ὀοχίη5 ἩῈ ἃ σοί ταδὶ ᾿Ἰγίπρ ποδγοδὺ 818 ἱποῦρδι. 
--,)ῦ7|, οο]5 ίοσ ΟἿ σι αὶ 6619 .---ΑΥΘ᾿᾿ 18 
υπάἀοτγοίοοά. Ηδ τπϑϑῃδ: “ἯΙ }ᾶ88 ἴογ ἴοοϊδ, 06- 
σδυ89 ψγὸ ργϑϑδοὶ ΟΠ τὶδί οσυοδοα, δηἀ Ῥσοροϑο ἴὸ 
Κηον ποιμπίηρ 6160.᾽ Οδἰδη ον Β ὀχ ρ᾽ δηδίϊοι ἐγδπ- 
βοϑηὰβ ἰὴ 9 δ᾽ 0]0 τηθδπίηρ οὔ {Π6 τογὰβ: “1 δὲ 
οοπίοθηὲ ουἱ οὗ ἴονο ἴ9ν᾽ Ομ γὶδί δηὰ δ18 σδιδθ ἴὸ 
Ρ888 [ὉΣ 8 [00]. --οπἰὶ γο, νν166 ἴῃ ΟἿ τί δῖ,---ἰ 6., 
(ΒΟΥ, ἰπ ὑποὶν ππίου πὶϊὰ ΟἸτδὶ (ποῖ, “ἴῃ (89 
ΟΒυτΟΝ,᾽ πορ, “ἴη 1} 9 ἀοοίγῖπο᾽" οὗ Ομ γἶδβὶ), δύθ 
ΥΟΤῪ κπονίηρ, ὯΔ] οὗ ἱπεῖσῖ. Τ18 ͵8 ἰσοῃΐοαὶ. 
ΤΉΘΥ ὕαπον ὑμϑιηβοῖτοβ βυσῖ, δὰ βοῖκ ἰ0 9888 
ἴον δυσὶν, ἰη τ οἷν οδοτίβ ἴο σοι πο ΟΕ ἰθι δ Υ͂ 
δὰ βοουΐϊδσ τϊϑάομι. --- 78, ὙΤΘΕΚ, --- ἀσϑενεῖς 
δἰ στιὶ 68 ἃ Ἰδοὶς οὗ ΓΕ, ὙΒΙοδ ΘῺΥ βυρονβοΐδὶ 
ΟΌΒΘΥΥΘΡ ταἰχηὺ δΌρΡΡοΟΘΟ ἰῸὸ οδμβγδοίεσὶσθ ἰδ 
ΑΡοβίϊβ, ὈΥ γϑϑβοῦ οὗἩὨ μΐ8 πιοάϑϑὲ ὑὕθβουῦνϑ ΟὮ ἴδ90 
οὔθ μεαηὰ, ἀπά οὗ δὶ8 Βυδονίηρ οοπα οι ὁπ ἐδ9 
οἰμοῦ. (Οοπρ. 2 Οον. χἰϊὶ. 4; χ. 10). “Ἴλιο 
ἩΟΣὰ ΟΧΡΤΘΒ868 ἰδ ῬΓΘΥΘΙΙες ἰο.6 οὗὨ (Π9 Αροϑ- 
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6165 τοὶ ἀ---ἃ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ ΟΥ̓ ΘΟΙΧΠ 686, ὮΥ͂ Υἱτίπο | οἢϊοά, ἰβ δὶ Ἰοϑδδὺὶ δου ϊδι}, βίποϑ ἐπὶ θα θοπηδ8 
οὗ νου ΒΘ γΦΔΒ {86 ὈδίοΓ ΔΌΪ6 ΄ἴ0 γϑοοῖτο δι ΘΚ ἢ 
ἤἔγοτα αοἀ." ΝΈΑΝΡΕΚΗ. (00 ἰΐ. 8).--Ὁαἴ γο, 
δῖσοιᾷ.-- Ἰσχυροί δυρχοδβίβ ὑ89 ἰά68 οὗ ὁ Ὀο]ὰ, 
ὁδουκοιίίο ἔοι -Ρυϊίηρ, τ δῖο οανγὶοὰ ὑῃ6 δῥἢΡ- 
Ῥόδύδηοθ οὗ δεδυιρίΐου, δηἃ “86 Ῥγουῦά Ῥδγδὰθ 
ΟΥ̓͂ ΔΌΪΙΣΙ 65 (μὨδὺὶ ΤΟΥ ἀοτγοά ἤγοτα {80 ογὰ.᾽" 
ὝΠΟ ιδΐ8, (ΠόΓὸ 8 οἸοΘΟΙΥ οοπποοιθα ἰδ δοπάϊ- 
ἐοι, τιίοι, ΌΥ τονουϑίηρ [86 οτάοσς οὗἩ {δο 6οῃ- 
ἐχϑϑίΐί, ἰθ ργοβοηίϑα ὅγε. -- -σο, κ] σίου ,--- -Ἐνόδοξοι 
ἃ. 6., ἴᾺ ΒΟΠΟΣ δηὰ ΔΌΣ ΒΟΥ Υ, ΟΥ̓ ΓΘΆΒΟΏ οὗ γΟΌΓ 
τίϑάοτμι δηὰ ροόνον.--ὉὰΞ τγθ, ἀσδρ]1896.--- 
ΓΑἌτιμοι, ἕ. 6., νοϊὰ οὗ οδίθοια, ἴῃ ἀϊδρτϑοθ, 88 Β06 ἢ 
ἦπ {πὸ βῃδιινοίαὶ ἰγοδίτηθηὶ γϑοοϊσοα. 0 ΒΌΡΡΙΥ 
ἐδὸ πογὰβ: “ὁη βοοουπί οὗὁἨ ΟἸγτὶδὶ,᾽᾽ δηὰ: “ἰὴ 
ΟὨτὲβι,᾽" ἴπ {ῃ9 βοοοηὰ δηά ἰἐπϊγὰ δηιξι μοϑβὶβ, 18 
ὈΠΙΘΟΘΒΒΑΤΥ, ΔΙ Βουσῃ ἱἰλ που]Ἱὰ γὶοϊὰ διίὶπρ 
56:80. 

χκπα. 11--18.---ΗΠΑ ὮοτΟ Ἰοατθβ ἐδο δι  δδὶβ, 
Φιηα κο65 οἢ 0 ΘΕΪΔΓζΘ ΡΟ ἐμ 6 ἀοπίἰ υϊοη δηὰᾶ 
Ἰσηοιιΐην οπάυγοα ὈΥ 80 ΑΡοβί]οβ. [ΗΠὺἦ 8 ἰγοηγυ, 
ἴοο, ψίντοβ ὙΔΥ ἰο ἀθθρ, δαγιηοϑὲ δ  πρ, α νδἰκοη θὰ 
ἴπι Ὑἱ εν οὗἉ 411 6 δὰ οποουπίογϑα (Ὁ. Ο γὶδί δηὰ 
ἴον 6 ΟἸυγοῖ ; δηᾶ 18 βρὶνλὺ ΤΩ ΠΟΥ (0 ἰἢ9 
κίον τηοοὰ τ ΐο ἢ ΒΡΘΑΪΚΒ ἴῃ τον. 147].---ὺπῦοόο 
Κι ριϑδοηῖ πουτ.--Τὴ)ὸ ἀοεὶ χηδίϊο δβίδηὰ 8 
ἦπι οοηΐγαϑί ἢ {Π6 ““ΔΙγο δα γ᾽ οὗ γϑυ. 8. 8119 
ΠΟΥ δοοιηθὰ (0 ἤᾶνθ σοῦ ἰὨτουκἢ ἰγῖδ]8 ἰπίο 
ἘΡΙΌΤΩΡΕΒ, 9 Ὑγ85 8.11} ἰπ ἐμ ταϊάβί οὗἉ σου Ὁ] 9]. -- 
ψσοὸ ὈοΐϊΒδ ΒΌΠΚΑΘΟΣ δηᾶ τδὶτοῖ δηᾶ δ16 ἐπ 
τυυδηῖ οὗ ΟἹοΟΤΗΪ ἢ Ε.---Γυμνιτεύειν, 2 Οον. χὶ. 27: 
δι. χχν. 86; 988. 11. 16; 18. 1γ}}}. 7. [0π 
86 ἔοσια οὗ {Β18 νϑὺῦ 860 ἬΪΠΟΡ, ἢ χυὶ. “ΕἼΤ 
γυμνός οτιθ ψου]ὰ οχροοὶ γυμνίτης διὰ δΔοσογα ᾿αῚΥ 
(μ6 δαϑὲ οοὐά. ἢανο ἴῃ (818 ΡὈΪδοο, γυμνίτενομεν, 
Ἡῖσῖὶ γὸ πηυϑὶ ποί, ΠῚ ΕΣ. ἀπὰ Μογον, ἐδῖκο 
ἴον δὰ ΟΥ̓ ΒΟΡΤΆΡ 64] ἜΥτοΥ.᾽.- -δὴᾶ δχθ Ὀτΐ- 
ἐοτεοά. --- Κολαφίζεσϑαι, ἰο δὲ δεαίεη υἱἱὰ [εις 
{εθδιΡ: Μαιίίῃ. χχυΐϊ. 67: 1 Ῥοί. 11. 20.--ἀιυᾶ 

6 πο οθεΐϑίῃ ἄν] ἔκ ΡΪ8Δ06.---ἀστα- 
τοῦμεν. Τἴδ6 ποτὰ ΟσΟμγΒ ΟἾΪΥ ἢ6Χ0,--- 1, 
ατε οἱἐλομξ ἤτεά αδοάε---λὰ Ῥοϊπίδ ἰο δὲ σαὶ διοϊά 
Ῥετβεσυϊΐοηβ [806} ὁ8 Ῥϑὺ] οὗἴϊθῃ να οὐ] ροὰ ἴοὸ 
το κα; δηα ΠΥ τοὶ 4180 ἰο0 ἷβ Ῥογροίυϑ) ᾿ουγΠοΥ- 
ἴηγε, βανίηρ αἴσῃ Ὁρ Βοῖλθ ἰο ὃθ (9 δοπεΐηθ 8) 
ΤΩΪΑΒΙΟΠΑΤΥ ὑπαὶ δ0 νὰϑ)]--δὴλᾶ νγ9 ἸΑῦΌοΟτ,--- 
Ετοτὰ ρδΐῃβ Β6 ἐυγ8 ἰο ἰοἶ]5. (ΟοΡ. ἰχ. 6; 2 
Οον. χὶ. 7; 1 Ὑμοαβ. ἱϊ. 9; Αοίβ χυΐἱ. 8).--- 
ὉνοΥ κί ἢ (,, ---ἰ 6., 85 ἃ ἰγοὰ ρϑυβοη.---σ ἢ ΟἿ 
οσσῇ παι δ.---Αοοογάϊηρ ἰὸ ατοοῖ ποϊΐομδ, ἐμ 18 
ἐμγοϊτοα ἃ βοτί οὐ ἀΐβρταοο (ἀτιμία).---Βοίη 
Σου θα νγϑ Ὁ]688.--- ἢφΨ Βοτο 2068 ὁπ ἰο ὀχ δι 
Ἦϊ8 86]{-ἀδῃ 8] ἴῃ 8.1}} οὗδου οσιηβ, 88 Βῃοσῃ ἰὴ 
Ἠΐ5 ἀδροτίποπὶ ἀπάᾶον 11] ἀϑαχο. “[ἢ σϑαυΐδ] ΓὉΣ 
Ὑϊοκοῦ πογὰβ οὗὨ ὀχοογαίϊοι (λοιδορεῖν), νγὸ αἷγθ 
οοὰ ποτὰβ οὗ Ὀδηεαϊοίϊοη (εὑ λογεῖν).᾽ ---Βοίης 
Ῥϑιδϑοιυϊοᾶ νγὸ δβοθοςσ 11.-- τ δ., ὑπο ἃ Ῥοῖ- 
αἰπέθεϊ δὰ δοίἷνθ μοϑι 11} (διωκειν) νγϑ θα Ὁ 
Ῥαϊΐεποο, τιΐο τοΐγαϊηβ γος χοίδ]διΐοη ΟΥ 
Ταοϊδίθησο, 8πἃ 1οἐ8 811} ρ8858 (ἀνεχἔσϑαι).---οίπ ας 
δοϊαστηοᾶ,ντο Θαῖτϑαῖ.--- ΕΟΥ ΒΔ ἀΘΤΟῸΒ ΒΡΘΘΟᾺ- 
69 (δυσφημεῖν) νγχὸ Τί τη ἀϊδθυδοίοηΒ (παρακαλεῖν), 
Θηϊγοαδιίο5 ἰδ “6 ὑπ᾿ ΡΒ ΤΩΔΥ ποῖ ΒΔΡΡοῃ, ποὶ 
ἐπίογοοδαῖοπθ Ὀθίοτο αοὰ π᾿ ΟαἸνίῃ ; Ὀὰΐ ΒίΔΏΪΟΥ 
Β4γ5: (1) “'νὸ οὔ οσ οοηδβοϊαδίίοη, οὐ (2) 88 ἷπ υϑν. 
16, ἐπτὸ δηίγαδὶ τῶθῃ ἴο 70]1ΟἿ ΟΣ ΘΧΔΙΡΪ6;,᾽ 
Φαμρ. 2 ον. ἱ. 8]. 1 τοοάϊηρ βλασφημούμενοι, 
ἴω πάσα το! διιρροτίοα [800 ἀπᾶθν [δ6 ἰοχί], 
αηᾶ ἴ{ Ἰηοδὴ5 ΘΒαΘΏ ΔΙ (μὴ βϑῖθ (πΐηρ.-- 
ἜΘ χοάϊοαθ σΌΣδΙ Ρ8 ΔΙῸ 8180 ὑμογοΐῃ ἰτὰ- 

Ἷ 

1 ΟὨΪΥ π ΒΘ Θοὰ ἐδ ὑπὸ οὈὐθοὶ οὗὁὨ {πὸ ὈΪΑΒΡΆΘΙΩΥ. 
[Βαϊ π}γ 8δου]ὰ ποί {πΐ8 ἰάθϑδ ΘΩΓΟΣ ἘΘΓΘ 88 γγ8}], 
Μὴ θη Ῥ60} οαΥΡὶθα οἱ ἰτπη86}7 ἰμ6 πδιηο οὗἩ ΟἸγδὲ 
ἩὙΠῚΘΝ ὙΔ5 ὈΪΔΒΡΒοπιθὰ ἴῃ αι ἢ ΤῊΪΒ γ͵ἃ8 ἐμ9 
δβογοϑὶ βροΐ ὁπ ὙΪοΝ ὁ ἰτὰθ Αροβίὶϊθ οουἹὰ ὃ9 
δἰϊβοκεὰ. Ησποθ ἴῃ {μὶ8 νογὰ δὶβ βιδιθιβοπὶδ 
Ῥοδοῖ 8 οΟἸἰπμαχ] ἴῃ ὑμοδο ἀθοϊασδαίϊουβ Ῥδῃὶ] 
εἶνοβ ὺ5 ἰο υπάοτϑίϑηὰ, ποὶ (848 Μουθγ) δαὶ {89 
ΑΡοβί]98 ΘΡΘ 80 ΥΘΥῪ ἀοδίξιαἱθ οὗ ΒΟΠΟΡ δος 
ἸηΘΏ, ἰμδὲὶ ὑπὸγ αἀἰὰ ποὺ οδγΘ9 ἴο νἱπάϊοαίθ ἐμ οτὰ- 
βοῖνοβ δζδὶπϑί ὑμοὶν υὐἱ]Πῇο γα (88 ΡΟΓΒΟΠΒ ἀο διὸ 
ἮὮΔΥ͂Θ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο τηδὶ δἰ), Ὀαὶ ἐμαὶ ὑμποὺ βουσὶ 
ΠΟΠΟΡ [8617 ὉΥ ἰδ8 τοαυϊιπρ πὰ ουϑγοοιηΐηρ 
6Υ11] τ μκοοὰ, (Οορ. Μαίί. νυ. 44: [υκφ 
χχὶϊ!. 84. Αοσὶβ νἱΐ. 60; Βοπι. Υἱἱ. 14, 17. 1 Ροὶ. 
111. 9). 
ἜΠΗ Ὧθ ΤοίατηΒ ἰ0 {86 δἰ 1019 ΘΧὨὶ ὈΪΓΟΣ οΥ̓͂ 

(0 ἀἰξοπον ἱπὶο Ὑὶσὰ ἐὮΘΥ ἮΘΓΟ οδβί, δηὰ βοὶδ 
ἰι οί ἱπ ἀθοροδὲὶ οοΐϊοσβ δῃά αἱ ἐΐπὸ οχί γοιηθδὲ 
Ῥοΐηϊ.---δὃα 19 τοΐζ!89 οὗ [86 νυγοιτἹᾶ δανθ νγ9 
ὈΘΟΟΣΏΘ.---Μογ.: “1ὐ ἷθ 88 17 τὸ ὙΟΥΘ ἰδ 6 Βοῦπλ, 
{86 γἱ]οδὶ ἀγοζδ οὗ τηδηϊεὶπᾶ.᾽ ἘΤ}18 ἰάθβ, Ἀον- 
ἜοΥοΡ, που]ὰ ποῖ Ὁθ Ἰοὺ ἱΐ, (ἢ Τα μον δη ἃ ΟΥ̓ ΘΥΒ, 
ΝΟ ἬΟΥΟ ἰο ἰγϑιδὶδίθ 80 ποσγὰ περικαϑάρματα: 
δίπ. οβεγίπσο, ἴῃ δἰ]υκίοη ὁ δὴ διηοϊθηὶ ουδίοπι 
[η9 δσοπίϊηθδηοθ οὗἨ Ὑὰίοιι, ΒοΟΥΟΡ, ἴο {86 εἶτα 9 

Οὔ π6 Αροβὲ]θ οδῃποὶ Ὁθ ΘΟ δά ΠΏ Υ δϑβοσίθαά, Οὗ 
ἐμαὺ ᾿ὲ νγδϑ 8οὸ ἴδν μοϊ ἃ ἴῃ ῬΟΡΌΪΑΥ ΓΘ ΘΙ ΌΣΘΏΟΘ 
ἰπαὲ ἰλ9 οχργοϑβίοῃῃ σου Ἱὰ Ὀθ σϑδαῖγ υπἀογβίοοα 
ἴῃ (15 86 066), υἱΖ., ἱμδὶ οὗὁἨ ἀογοιπρ ἰο ἀδδίν 189 
γἱ]οδί τηθη, Β.0 ἢ 88 Β΄δυοϑ διηὰ τῃδ]οΐδοιουθ, ἴῃ 
ΒΘ8ΒΟΏΒ Οὗ ρυῦ ϊο ΘΑἸδι Υ, 1ῈῸ00 (ἢ 6 ῬΌΓΣΡΟΒΘ οὗ 
οοηδυσίξηρς οὔ ἤγοτα μ6 τοδὶ (89 τσὶ οὐὗἩ [89 
Ὀοϊίγ. Τθθθο λοπιέπες ρίαοἶατεδ ὙΟΥῸ ἱπάοοϑά 
ἀοαοϊχηδίοα ὈΥ͂ {9 δία ρὶ ο νογὰ κάϑαρμα: Ὀαὶ ῃ 
ῬΙοΥ͂. χχὶ. 18, ἐ9 ΧΧ. εἶντοβ περικάϑαρμα ἴον 

86 ΗΘΌΤΟΥ 25; εἴη οὔετίησ. Τὶ ̓ ἀοποίοβ ρωτγί- 

“ εαίΐοη, τοταοιοῖγ, ἐχρίαϊίοη; Ὀαπὶ α͵8ο0, ἰμδὶ νι ϊοἢ 
18 Ρυγχοὰ δ'σαυ, Μέιλ, γολιδε, οδαΐ; ἴὰ Ατὐνίδῃ, α 
γερτοδαίε πιᾶπ, αἢ ομΐοαδίέ. [ΟΊ νη ΒΥ ἰδμαὶ 
ΦΡΘΩΙ, ἰῃ δἀάἀΐης ἢ 9 ῬγΘΡΟΒΙ ΓΟ. περὲ, ΒΘ ΘΠ8 ἰ0 
ἢδγτο δὰ δὴ ουϑ ἰὸ ἰὴ} Θχρίδίουυ γἰϊθ 1(86]7, 1π68- 
ἸΟὮ 88 (Π089 ὈΠΉΔΡΡΥ Πιθῃ, ὃῸ 6 γ6 ἀονοὶοα 
ἰο οχϑογδίϊοηβθ, ψογο ἰοὰ σγομπαᾶ ἰπγουρσὶ (89 
βἰγοοίβ, ἐδδὺ {π6γ τι ΘΑΥΕΥ͂ ΔΎΒΥ ΤΣ ὑπ πὶ 
Ἠδίονου ἰπογο ἯΔ88 ΟΥὨ ΟΥ̓] ἰῃ ΔΩΥ͂ ΘΟΥΠΘΣ, ἰμαΐ 
{16 οἱ οδπβῖηρ τοὐκιὺ δ6 ΤΌΤ δοτηρ[εἰ6.᾽ Ηοάρο 
ἐπ ΚΒ ΘῺΥ Βύσμ 8]] υδῖοη ἱτυρΓΟΌΔΌ]6, ἱὰ 6ΟΏ86- 
αυθησθ οὗ {6 ὉΠΘΟΙΩΙΠΟΏΠ 688 οὗ 86 ουπβίοια, 
“Ὁ ΡΆ}),᾿ ὯΘ ΒΒγ8, ““σογίβ  ὩῪ αἰὰ ποὶ οοηδί ον 
ΒἰΤα86]7 ΟΥ Ηἷβ βυ δου ΒΒ 85 8 Ὀσορ ἰδίου [ὉΡ 
Οἴ6Γ θη, Τ86 ροὶπί οὗ δοταραγίβοῃ, ἱἢ {6.0 ὮΘ 
ΔΗΥ͂ δ']υδίοπ ἰο 86 ουδίοιῃ ἱπ αποβίΐοη, 18 ἰο0 {9 
γἸ]θη688 οὗ ἐδ νυἱοὐϊπιϑ τ ὶσ ΘΓ6 δἸσαΥ8 ΟὨΟΒΘΕ, 
ἤγοτῃ [89 γον 8] 688 δηὰ ὑἰμ6 ἀοδρίδοά. Γυϊμον 9 
ἐπ ογργοίδιϊου, αίνθη ἈΌΟΥΘ, δοοουὰβ νγ6]} τὶ; 
ψ δὶ 701]10ν8.-- ἃ οὗ 411 τϊηρα τ86 ΟΞ-- 
βΒοουσίπρ πηῖο τὲ9 ὅδΥ .---περίψημα, ἰλαΐ τολίολὰ 
ἐδ υἱρεα ο΄ (περεψᾷν) ἴπι οἱοδηβίηρ, δογαρίησε δια 
ἤίπισο. ΤῬΗΐ τοτὰ 8δ]80 ὁδοῦγϑ ἴῃ ἰδ ΖῸΓΠ}}18", 
τὶ τ ϊσἢ (6 Βυτολὴ Υἱοιϊϊτηβ, γᾷ σγογὸ μας" 
υηάονρ ἐπ δΌγΒο, ογΘ ΟΥ̓ πα ΥΥ οοηδοοτδιθα: 
περίψημα ἡμῶν γένου ---ἦτοι σωτηρία καὶ ἀπολύτρ- 
ὡσιὶς : ὍΘ ἴποὰ ΟΌΡ οχρίδίζοῃ, ὑμδὲ τσὴ ὉΥ ὯΒ ἰΒ. 
Βοὶ δρατύ ἔον {89 ρητὶ δοδιίοη οὗ {86 τοδὶ (8482). 
ΜογϑΡΒ οὈ)οοίίου ἐπδί ἴῃ {18 ο456 {ἰδ ρῥΙυταὶ, 
περιψήματα, ψου]ὰ Ὀ6 γοηυϊτοᾶ, Ὀθόδι50 680} ἰηἀϊ- 
Υἱάυλὶ που]ὰ Ὀ0 τοραγαθὰ 88 8 δβερδζγωίθ βἰῃ-- 
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οδοσίη δ, ΠΒΤΑΪΥ Ββι}88 668 (0 Βεὺ 881ἀ 6 {μ18 οὈ)οἰίοη, 
βίῃοο δὶΐ μ6 Αροβίϊθβ συ ἂῦ Ὀ6 ἰδίζθῃ οΟ]] ΘΟ ΥΘΙΥ 
88 σοι ροβίης 016 Βιολ οδογίης. Τὸ Αἀθηϊιϊνθε, 
κόσμον,---πάντων : (λε τοτία᾽ 8,---οαϊ (μεῖον δία πα 
δτθὶ 85 διαρ μα ι10) ὈΥ ἐμπ8 Ἔχρὶαπϑιίίοα, ἀθηοίρ 
ἐμόοϑο 080 ΟὐὙ86 ᾿ς 8 ο ἔμ 6), δηα ἴῃ Ὀ6}}4]1 
οἵ ψἰότα ὑμὸγ δῖὸ βδουίβοθα, [18 (πθ βθοοπὰ 
οἀϊάοι, Ὑ πο 18 Ροβιμβαμιουβ, (ἢ 6 φαΐίον δα ἀ 8], 
Βονοσί6 1688 υγυλϊου (λ9 περι, ἰῃ περικάϑαρμα, Ἀαγ- 
ἱηρ δηγίδίηρ ἰο ἀο νυ ἱ {}818 (Δ π8] οΖοΊΒΙΥ πὶϊὰ (Ἐ 6 
ῬὮγα86 περὶ τῆς ἁμαρτίας), οΥ Μἱϊμουῦ ΔΗῪ βυρροτγὶ 
Ὀοίης σίνοη ἰο {86 δββιιπηρίοη οὗ ΔῺΥ Οχρίδίοσυ 
γἰγίυο ἴῃ (6 ΑΡοβί]θ᾽8 βυβοσίηρθ, Βιυΐὶ δ) βουρὶ 
ἰδ6 ἰάοα οὗ οχρίαἰλοπ δθὰ ἀθ] Ἰὕθσϑησο ἱμβσοὺς ἢ 
δηοί Β6ΥΒ ΒΟΥ ρ8, 6ΘΒΡΘΟ14}}γ οὗ ἐμὸ συ ἐὸν Ραγίγ, 
σοίη68 Θ᾽ ΒΟ ΠΟΓΘ ῬΓΟΙΩΪΠΟΠΟΪΥ ἤογναχά, δὰ {μὶ8 
ἐβ 0 βίγοπιχοβί ἀοδβὶ χῃαίζοη οὗἨ ζ6] 1 δι ῖὶρ ἴῃ (9 
δυβογίημθ οὗ ΟἸγὶδί, γ0 ν͵8 γϑοϊζομϑα διηοη 
(8ὸ ἰΥθαδ τ βου; δηὰ δ᾽πουσὰ 89 ΑΡροϑβι]9 
ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ ἷ8 οἴδοϊδὶ βυ θυ ἢ 05 ἰῺ ἰτηδροθ ἀγα νγη 
ἔγοταυ ὑπ 9 β8ου βοΐ] ΡΗΓΘΒΘΟΪΟΩΥ, ἰὼ οτάσν ἰοὸ οὁχ- 
ῬΓΘδ8 ἰδ σγϑδίῃηθββ δῃά ββϑποίγ οὗ (86 οπα ὑπο Υ 
Ταγι βοτγοά, υἱΖ., Ὀϊοδδίηρς 07 ἰὰ6 ΟΠΌΣΟΣ δηά {μ6 
γνου]ά: γού {118 (πουλύ 18 Τογοῖχε ἰο ΟΡ οοπίοχί, 
Δηα, 411 εν 29 οοηβι ἀοτοί, ὑῃ6 ἀχρ]δπαιίοι σίνυθα 
ἰὰ ἰδ6 ἐγδῃϑιδίϊοῃ ἄθβοσνοβ (86 Ῥγθΐογθῃο096.--- 
Ηδτο νὰ ᾶγο 8 ἀοβοσγίρίΐοῃ οὗ (δ ἀδοροδὶ ἀ:8- 
ἔταοο. [ΠΣ ἀδβ ΟΣ ἢ ̓ῃ ΧΘὨΙΟΊΒΙΥ ΔΥυθ8 [ῸΣ (ἢ 68 
Βδοχί δοϊδὶ 1Δ941.. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΉΗΙΟΘΑΙ͂,. 

[1. Το ργοπιϊδεα φσίοτῳ ο7 δεϊϊουετα ποὲ ἰο δὲ τε- 
αἰϊχοά λεγε οὐ, εατίλ, 85 ἰδ ΟοΥὶ ἰαηα βοοιηρά ἰο 
ἐμὴ ὈΥ μοῖρ οοπάυοὶ]!. Τὸ σὰ νἱϑῖν οἴ 
ΟἸτὶϑὺ δὰ οὗ ΟὨγϑ δηλ ΘΟμλὈΪπ68 δὰ [ἀ68]181ὲ 
δὰ Δ ΚραϊΐβὰΒ. Οοὁδ ἔΐὸ ὁη6 δηὰ, ἰπ ΟἸγὶϑὶ οἹά 
πἰηρβ Βανὸ ραβϑβϑὰ ΔΙΎΘΥ δηὰ 4]} ἱμπϊηρ8 ὈΘΟΟΠῚΘ 
πον. (2 ον. νυ. 17). Ηδ νψδο Ῥο]ίονθβ ἴῃ ΟἈγἰδὶ 
1188 οἰογπδὶ 16 μ 80. 111. 86); αοἀ 88 αυϊοϊκοποα 
:8 πὰ Ομσυιδθί, δηα ἢδ8 τα βοὰ ὺ8 ὕρ ἰοχοίμον, δπὰᾶ 
Ἰηδθρ ἃ8 ἴο Βὶὺ ἰοροίμον ἴῃ ΠΟΑΥΘΗΪΥ ΡΪ]δοο8 ἰῇ 
ΟἸγῖδὶ (ΕρΒ. 1. ὅ 8.), Βαὺ οπ ἰμ6 οὐδοῦ δδπὰ, 
ἀι ἀοίῃ ποὶ γοὺ δρροᾶνρ ψβαὺ τ 881} δ6 (1 
ὅηο. 111. 2); οὔν Ἰιΐο ἰ8β ἱὰ νὰ ΟὨγῖβέ ἰὰ αοὰ 
(Ο6οἹ]. 1.1. 8); γγὸ Βοχτθ Ὑγ8}}κ ὈΥ ἔδιι αι, ποὲ ὮΥ βίχεὶ 
(2 Οογ. νυ. 7); γ)ἷἢῸ το ἱπάροα βαγϑά, "αΐ ἱΐ 18 ἴῃ 
᾿οΡ9 (Ἰβοπι. Υἱἱ}. 24).--- 18 Ἰαϊίου 8116 οὗἨ ΟἾ τ Ἶ8- 
(ἰδπϊγ, τ οι 8 Ὀφίοκοποὰ ἴῃ [8}6 ΥΘΡΥ͂ ΟΓΟΒ8- 
Ὀδδγίηρ οἰατγδοίον οὗ ΟΣ δι᾽ 8 Κη ζάοαι, 18 αἰἰοχ}ν 
ταἰὶβδρρυθμ πα οὶ ὉΥ͂ ἃ [4186 1Δ68]ΐδτα, νυ ἃΐοἢ που]ὰ 
δηίοιραίο ἴῃ (8 118 {πὸ φἴοσυ οὗἨ ΟἿ γ8.᾽8 κίηρ- 
ἄοκι, ΒΕΓ. }κ8 ἴσοῦλ 8}1} ΘΠ ΠΟΥ οὗ βϑυβξοτγίηρβ δὰ 
ἰχῖα]β, Ἰουθβ ἰο Ἰυχυγὶαύθ ἴῃ 86]}-8ε θέλοι, ἢ. ἀπά 
πὰ ἰδ ΘηἸογηθηὺ οὗ ὑπὸ ΥἹΟΒῸΒ δπὰ ἐδμὸ φίουυ 
ψΒΙοΝ ἄγ ἰὴ ΟἸισιϑ, δα βοο κ8 ἰὸ 8 Κ6 8ἢ 
ἀπηργοβϑῖου ΔΌτοδά ἢ ἐμ ΒΟΥ οὐ δἷμθοῖ 
Ἰοδγπΐηρς δηᾶ βοΐθῃσο, 80 {πὺ ΟὨΥΒι 1 ηγ 58 8]} 
αἰἰαΐῃ 0 ΒΟΠΟΡ δηὰ δυϊιοσὶν δηὰ ἱπδθυθηοο 'ἱπ 
(ὴ9 του], ἴῃ δοοοσάθῃσο νὰ ἰμὸ ἰγαϊ ἐμαὶ 
Ομ εῖδὲ 18 (6 ᾿οτὰ ἰο τ οπ 8}} ρον Σ ἴῃ μθαυθη 
διὰ ὕροὰ ον ὈΘ]οηρ8---ἃ ἰσυῃ, ποι 10 ἰδ 
οἰαἰτοα, πιιδί τηδηϊξοδὶ ἰἰβ6 17 ἸΟσΘ δῃ ἃ ΟΤο ἴῃ 
{16 ουὐναταὰ οομπαϊίΐου οὗἨ ἰμοβθ γῆ. δΓὸ }18. 
Τμὶθ Ἰάθ4}18πὶ 18 {86 ἐγυϊίαϊ βουτοθ οὗὨ τνδγίοιυβ 
Ζοτιωβ οἵ δηλ οἴϑια, ἔσγοιῃ {δ 6 δπίϊοϊ ρδιΐοι οὗὨ 116 
Το ρ8] σΙΟΥΥ οἵ ΟἈγῖδὺ Ὁγ (86 Ἀοιηΐδὲ ΒΙΘΓΆΣΟΆΥ, 
δὰ ἴγουλ 1:0 ργοββοδὺ ΟΒ Πα βπὶ ΒΟ δίτηβ ἰο 
Βοί ὋΡ ἃ βοτί οὗἨ βοαυ]ανϊζοα κΚἰηχάοτα οὗ αοάἀ (88 
Βροπ ἴῃ ἰμ9 Απμαραρώδβίβ οὗ ἰμ9 16. σθαίιτγ), 

ἀσνη ἰο 86 τηοϑί γοβηφὰ ἰῃθΟΥ 168 οὗὨ δ ῥγορτϑδ': 
ΒΥ 6 ΒΡΙΣΙ [04] ἐγ αϑοσταλαίίοι, δοσογάϊηρς ἰο ν μ!οἢ 
ΟἈν διδεῖ 8 συ} ἰο ροσναὰθ ἐμ νν})0]9 
Βυσδῃ ΣδῸθ ἴῃ 8]} ΒΡΏΘΓΟΒ οἵ 116, δηα ἰο οτο;- 
ΘΟΙ16 8}} Ορροϑί(ἴοῃ, ὑπὲ}} αὖ 1αϑὶ ἴΐ οὶ ροββοβ- 
βίοῃ οἵὗὅ, ἀπὰ δββι τ ]δίθ ἴο 186], 811 σουθγηχηθηΐβ 
δηαά Ββοοΐ8] ουβίομῃβ, δπὰ ατί δηὰ βοΐθπμοθ, δηὰ 
(88 ΔΡΡΘΔΡ 'π 711 ρίοσγυ. ἴΙ͂ῃ 811 (μῖ8 γα 860 8 
Ῥοϊαίθηϊσίηρ ἱπουΐηρ οὗἨ ἰῃ0 ββδὺρ οοπίγββί, 
Ψ οὶ οχὶϑίβ Ὀοίννοοῃ ἐπδ Ῥγοϑομὲ οοπάϊιϊου οὗ 
0 νοῦ], χοοίοα 848 10 ἰβ ἐδ. 19 οὗἩ δδίῃσο, δπᾶ 
86 βρ τἱὶ οὗἩ ΟἸσῖϑί ; α͵8ο, 8 υδὶῃ 861 β βιοίεπον, 
ΒΊΟΣ ΒΟΡΘΟΒ ἰο πὰ ἴῃ {μὸ δἰϊαὶ ππηοπὶ οὗἩ οοσίδια 
ΤοΒυ]ί5, 1 ἰδὸ τοϊδίϊνγο ᾿ωρσουθιηθῃΐ οὐὗἔἁὨ ΟἿΣ 
ΘΔΥ ΠΥ οοπα!οη8, ἴῃ [89 αἴονν τ ΙΟὮ 186 Βυ οὗ 
ἰγσυὺὰ δηὰ σὶρ θουβηῃθ8β ΤΔΥ Οδϑί ΟΥ̓́ΘΣ ΠΏ ΠΙ ΔΕ 
δϑδιγβ, ἴῃ {86 ΓοΪοσδίϊοι εθοίοα Ὀγ ἐμὰ αοβροὶ 
ἵῃ 8}} ἀδραγί πιθηΐβ οὗ Ἀσπηδ δβοοίοίγ,---ἰὴ Βῃοσί, ἴῃ 
{86 πιοαϊ οαίίοη οὗ (9 πδίυγαὶ Ὁ {86 Βρίτιϊιδῖ, 8 
ἔοτγτῃ οὗ} 19 βρτίηρίηρ ὁαϊ οὗ, δη ὦ ἀογνο]ορίῃρ; 156] 
ἔτοπι ἴΠ6 αρίγ4] ἀπὶθ {86 παίυσαὶ, δὰ 80 
ἀγϑδῖηβ οὗὨ ἃ ργοξγεββίγο τϑδ) σαίΐοη οὗ {π6 κί ρ- 
ἄομι οὗ αοἂ οἢ οατΒ. ΟΥ̓ δὴ δροβίββυ, οἵ ἃ ἔδθαυ- 
ἔα] οδίδϑίγορμο, οἴ Δ Ιο σῖβὺ δηὰ 5 ουθυ γον, 
οὗ 8 Π6Ὺ ΘΔΥ̓ΘῺΒ δηἀ ἃ πον δα ἢ 70] οί ς ἘΡΟῚ 
{(ῆὴ96 ἀφδίγυοσίίοι οὗὨἨ ἰλ6 οἱὰ, ἰὺ ανἱῆσοβ πὸ Κηον- 
Ἰοάχςθ. ΑἹ] (ἷδβ ἐξ αὐἱοῖΥ ἴσηογοα. Ησποο 4]} 
παῖ οἴοΥΥ σἈΙΟ. {86 ΡΤΟΙΏΪ865 οὗ Θοα᾽Β ογὰ 
ΧὨ: ἰο ΟἿΤ ΒΟΡΘ, δπα ΣΘΒΟΡΎΘ [ὉΓ ἃ ζαΐυγο α56 
ΔἸιοχοίι ον ἀἸοσθαὺ ἔγοτα ὑΠ6 Ῥγαβοπί, ἐὺ δϑδιτηθ8 
ἰο δῦ δἰγοδαὰγν ἴῃ {μ18, ὮῪῚ 8 σγδάυ δ), οθϑ86 1688, 
Ῥτοργοϑεῖίγθ ἀθυθὶορηηθηί. ἸΤῃὸ Ὀορὶ ποίη οὗ 
ΒΌΘΝ πΟΙΪΟΘΏΒ ὝΟΥΘ ΔΙΓΟΔαΥ αἰβοογηῖ 6 ἰὴ {88 
σον πιῖαη Ομγο ἀυγίηρ 86 1176 οὗὁἨ Τὺ], δπᾶ 
ψὶ ἢ στοαὺ ΒΟΌΘΓΠΘΒΒ 6 ΘηΘΟ ΠΟΙ ᾽ὑ ΌΥ 8 ὁχ- 
ΒΙδΙ(οα οὗ (86 δοίια] δίδίθ οὗ ἰδίηρβ σὴ {116 
ΑΡροβέϊββ ἐμ: 6 ῃ1861γ98---ἃ Βίαίο οὗἁὨ ὑπ η 8 ἩΔΙΟΝ τᾶ 
οὗ ἃ αν ἀϊδογομὶ βοτί. ἀσοοραϊηρς (ο {86 πχϊμα 
δηά ργοοοάοηί οὗ ΟΠ γἱδί, ἢ βῆονγβ ἔμοῖ (μαΐ [86 
Ῥδββᾶβο ἰο βίουυ 1168 ἐπγουρ βυβοτίηρκβ. (Κ6 
χῖν. 21, Αοἰἱβ χίν. 22; ὅπο. χὶϊ. “ἢ Βυὶ (δὶ 
{πο τον] α]γ-ταϊηἀοἃ που]ὰ ζαϊῃ ονουΐθαρ, ραβδίηςς 
τουπὰ ἐπ ν]ο οὗ Ἀυχ]αἰοη, ὑγοι ὉΪ6, Ῥογβθοὺ- 
(ἰοῦ δηὰ βο]ζ-ἀθηΐαὶ, ἰο δηίοσς δ ὁμοθ ἰηΐο ἐδ [0]] 
οβϑϑϑββίου οὗ βίου. ΤΟΥ ΒΌΧΣΙΠΙΝ ΤΙσοπὰ {ἢ 6 ΟΥΟΒΒ. 
Θὴ66 ΜΉ 6η 1 σοπ!68 0 μΒαΓαὰ σοΟΠϊοῖΒ πα βενο ΓΘ 

ἰα8ῖ8, ἰβ 6 Ὧγ9 ΣΟΥ ΒΔ ΚΟ, πὰ δγὸ βοβῃΑ]- 
126, δπὰ βοἀμυοοα ἰμίο Ὁγσου, διὰ Ὄχροβοὰ ἰο 
δροβίϑευ. 

2. Α ερεείαοῖς ἰο απφεῖδ. ΑἸ Θποοιγαρίῃ 
ὑπουγφδί, τοοίοα ἴῃ ἐμο ἰάθ8 οὗ ἃ. 0η9 8}]-ΘΙρ τοῖς 
κίηράοι οὗ αοἀ. ΑΒ 'π Ομ στῖβὶ δπὰ ἐβγουσῃ Ηϊτα 
δηὰ ἰο Ηϊΐπλὶ 8]1 ἐμ ρχ8 ο γα ογοδί θα, ψν ὶο ἢ ὅσο πὰ 
μβοδνθὴ δὰ οἡ θϑτίῃ ((οἱ. ἱ. 16 84.), δο 88 1έ 
Ῥὶ οδ8ε4 αοἀ ἰο χαίμον ἰοκοί μον ἴῃ Ηλι 8}1 ἐπ ρ5, 
ὙΠ ἸΟὮ Δ ΓΘ ἰῃ ΒοδΎ θη 8πα προη οί (ΕΡΒ .1.10),---α 
ἴῃ Πα, ἰτουρῆ σἤοτα {9 Δ ρ 6116 85 τν 8 }} 85 (8 9 
δυϊαδῃ ΜΟΥ] 8}.4}} Ὀ6 Τοβίογθα ἰο {πεῖν οτἰῖηαὶ 
ΒδΥΏΟΩΥ ψὶ αοἀ (σομρΡ. ΜΟΥοΣ οἱ ΟοἹ. 1. 20),--- 
δηὰ ἰδτουχσὶ ὙΠ086., Ομ ΠΤΟΣ ἀπο ῥτὶ ποῖ δ} } 168 
δα ῬΡΟΎΘΓΒ πη ἤοδυθα 888}]} Ὀ6 τηδὰ0 Κπόοχαι (δ 6 
ΤΩ8η1101]8 νίβάομι οὗ Θοα (ἘΡΆ. ἰϊϊ. 8; οορ. 1 
Ῥοί, ἰ. 12). Ηδπορ {680 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ϑρὶ 8 ἃ τὰ 
0} οὗἁ Ἰἱνοϊΐοβι ᾿ηἰοχοδὶ πὶ 6 οἀ᾽ 5 τοἀοιηρίϊνα ποσὶκ 
οἢ οαγίῃ. Τθοβο ΎΘΥΥ Ὀοίησθ, Ὸ πδυο ὉΥ αοα 5 
ἔτασο, Ὀδοη ϑ8οὺ ἴῃ δβιιοβ 61086 τοϊδίΐουβ τι 
ΘαΥ Β᾽ 8 11.116 ΟΠ.68 88 ἰ0ο 6 οΔ]16 ἃ “ἐμ 6 1 δῃ κοὶδ, ἢ 
0 μαῦο ὈδΘὴ Βοηΐ ““ἴ0 χα ΠἸΒίΟΓ ΤῸ ἰβϑῖὴ Ὑ8ΒῸΟ 
ΒΒου]ὰ δ Βοῖτβ οὗ βαϊναίζοη,᾽" δηὰ το ““τοὐοϊοθ 
ΟΥ̓́Θ ὑμ6 Βίπποσ ἰμδὺ σορϑῃίθί,᾽ 6ΡῸ δ'δὸ βυτωρϑ" 



ΟΗΑΡ. ΤΥ. 6-18. 

ἐδ σης νἱζιοθδβοβ οὔ {89 δοηΒ᾽σίβ δηὰ βυβονὶηρ9 
οἵ αοά᾽ Β 60- ᾿ΔΌΟΥΘΓΒ ἴῃ ἐδο νογὶς οὗἩ τϑαοπιρίΐου. 
Απδὰ τ|ῶδ]9 Βυμαδη ΟὈΒΘΥΥ͂ΘΥΒ 8.0 Αἰ ΓΘ ΩΓ ἴσι- 
ῬἈτοβϑϑὰ σι ἐμ680 Β6π|6 δοδποδ, γοῖ ἰπ {μ͵8 Β68- 
ὙΘΏΪΥ Βοβὶ ἔδογο ἰδ ἤοὶῦ ποι δὶπρ Ὀυΐ δϑί δ ἰθμτθοπὶ 
δηᾷ ἴον ἴῃ νἱοὸν οὗ ἰλ6 κἰοδα δϑι8685 διὰ ρϑίϊθηθθ 
«χμἰοϊιοὰ. ἈΟΥΘΟΥΟΥ, 85 85 δῆροὶ ἔγοι ΒΘΆΨΘΙ 
ΨὯ858 δ6εῃ (0 δβιγϑηρσίβοη οὐγ [ογὰ ἴῃ (ἢ 6 ποιὰν οὗ 
Ἠ!ΐ8 διζοην, 80 'ὰ (9 ἀλνκεϑὶ δου οὗἁ ἐμὲ οοπβὶοί 
1 δηχεὶϑ ὈΘ ΠΘΔΥ ἰο αὐυἱοίζοῃ δὰ βίγηρι θη 
μ6 βοἰ ἀἴοτβ οὗ ἰμ6 ὁγοϑβ.0 Τὴ οποουζαροπιθηί 
διὰ σοπῆγπιδίῖοα δοογυΐηρ ἰ0 (680 ορργοβϑϑϑα 
δι εγοτα δπὰ ἄκμίοτβ οἵ (86 φοοά ἤρδί, ἤγοπι {16 
ΘΟ ΒΟ ΟΙΒΏ665 οὗἁἩἨ ΒΥΓΟΡΑΙΏΥ ἔγοπι ΘΌΘΒ τὶ 6608608, 
ΘΟΥΤΟΘΡΟΠ 8 ἰο {παῖ το ἰθ Βαϊ ἰη Ηφὺ. σὶϊ, 1, 
ἴῃ γοΐογθησθ ἰ0 ἴδο χτοδὶ οἰοιιὰ οὗἩ τὶ! 68568, σοτῃ- 

οἴ 8) διυσίϑηϊ ΒΘΟΙΟΩΒ οὗ ἴδ Τὶ 1}, δηὰ οὗ 
186 ὈΘΊΊΘΥΟΥα Ἰοοϊκίης (0 Φ6808 {9 δαΐίμοῦ δά 
δΠΊ8Π ον οἵ οἱ ζδἰιὶ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

[1]. ϑρισίἐμαὶ ρτίάε, δε: -δυβὲοίεηον, σαἱπ-σζονψίησ, 
αἀπευπρίϊοη ὁ διρετγίοτιψ, δτῸ 80 ἁπΌοοοαὶπς δά 
δὈκιταά 45 ἴο Ὀ6 188 πὲ οὐγεοίϑ ποὶ οπὶψ οΓ δεύυετε τε- 
δῖε, Ὀπὶ αἰδο οΥ͂ τίαϊεσίε ; ἴον: 1. ὑΠ0Υ δ΄ δοῃ- 
ἸΓΔΡΥ͂ ἴ0 8 Ομ Υ βι18η᾿ 8 ἀοροπάθημοθ οὐ (οα [ὉΓΥ 
ΜἘΝΔὶ Π6 ἰβ δηὰ 848 (γυδϑὺ. 7); 2. {860 Ῥγοσοοά 
ΡΟΝ ἰδ {Ἀ]86 δβϑιτηρίΐου, ἰδὲ ἰδ6 ΦἸΟΥΥ δηὰ 
1860 στόν Ὀοϊοπρ ἰο 86 ργοδοηῦ δρο, ἡ  ΘΓΟΒΒ 
(Π6Υ ὯΥ6 ΟὨΪΥ ἰο ὃὈ6 απ͵]ογοὰ δέου Ομ γὶβι Θοπιθε, 
δὰ (86 ποθ ΟΠ ΓΟ ΘᾺ ἢ ῬΟΒΒΟ6Β5 {μ6πὶ ἰοΟΙ ΠΟΥ 
(σεν. 8); 8. {ΠῈ} ΔΥ6 ΘΟὨ ΣΑΓΤΥ͂ [0 δροβίο] ὁ ϑχαπι- 
δ ΤῸ ΑΡΟΒΕ]68 670 ΟΓΟΒΗ- ὈΘΆΓΟΥΒ δἷϊ {μον 
νος (Ὡγουρῆ, δηὰ Ἰοοκοὰ 0} 116 στόν ΒΘΓΘΔΙΘΡ. 
(τευ. 8--18)}]. 

3, 7πηϊγπαπέ τέργοο, ἴγσοην, ϑατοαδηι, δα το, ΔΥῸ 
τἰπιδίο ᾿ΠΙΘΆΠΒ [ὉΓ σοτγοοίΐοη δηὰ αἰδοῖ] ηο. 

Βαϊ Κα [80 ἰηβισυτηθῃίβ οὗ ἃ βϑυγβοϑου, {ΠΟΥ͂ 86 
88 ἀλη ΟΓΟΌΒ Δ8 ΠΟΥ͂ 816 ἰζοθῃ δηὰ πὑδοῖαϊ, ἀπε 
Ἔ8} Ὀ6 58 {ΕἸ} ΘταρίοΥοα ΟὨ]Υ Ὀγ δ Κι π μαπὰβ δπά 
ἰονίϊης Βοαγίϑ. Ἐμθη ὈΑΪΥ πιαπαροὰ μον Κὶ]] 
Τίμον ἤδη οαγο. ἴωοῦ Ὧση6 δἰϊετιρὺ ἴο Βαηαο 
ἀπ 6πι, Π}1685 ἰκὸ Ῥδὰ]} ΠΟΥ 84. δοηϑβοίΐουβ ΟὨΪΥ 
οὔ ἴδο βποογεβὶ ραίθγηδλὶ δήσαοιίοη ἐονγατγ8 (ἢ 056 
ου ΒΟ ΤΠ6Ὺ δ΄9 υβοὰ. Μα]ΐοο πη (ἰὸ ποδτὶ ἰ9 
Βῦτο (0 ρμοΐβοη ἱμοὶς οἄχο, ψ ἢ1}16 ἴονθ ΘΟΏΥΘΥΒ 
ΒοΔΊ Ως θαΐτα τπσουρ {πὸ του {ΠῸΥ πηΔ]κ6]. 
ΚΒΤΑΒΚΕ:-Ὑ ΕΒ. 7. Ἦ Βοδο 5 {πὸ ἤηθ ῥ᾽ πιο ἢ 

Ηδϑὶ ἰβοὰ θοττοποὰ 17 ΗΝ ἰμθη, Βυρροβίης 
{πὸ υἱπὰ βου) ΟΔΥΤῪ ἰὰ ααΥ ΠοτΘ 18 (ὮγῪ 
υνοδείϊηρ ἰΒοη ἢ Οἷνο ἰἤοη ἰοὸ Θοα Ὦΐπ ονῃ, δᾶ 
ἄο ποῖ βεγῦνθ οἰΐμον ὑπ γϑο] ον ἴπΠ6 ον} πὴ ἢ (ΠΥ 
εἰ. (Ἠοἀ.).---- ον. 8. Ὁοδῖτο ποῖ ἤθγο ἴῃ ἐΐπηθ 
ὙΠωὼῚ 15 ΟἿΪ ἰἴο Ὅθ δὰ γοπάου ἴῃ Εἰογηϊγ. 
Ηρτε ἰβ ἴτε : ἔμ ΓΘ ΔΙομο ἴα ρογίοοὶ τοδί βιηὰ 
Εἰστγη.--ὕ ον. 9. ὙΒΟΥ ψὸ 8ΔΓὸ δαογπηοὰ υἱ ἢ 
Βτολίοκι ρ᾽έβ, ἔδυ ἰδ6 ρστοδίοθι ἰγΐ 818 ἤοτ {πο ὶγ 
Βα Παἰΐο. ---Ἴον, 10. Ἐχίογη Δ) ἰπῆτιθησο, Βα ρΡὶ- 
Ὧ655, ΚἸΟΥΥ, ΓΘ ἨΟ Β' Ζζη8 οὔα σι (δυγοῖ. Το 
ἅτ {πὸ Ὀσδὲ ΟΕ γΥἱβιϊδη5᾽ ΤὉῃ6 τὶδβθ, {π8Ὸ βίσοῃζ, 
πε ἰογαϊγ  Νο. ὙΒΕΥ͂ δὺο {πὸ πϑακ, (ῃ9 ἀθ- 
»υἵδβοῖ, (σ86 ἡγῆο ὕον Ογδί Β δα κ ἂτὸ Ψ Παρ ἴο 
Ὧο 88 ἴοοἶβ.---ὕ7οτ. 11. Του σοταρ] δἰ ποδὶ οὗ ροτβο- 
δαίϊου ἴῃ ἐδν οἶοο Οοπείδον, μ68 ἰΐ σοῦια ἰὸ 
Βυῃζον, ὑδίτϑοί, παϊκοάποββ, δῖον Ηδβὶ (ποὰ 
“ὁ χρϑβἰθὰ υηίο δὶοοὰ)" Τὴ ογόπῃ ἰ8 ρίνοπ ἰὸ 
νῇ ἘΠΕῚ ὙΠῸ 8868 “οπδυγοά δδτγάμοδα."---  ογ. 

ῬΆΥ. 
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ὈσαδυΒθ ΟΥ̓͂ 8 818}} δαίϊδυυ. Τὸ ἀὯὁ ροοὰ δηῃ ἰο 
ΒΡ οΥἱἱ δτὸ 86 ρθουν (ΟἸΚ6 8 οὗ ἃ (γι 86 Γ- 
νδῦὶ οὗἩ Ομ γίϑὶ, Το ΟὨτἸ δία 8 ῬΓΟΡΘΥ ῬΕΔΡΟΠΒ 
ἰπ Ρουβοϑυϊοη ΔΓΘ Ὀδίϊθηοθ δῃὰ ῬΥΔΥΘΓ.---Ἶ ον. 
18. Τὸ ἰγσυθ οἱ άτοη οὗ αοα υπαογϑίαηάὰ ν6]] 
(19 φγοδίηθβϑ οὐ {μοῦ δρίγἰία] πΟὈΙ γ, ἀπὰ 
ἰδὲ (ἷϑ, 80 ἕδατ ἴτγτοιῃ θη 8}}}16ὰ Ὀγ (6 Ὀ486 
ἰγοδαϊθηί οὗἩ (6 ψοσ]ὰ, 18 ΟὨΪΥ πιδὰθ τροτο 1116. 
(του ἐμβογοῦν. 

ΒιΒοκΒ :---[ἡϑίοδὰ οἵ οουγίϊης; δα τϊγαί οὴ [ῸΓ 
Οπνϑδηϊίγ, δοὰ δἀπιϊ τίη ἴῃ ἰυτῃ ἰμο80 ΜῈῸ 
δ τΐτο 08 δὰ ΟἿΌΣ 68.830, 1ὺ ὈδΟΟΙΏ6Β υ8 ἰο Γοοΐ 
ΟΌΒαῖτοβ ΙΠ0ΓῸ ἀΟΘΡΙΥ ἴῃ ἃ 86]{-ἀδηγίηρ βρίγὶι. 
ΟὨθ οδἱοῖ ομαγδοίοσιβιῖο οὐὁἨ ψοά]θββῆθββ ἰ8 ον ]λ- 
696 οὗ πιϊπα, νυ οι ρἶνοθ ἰο αοά 4] {π6 Ῥγαΐῖβθ, 
δηα σοιμΐδ πιθ [ῸΓ ποι Κ..--- Ἡ πο 1ὸ 8τὸ ψ}}]- 
ἱπς ἰο γοηὰ 1π9 Ὀοπὰ οὗ ρμϑδοθ ἴο᾽ ἴ86 βαῖζθ οἵ 
δυκς γὸ ᾿γῖσο, 6 δοῦ ποί 88 ἰζ τὸ Βαα τϑοοϊγοά 
ἴι ἤτοι (6 Κοτὰ ᾿νῖὶνοδ6 αἱ 5 8.6 ἴο Ὀ6 ΔΡγοργὶ- 
δἰοὰ ἰπ Ἰονο, Ὀυϊ 838 ἱΥ νγγο ΨΟΤΟ δὐ Προ ν ἰ0 ἰὰ γἢ 
ἶϊ 4}1 ἴἰο οὐνρ ον 8β6 1868} υδ68 δη4 δάἀνβῃίδβο..-- 
ΠΘΓΟ ἀδηζοῦ ἰ8 στοαίθϑί, ἰΒ 6 γ6 Οὐ θη τη 68 ᾿Χ6- 
βυιηρίΐοη δηα β6]}- Θο βάθη60 8.γ6 δἱ (6 μεῖχμί. 
Το δι μα] ροτοσδηοο οὗ ἀΌΓ ἴῃ [Π6 τιϊα δὶ οἵ 
ΒΙΔα, Θηὰ ἀοίτδοιϊΐοη, δηὰ Ῥογβοουίοη, ἰδ ἃ 
Βρϑοίδοϊο νΐο δηρο]8 σδηποὶ Ὀὰΐ δαῖτα, δηά 
πθὴ Τορμαγὰ σἱἱἢ ΒΟΠΟΥ. ΗΟ ΙΩΘΗΥ Αγ ἀἷ85- 
Ροϑβϑὰ ἰο ἰοᾶνθ ογοββ- δϑδυίηρς ἰὁ0 {86 ΑΡοΒί] 68 δπά 
ΘΔΥΪΥ Ομ γβιάβηβ, δὰ (ὁ τααϊπἰδὶπ ἃ ΟἸ τ  βι 18}: 
ἰὼ ψι ἰοὰ (6 νου] τὰ }} πὰ ποϊπίης ἰο Βαίο. 
Ἡκυβχεβ:---ὕ 58.7. Τῦτιο Βατ ἐγ δρυΐ ἢ ρ8 ὕγοτῃ 

8. 86η86 ΟὗὁἨ ΟΡ δοΒβοϊαίϊο ἀοροηάθησο οὴ ἀαοά. Τἷκ 
υατὰβ ἵἕγτοτηα ὑγίἀθ.0. ἘΠ 8 ἰμΐθϑ (Πογο ὈΘΙ]ΟΌ ΖΒ 
430 ἃ οἴοασ τοσομῃηϊίοη οὗὐἠἨ Οοα᾽Β ργοδίποββ δηὰ 
αἴονγ; γψὸ παιδί [661 ὑπδὶ Θοα 18 ΘΥΘΥΥ ἰμίπρ, δηὰ 
νψ6 ποίδίπρ. ΟΠΙΥ 88 οχαϊ θα παίαγο οδπ Ὀ6 {ΤῸΪΥ 
πυπιδῖο. Ηον Τοοὶ 8 Οαν ὑγὶὰσ ΟΥ̓ΘΥ δαἀνβηίαρθα 
ἐππὶ τὸ ἀἰά ποὶ φγοσῦγο. ΤΉ ΘΊΠΟΣΘ οἱ 8 γοσοῖν σὰ 
ἤτοσι Θοά, (9 ρτοαίου 1:6 σᾶυϑθ ἴο Ὀ6 Βυπιθ]ο. 
Ῥυϊάφ ἰβ ποὺ πηοῦθ ζοΐῳ; ἰἱ 15 ἐτοϊοζεζιεδα α͵δο, ὉΘ.-. 
ὁδιι8ο ἱΐ τοῦβ αοἀ οἵ Ηἰδ8 φἸοτν.--- ον. 8. Φυάγσίης 
ἤσοσι ἱμοῖν ουἱ ναγὰ οοπάϊιίοη, ἀοα ΔΡΡΘΔΓΒ οἴϊθη 
ἰο ἰγθαΐὶ Ὀοϊΐθυθυβ, ποὺ 85 ἱξ (ΠΟΥ ΤΟΥ ΗΒ ΟὨ1]- 
ἄτη, Ὀυΐ δ ἱΥ [ΠΟῪ τόσο ἰδ γἱοδὶ οὗ (Π9 γδοϑ. 
Βυΐ (86 πιοτὸ Ηθ ρυὶβ οὐ 8, {Π6 ΠΙΟΥΘ Ἧ6 δΔΓΘ 
οὐβογυυοὰ. Τὸ ΠΟΙΥῪ δῆ ζοϊβ, ἀηδϑθῃ, σοὐοῖθα ἤθη 
{ΠΥ 869 ὕ8 ΥἱοίογτίουβΒ. )60}18 ἸΟΟΚ οπ, Βορίηᾳ 
{παὶ τὸ ΠΙΑΥ͂ Βυσουμμῦ.---ον. 10. ΟΒΥΙΒΉΔΠΒ, 
ψοὴ τηοαί ἀοβουυΐ, 816 Οὔζθη ἐμ πηοβὶ ἀοΥἱ θα, 
ΤῊ ἀϊϑῆοποῦ ραὶ ρου (86 ὈΥἰπιϊεἶγα ὈΘ]ἸΟΥΘΡΒ 18 
8 τιον γίης γοΌυ ΚΟ (0 οὐ ῥυὶᾶθ. Ὑπαὶ ἃ 608- 
ἰγαβὲ οί ἰῃ6 ΟΥΟΒΒ-Ὀοατίης ΑΡΟΒί]95 βῃάὰ 
{πὸ Ἰαίον οἷδῦκγ. τὶν ἐμ οἷν ΘΟΒΙΪΥ͂ (8168, ΒΡ168- 
αἰὰ ἀτταν, μοἷν Ῥοτηρ, Ἀπα σοι 68, δ ἃ ΡῬ4]8Δ0681] 
-- ον. 12. Ῥαυΐ δὴ Θχδη}]6 οὐὗἨὨ πΟΌΪΘ ἱπάδροι- 
ἄδποθ. Ἧϊκ οδνγποὰ ἢΐβ οὐνὰ ὈΓοδὰ. 

ΟοΒ8θν Ἐπ:---ὕεα. 6. 0 ποτὸ τηδαθ ἴο ὃ6 Βυτη- 
ὉΪ6, δηὰ βῃουϊὰ Ὀ6 Κορὶ βῃοσί. 00 τῦποι ΒΟΠΟΥ 
Βῃουϊά ποὶ δ6 ΒΒ τ15 1ἢ (ἷ8 116, Τοῦ Β66 ἃ 
ῬΟΓΒοπ Θχα] ἶπρ ἶπ|861} δῦονο οἴ εΓα, ἸΟΟΚ [ῸΡ ΠΟ 
ξαγτίον ουϊάθησα οὐ Ηἷβ (Ο]Ἷγ.---Ἴ ἴον. 8. ἔνθη ἴῃ 
ΟἿ {{π|0, ἔπ6γ6 ΔΘ δΙΊΟΩΣ [86 ΔΌΒΕΘΠΘα ΒΟΙΏΘ, 
Μὴ0 66] ΔἸΥΟΛΑΥ ροτροί, Ἀπα βαιϊἤθα, δπὰ Υἱ ῖ, 
ἤγοσῃ τῆϑρο Κπονϊοᾶρο, τ Ἐ116 (οἷν [6] ον ΒΕ ῖΡ τὴ 
(86 βανίουν δηὰ Ἰουϑ [0 ΗΝ πὶ δ8.8 χτόνγη 60] 4. -- 
γον. 11. ΤΊιο ἀϊβοῖ]α οὗ 968508 τηονθβ ἐΠγοῦρΝ 
ἐπῖ5 του]ὰ δἰ 8 βίγβηροῦ, ΠΟΤ ΠΘΓΟ ἰοϊοταιοα, 
ΟΜ ΠΟΓΟ δὶ ποθ; δη ουϑὴ βῃουἹὰ 6 βοί(16 ΔΩ͂ 

Ὁ .κ ποί τερυϊτοά ἰο φτοδοῖ σψίϊμουΐ [ Βδτο, ἴε ἰδ ἀποογίαϊ πη ἢοῖν Ἰοης (π9 ψουἹ]ὰ δηᾶ 
οὐ θ6 οοπίοσιὶ, 0 μοὶ ἀδεοσχὶ (ὮῪ οΠοΟ ἰ δἾβ 7065 τι ου]ὰ 4110 7 ἶπι ἴο τοιμαΐῃ. ἴῃ δυσὶ 8 
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0886 οοἴηΐογέ ὁδοί! 68 ἤγοταῃ ΟἸ σἶδί.-- ον, 18. Τὺ 15 
Ῥοίίον ἰο Ὀ6 ἐδο οδδοουχίηκ, (δὴ ἐμ 6 Βοποτοά οὗὨ 

ἰη6 ψουϊὰ ; Ὀθίίον ἃ σδβίδυδυ, (88 (Π 6 ὈΟΒοπι- 
οἰ]ὰ οὗἩἨ 8. νἱοκοὰ σοὺ. Τὴ ϑαυϊουῦῦ οἰ080 
Βὥλτιθ, ἰδ9 Αροβίϊθβ α]8ο, δηὰ νὸ δου] ὰ ϑσῖῃ 
ουγϑοῖνοα τῖζ (86 Βαῖλο ταἰπα, 
Ἵ.Τ. ΒΕ89Ε8:---ὕὲσ:β. 7. Νοιΐηρ ἰ8 τοῖο Ὀυΐ ΤΥ 

βίη ; ποι ίπα, ποὶ βαυίηρ κποπ]θάρο δὰ βδποιν- 
ἰὴ νυ ϑάοῃι, οἱ γορϑῃίΐίθπσο, ποὺ 8.0}, ΠΟΡ ἰόν ; 
ἴῃ φῃοτί, ποιμίης Ομγί βίη, Βαγ 1 ἔγοτα τυ γ80]7. 
Τε 18. 811} σσγδϑθ γοοοὶϊυρᾶ---ἃ σὶ ἥγοτα αοα (749. ἱ. 
17). Τὸ δαᾶγτο χοοοϊγοὰ δὰ ἰμϑὴ ἰὸ Ὀοδβί ἷἰβ 8 
Βαίϑῦαϊ ἱἰησομπδίβίθπου. ἀγσαδαι(υὰθ δηὰ ῥγαΐβο 
δἰοῆθ δ.θ δοσοοιηΐηῷ ἰο τγϑαϊρίοη5---δοσοταδηῖ 
Ῥγδὶβο ἔγοια 811 τορι θα 8 οὔ (πὸ ταϑηϊ [οἱ κτοο οὗ 
αοά. [Ιπ βοοστπίπρ ὑδγ ὈΤΟΙΒΟΥ 1065 κ᾿ θά, (8 κ6 
Ἰνθοά ἐμαὶ ἰποα δηάοδὶ ποί ἔδυϊὶ τ ῖτἢ αοὰ.---οῦ. 
8. παῖ, αἰγοδλὰν βαιίϑῆοά 1 Ταΐβ 18 βοϊ-ἀθοορ- 
ἰἰομ. ϑαιβέδοίζοι, πὶϊποῦὶ υηροσίηρ δηὰ ἰδὶτοῖ- 

ἰπ, δοσῦ68 ΟὨΪΥ ΘῈ ῬἯθῪΠὺἠ ὈοΘὨο]ὰ Οοα᾽ 5 ὕδοςἊς ἷπ 
εἰ Βίθουβη 88 δπὰ δπλκὸ ἰπ ΗΪ8 ἸΚοθθβΒ (Ὀ 58. 
ΧΥΪΪ. 1δ).--κ ον. 11. Ομγίϑλδη ζαδιΐηρ 18 οὗὁὨ ὑπὸ 
κί ἀ8---Οὴὸ ὙΠΘἢ 8 ῬΘΥΒΟῚ ζμϑὶ8 Ὑ απ δυ Ὺ ἴον 
[86 Βδῖκο οὗ δοσυΐῃρ ὑπὸ 1ογὰ πὶ Ἰἰρσθίον δρὶσίξ : 
86 ΟΣ ΨΕΘΏ ΟἿΘ ἰδ ΘΟπ 6]16ἀ ἰο ἰἰΐ 88 ἃ (γΐδ-- 
(ἴδῃ ἔον ΟἈτΙβι Β βδκο (2 Οον. χί. 27).---τ γον. 12. 
ἢ ν οδῃμποί βίορ ἴμο πιου δ οὗ οὖν ἀοίδιιο σ5 
ΠῚ} βοῖν ογὰβ οὗἉ δια γοδίυ, τϑ ἤδυο δβι}}} ὁπ σ - 
ϑογῖ : ὙΔ6 680 ὈΓΆΥ (Πδὶ Θοἀ νἢ] “ ποί ἰδὺ {86 βίῃ 
ἰο ἐμοὶ σβδυζθ." Τὴὸ Ῥγοϑρου ἡ ἩδίοΣ [86 Οο- 
Σἰ ΔΒ βουρσῆῦ ὌΡου οδυὶ τγϑ8 ἐμ θη, δὰ ἰδ ποῦσ, 
ἴο 9 πὰ ΟὨ]Υ δὶ ἐδ οοβὲ οὗ βοραγδίϊηρ ἴγοσι [86 
ἈΑΡοΒβί]98 διὰ ἔγοιηῃ ἐμ ὑἰγστὰο 6 0809].---Ἦ Ἀ119 4}} 8 6 
ΟοΥ ῖδη ΘἸΟΥΥ ἰδ Ὀπί 88 βία 019, {πὸ ὁσόοῦγῃ οὗ 
ΒΟΏΟΣ ΜὙΠΓΠΠ}Π τοδὶ ΟΥ̓ῸΣ ἔγοδῃῃ δηὰ ργϑθῃ ὕροη ἐδ 
Βοδᾶδ οὗ {μ9 ἀοϑρίϑοὰ Αροβίϊθβ, θοίὰ ἰπ ἤθδυθα 
δηὰ Ὅροι δσίμ. ᾿ 

ΙΧ.--ΡΑΤΈΒΆ ΝΑΙ, ΑΡΡΒΕΈΒΒΕΒ ΑΝῸ ὙΑΛΒΝΙΝΑΑ͂. 

«Α.Ὲ Τῆὴε σγοιπάε, ερίγῖ! απαᾶ ἐπίεηέ 9. λἀὲδ δευεγίίῳ. 4 ἰλεῖν ερίγἱίμαΐ χζαίλον, ἀκ τοοιϊά ἤαοο ἑδονι ἐπεΐ- 

ἑαίε λέῃ. 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΙΥ͂΄. 14-17. 

14 Ι τιυϊίθ ποὺ ἰμ686 ἐπίηρβ ἴο βδιηθ γοι, Ὀυὺ 848 ΤΥ Ὀοϊογοὰ βοὴ8 1 παγηΐ [δἀ- 
16 πηοῃΐ8}}}] ψοθ. ΕῸΣ ὑβοιρῆ γ6 μανο ἔθη δουβδηά ἰηβίγαοίογβ ἰπ Ογὶβί, γοὺ λασε ψα ποῖ 

ἸΩΔΗΥ͂ ΔΌΠΟΤΕ : [(ὉΓ 1 ΟἸτίϑὺ Φοδυβ 1 δεν δοχοίίθῃ [Ὀ6 200] γοὰ ὑπτουρ {6 
16 
17 

ΒΡ6]. ὙΒεογοίοσγθ  θοθοθο γοῦ, ὈΘ δώρμυ μαι. γὸ 20] ον σΒ [πιἰδύοτβ 
ΟΥ (818 οα86 ᾶγο 1 βαηῦ ὑηΐο γοὰ ΤΙιούθυβ, Ἡ 

οὗ τωθ. 
Ο ͵8 τηγἦ θο]ονθα δοῃ, δά [ἈΠ [ἢ] 

ἴω {μ6 μογὰ, το Β8}4}} Ὀτίπο γοῦ ᾿μῦο Τϑιμ ΘΙ ὈΥΒΠ06 ΟΥ̓ ΠΥ ὙΑΥΒ ἩΔΙΟΩ θ6 ἰὼ ΟΝ τΙβοΝ, 85 
1 τοδο ἢ ΘΥΘΓΥ͂ ὙὮΟΓΙΘ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΘὨυΓΟὮ. 

1 Ψον. 14.-- 6 ταγίαδείοι νουθετῶν [πὰ ἰπ Α. Οοά. δΒίπ.] [6 ἃ δυρροδοὰ ἐτηρτογυοιμθῃξ, ταδὰϑ ἴοσ δ9 ρύτροθε οἵ ππΐ- 
{οτταῖϊϊν τὶ ἐντρέπων. 

8 ον. 11.---ἰηδιοδὰ οὐ ἐδ9 Κθο. τέκνον μου, ΤίοΒβοπάοτί [ΑἸζ,, Βέδ ῃ]67] τοδὰ μον τέκνον δοοογάϊπρ (ο Α, Β. Ο. [Ὁοὰ, ΒΙ:.] 
διὰ οἴποῦβ. [“ ΤΊιο θο. [δ ἃ ουττοσίίοπ ἕο [86 πῆογο πΒΌΔΙ ογογ.᾽" ΑἹ,7.]. ᾿ 

8 ον. 17.-.1δοῖΐ. τοϑϑ ΣΡΤΣ ἘΣ αἴϊονς Ο. Γ». Οοά. 81. ΥΌ]α. οἐς.]. Οἴδιοτα, κυρίῳ Ἰησοῦ [εἵδοι 1. Ε.). Βαὶ ἐδὸ 
ἈΦο. Χριστῷ ἰδ Ὀδδί δυρροτγίοις 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ, 

πε. 14. Βἰηκίηρσ πον ἰπίο 8. τ]ὸ ἰοπο, 
“ποὶ ἔγοτῃ τη ΕἾ Υ68 οὗ Ργυάσδησο, Ὀὰΐ ἰπ δοσογάδῃοθ 
πὶ δἷἰ8. ΟὟὯ πδίατ) ἀϊβροδιἰοβ,᾽ (ΝΟ ΔΠΑΘΣῚ), 
δηά ἴῃ ΟΥ̓Δ (0 ΟΌΒΟΣΥΟ ἷβ ΟὟ Ῥγθοορὲ, “ποὶ ἰο 
Ῥτοόύοκο οἰϊϊάγοη ἴἰο τγδὶδ," (ΒΟ580γ), Ἀθ ΠΕΓΘ 
ξοοβ οὐ ἰ0 οχρ]δὶπ ἰδ8 σγουπὰ δηὰ ᾿ηἰδηΐῤ οὗἉ 89 
ΒΟΥΟΥΙ ἢ6 δα υδοὰ. Ης Βαὰ ΣοὈυϊεοὰ ἐποπηι, 88 
8 ΤΑΙ ΟΡ τοῦ] πὶδ οὨἰϊ τοι, ουἱ οὗἩ ραίθσπ) ἸΟΎ6, 
διὰ 88 6 δὰ 4 γχἱχδὶ ἰο ἀο.--οῖ δμαϊαη δ 
γου. ---ἐντρέπων. Τῃὸ ρῬαγιοὶ ρ]6 ποῦὸ ἀοϑθβ ποὶ 
ἩΘΟΘΒΒΑΓῚΪΥ͂ ᾿ηγοΐγο ἰμ6 Ἰάθα οὗἨ ᾿πίθηιοῦ οΥ ἀθ- 
δίσι, 88 ἰζ ἰὐ τοϑηϊ: “ποὺ (0. ἰὴ ῬύγΡοΒο οὗ 
Βιιατηϊηρ γόοὺ ;᾽ ΔἸ Βουρὴ ὑπ ὑχγοϑϑηΐ ρδγί. πιᾶν 
ἀφρηοίο ἃ Ῥύγροδο Ὑμϊοῖ 086 18 ΔΙΤΟΔΥ ὁπ ἰδ9 

4 ΤῊ8 δοοιϊίοη 885 δ ἀϊνι θὰ οἱ δοοουῃΐ οὗ ἐδ ιδοϊΐοϑί 
ΘΓΘΏΟΘ ὕΘΕΝΘΘΩ ἴ8.6 ΕΟ ῬΔΓΙΙΒ]. 

« ἰουπὰ ἐπ Α. Β. 1», 1,. δοὰ ἰπ πιοσὲ οἰ ΔΙ ΟΩδ οὗ ἔδο ἘΔΕΠΟΓΒ], 

Ῥοϊηὶ οὗ τοδ)σίης. ΜΟΥΘΡ: “1 ἀὁ ποῖ δδιιθ γοῦ 
ὉΥ δαὶ ψ ΒΙΘῊ 1 πον ἩΥἰ(θ,᾽ (ἰ. 6., ἤγοτα ΥΥ. 8-18). 
Ἐυοϊκογί 5 ἰάθα, ἐμαὶ Ῥϑδυὶ 8]]0ὰθβ8 Βογθ ἰο 818 
ΟΕΔΥΖΘΒ ΚΣ οὶ Ὀοΐπ ῬΓΟΡΟΣῚῪ βυρρογίοα (τν. 
11 διὰ 12) ἰδ ἰοο γοϑισϊοίθά, δὰ υἱϑυδίδἰποα ὮΥ 
189 σοπίοχί, ΑἸἾκο πθοά]ο688, 4180, 18 8 Θσ ρα) - 
ἰἰοι οὗ ἐντρέπειν, ἰο εαδὲ ἀοιση, ἰο 8λαίίεν, δ ἱὶ 
ΟΟΟΌΓΣΒ ἰπ Αοἰδη. Αμπὰ δἰ 6]] ονοηίβ, 6 νογὰ 
σδηδοὺ ΙηΘθῃ, 88 ΘἸΒΟΎΒΟΤΟ ἰῃ αγοοῖς, ἰοὸ χοδίογα ἰο 
α τίσλὲ τινά, (ὁ οαιμδὲ α »εγδοη 0 οοῆεα 0 ᾿έπεδεζ. 
Το Αγροβίϊθ ΘΟ ΟΩΪΥ 808 ἰὲ ἰὼ (09 Β6η88 1 
πο ἰδ ὈΒΌΔΊΙΥ Οσσυγ ἴῃ [89 ΓΧΧ,, ἕος “ΘΙ, 

ἰο δῆαπιε, ἴἸὰλ οοπηῃθροίϊΐοη τὶ αἰσχύνεσθαι (569 
Ετοιἱ Οοποογα.) (σορ. 2 ΤΉ 688. 11}. 14: ΤΠι. 
ἰϊ, 8; ε͵980 ἰδ βυῦϑί. ἐντροπή 1 ΟοΥ. νἱ. δ; χγ. 
84).--ὅο Σ Ὑυιϊῖθ ἴ5:9586 τξπι ᾳ5--- ταῦτα, ἑ. ἐ., 
116 ἐδίη χε τυ ἢ ἴγοπι (6 αἰαὶ ἰο [9 {δ ὲτ- 
ἰοϑοὶ ἢ υογ86,---ἴ 85 ΤΥ Ὀσ]ονθα ΟὨΣΙἄσοει. 
“-ἂ ἰϑδᾶοσς δηὰ νἱδηΐϊης πογὰ, ἀοδίχηθα ἰο0 Σθ’ 
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τοϊπὰ ἰδοῖὰ ἐμαί, σὶτὰ 4}} ἷθ βουδυῖν ἰοπναρὰ 
ἰοῖν ῥυίάθ δηὰ ζδ]ϑο δϑουγ, δ6 γοῖ Τοχαταθὰ 
ἴβϑῖὰ τ ἢ ραίοΓΒ 8] δήοιΐου, δὰ νγγ88 ΟὨΪΥ δοοῖζ- 
ἱηρ (Ποῖ τοδίογϑαιίου ἰο ὁ σἱρῶν τἰηα.---Ἰ δᾶ- 
πλοσιὶδἢ γοῦ.---Νουϑετεῖν, ἰο ὄνίπσ 0 πιὲπά, (ὁ 
ἸαΓΉ.---ἰ ΤΑΛῪ ἸΠΩΡΙῚΥ͂ ΒΟΥΟΤΘ ΤΘΌΣΝΘ ΟΥ ἔγὶ ΘΠ} Υ 
δαπιοπὶ(ίοη,. Ηογο ἱἰΐξ ἰβ ουἱάθηιγ (πὸ ἰδιύου. 
ἀναρς ΖΔΟΡῸ {}}}7 οἱ ἰμΐβΒ πογὰ Τγοῦοῖ ϑγη. ἢ. 
" φεὸ νοςα, διὰ πι. εὐδίαν, ϑυπίας απὰ υ- 
πόα ΗΝ 8 Οὗ ἰλα Ον. Τ.]. 

Υκε. 1δ. Ηο ποι δοθ δἷ5 υἱοὶ ἰο δατηοπ δ οἱ 
ἐμ.δὸ στουπὰ οὗ [86 Ῥαίογῃδὶ γο]δίϊοη δ6 ϑυδίδὶ 8 
ἴο ἐβοιθ, Τ}ι}ε 6 ΘΧΒΣἱἰΒ ὰ οοπέγαϑὲ τῖτ 89 
ΤΏΘΣΟ ῬΓΘΟΘΡ ΟΣ ἷρ μοὶ ἃ Ὁγ ᾿Βοὶν ΟὐΒοΥ ἰθδο 6 ΓΒ. 
7ο [Πο δῖον ὑμ 9. ψόγο ἰβά οέθαὰ οὨ]Ὺ ἴον αἰθοὶ- 
Ριΐπο, Ὀαὶ ἰο εἶπαι ὑΒ6Υ οὐοα ἐμοὶν βρίὶ γι 8] οχὶβ- 
ἴ6566.--ΕῸΥ οΥϑῖ ἘΒβουκὮ.---Βγ νἱτίαϑ οὗὨ ἰδ9 
γεϊδιίΐοη οὗ ἰδ ὑνγγὸ οἰδιι898 ᾿πάϊσαιθαὰ Ὀγ ἀλλ’, ἐάν 
ΟΔΤΎΪ68 ἴδ δΒἰρηϊδολησοθ οὐὗὨ κῴν, ἐσοη ἐλουσὴ---Ὑ 
Βανο ἴοῃ που δα ᾶ.--- Μυρίους ἱτρ}195 ΟὨἿΪΥ 8π 
δα ἤπ  ο}} ἸΔΥβθ ὨΘΠΙΌΘΥ, 88 ἴῃ χίν, 1906. Βἰβῃ.: 
“ὨΘΥ͂ΘΡ δ0 ΙΩΔΏΥ,᾽---ἃ ἰπί, ῬΟΣΒΔΡΕΆ, ὑμδὺ {π6γ0 
ἮΘΙΟ ἴ00 ΤΠΏΘΗΥ ἰδ 8 {Π|6Γ0,---ἰ παϊττιοῖοτε--- 
παιδαγωγούς. Τμΐ νοτὰ διθοης ὑπ 6 Θ θοῖτϑ 
ἀοδιρηδιοὰ ὑμο8θ ὍὮῸ 6 ΓῸ ὀπιρΙογοά ἰο Ἰοοὶ 
δἴϊοσ, δὰ ἰσγδὶῃ 1}{{}10 ομ ἰάνθη: δηὰ ὑἐμοθθ Ὑ6Γ0 
ΘΟΓΒΙΩΟΝΙΥ͂ δἷαυθθ, Ῥδῃὶ ΠοΥΘ δρρ]ϊοβ ἰξ (ὁ ἰδ6 
ἰοϑοιοσδ ὯῸ δβυσσοοάοά δῖμι (ἰϊϊ. 10 8.), Ὀαΐ 
που δὴν Ὀδα ἱπρ]ϊοαίίου [βιο 8ἃ9 Οαϊνίη, 
Βοζα δηὰ ἀο δοϊί(9 ΒΡΡροΟΒ67. βίησο ἰμΐ8 που]ὰ 
ποὲ Ὀοῆς ΑΡΟΪ]08 διὰ οἱ σβ ᾿ἶκο εἶπε, ΝῸΣ οδῇ 
Ὅὸ ΨὙ86}} οοποοῖνο ὑπὸ ἰδσπὶ (Ο ἱπιρ}ὶΥ ἐμπαὺ ἐπ 080 
πίθου 1ὸ ἀοοϊσυδίοα τόσο μΒοϊἀϊηρ ἐπ ΟοΥπίδη9 
ΒδοκΚ ἴπ γυάϊπηοπία] ποπν]θᾶρο [Οδὶνὶ πη] (6Δ]. ἦν. 
2), οὕ ΨΟΓΘ ἈΟ ἐπ ρ' ΠΡΟΣ 8 εἰδηά-ροἰπί ἐπαΐ δουρδὶ 
ἐο υπἰΐο 1968] δηὰ ουδῃκ61108] 4] ο 8. ΑἸ] 9 
ΣΩΘΔῺΒ 8 ἐπί δὶβ τἰροῦ οὐ ἔμθτὶ 88 ΕἸΡΉΘΓ, 
818 σοϊδιΐου ἰο ἐβόσὰ τλογο ἰηἰϊαιαὶθ ἐμ ἐμδὺ οὗἁ 
ΒΗΩΥ͂ Οἶδον οουἹὰ θ6; δηὰ ἰμδὲ {Ππθ80 Δ᾽] οσσοὰ ἷτα 
189 ΡἈΥΣΤΙοσΘ οὗἁὨ βιυρογνίβίηρ ὑποὶνρ οἀποαίϊίοι ἱπ 
τποἷτ πον Ομ γι ϑἐΐδα 1176.---ἰ πὰ ΟἿ τ δι.---Τ 8 δὰ- 
ὁπεσὲ θλονβ ἶκ6 Βρῆθγο ἴῃ ἡ ] Οἢ ὑπ 686 ἰδ χα σίοῦθ 
“6γ0 ΒΌΡΡοΒοϑα ἰο Ἰδῦον, ἐμαὶ οὗ {89 Ογἰβιΐδῃ Ἰἰἴο. 
[Βοᾶρο ΒΥ, ἰμδὶ “ἰη0 τογὰβ ἴῃ {πὸ οτἰρίηα) 
δον δμδι (μον Ὀοϊοὴρ ἰο (δ 9 γορῦ, “Του γὺ ΠΙΔΥῪ 
Βαύο ἱπ Ομ νἶϑι, ἑ, 6. ἴῃ σοίοσοποο ἰὸ Ο γὶδί, ΟΣ 88 
Ομ ει ϑιϊδαδ, ΒΩ ἱπϑίγυσίογβ γοῦ ἤᾶΥθ γ8 ποὶ 
ΤΑΘΗΥ͂ ΔΊ ΠοΡΒ.᾽ ᾽7-- γοῖ ποῖ ΣΩΘΩΥ͂ ἰαΊ ΘΙ, ΟΣ 
ἴπ Οὗτίαι 795086.--ΗΠΟτΟ δραΐῃ, 88 Ὀοΐοσγο, ἰδ 
Ὑοτὰδ “ἢ ΟΝ Υὶδί «906808.,᾽᾽ ἀοποὶθ (μ6 οἱοιλοιί ἐπ 
ὙΠΟ Ῥδὰ] ἸαθοΓοα.---Σ Ὀθκοῖ γοῦ.---ἰ. 6. 898 
Οπτιβιΐαηβ. Οπ γεννᾷν οοταρ. ῬΒ1. 10; 64]. ἱν. 
19. ΟΙδογβ δουπθοί ἐπ9 ψογὰβ “ἴῃ ΟἸγὶϑί 7 οδιι8᾽ 
τῖὶῃ 41,᾽ ἀη ἃ τπιβκο ᾿ξ πιθϑῃ: “1 ἴῃ Ομ σἰβί, ὦ ὁ. δα 
“8 ΔΡροΒῖ]θ ἰπ Ομ τὶ. Βυΐ 88 {158 ἀθοἰσηδίϊοι 
π [86 Τοτοροῖΐπα οἰδυβο ἀοθ8 ποὶ Ὀδθίοης ἰο “ἱῃ- 
διγυοίογε᾽ 1 ΔΩΥ͂ ΒΟ ὙΔΥ͂ 88 (0 τηϑϑῃ, ἰδαὺ {ἱΠ0Υ 
᾿πδίγυοίοἁ ὈΥ γτΥἱγίυοθ οὗἉὨ (μοὶν 6] οἷ ἢ 
Ομ γῖβί, 80 Β τ 10 ἰ8 ποὺ ἰο Ὁ Βἰ πα! ΠΥ σοππηθοίοα 
νεῖ Ῥ40], δ᾽ μου ἢ ἰΐ γα8 ἴῃ 1.861} ἰσιο, ἐμαὶ 
{8086 ἸδΌοτΒ οὔ ἷ8, ν ἱσῖ Ὀοσοὺ ἴῃ ἔμθαι {Π6 ΠΟῪ 
118, διὰ ἀονοϊοροὰ ἰὰ αἴϊογννατάβ, δσουϊὰ ἢδνθ 
Ῥτουϑὰ βυδοθαβίι ΟὨΪΥ 80 ἴΔΓ 88 {πΠ6} δὰ Ὀθθὴ 
τοῦς ἰὼ ΟὨτίδί---- τοῦ [Π6 ΘοδρϑοὶἸ.--- 
Ηετσο ν βανὸ {89 ἱπβίγαπιοη δὶ ἐν δαρὶογοά. [ἐ 
γ.88 (Π6 ργοοϊδηιαίέου οὗ (086 ροοὰ ἐἰάΐπμκβ ν Εἰσὶ 
τῷ γον βυμιτηθὰ ὑρ ἰῃ πο. ἰἰϊ. 16; 1 Τί. ἱ. 
15, δηὰ οἰδοβοσθ. Ἐμὸ αΒρ6] 18 ““μ6 βονϑγ οὗ 
(οα ππίο βοϊγδίίοῃ ἰο ΘΥΘΥΎῪ οὔθ ἐμαὶ δεϊϊονοί ἢ 
(σαι. ὶ. 16); “186 ποσὰ οἵ (9 ογοββϑ;" “ἐδοὸ νοχὰ 

οὗἩ γα, ὉῚ ποῖοι αοἀ Ὀεροὶα ὰ8 (48. ἰ. 18) : 
“δὴ ᾿ἰνίηρ,᾽ (λ6 υπάἀοεοίγυοι! Ὁ]0 δϑοὰ οὐ 886 ΠΟῪ 
Ὀἰγί (1 Ῥοί. ἱ. 28). Απὐά {δ οϑβϑηί δ] ϑυδβίϑποθ 
οΥ̓͂ (μὶ5 ἀοΒρ6), Βδὺ τοὶ σῖνϑβ ἰΐ 1.8 ᾳυϊοϊςοηΐης 
δηὰ που θμὶηρ ῬΟΥΘΓ, ἰδ ΟὨγίβὶ Ηϊ5861( [89 
Ὕοτά ἴῃ ἰιοὸ νογχὰ.] Τὰ οἷαί ἴο Ραΐθγηΐίν ΒΘ ΥΘ 
Ῥεὶ ἐοσί, 18 'ὰ ΒΟ ΤΔῪ ῥτοὐυάϊοία] ἰο ὑμ6 ἔα 6 Ὁ- 
μοοὰ οὗ αοά, οὐ ὑπὸ [υογαβηὶρ οὗ Ο γὶβι, βὶποθ 
Ῥϑὺ] ᾿'ἰα ΒοσΘ Ββροδιείηρς οὗ ἐμθ γτοϊδίϊοη νυ οὶ 
9 Ομυγοῖ ϑυδίιαϊποα ἰοὸ ἐμ αἰ ογθηὶ ἐθδόμογβ ἴῃ 
τοδροοῖ ίο ἐλ οτἰ κί δηὰ γον οὗ ἐμοὶν βρί γα δὶ 
Ἰϊῖο. Τὸ ἴσον δϑοϊαίθ σχοϊδίΐϊοῃ ἰο ἀοα 18 ἤ γα 
Ῥγοϑαρροδοά, δὰ Ἵυδῃ ἰηὐϊτηδύθα ὈΥ ἐλ 6 ΡὮΣαΒ68 
“ἕῃ Ομ τοῦ" διὰ “βγουρὶ (86 6΄ο8ρ6]." ΤῈθ 
βὲτηρὶο ἱποιγαπιοη δ! ἐγ, 8] υἀ θα ἰο ἴῃ ὑπ 9 ψ 8 0]0 
0886, 8 ονἱάοῃὶ οὗ ᾿(δοϊἔ; }υδὶ 88 ἰη 1 ΤΊ. ἷν. 16. 

γεβ. 17. Τ᾿ οσϑίοσχο :---ἰ 6. Ὀοσδυβο { διὰ ἰὸ 
οι! 28 8 ζδί μον, διά ᾿ξ δοσοσγὰβ υὶτὰ (π 6 ΔΔΙΟΘῪ 
ΟΥ̓͂ παίαγο, ἰδαὶ οὨΣ] το δου] γνοβϑι Ὁ ]6 ὑμοὶσ 
Ῥδγϑηίθ. --- Ἶῖ ὈΘΒΘΘΟΒ γοῦ.---Αῦ διθοίϊίοηδία θὰ - 
ἰγϑαίυ ἰο μβαϑά οὔθ Ὀγίϑῖ γθαυοβί.---Ὅ γ8 ἐταϊτα- 
ἴοΣα οὗ 126.--Βαὶ Βο ασῖ Νοί ἰπ ρϑηῆθγαὶ; 
Ὀὰὶ ἱπ ἰδ οβα ραγίλουϊδυβ τ σὴ Ἀ6 Ἀ88 8ὺ Ὀδοη 
οπατηογδίϊημ, Ἡπογοΐῃ ἢ6 δίοοα ἴῃ δυσὶ βισὶ Κη ς 
αοηὐγαβὲ τ (Πότ, υἱΖ., ἐπ ΒΌΤΑἢ ΠΥ δῃα 86}1- τοὶ ς- 
πδίΐου; “ἴῃ ἐμ τϑηουποθηοηί οὗ 811 δι Ὀϊ 1  οὴ πὰ 
οομοοὶἑ" ἢ ΜΕΥΚΕ; ψΜὶ6 ταἰχὐ 4180 δὰ 1} Ο8.- 
δηάοσ, “ἰὼ ἰμαὶ δβοϊ-ἀονοιθαὰ Βοσοίβια τὶν ἢ Ἡν Β]σἢ 
Ἦθ δθδ]οὰ ἷ8β ζα 1... [Γ“ΝῸΡ {8686 ΟΠ]Υ,"᾽ Β8γ8 
ΑἸΖ,, “αϊ 8180, 88 ἷῃ τον. 17, 'ἰπ δὶ ἸΔΠ ΠΟΥ οὗ 
116 διὰ ἰοδοὶη ς᾽]. 

Ψψεκ. 18. ἘΣ Οοδ.890.--ΤῊ 8. 18 (0 Ὀς Γ6- 
[οττοὰ Ὀδοὶς οἰὐμον ἰο γυὺρ. 18, 88 Ὄχργοββὶπρ (1.9 
πποίΐνε οὗ Ὠἷδ Βομαϊηρ ΤΟΥ: ὁῬοοδιδα ἴ δὰ 
ΥΟῸΣ ἤαίμον, δπὰ ζϑοὶ ἑονναγὰθ γοῦ 11κΚ6 οπθ᾽ [88 
ΟἸγγβ., Τ ΟΡ. δπὰ οἰμογ8]; ΟΥ ἰο Υοῦ. 10, 88 
ἱπάϊοοπις ἐμὸ Ῥυγροδο οὗ δἰ βοπάϊηρ Εἶπα: ἰοὸ 
Ῥτοπιοὶθ γοῦν ἱπϊίαἰίοι οὗ τθθ. Τ86 Ἰαίίογ γοίδ- 
ὕΘΏΟΘΘ 8 ἰο0 Ὁ6 Ῥγοΐογγοα, οἰ μουγΐβο υογ. 16 πηυδὶ 
Ὅθ ἐδίκοη Ῥδγοηι μοί! γ. Οδβίδηοσ δου Ὁ] 68 
οί, δὰ δέ} γ, ἴῃ 80 ἔᾺΣ 88 ὙΔδδὶ 18 βαϊα ἰὴ ΥΟΣ, 
16, τοβίϑ ἀροὴ ἰμ6 ρδίθσῃϑὶ σϑδίϊομβμὶρ δββοσίθα 
ἰἱὰ τὸν. 156. Τὴθ τηοϑαΐης 8: ᾿ΒΙΠ606 ἴ, 848 8 
ΖΑ μον, ταδί ἰδὲ οὴ γόοὺτ ἱπαϊταὐΐῃρ ΠΥ ΟΧΒΙΏΡ]Ο, 
[τ βοῃΐ υπίο γοὰ ΠΥ ἀρὰν Τὶ λοίμγ, τ ἢ ὸ ν}}} 
δἰὰ γοὺ ἴῃ {18 τοβρϑοί."---ἰ αν βϑθῃῖ ἴο γοῦ 
Τιχοοῖαν---ποὶ 88 βουσὶ ΤΟΥ ψγ88 (0 6 
180 ὈθΑΓΟΡ οὗἩ ἰδ Ερίβι]16 (σορ. ἀσίβ χυὶ. 10), 
βῖπ6θ ἢθ δ8π|0 ἰδίον, Ὀοίηρ ΟὈἸοά ἰο σοὸ ἱβγουσὰ 
Μασοάοπΐα οἡ μἷ8 γᾶν ἴο (οί (Δοίβ χὶχ. 22). 
--νσβο ἰδ ΠΟΥ 508 .---Τἰπιο ἣΥ 8 μθτΘ γοργο- 
Βοιϊθά 48 ὁπ6 0, Δα. }}Ὺ τὶϊῃ [86 ΟοΥΙ ΠῚ Δ 8, 
"83 οοῃγαογίοα ὃν Ραυ], δηὰ με ἀογίνρα ἐμτουρἢ 
εἶτα ͵58 βρὶ γἰΐ8] 116, δηἃ 80 ιοϊὰ ὑμ6 Βδπιθ γὶδ- 
ἰοῦ ἰο Ῥδὺ] ἐμαὶ ὑπὸ γ ἀϊἃ, Απὰ ἰμ6 Αροβί]θ 
ἰοβιΐβο8 ἰο Ηἴ18 ἰθμον Θδχο ΟΥ̓́ΘΣ (ἢ ἴῃ 86 ἴδοί, 
ἐμαὶ δὸ βοπᾶβ ἰο {μοὶ ἐμ ἐμ οὶν Ὀτοίμοσ, 0 
Ὑ7Ὰ8 ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ ἀθδν ἰο Ηΐπι, πα ΘΠ) οΥ θα 815 [0]] 6 δὲ 
σοηδάσθποο; οὁη6, ὑποΡοΐοτο, τυ δ οῦὶ (Π6Υ δά ρΡθ6ι- 
1187 γοϑδϑοῖ ἰο γοϊοοτηθ σΟΓα Ἶ 41}, ἃΒ δ ῬΌυΒ0ὴ δΔ᾽Ὸ]Θ 
ἱο ὀχ ἰοῦ ἰο ἐμοὶ ἰἢθ τϊπὰ οὗ ὑμοὶν οοϊμτηοη 
αὶ ον ἴῃ 8 πιοϑὲ ὑϑ ἰδ ὉΪ0 τϑῆποσ. [1 τηϑὶ ὉΘ 
ΤΟΙ ΟΓΟα 4180 ἐμαὶ Τὶ ὮΥ 88 τὶ Ῥδι] 
ἀυτγίης ἷ8 ἄτϑὺ νἱϑῖν ἰο Οογὶπί, ἀπά πιυδὶ ἰμογο- 
ἴοτο αν Ὀθθ ῬΟΓΒΟΠΟΪΥ Κπόνη (0 ἃ ἰατβθ ρΟΓ- 
(ἰοα οὗ ἰμ6 ΟἸὰτ6 }}]. Τὸ οσχρ]δϊη ὑπ δορὶ (νοὶ 
“ΤΩΥ 80ῃ,᾽ ὁ {86 ρτουπὰ ὑπαὶ ΤΊ πο Υ μδα 66 
οὐἀμοαίοα (0 ἠΐε οβὲοε ὉΥ Ῥαλ], αἴϊου (8:0 ἸΩΔΏΏΟΓ 
ἰδαί ἐμα ΒδΌΝ᾽Ϊ5 σα] ]οὰ ἰμοῖν Βολοῖΐατβ “ΒΟηΒ,᾽ 18 
ποὺ βυ οἰ ΘΕ δυδίιαϊποὰ ὈΥ ἰμὸ οοπβί ἀογαϊοη 
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ἐμδὶ τὸ ἤδᾶγθ Π0 ἔπΣΙ ΠΟΥ ᾿πἰοσιιδίίοη οὗ ἷ5 6σπ- 
γογϑίοη ΌὈΥ Ρδ]. Ἀδίδβοὺ {πῸ ἱπύϊΔοΥ οὗ ἰδ9 
τοϊαϊοι Ὀοιγοθο ἰἰ6 ἐσὸ ΘΧΡΡΘΒΒΙΟπδ ἰῃ 111). ἱ. 
2, 18: 2 ΤΊ. ;. 2, ἀαπὰ 8180 (86 δρρὶ:σδίλου ἰο μΐπ 
οὔ ἰὴ 58π|60 (1116, “Βοϊονοὰ δοι,᾽ νϊο μδα ͵υϑὶ 
Ὀθοη δρρ θὰ ἰο (80 ΟοΥνπιμίδηβ, σου]ὰ θοθαὶ ἴο 
δοηβνγηι (6 ορί οι ἐπὶ Ῥδεὶ δὰ 4͵80 “ομοίἑδῃ 
δἷπὶ του κχὰ {Π6 α08ρ6].᾽΄---ὈΘΙονοἃ δᾶ ἔδὲτἢ- 
ἔν} πῃ 186 Τοτχᾶ.-- 6 ΡΏσαδο “1π πο Τογὰ᾽ 
ὈοΘ]ο 8 Ὠοΐ ΠΊΟΓΟΙΥ ἰο0 “0218 ῖὰ],᾽ (ἡ. 4. ἀονοιοα ἰο 
Δ 6, ἰγὰθ ἰοὸ Ηἷθ 68}Π[{ὃὸἸῥὗς, δὰ ἱμογοΐογο το] 816) 
Ὅυϊ 4190 ἴο 8}1 ἰμδὶ 15 βδιϊὰ οἵ Του. Ὁ890 
ῬΓδῖβο Ὀδβίονψοά οι ΤἸΣΔΟΙΕΥ͂ ΒΡΌΘΒΥΒ 8180 ἰο Βα ῪΘ 
180 ἱποϊάθῃ 8} Ῥύυγροβθο οὗ ἱπιργοβδίηρ ὉΡΟΩ {δ0 
Οογίηϊμίαπδ, ἰῃ ἃ θη ον ΏΔΏΒΟΡ, ἰπο κΚἰηὰ οἵ 
σοηάυοί ἩΠῸΒ ἐΠ6Υ οπϑὰ ἰ9 {δμαὶσς βρίτίίυα) 
{δίογ. 
Τὶ οὐ ἢ γ᾽ 8 ΟΥσδηὰ 18 Θσρυοδβϑα 1 (89 ψογάβ:--- 

Ὅ8Ο 588}]} τϑοιηϊπ ἃ νοῦ οὗ ὯΥ νσᾶγα ἱπ [86 
Τιοτᾶ.--- Τὴ) ἀναμεμνήσκειν : ἰο γερεέπα, ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ 
μ6 οχσἰβίθποο οὗ ἃ κηον]οῦκο ἩΠὶσὰ δ88 Ὀθθη 
χοργεβδοαὰ ὈΥ ΔάΥΎΟΣΒΘ ἰῃΒΆΘΠΟΘΒΗ, 80 ἰΒαὺ 10 ποθα 5 
ἴο ὃὈθ9 οΔ]16ἃ ὕΡ ἀχεΐηῃ δηὰ γοΐγεθῃοα. “ΤὮΏΟΓΟ 18 
8 5] 'κῃϊ ἐπ ] σα ἰίοπ Βοτο " (Οβἰδπο6γ), δὰ Ομ τγ- 
δοβίοπι ῬΘΙΏΔΥΚΒ ἰμαὺ “ἰη6 ψογὰ 18 δ 6 }γΥ σι οβϑῃ 
(0 αυἱοὺ [89 Ῥτία6 οἴ ἔμ ΟοΥ ει ῖδηΒ ἩΜΙΘΒ τα σὺ 
86 ἀγουϑοὰ «αἱ ἰ9 ἰάθα οὗὁἨ Ὀεϊπς ἰδυρὶ ὉΥ 86 
γουϊπ.᾽ Ὑηδὺ Β6 τθΔῈ8 ΟΥ̓ δὶ ἯΔΥΒ ἴῃ ΟἾΓΙδι᾽ 
μ6 ζοθ8 οὔ ἰο οχρἰδίη.- -8ὃ28 1 ἴθ ο ἢ ΘΟ Σ 
ὍΤΠΘΙΘ πῃ ΘΥΘΣΥῪ ΟΠ ΤΟΊ. ---"ἰ τγδϑ ἈΪ8 τη0α6 οὗἁ 
οοπάυοσὶ 848 ἃ Ομ ιγίϑιῖδπ ἑοδομοῦ; δηὰ ἐδμἶδ, 88 1ἱ 
τοχασαοα, ποὺ 80 το 08} [9 βυ δ᾽ εοί οὗ π͵8 ἑο δοίη, 
ΟΓ ἐἴϑ ἸΙΒΏΏΘΥ, 88 158 ἀΘΙΉΘΒΠΟΥ ἩἘ116 ἀοΐης ἰἰ,---- 
ἀπὸ ΒΌΛΙ ΠΥ δηαὰ βοϊ-ἀθηδὶ τὶν τ ιἶοΒ ἢ α18- 
ομαγχοὰ δα οδἸρ. Ταΐδ 5 ἱπιρ) θὰ ὮΥ ἐδθ 
οοπηθοίϊοηῃ. 80 086 οὗ καϑώς Βοζα, 88 οιιρὶογοὰ 
0 ἰηίγοάυσσο ἃ ἀοῆπϊης οἴδιυδο, ἰπ ὑ.}6 ΒΘΏΒΘ ΟΥ̓: 
λοιῖσ, ἰθΒ ΒΟΙΔΘΉΎ δ ΓΟΙΔΡΪ Δ ΌΪ6θ. ὅθ Αοὶβ χυ. 
14; ὃ ΦοΒη, 8 [ποσο ἐμ πνογὰ 18 οἰϑδυύὶγ υδοὰ 
ἰη τ}8 80η80, δηὰ ψίοτο ΑἸΐοτγὰά βοιιον αὶ δΥὈϊ- 
ΑΥΆΤΙΥ αββογίβ ὑπαὶ 1 18 Δ]9086 ἐμτι τι804]. ΗἩθῆοθ 
ΒΙΠν, 7ο᾽η8 1Ὁ ἰὸ {89 τοὺ “γερεπα,᾽ 85 6 Ῥδὺ] 
τϑδηῦ: "ἢ 6 Ὑ}] τοιιϊπα γοῦ, οἴδ., δὲ 88 1 τὴγ- 
Β0} ἰολοῃ.᾽ Βιυΐ ἔγοϊῃ ἐπὶ 1, πο ροοὰ Β0η86 65} 
Ὧ6 οὈὐϊαϊηοά, δηὰ 2, “πιΥΒο Γ᾽ ἴθ ΔΥΌ ΓΑΥΥ. Οβὶ- 
ΒΏΔοΡ᾽Β ΟΧΡΙ δηΐου, ἱμβουρἢ ΒΘ. Σ 8.010 1 Β6ηΒ6, 185 
γοί βοῃουμδί ἤοσοθὰ: ὴοῸ ΜΠ] τϑηγϊπὰ γουῦ οὗὮ 
ἸῈΥ ΜΑΙΚ (ΤΥ δουγδο οὗἉ 1176), ΔΤΘΘΔΌΪΥ ἰο τ ὶοἢ 
[τοαδἢ ΟΥ̓ΟΓΥ ΟΣ.) ΤῸ ἤἢγϑβί Ὄχαριδηδίίου 88 
1:ὁὸ τηοϑὺ ἴῃ 118 ἔδυου, ἴῃ δρὶΐο οὗ 18 ρυϑιρτη αἰο8] 
αἰ που] ἶο8, Τὴθ “τοις σου ΒΟΎΘΥΟΥ 
τοίου (0 ἷ8. δοι ἐν ἐπι οὐδεν ολιγολοδ Α͵Βο, βίποθ 
186 γ υπαἀουνίοαϊν δὰ Κπον]οαρο οὗἩ {μῖ6, ἴγοπι 
ἱπίογδίίοη ὙΠΟ πα Ὀθοη ρίνϑη ὈΥ Ὀγοί τ 
ὁ ἰμοῖν ἰγανοὶδ. 76 ΤΟΙΘΥΘΏΟΘ ἰο (88 ὉΠ ΟΥ- 
ταὶ Υ οὗ 18 οσοπάποί σΟΠΟΣΔΙΪΥ, διγοηρσί οηοϑὰ ἐδ9 
τλοίΐγο ΤῸ (δ οὶ» ἰσηϊ δ ϊηρ πἷπι. 

ΘΟΟσΤΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ϑριίσείμαΐ ραίεγπίίυ.--- 6 ανδιεοπίηρ οὗ ἰἈ9 
δΡ᾽ γι [8] ἘΠ 6 ἴῺ τηϑὴ 18 ἃ Ὀἱνὶπθ δοὶ. [ἰ ογισίμαΐδε 
ἴῃ Ο04᾽ 8 Ῥύγροδο οὗἉ βαϊνδίίου, Γοτπιθὰ ἴῃ γοΐθγοοο 
ἰο τ06 ἱπαϊν 8] (168. 1. 18; ΕρᾺΆᾺ. ἰ. 4; 2 ΤΉ 688. 
ἷϊ. 18). [118 σγοωυπα ἷ8 Ομ τῖϑί, πὰ ΗΪθ δοιρὶοχ 
ἀἰνίπθ- Πυπηδῃ ᾿ἰθ 88 οδυυϊοὰ ουΐ ἱπ (ἢ 9 ποτὶκ οὗἁ 
χοαοαιρίΐοῃ, τυ οὶ νγ88 οἴθοιοα ἐπγου χὰ Ηἰδ ἀοδί ἢ 
δηὰ τεβυγγθοιίΐοη δὰ ὅπΔ] ρ]οτἰ δοαίίοη (πο. νυἱΐ. 
80). [8 ἱπιπιθάϊαίο σαμδό 5 ἐὸ ΗΟἿΥ ϑ»᾽νὶε, γ 8ὸ 
τρασίϑ ἰο (6 γοἀδοιιθὰ (0 ΠΟῪ ᾿ἰΐο οὗὨἨ Ομτῖϑι, 

ΤῊΒΞ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ, 

Ῥτγοοοθάϊηρ ἔγοια 8᾽8 ἀθαίῃ ; οὐ, ἰπ οἶβον πογάδβ, 
Τορτοάσοοσθ ἰπ υ8 ἱπαϊνϊἀυ}}} (π6 ΠΟῪ τηδη οὗ 
ΥὐρσαθοῦΒη 688, Ὀογῃ ἴῃ ΟἸσ δὲ ἐβτουκὶ 5 ᾿ιαϊοῖδὶ] 
Ῥτοσο88 οὗ ἀθδί ρῥδββοὰ ὕῥροὰ ἐδ οἱὰ ταδῃ οὗ ἐδ 
ἤθ8}. ΤῸ ογραπ οὗ (μὶθ Κρίσχιι 18 (μΒὸ οτεά, 
υἱξ., {86 ὑοδιϊηον οἵὗὁἨ ΟἸιχὶδί, δπὰ σοποογηΐης 
Ομ γἰδῖ, υγΒ] ἢ ργΟΟΘοα8 ἔγοπι Ηΐτη ; δὰ 86 οὈ͵ϑοὶ 
8δηα δι θδδίδηί! 4] οοούδοίδ οὗ πο Ηδ Ηἰπδο]  :8. 
ΒΥ δεϊηρίης (818 Ἰἰνίηρ οτα ΓΟΥΟΙΌ]Υ ὕο Ὁθδσ 
ὍΡΟΣ ἰδ Βοατί, ὑπ 6 ϑ' ρ᾽τὶῦ ρθῆ ὑμ6 μεασὲ. Τοδ.- 
Οὐγίης ἰ0 ΒίΏΘΙΒ οὗ (μ6 Ιοτο οὗ ἀοὰ οδογίβῃοὰ 
ἰοναγὰβ ότι ἱπαλνυϊ υ}8}}} ἐπ ΟὨτὶδί, ΒΘ σεζαῖηδ 
{861} ἰοθί σοῃδάθῃησο: δηὰ βἰατίδ ἐδ ουηίΐαΐηβ οὗ 
8}1} κοάϊγ Ἰἰἴδ, οὗἉὨ 811} ΒΟΙΥ οοπάυοὶ ἰοπναγάδ θοὰ.---- 
ἴθ οὐθάϊομοο δηά ρμαίδθῃοο; δηά ρυῖδ δὴ οπὰ ἴο 
1.6 οἹὰ ἀϊειγυδβὶ, (δαὶ τῶδ ἰδ 6 Βοι γο6 οὗὨ 8}} γαθεὶ.- 
Ἰΐοῃ δῃὰ βίῃ. ἀπὰ ἢ ἀ068 ἐμὲΒ 'ἱ ἃ ὙΔΥ ἴο πιδᾷ- 
Ηἰγ αοὰ διὰ Ὀ611110 πιδη, διὰ ἔο δομγογί ἐλ 
ΒΙΠΏΘΓ᾽ Β ῥουἱὰθ (0 ΒΘ  ἰἰγ. 

Βαυὶ ᾿ηδδυιυοῖῦ 88 ἢ (8 Ῥχοδδδδ οὗ σοδονδὶ 
Οοά ΘΙ ΡΊΙΟΥΒ Βυπη88 ἱπαίγυχηοπ δ} 165, ἢ ΘΟὨ ἔθ 5 
Οἢ ἐδοδβο αἷδὸο ἰπ6 αἰεὶ οὗ 8 δριγῖυδ)] ἔδινοσ.-- 
Ἰιοοά, δηὰ βὸ ἐδῖίκεβ ὑδμβϑῆ ἰημΐο 8 βογί οὗ [6] ον 
τὴ Ηἰπιδοιῦ, ΤὨ1Β μο]ἀ5 κοοά, Βονουογ, Ββοί οὗ 
ἰδοβο νὮΟ Βαῦθ ὈθοοΙλθ, 80 ἴο Βρθδῖὶς, ἐβο δοοὶ- 
ἀσπίδι ἐμβίσυμηοηΐδ ἰῃ {δ}8 ΟΥΚ, ἑ. 6., γι ο αν 
πῃ βοῦϑ ὙΑΥ͂ Ὀγουρίιὺ δϑοαϊς {πὸ ΘΟμΥ δ ο οἷ 
Β0}}8 οἰ(Π 9. ΌΥ͂ ΒΡΘΔ ΩΣ ΚΣ ΟΥ τὶ τε ρ βαυΐηρ χα  Βα, 
{86 ἴΌγ66 οΥ̓ Ὑ ΒΙΟΘ. (Δ6Υ δΥθ ποὺ ᾿γδοί! 8}}γ ἔοϊὲ, 
δυΐξ οὨ͵γ οὗ ἱμο80 ὙΠῸ μδυθ ἐμ Ἰϊο οἵ Ογὶβὶ 18 
16 πὶ 88 8 ΘηοΥαΙ Σίπζ ΡΟΥΘΡ, δὰ ΒΟ οδα, ουξ 
οὔ ἐποὶρ ΟὟ ῬΘΙΞΟΏΔῚ ΘΧΡΟΥΪΘΏΟΘΘΒ, ἰοϑιϊέν οὗ 
Ηἰπι, διὰ οἵ Ηΐ5 θη] σμίθηΐϊδι δὰ σορεπογδέϊησ 
ὅτλοθ, δπὰ Ὑἰὸ δΔ΄Ὸ ἐβογοΐοσο ἴῃ ἃ εοπαϊιΐοι ἰο 
Ὀοροὺ α κιπάγοα [116 'π οἴμογϑ. ϑδιδηάΐηρς ἱπὶ 
ΟἸιγίϑε δα {89 ρτουπὰ οὗ ἐδεῖν 116, δηὰ χηονηρ 
ΟΥοΡ ἰῃ Ηἰπι, βυσιν ῬΘΥΒΟῚΒ ΓΘ ΘΏΔΌΪΘα 29 ἱπίχο- 
ἄυσθ οΟἰΟΥΒ ἱπίο (ῃ8 βΒδτωηθ δοϊητηπλόιι, ΌὉΥ Ὁζ6- 
δοίην ἴο ἴδοι, ἰπ αυϊοϊςοπΐηρ ΡόῦΤΟΥ ἐμβγοῦρη ἴδ 9 
Θοβροεὶ, 6589 ΟἸγὶδὲ ἴῃ ἐμ 701] 688 οὗ Ηἰδβ ΒΟΥ 
Ἰογο δά ἴῃ Ηΐδ σοάθοιηϊηρ ΟΣ, δὰ ὈΥῚ ἰδυ5 
ἱπάπσίπρ ἰμθπι ὑο Θοτηθ οὔ ἔγοπι ὑπϑιιϑοῖνοβ δὰ 
Ααἰτα ὑμοιβοῖνοβ ἃΡ ἰο Ηΐπι γῆ0 68 γίνε: διὰ 
1 γοί σὶγο Ηἰτλδο] ΤῸ μοῦ. ἴπ {815 δ ὺ (ΠΥ 
Ὀθοοπιθ δρί τἰ(τ8] Τα 6 ΓΒ ; ΤῸΥ 10 ἰδ. Ὀγ νἱσίιιο οὗ 18 
Ηἰνίπο ρότον οὗ Ομ γἰϑὺ ἀν] πα ἴα ἰποτὰ ἐμαὶ (ΠΟΥ 
ΒΘ σΡΔὉ]6 οὗἩ οπροῃάοτίηρ 116 ἴῃ ΟΥ̓ ΒΟΣΒ, δὲ 85 
ἴῃ (19 ΒΡΙ6Γ οὔ ἴπ6 ῬΒγβὶοδὶ 116, ὑπ6 παίασδὶ 
ογϑαϊϊνο Ῥόυου, γοϑίἀθηὺ ἐπ (86 ἱπάϊν ἀυ8] 88 8. 
ῬΘΓΒΟΏΔΙ ῬΓΟΡΟΥΥ, ᾿ἱΏΎΟΙ͂ΥΘΒ 1: 18 βΘΠ ΘΓ ΔΙΪγ6 ΟΣ - 
δγοΐβα ἐμ): 6 σμβασδοίοσς διὰ αἀϊμεῖν οὗ ὑμ6 Ρδίοσπϑῖ 
Το ὁ. 

Βαὶ {86 ΙΏΟΤΘ ΟἸΘΑΙῚΥ διηά βἰτρ}ν ἐπὶ δρίεϊίυδὶ 
φῬδίουβι ιν 18 χοοορηϊζοα δηα τηδἰ ἰδἰμϑα ὑροὴ ἐξα 
Ὀἰνίηο στουηάᾶ, (86 πιοῦο ἀφο βίο}. Μ11}8}} ὰατιον 
οἀὐυσαδέϊοιδὶ οὔοντι οὐ ἔμο Ῥδεὶ οὗ {86 θδυίῃγ 
Ῥαγοιὶ βροβϑα]ῦ ἰὼ ὈΣΪσηρ [1.686 Βρὶ εἰ τ1.8] ΘΒΊ Το 
οαἱ ἔγοπι ἱμοὶν σοὶ ἀθροπάθῃοθ οἡ δίτη (α ἀεροη- 
ἄσπσο ψῃΐο οὔϊθη ἱργοϊνοδ δὲ ὉΠ ΝΟΣΤΊΠΥ δἰίθο- 
ταϑιί ἰο9 μἷθ ῬΘΡΒΟΙΔΙ ᾿ἀΣΟΒΥΠΟΤδο168), δπὰ αβίο - 
ἱὴ ὑβόῖα τογὸ ΟΧοἸ βοὴ Υ ὉΡοι Ἡΐπι, το 8 ἱμ 9 
οἰθσπιαῖ δὰ δῇβοϊαίθ στουπὰ οὗ ἰμὲ8β γοϊαιΐοι, 
αὐθῆ αοὰ ἴῃ Ομ τιβέ. Το οἰ] άγθη το ἐδ 
Ἰἰρογαίθα ἤτοι 41} ἐμιδὲ ἐβ 1ἱπιλιοὰ δηὰ ἱταροσίθος 
ἧῃ (80 Βυπηδὴ ραγοιί, ἰ0 θπίου ὕροῦ ἃ ἴγοου. δὰ 
ΤΏΟΤΘ ἱπάοροπαοηὶ ἀονοϊοριβοηὶ πὰ Ομ χῖβι, δὰ 
ἐδ ἰο τὰκ ῬΌΓΣΟΣ δάυδῃσοβ 'ῃ Κηον]οᾶρβο δοὰ 
Βοὶ  π 688. 

Βυὶ {π18 αρί τι μα] Ῥδίοση  Υ σαττὶθθ ΜῊ ἰΐ ἃ 
δἰχὰ δυϊ βου, 8 ΒΟΥ εἰ ἰο ἀϊδοὶϊρ᾽ίης, ἰο τὸ - 
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Ὅυϊο, ἰο οχμοτγί, ἰο ρυ ΣΎ, τὶ βου γῆ οὐ αι ]ά- 
Ἐ.6838, ΟΥ ὈΟ(ἢ σοπιηιί ἢ ρ]6α, 88 οἱ ΓΟ 5 8 ΏΘΘΑ͂ ΓΙΔΥ͂ 
ἀοιιαπ. Απὰ {(πὶ8 τρῶς 18 ὀχοτοὶϊβοα 845 οἢ9 οὗ 
Ἰοτθ, δηἃ υὑπάογ Ἰουθ᾿ Β βίσοῃ β ἱπιρ}8085, δηὰ στ} 
ἐπὶ ἱαροπθοι ϊϑάουμ ποθὴ 18 ῬΘΟυ δ Ρ ἰ0 ἸΟΥΘ, 
δηὰ νῖ σϊοὰ ἰὺ ἀονΐβοϑ 8}} βογίβ οὗ τηοίμοὰϑ 
ΤΌ Δηστίηρ, υτρίηρ, τοδί  πἰηρ, δρουδίης, δπὰ 
ϑοΐεοηΐπρ ΘΙ Ἰάγθη, σοδίοσϊηρ {μοὶν ἀϊδιυχθοάᾶ 
σοηδάδηοοθ δπὰ χοῦβιδ Ὁ} 8 ΐ ἢ ζ ΟΥΘΥ ἰθοτιὶ ἃ γγθκ- 
ἐπϑὰ διιβονῖίγ. 

“Α ΥΓΠΟΓ ΠΟΥ͂ΘΥ ἰ8 δύγδι ἃ 
ΥΒΡΟΑΚΙΩρ ΔΏΡΥΙΥ ἰο ΔΗΥ οὨἰϊα 

δι ποθ Ἰοῦϑ ἢθ ΠΟῪ 18 }ϑὲϊδοά οὗ Ἰογ6.᾽᾽ 
ΑΙ ιμἱα ἰ8 1Πυβίταίθα [ὉΓ 8 ἴῃ ἰμ9 Αροβίϊθ 

Ῥδα]. 
ὦ. [41Ροεἰοἱὲς ρ»ἱείψ ἐδ ἰλα οίαπάαγα 707 ἐλε τολοῖδ 

ΟἈλωυτγεὴ, εὐεη ἰο ἐλε ἐπα 9 ἰἕπιο. Τηθ Βοπιἰϑὴ 
ἘΒΘΟΓΡΥ͂, τ Βῖο 8 αἰδιϊηρυΐδοδ Ὀοίτνθοῃ (ἢ 9 ΟἸΟΥΥ 
δηὰ Ἰαϊΐν, δὰ ἱτροβο8 οα. {80 ΤΌΓΙΩΘΡ 8 ἀοργθο 
οὗ δβδιηοί ἐν δπὰ ἃ τηοάδ οὗ 116 ποῖ οχδοιϑά οὗ ἐμὸ 
Ἰδίϊοῦ, 18 ἤογΘ ΡἈΪΔΙΪΥ σοπάοιμηθα ἰπ δάγνδῃσο. 
Ῥδὰ] γνυΐπ 411 Ὀ6] ον σβ οα ἐμ δδπὶο Τοοιΐηρ τὶν 
Βίβα. Ηδ Ἰδγὰ οἷδίμι 0 πὸ βρϑοΐδὶ ργϑδοθ, δῃὰ 
ΣΟΟΟΏΪὗ268 πο ΟὈἸ καίϊοι ἴο βοὶ}[-ἀθη}8] δπὰ ββοσὶ- 
Ὧοο νοῦ ἀο68 ποὺ Θαυ}}} τοϑδῦ οῃ ἰδ ψ ΒΟ] 
Ομαγοῖ. [ἢ ἷ5 οὔἽοθ 85 ἃπ Αροβίϊθ, ὁ Ὀδοδῖὴθ 
Ἰπάοοα ὦ βρίσγϊἰυ8] ἔδίμβου  Ὀὰΐ ἴῃ ροϊηὶ οΥ̓͂ ἐμαὶ 
Ουνίβείθη σμδγδοίον, τ πο ὉΠ ΘΡΪαΥ ἷβ ΑΡροβ- 
ΑἸοθμῖρ, Ἀἂθ σου] μᾶνο .ἷβ οἰ] άσθη τϑβοιῃὴ]θ 
δ). Ηδτο γψγὸ ἰοᾶτη ἰδ 86 ϑ'ρ»ἰγὶλ οὗἩὨ ΟἸ γὶδὲ 
δἰβ ἰο ροσυδὰθ Ηἰβ οιαϊΐγο Ποᾶυ, δῃᾶὰ βϑοῖϑ8 
ἕο τἸβου]ὰ 4}1}, ραβίουτβ δηὰ ῬθΌρ]6 δ}1ο, ἐο ἃ δοτὴ- 
ποῦ ἰγρθ. Απὰ ἐλπιΐ8 βρίτὶῦ 18. ἃ ογοϑβ- δϑδσίπρ 
δρίσις. [8 ἃ βρὶ γῖϊ, τσ ἢν ἀθν ον οϑ ΟΣ ΘΥΟΥῪ 
τοϊμδίοσ ἰ0 ΘΧΘΙΙΡ]ΠὟ δῃα ΘΗ ΌΤΟΘ, δηὰ οἢ ΘΥΟΥῪ 
ΟΒατοῦ ἰο ἐπι ὲθθ δὰ ουἹεϊναίθ. ΤΒΘτο τι ῖ}} Ὀ6 
ὯῸ δυδίοιποηϊ οὗ {μ18 τϑαυϊδὶιλοι ἀπὲ}1] ΟΠ γὶβὶ 
8.82}} 6οΠπι|6]. 

8. [ΟἸἈγιείίαπ ἐχαπιρίδ ἴδ ἀπ ἱπιρογίαηέ τηδαπϑ 707 
ἐπείγτσιπσ απὰ εὐϊ γί ἰλὲ Ολετοῦ. 115 ϑοκ το: 
1. Ἑοὸν ἐἱωδίγαίίοα. Ἰὶ ἷἰθ ἰ.ὸ Ἰἰνίηρς Ερίδι19, δο- 
ΘΟ ΡΔΏΥς ἴπ6 τι ἐΐθη ΒΡΊΒ.1]6, ἱπ [86 νὰν οὔ 
οσπιηθοαΐ δηἀ οχρ]δηδίϊοθ. ΤΏ6 ἰσγαί βιαἰθᾶ ἴῃ 
ἀσοεϊγίπο, χαῖται ρῖθ οἰ δοϊ68 ἴῃ 8014 βυδδίϑηϊίαὶ 
οΓΙΠΙ5, ἰΒδὺ ἃ ΓΘ Ἰπόῦὸ ἔγαυρμὺ πὶ(ἢ τηοδηΐηρ, δπὰ 
τππογο Ὑἱνὰ ἴπ ὀχρυοδϑίου ἔδδὴ ψογδ σα Ὅ6. 
Τδὸ ἀυν οηΐοτοοὰ 'ἴπ 180 Ῥτγοσορί, ἰὲ ὀχ ἱ 118. ἴῃ 
ἴδο οροταϊΐ 0}5 οὗ δ Βοὶν 118, ἐμαὶ ἑϑδοῖ (πὸ {τὰθ 
πιο μοὰ οὗ 118 Ῥουίογσιηδηοο. ΤΉΝ (Π0 πὑπᾶογ- 
διδπαΐηρ ἷβΒ μοΙροά ἰο στἰ χε δοποορίϊοηβ οἵ ἰδ 
Ἤσνα: δηά ἐηο ᾿ἰἴο οὗ σοά ἴῃ ἰῃ6 ΟΠ ΌΣΟΙ Ῥγονο5 
186 Ἰἰκδὶ οὔ νογ]ὰ. 2. }Ὸ» ρεγδιιαδίοη. “Ἢ οτὰβ 
ἰοδοῖ, Ὀὺὶ Ἔχ Ρ]65 ἄταν. 8ο βᾶγβ (89 ῥγῸ- 
γοτῦ, δὰ (0 τόϑϑοῖ ἰβ, ἐμαὶ ἐμαί ἐπ χαρὰ σοη- 
γἱοιΐοη δηα ἴΌΓο6 οὗὨ ν|]], νυ ἰοὴ ἀτὸ ἐμ βοονοὶ οἵ 
ῬΕΥΒΟΠΔ] ᾿πἤαθησδθ, ΟΣΡΓΘΒ8 ὑδ ΘΙΊΒΟΪΥ 65 πηοϑέ βὶρ- 
ΔΙ ΒΟΘΏΓΥ ἱπ {π6 δοπάμποί. [Ιἐ ἴθ ἐβγουρὴ ἐπ18, 
ἰδογοίοσο, δαὶ τῆλ δοίϑ τηοϑὲ ρου} }7 οἢ 
ἴα. 8. ΣῸΤ ἐποοιγασεηιεηί. ΤᾺΘ6 ᾿ἶτοθβ οὗ ουὶ- 
Βοηὶ 6] θυ γΒ δθον {80 ῬΟΒΒΙ ὈΠΠΠὙ οΥ̓͂ ΕΐσῈ αἱ- 
ἰαἱπιθοηί, δπὰ 6 σογιδίπιν οὐ {μ6 αἰνίπθ ὑγο- 
ΤΑΐδεδ: δηὰ ὈΥ ἰμ6 βῃσας οὗ ““Υἱοίοῦνῦ δὲ 1δϑι᾽" 
ϑηϊπδίο [06 δρὶγὶἰϊβ οὗὐἩ ΟΌΒΟΥΓΥΘΤΕΒ ἰ0 Θπίον ἰδ 9 
ἢκιιὶ ΟΥ̓ ΤΑΙ (ἢ, πὰ ἰο ἀο δπὰ θηάπτο ἰη ᾿ἴΚο τοδη- 
ΟΡ, ὙΠῸ ἐπ [Ὁ}} δϑοβδύτθηοο οὗὨ ᾿ἰκὸ σϑϑ] 8, 4, 
ον τοδυζο. Ὑὴλὸ ΣΘ8], ΘΏΘΤΘΥ, δουγαρο, ραίΐθηοα, 
ΒΕ πἰοοΐδὶ δὰ βυδοσίηρμθ οὗὨ ουθσυ ἀογοιοὰ Ὁ6- 
Ἡοτον, Ῥγοθθηίθ 5 ἀἰδβραγαρίηρ δηὰ τοογε γί ηρς; 
ἐοϑπιϊγαδὶ τὶ (ἢ 6 σοπάυοὶ οὗ (ἢο86 ψῆο, ὙΠ 190 
Ῥτοίεθοϊπα ἃ Ἦκο ἀονοίζοῃ, ουΐποθ ΟὨΪΥ δὴ ΘΘΘΥ͂ 
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ἰά1ο, 5601 [-ἰπά υἱχοπὶ, 80] -ϑδι18ῆ 6 δρὶγὶϊ, ΟΥ 88- 
ΧΟ ΟἿΪΥ͂ ΔΙ͂ΟΥ ΒΟΏΟΥΒ δηά ΔΡΡ]διι.88. 

Τὸ βοΐ 8 ΝΟΥΊΒΥ Οχϑι} 9 18 [86 ΔΓ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
οΥ̓͂ Αροϑί]οβ δῃὰ σοϊπἰβίθγβ, Ὀυὺ οὗ 8}} ΟΒ σι δι ϊδῃβ 
8.1|Κ6. Α5 Ῥδυὶ σλ)}}] 9 ὑροὴ {86 ΘΑΥΪΥ ΘΟ γΘΥίδ 
ἴο “ἰχαϊἑ δὲθ Ηἶτα,᾿ ΒΟ 6 Υγ0 {Π6Υ ᾿πϑίτυοίοά ἴἰο ᾿ἶτθ 
80 85 ἰο θχίθπα {89 βΒΕῖη9 64]} (ὁ Οἰοῦβ σοπιΐηρ 
δου ἰβοὰ. Το ρσυϊαϊηρ πογὰ 168 οὐχζιῦ (9 
Ὅ6 ΘΟὨΪΙΌΔΙΪΥ ᾿ἰϑαγὰ Ῥαδββίηρς ἀονῃ (Π0 ΘΥΟΡ 
Ἰοηρίβδηΐρ ΓΔΉΪΒ οὗ ἰλ9 ΟἸυτοῖ, 85 ᾿ὺ ἸΔΟΥ͂ΘᾺ 
οὐνγαγὰ ἱμγουσῃ ἀδγίζηθθθ δηὰ ἱἐμγοῦρὰ Ἰἰρδὶ, 
ἰγοδάϊης πὰ ὑΠ6 Τοοίϑίο 8 οὗ 18 στϑαὺ ᾿θϑαθυ, 
Βιιουϊά Ὅθ: “ΕΟΪΙΟΥ 126, ΟΥ̓́Θ 88 1 8150 ΖΟΪ]]ΟὟ 
ΟἈσῖβι ᾽]. 

ἨΟΜΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ,. 

1, [σαυτοῦ ἤουπάοτθ δηᾶ 41} γβο μλγθ Ὀθθῃ 
ἱπδίνυιμθηίδὶ ἴῃ σομγοΥ πς Βο0]8 Βμου]ά: 1. ἴον 
{16 βυ)]εθοὶβ οὗ δον Ἰάθοτβ ψὶὺ 8 ραίθσπδὶ δ΄ἵ- 
ζοοϊίοη, ΟΥ̓ΘΏ 88 ὑμ6 Υ δβίδπα ἰονναγὰβ ἔθ ἱῃ ἰδ 9 
ῬΘου αν τοἰδίΐομ οὗὨ βρὶγίίτι8] ἔδί μου 8. (νον. 16); 
2. αἷτλ ἰπ ἐπ οὶν γοργοοῦ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ ΒΒΆΓΡ, α. ποὶ (0 
ΤΟΣΟΥ͂ δηὰ αἀΐδργδοθ ὑπο ὶν βρίτὶ 8] οὔδβρειίηρ, 
Ὀωυΐ, ὃ. ἐο δΔάτηοη 8 δια 80 γοδίοσθ ἔμοση ἴὸ ἀπ  γ 
(νον. 14); 8. βοί δὴ δσϑῆρὶο οὗ ἐμὸ Ομ τ βϑίϊδῃ 
1118 τιῖσι ὑπ 6 Υ 8}4}} 6 8016 ἰο 68] ου {δ οῖν 6}}]- 
ἄγοη ἴο ἰλϊαίο (γον. 10); 4. ἰ8Κθ Ῥδῃὴβ ἰο ΠΟῪ 
ἰλοπι ΒΟ {πΠ60} ᾿ἰγὸ ἰῃ 411 ΤΟΙΣ ὙΔΥΒ, 80 ὑδαΐ 
{6 γῸ Β8.4}} Ὀ0 πῸ ΘΧΟΌΒ6 [0 ἱᾳΏΟΣΒΩΟΘ ΟΥ̓ Σαΐ8- 
ἰαἶκο, (νον. 17)]. 

ΒΤΑΞΒΚΕ: ΝοΟΙΒηρ ΒΒ ΒΏΔΥΡΟΙ δη Τπ0 70 ῬΘ6Πη6- 
ἰγαιϊος ὑβδὴ ἰπ9 ΤΘΌυο5. οὗ ἴονθ, (νοῦ. 14).-- 
ἨΗκΡΙΝΟΕΕ: γον. 18.---Ἴῦ 18 (89 ἀπὶγ δηὰ ἐμ οδδ- 
γϑοίογ βίϊο οὗ 8 ἰγὰθ στὰϊπἱβίοῦ ἰοὸ Ὀσχοὺ οὨΣ]άγθ 
ἰδγουσὰ ἰ.6 αο8Ρ6], οΥ ἰο Ἰοδὰ ἰμοβο, γο ἈδΥθ 
Ὀθοη ἰμὰ8 Ὀοροίίοῃ, ἰ0 8 γί μον Κπον]θάρο οἴ 
ΟΒσιβί, Νο 1688 18 1 ἐμ ἰοἸκοι οὗ ἃ σὶ σμιϊ-τοϊη ἀοα 
ΒΘΆΓΟΡ ἰο Βυ ον Ὠἰτηβοὶῦ ἰο Ὀ6 ἰδ Ὀοχοίΐοη 
{πγουσὰ ι86  ογά, ἀπὰ Ὀ6 ἰταϊποα ἰο τηνι ἴῃ 
Ομγὶδι, (1 Τμθε8. ἰν. 1, 10; 1 Ῥεῖ, 11. 2). Ὰ 
ῬΓΟΔΟΒΟΡ τὐϑὺ Ὀυ1]1ἃ ηοὺ ΟἿἿΥ πὶ νογάβ υὶ 
αἶ80 ψ ἢ ἢ15 ᾿ἶ76, πὰ Βο 85 1ἰ ψοῦο ὙἸ Ὀοΐὰ 
μδῃάβ, ἰμΒαὺ Ἐ6 ΤΩΔῪ ὈΘ Δ ΘΧΔΙΏΡΙΘ ἰ0 ὈΘ] ΟΥΘΥΒ 
ὈΟΔΒ ἴπ νον δηὰ δοηγυογβδίΐουῃ. [ὑ 18 ἃ βιιδῖωθ 
ἴον δῃἰ]άγοπ ἰοὸ τὺπ ἴῃ βίγδημο Ῥδί8 δηὰ ἰδυβ 
ἀοροπογδίο, (τον. 16). Το νἱβἰἰδέλοῃ οὗ σ ΓΟΒ 685 
ΌΥ δυϊλίφ ]6 ῬΟΥΒΟΙΑΒ ἰ8 8 αβοζαϊ δὰ δἰ ἢ9- 
ΟΟΒΒΑΤΥ ῬὈΓΔΟΙΐοθ (ΥΥ. 17). 

ΒΕΒΙ. ΒΙΒ.:--ἴς 18 Ὧ0 Β128]}} ἐδὶπρ ἴο 6 8 δρὶ- 
Υἰ 8] δύ μον δὰ ἰθϑόμοῦ, ΟΠῚΥ ἰμ0856 ΜῈΟ 8.0 
τηδίαγο ἰῃ ΟὨνὶδὶ ἀργὸ δυϊ θα (ὉΣ Βθ0}}8. δὴ ΟἿἾἶοο: 
ἴου ΟὨΪΥ δοσογάϊηρ (0 {116 Τηθ ΒΥ οὗ οἿν δἰίαἷη- 
τλθῃΐβ ἴῃ ἐμ6 αἰγίηθ 11ἴθ 588}} τῶ Ὀ6 ΔὉ]0 ἰο Ὀοροὶ 
δηα ἐβββϊου οἴ βὸν βοι]β. [10 ἴ8, (ΠΡ ΓΘ, 8 ὑτο- 
Βυτηρίίοπ ἰῃ ἐΠ086, ΨῈΟ 816 88 γοῦ Ὀὰϊ σἈ]Π]ά ΓΘ, 
ἴο τΊὶϑῃ ἰο ὈδΟοτηο ΓΑ  ΠΟΥ8 δ ἰο 86} 075, ὈΘΌΥΘ 
ΠΟΥ͂ ἐμ ΘΏΙΒΟΙΥΘΒ Βαᾶγυο σὶρ θυν Ἰοασηθὰ (νον. 18). 
ἯὟΒο πουϊὰ τιὶῖδἢ ἰο ὀχ ἰιὺ Ηἰπη 861} 88 8 ρμαϊίοση 
ἤου᾽ οὐβοῦβ, Ὀθοτο 6 88 Ἀἰμ56]7 ρδιζοτηθα δἵϊον 
Ομνὶϑεῦ (γον. 16). 
ἨΕυΒΝΕΕ:--- ΔΙ ΒΟΥΒ, 80 ΟΔΥΥΥ ὑπο ῖν ΘὨΙ ΓΤ αι 

οἢ ὑποὶν πϑαΡίϑ, ΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΡ {80 ἰΓδΏΒΘΡΘΒΒΙΟΠ 8 
οἵ ἐποῖν οὐ] τοι, Ἰοαρ ἴον ὑΠ οἷν γοίου πηδίϊου, πὰ ἡ 
αἰτῖνο (9 Ἰρᾶκοὸ ἐἤθπὶ Ὀϊο8θθθὰ. Υ8, (867 πουϊὰ 
θὸ ψ της ἰο ΡΙαοκ οὐὖὐἱ ὑποῖν οὐ μοατὶβ (ῸΡ ὑπο 
Βδῖο, 1 8ὸ ὍΘ {μ6Ὺ τυϊρὺ ἰῃ {π|8 ἩΔῪ ἀο ἐμοπὶ 
ΔΏΥ ποοά (τον. 1ὅ). Ὑμαὺ Ἰογουϑη688 οὗ βρὶ τὶ 
8 γοαυἱτοὰ ἰο γαυγϑαΐ 8 ῬΟΣΒΟΙ ἱπ πο] ἀπο πἰτι-. 
8617 ἊΡ 89 8 ρδίίθυῃ [0Γ οἰοσΒ (τον. 16). 
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ΓΟΑΙΨΙΝ :---ἼΒο ἢγεὶ ἰοἴκθη οὗ τοίασῃ ἰο ὁ σἰ καὶ 
αἰαῖο οἵ πιϊηὰ 18 {86 Βῆδιηθ 816 ὕ86 δοῃ. Ὀ6ΩΖ1Π8 
0 ἴδϑϊ] οὐ Ὀοίηρ ΓΟΡΥΟΒο θα ἴῸΣ ἷδ ἴβδυϊ,. Υοὶ 
Β6 ψῦο δαιηοηΐβῆδβ ᾽ῃ 8 ἔγί ϑ ἀ]γ βρὶ τὶ 7 1}} Δ Κὸ 
ἐξ ἷθ ραγιϊοαϊαν οδτο πω ψΒαίθυου ἔμ ογὸ 18 οὗ 
ΒΏΔΠΙΘ, ΠΥ Τοιηδίῃ ἰδ {8 ἐπαϊν᾽ 08] δάτιο- 
πἰβῃθα, δῃηὰ την ἴῃ 118 ἸΒΏΠΟΙ ὃο Ὀυγὶο. [Ι͂ῃ 
γοργοοίβ υδὸ πιοἀθγαίΐοι, ταἰϊχίηρ ΠΟΠΘΥ δηὰ οἱ] 
πὶ (Π6 νἱποζαν. [οὐ 10 ὍὈθ6 υπὰογίοοα (δαί 
ποίδίης 18 βοαρῃὺ ὃ (89 ψο]ϊΐατο οὗἩ (086 Τὸ- 
Ῥτογυθά (γυοσ. 14).---Ηον ἔδυ ὑμ6 0 ἃγὸ ἐμδί ἰουθ 
89 ΟΠμυγοῖίο8 τὶϊὰ ἃ 7αἰλεγῖψν αἰοοίζοη δηὰ ἰἂὰν 
{μοιβοῖνθδ ουὐ ἰο Ῥτοιμοίθ ὑμοὶν τοϊΐαγο. Μοδη- 

ΨἘῸ0 ὮΘΡΘ Δ΄Θ ΏΔΩΥ »οδαροσιεε Ὑ8Ὸ ἶτο ομέ 
ἐμοὶ" ΒΟΣΥΪΘΟΘ 88 ἰὺ ΟΓΘ ἰο αἰδοῦαυθο 8 τπ6 ΓΘ 
ὑθαΡΟΥΔΓΥ ΟΥἶἾὟΘΟ, δπὰ ποϊὰ ἰμ6 Ρ60}]6 ἰπ βαῦ7θο- 
ἐἶἰοῃ δὰ δάυηλϊσαιίίοηυ, Ἦ θη [88}ὺ ρεάαροσωες, 1 
ἀο ποὺ γοῖοσ ἰο Ῥορἱβῃ ρυϊοδίβ, ζ0. 1 ψου]ὰ ποὶ ἄο 
ἰθπὶ ἐπ 6 ΒΟπΟΥ οὗὨἩ γροκοπίῃρ (δοῖὰ ἴῃ ἐπδὺ πυπ- 
δον (νοῦ. 10).--- ὔουτ γ δηὰ βιολα λβίη 688 οἴ 
οοπάποι ““ἴπ ΘΥΘΥΥ͂ Ρ͵δοο,᾽ πιοδβί ἱπιροτγίδηίϊ ἴον 8 
ταὶ ἰδίου, 80 ὑμαὺ πὸ ΟὈ͵θοϊϊοη ὁ8η Ὀ6 Ὀτουρχδὶ 
διζαϊηδί ἶπι, 8856. ἐπουρὰ 6 οομάποίοα ἈΠ π)56] 
αἰ ΒΥ ΘΟΥ ἰὰ ἀἰδοτοιὶ Ρ]δοοδ. (Δὰ βοηϑυπι) 
(τον. 17)]. 

8. Απιϊείραίΐοπ ὁ πιϊδεοποερίίοπ αϑ 0 ἀἰα πιοίϊυεϑ ἐπ δεπαὶπ Τιπιοίλν απα 97 οοπδοχιιοηί ἀγτόφαᾶπος ὁΝ ἐὰδ 
»Ῥατί οΓ" δοπι6. ϑιωολ ἰο δε ἰδείοα ἵπ Ροΐϊπὶ οὕ Ῥοισεγν. Τῆλε ζίπραοπι 9.6, Οοἀ α λίπ 9} Ροαγ. 

ΟΠΑΡΥΕΒ Ι΄. 18-2]. 

18 Νον βοτῖθ ἃτ6 [πᾶν θ66η7 ρυδεὰ ἀρ, 88 ὑμβουρῆ 1 που]ὰ ποὺ δοΐὴθ [τγοῦϑ ποῦ δοτηΐπρ] 
19 ἰο γοα, Βυΐ 1 ψ|}} δομηθ ἴο γοι βῃουῦγ, ἰδ 06 Ἰοτὰ σΜ|1}}, ἀηὰ ν}}} Κπον, ποὺ {86 
20 ΒρΘϑοῖ οὗ ἔβοπὶ ψ οἷ ἀσο ρυξοὰ ἀρ, θυῦ 16 ρόσγοσ. ΒῸΓ {86 Κίηράομι οὗ (οἀ 5 ποῦ 
21 ἴῃ ποσὰ, Ὀυΐ ἴῃ ῬΟΎΘΓΙ. 

Ἰονο, δηά ἐπ {π6 βρί γῖῦ ΟἹ ΠλΘΘ ΚΏ 688 ἴ᾽ 

1 Ψὸοσγ. 21.-- το Ηοο. δδ8 
γογάσ., ΑἸζ, ΒιΔ 10]. 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

σεε. 18. Ηθ μιοσοὸ οὐυίΐδίοβθ δπ ἱπίοσομοθ τυ ἢ 
τη 9 ἄγϑνῃ [8ηἅ,4, 10 ψουϊὰ βϑϑῖ ἤἔγοπι ὑπ 
ΑΡροβίϊθ᾿ β Ἰαηζύδρο, δὰ βδοίιιδ}}γ Ὀθθὴ ἀγαν], 
ἔγοτα ἶ8 βοῃαΐϊηρ Τίτηοίην ἴο ΟοΥίηί. [0 ψν 88, 
ἰμαὺ Βὸ τγδϑ ἠοΐ σοϊηΐηρ ἰθογο δ ἷπι86]. Απὰ 
ΒΟΙῺΘ 6.6 οἸδ θά, ἐπ Θομβοαῦθποο, τεῖϊ(π (0 1468, 
{πὲ ἃ 88 Ὀδόλυδο ἢ6 ἀαγεα ποὺ 60Π16.--- δ Ο 16 
μανθ Ὅθθι ρυϑοῦ ὑρ.--Ἐγ ἐφυσιώϑησαν, 
»υβοά ᾿ρ, 6 δτὸ ποῖ ἰο υπάογβίδηα ἱμδὺ οΘομοοὶὲ 
οἵ νϊβάοπι, βροϑῃ οὗ Ὀοΐοσο, ν 1 οἢ Ἰοα δογίδίη 
οΥ̓͂ ἰδοῦ ἰσὰ ἴῃ (ποὶν οὐ θδίθϑιῃ, δΌονο ὑπο δἰτ- 
Ῥ᾽ οἱ ἐγ οὗ ἰῃ9 Αροβί]ὶθ. Ηοθ δ᾽). άο8 ταίμοσ ἰοὸ ἐμαὶ 
ΔΥτοσδηΐ ΤΩΔΏΠΟΥ, ὑμπαὺ ΟΥ̓ ΘΘηΐΏρ ἰη80]6Π06, 
ποῖ 18 8 ΘΟΠΙΠΙΟἢ Τοδίυ γα οὗ ΡΑΓΟΥ δβρὶ τὶ. 
ὙΒΟΘΙΠΟΥ ΔΏΥ ἀθοϊδτγαί  οἢ8 οὗ (μοῖγβ, νοβρϑοι 
9 ποῖ σοπιΐπρ ἰο Οοτίπίῃ, μΒαὰ Ὀδθη οοτϊητηυηΐ- 
οδἰοᾶ ἰο Ῥαὰ]: Οὗ ψΒΘΙΒΟΣ ἢ ΟἾΪΥ ᾿πήογγοα ὕγοιῃ 
(μοῖν σοπάποὶ {μπι {ΠΥ πιαδὲ Ὀ6 ἱπάυϊρίπρς ἰπ βυι ἢ 
οχροοίδυϊ 08 ; ΟΥ̓ ψ ἢ οί Β6Ρ ἢ6 ΟὨἹΚ ἱπιοηοά ἰο ΒΥ 
μα (ΠΟΥ σπγῸ ρυδοά ὉρΡ, 88 που κῃ Π6 ψγ6 γα ποὶ 
ἴο Ὀ6 Ῥτοβοῃὺ διηοπῃρ ἱμότη ἀρ ΪΏ, ΤΏΒῪ ὉΘ ἸοἿὉ ἀἢ- 
ἀροϊἀοὰ. Βοπρο᾽ 81.468, “(παὶ ἃ Ὀἰνὶπο ἰηβρί γαϊοη 
ἀἰθοονοροὰ ἰὸ ἷπὶ ἐπ ἱδβουρημία πεΐο που]ὰ 
αΥ86 ἰπ ὑποὶν ταϊηθ οὐ γοδάϊηρ ἷ8 Ἰοἰίον, ἰδ 
ἱπροηΐουβ, Ὀὰὺ μαναὰ ϊγ δα .80}0.--ῶἂὧα ἸΠΟΌΡΏΣ 
δἷδο νγϑῖθ ῃοϊ σΟΙΏΩΒ.---ς μὴ ἐρχομένου 
δέ μου.---Τὴ 0 δέ γο]δίθβ ἰο (ἢ βοπάϊπρ οὗἩ ΤΊω- 
οἰδγ, δῃηὰ ριιΐ8β μου 'ἰπ σοπλιποίΐοη υψἱτ Βΐτῃ. 
“ὡς ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ {πὸ ββϑυτηρίΐου ἰπ (οἷν τη ἀθ: 

(86 Ῥγϑβοηΐ ραγίοἱρὶθ ἐρχομένου γοΐογϑ ἰοὸ ἐμοὶν 

ὙΥμαΐ ψ1}} γοῦ 5884} 1 ΘΟΙΩῺ6 πηΐο γοῦ ὙΠῸ [ἐν] ἃ στοά, οσ ἰῃ 

πραότητος [πὶξν Ὁ. Β. 1. Οοά, 81π.1; ας ΤίδοΙ.. [δοοοτάϊης το Α. Β. Ο΄., “« 3] τοβὰϑ πραύτητος [5ο 

δαγὶηρ--οὐυ ἐρχεται: “6 ὦ ποὺ οοπιίηρ.᾽ 
ΑΔ, ᾿παβιηΌ ἢ 88 ὡς---ρχ. ΤΟΓΙΩΒ ὁ0π6 ἰάθϑ, (η6 δέ 
8 ῬΙασοὰ αἵϊον 1 4}}1, 390 Ηλβι, δαγίἐκοίϊκηγε 1, 
Ρ. 190." Α:».]. 

ΨεΕΒ. 19. Οουπίον-ϑἰδἰθιηοπί8.--Βπ Σ 1 1} 
οοσὴϑ ἴο γοῦ δββοσῖϊν.---- ΡῬαυ} 5 οΘουγαζθ τ 
Βροδκα ουἱ τοβοϊυ οῖγ ἰῃ δὴ θιμαρμδίΐο, “7 τοῦδέ 
οοπιδ᾽ (ἐλεύσομαι), Μοὶ ἰδ Ρυὺ ἄγϑὶ. Τ6 “διογί- 
Ἰγ᾽ (οορ. χυϊ. 6), [πὶ ὮΥ ποί 8180 ὑμ8 ϑβεῦγο 
ἴδοὶ οὗ 18 δοταΐπρ᾽ 8180 3], 6 δ κοβ ἀθρϑηάοπί 
οὐ [λ9 Μὴ }} οὗὨἨὨ πὸ Τιογτὰ (χνὶ. 7), 086 δβδοσνϑδεὶ 
Πο 18, μὰ πδ8ο πιϊχὲ δρροϊπί ἷπι 688, {μ6 ἀ186- 
οὔδῦκο οὗ ψὰϊο που] ρσουθηΐ αἷπὰ ᾿ἴγοῖὰ 6χο- 
ουἰΐης ἷΒ Ῥυγροϑο.--ἰζ τ) 6 Τιοτᾶ νυνἱ]]. --ΤῊυδ 
ΘΟΌΓΑρΒΟ δηὰ ΘΕβΌγδσ6 δ΄ οοιρὶθα ὴ 1} 8 ΒΌμα- 
Ὁ]6 σοπϑβοϊουδβῃοθβδ οὐ ἀθρϑηάθῃοο, δὰ υὶϊὰ δ Ὁ- 
ταϊβδίοπ ἐο {86 οοῃίτοϊ οὗ ἃ δῖριον ρότοσ. [“" 850 
σοῃϑίϑηϊ υ ἀϊὰ Ῥδὺ] 1ΐνο 1 οομιπημαηΐοῦ νυνὶ 
ΟὈτὶβὶ 88 ἷ8 Θοά, διιτιϊἰἰηρς ἰο Ηἰπὶ δηὰ ἰσυκβι- 
ἴῃς ἴἰο Ηΐπιὶ δὲ 4}} ἐἰπιθβ.᾽ ΗΟΡΟΚ].- -δοᾶ 1 ὐἱ]] 
Ἰκηονν, γνώσομα:ε.---Τ 8 ἀσποίθ5, ποί 8 }ιαἀϊ- 
οἷἶαὶ βηάϊηρ ὉΡοὴ 8 Ῥγουίοιιβ (γἷ8], ΠΟΡ γοὲὶ ἃ 
βίο ἰακίπρ Κηοπὶοᾶρο οὗὁἨ ὉῚ οὐβογυδίλου. 
(Μογου), Ὀυΐ ἃ σομβοϊουδη 688 δἰίαϊποὰ ὈΥ ὀχρο- 
τίθηοθ, δῃὰ ὮΥ ἰθϑίβ δρριϊοὰ. [1 ἱρ}198 ἱπαὲ 
Αροφίοἰξε αἰδοογηππεπί, τ ΙΟἢ Ῥοδοίγδίεβ ἰβτουρἢ 
811} ουϊνατὰ δον ἰπίο (π6 ὙΘΥΥ͂ 6Β80η060 οἵ 
ἰδίῃ ρα, το ἀο68 ποὶ δΒυ ον ἰ(86}} ἰο Ὀ6 ἀδοοϊνοα 
Υ ἸΟΛῪ ῬΏΓδδο, ΟΥ δὶ ρἢ βουπαϊπρ ἐπγθϑΐδ (ἰ. 17; 
1}. 4), θὰ ν ΐο ἢ δοσαταίοὶν ἀοίοοϊβ [86 Ῥγθθθῆοθ 
ΟΥ̓ ΔΌΒΘΠ6Ο οὗἁ ἃ ἰχὰρ ὀαρϑδοὶίγ ἴοῦ οπουροίὶο δὰ 
διισσ 5. }} ἸΔθοΥα ἰῃ (86 Κἰηχάοῃ οὗ αοα (οοτρ. 
γον. 30).--ποῖ 89 δρϑϑοῖ οὗ ἴθ δὶ ἃχθ 



ΟΗΑΡ. ΙΝ. 18-21]1. 10 

Ῥυδοᾶ τπρ, Ὀπὶ τἴ86 φῬοῦννοι.---ΤΉΘτο ἷἰβ {86 
ξαταο σοηϊχαϑὶ Ὀοίψοθῃ λόγος διὰ δύναμες Βοτο, ἐμαὶ 
πΟ το 1 Τηο58. ἱ. δ; οορ. 2 Τί. 1. ὅ, 
τ Βόγο ἰπείοδα οὗ “βρϑϑοὶ ̓" γγὸ ἈδΔΥ6 ““ [πο ότι οὗ 
ξοὰ]ϊ ποθ8᾽᾽ οοηὐγαβιοὰ Μὴ “ῬΟΥΟΣ.Ὁ “Δύναμις 
8 ἐδ οβδδϑϑῃιδὶ Ῥονον, οὐὁἩ σὰ πδίυσο δῃηὰ οδβῆ- 
ὍΔΟΥ οὗ ὁ ἰδὶηρ ἰῃ ορροδίίζλοῃ. ἰο 070 Οχίθυη δ] 
ΔΘΝ.᾽) ΝΕΑΝΡΕΒ. ΤῸ οχρ]δὶπ ἰΐ οὗ (π 6 ρον Ὁ ἴο 
ποεῖς τοϊγϑοὶοβ [δ γϑ., Οτοίί 8], οΥ οὗἁ πιογδὶ 
Υἱτίαϑ [ΤἈοοὰ., Τ᾽ οΪαρίι5], οΥ οὗ ιμὸ ᾿πδιιθῃοθθ οἵἉ 
ἀοοέγίπο ὕροῦ 116 [(δὶνῖη}, που]ὰ ποῦ βυὶ. [Π0 
οεοηῖοχί. [6118 ΡΟΎΘΥ ἴ0 ψοΥῖ ἴον ἰδ ΓΒ Υ- 
δῆσο οἵ 600᾽8 Κἰῃχάοιω---ἃ ΡΟΣ οοπαϊἰοηθα οἢ 
86 μοβϑοβϑϑίοη οὗ ἔσθ ἰπυνδχγὰ δρίγὶ 4] ΘΏΟΓΚΥ 
(τ μϊσὰ ἂθ Ἡ οἰΐθ πλαῖκθα ἱΐ ἴο ταθϑπ). ΕΣΘΙΏΡ] 68 
οὔὗἩἨ ἐλ δ΄Θ βΒοθὴ ἰῇ Ρδὺϊ δἰπαβοὶῖ, ἔῃ Γ᾿υϊθον δηὰ 
ἦβ οὐμογβ.᾽" Μεύξκῃ. [ὑ πῶδ διιοῖ ῬΟΟΥ 88 ἰὴ 9 
ΑΡροϑε]ο8 γ γο οομμμδϑηοα ἰ0 νγαὶϊ ἴον δὶ Φογυβδ- 
Ἰοῦι, θήθ (ΠΟΥ͂ τοπί ἔοσί ἰο ὈΘ6 υγἱϊοδδο8 ΤῸ. ὑπο] 
Κοτάὰ, δπὰ νϑὶο τψϑ οσχμὶ ἱϊθὰ βὸο ον} } 
δὲ ἐδ ἀδγ οὗἩ Ρεηίθοοβέ; βοιΒ. ῬΟΝΟΥ δ8 Ῥϑυὶ 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ, Τθθη ἰὸ {0 Τμοβϑδ οπίϑηδ ἢ ϑαϊά: 
“Ουν αοδρ61] σδπιθ ποῖ πηΐο γου, ἱπ ψοτὰ ΟὨ]Υ, 
Ὀυΐ δἷδο ἰῃ ροΟΎΤΟΣ, διὰ ἰπ ἴμ6 ΗοΙΥ αδοδὶ᾽ (619 
τ 866 ἰδαὺ {9 δι πο δὶ8 ἐπ {Π6 ἰοχί 8 ποὶ ἰο ὈΘ 
δίκῃ δ᾽ βοϊυὐοίυ Ὀυὶ τοὶδυϊγ6}γ7)}; δυσὶ ΡΟΝΟΥ 85 
ἦβ τηϑπτοηθά ἴῃ Βοηι. χνυ. 18, “86 ἀδϑεῃύλ165 Ὀοϊηρ 
ταλὰο οὐοάϊοηὶ ὈΥ͂ γογά δηὰ ἀοοά, (Βτοιρὰ το Ἀ Ὺ 
δἷσιιδ δηὰ ποπάρογβ, ὈὉῚ ὑπ Ῥοόνον οὗ ὑπο Ηοὶγ 
Ομοσι.᾽" [10 νῶϑβ δὴ οϑδϑῃίίὶ αδἰίγὶ θαΐϊο οὐ ἐμ9 
Ομυτοῖ, διὰ οβϑρθοΐδν οὗ ἐμ πιϊοϊδίυυ οὗ {π6 
Ομυγοὶι, 858 ϑηθγρίζοα ἴον ἐμ οοσᾳθοδὶ οὗ ἐμ0 
ὙΟΥ]ὰ ὉΥ ἐδθ ἱπαιγοὶ ες δρὶτὶὶ οὗ αοά, δηὰ βοὸ 
χδθ τὰ Κα ἰο ὑπὸ ΡΠ της ἀοτννη οὗὨ βίσοη ἢ 0148. 
Το Ἰδοῖς οὗἨ ροῦγου, ἐβογοίοσο, ἰημάἀϊοαϊοθα δὴ 8Ὁ- 
8609 οὗ (6 Βρί  γὶϊ,---ἰθὸ ψϑηϊ οὗ 8 ὈΙΥΪΠ ὁ ΘΟΙΏΤΩ1Β- 
δῖοι διὰ οἵ ἃ ΒΘΑΎΘΌΪΥ ἀποἰϊοη]. 
γε. 20. Βθαϑου ον ἰμὸ ἔογοχοίηρ. Τὰ 6Υ9 

οὔ δῷ ἀροϑίϊο ηυδὶ δ6 ἀϊτοοὶθα ἰο 6 κί πράοῃι οὔ 
(οὐ, διὰ ἰο νυ βαίϑθτος ργοπιοίϑβ (8 δἀυδποοθιπϑηί. 
Απὰ ἐμὶ58 Κιησάοτῃ ἰδ ποὺ Ὀα}} ἊΡ ὈΥ Ὀθδυ  ] 
διὰ εἷκ-δουπαϊηςσς Βροϑοδ68, Ὀὰὺ Ὀν (δπαὶ δρὶτὶ- 
12] ΘΏΘΓΔΥ Ὑδὶοι να θθ δηὰ ἀθύθὶορθ {δ 
ἑππδγὰ εἴ οὗὨ (86 δρὶνῖ!.---ΕῸΣ 8.6 ἰκ πκἄοσα 
οἵ Θο.---Βγ ἰμ159. 8 πιοδηΐ ὑμ9 Ὀἰνὶπο Κἰηρσάοῃ; 
οὗ ἰδ Μίοκϑι δὴ 88 ἃ, Ἰἰΐο ἰθ σοπηπιαῃΐοιυ ὙἱιΝ (αοὐ, 
Οἵ 85 8 80014] δίαίθ ρογυδάθά δηά χοριυϊαδίθαὰ ὈΥ 
ἀπὸ Ὀϊνὶπὸ τὶ }]]. [Ι ταιιϑί, ἐπογοΐοσο, Ὀ6ῈΡ ὈΡΟῺ 
᾿ιδοὶΥ (9. δἰροαίαγο οὗ νἱχὐθοῦθηοδθ, ΒΟ 658 
δη ὈΪοαδοάηθαθ. Οὐ, δὰ ΐο ΟἹὰ Τοδιδπθεὶ ἀ68- 
δγῖθο5 ἰΐ (6. σ. Ῥ5. 72), ἰὑ 18. ἃ " κίηρχάοτι οὗἉ τἰρῃι- 
δουδῆοαθ δηἃ ρϑϑδοθ; ἱπ ὙΜΙΘὰ ΘΑ δοίαν ἰΐ 8 
δροκοη οὗ δρδὶπ 'π οι. χὶν. 17. Τμῖ8 18. 8180 
ἴδο τυϊϊης ἰάθδ ἴῃ ἰδίογὶσαὶ ΟἸ τὶ βυϊβΐγ, τ 086 
Ῥτίαιϊιιῖνο ἴογαι ἰ8 ὑπ 6 ΟἸαγοῖ. [{8 7.}} γϑδὶϊσα- 
ἰξοπ, Βογοῦον, ΠΟΡΟ ἰδ ᾿ἰνῖηρσ ΔῊ ρῬοπηοίγϑίθα 
δι ρογνυδὰοδ 8]} ἰδ 186 ῬῃθηοΙΘΏ8), οΟΥ, ἰῃ ΟἰΠΘΥ 
πογάβ, Ὑ ΒΟΣΘ 89 ΔιδιθΥρδὶ] ἰάθα, δηὰ ἰιο ἕδοὶ 
ὙἘῈΟΙΪΥ σογγοβροπά, Ὀοϊοπρθ (ὁ (6 ζαΐαγο δρ9. 
Ὧο ἀχοϊμάο ἰδ οἰ ἶσαὶ οἰθιαθης ἔγοπι {9 ΘΟ 6 6Ρ- 
ἐίοη, '5 ᾿υϑὺ 88 ᾿ποοτγοοὶ 88 ἰὸ μβοϊὰ Ὁγ ἰΐ αἱίο- 
φειβου. [πὸ Νοὸνν Τοβιδιαθηὶ ὈοΐΒ Δγο υπἰϊοα, 
Ῥτοιιίηθηοο Ὀοίηρ ρσίνϑῃ, βοπιοίΐπαοβ ἰο οὔθ, δηὰ 
Βοπιθίϊ π|θ8 ἰῸ (Π6 οὐμον, ἴῃ ἀἰδονθηὶ ρϑϑδηροδ. 
Βαὶ (δὶ ΟὨΪΥ ἐδ6 ἐγὰὶν ρίουβ διὰ Ὀοϊϊονίπρ οδη 
ῬΓΟΡΟΡΪΥ 06 ΙΔΘΙΔΌΘΓΒ οὗ ἰδὶ8 Κίπράοπι (ΟοΪ]. 11]. 
ἃ: ῬΒῚ. 1ν. 21; ἘρΡ᾿. στ. δ), 8 ϑθθῃ ἴῃ (πὸ ζδοὶ, 
ἐμαὶ ἰξ 'β8. ἃ [61] Οτνδιῖρ ἴῃ ΒΟ Ϊποθ8. [Εν δ ροοὰ 
ἐχροϑιιϊοη οὗ ἐδ]5 ᾿προρίϑη! ἰδγπι, 866 ΕΑ1Ε- 

ἐπ, 21].--Ξ[(6, ἐστ ίν--ἰἰο ἰο Ὀ6 υπάογϑιοοά δηὰ 
Δεοϑοοϊδιϑὰ πὶϊ ἐν, ἐπ, δὰ ἰθ ἴο 8 ἰδίκθῃ 885 ἰὴ 
ὶϊ. ὅ, ἰο πιθᾶπ, ὁοπϑίείδ ἐπ, δίαπας ἴη.---οῖ ἱπ 
ννοχᾶ, Ὀσ ἐπ ονσοισ.---ἔσοτῃ (8 1ὑ 6 ον οηὶ 
ἰδαῦὺ (86 6.168] οἰοιμεηὶ οὗ Οοα᾽ δ Ἰεϊηγάοια ἰδ 
ΤΑΔΙΉΪΥ οομδίἀογοὰ. Βαυὶ νποίμον ἐδ Αροβϑί]θ 18 
ἴογο δρϑδιίηρς οὗ ἰμλὸ σγοωυπά οΥ οοπαάϊτοπ ὌΡΟΣ 
ψἰιὶο ἢ ἃ ῬΟΡδΟΩ Ῥδγίἰοἱραΐθδ ἐπ ἐμὲ Ἰεϊη σάοτα, ΟΥ 
οἴ ἰἰ5 ἐὀϊγεοί ἀοέῖυο αἀὐναποόπιεηί, ΤΩΔῪ Ὀ6 αὐοδιϊοηοά. 
ἴὴ {δ9 ΓὈΥΏΟΥ 0859 0 δ6ὴ86 που]ὰ ὈὉ6: δαὶ, 
γΥ ΟΥΘΟῚ Ρδυϊ οὶ ρδίϊου ἴῃ ἀοἀ᾽ δ Κἰπράοτῃ ἰ8 σοῃ- 
ἀϊυϊοποα, σέζ., [δἰ πὰ ἴονο, 18 ποὺ Ὀγουκδΐ 
δϑοαί ἱΒτουρὰ ποσὰ, Ὀπὶ ἐβτουκῇῃ (ἢ 9 μόνον (δαὶ 
8 δὶ σψοῦὶς πὶ 118 ὈΘἢ δ], ἑἐ. 6. οὗἩἨ [89 τὰ πἰϑίοσ Οὗ 
ἰολοῖος (Μογοῦ); ἱπ ἐμ Ἰδαίου οδϑθ ἰΐ που]ὰ 
θᾶ: [δ ΟἿΪΥ 18 8016 ἰγΌ}Υ ἰο δάνδηοο Θο᾽δβ 
κιηράοιω, ἱὰ νι οῖὰ ἰΔ18 ΡΟΝ ΟΣ οχὶδίβ. Τὰ. Ἰαἰἰο Ὁ 
ἱπιογργοιδιΐοη, πῖον ἱπο 468 Α͵80 ἐμο ἰάθ6, ἐπδὲ 
Βι 6) ἃ ῬΟΓΒΟῚ δ'οῦθ οδῇ ὃ6 Τοραγάἀθαά 88 σἱ ἢ ΠΥ 
Ὀοϊοηρ δι ἰο αοὐ᾿ δ Κίηράομι, ἰ8 β'τρῖοσ δηὰ 
οΓο διυιϊιοὰ ἰο ἐμ σοπίοχί, “1 τηυδὲ 6 Βαϊά, 
Βοσνουοῦ, ἰπδὺ 016 αἰδιλῃοίΐοα ΘΥΘ πιδάὰθ Ὀούνγοθη 
νοτὰ δηὰ ΡΟΎΘΥ, ἱδ ποὺ ζῸ0Σ (0 6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ 560}8- 
ταις ἴδ ἰδίίον ἔγοιῃ (16 ἔοΣ τ ΘΓ, δηὰ διύγὶ δυίης 
ίο ὁ δὴ οροχδίϊου ἐμδὺ τηδηὶοδἰβ 1.86} δραγί ἴΎοτα 
δηὰ ἱπάοροπάσῃϊ οὗ ἰπ6 νογὰ, 88 δ ηδί}ο8 ἰοδοἢ ; 
αὶ ἰ ογάον ἰο οομίγαδὺ Ἡ1ι} (ἢ 9 ΘΙ ριν ἀδοϊδτηδ- 
(ἴοι οΥ̓͂ [8180 ὑθδοῦθτβ ἰμδὺ (Σὰ Ῥγοδοίης ἩΒΊΘὮ 
ἦα δ)1οἃ τὶ ἢ (Ἀ6 αρίτὶν, --τῖο ΟρΡοβο ἰο ἐπι οὶ» ἸΏ θ᾽ 
τὶ βοῖαὶ γῃϑίονϊο ἴμ6 Ῥονονῦ οὗ ἀοἀ νϊοῖ τοδὶ 68 
ἴῃ 189 δἰπιρ  σὶ ἐγ οὗ (86 ἀο8ρ6).᾽ Βυβα εξ. 

ψεε. 21. Ηδνίηρ ὀχργοαβθὰ [118 ἀδιθχιὶπδιΐοα 
ἐἰο ζο ἴο Οοχίηίμ, ἢ0 ἈΘΙΘ ἸΘΑΥ͂ΘΒ ἰΐ [ὉΓ (ποθι ἰὸ 
ἀοοίάο ἰῃ τῖιδὲ όσα ᾿ἷ8 δυϊ ΒΟΥΪΓΥ 888}} ὈΘ ΘΧΘΣ- 
οἰδοὰ (2 Οογ. σ: θ; χὶϊ!. 2 6). ΤΪ8 συ γ80 Βοῖιθ 
οοτητηοηἰδίοτβ [Ὁδἰνίη, Βεζα, ϑοδτοδηῃ, βίβη] Ὁ Υ 
Ἵοτάϑ.,7 δΘοπηθοὶ τ {πὸ ΓΟἸ]οτ πρ σμ Ρίοσ ἃ9 
ΟΡοπΐ πᾷ 8 ΠΟῪ ἰορίὶο [Ὁ γοῦικο. Βαῖ, 88 πὸ 8]- 
Ἰυδίο 8 ὑβὸγὸ τιδὰδ ἰο ἷ8 οοτηΐηρ ἰοὸ ΟΣ, 
δηά ἐπογ 18 ὯὨ0 Ῥαγίϊο]6 ἰο σοπηθοὺ 1ὑ ψῖ ἢ πμδὶ 
ὕ0]1ονν 8, δ 18 Ὀοίίον ἰο ἰδκο 1 68 σοποϊυαΐηρ {π18 
σδμαρίον. [80 Μογον, ΑἸΐ,, ΗἨοὰρο].--ΨὙ)861--- 
τ ἰξξεεπότερον, Ὀσαὺ 18 Ἰῃογὸ ἔοτγοὶ Ὁ]6, ᾿πδϑηλιοῖ 88 
{πὸ δΙἰοχηδίϊνθ ρυϑβοηιθα ἀο068 Ποῦ ΔΡΌΘΆΓΣ δὶ 0η66. 
--1} γ9 7---[ 1.85 ΟἸΥΥΒ. δ υ ΚΊ ΡῚΥ βαγϑ, "ΤῈο 
ὙγΠ016 ἑἰς 1168 τὰ γου.᾽  ΜΕΥΕΒ].- -Θ.Β8}}ὦ 
οοτΏ9.---ΤῊὴ6 τοῦ ἔλϑω 8 ποὺ ἀοροπαοπί οἡ 
ϑέλετε---ο γοπ νγὶϊὰ ἃ τοῦ, ἐν ράβδῳ--- 89 
86 ΟΥ̓ ἐν (0 ΟΧΡΡΘΒ8 ὑπ Τοϊδιΐοη οὗ μοσοιρδηὶ- 
τηϑηῦ ΟΥ̓ ἰδ γα πθη Δ}, 8 ποί ἃ ΗὈΓδίθπι, Ὀυὺ 
8 σοδυΐϊηο αοοῖκ ἰάΐοθ. 80 Μογοῦρ. Βυὶ ΠΟΥ, 
ᾷ χῖν !. ἃ. ΒΑ γ8, 10 18. α͵8ο υβϑὰ 11 86 ΗΟΌΓΘΥ 

Ἃ ἴῃ σ8868 ὙΠ ΘτΘ ατϑοὶς Δ ΒΟΥ Β ΘΙΏΡΙΟΥ͂ (μ6 θὰ- 

ὄἶτνο δίοπθ. [1{6 βἰρηίΐβοδποο ἰὰ ἰμο ἑοχὲ 18 νγ8}} 
ακἰνϑα ὈΥ ΑΙ}. ““ποὺ ΟὨΥ τοὦ ἃ τοὰ, Ὀὰΐ ἐπ δωολ 
Ῥεωγροδδ 88 0 Ὧ80 }. ΤῸ ῬΓΘρΡοβί (ἴοι μΟΓ6 ΟἾΥΘΒ 
ἐδ ἰάθα οὗὁἩ ἐδοὸ οἱοιιθηὶ ἐπ τολίοῦ, τηυσἢ 889 ἐν. 

δόξῃ]. Ηδγθ 8180 86 ῥγϑδϑθπίβ ἴο υἱϑὺ ὶβ Ρθ- 
ἰο 8] σγοϊδίΐου. ΤῈ στοὰ ἰΒ {8} ΒΥ πι0 0] οὗἉ ἔδί ΒΟΥ 
ΒΟΥΘΡΙΥ. [10 πιϑϑῃβ ἰἰ 9 το οὗ Ηἰ5 του. ΕῸΥ 
ἰμ6 ποσὰ οὗ αοά, βροκϑθῃ ὈΥ ϑὺο ὃ8 Ῥϑ], νγ88 
ΒΔΥΡ μὰ ρμονοσίυϊ. ΤΟγΟ 8 δὴ ἱπιϊταδιίοῃ 
ἤΘΓΟ οὗὁὨ ΡῈ] 5 ὀοῃδοίϊουβῃθδδ οὐ ρουγοῦ). [ἢ ὁ0Ὲ- 
ἐγαϑὺ π|ίῖ ἢ {π18, δηὰ δ8 ὑΐθ δ᾽ίθυπαιΐνο Ὀθίογο 

(θαι. ἔονο 18 τηϑῃϊ μα ---Οέ͵ πῃ Ιονθ.--- 18. ἴη- 
ἀοοὰ ἴα ποὺ δχοϊυάϑά ἔγοπι βουουϊίν ἢ Ὀυΐ 10 ἤΌΓΣΤΩΒ 
δ δηἐ {ποδὶ ἰο ἰὰ, ἱπαβϑιυυοῖι 88 ἰὼ βου ΣΙ 89 
ΑΓΔ] χργοϑδίοη οὗἩ Ἰονθ 8 ἱξορὲὶ ἰπ δΌΘΥΔΠΟΘ, 

ΒΑΙΒΝΒ ἥεγηι. ἈΑίαη. ». δθ6. ΟΥἾ85. Οὐτι. λΔαϊϊ. 1 δὰ ᾿ἰ 18 ΘΟ Ρ61194 ἰο ταδῃ ἴοϑὺ 1.86] 1 Δ γ8 δθῃ 
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ἐο (801. Τεΐ8 ἰάοα 18 τηογο [Ὁ}}γ Ὀσοῦρδί ουὐ ἴῃ 
ἐμ)ο αϑβοσίαιθὰ ο]1ι.86---ἀηᾶ (ἰπ) 86 δρίσὶτ οἵ 
ΞΩΘΘΊΚ.688.---ἸΙΥΤΗΒΕ ΒΩΥΒ: “ὙΠ [πο 688 
οὗ δρίνι,᾽ 8ὸ ἐμαὶ πνεῦμα σπουἹὰ ἐμ τοθδῃ ἰδ 
βυ Ὀ͵] οἰνο ἀἰβροβί(ΐοη. Βυὲὶ ΜογοΣ, [ο] ον ἰδ 6 
ΒηΔΊΟΩΥ οὗὨ βυσῖ Ῥαδβαροβ 88 οι συ. 26; ἔοπι. 
Ὑἱϊί. 1δ; 2 Ὅον. ἰν. 18; Ἐρῆ. ἱ. 17; Βοιι. ἱ. 4; 
[ὙΒ6γ0, 88 πδῦο, πνεῦμα 8 70] ον ὉΥ {80 ΔὉ- 
διταοὶ χϑηϊίνο δηὰ οὐδάθη ἀοηοῖθθ ἰμ9 Ηο]Υ 
βριγῖι, ψ ο86 Βρϑοὶδο τοῦ κίηρ 18 ΘΧΡγ βϑοα ὈΥ 
ἐπ που ἰπ σομποοίϊ 001, ἱπέοσργοίβ (ἢ 9 νοῦ ΒΘ 
ἦπ 1 πιθοῦ. [Βαΐ, 898 ΑἸΖ, ΒΒΟΥ͂Β, ΜΟΥΟΥ 18 
ταϊδία κοι νν ΒΘ ἢ6 ΔΒΊγ 8, ὑπ δὲ [Π18 τδδπΐπς αἰ- 
ἰδόμοθ ἰο πνεῦμα ἴῃ 811} ἰεἰπάνοα Ραββᾶροβ οὗ (6 
Νον Τοβίδιηθηὶ. Ἰδοτο 18 ὈΙΔΙΩΪΥ πὸ ὅχοα 
ὑδδζο ΘΟ ΡΟ ης (8 ἱπιίδυργοίδιίοη μοτο. 1ὺ 
ἬΟΓΟ Ὀσίίον, ἱμογοΐζοσο, νὶϊ ἢ Οαδ]νίη, ἀθ οίϊο, 
βιδηϊον δηὰ οἰ ογ8, (ὁ υπἀοτοίδηα ὈΥ ὑπ ῬΡΏΓΒΒ6: 
8 τηδοκ, σοηι]6 αρὶτῖῖ, 8.6 ΠΟΥ ἢ χχχίν. ὃ Ὁ]. 
Πραύτης ἀσποίθ8 Βραγΐῃρ, ἰογι νης τα 685. [ἢ 
ἐμὶ9 νηΐ ὙΑΥ 6 αἰγοβ ἔμοπὶ (0 υπάογδιδηὰ 
ἐδδὶ πὸ σουϊὰ το Τα ΒΡ 6 δραγϑά (6 π6668- 
δἰ(γ οἵ ἀϊβοϊρ᾽ πο. [{“1ὸ ἰβ. ῥ]δὶμ ἔγοιι ὑμ18, 88 
ἔγοιῃ ὨΌΤΩΘΡΟΙΌΒ ΟἿΟΣ ραδδαροθ, ἰμδὺ (π6 ΑΡΟΒί]68 
ὀχογοϊϑοὰ ἰμὸ σἱιῦ οὗ αἰδβοὶ 16 ΟΥ̓́ΟΡ 4]}} 1868 
ΘΒ ΌΡΟΠο8. ΤΒΟΥ οουἹἱὰ γοσοῖνο ἱπίο (ἢ δοχηπι- 
πἷοι οὗ (9 ΟΠ τ Οῖ, οὐ ὀχοοιησηπηϊσαὶο ἵτοπι 1 δὲ 
ἀϊδογοίίοη. 1118 Ῥτογορδίίτο ἮδΒ ὈΠΒΟΡΘΙΘΌΪΘ 
ἔγοιη οὶ ἐπ} ΠΥ 88 (86 ΣΩΘΒΒΘΏΜΕΣΒ οἴ 
ΟὨγὶβί, βοΐ ἰο οβιδ Ὁ] δὴ δὰ δαπιϊηϊδίορ δὶβ 
Κἰπχάοαι.᾽ ΗορΟΒ. “ΕῸΣ ΠΟΘ δά Υἱρον, [ῸΓ 
αἱ κΏΣΥ δηὰ οοτηροδοά οοπβάθπῃοθ, {18 ῥαββαρθ 
δδηποῦ ὃθ6 Θ8.8}}} Ῥαγδ] ὁ] ἃ ουϑὰ ἰῃ Θοπιοδί 6 Π 98 
δἰ τη80},᾽ ΒΙΟΟΜΕΙΚΕΨΌῸ ]. 

ῬΟΟΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΔΙ, 

Τὴε ζίησάοπι οὁΓ Οοα, α ἰλύιρ οΓ »οισεν. Τΐα 
κἰπκάοπι, ἔΟΥἜΡῚΥ ὑἐγρίδοά ἴῃ Βη Δ ΟὟΤΥ οὐ πε 
(σκιά) ἰΒγτοῦρσα ἐμ9 Ῥγοινῖθο δὰ {89 ἰατγ, δῃὰ 
ἀβγοῦρ ἃ Βουΐθβ οὗ βρϑοΐδὶ ὑσχον  ἀθῆοαϑδ, δῃὰ ὑγο- 
Ῥασχεά ἐπσγουρἢ πιΐγ8 0168 δπὰ δἰρηθ, δηὰ ἱμτουρἢ 
ἐπὸ κτδοΐουβ, ννἷ86 δὰ ΒΟΥ ρσυλάαληςο δΔηὰ ἰγδϊη- 
ἴῃς οὗ ἃ οἰ )οϑϑ Ῥϑορίθ, γγ88 ἢγδὶ ὀχ ἰ υΓ6α ἴῃ ἐἰ8 
ΟΥ̓ ΚΠ] ῥγϊ σὲ Ρ᾽ 68, δη ἃ μοσίθοί Υ γα] βοὰ 85 ἐμ9 
Κιηράοπι οὗ Βοαύθη ὍΡΟΙ οδεγίδ, ἰὼ {Π6 ῬΟΥΒΟῚ οὗ 
1116 δοπῃ οὗ τῶδη, δοπ|6 ἔγομπῃ ἤδδυθη (σορ. 0Κ6 
ἱϊ. 14: Μαιι. χὶϊ. 28). δ νδϑ 86 ὅτοὶ ἰο 16] 
4}1 τἱσιιθουιβῆθβδ, αἰ γα ἀοΐηρ (δαὺ τ ΐο τ 8 
1 96}} ρἰοαβίηα (ὁ ἰλ9 Βαίΐμπον (πο. Υἱ]!. 29: Μαϑιι}. 
11. 16). [ὰ (6 ρἰθηϊίυάα οὗ {(μ86 δρ τις ̓  8 πυϊρὶὶ, 
ἩΠΙΪ6Β τοβίθα οὐ Ηΐτα, (πο. ἱ. 82), Η6 οχογοϊβοα 
8. ΘΟηΒ ΓΗΪηἰης δηα βυθάυΐηρ ΡΟΟΣΥ ΟΥ̓Υ ὑμὸ 
Βοατίβ οὗ πηϑῃ, δηὰ ἰὴ ψογὰ δπὰ ἀθοὰ ουὐϊποοὰ ἃ 
Ῥίνῖηθ ρυΐϊββαποθ οὗ ἰογτθ, ἰΒαὶ ουορολπιο (6 ἢοΒ- 
{116 Βρ᾿γ}8 οὗ ἀλνκηθβθ, ρσονυθὰ ἱηυϊηοὶ]9 ἰο ὅἪ.- 
ἰδηΐο δϑϑαυ 8, Ἰοοβοὰ 41} ΤἸΔΏΠΟΡ οὗἩ Ὀομ δ, δὰ 
Τοιηονϑα 6Υ]]} οὗ ουοῦυ κὶπάὰ. ὙΤΒουρῖ Θχί ΘΥΏΔΥ 
Ὑ0ῈΚ δηα ἀοργοββοα, ψὸ ὅπὰ Η]ϊπι οιηογρὶης νἷο- 
ἰογίουβ οὔ οἵ {ππὶ ἡυάκηιοπὶ δπὰ ἀθαίῃ, ἰο τ ΒΙ Οἢ 
Ηο δὰ ἔγϑο! Υ βιι)θοιοα Ηἰπιβοῖζ, πὰ, 85 (86 ὁΠ 6 
ἰο Ψ ποπὶ δἰ] ῬΟΟΡ ἰπ Ἡσλγοα δηὰ ὈροῚ θην ἢ 
Ἰλὰ Ὀθθη ρίνγοηῃ. Υἱβί πρὶ ἔν ΔΌΟΥΘ Δ}} σγοαί σον 
ἘΠ ΒΟΡΗΒ ἱπίο [86 τίς μαπά οὗ (9 Μα)δδίγ σα 

ἱρὰ. 
Πανίηρ {ππ8 ἴθ ΗΒ οὐστὶ ρόγδοῦ δηῃὰ δἰ βίοτυ 

Ἰαϊὰ {π6 Του πε αι ΐ πα οὗ {μΠ6 Κίπχάοῃι οὗἩἨ αοὰ, κπὰ 
1]αϑί ναι 5 συλ οῖο᾽ δ ἃ σαΥ οΡ πὰ {τ πὰ Ρ Πα; 
τ ὈΘΠο]ἀὰ ΠΠ|πὶ σαί ποτα α' ΟἸυτ ον, (σου {ἢ 
αἰδροηδδίίοα οὗ ἰμ6 ϑρίσὶι, ουν οὗ (δὶ δροϑίαιθ 

Τ86Θ, αὐτός Ὠδίυτο Ἠσς δὰ κἧβαυτηθαὰ δηἀ Βαδα, 
ΒΒ 18}}Ὺ 88 Ἧ6]1} 88 ΙΩΟΣΙΪΥ, υπἰοαὰ τὸ Οο4), 
δηὰ ὀχ Βἰ Ὀἰ(ἰὴρ ἴῃ ἱΐ, 88 ἴῃ ἃ κόσηι, (μ6 Κἰ πράου 
οΥ̓͂ τ ρῃιθουθη 688 δ μθ8ο6, ἰῃ {Π6 ὀχογοΐβο οὗ 8 
ἸΟΥΥ ῬΟΜΘΙ ΟΥ̓́ΣΣ (86 ποδσίβ οὗὨ τῶϑῃ δμηᾷ ἴῃ (16 
τΩΔηἰοδίδίίοη οὗ Δ ΌΪΠΠΥ ἰο τοάθοὶ δὰ ὅδνο. 
Τοῖθ ΠΌΤΟΝ, τ] ἢ, ὕγοιῃ 18 ἀπθοοη ΟΊ ΠΗ Ρ, 
88, ΔΙ͂ΟΣ 8 8080 οὗ δρεβ, δργοδα ουΐξ ἱπίο ἃ 
τοὶ ὑγθθ, σΟΠ 68 ἰο οχίδὲ ποῦν, Ῥυθο βου 85 
ἰν ογἰ χζπαῖϑα, ΟΠἹῪΥ ἐπσοῦχῃ (86 ταϊρμὺὶ οΥ [μ6 Ὀϊ- 
νἱπο βρίσιϊ, πῆὸ τΟΥΚΒ ἴῃ 118 ΤΣ Ὀ 6 γ8---6806- 
ΟἾΔ} ἰῃ ἰΠο80 80 δ΄ δοίΐνο ἱπ 118 6δ1186---ΤῸ Ὁ 
89 δοπίϊπυρα Στ ϑίΐοη δηα βαμοι δοδίΐοι οὗ 
τηϑη Κἰμὰ. Απηά ΟἿΪΥ ὈΥ͂ 6 δᾶ Ὠϊνῖπο δ ΟΠΟΥ͂ 
ἰθ {86 κἰηράοιμ οὗ Θοα, ν᾿ ϊσἢ ἰδ Θπο]οδοὰ ἴῃ (89 
ΟΒυχσοῖ, δανδησοάᾶ, δηὰ ἐμαὶ ρμευϊοά μαβίοηοά, 
ΠΟ ἢ 10 8Π4}} ὈΘ τηδὰθ τη δηΐοδὲ ἴῃ Δ]} 118 ρίουϊοιβ 
ΤΘΑ]  γ, δηὰ σι θῃ ("9 ΟΣ 584]} τοῖγη Εἰ ΟΥ̓ΟΥ 
8}} 1Ἀ10 πδίΐοῃβ. (Ζδοῖι. χὶν. 9). Τἴμηθ βου οΒ 
τ ΒΙΟὮ ΤῸ]6 ἴπ ἢ ΟἸΟΤΟὨ το, ἴ δοῖ, {πὸ μον ΟΥΒ 
οὗ 16 ννου]Ἱὰ ἴο σοσηο,᾽ (86 αἰων μέλλων (Η Ὁ. τὶ. 
δ); 8πὰ ψ 8110 [π686 ῬΟΎΘΥΒ Οἱκρῖαν {861 ὈΙν 6 
ΟΠΟΥΜΎΥ, πῃ οἰοδη δος ἰπ6 Βοαγὶ ΤΟ δΠα ΤΏΠΟΤΘ 
ὕγοιῃ 186 Δ᾽ Π688 οΥ̓͂ π 6 Βοδβἢ δηὰ {16 βρι σῖι, πὰ 
Ῥγοπιοίϊηςς Καηον]οάρο δηὰ βδποι!βοαιΐοπ, δηὰ ἴπ 
βιγθηρι οηΐηρ ἴμ6 νὉ1}} (ο ἐμβᾶάυγο ὑπο 8]} 88- 
Β80}8 οὗἁ ἰοτηρίδίϊοη δηὰ ρΡοσβοουίοη, (16 ΟΠ ΌΣΟΙ 
8 τὶ ροπίης ἰονδγὰβ {πδὲ ρ]ουγίουβ Θροοἢ ΤΠ ΟΠ, ἴπ 
16 υπΐοη ΟΥ̓ 811 {π6 ΒΟΙΥ ἱπ Ἡδλυθη δὰ ΡΟΣ 
ΑΓ, ἰὰ ΜΠ] ΔΡΡΟΌΣ ΒΌΡΓΟΙΩΘ ἰῃ Ο(ἜΥ]Βί, ΟΥ̓́ΣΣ 8]} 
(ἴηρσ8, δ8 ἴ80 ἴγυο Κἰπράοῃ οὗ ἀαοά, ψΒοσοὶῃ 
αοά 588}4}} Ὀθ 41} ἱπ 8}} (1 Οοσ. συ. 28). 

ΒΟΜΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[1. Το εαγηπαϊ-η πο ἴῃ ἰἢ6 ΟΒΌΤΟΝ, 1, ΔΥῸ 
δΡῦ ἴ0 σαί μοῦ Ῥγαϑυμρίΐοη, 8πὰ ἰδ δουΓΕβΘ ΤῸ; 
860 1{-αἰδρΊ]αν, ἀυγίπρς (ἢ 6 ΔΏβθησο οὗ {πον ὈΙΥΣ ΠΟΥ 
ΔΡΡοϊοηίοα συΐάρπ, γον. 18; 2, πεοὰ ἰο 09 {δο- 
ΥΟΌΡΔΕΪΥ ἰθϑιθά ὧβ ἰ0 ἰδ οἷν ΤΟΔῚ ΒΡῚ ΓΙ 8] αὉ Δ]]-- 
(168, δηὰ εχροδοά, τον. 19; 8, ἃτὸ ἀεβοσυῖηνς οὗ 
ΤΟΌσΚο δα ἀ1801}}1}π6, τοῦ. 2]. 

2. βδϊ΄ἴποοθ ἰμὸ Κιηράοιῃ οὗ αοὰ 18 ποῖ ἴῃ πογὰ, 
Ὀυὺ ἱπ ῬΟΎΎΤΘΣ, ἰ(5 πιέπίδίογ τουδὶ Ὀσ, 1, [..}} οὗἩ σουὺ- 
Τάβο δῃὰ 1068 7}668 οὗ οφροδίιϊοη, τον. 19; 23, ἀε- 
ροπάδην οἡ {πὸ [οτὰ, ἔγοιθ ΠΟΤ ἰΠποῖσ ῬΟΎΘΡ 
ΘΟΙΠ68, ζὸτ αΐγοοίΐοη ἷπ 54}}1 ἰδοῦ πιογοτϊηθηΐβ, 
γον. 19, 8, ΘΆΡΔΌ]6 οΥ̓͂ ἐοδβίϊ ἢ  υπ δὴ ΡΓΟΙΘΗΞΙΟΙΒ, 
γον. 19: 4, ῬΡγτορδγεδὰ ῸΣ ΘΟΎΌΤῸ ΟΥ Ἰθπιοηὶ ἀΘΆἸηκς, 
Ὧἀβ ΟΙΓΟΏΤΩΒΙΔΏΘΟΒ ΓΠΑΥ͂ ΤΘΟΌΪΤΟ, γοὶ ἀϊεροβεά ἰδ 
δρίσίε ἰο (0 Ἰδίίοσ, σϑίμβοῦ ἱβδὴ (Π6 ἸΌΣΙΩΘΥ, 
γον. 21. 

8. ἴῃ ἴδε ἰναίῃ, ἱμαὶ {πὸ Κη χᾶοπι οὗἠἨ Οοὰ ἐθ 
ποῖ ἴῃ νοσὰ, Ὀπὶ ἴῃ ῬονοΥ.---ἰἴ 6 ῬΟΥΟΣΥ οὗ (Π6 
ΒΟΥ Θμοδί, ψο παγνο, 1, Α, ἐεδβοη οὔ ἐπείγεοίέονι. 
νυ ΒΟνΒ 08 ἰ9 τδδὺ ΒΟΌΓΟΘ ΓΙ ΠἾΒΙΕΥ5. Δηα 8}} 
ΟἸγ βιΐαη ἸΔΌΟΓΟΥΒ δΓῸ Ἱπα οί ἃ ΙῸΥ 1Π6 ξΌσΟΘΕ5 
οὗ (μοῖρ ψοτὰβ δηὰ οὔοτίθ; 2,..4. ογίἠγίοη ΓῸΥ 
7μασπιεηί. 70 οδ δδοογίδίπ ὙΒοῖμ6Ρ (ἢ 6 Κὶηρ- 
ἄἀοῃ οὗ αοὰ ἴδ Ῥγοβοηΐ ἴἢ ΔΠΥ ῬΌΤΒΟΠ, Οὐ ΘΒΌΥΘΒ, 
τ 0} οἸδίπιβ (9 ῬΌΒΒΟΒα ἰϊ, Ὀγ 186 ΔΌΪΠΥ ΕΒ ονται 
ἴ0ο δολίου ἰθοϑο ΤΟΒΌΪ ΒΒ ΤῸΓ τ ἢ 86 νη 
ῬΟΝΟΡ 8 ρίτοῃ 8, 4 σγομπα 977 ἐποοισσσενοηΐ. 
ΒΚ 65 ὈΟΙΊΘΥΟΥΒ 8ΓΘ ἷπ {ποι βοῖνοα, δπα σγολξ 
88 18. {π6ὸ ποτῖὶς ἰο Ὅ6 δοοοιῃ } 15Π66, {86 Κῖπράοτα 
οἵ οὐ ἴῃ ἰμδῖι σδῃ βίτεηρίμοη ἰποτὰ ἰο ἀο Δῇ 
(εἷμα: 4, Α Ἰεϑδοη οὗἹἩἉ ὁμίψν. 1 νὸ νουϊὰ ἀο στοαὶ 
(Ὠἶπρϑ ἴον Οοὰ, να πιυεῦ ἐγυδὶ, α. οἱ (0 ΟὟΓ ΟΥ̓ 
8Κ}}} ἴῃ Ῥογβυββίοη. δι ὁ. ἰπ [86 ῬονΓΟΥ νρῃ] ἢ 
μι. Ηοὶγ αμοδὶ ἱἐπιρασίβ; ὅ, 44 γεδιιζε. Τ,δοῖκ οἵ 
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ΒΕΕΙ,.. ΒΙΒΙΕ:--- Τὴ ψΒΟΪῈ Κἰηράοτα οὗἨ οὔγ 
αοά ἰδ νογυαδὰ πιῖνδιὰ Ὀἰνίμθ δὰ ΒΘΔΥΘΏΪΥ 
ῬΟΥΘΥΒ. Απάὰ δἰἐβουρὰ ᾿πάθοα Ηδ υἱοῦ ννοτ 8 
ἔγοια ἔθηορ, γϑὲ {Π|680 ΟΣ 8 ΒΓΘ Βρ͵ γἰ δπὰ 1176, 
γοῦ, 0 νογὰβ οὗ οἴϑσμδὶ 119 (920. νἱ. 68, 68). 
Ηδσποοῦ σψογάβ, ἔγδυρ 10} 8.6 Βρὶσγὶ απὰ αὐἱοϊς- 
οηΐϊηρ ἴῃ (μοῖὶγ ἰμβυθηοθ, ΔΥῸ 8180 ἃ ἔχυϊυ οὗ {9 
κιηχάοτα οὗ αἀοά, Ὑλοῖ σοηδβὶδϑίβ ἱὰ ρόονγοσ. [πὸ 
Βδοτί, ΟΥ̓ΘΥΥ ἰδ 16} ἀοα Βροδὶῖβ, οσ Κ8 δὰ 
ἄἀοεοδβ, ἰῃ διὰ ἐπγουρὰ [118 βοη, ὀλΥΓΪ68 ἴῃ ᾿(86]7 ἃ 
ἰωπα οὗ Ρονοσ, βιὰ πυϑδη  θϑίβ (18 ΡΟ ΟΣ  ΒΘΓΟΥ͂ΘΥ 
ν 18 ποὺ δἰπαογαοα (ἰϊ. δ; Βομι. ἱ. 10), (τον. 20). 
ῬΘΟΡΙΘ ΒΥ δοπιοίϊτηθβ: “ ἤΠΟΓα 15 ἰοσοῖ ΜοΥΘ 
ἐβ. Δοσοιαρ δι α ὈΥ Ἰονο (μπὸ ΌΥ βουσίν." Ὑσιιθ, 
Ῥτουϊαθὰ γψὸ 8.6 ποὺ δοπῃρο] θὰ ἰο ι.86 ΒΟΥΘΙΙΥ. 
Τηθη ΒΟΥΘΡΙΓΥ 1861 18 ]δοὸ δὴ οϑβοί οὗ 10γ6 (Υ6Γ. 
1). 

δοβι ονοτηθη ἴῸν ἰδ9 Κἰηράοια οὗ αοἀ οδηποί Ὧὃθ 
οἰαγροὰ ὑροῦ ἃ ἐαεσά ο7 Ροιρεν ἐπ 1ξ, Ὀὰῦ ὑΡοὴ ἃ 
ἰαες οΓΥἡ μμπλ ἐπ Ολτγιρβέαπε ἴἰο '}80 ἴδ ΡΟΝΘΣ 
εἰτθῃ]. 

{ῦὕ8ἷξ ά2Ἧααμεε :--- ὕοσ. 20. ἘΔ 188 ᾿ἰνίηρ, ΘΒβθη 18) 
Κἱηρσ; 10 τλαῖτοδ αὶ τη ΘΓ ΧΘΙΥ ΠΟΥ, ΟΔῺ 268 [18 
ἀἰεροϑίιλου, διὰ ἰὰγηβ πἷμὰ σομιρ]οίοἸ  δθουί. 
1 τοὺ σοπιῖηιθ (0 Γοτηδίη, πὶ (ΠΥ ῥτὶὰθ δηὰ 
ἐππιοάοϑιγ, ἰὼ δυδγίοο ἃπὰ δῆμον, δηὰ ψ1}0 ἴδοιι 
δοδϑὶ δῃα Ῥγϑδίο χ6} οὗ δι ἢ (θη οοπι98 δ] 
ἰο 1800 διὰ βαγβ, “ ιδίθηῃ, σοοα ἔτγιθμὰ ; [89 
κιἰηχάοτα οἵ ἀοἂ ἀοο8β ποὺ οομπδιδί ἰὼ πόγαβ, Ὀυὶ ἴῃ 
ῬοσοΥ διὰ ἱπ ἀδεάβ.᾽ 
ΒΤΑΒΙΚΕ:-- ΤΊ ροϊηξ ἰο Ὀο Ἰοοϊκαα δὲ 8. ποὐ λοῦ 

Ὁ ῬΌΓΘΟΙ ἐσέζα δρουΐ τοίου, Ὀὰὺ τ ΠοΙδοΡ ἰμ9 
υϑδεπίίαία οΓΓ Ολγιδιἰαπήν---ἰσαιῃ, οχροσζίθμοο, δο- 
ἰἰοη---αΥὸ ἰὼ εἶπ (το. 19). Ο, ρῥσροίουβ ἀθο]δγὰ- 
ἰἰοα  [ὲ 15 ρον 6Γ---»οιοετ---αοὶ ργχαϊληρς πὰ δον 
ἰ(δι τ ῖζοα ἰη6 Οδν ϑιϊβη. --- εν. ἥβοσο δ9 
Χχιηχάοτα οὗ αοὰ ἴ8, ὑβογϑ᾽ ΟΒΥ δὲ 18, δὰ (89 Ηοὶγν 
Βριὶγὶι δἷδο, 0 γοϑοηοσγδίθδθ το (ΥΟΣ. 20).---Π 
εοῦ πογιὶβ ΟὨ᾽ ἔ Βόσγο, ἰδ ἰδ τοϊηΐβίοσ τηδὶ 
ΣΕΌΌΪΚ6 ΒΒΔΙΡΙΥ.---μοΥο χοιδίηθ ἔμ ὸ βδηλο ὙΠ 6Ὰ ἱΐ 
8 ΒΩΥΟΤΟ, 88 ὙΔΘῈ ἰὑ 18 τὴ], Ρχου θὰ 1ΐ ΟὨΪΥ 
Ἰεδὰβ ἰὼ αοά. [18 νδγίουϑβ ἂτίβ οὗ σορυϊαίϊ οι 
τοδὶ ὅγϑὺ ὍὈ6 ὑβογοῦχΥ Ἰοδτθᾶ δηὰ ἔμοη ῥτδο- 
εἰποὰ 6 πο 66 70}]}.--- ΕἸ ἰοῦ Βη 688, 0] 1688 δηα 
Ἰοτα οσὶϑίὶ πὶ αοα σδοϊδὶποᾶ: ἀπὰ 348 Ὀοΐδ [Ὧν πὰ 
ο5ρΡ6 1] μανὸ αδἹΐκο ἰϑϑυθὰ ὑμοσγοίγοση, 8ὸ βῃουϊὰ 
ΕΥΟΤΥ͂ ΟΥ̓ΔῺ Ζ6]1081 ΤηΣΏΙΒΙΟΣ αἰ ΠΥ Θιαρίου Ὀοί. 
2 Τίαι. ἰϊ. 18 (τοσ. 21). 

ΕΥΒΝΕΒ:--Τ 6 ρυδοα ὮΡ᾿ δΔ΄6 ταδὶ ἴῃ 
πογάβ, νυ ποοὶς ἰὼ ἀοοάβ. ἱππαγὰ βρίσι 4] 
ῬΟΥΟΡ 1108 ἱπ Βυι Ἔν. ΤᾺ6 Ομυγοῖ οὗ Ομ γὶϑί 
4068 ποὺ προ Ὀγερμχαγίθ, θὰ ἰγὰθ ΟΥΚΟΥΒ (ΤΟΥ. 
19).--- Τὸ υποίϊοι οὔ {μ9 ἔχ Ῥσθδοον 18 ἀοἰθοϊθα 
ἰὼ {10 ῬΟΎΟΣ 9 οχοτὶβ ὍΡΟΣ {86 οδγίϑ οὗὈ τ ἢ 
(τον. 20υ).--- Ἰδῃ ἀοίοσιωΐῃο8 0. αἰ πι86} {π6 ἰγϑαὺ- 
ταθηΐ δ Β᾽.4}} γοσοῖνο, τ οί μὸν ὁ 8.141} δο Βουθ- 
ΤΙ ΟΣ τ] άμοβϑ. Ἧ76]] ἴ0᾽ Εἶπα, νῆο 18 8(1}} 6ὁ5- 
ἡογίης ἰλ0 φστδοίουθ ροσίοα οὗἨ ἀϊβοὶ ]πθ. Ηθ 
8 ὈοίίοΣ ἰμ8η ΟὯΘ Δἰἰοχοίμο  ΣΟΡγοῦδίο. αοὰ δα8 
ὃ ἧτο ἔοϊὰ δβἰ866Η, ἰλιο σΘ Δ ΗΕ οὗἨὨ πεάμεδο δηὰ ἐἢ9 δἰδ δ 
οὗ τοοῦ (Ζ80Ἀ. χὶ. 7--14) (τον. 2). 

᾿9 

Χ,--τὦ ΒΕΟΟΝΡ ΙΝΒΤΑΝΟΒ ΟΥ ῬΕΡΕΟΤΙΨΕ ΟΗΕΚΙΜΞΤΊΑΝ ΒΕΝΤΙΜΕΝΤ.--ΤΟΙ ΒΑΤΊΟΝ ΟΕ 
ἹΜΡΟΒΙΤΥ.--ΝΕΕ ΟΕ ΟΒΌΚΟΗ ΙΝ ῬΡΟΒΙΕΙΟΔΤΊΟΝ. 

[4 εαεε ο7 ἱποεϑί εἰαἰεά.---- (αἱ 70. Εχοοπιπιμπίοαίίοη.--- 5 ζοτπι ἀπά ἰπίεη]. 

ΟΗΑΡΤΕΒΎ. 1-ὖ. 

Το ἰβ τοροσγίβα δουητη ΠΪΥ ἐλαΐ ἐΐόθνε ἰβ ζοτηϊσαύλοη διηοηρ γοα, δηὰ βυο ἢ ΤΟτηϊοαύϊοη 88 
58 βοὺ 80 ΣἸῃποἢ 88 πδιηθὰ [|8 ποῦ θυ 6} διρομρ ὑμ6 (ἰδ 168, ὑπαὶ οὴ6 βῃουϊ ἃ μᾶγο ΒΪ8 

2 ἔδεϊνοτβ Ἡϊΐϑ. ἊΑπὰ γὃ δἃζὸ ρυβοα ὑρ, [] δηθὰ δνθ ποῦ [αϊὰ ποι] ταύ τωουγπϑά, 
[ποῦ ΓἘ]}, ὑμδὲ Β6 ὑῃδὺ δύ ἀοηθ᾽ {818 ἀ66α ταἱρῦ 6 ἰδ κθ ΔΎΔΥ [οπι. ἃ νυ γ}]} ἴσοι διηοηρ 

8 γοῦ [7. ον 1 ὙΘΥΠΥ, 856 δρβοηῦ ἴῃ ὈΟαΥ͂, Ὀυὺ ργθβοηῦ ἴῃ βρίγὶῦ, βὰν υάροά Αἰγθδαγ, 
88 ἐβοιρ ἢ 1 ΓΘ ργθβϑθηῦ, ΘΟ ΟΥ̓ 79] οπι. ΘΟΠΘΟΓΠΙΏ 9] κἷπι ὑπδῦ δῦ θὸ ἀοῃοῖ 0118 ἀθοά, 

4 Τὴ (86 πδῖμα οὗ ουγ Ἰωογὰ «6808 ΟἸ τιν [οηι. ΟΠ γΙ8ι6], θη γ8 ἅτ ραυβογοὰ ἰορϑίβογ, 
δ διὰ τὰν δρίεῖδ,. τ υι 6 ΡΟΤΟΣ οὗἁἩ οἂν ]μοτὰ «6518 ΟἸ τῖρυ, [ονι. ΟἸτβι5]. ΤῸ ἀθΠ ἶγ 

δ9}} ἃ 086 πηΐο ᾿βδίβδη ον ἴὍ86 ἀδβυγαοίίοη οὗὨἩ {86 δ6βἢ, ὑπαὺ [8:6 Βρ᾽ Υἱῦ τὺ 6 βαγϑά ἴῃ 
[πὸ ἀδγ οὗ [πη6 Τμοτὰ “6885. 

Ἶγες. 1.-.Ὅ8ο οὐδηση οὗὨ ὀνομάζεται ἔπ 180 Ῥ66. δδ5 ἐδ Ὀοδέ δυϊμογίεῖθα [Ἁ. Β. Ο. Ὁ. Ῥ. σοά. 51:.] αζαΐπδὶ 1ὲ, απὰ ἰθ 
ΉΤΟ ΤΟ σΓ ΒΟΟΟΓΊΙΘΕ τῸ ΕΡΩ; Υ. 8. 

- 3}74..3..-11 ὦ ἀουρεία! τ ΒΟΟΣ πὸ οὐρθί ἰο το ποήσας τί ασίοδοδοι, Μοόγον [ΑἸίοτὰ, οτγάδ.), οὐ πράξας ὙΠῸ 
ἸΒδοκοτι, εδοηάοτί. ΒΟΥ δγὸ ΘΠ 81} δαιίοα ἴο τ᾿ βοπδο, δῃὰ δγὸ δροι!ξ ΘΑΌΔΙΥ δαρροτίοά. 

ὃ ὕ6ν. 23,--Το Ηεο. “ξαρθῃ ἰδ 6[}} 1Ιεδο δι: ογχοὰ μδη ὀνομάζεται γοτ. 1, δὰ πὸ ἀουδῖ οτἰχί παιϑὰ ουἱ οὗ υϑσ. 18. 
4Υὲες, ἃ -Ὅμὸ Ηδο. ὡς, αὖ, Ὀοΐογο ἁπών, αδδεπέ, δα ἑμαθοὰ [Π9 οἰᾶθοι ΜΒ8, ([Α. Β. Ο. ἢ).1 Οοά. Βί:.] αραϊπϑὶ ἰξ, ἀπ Ὠδηοθ 

ἢ το) »εἰφὰ ὕγ [Δ πλδ πῃ, Μσϑτος [ΑΠ{|  ογ8.]7. Βυὲ 6 γθ ΓΘ βἶδὸ ἸΏΛΩΥ δα αοσὰ διιξ ον ἐἶθα ἴῃ [9 ἴατογ. [.2 Β. 1,. Βγγ. 
Ὅμ| ΔΩ οἵ (9 Θτοοῖς ΒΔ Π6Γ8). Απὰ ἰΐ ταί ξδ δ ϑηδῖ γΥ παν ὈθΘη οὐχ  τοα (ΟΥ [ἢ κα κο οἵ δυοάϊης ἴθ τοροϊϊ ον (παρών), 
οἵ, δὸ ποῖ συίοἵἱ ἰο ἀπών, δϑ δὐτηογρί παῦοα, δηὰ τ θη αἴλογνγαγάδ ἰμβογίοαά δοοογάϊπρ 0 [86 ΔΔΙΟΚΥ οὗ ὡς παρών. ὅ9 τοϊα!η 
ἐτυἢ Τικοδοιύογί. [Ὑ6, οὐ 1.) Θὐπίγασυ, οὐνέ ἐξ ὧδ ὑβὰϊγ βυρροτῦθα δυὰ ἩΓΏΟΙΥ ποοϑάϊϑϑη, πὰ πνοαῖς ἴον ΤΊοβοπογῖα Ἰαδὲ 
ἘΔ. 860 οοὐπιπιεπ δ Ῥ6]ον.) 

ΕΥ̓͂ες 4.- - Το οὗ οὔ [πο Β60. 88 ῬγοῦὈ]Υ δ θὰ Ἰδαῖον, ὑθοδῦβο οἵ [δ δοϊ σσβῃ!γ οἵ ἔθ ε{16. [1 ἰ6 Τοπὰ πῃ 3. 
Ῥ 1, Ο,ἀ. δια. οπντ τοῦ ἰὼ Α. Β. Ὁ. 

δΎες, 86.--ΤῊ ὁ τελάϊτς (Β66.) [8 ἐδ ταοδὲ Ῥγοθηθϊθ. Βοίῃ ἐδο οὐηϊκαίοῃ οὔ Ἰησοῦ (ΤἸΔΟἶ..) 88 Ὑ06}} δ ἐμ9 δα! οα ἡμῶν 
εἶχες κυρία ἀπά οἵ χριστοῦ δἴνος ᾿Ιησοῦ δΣΘ ποῖ διιδοίς πεῖν δοογυά θα, 



108 1ΠῈ ΕΙΚΒΤ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἘΧΕΘΞΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ῥδ] ΒοσΘ ἰᾳγηδ ἰ0 ἃ βοοοῃὰ ἱορίο [ὉΓ δηϊτιδάᾶ- 
υογϑίοη, δὰ π|ῶδαὺ {0118 τὶ π|ῷ}} βοστὸ ἴἰο 
δ κὸ ἀονὴ βὲ}]ῖ ἔασίμον {89 86]-οοῃοοὶΐ οὗἁ 189 
Οοτληί ἰδ η8. [“ΤἾ8, Ῥσϑοίσ8}}γ βρθακίηρ, [ΌΣΤα8 
ἐμ οΥἾ8185 οὔ ἰὴ 9 ΨΒο}]6 Ερ᾽βί1ῖ9θ. 1{ἐ 18, 8δδ 1 ψογθ, 
(86 Ὀυγϑὶ οὗ πο ϑίογῃι, ἐλ τη αἰίοτίηρ οὗ πο, 
88 Οἰιγγβοβίοσῃη οὔβδγυϑδ, δὰ δ᾽ γοδαυ Ὀθθη μοαγά 
ἴῃ {(.λ.6 οαυΐϊ ον σΠδρίουβ, δπὰ οὗ πο {89 ΘΟ 068 
ΔΙῸ 5111} ἀἰβοοση Ὁ16, ποῦ ΟὨΪγν 1π ἐμ18 Ερίδι16, Ὀυὶ 
αἷἶδο ἴῃ 1:6 βοδοπὰ Ερίδβι]6, 9 δγϑὶ 8) οὗ ναϊοὶ 
ἦ8 ποι δίῃ 1688 δὴ 8 ομάάθδυου ἰ0 δ᾽ΐδν 890 6χ- 
οἰϊοπιθηῦ δηὰ σομίυδίοθη ογοδίϑά Ὁγ ἰμὶ8 βΒούθτθ 
ΣΘΙΠΟΠΒΙΓΔΏΘΟ.᾽" ΒΤΑΝΙΕΥ). Τι0 Ρδδαδρβὸ ἰδ 1ῃ- 
ἰγοἀυσοά ΔΌΣΟΡΟΥ Ἡλι μου ΔΩΥ͂ ΘΟ ΠΟΟΥΘ ΡδΓ- 
119]9. 

γεμ. 1. διδίϑιηο δροοΐβο στουηὰ οἴ δοΡ] αἰ ηί. 
«-ΟομμΟὨΙΥ ὅλως: ποὶ ἐπάδοά, ΠΟΥ, αἱ αἰΐ, 85 ἰὶ 
ὁΔἢ πιοδῃ ΟὨΪΥ͂ ἴθ ΠορΘΕΥΘ οἰδυδβαδβ; [πὸ ““ αὐδο- 
ἐμίεῖν, ἃ8 δ᾽ πὰρ} δά άϊηκς ἔοτοθ ἰο (8.6 δϑϑογίίοη.ὔ 
ΒΤΑΧΨΕΥ; ΠΟΙ, ἐπ δλογὶ (Ο]ογὶου8), τ ἢ ῖοὰ Ο]8. δα 8 
8 {86 ΟὨ]ΥῪ βϑοοπὰ τηοδηίΐηρ μὲ ὁδῃ 6 ᾿μδι16 64] ; 
Ὀυΐϊ, 88 ἴῃ οἴδρ. νἱ. 7; χνυ. 29: Με}. νυ. 84, ἱπ 
φεπεγαί. 1ὶ ὈδΙοΩμΒ ποὺ ἰο πορνεία, 7ογπίραίίοη, 
Ὀυὶ 88 83 δΔαγοχὺῦ ἰ0 ακούεται, ἰε λεαγά͵ δΔυὰ Βὸ 
ἰο ἐμ ψν80}]6 οἴδυθθ. [“1ξ λπρ]}168, Βουσουογ, (89 
ἄξπογαὶ Ῥγούϑίθηοο οὗ (0 ῥγαοί6θ δροίξκϑη οἵ. 
ΟΙἸΒΗΑΟΒΕΝ. ὅϑο Μεγοῦ, ἀθ ἤροιϊο; διὰ Ηοάμρο 
8|1Ὸ 5 11. ““ἼΒ9 βὶ κηϊ βοαίίοη, οογίαϊπῖν, ἱπρ᾽ γί ς 
ἐμαὶ (9 τηϑίΐοῦ 88 πὸ ἀουδ({Ὁ] χαοΥ, Ὀὰὶ δὴ 
οὐ! ἀθηὶ ἴδοὶ (48 ΟΔ]νΐ πη, Βοσα δπὰ δ 6}; 8 οοῦ- 
ὑΥΑΥῪ ἴο (86 τηρληϊηᾷβ οὗὨ 186 ψοχα.᾽" ΜΕΥΚΕΊ --- 
ἴμθτ0 ἰα θεασά διιοσιβ γοτι, ἀκούεται ἐν 
ὑ μῖν.---Βγ (818 10 18 ποῖ ΒἰΠΙΡῚΥ τηϑβηί, (δὶ [ΠΟΥ 
88 ΒΟ ἐ8)}} οὗἨἩ {πὸ δ δ)εοὺ τηρηςοὐθὰ ἰπ {παν 
οἶγ 165 σΘΠΘΡΔΙΥ, Ὀυΐ μὲ (πὸ (πἰπρ, οὗἨὨ ψ ἢ 
ὑπο (8}}ς νν88, Ῥγευδὶ θα {μογο; δἰ μβουχὴ (818. 18 
ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 ἱπίοσγοα ἔγομι {86 δοηίοχί, δῃᾷᾶ ἷἰβ ποὶ 
αἰτοῦ ἐχργοββοά, (1 που]ὰ {πθὴ τηθδι: ἐν ὑμῖν 
οὖσα, οΥ εἷναι; (8 ΤΟΥΟΡ, ἰὴ 6886 ἰΐ νν88 ἃ οοττϑοὶ 
τοροτί; (86 Ἰδίίοσ, ἐζ ΐ ΘΓ ΟἿΪΥ ἃ γαρῦθ Ταπιογ). 
[Τ|16 πδιηθβ οὗ πο ᾿πύουτηδηιβ γὸ ποὶ βρϑοϊῆοα, 
88 ἷπ (Π0 ΓὈΥΠΊΟΡ ἱπβίϑῃοθ. [1ὺ ψγ͵β ἃ 6886 οὗ 
ΡΟΝ Τυηοῦ, δηὰ ἰμ6 βίῃ. 80 ποίοτίουβ 88 ἰὸ 
ποθ πο γοισθογβ. 860 ἤοτακ.].---οχῃ οαζίος, 
πορνεία.---[ 10 ποτὰ ἰθ υϑοὰ ἴῃ ἃ. δοπῖρτο- 
Ἀρηδῖγο Β6η80, ἰποϊαάϊηρ 84}}1 υἱοϊδιϊοῃβ οὗ ἰΐο 
ΒΘΥΘΏΐ ΘΟΙππιδηἀτϊηοηὶ.᾽" ΗΟΡαΕ]. ΟΥ̓ ΠΝ 686 ὁη6 
ἦπι ῬΑΥ ΙΟΌ]ΔΥ τ᾽ 85 βίη σ᾽ δα ουἱ, οὔ ἐπ6 φτοββεβίὶ δηὰ 
τοοβί δβίουηαϊηρ βοτὶ, υΐζ., οὗ ἰποοδί. Τμΐδ ἰδ ἰη- 
ἰτοάἀυςοά Ὀγ καί, νοὶ Ροϊπίθ ἰο βοιῃθί δίῃ βρο- 
οἷαὶ ἁποῦ 8 ΚΘΏΘΓΑΙ μοδὰ, ἀπᾶὰ Ὀγίησε ἱξ 'ἰπ 88 8 
οἰΐτλδΣ,---8)ὴ ἃ ἐπ ἅθ68, οὐ γϑ8ϑ8 Θνθ2.,--- [ἢ ἐἢ 9 
τοροοη οὗὐἨ {Π6 ζΘΏΘΓΑΙ ἴότπ ἴοτ ἰὴ 6 δαϊθ οὗ 
ΕἸ ἐδ 818,---Θ Ἰ ἢ οσηϊ βοαῖίου, 85 ποῖ ονθα 
διλοὴ αὶ ἴ.6 Θ ΘΠ. 196.---Τ 6 6}}} 0518. τοῖσα! 6 
Δ]1οἃ τι πηοϑύ γα γ Ὁγ: “18 ΒΘαΡά,᾽ ΟΥ Β'ΡῚΥῪ 
Ὀγ: “18.᾽ [{{Τ|ιὸ Βος. ἑοχὶ α8 “18 παιποᾶ,᾽ πιϊοὴ 
ΑἸ, 681}5 ““ἃ ΘΙ ΠΙΒΘΥ͂ 61058 ἰδΙεθἢ ἤγοπι ΕΡΒ. νυ. 8. 
ῬδὰΪ ΠΟΥΘ 8ο(β ΤΟΥ ἐμθ πραγ ]οϊοὰ πδίυτο οὗ 
ἐμθ ογἰπηῆθ 86 ττῶβ δουΐ ἰο βρθαῖς οἵ, δπὰ {δ 
τοδίποβϑ οὗ {1|ὸ ἀΐβρταοο σοὶ ἐμ Ό [6] 
ὍΡΟΙ ἴδ6 Ομτί βίη ΟΠ ΡΟἘ---' 6 ΒΟΙΥ͂ ρ60}]ὁ.’--- 
ΤΒμαὶῖ οὔθ 8δε56 ᾿ΐα δΊμοσ᾽ αὶ υνἱοθ, ἑ. 6., ἢ 18 
ΒιΘΡ- ποῖ! Ὁ ({μητρυιά)----Θοῖηρ. ον. χυ!. 7, 8--- 
δηὰ {18 ΟἸΕΠΘΥ 85 ννΐΐδ, οὐ δοπουδίηο. Το πορὰ 
ἔχειν, ἐο λαῦε, 16 ἀβοὰ οὗἩἨ Ὀοΐἃ γοϊαίΐοηβ, 88 18Β Β66ἢ 
ΌΥ δυδὴὶ Ῥδββδᾶζεβ 88 Υἱὶ, 2, 29; Μαίί. χὶν. 4: 

χχὶ!. 28: ὅηο. ἷν. 18. ἴπ {118 6889 1ΐ τποβὶ ῃσχο- 
ὈΔΌΪΥ βίϑη β Ὁ} 8. 1] ορσὶ ἰτηαΐθ οοησυδὲπ8] γο]8- 
ἐἴοι (σοτρ. Οδβἰδη 6), τ ΒΊ ἢ τ᾿ 88 8130 ἃ “βανίης,᾽ 
ἐπδδηλθοῖι 88 ἰὸ 88 ἃ δ ϊϊ 0.8} (πίη, 85 γ0}} 88 
δὴ δοὶ οοῃϑυμχιαίθα (πράξας: ανΐϊηρ ἄοῃο, 
ΥοΥ. 2: διῃὰ κατεργασάμενος: Ἀδανΐπρ Ροτροίχαίοα, 
τον. 8). ΒΥ [Π9 Ἔχρχοδββίου---" ΒΒ {808 98 τιῖΐο,᾽ 
89 τνιοϊκοὰ νἱοϊδίλοι οὗ ἰμὸ τοϊδίϊοη βυβίδϊποὰ ἴο 
(89 ἐδίμοσ, ἰδ Ὀσουρσμῦ οὐ ΣΏΟΓΘ ΘΟΒΒΡ σου ΑΙ Υ 
{δὴ ἰζ δα βαϊὰ δ᾽ ΠΙΡῚῪ "δίθρ- ποῖον, Τὴ ἐδί ον, 
ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 18 ἰ0 Ὅ6 οοῃδίἀογοὰ 8Δ8 βὲ}}} 1ἰνπς, 
(αχδὶμδὶ Β6880}), δῃὰ δ8 8 Ὁ γὶϑιΐδη. 8.662 Οοσ. 
Υἱἱ, 12, Ὑοσο ἰδ6 ἔΜΊ ΟΣ ἱβ ΒΡοΐκΘ οὗ 88 089 
“ἰδμαὶ μεαὰ δΒυδοτοα ψ τους" (ἀδικηϑείς), δῃ ἃ ἩΒΟΥΘ 
Ῥδὺ] βαγβ “86 ἀϊὰ ποὶ Ὑτῖθ οἡΝ λίφ ἀασοοιμηί.᾽ 86 
8Β0ῃ, δὲ δ}} ουθηΐβ, πηιϑί ἤΑΥΘ ὈΘΟΏ 8 ΤΟΙΣ ΟΥ̓ 
(6 σ ΓΟὮ : (η6 ἩΟΙΊΔΏ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ποί, δίῃοο ἢο, 
δὰ ποὶ δἷιο, ἰδ πιδάρ ἔθ δου δ)]οοὶ ΟΥ̓ ΘΟΙΗΒΌΣΟ. 
ΕὐτΊδον αυοδίξοῃβ, 6. 5., 88 ἰο ὙΒΟΙ ΒΟΥ 86 τὴ 
γγΔ8 ἃ Ῥγοβοϊγίθ, δῃὰ δα Ργοοθοάσδα οὐ (μ6 δεν δ ἢ 
πιδχὶπι, ἰΒδὺ 8 Ῥϑύδοῦ νῆοὸ δὰ ὈΘΟΟΙῈΘ “8 ΠΟΥ͂ 
ογοαίυγο,᾽" δβαὰ βουασοὰ δἰ μηθο  ἵ ἔγομι 84]}} ΤΟΥ ΠΙ ΟΣ 
οομηθαίίοθ, δηὰ ψ͵δ8 δὶ ΠΡΟΣ γ ἰ0 Θδδ᾽ ἰΐο ΠΟῪ 
τοϊδίἱοηδ οἰδογν δβο (ΟΣ Ὀ᾽ ἀἀ6 ἢ Υ ἸΔῪ Ὀ6 βϑυδοχοὰ 
(ο τοϑί, [Ι͂ῃ ϑροακίπα οὗὨ {86 οσὐΐτηθ ἤδσο Π| 6 Ὲ- 
ιἰἰοηρὰ δ8 βοιπιοι ἷπρ ποί οχίβιϊηρ πο {86 
αομ 1165, Ῥαὺυὶ ἀοοδ ποὺ πιδδῃ ἰο Β4Υ ἰδπι ᾿ὑ ὭΘΥΟΡ 
οσσυγτοὰ ἴῃ (μοὶν Βἰδίοσυ. Οἀδ868 οὗ [18 βοχί 
ΔῖῸ ἰπὰοοὰ γχεοοογχάσα, δὰ ἰσγαροῦΐθβ βαῦθ Ὀ6ΟῚ 
[οὐπάρὰ Ροὰ μοι; ὃυλ ΠΟΥ δΔ΄’Ὸ ΙΝ ΘΥΒ 
ΒΡΟΚΟΩ ΟΥὨ 88 ΣῶσΘ οχοορίίομβ, ἰδὲ ἐχοϊθὰ {86 
υαἱπιοδὲ Ρυ]] 6 ΒΟΡΡΟΣ. Οἴσογο ὕχσὸ ΟἸυεπίΐο: 
“ἰϑοεῖιδ ἐπογοα δεῖς, δἰ ῥγϑίεῦ απὸ ὠπαπὶ ἴθ οτηπὶ 
υἱία ἱπαιάϊίωηι.᾽ (σοι. Ἧ οἰδύθί δα οἰ μβοὺβ οἱ 
{π18 ΡδΒΒ8 6). 
γε. 2. Ἐχργϑεαίοῃδ οὗ δειοηἰβατηθπὶ δὲ ἐμ οἷν 

σοπάδυοσὲὶ ἰπ Υἱὸν οὗ {860 δροτο ζδοί.---Ααπᾶ γὸ 
τὸ ρυϑδοᾶ υρ 7--ἘΤὶδ ἀπὰ {86 ζ0]] οττἱηρ οἰδυδο 
δῃουϊὰ θ6 γοδὰ δ5 αυθϑίΐοῃβ. 8.0 Οδ)υίη, Μαγνασ, 
ΑἸΖ,, τογάβ., οἱ 4].]. Τὸ ὑμεῖς, ψὲ 'Β ἐγ ρδίϊο, 
διὰ γμοϊηί8 Ὀδοῖκ ἰὸ ἐν ὑμῖν, σπιοησ ψοῶ, φ. ὦ. 
ἐΒ ἢ ἃ ἰδίηρ 85 οσουγΓοα Διλοηρ γοῦ, ἀπὰ ψοὺ 
ΑΓ’Θ, εἰς. Οαρδίίοῃδ οΥ̓͂ ἐμὶ8 βουί δὸ οἵϊδῃ ἱπῖτο- 

ἀυοσρά ὉΥ καί, απά, τ ΠΟ. ΒΟΓΘ ἀο68 ποὲ ἰδκο 186 
ΘΙ ΡἢΔ818 88 ἱπβοῦ  δαυϊνδὶθηὺ ἴο: "δὰ γοὶ,᾽ Ὀὰὲ 
(ἄσονθϑ ἰ ἕογσασγὰ οὐ ἐδοὸ ποτὰ ζ0]ονίηρ. ΤΏ6 
αϑϑογίΐο ἐμδὶ {869} τσοτὸ ρυβοὰ υγ, τοῖεσβ, ποῖ 
ἰο ἦν. 18, ψἴοτο (818 ἷ5 δΠττο θα ΟὨ]Υ οὗ βοτηθ, Ὀυΐ 
ἰο ἱν. 8, ψοσο δὸ ἀδβοῦῖθεβ ἰδ9 ψι8ο]6 ΟΒΌΣΟΝ 
15 δ]|1οὰ πὶ (89 οομοοὶὺ οὗ ἐμοὶν βρίγιίι] Ὀ6Γ- 
ἔεοιΐοη. Α ατϑϑὶ τοϊδίδιο ἰύ πνουἹὰ θ6 0 ΒΌρῬοδθ 
(σὴ Οπτγα., Τμοοά,, ατοί.) ἐβδὶ 86 ἱποοβδίιῃουβ 
ῬΘγβοῃ Εἰ πιβ6] 7 τγαϑ (86 βυ )θοὶ οἵ ἱμεῖτ ῥυϊάθ, οἱι 
86 ᾳτοιιμὰ ἐμαὶ δ6 ἯΔ8 δοιηθ αἰδιηροϊεμοὰ 
ἰοϑ οἴ ΟΣ Θιποῦρ ἔμ ο ; ΟΥ (δ δὶ Ῥ8ὺ} ΠοσΘ δ 65 
ἰο ἐμ Ὀοδδβίϊπρ οὗ οὐδὸν ραγίϊοδβ οὐδσ ἐμαὶ ἰοὸ 
σοῦ ἐπ ἱποοϑίυουϑ Ὀθϊοηκοα. --- ΤῊ ῬΤΌΡΟΥ 
ϑίδ! 6 οὗὨ ζϑοϊϊηρς ψ ἰδ {μΠ6 Ὑ οὐρμὶ ἰο μανὸ τοδεὶ- 
ἐοείοα, ἰ8 οχρτϑββοὰ ἴῃ {89 ποραῖϊνθ απ θβίίο.--- 
Απὰ ἀϊᾶ ποῖ---τῆοι γο ἤχδι ΚΠΟῪ οὗὨ [Π6 οτἦπιὁ--- 
ταῖδϑσ Οὔ Σε--ἑ. ς. πιουγ, ἰδὲ 6 ΘΠ ὉΘΣ οὗ ἱπμ οὶ» 

4 Γ[4ΤὸῸ [6 ποὲ σγρ }]6 ἴπαΐὶ (Ὧ6 ΟοΥη τ δ π ΠΟΠρΡΤΟΡΆΤΙΟΩ 
ποῦὰ Ὦλνο δηδιτγοά {ἰπαδὶ οὔθ οὗ {ποεῖν Ὀοὰγ δοιὰ ᾿νο ν ΠΠ ἢ 
ἃ δλατῖοί, οαροοία!γ 8 πιο οιοϊη-ἰτ. Βυῖ Ὀοσλοθο {ἢ }9 
{Π|᾿ |ς οοπηδοιϊίοη Ὠδὰ Ὀθοη μα! ἰαίοὰ ὉΣ ἐΐὸ δηλ οὗ πηαίσὶ- 
πιύηγ. ἐπογοίογο ἴποΥ πος οονηένε δὲ [ξ. ϑδρϑοίδην ΕΠ [ΠΟΘ 
ὙΟΓΘ ΔῺΥ ὙΠΟ 6ΓῸ {πὸ τἸη8η᾽ 5 ΣΟΘ]οῖ τ οηβ, απ εἰρδα- 
γογοὶὲ ἰο βοου ἰΐ6 ᾿δδθηθΡ6 οὗ ἴπο τη ρ.᾽" ΟΒεΙΣτυα. Δοὰ 
ἐπία ἰ6 {π6 γἱονν οὐ ΜοΥο, ἢ ο86 ἐγρυπιοηΐϊβ ΚΤ, ἄοεα Ὠοΐ 
δοοπι ἴο ἤλγο τπουκμὶ Ὁ πογί ὙΠ ἴ0 τοΐαϊο, δὰ ἩΒΙοΝ 
υυδοπυέορά!γ οὐκ ἰο "6 δἀπιϊἰο6ἀ]. 
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Ὀοὰγ δὰ δυῦὶς 80 ἸΟῪ, δπὰ ἐδὸ ΟΠ γοῖΝ οὗ ἴδ 6 
1οτὰ, τ Βὶοι ουφπὶ ἰο πανὸ Ὀθθη ἱορὶ ΠΟΙΥ͂, ὨΒαὰ 
ὕὈ6θπ (505 ἀοβ)οὰ δηὰ αἀϊϑβοπογοὰ, (Τὸ Αογὶδὶ 
ἐπενϑήσατε Ἰπάϊοδῖοα ἴμ6 δοὶ, ὀχργοδδοὰ ὮὈΥ [89 
Ῥγοθοπὶ, 85 ρμδδὶ δηὰ δηϊδηϑὰ, 88 ἴῃ ἐκιστεύσατε 
1. δ). ἘΠὶ5 τωουτηΐηρ, τ δὶσ δ85. 1(8 ΒουΣ66 ἴα 
ἃ ἰγΟΙΥ θοπδο οὗ 80 ΘΟΙΠΟὉ ἱπίοζοδί ἩμὶοΒ 8}} 
Βατο ἰπ Ὑδαὶ δἴεηοίδ 81}, ἰπιρ]1οὰ 6180 ἃ δοξαἱ πο 
δὰ δου ροιῦο τπογυϑσηθηί Τ0᾽ ἰδ 6 ΤΟΠΟΥΔ)] οὗ (6 
6711 ἀορ] ογοά,--- οτάοσ ταὶ ἢ6 σἢο μδᾶ 
ἄοπο τα δοοροᾶ σαϊρηῖϊ Ὀ6 τϑυιονϑθᾶ ἔσο 
διοοσια γοῦῦ ἕνα ἀρῦ .---Τ 9 ἵνα Ποῖο ἐδ ποὶ 
θοθδίῖο, Ὀαὲ τοδὶ 5 16 ῬγΟΡροΥ ἰ6] 10 ἤογοθ, “" “πο 
(δε εκ ἰπδὶ Ἀς,᾽᾽ οἐοθ. Τμὸ γοιιουδὶ ροϊηιοϑα ἰο, 
Ἱηυδὶ ποῖ 0 γτοκογάθα 88 πρὶ γῆς ΔΏΥ Ὀϊνίηο 
γίαϊίδιΐοι, ἃ συϊ{ἱπρ οὔ ΌΥ ἀσθδιὰ 70. ΘΧϑιρἾθ, ΟΥ 
ἦμ9 {κὸ; 6ἷπ5οθ ἰδ 18 οἶδϑδν ἤγοιῃη τϑνρ. 18, παῖ ἢ 
ΟΠΙΥ οοηὐθορ]οίοαὰ ἰδ 6 ὀχοοπιπιυπίοαίϊου οὗἁ [86 
ΚΌΙΕΥ͂ Ρδυὲν ὈΥ δὴ δοὶ οὗ ἐπ ΟδΒυνγο ἐϊ5ο]ἴ---Δὴ 
δοὶ ἰο τ ΙΟΘΒ ἐπ οὶ" ΒΟΥΤΟῊ δου ἃ πδνὸ ῥῬγοιηρίοα 
ἰβοπ. ΒΒΝΟΒΙ, δ Υγ8: “{8 ϑὰ ΠΟ ΒΟΥΓΤΟῪ [0 δι 
οῦ ἊΡ Υ07 {86 ΓΘΙΒΟΥΔ),᾽ εἰ. ΤῈΘ ΤΏΒΠΏΘΥΡ ἴπ 
πΒιοδ (ἢ ῬΑΙΙΥ ὈΠΟΘΡ ΘΘΏΘΌΓΟ ἰ8 ἀοοικηδίοα, 
ΟΔΙτΐ 8. ΌΓΤΟΘ: “416 ἐλαὶ λαίλ ἀοπε ἐλὶδ ἀοοά""-- 
ἔργον, 7αοίπιεδ, ἰδὲ τὐἱοξοα ἀδεά. 

Υεμϑβ. 8-ὅ. Τῆδὺ βιιοδ βόοττον, Ἰοθαΐηρ ἰο δυο 
Τοδυ 8, ΒΒ ουϊὰ μανὸ ὑγουδὶ]ϑὰ ἴῃ ἐμ ΟΒΌΣΟΝ, Ὠθ 
οϑρἤγτηΒ ὈΥ͂ δίδίλδβρ (6 ἀδοξδίου, ψϊοῖ μ6, Ο ᾿ὲ5 
δε, μδᾶ γοδοδοᾶ ἰδ ἐπ 6886. {“ΒΟΓΙΘ ἰ8 δοπιθ- 
τρὶπρ ἰὼ ἴδο ᾿μνοϊγοὰ δἰσυοίαγο οὗ ἐδῖ8 Βθοηίθῃοα, 
ὙΠΙΘΒ σνθθ ἃ βίσοῃᾷ' ἱπιργοδδίος οὗὨἩ {86 οιποίίος, 
δυκοϊδα, δπὰ ἰηάϊχηαίίοη τ } βίο ἴὶ δ νυτὶ- 
ἴδῃ, δη ποι υοπίθα ἐἰϑοὶ ἱπ Ὀσοθὴ δηὰ ἀἶδ- 
ἰωγυθὰ μογίοαβ, 85 ἰὺ ψϑῦθ ρφρέγ δὲ 4." -- 
Ἤ0805].---ΕΣ 1, ἴοσ ΣῪ Ρασῖ, ἐγὼ μὲν.-- 
Τθ6 μὲν ρΡαὶθ Ῥρὰϊ ἰῃ δἰσοηρ οοπίγαδί πὶ (89 
Οοε πε δῃ8, ὍἘῸ0 Μ67Θ 80 ἐπα ογοηϊ δὰ ΓΘ δ89 
ἰ 86 ο886. {π|ὴ2ου ΔΓ ἰο σοίδίη ὡς, ση, ἐΐ τουδὶ 
Ἂν τοβδιαθα 88 ΤΡ ΤΕ ἷπ ἰἐ5 ἴοτοο ἐπ ἔνγο 70]- 
ον; Ῥαδσίϊοὶ 68, διὰ Ὀοϊοηκχίπα οδρθοΐδι!Υ τὸ 
ἰδο Ἰαίῖοτ, “ἐδουρὴ δυδοηί ἰπ Ὀοαυ, γεὶ κὲ πε ἕαι 
1 δρί ιν. ΤᾺ15 [Β 65 ΤΟΘΡΡΘΔΤΕ ἴῃ ἰδ ποχὶ οἶδδο 
ἩΠΒΟῸΣ ΔΏΥ αυδι γίηρ ἰθυῖο, πὰ δ 8 ΘΔΥΥΎ ηρ 
ἴδθ ΘΠ Ρ 5515: κέκρικα ὡς παρών. ΤῈΘ Βδπι6 οοη- 
ἰγοδί συγ ἰπ ΟοΪ. 11. δ: “Ἐὸν ἰμουκχῃ 1 δὶ δὺ- 
δοηῖ ἴγοτη γοῦ ἰῃ (6 δοδῆ, γοὺ ἰπ βρίτγῖϊ 1 δηὶ 
Ῥγοϑοηῦ ὑἱ ἢ γουῦ." [Μογον, ογάβ., ΑἸ. οπῖὶ 
ἴδο ὡς, 88 υπλυϊπονίδοὰ. ΤῈ6 Β0η80 ἰδ ΟΙΘΕΡΟΡ 
πἰιμβουῦ ἰὑ--τΐον 1 θοίπρ δρβοπέ ἴπ Ὀοάγ, γοὶ 
Ῥτοθθοῦ 1ῃ δρίγίζ.᾽ Τπο ρδυιο ρ᾽ 65 δίδίο ὑ89 δοίβ 
ἴῃ [86 Θ8κ6, διὰ γοαυΐγο ΠΟ αὁ ἱπιρί γίηρ δἰταὶ}- 
(πὰθ. Τιδ ΔΡΡΘΩΓΒ ΟὨΪ ἴῃ ὑπο ποχὶ οἶδαβο, 
ποτο ἐΐ ΡΓΟΡΘΕΥ Ὀοϊοηρ8)].--ΑὈποεςξ ἴα Ὀοάγ, 
γοῖ Ῥυϑδϑῃϊῖ ἰπ ἴπο δρὲτὶϊ.---Β γ «ἴπ ὑη6 βρὶ γἰς᾽ 
ΜῸ ΔΙῸ ποί ἰο τιπἀογαϊδβαὰ ἐμ9 Ποὶν Ο΄οεὲ (18 
ΟἈγγβ. διὰ οἱ μβοσβ), Ὀπὶ ἀν οἱσπ δρίσίί, 88. οοῦ- 
ἰγβδίοα νεῖ λὲν δοάψ. Υοί (86 δρίὶνἱὶ οὗἩ ὑμ9 ΑΡο5- 
[10 τοῦϑὲ ποῖ Ὀ6 ἐβουρῆί οὗ δρατὶ ὕγοια ἰμὸ Ὀἱνὶπθ 
ΠΙατοϊπδίΐου δηὰ ΘΏΘΡΑΥ πν μον δ9 ϑοογοὰ, δηὰ 
ν πιϑδὴβ οὗ Ἡδίοι, οὐθα ἴῃ ἷ8 δΔΌΘΘΠΟΟΘ, δ6 
ἰοοκοὰ ἴπηϊο δηὰ ἰηδαοποοὰ {89 αἰδίο οὗ {80 σοτγίη- 
ἰθδίδη Ομαγοι; αἰιμβουρὰ {86 τὸ πνεῦμα, ἐδλ6 δρύτί 

δὶ κτιαῖ 98 ΟΥ̓ΘῚ ἰιἷ8 δρ'ὶ γἰ 0] παίατο ἰῃ σοπίγδϑί 
πὶ δἷ8. ΡΗγδὶσαῖ, Α αἰταῖϊδν οαδὸ ὁοσυγβ ἰῃ 2 
Κίαρε ν. 28, ψβοσο ΒΕ] 888 βαγβ ἐο Θϑμα:ὶ: ““ἤθηϊ 
ΒοΟὶ ΤΥ δρίγὶς πῖϊὰ ἰποοῖ" --δβανθ δἰσϑδάν 
ὁπάκοᾶ, ἡ δη κέκρικα.--- σοι. οἱ ἰΐϊ. 2). “.41- 
τεαΐν͵"---ἰΕἷ8 ὁποσχοὶϊο δηὰ ρτοπιρὲ οοπάιιοί οἢ 
ἴδο ρατὶ οἴ δὴ δϑβοπὶ βϑύβοῦ ἴογπηϑ 8 οοπίγαδί δὶΪ 
1μο τοῦτο φἰγϊκίης τὶ ἢ ἐπ Β]δοίζηθδθ οὔ {8089 

διηοηρ ποῖ ἰδ 9 ΒῃδιηοὉ] Βοδπ δ] ᾿δὰ οσουγγοά, 
--δὃα ρυϑδοεῖ,--- [Νοῖ, ἰῃὰ βρί γί, ἴον 9 ννδ5 {π|6γ9 
ΔΊΓΟΒΟΥ ἴῃ δβρίγὶϊ, Ὀυὶ ἱπ ὈΟΟΥ; “85 ἱπουσίι ΒΘ 
ὝΘΙΘ Υἱβὶ Ὁ] διῆοης ὑπθῖὰ ἰο ΘΟΏΓΤΟΪ δηα αἰγϑοὶ 
ἴπ (80 πιδίτον." 80 Μογοσγ, ΑἸή., Ηοὰρο]. 

[48 ἐπὸ ψόογὰβ τ ΒΊΟἢ ΤΟἸ]]ΟὟ δ΄ Ὀτουρδΐ ὑπᾶον 
αἀἰδουδδίοη δα ἰὸ 8  ῖὺ ρυβδιησηδίΐοα] σομδίι τοί οι, 
ϊ θοθιηβ Ὀοδὲ, ῸΣ {16 88|.9 οὗἩ ρεγβρίσυϊί υ, ἰο σὶγϑ 
ἐβοπ ἰὰ Ὧ1}} δὰ ἐγϑηδὶδὶθ ἰἢ θ:λ 88 ὑπ 60 Ὁ δἰ8 ἢ ---- 
τὸν ὄντω τοῦτο κατεργασάμενον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
κνρίον ἡμῶν ᾿Ιησοὺ συναχϑέντων ὑμῶν καὶ τοῦ 

ἐμοῦ ὕ κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ. Ἰϊϊὶ,----Αἰτα 
δο μανίᾳ ρμοτροϊταϊϑᾶ μὲ τη, 15 ἴῃ 9 
πᾶτλθ οὗ οὖἔὲέε Τοσᾶ ὅοδυα Ὀσδίης καϊμοιϑᾶ 
τοκοῖδον, γοῦ διῃᾶ ΤΥ δρίὶτιῖ, τὶ 89 
ῬΌνΤΟΣ οὗ οὖζἦέ Τιοχᾶ ὕοδῦδ, ἴο εἰνθ βῦο 
ἃ οὔθ ἴο δδεῖδη.--Τὸ ἤτγβι αὐϑθι] 08 18 88 ἰ0 
(8 ῬΥΟΡΟΣ οοπποοίΐου οὗ ἰδ6 ἤγβί οἴδιιβθ 6 γ0: 
“ ἶτηὺ Βανί ρογροϊγαιϑὰ {818 ἐπὶπρ.᾽ [Ιπ ἰδ9 
ΕἙ. Υ. {μι ῖ8 ἰδ ἰδ ἰκὸμ δ8 ζονυογσῃϑὰ ὈΥ βοπιθ Ῥγοροδϑὶ- 
ἰἰοὰ υπἀοτγαιοοά, 6. 9.. κατα, ΣΟΝΟΟΤ Ἡοτάπ. 
Οἰδοτα (ϑι8}}6 77) δομβίσῃθ 1ὑ δα (89 ἀἱγϑοὶ οὈ͵ϑοὶ 
ΟΥ̓ ἰδὸ τοῦὺ κέκρικα, 7μᾶσε]. ἴῃ ὑμὶΒ οδδὸ {80 
ϑοηἴΐθηοθ ψουὰ σοδὰ: 1 παν ἡπάροὰ οὐ Ῥδββοὰ 
δοηΐθηοθ οἱ ἶπι ὙΠῤξ0Ὸ 1885, εἰ. ἸΤμὸ Ὀοδί ΨΥ, 

Βονονον, ποῦ ]ά ὃο ἰο Τοχζασὰ ἰΐ δ ἴπΠ6 οὐὐοοί οἴ 
παραδοῦναι ἴῃ γοτ. δ, 80 ἐδδὶ 80 τὸν τοιοῦτον, εμεὶ 
α οπε, που]ὰ ἐμ ὯΘ ΤΩΘΤΟΙΥ ἐμὸ Τοϑιτηρίΐοη οὗ 
189 δδηθ οὈ͵θοῖ ἀπᾶον δηοίοῦ ἕογαι. [7 6 δΒπουϊὰ 
ἔθη ἰσϑπδίδίο, ραϊίηρ ἃ οοἴοῃ δή κέκρικα, “1 
δαγο ἡυάροά, ἐμὲ {89 ῬΘΥΒΟῚ 50 888 ρογροιγδιϑα 
(8 τΐης, γο ἰπ (λ9 πδῖιθ οὗ ὑπο ᾿ογὰ “6808, δέο., 
ἄἂο ἀοἰἑγον δβυοὶῦ ἃ οὔθ, οἰο. ΤῊδ σοϑβοὺ ἴὉὉ 

Ῥυϊείης ἐκὶ5 οὈὐοοιϊνο οἴδαδβο ἤγαδί 18 (0 ρὶνο 1ὺ {89 
ΘΙΩΡ 8515, ΔΘ Ὀτὶκίπρ 1.6 ΚΌΠΟΥ ΡΑΣΑΥ ΠΟΤ Ἀσο- 
ΙΑ ΠΘΗΔΥ ἰἱπ ἤγοπί. Απά (860 ψοσγὰ “8ο᾽ ἰδ ἰῃ- 
Ββογιοα ἔον (89 βαίκο οὗ ἐπιθηβιχίης [89 ΘΠΟΥΤΩ Υ͂ 
οΥὗἨΞΒ9 κυϊ! ἱπουγτοά; δηὰ ἱξ ροϊπίδ ἰὸ οοσίδὶ π 
δαζτδυδίίης οἰγουπιδίδῃμοοβ Ὑ76}} Κηονπ ἰο 8 
ΤΟδάοχΕ,--- 80 ΒΗ ΔΙ ΘΥΆΠΥ, τ 8119 σ8}10ἀ Δ Ὁτο- 
{6}. --ἰ βἊΒβεχαῆν. 6 πυϊχὶ 4180 (τΥῖ ἢ Οβΐδπ 60) 
ἢδΓΘ ἰακο ἐπ υἱϑὺν Ὀοίδ, {80 ΙΔ π᾿ Β ΒΔΙΙΘΒΒΗΘΒΒ 
ἴῃ Ῥοτροϊσαϊίπρ ἰδ στίπηθ διὰ ἷβ αἱνον ἀϊϑγοχαγὰ 
οἵ εἶδ Ομ τι ϑεϊδα οὐ χαίϊΐομβ. ΤῈ6 ποχὺ αὐυθδίϊοι 
8. δΌουϊ ἔπ 6 Ῥτόροῦ οοπηθοίϊου οὗ ἰΠ0 Βα θογαϊ δὺθ 
οἰδυϑοδβ. ΤῊ 686 ΤΩΔῪ Ὅ6 σοτιηθίποα ἴπ ΤΟ. αἰ 6 Υ- 
οπὲ ψγβ. Εἰΐποῦ (ΠΟΥ͂ ΤΥ 81} 6 απἰἱοὰ ψὶϊὰ 
(8ο Ῥγίποῖρβὶ του π' ὕναι, ἰο ἀδἰ νον [ΜΠ ΟΒ ἢ οἷτα, 
βοιγδάοῦ δηὰ οἰ γ8], ἴο νγεἰσα ΒΘη μοὶ δηὰ οὐ 8 
δἷδο ἡοΐῃ ὡς παρών, αἀϑ »γεδοπί; οΥ ψ τ 6 ρΡδγιὶ- 
οἷρὶδὶ οἰδιϑο συναχϑέντων, δεῖπ αδδενιδίοα [ΟἘΥΥΒ., 
ΤΈΘΟΡΗ, Οδινίη7; οΥ {ΠΟῸΥ ἸΏΔῪ 6 σοπηθοίοα 
ῬΑΓΟΥ τὶν ἐδ δηὰ Ῥαγιν ἱτὰ μι ΟἰμΘΥ, 80 
(μ8ὲ οἰΐμον ἐν τῷ ὀνόμ, ἐπ ἐδδ παπιδ, εἰο., 8}.8}} ὯΘ 
Ἰοϊποὰ ἰο συναχϑέντων, δεῖπρ' αϑϑειπδίεά, ἀπ σὺν τῇ 
δυνάμει, αἱ ἴ[Ἀ6 »οῖοεν, ἰο παραδοῦναι, (ὁ ἀεϊέοεν 

[80 Βοχβ, Οαῖον., Βι1}1ν., ΟἹδ)ν.}; οὐ. Ῥγϑοΐβϑὶυ [86 
Τούοσθο [Πυϊδογ, Βεηροῖ, ἀ9 οί, Μεγεν, ΑἸΌ,, 

Ηοάρο9]. Το Ἰαϑὲ τιϑίβοᾶ βϑϑιὰβ (ἢ τηοδβῦ βυϊίδ- 
δ]6, σίΖ: ἰο υπἰίο ἐπ οἴδυδο, “ ἰῃ [86 πϑσιο οὗ Οὐν 
ΤἸιοτὰ 2 6508 στ δὲ (το βίδηὰβ ἄγϑὺ ὈΥ͂ ὙΔΥ 
οὔ ϑιαρὶιαβῖ8, δὰ το οὐμονυσίβθ ἐλ6 ΔΗΔΙΟΡΎΥ 
οὔ Μαίιἢ. χυὶἱἱ. 20 πυου]ὰ ᾿Ιοδὰ 05 ἴἰο )οἷπ τὶ ἐπ 
ρασιϊοϊρὶθ, “Ὀοΐης δδβοαιὶοά ᾽) πὶ ἰδ6 τηδΐπ 
γοΡΌ, 88 οσργοθδίπα ἰδ ατουπά οἵ (δ ομἱοῖ ἰσδη- 
δβδοϊΐοι, 80 ἐμὲ ἐπο δοῖ βρόῖϑῃ οὗ 588}} ΔΡΘΔυ ἴο 

τοϑὲ οὐ σοδαδ, ἔπ δοκηον)οάχοα Ηοδὰ οὗ (9 
Οματοξ, διὰ ὑροὸι Ηΐϑ δυϊ πους, ἀπ 80 Ρ8885 ἴὉΓ 

Ηἰδ δοί. (Οοπι. 2 11.088. 11}. ὁ; Δοὶϑ  ἰϊ. 6-16; διὰ 
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Ταβρϑοίϊηρ {89 ποτὰ “ πϑυηθ,᾽ σἄδρ. '. 2). ΑΒ ἴῸΓ 
186 οἴδιβθ, “τῖτ 189 ΡΟνΤ6Ρ οὗ (μ6 μογὰ 96585,᾿ 
πὸ ὙΟΡῪ φοβί(ἰοη οὗ 1 τη |κ98 ἰΐ φργοῦδοϊο ἐμαὶ 
(1118 18 10 ὍὈ6 σοῃποαϊθα σ 1116 ραν λοὶ 6, “ Ὀοὶης 
ΔΒΒΟΙΘὈΪοἀ᾽ δῃὰ 118 δα ὐυποίδ, βίη66 Οἰ ΒΟΥ Υὴ86 {8}8 
Ῥαγιϊοῖρ]θ νου]ά, ἴῃ 8 πιοϑὺ ΣΟΥ  ὈΪ0 ΠΙΔΏΏΘΓ, 
6 τηδὰ9 ἰο δορδυύδίθ {80 ΤἸΟΥῸ δίσὶοίν αὐ] γίης 
ἰοστηβ οὗ {ἰ) 6 παῖ βοηίθθοθ. Βϑεϊάϑβ ἰῦ τηυδί Ὀ6 
δα] ἃ {πδὺ (86 Ρἰνγα56, “ἰᾳ ἐπ πδίῃθ οὗ οὖσ ἱμογὰ 
ὅοδι8,᾽" ὈΘΓΓΟΥ ΒΟΓΥΘΒ (0 40 Δ} }ἔῦ (.6 δοὶ οὗὨ “ ἀ6- 
Ἰνοῦς ΟΥ̓́Σ ἴἰο ϑαίῖδη,᾽ δηὰ ἱποϊυαθθ 4130 (ἢ9 
ἕοτγοο οὗ {89 οἶμον ρῇγϑβα, “" τὶν τ[ἢΘ ΡΟΤΟΣ οὗ ΟἿ Γ 
Ποτὰ,᾽" Ἰειεηρ αἴοπὸ ἴπὸ ἔδοί, ὑμαὺ π᾿ {πὶ8 ὙΔΥ 
νγὸ δυοϊὰ {μῃ0 δοδιμη)δϊοη οὗ αὐδ᾽ἔγίῃς ὑθτπὶθ 
ἴον (89 τηδίη τοῦ (85 τγυϑϊ δ ἴοσ ἰὴ ραγιϊοὶρὶδὶ 
6Ἶδιι86, ἱ{ Ὀοΐῃ βου Ὀ6 ῥοϊποᾶ ἰο ἐμ}5). Νουθυ- 
ἐμ6 1668, ἰὶ 15 ποί ἰο Ὀ6 οΥοΣ]οοκοα ἐμδὲ ἐδ ρᾶνδϑο, 
ἜΜ ἰμ6 ΡΟ ΣΡ οὗὨ οὖσ [οτὰ,᾽᾽ 6['80 βεσνεδ ἰοὸ 
4υδ) ἶγ {μ6 δοὶ οὗ “ ἀθ] νοσῖ πα ΟΥ̓ΟΡ ;᾽ γοὶ ποί 
αἰχοοίγ, Ὀυὰΐ ΟΠΙΥ 88 8 σοιρομποθηΐ ρδσὶ οἵ 9 
οἰἴδυβο ὙΒΟΥΟ Ὁ Οσουγβ. 786 ΘμἱγΘ ῬΔΓΘΒΟΒῚ8 
Ὑ11 ἱδοῃ πιθδῃ, ὑἐπαὺ (09 τ ΠΟ]0 6886 βου ἃ Ὁ 
ἀεροϊάοα ἴῃ δὴ δϑβϑι} Ὁ οὗἩ ἔμ ΟΒΌΣΟΣ,Ἐ ὙΒΟΓΘ 
Ἦἣθ ννου]ὰ δ]5ὸ Ὀθ9 ργοβδηΐ ἴῃ βρίσγῖ :ᾧ δπὰ (μπᾶὲ ἴῃ 
818 και βονυΐηρ ἰΒοῪ ποῦ]ά, τηογϑόνορ, Ὀ6 δοδοηι- 
Ῥδηϊοὰ ὈΥ͂ (μ6 ρονῦον οὗ 186 [οτὰ ζεδι ἴον ἐβεὶν 
δδβἰβίδμοθ, (Σύν, τοὐἐλ, ἀοβίηδιθβ δββοοίδιϊ θη, 
ὙΠ6 ΓΘ, ΒΟΎΟΥοΣ, {86 60- ῬΟΥΚΟΡ 186. ποὶ 8. τὰ ρὶθ 
ἐπϑο ΓΘ ΔΙ ἴῃ {Π6 Ὠδηὰ οἵ 86 οἶδα ; 8πά 
δύναμις, ροισετ, ἀἄθποίδδ ποὺ τποροὶγ: ' ἐη.- 
ωεποε,, 838 ογοΣ Βυρροϑθοδ, Ὀαΐ: οτος, πεϊσλί, οα- 

»αδιἰιψ). ἢ 

[5 “ὙὍο ρος οὔ αὐϑοϊαἴθ ΘΟΏΙΓΟΙ ἴῃ ἐπ τηατίον, ὙΠΙΟἢ 
πὸν ὀχρτοδδίου ἰῃ τυϑτγ, ἃ, (ὴ6 Αροδῖ]ο βοΐϊοηϑ δγβῖ ὈΥ ἐδο 
Ὧ69 οὗ “ἰὼ ἴ:6 π;λ90 οἵ οὐ οτὰ «9}6608.,᾽ δηιὶ ἴδ ὈΥ͂ βεδοοίβ- 
της νι ἢ Ὠἰ πιθο ΕΓ, ἰἢ [ἢ ΓΟρΡΌ ἢ ἰσΔἢ δρ τς οὗ ργ πιῆ να Ομ γίν- 
εἰδηϊν, [πΠ6 Ὑ{Π016 ΟΒΌτΕΟΣ, ὮΘΓῸ μὸ Ῥτγοδίάοα ἰπ εαρίτίὶῖ."- 
ΒΞ γγ εττε.] 

{Π ΤΡο ΑΡοδῖ!ο ἔγδηδ᾽ αἴοα ἢΠἰ πιϑοῖ ἐῃ σρίεί ἕο τὰ 9 ΟΒῃΣοᾺ 
ἔμ Οοτίαιν. δηὰ οχργοῦθοβ ἷ8 ἀϑοβίοῃ ὡ4 {{ 1π τιἰάδι οἵ 
ἐμ6πι. ΄--ΒΕΒΟΣΕ.] 

[ᾧ Μογογ, ἀᾳ Ἰ οιθ δηὰ ΑἸίογὰ δρτοὸ ἴῃ ἰακίηρ {π6 ποτά, 
“ἢ ἴῃ ΡΟ Υ οἵ οἂν ἴκοτιὶ Ψ9668,᾽"} ποῖ Δ ἃ (Ὠϊγὰ οἱοὔσοπὶ 
ἴῃ 16 Ῥτοροδοά ΘΟ ὈΪΥ, ΠΟΥ γοῖ 86 δοπιεξίηρ τοδίἐοαὶ ἰἢ 
10 τον ΟΒυγοῦ, θὲ} 86 Ὀοϊοηκίηρ ΧΟ δἰ νον ἴο ῥα, δὴ 
δο οοῃποςΐ ἰΐ ἀἰγϑοιν ἴο “'ΤῊὯῷἣἦΡ δρί γί τ. Βα (Π18 δϑοιῃ8 δτῸϊ- 
ὮΓΔΓΥ. Τῷ τὴο δεὶ οἵ “ ἀοἰ ἰγογιης οὐοῦ "᾽ τΠ4 ἴο ὕὉθ ἔπο κεῖ οἵὗὨἁ 
πο πῆοῖθ Οματγοῖ δπὰ ποῖ οὔο οὗ ἑπάοροπάθηϊ ἀροσίοἰίο αὐ- 
ποῦν, τὸ πουδὶ πα ἡμιν 1 λέ {ξ, ἴοο, να Ὁ} οἰηρονγογοά 
ἴοτ ἴῃ9 ρυγροῦθ Ὦγ ἴῆ9 ἴογά 80 μδὰ Ῥτγοπιβοὰ ἴὸ να ἴῃ ἰϊ, 
ΨΠ6Ὲ δδϑοιηυἹοὰ [ ΗἾΦ δῆλα, ἴο 1Π6 οηᾷ οἵ {Ππ|0, αἰνίης 
ἴοτοϑ ἴο [6 ἀοοϊδίοηθ. ἘΠ9 ατϑυνιηφίίοαὶ ᾳαποδέοη ογο υ1}Ἐἰ 
Ὅο δρὶ [0 ὕο ἀοίογη οι γοῦν πιο; ἢ βοοονάδησο ΨΊ ἐδ9 
Ῥγοοοῃοοίγοά τποοτγίου οὗ οἰ ΓΟ χουθγηπχοηῖ ϑηϊογίδί πὰ ὈΥ 
ῖ8ο ἰηϊογργοῖογ. Ἡσοάχο (ε. ρ.) τομκαγὰβ {πὸ ΟΠΓΟ. δ. Ὁοῦ- 
Ὑϑηϑά ἢ οἱ ἴογ ἴ8 ῬΡΏΓΡοΔΟ οὔ ντοϊΐϊης διὰ δοίη ἐμ (πὸ Ὀγ6- 
πιΐφοδ, ὑπ ΔΒ ἸΏΘΓ0 δροοίδίογε,᾽, ἴο ἱπηρᾶῦὶ “ δοΙ ΟΠ ΠΥ ἴο 
Πὸ }ἀϊοΐαὶ ργοσοθά! ηκ.᾽ 80 δὸ ἰλῖκοα ἴη6 Ἡυγὰδ ἰῃ ᾳφαυρδίίοι 
88 σοπποοῖσι ἀΐγοσῖ εὐπεῖτοι τὶ δ Υ δρὶν ἱ,,) οΥΓ ψ ἢ [0 
ἀν γ ̓ -τἰθ δ0η96 πῃ οἰ οὐδ Ὀοίπρ' βιιραυδη 4 }}ν [Ὧ6 
βϑιο. ογάμ ποῦ ρΌσα δι}}} ἐγ ί Πογ, δειά 8 ἴῃο 6χ- 
ςοοιιμπιιηϊσλτίοη 83 ποῦ ΟὨἿΥ “ ργοπυϊμαίοά ἔπ ἔδθ ρύθθθῃσθ 
οὗ ἴ80 Ομγοδ,᾽" θυξ αἷδο α« Ὠδνυίπε " Ὀθοη ἄοηο υἱίμπουϊΐ ἴὰ» 
κίος οὐοαποί! τψίςἢ {πο ,᾽,) δά " ΡΕΟΌΔΌΙΪΥ Βκί τηοὶν ἰη- 
οἰϊυαείοι." Απὰ 50 ἔξπιο ἈΒοίπηα υαγϑίοῃ :-- -" Βουκἢ 16 δεῖ 
ὙΔ5 ἀ0η60 πη ἴδ 6 ἕἴροο οὗ [9 ΟΠατοῖ, γοῖ [80 πάκπιοΐ δηὰ 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ οὗ καἰ νέης δοηΐοποθ ΓΔΒ ἴῃ Δπηβοὶῦ ἀπά ποῖ ἸΏ Ἐπ 
ὙΠΟ ἐμ] τοΐὰθ, Βα ἔδο Ῥεοϊοδίδεμ δεινὰ ΠΡΟΣ βορίασγέοθ 
δαἴἴτγωι.᾽"" ὀνοη, οὐ {119 οἴδιοῦ Ἡδηᾷ, 4Πη6 πιρίϊοῦ 
{πυ.9:--ΞῬὈ. Τὴο ξεργέπεε ὁ οαμβε οὗ ἴΠ6 ἀῤρὶαἸ ΤΑΣ ἰ8 [9 
ῬΟΝΟΣΓ δηὰ δαξμοτηῦ οὔ “οδυ5 ΟἾτα. 2. ΤῊ 9 
οαῖιϑὲ οἵὔἵ (6 Θαυ γ 9 
8, Τῆο ἐπκεέγες 

οαἵ {πὸ οἷά Ἰρανοη :᾽") ψῆσησθ ἐδ 
Οου. 1|. ὁ το "6 “ἰπδίοϊοα ΌΥ τπρδπγ."} (β60 ἃ Ὧ1}} ἀἰϑεπδείου 
οἵ τἰ6 ἰῃ ΟΥΕΝ 5 ΌΡΚε, νοὶ. χυΐ. Ρ.ὄ 1600). Απὰ ΝΈΛΝΡΕΝ 
ἵοτοὶ ὉΪΓΚΥ οΌποῦνρα “116 Ἐρίδεϊοα οὗ Ῥαα!, νῃϊο ἴτολῖ Ὁ 
γαγτίουϑ σοπίγονοτγῖοι οσοϊοαίαστ σαὶ πιρέῦοτα, δῦ α ΔΙῸ ΓΝ 
016 ΟΠ ΤΟΙ 68, Δα δ αἬτμπ|:ς ἐλαξ ἰλε αοοσίδόοη δεϊονρεά "Ὰ 

Βαί πτῆδὶ ἀῦὸ γγὸ ἰο Ἐπάογαίδηἃ ὮΥ {πο ἀεἰἶνον. 
ἵπρ οὔ δι ἃ οὔ ἰο βαίδα 7 Τμδὶ Ὀγ (δ ΡὮΓΑΒΘ 
ὁχοοιμτυπίσαίομ 8 ἰπἰοπἀθα, 8 ονἱάθοϊ ἔγσγοιι 
τον. 2 (ἰδδὲὶ μΒὸ τορι Ὁθ ἰδκϑω ΒΆΎΔΥ τοῦ 
δι οῃβ᾽ γοῦ."᾽) δ8α ἤτοι τόσ. 18 (““ Ῥογθίογο μαί 
ΔΎΓΔΥ, ἐΐ6.)}.0 Βαϊ ἰδαὲ {18 δ 8}} ἐπ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏ 
ἱπνοῖοβ, 18 ἱτιργοῦδῖΦ ὕγομι ὑπ ἔδοί (δαὶ 1( 8 
ποὺ ΘἸΒΟΠΟΓΘ υϑοὰ ἰπ (8 ϑόθ8δθ. ;,6. τηεεὶ ἰὲ 
δρδίῃ ΟἿἹΥ ἴῃ 1 Τίπι. 1, 20, σθθγο 1{ δρρϑδγβ, 8 
0 γθ, ἰο ἐπηρῚῪ Βοιποι ες τοτο. Βδῖμον ἰξ σουὰ 
8661 10 ΘΟΠΥΘΟΥ͂ [86 δἀαἰτίοηδὶ ἰΒουσμὶ ἐπ8ὲ ἐποδό, 
ἘῈΟ Ψ6Γ0 ο͵οοίοὰ ἕγοταυ 89 ΟΒυτοῖ οὗ ἋΟοά--ἃ 
ΤΟΔ]τὴ ὙἘΙΟΝ, ΔἋ8 δυο, 16 οχοπιρὶ ἔγοτῃ (86 ἀοπιΐ- 
ηἶοη οὗ ϑαίδι,--- ΝΟ ΟΓῸ αίνοη ΟΥ̓́ΘΣ δῴαΐη ἰηἰο 88- 
(858 ΡΟΣ, 8δηὰ ιἱηἰο ἢ18 ἀοδϑίγυοίϊνο ἐηθποπορ; 
δηὰ ἐμαὶ 666 8, οογίδ ἢ ́σοπέγοϊ ΟΥ̓́ 1.680 Ρ6- 
ΒΟΏΒ ἰβΒ στληίοα ΒΒ), σὲζ., ἰΏ ΒῸο 72. δα ἰΐ ΤΥ 
Ὀΐθαδο ἐμ 1ογὰ, το ογάδίπδ (λὶ5 Ἰοὺ ἴον ὑδΒθπὶ 
Δγουχι Ηΐδ Οδατοι δηὰ ἱδγουκὰ ἰμ6 Αροδίοὶἱο 
οὔἶοο (Νίογοῦ). [Βαϊ ὑπο αποβίϊοι ἐδ, ποῖον 
818 νΔ8 ἃ πε δι) οἰΐοι ἴο ἐἶα ῬΟτΘΡ οἵ 
ϑαίδη, δ ἢ 88 ἱηγοϊνοα βρϑοΐδὶ ουἱἱδ διὰ οου]ὰ 
Ὀθ6 οἴεοϊοά ΟὨΪΥ ὈΥ Ανροβέοϊίο διίμογὶγ, δηὰ δὸ 
γγ88 ῬΘΟΟΤΔΡ ἰο ἐμαὶ ἃρ6 8101: ΟΥ, Ὑ ΒΟΊΒΟΥ ἰἰ ποὰ 
τοραγὰ (ὁ βαίδη ΟὨΪΥ͂ 85 πὸ σοι οῖ, ΒΟΌΓΟΘ οὗ (ἢ 8 
ταδηϊ οἱ ἃ τα ϊϑούΐοβ ὈῪ ὙΔἰσἢ πιο ἃ͵ΤῸ βοουτρεῦ, 
δηὰ 859 [80 ὑπ ΠἘρὶπς ἱπδίισιμθηὶ οὗ ἃ Ὠϊνῖθο ἐΐδ6- 
οἱρ ἶηὸ οὐοὸσ Θαοα᾽δβ δ] άσοθ ὑπ υ δ} γ, δδὰ 
ἤθῆσο Ἦ88 βοιῃϑί ἷηκ Ῥοββὶ Ὁ]9 ἴῸ 4}} (ως, δὰ 
ἰδ |κ68 υῖδοθ ἩΒΘΏΘΥΦΡ 8. ΣΏΔὴ 18 σίγ 8 ΟΥ̓́ΟΡ ἰ0 β8ΐ- 
ἴοσς ἰδθ Ὀϊέον οοηβοαυθηοοθ οὔ διἷβ υἱόδδθδ, υπ- 
σμθογοὰ ὃν ἰ80 σταὰθθ οὗ αοὐ᾽ ΒΒ κἰπράοιη ἢ ΤῊθ 
ἴοττηον 18 (89 νἱ ον Βῖσ ἢ ̓ δ5 ὑτουδὶ θὰ ἴῃ (ἢ9 
Βοιηΐϊθδὰ Οδατοῖ ἤγοπι 00 ον] οδὲ ἐἶτοοβ, δὰ ἱΐ 
Ὑ85 τοσἢ υϑοα ἴ0 ὁπ δηοθ ὑΠ0 ὕβυτογ οὗὨ ὈσΊθΘΙΥ 
Θχοοσητηπηΐϊσαίίοη δὰ 050} }7 116 ἀεἰΐγεγδηοθ οὗ 
οοοϊοθίαδιῖθα] οὔθοάοτβ ἱπίο (86 ἢ ππὰ8 οὗ Βοσυϊδν 
δυϊ ποτ 68 [ὉΥ Ῥυπίβδιηθοί, [{ 18 δι}}} δἀνοοδίοα 
ὉΥ Ἰαϑὴγ Ῥγοἰοϑιδηὶ σοτηπιθηίδίοῦγβ, δι οΣ αὶ ἩΒΟΙ. 
80 Μεγον, ΑἸέοσγά, Βασπθβ, Ἠοάφθ. Το ἰδίϊεσ 
{88 ΒΌΠῚ8 ἋΡ ἰδ 6 ΓΟΔΒΟῺ ἴῃ 1.8 ΒῸΡ :1. 101 
ΟἸΘΘΥΙΥ τουϑα]οὰ ἰὰ βοεϊρίυγο ἰμδὶ ὝὝΣΤΤΗΙ Γ.} 
δῖ οἴδη ἰηϑδῖοιοά ὉΥ͂ (6 ΔΙΈΠΟΥ οὗ βαίδῃ. 2. 
Τη6 Αγροδί]ϊοβ σοσα ἱηγεαείοα 1} [56 ΡΟΤΤΟΣ οἵ 
πιϊγδου)ουδὶν ἱπδίοιίερ δυο ονἱἷβ, Αοἱβ νυ. 1-.-}}; 
χἰϊὶ. 9-11; 2 Οοσ. σ. 8: χὶϊὶ. 10. 8. [π1 ΤΊμ.. ἱ. 
20 (89 58 Π|6 ἤοστου δ ΟσΘΌΣΒ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἰπ 80 Β6Π|0 
Β6η80. 4. ΤΊΟΓΟ ἰδ ὯὨ0 ονϊάθποο (μδὶ {86 6 }08 οἵ 
ἐμαὶ δζὸ ουὐὸσῦ οσργοϑϑοὰ οχοοιπαηϊοδίΐοι Ὁ 
ἰπῖ8 Ῥῆγδβο, δηὰ ἰμπδροΐοσο ἰὰ σουϊὰ ποὶ, ἴῃ 6]]} 
Ῥτγοθα μέγ, 6 υπὰογβίοοα Ὦγ ῬΔυ}᾽ 5 χγοϑάϑσβ ἴῃ 
ιμαὺ βθῆβο. ὅ. Ε χοοτησδυιπί οδιθη που] Ὡοὶ ΒΔΥΘ 
(9 οἴἶδϊεοί οὗὨἨὨ ἀεοϊγογίηρς ἰμδο δοδι, ἰπ (6 δοῦϑε ἰῇ 
τ σὰ ἐμαὶ ΟχΡρυ πὶ οἢ. 15 υϑοὰ ἰὼ ἴδ ΩΣ Υ δου 2... 4 
οἶδλιβθ.᾽ Τῃὸ σοπβϑαῦοποο οὗ {π15 υἱοὸνν ἴδ ἴο 6Χ- 
δἰδὶε ἐπ δοὺὶ ὑπᾶδρ οοπδί ἀογαϊίου 88 9 4080 
ΒΟΥ ΓΤ Αροδίοἱἱο αἰρ ϑο τον διὰ ρονοσγ, δοὰ 
(Βουοῖουο 88 δὴ δχυοορίώουδι οδδο οὗ ἀϊβοὶρ ἴῃ, 

ἐλε ιολοῖα δον. Ἠδιᾶ ἰὲ ὕὈοδη οἰπονπίοο 6 που] παν δ 
ἀτοδεϑα Ἦἰ8 1 ΡΕΟΙΡΦΙΥ δὲ Ἰαδοὶ ἴο ἴα, ονογθϑϑογα. 
ὙΠ θη Α Ἰίοοηουδ ϑιαῦον οὗ ἔδο Ομ υτο; δὲ σοσίμδι πλὸῖο 
Ὀ6 οχοοιηπιαηϊςδῖοιι ἐμὸ Αροβεῖθ σοπδίδογοῦ ἰδ δ τ ΘΠ ΓΘ 

 ἴΒαῖ οὐκξ ἴο ῥγεοσθϑὰ ἴοι ἴ86 ψ80]6 δος θῖν, δινὰ μιασοᾶ «ἰοοίαν αἰΐοε 
818 ἘΠΕ ΘΟ ΤΈΒΕΡ, 86 φρί γι οὔτ Αροσῖϊ!ο. ᾿ ἢ δ Εϑτοίοσο ἴῃ δρέες δαγθηξ 66). (0 55" ψῖοιϊ νοι 
νεϊπέβίαγίαὶ οαμξέ, 89 ΟΠ υτοῦ. ΤΏΘΟΥ ἴῃ ναδδίηρς ἐπὰ 

ἍΟΓΘ ἴο “ ὁ0 ἰϊ ἰπ εἰλ0 παπιο οὔ ἢ [,οτά,᾽ δη {ΠΘΥΘΌΥ “ρῦγχο ' ἴμο ΟΠ το ἢ 
ὉΠ πηοπὶ ἰο δοίά ἰὼ 2} 89 κτοδπά 10ΓὙ 

Ὁ Βο οὐἰκοά, ἰΐ 
. ΠΟΘ ἨΔ8 

φοί." ἔντιμον πον ἶε τῷ 
ὯΟ νόοῦγοῦ ἴο δοΐ ἰη [ἢ ργοῖω 
Ῥαυὶ ἴὸ Ρ "5 οὗ ἐῃοΐν δομάτιο. Ἁ ΑΝ 

εὐρβαυύκό πε φχφαε νοῦ οὗ απ ἴφο οἰν 
᾿ ἰῃ ἀθοσγοϑῆμᾷᾳ δὲ ᾿6 ἀΦ ΔῈ ἴο διιρρίοϊιηοπῖ 

αἱῦ; δη τῦ δΓ6 ποῖ ἴο ὀὁσααΐζεο Ὠΐδ ὕγοσθιγο 
ῬΓΡΎΡΤΑΣ, γ»πᾶ, Ὀυξ ὧἡὐ ὀχορδορ πδνυ, κμᾶ ὑπο προὰ τθνοῖ 

ΤΜΕΑ οὔ ονσοῦ δ οὶ μὸ βαὰ δὲ δὲὶ ἀρουδίϊ!ο.) 

ἴμοῖτ πὰ οἵ 
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ὙὮ1Οἢ ὅδ ἀθοτὰ πὸ ρῥγδοοθάθηϊς Κ00 διΙ͂ΟΥ {ἰπγθα. 
ΤῺῊΘ Ορροβὶίθ Υἱθὺ 15 ἐμ 9 οὯ0 πιδἰηἰαἰηθα ὈΥ (4]- 
γἱη, Βοχα, Τυτγτοιὶη, Ονθη, Ῥοοΐθ, δηιὶ ᾿ΠΔΩΥ 
οἰογσθ. Τμ6Υ τοραγὰ ἐδθ ἔοσιρ δ, “ἰο ἀοἸ γον 8 
Ρόγδϑοῦ ἰο ϑαίδη,᾽ ΟἿΪΥῪ 828 ἃ [0Ὑ90 δοϊδιῃ τπποάς οὗ 
βιδιῖς ἰμ6 ἴδοὶ οἵ ὁχσοοϊηδιαηϊοαιὶοβ 88 οσργοδϑοα 
ὈΥ Οοὐγ ποτὰ 'ἰπ Μδιιβ. χυϊὲὶ, 17,---οπὸ ἀσκὶ ποῦ 
ἴο ΟΧἐ Ὀὲξ πλοΓῸ υἱνιάϊγ ὑπὸ βορὰ οοπαϊ(ίοη οὗἨ πΐη 
“80 Βδ5 Ὀδοπ οδϑὶ ουἱ ἴγουι ἐπ Κκάοι οὗ ἀοὰ 
δηο βὸ ἬἿοπϑὶρηοα ἱπίο (80 πδηὰβ οὗ εἷβ ψτϑαὶ 
Θζισέαγ, ππομοογοὰ ὈΥ (890 ᾿ἰχαλ δηὰ οοτηΐογί8 οὗ 
(6 ϑανίουγν. Τἷβ ΘΟ. ἐδθ Ι0Ὑ0 Καίϊοῦδὶ ἰῃ- 
ἱογρεοίδιϊοι, ΟὨἿΪΚ ἐμαὶ ἰξ ἀοος ποῖ ἰαῖκθ δυβιοϊουὶ 
δοοουππὺ οὗ ἰ.6 πιϑὶϊ τι ΔΙΖΘΏΟΥ δδογὶ θοἀ (9 ϑαίβῃ 
ἱὰ ἰπ0 ϑϑοτιρίατοθ. Εσογ, 1, ἰὲ δοοογὰβ ρὑγοσίβοϊυ 
πὶ (πὸ νΥἱον οὗ ἐπὸ Αροδβιίϊθ, ὑἐδδὺ ϑυίδιάα (δθ 
κιαρχάοιι οὗ αοά, δείδῃ χγοϊκηοα 86. “"ἐμο ῥσχίῃσο 
οὗ ἰ86 ρότοσ οὗ {Ἀ6 δἱν᾽᾿ ---88 (Ὡθ οὔο ἐμαὶ “δὰ 
ἴδ6 ρόονοσ οὗ ἀθδιὶβ᾽" ---ὧἱ 9 οὴ0 ἮΒΟ 8 {110 
δοῦ τοῦ οὗὨ ΒΟΔΠῪ ἰπδἰοάοηβ, δὰ μοὰ βϑυί “8 πιθ8- 
ΒΘΏΡΟΙ ἐἰο Ὀυδοὶ πἷπι,᾽ --ουθ 88 δ δα ““ Ὀοιιηὰ 
ἰλὰο θα ὍΠ5Ὲ0Ὸ δὶ ἐΐθ ερὶγὶϊ οὗ ἰδῆσγπι νυ," 
ποῖ ΟἿν [οτὰ ουγοά---ὴα 80 ΔΒ ΟΥ̓ΟΥ ΜΟΥΚΙ ΗΖ 
ἷῃ ταυΐοιβ νᾶ γ8 ἴ0 δϑθίουι πυδηϊκίηὰ. Απὰ βυγο 
ἰβόσο 18 ποίδὶπρ ἰῃ βδογὶ ρέυτο (0 ψαγττδηΐ οὖν θ6- 
Ἰιοτίηρ ἐμαὶ ὲθ ἈΙΘΏΟΥ ἰῃ (δὲ8 τεβρϑοί 8 Ὀδθα 
τοδιγαϊηϑὰ 8δ8 γοὺ. Ηΐβδ ῬΡΟΨΟΥ ἰοὸ ἰδηρὶ ἰο βἰῃ 
ἰαιρ᾽ θα ἃ ῬΟΤΤΟΣ αἷϑο ἰο ἰ:Π1οὐ ἐμ6 60]1}8 ὙΠ ἢ Βἢ 
εὐφοπάοτβ. 2. Τ0ὸ ρονον οὗ δαίδη, τγὸ ἃ γὸ 8530 
ἰδυρδί, 18 Βυδοταϊμείο ἰο ἰδ 6 Ῥονον οὗ Οοά, Ηο 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 βΒυοτοιὶ ἰο τοῦς δὴ υἱδον ἀδαϊγυοί θη, ΟΥ 
090 υβοᾶ 85 ἐμ6 υ τ Π[ρὴρς Ἰηϑιταμμδπί οὗ ἃ Ὀινὶπο 
«ἀἰδεϊρὶ πο. Φοῦ δορὰ Ρδὺυϊὶ δζο ᾿]] δ γαίομβ οὗ 6 
Ἰωοῦ οαϑο. ἀπὰ ψὸ ΒΑΥ͂Ο ΘΥΟΤΥ ΤΟδϑοῦ ἰὼ ὃ6- 
Ἰίονα, ἐμαὶ βαίδη 18 δι}}} θα ρ) ογοὰ πῃ αοα᾽ Β Βαπὰβ 
ἴον. 815 του ποχὶς οὗ ἀϊδοὶρὶ ηθ οὐ ἀοδιγαοιίοη. 
Νον ἱΥ {μπὲὶ5 Ὀ0 ἔγυαο, ἐμογὸ ἰδ ποίδίπρ πϊγδου οι 
ΟΥ ΟΣ ΒΟΥ ΠΑΡΥῪ ἱπ ἰΒ0 6886 πον ΓΟΥΪΘν, ΘΥΘ ἢ 
βου νὸ ἸΩΔῪ ΒΌΡῥΟΒΘ ὑμδὶ ῬἈγβῖο8] ΟΥ1]8 ἃγὸ 
ποἀογϑίοοα. Τὴ9 ᾿πβίδηοοβ οὔ Απηδηΐδθ δηὰ 
Βαρραῖΐγα, δὰ οὗ ΕἸ πια8 ἰἶ6 ΘΟΥΟΘΤΟΣ ΘΓγΘ ποὶ 
Ῥδυδὶ οὶ στὰ ἰς. [ει 8 πο οὈ͵οοίίΐοῃ ἐπδὶ {18 
Ἰοτταυϊα οὗ οχοοιμπιπηϊοαίίοη 88 ὩΘΥΘΟΡ ὈΘΟῺ 
Ἰουπὰ ἰο Βενο Ὀθοη υΒβοὰ ὈΥ (89 δον, ἔοτ ἰύ 15 ἴῃ 
Κοερίηκ τὶ ὑμπ6 τ 016 ἴθθοῦ οὗ Ρδυ]᾽ 5 ἀοοιτῖπο. 
Μογϑουθρ, ὑ86 Γοϑ0] 5 δηῤοϊραίοά πουἹὰ Ὀ6 ἀϊ- 
ΤΟΙ σοπάυσιγο ἰο 86 θὰ Ρῥτοροξϑθά, ἱΐ, 85 ὑγὴ8 
δοροά ἔον, {6 οαἸρσῖς Μγὰ8 πὸ γορτγοῦδίο, Ὀὰὺ ὁπ 6 
Ὑ80 ῬΤΟΙ 1564 ΚΓΘΟΟΥΘΕΥ͂ ὑπο ν {18 τχοδὺ Βα] πρ 
διὰ οδεαϑίοπίπρ αΪ801}}}89].---ΤῈδΘ ομὰ ἰο 6 
δι ϑοτνοά ὈΥ [818 “ ἀοἰἐτοσδσο υηΐο δείδη᾽ να, 
---ἴῊσ ἴδ ἀοϑδισχαοιϊίου οὗ [80 Β568Ὲ} .--εἰς ὅλε- 
ὅρον τῆς σαρκός.---Ἐ αὶ ὉΥ 15 8Βο 0:9 τα οτγαὶ 
εἴἶδοοὶ ἰ58 ἱπαϊοείοά, Ββασὰ 85 ἐμὸ τηοτιϊβοδιϊοη οὗ 
δ 856165}: δη βϑηβδιθυδ Ῥσοροηδιζίοθ οἵ ΟΣ πᾶ- 
ἱπτο, ἰΒ ονἱάθηῦ Ὀοΐδ ἔγοω ἰδ οοπποοίίοη πὶ 
ψὰδὲ ργοοοάσδ, νυ ϊϑὰ Ροΐπίδ ἰο 8 ορογαϊΐου οἵ 
βείδι, διὰ ἔγοπι ὑπ 186 οὗἨ ἐμ9 νψοτὰ ὄλεϑρος. 
ὙΒΊΟΝ ΒΟΒΘΓΘ ΟΟΘΌΣΒ πὰ ἰδ6 ΔΌΟΥΘ 8089 ([ὉΥ 
ΒΊΟΝ Γαῖθο  ἐμ6 ἰοστα8 ϑανατοῦν., νεκροῦν, σταυ- 
βοῦν, πιὰ ἐμ6 {π|κ0, ἀῇὸ 864}, οιὰ ἔγοιι ἰμ6 δὺ- 
εἰ 6918 πιδάθ πορὸ Ὀοίτοθη “ 365} δηὰ “" βρὶ- 
Υ!." Σάρξ ΒοτΘ ἀοποίοβ ἐἢ9 Ῥμγαὶοαὶ "6 ἱπ 118 
ἀορτονοὰ οἰδίο, 85 δὴ οὐχζϑῃΐβηι ὙΠΘΥΘ δι ἰδ 
βερέοὰ, δὰ νηϊοῖὶ δΟτΎ66 δἷῆῃ. Νον ἰἷδ, τι 6 ἢ 
᾿δὰ θεθ υϑοὰ ἴῃ δὸ βιιβαιθὶθβϑ ἃ πιϑθ θοῦ ὉΥ ἰδ 
ἸΒβοοδίπουϑ ρούβοῦ 88 ἰδ ἱῃπβίσυμιοηΐ οὗ πίη, 
Ῥβαὶ πϊβῃθα ἴο πᾶνθ αἰ γϑὰ ΟΥ̓ 88 8 ῬΓΟΥῪ ἰο 8.- 
[λ8, [δι Βα τηϊσαῦ οχθοαὶθ ρου ἱέ ἃ σοτυθθροης- 
ἴης ἀϊδοτάος, αὐ ιἰὰ 80 ἔμ 18] ἐξα Ὀἱνίνο λυάριαοηί. 

[ἀπὰά ἰὲ τουδὶ Ὀ6 δα ἀφὰ ἐμαὶ ἰπΠ 6.6 18 πὸ νἷϑθ 80 
ΓΘΑΡΓΆΙΥ δυοηροὰ ἰὰ {μαὶ νι ῖοῖν 18 108 θοδὶ δπὰ 
ΒΟΊΓΟΘ, 88 {818 ὙΟΣῪ ΟἿΘ ὕπο σοπδί δαί ου, [18 
ἰεχίεἰπιδὶθ δυμβθα ΘΏΟΘΘ, 80 ἸΘΟΣΥΪΪΘ 88 (0 ΘἈΓΥΥ͂ 
ἴῃ δοιὰ (μ6 δδροοῖ οὗ ϑεαίδηϊο τρα]χζηΐϊ, δγο, ἴῃ 
[αοϊ, α ’ ἀοοιγοιΐοι οὗ {πΠ6 Βοϑἢ ᾽].--- Βα {π6 ταῖῃ, 
ἰδὺ8 ἰο Ὀ6 Ὑτουχὰὶ ἴῃ {88 ΟὟΤΟΣ τηδῶ, νγυ8 ποὺ ἴὸ 
Ὅ6 δὰ υἱδὸνρ δὲ ὅμδσὶ ὁπ. ἸΤμοῖθ γδ8 ἰῃ 1ὑ 8 
ταϑγοὶι} ἀοϑίχη,--ἴἰΒαξ 18) αρίτὶξ ΙΔΔΥ͂ ὈΘ 
δαυϑᾶ ἴῃ ἴδ9 ὅδν οὗ ἴδ Γιοτὰ ὕφδι6.---Τ 
ἰάθα 18, ἐμδὲ ὑπγουκῇ ἐἰθ Ρϑηδ)ιΐθδ ἰ ἢ! οιθά ὈΡΟΏ 
δὶ Ὀοὰγ ἰμ6 οἴθπον πιϊχὶ Ὀ6 Ὀτουριὶ ἰο τθ- 
Ῥϑηΐδῃοθ, 80 ἰμαΐ διυπουκὴ ἰΠ9 ἴογΩΟΣ αἰ σῃϊ ΡΟΣ- 
ἴβῃ, γοὶ ἷβ δρὶ τ! ὑ--ἰὸ ὀοηύ το οὗ ΕΒ ῬΡΕΣΒΟΙ ΔΙ .---- 
δοΐπρ 8ι}}} τοσορίϊυο οὗ δι ν 9 ἐπ ρΤΘΒΒΊΟΠΒ, ταϊρὶ 
θΘ δηαισῃοα ἔγοπι ἀοδίτυοίίΐοι, δηὰ ὈῸ ἰουπά δὲ 
Ιδδὲ πνιιΐα (ἢ 6 οἷγοὶθ οὗ [80 Υϑηβοιηθα δὲ 9 ἀν 
οὗ βηδαὶ βορδγαϊϊοῃ δηὰ ἀδθοϊβίοῃ. Τμδὲ ἰμ9 
Αροϑβί]ο δ6γὸ Ομ ομρ]ἰοαὰ ϑοπιοι ἰηρ τλογὸ (8 Π 
8 ὈΔΓΘ Ῥοδδι Ὀ[Π ἐν, 18 δρραγοπί ἔγοιῃ 89 Ὑ}010 
ἰϑῶον οὗ ἐπὶϑ ραβϑβᾶρο; δηὰ ἢθ τἰχιιῦ ΟΧΡΓΘδΒ 
5806} ΠΟρΡ6 ψὶουΐ ῬΥΟΒΌΡΡΟΒΙ ΩΣ ΔΩΥ ἰΓΓΟδὶβυ: Ὁ]6 
ορογδίίοη οὗ Ὀίνϊμπθ συβοο. [Ὅη ὑμὸ ψϑῆθγαὶ 
5 θοαὶ οὗ ϑαίδη---ἰὩ 9 παίιτο δια οσχιθηὶ οὗ δἰ 
ΔΙΖΟΠΟΥ͂, δηὰ δἷδ τοϊδίΐοι ἰο ἴμ9 κἰηρκάοπ, οὗ αοά, 
866 ἴπ6 ΘΌΪΟ αγόλοϊοθ ἴὰ ΕΚΙΤΤΟΒ Κπς., 24 ρα.: 
ΦΜΙΤΗΒ Βιδ. διίοί., πον ἰῃ6 νοτγὰ ““ϑαίαη,᾽᾽ διὰ 
{0 οὔθ ἱῃ ΗΈΒΥΣΟΟ᾿Β ἤ6. πον. Τειεῖ; 4180 δὰ 
γι ΐοῖο ὮΥ ΜΟΒΒΒ ΚΤΌΑΒῚ ἰὴ ἰδο 3,6. ϑὅαο. ἴον 
1848, ν. 1117]. 

ῬΟΟΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

ΓΕ τοοπιπιμπίσαϊίοπ: {8 τίσλί, οσοαδίοηδ, σγοωπα, 
ἴγπι, ἱπίοπί ἀπαὰ τοδί. 1. Τὸ σἰχὶ ἰο ὁχοοῖι- 
πιαπἰσαίο ἰ5 Ὀο(ἢ 8 παίγ] δπὰ ἃ ἀοἰοραὐθα τἱρί. 
Τ|ι6 τἰ αὶ οΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΘΟΙΩΤΩΠΙΪΥ ἰο οχὶδί, ᾿γΟἾν 68 
αἶ8ο [86 τἰρας (ο οὐοοὶ ἔτοτα 1.86]7 4}1} δ] οταθηΐβ 
(πδὲ δῦὸ ἱποομῃβίβίθην τὶ ἰ18 ΘΒ δοίον δπα ἴη- 
ἰορτὶν πὰ πῊ}}] Ὀοίης. Τμὶβ 6] οηρδ, ΒΘ ΓΟΙΌΤΘ, 
ἴο 189 Οδυτγοῖ. Βαὺ δῦονϑ δῃὰ Ὀδγοπα ἰμῖ8, ἐμ 9 
ἰπὐαποίίου οὗ ΟἸτὶϑὲ (Μαίι, χυἱὶ. 17), διὰ ὑπθ 
ΘΧΘΙΡΪθ6 οὗ 89 Αροϑίϊθβ πιο ἰὺ δὴ ἱπιρθγαιυθ 
ἀυΐγ, ἴον 86 ῥγοβογυδίίΐοη οὐἨ 9 ΟμυσΟΙ 88 8 
ΒΟΙΥ Ὀοᾶν, Ὀοαγίης νι νμοθα ἴον αοα δηὰ ἐγυΐϊῃ 
απὰ τἰχιιὐθουβηθδα. 2. πο οσοββίοῃ Μ ΒΙΘ ἢ 68}15 
ἴον (80 δοὺ τηυβὲ Ὀ6 Βοπιθ δαργδηΐ δηᾶ μαρία] 
οἴδησο. ϑρί γι] ροτδοιοι 18 ποὺ ἰο 6 Ἰοοκοᾶ 
ἴον ἴῃ 89 Ομασοῆ. 80 ἴᾶτοβ, τ ἰσὶι ἰῃ οαϊπνατὰ 
ΔΡΡΌΘΆΓΒΠΟΘ ΓΘΒΘΙΔΌ]6 ἴ89 τ ρθϑὶ,. πειϑὲ 6 Δ] ονγοὰ 
ἰο τοιηδὶμ ἰο ἴδ οι. Ἠδθποο ΤΟΔΗΥ͂ ἔδυ 8 ἴῃ 
ἀοοίχὶ πο δηὰ ργδοίϊοο 'π ἐμ Ομ αγοἢ δὲ Οουϊηίῃ, 
Ῥαυὶ νψγὰβ σοηίθης τὶ γοακίηρσ. Βὰΐ ἰῃ9 ἰπθ8- 
ἰχοῦβ ῬΘΓΒΟΩ "χὰβ (0 Ὀ6 οσαϑὶ ουδ. [Ιπ (δ 8 ὕο0τ- 
ὈΘΑΓΒΠΟΘ οΟΥ̓͂ δἷὶβ ἰοναγάβ ἔμΠ6 οὔθ, δηὰ βου 
ἰοτνασχὰβ (ἢ 9 ΟἴΘΥ, 88} ΘΧΒΙΙΡ}6 18 δοὶ [0Υ 8}} (ἶπηθ. 
Τὸ ἀἰκπιίπρυΐθη θη {86 ὁπ6 Βμου]ὰ ὁπὰ δηὰ (89 
οἶμον διῃου τἠν ἦι ΒΟΪοπρϑ ἴο (80 αἰ οὗ ὶδθ 
ξουθσγητηθηΐ. 8. ἴἰ8 στουῃα 8]. ἾΠι6 Βοὺ] οὗἉ 8. ἴσὰθ 
ουδη 6 1164] ἀϊδοὶ!ἶη9 ἰδ ΟἸσὶδί, Ηΐβ παπὴθ δῃὰ 
ρον ν---ΟἸν δὲ ἀν] ρ ἰπ ἐμ6 ΠΘΑΓ 8 οὗἩ 6] ΘΥΟΓΒ 
ὉΥ ζαΐϊιἢ, δηὰ ν τμϑήρον Ῥροϑοῃὶ νεῖν {080 ἡγβοπὶ 
6 ᾽88 Ἰηϑάθ Βιορμογὰβ ἰπ ἰἰ, τῖι ἢ Ηΐ8 ᾿ἰνὶπρ, 
ρονοεη, 411- 6] χιοπίης, Ῥοηοίγαιϊηρ, δἰ (ὐΐη 
διὰ αἰνίἀΐπρ νον, δὰ ἤθηοθ τὶ ἢ [8:6 ΘΗΘΥΜῪ ὁ 
Η 5 ϑρίσῖς οροτγϑίίης ἱμογοῖα. [1ὐ ᾿5. ἴὼ 189 ᾿ρϑῦ 
οὗ (18 νψοτγὰ, ἐμαὶ δὶπ τησϑῦ δ γεσοβρηϊξοά 88 ὃ 

ο ἘΡη κ᾽ τοὐϑαϊδείοΒ οἵ ΒαοΙκονα 6 σπασρο οἱ " Βεαδὶὺ δῃὰ 
ἰπαϊβεξοοξ κθοὶ " οὐ [δ ρνατὶ οἵ Ρδ]. γὸ υϑηΐυτο ἰο οταίϊ 88 
᾿ΠΏΘΟΟΒΒαΓΥ. ΝῸ οὯ6 ἴα ὶ9 ΟΟΌΠΈΓΥ πουὰ ἐπ πἰκ οὗ δ ἴ61- 
ἰαἰαἰης [τ ἴος 8 βιοιηθῃῖ)} 
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ΤΘΡΓΡΟΔΟΝ δηὰ ἃ ἀοβοογδίίοη οὗ ϊβ πδπιθ, δὰ 
ὑπογθοΓο 48 βοιμοιὶ ἰης Μ᾽ ΕἾΘ ΘΥΟΪΓ68. ἃ χοδοίίΐοη 
διεοίϊηβί 1 ἔγοια (ἷ8 Ναπιθ---ὦ τοδοίϊοι τ μΐσὶ ἰϑ πο-- 
(μίηρ 6ἰ89 ἰδῃη ἃ τηϑδηἰοϑίϑδίοι οὗ ἰδ πυϊμιὶ οὗ ἃ 
Βοῖγ, ἀϊνί 9 ]1ον6.---[4. 118 10τἹι]. 186 σοπβισαϊπίπρς 
ῬΟΝΟΓ οἵ ἐμ ἰ8 γοδοίϊου τὰδὺ Ὀ6 ζο}0 δηὰ ὀχ εἰ δ᾽ τοὰ 
ἴῃ ᾽86 Οματοῖ, τίσι ἰ8 ΟἸὨ τ βι᾿ 8 Ὀοάγ, δηὰ 9βρο- 
οἶδ} ἴῃ ὑπο89 το 8.6 {86 βΒίονγαγὰβ οὗἩ ἐμ9 Ὠϊνὶπθ 
ἸΑΥΒΙΟΥΪΘΒ, δηὰ δι βϑδοῦδ βροδκίηρ θὰ Ηἰβ 
ΠδΙη6, υγρίῃρς ὑΠθπὶ 88 ὈΥ̓͂ ΔῺ ἰΓΡΘΕΙ 5.1 0}6 Στ Ρ0]86, 
δηἃ διουϑίῃηρ ἰμθτὰ ἰο ἃ βίγοπρ ἀοιογιαϊπϑιΐοη ἴὸ 
ΙΔΔ ΚΘ 10 οἴἶοοιδνο Ὄρου ἐμ οὔομάοσ. ἀπὰ {0 
ΟΒυγοΒ ἴῃ ΔΒΒαπΙ] πρ ΤῸ (μὶ8 ῬΌΣΡΟΘΟ Ὑδδῃ 
οοσϑδίου. 6818, ΒΒου]ὰ σοχθ ἰοκϑίιοΣ ΒΟ ΘΙΠΪΥ, 
δἰϊοηαθὰ ὈΥ {1.6 ῬΥΈΒΘΠΟΘ 8πα ῬΟΥΤΟΡ οὗ ἰδ ογὰ. 
Τμυθ διὰ ὑπ ΟὨΪΥ, ἰῃ 8 ΠΙΒΒΗΘΡ ἰγυὶγ νυδ]ὶα, 
διὰ ν10}} ὉΒ ΔῚΠΐἰπρ τοβα δ, ὁ μ6, το 85 ἀο- 
Βοσγδίϑα ἰδ πῆπιθ οὗ ΟἸγὶϑί, διὰ 888 ργονϑά 
ὈΠΜΟΡΙΒΥ οὗὨ 761] 0 δ ΐρ ἰὰ Ηΐθ Ὀοάγ, Ὀ6 δαϑὲ ουἱ 
ἔγουλ ἰμ9 ϑρίθγο οὗ 116 ἐπ Ομ εἶϑί, δὰ ἔγοαι ἃ 
Ῥαγιἰοἱρδίίου ἴῃ Ηἰ5 ργοιθοϊίῃηρ κτδοϑ, δῃὰ ρίσϑῃ 
ΟΥ̓ΘΡ ἱπίο (πὸ ῬΟνΟΥ οἵ βεαίδη (ο ϑυθον {μ6 πιοχίοὰ 
ῬΘΒΔΙἰ65 οὗ }ι18 β'π8. [ὅ. ΤῈ ἱπιίοπὶ οὗ (μὲ5 δοὶ 
18. ποῦ ρῬυῃπίιϊνο, Ὀαΐ τϑιμθαΐαὶ, ἱὰ Ομ δἰ ΒίΘΌΟΥ 
αὶ [86 ἀθδίρσῃ οὗὨ 86 ὙΠ0]6 αοδροὶ ἀϊδροηδβαιίοη, 
ὙΪΟΝ 88 “"ἰ0 δᾶγ0 δηὰ ποί ἰο ἀοϑίγου;᾽" δῃὰ 
ὙΠῸ {μ9 οὈ͵δοὺὶ οὗἨ (0 Ῥόοτ Υ ἰπίχυδίοα ἐο {δ 9 
ΑΡοϑδί]ο, δπὰ 8ο ἰο ἐμοὶ βυσοθββουθ, “" οὶ 88 
ἴον οαἀϊβοδιίΐοῃ δηὰ ποὶ ἔοσς ἀοβισυοσίΐοη." Απὰ 
{818 ἱπίοπί τηυδὲ Ὀο ἀϊδρ]αγοὰ ἴῃ (δ6 ΤΏΔΉΠΟΙ ἴῃ 
Ὑ1Θ ὑπο δοί ἱβ ρογϊογιθα, διὰ ἴῃ (ἢ 6 Βοροθβ διὰ 
ῬΤΆΥΟΥΒ ὙΓΠ ποι ἐξ ἰθ δοοοιωρδηΐϊοὰ. Εονὺ 
1ποῦρ 186 δοὲ οὗ οδχοοιπιηυμίσδίϊοη ἰϑ 1 ΟὯ6 
δ0η86 ἃ ουξἰίης ο΄ ἔσοπι (19 τΙηθδη8 οὗἁὨ ρστδοϑθ, ἴῃ 
ΔΟίΒοΥ ἰΐ ΤΥ ἐδ 17 Ὀ6 Ιμδἂθ 8 ᾿η08}8 οὗ ρτγῶδθ 
ἱπβσουρὰ ἴμ0 Ὀ]οββίηρς οὗἨ αοἂ πιο ΤΠΔΥῪ ΤΟ] ον 
{89 οἴθηαον ἴῃ ἷβ ὀχοϊ βίου δὰ ἰΌΣη (89 ΥΟΓΥῪ 
ΒΟΥΘΥΪ Υ οὗἁ μ᾽8 βυβδουίηρβ ἰηἴο ἃ ρφἱογίουϑ Ὀομοδί, 
Απὰ ψῆοσο ἐμὶ8 σόβαὶὶ 18 ποὶ Εἰηάοτοα ὮΥ (86 
ΟὈἀΌΓΔΟΥ οὗἁ ἰδ9 συλ! ΡΑΡΙΥ, δὰ ἢ6 δ85 ποὶ 
β᾽πθα μηδέ [ΟΥ ὈΘΔΓΒΏ6Θ, Υ79 ΠΙΔΥ͂ ΟΣ ρΘοὶ 6. 868 {π9 
Σοβυϊὶ, τοροηΐίβηοο δηα γοβίοχαίΐοη. ΝΟΣ ἰβ ἢ) ἷ8 
Βυγργβι 5]. [Ιῖπ Ὀτηρίηρ δϑουϊ βυοὶ ἰββλθ8 
βεαίδη, [8:0 Δ.ΓΟἢ ΘΠΘΙΩΥ οὗὨ ΟὨΥἶδί, 8 Θαιρ] ογοὰ 88 
μ18 βοσυδηΐ, οὐϑθὴ νγ8}}]9 80, οὁἢ. 18 Ῥϑγί, 866 8 
ΟἿΪΥ ἰο φγαυν ἷ8 οὐὶ ἸἰοΥθ οὗ δογγυρίϊην, 
Ρίασυίΐηρ 8πὰ ἀοβίσουϊηρ θα. Οὐ δἰ] παίυγο, 
119 οΥζβῃ οὗ βίη δῃὰ ἰμο βϑδΐ οὗ 1ὲβ ἱπιρύγο ἰτὰ- 
Ῥυΐθ68, 18 κίνθῃ ΟΥ̓ΟΣ ἰηΐο 18 ῬΟΎΟΣ ἰο Ὀ6 τυδϑίϑα 
δορὰ ἀοβίτογοα. Απὰ ψλ11]6ὸ ἴῃ ἀοΐπα ὑμὶθ, Ηἷ8 
ληϊοηίΐοι 15 αἰἱοΣὶν ἰο συΐα, ΟὨνὶδὺ δἱπβ δὶ ὑδμ9 
ὉΠ πιαίο ἀο᾽ίγοταποο οὗ ἐμ δρίτἰϊ, το, Βανίηρς 
Ὀθθῃ ΘΙ γα] ]οὰ ὈΥ ὑπὸ δο8.ι, 18 ἰο Ὀ6 Ἰδογαίοα 
νου (8 νγοαϊκοαϊης δὰ ἀοδίσυοσίΐοη, Ηδ 80 
ἐπῆ]1οὐ8 [86 }υἀρπιοηΐ, ΡΣΘΒΟσΊ 65.860 Ἰἰτηΐ 8 Ὀογομὰ 
ΜΠ οἢ ἐπ Εν] ΟἿΘ ΙΩΔΥ ποῖ Ρ888; γ88, ΘΟΙΏΡΘ6Ϊ8 
δὰ ἰο ΒΌΌΒΟΥΥΘ (06 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ᾿ιἷβ ΠΟΥ ἸΟΥ9. 
ΤῊ 18. ὁπ ὑχαΐϊῃ ἰδυρχον 8 ἴῃ (86 Βοοῖὶς οὗ 200, 
δΔιιμβουσὰ ἰδ δυΐμον ἴθ γῸ 8 βροδικὶπῷ ποὶ οἴ 
Ρυπὶδχηοηΐ Ὀαὶ οὗἨ Ῥτγοοῖ δῃὰ ἰγΐαὶ. Τὴ γϑϑυ} 8 
οὗ βυοῖ ἀ8ο 1 1 1η6 νν}} 6 Ὀτουρῖ ἰο Ἰἰχδς οἱ (πὶ 
ἄδγ στο 81} ὑπίηρβ 8.84} Ὀ6 τουϑαὶθοά. Απὰ 
(Π6Υ ν1}} Ὀ6 Ὀτουρῆι ἰο χα ἰὰ δυσἢ ἃ ἨΔῪ ἰδαὶ 
δαΐλη 1} δ Ρυὶ ἰο 8ιιδῖλθ, νὰ ο αοα ν»1}} Ὀθ 
εἰοτοά ἰπ (Πὸ τηϊάβὲ οὗ Ἠΐ8 ον, ουθ δι οηρ; 
{8080 πο Παῦθ ΟἀθοΡῚῪ ὕ78}10η, 86 Ὅπθ νῆο ἱ8 
ἡ οπάοτγία! ἰὰ σουπϑοὶ δηα φἰοτίουϑ ἰη ὀχοου(ίοι. 

[ὁ0η ἐδὶ5 δα )]οοὶ ἱἰ ψ1}} Ὀ6 Ῥτοβία}9 ἰο δοῃβεὶ}! 
ΟΥ̓ΕΝ. ἸΡονζξδ. χυὶ. νυ. 151-188. ΕΠ ΤΑΒΌΒ ϑέγηβ. ὁη 
χοοπι. οοκεπ Εἰς. οὶ. Βοοῖ 1]. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΘΑΥ,. 

[45 Ὀοίοσο γὸ δά 86 ρμἱοίαγο οὗ ἃ Ομ το 
ἐπιρεγ εοἰἐψ υπι(οἀ---6.1}} αἰ ν᾽ ἀθα ὈΥ 6 Ῥσϑυδίθῃοθ 
οἵ δι δἐιίοη δηὰ δοπβιοέϊηρ, Ορ᾿ ΐοτιβ, 80 ΒΟσΘ 6 
αγο 8 Ῥὶοίυγθ οὗὁἨ ὁῃ9 ἐπιρεγγεοίν ρ»ετγυεα, 8.}}} 
ΟΔΡΡΥ ΩΡ ἴα ἐ8617 {86 ΘΟΥΤΟΡ᾿ΟΠΒ δπὰ δροὶβ οὗ δα 
ΘΟΡΪΙΟΥ ἀορτγαυϊίγ. πὰ μόγὸ Ἧὸ 606: 1. Ηον δἷῃ 
ΠΙΔΥ͂ ΘΟΠΥΟΥΐ ἐλ 9 ὙΘΣῪ Ζτ8090 οἵὗἨ Θοὰ ἱπίο δ νδγ- 
Γϑηΐ ῸΓ 6 Ἰδβοϊ Υἱοῦβη: 688 ΟΥ̓́Θ ΚΖΤΟΒΘΟΣ δὴ ΔΏΥ 
τν ΒΙΟἢ ΤΩΔῪ Ὀθ Ῥγδοιἰδοὰ πϊιμουΐ, γον. 1.----ον 1 
ΒΙΟΥΒ ΊΒΟΓΘ δαρτδηῖ δηὰ δοομπιΐ 8019 ττϑΣι ϑοοὰ 
ἷῃ 8 ὈΟΑΥ φνσχοίοδβοϊ προ Βοϊμθθβ, {(μ8Ππ 6Ι]ΒΟΎΠΘΓΘ, 
γοΥ. 1-8. Τμθ ΣΟΙ ΘΠ ΒΟΥ δδρθοί οὗ 8 Οβυγοῖ 
ἈΠΟΟΠΒΟΙΟῺΒ οὗ 116 ἀοβ]οπιοηίδ, διὰ δδυπίιΐπρ ἰπ 
{6 σοποοὶϊ οὗ 1.8 ον ροσχίθοιλοι δὰ θοδαὶν; δὰ 
4. ἴῃ οοηίγϑοὶ τὶν ἐπὲδ, {86 ῬΚΟΡΟΣ αδἰζμ ἂρ οἵ 
πυτα δι ο ἢ Δηαἃ ΒΟΥΓΓΟῪ ἰμδΐ 1 οὐρὶ ἰο δδδυιοο, 
γον. 2-8ὃ. Ὑπὸ αυἱΥ οὗ οὐϑογυδηῖ δυά ἔδὶιβέυ} 
ταὐ βίο τ ἰῃ [86 ῬΓΘΙλὲΒΘ6----ἰ0 ΓΟΡΓΟΥ͂Θ ΣΟΙ ΒΒ; 668, 
δηὰ οσδοσί (9 ΟΒυγοΣ ἰο Ββοϊς-ρυτγραίίοι, τον. 
8--6. Τ8ὸ ἀυ γ οὗ 180 Οδυγοῖ πηδά6 δ)ῖνο ἰο ἐδ 
ἀΐδατδοο---ἕἰο οδϑδί ουὔὐ (δ οΥἱ] 11 σδποὲ οὐγο, διὰ 
σορβίχη 89 οράυσαίθ οἴομαάθν ἰο {1:0 ᾿ηδϑίθὺ ἢ9 
ΒΟΙΎΘΒ, α. πὶὶὶ πηϊιοα δοίϊοη ; ὃ. ἰῃ (}}9 πδιὴθ οὗ 
(89 οτὰ; 6. ΟΥ̓ πος 6 ΒΟΙΥ ΔΌΒΟΣΘΙΟΘ οὗ δὲ: 
ἀ. γοῖὶ ἃ Ἰούθ ἴοῦ ὴ9 οὔθμπάον ἐμαὶ Βῃηογ8 186} ἱ8 
(λ 6 ἀεδβίγϑβ διὰ ῬΥΆΥΘΓΒ ῸΣ ΒΒ ΓΘΟΟΥΘΓΣΥ͂, ΥΟΣ. δ]. 

ΒΤΑΒΚΕ:---βἷποθ ἐπ 9 βοδπᾶδὶ οἵ ογίποβ 001)" 
τϊ ἰοὰ ἰπ ἰδ9 ΟΠΣοΟΙ ἰβ στοδίον (δὴ ἰ}λ6ὲ οὗ 
{1086 οοταταϊἰοὰ ἱἰπ ἐδ τον, τὸ βιοιυ]ὰ δυοὶὰ 
{θὰ ἐπ ΙΟΣΘ ΘΔΥΘίΏΪΥ, Ἰδοὺ ΟΥ̓́ΘΣ ἐπι ἰδ9 
ΤΏΟΣΟ ἀοορὶγν, δὰ ρα ῃΐδ ἔδθηὶ (ἢ 9 ΠΟΤῈ ΒΟΓΌΡυ- 
Ἰουϑῖὶγ. πο ΟΒυγοὶ χαυδὲ ἰοϊθταίο ὑμὸ Ῥυ }ῖο χ6- 
Ὀυκθ οὗ ΟΡθ" ΟἸΘΠΟΘΒ, ΟΣ. 1.---ΟΒ τι ϑ δὴ5 δου ϊὰ 
ΤΑΟΌΤΕ ΟΥ̓́ΘΡ ἐδ δ᾽ 58 οὗ ὑποῖὶτ ὈΓΘΙΏΤΘΩ 82 1 8689 
ὝΟΙΘ ῬΟΙΒΟΠΔῚ αϑλϊοιΐοδ (Ρ6. οχὶσ. 186; Ες. ἱχ. 
4) γον. 2.---ἶὖῦ 18. Ῥοββὶ 016 [ὉΣ ἃ ἰ0 ῥγοιοοὶθ {6 
ΜΟΙΑτο οὗ 6 Οδυσγοῦβ οὐοὰ ὙΔΘΩ δοβοιί, ὉΥ 
ῬΥΆΥΟΡ δηὰ ὈΥ μόνον [1] ὈΥῪ πυίτϊηρ δὰ κἰνίδα 
σου Βοὶ, Υογ. 8.--- Ηκν.: ὁ ΠΟῪ ρἱογίοιβ ἢ 9 Ὦ868 
οὗ ὁχοοιηπιυπίοδίίοη ἢ ΒΥ 1ἰ δὴν δὴ ΟἸἶ ΘΜΟΣ, 
ψο πουϊὰ οἰμοΟΡ 86 σοδίϊπυο ἰῃ βἰη, δὰ ἢδνθ 
ρανί τὶν [λ6 ἀοΥὶϊ!, ἰΒ βδαυθὰ ; ὉΥ ἰΐ 86 ΟΒυτοΣ 
ουΐηοοδ 8 ΔΌΒΟΓΘΟΙΒΟΘ οὗ ΟΥ]], δηὰ βιιυιη8 ἀΐδζτδοο; 
ὮΥ ἐξ 88:6 κθαρ8 ἥγοιῃι ραιιἰοἱ ρδίϊηρ ἴῃ οὐβοσβ᾽ βὶ Β8, 
πὰϊοῦ, ἱπτοῦυχι δΘομηΐνϑῃοο, Ἡνου] ἃ ἱΠΥΟΙΪΥΘ 8 γι 0}9 
ῬΘΟΡ]9 ἰπ κυ δηά ρυπϑδτηθαι; δὰ ἤπα}γ, ὈΥ 
ἐν δὴ} Ῥγουθηὶ {6 δρτοδὰ οἵ ἱπίαυγ, τοῦ. ὅ. 

ΒΚΕΙΕΝ. ΒΙΒ.:--- ΜΓ ον ΤΌΣΙΔῚ ΔΒΒο 198 ῬΤῸ- 
δὲ ποιμίπρ: ἐδμα βρὶσυὶίδ υδὲ Ὀ6 Ῥτοβϑπὶ, δὰ 
{6 Υ πιαϑὶ ὅτεὺ Ὀ6 υπΐἱοὰ ὉΥ ἰπθ ροῦγοσ οἵ Ομ γῖϑί, 
ΥΟΣ. 4.---Α ἔσθ συ ΓΟ -ΟΘΏΘΌΓΟ ΒΟῊΒ ὕσζοσα 1ονϑ. 
18 δἷτω 18 ἐμ9 Ῥχοθοσυδίίου οὗ {πὴ δρὶγὶϊ. [0 μδ8 
ΟΥ̓́ΩΡ ὍθΘΘι οὐ δ χοροὶ μῃοὰ ἰο ἀθδίγου ἃ μαζί, διὰ 
(πδὲ ἐπ 1668ὲ ρδγί, γδίμου [28 ἰ0]086 {19 Ὑ0]6. 
8ο ἰμ0 Θοδβροὶ βι1}} κοορδ (88 Ῥγδροπάδγϑῃοο. 
Απὰ ἱδβουσὰ εἶθ δοὶ Ἤθδιθ ἃ 16,8] δϑροοὶ, ἐξ ἰα 
ΘΥ̓ΔΠ 6116] ἴῃ ἰπίοπί, δἰτυΐορ ἰοὸ δαυθ ψϑδὲ Ὀ6- 
Ἰοῦμχϑ ἰο Ομ γίδί.----ο 8}4}} οὐίδὶπ βαϊνδίΐο δί 
(9 δρρϑαγίης οἵ οὔρ [οσὰ, ρῥγονυϊ θὰ νὸ ἢγβὶ 
δΎΔΙΚΘ ἔσοιῃ δῖθϑθῃ, δυΐδο ὕσγοτμι ἔπὸ ἀθδὰ, δπὰ ἰθὲ 
ΟἸγίδὲ αἶνο υδ ᾿ἰκαί, γϑσ. ὅ. Τ8θ ἰο]ογδίϊοι οὗ 
ΟΥ̓́ΘΗ 58118}} {πΐηρδ, νοι οτἰ χίπαΐθ ἔγοι ρυγο 
ΒΟΌΓΟΘΒ, θη ἀδηο ΓΒ ἰδ τ Πο]6 Οὐϑαΐθηοο οὗἉ δ᾽ ἢ, 
τοῦ. 6. 

ἈΙΕΟΚΕ:---οποοὶἐ δηἃ δε “δα  ϑίδοίζου, τ ΠΟΙ ΒΟΥ 
ἴῃ ἱπαϊν᾽ ἀτι81}8 οὐ δοιβιι 198, Ορθὰ ἰἢ8 ΜΥ͂ 70 
ΘΆΣΏΑ] Ἰἰοθη86.---Α ΡΟΓΒΟΣ τηυδὲ παν ἀϊ ἀθο0 ἴῃ 



ΟΗΔΡ. Υ. 6-18. 

Ῥογονὶν οὗ βρίσὶς, ᾿ἔ 6 ἐδ κο5 ποὶ οσολβίοη ἔγοτῃ 
Οἰμβ γ᾽ ὑγοθρθβθοβ ἰ0 ΘΒΠδη66 [8 ΟὟΠ Τορυΐδ- 
ἰἰοα ---Ηο 0 Βρδγο8 ὑπο στοὰ ιϑίϑβ .ἷ8 οἰ ]ὰ. 
Τπὸ Οὔιϊβδίου οὗ ἃ 6880} ἀἰϑοὶ ᾽ 186 ΟὨΪΥ ΘΧΡΟΒΘΒ 
(86 ΖΌΪΠΙΕΥ οὁη9 ἰο ρστοδίϑῃ ᾿υἀρτηθηίδϑ. 
ἨΒύυΒΝΕΚ: -- 9 δϑοια ἰΠ Δ Ό]6Πη655 οὐ ἱπησοΒὶ, 

ἔτοια 808 οὐοπ (6 Βοαί θη βῆ γϑης ἩΪΓᾺ ΒΟΥ- 
τοῦ, τοῦπὶ ἢδγο 8 ἀθον Τουμπάἀδίϊου ἴῃ (86 πδίιγθ 
οὗ ἐπῖηρα, ουθὴ ἴῃ αοά, διὰ ποὶ Ὀ9 δουχῶϊ ἤοσ ἴῃ 
(18 Θοηβοαυθῃ668 8106, ΥγοΓ. 1, ῬυὈ]1ο οἴθησ68, 
ἩΒΟΒ ἰοϊοταιοα, ἰπγοῖγο ὑδ6 πϑοῖο ΟμυΡοῖὶ ἰὰ 
ξαϊε, ονϑὰ ἐπ Ὀδίίον Ῥογίΐοι, ρδυ Υ Ὀθοδυϑο 8]} 
ΔΙΘ ΓΩΘΙΠΌΘΓΒ Οὗ ΟΠ6 ὈΟΑΥ: δηα ΡΔΥΓΥ, Ὀδοδιιδ6 
ἰοῦ ἰοϊογδιίΐοη ἰθ ἃ ἰόκθ οὗἩ α νϑδηΐ ἴῃ (δ9 
(μυγοῖ οὗἉ σοῦ] δὰ δι 1] ὴ 695 δΔηὰ δλτο, ΤῸ 1(5 
οτὰαρ διὰ ποϊΐαγα, Υὸσ. 2.- - δ ΡΟΤΟΣ οὗ 6θῃ- 
ΒΏΌΤΟ ἱ. 6. οἵ ἀοΙ νου ΟΥ̓Ρ ἴἰο ϑεαίλη, νΐϊσἢ 15 
ΒΟΥ οοποοάοθὰ ἰο πὸ οπο [7], 5 6(1}} ᾿ηυ δ᾽ Ὀ]Ὺ 
ἐσογοϊδο Ὁγ ΟὈ τἶϑὲ δὰ Ηἰ5 Αροϑβίϊθβθ, οὐδοῦ ΘΥ̓ΟΥΥ 
Ομδατγοῖ, 80 ἐμδὺ ἴη ὑπο» δίχα 4}} ὉΠ ΟΊ ΔΥ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΒ 810 ΔΙτοδγ οὀχοοιηηϊσαίοα, ΟἹ (δαὶ γγὸ 
οου] ΟΥ̓ θθδν ἰὼ τὶ (μὶβ Βογαϊΐην δηὰ Ἰυὰς- 
Ἰιδδί (ποὶ 8 Θχογοῖβϑα ΟΥΟΣ 08 ἔγοτι δῦοΥο !---Τ 6 
Ομενιϑιέαη Ομ υτοῖ 15 ΠΟΙ͂. [Ἃὑ ἱβ ἃ οἱἱγ βοὶ ὑροῦ 
8 81}1, νοβα ᾿ἰχιὺ δϑιῖηο5 ἕαυ. ΤὨτοικὰ οὔἶδησ68 
Δη ΟΥΤΩ65 .[ἰ(5 γόνα ἰ8 γα ρ]οὰ πρᾶον ἴοοί. 
ΤΌΟΥ δτὸ νἱοϊδιϊοῃϑ οὐὗὁὨ 86 τῃρδ᾽ ΒΥ οὗἩ Ονἰδβὶ.-- 
Τηε ϑυγ  ὨΘΠΟΥ͂ οὗὈ ρῥυἱμἶνο ΟΠυγοῖὶ ἀἰδβοὶ ρ πο 8 
80 ἰοιροῦ πιδἰηἰδίηθα. [Ι͂π οοπρτγομχδίϊΐοηβ 80 
τοϊσρὰ 825 ΟοὔΤΒ, ἴ)6 σοῃδοίϊουβθηο8δ8 οὗ Οπτιϑιιδη 
οομα πΐοη ἢ48 τδηϊβοα, ἀπ ρυ Ὁ] 16 σΘΏΒΌΓΟ 
πουϊὰ Ὀ6 ἀθδοπιοῦ 8 Ἰῖδοὶ, δηὰ ποι]ὰ [Α]} οὗ 18 
εὐἀ, Ηδποο 1 ΟἿΪΥ ΤΟΠΙΔΙΏ8 [Ὁ ὑπ6 ὈδέϊοΥ τα 6 Π1- 
ὍετΒ ἰὼ τιϊπάγαιν ἱμοῖὶν ζ6] ΟΡ ἔγοπι ΘΥΟΥΥ 
ῬόΤΒΟῚ Ὅ1πλὸ αἀἰϑῃοποιβ ἰδ ΟΠ ΌΤΟΝ, δηᾶ βοΐι868 (0 
τοΐοσια, δπὰ 80 τη ῖο τηρηϊζοδὶ ὑπ οἷσ αἰ 80] 64 5πτο δὲ 
δἰ οοπάποί (Μαίμ. χυλῖ, 17). ΤΒ18 που] Ὀθ 
ἃ ὙΟἸΟΠΙΑΥΥ ἀἸϑοῖρ! πο ΒΟΥ τινὶ ὑπ Ρόονγον 
οἵ Ομ ν  ϑιΐδῃ5, οὗ ννῖσ οὐθ (86 σα] γ μα δδη- 
ποῖ θοτη]δἷπ, γὙ6 Ὁ, δ. 

ΝΈΑΛΝΌΕΕ:---Ἴἰ ἴΒ τὸ ] 7050 18:6 δου] Ὁ ἰΐ 6538} 
Νὸ δδυρᾶ, ουθῆ δὶ (μ6ὸ οοϑὶ οὐὗἁὨ Ὀοαϊϊγ βυβδετίημ5, 
ΥΟΓ. ὅ. 

[9 Ἐοδο τοιθδσῖκδ ΔΡΡΙ͂Σ ΟὨΪΥ ἔωο Ομαγοδφα απο Ἡ τ 
1δο δἰδῖο; διὰ ΠΟῪ Ὀγίηρ ἴο ΥἱΘῊ 0η6 χτοαὶ οΥἱΐ οἵ ἐδ 
εἰδίθ. ΟΠ υΓΟΝ Βγυΐοπι, πὰ αἴοτγὰά ον άϑηοσο οὗ {8 πῖον [Ποοη- 
εἰπέσινον πίτ πὸ εθο]6 ἐάθα οὔ Ὁπτ δε δηγ, δὰ οἵ {2 [ἢ- 
οι ρΘ ΠΥ τ} (80 Θοσρ9ὶ Σοαπἰγο 6} 18). 
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[Ὗ. Ε. ΒΕΒ588Ὲ:---τὶ 18 ποὺ ἰἀθοὰ ρταπίορα (119 
ΟἸαγοῖ [0 ΚΠΗΟΥ͂, ΟΥ ἰο ἀοίογιμϊηθ τἱιδὲ βογί οὔ 
ΟΥ̓] βαίδῃη νν1}} ἱπδ᾽οσῖ οἢ οπ6 αἴνϑῃ οὐδὺ ἰηίο Ηἰβ 
Ῥονοῦ. Ὑπαὺ ἢ6 ν]1}} ποῖ, Βονουθσ, β᾽ Ρ 1} ἸΏ 
ΟΠ ὕγοτη 006 8: ἰο δηοί ποῦ (8. Ἰχῖχ. 28; Βοπι. 1. 
24), θυὶ ὙΠ}}, οἢ {Ππ0 ΘΟΠΙΡΘΑΓΥ, ΒΘ: Β᾽ ΟἸῪ ἰουσδὰ Ἀἷπὶ 
πὶ (ἢ 15 οὗ ἐμαὶ Οχίθγ Δ] ΟΥἹΪ ΟΡ τι ϊδίογειπο, ἐμὲ 
86 Οα γοῖ Καονν5, Ὀδοδ186 ἰΐ ΣοσορπΐΣο8 βαΐίδῃ ἃ 5 
(80 ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΡΟΊΤΟΣ ΟὗὁὨ ΟΥ̓], δηὰ 0 ῬυΓΡΟΒ68 ἴῃ 
ΟΒτὶδὲὶ ἐμαὶ ἐμ βίσοϊζοα οὗἨ {0 ἀθδβίγουθ 88 8]1 
διἰίο ἰμ9 Ξ:68}} οὗ {80 οΘοπἀοταηοα ῥδΥυ, Ἡ ΒΟΟΣ 
ἰς Ὅο ἰο ἐπ αδδίγυοσίίοι οὗὨ δὲβ Ὀοά ]ν Π{, οὐ ἰὸ 
{πὸ 1088 οὗὨ ἷ8 δαυὶ ΕἸ ῬΥΟΒΡΟΣ Υ, ἴθ οτάον ὑπαὶ 
{86 δρίγὶὲὶ οὗὨἨ ἰδ σοϊιυσχηὶηρ Ροπϊίθηὺ (απ 8ὸ δ18 
Ὀοάγ ἰο0 δἱ 1481) 8.8}} 06 βαυϑὰ ἱπ μ:6 ἀδὺ οὗ ἴῃ 
οτα]. 
ΓΡ Ὗ, ΒΟΒΕΕΥΒΟΝ :-- Το ΟΠ ΤΟΙ ὁχδοιητυη)ὶ- 

Οδ1605 ἰἢ 8 ΤΟΡΓΟϑοηίδίῖνο σδρδοὶϊΥ. λίδῃ 8 (9 
ἰῶδρο οὗἩἨ αοἀ, δηὰ πδὴ 18 δ πιοάϊαπι ἐπσουσὰ 
ὙΠΟ οὐδ δυβοϊυϊίΐου δπὰ αοα᾽Β Ῥυπὶβιιπηοπί 
ΔΙῸ ρσίγοη δη ἰηβὶοίοα. Μδῃ ἴθ {86 το δα ϊδίον, 
ὈΘΟΔΆΒΘ ἢΘ τοργοϑοπίβ αοά. Ἠΐβ δοίϑ ἰπ ὑμῖ8 
ΒΘΏ56 8ΓΘ, ΒΟΥΤΘΥΘΙ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱπιροτίοοί. ΤΆΘΓΘ 
8 Ὀαΐ Οηθ ἴῃ ψβοπι ΒυΤΩΔΗΪΟΥ γγὰ8 ΘΟΙΡ] οἰθἷγ Γ6- 
βἰοτοὰ ἰο ἐμ Ὀὶνὶπο [τᾶ ρο, τ 050 (ὈΓΡΊΎΘΉ 688 
διὰ οσοπἀοιμηδίίΐομ 86 δ σϑοῖΥ οοπιηιθηϑιιγδαίο 
πὶ Οοαἶθ. Νογυονίμοΐοββ, ὑμ6ὸ Ομαγοῖ ΒΟΤΘ 18 
(86 τοργοβοηίαδιίοη οὗὁἩ ὑμβαὶ ἐάθ68] πιᾶπ ψΠ1ΟᾺ 
Ομ τῖβι τοδὶ χοᾶ, δὰ βθῆοθ ἴῃ 8ἃ γΟΡΓΟΒΟΌΪΔΙΪγ 9 
ΘΔΡΔΟΙΓΥ͂ σδοηάἀοπιη8 δηᾶ οΟΥ Κι υθ8.--- 0 ἱπακη8.- 
(ἴοπ οὗὨ βοοϊοὶ 18 ῬΓΟΡΟΓΙΥ Υοργθϑοηίδονο οὗ {ἰδ9 
ἱπάϊ χυδίιίοη οὗὨἨὨ αοά. Ὕἀοὐ 18 ΔΗΡΤΥ αἱ βἷη, δηά 
6 ἢ ΟΌΡ Ποδσίβ 8.0 ϑουηὰ δηᾶ Βθα ΠΥ, δη ἃ Οὐ 
γΥἱονν ΟΥ̓ΤΔΟΥΑΔ] ΟΥΪΪ ποὺ που Ὀἱὰ δηὰ βοηϊ: πηθηϊα}, τ᾽ 9 
66] ἰξ ἐοο. Απά ἴῃ οσχρτοθδίηρ ὑμΐ8 τῦο Γορυοβοηΐ 
δηὰ τρὰκο ογοαϊδϊο αοα δ γγαίβ. Ὑθη ἰδ οἵ- 
ἔοπα ον ἢ θ8γΒ {86 γοῖοο οὐοοηἀοιηηδίϊοι δηα ἴθοὶβ 
ΒΙ56 ΙΓ ΟΥ̓ΟΥῪ ὙΠ 6γΟ Βηαηποα, 6 ΘΟηΒοΐθῃσθ, 
νοι Ὀοΐογθ δὰ δ᾽υπιθοτθὰ, ὈδρὶηΒ ἴο ἀο 18 
ἀγϑδαζωϊ τνοῦῖς, δὰ ἰδ 6 δῆρζος ἱπουγγοά ὈδΟοοπιαδ 
8. 1ΥὙΡ9 οὗ δοτηΐπρ ἄοοπι. Τθυϑ 5 ἰποτο Ἰοάροα ἰπῃ 
Ηυπθη Υ 8 ΡΟνΟΥ ἰο Ὀϊηά : δηὰ ΟἿΪΥ 80 ΤᾺ 88 
Δ 8 ΟΠ ὶδί-ἰκ6 σδὴ ἢ οχογοΐβο {πἴ8 ΡΟΤΘΡ 
ἴῃ δὴ δ ΓΟ ἔσὰθ δὰ ρογίδοϊ τηϑῆποῦ. (ΑὉ- 
τον αῖθ Ε)]7. ᾿ 

[5 806 μία σἰτίκίης υἱονσα οα {Π|6 βυ ]οοῖ ταογο ΛΠ ὁχΒί- 
Ὀϊοὰ πῃ ἰφ ϑογπι. οἱ Αὐδοϊαιίου ἰη μο δὰ Υο]. οἵ εἱΦ δογίο8.} 

Χ.--ΓΒ. 7λε ἀμίν 9; Ολυσελ ρυγ βοαίζοη ἐπ φεπεταῖ. 7 πιοίίσε8, στομηε, ἀαπαᾶ ᾿ἰπιϊαἰίοπδ. τοί !οαίἑοη. 

97} κεϊδεοποορίίοηδ αὋ 0 ἀὲε πιδαπὶηρ ἰῆ αΆ ἐατίϊον Ἐρίδιϊ6]. 

ΟΠΝΑΡΙΤΕΒΎ. 6-18. 

0 Υουγ ρ]ογγίπρ 
1 Ἰεανοη ἰοαυθηθίβ, ἐμ πο] ᾿ππρ 

αὖ ἰπ πϑοι γοῦ ρ'οΓΥ] ἱὸ ποῖ ροοὰά. ΚΠΟῊ γοὸ ποῦ ὑπδύ ἃ 110{}6 
Ὶ Ῥαυγρα οὖυὖὐ ὑμαΓ ΓΘ 

ἰραυθῃ, ὑμδὺ γ78 ΠΙΔΥ Ὀ6 ἃ ΠΟῪ ᾿υ1η0,. 88 γ6 ἃτὸ πο]οινοποά. 
οπιΐξ (Ἀϑυοΐογθ"] ὑπ οἱὰ 
ΟΥ ουϑὰ ΟἼἾ  τἰδϑῦ ΟἿΣ ῬὉ8588- 

8 ΟΥ̓́ΕΡ ἰΒ βαουι βορὰ [Ὁ τ [πεῖ ἔον 8}: Τμθτοίοσο θὲ τβ ἰσθορλ {86 ἔδαϑύ, ποὺ ψῖῦμ οἷά 
ἰσδυθα, πο μον τι (μ6 Ἰοάνθη οὐὨ τρδ]166 δῃὰ πίοκοάποββ ; Ὀὰ} πὶ {π 0 πη]θανθηθα 

9 διεαά οὗ βίου! δηά ὑγαιμ. 1 ττοῖθ ἀπίο γοῦ ἴῃ δη θρβῦ]ο ποὺ ὑ0 ΘΟ ΡΔΗΥ͂ Μὶυδ ἔοτ- 
10. πἰοδίοτβ : Υοὺ [οπιΐξ Υ1607] ποῦ δἰτοχοίμον 0 ὑ86 ἕοσα ἰσαΐοτθ οὗἨ {818 που] ὰ, οὐ στε 

8 



114 ΤΗΕ ΕΙΛΒΤ ΕΡΙΘΤΙΙΒ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

{π6 οονοίουϑβ, οὐ [445] δσίοσιοη θγβ, οὐ τ ὶῦ αὶ ἸΔΟἸαύοΥβ.7 ἴοσ ἤθη τωυϑὺ γ6 τ160.55 χὰ ἐμ 
11 οὗ 86 ποιὰ, 1δὰῦ υνῖΊ͵] πᾶν ψγιιύθη [1 τγοῦβθ] απῦο γοὺ ποῦ ἴυ ἰζὸδρ συμιραμν. Ιἱ 

ΔΗΥ͂ 8 ὑπαὺ ᾿ἰβ οὐ] δὰ 8 Ὀγοῦθοῦ δ6᾽ ἃ [ὈΓηΪΘαΐοΟΥ, ΟΥ ΘΟνΘύΟΌΒ, ΟΥΓ δὴ Ἰἀοϊαϊετ. ὧν τ 
12. χα ΐοῦ, ΟΥ ἃ ἀγυηκαγά, Οὐ 8 δχίογυ 6 Ὁ; σι βασῇ ἃ οὴθ ὯΟ ῃοὺ ἴο οαῖ. ΕῸτγ πὶ 

αν 1 ἰο ἀο ἴο ᾿υᾶσα ὕμ δὰ} 4180 ὑπμαῦ ἅτ ψὶπουῦ ἀ0 ποὺ γα Ἰυάρο 06 πὶ τΠὰϊ ἧτο 
13 σπιίη ἢ Βαΐ ἴμδαὶ ὑμαῦ ἃγὸ σιυβουαῦ ἀοα Ἰυαάροιι. ἸΤβογθίοστο [οηιΐ ὑμπογοίοτσο) ρὰὺ 

ΔΎΔΥ} ἔγομι διμοηρ᾽ γυῦγβοὶναβ ὑμαὺ τ] Κοα ρόγβοὴ [τὸν πονηρὸν, ὑῃ6 ψὶοῖκοα ΟοΏ6]. 

Ἰ Ψον. 6.---ΤῊὁ ναγίδε ἢ δολοὶ δὰ φθείρει ατὸ αἴοδαθα. 
Δ γοΥ, 1.--ΤΊιο οὖν οἵ [Ππ|ὸ ἤθε. 486. ν6}} 88. ἴ})0 καί υϑΐογο οὗ, νοῦ. 10, αηὰ ἴῃ καί Ὀοίοσγο ἐξάρατε, γεΓ. 18, δΔ’ὸ οοπηοειῖνο 

ῬγΟΙ68 ἰμπξ δ Γ0 ΓΘ Βυρροτγιθά. [ΤΟΥ ἀγὸ ποίΐ ἰουπά ἰῃ Α. Βὶ Ὁ. Κ΄. Οοὐ, 8 ἰΏ. 
8 γογ. 7.--πὲρ ἡμῶν ἴϊοῦ ἡμῶν ἰθ ἃ ἀοχτηδίίς ἜΝ ὙΠ Οἢ Πὰ8. 41} [86 πιοεῖ ᾿πηροτίδαὶ δαϊμογίἶο8 ἀραίησι ξ. [ΤΠπ|8 

Ββοῃίθποθ οὐμῆϊ ἴο ὑθ τϑηἠογρὰ : “1 ὉΡ ΟἿ δέεπ ξκΔαογί βοεα . ἐσέ, Οἡτίεἰ.} ῬΑΣΒΟΌΕΥ͂ 
4 Ὑρτ, 8.---[“ ἑορτάζομεν, Α. ὃ).. δυϊῖ εορτάζωμεν, Β. Ο. Εὶ 1,. Οσὰ. δίη." ΑΧ1».] 
δ γον. 10.--ΤῊο θα. ἥ ἷν ΓΟΘΌΪΥ Βυρροτίθα δῃὰ ἱ δ αἰ ογβίίσῃ ἴο οουίοτ ἴο [6 ζΌΏΘΓΔΙ οοπῖοχί. [Α. Β. Ο. Ὁ). Κ΄ Οοά. 

, 

Βϊη. 411 ανο καί 
ΦΨον. τὸ Προ Ἐδο. 688 ὀφείλετε πὶ ἢ Β5., τὨ ἢ ΑἸ, 64116 “ἃ οογγϑοϊίου ἔγοπι τυϊδυηἀοτείαη πῃ." Ἡογάἀσποσιἢ δδά 

Μογοὸν γοίδίη ἰϊ. Α. Βὶ. Ο. Ὁ. Β. 1. Οὐά. βίη. ᾶνο ὠφείλετο. [{ πτου]ὰ ἔδθη Γολα : "0 οὐκοϊ ἰὼ αν σοη6. “Ὑπὸ ποοοδο 
ψ0 Ὁ] ἃ Ἰοη κα ἀχὸ ανο ὁσουγγοὶ δηὰ {πὸ δοῖ Ῥεδβηοιὶ. Απά {}|6 [ἈοΒινδῃ, Τίδοῃ., ΒΕ οκογῖ, ἀρργυνθ.} 

εν. Τὶ --Τὴὸ Ἀθο. Ὠδδ νυνὶ ψ 8 Ο. ".. σοάὐ. 81η1.; δῃά δο Μογον, Ῥογάδ. Βιυὲ Α. Β. Κ΄. 1.. Οοα. δίπβ. μανο 411 νῦν, τΒδίοΣ 
ΑἸ, οἀορίϑ.] 

ὃ γος, 1].-- Τὸ Ἦθο. ἥ [6 δοσοπίοα δουοτάΐηρ ἴΧ0 8) ΘΏΔΙΟΘΥ οἵ νεδδῖὶ [0]1}οΟνγὉ. Βυΐ ἦ 16 Ὀθδι᾽ δολιοτίξοα [Ὀοΐπβ δυρροτίοὰ 
ΜΥ ὨΘΗΓΙ͂Υ 41} ἴη6 ἀποΐοηϊξ γογβίουβ.) 

9 γον. 12.--- ΤῸ καί Π88 πάρα τβην ἐπιρογίληξ δε που [66 δχηΐηδε ἰξ. [ΓΑ Β. Ὁ. Ε.. Οοά. 31η.}] Βαϊ [ὁ τοῖρθ  ΥΟΣΥ ΦΔΠῪ 
Βδυο θ6θῶ οἰ δα 89 ἀἰδροηβΆ0 16. δι οὐκῃϊ ἴο Ὁ τοϊα! δὲ τ ἢ Μυγοῦ δὰ Ἐἰδονπάοτ. [Α}]. οπι (5 11. 

κα γον, 18.- -τἼ 9 Προς. καὶ ἐξαρεῖτε ἀτυδὸ ἔγοπι Ὠοαΐϊ. χχὶν. 7. ᾿Εξάρατε ἰα ἀοοίάσα!  Ὀθεῖον δυρροτῖθά. Α. Β. Ο. 91. Κ. 
Ουά. βι1.] 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[1 (δῖα. βδοοϊΐοῃ {Π0 βροοϊῆο ἀυ οὗὨ ὁχοοτη- 
τη ηἰσαίί τς 8η ἰποοδίιιουϑ σΘὨΛΙΓΟὮ ΤΊΘΙΔΌΘΥ 18 6Χ- 
Ῥδῃάρα ἱπῖο (89 Ὀγοδάθν ομὸ οὗ ἱπάϊνϊ ἀπ] δὰ 
ἐοοῖ8] ρυγὶ ἤσαίίοη ἴῃ ρσοηθταὶ. Απά (πΐ8Β ἰθ ὀχ ὶ- 
Ὀϊοὰ υὑπάοχ ἃ ἔδυ: δῦ τηοίδρθοΥῦ, δα οηϊογορά 
ὈΥ͂ ΓΘΑΒΟΩΒ ἀγάνη ἔγοτῃ ἰζ. [π θηΐογίης ὕροη ἰΐ 
Ῥαδὺυὶ] βίαγίβ νν ἢ Δ υάϊης ἰο {πα βίαίθ οὗὨ πιϊπὰ 
ψΐο ργοβοηίοα 80 δίσχαηρθ ἃ σουίγδδι ἐοὸ ἱμοὶσ 
δοίι 8] οοηάϊιοη. 

᾿ Ψαεμ.6. παῖ ἰῃ ΣΟῚ γουὺ Ὀοαδῖ ἰδ ποῖ 
δοοᾶ.--Ιη νἱοὸν οὗ ἰΐ6 νοτὰ ἤοσο γοῃάοσζοα, 
“θοαδβίϊηρ ̓  (καύχημα), ἴ9 ααθδίϊοιυ δΥΐβοβ, τ δ 6- 
ἐμὸν 1ΐ ἴ5 ὑπὸ αοί, οὐ ἰδ σγοιπα οΥ̓ θοΔδίϊηρ {πὲ ἰ8 
ἰπίοπάορα. 76 Ἰδίίδν τηϑδηΐηρς 18 ΟΡ ΔΙ ΗἾΪΥ [89 
9560 Ὑ816 ἢ. ῬΥΘΥΔ118 ἴῃ (86 Νον Τ᾿ οβίδιηθηί, ΘΥΘῺ 
2 ον. ἰχ. 3, [πὰ {μὶ5 18 ἴῃ δοοογάδποθ τ ἱ( (89 
ῬΔΒΒΙΥ͂Θ ἴοτγηι οὗἩ {86 ποι}]ῇ Τμοὰ τὸ Βδου]ὰ 
τοηάον ἰδ: “(δαὶ οὗἉ τίσι γοιι Ὀοδδῖ.᾽ δηὰ ψ 81} 
ψἢ [6 ΟΥ̓ οΥ δἰ χη βοδίϊοη οὗ καλόν του] Τμθ98Ὲ : 
οἶς ἀοο8 ποὺ Ὀοδοπιθ γου,᾽ δίο., ὺ ψουϊά ἴῃ ἐδ 
οἴον 6886 Ὀ6 ΓΟΠΟΥΘΩ: “18 πού ΒΘΘΙΪΥ͂ ΟΥ Ὀθδυ- 
4{{0},᾿ πρὶ γίηρς ἰδὲ 1 18, ταί δον, Βαίοῦα!ϊ. 1 
8 ποί, ἢονγονοῦ, {86 Ἰησοβί! 5 ῬΟΓΒΟῺ ἱμαὶ ἰ8β 
τηρϑηΐ [88 Ἡδιππιοπὰ δπὰ ΤΥ Εἰ (ΌΥ δἰ σΌΪΑΥΪΥ βὺς- 
κοϑ8ί, δυαρροδίηρς ἷπι (ὁ αν Ὀ66η ἃ τλδῃ οὗἁ Βοιηθ' 
Τορυϊαίϊοι ἴῸΡ τὶβάοαι δηὰ οἱοαπθης6], θα (89 
Ὑ11|016 σοπαϊιίοη οὗ {π86 Οματο ον, {Π6 Θοπλρ] οί δοΥ- 
Ταυρίϊου οὗἩ τσ 6 Ῥγοσοϑάϑ ἰοὸ ᾿ΠΠϑἰγαὶθ ὉΥ ἃ 
ἔπ", ΘΟΙΩΡΒΓίΒΟΗ. --- ον γ6 ποῖ {δδῖ ἃ 
11Ὲ}6 Ιϑανϑθῃ ἰϑανθθῦδ τ 6 ὑὙ80]6 0 2 
---ἶἰῃ Πἰκὸ πιϑῆπον, ἢθ ἱπιρ] 68, ὑπαὶ (δ 9 ψ]10}90 
Οπυγοῖ νγὰ8 ἰηΐοοίθα ὈΥ οηθ ογίτηθ, ἰοἰογαὶθα ἴῃ 
ἴπ πιϊάβι οὗ ἃ, ΤᾺ “1116 ἸοΆν θα ᾽ ΒΘΓΘ ΤΟΙΘΥ8 
Ὠού 80 πριιοἢ ἰο ἰδ 6 ΡΟγϑοη ἰπ αὐοβίΐομ, 88 ἰο ἢ 9 
Υἱο6 οὗ ἐοτγπηϊοσαιίοη, ν᾽ πἱοἢ δὰ ὈτΟΘὴ οὐὐ ρθη 
πα ἰπ 18 τοτϑί ἤογαι. “1 ἀοποίθϑ βοῖηθ ἱπι- 
ῬΟΣΙ͂ ΟΥ̓ (Β6 ἔονυηη ον βίϑίο, ποί γοὶ ρυγροὰ οαῖ,.--- 
8. ἰἰ{}6 Γοιαπαηὶ οὗ πίοι, ἱ αἰοινοά, νγγα8 βυῇῆ- 
οἷϑηΐ ἰο δογσαρὺ διζαὶῃ ὑμ6 βαϊναῖϊίοα δἰ γοδὰν οὗ- 
ἰδἰηοα, δηα γομάον ἰΐ ἱποδϑοι γε. Βύυπαξα. [Π| 
8 ποῖ, Β͵οον ον, 88 Υγ8 ΑἸΐοτὰ, (Π0 “ ἀση σεν ΟΓ 607- 
τωρίίοη λογεα εν ὉΥ (Πα ἔαίυχο πρτοϑα οὗ ἐμ ἰο- 
Ἰογαίθα ουἱ], ἰπαὶ ἢ6 δσὸ Ἐρϑᾶκβ οὗ, θαΐ “(80 

ΟΒΔΡΆΟΘΙΟΣ δἰσοδὰγ ἰδϊηιοα ᾽" ὉΥ 1.8 ῬΤΌΒΟΠΟΘ δπιοης; 
{π6πὶ πὶ (ἷδ ὁπ 6 ̓πϑίϑδησο.᾽" ἘΒυΐ τὸ ποὶ {86 σοῃ- 
ΒΟαΘΏ665 ΠΙΘΓΟΙΥ Δι οἱραίοα ἴῃ {Ποἷτ σΟΥ ΔΙ ΠΙΥ, 
δηα (6 δυίαγο δηᾶ ργοβϑοπίὶ 411 ἱποϊαἀθα ὑπάοῦ 
ὁη6 Υἱον ἢ Τηο Ἰοδυοη δηὰ 115 του κὶηρρ ταυδὲ 
ΒΓ ὉΘ ἰακδὴ ἰοχζοί βου]. Τ6 βδτιθ δοτρδυΐβοπ, 
υδροᾶὰ ἰο ἰἰΠἸυπβίταίθ ἃ σοτγυρίϊης ᾿πῆἔϊιιθηοθο, ΟΟΟῸΥΒ 
ἴῃ 64]. γν. 9, δηὰ αι. χνὶ. θ, απὰ ἰδ Ρδτϑ]}}οὶ 
Ῥδβϑβαζοβ. οἱ {6 οἷμοσῦ δαπᾶ, 1 ΔΡρθδυβ ἴῃ 
Μαίιμ. χῖϊ!. 88, ἀβὰ ἴῃ (86 ρ6γ8}}6] ρϑββηροβ, ἴὸ 
᾿]υβίγαίθ (88 ροποίσαϊδπρ δηὰ ρεογυδαϊηρ ῬΟΥΕΓ 
οὗ Ὀϊνῖπο σῦδοθ, 

ἴπ Θοηβοαυθηοα οὗ ἰδ6 σοπίαρίουβ οἴἶδδοίβ οἵ 
ἰοϊογαϊοα ον], Ῥαὺ] σίνοβ {1:6 0] ον πς Ἔχ οτία- 
οη:--Ῥατρο ουἱ.--- Ἐκκαϑαίρειν Βοπιοιϊἑ πι68 ἷβ 
ΓΟ] οννοὰ Ὀγ 116 Ασουβ. οὗὨἩ (86 τπΐηρ; οἰθαπβοα, δπὰ 
ΒΟΙΩ ΘΟ ἑΠ165, ἃ8 ογα, τὶ τὰ {πὶ ΟΥ̓ (6 (Ὠΐῃς χα- 
τηονοα. [δ ον 6818 1 “ἃ Βίγοπβ' ΟΧΡΓΘΒΒΊΟΣ," 
δηά ΣΟΙ Υ ΚΒ (Πα {Π6 ἀπγ 1Ὁ ΘὨἾ ΟἿ ΠΒ τΥα 8 ὁ“ σατγτὶοὰ 
ουἱ ἴῃ Ἰδίοσ ἐἰπη68 τὶ ἢ Βυἢ οχίγοιιθ ῥα πο }}1- 
Οὐ 8988, (Βαί οα ἰδ Τουγίοοης ἢ ἀαν ἰΠ 6. Βραγοϊιοά 
τ σδ 4168 ἰπῖο {8 6 ἀδτὶκοβὶ ἢ 0168 ἈΠ ΘΟΥΠΘΙΒΊῖο 
860 ΒΟΟΣ ΔῺΥ Ἰοαγοη Γοπιαὶποα.᾽]--- ἘΠ 9 οἹᾶ 
ἸθανϑθΏ. ---ΤῊΪθ, ἴῃ δοοοτάδποο νἱἱὰ τῆς 88 
Ὀθθη βαϊὰ, ἀοϑϑ ποὶ ἱπάϊοδῖθ [π6 ἱποθβίιιου Ρδγ- 
800, 80 (δαὶ 1μ6 οΘοτητηδηά ᾿ου]ὰ ΟΕἿΥ 6 8 ΓΟρο- 
(ἰιοη οὗἉ (μαὲ ἴῃ νοῦ. 2 δηά 18, Ὀαΐ {116 Ἰηογὰ] οΥ]] 
πο τγὰ8 ἀο δ) ης ἰμ6 Ομαγοῖ, Τ}8 ἢ ς8}}5 
«οἸἃ,᾽ Ὀδοδι86 ἰΐ 88 {86 ΤΟΙ 8158 οὗἁ {μὲ Σ ΤΟΣΤΩΘΥ 
ὈΒγοβοηδγδὶθ βίδίο τ δ] ἢ, 1κ Ἰθαυθῃ, Ῥγ85 5.1}} 
δ τνοσῖς υἱιϊαιηρς ὑμαῖν ομαγδοῖον.- --τἩἰἐΞλαςβ. γ6 
ὯΔΔΥ ὍΘ ἃ ἴχ9588 Ἰπτρ. νέον φύραμ α.--- 
ὙΒογοΐη {ποτ 8 Ὧ0 ἰοᾶνθῃ, 6 η660 8. δοιηρίοῖα 
γγοἶθ, ΙΠΟΡΑἾΪ τοπονοὰ ὈΥ ρμυγὶ δολία --- ἃ 
ΟΒαγοῖ ΠΟΙ͂ δορὰ ἔσθ ἤγοτῃη δίῃ, δυϊποῖηρς 18 
ΘΕΓΪΥ Ἰονα δη Ζρα]. (ϑα τ). (Νέος, 7γεδὴ ἀἸἴοΥ8 
ἔγοπι καινός, Ἡ πἰσῖ πη Ὼ8 πεῖσ, ἐπ ἐγεἶῖν αἀἰβεγεηέ 
7οπι τολαὶ ἐξ τοα8 ὀςξίοτε). ---- Ἀαὶ ΤΌ] ον 8 ΟἹ ΘΑΥΙΥ 
ΒΟΝΒ δας {πΠ6 ΑΡοβίῖ6 δὰ ἴῃ πιϊηὰ (9 Ῥὑγϑο- 
(οθ οὗἩἁ [6 15γ8 6} 1068 τουηχουΐηρ Ἰοαύϑῃ ἔγοπι ἘΠ 6 Ὶν 
Ὠουδο85 θοΐοτο ἴῃ 6 ῬάΆβθουοῦ Ὀορδη.--Δ 5 γ7Ὑ6 ἃσϑθ 
ππ]θανϑηθὰ.--- 8 6 ἀοδί σηαίοβ (86 ΟΒΌΣΟΝ 
1άΘαΙΠν οοπβίἀογοά, δηὰ 848 ἰὺ σϑὴ Ὀθοοπιθ ΟὨΪΥ͂ 
{σου (ἢ μόνον οὗ Ὀϊνίηθ ζτδθθ, δηὰ βῇλονβ 
(0 ἀἰνὶ ΟἿ ροβιυϊαίοα ομαγδοίογ οὗ ἰΐ8 ΤΣ ΌὈΘΙ- 
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ΒἈΠΡ; 832πη4 ἤοηῆςθ ᾿ξ Ῥσοϑοηίβ 8ὴ δυρυϊηοηίΐ ΤὉΓ Γγο- 1 ἔγομη ἐπ οῖν Ποιι369, 80ὸ ᾿ἰΚοννῖβο ψογο ΟΠ νι Δ Π5 
πον ἴΠ6 οχἰϑεϊπρ ΕΥΪΪ, ἃ5. 6 δ )οΐ 8 ἰθθπὶ ἴοὸ πᾶ  ΟὈἸ κατ ἴὁ Ρὰ ΔΊΝΑΥ 4]}} ΤΌΣΟΥ 5188] 

Ῥγδοί16685---ἰὸ ἰοανθη οΥ̓͂ ν᾿ οἸς Θά Π688--ὶ Πα βίη 6 ἢ 
ΟΟΠΥθοάγ δηὰ ον βοη, ΠΟ ΟΥΟΓ, ἱπίοργοὺ (815 ἃ5 {πον ῬΆΒΟΠΔ] ἸδπιὮ, ουοὴ ΟἸγὶβῖ, μα Ὀσδοα 

ἀο. ΤΆΘΥ δῦ ἰο οοπὶθ ὉΡ ἰο ἰἰιοὶν ἰσὰθ 1ἀο4], 

οἶδαϑα ᾿ἰλογΆ ν, ἃ5 ἃ] ἀϊησ ἰο 116 σοπαϊ οι ἴῃ ἰ βἰαΐη. 
οἷ (ἢ δ αν 8 ρογίϊοη οὗ 6 ΟΒΌΡΟ ΘΓ δἱ 
ἐδαι πιοτησπὶ, ἰς Ὀοὶηρς ἐπ6 ἰἰτπηα οὗ Ῥαββουύου: 
“ὁ Εγϑῃ 88 γὁ6, δ [8}4 ῬΆ5Β0}}Ὰ} ββαβοη, ἃἂτὸ νου 
ἰδς ἰδἰπὶ οὗἨ Ἰοανθη. Τηΐβ νἱοῖν ΑἸΩ. σομιρθαίβ αἱ 
Ἰορηχίῃ. ΗΒ δἰγοηροβὶ δτζυπϑηί, δηα οἷο ν])ιΐολ 
τοασὶ Ὀ6 ἀϑοτηοαὰ σοποϊαβίνο, 18 ἐπα 1 18. ““τολοὶΐῃ 
αἰδδη ὕγοπε ἐλε λαδίί ἀπά δρίγὶς οΓ ἰλὲ Αροδίθ. “ΤῈ 
ΟΥΓΙΔΏςα8 οὗ ἰΠ6 ΟἹὰ [μν,)᾿ πὸ δλυβ, "8 γ6 ἴὸ 
Ῥλὰϊ ποί »οὶπίδ, οπ τρΐο56 αοἰκαΐ οὐδεγυάαποθ ἴο 
γτοιπηὴ τρίγιέμαξ ἰε880π8, Ὀὰὺ ὑπῖηρ8 Ῥ45564Ὰ ΔἸΤΑΥ 
ἴδ τπσῖτ ΓΘ ΓᾺ] δοσορίδῃσθο, δηα δὲεέοοπιθ δριτιίμαΐ 
τεγι(ἰες ἴῃ ΟἸ τὶ ϑι.᾽" ΚΕἸ πρ 5 υἱὸν 8 (86 ὁπ ρ5η6- 
ΤᾺ δἀορῖθι, απ ἴαὰ γοΓαϊαίίου οὗ (ἢ 6 οὔδ ΔΌΟΥΘ 
ευςχεβίοα, 6 8.15 {τ 60]. [ὑ τνου]ὰ ον ἀοπ τ 
ἰγδυβοοηὰ {86 τηραδπὶηρ οὗ {Π6 ἴογπι, ἄζυμοι ἴὸ 
ΔΚ ἰἃ τῆσδ ἰποδὺ ὙΠῸ ἐσέ Π0 ᾿ἰδαύθῃ, ΟΥὐὁἨ ΟὉ- 
Ωγ ἴα Γοϑιϊναὶ οἵ υὐ]οανοηοα Ὀτοδά, ἑ. 6., (ἢ 6 
δεπϑ, ΠΟΥ υνοῦ ὰ βυυσἢ δ πιοαηΐϊηρ Ὀ0 ΔΡΡΠΙσΔΌΪΟ 
ἰο {16 οα896 οὗ 84 ΟΠ ΌγΟΙ σοιῃροβοα ΤΙ ΠΥ οὗ 
δβοδίδοι σοηγονῖβ. Βαϊ ἴἰἴ πιὰ  Ὀ6 ΠΥ ιιϑ64 οὗὨ 
4}} γτοίεπβι ρ ΟΠ βιϊλη5, ἱπλβηιιοῖ 85 ἰΒ 67 ἃτο 
(Βεπιβοϊνοϑ Βι ρροβοα 0 Ὧο ἴγϑο ὕσγοιη {8086 βἰ πῦι] 
ΘοΥΓαρ᾿Ιοἢ 8. νυν ΒΊΟὮ ῥύονται ψίϊπουῦ ἴῃ ἰῃ6 ποῦ]ά, 
δ νι δ ἀτὰ 6 το ἀδποίοα Ὀγ [6 Ἰορασθοῦ. Απά 
δι δὴ ᾿ἱπίογρτοίδιίοη δοσογὰθ ψιλὰ {ἢ 6 ῥτο- 
Υἱοῦ ΡΠ ΓΆ56. δ᾽ 8 ἔγϑϑιι Ἰᾳτρ.᾽ Τ|ιὸ ἰγδηϑἝ δίϊοη 
οἵ ἔστε Ὀγ: 4γ0 οὐρὰν ἰο Ὀσ,᾽ ᾿ἰπβίθδά οὗὨ 
Ὀγ: 476 διϑ᾽ [88 Οδπγγβοβίοθι, Τῃθορῆ., δηὰ 
δίϊ!εν ἱβοπὶ ΒΠΠΙγοῖῃ, ΕἸδιὶ δπὰ Ῥοίξ, δηὰ την 
οἴβογθ βυρσοθίὶ), ἱβοισὰ ἰπ ἐἰβο ἱποογγοοί, 
τουϊὰ ροϊπὶ ἰο τ 1ά64] τίου οὗ ΟἸ τ βιὰ 9 ὁχ- 
ΡΓοαθοα ἰῃ {ἐμ τνογὰ “ ππἸ]οανοηθᾶ,᾿ [ΒΒ (6 
Μτοησοϑὶ δυσατηθηΐ [ὉΓ ἴπ6 ἰηἰογρτγοίδίϊοη ρσίνθῃ 
δῦοτο οὔἐδα οἰδιβα ὈοίΌΓΟ ἃς, ἰ8 ἰπ π]ιαῦ ΤΟ] ] ον 9, 
ἘΠΕΥΘ γὸ 5866 (Πα ἐπα ΑρΡοβι16᾽ 8 πιϊπὰ νγ858 τηονΐης 
ποῖ ἴῃ (πὸ ΒΡ ΘΓΟ οΥ̓͂ δον 9} σΑΥΠᾺ] ογάϊ δ ησ65, 
δαὶ δίιοης ἴμ6 δἰ χῆον σου εἶθ 5 τ σἢ (ΠΥ ἐγρὶ- 
ἢε4].- ΠΟΥ Οὖνγ ῬΆΒΒΟΥΟΙ ἃ180 888 66 
δλοιδοθα ονϑϑ ΟΒτὶδῖ.---ἰδυοιι σὰπ ΟἿΪΥῪ Ὀσ 
χεηάοτίης οὗ ἰ86 ποτὰβ, καὶ γὰρ τὸ πάσχα 
ἡμῶν ἐτύϑη Χριστός. Τὰο πιαῖὶπ βυδ᾽οοὶ 
ἷφ οὐ ἀοπιὶγ τὸ πάσγα; δπὰ (πο ἰπίφυ οὗἨ [Π6 
Αροϑίῖα 15 ἴο βῆονυν ἴ80 ῬΓΟΡτΙΟΙΥ οὗ βροακίηρς οὗἁ 
Οπσι δὴ 45 π] αν θη, βίησο ὑπ6γ, ίοο, Βα 8 
ΡΊβοΒΑΙΪ οὔοτί ας, τ ἷσἢ 88 Οἢτῖϑί. ΕἸΐπρ, ᾿ον- 
ἔτοσ, 2065 ΟἹ [0 Γαΐβϑε {80 αἰο8{101]. 065 (ἢ}85 
ἀρφοϊαταϊίοπ ζα τηιϑ [86 στουπά οΥἩἨὨ νῆϑί ᾿πλπη6α]- 
Διοἰν Ῥγοσθάθβ ἢ οὗ 8 1ὶ ἃ Τσί μοῦ ἀγραπιθηὶ ζῸΥ 
(86 τῆοΐο οχβογίδιϊου Ὁ [πὺδὸ ΤΌΓΙΙΟΓ 6896, (Π6 
ἐδῆφε πο ]]Ἱὰ Ὅ6: γ6 ΔΤῸ ἔγοο ἔγοπι (αὶ σΟΥΤαΡ- 
ἰἰοα ὉΥ νἱστίαϑ οὐὗἁὨἩἨ ἐμδὲὶ τοἀοιηριΐοη δομίονοα ὈΥ 
(τῖβι. Βαὶ βιοῖ σοπηθοιϊΐσα ψουϊὰ βΒαΐϊϊ, Ῥῥτο- 
γΥἱθἃ σον, (πὶ το ἰοοῖς ὑπὸ ἴδταιϊ ““ υπ]οαυθηοά " 
ἴῃ 180 56Π86 τοὐοοίοα δῦουο. [Βιυῖΐ ψὴν 507 ὙὮΥ 
δοΐ δοηϑία ον ἐξ 85 7υ5ιγίπς [6 δΔρρὶ οαίΐοι οἵ 
ἰδς ἰδγὰ ἴο Ομ τἰϑιϊδηβ αἷϑο, οὐ ἰδθ6 στουηά (δαί 
186 κε σῖ86 πδα 6 ρβαββουον τη ϊσῃ ΟὈ] κοά {ἢ οτὰ 
ἴο ὃ ἔγϑϑ ὕγοταηα ὑῆ9 δογγαυρίΐοι νι ϊο ἢ ὑπ 6 Ἰοαγοη 
δ ΠΙ011104. 3] ἯὯ͵0, (Βογοίογθ, σου [86 οἷνιδθ 
ἴο [89 πο]6 Ἔσποσγίδιϊοη, 88 ΤΥ  Βἢἷ πρὶ ἂἢ ἀτρα- 
ἸὩ5Ὼ1 ἴοσ ἱπαὶ. [Απὰ βυοῖ, πὸ ἀοιδί, 8. [89 
ΒΊΟΡΕ Ἔχιοποα Ὀδαγίης οὔ ἰ1.17 Α58 διηοηρ [ἢ 8 
ἰεγβο! το5 ἤγοτα πο ἤγϑὶ ἀδγ οΥ̓͂ ἐπ οαβί ἴο (86 
εἰαγὶησ οὗἩ 9 Ῥαϑοῖιδὶ Ἰαπιὺ, ἴν νσὰβ {π6 σα] ἰοὸ 
Ρὺϊ ΔΤΑΥ 411 ἰοαυθῃ δηὰ 4}} ποϊθαυοπθὰ Ὀγοδὰ 

Απά Βογθ Ὸ δύο δὴ ουὐϊάοῃδο (παὶ (Βὸ 
δποϊοηὶ ῬΆΒΟ ἃ] Ἰατὴ Ὁ τνἃ8 ἃ γρο οἵ Ογὶϑί. πὰ 
ἴο {18 αἶβο πο. χίχ. 86, δ] εἶν οοπάιποίϑ 8. 
Τθ ρῥοϊηϊ οὗ δοπιραῦίβοῃ 18, ὈΥΪπ  Ἶ Υ, [Π6 Γγὸ- 
ἀδεοπιίης ρον οὗ [6 Ὀϊ]οοά οὗὨ {16 Υἱοῖϊτα. Τὶ 
Ψ 85 ὙΠ 118 ὑπαὶ δὖ 10 (1π|6 οὗ (μοῖν ἀδραγίι το 
ἴγοτῃ Εσγρί, (6 ᾿ἰπι6}]8 δὰ ἀοογροβίβ οὗ δα [83- 
τι ἢ 168 ΜΟΥ ΒρΡΥΪΚΙο, πα ὈΥ τϑάβοη οὗὨ ἰδ Ϊἷ5 
ὑπαὶ (Πο86 τυ ῖη ΟΥΘ ῬΤΟΒογυα ἔγομι {116 ἀ6- 
ϑίγογίης βοτὰ, σι] (16 ἘρΥΡίϊΔἢ8Β [611] πον 
18 δίγοκθ. ἴῃ 1ἰκθ τη Ὁ ὈΠΑΘΥ (ἢ6 ποῖ αΪ8- 
Ῥομϑαίϊοπ, ψ οι Γ] 615 ἰῃ6 οἷά, ἴ0 58 βαϊὰ (ἢ 9 
Βιϑαγίϑ οὗ Ὀο ον ΔΘ Βρυϊ Κὶοὰ Ὀν (6 ὈΙ]οοά 
οὔ Ομτῖϑὲ (Η6Ὁ. χ. 23; χῖϊ. 24: 1 Ῥοί. 1. 13), δπὰ 
{18 Βαγοι ἔγοτῃ ἀοβίγαοιΐοη. Τ 6 β᾽αυίηρ οὗἁὨ ἰἢ6 
ῬάΒΟΒ ΑΙ] απ Ὁ σσογά σὴν οὐἰδίη5 [116 οἰ γα Ὁ 
οὔ ἃ βδογί ὅσο (ϑύειν), 8π4 ἱπάθοα οὗὁἉ Δ οχρίϑίοτυ, 
οογοηδηΐ Κιηή, ἔογπιΐηρ ἃ ἀἰβιϊη οι οη θοίνγοοη (6 
ΤΩΘΙΏΌΟΓΒ οἵ ἰΐ 6 σογοπδηΐ, 8Ο86 βῖην ᾶγὰ οονογοιὶ 
νι [8 Ὀ]οοά, δηὰ ἐἰ6 οΟΥΒοῦΒ 00 ἃγὸ ον ἰο 
{Ἰιοῖὶρ ἀοο. ὙἜΟΥΠΥ οΥ͂ οοποϊἀογαίΐοη, (Πουρὰ 
ΒΟ  Πδὺ ΡγΟὈ]οτλδἰϊοδ], 18. [σ᾽ 8 δηὰ Δαν οΥ 5 
οὐϑογυγαίίοη, ἐπὶ {}18 ἀοδίρηλιίοη οὗ Ο γίβῦ δο- 
οογὰα τὺ ἢ Ζο μη Β δοσουηῦ οὗ (86 ογαοὶ χῖοα 
ννΐϊοῖ Ῥ]ασθ5 1 οη ἰδ ἀδῪ οὗ (9 δ]αγίηρ οὗἩἨ (80 
Ῥαβομαὶ ᾿Δπι Ὁ (σοπίγατΥ ἴο 89 δοοοιηΐὶ οὗἨὨ [86 
ΣΤ ΟΡ ΒΗ δ ἃ οσλῃ ΟὨἿΪΥ 6 οχρίαὶηθα οπ {118 
ἔτουπὰ. Βαυΐ, ΒΟΊΥΘΟΥΟΥ (815 ΤῊΛΥ ὍΘ, ἃ ῬΟΜ ΟΥΑΙ 
τηοίϊνγα 8 ἤοαπὰ ἴῃ {118 ποῖ ἴοτ ποτα] ρυτ]ῆσοδ- 
τἰἴοα. (σοπιρ. 1 Ῥοί. ἴϊ, 24). --ἾἼ ἷ8 18. ΓαΣΕΒΟΡ 
οδνγίθα ουἵ ἴῃ 
εκ. 8. Ζ6᾽ τα ᾿Βοσϑίοσθο 660 86 δαί. ᾿ 

-,Γ,Ρ|6 Ῥγονοαβ οοπμηδηά ἴῃ ἃ 1116} ἔΟΤΤΩ--- 
{πδΐ οὗ δὴ Ἵσ!ιογίδιϊοη ἰο ἃ βοοῖαὶ ϑοϊολ ΕΥ̓͂, [ῸΥ 
ν᾽ σὰ [Π6 ΟΧΡΓΟΒΒΙ ΟΠ, “ΟἿ ῬΆΒΒΟΥΘΙ, ̓̓᾿ ΤΌΥΙῚΒ 8 
δι ἰγαηϑί(ἰοη. Τμ ψΠ0]0 σοηίοχί Δ᾽]. 68 ἰο ἐπ 8 
Ἐδϑίου ἤεβιῖναῖ; ἀπὰ ἰΐ ἴβ8 Εἰ ΪΥ ῬΤΓΟΌΔΌΪο (δαὶ 
(6 Αροβί]α τοῖο ἰμὸ Εἰρίϑιϊο δὶ Οὐ Ποὺ ἰμ6 ἂρ- 
Ῥτοόδοῖὶ οὗ Εκδίοσ (οοπιρ. χυΐ. 8), απὰ, θοΐηρ ὅμ}} 
οὔ (88 ἰάθα, χῆνα ἰο 1λ15 Ἔχ ογίδίϊ οι ἃ δογγοϑροπά- 
ἴῃς ἴοτηι. Τηδὺ ἐΠ|ὸ Ογβιίδη ζοβίϊταὶ οὗἩ Εδβίοτ, 
σοι πηοίηογηιϊης [86 Γοϑαι συ οίῖοη οὗὨ οὐν ᾿ογά, Βοαά 
αἰγροΔαΥ Ὀ6οὴ 68.615 6 4, σλη ΒΑΡΎ 6 ΔΙΊ τ τη οα, 
Βαι (μδὶ Θ΄ δπ1116 σολυορίβ απὶι64 ΜΊῈ 1160 ον 8, 
ἴο δοϊαὈταϊο (ἢ 6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ ἴῃ ΘοΙῃ ποπιογαίοη οὗ 8 
ἐδ] πιοαῦ ἐβγου σὴ ΟἸγϑί, ἰ8 ἴοο ῬγΓΟΌΔΌΪα ἴο Ὀ6 
ἀρηϊρά. Ιῃ πὴΥ ολ86, ἰὺ ἰβΒ ΒΑ ἰο δϑϑοτὶ ὑὶ τ ἢ 
Οϑἰαπάσν, ἐμαὶ ἰῦ τγὰ8 βοϊθπγηΐζοὰ ἴῃ βρὶγῖϊ. Α8 
ἴοῦ ἴμ0 σοϑί, {86 ἰδῃριδρθ 186 ἤραγαίΐνο. ΤῈ6 
ἀμ ἰη 1 οαιοα 15. ποὶ {6 ουἱπνατγά, Ὀαὺ (86 1ἴπ- 
ναγαὰ Ββρί γι αὶ ΟΌΒΟΡΥΛΠσΟΘ, ΠδιλοΪΥ, ἰἴὸ αηϊ οὰ 
οἴὔονυίϊης οὗὐἠἨ ργαῖβ ἰο αοἀ ἴογ Ηἰβ τοάἀδοτηϊης 
ἔταοσο, ἱδγοιρῃ {10 χπαἰαίοπδησθ οὗ ὁ, ΟἸιγὶ βί ἰδ 
σοηγογδαίΐοα (οορ. Οβἰδηήθτυ). [Ηοάρο, ΑἸῇ, 
ΘίΔΏΪοΥ, δργοο ἰπ (9 ορἱπίοη ἰδδί ἐμοῦ 18 πὸ 
Γοΐδγθηοθ ποτ ἰο 6 Κοορίηρς οὗ ἰδ ῬδΒΒΟΥΟΡ 
ἴοβτῖναὶ, πο γοῦ ἰο {6 Οὔϑογνδησο οὔ ὑπὸ Τοτα 8 
Ξαρροῦ (Ἰπουρὰ Ἡοτάβυνοσί Γοχαγὰβ (86 ἰοχὶ 
88 ΒΡΘΟΪΔΙΠΥ͂ ΔΡΡΙ]68 016 ἴο ἃ οοπϑίἀδγδίϊου οὗ {89 
ΓΙ] ζ68 δὰ ἀμ 165" σομποοῖθα ΜΠ} 0818), Ὀαϊ, 
ἃ59 ΚΙίηρ, ἴο ἐδαὺ ““οοηἰϊπυορὰ ῬΆΒΒΟΥΘΥ ἔοδβι,᾽" 
ἰηαὺ ““βαογρᾶ ζοβιϊνα  " οὗἨ δ σοηδοογαίθα [1Έ6, 
ν ἰσἢ δου ΓΟ]]ΟὟ ὑροῦ οἷν υπίου ἰοὸ Ομ γἶδϑύ ἴα 

[5 8566 τηΐ6 ἀϊεργονοᾶ, δηὰ ἴΠ9 ψποἷθ ΟΠ ΤΟΠΟΪΟΡῪ οἵ οὔξ 
Ιοτὰ 5 Ἰαδὶ δεΐβ Ὁ} ἀἰδοιδαθα ἐπ ΑΝΡΒΕΝ ΒΒ κὺε 0} οἱ 
Σογα," νρ. 425.-:160: αἷδο ζνα 8 οὐ Δίμλ. ΡρΡ. 4δ διὰ 468). 
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ἫΪΐβ ἀδαίδ, ουθὴ 88 ἃ ἴδαϑβί, ργοίθββϑϑαϊΥ οὗ ΒΟΙΪΥ͂ 
ἦ0γ δηὰ γ᾽ δάηθδββ, ργοϊγδοιθα ἱβγρου Κἢ βού ἀδΥΒ 
ΔΙ ΤΑΥ8 ΓΟ] ον δὰ ἀροη (6 ΟὈΒοσγθῦο6 οὗἃ ἴ6 Ῥα8- 
ΒΟΥ͂ΘΡ πιηοῃρ ὑ86 ..6.019]. 
ον 186 ἔδδϑδί γγὴ8 ἴ0 Ὀ6 ἱκορὺ 15 ὀχ] δἰποά βδι1}} 

ΌΡΙΒΟΥ ; ἥτδί, πορδίνοϊυ. - τοῦ Ὑὐἱ τ ΟἹ 168- 
νϑη,---Ὑἱοἢ Β6 δὰ 8 ἰοἸὰά ἔποπὶ ἴο ρυγβᾷθ 
οἱ (τοῦ. 7), διὰ πιο 6 5068 οἱ ζΌΣΙΝΘΡ ἴ0 
ἀσβοσὶῦθ ἵπ ψορὰβ ψὨϊο ἢ ἃγὸ ἴὸ 6 ὑυπαοχγδίοοά, 
ὨΟϊ 85 ἱηἰγοἀυοῖὶπς 8 πον ἱμβουραὶ, ὈυΓ 88 Θχρὶδ- 
ὨΔΙΟΥΥ ΟΥ̓ 10 ἼοΓΙΠΟΥ.---ὩΘΙΠΘΣ Ὑὐὴῖϊδ [89 
Ἰϑᾶανϑῶ οὗ ;131106 δῃᾳ υυἱοῖϊζο ἄ) 988. --- αἱ, 
ἰπ ροϊπί οὗὨ ἔἕλοῦ ἰ8 οὁη6, 8 ΒΟΓΘ ὕογ τ Δ}}Υ ἀἰθίϊη- 
δυϊδηθα ; ΟΥ̓ γὰὼῶῪ᾽ ΠΙΆΥ 5ΔΥ νἱὶζ ΜΙ ογοτ, (δαὶ οὗ [89 
κὶπὰ ἴῃ ζοπθσὰ] 056 ῬΑσ ΟΡ 19 δβοϊοοίοα καπὰ 
τηδὰθ Ῥγοπιποηῖ. Τ7Τ}|16 ργοροβιτἰοη ἐν τοὲλ, ἰῃ- 
ἀϊολίοβ ὑμδαὺ χὰ πο [ἢ 6 ἴθαβϑέ τῦὰβ δοσοιι- 
Ῥληϊοα, ον ἱπ ψ 6 ἢ 118 σι δυδοῖοῦ τ)1ἃ8 Υἱοϊαϊοά. 
ΤΊιο αοηἰἶνοβ ἄγ ἰμ086 οὗ δρροϑί(ίοη, “1ἢο 
θαυ Ποῖ 18, ἄσ. 8669 Ἤϊπον, 689, 8, μ 
Κακία ἀδποίοβ (6 ορροβίίθ οΥ̓͂ (Παὶ ᾿ογὸ τυῖιΐς 
8668 {8.6 ν᾽ λγ6 οὗἁἨ δηοί ἢ 61---ὦ ἀοδβῖγο δηὰ οὔονι 
ἰο ᾿πΊυγθ 8 ποῖριον (Ερῃ. ἷν. 81); πονηρία ["618 
8 8.}}} βίον σπορὰ ̓ ἨοραΒΊ, δηὰ ἀδηοίε5 
υνἱοκο ἀπ 655, ὙΠ] [6186 ῬΟΥΪΟΡΠΊ8 πο οὗ ουἱὶ 
τὶ ΡΟΥΘ βίο ΠΟΥ δηὰ ἀοϊΐχηι. Ηθησδο ϑαίδη ἰ9 
0816 ὁ πονηρός" --ΗἨονα 8]. ἴπ οοῃίγαδὲ τ 0} 
1688 τγχἷχὸΆὄ͵᾽ πδνο (ἢ 6 ἐγιι6 τηοί πο οχργοββοά.---διξ 
Ὑ} ἴδ9 τποϊθανθηθᾶ Ὁτοδᾶ οὗ δ οθσ Υ 
δη ἃ τγθ1Ὲ.---ΕΟἰλεκρίνεια ἰ8 Ῥαγὶγ --τῖμο αὐ} 
οὔ δβαυΐϊης Ὀδοπ ρῬγονϑὰ ἴῃ (ἢ δι η) σις (εἶλη) δηὰ 
Τουπὰ (κρίνεται) ροπαΐηθ; ἀλήϑεια, [86 ΒΑΓΙΔΟΠΥ͂ 
οὗ δὴ Ὑἱὰ δ Εἰ πιβοὶϊζ, δηὰ νι Ὀινίηθ ἰτσα, 
π ϊσὮ 15 πιδὰθ Κηονα ἰπ ἰδ6 ὈρΡυΪ 688 οὗ σοῦ- 
ἀυοι. Το αἰδιϊη συ ϊοδ [ἢ 986 ἰθΥπι8 88 πα οαϊΐης, 
(η6 ὁπ6 {Π6 φωῤορίαποο, {ἢ 6 ΟἰἾΘΡ [6 ππαηζἐδίαίίοη 
οὔ ξοοάπε88, δηά (18 88 Οχργϑβϑίης (89 Ορροβὶϊθ 
ἰο κακία, {ἰπ|᾿0 δυῤδίαποο, δι πονηρία, (ἢ 6 τιαηὑεδία- 
ἑϊοπ οὗ 60] ποιϊὰ ὍΘ ἰοο δὺϑίγαοί. Βοηροῖ Β 
ἀἰπιϊποίίοη : “κακία ἷθ υἱοό, ἃΒ ΘΟὨΊΓΔΡΥ ἴο Υἱγίαθ, 
δηὰ ὑπαὶ νἱτίυθ ὑπ] ογοᾶ, ΟΥ ἐπδίποογιψ, διὰ 
πονηρία, υἱοεκεάμεδα, 88. ἴῃν (Β089 Ἧ8Ὸ δὲγοηυου ΒΥ 
ἀοίοπα δηὰ τοϊδὶπ κακίαν, Δηὰ ἰβ ορροϑοὰ ἰο ἢ 
γα " -ὶϑ Ὑ ΡΥ ὑποοτίαϊη. ΥΘ σὰ Ὀοίΐον δοὸ- 
οορὶ ἐδ αἰδέϊποιίίου ὮΘ ΤΆ ΚΟ5 Ὀοένοοῃ εἰλεκρίν- 
εἰα διηὰ ἀλϑεια----ἰ)6 ΤΟΥΤΏΘΥ Δ 98 Θᾶγθ ποῖ ἴο 
δὐμΐὶ οὐ} τυῖ ἢ {π6 χοοά, {πο Ἰαίίος ποὶ ἰο δά πὶ! 
ΟΥ̓] ἰηϑίοδὰ οἵ ρμοοά.᾽ ΕῸΓΡ ΟδΟΡ διϊοιιρίϑ ἰὸ 
ἀἱπβογι ἱηπίο Ὀοίτγθθη [8680 ποτὰ 8, 8666 Βίαγκο ἴῃ 
ἴοοο. [Αἶδο ΤΒΕΝΟΗ “ϑυ0ν. 9) ἐλὲ Δεῖν Τρδία- 
“πεη(.᾽" κὶ χὶ., δηὰ Ἧ.. ΊΈΒΒΤΒΕ “ϑνηίαξ απὰᾶ ϑγη. 
οΓ δὲ Νέεῖιο Τεείαπιεπί,᾽ Ὁ. 192, 195]. 

γεβ. 9-13.1. ἷαηἠ. Πόγὸ δαῦθ δὴ δρίβδοὰο ίο ἐδ 
ῬΤΌΡΟΥ βυ)θοὶ οὗὨ {818 ῬΘΡΆΖΤΑΡ, νοι 5. τ6- 
δΒατηθὰ δραὶῃ ἴῃ γοῦ. 1823 Το ὀχδογίδίϊοη κίνθη 
ΔΌΟΥΟΘ Ββιιρχοβίβ (86 δογγϑοίΐοῃ οὗὨ 8 τηϊδιυμάργ- 
βίδπαϊης ἴῃ γοργὰ ἰο (86 πιοδηΐης οὗὁἨ 6 σοσίδί ἢ 
ῬΑβ35η 99 1 ἃ ργδυίουβ Ἰοϊ6ν, πίοι 9 δα τγι 6 ῃ 
ἴο [πὰ δϑουϊ Ποϊάϊηρ ἱπίογοουγδο τίθει ζογηΐοδ- 
ἰ0γ8.--Ἰ σστοῖϑ ἴο γοὺῦ ἰῃ ἴ86 ἘΕΡΙ51}19 ---Τὴ9 
δἰ τ  ὨΘΏΟΥ οὗἁ ὑμοοϊορσίοαὶ ἀοχηιαίίδια, τ οι Γ6- 
ἔι.868 ἴο διἀπιϊὺ (8) 1085 οὗὁἨ ΔῺΥ ΔροΒβίο!ο τυ ηρ, 
᾿πβὶϑὶβ ἐμὲ (6 γϑίδγθησο Β6ΓΘ 18 ἴ0 8 ργουΐίουβϑ 
Ῥδβδῆβο ἴῃ ἰδ Ερ᾽5116, υἱΖ., Υγ6. 2 απά 6, Βυὶ 
διιοὴ ΤΟίογοποα μοὶ μον βαϊίβ {Π6 Θχργοβϑδίο “ἷπ 
ἐλε Ἐρί8ι16,᾽ ΠῸΡ γοῖ ἐπ οσοῃίδηϊδ οὗ [πὸ Ὑϑῦβθ8 
οἰιοά. Το δ᾽ ]υβίου ταῦβὲ ὑπογοΐονσο Ὀ6 [0 80πὶθ 
ΘΑΥΪΪοΡ Ἰοίον ποῦν 108. [Ὑ 8 8. {Π6 σοποϊα βίη 
οὗ ΟαἸνίη, Βοσξα, Βοη μοὶ, ἀο  εἰἰο, Μόογοσν, ον ἀ- 
σοῦ, ΑἸΐογά, ΗἨοᾶρο, Βδυμ68, δηὰ τιοδί οὐδοῦ 
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πύσθοπῳ,. 

τηοάθτη οοπιηοηίδίογδ, δὰ 828 ἤοσβ. δύχαθ8, 
“9 ρογίδοιϊ Υ δοηβίϑίϑην σῖϊὰ ἐπ6 Ροδί(ΐοη, “(δὶ 
πὸ Οδποπίοδι Βοοῖς οὗ ΗΟΙΥ βοτίρίυγο 85 Ὀθ66ῃ 
Ἰοϑι.᾽ " ΒΚδη]οΥ, ΒΟΉΘΥΘΥ, ἐπ ΘΏΪΟΌΔΙΥ δυξυθ8 
ἴογῦ ὑπ6 οΟἰμὸν υἱϑῖν, δᾶγοοσδ ΤΩΔΙΪΥ ὉΥ ἰδθ 
στγθοῖς ΕδίΒοσβ, 8180 ὈΥ Ἠδιυμπιομα δηὰ Ἧ πΙΌΥ, 
δηὰ δϑκ8 ΒΟΟΣ 8 6Γ9 δΔ.ΓῸ ποί ἱπαϊοδεϊομβ ἐμ δὶ 
189 Ὑ8016 Ῥδββαζο ἔγοῃῃ υ. 9 ἰο υἱ. 8 18, ἴῃ βοῖηθ 
ΒΘΏΒΘ, 8 αἰδιϊποὶ ποίθ, 8 ροδίβδουιρί ποῖ προ γον 
ἴο τ. θ6-8, θυϊ κ]δο ἰο νυἱ. 9-20 Τ}ΐ8 [6 
ΒΑΥ͂Β 848 ὈΘΘῺ δἸγοδαγ οοη͵εοοϊυγεα Ὦγ ἵνο Βηκ- 
Ἰϊδῆπιοη, ᾧ. Εἀτνναγὰβ δηὰ Ὧν. Τηοθ. Ασποὶά, δηὰ 
Ἦθ αἰϊαάθβ ἰῇ ἴῃ ὙΔΥ οὗ ΘοΟΙΏΡΑΥΐβοι ἰοὸ 8 τὸ- 
ΤΥ ΚΘΌΪΘ Ῥδδβαρθ ἰῃ 1υἷνγ. ἱν. 20, ο8]1.ὰ ὃν Ν 6- 
ὈΌΒΡ, ἐμ ΟὨΪΥ ἰμϑίδησο οὗ 8 ποίέ ἷἱπ ΔῺΥ διοϊδηὺ 
δυΐδοτ. ἰμηϊϊαν αἰ χυθβϑίουβ δ6 { ηκ8 6 δηὰξ 
ΘἸϑονΒο γο, δ'δο ἴῃ Ῥδυ}8 Ἐρίβίἰϊοβ. 0 Β8Ὺ 189 
ἰεδϑῖ, ΒΘ ΤΏ 68 8 ΥΟΥῪ ΡΪδυδὶ Ὁ ]6 6686, δηὰ 1}18 
δΥζυμθηίδ, ἱΥ ποῦ ΘΟΙΥΣ ΠΟΙ, Β.Θ ὙΘΡῪ ἱπίογοδί- 
ἱη9].-εοῖ ἴο ΚΘ Ὁ ΘΟ Ῥ:Υ υὐὲὴῖδ Τοσῃ!ο8- 
ἴΟΙΒ.---Συναναμίγνεσϑαι, ἰο τεῖησίε οπεδοὶ τῷ εὐἱϊὰ, 
ἃ8 ἴῃ 2 ΤΏο88. 1. 14: ἐπ ΤΥ ΔΙ͂ΟΣ ὙογὺῸβ οὗ 
ΘΟΥ ΒΟΉ ἢ, ΟΥἨ δοππιδηἀϊης. Τ6 δα ἰδ 08 
σοηϑογοα (ΠΟΥ͂ παὰ ἰἱπιοσργοίθα ἰοὸ τϑϑῃ, (μπδὶ 
(ΒΟΥ δ ουϊὰ μο]ὰ πὸ ᾿πίθγσουγδο δὲ ἃ}} τὶ} ῬοΓ- 
Β0η8 οὗ ἰδο δοτί τποηἰϊοπδὰ; δηὰ ἰπΠ0Υ αἀϊὰ {819 
ῬΟΓΒΑΡΒ ἴγοπι ἃ βοογού αἶβ᾽ πο] δι 0 ἴο ΓΟἸ1]ΟΝ 
Ῥδυ}᾽ 8 ἰπδβισιοίΐοη, δηὰ ἴῃ (μεἷν Ἰοι ον δὰ μοϊηίοὰ 
ουὐν {π6 υἱοῦ ἐπιργϑοὶ ΔΌΣ ΠΥ οὗ (6 τσ. Ηθ 
ΒΟΡΟΙΟΣΘ 5068 ΟὉ ΠΟῪ (ο ὀχρίδὶ πὶ Ὦϊπ|86} ΙΏΟΓΘ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ὉΡοΩ {Π6 Βυδ᾽θοί. 

Υεβ. 10. ΝῪοῃΣ δἱϊοροῖδμοι υὐἱῖδ 186 ἐοχεηὶ- 
Οδῖοιβ οὗ τμὶβ υνυοσ]ᾶ.--- Το 61} ρ6]5 ΒΕΓΟ 18 
οογίδί εἶν ἰο Ὀ60 δυρρ! ἰοα ἔγομῃ ἰδ6 Τοτοκχοίπρ--" 
τχοῖθ ποὺ ἰο τιΐῃρ]θ τ .᾽ Βὰϊ ἴμ6 αυοΒβίλοῃ ἱπ, 
ὙΒΟΙΒΟΡ ἰδ 686 ΟΡΒ δ΄ῖὸ ἰοὸ 6 ᾿ἰπδογρίεα δεν 
“ποῖ; 80 88 (0 Βορδγαῖθ ἰΐ ἔγοπι “δ᾽ οζϑίβοσ᾽ 
(πάντως), ΟΥ ἩΠΟΘΙΒΟΓ 8689 ὑνοὸ οτὰβ ΔΥῸ ἴ0 ὃὉθ 
ἰαΚοὺ ἰοχοίθοῦ; δηὰ ἔδθη, ἰὰ ἰλ 9 ̓ δίϊ ἡ 6896, 
Ὑ ΠΘΙΠΟΥ εἰ ὑνγο 8.6 ἴο ὉΘ οποὰ νὴ 51 τχοία, 
ΟΡ ΨΓΠ {86 πουηβ 0] οί. [πὰ ΟὔΥ ορίπίοη, 
πὸ βορδγαϊίΐου οὐὁἁ “ποῖ δ᾽ ἰοβϑίμογ᾽ (οὐ πάντωκ), 
ουριξ, ᾿Υ ροββὶ Ὁ], ἰο Ὀ0 δνοϊἀοὰ, Βυὺ 1 νγε οοῃ- 
Ὡθοὶ ἰδ0 ψΟΓκ τιηϊοάϊγ, ὑἰο 41 ττοῖο,᾽ δῃ ὰ τϑῦ- 
ἀδν {Π6 οἴδυβε: “1 ἀἰὰ ὈΥ ΠΟ ΤΩΘΔΏΒ ψΥὶΐθ (0 γοῦ 
οί ἰο αϑϑοοΐδίθ τὶ (ἢ 6 τι ὰἰοϊτοα,᾽ (Β6ῃ ἰΐ Ὧδ8 {89 
ΔΡΌΟΑΣΒΩΟΟ οὗ Ῥτγοιιοίΐης αἰΓΘΟΙΥ δυοῖν ἐπῖογ- 
ὁουγϑθ. [“᾿Απὰ {ἷ8, ΔΙ ΒουΒ ΡΟΥΔΡΒ (8.6 τοῦθ 
ΘΟ Π]08 Οχρίδπδίΐοη, ἄἀοοβ ποὺ φσὶτο 80 
Β6Ώ56.᾽} ἘΟΌΘΕῚ}; ΤΉΘΥ πδὰ ὈοϊίοΣ ἰδοσοΐοσο ὃθ 
)οἰαοα νι δὶ 990]]|0γ8, ἰῃ (06 ἩΔῪ οὗἁ Ἰ᾽τηϊί8- 
ἐϊοη : “ποῦ δηλ ΓΟ δηὰ θὲ. 8ἃ]}] οἰτοππιδίδησοδ᾽ 
ὙΠῚ (86 ΤοΟΓΗΪσαίογβ οὔ ἰδῖ8 νουϊὰ. ΒΥ (86 ορὶ- 
(δοῖ, “οὗ ἐπἰ3 νον], 16 ῬΌσβοῃβ δ᾽] υὐοὰ ἰο δῖθ 
αἰδιϊη κυ ΐθοα ἤγουν ἐΐοδο οὗ (16 Βδ1ὴ9 01888 ἑουπὰ 
ἰῃ {π6 Οδυτοῖ. ---ϑίησο δ6 8 ἰχοδίΐηρ, ἴΏ (μὲ ῬΑσα- 
Κνλρ, οὗἨ ποτὰ] ρυτὶ δοδίϊος 'π ζοΠοΓΑΙ, ἢς δὰ ά9 
γοῦ Οἶμοσ ϑοσίβ οὗ Ῥθυβοῦδ ΒΟ ρῬγεθοηϊθὰ ἃ ἀο- 
οἰάἀδαὰ οουίταϑὶ ἰο ἐμὸ Ομ γἰβεῖδη οὔδιδοίοσ, δά 
τὶ ἢ τ θαι 1 τν 85 ἀἢ Ὀθοοτηΐδς ἴῃ ἐμ οῖὰ ἴ0 δαβοοὶδίθ 
---Ρογβοῦδ Ὑδοῖὰ Β6 δὰ Δἰγορὰν βροΐεῃ οὗ πῃ [εἷ8 
Ῥτονυΐουϑ ἰοίίον.--οσ υγίτ ἴ)6 οομνθϑεῖδ δηὰᾶ 
Θπχιοσιί ΟΏΘΙΒ.---Τ ο86 ἔνσο οἶδ8θθ8 ρὸ ἰοβεί μεσ, 
88 ἸΠΑΥ̓ ὍΘ 8660 ΌΥ̓͂ {πΠ96 καὶ σπᾶ, ΒΊΟΝ οοπποοὶ 
{8 6Π|---ῷ τοδαϊηρ ὈδίίοΣ βυρρονγίοα (8 ὃ, οσ οὗ 
0 6ο.. ΤΠὸ πλεονέκτης 186. 0ὁη6 ἯΠΟ ΠιΙ688 ἴ0 
Βαγο τρογὸ ὑμδη ἷβ πο ΌΟΥδ, ΟΥ, τηῦγὸ ἐδ 85 
ὈΘΙοΏΜ8 τὸ ἷαι, δπὰ το ἐβογ ΣΟ ἱπάπϊ68 ἰδ 
ἔγϑυάδβ, δθηὰ οΥὐουυϑδοέης, δηα ορργοδβίοη. Τ{}ι9 
ἰχαὶϊξ 18 ΙΩΟΓΘ ῬΤΟΙΤΑΪΘΒΓΥ Ὀγουκαῦ οὐὐλ ἰπ (δΦ 
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βοςοῃᾷ ἰότῶι, ἅρπαξ, τ ποἢ ἀθηοὶθδ ὁη6 Ὑἃδ0 τηδιὶ- 
7οδὶ8 ἷ8 χγοοὰ οὗ μαΐῃ ἴῃ ΣΟΌΘΟΣΥ δὰ ρῥ]υῃ- 
ἀογ. [Οομυθοδσὸ γϑπάργβ ὑπὸ ἴουπιο οὐὗἁ {8680 
ποιὰβ: “δ ϑοίϊυϊουβ ΡΟΥΒΟΏ,᾽ δῃηἀ 5δγ8 δαὶ ““ πλέο- 
νεξία ἴὰ δι. Ῥδὰὶ αἰπιοβὲ ἱπνωυ Ὁ τπθῶμϑ ὅηρυ- 
γίν.᾽ Απὰ ϑϑιδῃ)οΥ δαἀνοοδίθβ (μ18 ἱπιδυργοίας- 
ἴοι δῷ θοϊης ποτ ἸῺ δοσογάδποο ἢ (6 αΥΓι 
οὗ ἀϊδοουσβθο. Απά ἰμθγθ 18 ποῖ ἃ }1{{16 ἰο 7. 81γ 
(τὸ τον ἰακθῃ. ϑοπβυδι δηὰ γαρὶπθ τχοϑὺ 
Τγοαυ ΠΥ κοὸ ἰοροθεῦ 88 Ὀγώμομο8 ἤγοιυ ἰμ9 
δᾶπιθ σχοοὶ οὗ δονοιουβηθ88, δηὰ βίδα ἴῃ οἷοβϑο 
δοπῃροίϊοα {1 ἰαἀοϊαίγγ. 710 βδιιθ τον ἰδ 
4150 πιαϊηϊδιηο Ὀγ Ηαδπιπιοπ, τὸ οχρὶδίμβ [86 
πλεονέκταις ἴ0 ΙΩΘ8Π “ἸΏ6Ὲ} οὗ ἰηοταϊπαῖο Ἰυ.5.8 :᾽ 
δηά ἰπ σοΟηϑ,ϑίθηου ΜΓ) (18, διιρρογίθα ὈΥ͂ πο 
Βι.8}} ον οὗὨ οἶδβϑῖὶο δυϊ ον! θα, ἐγϑηβδὶο8 
ἅρπαγες, τασίδλεγ. Βα ἰπ6γ6 8 Ὧ0 Βρθοΐ8] γ68- 
8ὴ8 ὙΠῪ “(0 οχ ΓΔΟΤἸ ΠΑΡΥ͂ ΒΟῺ56᾽᾽ Ββουϊὰ δθ 
δἀορίοα Ἀοτο; δὰ (6 οοηὐπποίΐομ “πα ΒΘΘΙΩ5 
ἰο δ ἸἸαὶθ [π9 νοτὰϑ ἴῃ τηοϑηΐης τὶ 1.6 Οἴ ΒΟΥ 
ἴο ὙἘΙΟῺ ἰἰ ἰς τ18 σοημῃμοοϊρὰ. 5.66. ἜΒΕΝΟΗ, 1. 
Τ. ϑγη. ἃὶ 34] --τοῦ Ὑτἱ τ ἰδοϊαῖθοτσϑ.--- Το (ἢ ο80 
ὙΠῸ υἱοϊαίθ 186 τἰχιιβ οὗ ποϊοτα, ἢ6 1οΐη8 
βιιοῖ 88 νἱοϊαίο ἰδ 9 πἰκμοδβὶ τἰχαί---Π δὶ οΥ αοά, 
Ἀπά ἴῃ ἱμΐβ τοὶ ρὶουβ δοογσγδαϊίοη ἰ8 Τουπὰ [ἢ 6 
δουγοα οὗὨ 8]] τοοσὰ] δὈθγγαίίου. [78 15 βδϊά 
ἰο Ὀ6 (πὸ ΘΑ Υ]οϑὶ ΚΠΟΝῺ ᾿πβίϑδηοο οὗ ἰὴ6 τι1ι386 οὗὨ 
ἐδο ποτὰ εἰδωλολάτρης; ἰἰ 18. ὭρΥΟΙ υἱϑοὰ ἰπ (δ 
ΧΧ, δι δου εἰδωλον 18 ΘομδίΔ ΗΟ Θιαρ]ογοὰ 
ἴῃ ἐμαὶ σοσγείοη ἰο ἀθῃοίθ " 9}αἰδ6 σούς." ᾽ ἘΠ ἘΓΕΙ 
Τοδὶ (πθ Ργοβί᾽ ἴοι τσ Ὧθ δα ἔογπιοσῖν 
εἰνοι οουἹὰ ποῖ ανο Ὅθδη τηοδηὺ ἰῃ ἰμ6 Ὁτοδὰ 
ΒΟΏ56 ΒΙρΡροθοά ὈΥ ἷφ Γοδάοτβ, ἢ6 ΠΟῪ ΒΗΟΒ 
ΔρΡαροζίο δ! ὈΥ Θχ δἰ Ὀἰτἶηρς (89 ΔΌΒΟΤΑΙΥ οὗὨ (86 
δίης.---Ξἴηο9, ἰη ἀθθᾶ, γ9 τουδὶ ΓΘ Βανθ 
ξο;ϑ οἷ οὗ ἴ86 νγοι]ὰ.---ΤῊ α ἄρα, ἐπ ἰλαί ᾿σαδε, 
70] οσῖπς ἀροὰ ἐπεὶ, δίποο, ΒΏΟΒ γοῦ τηοτο ἀοῆ- 
Ὠἰ ΟΙγ (86 σουβοαῦθηοθ Μ  ΐϊσἢ που] θηβθ ὩΡΟΩ 
(6 ἰηϊοτγργοίδιϊίου ραὺ οἡ πἶβ Ἰδῆσυαχο. σο- 
ΡΟΙΪΥ ἃ Ργοίδϑιβ 8 Β6σθ (0 ὮθΘ ἀαδι ΠΑ ΕἸΣ τ 
ΓΘ 80 88 γΟὰ ΒΩΥ͂, ὙὮΥ ποθὴ ἰῃ {δαὺ ὁ486,᾽ είς. 
Ρογ ἐμ ἴοτοθ οὗ ἀρα, Βεο ΙΝκα ᾧ {Π|. αἿ. 
ὀσμος, τοοτ, ἴὰ (18 Ἰαδὶ οἶδιϑο, 18 ἴο ὯΘ ἰδίκοῃ 

ἴῃ ἰἴἰ8 ἢ γβῖσαὶ, ποί, 88 ἱπ Π δγβὲ οἴδυβο, ἰῃ (8 
οἰ μ᾽64] βοθ86, Τὴὸ πουἹὰ ἰβ ζ0}1] οὔ Ὀδὰ ρθορ]ο, 
αὶ ὙΠ θηὶ 6 8ΓῸ ΘΟΙΡ6]]οἃ ἰο ἀθ8], ἴ δοῖῃθ 
ἴοτιῃ, ἴῃ Ὀμιβὶ 688 ΟΥ {Γῆ 6, ὈῪῚ (8:8 ὙΘΥῪ οχί ζθῃ- 
6168 οὗὁἨ ΟἿΓ οαΥ ἢ ἰοῦ ; δὰ ἱἴ τὸ νψου]ὰ ἀνοϊά 
ἴΒθπὶ δ] οχοίμοῦ, γὸ ΘΔ ΟἿΪΥ ἀο ἰξ ὮΥ αυλι πα 
ἐδο νου ὰ δ] οροίθον. 

Υεβ. 1]. Βυῖ ηονν Ψ στοῖο ἴο γου.--ος 
δαηποὶ Ἀογο θ6 ΓΟΡΟΔΟ Ωρ Βαϊ νγὰ8 ἷπ (ἢ 6 ΤΌΣΟΥ 
ΒρΡίβι]16, ἴὸἡ» δΒβδά {89 νογὰβ ψ ποῖ ΓΟ]]ΟΝ ὈΘΘῺ 
ἴδοτο, ὑπ πιϊϑαπἀογβίδπαϊης οοιϊὰ ποὺ δᾶγθ 
ἃτίδεη, Νῦν δὲ ἔγραψα ταυβὶ ΔΟσοΥ αἰ πρῚΥ 
ἱπιρὶγ: “δαΐ ΠΟΥ ΤΩΥ̓ Ἰηοληΐηρ νγ88,᾽ νῦν Ὀοϊης 
ἰδίζοη ἴῃ 1ΐ8 Ἰορίοα] ΒΘΏΒ6, 88 τοΐεγγίης Ὁ86Κ ἰὸ 
ἐδο Ῥγονίουϑ βιαϊοιηθηΐ (δορ. χυ. 20; χὶϊ. 18: 
χὶχ. δ). [π 1ἰκ6 ΤλλΠΠῸΓ λέγω δηᾶ ἐλεγον οὔἴϊοπ 
εἰδπὰ ἴου : “18 18 ψΒδὺ 1 τηοδῃ, οὐ τηϑδῃΐ, ὮΥ͂ 
ὍΠΑὶ 1 Θ6Υ, οὐ ϑαϊά.᾽ ο ἱ. 12 δηά οἸβονογα. 
ΤΗῖδ ἰπιογργοίδιΐοι ἰα ὈδίΓ6Γ Βαϊ οὰ ἰο (μ6 οοπ- 
ἰοχί. Ἧο αν Βογὰ (86 μοὶ (ἧνα οχρ]απαίΐοη οὗ 
8 ἴοτιμον ἀοοϊδγαιϊου, ΓΟ] οὶ ὌΡΟΣ {μ6 πορα- 
εἶντο οὔθ ἴὰ υϑσ. 10,---δδυὰ ἠοῖ ἃ πον ἀοοϊαγαίϊοη 
πιρὶδ “πον (νῦν), αἰ βεγίηρ ἔγομα (παὶ τη846 “ἢ 
ἴλ6 Ἐρίδβε19,᾽ υϑγ. 10; ἴῃ ψῃΐο οαδο (μ6 δογὶϑβϑι 
ἔγραψα: [{ςγοίδ, ταῦδὲ Ὀ6 ἰηἶκοι αὐΐου ἰδ οἱὰ 
ερ  βίϑίδυΥ βίγ}]6 415 τουτί (ὁ τ ἢ δὺ τρὰβ βαϊὰ ἴῃ 
ῬΤΟΟΟΒΒ οὗ Ἡγὶτπρ (866 ΜίογοΣ ἴῃ ἰοεο)ὴ. [5 ΤῊυΒ 

117 

ὈΥ ἰδὸ τἱχιὺ γοηἀοΥΐ , γγ Θϑόδρο ἰῆ6 διΥκπδτα 
ἰἸδΐογοῃοο ἀϑαποΐθ]ο ἔγοτα ἰμ6 οὐ ΠΑΥΥ͂ ἐπίογρυϑ- 
ἰδίου, ἐ(δδὶ {6 ΑΡρο5.16 δὰ ὑχγου] οι αἴγθη ἃ 
οοιαμηδηὰ δηἀά ποὺ γοιγδοιοα ἰἰ.᾽᾽ Α:».].---ποῖ 
ἴο ἴδ ΟΟΣΏΡΒΩΥ, ἰΐ ΒΥ ΟἿὨΘ οδι]ϑᾶ 8 
Ὀτοῖδοσ ὯΘ 8. ἔοτῃίοδβῖοσ.--- Τὸ Ῥδυιτοὶρὶθ 
ὀνομαζόμενος, εαἰϊεά, [οττηΒ Δ δηλ 6615 ἴ0 ἢ, 
18, 88 σοῃ Γαβϑίϊηρ ργοΐοδβίοη τ] 1 Γοα] γ. ΤῸ σου- 
ποσί {8 ρμϑγ( οἱ ρὶθ τῖτ {86 Το] ον πα ποὺ π [ἡ 8 
Αυρυδιΐπο, ΑἸὗγοβο, Εβίϊι8, δηα οἴ 678], δου ἃ8 (0 
γοδα; “06 8 γορυίοά, οὐ ποίογϊουϑ Τογηϊοδίοσ, 
σ0 014 Ὀ6 ΔἸ Κο ορροβοὰ ἰο 86 ἀγὶὺ οὐ (86 βαβεαγζο, 
δηά ἰο (6 δᾶρ6 οὗ ἰδληρυαρο. Ὀνομάζεσϑαιε οὐ 
ἸΏ68ἢ ΟἿΪΥ : 0 δὲ οαἰξεα, ον, ἰο δὲ λοπογαδίῳ πιεη- 
ἰἰοποα, ἘΒοβί ἀθ65 ἰῃ ὑμὶ8 6886 ἰμ6 ἰοχὶ ννουϊὰ Βανθ 
ὈδΘῃ: ἁ δελφός τις,---ΟΥἹ ἃ οονϑῖουδ, ΟΣ 8} ᾶο]- 
δἴοι.--- 16 ἴοται ἰἀοἸαίοσ, 85 δρρ!ἰοαὰ ἐο ομ6 οΔ]}οἀ 
8 ὈτοίβοΥ, τπηυδί ἀοποῖθ, [ποΐ 88 Ορθἢ ν ΟΥΒΕΙΡΡΟΡ 
οἵ 14.018, ἔοῦ δυο. δ Ῥϑύβοῃ ψουϊὰ Βασαν Βᾶνθ 
Ὀ66 ουπα διβοης ἱμὸ ὈγΘίΒγΘΏ}, Ὀὰὺ οπθ νἶιο 
δἰο οὗ (9 Βοδίμϑῃ βδογὶβοςθβ, δῃηὰ ραγυιϊοἱραιθα ἰπ 
{86 Βοδι οηἶθ συϑίοιμβ οοηποοϊοα ἐδογον}----ἃ 
Ῥγδοίίοο δ᾽ υἀδοά ἰο ἢ χ, 14. ὙΠ θη οπἰαγκίης μὲ 
οδίδ᾽ οσῦο Ὀογοηά ἐπεὶ οὗ γον. 10, 6 δι ἀ5,---οῦ ἃ 
ΣΑΙΙΘΥ, ΟΣ ἃ ἀσυπιεατᾶ,--κέϑυσος, 8 ἴσογτα 
ν᾽ ἰοῦ ἰη οἷά αγοοῖκ νν88 υΒβοά οὗ ἩΟΙΘΏ ΟὨΪΥ,--Ο 
8 Θχιοσζίοηθε; νὴ δυο} ἃ ΟΏ)6 ποὶῖδοσ 
ἴο 66ῖ.--Τ 8 ἀοοβ ποὶ Του ἰο σοιητιυπίοη δὲ 
Ἰογο-δδδίβ, οὐ. δἱ ἰμ6 [κογὰβΒὶ Βυρρον; Ὀαὶ (ο δ8- 
βοοϊδίϊου δ ογαϊ  ΥΥ Τη68]8, 8 Ὀγδοίΐοϑ τ πἰο ἢ 
νου ὰ ἱπάϊοσδιθ ἱπέϊτηδὶθ οοιμιρδηϊοθδρ. 189 
ομδγδοίοσβ ἀοβοσι γ6α, ἐμ 6 Ὕ6ΓΘ ποὺ ἴο Θηἰοσίαϊ 
859 συθδίδ, ΠΟΥ Υἱβὶϊ 88 ᾿ιοδίβ, ΒΟ ηΐίο νὶΐ ἰμοὰ 
δ ἃ ῬΔΥῪ ἰπ ἰδ ἢου86 οὗ ἃ σοτημηο δοαυδὶῃ- 
ἰδῆοο; Ὀαὺ (ΠΟΥ ψΟΧΘ ἰοὸ συ ἱποῖ ΟἿ᾽ ἴσοι ὑπ 6 Ὁ 
ΒοσίοιΥ διὰ τἶνο ἰὶ ἰο θ6 υπαογβίοοά ἐμαὶ πο Υ 
ΜΟυΪὰ δαγο ποίη ἰῃ δοσποη νἱ1} ἰῃ 6 πὶ. 
“ἨἮδφτγτο γγὸ Ἰθδγὴ ἡδὺ 818 1080} Ὑ Ἔχ σοχητλπὶςα- 
ἰ(ἰοη. Ἧο τηυϑὺ 4δ'8ο Βυρροβθ ἰδϑί, διηοῃρ ἰἰιὸ 
δοργοσίβ δ Οογϊοίδ, το δηὰ ἰθθγο, ἃ σϑδοίϊοῃ 
ἰοναγαὰδ ἐμποὶνρ ΤΌΣΟΥ βίδίθ πδὰ διγοϑαυ ἰδθῃ 
ΡΪΔοθ.᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ. 

ΨΈΒΒ. 12,18. Α ΩΣ ΒΡ γοδδο ὙὮΥ 6 οουϊὰ 
δαγτο ἀθδϊζηθα μἷβ ὁχῃβῃογίαιΐοι ΟὨἿΪΥ ἴῃ ἃ Ἰἰτηϊ οὰ 
Β6η86. Τὴ ΘΟΠΙΓΑΥΥ Μουϊὰ παν ὈΘ6Ώ δὴ 88- 
ΒΡ οη οὗὨ Δυ ΒΟΥ ΟΥ̓ΘΡ (1069 ποὶ (τ βίϊ8 8, 
8. ΒΡΡΙΪσδιΐοῃ οὗὨ ἀἰϊδαοὶρ! πο ἰο ἐμοὶ τ ΒΙοἢ 88 
πο Δ)]ονοὰ κἷπ|.---ΕὌΣ ψΠ8ῖ πᾶνθ 1 ἴο ἄο, 
--τί γάρ μοι.--λ 0 Θχργθδβδίοι 18 ρᾶτο ἀγροῖς. 
ΙΓ τοϑδηβ, “αὐ δΟΏΔΟΓΙ 18 ἰῦ οὗ ταϊμοῖ [ἰ ἀοοα 
ποὺ Ὀθ]οηκ (0 ΙΩΥ̓ 084106.᾽---ἴο ᾿.δβο α1δὸ ἴοδθ 
συὶτουῦϊ.---Οἱ ἔξω, νδ}ὲ ἃ ἀϑεϊρῃηδίίοη δρριἰοὰ 
ὈΥ ἐμὸ 468 ἰο {6 Βοδί 6, δῃηὰ ὈῪ ΟἸ ΓΙ δι Δ [0 
Πα] ΐονογθ, Τὴ6 Ἰαῖῖοῦ δύο ὙΠ ΟΌΪ, ὈθοδαΒΟ 
{ΠΥ 8΄Γ6 ουϊδίἀθ (ἢ ρΡ41]6 οὗ αοα᾽ Β Ομιγοῆ---ποῦ 
ἴο 60 ἑουπὰ διδσοὴρ ΗΪδ8 ρθορὶθ. [μὶ 1116 ἸΏΒΠΌΘΡ 
Οο]. ἱν. ὃ, 1 ΤΊιοββ. ἱν. 12. Ηἱβ γοΐῃϑβ)] ἰο )υὰρθ 
δι6} Ὠ9 δυθίδ᾽ "8 ὈΥ ἃ Γϑίογθηοο (ο {μοὶ οὐ ὉΓΟ- 
οοάυνο.--ἂο ποῖ γὺ πᾶρκο τόσ ἴπδὲ διὸ 
ψὶτδΐ 7-- Το τοῦς ἔσω, δ οϊάϊπρ (86 οπρἰνῶ- 
(16 ΡΪ866, ἔοΥΙΩΒ ὑπὸ δηἰἐ ποϑὶδ ἰο τοῦς ἔξω, δοὰ 
ὑμεῖς ἰοὸ μοε. Τμοη (ἢ 6 ἀγρυτοοηύ 18: “δβίποθ 
γοῦ γοῦγβοὶνοβ ΘΟὨΠη0 ΥὙΟῸΓ ᾿υΓ Βα ]οίἰου 10 (056 
πὶ ῖη (86 ΟΒυνοῖ, γοὺ αα πο ΤΘββοῦ ἰ0 δβοῦὶ 9 
ἰο τὴ δάνϊοα ψῃΐο ϑηὺ Ὀογοπα ἐπὶ5 Ἰἰταῖ!.᾽ 1 
σουἹ]ὰ ὯὍθ ΟἸΘΑΥΪΥ ττοὴρ ἰὁ Βορδσϑίθ, 88 βοῖῃ8 
ΤΒοορδ. Βδιπηοπὰ, Μίσ6}186118, ΒΟΒΘΏΣ 116] ἀο, 
χί ἔγουι νϑδὲ [0]1οὉ 78, δηὰ (πο ἰαἶκο (6 γ γῸ 

ἴῃ 16 Ἰτὰρον. φ. ἅ., “Νο, υάρο γα,᾽ εἰς. Τί τνυοιυϊὰ 
186 Βᾶγο τοδα, οὐδέν, ποίλίηγ, 88 (0:6 ΓΘΡΙῪ το (Ἰλὰ6 



118 ΤΗῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΆ. 

Ῥγϑνίοιβ αιοϑίΐοη ; δῃὰ ἀλλά, δὠί, σου] Βανθ ἂρ- 
Ῥοδγθὰ αἴϊοῦ 1, [ἢ βαυΐης “γ6,᾽ Ῥαὺὶ ἀο68 ποί 
τήθ8 (0 Ἄχοϊιὰθ Ὠἰϊμβοῖῖ, ΤῊ] πουϊὰ Ὀ6 6οη- 
ΓΑΓῪ ἴο τ Πα μ6 Βα 8 6 ]οϊ δὰ ἴῃ τυ. 8--ὅ. --- 
--Βαῖ ἴ18ο08586 νἱίμουϊ αο 1} Ἰπᾶκο, οὗ 
ἡ πᾶ το 1}.---Τ}}}18. οἴδαβο 18 Ὀοϑὲ ἰδίκθῃ Ὁγ ἰἰβο], 
Δ γϑυν ον, δα ποὺ 88 σοπίϊπαΐϊῃς (Π6 ῥγουϊουξ 
αυοδιίοη: “Τὴ σὶρ ἴο υάρσο ὈπΌΘ.ἸοΥοσ8. Ὀθ- 
Ἰοῃ 8 8016 }Υ ἰο αοά, ποὶ ἰο γοι ΟΥ τη. Ἡ ΒΘΙΙοῦ 
{16 ΥΟΥὮὉ 6 ΥΘ 18 ἴο Ὀ6 ἰδίζοη ἴῃ (ῃ6 ργοϑοηΐ οὐ ἴ- 
ἴυτο 18 ἀουθίιϊ, ον (6 δοοσοηιυδίϊοι 5 υποοτγίδίη 
-τ- ποθ ον κρίνει ΟΥ κρινεῖ. ἸΗ͂ ἴμ 9 Ἰαι6Γ---ἰῖδθ 
ἕυταγο, ἴη6 Τοίθγθηοο 18 ἰο {80 148ὲ Ἰαακπιοηί, 
Βαν (δῖ8 185 ποὺ ψϑδὺ Ῥαὺϊ μ88 ϑχοϊυβίνοὶυ ἰὼ 
πη. Ταΐκοη ἴῃ {86 Ργοβοηί, 1 ΘΟΥΓΒροπ 8 Ὀ6δὺ 
ψι (6 ῥγουϊουβ οἰδ868. [΄ Τ080 ΚΘΙΏΔΤΚΒ 
αὐοαὶ ἡ ρὶπς ἔογηι ἃ ἰσαηδλιῖου ροΐπύ ἰο {116 βυῦ- 
εεῖ οἵ ἰδ ποχύ οβαρίοσ. Βυὲ δανὶπρ ΠΟΥ ἴυτ- 
ΙΒ οα ἴ8 οχρίδηδιϊου οὗἁὨ μὸ ῥγοβιἱιΐοι ἴοτ- 
ΤΟΥΤῚ ρσίνοῃ, δηα υ} {π18 δι ]οοὺ οὗὨ {86 ἔογπὶ- 
ΔΊΟΥ δπλοηρ ἰἰθαι, Ἀ6 ΟἾΥΘΒ, ὈΘΙΌΓΘ Ῥδδβὶπρ 0ῃ, 
8 Ρἰαὶη δοιητηδηὰ ἰη ἰθῦτῺ8Β ἴοῸΣ ἐ86 Θχσοιητπἰοδ- 
(108 (Ὀαὺ πο πιο) οὗἉ ἐὸ οὔθπάοσς. Απὰ {δ}85 Ἀθ 
ἀοο8 ἴῃ (η6 ὙΟΥΥ Ψψογὰβ οὐἩ σαὶ. χχὶν. ἴ, ἔγοτα 
γί ἢ {πΠ6 γχοδαϊΐης καὶ ἐξαρεῖτε Ἠδ8 σοτηθ.᾽ ΑἸ. 
δηα (μ18 9 ἀο68 ψὶοαί ΔΗΥ σοηποοίΐηρ νοτὰ, (ἢ 6 
ΒΌΓΟΡΙ 688 Ὀθίηρ Θμαγϑοίογ δι 10}.- ΒΡ αϊ ναῦν 
[μΠ6 νἱοϊκοᾶ οὔθ ἔζγοῃι δύλοῃβ, ΟΣ ΟΥΤῺ 
ΒΘΙνΘ8.---Ἰπ {818 6 Ὀυὺ τοβπχθβ (ἢ 6 ΟὨϊοΥ (ΟΡΊ6 
οὗ {18 βοοίϊοη, τ] σὴ μδὰ ποὶ θθθη δ᾽ ορο Ὁ 
Δοραμἀοπμοά, ἔσοῃ ἀυγχίης (9 Βοοιιΐηρ ἀἰρτοδ- 
δβίοη, ΡῈ] ΟἸἸΠΟ68Β 11, ΤΏΘΓΟ 18. πο βίρῃ οὗ ὑπδί 
ΤΩΟΤΩΘὨΪΔΓΥ Ρδϑβίοηδιθ ουἱουτδί Ἡ ἰοΒ Βὐοκορὶ 
ἀεἰοοίθΒ. Το γϑίρσοησο ἰὴ τὸν πονηρόν: ἱμαὶ 
νἸοκοα 016, 15 ἰο ἔογηϊοαίοσ, ποὺ ἰο ὑμ6 ἀουνὶϊϊὶ, 
88 ΟαἸνίη ΒΌΡΡΟΒΟΒβ, ΒΟΒ6 ΟΜ ΜῸΒΘ ἰο ὍΘ 
δυογίοα ὉΥ 86 ΤοΟΙΊΟΥΔ] οἵ Ὑ8δί νγ8ἃ8 ουἹὶἱ δηὰ ἱτ- 
Ῥυγο. ϑ'υοσἷι ἃ σοΐργομοο 18 ἀἰβργονοα νυ (δ ρῥ]δίῃ 
οἰϊαϊου ΒογΘ ἔγολ Πουϊοσομου. Ὁ Ἐξ ὑμῶν 
αὐτῶν ἰΒ Θαρμαίϊο: “ ἔσοσῃ ουἱὐ οὗ ἰμοὸ τιϊἀβὲ οὗ 
ΥΟΌΓΒΟΪγο8.᾽ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

[1]. Ολγίδί ἰλὲ σπίίῳψρε οΓ ἰδὲ αεολαΐ Ζιαπιδ. 
Τῆυ5 (69 ΟἹὰ Τοβίατηθηϊς Ῥουγβ ᾿ἰχῦ ἀρΡροὰ ἴ86 
Νεν, δηὰ σονθλ]β (0 τ ἰλ6 τηοδπίηρ οὗἨ ΟἾγἾϑ(᾽ 8 
Ιηϊβϑίοη. Α8 16 ΡΆβΒο 8) 1ϑιιὺ βανοά {16 18586]- 
1165 ἔγοιῃ ἀοβίγυσίΐοη ἰτοι ἢ ἐδ 6 βρνὶ ΚΙ] οὗ 
118 Ὀϊοοά ἀροη {ποῖ} παι αἰ 008, 80 ΟἸ τ ὶϑὺ βαυ68 
Ηὶβ8 Ῥϑορὶθ, ποὺ ὈΥ͂ ᾿πϑίγαοίίοι, ποὺ ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΡΪΘΟ, 
ποῦ ὈΚ {μα σοηνογιϊηρ στδσο οὗ Η158 ϑριγῖι, ᾿πουρσὰ 
1.680 6 Πἢ8 ἃγ6 ᾿ποϊυἀοα ἴῃ ΗΪ8 ποῦῖς----Ὀαὶ ργτὶ- 
ΤΩΔΥΪΠΥ, Ὁ ραἰνίης Ηΐβ Ὀ]οοά ἔονγ {(μοἷσ ΥΓϑΏβοχα. 
Ηρ ἰβ ον Βοάφοιιον ἴῃ υἱσίαο οὗ Ηΐδ αυϊηρ δ θ 
ἩΗϊτ56]7 ἃ δαστίβος ἴοΥ α8. ΤὨΐβ ἰγατ 18 ἱπυοϊνοὰ 
ἴῃ {86 ΥΟΡΥΥ ΟΡ δ] ογοα ἰοὸ ἀεβί χηδίο ἰλ6 π8- 
ἴυαγο οὗ Ηἶβ ἀδαῖλ, ἐτύϑη---ἃ ποτὰ ΔρΡρυορτὶ αἰ οα 
ἰο ἀοποῖθ {διὸ β]αγίπρ οὗ υἱοί τωβ δ δὴ δ] 8}. 
Αμπὰ ββου]ὰ ἰξ Ὀ6 οὐ͵οοιαὰ ἐδπαὺ ἰμ 6 Ῥαβομαὶ δι Ὁ 
ὙΆΒ Πποί, ῬΓΟΡΟΥΙΥ Βροακίης, ἃ βδογίβοο, ἐὺ ποὺ 
ανίηρς Ὀ66ῃ οἴἶεγοά δὐ δὴ δ]ῖδασ, ποὺ ὑβγου σὴ 8 
Ῥυϊοβί, ὯΟΡ ἴῃ ἃ σοηϑοογδίθα ρ͵]86θ, (8 ΔΗΒΥΤΟΙ- 

[" Απά γοῖ Οδιν ηΒ ἰπ ογργοίδιίοη 18 ΤΟγο ἐῃ Θοοογάδῃσο 
ὙΠ [1|6 ΘΠ] ΓΟ οὐοιγϑα οὗ ᾿πουρῆΐ ραγουθὰ ἴῃ πὸ Ἰαῖίοῦ 
Ῥᾶσγὶ οἵ ἴΠ0 σμαρίογ, δηὰ σαΥγο5 τί τἢ ἐΐ στοδίον ἴογοθ. 11 
ΑΙΒΟ οχρ απ ἴῃ 6 δυτυμρίηρεν πὶ τὰ πο ἔδ9 ἐπ᾿ τπηοιίοη [8 
ἰπϊτοάυοοα. ΤΠο ργαμὰ ἤηα]ο οὗ ἐδ) 019 πιαῖῖοῦ ἰ6: “Ῥεηξ 
τ πίοκοά σὯΘ ΔΎΑΥ ἔγουι πο πιίἀδὲ οἵ γου---ἰμὸ ψ]οκοα 
οὔθ δηϊ 41} ἐπδὲ Ὀοϊοηση ἴο Ὠΐπη.᾿ ὍΠ|8 Βθ6ηι8 πιοῦὸ πδίυγαὶ 
ἴδῃ [0 Βυρροδο ἃ ΓΘΟΌΓΓΘΩΓΟ ἰ0 ἃ ΣΔΕΟΥ ΑἸΓΟΔΟΥ δοὶἘ]6}]. 

ἵῃρ ἰο (86 γοαυΐδι(ϊοῃ8 οὗ ἃ δδογίβοο, ἰΐ 18 ϑῃουσία 
ἰο γορὶν ἐμαὶ 1ὸ 18 8ο οδ]]θαὰ ἴῃ ϑονὶρίυγο 1ἢ τὰ- 
τίουϑ Ρἷδοθϑ (ἔχ. χὶΐ 27; χχιϊ, 18: χχσίγν. 25; 
θοαὶ. χνὶ]. 2, 4, δ, 6), δὰ μιὰ 8}} ὑμ6 εἴἶνροι οὗ δα 
ΧΡ ΔίΟΥΥ οἰζοχίηρ. Ἱπάροᾶὰ, ἐΐ βϑδίωβ ἰὁὼ ἢδύθ 
Ὀθθῶ ἰδ6 γοοί ουΐ οὗ σὰ {π 6 τὙΠΟ0]6 Βδουὶ 618) 
δυϑίθηι στοῖν, ᾿ἀπὰ 88 18 οὔογίπρ τγ88 (86 ΥΟΥῪ 
οομαἰτῖοα οα ὙὨΙΟΝ ἰμ6 ϑγϑοὶἐῖοθ οδοδρϑὰ {89 
ἀοοιρ οἵ Ἐργρὶ ψἱισὴ δοὶ ἐμοὶ ἴγρθο, δῃαὰ 88 18 
ΟὈΒΟΡΎΔΠΟΟ γγ68 {Π0 Θοπαϊ(ΐοη οὗ δοπιϊπυθα τηστι- 
ὈοΥΘΒΪρ ἰὰ [80 τϑηδοιηθα πδίϊοῃ, 80 18 (86 ἀθδιὶ 
οὗ Ομγιδὺ ἐμ σγοιθά οὗ {Π6 Ββ' πη ον 5 ὀχοιπρίϊοη 
ἔγοτι 8:6 δοῃα δηχηδίζοηῃ δηἀ συγδο σοί ὉΡΟΩ 
16 ψονϊὰ, δὰ τῃ6 δοηϊὶπυθὰ δου θη ΟΡ ΙΟῊ οὗ 
π8ὶ ἀοδίι 18 8 ἀπίν ᾿πιροβοὰ οἱ 8]} μὲ ᾿νοῦ] Ἱὰ 
Ὀ6 πυτμιδογοὰ διροηρ Ηἰ8 Βαϊ η(8]. 

[2. ΜΒοιλ ἰδὲ ϑαποεί(Πεαίίοπ οΓ ἰλὲ ἐπαϊοτάμαξ δὅε- 
ἐϊευον, απὰ ἰλ6 ρμυγυἠΠεαίίοη, ΟΥ̓ (λὲ Ολωτγοὴ αδ α δοάν, 
πεοεαδαγιΐν 7οζϊοισ ἥγονα ἐλὲ [αοί ὁ" οὐν τεαεπιρίϊοπ 
ἰἀτομφὰ (Δὲ δαστι σε 9 Οἡγίεί. ΑΒ 80 [8}86}1165 
ὝΕΓΘ γα δοχμθα ἴ0 ὈΘ 8 “ Κίπράοι οΥ͂ ργϊοδὶθ δπὰ 
8 ΠΟΥ πδιϊομ᾽ (ΕΣ. χχχ. 6), 8ο 'ἴ8 ὑπὸ Οβῦσοι 
τοἀθοιηθα ἴο Ὧ6 “ἃ τογαὶ Ῥυἱθδίμβοοα διηὰ δ ΒΟΙΪΥ 
Ὠδιϊοη᾿ (1 Ῥοὶ. 1ϊ. θ.. Απὰ ἐμὶβ Ῥυγροβὸ ἴδ 
τϑαϊζθὰ ὑπάοσς ἐμ6 ἱπδβρίτῖηρ πιοίϊνο οὗἩ στγδίοζαϊ 
0 ἴον ἰδμ6 ἀοινοσϑηθο τουσῃϑαίθα, Ηδῃοθ ἴδ9 
8010 ΟὗἨ ΘΥΘΡῪ ἰγχὰγ Ον  βιΐδη 11ἴ86 ὈΘΟΟΠ6Θ 8 
ΒΟΙΥ ἔεβίλναὶ, δὰ οὔονίπρ οὗ ργαὶδο ἰο αοά [Ὁ ἐλ 
ἰοτῖουβ ψογκ8 Ηθ μα ἀοπθ [ὋΓ 8 ἰπτουχὰ 
Ομ γὶδὶ, Ηἰΐ8 γοάἀοιυρίϊοι 88 ποίδίηρ 1658 {π8 5 
86 δο!ιϊονοιιθηῦ οὗ α Ὠινίπο Ἰονο (δαὶ σοπάθ- 
ΒΟΘΒ 64 ἰο 4,6 ΠΡΟῚ ἰἰ8ο]ζ (π6 ἀοοτῃ οὗἨὨ {Π6 Β]Ὦ- 
ὯΘΡ, Βηα οχρίλίο δἷ8 σαΐ!ὶ ὉΥ ἐμ Βδοσίῆοο οὗ 8 
1116 δαϑυιθὰ ἰη πἷὶβ παίΐυγσο, ΝΟῊῪ νἤΘΓΟ ἐδ 185 
ἴδοί 14 ον δηἀ ἴο], (Π6γὸ ἴἢο β'η ἐπ 8 δίοποὰ 
ἴογ δ Π0Ὸ ἰοῦ μεν Ὀ6 ἰοϊοταϊθα ἱπ 1.8 8018 5} 688 
διὰ Ἰονείθβϑθθθθθ. Ηθ ψ0Ὸ ὑγὰνγ Ὀοὶΐοενοθ ἰπ δὲ 
ΟἸσιδὺ ἀϊοὰ ἴον ἰπὶ ἰῃ ἴονο, Εἰπιβοὶῦ ὈΘΟΟΙΏ 69 
““ἀοδὰ ποΐϊο δα" (Βοπι. υἱ. 11). [ἴῃ δἷπι ἐμ 
ὈΟΑΥῪ οὗ βἷη νἱϊ 4}} ἰΐβ αοἴδοοιϊοῃβ δηὰ Ἰυϑὲβ 18 
πδὶϊοὰ ὑροπ ἴμ9 ὁτ088 οὗὨ πἷβ ᾿ωοτὰ, δπὰ {πὸ Ἀ18 
Β6 Βοποοΐουίι ἰοδα8, 15 τηδἰπἰ δἰ πο ἴῃ 6] ΒΒ 
τ ἱτὰ (παι ϑανίουσ νὴ Ἰονοὰ Βἷπὶ διὰ σατο Ηϊπ- 
8011 ἴῸγ εἶπ. ΤὨυΒ 1ὐ 18 ἐμ αἰ τη 8]160 δηά ν]᾽οκοά- 
Π688 816 Ρυγβοα ΔΎΔΥ, ἀπά ἱπβίοθαά ποτοῦ τ 
8668 ἃ ἰἰΐο οὗ Β᾽ ΠΡ] Οἱ {Υ̓ δπὰ γαῖ πηδη  οϑίϊης 1(- 
8617 ἰῃ ψοτὰ δπὰ ἀδοιὶὶ : δηά {1}}8, ποὺ ὑπᾶδθν {86 
σοῃδίγαϊ ἰδ οὗ 16ρᾺ] ΟὈἸ χδίϊοη δ πα ἔδαν, Ὀὰὶ ὑπ δ τ 
{πὸ δοϊιϑιϊῃρ ῬΟΥ͂Σ οὗ ἀογουΐ στα δῃὰ 
ὁογέαϊ ἀδνοιΐομ. ϑαοῖ ἰδ ἐμπο 1468] οὗ ἃ Ο τὶ δι ἰδπ 
᾿6. Απὰ 80 ΔΓ 88 ἰμ 8 1468] ἴβ. τοδὶ ϊζοὰ, Ὀοΐἢ 
(86 ΟἸ ΤΟΝ 88 8 016, δηἃ ΘΥΟΤΥῪ ἱπάϊν᾽ 8] ἴῃ 
186 Ομ γι ὈΘΟΟΙ68 ἃ ἰδ }]6 οὗ αοαὰ ψμοστο δ 
ἦθ ῬοΙροίμδΙΪΥ τοδὶ ρροὰ δὰ Δ ΟΥΘ 8 ἰγὰθ 
δπὰ Ἰδβίϊηρ; ἔεβίϊγα 5068 0]. 

8. 10 ΤοἸϊονν8 ἔγοτχι (9 δῦουβ ἰδαὺ όσον ον ἐδ 6 
Ομ τἰβίλδη Ἰἰΐο 15 ἰπ 711} δῃὰ υἱζόγοιβ ὀχογοἶθο, 
{Π τ ἐμ ΟΠ υτοῖ ΥΥ}}], 85 ΤᾺΓ 85 ῬΟΒϑ Ὁ]6, τπδὶῃ- 
ἴδῃ 6 αἰδείρίηιδ, στ ὶσ ἢ 584}} βορασγαίθ Ὀοίνθθῃ 
(6 ἈΟΙΥ δρὰ ἐμὸ ρῥγοΐδῃθ, δηἃ ργϑβοσυο ἰἴ8 οὐνῃ 
Θοηδ ΒΘ ΠΟΥ͂ Δηα Ιηἰορτὶν ; ἰμπότὸ ΘΒ  βιδη5 ν1}} 
ψἑ ο]ὰ [86 {110 οὗ “ὈΓοΟίΒοΣ ̓  ἔγοτη ΘΥΘΥΥ͂ ῬΤΟ- 
ἴοβϑου. ἰμδὺ νι κοί αἰβογά ον, πὰ νυ] ἰδ κθ 
Βροοὰ Ἰιον {πε Υ σουπίθηβησοθ ὈΥ ὑμῖν ΓΥΙΘΏΟΪΥ 

[5 866 Αὐτοῦ. Μακθθ᾽ 5 οοποῖποῖνο δυβτπιθηξ οἡ ἐδ κυ ]οοῖ 
ἔῃ 9. “Αἰοποινθοῖ δε Βιογ ῆςο,᾽" Νοὶο χχχυ. Ευκτε ϑ'χογ- 
,“Ἀείαὶ ῬἩΡογελί», ἢ 180, δ) διύι]ο195 οὐ “εδέονεν "ἢ ἴῃ ΕΙΤΤῸ 
Βὲδ. Ἐπου., κηὰ ΒΜιΤΗ 5 Βίνῖε έεί. Αἴδο Βαπδ Ἃ ἀρ υθὰς 
Υο]. 11.. Ρ. 621 ας ΤΆνοι Φῖζε οΥ Ολτίκι, Ξαϊπδωτνρῆ. Ττγαλ., 
ΙΥ͂., ν. 119, αὐὰ νακ Δαΐξη. χχνὶ. 1--Ὁ]. 
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βοοϊοεγ ἰμοβὸ ὙΠῸ ΟΡΘΏΪΥ Οἰβθοόμοῦ ἐμθ Ὡ8Π16 
αἴνοσ σιϊσῆῃ ΠΟΥ 8τὸ δ] ; {μογθ 88 Υἱοθβ 
γι ἰοἢ δἰαίη 86 ΟἸ γἰβίϊδη ομϑυδοίοσ ὙΠ 6 Γ6- 
κατα οὰ υῖ ἢ σγθδύθυ ΔΌΒΟΣΣΘΙΟΘΘ δηά ρυῦ ὑπάον 
ΒΟΥΟΣΟΥ ΘΘΏΒΟΣΟ ἰμδη ποθ ἩΜΐοῖ, ΔΓΘ ΟΡΘΗΪΥ 
Ῥγδοιϊδεὰ Ὀγ (89 ψου]ϊὰ. Απὰ ἐεῖῳ ἀἰβοὶ ρ᾽ πὸ νὶ}} 
6 [86 πδίυγαὶ ορογϑίϊίου οὗ ἐμαὶ μον Ἰονθ Μ᾽ Β1ΘᾺ 
ἔδο ἀθδῖὰ οὐ Ομ σῖβὶ θη πα ]98, πιδηϊ βίης 186] 
θοὶΒ ἰὰ ἐπ9 ΟΥΑΙΠΘΙΥ ἱπίογοοιγδο οὗἁ 116, δηὰ 
{δγοῦ ἢ οβοα] δοὶβ. ὙΠ ΙΒουὶ {118 υ08] ῬΟΥΘΥ, 
ΟΒυγοὶ αἰβοὶρὶ πη 6, ἈΟΎΤΘΥΘΡ ΘΧΘΟΤΟΪΒ6α, ΠΥ ἰπἀθ6α 
βΒασοθοι ἰῃ τηδὶ οἰ αἰηΐπας 8 ΟΥΘα 1 180]0 ΘΣΊΘΓΠΑΙ ΟΥ- 
ἄδν, δὰ ἱῃ δυσὶ ΟἹ 8 ΟΥΘαΣ 4016 σοπβϊὶοὶ 
πὶῖὰ Ρυ 11 ἱπησλοτα} 168, ὈὰΣ 10 ΠΘΥΟΣ ὁ8Π 80- 
ΘΟμρ] 5} δὴ ἰπσατὰ γοηουδίΐοι, Οὐ Ὀσίηρββ 0 Ρ888 
ἄθεον διὰ Ἰαϑίϊης γϑβυ} 8. 

ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[1. Τὸ ΟΒΌτΟΝ οὗ ἀοά, δ5 ἃ ὈΟΑΥ γοάἀθοιποα 
ἔγουαι δοπάοιππδίϊοη ὉΥ͂ ἰμὸ ἀοδίδ οἵ Οιγίοί, 18 
ΒΕΓΘΌΥ ρυὶ υπᾶον ΟὈἸ  καιϊοηβ ἰοὸ ρυγᾷοὸ 1(βοὶ 
ἤτοι 41} βἰη δηἋ ἱταπλοσδ} (168, Θηα ἰ0 ΡΓΘΒΟΙΥΘ 8 
ΒΔ ΙΏΕΠΥ ολγϑοίοῦ δ ἃ ΡΡθδγϑηθθ. Τδο ἰῃββδιϊοπ 
ΟΥ̓͂ ΤΩ ΠΙΪῪ 15 οὁη6 ουἱάθῃοθ οὗἩ ὑπ ᾿οΥϊεῖηρ οὗὁἨ [9 
Ἰεαυθὴ οὗἠἨ υἱ οθάῃθβ8β, δπα βῃου]Ἱά οχοὶΐθ βυβρὶ- 
οἷοι οὗ ᾿(8 Ῥγθβθῆοθ Υ6γ. θ.--ΝἯῸ ἱπλ 0 Γ8}1{168 
διιοι! ἃ Ὀ6 ἰοϊογαιθα ὑπάονρ ἰμ9 ῥγοίοχί ἐμαί ὑΠ 6 Ὺ 
816 8128}, Ὀ668.180---Ἰ, (9 ἰο]οχαιίῖοι οὗ (16 η1 ͵ η- 
ἀϊοδίδβ 8 σεηογωὶ Ἰαχὶ υ οὗ ῥυϊποῖρὶ; δηὰ 2, θῃ- 
ἀδηροτα ἐκ ραγὶγ οὔ (9 Ὑγ11016 ὈΟΑΥ͂ ὈΥ 8 υἱοΐουβ 
ἰπ(οοιίοη γοῦ. δ; δηὰ 8, 198 ΘΟὨΙΓΆΣΥ ἴοὸ πο 1άἀθκ] 
ΘΔιδοίον οὗ ὑμ6 μυχοῦ γορ. 7. Τδθ β᾽η8 οἵ 
ΟΡ ΦΖΌΓΙΩΟΥ δίδίθ ἃῦὸ ΘϑρΘΟΙΔΙΥ ἰο Ὀ0 ρκυδτνὰοα 
δεδῖηδι, δηἀ [6 Γοπιδίῃβ οὗ ἔμ θπὶ ἰο ὈΘ Βοδτομρὰ 
ἴος δπὰ οδϑὶ ουἱ. ΤΟΥ Βοΐὰ ἀδβθοσϑίθ 86 ρυσὶν 
διὰ τὰς {86 ἸΟΥ͂ οὗ ψμδὺ δῃουϊὰ Ὀ6 {πὸ ΟὨ τί8- 
εἰδὴ 1{6-Ἰοὰς ἴδραδ τὸσ. 7.--- 789 ΟΒΌΓΟΝ, 
ἰβουχ βορᾶγαῖθ ἔγοιλ 9 Ὑοσ]α, 8. γοὺ ἰ0 οχἰβι 
ἰδ ἴὸ που ἃ; δηὰ οὔϑ οὗ (6 Ῥγοθ]θπιβ ἰὺ τηιιϑὲὺ 
ΒΟΪγο ἰ8Β 80 ὑὸ πιηρ)θ ὙΠῸ (86 ὉΠΡΟΑΪΥ δηὰ ῥστο- 
ἴδπο 85 ποί ἰ0 σοΟΙΔΡΓΟΙΪ86 (8 ΘὨΔΙΔΟΙΘΙ ΟΥ σοι ἢ- 
ἰθῆδποα ᾿Π]ΑΟΪΥ, δηὰ γοὶ 80 88 ἰ0 πιδϊηἰ αἰ Ῥ6800 
ὙΠ} 4}} πιο δηὰ πὶ ἴμ9 ψοσϑί ἰο Ογιδί. Το 
Ῥεηοῖρ] 65 ὙΠ οἢ βου] τορυϊαῦθ 118 ᾿πίΓΟΟῦ 56 
ὙΠῈΕ (6 σον] τὸ 08 σίγου ὉΥ ΒΑγπθδ: “α. ΤῈ0 
ΟΒΌΓοΟΒ ἴδ ποῖ ἰο Ὀ0 δοιῃρδγοα ἰοὸ ὑπο νου] ὰ ἰῃ ΔῺΥ 
οὔ 3 ροου δ ν δηὰ αἀἰδιι ηρυ θείη ρ οδιατοβ; ὁ. 1 
τηιιϑὶ ἰσγοαῖ 84}1 ταϑὴ ἢ 50}} δηα4 γἱιιθου ΒΥ ; 6. 18 
ἸΔΘΙΠΌΘΥΒ τηαϑὺ ἀἰβοῦαγχο 8]} οὐ] ζαϊϊοηβ δηὰ ἀυ- 
ι1θ6 Ὀοϊοησίπρ ἰο ὑμ6 Βοσὶδ] γο]αιΐοηβ; ἀ. ΤΟΥ 
ἹΛΌΒΙ ἀο χοοὰ ἰο 4}} τλθῃ ; 6. ΤΉΘΥ τηυδὺ 80 8880- 
εἰδίο τὴ} ΘΙ ΠΏΘΙΒ ἃ8 ἰ0 Ὀ6 80]0 ἰο νγοῦγὶς ἴἦῸΓ (Δ 6ΙΓ 
Βαϊ γδιἱοη (γν. 9, 10).---Γ 89 ὑμπαύ δύ ͵0.50}γ 
Ἰίδοίο ἰο δ υγοὶ σοηβυγο, δα τηδὺ ὈῸ6 Θχοοϊμμλι- 
πἰσαιοα, δῦὸ ὑμ6 ΟΡΘΩΪΥ͂ ἱπλλογὰ] δηὰ Ῥγοΐβῃθ. 
Βαϊ ψὨΪ16 ἐπ 686 σμαγδοίθυϑ ἴθ (μ0 ΟἸυ το ΔΓΘ (0 
ὈῸ )πάχοά Ὀγ ἐμὸ Οπυτσοῖ, τΌ86 νον] νἱϊπουϊ 18 ἰο 
Ὅο Ἰοῖδ ἰο ἰδὸ ἠυάκιηοπΐ οὔ αοἀ. μὰ ε}ιν}8 
λδυάσιποηὶ ἰ5 ἰο Ὀ6 οχθγοϊβοα ἰὼ ὑπὸ Οδυγοῖὶι ἰπ οΥ- 
ἀδν ἰμαὺ (ἰβΒοβὸ σι ἃγο ἡυάροα ὈΥ͂ 1ἴ ἸηΔΥ, 1 Ροβ- 
δι 016, οβοδρο ὑἐμὸ σομάεοιμπαίίοη δναϊης ἐδ6 
πογὶὰ (νον. 12).} 

ΒΤΑΒΚΕ:---ἼΥ οΥἱ] 6 Δ] οτνϑᾶὰ ἔγϑο οοῦσβο, 9 
ΤΟΒΌΪ, τι ῖ}} 6 8 βοιι]οὰ Ὑϑηΐοῃηθ88 οὔ ομδτγδσοίον, 
Ἰεδαϊπρς (86 ροσβοῦ ἰοὸ οοιτημῖῦ ἰδίαν πὶξποαυὶ 
ΤΈΞΟΓΥΘ---γοϑ, αὐθη ΪΓ Ρ᾽ ΘΒ ΓΘ δα ἀοίοττηϊπδ- 
τοι  δηα (θη ἰο ἱζποῦθ ρυ}]ῦ, ΟΥ Β0 ἴο γδγη 8 ἢ 
τ ονοῦ ᾿8ὲ {πὸ νυἱ δὶ θη θα Β}}4}} ποίὶ 6 808- 
Ῥοοϊοὰ υπάον (116 ἔαῖτ οαἰδῖάθ. Α]π 88 118 ἸΌΓῈ- 

ἴῃς 0168, δῃᾷὰ τυὐδβὶ Ὀ6 πυπίοα ουἱ ἱβγουρὰ ἐπ. 
41}. ΑἸαβ, ἔον 6 ἴϑνν ζοῃυΐηο Εδϑίοῦ ἀδγβ ΔΘ 
Ομ  βϑιδηβ ΘΕΊΟΥ͂, γογ. 8.---ΟὐὁἨ ν δὶ ῥχοδὲ 18 1 9 
Ἰοᾶνὸ ἰμ9 ψοτ ἃ δηὰ β'καὶκ ΑΎΤΑΥ ἀπ {10 τηουἰδὶ8 
δηὰ οἷοῖίβ οὗὐ (89 νυ] ἀθγπθθθῖ 186 οἱὰ Αάδῃηὶ 
ψ1}} ΒΚ κ ἢ (66 ονθ ἰμοσο. Ὀγίνο πἷ ουἱΐ, 
διὰ ὑμοη Ν1}} (δ γ ποδὶ 1861} Ὀ6 8 ὈΪοβθϑα 580]}- 
ιυἀο, Ποσο ΟὨγὶδί τὶ }} δολθ δηὰ σοπνοσδο Ψ](Β 
ἰ860. 8.0 δϑβοοίδία ψὶ ἢ ΟΡΘῺ ΒίΠΏΘΤΒ 88 ἰο ἰθδοῖ, 
ποῖ ἸΘΔΓῺ----ἌΓΏ, ποὺ ΘΟΠΒΓΊΩ.--- 6 }0 ἰο ᾿ἱ{6, ποί 
πδδβίθῃ 9 ἀθαὶλ (τον. 9--10).---Ποοἱκ ουἱ ἴον ᾿οπιθ; 
Οαοά ν}}} ἰδιεθ οἂγϑ οὗ ἰδίῃ ρβ δὈσοδί.---ὰ γάον 
ῖο οἰδοοιϊΐνα ΟΒΌΓΟΙ αἰδοῖ] ηθ, (8.6 πιδ)οΥ 1 οἱ 
ἴο Ομυγοῖ τιδὲ ἐποιμβοῖγοθ Ὧ6 Βουπα γογ, 18. 

ΒΚΕΙΕΝ. ΒΙΒΕῚΙ,:---ἰὐ ΛὮῪ τόοὴς 18 τηδ6 ρου Ὁ]16 
διὰ ἡυάρχοα, σουηῦὺ ἰδ ποὺ 88 δὴ ἐπίυνΥ; ἴῖοΥ ἃ 
Φεπυΐϊπο Ῥαγὶ βοδιϊου σΘαυγοβ ἰμαὺ 8 ἀο ῃοῖ 
νι πάγον ΟἿἿἊΡ ἰηϊαῦ Υ ἔχουν δοπαάθιμπιίοη δὰ 
ἀοφιτυοίίοη, Νον μὲ Ομ γίϑι ἢδβ αἰδὰ 70. ΟΌΓΡ 
υβιὶδοδίΐοῃ, δῃὰ βοηΐ τι6 ΗΪ8 ϑρὶἰὐ Ὁ ΟἿἿΣ 88π6- 
δούλου, ὑπ ῬΘΥΒΟΠΆΙ Ρυγὶβοδίίου ΙΔΔΥ̓ ὈΘ 
υβῦν σοααϊγοὰ, ͵ςε ουσῆέ ἴο ἀο ἰΐ, Ὀφοδιι56 ΠΟῪ 
Ὑ6 688 60 ἰἰ---ποί, ΒΟ ΟΥΘΣ, ἴῃ οὰγ ΟΥ ἢ δίγοηρία, 
νυΐ ἴῃ ἐμαὶ οὗ οὐν σίβθη ϑαυϊουν (νοῦ. 7).--Ἴ 8ὸ 
γιὰ ῬδΒΒΟΥΘΥ ζοϑίϊγ) οὗὁἨ ΟΒγ δι ϊδὴ8 18 [0] ονοα 
ὈΥ 8 σοππίϑηϊ διροσοϑϑῖοι οὗ ϑαθαίμ8, τ μογοῖῃ 
Π6Ὺ ΟΔΙΪΥ σὶϑθ τἱ1} ΟἸτὶδῦ ἰ0ὸ ὨΘΠΘΒ8 οὗὨ Ἰ1ϊ79. 
Η6 νδο δ.)88 ἰφαγποά (18, θορϑ Εδϑίοσ 8}} ὑ89 
ἰἰπιθ. ΟἸ Υἱοῦ 8 1116 18 1118 116: διὰ (ἢ}18 1176 15 
Ῥεδοθ δηὰ ἰοῦ ἰῃ ἐμ Ηοὶν αἰιοβί. Η8 ἔδβιῖνα) 
ΜῚ11 ἰογχαϊμαῖθ ΟἿΪΥ ΒΘ ΟἸγὶϑί οοᾶ808 ἰο ὃ6 
ΥΟΓ. 8.---ΠΠ ψγὸ τουϑὺ ὈῸ βυγχοιυπάρα ὈΥ ἰδ 
ΨΟΣΪΑ, Ἰοὺ τ᾿ι8 (ΔΚ σᾶγὸ ἰο δϑϊ46 11} ΟυΣΒΟΙτ 68 
ἱστοῦ ἃ δομπβίδηίϊ ἱπγαχὰ Ἰη Θγοοῦγδβο τ ἱ1} Θά, 
Ιῃ βιυοῖὶ ἃ ο889 (ἢ6 πογ]ὰ Μ011}} ποῖ δσιι Ὁ8. 

ἨΕΥΒΚΧΕΙΒ:--Το ῬοΥΐσορο οἢ Εδβδβίοσ. Τὸ ἐδῸ 
ὙΟΣΊΒῪ σοἸθὈχαίίοη οὗ Εδβίου ποτ ὈΘΙΟΏ 8 ---ὶ, 
τοροηίδῃοο τὐ. 6, 7; 2, δῖ δηα ον, Ὀδοδιιδθ 
οὗ τϑαἀθπιρίϊοῃ Ὑυὸῦ, 7; 8, ΠΟῚ ΓΟΒΟΙΥΟΒ [ὉΓ 
ἄτοδίοσ βδῃοι βοαίϊοη (ΥΟΥ, 8).--ὴο 116 οὗ 8 
Ομ νιδιίδη 18 ἃ σοῃίϊπιουβ Εδϑίογ.----Ἰ, ἴῃ ο68861688 
Σορϑῃΐδῃσθ 8ηἀ ΒΟΥΤΟΥ͂ [0 1888 ἔ8}}; 2, ἰῃ ὁ0η- 
διδηὶ Ἰοοκίης ἰο ΟΒτὶβί, ὑμ6 γίβϑῃ, γεϊσπὶηρ [ογά, 
---Εἰδβίουῦ δ8 [ῃ6 ζοϑίϊγ) οὗὨ 8 βρίγἰϊυαδὶ γοϑΌγγοο- 
ἰ1οη---Ἰ. 118 ἈΘΟΘΒΒΙΥ 8.8 8 πιΘΙ οὶ α] οὗ (ἢ 6 ΑΡροϑ- 
ἰδοῦν, βίῃοο ἴγομι 006 δίῃ [86 ψΒΟΪῈ Γ66 ἢ85 ὈΘΘᾺ 
οοὐσυρίθα γγ. 6,7. 2. 7 βΒῃονβ (8 ῬοΟΒϑὶ ὈΣ ΠΥ 
οὗ γοαοιρίίζου. ΟἾΥ Οπ6, Ομ γὶδί, ὁδὶ τὶδθ τι 
ἔγοσωη ΟἿΣ 18]} τσ. 7. 8. 10 18. ἃ ζϑῆθγαὶ ἀδιηδιὰ 
ἰο ψδὶῖκ ἴἢ ἈΟΎΠ6ΒΒ οὗἉ 16, ἰῃ οτά ον ἰο Ὀφοομμα δὲ 
ΤῸ Θίθτ8] 116 ἱμπγοῦρ Ββαποιβοδύϊοη (Ὑ6Γ. 8). 
ΗξκυβΧΕΒ. 

Ε. Υ. ΒΕΒ6ΒΕ:---Ἶό, ἰοο, Βαγὸ ἃ Ῥδβοδιδὶ 
1}. [ὑ ψὰ8 ἃ εἰ ἔσο ἀοὰ, μδί 88 ἀοά 
ἔγοσῃη 8 ἴῃ σοίαση ἢ Ἦο ἢδνυθ (110 ἐγωὼδ ῬΆΒΟΒ Δ] 
Τατοῦ. ὝΑοὰ σϑαυΐτοβ οὗ ὰ8 86 ἴσιο Βαδίοσ- 6 Κο. 
Βαὶ Ὑ1160 ἱπρσταίυας, ἐἢ νγὸ τὸ αἰβοροάϊομε 
(τον. 7). θαὶϊν νουἹὰ τὸ οοἸθογαίθ Εαβϑίογ ἴῃ 
δρὶγιί, ὑγονυϊαθὰ νὸ ἀδιγ δοκπον)οάρο, ΘΠΪΟΥ͂ 
δηὰ ρῥγαΐβο οὔὖν Ῥδβοῖδὶ Ὁ, ὙΠῸ γγ88 Β]αἰῃ 1ῸΣ 
Ὁ8 ΟὯ60 1ὉΓ 811 (Η οὉ. χ. 10). “Το ἔπηο οὗ [ῃ9 
Ν. ΤῸ. ἰβΒ. ἃ ρογροίυδὶ ζδβδί} Ῥουὶοα,᾽" βὰγ8 Αυ- 
δυδιϊηο. οὐ νογὰ δσδοσίβ γοὺυ ἰὸ ρυσροὸ ουἱὐ 
(86 οἱ Ἰοαγθη, δηὰ ἰἴ γοὺ σοίαβο, γοὰ ΔΚ γουῦ 
Πδίυγα] ΒΟΟΓΏΘΒΒ Δ᾽ Οοί ΒΟῸΣ ΒΟΌΓΟΡ ἰδτγοαρὶι (δ 9 
Υἱο8 δου (16 58}} οὗ γοΟυΓ ογρροδίἰΐοη ; Ψδακ- 
085 {0 Γ8 ἴο δι} - ΘΟ οἀ688 δηα τηδ]ϊσο, δπὰ 
ἰμάοϊδησο, ἰο δρίϊθ δηὰ ν]ὶοϊοάμθθβ. Βιιΐ Σἶ, ὁ 
[Π9 ΘΟΒΊΤΑΓΣΥ, οὐὖν οἷά ἸοαΎθη 18 διγοοίοηθα---ἰῦ νγν9 
δάμεν {16 νυν γί ἰπῆσομοο οὗ {86 Κριγὶς, ἰμ6α 
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ἱπδιοθδὰ οὗὨ νι ὶοκοὰ γοϑίβίδποο τὸ 580} Βοηθδβέ Γ9- 
Ροπίδποος ἱπδίοδα οὗὨ ΘΒ ΥἾΒμΐπς Τ.8}166, γγὸ δοσορὶ 
186 ἰγαϊὰ ἴῃ Ἰοσο. [Ι͂ἢ ἴἰμὸ υηϊοανοηοα Ὀγοδὰ οὗ 
ΒΙΠΘΟΥΣΥ δπὰ ἔγαϊῃ γὸ οΟἰΘὈΣαὶθ ον Ἐδβίου ὈΥ 
αἸἰϊονίης ουγϑοῖνοθ ἰὸ Ὀ6 τορχουθὰ ὈΥ ἰδΒὸ Ἰἰρμί 
(ΕρΆ. νυ. 18), διὰ ὉΥ αἰνίπξ βόμον ἰὸ ἐμ ἰγα(ῃ. 

[Ε- Υ. ΒΕΒΕΤΒΟΝ:;--- ΥὙὸ δ΄ῖοὸ υπ]οαγοηθά.᾽ 
Ηοτο ἰδ ἰδ9 ἰχὰθ οοποορίϊοι οὗ ὑπὸ Ομ υχοὶ : γορο- 
ποραίθα ὨυπηδηΪΥ---πονν 116 υἱ τ ουὶὺ ὑπο ᾿Ἰθαυθα οὗἁ 
ο]ὰ ονἱ]ϊ. Τὸ Οδυγοὶ γΥἱβί 019 δῃὰ ἱπυ δὶ ὉΪ0, μον - 
ΟΥΘΡ, ἰο Ὧο αἰδϑιϊηρσυϊθθα; {μ6 ζΟΛΙΟΥ δοιμροδβοα 
οὗ {Π0 θη γγ ἰῃ (818 20 οὐ ἐμαί ὑχοΐοϑθ Ομ σίϑί, 
{86 Ἰαἰίοῦ βοὴ 88 ΘΥΘΣΥ͂ ΟἸ ΌΣΟΙ 18 ΟὨ]Υ ροίθῃ- 
141} δηὰ σοποοίγθΌΐν, δοοσοτάϊης ἰο (8 ἰά66. ΕΓ 
ψΔηϊ οὗ ἱεοορίης [680 αἰδϑιϊποὶ, ὑνγὸ Κτδηα ΟΥΤΟΥ 5 
αιίβο: 1. ὕπάμο βουοεῖ ιν ἰοτναγὰβ ἰδ 9 ἰαρβοὰ. 2. 
τοῖς Ῥυγίβηι ἰῃ (δ 6 τηϑίο οὗ δβδοσίδίΐου τὶ 
6 του], 18 Ῥθορῖίθ, 1.8 Ὀυβίποββ, 1ϊ8 διηυβθ- 
τθηίβ. ὕπάον, 1. Τμὸ δἰϊθρὶ ἰὸ το {δ6 
ΟΒυγοῖῦ ΘὨΟΓΟΙΥ ΡῬΡΌΓΟ τησδὶ ΟΥ̓ΟΡ Δ]1, ΟἾ]Υ 888 
ΟΒυτοῖὶ υἱδέφίς 856 τηυϑὺ Βορᾶσγδαίθ ἔγοπι ΠΟΥ ἃ]} 
υἱδίδί6 ΟΥ] ; ΒΏ6 τλυϑὺ ΒΟΥ͂ΘΣ ἔγομη ΠΟΣΟΥ͂ 4]}} δυο ἢ 
ζοτοΐχῃ οἰθιθηΐβ 88 ὉΘῸΣ ᾿πππἰ δία κ8 Ὁ1]6 τηδν]5 οὗ 
ἐμοῖς δἰίθῃ σι. Ηοτν ῬυΣ ἐγ τουϑὺ 6 γἱδβὶ Ὁ]6 
ῬΟΣῚΥ, ποί 1ἀ68]; τοργοβοηίδίϊνο, ποὶ ρῥασγίδοί. 
ὕπάοσ, 2. 9 ἃγὸ ποὺ ἰὸ ζοὸ ουὔἰϊ οὗ ἰμ:6 ψοΥ]ὰ, ναὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἰο (ΔΚ Θδσϑ, ἰῃ δϑβοοϊδίληρ ΝΟ δίπηθγα, μοὶ 

ἰο τϑοορῃΐξο ἰμθῖα δ8 ὀγοίλεγδ, οσ δα ζυ]8}}ἔτις ἴῃ 
ΔῺΥ ἀοργοθ (δ ΟὨγἰβιδη 566 1. 

[7. ἘΡΎΔΕΡΒ :--- Ἄγ. 11. Ναίωτε απὰ Ἐπά 
οΥΓ Εἰ χοοπμημπίοαίίοα. 1. ΤΒο παίαγο οὗ ὁχοοσηΐηυ- 
πἰσαίϊοα : 1. Μοτοΐῃ ἰδ οοηϑὶδίβ: α. 1ἰ 6 ῥσὶ- 
γαϊνο οὗ {9 ΘΠΒΑΣΙΥ οὗ μὰ 6 ΟΒΌχοΟΙ, οὗἩ Ὀτοί ΓΙ 
ΒοοΙοὺΥ Ἡλι ἢ} ἀΐ8 ΠΘΙΔΌΟΣΒ, οὗ 1ΐ8 76] οσβμῖρ, διὰ 
οὗ 118 Ἰπίθγῃ ὶ ρυ νι ϊοκοθ; ὁ. Ῥοβιιίνον ἐἰ 8 ἃ ἀὁ- 
Ἰνοόσϑησθ ὑπο (ἢι9 οδἰαταϊεϊοβ ἰοὸ Ἡ ΒΙΘΝ ἐμ ο80 ἃτὸ 
Βιθ)θοὶ ψχο Ὀθοὴς ἰο (86 Υἱβὲ Ὁ16 Ἰηράοτα οὗ {π9 
ἀθν:}, δῃὰ ἱπίο {δ βρθοΐδὶ ρονγοσ οὗὨ ϑαίδη, υ8ὸ 
ἸΩΩΥ͂ Ὀ6 Θμρ]ογοὰ ὈΥ ἀοὰ ἴος ἰδθ ἰπδιοιλοη οὗ 
ΒΝ Ομ δ ἐδοιηθηξ 88 ἐμοὶν δροβίδου ἀθβεσυεδ. 2. 
Βγ σοὶ ἱπῆϊοίοα : α. ῬΓΙΔΔΥΣΥ, Ὀγ Ομ σὶδὲ ; ὁ, 
Μιηϊδίογια!ν, ὉΥ ἰὰ9 Ομυσχοῦ. 11. ΤῊΘ Ῥσοροῦ 
Β᾽ 6οίδ [0Γ δχοοιητη υῃϊοδίϊοη. 1. ΤΊο89 ΥἹΟΥ͂ 
πὶϊοϊοα ΌΥ͂ 5.088 βίη. 2. ΤῈο οθάγείο! Υ Προ ὶ- 
ἰοηί. 1ΠΠ, ΤΏΘ οῃμὰβ οὗ οχοοτησηυπἰοδίϊΐοῃ. 1. 
Τπαὶ ἐμ ΟΠ ΟΓΟΝ τὰδὺ Ὅο Κορύ ΡυΓΟ, δὰ ἱἐἰ8 ογὰϊ- 
ΠΔΏ6ΟΒ πἀεῆ]οα. 2, Τη δὲ οἰ ΒΟΓΒ ΔΥ Ὀ6 ἀοίοστοῦ 
ἕγοια Ὑἱὶοκθάροθβ. ὃ, Τηδὺ ἰμ6 σΌΣ μαγιὶοβ 
ΤΔΥῪ Ὀθ τοοϊδὶπιθᾶ. ΙΥ̓, Μοίϊνοθ ἰο ἱμὸ ἀυΐϊγ. 1. 
ΤῈ6 ΠΟΙῸΣ οὗ ὕθδβυβ, δηὰ οὗ Ηἰ8 το] σίου, δπὰ Ηἱ 
Ομυγοῦ. 2. Οὺξ ονῇ 8. Τὸ μοοὰ οὗ 
ὑο80 ΒΟ δῖοὸ νἱίβουι. 4. Βοηθυοΐθποο ἰοσνγὰβ 
οἴξοπάϊηρς ὑγοίμγοι. ὅ. ΤῊ δρβοϊαίο δυϊμοσίιυ οὗ 
Ομ σἑβι.] 

ΧΙ..- ΤΑΟΚ ΟΕ ῬΒΟΡΕΒ ΟἩΌΒΟῊ ΚΡΙΒΙΤ ΙΝ ΤῊΒ ΜΑΝΑΟΘΟΕΜΕΝῚΤ ΟΕ ΤῊΕ ΟἿΣ, 
ΒΕΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΗΌΚΟΗ- ΜΕ ΜΒΕΒΒ ΑΜΟΝῸ ΤΗΕΜΒΕΙΨΈΕΞ. 
ΒΕΕΟΒΕ ΗΒΑΤΗΕΝ ΤΕΙΒΟΝΑΙ. 

ΓΪΤΙΟΑΤΙΟΝ 

ΟἜΑΡΤΕκ ΥἹ. 1--11. 

Ῥάαγα ΔῪ οὗ γου, μβανΐηρ ἃ τοδίίοσ ἀραϊπϑὲ δῃπούμογ, ρῸ ἰὸ ὑμ6 ἰδτ Ὀθίοτο ὑμ6 πη ὐαδὲ, 
2 δηά ποὺ Ῥοίοσο {δ βαϊηίϑ᾽᾽ )ὸ [Οτὶ 407 γ89 ποὺ ἰζῃον ὑπαὺ {86 Βαϊ πίβ 8}8}} Ἰυᾶάψα τ 
ποῦ δηὰ 1 ὑπὸ που] 888}} θὲ Ἰυάμοα ὈΥ͂ γοῦ, 8.0 γ9 ὉΠΤΟΣΓΠΥ [0 ᾿υάμα {86 

8. βῃιδ]οβὺ τηδίϊουβ ΚΏΟΥ γὸ ποὺ ὑπαῦ τὸ 888}} ᾿υρ8 δῃρ6}8 7 ΒΟῊ τηῦο ἢ τηοτο [0 ΒΑΥ͂ 
4 πούμιηρ οὗ ὑίηρβ ὑμαὺ ρογίδι ἢ ὕο {1118 οἷ [1 (μθη γο μᾶυθ ἡυάρτηθηίβ οἵ ὑΒῖηρβ 
ὅ γροχίαϊῖηρ ἴο {818 116, βοῦ {θὰ 0 Ἰυάρα 80 δῇῖθ ᾿ϑαβῦ οδὑθοιηθὰ ἰπ {86 οδβυγοῖ. [1 
ΒρΟΔ Κ΄ ἴο γΟῸΓ 8Βῃ81η6. 188 10 80, ὑμαῦὺ 6 ΓΘ 18 ποῦ ἃ ἯΠ80 ΤΏ8 8 ην γοὰ ἴ 50, πού 

6. οηθ' ὑπαῦ 8114}} 06 80]6 ὑο ἡπᾶρθ βούνθθῃ ἢ18 Ὀγού σοι ἢ Βαῦ Ὀγοίμοσ ρορῖὶ ὅο ἰδτν τ 1 
ἢ Ῥγοῦδου, διὰ ὑμαὺ βϑίοσθ (86 πῃθ 6] 6 618. 

διῃοηρ γοα, [ἃ 0588 ἴο γου"] ἰνβδοδυβθ γ6 ζῸ ἴο ἰδ οὔθ ὙΠῈ δπούῃου. 
ΝΟΥ͂ ὑμογθῖοτθ ὑθογθ 18 πἰίουν ἃ ἔδλυϊξ 

ὙὮΥ ἀο γε ποῦ 
8 ταῦμον (8 Κὸ στοῦ ΥΥ̓ΒΥ ἀ0 γ0 ποῦ ταῦθον δι )8ν ψυμγδεΐυεδ ἰο Ὀ6 ἀοίταυθοά ἢ ΝΑ, 
9 [Οἱ {δΠὸ σομίγαγυ, ἀλλά] γ9 ἀο στοῦ, διὰ ἀοίγαπά, δὰ ὑἐδιδι5 ψοιιγ Ὀτοι γε η, 

ΚΚΠΟΥ͂ γα ποὺ ὑμαῦ ὑμ6 υητὶρ ὔθουβ Β88}} ποὺ ᾿π μοῦ (μ6 Κιησάομι οὗ Θοὰ 1 
[ον ἢ] 
Β6 ποῖ 

ἀθοοϊνοα : ποθ} ΦΟΓΠΙΟΔίΟΓΒ, ΠΟΥ ἸΔοἸδίοσβ, ΠΟΥ δά οσοσβ, ποῦ οδιηϊπαΐθ, ΠΟΥ 
10 ἀθυβετβ οὗἨ ὑμθηιβοῖνοβ ὙΠῈ τηδηκὶπά. ΝΟΥ ὑμῖθυθδβ, ΠΟΥ δονθίουβ," ποὺ [ποῖ, οὐ 
11 ἀγυῃκαγάϑ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΪΘΥΒ, ΠΟΙ ΟΧ(ΟΓΓΪΟΠΘΓΒ, 8}.4}}}0 ᾿Ἰῃ μογὶῦ ὑμ9 Κίπράοῃ οὗ ἀοά. Απὰ 

ΒΌΟὮ ΜΟΥΘ ΒΟ6 Οὗ γοὰ: Ῥαῦ γὲ Δ΄6 ὙΔΒ6α, θυῦ γ6 8.0 βαῃοίῆθα, θαῦ γα δῖὸ υβιλβεά 
ἴῃ {86 πδπι6 οὗ ὑπὸ [ωτά “6808,.} δῃὰ ὈΥ {δο Ερὶγιὺ οὗ οαν αοἀ. 

Δ ΨΥ, 2.-- ΤῈ οπιδαίου οἵ ἦ ἐπ [ἢ ρα. [9 ΓΟΘΌΪΤΥ δυδία!ποὰ. [Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ. Οοᾶ. δίῃ. δηὰ δούθσγαὶ νοσαΐοτια ἐπθοσὲ 11. 
Δ Ψ6γ. 8.--- ΔΟιηδ πὴ Γαδ λαλῶ ἐπαῖοδα οὗ λέγω δῖνος Β 
δ γεν. ὅ.---- Ἐνι [ἀοσογαϊηρ ἴο Β. Ο. 1». Οοά, Ε1η.}. Τδοὸ δου 

Ἑ. Ἰδου ἢ ΟΓΘ ΟΟΙΠΔΟΩΪΥ δυυθείςυἱοά ]. 
ἐμοα ἔστιν ὙΜΙΟΝ [6 1088 δα! μοχίσοα [ρϑιῶς Ἰουμμὰ ΟἿΣ ἴῃ ἢ 
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4Ψέοτ. 

ω ".] 
δ᾽ Ψος. .--Τῆο ἔθο. δα ἐν ὑμὲν. 
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ὅ.--οὐδὲ εἷς γεοῦαδὶν , Πεῖ ἰουσὰ ἰὰ Ὦ23 1. ὅγτ. σ πα. διὰ πιο αἰδί ρὰ ΌὉγ Ὑοτάθπογί. Τθο οὐ δαίοῃ 
οὔ[ε [ἰπ Β. Ο. σοά. 8[:.] ἰδ ἰο Ὀ6 δ: ἰσυυἱοὰ ἴο ογογοίκιις, {πὸ τγαυδογίογ ῥμϑϑσί 
οὐδὲ εἷς Ὀοίογο σοφός ἃγτο ογἰ ἰοα] δἰϊοπιρίδ [0 τοδβίογο ἔδο ἰοχὶ.) [786 ἴοταιοῦ 

ἀἰγθοῦν ἔγοτὰ σοφός ἰο ὃς. ΤΠιο οὐδείς ΟΥ 
(οαπά ἰα Β. 6. [,. Οοά. βίη. δοὰ (6 ἸαῖΓο 

Το ἐν π)ἊἂΘ ΡῬτοῦ Δ} ἰηϑογίοά ἴο δοοοτὰ ψἱ ἐδ τἸηοδηΐης: ΧὩ Ν, κίνομ ἴο ὅττημα 
[Α. Β. 6. ἢ. 1.. Ουά. δ᾽π. Α11 οὐκὶ! 11 δὰ ἰ( ἐθ γαϊοοῖϊοα ὉῪ Μόγον, ΑἸΐ,, δοτάθ. ββίδῃ θυ, πόνγονογ, γοϊϑίηβ 21.] 

4ΦΨον. 8.--Τὴο δα. δα5 ταῦτα, ὙΠ Ὦ [9 ποῖ ΨΥ ΔΩΥ͂ πιο 8 80 Ὑ{6}} δι Πογίξϑα 886 τοῦτο [πν ἰοἢ ἰδ Τουῃά ἰπ Α. Β. Ο. Ὁ. 
Ουᾶ. 8ι5.}] εὶ νὴ εἶτφῳ, βρ Ἀπ (ἢ9 Ρ᾽ΏΓΑΙ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο οομίογι ἴ0 [86 ἔνγο γϑγῦ8 

 ͵ος. 8.--Το9 Κοο. 
1. Β. α Ρ". Οοὰ. 8ιη. 

Ῥγοοραϊηρ. 
δὲ πβοῖὸ οοωοςῦ ογάοι βασιλεία» Ὀοίοξο θεοῦ. 86 νοῦ. 10. [Τ}9 ΤΟΥΟΓδῸ ΟΥ̓ΔῸΣ 16 Ἰουπμὰ ἰῃ 

8 Υ͂ος. 10.--ΤῊ9 ἍΝ οὔ 986 ὑννἴὸΘ 18 τογοσδοὰ ἴῃ Ὁ. 1... ἃ ἰδσχο ὨΌΌΟΣ οὗ ἔδο οσυτεὶνο ΜΆ8. δηὰ ἴῃ 1.0 ατοοῖς ἐδί ΠΟ .8. 
πλοονέκται οὔτε κλεπται͵] 

ὃ γος. 10.--Ἰμὸ Βδο. τι δοῖ. 88 οὔτε δοιοείηρ ἰο Β. Ὁ.31, Βαὲ οὐ Ια υπα ἰῃ Α. Ο. σοὰ. 8.1] Βυὲ ἐδ δι: μοσί- 
εἰου ἴον οὔτε αυϑ [09 δα πλῈ δἷδο ὕβίοσο ἐμο (οἱ ονσίως Ὑυτὰδ. Α. Ο.. Οοά. ϑίη. διὰ ὑδμὸ ὕ"οϑὲ οτἰ εἰςαὶ οὐϊ τοι, Βουσονοι, γοδὰ οὐ 
ἔδοτοὸ Πκονίθ.) 

10 ον. 10.--ΤῊο.ο δα. [86 οὐ θοῦτο κληρον. τ οΣ τϑδ, Ροεγἢα 
} γος, 11,..ὅὕΤἭ᾽ἥλ νανϊδιίουο οὗ ἡμῶν εαἰΐος κυρ. διιά οἵ 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

[““Το σοπποοίϊοι οὗἁὨ ἐμῖ8 Ῥδυδρυδρῃ σῖ}} ἐμο 
Ῥτθοθάϊης, βϑϑῖλϑ ἰ0 Ὁθ, Α8 ὺ Βδγνϑ ποίη ἰο 
ἀο στ Ἰυάρίης ἴμὸ Βοαίμθῃ, 8ὸ τὸ οὐκὶ ποῖ ἰο 
ἔο ἰο ἸΔῈ Ὀοίοτο ἐμϑηι, ΟΡ βυβοτ βοτὰ ἰὸ υάρο 
υ5. Τμ15 αὐρδίϊοη 88 ποῦ Ὡ6.7. [ὑ ν»δβ μοὶά 
ὈΠΙΔΎΤΓΙΙ διηοης (πὸ 96007Χ8 [ὉΓ ΔΩΥ͂ 96 0 0 της 
ἃ ἰαγϑαιῖ! ἀραϊηδὲ δὶβ σοπ τη θῃ ὈΘίοΓΟ ἃ ἀθη- 
16 )υάχο, οὐ ἰδ9 στοιπὰ ποῖ ἴῃ ἔχ. χχί. 1, 10 
5 σογληιδηοᾶ: “7686 δ’6 ἰῃ9 ᾿υἀπιοπίβ τ] οἢ 
ἴδοι 5}. βού Ὀοίογο᾽ -ποῦ 6 Οθῃ1165, ας 
Β6πὶ --οἰβ 908. “1Γ ΔΩΥ Οη0 Ὀτγὶηκθ ἰἰι6 
ἡυάγσηχοηίβ οὗὨ 15γ89] θοίογα (89 αἀ θη 198, 6 ργο- 
ἴδποϑ ἰῃ9 ηδιη)90 οὗ αἀοὐ, δὰ ΠομοΟΣΒ ἢ 6 Ὡδη16 οὗ 
δὴ ἰἄο]ὃ. ΤΟΥ ἯὨΪΟ 80 ἀὁ κἰγο οσοδβίου ἰοὸ {πὸ 
ΒΙΓΔΏΖΟΓΒ ἰ0 ΒΥ, “866 ΠΟῪ Ὠδσιβοηΐοῦδ ὑΠΟΥ͂ ΔΥΘ 
ἯΠῸὺ πουϑὶρ οὔθ αοα,᾽ Τ|ιδ τἱρεὶ οὗ βειπρ 
ἐμεῖς οὕσῃ ἀἰβρυίΐοθ, τγἅβ οοποοϑαοά ἰο ἐμ6πὶ ὈΥ͂ {116 
Βουιβ8β; δά ἢθῆδο (6 Βρθοοὶ οὗ 64]}][οὸ ἴ0 89 
δον γὰλὸ δἰϊδοϊοὰ 53ι. Ρδ], [ἢ ἰδ9 ἄτϑί θαρίη- 
πἷηρ οὗὨἩ ΟἸΥΙβ δ γ, [6 βασι συΐϊο ψου]Ἱὰ ὈΘ 
ἈΔίυγαΙγ Βοϊά ἰο Δρρὶγ. Τ1|ι6 οχίβίθῃοθ οὗ 80ρ8- 
γτϑίρ δοιιγὶβ ἴον (89 ἀϊβρα 68 οὗὅὨἨ Ομ βίῃ 5 δυιοηρ 
(μοιβοῖγτοϑ, ἰ8 ᾿ρ! οὐ [77 πὰ (δὶ8 Ῥαϑβαβρθ. 789 
ἀροβίοϊϊο σοπδβιϊίυϊϊοηβ (11. 4, ὅ, 46, 47) δπὰ ἰῃ9 
ΟἸοιμοηί 69, ἰπ ἰδησύδρθ ουὐϊἀ ον Τουπά θα ρου 
18 τοχί, ἱΡ}ῚῪ ἴλ6 εχίδίθποο οὗ βοὴ οουγίβ δί 
(6 ἐΐπλθ τ μ πη {Π080 ΟΥΚΘ γογὸ ΘΟπλρ θα, ἑ, 6., 
ΔΌΡΟΓΘΠΕΠΥ δουὶ Α. Ὁ. 1606. θη οπο οὗἁ ἰδ9 
Ῥϑυιῖ65 γγχ8 ἃ Βοδίμϑῃ, ἰμθη 6 νγ88 (δουρί Ἰὰν- 
ξΖαὶ ἐο ργοβθοιίο Ὀοήουο ἃ Βοδίμ θη ὑγὶ 04]. 

ὕηάον (686 οἰγοιαταηϑίθη 68, ἐΐ νγα8 πδίυγαϊὶ (δὲ 
{80 βαπιθ ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΥ͂, ΜΓΐο ἰῃ ἃ τιϊχοᾶὰ βοοίθὶυ 
οἵ εν 88 δαὶ ἀθηι116 ΟἸτἰβυίδη5 σπ ἱμγου ἢ 80 
ΤΩΔΩΥ͂ Οἶδε Υ ἀορανγίπιοηίβ οὗ Βυταδη 118, βου α Ὀ6 
εἰν Βοτὸ αἷβδο:; διά ἱμαὶ ἰδ Ἃδη 19 ΟΝ βεϊδη8 
βιοι α 5.1}} νυ θὰ [0 ΘΔΥΓΥ οἱ ἐδμοὶν 1 χαιλοπ 8. ἴῃ 
(80 58πὶι5 σοιιγίϑ ἰο νυ ἰοσῖ ὑΠ6Υ δά ὈΘ6 πῃ ργου οι ΒΥ 
δοοιδιοιμο, δη4ἃ ἰο ἱπάυϊσο ἰδ9 δβδηιθ ἰἰἰἰσίοιιθ 
Βρίσιι πὶοὰ 84} ομαγδοίογισοὰ ἐπ ἀτϑοὶς παίΐου 
ἔγοια [86 {ἰπλ6 οὗἩ Ατνἰδίοριδηοϑ ἀοσηνετὰ, Βαὶ 
ἷπ Ἡβαίθυοῦ ὙΑΥ ἰδἰ8 ἰθϑηάθπου οὶ κίθαίοα, (89 
Ἄροϑβιῖθ [Ἀ6γ6] ἰγϑαίθ 10 αἰἱοροίθον ἰστοβροοίλν ον 
οὗ δὴν 7 εν 8 οὐ ἀϑῃι]6 δυβίοαι, απὰ οοπο πῃ 9 
ἱῤ βο οἷ γ οὰ ἰμ9 στοιπὰ οὔ (δ)ο Ἰονγ Υἱϑυγβ τ σὰ 1ἱ 
ἱπιρ᾽ θα οὗ ἐλ6 κγοδίῃηθεβ οὗ ὁ Ομ ἰβιϊδ 8 ῥσὶνὶ- 
Ἰοζοβ, δὰ 086 ο᾽ ΒΘ} 685 οὗ (μ6 Ὀοπά οἵ ΟἈγΙδιἴδη 
Ὀχοϊποσδοοά." ΆΗτάννξτυ.) 

ὕεκπβ. 1. Ηοσθ αἷδο, 88 ἴῃ ΘὮΒΡ. υ., ἐβοσθ 8 ἴῃ- 
ἀἰσαίθαὰ 6 Ἰδοῖς οὗ ἰσὰο Ομγβἐϊδα δρίγιὶ ἰὼ {86 
ἔβίϊητο ἰο τιδἰ ἰδία ἰλ6 ΒοΏοΣ οὗ ἰδ 6 Ομαγοῦ. [π 
(λ6 ἔοττωου σδδὸ ἰζ δ'οδῸ ἔγοιῃ ἃ νϑὴΐ οὗ πιοτζαὶ 
ἐδυιθδίμο88, ΠΟΥ ἔγοπι δὴ ΘΔ ΒΙΥ ἰοσαροσ, δπὰ 
ἔγοτα θέα ΟΥ̓ 688 οὗ ορἰπίομ, Το ἰοη οὗ δά- 

» δογί θα ἢ δοοοξάδησο τὶ τἢ [Π6 δατηθ ἐπ τοῦ. 9, 
δίϊος ᾿Ιφσοῦ ἀγὸ υπάοσιυ θά] ἰμδοχιίοβ. 

ἀγϑϑα ἷβ βανρ.---ὮΔ 19 ΔΗΥ οὗ γου.---Τἷθ 18 
ποῦ ἱγοπίοδὶ, 88 Βοῦγδα ον ἱπηαρσὶμοδ; Ὁ ἰΐ 15 [86 
ἀϊγθοὶ ουἱθυγχϑὶ οὗ ἱπράϊκηδιὶοῖ δἱ 9 ἀπ σοῦ 
οοπάποί, πιδηϊοϑίθα [8πα 4180 δὲ {16 σὶβκ δα, 
“Τὴ ἰηὐιγοά τηλίοϑιν οὗἨ Ομ ἰβιΐδη5,᾽, 88γ85 Βο;- 
κοὶ, ““ἷ5 Β6ΓΘ ποίβα ΟΥ̓ 8 ργιδηά νογὰ." ἸΤολμᾷν, 
δυδίϊπεγο, (9 λαυς {δά λεαγτέ ἰο ἀο ἱμαὶ ἴγοια τὶ ἢ 
8 }υϑὲ δ6η86 οὗ ἰμ9 Οἰεγἰδιϊαη ἀἰχαϊγ ϑμουϊά μαγν9 
τοϑισγαϊποά ἔμβο. Ηδτγτο ὑμ6 δυ]ρ8 16 ΡΥ τυδί 
6 τοβζγαρα, 8 σομβί ϑίϊῃ ςὶ ταδίην οὗ ἀοπιῖ]9 δοἢ- 
γοσίβ, βίπορ ὺ γὋϑ ΔΊΥΘΔΟΥ ἃ ουδίοταῃ διιοπρ {110 
ον ἴἰο σῇοοδβο ὑπο ΟὟ υπιρὶΓ68--- πανί 8 
τη δῖῖθ:.--- Πρᾶγμα ἔχειν 18 ἃ ρΡχῶ86 ἀδποίληρ οἶγ]]} 
Βυϊΐ5, ΘΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἰῃ ΙηδίίοΥΒ ΟὗὨ ΙΠΟΏ;ΘΥ͂ δα ΡοΒ- 
ΒΘΒΒΙ0ηΆ.---ααϊημαι δ οὗ 61---οὐὗἨ οουγβο, ἃ 16]- 
ἸΟῪ συγ ο ἢ -Ἰηθῦογ---ζὸ ἴο ἰανν,---κρίνεσϑαι, ἰο 
δεραταίθ οπεδεξ, (9 ραγί ἥγοπι, (θα ἰο οοπίεπά, ἰα 
δίγίυε, 4180 0 ἀδδαίε, διὰ ἰμαὶ ὈοίοΟΥΘ ἃ ἰγἱ θη Α]. 
“ἘΠῚ5 Ἰογο οὗ [ἰχαιϊοη.---ἃ τοιηπδηί οὗ (89 οἱά 
Ἰθᾶύθῃ ὙὙΒ16 ἢ ΔοοΟυπαἀ θα δηιοῦρ (6 ὑτα Ἔ ΟἸΙΚΟΥΒ οὗἁ 
ΟοΥηθ---ἰηδὺ Βαγοὸ ἀογνοὰ δρυπάδπί ποιτὶβἢ- 
τηθηὺ ἔχοι ἰμὸ ἀἰνί βίου οχἰβιϊης ἰὼ (6 Ομ αγ ΟΣ." 
ΒΕ58ΕΒ.---Θἔοτθ---ἐπί, 85 ἱῃὰ Αοίβ χχὶϊὶ. 80-- 
το υπυδὶ--τῶν ἀδίκων. ἸΤθοΒ0 το {})86 
μοαίμθη. 80 ἱπ δίῃ. χχυὶ. 4δ, ἰμ8Ὲγν δτὸ οδ)]]οά 
ἁμαρτωλοί, δίππεγδ; ΜἘΠῚ {6 ΙΒγδοὶΐθϑ, οὐ ἐδ6 
ΘΟΠΙΊΓΔΥΥ, 8ΔΓΘ ἰδγιιθα δίκαιοι, 7μδί ; δά. χυ]!]. 
20; χυὶϊ. 17; χὶ. 156. Τὸ ἀοβιρμδίϊοη “ υπλυδί᾽ 
18 Θαρ]οΥθα ἰο Ὀτγίηρ οὔ ΙΏΟΥΘ ΣΟΙ ΠΘΏΙΥ ἐπ θ 
ΔΌΒυΓἰἰγ [8πἀ (μ6 Ρο6γ1}} οὗ βοικίπρ [ῸΣ γιμδίϊοο πὰ 
ΒΌΘΙΝ δ αυδτίου. [ὁ δχ 18 Ἰο80 ᾽ὸ τοῖα ἰὺ ἷ8 
ΔΡΡΙΪοα δ ἀουοϊὰ οὗ ἰμδὺ ἰσὰθ σἱρθοιβηθ88 
Ὑ ΒἰσὮ 18 ουπά Δ]0 πο ἰὼ αἀοά᾽ 5 Κἰηχαάοτι, 88 νἱἢ- 
Βοϊάϊης ἔχοπι ἀοἂ Ηἰΐβ ἀπ, πὰ ἐπογοίογθ 88. υἢ- 
48] 186ἀ ἰο δαἀταϊπίβιον ἡ υϑι109 δπιοης Ηΐ8 ΡΘΟ0Ρ]9. 
Ομ ἀγίων (Ξοὺὲ ἔσω οἰαρ. ν. 13) οοιαρ. 1. 2.--- 
ΦΡΩὰΪ ἄοοβ ποὺ ἴἰθσθὸ οοπάθιῃηπ ἰμοθθ Ἧ8Ὸ 
ΤΟΙᾺ ὨΘοΘβδβιΐυ ΠΑΔΥ͂Θ 8 σδ0180 ὈΘΙΌΣΘ ἈΠΌΘ]οΥπς 
δυάχοβ, 88 ὙΏ6Ὲ 8 ῬΟΥΒΟΙ 18 δυϊηπιομθὰ ἰο0 οουγὺ; 
Ὀὰΐ ἰμο89 ψᾶο ο᾽ ἐλεὶγ οἱση αοοοτὰ Ὀτὶηρς ὑμποὶν 
Ὀγοίμγοα ἱπίο (18 δἰζαδἰΐοη, δηὰ μΒαγ885 ὑπ τι, 88 
ἰλ πόγο, ἐβγοῦρσἢ πιθϑηβ οὗ ὑπ ο]ΐονοτβ, τ 116 ἀύ 
8 ἷπ ὑμποὶν ῬΟΥΟΣ 0 ΘΙΩΡΙΟΥ͂ Θλοίμο Σ᾽ ΓΟΠΛΘαΥ.᾽ἢ 
ΟΑΥΥΙΝ. “μὰ Ὀοβίάο5 ἰμ9 βοαμάδὶ οὗ βιιοἢ 8 
Ῥτοοοραϊΐηρ, 85 ὀχροβίῃρ ὑπ 6 1} Σ᾿ ΘΓΏΔ] αἰ ΠΣ ΘΠ 68 
ἴο {89 6γ68 οὗἩ ἰμ9 ποδίμοιπ, ἰμοσθ 6 ΓΘ οογίδί ἢ 
Τογιιυ]αγὶθ ἰο θ6 ροηθ ἰβτοασὶι ἱπ {86 ποδί βθῃ 
1ὰν Οουτίθ, βυοἢἢδ δὃὲ δαϊυγαίΐουῃ ὈΥ οαϊμθῃ 
Βεἰελοβ, ψ ἱο ψουὰ ἰπτονο ὕδοῖα ἰῃ 1ἀοἸδίγουϑ 
Ῥγδοίϊοϑϑ,᾽᾿ ΟΒΡ8.] 
κε. 2. δ Βογθ 068 ου ἰο 880 811} γι ΒῸΡ 

ψδί δὴ οηἰίχο αἰστοραχὰ οὗἁὨ ἰΠο ἰχὰθ αἀἰκηῖ οὗ 
186 ΟἸ τ βέλδῃ δίδὶθϑ νγδβ ουϊηοδὰ ἴη ὑμὶν σοπάυοί. 
--Οἱἵἱ ἂἃἂο γα ποῖ Κπον.--- Το “οτ᾽ Ῥγοβοηία 
8 δἰίαγηδίλνο, βυρκροβίϊηρ δοπθ οὐ ὺ δ 86 0 
ἰδοῖν οοπάμοί, υἱΖ., ἐμαὶ οὗὨ ἱχαογάποθ; διὰ ἰὰλ9 
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ἰπίοστοχαίἷνο ἴοσττα αθϑαὰ ἰπιϊππδίο8 ὑπαὺ ἰὲ 88 8 
συ] ΡΔὉΪ6 ἱρπογδποθ οὗ δὴ ἱπάνθῖ180]6 δὰ ρῥ]δὶῃ 
(γαῖ. [“΄Τ 18 αυοδίλου,᾽ δαγ8 ΟΕ Β., ““Ο00ῸΓ8 
ὯΟ 1688 Π88 ἐεπ {ἰπι|68 ἴῃ {818 Ερίδι10, δῃἃ ΟὨ]Υ͂ 
ἐιοΐοό ἴῃ 41} ἰὴ 9 τοδί. [1 νγδϑ ἃ ΥὉΥῪ δὲ πιοάθ οὗ 
Το ϑίγϑῃοθ ἩΠῚ|Ὼ (Β080 γὰο τδαυμπίθα ἐμοιηθο ᾽ γ 08 
χιοδβὶ οὰ μον Κπον]οάκο.᾽᾽7--᾽ἰΒδῖ 8} Ββαϊμῖα 
8.41} ἡυᾶρο ἴδ6 ττοσ]ᾶ 7---Τ18. 18 {89 ΟἿΪΥ 
οἷοδυ, ἀἰσγοοὶ ϑηυποίαιο γ͵ο Βδγθ οὗ ἰδο ἰγυΐὰ 
Βογθ δχργοββϑά, ἐμβουρὰ ἰΐ ἰ8 ἱῃ ροτίθοι ΒΔΥΠΙΟΠΥ 
υἱτἢ σοποϊ 108 Θ᾽ ΒΘ ΒΟΥ ΖΓΠ1δ6ἀ.᾽" ΒΌΒΟΕΒ. 
ΤῊο τογὰβ ἸΤΩΡΙΥ τοῦτο ἰΒ8ῃ 88 ἱπαϊγοοὶ ραγίϊοὶ- 
Ῥδίϊου ἰὰ (89 ἡυάᾳπιοῃί οὗ {μ9 ποῦ]ά, δυσὶ 88 18 
Ῥγχουσμὺ ἰο Υἱὸν ἴῃ Μαδίδ. χὶΐ, 41, νθογο ἴἰ 18 
δαϊὰ: “Τὴ τποὰ οὗ ΝΙΏΘΥΘΙ 88}Ὰ}} τἱδθ Ὁ ἴῃ 
υάριπιοηὺ ρζαϊηϑῳ {18 σοηοτδίζοι,᾽" ἐἴο., υἱΖ., {παὶ 
η οομίγδδὲ νι ἢ {η6 οοηάασί, οὐ ζα 11} ὀχ: ιοα 
ὉΥ (μϑῖὰ, ὑλ6 ρυὺ οὗἩἨ [86 πον] ν}} Ὧθ βοὶ ἔοσί ἃ 
ἧπ οἴθατος ᾿ἰσῃί, [80 ΟἾγΥδβ. δηὰ χτιοδίὶ οὗ ἰδ6 
ατοοκ [οίμονβ, Εγδϑιηυβ, ἤογβ.]. ΝῸΡ ἴθ ἰὶ 
τηοϑηῦ ἰῃαἱ ἰΠ 0 βαϊη8 γ}1}} δ᾽ Τα ΡΥ πρΐΐθ ἐῃ δϑβοηῦς- 
ἷῃρ ἰο ἐμ! 6 δϑηΐθῃοθ ρὑγοπουῃοθα ΌὈΥ ΟΠ τἰβϑί 88 88- 
ΒΟΒΒΟΙΕ ΟἹ διἷ8 υάδριηοηὺ βοδὺ [ΒΔΓΏ68, εἶ αἰ.7; 
ὯΟΥ ὑμαὺ (ΠΟΥ 1π ΒΟΠ16 ΚΘΠΘΓΆ] ῸΥ Ὑ}} Ὀ0 ρὶοτ!- 
βοά νι Ηΐπι, [ϑ6Β]θυϑ., ΗΠ ογάθῃ., ΒδΡπο8.]. 81}}} 
1.88 ἀο ὑπον σου ἰ0 δὴν ζυίυγο ὑπ ϊοϊαὶ ἔππο- 
ἰϊοηβ, τ] ἢ Βαἰηῖ8 ΓΘ 0 ῬΟΒΒΟΒΒ ἱπ ὑμπὶ8 νοτὶά 
88 18 ἈΥΐησ668 δηὰ γυ]οτθ, [Πἱριοοί, Υ ΒΙΓὈΥ]; 
ΠΟΥ ἰο ΘΩΥ͂ ΡΟΘΟΌΪΔΥ ΔΌΪΠΙΙΥ ἰο οδεϊπιδίθ (ἢ 6 τ} 
οὗ (19 νοῦ] ἀ᾽ 8 ορἰῃΐομϑ δὰ ἀοίΐημ5, [Μοβῇ. Βο- 
86ῃ.7 (ἰϊ. 16, δοπιρ. γοσ. 8). Απὰ Ἰοϑβί οἵ 41} δΓθ 
1Π6Υ 0 ὈΘ ἱπίογργοίοτϑ οὗἩ ἰδ ΘΒ ΌΣΟΝ 88 (ἢ 9 ῬοΥ- 
Ῥοίυαὶ υάμο οὗ ἰμὸ ψον]ά, ἱπ 5Βὸ ΔΓ 88 ἴὰ σαΥγὶθ8 
ἐμ Ἰίσὺ τσ ἢ οὐοῦ βοραγϑῖοθ (86 ἀδυκΏθαβ οὗ 
[86 τον] ἔγομι 186]{. ((4.8.)}. Βαϊ ἔπογ τϑίον 0 
ἐπδὺ γοϊσοϊης νυ ἱ{} ΟὨγΙϑί τ ΒΙΟΙι 18 οἸ δον ο τὸ ὑγο- 
τηϊβοα ἰὸ ἰῃ6 {δι 7], (Βοπι. υἱἱἱ. 17; 2 Τί. ἐἱ, 
12), ἀπὰ βόσυθ ἰ0 ἀθῆπθτοοσο ϑχϑοίυ {86 ἱπηροτὶ οἴ 
πὸ Θχργϑβδίοῃ: “φοσ βϑα 1} Ηϊὰ.᾽ ὙΒδὺ νγβ 
8814 δβρϑοίδ)ὶν οὗ (86 Αροβί]98, ὑμαὺ ὑπ 0} βῃοιυϊὰ 
“510 οὐ ἔγχοὶνθ ἐπ ΚΟΠ 68 ἡυα ρίηρ (89 ὑποῖνο ἐγ 068 
οὗ 8.86] (Μαΐ, χὶχ. ἐδ}; 15. ὮθΓ6 ὀχίοπαοά, ἢ 
ΖθΏΘΓΑΙ, ἰο0 8}} μι γι 1] ον 6.5 οὔ ΟἸ γὶϑί---Ηἰ8 
ΤΟΥ] Ρ6ΟΡ]6, ἱπ τσοϊδιϊοῃ ἰο {μὺ ρογιΐοῃ οὗ {δ 6 
Σαο0 ΜΨΕϊςοὶ 8818}} ρογβὶδὺ ἐπὶ 1.6 Ορροδί(ίοι (0 {86 
αοδροὶ, υἱΖ., 1} 6 τοῦ], [πὰ βμοτί, Ρδαὰϊ Β6ΓΘ 88- 
ΒΟΣΙΒ 06 δοίλγο ραν οἱραύϊοη ὉΥ ὑπὸ βαϊπῖ8 πὶ ἴΠ 6 
αατοῖα! ψόοῦὶς οὗ ΟἸτίϑί, βυσὴ 88 15 δϑδογιδοὰ ἰὸ 
ἰμβοὰ ἱῃ Ῥδη. Υἱῖ. 22: “«Ὁ]1}} ἐ8ὸὺ βποῖοπίὶ οὗ 
ἀαγ85 οδιηθ6, δπὰ Ἰυϊκιιοηὺ νγὰ8 χίνϑῃ ἰο ἴ}10 Βαϊ ἢ 8 
οὗ {π6 Μοοί Ηἰσῃ; δηὰά {ἰδ {ἰπ|6 σδῖὴθ ἰπδὺ (9 
Βαϊ αἱβ ροκβοββοὰ ὑμ6 Κἰηράοπι. [7186 Βᾶπι6 Ῥγο- 
ἀϊοιΐοι ΓΟΑΡΡΘΑΓΒ δζαΐη ἰῃ (80 Αροογυρλαὶ Μοοξ, 
Ϊβάοαι 1Π|. 8: “ἼὙἸΒΟΥ ((λ6 σὶριίθουβ) 8}18}} 
υάχο ὑπὸ παίϊοῃμβ, δὰ ἤδυθ ἀοιηϊπὶοη ΟΥΟΡ ἰδ 9 
Ῥοορίο, αμὰ {]οὶν Ἰοτὰ 888}} σοΐχι ἴογουον ̓ ; 
δ᾽90 ον, τἱ. 26, 27; χσ. 4-6, Τθδὶ {ἷ8 15 ἐδ 
οἰομαθηΐ ἰη (ποὶν ΖΙΟΥΥ͂ Ῥίον ἐπ 6 Αροβιϊο δ᾽ υά θβ 
ἰο, 6 σοπίαχὶ ΟἸΘΑΡΙΥ βῆονθ. [86 18 ὑμ6 ἰῃ- 
ἱογργοίδιϊο α]80 οὗ ΟὉδ)νίη, Βοσὰ, ΑἸ, Βιίδηϊον, 
δὰ οἰμοσϑ. Αηὰ ἴξ ἰ58. ΡΙΔΙΏΪΥ (86 ΟΠΪΥ [6 η8}9 
οη0. Τ7|ι6 ΟἰΠΟΥΒ ἅγὸ οἰΐπον ἴοο ἔδν ζοίο ι θα, ΟΥ̓ 
ἸΠΙΡΙΥ͂ 8 ΠΠΟΓΘ 99η6.4)] δοαυδιὶπίδησο τὶδὰ ἐπο 
Νον Τοβίαπχοηΐ, ἴῃ 118 ῥγοϑϑηΐ ἵόγαι, ἐμλ8η σου ]ά 
μανθ Ὀδοη ροββι δὶθ ἴον (86 σου αἰ ῖϑηδ: πα γγ9 
οδημοῦ ΒΌΡΡΟΒΟ {μα ἰδ 6 Αροβίϊθ νουϊὰ Ὀ6 1 ΚΙ Ὁ 
ἴο σοηδίαον ὑπο ῖν ἱσηοταῃοθ οὗ ἰδ πιδί(ο 8 διι- 
ξοβίοἀ ἃ ἔν ρτουπὰ ἴον γοῦυακο. Βα ὑμθ Ῥγο- 
ῬΌΘΟΥ οὗ ΒΔ Ἐ16] νγ88 ἰη ὑπο ὶν Βδηαβ; δῃὰ (89 8- 
εἰοἱΡαιοη5 οὗ {116 ὅπ] ὑσὶ απιρἢ δηὰ σΊΟΣΥ οὗἁ ἐδο 

γἰχζμίθουβ ἀπνὶηρ ἐμο γοῖχῃ οὗἨ ἰΒ6 Μεββίδη, πὸῦθ 
ουγγοοΐ δηιοηρ ὈΘΙἰΘΥΟΥΒ; δηὰ {80 ἱρῃουὶηβ οὗ 
ΟΥ̓ΩΓ-]οοκίηρ οἵ {8080 Ιηδίίοῦβ ταὶ τγ6}} ἢδυθ 
Ὀθθῃ σοργονθά. [Ιῃ ἔδοὶ ἰμ6 ὅπ8] δῃὰ σοιϊαρ]οίθ 
ΒΌΡΓΘΙΊΔΟΥ οὗ ΟἈχὶδιΒ Κἰηράοπι γ88 δ᾽γοδαὰν δὸ- 
Βυγοα ἴῃ [Π6 ὙΘΥΥ ΟὨαγϑοίοσ οὗ 1ἰβ μοδὰ, διὰ (δ 
ἴον σου] πού 0 αἀἰδβαγονοα τἱϊμουὶ οθποῦθ 
ἄομο ἰο ἴδ Ἰαίϊου, Αδ ἰο ἰδ ολαγασίεν οἵ [6 
ἔιαποίϊζοηϑ τ 8168 [86 βαϊηἰϊβ τσϑγθ ἰὸ {118], ορίῃ- 
ἸοΏ8Β ΜΠ] ὙΑΙῪ δοοοσαϊΐπρ (0 {6 υἱονδ δἀορίοα ἱπ 
χοβρθϑοΐ ἰο [860 παίασο οὗ [86 τ] 6 πη δ] ΚΊΟΣΥ, δά 
οὗ ἐ{9 τοϊδιΐοι τ ἴοι ἐμθ οδυγοῖ 011} βυδίδὶῃ ἰο 
π9 ᾿ψοΥ]ὰ δἱ (μδὶ ἰἰμθ. Βυῖϊ τ μδίουοσ ὑμ680 ἴπ80- 
ὑἰο 8 ΤΑΥ͂ Ὀθ, (0 Ἰδηραδβο 6} ἀοβουῖθ68 ἰΒθιὰ 
ῬΙΔΙΗΙΥ ᾿πιρ] 195 {86 ΘΧΘΡΟΪΒ0 ΟΥ̓ ΔᾺ δοίϊγϑ δυργο- 
ΤΩΔΟΥ͂ ἰὼ ἰΐ6 αἴἴεϊγβ οὗ (6 σου], Τμδῖ σδῖοὰ 
δοϊοΐδβ δ΄ὸ ὀχροοϊθαὰ ἰο ἀο ἰδβθῇ, σηυϑὲ, ἱπ ΒΟΙη6 
ἯΒΥ, Ὁ0 δΔηΔΊοζουΒ ἰο ἐμ6 ἀυ(Ἶ 69 το (ἢ 6 ΑΡοδ- 
116 το ΠΡΟῚ {Π6 ΘΠ ΡΟΝ -ἸΔΘΙΩΌΘΥΒ (0 αἰβοθδῦθ 
ἴον ὑΒΘΙΊΒΟΙΥΩΒ ἴῃ ἐμ 6 Ῥζοβοιΐ αρὸ. ΕῸΥ {885 Γο- 
ΒΟ; [89 υἱοῦ οὗὐἠ Ἠοάχο δηὰ ΒδσμοΒ δη οὐβοσβ, 
ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΣΟογοποα ἴῃ ἴπ6 ἰοχί ““ἴο {89 ἴὉ- 
ἴᾳΓο δηα 8η4] ἡυάἀριηθηὶ" (τι ἃ βοτηονβδὶ υἢ- 
οογδὶπ δἰ πϑίου ἰο Ὥδη. Υἱῖ. 22, 88 {βουρὰ ἐδ 
ὀγοπί ροϊηϊθα (ὁ ΒΟΡΘ Ὑ67Θ (88 Β81Πη6 88 {86 ΟἸ ΒΥ), 
ταδὶ 9 ΒβΒοεὺ δϑὶάὰθ. Οἱ ἐμπδὺ οσσδδίοη ἢ 9 βαϊπἰδ 
ΔΡΡΘΑΥ ΟἾΪΥ Δ8 {80 τείέπως οὗ {6 Φυάρο, δηὰ δσὸ 
ΒΟΎΒΘΓΘ ΣΟργοδοηϊοα 88 ἰδἰκίηρ δὴ δοιΐγο ρδγὶ ἷπ 
86 ἰγῖ8]. Τμὸ ἰάρβα οὗ Βαγῃθθ (δαὶ (πὸ βαίη(β 
8.6 ἰ0 υάρο πο σου] ὉΥ δὲ ΠΙΡῚΥ͂ “ ΘΠ σΟΙ ΡΘΕ Ὡ 
186 ἱβγοπο, δὰ Ἥ δδβϑηίηρς ἰο Ομ γὶβι' δ υὰρ- 
Ἰ,Θηΐ,᾽ δηὰ ΟΘΟΌΡΥΪΗΩ “8 ρΡοβὲ οὗ ΟΠΟΥ ΑΒ ἢ 
ὑΠ60Υ ΨΟΓΘ δβϑοοίαιθὰ πὶ ἷγὰ ἴῃ )υαρταρηί,᾽" 
ΠΔΡΑΙΪΥ βυϊΐ8 186 δι γ]ο οὐ (9 ΑΡοβί θ᾽ Β γθαβϑοπὶῃρΊ]. 
Τὴὸ πδίυγϑὶ σοποϊυβίοη ἤγομι 8]} (18, υἱΖ., (δαὶ 
ῬΘΥΒΟΩΒ ἀοϑιϊποαᾶ ἰ0 80 ἸΟῪ δὴ οϑῖδθ, ουρδὶὺ 6150 
ἰο Ὁθ ἀθοπιοα πουίῃγ οὗ ραβϑεΐης ᾿υάρστηηοπὶ οἱ ἐδ 
υὑἰδίπρ τηδίίογ8 οὗ (δ 1178, 18 ΡῬαΐ ἴῃ ἐμ ἥογαι οὗ 
ἂ 4υθδίϊοα, ΘΧΡΓΘαϑῖγο οὗ ϑδϑιοἸβῃπιθηὶ. ΤἈΪδ, 
8ἃ5 8 οὗἴϊοηῃ {πῸ 6886, 18 ἰεἰγοἀυσοα τῖϊῃ δὲ “δηά. 
ΤῈ αὐθϑίΐοῃ, ΒουοΥ ον, 18 ποὺ ὑΠΟΥΘΌΥ τηδὰρ ἀθ- 
Ῥοπάθηϊ οχ ἐμ ΡὈΓΘΥΪΟῸΒ ΟΠη6, 'ΚΠΟῪ γθ ποὺ ἷ᾽ 
θυὺ ἐὺ αἰδηβ Ὁγ ἐἰ8011.---,αΑαΑπᾶἃ ἰΐ δίδου γοδ 
ἴ89 Ὑγοσ]ᾶ ἰβ ἴο 06 ἡπἀρμοᾶ.---ΤῊὴὁ. ἠιυά6 8 δύο 
ἰοῦ σοποοὶγϑα οὗἁ 85 οοῃδίϊταϊηρ ὁπ9 γαϑὶ 8886 1)- 
Ὀ]Υ, ἰῃ 189 πιϊάϑὺ οὗἨ τδίοι ἰδ 6 δαὐααϊοδιίοη Ῥτο- 
οοθβ. Τ7πὸ ὃν ὑμῖν ἰβ ποῖ Ῥτϑοΐβοὶ Υ δαυϊγα- 
Ιϑηὺ ἰο : “του ἢ γοι,᾽ 88 ἰῃ Ασίβ χυϊὶ. 81 ; ὯΟΥ 
ἰο : ὑφ᾽ ὑμῶν, ὃν γοιε, ἰβουχὴ 18:6 86η86 ἷἰδΒ δϑουϊ 
89 Β8η6; ΠΟΥ: “ἷΏ γοιυ;,᾽ ἱ. 6., Ὁ γοὺ ὀχϑι- 
Ρὶο: Ὀυΐ ῬΓΟΡΘΟΣΙΥ: ἐπ ίλὲ πιίάδί 97 ψοι, δῃὰ 80: 
ὑεΐογε ψοιι: (εογαπι). [ΙΝΕΒ ἃ ΧΙἧ,. Ψ111., εἰς. 
“ἩφηΟ6,᾽ δ. ΜΒυΕκ, “1 ἰ8 ουὐἱάθηύ {μδὶ (80 
Βαϊη 8 ὑπ θιηθοῖνοβ ΓΘ (0 Ὀ6 ἐη6 ῥυάσοβ βἰἐτἰης ἴα 
ὁιυάρπιοηί. Απὰ ἔν 18 οι ογοα ἰπ υἱοῦ οΥ͂ {110 
Το] } οὐ κριτηρίων, βῖποθ (6 ΟΠ τἰδβιδὴ8 ᾿υἀ χης 
ὑβογοίη, δύο σομποοίγθα οὐὗ 85 ὁη0 ᾿υάἀϊοΐα)] δοη- 
Θουγθθ, ἤοῦ ἴὴθ9 βαῖϑ οὔ σοργοϑοηιϊίηρ {89 ἰάο8 
το γ9 Υἱν γ᾽]. Τπο εἰ, δ ἴῃ εἰ κρίνεται, 
88 186 σοηίοχί βΒδονεθ, 18 ποί τηθϑῃΐ ἴ0 ὀχ Εἰ ὶὰ 186 
λυάρπιοηὶ 88 δἱ 411 Ῥτοθ)οσπδίΐθαὶ, θὲ ΟὨἿΥ βίδίοβ 
ἰν 88 ἱπάυθι Ὀ Ῥγοβυρροβοά ἴῃ νν δὶ ἔο! ]οτδ. 
Το ποίΐοη οὗ Τα τὶ ΒθΓῸ το γ68 ἰηίο (16 ὉΔ6Κ- 
στουπά.--ΑΥγθ γ8 υυσουῖν οὗ ἴ86 δ:18]16 δῖ 
ἡυᾶδριλοαῖδ 7---Κριτήρια 15 ἃ ννογὰ ιι8οὲ ἰο ἀδηοῖθ 
ὈΟΓῺ Ρΐδοθβ ΟΡ Θουγὶϑ οὗἁἉ ὑγ1818, δηὰ δ͵80 (μ6 {γ14}8 
{ποτηβο 1 γ768 τ αἰ σἢ 8 ΤῸ ἔθ γὸ 618, Ηδτγο ἰἴ τ ΘΔ ἢ 9 
89 Ἰαἰὶον, δὰ ἐδ 016 οἴαυδο 8 ἰο 0 ἐδίκοη ἢ 
8 ΔΟΙγ 80:89, 9. ἄ., δᾶῖο γο ὑπ νογίν οὗ ΒΟ - 
πᾳ ὑσίδὶ ἴῃ (116 Βι28}1θβὲ τωδϊίοσϑὶ [ςΜδον, ΠΚθ 
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ἂο  εἰΐα, ΟἸβ}., ΗΠ οᾶγο, οτάἀ5., υπάογβίπαὰ ὮΥ 
κριτήρια, ἰχὸ ὩιδίίοΣβ ἴῃ ἰτὶδὶ, 88 Ὀοίίον δυϊ θα ἴἰὸ 
ἀμ οοπίοχί, γον. 4, 7, θυὶ ΜΟΥΘΤΥ Βαγ8 ἐδπδὶ {818 
ἷθ ΘΟΒΙΤΆΓΤΥ [0 8}} υβ856]. Τὸ δαϊθοίϊνο ΒΟΥ 
(ἐλαχίστων) τοῖεογβ ἴο 1π6 τηδί(ουβ Ὀγουρμῦ ἰοὸ 
1.18}, δηὰ νϊοἢ Δ.’Ὸ ΒΟΙΘ ἀοδὶρηδιοα 88 οὗ ἰδθ 
πιοδὲ ἰΥἸδίηρ δβοτί, βαυϊηβ ἰο ἀο ΒΡ ῚΥ ἩΪὰ {16 
ΘΑΓΓΒῚΥ “Τἷη6 δηὰ {πῖπὸ,᾿ 1|κὸ χΥΐ. 10. 

Υεμβ. 8... ΚΏΟΥ γθ ὕοϊ ὑμδῖ νγὸ 588]} 
ἡπυᾶρθ δηᾳ69157 ἴο σὺ δοιϊδίης οὗ ᾿πὶπ 685 
ἐμαὶ ρῥουίδὶῃ ἴο τἱβ 11{67---ἰΑ 8.11} ἰοῦ 
οοίγαβϑὶ ] Βαυΐ διὸ πο γθ Β6ΥΘ τ} 40 ΘΒ. 1008, ΟΥ̓ 
ΟἿΪΥ ΟΒΟἾ ΟΥ 86 ὙΠ ἰὸ ἰδκὸ [Π6 Βοδοῃὰ οἰδβ6 
85 ἃ ΘΟΤΟΪΊΔΡΥ ἢ ᾽΄᾽ 06 μήτιγε ἴῃ ἐμ δτβι ᾿μδίδῃοθ 
ἸΩ68η8, ποί αἱ αἰΐ (άδϑοιν 1171. Ρ. 280. [Β08. στ. 
1.:.}). δῃᾷ {δθῃ: ψες πιμοὶ ἐεδ8, ἰὺ σου] βϑϑίῃ 
1ο ἱπάϊοαίο ταὶ {ποτ ἰ8 δ'δὸ ἃ βεσοπὰ αὐυδδίϊοη 
Βογθ. 8ο βΒ6ηβ6 ἱμϑὴ πσου]ϊὰ Ὀδ6: “Ουν λυαϊοϊαὶ 
ῬΟΎΘΟΥ, 85 γ6 Οὐζῶϊ ἴ0 ΚΗΟΥ, οχίθηαβ ούϑθῃ Ὀ6- 
γομὰᾶ, Θν ἢ ππίο σο]οϑίῖ] Ὀοΐπρδ; δῃουϊα 1ὲ ποί 
186 η Ὀ6 μὸν ὅταϊ δρρὶ)ϊεά ἰο ἰδσγ δὶ δ) πιδίίοσ 
ἧ. ε., ΒΟΥ τσ ἢ ΠΟΘ ΠΟῪ οὐκὰὺ ἰΐ ἰο Ὀ6 ΔΡὈΙΠ16ἃ 
ἰο [8659 ---ἰἢ τοδροοί ἰο ὑπο ἔδοὶ ὅτβί δ᾽ ὰθὰ ἴο, 
“80 ἡυδαίηρ οὗ δηκο]β᾽, γὸ Ιημυδὲ δί {Π6 ουἱδοὶ 
Ῥυὶ δ8:4θ δύθσῪ δχρδηδιΐοη, ἩΒ16 ἢ ΤΩΔΙκ68Β [86 
ῬΈΓΔΒΟ ΘΧΡΡΟΘΒΙΥ͂Θ οὗ δοιηοι ἷπρ ἸΠΘΥΪΟΡ ἴο [86 
Ὑ0ΥΚ οὗ Κυάρίης ἰπὸ που]ά, ἰπϑιοδα οὗὨ βοτηοίἷης 
πο ἢ 15 8ὴ ΒΟΥΎΘΠΟΘ ὉΡΟῚ ἰἰ---Ἡ Ποῖ. {818 Ὀ6 
ἄσπο ὈΥ ἱδκίηρ "δη618᾽ ἰο τηϑδη ΘΈΣΙ ΟΒΊΘΟΓΒ, 
ΟΥ Ὀυίθδϑέβ, οὐ ἔθδοιοσθ ἀἰβιηραΐβϑα ἴον ἀθΥ 1} 188 
συπηΐησ; δηαὰ ὈΥ βυρροδὶπρ ἐμ υἀρτηοηῦ Βρόκ ὴ 
οἵ ἰο 6 οὗ ἃ δβρί᾽ γἱίυ8] Κὶπά, δ σοι δίῃ ἰο (89 
ΘΙΤΟΥΒ οὗ {π680 Ῥδγίΐ6β, ΟΥΓὁ ἰ0 ὯΘ ΕΥ̓́ΘῺ 8 ΙΏΠΘΓΘ 
ΔΌΣ ἰο Ἰυάρο, (6Θ 4]. 1. 8). Τὴ6 ΟὩ]Υ μοϊπὺ ἴῃ 
ἀουδὶ 18, ΒΟΟΣ ΔῊ 5615 1 ΠΈΠΟΤΔΙ ΔΙῸ γοίοστοα 
ἴο, ΟΥ ἹΔΟΣΟΙΥ ρμοοὰ δ ρ618, ΟΥ ἸΠΘΓΟΙΥ ὈδΔὰ ΟΠ 68. 
ΒΕΒΒΒῈ Β8Υ85: “Ὀοΐἢ οἶδ8808; ἰο {6 ἀδιηηδίϊοη 
οὔ ἐπ ο Ὀ6Δα, Ὀυὶ οὐ ἐμο κοοά, ἰο ῬΓοποῦπ66 ἃ ἡ ρ- 
τηοηΐ οὗὁὨ Ὀ]οδαίηρ, βδίῃ9 ὑπ  Ὺ 1} 6 υπϊἱοὰ τ} 
Ὡ8 ὉΠΟΥ͂ 0π0 Ηοδὰ ἢ Ομ γϑι᾽, (Ερβ. ἱ. 10). 
δίπιοα, ΒΟΎΟΥΘΡ, (89 1άοα ἰμδὺ χζοοα δῃ 0 }5 ἃγὸ 
τοδὶ, ὅπᾶδβ βυρροσχὶ ΟὨΪΥ ἷπ ἐμαὶ Τοϊδίϊοπ τ 16 ἢ 
1867 δυπίδὶη 10 ὈΘ᾽ΊΘΥΘΓΒ, εἰηιοα δὺ ἱπ ΗΘὉ. 1. 14, 
δοὰ ἴῃ ἐπ ΒΥροίμο 1681] ΟΧΡΤΟΒβίο ἔου πὰ ἴῃ ΘΔ]. 
ἱ, ὃ, δὰ ἰηδβϑίυομ 88 ρορᾶὰ 86.618 ΔΙῸ ΥΟΡΓΟ- 
δοιϊοα 85 ΓὙΤΠΙΒΒΙΗρΡ 8 ρῬδτὶ οὗ Οτἶδί᾽ 8 σοϊΐπυθ ἴῃ 
υάδριποπὶ, δπὰ 88 δοϊϊῃρ (86 ρμασγί οὗ ογὔζδῃβ δῃὰ 
ἘΠΊΠ65865 οὗ Ηἰδθ ἡυαϊοῖα] τογκ, (Μαῖι. χ δὶ, 89, 
χυϊ. 27, χχὶυ. 8], χχυ. 81, 2 ΤῊ οβϑ. ἱ. 7, ον. χχ. 
1.41.), νγϑ ἃσθ σοπβίγαϊηθα ἰο δαορῖ ἐμ ὀχρὶδῃδ- 
ἰϊοπ, νοΐ ΒΌΡῬΟΒΕΒ ΟΥἹ] δΔηρ6}8 ἴο Ὀ6 τοΐζεγγοά 
ἰο, 88 ῃ9 ΟὨΪΥ οογτοοὺ οθθ. [8ο ΟἾΡΥβ. δηὰ 
τοδὶ οὐ ἰλο ατοοὶς {Δί 6 γΒ, δα Οδἰνίη δηα Βοζα, 
δηὰ Βοηῆροὶ, Ῥοοΐο, δηὰ τηοβὲ οὗ δοιαπηθηϊδίογϑ. 
ἩΙΌγ, σῖϊὰ 100 5816 ΣΟίογΘ 66 ὉΠπάογδίδη 8 
150 Ἰυάφπιεπὲ ἰο ἀοποὶθ ὑμδ ὀχρυϊδίου οὗ (9 
ἀν] ἔσο ἐποὶν ἀοτΐ πίοι ΟΥ̓ΘΣ ὑμ6 του] ὰ ὉΥ {116 
ῬΟΎΟΣ Οὗ Π0 Θοδροϊ, οἵ Ὑῆΐοῖ ΟΌΥ ϑ'δυΐου  ΒΡΘΘ 8 
ἴῃ Φοβὴη χὶϊ. 81, διὰ χυΐ. 1]. Οἱ ἐβθ ΘΟΒΙΓΆΥΥ, 
Μεγοσ, ΑἸ΄. δἀπὰ Ηοάκο, ἔο] ον δ ἐμ ὑϑᾶχὸ οὗ 
(πὸ Ν. Τ., νθοτο 86 νογὰ αγγελοι, ψιϊμουῦ ΔῊΥ 
408} γῖηρ ἀριλμοὲ ΔΙΔΥΒ ΤΠ 680}5 ρμοοὰ δῃροὶβ, 
ἰηίεγρσγεί 1 80 βογσθ. Βαυΐὺ ἐδδὲγ ἀο ποὺ Ῥγοΐθβϑ ἴὸ 
ἐσρ δ λοῖο [8680 ΔΤ ἰ0 Ὀ6 ἡλάροα, ΟΥ̓́ΛΠΟΥ οἷντθ 
ἰο 186 νογά, “ἀρ θ᾽, 8 ὙΘΤΥ ΘΟΙΏΡΥΘΆΘΏΒΙΥΘ ΤΠ] 6 ΔΏ- 
η, τ Υἱμς ΟἾΪΥ ΒυΡΟΥΪΟΥΪΥ οὗὁὨ ἃ ζθ ΠΟΤᾺ] βοτί. 
ΒΙ}ν., ἀὁ Υ οἴϊο, Βίβη]ον, Ἰοατθ (μ6 τπδίῖον ὑπά6- 
εἰάορα. δὅε0 ῬοΟὶΪ διὰ ὙΠ Β100γ.1] Αἱ ἴθ ϑδτθ 
ἴπωθ 1 τηϑὶ Ὀ6 βεϊ (Πδὺ [Π6 Ὁπαυδ)δοα (ογπὶ 
“Δηζ618᾽ ἐπα σαίθ8 {86 ΒαρΡΟΣ αΔη πδίατο οὗ [06 
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Ὀοΐηρθ δοπίθιηρ]διθα, δηὰ μα ἰμοαι ἰῃ σοπίγαβὶ 
ΥΪΓὰ (86 νου] ὰ ; [δηὰ “ἐμ δυβαμηθηὶ Μ1}} Ὀ6 ποί 
1688 οσοποϊυδίνο ἴῃ (8 τγαγ.᾽ ΟΑἸΟΥΙΝ ;7 ὙἘ116 
(116 Ῥοβίἐϊοη (ΔΘ Υ̓ ΓΘ 'ῃ, 80 δδ]οροιυβ ἰο ἰναὶ οὗ 
9 ΜΟΥ, ΔΓ ΚΒ {8 6πὶ ἃ8 δίϑδπαϊη ᾿ἢ δὴ δΌΠΟΥ- 
τη8] τοϊαϊΐοη ἰο ἀοα, δηὰ ἐτηρ1168 ἰμ8ὲ (6 ᾿υὰρ- 
πηθηΐ ΒρΡΟ ΚΘ οὗ ν1}}} Ὀ6 οὨθ οὗ δομαἀθιηῃδί! 0}, {110 
ΒΔΙΩΘ 88 ἱἢ ΥΟΓΥ. 2, δῃὰ ποῦ ὁη6 ὑδπδὶ πιο ἀο- 
οἷἄθθ ΡΟΒ ΒΟΠΟΙΒ δηὰ σον δγαϑ.---Βιωτικά ΞΞ 
{ΠῚ 55. ΒΟΣΥΪΟΘΔΌ]9 [0 ὑμπ18 16 (Πυ6 Ὑ}1}. 48), 
Ὑ ἰοὶ Ὀο]οπρ ἰο ὈΟΟΣΙΥ βαβίθηϑησθ, δηα ΔΓΘ ἱμβοΓο- 
ἴοτο οὗἩ δὴ ΘΑΣΙΏ]Υ, ἰθιθρογαὶ Βοτί, 68 18 ΟΥ̓ΟΤΥ͂ 
πἰπς Μοὶ ΤΌΣ ἃ ΖΥΟ πα (ὉΣ βιι1|18 σοβροοίης 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ, ἀθθῖθ ΟΥ ἱπμογιίδηοθ. [8 [αϊΐῃ 
ἰγϑηϑ᾽ αἰ πὶ οὗἨ [815 ψοΓα ὈΥ δεομίατία, 18 ῬΓΟΌΔΌΪΝ 
οὨΘ οὗτδο δεϑὶ ᾿ηβίϑῃη 668 οὗ {μ6 86 οὗ (δὶ ποτὰ, 
ἴῃ 18 τιοάσθγῃ 86η86 οὗ “ ΟΥΙΙΥ ̓  85 ορροδβοὰ ἰο 
Βρ᾽γίτυδὶ, ᾿μϑιοδα οὗ 1.8 δποϊοηΐ Βθηδο, “ Ὀο]ο σης 
0 ἃ ογοῖο οὖδ Βυπάγοα γοαγβ᾽; δηὰ ἔγοϊαῃ (185 88 
ΒΡΤΌΠς (Π90 δἰ σαὶ δοδίϊοι οὗ ἴδ 6 ογχαὰ ὁ ΒοουΪ Γ᾽ ἰὰ 
το θγ ΕΒΌΣΟΡΘΔη ἰδηρυδχοβ᾽. ΒΤΑΝΙΕΥ]. 

γεε. 4. Θθοῦϊδσ ἔτ:1616 ἰπἅθϑοαἃ π 98 
ὙυοῦυἹᾶ γὺ μαᾶνόο.-.---Βιωτικά 18 τοροαϊοαά νὰ 
ΘΟ ΡΒ 8818, δη4 80 δίδηαβ ἤγϑί, 84} κριτήρια 1ἰϑ ἴοὸ 
Ὅ6 σοπδίχυραἃ 68 ἱπ Υ0}. 2, ποὺ 88 δαυϊνα]οηΐ ἰὸ 
πράγματα, πιαίίεγ8 0 δὲ ἡμαάσεά, ἔον 818 ΓΟ ΟΣ 
8 γοϊὰ οὗ βΒυρροσί. "Εχειν ταἰχὶ ἀθηοίο ἰὼ {818 
ΘΟΠὨΘΟίΙοη: ἰο λαῦε οὐ λαπά; ΟΥ̓, (ο λαῦδ α 7ιϑί 
οοπιρτελεηδίοπ Οὗ; ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΙΥ : ἰο δὲ ἐπ α οοπαϊ- 
ἔϊοπ (ο πιάπασό (88 ἴῃ 1.9 ΡὮΏΓΔΒΘΒ, ἔχειν ἐπιστήμην, 
τέχνας, τὴν ἰατρικήν, εἰς.}, ἀπὰ {18 πουϊὰ δὲ ν'6}} 
τὶ ὙΒδὺ ῥτοοθάθθ. 189 μέν, ἰπιτοἀυοσίης ἃ 
οἴδυβο σουτοϊδιϊνο ἰο ὑπ ομδ Ὁ] ον ἱπς, ταϊρδΐ 
ΤΟΙ ΔΙ Ὼ υπὶγαπδίαἰθὰ, δπὰ οὖν Ὀ0 τοῃαάογθὰ ὈΥ, 
ἐλεπ, ασοοταϊπσίψ, ΟΥὨ ὍΥ δοιὴθ τογὰ οὗ ἰγδηβιιίου, 
νν 16 ἢ που]ὰ ἱπάϊοαίο ἐπαύ [16 Ῥοΐπί πιθηἰϊοποὰ 
88 Ὀθθη οἰ} 1864, δηἀ δαί δ ὁ οἷδα8θ Ὑ ΒΟΣΘ 
ἱξ οσουΓΆ 8180 βίδηδπκ ἢ ἱηνγὰ οοπηδοίϊοη νυ ἱ {ἢ 
ΒΟΙῺΘ ῬΓΘΥΪΟῚΒ ΟΧΡΥϑβδίοηῃ. ῬΧΟΡΟΣΥ: Ηδγο γ6 
{θὰ ἱπάθοὰ βιιο ἰγἱδ]βῇ Ὀυΐ γὸ ὈΥ̓͂ ΠΟ Ιλ68 8 
ῬΓοΟΘοα “ἢ 8 ΤΏΔΠΠΟΥ ΒΌΪ 8 Ὁ]ο ἰο ὑμ18 ἴδοὶ 1 ΤᾺ]Β 
δουρὶ που] ἰμθη 6 ὀχργοββοά ὈΥ 8 ῥγοΐββὶ8 
δηὰ δροάοεὶβ, οὗ νιοὶ ἐπ6 Ἰαίίου ἰ8 ἰοὸ Ὀ6 Σ6- 
ξατάοα 88 ἃ αὐοϑίίοῃ οὐ δϑίοῃιβῃσαθαί δὲ Β 6 ἢ 
ΡῬτγοσθάυγο. Απ ἰμἰουσοζδίϊοη δἰ λῖϊαγ ἴο (818 τ) 
αν ἴῃ ὅ8ο. χ. 86 (σοτΩΡ. γϑγ. 85), “ον ὨΔΡΡΘἢΒ 
ἢν ἰλδὺ γο ἀο {π18 1" Βαΐ βιιοἢ δῃ ὀχρ᾽δηδίϊοῃ 
σου ὰ ποοοββιἰδὶθ οὐν ἰδ κίηρ ἐάν 88 θαυ ϊγδ]θηὶ (0 
εἰ, ψν ὈΪΘἢ οου]ϊὰ ΟὨ]Ὺ 6 ἡυδιϊβοα οα {μ6 ΒοοΙΘ οὔ [}16 
Ἰαχὶγ οὗ ἐμ Ἰαίοσ ἀσϑοὶ ἐπ ὑπὶ8 τοϑρϑοί, δα Ργο- 
υἱἀθὰ δηοίθοῦ ἱπίοσργοίδιϊου 6 6 ἱμδάπη ββὶ Ὁ]6. 
Βαΐ γγὸ ΠΔΥ ἱπίοσρσγοὶ {86 ἐὰν κριτήρια ἔχητε, οὗἉ 
(9 δοίμα] οσἰβίθυοθ οὗ βιιοῖὶ ὑγ18}8 διοπρ ὑμοιὰ: 
ἴῃ ψ Ὠΐοὴ 6688 ἐάν γου]ὰ τη οδη, ζ}, ἐπ οαδ6 (δαΐ, απ ὰ 
Ἧ6 5που]α ἱπίογργοί ἐδ 9 οἶαυδο ἱμυδι “ἰΐ πον Σὲ 
βου] Βρρϑὰ ἰδδὲ ὑσῖδ]8, ἱπυοϊ υὶ πα βοουϊδν τηδί- 
(ΟΣ 8, 8.0 Βο]ὰ δος γοι,--Π 50 ἀοδρὶδοᾶ ἴῃ 
τΓΠῈ9 ολΌΣοΟΣ ἴμ680 ἅο γΥγ9 Βοῖ ὉΡ 3---ἴ. 6. 88 
)υάγχοθΒ. ΒΥ “ἰ86 ἀοδρίβεοα,᾽ ἮὮθ τηθδπ8 [86 ὑπ ͵ι8 
ΟΥ ἱμβΌΠὈΘ ον Υ 8, ὈΘΙΌΓΘ ΒΡΟΚΘΩ οὗ, γ}0, 85 ΒΌ 6, 
888 ἤογυ ποι ἱηρ ἴῃ ἰδ 6 Ομ υχοῖι, ἀπ α ΘΠἾΟΥ͂ ΠΟ 60ῃ- 
ἤάοποθ οΥ δαί μον ἔμογο. [“ ΤῊ 8 ἐγ 8] Δ. οι, 
Ἠοάᾳο δβαυ8, “18 σΘΏΘΓΑΙΥ ρυοΐεσσοα 88 Ὀθδὶ ἴῃ 
Κοορίης ΠῚ μ6 οοπίοχι," δπὰ Ῥηοσαβνογίἢ 
δαορίβ ᾿ἰὑ 6'8οὸ. 8.66, βοσϑυοῦ, (86 ποίθ ὈθΙον ]. 
Βυὺ 1 ΔῺΥ ἀο ποί Θ΄ οο86 0 ΘΟὨδίσι6 ἐξ 88 ἃ 41168- 
ἰἰοη οὗὨ δϑιοῃι βῃτηθηΐ, 10 ΤΥ Ὀ6 ἰδ ίκ ὁπ 88 ἃ Β1Π10}}9 
Δ στ δίϊ οΏ, βἰδιΐπρ Ο866 ἸΏ 0γ0 ἩΒδὶ νὰ δοί! }} 
οοσυνγίης διιοπρ ἴἤοα. [“80 ᾿π 86 πιαΐη, [Κὰ- 
ἴμοχ, Οαἰνίη, Βὔοϊοσι, ΟἸδὰ., ἀθ ἡ οιι6, Νοαπάον, 
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δηὰ οἰ ΟΓΒ]. 
Ρδγιίοϊοθ Ὑοῦ ἐδ ἴογπι οὗ (80 αυθϑίΐοη που]ὰ ἴῃ 
ΒΔΗΥ 6,86, Ὀ0 {86 ΙΏΟΓΘ ΘΙΙΡΒδι6. ΤΏ 86 οὗ 
καϑίζετε 15. 8150 ἃ Γι να 6 ΨΑΥ ΟὗὨ ΟΧΡΥΘΒβίης 
Δ ΔΡΡΘ68] ἰο ποαίμοῃ ᾿υἀροδ οα {δ ρασί οὗ Ο τὶδ- 
ἰΐδηβ, ἔοτ 1 ᾿πιρ] 168 ἰΒαὺ βο ᾿υάμκοδβ ΟΓῸ [0Γ- 
18} βοὺ ὰρ ἴπ οἵοθ ὉΥ ἰμὸ Ομγι βίη ἰΒοι- 
ΒοΊγ68, ῬὙΒΘῺ ὑπο  σου]ὰ ὃδγθ μδὰ πὸ δαπὰ ἴῃ 
(᾿οῖν ΔΡΡοϊπίιποηϊ, δπα ΟὨΪΥ Βοριηθα ἰ0 ἀο 80 ὉὈΥ͂ 
ΔΡΡοδιίης ἴο ἰπθῖλ ἴῸΣ ἀδοϊβίου ἱῃ 68868 ΟΥ̓́ 
ΟΝ πον οὐρῦ ἰο ΒΑΥ͂Θ πὸ δα )ιάϊδαοίϊοι. --- 
Τούτους, ἰλεδε, δὰ οὐ ρδαίΐο σαροιλίου οὗ ἐδ6 
ῬΘΓΒΟΩΒ δ] υὐοὰ ἰο [ἱπνοϊν πα 6190 οοπίομρέ]. 
Οἰμοτβ, οὐ͵αοιϊης ΡῬΑΥΓΥ͂ ἰο {86 υ80 οὗ καϑίζειν 
πῃ σοϊδιϊίοη ἰο μοαίδοη δίπουν ἷοθ, 0 ΔΡΘ Β1Ρ- 
Ῥοβοὰ ἰο ὃὉθ δΔΙγθδαῦ οχἰβιΐηρ, δπα Ραγίγ ἰὸ ἰδ 9 
ΒΡΡΙϊσαιϊοῦ οὗ τοὺς εἐξουϑενημένους ἰὸ [86 
Βολίθη 885 ὑπϑυ 8016 [δ8πἀἃ ἱποοηῃδίβι θη υἱ τ {86 
Τοβρϑοῖ ν ἷοῖι δαὶ που οαίθ8 ἰονγαγὰ ἢ δαί θη τιϑ- 
εἰδιγαῖθ8), υπἀονγβίδηα {μὸ Ἰδοῦ ἰο ἀθποίθ ολωγολ 
πιοριδοόγα, δ οοπβίσασ ὑμ6 οἷα ἴῃ ὑπ [πιρ. 88 
δὴ ἰηιποίίοη [οὗἩὨ ΤΘΙΒοΥ δὴ ἰγοηΐοδ)ὶ βου}: “1 
γοῦ πιυϑὶ ἢδνςε ἰγα}8, ἰοθο Ἰθαβί δβιθοσηθα 1 [89 
Ομυγοῖι, {680 βοὴ ὉΡ Σϑί μοῦ 88 υάρζεβ.᾽ Βαϊ ἴῃ 
βυσθ ἃ 6680 ἰδ6 ἰοχύ οὐχιὺῦ ἰο χοδὰ: τοὺς ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ ἐξουϑεν., ἀπά (80 ψοτὰ “γδίδον,᾽ πουϊὰ 
θὸ δὴ Διί γγΥ ἰπβοσιΐοη, ΤὨὶθ᾽πβουίοη νου], 
ΒΟΊΎΤΟΥΟΙ, 6 ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ͂, ἢ π͵ὸ πῃάοτείοοά ἰδο 
ἈΡοβί]9 ἰο πιϑδὴ β 0 ἢ ῬΟΓΥΒΟῺΒ 848 τα ΐρζὶ Ὀ6 Βαϊ- 
ΔΌΪΕ ἴον ἰδ ΟἸο6 ἰῃ αιοδιϊοη, Ὀυὶ το, [ῸΓ ΒΟΙῺΘ 
Τοϑβοῃ, τ6το οὗ }}{{16 χορυΐῖθ. Βυΐ, Βονγανον {8 ὲ8 
ΤΩΔῪ ὉΘ, 8.}}} Οὐ σβί Ἰηιοσρσζοίδιΐοῃ 18 ἕδυοσοα 
ὉΥ δὶ 910] ονν8.Ἐ 

γεββ. ὅ, 0.--ὸ γοῦχ φθδηιθ 1 δρϑϑῖε.--- 
Οοπιρ. οἡ ἵν. 14. ΤῊ Ἔχρσ ββίοη ΔρΡΡ]168, 88 ἴῃ 
χυ. 84, ἰο δὶ Ῥγοοοάθβε; δηὰ τλδὲ 900]]ΟὈὁ78, ἴῃ 
Ρϑγί, ὀχαρ]αΐῃβ 0 Ὑ6 {ΠΥ μον δι (δἰ Βροοῃ οὗ 
ἴῃ υοῦ, 4 ἰβ ἀϊβρτδοοϑίυ] ἰο ἱμοῖα, δηά, ἱπ Ρδτί, σϑ- 
Ῥθδὶβ ΘΒ δἰ08}}}7 {π6 6880 858 1ὑ Ββίοοί,---Εἶο ἰδ 
ΓΒοΙΘ ποῖ δίσουκκ, γοῦ ποῖ ονϑ ΟΣΘ υγὲβθ 
ΤΩ 8}.--- Το οὕτως ἰδ. αἰὼν οἰϊτηδοϊογὶθ, το δ - 
ἴῃ: 80 σοΙ ] Θ ΘΙ 7 8.6 γ8 Ὑδηΐϊ πη 'ῃ 186 τη 6 π,᾽ 
ψ Οἢ το ἀοτὶηρ ἀοο8 ποὶ Ὅ6]1 8} 8 βίσοῃρ π6- 
αἰΐοα [Ὀυΐ 18 δΔιοριφἀἃ ὈΥ ΟἾγΥΒ., [ΐμοσ, Β.11Ρ., 
αἰνίη, ΑἸἢ,, ΟἸβι., Βἰϊοκ 7; οὐ ἰδ ἰδ: “ἰὴ (18 

ὙΔΥ,ἦ ΠΟΡ ἰπ686 οἱγουτηδίθη 68, τοίουυτης 
Ὀαοῖκ (ὁ ΤΟΥ. 4: “Ββοίῃρ ἰμδὐ γὺ Βοῦ ὮΡ ἐμοβθ Ροῦ- 

[5 Υοῖ {πο ἐπίογργοίδείοη πεῖς ΕἸίης φδοὶβ αδίθ ρρϑαῦβ 
ἴῃ ΔΙ] 1Π6 εἰχ ΘΓ οῦ Μη Σ᾿ 8 νογϑίουδ. ΊΟΌΚΙΙΡ: “ Ογάδγηθ 
ὁ [89 σοῃ!οπιρΈυ}]6 πιὸη τπδῇ Ὀθη ἰῃ ἔδο σμίγοῖθ 0 ἀοηπ6.᾽ 
ΝΌΑΛΙΕ: " Τωκὸ {9 ψ-Ὠἰοἢ δγο ἀδερίσοά ἰῃ 19 οσηβτοκα- 

οἴου, δοιὰ πηαῖυ (οι υάκχοδ.᾽" ΟΝ ΜΕ, πο καῖ. ΟΣΝΕΥΑ: 
“ Τμοῖὴ ΠΟ ἢ ΓΘ 1θ88ῖ οαἰοοιιοὰ ἐπ (Ὧ6 ΟΠ ΌΓΟΝο, {π᾿ πὶ 1 86 Ὺ 
βεῖ ἴθ ἡπαμπιοηῖ." ΒΗΚΙΚΒ: “Το σοπίοιρίιυϊο ἴῃ [Π6 
ΟΒτοΙ δοῖ ἴσα ἴο ῥυάμο." [8 ἰὸ ΠΟΥ 10 ἤθο τοῖ- 
βίοῃ. Οὀυμδηΐ μὐορῖίδ ἰΐ αἰδο. 83.ο, ἰοο, βγυτ. Υ]κ., πιουὶ οἵ [116 
Οτγοοκ ἔμίμογα, Οπ]νίη, Βοσα, Βοηροὶ, Ηδηοιά, Βίδη}ογ, 
ΑἸίογὰ. Απά ςοτίδηνγ ἰδὲ ᾿πιογργοίδιίοη 19 ὁπ ν]ιο ἢ 
τοοῦῖ γοβα ἢν βυρκοδδ ἐϊϑοὶ, ὑὈσίης πιοαῖ ἢ δοοογάσποο ψΠᾺἢ 
ἔμο ἴοη9 οἵ [ἢ6 ΑΡροοίϊθ᾽ 8 οχροφίυ)]αίίου, ζ1}} οὗ ἸΟΠῪ γοῦν, 
δηὰ [τ 1}:16 οτάοσ οὗ 9 ψογάν σι ἔπ ἀοδί χη 0.5 
υϑο, πη ψίτ} [89 π80 οὗ ἐὰν ννῇ ἢ (ἢ 80]. (θ600 Κὐδηεγ, 
ἃ 8909, 211. δ.) ἀῃὰ ψιιἢ (86 παϊυγαὶ θθπη8θ οἵ καθίζετε: 5εΐ 
.«»» ἜὍΠεῖ Ρδ}} πηϑῶπϑ (0 ΒῺΥ ἰδ: ἰδδὲ [0 (Π6} νου]ὰ 
δυὸ {γ|9}8 ονοῦ δβιισῖ ἐγίνίαϊ πηδεΐοστα (4 {μος νος ἢ 
θιρροδὸθ [ΠΟΥ ψουϊὰ παγνο, ονθ ἰδουσὶ {μον οὐρμξ οἱ), 

οὐμιο ἴο δοὲ ὯΡ ἐιάκου δοσοτγαΐημὶγ, ποΐ ἔδοβο οἵ 16 
δίκυοει ΤΠαγδοῖογ, ἩΠποδοὸ ἀθωῖ 7 νᾶ Πογοδῖου ἴ0 89 
δῆκοϊα, θα ΡΟΓΘΟῚΒ ἈΠῸ 0ΓῸ οπιραγατνοῦυ οἵ πὸ δοοοιηῖ. 
Τοῖς πο] ὰ ὕὉ0 ἀδα] ηρς τ ἢ ἐποῖν ΗΠ κίοηθ αρὶτίς δ. 11 ἀο- 
ΒΕΓΥΘ. Αηά ἱΥ νψὸ οὐηδίαοῦ {Π6 δομπηρ]αίίο οἵ Απκυρίίηο, 
ὙΠΟ Ομ νη δ] δα ἴο, ἰπ οὐπροᾳύθησο οἵ Π 6 ΠροΟδαδίαΥ 
Ὧ6 σὴ πηάον οἵ ἠθιοίίηρ 80 Ἰαῦκὸ δ ρυτίου οὗ Βα ργδεΐουβ 
πη ἴο δρο αν δαεϊτηα, τὸ δου Ἱὰ δὺο πὶ σϑήδοη ἔπε 
Ἀρυκῖ!ο πα (ογ Δι] υἱδί ας τπαὲ ἘπΠ6 σον δ δ ΟΌ ] ἃ ΘΒ ΟΟθΘ 
Ἐ}ι0860 " 1ο6δ᾽ θυζοοιλθα ᾽ 10. διιὶφ "δὶ 666]. 

Τῆο οὖν πουϊὰ 6 6 δὴ δοδαίΐο] ΒΟῺΒ ἀοθρίβοά ἴῃ (6 ΟΕ ΣΤΟΝ ἴῸγ Ἰυάρεβ.᾽ [80 
Μογοσ. Το σοπάδγίης ΒοσΘ τουδὶ Ὀ6 ἀοἰοχταϊηοὰ 
ὈΥ ἰμ6 τον ἰδ θη οὗ [860 ᾿τροτὶ οὗ τοὸσ, 4. 1 
(δὶ Ἰαβί δα νοολίοἃ Ὀ6Ὸ δ.) Ἤοοτγτοοὺ οησ, ἰὶ ψου]ά 
9 πιοτὸ πδίυταὶ ἰ0Ὸ υπὰἀοτβίδπμα οὕτως ἱπ {86 [ὉΓ- 
ΙΏΘΣ 8Β60η86. Είηρ 98ηη68᾽ (Γι: β]δίϊοη. Ρ͵8068 (ἢ60 
Βίγθεβ οὗ ἰμ9 ἱπίοσγορδίϊΐοῃ βθγθ, ἀονϊδιϊϊηρς ἰὰ 
(18 τοϑροοὺ ἔγοιῃλ (86 Ῥγουϊοῦβ ὙΘΣΒΊΟἢ 5 ἩΔΙΟΣ 
(τα: β]αὶο ἱΐ, ““υἱοΣὶν,᾽ “αἱ 4}1,᾽ Δηὰ ξυρροβεβ 
δὴ 6] ρ8ὶ8β: “18 10 8ο (μδὶ ὑβδγο ἰ8 ποὶ 7]. "νι 
18 ἴο ἔνεστι, δὴ δάἀνοσἷαὶ 86 οΥἩἨὨ ἰμ6 ἕν πΊμουὶ 
6 ΘΟρ}48--- 8 ἰμοσο,᾽ “ἀο68 ἰδοτο οχὶδί.᾽---οὺ δ 
-οΟ-᾿-Οἷς, 6 δίγουρβ, ΟΧργοδβῖομ, ἰκΚ ποη μέδμε, πόπιο 
μπῶ, “ποΐ ουθὴ ομδ.᾽ Οὐοπειἀοντίηρ ΠΟΥ 188 
(ΒΟΥ γοΓΘ ἴῃ ὑμοῖν οὐγῃ σοποοὶΐ, (Π 6 φα δ βίῃ ΠΟΓΘ 
8 ἃ ΥΟΥΥ ουτἱἱπρ ὁη6. Αἱ (μ6 ΒΑτὴθ ἴΐῃ)0 1ΐ βὺς- 
ξϑδίβ ἃ βίγοιρ, γϑϑβοῃ 000 1μιοἷν δ᾽ οσίηρ (δον 
σομάυοί. ΒΥ ἐξ δ6 ψου]ὰ υγρο ἰδ οπ ἴο (ῃ 5 ῬΓδ6- 
ἐἰο8] οχοσοΐβο οὗ (μοὶ νϑδυριϑα ν᾽ 1Βα οἸὩ---ἃ τηδίε Ὁ 
ἴῃ τ ΙΟἢ (ΠΟΥ Βδὰϊγ {δἰ]ε ἃ. Σοῴφός, ἐκιψὶ, ἐαροτί 
ὧι τοδουγούδ, ἐχρετγίοποεα, ἀϊδοτεεί.--- ΤΟ ΒὯΔ]1] Ὀθ 
8.016--ἰ, «., ὙΒΘΩ 8 οδυδα σομ 68 ρΡ---ἴο ἀθοίᾶθ. 
δεακρῖνα ι---ἴἰο ατδιίγαίε ἴῃ ἃ ΤΟΤΙΩΔῚ ΙΩΒΠΏΘΓ--- 
Ὀθίνσγθθῃ πὲβ Ὀτοῖδοε, ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελ- 
φοῦ αὑτοῦ,-το ἶβα ΘΥΡΓΟδΒΙΟπ, ΜΘΓΘ ἃ 
Ροσβοὺ υὑπάἀογβίδηαἀϊος Βλμηβοῖῦ (0 Ὀ6 τηοϑηΐ, ΒὰΡ- 
Ρἰΐο9 ἴῃ ἐμουσῃῖ: “δῃὰ ἃ Ὀγοίβεσ. ΜΈΘΥ Γο- 
ξατὰθ (μ0 ραγίγ αἀἰδβιϊποῖν χα οπ ϊοη θὰ 88 {}16 Θοτη- 
Ρἱαἰπαμπὶ (89 ἀοίοπάδηϊ ἣ6 υπαογβίοοα 88 ἃ πιδί- 
ἰοσ οὗἁ δοιγβο, ΒΟ 18 Βροοϊδεὰ ὈΥ τῦῆδυ οἵ ἀϊἷδ- 
εἱποιίοῃ, 88 (8:9 Ῥασίγυ ἱπ [Δ0}})ὲ. Ηδὰ ἰδ ρίυγσαὶ 
Ὀθθῃ υδοὰ, ἰμο ὑνο Πἰ{ἰχζαπὶβ νου] (μοὶ Βανο Ὀ66 5 
δαυδιγ Ὀγουχμὶ ἰο νον. [π ἰ8ὸ ὑδ0 οὗ (80 ἴθστῃ 
ΦὈΓΟΙΒΟΙ,᾽ 8 τοῦυκο ἰδ ἰείοη ἀρὰ ψὶο ͵8 8.}}} 
Γυνίμοῦ οη]ασοα ὑυροη--- πὶ Ὀτοῖμϑε βοϑῖὰ ἴο 
ἴανσ τὶ τὰ Ὁχοῖμοι.--- 8186 18 ποὶ 6 αμρδβιϊοι, 
τ ΒΟΟΣ οοπβὶ ἀγορὰ ἱπἀορομ ἀΘΕἸΥ, ΟΥ̓ 88 σοπίϊπυ- 
ἴῃς ἰμ9 ρῥγονυίουβ οπος: Ὀυΐ ἰΐ ἱβ δὴ δήϊγτωδίϊ 
[0}} οὗ βόνοσγοὸ σϑργοοῦ [“"᾽ Αλλά, δἴϊοσ ἃ αυοϑίίοι, 
Ρϑβ868 σδρίαἶγ οὐ ἰὸ {μ6 οὐδβοσ δἱϊοσπαῖυθ, [86 
Ραγίΐοῖο, ἩΒΙΘΝ ποβαίϊνοδ ἐμ9 αυρδιΐοη Ὀοὶηξ 
ΒΌΡΓΕΒΕΘα, φ. ἅ., “πᾶν; δυὶ᾽᾽᾽ ἌΓΕ ἘΚρίνεται, 
φοειὴ ἰο ἰαιο, ειδιθὰβ ορροδβοὰ ἰο διακρίνειν, ἰο ατὸϊ- 
ἰγαί6. ΤΏΘΏ, ὈΥ ὙΔΥ οἵ οοπίΓαδί ψ 1} {86 ““Ὑ 186 
ΙΔ Θιηοηβ γοὰ,᾽ ὈΘΙΌΣΟ  Βοπὶ ὑμ εν οὐρλὶ ἰὸ 
δανο βοιιἸοὰ ἱἐποὶς αἰδηου]οβ, τὸ μᾶγο 86 5δὰ 
ορΡροβίίο: --δὸὲηδ ἴμ8ὶ Ὀθίοσθ ὉπΌΘ]ἑονοσβ. 
--ἰ “δὰ ἐπαί,᾽ ὁ ἔἴογπι οὗ οχρσχϑββίοῃ υϑοὰ ἡ μ6ἢ 
Ῥαγι δ δῦ ΒίΓ988 18 ἰο Ὀ6 161 ἃ οἱ ἐμ οἰχουτηβίδῃοθ 
ἱπαϊοαῖοα.᾽᾽ ἨοΡαΞΕ]. 

ΨΕΒΒ. 7, 8. [μοοϊκίρ ΔΎΔΥ ΠΟΥ ἔγοτη {86 Ῥοΐδὲ 
Ἰαβί πιθη(ϊοποά, ἱ, 6., ποίη ἰο Ἰὰνν Ὀοΐογο ὑπῦο- 
᾿Ἰΐυθῦβ, 9 ΘΓ Ῥ88868 ἰο Γοῦυκο (8.8 ΘΓ ἾΓΘ ὈΓδ0- 
(166 οὗ Ἰἰεὐχαιίοα δαιοης Ομτβυῖμηβ 88 1η ᾿ἰδεὶΐ 
σψτοης.--:ἰη οοα ἰμπϑσζϑίου --- ἤδη μὲν οὖν. 
ΤῊε μέν ρἶνοβ ἃ Ὀθουϊίατ Ῥγοϊαϊηθηοθ ἰὼ 1868 
Ῥοϊπὶ ἴο ὃ6 πηιθπίϊομοα 88 θοΐπα (86 ν ογϑί οἵ 8]}; 
οὖν ἰ8 ΒΙΠΙΡῚῪ ἐγδηβὶιἱοηδὶ δια σοπ᾽αποινα; θα 
ἡ δὴ (860 Ταδεοιο 11. 1826 Ε΄.) 18 ἃ ἀεοίοστηϊπδιϊνθ 
Ραγίΐοὶθ, τ ῖο ἢ Βοσυθθ, ἴῃ ῬΡαγί, ἰο βἰγθηρίμ θη [89 
Ὅ8016 οἴδιι8θο, δὰ, ἴῃ Ῥασί, ὑο 64}1 Ῥαγί 0]ΔΡ αἱ- 
ἰεπίΐοι ἰρ σοτίδί ἐμουκδ δρουΐ ἴο θ6 ργοϑϑηιϑά, 
--ἰς 'ἰ ἰὮ δὴν οὔδθ 8 ἰοδβδ ίοχ γου .---ὁλως. 
Ῥγθϑϑηίβ {μ9 δβρϑοί οὗ ἰμ6 οδδθ ζϑῃογαΥ, πὶϊἢ- 
οὐδ ΓΟΐΈΓΟΠΟΘ ἴ0 ΘΗΥ͂ ῬΘΟΌΪΔΥ, ἀρ ϑταυδίϊηρ ΟἷΓγ- 
ουϊηβίδῃ 68. Βιιο ἢ 88 ροίῃς ἴο ἰαν “" ὈΘΙΌΓΘ ὑπῦὃ6- 
Ἰίονθτβ." [Βιδη]ου τοπάθυβ ἰΐ: “σεγί δ ΠΥ} 
Ἥνττημα. Ἰἴϊ.: α 71αϊδηφ δλοτέ; ἰὰ 8 υβοά, Ραγί]νυ, 
οὗ 14} 585 δηὰ ἱπιρογίδοιοη8 (6869 {88 γδ.. ἐν 
ὑμῖν), διὰ, Ρασί]γ, οὐἁὨ ἱπλυγθδ, ΟΣ ἀδίβδίο, Μ865 
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ἰδοῦ ἰὰ Ὀ6 ἰπ δὴ οἰδιῖσαϊ Β0η80, 88 σα ΌΒοα ὈΥ͂ {μ6 
Οὐ ΌΓοΔΚ οὗὁὨ 5ἰπ δῃηὰ ἰδ υἱοίΐθῃοθ οὐὗἠἨ Ῥδθϑίοῃ 
(οοΡ. ἡγτᾶσϑαι, 2 Ῥοῖ. ἰϊ. 20; νικᾶσϑαι, Βοπι. 
χἰϊ, 21), ΟΥ 88 ΒΟΙὴ6 Οὐ] δΟΒΒΘαΌΘη69 ΡΟΣ ἐμ 680 
οαϊῦγοδῖκα. συοῖ 85 Εἰπάοσγδησθ 0 ΟΌΡΚ δαὶ γδίϊ θη, 
δηὰ ἴἰοὸ ΟἿΣ ρατιϊοὶραιϊοι ει Θοα᾽ 5 Κίηράομι. [ἐ 
ἰδ Βόγθ ἀπαουδίοαϊγ (π6 [δἰίον, δὰ ροϊμίθ ἴὸ 
ὙΠ 18 ἸΠΟΤ6 ΤᾺΠΥ δἰδιοα ἔπ Ὑογ. 9. Τ18 18 ἅ- 
ἀουθδιοαγ τ89 τοῦτο οογχζοοὺ ἱπίογρσχοίδίϊομ, δηὰ 
ἦτ ΓΌΤΤΩΒ δὴ ἱπρ] ὦ οοπίχαϑιὶ 0 ΔΩΥ͂ βυρροβοὰ 
ἰθπροτ αὶ δά νταπίδρο [ΒΟΥ ταϊρσαϊ ρα ὈΥ ΒΗΥ Ἰορ 8] 

. [80 Μέογον, ἀο οϊίο, ογάαπ., ΑἸΗ,, 
ἤοάκο. αἱ Οεϊνῖη, Βοηρ., Β.Πν., Βιίδηϊου, 
Βὔοϊκεγε, ΟἸδῃι., 81} Ῥγϑύδσ {16 τοϑδπΐηρ: "7{81}},᾿ 
ἰπι ρου οοιΐ οη," ὁ 66 ΚΠ688.᾽ Απά {Π 610 18 ΒΣῸΠ Κ᾽ 
ατοαπὰ ὕοτν {μοῖν ἰηὐοτρτοίδι 9]. Νοαδβᾶον: “ἃ 
ϑδοκοϊαϊτρ οὗἩἨ [6 ΟΠ, δηά βἰη κίας ἄονη 
ἔτοια {μὰ ἰσὰ βιδη δὰ οὔραγο Ομγ δι δη 766] 1 ρ..᾽ἢ 
ὑμῖν, Θαιῖνο οὗ ἱπίοτοβι---Βαὶ γ9 Βᾶνο αν - 
δαϊὶα τὶ γούτσβοῖνθᾶα. -- Κρίμα οἰϑα 6 γ9 
ἸΔΘΔΏΘ, ,μαϊείαΐ ἀεεϊσίοη, δεπίεπες, 8180 7μασηιοηί. 
ῬΊΟΝ τ 5 τοπἀοτίηνς {89 50η86 ψου]ὰ Ὀ6: “ἐμ δ. 1 
ϑοπι65 ἴο ἐπὶβ, ἰμδὺ γ9 μαύρ 1608] ἀοοἰβί 0}8,᾽ εἴς. 
πο βατθ 8680 80 ὈΒ(ΔΗ {18} 8 οδίδὶποα ἰἦ ᾿ν6 
δορὲ {μ0 τιδδηΐϊης ῬΠ10} δἰΐβ0 198 ἴἰο κρένεσϑαι, 
δυὰ το ἀο658 ποί ΘΙΒΟΘΎΒΟΙΟ ΔΡΡΘΔΓΣ, υἱΖι: ᾿δΔ'υ7- 
βυϊϊα. [ο Κοῦ. εχ. διδ. υοοσε; Ὀὰὶ ΑἸΥ, ΒΑΥΒ: 
“πιδὶξο τ οὗ ἀϊδραΐθ᾽]. Μεϑ᾽ ἑαυτῶν: “Ὑἰ|} γουτχ- 
ΒΕΪΥΘΒ :᾿ Π.ΟΤΘ ΘΥΡΓΟΒΑΙ͂ΥΘ ἔπ δὴ ἀλλήλων: οὯ6 8Πο0- 
ἰδεσ. [1 βυρροβίβ ὑπὸ πον οὗ (86 Οδγ δι ΐδα 
ΒΟΑγ, δὸ ἐπ οοῃίσδδί τε ἢ {86 δβορτοραίοα οοπάϊ- 
εἰοπ οὗὁἨ {πὸ νον] ].--- ον ΟΠ ΓΙ βιδὴ8 οαρμὶ ἰοὸ 
εουάασί ἐμ οηιβοῖνο δ ἴῃ 64568 ΔΙ ΘΟ (86 “ΤΙ ἷη6 
δηὰ ἐμΐπ6,᾽ 6 βίδι68 ἴῃ [ΠΠ τη Βι στ  Κἰρ ἤουτη οὗἁ 
δ αποδίϊοη.-- ὮΥ ἄο γὁ8 ποῖ τα Θ᾽ ἴ81κ0 ἰ8- 
ἡπαῖῖοθο Ὁ ὝΨὮΥ ἄο γθ9 ποῖ ταῖδοι βυϑϑι 
Οὔγδοῖνοα ἴο ὍΘ ἄοίτατπ θᾶ 7--ΤῊο, τοῦ 8 
δικεῖσϑε---ἀποστερεῖσϑ ε δύο ὈοΪ᾿ τἱ α}6 

δηὰ ἰο Ὀ0 γοηἀογεὰ 88 δῦουθ. ΤΟΥ ἐπ ρΡῚΥ {89 
βυονίπς οὗ ἃ 1055. [1 18 Οη6, ΒΟΎΘΥΘΣ, ΟὨΪΥ͂ 
ἷα ΔΡΌΘΔΓΔΏΟσΟ, δοΐπρ ἃ ΥἱΟΙΟΥΥ ἱἰπ ἔδου (Ο8].). 
ὅοαιΡ. Μεαίιι. νυ. 8944: Ἧμδιὶ 900] 05 τον 6 
ἱβκο 858 ἃ δίγοῃβ δϑβουίοη, ΟΥ 88 8 αὐοϑίϊοπ, 
παὶοῖ οἰ ΠΣ δίδηὰβ ἱπάὰρο  ἀΘΏΠ}0, ΟΥ 15 ἀοροπά- 
δι 5.1}}} ὁπ “ὙἘΥ,᾽ δίποϑ ὑπ9 αὐοϑίϊοη “ΟΓ ἀο γοῦ 
Βοὶ Κπον,᾽ οὗἉὨ γον. 9, Βα8 4180 118 Ἰορὶ 68] Γϑ] Δί  ΟὮ 5 
ἴδ [86 "γ᾽ (80 Μογοσ, οὶ 2). Βαΐ ἐμὸ ΤΌΓΤΩΟΣ 
δοπδιγιοίΐοα, ὙΠΟ τη Κο8 ἰδ δβοῃΐθῃσα αἀϊγοσοί 
διὰ ἱπασρουάθηϊ, του] ὍΘ ἸΏΌΤῸ ΘΧΡΤΘΑΒΙΥΘ, δηά 
ἐξ 15 δυρροτίοα Υ καὶ τοῦτο ἀδελῴους. 
πο ἀλλά ἰδοη ΜΠῚ’᾿ δυο ἰΐβ ῬΤΌΡΟΡ [ΌΓΟΘ.---- 
Βαϊ γο (ὑμεῖς., οπιρμδίῖς, γο ΟἸτἰϑὶ 88) ὅο ἐπ - 
ἐπειίοο δὴ᾽ᾶ δοΐχδυᾶ.--[ςἰ0 δδθ ὙΘΡῸΒ 88 
δ (8 ῥτουϊοῦϑ οἰδῦβο, Ὀυσὲ δοιΐϊνο σ᾿ δ᾽(1γν9] Δ ἃ 
τδδὶ Ὀγοίξσθϑε.--[ “ΤΕ ες 8. ΥΟΠΆΣΚ- 
δὺο δ ὑοίηᾳ Του δὰ Ὁὴ ἰδ φρ᾽τὶί οὗὁἨ Μαίί. νυ. 
40." ΒΤΑΝΙΕΥ]. [0α {πὸ πδίυσο οἵ ϑοοϊ δἰ δι ϊσϑὶ 
}ανϊοἀϊοιΐου τιδλοἰδίηοα ὮΥ {Β6 ΘΑΥΪΥ ΟΒυΤοΣ ἴῃ 
δεουΐὰν δἴδῖνα 1186 τοϊδιΐου ἰο ἐδ δὶ οὗ ἰδ 9 Βίαϊθ, 
κϑὰ ἐμ6 οΥὐἱῇα γϑϑυ]εἶηρ ἔγοιῃ δΐ, δο0 ΝΈΑΝΡΕΒ᾽ 
γῆριμάξο Πμίονν, Υοὶ. 11... ν. 189 ., ΤΌΥΓΟΥΒ ΤΎδΔη8- 

ἴσῃ 
εμα. 9, 10. ΟΣ χοῦν γ9 ποὶ.--ΤῊο αἀπ886- 

ἔἴοπ Ῥτεδαρροδοθ ἃ βοϊϊ-οὐἱάθηξ δῆβνοσ τοϑροοῦ- 
ἴος ἰ6 σοπάπσί δροΐκοη οὐ. “βύοιι ργοοσσοάϊηρβ 
βόα! ποὶ πονὸ ὕθϑη δ᾽] ονοὰ ὈΥ ψοῖ, αὶ ῬθΟρὶθ 
ΨΒο80 ΒΟρο ἰδκοβ μοϊὰ οὐ οἶδ Κίπράοπι, δπὰ 
ἮδΟ Ῥγνοΐεϑο ἐὸ δ6 ἐδὸ οἰ άγοη, δηὰ δὸ (ἢ ᾿όΐτβ 
αἵ (ες Μοοὶ Ηρ. “Οτ,᾽ εἰδ., ἡ. 6., γοῦν οοπάπσὲ 
4ΔᾺ 087 6 ὀχρ᾽δίποα οπ ἐπ δυρροδί(ϊοι οἵ βαο 

ἱξποσδησο.᾽---Βαῖ [86 πααὐπδὶ αοὔ᾽ 5 κῃ ρ- 
ἄοτσῃ 588}} ποῖ ἰῃ Ποτὲς 7--- Ηθγο (ἄδικοι) ὑπο ἰά 68, 
ἱπυοϊσοὰ ἴῃ ἀδικεῖν, ἰο ἀο ἰηγιαίϊοε, τλυδὶ Ὀ6 Κερὶ 
ἴῃ νἱονν, γοὺ Ἰοοκὶπρ ΔΎΔΥ ἔγοσῃ (ἢ 6 ροϊπὶ ψν Βογοὶπ 
{ΠΟ Υ̓ὙΎ 88 ΤΟΙ ΌΘΥΒ οὗ ὑμ9 ΟΒυτοἢ 6 Γ6 ΘΒρΘοὶ ΔΙ Υ 
κυϊϊγ. Τδ6 “απὐυϑέ᾽ (“ἃ ὑθγπὶ πβοὰ οὗ ἰπ6 μ68- 
ἐβοῃ ἴῃ Ὑογ, 1, δα ΒΟΥ ἀδδίηθαὶν Ὀσουρῶϊ ἴῃ 
ἴον ἰδ Ῥυτροββθ οὗ ρμυϊηρ 411 το τοτὸ υπ͵υϑὶ 
ΟἿ 8 ΒΥ Ὑ0} (86 Ἀθαί θη" ΝΕΑΝΌΕΒ) 8. ῥγο- 
ῬΟΡΙΥ ὑμοβθ διροῦρ ἡ οτα {86 Ῥσδοὶΐσθ οὐ ἱπ}8- 
[106 85 ὈΘΟΟπΘ Βα 8], 80 Ῥογϑῖδὺ ἴῃ ὙΤοηρ 
νὴ που γοροηίϊρ.---Βυὺ ΠΟΙ 6 ψοτὰ ἀοποίοϑ 
ἘΠ6 ἱπιτηο τ] ΖΘΏΘΥΆΪΥ, ἰμο89 τγῶο οὔθπὰ αοὰ 
δηἀ τηϑῃ ὈΥ͂ ἱπὶαυΐίϊοβ οὗὨ ΘΥ̓ΟΥῪ Κὶ πὰ, Β6 ἢ 85 ΔΓΘ 
δροοϊβοα πῃ ὑπὸ 0] ον πῃ σοηϊοχί.--- [ἢ ΤΣ ίθσΘΏ66 
ἰο “αοα᾽Β κἰηράομι,᾽ 860 οὐ ἴν. 206.ἁὈ Οοπδίἀδγοά 
ἴῃ 18 ρεγθοϊου, 88 {86 οὈ͵θοί οΥ̓ ΟΠ ἰβιδη ΒΟΡΘ, 
{πὸ κίπράοπι οὗ αοἀ ἰβ ἰ86 Ὀ]οΒβοὰ βίδίθ, ννογοίῃ 
[6 τ. ]}] οὗ ἃ δ οῖγ, Ἰουΐης, 8}}- σϑβίουϊη, Ὀθδιὶῆο 
Οοά 15 ΠΥ τοδ]ϊσοὰ; οσ, ἰῃ οἰδον ποτγάβ, ἃ Θ0ῃ- 
ἀϊοι ᾿ Βογοΐπ το 8πἃ δῃ 6}8 ΔΥΘ ἈΠῚ 1 ΘαΪΥ ἀπά 
ῬΟΣ ΘΟΥΎ σοπίγο]]οὰ ὈΥ ἰμ6 Ὀἰνίηο ν]]}, Ἰοδἀ ἃ 116 
οὗ γἱρμίθουβηθθ8α δῃὰ ρθδοθ, δηά ἰοζοίμον τὶ ἢ 
(88, ῬΡοββθ88 ὑπ6 εἰμι οδὲ χοοὰ νυ ἱ ἢ ἰὲ 18 ἀοϑῖγα- 
ἈΠ] ΤῸ πιθῆ ἴο ρδτιϊοῖραὶθ 'θ. ἀπμπὰ ἐμπὶβ ραγιϊοὶ- 
Ῥϑιίοι 8 ὀχργοββϑὰ ὈΥ ἐβὸ ψογὰ “1 ουὶἰ᾽ (κληρο- 
γομειν)ὴ. [Ιὰ ἰδβ Βοιμθί εἷηρ ἐμαὶ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ὈΟΙΪΟΏ ΡΒ 
ἴο ἐπ ὈΘΙΊΘΥΘΡ 88 8 ο]ὰ οὗ αἀοἀ (Βοαι. Υἱϊ!. 17; 
64]. 'ν. 7), δῃᾷ ἱωνοϊνοδ ἃ ργδοϊουβ στἰχὺ δηὰ δ 
Θηἀυτίης ρμοββοϑδίοθ. Τ00 δχργοβϑίοῃ, τη ης 
ἸΓΘΥ ΠΥ, ἐο οδίαϊη ὃν ἴοί, ἀπὰ ἰἴδθη, ἰο τέσείυς αὐ 
απ Ἰπλεγίίαποο, ὈΘΙοΟμ 8 ἴο ἰμ0 ᾿δησιαχο οὗ ἰδ 
ΤῊ ΘΟΟΥΔΟΥ, δηὰ 18 ὑ2εϑὰ ἱπ ἐδ ΟΪὰ Ταβίδιηθηΐ ἰὸ 
ἀρηοίθ (89 Θηίσϑηοθ ἰηΐο ἐδ Ῥγοτβοὰ πᾶ, δοιὰ 
ἱπῖο {86 ϑοοὶοίν οὗὨ ἰμο89 Ὑ.0 8Γ6 κουεγηθαὰ ὈΥ ἰδ 0 
ψ}}} οὗ αοά. Απά ἐι}8 νγαϑ8 Ὀυὺ ἐπ ἰγρ6 οΥ 8[)8- 
ἃἀον (σκία) οὗ (86 Κίηράδοπι οὗ αοὰ ὑπαὶ νγγαβ ἴο Ὀ6 
Βοΐ ὉΡ ὁ. 8 Γοπούδίϑθα θασίἢ (2 Ροϊ. 111. 158; Μδίι. 
γ. ὅ). (Τδδὶ (μ9 γὙϑτὺ ἰδκ98 δήϊον 10 89 Ασουβᾶ- 
εἶτο ἱπδίθδὰ οὗ ἐπ αοῃ ἷνο, ὈΘ] Ωρ ἰο 816 Ἰαίο ῦ 
Η6]] 616 υ58,56). ΤΠι0 “ποῖ ἱπβοῦ ἰπρ.᾽ ἱπιρ᾽ γίης 
δ ΧΟ υϑοη ἴσγοιῃ ἴῃ 6 ροββοϑδβίοη οὗ (86 δἰρθθβὲ 
βοοά, Ἔοχρ] αἷμ νι ἢδὺ ἰβ πιθδπὺ ΕΥ̓͂ κατακρίνεσϑαι 
πὰ ἀπόλλυσϑαι.---Τ Παῦ Δ1}} οοπάυοὶ, ψ 6 6οη- 
ἰγδύθηθδ᾽ ἐδ υδί1ο9 οὗὁἨ αοά, οΥἡ {1π6 ογάἀοτγίηρ οὗ 
ΠΟΙΥ Ἰονθ, βμου]ὰ ο80.80 8 Τοτἔοϊ τὸ οὗ ἐπ 18 1η}16- 
γἰίϑησθο, 1659 πὰ {86 ὙΘΣῪ Πδίισο οὗ ἰδ 08586ὅ. [ἢ 
ἐμὸ Οονϊπ εἶδα Ομυχοῖ, ΒΟΤΘΥΟΥ, ὑμοσθ ΔΡΡΘΟΔΡ 
ἰσ αν Ὀθθῃ βοὴ ᾿ἰχὐ-τϊπθἃ Ῥθορῖο Ἧ8Ὸ 
δου γῆ ἰο Ῥογϑυδὰθ {ποι Βοῖνοβ δα οἴμοσγβ ἰπδὶ 
αοά ἀϊά ποὶ τπηοδπ ΘΧΔΟΟῪΥ δὶ δο Βαὶὰ, (μδὲὶ {118 
ἱπθ ον ΐδησο οουἹὰ ΠΟΥΟΡ ὈῸ ὙΠ 6] ἃ ἔγοι ΔΗ͂ 
ὙΠ. δεὰ Ἰοϊποά {6 ΟἸσοΒ. [0.8 ἀΐγογοθ 
οὗ που Δ. 1 Υ ἥγοτα σοὶ ρίοη Β88 ὈΘΘῺ τηδηϊοβιοὰ ἴῃ 
4}1 δῷοϑβ, διὰ ΠΟΥ 811] ἴοστϑ οὗ σοϊϊρίουῃ. Τὴ6 
Ῥδῤδῃ, ὑπὸ ον, (6 Μοβδιισηθάβῃ, (8 9 ποπιΐη 8] 
ΟἸγἱ δἰ ἴδῃ, δ Ύὸ 4}} Ὀθθα οχδοί ἱῃ (ἢ 6 ῬΟΣΓΟΥΤΏΔΏ6Θ 
οὗ το] χίουδ βδουυΐοθθ, 81 }]90 Ὁπτοδιγαϊποὰ ἱπ 186 
ἱπάυ]ζοποθ οὗὁὨ ΘΥσΎ ΟΥ̓] ραβδίοῃ. Τ}18 δι ῖβο 
ἔγοτα Ἰοοκί;ς οὁἢ τοὶ κίοη 88 δὴ ουϊπναγὰ δβοσνυΐοο, 
διὰ αοἀ δΔ8 ἃ Ὀοΐης (ὁ ὃ0 Το αγοα δηὰ ῥγορί (ἰδιθὰ, 
ποὶ Ἰονθὰ δηὰ βεγυϑᾶ." ΗόροἙ]. Αμραϊπϑὶ Α]} 
ΒΌΘὮ 6180 Θοποορίϊοηβ δῃὰ νδΐῃ σοσὰβ (Ερῃ. νυ. 6), 
ΡῈ] ΒΟΥΘ ὙΔΡΏΒ ἐδὸ ΟἸΌτοΣ τὶν ἰβ οὗ τ θουτ- 
τίη 5--Β6 ποῖ ἄθοοϊνθοαᾶ (χγΥ. 88; ΘΔ]. τἱ. 7, 
εἰς.}---ο {18 ΒΘ ΘρΡροπάβ ἃ [}]] σδίδϊογιιθ οὔ βυ6 ἢ 
ἐγ οΓ ἢ 098 88 ὁχοϊαὰο ἤγοτι αοἀ᾽ 8 Κίηραοπι :--- 
ὨΘΙΓΠΘΥ ἑοχηξοδῖοτβ.--- Τἷβ ἱπάϊοαίοϑ {86 Υἱσθ 
Ῥγϑυδιθηὶ ἰπ ΟοΥπίμ, δὰ Ῥοΐϊη 5 Ῥδοὶς ἴο σἤΔΡ. Υ. 
Τὸ (18 ᾿6 ΘΏΠΟΧΘΒ, ὑμδὲ ἩΒΟΣΟΉΎΣΙ ΤΟΣ σι οἢ 



120 ΤῊΕ ΕἸΚΒΤ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΞ ΟΟΒΙΝΤΉΤΑΝΗ. 

88 οἰοβοῖγ σοηποοὶοα ἴῃ ΗθαίΒοπάομ, δηὰ νὩϊς ἢ 
ὙΠΘη Ῥγδοίϊβοα ὉΥ ἀαοὐα᾽β ρ6ορ]θ, 8 ἰδγπηδὰ 
Ὀοΐὴ “Τοτηἰσαιϊοι᾽᾽ δηὰ “δἀυϊίονν :᾿ -- ΟΣ 1ᾶο]8- 
ἴθ18.---Τ θη σοπιοδ ὑἐδαὶ ἱποσάϊπδίο ἱπαυ])οῆσο 
οὔ [86 δοχυδὶ ρμδββίοηυ τδοὰ υἱοϊδιθὰ 81} (86 
Ὠϊνίηο ογάΐϊπδηςο οὗἁ τηδνγίαβο, δηὰ (μα σἱρῃίβ οὗ 
1086 πιαντὶθὰ ῬδΓ(168:- ΟΣ δἀυϊζοσζοσα.--ΤῊο 
δουΐθβ οὔ {818 ο14858 οπὰβ ν τ [Π6 τηοητοὴ οὗ [μπᾶ 
πἀὰὐπδίυγαὶ στα Ποδίίοη οὗὨ Ἰυβί ἱπάϊοαίοα ἴῃ (86 
Ὑγογὰθ: -- ΟἹ οϑθιηΐϊῃαῖο, ποσ ϑβοδοχηϊῖθο.--- 
ΤΠ 686 ΟΣΧΡΓΘΒΒ σοττοϊδιΐγο ἰάθα8. Τ7ῃο ΤΌΣΟΥ 
ἀϑηοίθβ ἰμο566 το δ᾽ ]οινοα {Π πη βο]γ68 ἰο Ὀ6 υϑοὰ 
88 ΨΟΙΊΘη (φιΐ πιρἰοδτία ρμα(ίϊμπίωγ}; (86 Ἰαΐί Θ᾽, 
ΒΟὮ 88 υβοιὶ 1Π6 ΤΌΣΟΥ ἴῃ (18 απ ηδίυ γα] τ. 8γ--- 
8 ὙΪ46-Βργοδα υἱοθ ἰὴ (δι ρογὶοα (σορ. Ἦ εἰδί εἴη 
ΟἹ {8 ραββαρθ, διὰ οἡ Ἐοπι. ἱ. 27). Νοχὶ [ο]- 
ἸΟΝ οἶδ8βοβ οἵ 186 “υἡ͵ιυδὶ,᾽ ἴῃ 18. 6 ΤΠΟΓ6 Τοβίσιοἰθὰ 
Β6Ώ86, ΒΌΆΘΙ 88 ΥἱἹΟΙΘΏΓΥ δοϊζοὰ ΡΟῺ οἰ ΥΒ᾽ Ρ05- 
ΒΟΒΒΙΟΠΒ, ΟΓ ΠΟΙ πα γον δουρὶ ἔον ἐμ οῖὰ :-- 
ὯΟΥ τρΐονϑα, ΟΣ οονθῖοῦβ,---(οοπΡ. οἱ Υ. 
10 8.).-ἶἴῷ ΚΘ ΔΉΠΟΥ ἴῃ τοραγὰ τὸ ἐμο [οἷ- 
Ἰον ῖηρ- ΟΣ σα πκαχᾶβ, ΟΣ σου ἶθσθ, ΠΟΣ 
ΘπσΓΟΣΈΣΟΣΘΣΘΕ.--- ΤΠ μυΠπογ ὁ 18 ποί δ γ  Οα}Ὺ 
Ἰοχὶοαὶ, β'ποθ ἰἢο86 ἰαϑὺ τηθεϊοηδαὰ που]Ἱὰ παίυ- 
ΤΥ σοπιὸ ἴῃ αὐΐον ἐπ 9 “σονοίουϑ.᾽ Βυΐ ἀγυηῖ- 
δτὰδ δηὰ ὑϑυΐογβ παι ΌΥΔΙΪΥ σὸ ἱοροίθ ον, βίποϑ ἰδ 9 
τίὶοο οὗ ἰμ)0 Ἰδίον δΟΙΏ ΠΟ ΪΥ͂ ΤΟ 5018 ἤγοτῃ {παὶ οἵ 
1π6 ἔοτιμθῦ. ΑἸΘΥ ἈΒβου  ρ ΒΟ] τη ἾΥ ἰΒδὺ δυο ἢ 
--888}} ποῖ ἱπβοσίῖ ἴ86 κί κᾶοτῃ οὗ Θοᾶ --- 
Ὧ6 ᾷοθβ ΟἹ ἰο τοι 6 ΟΟΥ Π  ἶ8η58 ὑπαὶ ΓῸ0Γ 
πε πὶ {Π|686 ἐγ 6158 ὈΘΙοηροα ἰο {Π9 ραβδί, δῃὰ {παί 
ἱπάυζοῆσοο πῃ Βυο ἢ Υἱοο 8 748 [ὉΓ {ἰμοπὶ 8 86} - 
Β᾽αἰης ἰηΐο {ποὶσ οἱὰ Ποδι ΒΘ 8} βίαίθ, τδίσἢ 
αἰ ΣῪ οοηϊγδαϊοιθα ἰμοὶν χὰ Ομ τί βι δ ἜΣ ρο- 
τίθῃ66. 

γεκβ. 11. Δπᾶ 8666 τδίπρο δοῖηο (οἵ γου) 
ὝΤ616.-- Το πουΐοῦ ταῦτα ΘΌΓΓΙ6Β 8 σοηϊοιαρίι- 
οὐβ ἱτπῃρ]οδίίοη, φ. ἀ.,), “δ00}} 8 Βοὶ,᾽ “Β008 δίυ 
(Μογοῦ). Τινὲς: δοπια, ποὺ 411.  Βδί οἰ βου 59 
νοῦ]Ἱὰ ὃ6 8 ἰο0 ϑυγοορίῃς δη ἃ Βουθτθ ἐτηρυίδίϊοι 18 
ὑπ ᾿ἰτϊ6α ᾿π 1.8 ΡΡΙ ἰςαιΐοη δηὰ βοι  οηϑὰ ἰη ἰοη6. 
[Ὁ δ]νίη δὰ Ηοάχο γοραγὰ (89 τινὲς 88 τοἀυπάϑηϊ 
Οὗ 88 αἀἰδιγί δυίγο, σφ. ἀ., Βοπι|6 ὑγ8γ6 οη9 (πη βηὰ 
Β0πΠ|6 8ποῖ 6 γ]. ΤὴὴῸ 5Β᾽π|ρ16 ἧτε, ΟΥ ὑμεὶς ἦτε, 
πουϊὰ ἐπ Ρ}]Ὺ ἴοο τυ οἷ, 5566 4}} {ἰπ 6 (ΟΥ̓ πἰ δ ίδη 
οοηγογίβ, υἱτπουϊ ὀχοορίΐοη, παι ποὺ Ὀ6 6 δά ἀϊοίοὰ 
ἰο Οἱ ΠΡ ΟΠ9 ΟΥ̓ 411 [Π|8 ἱτηπιογΑ } {168 Βραοϊβοα : 
χγοῖ, οα (86 οἶὲὺῦ' Ββαηά, τινὲς ὑμῶν ἧτε “ουἹὰ δαᾶνα 
ἐπι ρ  ἰθαὰ ἰοο Ἰΐ{116. “1 νου]ὰ Ὀγΐπς {μΠ6 ψΒοἷθ 
ὈΟΟΥ ῬΓΟΠΪΠΟΉΓΠΥ ἰο ποίΐςθ, δὰ ἱπίϊπαίο [4], 
ΟὨΪΥ ἃ ραγὶ νου]ὰ ἀρτοο τὶς π ἰμο ἀοδοσὶριΐοη.᾽" 
ΟΒΙΑΝΌΒΕ. 16 οἤϑηρο ὙΔίσδ, Βοννονοσ, δὰ 
Ῥββϑϑϑα οὐδὺ ἴποπὶ, 18 ἱπαϊσαϊοά ὈΥ ἰ γθ0 Ὄχρυϑβ- 
δίοῃϑ ἱηἰγοἀποορα πεῖ (6 ΘΙ ρἢδίϊο γοροίἱ ἰοῦ οὗ 
“Ὀαυϊ,᾽ ἀδεϊχποά ἰο δβοὶ Τότ {η6 σοπίγαδί ΠΙΟΤῸ 
δἰγοηκὶγ.--Βαϊ γὺ τσ Ὑυϑϑῃθᾶ οΟ]68}.--- 
απελούσασῷὥϑ ε.---[ἀπό; οἵδ, αἰΐ οἵ, εἴεαη, ἱπίθη- 
δἷσο. Τΐ8 Το σβ ἴο ἐμοῖσ Ἰοϊηΐης {μ6 ΟΠυγοἢ 
ἦπ Ὀδριΐβια. Οομρ. Τίϊυβ 11}. δ6. ἢ 11|κ0 ἸΏΔΏΠΟΣ 
Αοἱδ χχὶΐ. 16, πΏΘΥΘ (ἢ 6 γουῸ 18 80. μχἱά., δηὰ 
δι χη ΐῆο8, δαρίΖε ἐλνδοϊ, ΟΥ, σαιδε ἐλψδεῖ ἰο δὲ δαρ- 
ἐϊζεα, ποῖ, “Ὀ0 Ὀαριίϊτοὰ,᾽ 88 ἐβοαρὶι 1 τοτὸ Ρ88- 
δῖγθ. Απὰ βο ἰμ6 ὑοῦ Βδοσοὸ ἰβ8 πιϊἀαϊο, απὰ 
τη δὲ Ὀθ ΔΘ ἴῺ 8 Τοβοχίνθ 8686, (που ἰὐ ἰ8 
αἰδίου ἰο ἰγαηβ]αΐθ ἐξ {μπ8 ἰῃ ΕΏρ 88}. ΤῊΘ 
ΚΘΥΤΩ “Ὑ888,᾽ Ῥοϊη8 ἰο ἐμ ἀοἤ] οπιοπΐ ἱπουττο Ὀγ 
{πῸ δὶ πβ ὈΘΌΤΘ βροόίθϑη οἵὍὨ, δῃὰ ἰο {6 ρυγὶ δοδί:οη 
οἴοοίοά {πνοὴ ἰμ6 Τογρίνυθηθθθ ΟὈϊἰποὰ ἴῃ 
Ὀαρίΐθηι, οΥὁἨ (ἢ ΤΟΙΊΟΥ͂ΔΙ οὐὗὁὨ κυΐὺ [Π6η ρ]οὰροὰ 
(Δοίθ χχὶΐ. 16). 1 ἰβ διδίορουβ ἴο καϑαρίσας 

(ΕρἈ. νυν. 26). Το τροτδῖ ὑεσὶ δοδίϊου, ὉΥ ἐμ ἀο- 
ἴῃ ΔΨΑΥ οὗ 8]} ὑπδΐ 18 δἰηα! (Βὔοον), γὸ σδπηος 
ἱβογοίογο ἰδκὸ 0 Ὀ6 ΒΘΓΘ σιθϑηί : ΔΙ ΒΟΌ ἢ Γὸ- 
ῬΡοπίδῃσο δῃὰ δι δχὸ Ῥσοδιυρροδβοά ἴῃ Ὀαριΐβϑιη. 
[η ἰδὶ8 ψαϑδὶπρς οὗ θαρίΐδαι, Βονονοσ, ἰΠ6 6168} 5- 
ἴηξ ᾿γουρῃ {86 Ὀ]οοὐ οὗ ΟὨ τὶ (Εν... δ; 1 πο. 
ἱ, 7) πηυβί Ὀ9 δοπβί ἀοΓοα 88 ἱποϊἀοὰ.--- 76 δῆ σε 
κτἰδοᾶ γουτγαοῖνοθ, ἡλιάσϑητε.---ΤὨ 8, ἴοο, 
8 πιά 16. [0 σδηποὶ {ἐβογοΐοσο Ὀ6 δυρροβοὰ ἴο 
ἀεποίθ {86 ἱπυσδγά, ργορυθβδῖυθ βϑηῃοι βοβιΐοη δο- 
ΘΟΠ θη θα ὉΥ {80 ϑΡ'γιῦ; Ὀαΐ, 85 ἴῃ 1. 2, (μ8 δεῖ 
οὔ ῬΟΥβΟ 8] σοπμβοογαίΐοῃ ἰο Θοά, οὗ δορασζγαϊΐοιι 
ἴγοιῃ ἰὴῃ6 νοτ]ὰ δηὰ ἰγδῃβ]διΐοη ἰηΐο 6] ον ΒΡ 
σι} αοά; γεὶ ἰμῖ8, ποὶ Ῥυ αι γοἶγ, ὩΟΥ δχίοτ- 
ΠΑΙ͂ ΠΙΘΓΟΙ͂Υ, Ὀὰὺ 88 ᾿ηγοϊ νίπς 8180 ΒΟΙη6 ΟΡογἃ- 
(Ἰοη οὗ πο Ὀϊνίπο δρίστὶ ἡ οὐ ἰδ Βοδτὶ (δοιΡ. 
Τιταβ 1". δ; 1 Ῥοὶ, 1. 2).---Τζο σσοσο ἡπδι:Β6 ἃ, 
ἐδικαιώϑητε.---ΤῊ 6, ἰῃ δοοογσάδποα τἱϊὰ ἐμ6 
υϑδρθ οὗ Ραυ] δηὰ οἵ ἰμὸ ΒΙΌ]6 ζΟΠΟΓΑΙΊΥ, 15 ἴο 
6 οσοπβίγιοα, ποΐ Αὕοσς Αὐρυδίϊπο δηὰ ἰμο Οοθπ- 
91] οὗ Ττοπί, δ 1 10 τηοδηΐ: “πηδὰο σὶ κδίθουβ᾽ 
ἰμνασαϊγ. ΤῊ δ 18 οοπίταἀϊοίοἃὰ ὃν (δ 9 δογὶβδέ 
ἴθη86 οὗ 89 γοσὉ. Βαΐ 1 ἐπι 1168 δὴ ἰπἰγοάιιοίο 
ἱπίο {86 δἰαίθ οὗἁ [86 “}ι.8ὲ,᾽ δἀπιϊθβίοη ἰ0 8 Ῥαγίϊ- 
οἱραίίΐοι ἰῃ ἐμ 8 βαϊναϊΐου οὗ αοἀ---ἰο 8 ῃ]δοὺ ἴῃ 
Ηἰβ Κίηχάοπι δπὰ 8 ββδγο ἱῃ Ηἶδ Ὁ] βδίη κα. ΤῈ18 
ΟΣ ̓ 15 ἐπ Ῥοδὶιῖνο δὰ οὗἩ αοἀ᾽ 8 βαϊναίΐοῃ ((}9 
ΓΘΙΊΟΥ͂Δ] οὗ σ}}0 θοΐηρ [86 ποραίἷνο βἰἀ9), διὰ ἷ5 
(86 Γοβὶυ οὗἨ σοπδβοογδίίου ἰο αοὰ. Ηδησο ἱξ δεν 
Θοῃο] 65 ἰΠ0 δοτῖθβ.0 ΑΙ (γοθ ἰδίῃ ἰοροίβοῦ 
ἀφηοίθ δὴ Θῃηίγαποῦ ἰηίο {μ6 δίαίο οὗ ζτδοθ [“ δὰ 
ΤΟΙΣ ἰο {πὸ ἦγβιί σΟΏΥσβΊ 9 ἢ.᾽" ΗἸΤΆΝΙΕΥ. Τδ9 
Υἱοῦ σίγθη ὉΥ ΚΊΙης 15 βυ 5 η 18}}ν [μδὲ οΥ (8]- 
γἱη, Ἠοάκο, ΑἸΖ,, οτάβ. Βυὺ {0 πνογὰϑ αἷβο 
ΘΑΥΓῪ 8 ΤΌΥΙ ΠΟΥ ἱτηρ]οαίΐοι ἰπ (86 ἯΔΥ οὗ δου- 
ἰγαϑί, “Ἡδνυΐπρ Ὀθοοῖηο ἐδ.8, γε ΔΣ6 ποί ἰο ἀς 16 
δηα Ρο]]αΐα γουγβοῖνοδ δύγοβιι δπὰ ποὺ τοπονγοὰ 
σοηἀοιηηδίϊοπ᾽.--ἰὰ [86 πᾶσηθ οὗ [86 ωοτᾶ 
ὅοδαδ δηᾶ ἰῃ [86 Ββροὲτὶῖ οὗ οὖσ Θοᾶ.--Πο5ο 
υδβ)γίης ῬΏτδδο8 ἃγὸ ὈΥ͂ ΒΟ16 Τοΐεγγοα ἴο 4}} 
ἴδτοο οὗ 86 ἔογοροίηρβ Ὑϑυῦβ, δηὰ ΌΥ ΟἸΒΟΙΒ ἴὸ 
{μ6 Ἰα8ί Δ]οη9. ΟἸΠΟΓΒ 8.}}} δ κο ἃ αἰνϊ βίου, γὸ- 
ἴοντῖίης {Πῃ6 τογάβ, “ἷπ ἐπ 9 πδιηθ᾽ ἰ0 “8 1ἰδ6ὰ;᾽ 
ΟΥ̓ ἰο (818 δηᾶ “τδϑμοὰ .᾽ Ὀυΐ 10 ψογάβ, “ἷπ [ἢ 9 
ϑρΙσῖ ἰο “ββδηοί θα. ὙΤθοδο δἰϊοιρὶθ δὲ 8 
ἴδιϊατο; δ᾽ Ββουρὰ ἰὸ 18 ἱπάοοὰ ἰγὰθ ἐπὶ ἐδ 
“ἩΔΒΠ1ηκ᾽ δηἀ {Π6 “ ᾿υδιϊ δοδίϊου ᾽ δζὸ στουῃάοὰ 
ὍΡΟΝ [86 816 οὗ ΟἸγῖδί. Εν 88, ὁκ (ἢ 6 οἵ ΟΡ 
μδηά, βαμποιϊ δοδίΐου σοιηθ8 ἐδτουρὰ {ἰμ6 ϑρίσιι, 
Αμαΐπ {9 Γοΐδγθηοο οὗ {8.080 ῬΏτϑδοδ ἰο0 81} (ἢ τ 0 
οὔτδμο νϑρὺβ ἀρρέατὲ ἰὸ ὯΘ Ὀρροδοὰ ὈΥ ἰῃ9 86 Ὁ- 
ἀγδίΐου οὗ (ἰὴ νοῦῦβ οδθοίθα ὈΥ “ Ὀυϊ,᾽ 88 γγ6}} 55 
ὉΥ {89 πη} 80] 6 665 οὗ οοπηθοϊίηρ ἐμ ὕαςί οὗἁ 
[89 τδβΐης τὶ (8ὸ ϑρίγίιι, δίποο δοοογάϊης ἰο 
(80 γὰ]6 (0 νβῖοι Αοίδ ἰν. 7 ἰβ πο ὀχοϑρίϊοῃ) 89 
τοσορίϊοῃ οὗἉ {86 ϑ τὶ 5 Θοπβοαυθπῦ ὁπ ὈΔΡ Βα 
Μογογ). Βυὶ (8ο ἤγεὺ σϑϑϑοη χίνοῃ οδῃηοὶ Ὁθ 
οοἰβίνε : δῃηἀ 80 [Δ 88 ἰμ0 βεσοῃὰ ρο065, γὸ δηὰ 

ιδαὶ ἰῃ Τα Σἰϊ, δ, ὑπ “ χοπονγαὶ οὗ (6 ΒΡ 11 18 
οοππροοίοα αἰγοοῖΥ τῖϊ Ὀαρίλθπι, 85 ὀροχοροὶϊ- 
68] οὗ παλιγγενεσίας. Απὰ 88 {86 Ρίιγ880 “ἴῃ (80 
Ὡδὴθ οὗ Ομτἰδὶ,᾽ Ἰπαϊοαίοβ ἐμ οὈ͵)θοίϊνο στουρὰ 
οὔ νυ σὰ (86 τἩδϑεΐηρς γοδίβ, 80 ἀοθδ 8 0 ῬὮΣδΒ6, 
εἴ {80 βρίσιι,᾽ ἱπάϊσαίθ ἰδ βυν᾽οοίνο στουῃὰ 
οὗ [86 β8116, ἰμδὺ 16, (μο Ῥυϊποῖρὶο ψὩῖο ἢ ἱπννδγαν 
ἐπηρατίβ δηὰ δρΡ0]168 ὑπ δ Όδοϊυϊοι ᾿τρ θὰ ἴπ ἰ86 
ὙΔΒΕΐηα. Οἡ 6 πδιῃο οὗ Ομ γἶδέ οι Ρ. οἱ 1]. 2. 
ΤῺ6 ΘὨςΓΟ ῬΟΓΒΟΏΔΙΠΥ οὗἁ Φ96808, 80 ΔΓ δ8 ἰἰ ἰδ 
ταδὰθ Κπόνῃ ἴ0 Ὁ8 ἢ ἰδ 9 ψόοτκ οἵ γοἀορίΐϊου δπὰ 
ἱπάϊοαϊοα ἱπ {86 πϑῖῃθ, 18 (6 οἀοοίίυα οτοιπᾷ 
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ὈοὶΒ οὗ (9 Ῥδγάοῃ ρβγδηίϊοα ἰπ Ὀδρίλθια δηὰ οἵὗἁ 
οὺγ ῥυκιοδίῖοη δηὰ ϑϑῃοὶ ἤοαιΐοπ, δοοογαϊης ἰὸ 
89 βθη86 οὗὨ ἐμθ ἰθσΐὴβ δῦουο αἰνυθῆ. Βμὶ (6 
ϑρίγιι οὗ αοἀ ἀρρέδες ἰο οδοὶ ἰηαϊνί 4] τδὲ ἐ8 
οξετεα ἴο ὺυ8 ἰῃ (δὶ πδπι6. Ηδ Ὀτγίηρ ἰὺ ἀἰγοοῖὶν 
9 ΟὟΟΥ ΘΟ ΒΟΙΟΙΒΠΘΒΒ, ᾿ΠΒΌΡΟΒ δηὰ ἱτηρατγίβ ἰΐ ἴὸ 
ὯΔ, δηὰ 6. ΔῸΪ]68 08 ἰ0 ΓΟΔΙΪΣΟ ἰὰ 4}} τὶ ἐμὲ ΟἿΥ 
οσῃ μοδιίβ. [5 ΒῪ ἐἰμοὸ ἡμῶν: οων, δΔἀἀθὰ ἰο “Θοά;,᾽ 
86 Ὀϊηἀ5 τ1πὸ Οοτί ἰδ 5 δηα Ηἰτη86} ἰοχεοίμοῦ ἱπ 
)6 αἰοτίουβ Ὀ]οβδίηρσθ οὗὨἩ ἐδὸ 605ρ6] δἰδίθ, δηὰ 
τοϊασίο8 {πΠ6 Ο1] οὗ 0 υῖξ ἐπ τηουγηΐηρ τὶς ἢ 
ὉΥ δῖ σοργοοῖ δ6 ἐδ σζοϊ οἰ η )})γ ογοδιϊηρ." ΑἹ,- 
Τ0Β0]. ᾿ 

[088. Τ}ὶβ 8010 ραϑϑαρὸ τἱ. 1--9, 8 τα μον δ- 
16 25 Ἰανίῃρ ἰμὸ ἰουαπάδίιϊοη [0 ἐμαὶ 66ο] δἰ αϑίΐοαὶ 
λατγιβαἀϊοίΐοη ἴῃ οἷ ν}} αθαῖγβ τ αἷσι ἰὰ ἐμ 18086 οἵ 
οϑηίαγῖο 8 σΥΘῪ ἰο Β. ἢ τὶ ΕΥ̓ ῬΥΟΡΟΥΪΟη8 88 ἰ0 
ΟΥ̓ΕΓΒΏΒΑΟΥ [ὉΓ 8 {ἴπ|0 ἰ8Π ἐθι ρΟΓδὶ βουθροὶ σηΐγ, 
δηὰ ουὐϑη ἰμγοδίθη ἰὸ δι᾽ ρχαὶθ 10 δ] οχοῖ μον. 
ΤΒΟΤΟ 8ΤῸ ἰγῶ 668 οὔ ἐπ οχίϑίθηο6 ΟὗὁἨ ΘΒ ΓΟ  -οουγὶδ 
ἴον οἴ} σϑιι965 διλοῦς ΟΝ Υἰϑιῖδη8 88 ΘΑΥΪ 85 {86 
τοϊἀ1ὸ οἴὨ ἰ6 δοοομὰ δϑηΐυγγΥ, δηὰ ἰπ ἐμο 44ροεί. 
Οὐαί. 11... 47, (6 τιῦο ἴον {86 γοχυϊδίϊοι οὗἉ {ποὶν 
Ῥεγοοϑϑαάϊηρϑβ 15 ἰδαϊά ἄοτσι. Ογαάϊηδυγ, μονγονοθυ, 
(6 Ὀἰδῆορ ὑὈθοδῆλθ ὑπ Γοΐδυθθ ἰὼ βαοῖ αἀἰδρυίθθ, 
διὰ ᾿ἶ8 οῖοθ 85 υπιρίγο δον δυϊοαὰ ἸαΡΟΙΥ ἰο 
(16 ᾿ἰποΓΘΆ839 οὗ [818 ᾿προτίϑηοθ δα δυϊδουγ, 
διὰ αἷβ5ὸ ρστοϑίϊν δπάἀδηρογοὰ ἷβ αρὶ γἰἐυ} γ. 
Βοη {δΒο ϑίδίο Ὀθσαπιο ΟΠ γΙδιΐδη, {1158 Ἰα ν᾽ θα ϊ6- 
ἰἰοα νῶ9 δοηίογγοα Ὀγ ἰανν, διὰ τηδθ Ὀϊπάϊηρ οη 
8}} ραγιΐθβ ἐμδὶ δρροαϊϑὰ ἰο ἱῖ. Τὸ ουδίοῃμμ οὴ66 
ἐδέδὈ [95 164, σεαάυδιν οχίοπάἀοαὰ 186] τὶ (ἢ 9 
ἰβοζϑδθὸ οὗ ϑοοϊοϑδϑῖῖοαὶ Ὀγδίθ ΒΟ Ώ5, δὰ {δ6 
ἀϑοδν οὗὨ βοουϊδῦ ρόοῦχον, ἀπ} [89 ΟΠ νοὶ δϑδιιπιοὰ 
(86 ἕοται οὗ δ ροϊι168}] δϑβοοϊδίϊοι, τι “8 τνϑ]] 
ἀοδηοά «γϑίοτι οὗ δΘοο᾽ οβἱ δβίϊσα] ροϊ ἐγ (μαι αἰνἱ ἀοὰ 
(86 ὁο,ΓΟ] ττὶτ (86 ϑιίδίθ οί ΟΥ̓ΟΡ {89 ἸΔ ΕΥ̓ πὰ 
δο οἴογΥ, ουθῶ ἰπ ἰθροῦδὶ πιδίίογθ, δηὰ αἰπιϑὰ 
διοδαῖῖγ αἱ οχοιιρὶϊηρ ἰμ0 Ἰδέ ἱπ Ρασχγίϊουϊδν 
ἴγοτα 811} διθηδὈ ἐν ἰο (86 ϑίαίθ. ΤῈθ ΠἰΒίΟΥΥ 
οἵ ἐδ5 τοηπάονγίαϊ δηὰ γοὺὶ Ῥόγυογθο ἀθυϑὶοριηθηὶ 
οἵ δυι ΒΟΥ Υ ὕγουι ἴ8.6 Ῥοδί (ἰοῦ Ἰαϊὰ ἀονπ ἰῃ (9 
ἰασὶ, Γπγηἶ8}65 8 τλοϑὲ ἰηδίγαοἰἶγα σοϊμΘη Δ ΡΥ οἢ 
1:8 πιοδηΐϊησ, δὰ ΒΏΟΝΒ 08 ἰδ πΘΟΘΒΒΙ(Υ ΟΥ̓́ 60Γ- 
ΤΟΟΙΥ ἰηἰογρτοίίης ἰὑ. 
Το ᾿πιϊ δι 0ἢ.5 ὈΥ ὙΒΙΘῺ {πὸ ῥτοδορὶ ἰβ Ὀθϑοὶ 

ΔΙῸ δὲ [οἰϊονγβ: 1. Τ18πὸ Ἰἰἰκαπίβ τσϑέ 6 ὈΟΙᾺὨ 
ἐδαγοὶι-τα οι θοτβ. Ἐπ θάγοδβ ἔγοσι ἩΣΟΏμΒ ἱπῇϊοίοα 
ἔτουι πὶ βοὰΐ ΙἸΩΔῪ ὍΘ δουρί δὶ οἷνὴὶ ἰτὶ θυ 418 
ἴοι ραὈΪἰς υδιϊο6 δΟΘΙῺ8 ἴ0 σϑασΐγο ἰὑ---αυ], 6. 
δ.. Βρροδὶ θὰ ἰο φϑασ. 2. Τὸ σαυδ08, σομρδ- 
ΣΔΙΥΘΙΥ γι ναὶ, ἰλ6 Ἰαΐ μοῦ τηδίίογΒ Οὗ ΡΥΓΟΡΟΤΙΥ, 
ἴον ὀχδιιρὶς, ἱπ τοϊδιΐου ἰο ψϊοὶλ 0 οΣο ὈΘΙΓΘΓ 
δδὶ οονείουϑη 658 Ὀ6 ποτε θα ὈΥ αὐ 8} Υ ὁπ ανίης 
ἐδο πτοηκς, ἰδ ἰπάυϊκοά ὈΥ (Ἀ6 οῃήογοοιηθεΐ οὗ 
τἰκιία. 8. Το ἰγίδυπα]θ, μοδίμϑη, οὐ οὗ α μϑδ- 
ἰδβοιΐδῃ κἰπά. ΤὴῸ 880 ΙΏΔΥ 0 αἰίοτοὰ πίιθῃ 
μο ᾿υὐχοβ δτὸ Οἰιγἰ δι δ8. Ὑοὶ ὀὐθῃ ἀπάον βαοσὶι 
εἰγουτοδίοηςοα ἰἰἰἰ χαϊΐουη Ὀοίνγοθῃ “Ἅ ὈΓΟΙΓΘῺ ̓ἢ 
οακμέ, 1 ροϑαὶ 16, ἰο Ὀ9 δνοίϊάο. 4, Τὸ παίυγὸ 
οἵ 10 οἀ]αάϊ αἰίοη, ἱπίογαι)---ἰπκὶ οὗὁἨ υπιρὶσοβ 
οδοϑδα 0. [9 ρύγροβϑθ ὉΥ (μ0 οοπίοδίβδηϊβ, δηὰ 
ποί οἵ τοχαϊον οἰ ατοῖ σουγίθ. ῬΔῈ}᾽ 8 δἷτη νγῶβ ἰὼ 
Ῥτόθεστο (6 Ρ6δ60 δπὰ Βρὶ ἰδ] }ἰγ οὔ ἰμ9 ΟΣ ἢ 
Ὁγ (5) ανοΐάαποο οὗ Ἰἰεἰκαιίοη, ποῖ ἰο δοηγορί ἰδ 
Οδατοῖ ἑηΐο δ δϑῆδ 705 οοπβίοίβ, δὰ ἐπι ἰο 
βοσυϊδτίζο ἰΕ. Τὸ ΟΒΌτοῖ 88 ΠΘΥΘΡ σοπϑίἰτυοὰ 
ἰο δ0 “8 τοῦ δηὰ ὁ ἀἰνί θ᾽" διυσοὴς θη. ὅ. 

(86 πιαρίβίγαίθ, ἰοο, 18 8 “ΘΙ ὉΘΥ οὗ αοά [ῖοΥ 
Βοοὰ,᾽ δυὶ {πο Ἰἰἰ σίου Βρίσιϊ 80 ΟΠ ΓΆΓΥ ἰοὸ 86 
ΟὨ νι  ϑιΐδῃ ἰθροσ. ἸἸθογο δτὸ ἰπβίδηοοϑ ΒΘ ὴ ἰΐ 
τοιυ]Ἱὰ 6 8 τηδηϊοδὲ βίῃ ποὺ ἰο βθοὶς ᾿υϑιϊςθ. Βαΐ 
ἴπ ἀοΐηῃς 80, ἃ Ομ γι ϑιΐδη βου ἃ ἰδ κα σᾶτθ ἴο ΒΟΥ 
{μδὺ ἢ9 νδ8 δοἰυιδὲϑᾶ, ποὺ Ὀγ ζθο] ἰηκ8 οὗ γϑύθημθ, 
δ ὉΥ ἃ ΒΌΡΤΘΙΩΟ σοβδγὰ ἰ0 δ δὰ ὁτγάογ, δπὰ ὉΥ 
ἃ ἀοδῖγο ἰμδὺ οὐϑῃ [6 ὙΓΟῺΚ- 00} δ ν 6 ΓΘΟΟΠ- 
οἱϊοά ἰο Ηϊπι.] 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, [Τό )μεαϊοϊαϊ ζιποίίοπ οΥ ἰδλε ϑαϊπίδ π ἰλὲ ασό 
ἴο 0716]. ἘΠΟΒΘ 8.6 ταὶ τογάβ, “(16 δαἰπίβ 
8}}8}} λιιάχο 9 τνοσὶα,᾽ ““'γὸ 88}8}} Ἰια ἀγχο δὴ 68. 
ΤΕγουρὰ ἰμθὴ τὸ οδισἢ ἃ οἰ πιρβο ἰπίο ἰδ 6 τηγ8- 
ἰογὶθβ οὗ 86 Ηθδυθν Κιηράοῃι, ΘΒ ρ6 οἰ} ἰηῖο 
{80 ιαηάἀαπιοηΐαὶ Ταυδίοσυ οὔ (Π6 ογοδίΐηρ δηὰ 
)υάργίης Ῥεοτα, δηὰ ἱηίο {μθ υἱίδὶ ζ] Ἰονβδὶρ 
νυ σ ἢ ὈΘ᾽ΐονοσΒ μᾶνὸ νὰ (ποὶν Τογὰ, ΠἰἸκονν 186 
8180 ἰηΐο {Π9 ΤῊΥ̓ΒΙΘΣΥ ΟΥ̓́ΪΒ6 ιΐιγο, ν Βθὴ ἴΠ6 ἱπ- 
τναγὰ 11{9 οὗ ἰδ βαϊῃη8, νοι 18 ΠΟ δὰ πὶ 
Ομ τῖϑυ ἰπῃ ἴΟΥΥ, ὙΠῚ 86 πρδάο τηδηϊοδὺ 88 6 119 
οὗ Ὀίνίπο ρον Ὁ δηὰ πο η688. Τηοδθ οὗ ψῃοπὶ 
ΟἸγίδι βαϊὰ, “1 ἰπ ἐμβοὰ δὰ ἰμοὺ ἴῃ τηο;,᾽᾽ οὗ 
ὙΠοΙὰ ἰὲ 18 ΖΥΘΠΑΪΥ δβυῃρ, 

“θονοὶά οἵ σίου ρτα ΤΟΥ δσὸ συδγάϊδη ἴογ 8]]: 
Ῥοοτ, γοῖ πον νη, 1οὲ ἴμὸ πογοῖ Ὀ6[4}},"--- 

ὍὮΟ ΠΟΘ ΟὉ θϑγὶῆ μανῷ βμδγοὰ σὲῖῃ ἰποῖν Εθ- 
ἀϑϑιλοῦ ἰῃ Ηἰδ βυδογίηρθ δια δἤδηθ, ἰΠ 686 ὙΘΥῪ 
ΟὨΟΒ ΜΠ Βῆασγο σἱτ Ηἰπὶ μουϑδῆϊον ἴῃ {86 τηϑηϊ- 
[οϑιδιϊ δ οὗ Ηἰΐβ σίου. “θη ΟὨγίβϑὺ, το 58 
(δεῖν 11, 888}} ΔρῬΘασ, ὀχ αἱ δἰ (ἡ ρ, Ηἰπιβ01 δ9 Ηθ 
ΤΟΔΙΪΥ 18, ὑμθὴ Μ01}} ΠΟΥ͂ 8180 ΔΡΌΘΔΓΡ νυῖτἢ Η πὶ 89 
ξοὰβ οὗ ϑασγίῃ, ἴἰο (0 δείοῃ βτηθηΐ οὐὁἨ (ἢ 6 τννου]Ἱὰ. 
ΤΌΘΥ Μ1}} γοΐζη δηὰ δΒουγίβῃ οἰ συ μδ] γ, βϊηΐης 
88 Βίδ γΒ ἱπ (6 Βνυιηδιηοπὶ οὗ αοα.᾽" 

Βυὺ ὉΥ ντἱγίυθ οὗ (8 πηΐο τὶ ΟὨγὶδὲ ἴῃ 
ΕἸΟΥΥ͂, (ΒΟΥ ὈΘΟΟΙΩΘ ῬΘΥΪΏΘΓΒ 8150 ἰὴ Ηἰ5 ἡμαϊοίαζ 
αιμλοτῖίν. Ἠδνὶης Ὀθθη Θχοπιρίοα ἔγοῦι Ἰυὰκ- 
ταθηΐ ἐπγοῦχὮ ἴδ] ἴῃ ὑμοὶν Γοχὰ, {Π6Υ νν}}} 7οῖη 
νεῖ Ηΐπὶ ἴῃ ὀχϑουηρς λυ ρσαχοπὶ ΟΥῸΡ αἷϊ, νν ἢ6- 
1860. πιο ΟΥ δηροΐδ, ὙΠῸ δηιϊὰ {Π6 ΟΧὨ ΣΟ ἑΠ0Ὲ8 
οὗ Ὀἰνίῃο ]ονο δηὰ νι ίβαάοιῃ δη ἃ ρον οΓ πὰ σὶρὶνίο- 
οὐδηθῖδ αν σοηίϊπυθα δοδίϊϊο ἰο αοὐΒ ἱγυςῃ, 
ἀἰδτοραγάι] οὗἨ ΗΒ χζγϑδοθ, οοηἰθιηρίυουβ ἰονναγὰ 
ΗΪ8 βαϊναίίοῃ, δπὰ ορροδοὰ ἰ0 8]} (89 νναγϑ οὗ Η18 
Ἰϊπ άομι---αγάθηΐης ὑποηβοῖγοθ ΟΥΘΥΠΊΟΓΘ ἰῃ 
1ΠΟΙΣ ΘΏΤΟΪΥ, 0801] ρδδί ἢορο. Απμπα {ἰμὶ8 λιὰρ- 
τηϑηῦ ὙΥΣ}}1 Ὀ6 Δὴ δοὺ Ὀοίὰ οὗ ἀοθοροδὲ ἱπϑίμδιί,--- 
Ρἱοτοίπς ἱμγουκὰ [0 {Π|6 ΥὙΟΡῪ σθαίτο οὗ ἐδ Ὠοϑτί, 
δηὰ ἀοϊθοίϊηρ ἐμογὸ ἐμ ᾿ποχουδδΌϊθ 688 οὗ βίῃ, 
δηὰ οὔ εἰσμοβῦ τη 0Γ8] ΡΟΥΤΘΓΙ---Ὁ ΣΧ Βἰ Ὀϊ πᾳ ἃ σἰ ζιύο- 
ΟΌΒΏΘΒ8 [0}} οὗἩ ἀθοϊαίοη δρᾶ υἱρου---δ᾽ οσσίηρ οὗἁὨ 
ὯΟ ἔν ΒΟΥ ργοίοϑίθ---οχροβίης ἴΠ6 ΓΔ 0} οὗ 6χ- 
6.898, δηὰ Δηδὶἐϊδιΐηρς ὑμοτὰ 84}} 88 ἴδ|80 δηά 
πηΐθηδ 9 ἱμβτουχίι [89 ταῖρι οὗ 8 8}}- 6] κῃ θη- 
ἴῃς ἰγαιῃ. 
Απά ἐπὶ ρονγον ἰο ἀΐδοοσ δηὰ ἰυάμο δὲ {πὲ 

Ῥοτνοα, 18 ἃ ᾿ἰνίπς Ῥυϊμοΐ 1] ἱπιρασίϑα ἰὸ ΟἾν18- 
ι(ἰδη8 δον, ἰπνρουκὶ (86 ἱπά νοὶ πη ς ̓ἰἴο οὗ Ομ τὶδὶ, 
δηὰ ᾿ὺ υπ 0146 1ἰ59]{ οὐτγατὰ αὐἰοὸ Ροτϑοιϊϊου τ ῖ τὰ 
89 χτοπτί οὗἉ ἐμποὲν δρὶἰἰ4] 119, ἀπὲ] ἐν τοϑ 168 
ἐϊ8 Εἰχμοδὶ βἰδὶθ οὗ ὀχοζοῖδο ἴῃ ἰδο ἕαίατο Κίηρ- 
ἄοκι οὗ κἴοΥγ. ΤΒΘΥΟ ἰδ δἰ γΥΒ ᾿πρὶἸοἀ ἴῃ ἐἰ 8 
ἀοιποηϑίγδιΐοι οὗ ἰμ9 ταϊηὰ οὗ Ομ εὶβὶ, 85 τϑὶὶ 1 
πδί ρἰϊγίης ον νι ϊοῖ κοθδ οὐἱὐ δήϊον ἰἰὸ ]Ἰοϑβὲ, 
ἰγβόῖκβ ἔμβοὰ ἰπ (μοὶ πναηὰογίημθ, δηὰ νν 80 }7 

Τ8ο ονἱ! οοπάοιαηρα ͵ἰ8 ποὶ (89 ρμνδοίϊοο οἵ χοίῃᾳ Ϊ δπὰ μαι θη} ΔΡΡ] 165 (ἢ 6 πηϑῶπ8 οἵ {ποῖν γοβίογα- 
ἴο ἰδν, δ ἱπουκὰ ἐπὶ8 ῬογῸ ἩΣΟῺς ἴῃ ἰἰ8ο]ἤ, ἴον | (ἴοι, 88 ἰπ ἐμπδὺ μο] 988 ὑπ ὶοὶ δου ὰ ἰκθορ ἐμ οι 
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ἴτοτῃ 8}} {61 ] Ο8}}Ρ Ὑ1ῚῈ δἷη, δοηβδϑογαίθ ἐμ ϑῖὰ 
οῃἰγοὶν ἴο αοα, δηὰ πηδἰηἰδῖη ἐπότα ἴῃ πὸ οὐοαϊ- 
Θῃσο οὗὅὨ ἔδιἢ διηΐὰ τηδηΐο! ἃ ἱοτηρίδιϊ 9 η 85 ἔγοτα 
πὶιῃΐη ἀπὰ ἔτοτῃ πὶ ησαί, ἴῃ ΟΥ̓ δπὰ ΒΟΥΤΟΥ͂,, ἴῃ 
Βοηοῦ δηὰ ἀἰββοῦοῦ, ἰ δουπάδηοθ δηά τϑηὶ, ἴῃ 
ΒΟ  δηὰ ΒΟ 688, ουϑῃ ὑπο ἀραὶ . 80 ἐδαὶ, 8.8 
(89 ἱπίγυτηοηῖβ οὗὨ ΟἸγἶ δι᾽ Β (σαὶ δηὰ Ἰονο, {ΠΟΥ 
8}}.8}} πδνθ ἄοῃοὸ ψμδὲ {πΠῸῪ οουϊὰ ἑοτννατβ αὐγαὶο- 
θῃΐης, οοηνϊποὶπς δηὰ οομνογίλης [8066 ἯΒΟ 8ι1}} 
γγ8}}ς ἴῃ ἀδιῖκηθ88---ἰ 8 χουν ἐποτήβοῖνοδ αἱ 
δὰ παιγδηϊοα ἰ0 δοὲ {16 ρασί οὗ Ἰυάχοδ τῖτα 
ἐποῖν ᾿ογὰ δἱ {86 Ἰαβί. 

Βαυὶ 88 πο ὶσ δ οΥ Υ 18. 4180 ἰο ὍΘ ὀχογοϊβοα 
ΟΥ̓́ΟΥ {Π6 τοογία 07 ερίτίδ, (8680 ἰ00 τησδὶ ἴῃ βοτὴθ 
ὝΑΥ ὃθ τορβεγάοα 88 δοτηΐηρ υηᾶον (818 βαυΐηρ ἴἢ- 
βυθηποθ. ΕῸΓ 8 ποῖ {86 Ὀ]οοὰ οὗ ΟἾΓΣἾ5ι᾽ 8 ΟΥΟΒ5 
βαϊά ἰο Ὀ6 ἀοα᾽ 8 Πη68Δ}8 (07 ΤΘΟΟΠ οἰ Ἰπ ας 811} (π ἢ ρ9 
ππίο Ηἰ πιο} ἢ, ν ΒοῖΒοΥ ΒΟΥ 6 {πίη ρϑ ἢ ΘΟΑΥΓΒ ΟΥ 
ἐδίηρα ἴπ δοαύθῃ ((οἱ. ἰ. 20), Απὰ ἱἷδ8 ποί {16 
τη θη }1}018 νἱβάομῃ οὗ αοὰ ἰο Ὀ0 Ῥτοοϊαὶ θὰ ὈΥῪ 
τθθὴδ οὗ πὸ Ομαγοῖ, ουὐϑὰ ἀπο ὈΥΪΠΟΙΡΑ 168 
διὰ ΡΟΥΟΥΒ ἰἱῃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ Ρ]4068 (ἘΡΆ. Ἢ 10). 
8.88}} ψὸ (Ποὴ τη ϊβία κο ἱ τὸ ᾿πμᾶρὶπο ὑπαὶ ὀνθῃ ἴῃ 
1η0 οχίγϑ τουπάδῃθ ΒρΏΘΤΘ ἰμοτ6 ΔΓ6 8160 8]]6} 
Ὀοΐηξδ, γοὺ ΘαΡ40]6 οὗ βαϊναϊίοῃ: δπὰ {πὲ ἱπίο 
ὑ8186 ΒΡΏΘΣΓΟ, ὙΒθησΟ σᾶπιο ἰοτηρίδίΐοπ δηά σχυϊΐϊηῃ 
πίο ΟΌΡ Τασο, {π6 0 8}18}} ἐπ χοίαση κὸ ἴουί ἢ 
Ὀ]εβδοὰ αροηοΐθβ οὗ ἀδ᾽ἰνογδῆδα ἤγοτῃ {ἢ 18 Ὑ ΥῪ 
Το, δοσογαϊΐηρ ἰο {πὸ ψοπα ον 7} οσουηοὶ] οὗ ασά, 
διὰ ὮὉΥ Υἱγίιο οὗ ἴμο δαυϑηί οὔ Ηἰβ ϑοῃ, τοι ρῃ 
ὙΠῸ πὶ ΘΥΟΥῪ (δἰ 8807 δηὰ Ὀθποδίμ 8 ὈΘΘΠ 
ογοδίθοά ῦ ΤῊ ἰ8 ἱπάοϑὰ δὴ οροσγδίϊοπ πδΐοι, 
Ἶκο ἐδαὶ οὔ (86 ορογαϊΐου οὐ ἐϊι18 ορὶ γὶϊ- ου]ὰ 
ὌΡΟΣ 08, ΘοΙη68 ποῖ Υἱἱδὶη ἐδ 6 ἀϊνοοῦ σομβοίουβ- 
088 Οὗ Ὀ6]ΘΥΟΙΒ; χοῦ ἰμὶ5 δοῦ ἀο68 ποὶ τα ἰδ ὺθ 
δζαϊπδὶ 1.5 σϑϑ] ἐγ, δηᾶἂ 11|κὸ ταυσἢ ἐπὶ 5. ΠΟῪ 
Θοδοθαδϊοα, 1 ψν }}} 6 δὰθ Κηονγῃ ἰο ὈΘ6᾽ΘΥΘΤΕ, 88 
(ΠΟΥ͂ πίον ΠΡΟΣ ἐμοὶν ΒΟΔΥΘΗΪΥ δἰδίθ. Απὰ ἰΓ 
δα ἴγασ, ἰδὶ5 οἰγουπιδίδηοθ ΜΨ11}}] {Π το 6 αὐ Δ 
ΒΟ, ον ΡΒ ΤΟΥ δἰἰεἰηα ἴῃ ἡπάρηθηῦ ονον (8089 Ὀαἀ 
Βρ γι ῖ8 τ ῆο ΟὈϑιϊπαίοΥ οἷοδο ἐπδιηδοῖτοβ δχδϊμβί 
811 δυο χγδοΐϊουϑ ἰηθιθ 8668, Δ ἃ ΒΟΟΙΡΕ ὑπ 6 δαῖνβ- 
ἰΐοα οὔοτοα ἱπ Οπγϑὲ. Τθὴο80 δΔ΄Ρ9 οοπἪθοίγον 
ἰηάἀοθά, δπὰ (Π6Υ τϊρΐ Ὀ6 σαρνθα οὐὶ 5ὲ}}} ζυτ- 
18Ὸὺ} ἰπίο [η6 σοποίἀδγαίου οὗὨ {80 ρμεαριϊουϊδν ἀυ- 
(68 πῃ πο 86 ἀοραγίοα βάϊηΐβ αἰρμὶ σησακθ 
ἴπ {πὸ οὐμοῦ ψουϊὰ. Βαϊ ἐΐ ννὰ}} ποὶ ἀο ἴο γτοὐϑοὶ 
(Βοπὶ 88 1416 ἀγϑϑίηβ, βίηοο ὑπ Ὺ ΓΘ ἱἢ δοδογάδῃοο 
τ ἐθ 6 ΒΏΔΙΟΦΥ οὗὨ δορὶ ρίυγο, δὰ δρὸ ϑυρρογίθά 
ὮΥ [86 οββϑθηί αὶ σοπποοίϊοη Ὑϊο οχ δίβ Ὀϑίνγθθα 
πὸ ἡπαφηηοπί, δηὰ Ὀγουθηϊοηΐ οδογίθ ἀἰτοοίθα ἰὸ 
{89 ΓΘΟΟΥ͂ΘΡΥ οὔ {Π6 14]]6ῃ. 

ϑίησο {6 ἡ ϊο᾽8} τουτὶ ΟΥ̓ ἐδοὸ βαϊηία ἴα ποὶ 
ΒΙΤΩΡΙΥ 8 δογγοδογαϊΐου οὗ {μ0 δβϑῃίθῃθθ ῃζο- 
πουποραᾶ ὈῪ ΟἸγὶβὶ, Ὀὰΐ δἷβο δῃ δοίῖνο ραγιϊοὶρα- 
ἐΐοιι ἰὼ ὑπὸ ἡυάρσιηθηῖ οαγρθὰ οὐ ὮΥ Ηΐτα, δὲ ἴδ 
ὈΥΖδ8 οὗ Ηΐπ οἴῆοο, 6 ἐγαίπίησ Ῥτοραγαίοτῳ ἰὸ μὶδ 
ἰκὰ ἑαποιίΐοη ννὺ}}} ὨδίυγαΥ Ὅ6 γοαυϊτοῦ οἵ 
ἴμοπι. Τὸ (μῖ8 ὑμοῦο 6] οη μ8---Ἰ, ἃ Ἰοδυπίης ἰοὸ 
ΒΡΟΔΚ νδδῖ 15 ἰγὰο δῃὰ τἱρῃῖ, δ ΟὨΪΥ ἐπ Ρυν]ϊσ, 
Ῥαὶ 4160 ἰὰ ρῥυίνδίθ βίδιΐοηβ, δὸ ὑμπδὲ 4 γοβαΐῃθεβ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ δοαἱγοα ἴῃ αἀἰδιϊη καϊϑίπς Ὀοίτγοοι γἱ πὶ 
δ:πἀ πγοηρ, δηὰ (ἢ γ0 58 δ]ϊ Ὀ6 π0 ἀδῆρον οὗ Ὀσίης 
τη ΐϑὶοά, οἰ πον ἱπτουκὰ ὑπ 6 ρΡυτοϊπάποθα οὐ (δ 6 
{ο0]18ἢ, ΟΥ ὉΥ͂ [8 δογΡαρ  ΒΟΡ ἰδέσθαι δὰ υγοίομοά 
ἰπέδιαμοη οὗὁὨ {Π0 δοϊ-ορ πἰοπαιθαὰ δηὰ ἀοριμρδίϊο 
(δπαϊοκουβ νι Γκακο χυΐ. 10 δ; χίχ. 17 6.) ; 2, 
ἃ σαἶπι, 861 {-ἀοηγίηρ τὶ] ρτι685 ἰο δοοϑρί υβεΐ60 
85 βοΐ Τονί ἢ ἰπ ἰη6 δορίθηδο γοπαοτϑὰ, ἩδοϑίποΣ ἰΐ 
Θ0189 ἔγοια ἃ ρὲ ΟΥ 8η Ὀϊυρίγο; Γ0Ρ θΓῸ ἴδ 9 

γὰ]ο Βοϊάβ ροοά, ἰΒεὺ οροάϊοποθ ἰὸ δ  ΒΟΓΙΥ 18 
186 Ὀοπὶ αυδ)βοδίίοι ΤῸΣ Θχογοϊβίηρ δυϊμοσὶγ ; 
8, ἰὴ 8ι1}} ἸοῦιδοΡ βοϊἀοπΐδὶ βῃον ἴῃ 8 γτοδϊ- 
Π688 ἰ0 ΒΥ ὙΤΟΙῚΩ ΣΑΙ ΠΟΥ ἸἰΒἈῃ ἰὸ χαὶπ δὰ μι ὈΥ 
βοϊης ἰο αν δί ὑπ6 Ὄχρϑῆβο οἵ Ἰούθ δηὰ υὑπὶίγ. 
ὁὴ {πὸ οἶορ δδπᾶ, ὑμ9 Βαδὶξ οὗἨ ἧ ουὐδσ- τοδο ὶης 
βηὰ υοϊγουάσΐϊηρ, οτἱ σἰποίϊης ἴῃ ἃ βρὶ τὶ οὗ βοϊ ἤβἢ 
τοοα, 88 1 ἀϊβαυδ) }ῆο8 [ὉΣ δάτηΐϊββίου ἱπίο α οὐ Β 
Κίηράοπι, 80 ἀοσα ἰΐ ἴῃ δ Θδρϑοΐδὶ ΠΟ Γ ὑπ 
ἃ ῬΟΓΒΟΩ (0 ΘΧΟΙΟΪΒΟ ἡυάρταοηῖ. Απὰ {Π15 18 ἐστι 
ΑἾ80 οὗἉ ΟΥ̓ΟΥΎ δαὶ ἩΒΘἢ Υἱο]αίο 8 ἐμ στ χα δ οὐ Ὸ Σ 
οἴ ἀοἀ ΟΥ̓ πιδῇ ; [ὍΣ 8}1} Β06}} δοὶβ Υἱγί.8}} ἀϊβοσῃ 
δὴ δ ΓΟ πθυΐΓ]}} 16 ἰμαὶ δβιδὶο οὐ ξγδοο ἱπίο 
ὙΠ16Β 8 ῬΟΥΒΟΩ 88 Ὀδοπ Ὀτουρηῦ ἰβγουρ (μ 9 
πϑῖηθ9 οὗ Ομ γίδβὲ δῃηὰ Ὀγ {πὸ ϑρὶτιῦ οὗ ἀοα. Τδὸο 
ῬΟΓΒΟΠ5 ΠΟ ῥγδοὶΐϊβο ἔποῆὶ δγνὸ παβμεὰ δηά 
οοπδϑογαιθα ἰμποιηιβεῖνοδ, δὰ Ὀ66Ὰ 7υδιδοὰ (ἴῃ 
Ὀδριΐδη}) ἰ9 ὩΟ ῬΌΤΡΟΒΘ. 

[2. 744 παίωγαΐ οοπαϊέίοπ 9 πιαπ, ἀερταυεα απᾶ 
ἰοεῖ (γν. 9-11). ὙΒοΒ ππομοοκοᾶ, {μ86 οχὶ ρα] 
δἷῃ οὗὁἨ ον οοπδίϊαου ὌΣΘΘΚΒ οαὐ ᾿πίο [16 πιοβὲ 
βΒαρταηΐ υἱοσὸθ δηῃὰ οὐἶπιθβ, τ ΒΊΟΒ Τό 8] (μα ἱπ- 
Βογοηΐ σοστυρίΐοη. Τὴ τηοδὲ σοδποί Ραζδη οἷ- 
τὶ χαύϊου 888 ΠΟ ῬΟΥΤΟΣ ἰ0 τοδίσδϊη δηα οἴ ΧΟ 1ξ, 
ΒΔΙΠΟΣ 1 ΒΕΣΎΘΒ ἰο ἰὨ ΘΠΒΙ ΤΥ (86 ΟΥ]]. Τι τηοεὶ 
ἀοπιογα σε βοοϊοῖν ἴῃ [Π6 οἷά ψοΥ]ὰ ᾿δϑ ἴο Ὀ6 
ἴουπὰ ἰῃ ἐμ τηοδὲ Τοδιηοα οἵ 18 οἰ(65. Απὰ ἐδ9 
Θμαγδοίου, ἐπ τΥἱϊαιοα, ἔογουον οχοϊπἀθβ ἔγοσα 
8 Βίἰαῖο οὗΥ̓ αἸΟΥΥ. 17 ἐλαϊξ ποὲ ἐπλεγὶέ ἰλὲ ζΧίπρ- 
ἄοπι οΓ Οοά. Ἐλιο βίσοῃᾳ ποχζαίίοῃ Β6γο ὑγοοϊιιὰθβ 
8}1 ΠΟΡρΘ 70. βυ δι 88 ροββϑβδὶἰ, δῃὰ ἰοζοῖμοσ τὶ} 
ἐδἷ8 Ῥαΐδ ἐπ βίδιων οὗ δ᾽ δοβοοά ὕροῖ ἐπ ἄρτηοηϊς 
οὔ καὶ απίνουδα] βαϊγδαιϊΐου. ΝῸ βίδίοπιθηΐ οου]Ἱὰ Ὧθ 
ἸΏΟΥΘ ΟΧΡ] ἰοἱὺ δηὰ σΟΠ6] 5109]. 

[8. ΤῊΘ οδηρο ὙΝΙοΝ δ(5 {89 ΒΙΠΠΘΡ ΤῸΣ Π66- 
Υϑὴ 8 8 τβΐϊοδὶ οὔθ, Ὑσοῦυχῦ ἴῃ Ομ εδέ δηὰ 
ἐνοῦσα ἐμ9 ϑρί τὶς, γοῖ ποὺ ἱπάδροπά θη οὗ Βὰ- 
8 οὶ ἰἶοη. “19 δῦ Ὑδϑιθαὰ γὙουγβοὶυϑα 
οἴθδη, γ0 μᾶῦὸ βαδπο βϑὰ γοιγβοῖνοδ, γ6 ὅτ ἦ.5- 
δοὰ.᾽ Το δ᾽} οἵ δἷῃ 18 το] υπίδ εν τειλονϑᾶ. 
Ετοτὰ Ὀοΐπρ ἷ8 οἴσῃ, {86 ῬΟΥΒΟΙ σοηδοογαίθβ Ἰση- 
86} ἰο αοὐ, δὰ Ὀθοοπιο8 Το αίγθῃ δηὰ σοσομοὶ]ϑὰ 
ἰο αοἃ τπτουρἢ δι} ἴῃ (πὸ νόοτκ οἵ Ομτὶδὶ, πὰ 
ΌΥ {89 ἰηδιιοποο οὗὨ 186 ϑρίγίί. Τὺ οἹὰ ἐπί χα 
Ῥ8398 ΔΎΔΥ, διὰ 4}} ὑβίη χβ Ὀθοοτηθ Π6 7, ὑπ ον ἐδ 
ορογδιίου οὐἁὨ Ὀἱνίπο κτδοο, δὰ ἰπτουσὶν {116 608 - 
δοιί οὔ ο ἱπαϊγἰ θυ]. ΤΒΟΤο ἐδ, (ἢ τ οἴο ο, ἱῃ ΣΘ- 
ὨΘΥΤαΙ 8 ὙΟΪΌΠΙΔΥΥ δδϑυτηρίΐοι οὗ {10 τνοϊρίϊοδὲ 
οὈἸ  χαϊίου ἰο ΧΟΡ οπ0᾽8 80] υπεροι θὰ ἔγοτα ὑπὸ 
ἩΟΓΡΙΑ]. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

[1 εἰσαϊοη, ὁπ 1λ6 ρατί ὁ Ολτίεἰἑαηε---Ἰ, ἸΠΥΟΙΥΘΒ 
κτοαϊ τἰδκ, διὰ Ὀθέο 00} 8 ΘοΣΓοδροπάϊηρ " ἀατί πε ν," 
ἴον ἴ0 188 βϑοϊεῖπα [05 }υδιλοο Ὀθέογο ἐδ δυον Θαγ 
ϑηΐαϑί, νοῦ. 15: 2 188 γορυάϊδίΐου οὗ ἐμποὶν ὑσὸ- 
ΟΡ ποσὶοῖγ, δηὰ οὗὁἨ [86 δἀνδηΐβιεβδ ἰἰ8 βδί ΠΥ 
Θμδρδοίοσ μοϊάβ ουὔἱ, γον. 1"; 8, 8 ἀθτοζδίοσυ ἰο 
86 ἀἰκηϊγ οἴ ἰδο ᾿ἰεἰ κου δ ὑμ οτ βου, 00 8 ΓΘ, 
ΌΥ μοῖρ ρτοίοβδϑίοιι, ἀοδίϊ πο ἰὸ Ὀ6 ΒΟΓΘΘΙΟΣ 
)αάκοβ οὗἩ 16 ποτ]ὰ διὰ οὗ δηροὶβ, υϑν. 2, ὃ; 4, 
16 δὴ ἱπιραϊδεΐοι ἃροι ἐδο ΔΌΪ ἐγ οὗἩ πον Ὀγοίἢ- 
Τὴ ἴο ἀϑοίϊάθ ἴῃ ἐδ τοδίίογβ οὗ ᾿ϑββεσ τοοζηθῶὶ 
Παγο, νυ, 2, ὅ: ὅ, διουϊὰ Ὀ6 Βυρογδοάθὰ Ὀγ ἐδ 
δβοϊοοίΐοη οὗὨ ὈΒΡΙΤ 5 ἐπ πο Ομυτοῖι, πὰ [ἢ 8πι8}} 
Ιαδιίουθ ἰὲ ἤὥχγοῖυοα ἰγοαίθα 88 ΠΟΥ ἀθδοσυο, 
γοτ. 4; 6, ἰ5 8 ἀἴξκτασοίο {πὸ ΟἸα ΤΟ δηα ἃ ὁδῦδο 
οὗ βοδῃ!Βᾷ αὶ, δ ἰδ ὁρϑῆβ ἴμο ἴδ] 15 οὗ ΟὨγν διΐϊϑσιβ 
ἰο ἴλ9 οὐϑογυδίΐοι δὰ ΒΏΘΟΣΒ οὗ (δο ποσ]ὰ; ἴ, 18 
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ΘΟΠΙΓΔΓΙΥ ἰο ἰδ δρὶτὶϊ οὗ Ομ νἶδὲ, “τ͵πο, νοι Ηθ 
πῶ8 του ]οά, γονϊ]οὰ ποὶ ἀχδίη, δηὰ συ βο Ηο δυΐ- 
ἰεγοᾶ, ἱπτοδιοπϑὰ ποὶ, Ὀυὺ οομτλ θὰ ΗΣμΒΟΙΥ͂ ἰο 
Ηΐπὶ ἐπί ἡυάροίδ εἰ θοῦ 8) γ,᾽ γογ. 7; 8, ἐπι Ρ}168 
στοῦ ἀοϊης ὁ ἰδὸ ρατὶ οὗ ΘΟ τἰδιΐδηβ, ργουοῖκ- 
ἵης Εἰ κοιϊΐοα Ὁ ἰδοὶΡ σοπαυοί ἰονγατὰβ ὁδοὶ 
οἶμον, νον. 8; 9, (ο80 Ὑδο ὉΥ (μοῖρ οἴὔθῃμοοϑ ργο- 
τοῖο Ἰλεἰ κδίῖοι το ἴῃ ἄδηρον οὗ Ἰἰοβίηρ ἐμοὶ ἰἢ- 
δουίϊθησθ ἰπ αἀοα᾽ δ κἰπράοτη διὰ Ὀοοουιίης ουἱ- 
οαϑίβ τ ὶὰἢ ἐμὸ νἱοΐουβ οὗ ΘΥΎΘΓΥ 01888, νυν. 9, 10; 
10, ἐ8ὸ οἴδηοοδ βίοι οδιιδο ἱτ, δηὰ ἰδ9 δρὶ τι ἴῃ 
ὙἘΙΟὮ ἰὰ 18 ΟἾἾΘΏ ἀσοη6, ΓΘ ΘΘΏΓΡΑΙΥ ἰο ἴη6 σῃΔΏ (ΚΟ 
πΒΊΘΉ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ Ῥχοΐοϑθ ἰοὸ δύο ρϑϑϑδϑὰ ἱμβγουκὶ, 
γον. 11]. 

τΉ 11} -πῦεκ. 1. 10 ἰδ ποῖ ἰῃ 8617 στοὺς ἰο 
δεῖς Ἰιυδιϊσο Ὀθίοτο θαυ ὶν ἰγ θυ.415, δ'ποθ ζον- 
ὀτηπιθηὶ, ἰο0, ἰ6 ἃ ᾽ν ηθ ογάϊΐηδηοο, ἀοϑὶ χηϑὰ 
ἴον Ῥγοίθοίΐου. δηὰ οτὰοσ ; δὰ Ρϑυὶ δἰ πιϑϑὶΓ δρ- 
Ροδϊοὰ ἰο ὈΠΡοΙουϊης τραρίδισαίοβ δικαὶϊπδὶ ἰδ 9 
δγβϑου του οὗ {89 76» (Αοἰδ χχὶϊ. 2δ; χχυ. 10). 
αἱ ἰῃ 8]}} Ἰανγ-δυϊῖβ 1ο. ΟΥΘΓῪ ΟὯΘ ἰδίκθ οδγὸ 

νογοίοσο, δὰ Ὀοίοτο σίιοπι, δὰ δον 86 Ῥὲιὶ- 
Κοϊεβ. Οἰβουνῖὶβο ἢἷ5 δοίϊ ἢ. ἸΩΔΥῪΥ ῬΓΟΥ͂Θ ὈΟΐΒ 8 
ἀΐεσταςο δηά ἃ βίη.---ὕου. 2. [5 ἐμ οοπιΐηρ αὰ ρ- 
χιθηῖ οὗ {ἰπ0 δβαϊδίϑ ἔθογο 18 εϑδὲ δοϊιΐογε ζ0Ὁ 
(056 ψγῆῖο Βδᾶύο Ἰοβὲὶ ἃ εἰμίθουβ θδυδθ. [,0ἱ 60Υ- 
τυρὶ Ἰυάχζοδ πιδὺὶς ν6]}. πο τ βδίβοουον 
τὶ σδίοουβ Ο68 ΠΟΥ ΒαΥο ἃ οα υηγὶκίθουβ 
λυδχσιηοηί, ὈΥ {6806 Ὑ}} {Π60} Ὀθ6 τἰ κι θοῦ Υ 
λυάχοά δἱ (μὸ 1δϑὶ ἀδΥ.--- ον. 8. Τὸ Ὀθ δβδοοῖ- 
δίοὰ πὶ τ ΟἸγῖδὶ 'ὰ Ἰυαρστηρπὶ 18 9π96 οὗ (δ Ἰοὔιοϑὲ 
ἸΟΠΟΙΒ Ῥτχοτιϊϑοα ἰο Ὀοϊϊονοσα, 1 οί. ἰΐ. 9; Βον. 
ἱ.δ,6; 1. 21. Ὑπὸ αἰχηῖϊν ἰδ οοπίοττοα 
βδουϊά ὯὍο ἀἱδρ]αγοὰ οσοὰ ἰὰ ὑδπί8 116 ὮΥ 86 ὁοῃ- 
ἔγοὶ νοι ἐμ ον τηδἰ ἰδίῃ ποὲὶ ΟὨ]Υ ΟΥΟΡ ἐπ - 
Βοῖὶγτοβ δηὰ ἐδ ποχ]ὰ, Ὀυϊ 8180 ΟΥ̓́ΘΡ ἐδο θον]], 
δὰ Βὸ 1 ἐμοὶ σομαυθδί. ΟΥ̓ΟΡ 8]1 ὑμοὶν βρὶ τὶ ἰ 8]. 
Θῃθπιΐθβ. [0 δῃου]ὰ Ὅθ ββόονῃ δ᾽βὸ ἐπ ἰδ ὙΔΥ͂ 
ΠΟΥ υάρσο δπά δοηάθιηῃ ἰμὸ γον] ἴῃ δὰ ἱμσου σὰ 
1Β6ῖν 6 δη ἃ ἀοσίΣίη6.--- ον. 4. ΤΏΟΒΘ 80 ΚΠΟΝ 
δηα ὁπ 0Υ αοα ουὐρλὶ ἰο 9 Βοϊά ἴῃ ἷ χοῦ οδίθειω, 
διὰ ἀδοιηθαὰ τροστὸ ψΟΣδΥ οὗὁὨ οοπῆἤάσποο, ἐπδὰ 
ἀμο80 ἴῃ ΜΟΙ δΒι6 8 Κπονϊοάρο 18 νϑδηιίηρ.-- 
γεν. 6. Ἐδνίμν σοοὰβ δγὸ ἰδ ᾿ι08}8 οὗ δορατγαὺ- 
πα διὸ τηοϑί πηϊοά, ΒΘΔΥΘΩΪΥ χοοὰβ οδὴ ὑηϊὶ9 
[1ὸ τοοϑὲ Βοβίΐ]6.---ογ. 7. Οδνιϑιδηα οὐφπὶ ἴἰο 
μιο]ὰ ἐδ ροταὶ Ῥοβδοβϑί ΟὉΒ οὗ βιδι 8Β:}8}} δοοουπὶ 
{Π8ὲ (86 ῥσΐῃλδθ ᾳυοδβίξου τλῖπ ἐμ οπι Βουϊὰ ποὶ Ὀ6 
Ὑ Δ ΟΙΒΟΥ ὑΠΟΥ̓ ὮΑΥ͂Ο, ΟΣ δυο ποῖ ; δηὰ {Π6γ ββουϊὰ 
6 850 δοοί,᾽οπδίο ἑἰουγασγὰ ϑδαῖ οἰμορ, ἱπδὲ 1 6886 
οὗ ἀἰββοηβίοῃῃ δθοιϊν “{ῃ6 τιΐμθ δηὰ {μπίηο᾽ {116 
ἔδίαρΟΓΑΙ κοοὰ βῃου]ὰ βόϑῖὰ 80Ὸὺ δ8168}} διὰ ἰδ 
Ὀχοίιοῦ δὸ ἱπιρογίδηϊ, (δὲ ΟΥΘ ἐμοῦ που]ὰ ἀϊ8- 
αὐἰεὶ ἐπεὶ ΒΡ᾿σ [8 ὉΥ Ἰἰχαϊίοη, δηὰ ὑπδὶ (θπ)- 
βαῖνε ἴον σοὶ χίουβ ἀυϊΐ98, δηὰ οδιιδθ οἴϑῃσδο ἰὸ 
ἀμ6 ῖν ποῖ ΌΟΓΒ, {μ0 0 που]ὰ οἱ ὑμ6 τγῖβο]9 (μἷπ ες 
50 διά 809 γ (80 1088.---Τ ον. 8. (Η64.}. 1 δὲ ἰη- 
εἰ ἰξοπὶ ρόσϑοη 18 καϊ!ν οὗὨ ἰμ9 σγοῖρ, ἐμοῦ Ἀ6 
σουμμλὲβ ἐμ στοδϑίον βίη ἰπ ρυϊεῖηρσ ἰλ6 ἱπποσοηί 
Ῥειβοῦ ἰο 80 068 δοδί δηῃὰ ἰγοι Ὁ]6 τὶ ἢ εἶδ 1168 : 
17 (ὴὨο ντοηρ-οον ἰα ἱᾳποτγδπέί, ἐμβοὰ ἰὺ 8 ποί 
τίει, 1, (ὁ Ῥαγχβαο {μ6 πιοδὲ δβίτίηροηὶ σΟῦγΒο 
ὙΠῚ} δία δηὰ Ῥσχϑοίΐδβο γ0 Του θαγδησο; 2, ἰο 90 
ἴο ἴον ἴπ ΘΏΥΙΟΌΒ, ΔΥΔΓΪΟΙΟΌΒ, ΟΥἩ ὈΡῚΥ ὑθιορονῦ ; 8, 
Ὀοενίοθ, ἰμ6 υΐπα ἀ065 ποῖ Ρ6Υ.---  υ. 9,10. ΤΏοδο 
0 Βοο]6861} (0 ἰο ἸΔῪ 6γὸ οἰδϑβοὰ τὶϊἢ (ἰθνθδ 
Θὲ Ἰἰοσηιἑουϑ ῬΘΥΒΟΠΒ, ἐἰο., δῃη ἃ ἱΠΟῺΣ ἃ 1ΐϊκ6 60Ὲ- 
ἀειεπαιίοα. ἘΠῸ ποσϊὰ ουάθηιν ἡ κο8 γοῦν ἀϊ- 
Τοτγεπί ἴγοσα ἰδ Ηογ βρίνιε. Νοιμλης ἰΒ τόσο δο- 
ΣΩΘΣ ἰδ (0 πρυνα δὲ ὈθΟΘ0186 οὗὈ 118 ΘδΟΙΩΤΙΟΏΏ 688. 

ΤΥ Δ}} ου {8158 οδίδ]οχιυθ ἃγθ Ἰοβί, γοι οσϑῃ σομδὶ 
1.9 βαευϑά, δ]ιωοβὶ 4]}}. Υο ὑητὶ χίθουβ ᾿Ἰἰρδηίδ, 
ἑοχηϊοδίοσα, διη8}} δπὰ χτοαὶ ἰμίθυθα, δὶ ν δηὰ ὉΡ6η 
ἐπίονοθ, Ὀ0 δἰδυπθα !---ἶον. 11, (ΕΕΡ.): “8.08 
τσέγα Βοιηγ6,᾽ εἰς., Βυοοὶ ποτὰ “ ψογο.᾽ 70 δ6 δηὰ 
ἰο δὲ εοὐδέέησ ἴο τοδὶ βυοὴ---ἰ αὶ οτο {86 Ρἰΐγ. 
ΤΏοΒ6 80 δύο οδοαροα ἔγοσῃ {πὸ ΒΏΒΓ6Β οὗ {0 
ῬόνἹ] βουϊά Ὀθδν ἰδ 6 ραϑὺ 1ῃ τη σΘοπ ἰ ΠΌΔ1}γ, 
88 ἃ τηοἰΐγνο ἰο ἀνοϊὰ δἷῃ δηὰ ἔοβίον χγδιϊἐυάο. 

ΒΕΒΡΕΝ. ΒΙΒ.:--ΥΟΣ. 1. Τὴθ ΓοΔδοὴ ὙΒΥ [ἢΠ9 
τὶ κμίοουβ 86 οὗἵζοιι ραβδβοὰ ΌΥ, δηὰ (0 ὑνῖρὨίο- 
ΟΌ8 ΔΓΘ ΟΒΟΒΘἢ 88 Ἰιάκοδ, 8 ὈθοΘ86 ῬΡΘΟΡ]Θ ΒΟΡΘ 
0 πιδῖκθ δοιποί ης ουΐ οὗὨ {6 Ἰαἰίον.---Ἴ ὁ Υ. 2. 
Φυάϊοὶαὶ ΒΟΠΟΥΒ ΒΟΓΟδίΟΥ δγαὶὲ (ἢ 086 ΟἿΪΥ Ὑ8Ὸ 
λμᾶνθ δοίϑὰ ᾿υδί)]γ δΒοῦο, δηα δ᾽] ονγοὰ (Ὠθιδο}ν 95 
ἰο 06 υὰροά.--- τ. 7. 8.0. σομρ]οίοὶν ἀοθ085 (9 
ΗοΪγ ϑριγιι ἀγῖνο παίαγο ἴσου 6" δβυρροβοὰ 
γἰκδία, δηὰ διυθ᾽)οοὶ ἴτ ἰο ραίϊοηί βυβοτίης, γοα, 
(ο ἀδδίν, ἐμδὲ ψγὸ δ. ποὶ δἱ ᾿ἰοσὶν ἰο πηδὶ ἰδ ἢ 
ΟΡ γχτίχιιίβ δι λίγασῖγ, Ὀυὺ τὸ Ὀουπά, Θγοσγ- 
ΜΈΘΓΟ δηὰ αἱ 4}} ὑὐπιοδ, ἰὸ δνὸ σχοζαγὰ ἰο ἰπ9 
δόονοὶ οὗὁἨ ΟΌΣ ροδοο, απὰ βδ6 ἐμαὺ ἐλ 06 μοὶ 0 Ὁ 
ἰπλυγοὰ πον ἀοείσογοθα.---ἶἴν. 9-11. Το αὐτὶ ρθίο- 
Οὐδ 8΄ΓΘ 8}1 (η6 υηγορεποχαίο, 1 9:0. ἰἰϊ. 7; ὅπο. 
ἰἰϊ;,. 8, ΤθΘΥΟ ΔΙῸ ΙΩΘΩΥ͂ Κὶπάδ οὗ δβίῃῆβ. Ηδθῃοο, 
17 ἰου βοοϑὲ δῃοί μον δίῃ, Ροΐϊηί ποὶ ἐπ ν δ ΟΣ αἱ 
εἶτα, ῬετδδΡΒ δου τὶ ἐτωρ  ]οδἰθαὰ ᾿π ΔΉΟΙΟΥ βία 
ΔΟΤΘ ἀθορὶν ἐμδη 86 ἰδ ἰῃ (μ8. ΘΙΒΘΙΙΌΥΔΏΟΘ 
οὔ (δοὸ γμαβὺ οὐκὶ ἰο οδυδὸ ρορροίυδὶ Βαμιὶ)ϊα- 
ἰΐοαθ. Το (818 ϑῃὰ τὸ οὐρδὲὶ ἰο {πἰπκ οὗ ουὖν οἱ 
βἷηδ, Ὀυὶ [ῸΓ Οἶμοῦ ΣΟΘΔΟῺΒ ὙὙ6 οἰμκμὲ ἰο Τογχοὶ 
ἐπθαι. “Βυὶϊ,"-- νυ," ποδὶ. ΟἿδο ἱροΥ- 
ἴδῃοσθ δῃὰ ὑπὸ ργϑοϊουβηθδβ οὗ (6 σῆβηχθ. Ἕτδ- 
οἷουιβ δοὶβ 8}} ρο ἰοχοίϊοσ, (βουσὶν {ΠῸῪ ΔΣΘ ἀϊ8- 
εἰμι ϊβμδῸϊθ. [Πὀ τὸ ῬΣΔΥ, “οὐ 6 πιοτοί ἔα] ἰο 
16 ἃ βίπηθν,᾽ ἰμδὲ ἐπι ρ]θα, “οτοαὶθ ΣΟ τὴ6 ἃ 
οἴοδα μοδτί. δμδὶ ἀοἀ Βεοί Ἰοϊποα Ἰοὺ πο πιδῃ 
Ρυὶ δδυπάοσ ϑδαϊνδίϊοα δοπι ΡΥἶθο8 ΤΟΥ ΚΙ ΘΗΘΒΒ, 
βδῃοι βοδίζου, γοἀοιωρίΐοι, απὰ νὸ οθῃ μοὶ ἰϊ ἴῃ 
ΠΟ ΟἾΒΟΣ ΨΔΥ πδη ἰπτουρσ (Π6 Ὡδη)6 οὗἁ «6818 
δηὰ ἐδ ΡΟΣ οὗ ὑπο ΗοΙγ ΘΟ οβί. 
ΒειΘκι:--- ΥῈ 88. 2, 8.---᾿Ῥἦ 6. τοῦδ ᾿ργοῦο ἐδ 9 

εαἰΐτρ865 Βογο δ᾽ ονοὰ ἰπίο (9 σταηάοσ ἔαίυγο, ᾿ἢ 
ΒΌΘΝ 8 ΨΔΥ, ἐμδὶ ὀυθῖ μ6τ0, διηϊὰ οἱ 8108}} θῃ- 
Καροπιθπίδ, Ὑ͵ἷΘ ΤΩΔῪΥ 85 ΓΔΣ 88 ΡΟΒΒ᾽ Ὁ]6 Ὁθ ᾿᾿Ποὰ 
ἰηῖο ἷκθον τλοοάβ. ΤΆγουρὰ 8618} 688, 1π|ρ8- 
ἐἶἰθθοθ, δῆκοΣ, χγοϑᾶ, ὑμὸ δοιρ᾽ δἰηδληὶ οἴϊϑη ἴη- 
ΘΌΓΣΒ 88 00} κυΐὺ ΟΣ ΔΡὰΒ 88 ἰ..)}0 τῶ8 Παβ 
γ80 ἀπίυτοά Ηἶπι. 
ΗΕυΒΝΕΕΚ:-- κα. 1. ἘγΟΥΥ συ ΟὨγ βίῃ 

οὐαχβὺ ἰο Ὀ6 8 βοτὶ οἴ ἃ λιδίϊδα οὗἉ {πὸ Ρ6866.--- 0 Υ. 
8. 11 18 ὙΘΥΥ͂ παίαγδὶ ἰπδὲ ἰΐ6 Ὀοιταγοὰ ββουϊὰ 
ὁυᾶχο ὑπὸ Ὀθοίχαγοσ. ΕὙΟΙΩ ἃ Ῥγθϑθηι πηθηὶ οἵ 
{818 βρυίηρβ 86 δΒεἰγοὰ οὗἁὨ ουἱἱ δῆρϑὶβ δραϊηδβί 
ΟὨγ βίη 5.---ῦον. ὅ. ΤῈ Ἰδοκ οὗ τῦῖθϑο τβοὸπ ἷἰπ ἃ 
ΘΒυχοῖ 8 σγοδὶ ἀΐδρτδοθ.--- ογ. 6. ΤΒδὺ }αδίϊοθ 
Βουϊὰ 6 θηζογοεδα ὉΥ (ἢ) 6 ΒΟΟΌΪΕΥ ροτγοῦ Ὀούν 608 
(ο89 Ὑο0 Ῥγοῖοββ (9 6 ζογψογῃϑα ὈΥ͂ ἰδὺ 18 8180 
8 ἀΐβογδοο. 

ΒΕΒΒΚΕΗ:--ΠΠ τὸ Κορὲ ἱπ πυϊηὰ ψμδὺ δἼΟΣΥ 
ΔΎΘΙ᾿δ ὺ8 ἴῃ ὑπ6 ΟΠυτοῖ, ἱε του]ὰ ῥγοόῦο ἃ βϑδὰ 
(δὲς ΤῸ τυ ἐο βίσγίυο σὰ οὔὐν Ὀτοίμτοι δϑουϊ 
τοϊὴθ δηά ἐδῖπθ, δὰ ᾿Υ νὸ ογοὸ ἀγαση ἰηἰ0 Β|Γ110 
(6 πουϊὰ ἐπ ᾿υαάκοθ πὰ ἴῃ 8 ῬΘθ 668 Ὁ]9 Ρθ0- 
Ρὶθ νῆο χοϑρϑοίδα ἰδ9 ἀθοϊδίου οὗὁὨ {διὸ Βαϊηί8. -- 
γνυ. 7, 8. Ῥαὺ] βαὺῪβ "ψε.᾽) Μαγκ ἰδοη, ὁ 11|}6 
Ἰοδύθη ᾿θαυθηδ ἰδ9 νἢ0}]6 Ἰᾶτρ! Τηὸ δαρτδηί 
ἐπι οὐ} {166 οὕ δοταο ἀϊὰ ποὶ οοπδίγδὶῃ [6 ΟΌ το 
ἴο πιουγηίΐηρ, ἀἰὰ ποῖ τον ἐποῖα ἰο {π 6 Θχοτοὶδο 
οἵ ἀἰϑοὶρ᾽πθ. Α Οχἰβεΐδῃ Ουσοι, μού υοσ, ἰ8 
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ποῖ 8 160 δρργοζαὶθ οὗ πῃθ8, Ὀυΐ ἰἰ 58 9 Ὀοὰγ 
οὗ οὔθ ϑ'ρίτγιῖ, σοπιροβϑοά οΥ̓͂ ΤΠΔΗΥ͂ τη ΌΘΓΒ. 
Ηθμηοο {μ6 ἀδοϊαγαιίοη οὗ 80 ΑΡοβί]9, ““γὸ ἀο 
ὙΓΟῺ,᾽" Βίγαοὶς δῦ (π6 ψ ῃ 016 ΟΠ ΤΟΙ, ἀπ βιυοὶς 
ἴη ἴξ Σκ6 δὴ ἄσσον ἘΠῚ}} 1 δοϊζηονϊοα ροα 118 στ 
αἴβζτδοο 'ἰπ ὈϊζΓ6Υ ΤΘΡο;ίδησο.--- ον. 11. Ἦπαι- 
ΟΥΟΡ 848 ὈδΘη ἀο0ὴ0 ῸΓ 18 ἀπά ἰ8 ἴο ὈΘ Τουπὰ ἱπ 
{86 πδῖηθ οὗ 7168ι8, ὑπαὶ ἰ8 δρργορσγίαίϑα ἰο υ8 
ἱροῦ {πὸ ϑρίτιι οὗ οὐν αοα--τἰ αὶ Θοἀ, νχῇο ͵8 
μὐ δ δ. ον δηά }ικθϑὺ ἀοοα ἴῃ 968ὰ8 ΟἸνὶδὲ οὔν 
ογὰ. 
[Β. Υ. ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ:---οὐ ὧ8 συδτὰ δραϊηβέ 8 

πδίυ ΓΔ] τ βοοποορίϊοη οὗ [86 ΑΡροβί]θ᾽ 8 χῃηθδπίῃς. 
Υουῦ χἱριῦ ἐμἰηῖς (μαι ἃ6 τἸηθδηΐ ἴο ΒαΑΥ͂, ἱμαὶ (19 

ΤΗῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΣ ΟΟΚΙΝΤΗΙΛΑΝΗ͂. 

Οον αὐ ΒΔὴ8 βῃουϊὰ πανθ θοοϊ δὶ ϑὶϊοδὶ ἱπβιθδὰ 
οὗἉ οἶγιϊ οοιτγίβ; δηὰ [0 818 τϑϑϑοι, ἰμδὲ δ ατοῖ- 
ἸΏΘΏ δηά ΟΙΟΥΘῪ Υν1}} ἀροῖἀ6 τσὶ] ὉΥ ἃ βροοΐδὶ 
Ῥτοπιῖδβο οὗ ρυϊάδποο, δῃὰ μοδίμβοη δηὰ ἰδυτηοι, 
ὙΓΟΏΡΪΥ. Βα (Β18 Π88 ποί ἰοὸ ἀο τὺῖϊ ἐμ6 6δβ6. 
1 ᾽ἴ6. ποὺ 8 αιιοδίϊοη Π6τΘ Ὀοίνγθθῃ 6οο] οἰ αϑὲϊοδ] 
δὰ οἷν! οουνγίδ, Ὀαὺ ὈοΐγΘη ΔῊ δπαὰ δα Υ, 
Ὀοίσψοοη ᾿ἰἰραιίοη δηὰ δ ἰΣαϊΐοῦ. Ἐ86 Τοιηθὰγ 
[ἴον οὔξδιμοθβ] 18, ποὺ τιοσθ οἰδοσαίθ ἸΔῪ, ΠΟΥ 
ΟἾΘΔΡΟΥ ἰδ, ΠῸΡ ζτοδίορ ΓΔΟΙ ΕΥ ΤῸΣ ἴανν, δεῖ 
Ἰογ ΟὨ Ρἰ δι δηΐ, [658 Ἰουὰ οΥ͵68 ἀΔοουΐ “ΕἸ 5,᾿" 
ΤΙΏΟΤΘ θϑτηθϑὺ ΔΗ ΧΙ οἱΥ οἱ Ὀοΐδ δπα 8}} βἰἀ65 ἰο ἀο 
ΠΟ ὙΓΟΠΕ]. 

ΧΙ].--ὠἀαἀὀν ἘΧΗΟΚΒΤΑΤΊΟΝ ΤῸ ΟΗΕΚΙΒΤΙΑΝ ΟΟΝΤΊΝΕΝΟΙΕ, ΑΝῸ Α ῬΕΟΗΙΒΙΤΊΟΝ ΟΕ ΑἹ], 

ἨΕΒΑΤΗΕΝΊΙΒΗ ΠΟΕΝΤΊΟΌΒΝΕΒΝ., ΤῊΗΕ ΒΕΙΑΤΊΙΟΝ ὙΗΙΟΗ͂ ΤΗΕ ΒΟΡῪΥ ΒΌΞΤΑΙΝΒ 

ΤΟ (ΒΒΙΝΤ; ΤΙ ΟΠΑΒΑΟΤΕῈΒ ΑΒ ΤῊΗΕ ὈΨΕΙΠΙΝΟ-ΡΙΑΟΕ ΟΕ ΤῊΕΒ ΗΟΙῪ ΞΡΙΒΙΤ, 

ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΒΕΑΤ ΡΕΙΟΕ ΡΑΙ͂ ΕΟΒ 115 ΒΑΝΒΟΜ, ΡΟ ΝΟΊ' ΑἸΟῊῪ ΟΕ ΟΥᾺ ΒΕῈΕ- 
ΘΟΑΒΌΙΝΕΟ ΒΌΘΗ Α ΟΒΑΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΑΒΝΑΙ, ΑΡΡΕΤΙΤΕ ΜΟΒΑΙΓΥ ΙΝΟΙΕΕΕ- 

ΒΕΝΤ, Π ΛᾺΕῈ ΤῊΕΞ ἘΝΜΨΟΥΜΈΕΝΤ ΟΕ ΕΌΟΡ. 

12 ΑἿΙ Οἱ πρΒ ἃτθ Ἰαυσ α] πιπύο πιθ, [τ6 ἴῃ ΤῊῪ ῬΟΥΤΟΤ], Ὀαὺ 811 ὑπὶπρΒ ἃτθ ποὺ ὀσρϑάϊθηί; 
811 {πῖπρ8 ἅτ ἰ 1 ΓῸΣ πὴθ [ΓΘ 1ἢ ΤΩΥ̓ ΡΟΉΘΓ], θαὺ 1 Μ1}} ποῦ 6 Ὀτουραὺ πηᾶσθγ (Π6 

18 
οὐἢ ἰῦ δῃὰ βοῷ. ΝΟΥ [Βυ{]7 {Π68 ΤΟΥ͂ 

14 {86 Ἰιοτὰ ἴον {Π6 Ῥοάγ. 
16 ὉΡ υδ΄ ὈΥ ΔΒ ΟΥ̓ ΡΟΨΙ͂ΘΓ. 

Β}.8]1 1 ἐῆθη δῖα [ΔΝ ΔΥ ἄιρας)} 
16 οἵδ μβαγ]οὺύϊ ἊὟΑἀοἂ ἰουρια. ΥὨδὺὶ 

Αμὰ αοά Βεὶ 

ΟΣ οὗ Δγ, Μίραίβ [0γ ὑπ δ61]γ, δπὰ {86 6117 [ὉΓ τηϑδίβ: θυαΐ αοα 58}|4}} ἀδδβίσου 
ἴδ ποῦ ἔὉΓ Τογηϊοαίίοη, Ὀθαΐ ἴον [86 μοτὰ ; δηὰ 
Ὀοΐὰ ταϊβεὰ ὼρ (μ6 μοτά, δπὰ Μ1]1 αἶβο ταϊβεὶ 

ΚΙΟΥ͂ γα Ὠοῦ ὑπαῦ γοὰ ὈοάϊοΒ δσθ ὑπ6 τη γβ οὗ Ομ τῖβι ἵ 
ἧς ΤΩΘΙΏΌ ΙΕ οὗ ΟἸ τὶβῦ, δηὰ χηλῖκο ἐλευ {π|6 ΤΘΤΑΌΘΥΒ 

[οπιΐξ πδί, απα τεαά͵ ΟΥ] ΚπΟΥ γοὸ ηοἱ [δῦ 6 Ὑ ΝΙΟὮ 18 
11 Ἰοϊηθα ἰο ἃ Βαγ]οῦ 18 ὁπ βοᾶν ἴον, ὑπο, βαὶτδι ἢ6, Βῃ}8}} θ6 οὔθ βθδϑῃ. Βαΐ δ6 (Πδὺ 18 Ἰοϊοοά 
18 υηΐο {86 Τιογὰ 18. ΟὯ6 Βρίγιῦ, ΕἼ66 ἔογηϊοδίϊοη. ΕΥΘΥΥ δἰη ὑπαὺ ἃ τη ἀοοίῃ 18 ὙΠ Ὲ- 

ουαὖὐ ἴπ6 Ῥοᾶγ; Ὀαὺ 6 ὑμαῦ σοχητ οι ἤοσηϊοδίϊοη βἱημοίῃ ἀρϑὶηδὺ ἢ18 σα Ὀοάγ. 
19 μαι! [οπιῖΐ ταῦ, απὰ τοαά, ΕΠ ΒΟΥ γὸ ποὺ ὑμαῦ γοὺγ Ῥοάγό 18 {86 ἐθίηρ]ο οἵ ἐδ 
20 Ηοὶγ Ο)ιοβύ τολίοΐ, ἐδ ἰὰ γοῦ, ὙΔ10 γα ᾶγο οὗ αοά, δΔηά γ8 ἅτ ποὺ γοὺῦ οσπῖ ΕῸΣ 

786 δτὸ Ὀουρβύ Ἡ10Ὲ ἃ ὑΥ166: ὑπογϑίογο ϑ]ουὟ αοα ἴῃ γοῦν Ὀοάγ, [οηιὶ αἰ ἐμαί 7οζζἭοιος5], 
ΔΑ 1 γὙΟῸΓ Βρ᾿ ΓΙΌ, τ ΒΙΟΒ ἀγὸ αοα Β. 

1 [Υὸδν. 14.--ΤῊὁ τογῦ τειν ρει ἈΡΌΘΔΝ ἴη ἀἰδοτοις οοάΐοθδ τι ἄοσ τ ΓΘΟ ἴοστηε---᾿ῃσοδοηΐ, Γαγο δηὰ δοιῖδὲ. ΤΙΘΟ ἢ» 
ἀοτί Ῥγοΐουβ [ἢ Πιΐηγο, αἴζοσ (, 
ὐμερας Ἰουμπὰ [πη Β, 675. (β60 ἘΕχοροίίοδὶ δπὰ Οὐ 08)). 

ἕυΓ6 

Οοά. 8ίη. ὅγε. Οορί. 
μ᾿ ΩΝ 

ΜΟΥΟΣ Ῥγοίουβ [Π6 δογίδί, ψπϊοῦ 16. ἴπ0 πηοθϑὲ ἸΘΘΌΪΥ Β0}- 
τη Γοϑβ ἐξεγείρει ἴγοπι Α. Ὠϊ]. 1{ ἰδ Ὀδδὲ ἴο ἴακο 11 δὲ 

3 ἫΝ 14..- ΤΊ Β60. μ88 ὑμᾶς, ν ἘΪΟΝ ἴδ ΤΟΘΌΪΥ δεϊοδιοα, δὰ Μόογοσς ἐπί ἢ κα ΔῺ οττοῦ ἴγουι Βοπι. νὴ}. 
8 Ψογ, 16.--- Τὴ). Ηος. βηά ᾿δοβηπιάπη Γν (ἢ 41} [Π.9 οΥ εἰς 8} οἱ 08] τοαὰ ἢ οὐκ δοοογάϊΐῃ 

11. 

ἴο Α. Β. Ο. Ε. σοά. 8ι5.] 
4 γογ. 19.--- ΤῸ Ἐδς, δηὰ [0Δ6}. ΤΠ] ον, ροοά δυϊμονί 168 ἀπο 81}: Α. Β. Ὁ. Ρ. ΚΕ. ἵὰ Οοά. 815. τοιὰ τὸ σῶμα [δορὰ 

80 αἸδοὸ ΑἸζ. Βιίδηΐου, Ποάρο. 
δ ΤῊ,ο εἴδιδο καὶ ἐν τῴ, 

Βαῖ {πΠ|6 [6 ῬΟΓὮΔΡΘ ἃ οογγϑοϊίοῃ οσσκδίοηθα ὈΥ [89 σι χυαῦ ργοάϊοαϊθ ναός. 
ν 5 δὴ εὐαϊεξίοι ΔΡΡασθΒΓΥ τε ἃ τἱθῖν ἴο πιαῖκο ἴ06 οχβογίδιίοη οοιϊρὶοῖθ. Το Σποκῖ ᾿π)- 

Ῥογίδηϊ Μ85. δπά οἴδοῦ ο]ἀ δῃὰ μοοὰ δι βοσίς|96 οχοῦς ἐξ [δὰ δοὸ ἀο ΑἸζ, βίβμπιου, ἡ οσγάδβ.) 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γξβ. 12. [“Αὐΐον ἐΡΟ ΕΙΠΕ οὗ ἐπ βίῃ οὗ οουού- 
Οὔ δη688, ν᾽ ἰοἢ μδὰ ργοἀποθά 1 ἰςΙουδη688,---ηὰ 
δανίηρ γοιιηἀ θα 6 ΟοΥΙ ἢ ἾδῈ8 οὗἨ τῇδ ῥυὶνϊ- 
ἰοζοθ θοὸν δὰ γχοοοϊγοὰ, διὰ τμδὶ δηὴ8 σϑ- 
ΠομΠΟΘά, ---θ ΠΟΥ ΡῬγοσθϑαβ ἰο οχϑυνἷΐπὸ δὰ δοη- 
ἴα δὰ δυζιμηθπΐ γαϊθοὰ ὈΥ͂ Βοαθ οὗ ἐμὸ ἀθη  ]6 
Ομνιβιΐδηβ δὺ Οουϊπίὶ, τὸ ἷπ ἐλ 6 Ῥγοϑυχορίυουβ 

αρὶσῖὶ οὗ ασϑοῖς ΡΒ] ΟΒοΡὮΥ, ρῥἰοδοα, ἱπ ὈΘΗΔΙΓ οὗ 
ἕοτηἰοαίΐου δὰ οὗ ϑαϊϊπα τϑαίβ οὔογοα ἴῃ βδοσχὶ- 
ἢσο ἰο ἰά015, ἐμαὶ πιαϑ ἐδ λ6 πιοαδετα οὗἹ αἷξ ἐλέησε 
(πάντων μέτρον ἄνϑρωπος),---α Ῥγϊποῖρ]ο ᾽πὶ ΒΟ Β 
Ῥοῖὰ ἐπ στοαίοϑί βοῆοοΐβ οὗὐ ἀτοοκ ῬΒΠΟΒΟΡΒΥ, 
μὶὰὰ τοι δὲ. Ῥδὺυ] ἐπϑ εἰβρῦνοα δὶ Αἰδοδκ, 

οἂ, ἱπουρὰ ἐΠ6Υ ΔΡΡΙϊοὰ ἴὑ ἰη αἰ ορο σα γπ: 

ἜΣ ἐμαὶ Ὡν- ἐπο ϑιϑδιθῷ τον Ὺἀίδ, δηὰ (δὶ 4]} 
(ΐπβ τ το ἰαιομῖ ἴο ἰπι--- ἰοποῖ πο ΠΟῪ 
ἰτωαρίποά δὰ χοοοϊγοα βοῖὴθ δου πίθη Δ 06 ἔγΟΥΩ 
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ἐμ6 αοα6ρ6ὶ] [δε], τυ βίοι Ῥτοιϊβοὰ ἴο {πο πὶ υπΐ- 
Υ ΓΒΔ] ᾿ἰοτῖν, δηἀ δυο ὈΠΪΥΘΓΘ8)] ἀοπιϊπίοῃ ἰη 
Οδγίϑι, αὶ ἀοοίγηα τυ 6, τ θη ὈΓΟΡΘΥΪΥ δβιαιοά, 
δυὰ υηἀογβίοοι,, πὶ ἀθα οσοῃαϊιῖοη", ἰ8 ργοάαο- 
ἐν οὗ τὲ σΖοπυΐηθ Ἰπαοροηάθησο ἩΒΙΘἢ 18 1116 
δ6ϑί ΒΟΟΌΓΙΥ ἴον 86] -οοῃῖγοὶ, δα δὰ ἐπογοίοτο 
Ὀσδη ρῥἰΔοοαὰ ἴῃ 8 ργοροῦ ᾿ἰχῃὶ Ὁγ ὅι. Ραδὶὺ] ἰὴ τΠ 6 
ΘΆΓΙΙΟΥ Ῥασί οὗ δἷ8β Εγίβιϊο (111. 21-238). Τὶ8 
ΡῬτιποῖρ]ο Β Βεῦθ δάορίϑ ψἹ} ΓΓυο οτδίον 68] 51}}, 
δὰ ργοσδοὰβ ἴο οχαπιΐηθ ἰἰ, βου ηρ δὲ ὁπ 108 
γαῖ δπὰ ἰδ Γ8]56η 655 οἵ 118 δρρὶ]οδιΐοι ὉΥ 
186πι.᾿ Αἴδν οΟΒ08. ]. 

ΑἹΙ τίμα τὸ ἐπ ΤΥ ὈΟΥ͂ΤΟΙ.--- δ] Βότο 
885 ἴῃ Υἱὸν ἰαὺ ΘΑ5ΘΥ, ἰοἸογϑηξ υἱ ῦν οὔ ἔοσηϊοδ- 
ἰἰοπ ἢ] ἢ Ὑᾶ8ῷ.8 50 δοιμπιοῦ διποπρ πο μοαί 6 ῃ, 
δηα ἰοὸ νοι 6 ἢ85 ΔΙΆΓΘΘΥ χοροί αἷὶγ δ᾽ υδοὰ 
(ν. 1: υἱ. 9). Τὶ νίϑνν νγὰ5 δι}}} ἔασον υἱηὰϊ- 
σοιθαὰ οἱ ἐμ στουπάβ οὗ δὶ ΟἸ γἰβίϊδη Ἰἱ θοΥΥ 
16 ἢ γ:.5 Βα ρροδοιὶὶ ἰο σοπηΐθηδῆσο ἐπα ρσταιϊῆ - 
οδίΐοη οὗ ἃ πλίαγαὶ δρροιΐϊὶ9 88 Ὧ0 1685 ῬΓΟΡΘΥ ἰἢ 
1.5617 ὑπδῃ πὸ δαίΐης οἵ ἔοοὰ τνγ85 ἰ0 δδιΐαιο ἢ .- 
ξοτ. Βυὶ {80 ψογὰβ ψί ψΐο ἰμ6 αἰπουδπαίοη 
δοίη 5 δγὸ ποὶ ἴ0 Ὀ6 γοχδγάθα 88 ἰμ6 οὐ͵οοίίου οΥ̓͂ 
δὴ ΟρΡὈοϑοῦ, μογο οἰϊοὰ ἴον ἐπ 6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Γόζιϊα- 
ἰἰοη [Ὁαϊνίη απὰ Βδγπ 68]. Ηδαὰ {μῖ8 Ὀθοη 80, ἴῃ 9 
ἴδοὶ που] Βατὸ Ὁ66Β ἰηαϊοαίοα ὮὈΥ 8βοῖμο ζοσιαια 
ἯΚο ἀλλ᾽ ἐρεῖς: ὁἢἕμέ ψοι δαν. ἸΤΏΘΥ ἃγὸ σαί βοῦν 
(86 βἰδίοτηθην οὔ 84. ζπιπάδιηθηίαὶ ρῥυϊποὶρὶθ οὗ 
Ομ γί βιϊ απ ίγ, τοϑιϊηρς ὉΡοὰ 118 οὐ στουπάδ, γοὶ 
ὙΠ ἃ δα 809 1᾿πιϊἰϑιϊοπ οὗ 115 δρρὶἰοδιΐοη ἴὸ 
ἰμ6 δαί 4] 1176 οὗὁἨὨ 86 Ομ τί βιΐδῃ (μοι, ἑ. 6., ἴὉΥ τη, 
858 ἃ (δε βιϊδη).Ἐ Ασσογαϊΐ μὴ νγὸ 806 ποὶ ἰο ᾿η- 
ἱετρτοῖ ὑμ68ο, γν. 12, 18, )ἂβ χίνίῃς 8 ἃ βοτὺ οὗἁ 
ἀϊαϊοσυαθ πιαϊπίαίηθα Ὀοίγθθα βοπὶθ ἱπηδ  ΠΑΓΥ͂ 
Ορροποηὲὶ δηά ἐμ Δροβὶϊο (Ῥοὶΐ). Το σοπιοχὶ 
ἰπάθοά 5βοννβ ἰδὲ μο ἔππ ἀδιηοπίδὶ ργΐμοἱ ρ] 6 ΒΘ ΓΘ 
ἰδϊά ἀονγῃ 'νὰ8 δοίι}}}} δἀἀυοοθά ἴῃ βιιρροτί οὗ 
[οτϊσαίζοη : δαὶ ὑμόσὸ ἰδ 0 στουπὰ [ὉΥ δὺΡ- 
Ῥοβίηκ ὑμδὺ ἐμπὸ Οογί ἰδ σοηγοτίβ ΦΘΏΘΓΑΙΥ͂ 
δτοσδιθα ἐπ ῖ8 ργϑοί σα οἡ βιιοῖι ἃ Ὀαβὶβ, ΟΣ ἐμαὶ 
186 50 αὐριιοὰ ἱπ ἱποὶν Ἰοιίον ἰο Ὠΐτη. [ἰ ἡ Γ 
Ὀοίζοῦ 0 δδϑιιπὴθ (δ ἷ8 ΟὨΪῪ οὗ ἃ ἴονν ἱπάϊν: 015, 
δυὰ ἰδὲ [16 ΑΡοβὶ]6 δὰ Ὀθθη ρῥυΐν"Ὺ ἰπονπιοα 
οὔ ἰὴ ἔλοί, 85 ἱπιϊπιαιοά ἴῃ ἰδ 6 6880 τηϑηἰϊοηοά ἴῃ 
ΘμΘΡ. Υ. 1. ἤοπιθ ΒΌΡροΒο ἰδ πιαχΐὶπὶ ΠΟΓΘ ἰὸ 
Βανθ ἃ 61056 τοΐίδσοῃοϑ ἰ9 ψ ἢ δὲ ργθοθὰθβ ἴῃ 
ΥΕΥ. 11, σφ. ἀἄ., 1 Ὀοΐπρ ΠΟΥ ἴῃ αὶ βίδὶθ οὔ ρτᾶσο, 
δὰ ἴσχοο ἤγοιη 8}} ον δ τοϑίγὶοἰΐοηβ, δηὰ ΑἹ] 
οαὐπνατὰ οΟΓἀΠΔΠΟ6Ά, δπἃὰ Ὀοίηρ ὯῸ ἸΟΏΘΟΥ ἰπ 
Ὀοπάδρο ἰο δὴ βοσυβίηρ οομϑοίθησθ δηὰ ἴο ἴθδσ οὔ 
δίῃ, μαᾶνὸ τί κῃ ἐο {πο Ἰαγζϑϑὶ Πἰογίγ.᾽ Βαὶ δυο ἢ 
8 ΘΟ θοίου ἰ8 ὈΥ̓͂ ΠΟ Ἰη68 5 ῬΓΟΌΔΌΪΟ, βῖῃ6θ ἐπ 6 
ὙΟΥΌΘ ἱπίγοάυοοα ὈΥ “Ὀαὶ᾽ δτθ ον ἀοδὶρηρα 
ἰο τᾶτη 18 Τα 6 ΓΒ διμζαϊηδί τοϊρβδίης ἰπίο ὑμοὶν 
ΘΔ Ρ]1οΓ ἱπιτη ον 1ἰ{1686δ.ὡ. Τὺ τόσο Ὀοίίον (0 δοπηθοΐ 
γε Β γοΥ. 9. δηὰ ἰο δι ρ οθο ἐδΒαδὶ ουί οὗ ἐδ οαίδ- 
Ἰοζὰθ οἵ κἰὴβ ἱμογο πηοπιἱουθά, μ6 βοϊοϑίθαὰ (μ9 
ἔχϑι, απὰ τοΐογγϑα ἰο πο οὔοτὶβ τηδὰοθ [07 08 1 γ- 
ἴω '. ΒοΒΘΟΣ γοζασὰβ ἢ 6 ΡὮΓΆΔΘ 88 056 Οὔ Ῥδυ}᾽8 
Ῥτόυθρθβ, [ἀπὰ Βοηροὶ βαυβ: “Ῥϑὺ] οἵϊθιῃ 1668 
ἰμ6 ἄτγβιὶ βδγδοη ἰο δυργοβϑβ (μΒο86 ὑπουραίβ νεῖ ἢ 
Βδγθ {πὸ ὕοσοο οὗἉ πιδχίπιβ, ϑϑρϑοΐδὶγ ἰῃ (818 Ερὶ8- 
416, τον. 1δ:; υἱὶ. 7: υἱῖϊ. 18; χ. 28, 29, 80: χὶγν. 
117. Τᾷᾶο ἕδσιβ “311 {μ᾽ ἢ ρη᾽ τηυδὶ οὗὨ ΘοΌΓΒΟ ὉΘ 

[5 Χὲ σδὰ παγὰϊν Ὀ6 δαρροδοᾶ ἐδδὲ Ῥβαὰ] τηοδηΐ ἴο 1 ΔῺΥ 
Ἐ3ΟὮ σἴτοδα οὐ 1ἢ.»» ΟΓΙΪ ὁπ 6,᾽ 88 [που ἢ ἣὸ πιδαηΐ ἴο0 δδδοσέ 
8 ἀἰδιϊοϊίοη Ὀνέτσοθ μο] νοῦ πὰ τ θο!ίονοτα ἰῃ ἐπ 6 ΓῸ- 
δρεοί, οἰδί πιίης αὶ ἰόντ ον ἘΠ Τογῖπον πίοι ἀἰά ποὶ Ὀ6- 
Ἰοηρ ἴο ἔο ἰαϊίος, Ταΐδ ψυσ]ά Θά ἴο δοιμὸ ὑγοίεν ἀβηροΙ- 
οὐδ ἱπίδγεωσοθ.) 

Ἰϊταϊιοα ἰο βυσῖὴ 85 ΟΥΟ ἰπ ἰβοτοπὶ (ἀδιάφορα), 
ὃ. ε., ἴο βυσὰ 8δ6ἴῖ9 ἃ58 Ὑγ0γ6 πὸ ἰῃ ὑπο βο]νθ8 
ψΓΟΠ, Ὀιιῖ ΟὨἸῪ ἀπ} Ρ σογίλἰ ἢ ΟἰΓΟυ ΠΙΒί8 668 δηα 
δοῃμηροίζοηυβ βοοιμθὰ ἴῖοὸ σοπῆϊοὶ ἢ ΟΠ Υ βί ἢ 
ΤΟΣ  γ. 4ΑἸ1 {πη 58 ὺθ ᾿ὰνν [Ἃ] ΤῸΤ τὴ ᾿]] ἢ 
ἸΠΔΥῪ ὃ6 αν}. ΒΕΝΟΚΙ.. [80 4130 Ποάρο; θιι 
ονίδ., νὸ}} βίγ]οβ (πἷδ ὀχ πδίίοη ἡ οαϊς επὰ 
ἰδλαϊοϊορίσαὶ, βηὰ ματα ϊγ 5018 6 ὈΥ 1Π6 οΥἱ σΊη], 

Ι δῃὰ ργοΐογβ Τβοοάογοι Β υἱὲνν : ““4}} (μ᾽ Ὧρ8 ἂγὸ ἴῃ 
ΠΥ ΡΟΨΟΡ, ΌΥ͂ ΓΘΆΒΟΣ Οὗ ΤΥ ἴὙ66 ὙΠ}: Ὀὰὺ ἰἰ 18 
ποὶ οχροαϊθης ἴῃ 41} ἰΒίηρ5 ἴο 'ϑὸ [ἢ18 ΓγΓοθα οπ, 
ἴον ἴῃ ἀοης ἰπδὺ τίσι 8 δἰ αὶ ποι Ἰοβεβί ΒΥ 
ἔγοϑάοπι.᾽"" Βυΐ ἰβ ἰΐ ποὺ ρῥἱδίη, ΔΙΌ 8}}, (ἢαϊ 
Ῥδϑυὶ ἤότο 885 ἴῃ νυἱϑῪ ποῖ δοίϊ οη5, θυ οχίογηδὶ 
οὈ᾽θοίδ, (π6 ἐπΐηρβ πὶ {πὸ Ἰτγοῦ]ὰ τ} ἢ πα γο Α4}} 
αἰνϑῆ ἴ0Γ τηὴδὴ Β 086, δ ἃ οὐοῦ συ Βῖο ἢ Ποϊὰ ἀο- 
ταϊηΐοη, δὰ νλΐοῖ, υπᾶάϑν ἐμ 6 ΟἸ τ βίη αἀἰβροθη- 
Βδ (10, ὙΘΓΟ 8]}} Γοβίογοα ἰο δἷπι υηγοϑίγϊοιοα ὈΥ͂ 
ΘΒΓΏΔῚ ογαϊηδηοοθῖ (Τὸ βυσίδο σϑγβ ἢ οΥ]- 
ἀΘΏΙΥ 80 ἴακοϑ ἰΐ; Τγηάαῖο, οὴ 6 ΘΟΠίΓΡΑΓΥ, 
ΤΟΠΟΟΓΒ “1 τη 40 8]}} ἰμίηχεβ : ὈὰΓ1 11} Ὀ0 
Ὀγουρσῆῦ ὉΠΟΘΥ ΠΟ 28} 8 ροννον.᾿ ὅ,..0 ΟΥ̓ΔΠΙΩΘΣΝ 
δῃὰ {86 ἄοπονα Β10]6). [Ιπ {18 Β0η586 1 ΠΙΛΥ͂ Ὀ6 
5.14 τ ἢ [6 Ὀτοδάδδβὺ Β6ΟΡ6 ““4}} (πϊη 8 ἅτ ἴῃ 
ΤΩΥ͂ Ῥον ον ̓  (Ὀ8. Υἱῖϊ!. 6; ΗΘ}. ἰϊ. θ-Ῥ}1). Απά ἰο 
(Βὶβ (89 δηι ποπιΐδη ου]ὰ δὰ “δπὰ 1 ἤλνο (89 
γὶκὺ ἰἴο υ86 ποῖ ΔΒ 1 ρῖθαβδθ, δοοοταϊηρ ἴο ἴ868 
σΥΑΥΪ 58 οὗ ΤΥ πδίυΓθ, δηἀ δοσογάϊηρ 88 (ΠΟΥ͂ 
δορί υΐο [0 ΤΥ δ ογπιθοῖ." Απὰ ἰΐ 8 ὑροὰ 
(μὲ 6 'Ψ168585 ᾿ύθσομοο (πὲ ἰῃ6 ΑΡΟοΒί]9 ργοσθοὰβ 
ἰο νΡυὶ }ϊπιϊδ 1 9η8]. “ὯΤῈθ δΌγυρί σοπιηθηοθ- 
τηϑῃϊ οἴ ΥΟΥ. 12 ἰδ ρου δρ ίο Ὀ6 δοσοιηίοα [ὉΓ οχ 
[80 Βυρροϑβίιίου ὑπαὶ 1 Δ᾽] υ 68 (0 8 Ῥηβϑᾶρο 18 
πον Ερίδι]ο ἰο ἷτῃ, δηὰ ἰδ ψογὰβ ὈΘΙΌΓΘ τ1.8 
τσ ῦ πάτο Ὀθ6η ἀδοὰ ἐμ 6 9 ούϑῃ ἴῃ ΓΘΌΓΘΠδ6 (0 
ὑδῖηρϑ ἱπαϊ δθτοπί; Ὀὰϊ σίζ μοῦ {Π|6 Ῥτορον ᾿᾿τηὶ- 
ἰδιΐοηβ γον ἰμ6 ΑΡοβί]6 ΒΘΓΘ ΒΌΡΡ]168.᾽ ΝΕ- 
ΑΝΌΕΒ. 

ΤὨο ἔγϑί οἴ {ἢ 688 15--- πὶ 611} ΓΒ (5 ἀτὸ ποῖ 
δχροϑάϊϑηϊ.--- ΒΥ μῖ8 ΒΘ ΤῃηΘἈ 8 Ὧ8Β ἷπ χ. 28, ποΐ 
τ ΟΥΙ ΔΙ βαἀναπίααοοιθ, Ὀαΐ ΠΠΟΓῪ δι(πρς πὰ 
υδοΐα}, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ, ῬΟΥΉδΡΒ, ἱπ 18 ὈΘατΊΠρ' ΠΡΟᾺ 
οἴμονβ, [0 ψογο Ὀοίίογῦ, ον ον, ἰο ἰδ κο (86 
γοῦῦ συμφέρει ἷπ ἰϊ8 Ὀγοδλάοδβὶ ποοορίδίϊοη ἀπὰ 
Ὀοαγηρη---οοπάμοε (0 ὑγοῆί, ΘΙ ΠΟΓ ἰὁ (Π 6 Ρ6Γ- 
ΒΟῚ ΠΟ 868 ἰδοῦν, ΟΥ ἰο οἰοσβ 1}  οπλ ΒΘ 
8 Θοππθοοίοα, δὰ τ ῆο86 οὶ] αγο ἢο 15 Ὀοιηὰ ἴἰὸ 
δοΏϑ}:, ἘΕΥΘΥΥ δηϊῖ9 σοοὰ 85 ἃ Βρ601] οπά, δπὰ 
τηιϑὺ Ὀ6 τυΐβοὶν υδοὰ τ χοΐοσοησα (ο ἰμαῦ οηὰ, 
δα ποὺ δοίης δοβοϊαίο, ἰα ἀδρομάθηί οἢ {πὴ 08 
Δῃ οἰτουπιδίθποοπ ἴ9 Ὁ 86 Ὀδποδὶ ἰἰ 15 ἴ0 ΘΟ 67]. 
ΤῊὴ6 βοσοπά Ἰ:αι ἑαιΐοι ͵:8---Ὅπ ποῖ Ὁν11}} 1 Ὅ6 
Ὁτουρῖ υηᾶοΣτ Ὀομ ὅδβο ΟΥ̓ ΒῺΥ ἰδίῃρ.-- 
᾿Εξουσιασϑήσομαι δῃὰ ἔξεστε ἃγὸ Εἰπατοὰ ψνοτγὰϑ 
(μὰν ἴοττοοσ Ὀοίης ἑογιηθα ἔγοτι ἐξουσία, ΜῈΪΟΝ 18 
οσϊ υοὰ ἔγοπι ἔξεστι), δῃὰ {Β 60 ἱμυοῖνθ ἃ ῬαΤΆΠο0- 

τηρβὶδ, τ ῖσἢ βοῦν 8 (0 Ὀγίης οαἱ [Π6 σοηί ΓΔ] 
(ἴοῃ, σϑυϑοα Ὁ {86 τηΐϑυβο οΟὗἁἨ ΙΌΟΣΙΥ͂, ἱῃ 8. ΠΊΟΥΘ 
ἔοτο οὶ] αι. [ὉῚὦΠ͵ἧῸ κῖνο {μ86 ΡΪΔῪ οὐ 1:6 ὙγΟΥῸ 8 
ἴῃ ἘΠΩ] Βῃ {ππ8: 4Α11 ἐπΐηρσδ ΔΓ ἴῃ ΤΥ ῬΟΨΟΓ, 
ὈσΕ1 ν1}} ποὺ οοηθ ὑπο ν᾽ ΡΟΤΤΟΓ ἴ0 8 {λὶπρ ]. 
“Νοί, Γ᾿ 18 διαρμδίίο. [1 δα} 18 (16 πιοταὶ 
8617 οΥ̓ 86 ἱπάϊνίἄυλὶ (ποὺ δἰ ρὶν ὑπαὶ οὗἩἨ Ῥαυ], 
Ὀὰὺ οὗ Ομ γ ϑε 88 ΦΖΘΏΘΓΆΙΥ), ἱπ ΒΠΑΥΡ Θοηίγαβι 
ΜΙ Θνοσγιἴηρ, τυ βίοι, 1. γίοϊάθα ἰο Ῥ85Β510}- 
δίοὶγ, ΟΥ οηὐογοά τὰ δὴ δοοιυβίηρ ΘΟηΒοΐθΠ66, 
ΟΥ Τομαϊν οἷυπα ἰὸ 88 ἱπάϊβρθῃβϑθθ, δαῦτο 8 
ἀοβροίΐα σομπίροὶ οὐοῦ 8. [16 Ἰοτὰά πιυϑὲ ἈΓθ- 
ΒΟΣΥ͂Θ Πἶβ ον ἀβδΐρ, δηα ἰδ κο δ 6οα ἰμαὺ 6 ὈΘΟΟΙῺΘ 
ποῦ ἰΐπ6 βανθ οὗ δὴν ἰδΐηρς ἡ ἰοὰ 18. ΡτοΟΡΟΣΪΥ 
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δα] οοῖ το ἷπι. Ἐτϑοάοπι ταυιϑὲ οὶ σοπιὶὶ δυ]- 
οἷο. 780 Ὀοιὶγ ν͵ὴλῪ8 ἀεβίρηρα ἰο Ὀ6 80 οΥζδῃ 
οἵ τὰ ριγίὶῖ ΤῸΣ συ πρ ΟΥ̓ΟΣ πδίαγο, ἢοΐ {9 
οὔ οἵ Ὠδίυγο ἴὺγ συΠἶπς ΟΥ̓ ὕπο ϑρίγὶ 1]. 
᾿Ιξουσιάζειν, (ὁ δὲ πιαδίον οὗ, πὰ ἰὶ 18 Πότ ρυΐ ἴῃ 
ἐἰκ6 ἔυΐυγτα ἴο ΣΡ ΘΒ8 {Π6 ἤἥτῃχ ἰννα χὰ σϑβοῖνο ποὶ 
ἴο ὃὍθ πιπβίογοα ὈΥ δὴν (δίηρ. Τωνός ἰΒ Ὡρυϊον 
ΘΟΣΓΟΒΡοπαϊηῃς ἴο πάντα. 

γΕΒ8. 18,14. ΜΙοαῖδ ἴοσ ἴδ Ὀ611Υ δηᾶ 89 
ὍΘΙ ἴοσ στθϑῖβ, εἰς.---ογθ γ͵ἷΟἉἂ δαγθ 8 60ῃ- 
ἰγαδὶ ἀγανῃ Ὀοϊνθοῦ τ δὶ 18 ἰη 1159}} ἐπα ϊῆο- 
τοηῦ, δῃηὰ {πὸ Υἱοῦ ὙΠΟ σδηποί ὍὈ6 Ὀγουρδί 
πάν {18 Θαίο ΧΟΥΥ.Ἐ Ετοι {80 ἔδοί (δὲ ἃ τηῦ- 
ἰ..8] γνοϊδιΐοι 85 Ὀ6ΘῺ δ Ὀ] Βα Ὀοίνγθϑι τηϑϑίβ 
δηᾶ (86 Ὀ6ΙΥ ὈΥ δὴ ογάΐϊμδποο οὗ πο Ογϑδίου, 86 
ἕουπιοσ Ὀοὶπρ τηϑὰθ (0 Ὀ6 τοσοὶνοὰ δηὰ ἀϊχοδβίοα 
ὈΥ [{Π9 Ἰδύ! 6, δῃὰ {μ6 Ἰδοῦ Ὀθίηρ Τοτγτηϑα ἴοὸ Γ6- 
ὀοῖγο ἐδ ΤΌΡΙΔΟΥ, δηὰ ὕγοιῃ ἐμ ἔδοὶ ἐβαὶ ὈοΐΒ δὺθ 
8} 1|Ξὸ ἰγδηϑ᾽ οπί, θοΐης ἀοδ κηθά ΟὨ]Ὺ ἴον 818 ῬΡο- 
δοηὶΐὶ 11ῖ6, ἰἰ 70] οὐγοὰ, 85 ἃ πιαϊίον οὗ οουσβο, ἐμδὶ 
δδίϊηᾷ Ἧδθ 8 ὑμΐπῷς ΠΔΟΓΔΙΪΥῪ ἱπά Πἶἔογοηῦ, δηὰ γγ88 
ΔΙ] ΑὉΪο, ἱπ 580 δι 85 ἰΐ ποῖ πον ργονϑὰ ἱπσου- 
υϑηΐϊοπί, οὐ Ὀγουκί 8 Ῥοῦβο ὉΠῸΟΣ Ὀοπάδίο. 
γοῦν αἰδοτομί, Βονουοῦ, 88 ἐὲ νὴ (6 δοῖ οὗἁ 
Τογπἰοδιίοη, δθσο [06 ὈΟΑΥ͂, βίδα ϊης 88 1ὑ ἀἰὰ ᾿η 
ἀϊγϑοῖ γοϊδίϊοπϑ ἢ} (86 ᾿οτὰ, ἀπὰ δανίης 668 
γοοοϊνοα ὉΥ Ηΐϊτα ἱπίο ἐμ6 ζ6]} ΟγϑἱΡ οὗ Δὴ ἱπι- 
τονδὶ 1170, ἀοοδ ποῦ ἴῃ βασι Ὀγδοίΐοοϑβ ὕα]ἢ}]} ΘῊῪ 
Ὀὶνίπο ἀουπαιίοη, [Ὀυἱ 8 ΓΑΙ ̓ δ᾽ ομδύθα ὕγοιι 
8.8 ῬΤΟΡΟΥ ζυποίϊοηβ, δηὰ ἀθ οα ὈΥ ἐμ]. 
Αἴἴονῦ ἰῃ6 ποιπιϊπαίϊνοθ, ἐστίν 186. ἰο 6 Βυρρ]]θοα. 
10 'ἴ6 δἰυοβοῦοῦ ποϑά]οδβ (9 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδδὺὶ ἐμ9 
ΤαΘδί8 ὮΟΓΘ Βροῖθῃ οὗ δὰ ΔγΥ Βροοὶϊβὶ δοππϑοίζοι 
ἢ {Π6 ΔΙ(δτ-θαδὶβ ἐπὶ ὍΓῸ 80 ΟἸΟΒΘΙΥ 8680- 
οἰαίοὰ σὴ Ἰἰσοπιίουθ ῥτγδοίξοοδ ἡ ΒΥ βῦσι 8 
ΒῈΡΡροδἑοη ἐμ ἴογοθ οὗ 88 αυχυτηθῆΐ ἰδ Γαί  Ὁ 
πἱπάογοὰ {π8η Βοϊροά.---ΑἸ͵ἠὰᾶ αοῦ 588}} ἄἅ6- 
ΒΊΟΥ Ὀοϊδ ἰδ δᾶ ἴθ... --- δ} τ ΐουβ ὮΘΤῸ 
ἴο Δι στοοὺ ομδηρθ ἩΔῚοἢ ἰδ ἰ0 ἴδἰτ6 Ρΐδοθ ἴῃ 
6 οομαϊίου οὗ πιϑηϊκῖπά δἱ {89 σοι οὗ 
Οσμνιθί- - τὸ ἰγδηβίοτταδιΐοη νον Μψ}}}] Ῥγϑοϊυάθ 
811} ποοὰ οὗ ρθ γϑῖοδὶ πουγβητηθαί, δπὰ ἀἰβρθηθο 
ΜΓ} (0 ΟΥ̓ΣΔΏΒ 10Ὁ 15 τοοορίΐοῦ. ΟομΡ. ΧΥ. 44, 
81. δπά Μαειίῃ. χχὶὶ. 806.ἀ ἴπ ἱπὸ πνογάβ, “" δὰ 

Ν Βυΐ Ὧδλτο γὸ ποΐ Πού ἔδο οὐάδθηοο ἔπαὶ ἰῃ ἴμ6 “ Α]} 
{1 Ῥδὺυὶ δὰ γοίδγϑῃποθ ῃοΐ ἴο ασέέοηϑ, Ὀᾳ ἴο οχίογηδὶ 
οἰμοοία  Ουἷ οὔ ἴπο80 ἢ6 δο᾽ ϑοῖίβ ὁπ0 01888, αῃη! ἃ βου νῆας 
ἘΠΟΥ τόσ ἀοοϊκηοὰ [ὉΓΣ, ἀπὰ ΟΝ (ὮΣ ΠΟΥ ἀΓ6 χκοοὰ οἵ ΟΧΡΘ- 
ἀίοας. Βαϊ {πο 1 6 περ ἀρ νας διὰ πὲ} ΠΠἡὺ δηὰ Ὀσγορσὶοῖυ 
δο ἀθῃ 68 ἰο οχὶπέ ἴῃ ἴ8ο ἰπάϊδογίμα δῖ 90 οὗὁ ἩΟπιδῶ, 666 
ἢδο Ὀσαγ οἵ ὈΟΙΪῺῊ νῶϑ ἀοδι ποὰ ἴ0Γ ὮΙ ΠΟΥ υδ66, ἰη {πο Βοχυκὶ] 
τοϊδείου, [ΒΔ ΤΩ όγὸ θηΪογιλθπί ; δὰ ἐδ Ῥύγροθοια οὗ Θοὐ ἴῃ 
Σοίογϑῃοθ ἰο ἰϊ, ποῦο νἱοϊδϊθὰ ὉΥ ἐπδὲ 0686. Το Ἰορίο οὗ 89 
Αροβί]ο ἰδ οὐβουγοά, Ε{ ὑνθ οοπείον Ηἰπὶ 88 Ὠανίης ἐδ 9 ἀοέτοπ 
ῬΥΙΠΙΘΓΙΥ ἰῃ νἱόν. 10 ργοοθϑαὰν ὙΏΟΪΥ ὌΡΟΣ ἴδ σοῦ ]ο οὗ 
δὲὐδρίκιοι οὗ ΒΔ ἴο0 ὁπ]. 

[ ΤῊΙΒ 16 Νϑδη δον δ υίονν. Ηδ δαρροδοα ἐπδὲ Ῥδ0] “ δἰ θτεὶ 
ῬρθδΩϊ ἴ0 δρΘΑΙς ΟὨΪΥ οἵ ραγίακίης οἵ ηϑλίδ οἴτοα ἰο ἑάοϊα,"" 
διὰ “16 ᾿νῶδ ργοιωριοὰ ἴο ΙΘΑΥ͂Θ ἐδ ἴορίο διὰ βρϑακ 

δὲ (Π096 οχοθδᾶνοθ δὲ Οογίπιῃ οὔ πϊο ἢ9 δᾶ ποῖ 
που} αἵ ἤἥγπι." ἘΤΏ9 Ἰορίς ἔδυ Ἰο, ἢθ ΒΌρροοθε ἴο 6 το- 
δυπιο ἀχαίῃ δὲ (9 Ὀοραίηέπρα οἵ οἰδρ υἱἱὶ.. Ὀὰϊ δρρτοδοδιοὰ 
ἔτοπι ἃ αἰΠογϑηΐῖ μοίπὶ; δηὰ δῇδοῦ δουϑγὰ} ἀἰχγοθαδίουδ διὰ ὁΧ- 
Ῥοδίξϊομβ οἵ ἰδ, ἴο Ὀ6  Κϑὴ υὉρ ἴὰ (9 β5δη)6 [ὈΓΠῚ 88 ᾿θγο ἴῃ 
σῶν. χ. 28. (6 νίον, τὰ πὴ δὶ ἄγοι δοϑοιίης ἴο ἱηγυοῖνθ 
τι οουτθὸ οὗ ἐποῦρῶξ ἴῃ περ 688 ἐπέεγίσδυν, ΚτΟῊΒ ὥλογο 
ΡΙδυδίθ!ε ἰἢθ πιοῦθ ἯΘ πιρ δῖ ὑροη ἴ(δ9 Ἰορκὶς οἵ 80 ν»ο1}6 
Βοοιίοη : δπὰ ἰΐ [8 ποῖ βιγρυϊδίης τῇλὶ Ναδηοσ δ8γ6 (δαῖ 
ποῖ μον ΒΙ]1τοἱ ἢ 5 ἀΓΚυπιθηῖα, ΠῸῚ ἀδ Ἂ οὐδ᾽ κα αγὸ βυδὲοϑὰ 
10 σοηνίηου δίῃ οἵ ἐΐδ φΥΓΟΠθοιβηθαθ. ΤῸ σα θὰ ὈΘΕΘΡ 
θὸ ᾿Ιοἵξ τ πουϊ δρχαΐϊῃ ἕο ϑυοἢ ρογνοπ 5 τοδοςοι---[αἸκίης 
ἴπιο δοοοιιηϊ Ἀ}} (6 τ ἢ [16 [ἢ κεῖ τ ἤδτο παϊοης ἐπο ὅο- 
γἐπεπίαπδ [ἢ Γ6 τ Ὴ8. Ῥγοῦθαῦϊν [6 δϑλτὴθ οοππηθοϊίοι ὈΘένοθη 
ἴδιο ϑητίης οὐ ιίηρα οὔττοιί ἴο ἰάοὶα. νὰ 1Π}6 δἰῃ οὗ υγηίοα- 
τἰο΄. πα νὸ ἤδη εἴἴογυνδγάδ βροϊζϑῃ οἵ ἴῃ ἴ86 Ὠοτοδγ οὗ [86 

ἰοοἰαἰ τη, ἤον. |.11,. 1δ, Θηά ταὶ σοηϑΡα ΘΏΕΥ ἴδ6 ἔντο 
δἰοθα νοῦν ΟἸΟΒΟΙῪ βδαοοίαιϑα ἰῃ τ ΔΡροϑί!θ'» πεὶμα.} 

ΤῊΕ ΕἸΒΒῚΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

1 τ," ὸ Βατο ὑμὸ Ὠἱἰηὶ οὗ α ἔἶπιο ἰμδὲὶ τοδοὶοδ 
ἴατ Ὀογοπὰ δ ἀ6 δ} οὗἁἩἨ ἐμ ἱπάϊνι ἀὉ4]---ἃ {ἴπηθ 
ΨΒθὴ {86 ποτ] δηὰ 81} ἐπῖηρθ ἰπογοΐμ 8.}8}} ὃ6 
Ὀυγποά ὉΡ. [Ὁοπρ. 2 Ροίον 1. 1 

ἴπ σοηϊγδϑὶ τὴ} (86 Ἰογεχοίῃβ, ἰὮΘΓΘ 18 Ῥγθ- 
βοῃιϑα ἰὸ 08, ἄγει, (δὲ ἰσυϊ 1ἢ 8 πορϑιῖνο [ΌΥΠῚ, 
(8:6 ΔΗΔΙΟΔῪ οὗ νὨϊοῖι ἐο {πὸ οδίϊῃρ οὗἁ ἰοοὐ ἰἱ ἰδ 
(00 αἷτὰ οὗ ἐδ Αροβὶ]θ ἰο ἀϊΐδβρυ!ε.---Βας 186 
Ῥοάγ ἐδ ποῖ ἴον ἱοσῃιΐοδιίοι.--- δὲ 15, [οσηὶ- 
οδιϊου 8 ποί {80 παίι Γ] ἑπποίϊοη οὗὁὨ 8 ρου δὈὶθ 
οΥζδῃ, υὺ ἰ0 ἰβ 1.86 ῬΟΙΎΘΤΒΙΟΣ ἰο 1ΠΠορ  (ἰπιδίθ 
1.568 οὗ {π6 οἶσθ Ὀοάν---ἰΠδίὶ Ὀοὰγ πΒῖοῖ θοϊου 8 
ἐἰο ἐς Ἰοτὰ, δηὰ 15 νυἰεἶι εἶτὰ, ἀοδιϊηθὰ ἴο0 δὴ ἴτὰ- 
ῬουΐβΒδ ὶο 116. Απὰ ἴῃ ἐδ 8180 {πο γὸ δσὸ ἵτὸ 
οἰοσαθηίβ ἰηγοϊνοὰ: 1, 84 δοῃῃδοίίοι ἘΠῚ (Ὠ9 
1οτὰ .---Ὀ651 ἔοΣ ἴ86 Τιοτᾶ.---Απὰ {16 γοϊδιθα 
ἐδ 8 του 8} ΟΠ6, δὲ ποθ ἐπ ὈΟΑΥ 16 ἀοδιϊπϑα ΤὉΣ (86 
Τοτνὰ, ἰο 6 ὁῃο οἵ Ηΐδ χοῦ 6 Γ5, πὰ Ηΐδ Ἵσχοϊυδῖνο 
Ῥοδϑδοβδδίοῃ ; δῃὰ ὁῃ ἰδ οὐδὸς δηᾶ--ἰὴθ Σροσᾶ 
ἰα ἴοτ ἴ86 ὈΟάΩ͂Υ,---ἰο Το ἱΐ, Δα ἰο ᾽86 1ἰ: γε, 
ἴ0 ΔΡΡΓορυίὶδίθ δηἀ δϑείτηἰ]δίο ἱἰὶ ἰο ΗΣτθοϊῖ: δὰ, 
85 ΟΟΣΒ δά, ἰο πουγίβ8ι 1ἱ Ὑ τὰ πὶ 1179. (ΟΡ. 
ὅπο. τἱ. 88, δ8, δΔηὰ 4180 γογ. 18, μέλη). 2. Τδμο 
ἀοθιϊπαϊζου οὗ ἰμ6 ὈοαΥ ἰο δὴ ἱποσίαὶ 11ἴ6, 
πτουπάοα οι ἐΐ8 σοπποοίΐο Ἡἱΐπ (πὸ 1,οτά-- 
ἀοδιϊπδίΐου ἐπὶ δίδιηνἀβ ἶπι εἰν  κίπρ σοηίτακι τὶ 
(89 αἀοπισιιοίίο αοτο δἰ υἀδδὰ ἰο, τ ΟΝ ἀνγδι (8 
(Π6 Ῥυγοὶγ τηδίογὶ 8] νοῦ] ά.---Απᾶ σοῦ Ὀοῖδ 
ταϊαοᾶ ἘΡ ἴδ Τιοτᾶ, δρᾶ τὲ! σαΐδο ὩΡ 06 
8180 ὉΥ ἘΠ.6 βἰσϑηκῖῆ.--- ΤῊ]6. ΤΟΒΌΣΥΘΟ ΟΏ 185 
85 ἰαἰσοαυοίίοῃ ἰηίο ἃ Ἰἰΐο ὑπδὲ ἰβ 0 ΤΏΟΣΘ δΌὉ»" 
)6εει ἰο ἀοαὶθβ. ὕομιρ. Βοπι, Υἱ. 9ῺΗ4, Το καέ-- 
καί, δοιίλ---απᾶ, Ὀϊπὰδ (6 ὕνο οδυβοβ ἐοβείμοσς. 
ἴπ ἰμὸ δβοοοπὰ οἶδιδβο, πούγουον, {π6 χοδαϊηρς ἰδ 
οουίοοίοά, δηὰ Μογον (θα. 24) οοπβίάεσ ἐξήγειρε, 
λαϑ ταὐδεά, ἃ8 6 ΟὨΪΥ τἱρῃὶ τοδαϊηρ, δοῦρα 
ποί δοὸ ν οἷ] διϊϑοίεά, Ῥαϑυ], ' δαυβ, Ὡεύῦδσ 88- 
Βογίδ {80 ἐγείρειν ἀπὰ ἐξεγείρειν, ἰθὺ δ, ἃ τοδίο- 
Ταϊϊου ἰο ᾿Ἶ ἴδ δὐϊοσ ἀδθδί, οὐἁ ἱτβο] δὰ οὗὨ δὲβ 
σοἐθιρογασίοα (2 Οοσ, ἰν. 14 ἰδ ἰο Ὀ6 υπᾶοσϑιοοὰ 
Βρὶ γ ἐ8}}}γ} γί μοῦ, ἴθ δηι οι ρδίϊουῃ οὗὐ ἐδ 
Βροϑὰν εὐ τ οῆς οΥ̓͂ Ογὶδί, 'ὁὸ νγδ8 Ἰοοϊκίῃρς ἰὸ Ὦθ 
ομδηροὰ νἰϊπουὶ ἀγίης (χνυ. δ11.: 1 Τθοδα. ἐν. 
16 1.); 80 ἰδδι ἢ Βο δὰ θϑϑῆ βροδκίπρ οἵ {89 ἢ:- 
το, 6 νουἹὰ αν ὕθϑὴ τοοσο ἡ κοὶν ὁ Βδῦϑ 
υδοὰ πὸ ποτὰ ζωοποιήσει, δλαϊξ τπαζο αἰΐοε, ἰδ 
ἐξεγειρεῖ, δλαὶϊξ τα ὡρ. (Οοτιρ. χυ. 22: Βοι. 
ΥἹἹ. 11). ΗΠ ἱπίογρτοίβ ὑπ πογὰ, Βονουοσ, Βοὲ 
οΥ̓͂ (ὴ6 δρὶγὶί 8} χοδυτγγϑοίίοι, ὑπαὶ ἰδ, 3 π6Ὲ 
Ὀἰγίδ, θυὶ δ ἰὴ ΕρἈ. 1ϊ. θΘ; ΟἹ]. ἰδ. 12 ἴ., το το 
Ομ γῖθυβ γοβϑανγθοίΐοι 18 ΒΡΟΪΚΘη οὗ 88 ίδο ἔδοι ἴα 
νι ΐοῖ ἐμαὶ οὐἩ (80 ὈΘΊΊΘΥΘΡ ἰβ δσοδὰγ ἰηγοϊτοῦ, 
δ᾽ που ὑπὸ σοπηθοίΐοι νοὶ Ὀδθοοῖθοα σοὶ βοά 
δὲ (μ0 βοοοῃὰ δανϑηίΐ, ἐδγοῦσλ (80 δοίῃ 8] σοδβο- 
τοοίΐου οὗἩ 86 ἀοαᾶ, δηὰ ἐμ ἐγσδηδίουδίΐοι οὗ 
(89 ᾿ἰνίπᾳ. Βαὶ ἰΐ, δοοοταϊηᾳ ἰο ἐ}ν18 ἐπίθσργοίδ 
ἐἰοι, Ὀοΐὰ {Π686 ἰά685 ὁδὰ Ὀ6 οοπδίἀαγοὰ δα ἰπ- 
οαάοα ἴπ τ γοὺῸ ἰῃπ δἰ ρδϑοὶ ἐθβδο (ἐξήγειρε), 
ὙΠΥ οἱ δδβιιπηθ (86 Βδιη6 ἰῃ 1(8 ἑυίυγθ ἴογι ἴ [ἢ 
80 ἀοἰῃξ, νὸ βῃου]ὰ δοϊὰάθ ὈγῪ ἐμὸ σοδαΐϊμα ᾿εδὶ 
αἰϊοδιθϑα--- γοδαάϊΐϊηρς Ὑδΐοδ Ρ0}8 86 γον Ὁ ἴῃ 1δ0 
δδῖὴ6 ἰθῆ80 τί ϊιι καταργήσει, δλαίέ ἀεείγου---ἀὰ 
πουϊὰ οουδίγιιθ ἐδ υὙϑνὺ ἐξεγειρεὶ ἰὼ 18 πποτθ 
ΘΟ Ρτ θῖν δἰρηϊδοοιίίΐίοη, δ ἀεδοιΐϊπρ ἰδ9 
σἴδηρο ΜΒ ομ ἰδ ἰο (Δ κ6 ρἷδοθ ἱπ ἐμ ἰυληνσ, 85 
Ἧ6]] 85 ἴῃ ἰῃ6 ἀοδἃ. 2. ον. ἰν. 14 τοῖσῃε 8150 Ὀθ 
ἰηἰοτργοιοα ἰὰ (Π6 Βδῖῃηθ ΔΠΠΘΡ. Τμο αἰδθιὶδο- 
εἶνθ σἾΒΒρο5 ΔΙ ρ ἴπ6 αὐἱοκ δηὰ ἔμ ἀϑαὰ, 
ΔΙ που ιν οἰϑονγμθτο πιδὰθ Ῥσχοταϊηεπί, ἀἰὰ ποὶ γὰ- 
φυΐγο ἴο Ὀ0 δἰΙαἀοᾶ ἰο μογο. (ἮΝ ἐδ ΜαγοΣ 
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ἴω ἷ8 88 οἀ. Α'δὸ ἀστϑθβ). [Ιἰ 18 αγαΪὶγ αἸ]ονγα- υἱ, 2, δπὰ οἰβονθοσγο, Β6 σϑρϑὶβ ἃ}} υῃῃδ]]ονοά 
ὍΪ6 ἐο αἰδιλξωκυΐθδη ἰόγὸ Ὀοίνθοη ἐγείρειν δηὰ 
ἐξεγείρειν (βου κοὶ οὐ Οδίδπθγ), 65 ἐμβουσὰ ἰΠ9 

ἸΠἔοΥΘΏ 668 δηὰ βυρρβοδβίϊοηβ δηὰ ἀθο]α γί: 8. 
ἴω οσάδὺ ἰο ῥγοῦϑ ἱδμαὺ ζογῃϊσαιϊοη ἐμγψοῖνοδ 8]} 

ἔοτιθος τοίογγοα (0 ἰμ0 ὅγβι ἔγυϊί8 οὐ ἰὸ σϑβυγ- ἰ 8 88 βἰαἰθά, "Θ ποχί 2068 ΟἹ 0 ΒΏΟΥ 86 παίῃΓο 
τοοιΐοι ἰῃ Ομ γὶδὲ, δηὰ ἰδ Ἰδίῖον ἰο ἰλ 6 ΟΣ 6οη- 
διμιεηδιοὶ δὲ [89 ὁπ, πὸ σοϑϑου ΨἘῪ ἢ9 υ808 
τὸ τογὰ “Δ, ἰηδιοδὰ οὗ “ου» δοάϊεδ,᾽ ἰδ ὑμαῖ Ὦθ 
μβεὰ υδβοὰ {ἢ ΡΟΓΒΟΏΔΙ ἔογηι ιι8ὺ ὈΟΙΌΥΘ, “ἴα ἰδ9 
[οτὰ.᾽ Το οομίοχὶ, ἰπ {μὶ8 6486, ΔΙ ΙονΒ οἴ πὸ 
ΤΡ οηδίομ “ΤῸ ὈΟΟΥ,᾽ Βαγ8 ΟΒΙΑΝΌΕΒ, 
“6 [Π}ὸ γοβδ86] οὗ ΘΓ ρογβοπαὶ ν᾽ Τ80 οἶδυ8ο, 
“ὮΥ ΒΙῚΒ ρον ον, 1ὰ ΟΓΟ Ὀοίίοῦ ἰο σοηηθοί ν» 1 
ἰθ6 Ἰδείον νοχὺ, ἱ{ ὉΥ “186᾽ ψὸ ππἀογβίβπηά, ποὺ 
Οδτὶβι᾽ 8, Ὀαὶ Θοἀ᾽ 8, ννιϊοῖ 8 ἰο νῸ ργοΐογγοα, 8.8 
Θοὰ ἐβ ἐδο βϑυδ)οοὶ οὗ “8})4}} ταΐβο.᾽ Οὐρ. χυ. 
28; Μδιιδ. χχὶῖ, 29; Ἐρᾶ. ἱ. 19. Διά δοῦὸ θχ- 
Ρἕοδδ6β ἐμ ἰῃξ  ΓΏ8) ᾿πδἰσυι πιθη(Δ)}1γ. 

γεβα. 1ὅ-17. ον γδθ ποῖ ὑπαὶ γοῦσ 
Ὀοᾶξθο δῖὸ ἔπ ϑυλῦοσα οὗ ΟἾχίαϊ 7--- ογο 
6 διαρ  ῆοβ δὶ 18 δοϊὰ ἰῃ γοῦ. 18, δῃὰ “ὍΡΟΙ 
159 στοαπὰ ποῖ δαἀυσοὰ οὗἁὨ (δ ἱπιλογ ἰγ οὗ 
Ιοτϊοδιϊίοι, ἣὸ Ὀτίηρυ 10 ἱμποὶν ἀὐδίϊποὶ οοπβοῖουβ- 
ἈΘ65 {πὸ δοοιλί δ Ὁ]0 οἰδγδοίοσς οὗ [86 Υἱοθ ἰπῃ 
φυοδίϊοι.᾽" 8... Μογοῦ χοῦυϊα ΒϑυΥ 5 ϑδοχίίοη, 
ἰδὲ ῬΔὺ} ΠΟΥΘ Π|8ΔΚοβ ἃ μείέίίο ργὶποείρὶ, ἘΠ86- 
πόσο ΟΠ ἰδιϊδηβ ἐλεμεδείυθαε ἃτὸ 6816 ἃ τρι Ὀ6 ΥΒ 
οὗ Οδτίδι β Ὀοαγ---ἰπὸ ΟΒυτοῖ ἱπ λ(8 (οἰ! Σγ, {89 
Βοοὰ οὗ νπἰοῖι 18 ΟἸμγῖβί. (Οοιρ. χὶϊ. 27; ἘΡΒ. νυ. 
80). Βυὲὶ Βοχοὸ ὑδμοῖν δοάϊδδ Δο βροΐζθῃ οὗ ἃ 5 68- 
βοι 4] ραγίϑ (6 υϑὶνῖ6 198) οὗὨ ἷβ ῬΡθυβοῃδ Ἕν. 
ἈΑπά ἐξδὶδ, ποὲ δὸ το οἢ δοοουπὶ οὗἩ 8 1268 Γ- 
μπδιΐοπ, δηὰ οἵ Ηἰβ βο βδιδιυΐπρ νἱ} ἢ} Ὧ8 ΟΡ πδ- 
ἴεγο, 88 ΟὨ. δοοουηὶ οὗἉἩ ἐδθ ἱπά πγο]] πρ οἵ Ηἰ5 ϑὶ- 
τῖὶ (τοσ. 19)... οί ποὺ 9 Αροβί]ο μαὰ ἴῃ πιϊπα 
(6 ὅσογο οὔ ὑπὸ πιδιία] σϑὶδιϊ οηβἷρ (οοαρ. 2 
(ος. χὶ. ὡ; Ερἢ. νυ. 20ζ.; Βοιμὰ. υἱΐ. 4) 18 1688 οογίαϊῃ, 
Τὸ ἱποοηρτοὶ οὗἃ τηλικίηρ Οἰτὶδὶ ἐμ6 δας}: 6818 
19 8 βαυὶοὶ (Μογοσ), νου]Ἱὰ ποὶ βίδηά ἴῃ 86 νὰ 
οἵ ουν διρροθδίῃ ἰδὶδ, δίποθ ἐδ τᾶ κοβ πὸ ἀἰδοτν- 
θδ06 ἩΠΟΙΒΘΓ 1.0 ΟἾΒΟΣΡ Ῥδγὶυ ὯΘ6 τγ6]6 ΟΥ̓ ἔδιηδ]9, 
ον Ῥδὺ] 15 Βοσοὸ βρϑαικϊπρᾳ οἵ {μ6 Θββϑϑῃ δὶ οοη Γὰ- 
ἀϊοίίου παῖ οχὶδίϑ Ὀοίνγθο 8, ῬΟυΒο ἢ Β Ὀοίοπκ- 
ἷβξ ἰο σμνῖδί, δηὰ βο δοϊἀϊπρ υἱίαὶ 06]1 0 τ ϑμὶρ 
πἴδ 186 ΗΟἸΥ δηὰ Ῥυγὸ Οη6, δΔηὰ ἰδ μαυϊηρς ἰῃ- 
ἰαζοουγδθ {Δ δὴ ἰηάϊνι 8] ψ8Ὸ νὰ8 δἀάϊοιοὰ 
ἰο ἱωρυῦὶγ, δυο 88 ἃ σοϊπηπιοη Ῥγοδίϊ ἱ6---8 
ἰπίογοοῦγθο ποι ᾿μγοϊγοὰ {πΠ9 Βυγγοπᾶος οὗ ὑδ9 
Φιαῖγο ῬΌσβοῦ ἰ0 μοῦ. [Ιΐ νὰ8 ΟἿΪ ἐμ6 ᾿πΡῸΓΘ 
φοξδοίοβοο οὗ 8 μβοδίοη ἰμαὶ οουἹὰ Ὀ6 ὈϊΪϊπὰ ἰο 
[86 ᾿ρλΙΔΟΥΔΙΣῪ οὗ βυσὴ Ἰογπϊσαίϊου. ΒΒ ἰο 186 
Ομ γιρεϊδο᾽ Β οΘοπδοΐθῃσο ὑμΐθ βου! Ὀ6 ον ἀθηὶ δὶ 
0Β06, δΔδηὰ πὸ οοι! ἃ ἀθπουποο ἰΐ 85 ἃ οὔἱ 9 Ρ6Υ- 
Ῥοϊγδιοὰ διδίβπδι ΟἸγὶϑί---ϑ δὴ ἀὈΟΠ ΏΔΌ16 νἱοΐδ- 
σα οἵ μὶα κοογοὰ σχἱρείβ. Ηθθοο ἰμ6 Αροϑί]θ 
ἀἴγϑοι  ργοοοθὰβ (ὁ 88} .--- 5 .8}} 1 ἴθ ἴδ |κ0 
ΔΊΨΑΥ ἴπ 6 το θτα οὐ ΟὨτίαῖ, ἃ τ8}κ0 
ἔποαλ τη ΣΠΘΙΏΡΘΙΣΘ οὗ ἃ δδῖὶοῖ ἡ---Αἱρεὶν 
ἸΏΘΔΩ5 ποὶ διἰιωρίὶν, ἰο ἰαζο, Ὀύὺΐ, 0 ίαζε ατοαν, ἰο 
αἰίεπαίς ἴσοις ἰλδ6 Ῥγορεγ οὐοπθγ. Οὗν, ἰλδΆ, οΣ, 
ἐλεγεέίοντε, ἰαϊσοάσοοθ (ἰ6 ἱπίογθησο: “ὁ δῖποο {}}18 
6 δο, 1 νὶ}} ποὲ δὸ ἴδυ ογζοὶ πιυδβο]ΐ, 88 ἰο,᾽ εἰο. 
Πιφεήσω ἸΔΔῪ ὯὍο οἰζπον, ΑοΥθὶ β.0]., 88 ἴῃ χὶ. 22, 
τοδδοΐδα, δέουζα 7; οΟΥ, λανό 1 αην τιρλέ ἴο πιαζε; 
ΦΡ ἴιὶ Δ Ὀ6 υίυγο, λα 7 'παχεῖῷ Τἢθ 86 189 
ἘΠῚ: ὃὈο δῦοιυὲ ἐμ9 ϑο86. [617 βγ}8 ἱπδὶ “(80 
βοεουῦ δηιὶ ἐμἰ Γὰ ΒΟΓΒΟΙἢΒ οὗ {Π6 Ευΐιγο οἴὔθη οχ- 
Ῥύεῦδ ποδοϑαἐ ΟΥ̓ ΡτΟΡΓίοίΥ, δλαϊέ, πειδί.᾽ ΟἿ᾽. 
Οζναπι ἃ 406 8]. ΤΪΒ8 ΔΌΘΥΥ 6 ΔΉ οΣΒ τυΪ(ἢ 
δὴ ἀπιρηδιΐο πορηϊίνο---μὴ γένοιτο, οὶ ᾿ὲ 
ἘΘΥΟΙ Ὁ0,---δὴ χρτοββίου ΟΥ̓ ὙὙΒΙΊΟΒ ἰῃ λοτ,. 

οὗ ἰμὸ δομποοίϊοι 1ὑὺ οθοίβ Ὀοίνθοῃ ἰδ6 ραγίϊθδ 
δομοοῦποα, δηὰ δϑοίβ ΟΥ̓ΘΥ διζαϊηϑδί 18, (86 πδίαγο 
οὗ ἐδο πίοι Ὀθ᾽οΥΟ8 μανὸ ἘΣ ΟΠ γὶδί, 8ο (δαὶ 
189 υἱῦὸσ ἱποοιηρδι Ὁ οὗἁ 89 πνγχο ΤΩΔΥ Ὀ6 (δ6 
ἸΏΟΤΘ ΟἸΘΔΙΪ ἴο].--ΟΥ ζῶον γδ τοῖ :---. ἀ., 
“ΟΥ̓ ἰζ {18 δἱ ᾿Ἰθαϑί, Δρρϑδνὺ ἀου δι] ἰο γου, ἰΒ 6 ἢ 
ἐὺ ταδί 00 Ὀθδϑῖιδθ οὗ ΥγΟῸΡ ἱβῃογδησθ᾽ (Μ 6 Υ967). 
δαὶ 86 Ψ8ο ἐδ ἰοϊῃϑᾶ ἴο ἴθ δδσὶοῖ ἰδ 
οὔθ Ὀοὰγ 7---Κολλάσϑαε, ἰο ὃ6 πιοδὶ ἐπίϊπιαίεἰἶν 
2οἰπεα ὐἱδὰά. 1ὰ (18 σοππηροίίου ἐὺ ἀσηοίο8 (6 
ΒΟΧΌΔ] υπΐομ, ὙΒΙΟ. ἱηγοῖνοδ (δ. 6 πχοϑί ἰηϊπιδίο 
οοηλυποίϊοπ οὗ [6 ΡΒ γΒ᾽681] ρον οΥβ οὗ 1186. Τὴ 
Θοηϑοαθθμοο οὗὨ βυοῖ ἃ υπΐοῃ 8 δἰδίοαἀ ἴῃ 8 οἰϊδ- 
(ἰοῦ ἴγοπι ὅ6ῃ. 11. 24, ἰουπα αΑἰ80 'ὰ Μαί(ὶι. χὶχ. δ1, 
δὰ (5 Βο ἰηἰτοάυο68 ἃ8 ἃ Ὀϊνῖπο ἀθοϊα ναί: η. -- 
ΕῸΣ δ δαί. }--- Ηο,᾽ ὦ, 4. ἀοἀ, βίπυθ βοτγὶρίιγο 
8 19 ογδοὶθ οὗ Θοἀ. ὀνϑπ ἐπουχὰ Θοιμπηυπὶσαιοὰ 
ἐβγουρ Βασι ΟΥ̓ΣΔΠΒ (ΘΟΙΡ. χν. 27; ΕΡΒ. ν. 
8; ΗθὉ. Υἱῖ]. 8). Τὸ βρροβο αοά ἰο Ὀ6 ἐμ βιιὺ- 
)οοὺ 18 Ὀαϊίοσς ἰθϑδη ἴἰο ΒΌΡΡΙΥ οἰΐϊλον ἐπ ποσὰ 
«“Βοχὶρίυγο᾽ οὐ “ϑριγιι,᾽ ἰμβουσὰ (6 πιρδείϊος 
σου] 5.1}} Ὀ6 ἰὴ βαᾶμθ, Βυΐ πηοϑὺ ἀπϑι}180]ο οἵ 
811 σου] ᾿ξ 6 ἰο δοπβίγιθ ἰδ 88 ἱτη ρο ΒΟ] : 10 18 
βαϊα. --ἴϑνυ ἔνσγο 861}8}1} Ὀ6 ἰηῖο ομϑθ 8688 .--- 
Τα, πὶ ολ τᾶ8 οὐἱ κἰ μ8}}} δῇ γπηθα οὗὈ ὑπ πιαῖ- 
τίαρο υπίομ, 18 πο γα δρρ δὰ ἰο ᾿]1Ἰοἷν ἱπύθγσοΌ ΒΟ, 
ἴς δοίης ἰδ βδιὶθ ἐπίῃ, ΡΒ βίο] Υ οοπϑίἀοτοα, 
ϑοσιιπάμηι δροοίοηι παίμγ8 ποὴ αἰβέγωπέ (ΤΠ οπι. 
α. 4.). Απά Ὁγ (8 δρρ]ϊοδίϊοι οὗ ἰ8ο βίδιί θη θης 
Β6 βίιονσβ ὑμδὺ [6 δοὶ ἱπ αὐρδίϊοῃ 18 ποί ἃ 6 Γγ0 
ΤΟΙ ΘὨΐΑΓΥ ΘηἸογταθαΐ 1} ν ἰ ἢ ἰμ6 ν᾿ Β0]6 εἵ- 
ζαἷν ἴθ οοποϊιυ ἀοα, Ὀὺὲὶ μα ἰδ ἱπυοῖν 5 ἃ γϑη] ὑπο 
οὗ {8 δίῃ τὶ ΡΟΝ ΓΒ οὗ 18 ἴΏ ὁη6 ΘΟ ΡΙΟΣ 6 Ὶ- 
Βοῃδ)ϊίγ. ΤῸ ἰογι “ὁ βοϑὶ ᾿ Βοτα ἀθῃοίθβ ΒΡ ΡΥ 
8} 5 Ῥηγβίοδὶ παίυγο, νἱϊοῦῦ {Π 6 ΔΟΘΘΟΒΒΟΣΥ͂ 
ἰάρα οὗ οογγυριίοη. Τὴ6 τόοσὰβ “ΠΟΥ ἔν ο᾽ ΤῸ 
ποὺ ἤουπὰ ἴῃ 86 Ηρῦτγον ἰοχί. ΤΏΘΥ ΟΟΟῸΥΡ 1π 
{80 ΕΧΧ., ἀπὰ ἰπ δ}} ὑμὸ αυοϊδίΐομβ οὗ (μὲ8 μ8δ- 
8819, ΟΥ̓ΘΏ ἰῃ [8086 οὗ (86 ΒΔΌΡϊΒ. (15 (μῖθ ἴῃ 
ἐμ ἐπιοχοδὶ οὐ Ἰδοπόζϑιον 1). “[αἰο,᾽᾽ εἰς, ΗΠΙΘὉΣ. 

ὡ ΟΥΘΏ ἴῃ οἰδϑβὶσ τσοὶ, ἱπρ]198 ἃ ἰγδηδὶιϊ οι 

ἱπίο ἃ ραγίϊουϊδν δίδίο [9}Ἐῃ}Ρ, αν. ταπι., ἃ 626, 
Ονε. 4)].--Βαῖ Βε ψ8ο ἰδ ἰοἱῃϑᾶ ἴο ἴδ 9 Τωοτᾶ 
ἰα ομο ββρὶτίι.--ἔσγο ψὸ αν 86 σοῃίγαβί: 
κολλᾶσϑαι τῷ κυρίῳ, ἃ. Ργα89 Ὑ Δ1ΟΒ ΟΟΟΌΓΘΒ 4180 ἴἢ 
Ὅσαι. χ. 20: 2 Κίηρδ χυΐἱἱ. θΘθ. Α8 {86 σοβυὶ 9 
ἰᾶγο, ποὺ “ὁπ9 Ὀοάγ,᾽ Ὀυΐ “ὁ08η6 ΒΡΙΥΣ.᾽ ἀοποίϊης 
{80 οἰοιμθηὶ τ πογοΐη (818 αηΐοη (8.608 μίαοοθ. Βυΐ 
(ἷϑ απὶίγ ἰδ πού ἃ ἸΏΘΣΟΙΥ ἰάθα] οπ0. 1ὲ 18 ὁῃ6 ἰδ 
οϑβθηὶΐ8] γϑϑὶγ, ἐμ ἱπα υ ο]]ης οὗἩἁ Ομγῖδϑιὲ ἰῃ ἰδ 9 
ὈΘΙΪΟΥ͂ΟΣ, 8δὸ (Παὶ Ηἰ58 ϑρίγῖ δηὰ οὐγ βρίγιὶ Ὀθ- 
δοΐῶθ ὁ06. ΟὐμΡ. χὶν. 28, Τὶ οἰδιθὸ βία }5 
ἱπάδροπάθηίἶγ. 

ΨΕΒ5. 18-20, Τὴ πδνγηΐϊηρς ᾿ρ] ἃ πὰ τ ῆδί 
Ργθοθάς8 18 ΠΟ ΘΣΡΓΘΘΘΙΥ ρίγθη, δηά, Διμβου σὰ 
ΟἸΘΑΡΥ δὴ ἰπίογθηοο, ἰδ ἱπίσοἀμοοά ΔΌΓΟΡΙΟΙΥ 
αἰ πουΐ ΔῺΥ οοπηθροίΐηρ, Ῥδγί]610---ΕἾΘΟΘ οχῃὶ- 
οδῖϊοι.---Φεύγετε, ἢε6---ἃ, Βι τὶ Κὶς Ἔχργθεβίοη, 
Απβοὶ εῶγ8, Αἰΐα υἱέξϊα ρυφπαπαᾶο ἰἰδίαο ζωφίεπαο- 
οἱπεῖίῦ. 4ΟἸΒΟΡ νἱσθθ ἈΓῸ οοπαμπογοᾶ Ὦγ ἤραιί- 
ἴῃ. Ἰυϑὺ Ὁγ γίηρ.᾽" Υ̓ δὶ {01} ν8 βυ Ὀβίδη :δι 68 
{π15 ψασηΐης, Ὁ’ Βμον ηρ [ἢ6 σατο ον δια ρ6- 
ΟΠ] ΑΥν οὗ (δ βἷη, τυ πίοι αἀἰβιϊη συ 65 11 ὕγοτῃ 
ΕΥ̓́ΓΥ Οἰμογ. ᾿Απάὰ (818 18 οχδιδίιθὰ δηιὶ μοι} 
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081γ.-- -ἜἘ ΤΟΙ. δἷὰ ΒΟ ἃ τοῦδ σηϊρδϊ 
οοσμτὶϊ---[ὃ ἐὰν ποιήση ἀνϑρωπος. Τμο ἀν ΒΘΓΘ 
ὈοϊοηΒ ἰο ἐμ6 γτοϊδίϊντο δηὰ ποῖ ἴο ἴ) 0 Ὑϑγ, 
δΔηὰ κΙΤ65 8ὴ πα ῆπη θη 688 (ο ἰΐ, δπποχίηρ {110 
ποίΐοπ, “ ΨΒΔίδβοοαΥοΣ 10 ΤΠΔΥ Ὀ6Θ.᾽ ΦΈΙΓ, ΟαἷΥ. αταηι. 
ᾧ 820, 1].---ἰα ντυβουῖ ἴδ6 Ὀοὰγ.---Βυὶ μον 
δδὴ ἢ6 ΒΑΥ͂ (118, ὙΠῸ ἀγα ΚΟ Π6858 δηα βυοἢ 
Ἰ1Κα νἱοθβ 8180 γον δῷ ᾿ΠἸΌΓΥ ὑπ ἰλ6 Ὀοάγ, δηὰ 
ἱπάδοά δαπηοΐ ὃ6 ῥγδοί βοα δἱ 8}} οιιβἀθ οὗ ῃ9 
ὈΟΟΙΪΥ βριοσο ἢ ΤΒθγο πᾶν 9 ΘΟ. ΒΟΥΘΓΙΆΪ ΤΩ 08 
οὗ δηβυογίης 818 αυοδιΐοη. ἯἯὯ6 Πιδ οἰ 6 Ὁ Βὰρ- 
ῬΟΒΘ ἰμδὲ ἱμὸ ψογὰ ““" ὁγοσγ" (πᾶν) 158. ἰο ὈΘ6 ἰδίϑθῃ 
ἴῃ 8 ῬΟΡΌΪΠΔΡ Β6Π50 ὉΓ “ΠΟΑΤῚΥ Δ4]}},; ὙΠΙΘἢ 18 
ΔΙὈΌΪΟΓΓΑΓΥ; ΟΥ ὍΘ ΙΠΔΥ Οοοηδιίάο ἰμ0 ψ80]6 
οἴδυδο Ὠγροίοίϊοαὶ, φ. ἀἄ., “ΑἸ Βου ἢ 81} οὐ οΥ 
Β'}8 Ὑ6ΥΘ ὙΣπουαΐ {86 ὈΟΑΥ͂, γοί ὑμ15,᾽ εἴς. (ΕἸΔι1) 
-- ὙΒΙΘΙ 18 Ἰηϑάτη β510]0; οὐμοῦβ [ΨΦότοόπθ, Οτὶ- 
δε, Αὐρ., Βοηροὶ, ἤ οχαβ, ἰδ κο ἰΐ ἰο τιϑδὴ {δπδὶ 
Τοσγηϊοδίϊοι Ροϊϊαΐθα {μ6 τολοίδ ὈΟΑΥ͂ 88 πὸ ΟΥ̓ ΒΟΡ 
Υἱοα ἀ068,---ὐὁυὶ 1.15 18 ποὶ δἰαιοὰ ἴῃ 186 ψογαΒ ; 
δηἀ ΟἾΒΟΓΒ 8{1}}, (μ8ὲ ἢ0 Ὑἱδθβ Β6ύϑὺρ (μ6 Ὀοὰγ οὗ 
186 Ομ νι ϑίΐδι ὕγοιῃ ὑπαὶ οὗ ΟἸΥΙ δὲ 88 818 ἀ068 
(Εσ υζβομ9), ἃ ἐβουρῃῦ ποῖίποσ ὀσχργοϑδϑά ἴῃ (9 
ἰοχίὶ, ΠΟΥ σομδίϑίοηϊς τὶν (6 τνἱονν οὗ ΡῬαδὺϊ ἴῃ 
οἤδΡ. ἰχ. ἢ. ; Βοπι. Υἱῖδ. 9); οὐδβοτβ ἀρδΐῃ ἰδῖκθ 
1..ὸ ἰάφα ἰο Ὀ6, ὑπΠδὶ πὸ δἷπ ἱτηρδυίβ ίο η0 688 
ΒΟ ΕΥ̓ΓΑΏΩΥ ΟΥ̓ΘΥ (00 δρὶγὶῦ δ ἰογηϊοδίίοῃ, δὲ 
1ά68 ῬΙδί ΗἸῪ Τοϊϑιθὰ πο {86 Ἰδησύδρο οἵ Ῥαϑὺυ]; 
Οὐδ οσΒ δΌρΡροβο ἱδπαὺ ἀγυπῖοηηοββ δπὰ αἰυνοην 
ΓΘ ΒΟΥΘ ἱποϊαάοὰ ἰὴ νυ Τογηϊσαιίοι [Μδ6- 
Κηΐχμι}-τα ΒΌΡΡοδί(ΐοπ ποὺ δι δὶοϊομ γ οδίδὺ- 
Ἰϑῃ θα ὈΥ δα ἔμοιὶ (μδὺ {8.686 νἱ 6068 8.0 θα ΠΟΥ 
δβδϑοοϊδίϑα ἰοχζοίβοσ,. ο ψουϊὰ ταί Βᾶγ, ὑπαὶ 
δὶ οὐδὲ ῦ βὶπ5 δϑδοι δῃηὰ Σπ)υγΘ ΟὨ]Υ (ἢ 9 ἰχαπδίθηΐ, 
ῬΘΣΙΒΏΔὮ]6 ΟΥ̓ΒΠΒ οὗ (Π6 Ὀοάγ, οΥ ἰδμδὺ ὑΠ 6} Γο- 
αυΐγο ἴον ὑποὶν σοι πιϊβϑίου ΒΟΏΙΘ ΤΠ 68}8 ἐμαὶ 8.6 
ἀονϊνεὰ ἔγοι σἱβοαυΐ, απὰ τὸ Τοτοίμῃ ἰὸ ἰδ 6 
Ὀοάγ.[" ΓΙ ΚΟΠΏΘΒΒ 8η6 σ᾽] ας ΓΟΠΥ, 6. 9.» 86 5108 
ἀοηθ ἐπ δηὰ ὁν (6 Ὀοάγ, ὃὅπά δὺϑ β'ηὴ5 ὃψ αδειδὲ 
οὗ ἰλο Ὀοὰν ; Ὀαὲ (ΠΟΥ͂ ἃγὸ 8ι}}} ἱπίγοάποοα ἵἴγοπι 
ωοἰίλομί, Βιηα] ποῖ ἰὰ ἱδοῖν αοί, Ὀὰὺ ἰΒ ὑπο ὶγν 
αὔεοί, Ὑ Πϊοὰ οἴἶδεοι ἰὰ 18 86} τηδπ 8 ἀυΐγ ἰο 
ἴοτεβθθ δθὰ αγοϊὰ. Μυὺ ογηϊοσδίίοι ἰ8 αὐΐοπαί- 
ἐπ ἰλαΐ δοάν ωλιολ ὦ ἰδὲ 1οτά δ, απα πιαλκίηρ { 
α λανίοιίδδ δοάν---ἰῦ 16. ἃ. δ'ὶπ ἀρϑίηϑὺ ἃ. ΠΙΒΠ᾿Β 
ΟὟ ὈοὰΥ ἔἕγοπι 18 ΥΘΙΥ͂ πδίυγθ, δρδὶπϑὶ (86 
ὙΘΓΙῪ 8δηα πδίυτο οὗἩ δἷβ Ὀοάγ; ποὶ απ ἐεοί οἡ 
(86 ὈΟγ ἔτομι ραγιἰοἰ ραϊϊου οὗ ἐμΐηχθ ἰοῦ, 
οὐ ἃ σοπίγααϊοίίοη ὁ ἰδὲ ἰγυλ ο {λ6 δοάν “τουρσῃὶ 
»οοἰδιίπ {δε ἢ." ΑἸ ΟΠ ].--Ἤαἴὐ μ6 παῖ οοσὰ- 
ταὶϊτῦθῖ ἰοσηλοδιὶου δἰ δβαϊμ δὶ ἢΪ5 ΟὟ 
Ὀοὰᾶνγ.---Τὴο βοορο οὗ ὑἐμὸ δγχζυϊηθηὶ ἰβ (μὶ8: Οἡ 
{86 ὁπ9 μδῃά ἰδ ΑΡοβί]θ Ὀγΐῃρδ ἰο τἱον (μο ἔδοῖ 
πᾶ {80 ζογῃϊοδῖοῦ ὈΥ̓͂ ὨΪ8Β δ}: ϑυγγθηάογβ ἰδ 
Ὀοὰν ἰο ἐμ μασϊοὶ, διὰ οοσηγιΐη κίοβ Εἰβ Ἰἰἴθ τὶ (ἢ 
ἈΘΥΒ ἰὴ ΒΘ. ἃ ΤΩ ΔΏΠΟΡ ἐἰπαὐ ἢ 6 Ἰο0868 {Π6 ῬΟΊΝΘΥ ἴ0 
ἀΐβροβο οὗ ἰβ Ῥοὰγν 88 8 ν}}}, δὲ ἰῦ γϑγὸ γ᾽] ἀὴρ 
(9 Δηοῖ Βα σ᾽ Β ἢδίαγο 86 σἱσιῦ ἢθ ἢδ8 (0 Εἰγαβοὶῦ, 
Δα 80 σομαΐηρ πῃ Ὀοπάδρθ ἰο {πδὶ (Δ ΔΙΟΖΟΌΗΙΥ͂ 
[0 ΟὨΔΡ. Υἱῖ. 4); δηὰ οπ (86 οἶος Βδῃὰ, δθ 6ο0ῃ- 
Βί6ΥΒ ΒΟΥ ὑπὸ ΒΟΑΥ͂ οὗ [80 Ογἰβιΐδη (Ὑ8ὸ 8 89 
ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 Ποῦ δοπίθηιρ]αί 6) 18 ἀοδβοογαίθα ὮὈΓΥ͂ 
Τογηϊοαιί 0 88 ἰὑ ὁδπ Ὅδ6 ἀοπβοογαίθα ὈΥ͂ πὸ Οἶ 6 
αἷἰη. [Ι͂ἢ Ὀοΐὰ {Π6860 Γοβρϑοὶβ ὑμὶβ τυἱοθ 18 8 δὶῃ 
Ὡραϊηδί ΟΠ 6᾽Β ΟὟ ὈΟΑΥ͂ ἰπ 8 Ῥγοδιιϊηθηΐ 861890. 
Τὴ γι, δαὶ (Π6 βίη οὗἁ πορνεύων εἰς τὸ ἰδιον 
σῶμα, ἴοτηϊοαϊϊηρ αραϊηϑὺ ΟὨδΘ᾽Β οὐῆ ὈΟάΥ, ἴ8 
ΘΒΔΥρΘΔΌΪΟ ἀροὰ ΟἸ σι βίΐαπβ, [86 ΟὨΪΥ͂ ῬΘΥΓΒΟῚΒ 
ἢ ΟῚ Β6 69 ἰο ἀο, 6 ΘΧΒΙ Οἱ 8. 8.}}} ΠΟΘ 

ΟἸΘΑΥΪΥ ὈΥ γοΐογγὶπ πο ἰο ἰδ π|}}-Κπηονη 
αἰρη ν νον {π0 ὈΟΑΥῪ οὗ [86 Θ᾽ οτ ον, 88 δυο, 
Ῥοβϑοϑβθα.- -Οσ που γὺ ποῖ ἴμδὶ γοὺσ 
ὈΟΑ͂Υ ἐδ ἴ86 ἴθ:ρ}]6 οὗ ἴ89 ΕΓΟΙΥ Οδοεὶ 
ὙΓΏΙΟΣ ἐαὰ ἢ γοῦ 7---Αϑ ἴῃ τοὺ. 16 6 δϑουϊ δοὰ 
ἰο 1μ6 δοάϊεα οὗ Ὀθ᾽ ον τΒ ψὶδὺ Ὧθ ΘΙΒΟΎΒΟΓΟ ἢ85 
Ῥγοαϊοδίθα οὗἨ δεέέδυογε ἐδεπιδεῖσοα, Β0 ἣδ6 ἀθ68 89 
Βϑῖη0 ἐδίπρ Βογὸ ἴῃ χοδρϑοί οὗ ἰμοὲγν ΟΠ Δ ΔοίοὉ 85 
“«{μ9 ἰθπιρὶ9 οὗ ἀοἀ.᾽ ΤἈιλὶ5 ἀοδι γηδιϊοη, ὈοΌΓΘ 
ΔΡΡΙΙοὰ ἰο ἴ6 ΟΒΌΓΟΙ 88 8 ἡ Βο]6 (11. 16: 4180 3 
ΟὐΥ. τἱ. 160), 6 ΘΓ ΔΡΡΙἾθ8 ἴο (86 Ὀοάϊΐο8 οὔ ΟΠ γῖ8- 
ι(ἰαῆ8Β. Ῥυϊλδυυ, (6 ΗοΟΙΥ ϑρὶνιν ἀνν6}}5 ἴῃ 1ῃ6 
“Ἰησαὰ τη8ῃ," 1 ἰπθ πνεῦμα, ΟΥ ΒρΙΣὶ ; δαΐ 
(6 Ὀοαγ 8 118 υϑῃΐοὶθ, ΟΥ ἰδ ΌΘΣΏ 8616, πὰ ἴη- 
ΒΘΡΘΡΘΌΪΘ οὔρϑῃ. [1 πὸ δαορὶ (πὸ γοδαϊηρ τὸ σῶμα 
ὑμῶν, ἰμθῃ 10 νου]ὰ τοδὴ : ἐδ δοαψ 9. εδαοὶ οπὸ 
οΓ νου. Τὸ 5816 ΒΘη86 ἰ8 γΥἱο] θὰ Ὀγ {86 ΟἴΠΘΡ 
γοδαΐηρ, σώματα, δοαϊεδ. Ἴἴο {πῖὶ8 ἱΒουρῆί, Ἀυί 
ΘΒ ΟΐΔΠ}}Υ (ο {86 οἶδιι56--- ΒΙΟΒ γθ αν ἴσοπι 
Θοά.---(ἀπό, ὑπὸ Βᾶπι9 88 'π Ψηυ. χν. 26), διιον- 
ἱπῷ ΟΝ ἀδροπάσηϊ ἰμ6 Υ ΟΓΘ ΟἹ Ηἷπι, ἢς δι ἀβ 
{18 ΤΌΣΓΒΟΡ ἰχυϊ ἢ- -ἀηῃΒάά γϑ9ϑ 8δτθ ποῖ γουῦτγ 
οὕὩ.---Εσοια {818 ἐὺ {ο]] ον οα {πὶ (Π6Ὺ δὰ πο 
ῬΟΥΤΟΓ ΟΥ̓́ΣΡ {ΠΟΙ ΔΟΙΥΎΘΒ, ΟΥ ΟΥ̓ΘΡ (ποῖὶτ οὐνὴ Ὀοάΐ68, 
δπὰ ἱδογοίοσο οουϊὰ ποῖ ΡΥΤΟΡΟΓΙΥ αἱ ΒρΡΟ856 οὗὨ ἐδ 6 πὶ 
(ο δῃοί 6", ΟΥ 1.80 ὑπο ἴ0 (ῃ0 ρστειίδοδίϊου οἵ 
ὉΠ ΔΙ] ον θα Ἰυδίβ, Ὀυῦ πεῦθ Ὀουπὰ ἰο ΘΕΡΙΟΥ͂ 
ποτὶ ΟἿΪΥ ἰῃ Θχοουίίης ἐδ6 ΠΟΙΥ ν}} οἵ ἀοά. 
Απὰ δον {60 οδπθ ποὺ ἰο Ὀὸ (Ποὶν οὐσῆι, δ6 
ῬΥοτνοδ ὉΥ Γοίογσυίϊηρ ἰο {πὶ τοἀριιρίίοη---ΟΣ 
γ9 νγοσθ Ὀουρῆϊ.---οἱΖ: ἴον αοάὰ, ἰο ὈῸ ΗΪ8 ρ6- 
ΟΣ ΔΥ Ῥοββοββίοῃ (σορ. Αοσὶϑ υ. 9, δῃὰ περι- 
ποιεῖσϑαι Αοἴβ χχ. 28). Τὸ ἤἥγχῃτο ἱπυοϊνθα 18 
(πδὺ οὗ ἃ βίαγνο οὐ ὈΟΘΥῪ βοσυδηῖ, ΟΥΘΡ Ἢ ΟΠ ΗΪ8 
μιδδίου μο]ἀβ ὀχοϊυδβῖνο οοπίγοὶ. ΤῈὴ6 Ῥυγοθδδθ 
ὙΆΒ ὕγοτη ἰδ βογυιπάο οὗ βίη, δηὰ ἔγοχῃ {89 σΌΓΤΕΘ 
οὗ ἰδ Ἰανν, δῃὰ ἔγοπι (9 Ῥόν οῦ οὗἉ δῪεΐίδη (σοι Ρ. 
Βοχα. νΥἱ. 17 Ε΄. , Θα]. 111. 18; Ο]. 1.18; Αοἰβ χχνΐ. 
18). Απὰ ἐδΒῖ8 Ῥυγομαβο νγ88---ὙΠῚ ἢ ἃ Ρυ106--- 
δὰ {πὶθ ὑγίσθ νγ88 ποίβίηρ 1658 ἴπδὴ ΟΠ σβί Ηΐπι- 
860}, ΗΒ ““8ου],᾽" Ηἰβ ““ Ὀ]οοα ̓ (8Β690 Μεΐί. χχ. 28; 
1 Ρεί. ἱ. 18). Ῥαδϑίῃρς Ὀογοπα 186 ΤΠΘΤῸ βὶ ρτι]ῆ- 
68ῃ00 οὗἩἁ ἰδ ποχὰ, γεῦ ΟΌΒΟΣΥΣςΖ 18 ἱτηροτῖ, τὸ 
016 ἰο (80 προγίδηϊ Ἱπουραῦ (πα 1 νν 88 δ ἷκἢ 
Ῥτῖοθ, δηὰ ἐῃ9 Ῥυγόῆδ8θ, ἀθ8Γ7. [Τὸ τιῖ8 ΤΠ ΠΟ Ρ 
ΟὈ͵θοίβ, ΧΙΥ]. 6]. Τ818 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ 
ΨἱΪΙ. 28, Ὀυὲ τ ΠΟΥΘ, 85 ἰὴ Αοῖβ χσχ. 28: Τίϊυβ 1]. 
14, Ομ γίϑι ἰβ σορσοϑοῃϊθα 86 186 ροβϑοββοῦ. ΤῸ 
ῬΓΔΟΙΙ 8) ἐπίου 686 ΥΤοπι 8}} {18 18---Ἰ ουσ ἴΠ 65 
ΕἸοιίίν σοῦ ἴῃ γοῦσς Ὀοᾶσ.---Δοξάζειν ὮΘΓΘ 
ἀοποῖοβ (86 ὀχ Εἰ Ὀϊ(Ἰοη οὗ [86 θ᾽ νίηο ᾿ 011}. 658 (ΟΥ 
οὗ Οοἀ᾽ 5 κδουϑα ργθβθιοθ, 88 ἰῃ ἃ (6 }0}6) ΓΠ σου ἢ 
8 ὁ᾿αϑίθ, τηράοϑίὶ ἀδροσίπθηὶ. Τὴ6 ῬΓδῖβο 18 ἴα 
Ὅο οοἸοὈταίοα (πγουσ ἀςοάβ, 85: “ ἀο "]] ἐο ἴπ9 
ἴον οἵ αοὐ;᾽ χ. 81] ; σοπιρΡ. 8180 ὅπο. χχὶ. 19: χὶϊ. 
28: χίϊ!. 81. ᾽Ἐν, ἐπ, ἴο δυϊξ {86 ἔἥἄρσυγνο οὗ ἰδ 
ἰδπιρ}6, ΟΥ, ΟἹ, δροοι γίηρ πὶ τ ΒΟΓΘΟ {80 60Ὲ- 
ἀποὺ τ ΒΣΟὮ 18 ἴο ρἰοΥ Ὑ αοα διιου]ὰ ἜΣ ἱ Ὀἱὰ 156] 7. 
Δῇ ΒΟΥΥΘΒ ἴο0 τ8 16 [ἢ 6 ΘΧΒΟΥΓΆΚΙ ΟἿ ΙΏΟΓΘ ὈΥΤΘΒδίΚ. 
“Αοἱ τ Ὠ ΠΥ, δο ὑμδὺ ἰΐ 8}18}} θ6 ΔρΡραγθῃηί ἰο δἷϊΪ 
ἐμαὶ γὸ ἀο 1ΐϊ. 8,660 Ραββον 1. ν. 612. [085.: 
“Τὰ 18 ὙΘΥΥ͂ ΤΟΙΆΒΥΪ 8016 ΠΟῪ [986 Ὑ6ΤΒΘΒ σΟὨ 81 Π 
86 φογῖῃ οὗ ἴγϑθ τοὶ ΒΥ Βϑο(0}8 οὗὨἉ πὸ Ἐ)ῖ51}9 
δροαΐ ἰο 1910] ονν, δὰ ἀουὈ 1988 ἴῃ 16 ΑῬόὸοβί]θ᾽ 8 
τὰ στο ἢ6 ἩΓ͵ΟοΙ͂Θ ἐποι: 1, ἐμ 6 τοϊδίΐϊου ᾿ν6- 
ἔνϑϑη ἴῃ ΒΟ6ΧΟΒ: 2, ἐπ αυϑθϑίϊοη οὗ πηοδῖθ οὗἶδνεα 
ἰο ἰάοἷβ: 8, (Ὠ6 ἀοοίγίπα οὗ (1.9 γοδυγγθοίζος οὗ 
186 Ὀοάγ.᾽ ΑἸΚΟΒΡ]. 



ΟΒΑΡ. ΥἹ. 12-20. 1.0 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΕΙΟΑΙ,. 

1. [Ολγιδιίαπ ἐϊδετίψ, ἐδ παίωτγε ἀπά ἰϊηϊίαίίοηδ. 
1, 11 βαίυσγο. Τδγουχὰ ἰδ τοἀοωρίοῃ οἴοοιοα 
ὈΥ ΟἸγῖϑι, (89 6] ΊΘΥΟΡ 18 γοβίοτοα ἰὸ ᾿μδὲ δΌρΓΘ- 
ἹΠΔΟΥ͂ οτοῦ {10 νου], ν ἰοῖ Αἀδπὶ μδὰ Τογζοϊιοα, 
δοὰ ᾿ὰ5 ἃ ἴσοο χρη δπὰ εἶ1]6 ἴο 180 1ὑ δηὰ 81} 
(δΐησδ ἴῃ ᾿ς δοοοταϊηρ ἰο ΠἷΒ ΔΌΪΠΟΥ δηά Ρ]θαβαγα. 
Νο ἰοποῦ ἰδ 86 ζοίίογοὰ Ὁ (6 Τοδβιγι οἰΐοι5 
ποῖ (6 ΔΙ ΔΘ ΘΟΟΠΟΙῺΥ͂ προβοὰ. 70 ἷπὶ ΠΟῪ 
“ΘΥ̓ΟΥΥ͂ οσγοδίαγο οὗ Θοὰα ἰδ χοοὰ,᾽ δηὰ δ 18 δὶ 
ἸΙΒΟΣΥ ἐο τη ΚΘ 8}} ἰδίηρσϑ ἰῃ ἸΠΘῚΣ ἩΔῪ ΓΕ ΌΌΓΘΥΥ 
ἰο 815 ἰῃηϊογοβίβΌ [1 {89 ρασβοη οὗὨ δἷ5 1ογὰ ὑπ 6 Υ 
Δ.Θ 81} ““Ῥυΐ Ὁπὰ 6. δῖ8 ἴοσί,᾽ δὰ 1} ἢἷ8 Θηδη- 
εἱρδίΐοη ἔγοιι ἰμὸ Ὀομάαχο οὗ δἷπ, δηὰ {Π9 σοβίο- 
γδιΐουι οὗὅὨ 15 ἰηνναγὰ ἔγϑοοάομ, ἷ8 Ἰογ βιΐρ ΟΥ̓́Θ 
ἰσπαδο} , 1 ἰ5 αἱ (6 5δδηὴ86 ἰἰπ6 γοδϑίογοι ἰο Ϊ5 
ῬΓΟΡΟΥ ΒΟΥΘΓΟΙ ΜΉ ΟΥ̓ΘΡ [86 ΘΧΙΘΤΏΔΙ ΜΟΥ], δπὰ 
402] }|8θἀ ἰο τπραϊπιδίη 1. Βαὶ 2.] ΤΙ ῖβ ΠΟΥ 
888 (5. Ἰχαιὶ δι 0η5, [Βτϑὶ, Ὀγ (Π6 1ὰν οὗ οχρο- 
ἀἰθΏΘΥ ; ΒΟσΟΒΑΪΥ, ὈΥ ἰδο ἸΔῪ οὗ 86] ἔ-ρσοϑογυᾶ- 
ἴοα; δηάὰ ἰμπίγαϊγ, Ὁ ἐδ Ἰδὼν οὗ ἀυϊγ. Α1}} 
ἐῖηκα, 6. 4.0 βου ἴῃ ΟἿ ΡΟΝΘΡ, 40 ποὺ ῬΤΟΥΘ 
ἴα ΠΟΙ 1,80 Δ]1ἶϊκο, δηά δὶ 8}} τἰπιθ 8 θαυ }}γ, Ὀ6π6- 
δοίδϊ, οἰΐποῦ ἰο οὐγβοῖνθα ΟΥ 0 οἰμογβ.0 Αραίΐῃ, 
6 .)86 οὗ δοπιοὸ ἰμῖπρσ8 ἴῃ δογίαἱ ἢ ΔΥΒ δηὰ ἀο- 
ἄτοο8Β, ἸΩΔῪ ἀθοίτονΥ (μ6 ἸΙΌΘΥῚΥ τ ΔΙοΣ οἰδίταβ ἐμ 6 
ται ἴἰο 0860 ἰΒ6. Απά, β΄. 4}}Υ, 6 χηυδὶ γἱο]ὰ 
ἰο ἀρὰ δδά δη Ὑμδὺ ῬΎΟΡΘΥΪΥ Ὀθ᾽οη 8 ἰο ΘΟ ἢ, 
το δίης ποῦμον οὗ ὑἐμοὶν τἰσηιΒ. Ὑδὸ ἸΙΟΥῚΥ οὗἁ 
ἐμὸ ΟἸ γιβιίδη 18 ἐμ ογοΐογο ποὺ 8ῃ δβοϊαίο, θυ 8 
τοοσιχϊοιοα ἸἰΌοτίγ.}] Εὐμἀδιημοπίδιγ, ΒΟΉΘΤΟΙ, 
ἐδἷθ γοβϑύσγϊοιο 18 ἃ Βοὶ-ἰπιροβοὰ γοβίσγαὶπί, δὴ 
δεί οὗ Ροτίϑοί ἔγοϑάοι, ποιμίηρ Ὀαὺ πο 718) }[ης 
οἵ οὐγ δρροϊπίθ δουγϑὸ ἐπ ἰού. Ἰμουρῇ (ἢ 6 
ΟἸτιιῖδη ἰδ ταϑδὰθ ἔγοϑ ἱβσοῦσα ζαϊίν, ἴγ99 ὕγοτα 
811 σϊο ὑπ αν ἱπιροδβοά ἔσγουυ τ ϊμουΐ, δαὰ 
ουΐοτοοά ΒΥ͂ ΡΟ6ΠΔ8]1168, γοί ἐν ἀο68 ποὺ 70]10Υ ὕσοπι 
(ἱ5 ἐμοῦ }16 ἰ8 δὶ ᾿ἰΌοσῚΥ ἰοὸ δϑβοσί δἷβ οσῃ δίηξαϊ 
861 {-}}} ἴῃ ορροβί(οη ἰο ἐμθ γτουοαϊοὰ νν1}}] οὗὨ 
ἀοά. Βαίμον (18 ὙΘΥῪ ἤγοοάοτη Ὀθδοπιθθ ἰἶΐι6 
τι 685 οὗ ΘΠ. ΓΟΙΥ ουἰ της ο 811} δυὈϊ ταῦ 688 οὗ 
οοπάσποι. ον ἰμαὐ ζαὶίμ, ἰσουσὴ νγῖοῖ {86 Ὅ6- 
ἰίονοσ 88 Ὀδ0; ᾿ἰδοΓαίοιϊ, 18 ἰπ ἴδοι 85 δηΐγδῆοο 
ἱβίο {6 ὙϑγῪ 116 οὗ ΟἸγὶδί, [( ἰπιρ1198 86 ἢ δὰ 
ΔΡΡυδβοηδίου οὗ ΟἸγιδί, ἐμαὶ 80 Ὀδ] ον ὁ8ῃ 
ΒΩΥ: “1ὺ 18 ὯΟ ΙΠΟ0Γ0 [1 ἰδαί ᾿ἶνο, Ὀυὶ ΟἸγὶδί ἰΠδί 
᾿ἰνϑὶν ἰῃ ταϑ.᾽ Βιΐ ἴῃ ἱδκίηρ Οσμγῖϑί 6 ἰδ ]κο5 ἱπίο 
ΠΣ π)56] 8}} ὑπδ' ΒΟΙΥῪ Ἰονὸ οὗ ἀοα τ ΒΙΘἢ ΘΠ ΌΓαδο5 
Ὀοΐδ εἶτα δὰ 4}} μἷ8 ἔθου - ὈΘ] ἰόν σθ ἰῃὰ ΟἿΘ 
Ὀϊοδδοὰ υπΐορ. Ῥοββοϑβίῃᾳ (δὶ ἴοτθ, ἰμθη, 6 
ΘΟπι|68 ἰο ἢδΔί9 δηὰ βῆ μη ον γγ πη νοι 6οη- 
Βιοίδ τὶν ἐμ Ὀὶνίπο ν}}}, ὀυουυι πη τΒΊΘὴ 
ΟἾΔ Ρ ἰθηἀδ ἰο ἱπίοτταρί 18 6] 1 ον βἰιῖρ τ ὶῖὰ Ἀΐ8 
Ἰοτὰ, οὐ δοὶβ ργο) υαϊ οὶ! ἀΡΟΩ 8 ποῖ ἈΘΟΥΒ 
Δα δδϑοοίβίϑβ ἰπ (6 ΘΒ ΓΟΒ6Β; ΘΥθυυ τ ἰηβ, 8180, 
το 8 οα]συϊαίοα ἰο γοδκθα [18 ΡΟΥ͂ΤΟΣ ΟΥ̓́Θ 
ἐδ0 ψον]α, (μΠ0 ἤοβῃ, δῃὰ ἐμβὸ ἀθυ], δπὰ Ὀεὶηρ 
μἴπι δρσοῖη πάθον θοπάαρο. Τμδί Δ]006 ΒΘ Δ] 0078 
᾿ὐταπο]  ἰο 186, ἐπ Βιι18Ὁ]0 τηοά68 δηὰ πιθαϑι 68, 
τΒΊΟΝ ορογαίοβ Ὀ6π 6 8016}}Υ ΟἹ ΒΪΠΠ56] 7 δηὰ Οὐ ΒΟΥ, 
διὰ δάνϑηῃοοβ ἰ..}6 ἀοΒροὶ οὗ ΟἸτὶδὺ απὰ ρῬγομπιοί 95 
βρ᾽γἰΐδα] Ἰἴ6, {Π8ὲ Δ]οῃ 6 τ 86]. ἸΘαΥθΒ 185 ἸΌΟΥΙΥ 
Ρενγίοοι, δῃηἃὰ 8 τηδδίθυυ ΟΥ̓ΘΣ 86} δηὰ 86 ψουϊα 
πμἰδηαοὰ, Τῆι ἀοοβ 86 ἰσαιἢ πὰ ΓΘΑΙγ οὗὨ 
οἂν ἰγοϑάοιῃ γοϑί ἴῃ Ομ γἰϑί, δηὰ ὑγοόοῦο ἰὼ Ὀ6 πο- 
ἐπ ς 1658 ἐμ δὴ ἸΟΥ9 ἔγθο}Υ δηὰ ἰηγ6}} 0 Π }} 866]. - 
ἴησ ἴ18 οὕ ἢ ῬΤΟΡΘΙ δηά8, 

[869 ἐπὶ8 ψ 8 0}6 Βι:0)6οἱ οΥ̓͂ πιδ π᾿ 8 ὕγοοάομη δηᾶ 
ἀοπιϊπίοι ἀἰϊδουϑθοὰ ἰπῃ  ΟΤΤ ΚΕ Β Παπυδιοὶ ἀδγ 

Ολγώεἶἰϊολεη δι επίελτε, Τ᾿, Ὁ. 849, 408 ἴ., 481 ἢ : 
“Μϑδῃ ΤΙΔΥῪΥ δπα ὁ8ῃ Ῥοσζεοὶ ἷβ σὰϊα ΟΥ̓ΘΡ ὩΔίΌΓΘ 
ΟὨΪΥ ΒΘ Ὧ6 δ48 ζῸΪ Ὺ δὰ Ὀ͵οοιΘα Ὠἰ 86] ἴὸ ὈΘ 
γυ]οεὰ ὈΥ (80 ΒΟΙΥ δΔυίμοΥ δηὰ 1 οτὰ οὗ πδίυγο.᾽"] 

2. Τ6 ΡΟΥΟΓ ἰ0 ΡΣ Ὺ ἐμ 6 800] Δηὰ 66 Ὁ ΟΠ 6᾽ Β 
86] ἔγομιῃ 81} ΔΩ ΒΟΥ οὗ ἸὉΓΕΙσδίοη δ ὕπο ]68ῃ- 
Ὠ6Β85, 18 ἴο Ὀ6 Τουηά πῃ ΟΠ ἰδὲ δἴοθθ. 6 βὶ ρ]9 
Β6Ώ86 οὗ 8ῆδηι6 ΟΥ̓ Οὗ Β6]1[-Γοβροοὶ, ΟΥ̓ 8} Π16ΓΘ 
ἀτγοδὰ οἵ νϑακοπίηβ, ΟΥ ἀογδησίηρ οὐν ῬὨΥΒ68] 
πϑίιΓο, 8 οὶ Ββιβδηοϊοηί οὗ ἰἰ8617 ἴο οουπίοτγασὶ {80 
δίγοηρ ἰοιηρίδι(ϊοι ἰο {Π18 δῖα, δὰ χα }} 16 ταὶ σι 
οὗἉ (8 ]5 ἐδλ)ὸ βιγου ζοβύ οὗ ΟἿ ΘΓ] ρα βϑίοῃηβ, 789 
οηὐθγιρθηὺὶ 8 ἰπβίαπὶ δηκ β8θηδι1υ6, (86 ἸΠΊΌΓΥ 18 
Γοπιοὶθ, δηἃ ῬΘυσ, 809 ΙΠΔΥ͂ ΠΕΥ͂ΘΡ ὈΘ ζε]ν; ὧδπὰ 
80 ἴδ τοῖς Ὑ|}} αὶνθ ναν.---Βυΐ ἴῃ οὐτγ [6]1Ὸν- 
δΒΪΡ τὰ ΟἸ τὶβὶ, ἀπ (0 οἰθαν ᾿ἱνρ οοηδοίουβ- 
8.688 οἵ Ηἰ8 ῬΥόθΟΠσΟ, 6 δνὸ ὑμ 6 ΡΟΥΘΙ ἰὸ ΟΥ̓́ΘΕ- 
Θοτὴ9 ὑμ0 ὙΘΥΥ͂ ϑἰσοηροβὺ οὗ ΟἿΓ ΘΔΓἢ8] ἱπηρ1.}808, 
διὰ ἰο Γοδὶϑὲ ὑμ6 τποϑὲ βοαυοίγθ θηξὶσολθηίε 
Ὕμ1|6 ΒΗο ἀν 6}}8 ἱπ 8 [8 Ηἷ8 ΒοΙγ Ἰονο, Ηα 
Ὀθοοιη68 ἴμ9 αὐἱοκοηΐϊηρ ΡΟΥΘΥ Ὑ Εῖ6 8 δηϊτηδίθα 
Δα δοπίγο]8 Οοὐν ὙΠ1010 δοηϑίϊ(αἰοῃ. ΤΠτγουρὴ 
ἐμ ’Ἰονο, τὶ ΐσὴι σΘοπδοηϊοά ἰο δυον 86 Ὀϊϊογοδι 
ΟΥ̓ ἀφαίδβ ζ0. ΟἿ βίῃβ, δἰ πα] Ἰυδὺ 15. Θββϑῃ 8 }}γ 
8]αΐπ, δηῃὰ {86 Ομ γί βιΐδη γβόΌ το (αὺ 6, τ ἢ Βὶ5 
Ὀοᾶν δηῃὰ 18 ταϑιῃ Ὀ6.Β8, 8}18}} 6] Ομ ἰ0ὸ ὨΟΏ9 ΟἾ ΒΟΥ 
δὴ ἷ8 μοσὰ. Ηἰδβ Ὀοὰγ ὃ 6 μοποοίοτί ἃ γοζαγὰβ 
858 8 ΠΘΙΌΟΓ οὗ ΟΠ νἶβί, δὴ οσζϑῃ οὗ ΗΪ8 ΠοΙῪ 1176. 
Νο λοσο οδῆ Βο ργοϑίϊιιϊο ἐΐ ἐο (Π 6 σοηίΓοὶ οὗ 8Δ}- 
ΟἸΒΟΥ, ΟΥ Ὀθοοπὶθ Ὀουηά ἰῃ Υἱία] πίοι ἰο ἃ Βασ]οὶ, 
ΤΏ ΤΟΙΘΙΌΥΔΏΟΘ οὗ ΟΝ γι᾿ 8 ργοβθῦοθ ΜΙ ΜΙπ 
τὰ οδι8δ08 Ὠἷπὶ ἰο ΒΕΣΙΩΚ ἩΪΓῸΠ ΠΟΥΤΟΣ ΤΤΓΌΙΩ 
ον ἰηρ Ἐν ΒΙοἢ ταϊχιὶ ἀοᾶϊο ἰμπαὶ νυ ἰοῖ ΒᾺ8 
ὈθοοΙη6 8 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ Οοοηπδβοογαίοα ἰο ΗΒ ΠΊΟΥΥ. 
Μπά] οὗ δἰθ Ὀοϊῃρ ρυτομαβοὰ ἰο αοἀ δἰ {}16 
οοϑὺ οΥ̓͂ (9 ργϑοΐοιιβ Ὀἱοοὰ οὗ Ηἰβ ϑὅοῃ, δ 7668 
86 ποῖ οΥ̓͂ (86 ταϊχΐν ΟὈ] χαιΐοη, δηὰ ἷ5 
ΘΙ ΒΟΓ ΔῸΪΘ ΒΟῸΣ Ἡ1ΠΓῺΣ ἰο α80 ὑμωΐ ὈΟΟΥ͂, τ Βῖ0 8 
ἰδ ΠΟῪ Οο(᾽Β ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂, [Ὁ ΔῺΥ ΟἾΒΟΣ ῬΌΓΡΟΒΘ 
ὑλδη ἴον 8ῖ8 βουυΐδθ δηὰ ρίοσυ. Βοίπα πον )οϊποὰ 
ἰο ΟἸ γί δῦ ἐπ ὁπ6 βρ  εἰϊ, ἢ 6 ΓΘΒΟΙΪΥΘ8 ΠΘΥΘΥ ΤΏΟΤΘ ἰο 
᾿ιο]ὰ σα ΓΏΔ] Ἰησοῦ 86 τν ἢ ΔΏΥ, δραρὶ ἔγοιι ὑπὸ 
Ὀἰνίηθ ογάϊπαποθ οὗἩ τηᾶυτῖδρο (ἸὙΒΙΟΒ 18. ἴ0 Ὁ 
οοηδυμϊημηαιοθα ἰῃ ἰμ6 Γοτά, δπὰ ἴον {6 Τοτ), ΟΓ 
ἰο 06 συν οὗ διιρὶθ τ ΒΟΥΘῸΥ (Π6 Ὀοάγ, νλῖο ἢ 
ἷβ ἀοδίϊποα ἰο ρμαγίαϊο οὔ ἐδ ἱτπηρου 588 016 119 
οὗ σεν βι, 8..8}} Ὀ6 υμϑδιίοα ἔον {86 ΒΘΟΔΥΘΏΪΥ ΘοΙῃ- 
τα] 0}. 

[8. ΤΆε γι ροδίίοη απὰ ἀἰσηῖίῳ 9 ἰλὲ δοάν. ἴπ 
ἰϊ8 ἀοοίγίῃθ οοποογπὶπρ ἰμ6 Ὀοάγ, ΟΒτβυϊδαὶίγ 
ΔΎΟ 5 ἔνσο ορροϑὶίθ οχίγοιιθϑ. [|{.ποῖίμοῦ αἶβρα- 
ΤΆΘΒ Ὁ 858 ΟΣ Β]688 δα τομλιθι (1 016, δον {6 
Ταβυϊοι ΟΥἨ βοπι δποῖοπὲ ΡΠ] ΟΒΟρ οΥ8, πὰ {119 
ΜαποΒΘΔΠ8; ΠΟΥ ἀο0608 1 Ἀ]0}126 10 ἱπίο δὴ οὈἶθοὶ 
οὗ ΒΡ. 6 Π16 Γορδγα δπὰ οδσο, 88 {Π6 ΕΡΙΘΌΓΘΆΒΒ, 
δηοίοηί δηὰ χιοάρτγῃ, ἀοϑ. Βορατγαϊης ᾿ἰ 88 6886}- 
414] ἰο [)6 ροτίδοιϊζοῃῃ οὔ ον πη Υ, Δπα 88 ἃ 
ὨΘΘΑΓῺ] οὐρᾶη οὗ {86 ϑρίγίὶί, Ομ τ δι δα Ὑ ρῖνο8 
ἱμὸ Ὀοάγ ᾿ἰκον δ ἃ Βδγο ἴῃ Ομ τ δι Β γραθρ- 
(ἴοῃ, δηὰ υηϊίο8 ἰὺ ἰο Ηϊὰ ΤῸΣ δβεηοιιδοδίϊοη 
ἤΟΣΘ δὰ [Ὁ ρμ]ουϊ δοαίΐου δΒογοδίίοσ. 10 ἰδὺ8 
ΔΚΘΒ ἐδ ἃ ἸΠΘΙΏΌΟΡ οὗ ΟἸσίδι᾽ 8 ΤΥ ΒΓ168] Ὀοάγ, 
ἰο ὈΘ Θοῃίγο]]θά δπὰ γτορυϊαίοὰ Ὀγ ΗΪ8 Ἀριγὶο, Αἱ 
(86 βαῖὴθ {ΐπηθ ἰΐ ᾿τρασίβ ἰὸ 10 τ 8 Θμασδοίοσ οὗ 
8 Ὠἰνίπο ἰοπιρὶο, δηὰ σχοαυΐγοθ ὑπαὶ Κορ 1 
ἔγοτῃ 8}} ἀοδιθιηθηὶ, μὰ ρσϑβοσνο ἰὺ ἴῃ 8 οοπάϊ- 
(ἴοῃ βυϊιοὰ ἴῸΓ (6 Βουνίοσθ απ πουβδὶρ οὗ αοα. 
50 ἤὰσ, {πο γ οτΘ, ἔγοιῃ Ὀοΐηρ αἱ ἰΟΥΙΥ ἴο (ἀοϑρὶδβο 
ΟΥ δΌυδο {Ππ|ὸ ὈΟΑΥ͂, οὗ (0 86ῖ ἋΡ ᾿18 νγϑὶ το δηιὶ 
οἸαΐτηβ ἴῃ ἀὐίαρσοιίβι Δ 1 λο80 οὗ ἰδ ς ϑρί γι, ΟΣ 
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(ὁ τπᾶκο Οἱν οὟΥΘ ἴον ἰὑ ἃ ἀϊβιϊηοί, (βου κα ουθῆ 8 
ον ἀϊπαὶο ἱπίογοδί, οὐν Οὐ] σαιϊΐοηβ ἰο Ομ γὶδὲ 
ἀεοιδηά (μα. ψ͵1ὸ ππϊία 1ὲ ψἱϊἢ 1.6 Βοὰ] ἴῃ 006 26- 
ποΓα] δυβϑίομι οὗ βρ᾽ τἰίυα] οαἀϊδοδιίοι δηπὰ ουίιγο, 
γἱο]ὰ 118 πιο θθγ8 88 ᾿ῃδί γα η 8 οὗ γχὶβμίθουβ- 
Πμ688, πα ρον γ αοά τὰ ἰΐ πο 1085 ἰμδὴ ἴῃ [86 
ΒΡ1Γ]. 

[4. Τὰς Ολμγοὴ ἰ' ΟαΟοά᾽ε ρυγελαδεά οεδεδείοπ. 
Ηα 88 τοἀδοιηϑὰ ἱΐ υηίο ΗΠ πβο] ὗ ὮὈγ αἰνίηρ Ηἰδ 
ΟὟ 80 ἃΒ αὶ γαῆδοπι ἴοτ 'ὑ, ἐβοΥΘΌΥ ἀοἰνογίης Σΐ 
ἔσοπλ ἴμ6 ὑὐσϑθον οὗ δαίλη δηὰ ἔγοπι {89 τηοχιιοα 
Ῥϑῃδὶτῖθβ οὗ ἰμ6 αν, ἰο θ6 Ηΐ8 'ῃ ἰοτὸ διὰ ἄδνο- 
ἰἴοα ἴον ὁυοῦιοσθ. Νοὶ ἐμαὶ Ηἰὶβ Βοϊὰ ἀροὰ (9 
Ῥογβϑοηβ ἐμὰ ταηβοιαθὰ δὰ ουοὺ Ὀθθα Ἰοβὶ ὉΥ͂ 
19] βίῃ. Οοὐ᾽β Ῥγορεσίυ ἴθ τῆλ 18 δὐβοϊυὶθ 
δὰ ἱπα]ἰθηδθϊο, δὰ Ηΐβ5 {1110 ἰο ἀΐδροβο οἵ μΐπι 
δοοογάϊης ἰο Ηἰδβ οὐὴ Ῥίοαβυσο δηὰ υὑπίο Ηἰΐβ 
ΕἸΟΥΥ Τοϊμαΐῃβ ὑπαβοοιοα, Ἰοὺ τθδὴ ἀο νπαΐ [6 
πᾶν. Βαὶΐ, ἰΥ γγἯἶ«- ΙΩΔΥῪ 80 ΒρΘΔΙ, Ηΐ χα ἰο 
Ἰονθ δηὰ ἕδυοσ ἰμθπὶ, δηὰ ἰὸ ἐγοαΐὶ ἐμθη 88 Ηἰ8 
Ομ Ιάγοη, 8δα Ὀδοη ἀοδίγογοα Ὁν {πο ἤοχἕοϊιὶ οἵ 
βίη, δῃὰ ἱπδίθδὰ ὑμβογοοῦ ἰμθγὸ γοβίθὰ οἡ αοἂ ἐδ 6 
οὈἸ χαϊΐοι ἰο ψταῖῃ δηὰ ρυπίϑῃπιθηῦ, Απὰ (μὲ8 
γγἃ8 86 ταὶ τ οι μδὰ Ὀθθη τϑοουθγϑα ὉΥ ἐμ9 
Ῥυγοδθδθο οἴδεοίεα ὈΥ ἐμ Ὀ]οοα οὗ ΟἈτῖβί. Τὰ 
ἃ ΠΟῪ φαγουπά οὗὨ ἀοπιϊπίοη πὶ σὰ] ἢλ8 ὈΘΘῺ 
Ἰαϊά, δυρογταάἀοὰ ἴο {8:0 ΓΟΓΠΙΘΥ οἢ 6, δπὰ τὶ ὑμ18 
8 ὨΘῊ τη0ἀ9 οἵ χογογηιηθηΐ ἀονδοά, πὰ πὸ οΟὉ- 
Ἰισαιίουϑ ἱπιροϑοὰ οὐ 1Π6 Ρᾶγί68 γοἀθοηϑὰ, Οοὰ 
85 Εδίμον Βο]48 ὑμ6 Ομαγοῖ πο οὨ]γ ὈΥ {πο σαὶ 
οὗ οτϑδίίου, Ὀὰῖ αἰβο ὈΥ͂ (86 χὶχηί οὗἉ γοἀοιιρίΐοῃ. 
Ηοὸ ϑῃέοσοοβ ΗΪβ οἰδὶπιβ ὑο ορϑαΐϑθηθο ὈΥ ροϊπίϊης 
ἰο (6 Ὀ]οοά οὗ Ηἰβ ϑοη, τ ϊσὴὶ γν88 βῃοὰ 70 8: 
δὰ {πὸ βϑἰγοηροδύ ἱποθηίϊνο ἰο ἀδνοϊΐοη δπὰ 
ῬΥδ186 ὁἢ ἐδ ραγὺ οὗἉ ΤΉ) 0 ὈΘ] ον Σ, Ὀοΐ ἢ ἤθτο βδηά 
ἴῃ οἰδγεὶγ, 18--  ΕῊΣ Τθοα ᾿δϑί γοἀθοιηθϑὰ 8 
ὑπίο αἀοἀ ὈΥ ΤῊΥ Ὀϊοοα ᾽᾽]. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[1]. ἴῃ 80 οὀχογοΐβθ οὐἁ δ͵8 ροῖσον απᾶ ζδεγίῳ ἃ 
Ομτϊδιίδη 18 Ὀουπά ἰο οοηβαϊῦ ποὶ δἰ ρὶν (89 
Β0006 οΥ̓͂ Βἷβ οὐ τἰ ἰδ ἀηᾶ ρῥυϊνι]οζοθ, Ὀαΐ 4180, 
1, 186 Ὀϑδσὶπᾷς οὗ 8 σοηάποῖ ἅροη, α. Εἰ οἴῃ Ὀοδὲ 
ἰπιογοϑίβ, δηα ὁ. {πὸ ἰπίογοβὶϑ οὐὗὁὨ οἴμβογϑθ, τοσ. 12 : 
2, ἰι5 οὔἶδοί ἀροη ἷβ ον ϑρί για] ἔγοθάοιω, του. 
12; ὅ, 186 ἰπυγίπβὶο ίη688 οὗ {Π|Π0 8 ἴῸΡ ὑμοὶσ 
ΒρΘοἷΔ)] δηά8, τοῦ. 18 ; 4, (9 του οὗἩ οὐ͵θοίδ 88 
ἀοίοτηιϊποὰ ὈΥ ἰμοὶν ἀυγδΌ ΠΥ, γον. 18. ὅ, (86 
τὶ β δηα οΪαὶ 8 οὗὨἨὨ οὐδογϑ, Ὀοΐἢ αοα δπὰ πηβη, 
τοσ. 18; 6, 80 ραγιϊσυϊαὺ βόποῦ τοι αοα αὶ 
Ῥυΐ ὑροῦ πε οὈ͵οοίθ ὑπᾶθυ οὐγ Θοπίτοϊ, θοὶπςς 
οδγοῦιϊ ποὺ ἴἰο ἀοβθογαίθ ψπαὺ 6 ΒΔΙᾺ (δ ίκοη ἱπίο 
[6] ονϑδῖρ τι Ηἰτβοὶ ἢ, νυ. 14--17]. 

[2. ΤΆε δἰπ ὁ 7Ἱογπισαίζοπ οοπδίϑίβ, 1, πῃ 1ἰ5 Ὀ6- 
ἱπρ ἃ υἱοϊδίΐοι οὔ ἐμ Ὀϊνῖπο ἱπίθγοϑέ οὗ ἐμ6 Ὀοάγ, 
γον. 12; 2, ἰῃὰ ἐδαὶ 10 ἴα δὴ αἰϊοηδίϊοῃ ἤγοιμ 
Οεγίδὲ οὗὔ υἱιδὶ. Ὀο]οπρβ ἰο Ηΐπ, πὰ δὴ ἀρργο- 
Ῥτίαϊίοη οὗἩ ἱΐ ἰο δηοίδμου, νυ. 1δ.17: 8, ἰὰ {μδὲ 
10 16 δὴ δοτἀζοπιθηΐ οὗἉ ΟἿΣ οὐ ᾿ἰ θΟΓΙγ, τον. 17; 
4, ἴῃ (παὺ ἰὺ τίη ρμβ αὶ ροσβοὺ ἰηΐο ἰπίπῃδὲθ οοῦ.- 
πθοίλον δηά υπΐοη Ὑῖτὰ {μο νἱϊοϑϑὺ οὐ δμαγδοίθυβ: 
ὃ, πὰ ἐπὶ ἴδ ἰβ Ῥυθδιη ΠΘΏ ΤΥ ἃ β'ἢῃ δραϊμθυ (ἢ 6 
Ὀοᾶγ, Ὀοΐπρ οοτηπἐἰοὰ ἰὰ δηὰ ἐμτουσὰ ἰΐ, ἴα ἐμ 
Ῥοτγνογίθα ἀ86 οὗ ἐδ ἰᾳῃοβί δαποίίΐομβ οὗ Ὀῃγεὶ- 
04] ᾿ΐξδ, σα] ἢ τοῦ ἀοϑἰρηθά ἴον {..6 ρυγροβο οὗ 
ΤΟΙ ΒΙ Πρ ἊΡ 4 ὈΟΙΥ δοοὰ ἐδ δι Βῃου!ὰ δοῦν αοὰ : θ, 
ἴῃ ἐμαὺ ἰΐ ᾽8 βου οχο, νυ. 19, 20]. 
ΠΌΤΗΒΕ:-ὕον. 19. Α Οπεβεΐαη τῶν Ὀδ σο- 

Ῥαγοα πὶ (ἢ 6 ἰγὶραγίϊίο ἰθρὶο οὗ ϑοϊοιηοῦ. 

ΤῊΒ ΕἸΚΒΤῚΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

Ηἰΐδ δρίὶσὶ ἰδ [89 ΗΟΙΥ οὗὨ διο] 1698, ἀοἀ᾽ 5 ἀπ] ἔῃ κς 
διηϊὰ 16 ἀδυίκι658 οὗ [αἰ (ἢ (6 θα] λον 5 πδῖ ἢ6 
ΠΘΙΓΒΟΣ 8668, ΠΟΥ 6618, ΠΟΥ 53'ΓΩ5Ρ8); 815 5010} 18 
9 ΗΟΙΪΥ γ»͵ασθ, ὙΒΘΣΘ 8ΓΘ ἐδ βούϑῃ ᾿ἰμμί8 οὗ 89 
ξοϊάθη σἀμπάϊ]οαίλοϊκα ; Ηὶβ Ὀοὰγ 8 [6 ογοοουξί, 
ΘΧΡοΒοά ἰο ἐβ8 ζοόμοσδὶ υἱὸν, ΒΟΓΘ ΘΥΘΤΎ ΟὨ6 
σἂ ΟΌΒΟΡΥΘ ΒΟΥ 80 Ἰ᾿ἷγοβ, δηὰ ψῃδὶ ὁ ἀο68. 
θθορΡ υἱζδίη (η6 οδνὶ δ [9 σοδβϑοζδίϊομ τὰ 
ΜΒΙΟΝ ἀπὶῖθ8 Ὠΐὰ ἴο ἐπ6 Ομυγοῖ ; ἴῃ δ δοογοὲ 
ΤΟΟΘΒΒΟΒ Μὰ ἀοοα (.}ὸ ΗΟΙΥ Θμδοεδὶ αἴὔδηοα ἱ- 
86] Υ ἰο {8ὸ Ὀδ]ἱονίηκ δοι]; Ὀυΐ (86 πυρί] δοης 
τ ρ5 ἱβσουσπουῦ {μ6 οηςἶτο θα, δὰ 6 ὈδΟΟΙ 68 
8 δρὶγἰίυ 4] ἐθιαρὶο οὗ 86 1 οτὰ ; δηὰ ἴῃ τ86 ἔοχο- 
σουγχί βιϑπὰβ (Π6 8]08 7 οὗἨ Ὀυγηΐ οὔογίη ρα, ν ΠΘΓΘΟΣ 
Ἧ6 ΒΓΘ ἴ0 ἸΔΥ ΟἿΣ Ὀοάϊοβ 88 ᾿ἰΥἱηβς βου ῆοθ8 ὑπο 
αοἀ (Βοιι. χὶὶ. 1). 

ΒΤΑΒΚΕ:---οΥ. 14. Ουν τοβαγζοοίΐου 6 Του πα οὰ 
ὍὌΡΟυ ἐδ γοβυγγθοίϊου οὗ Ομ τἰδὶ ; δηὰ ἐμ ἱμουρδὲὶ 
οὗ ἰὺ βου] τοβίσαϊῃ 18 ἴγοιι 81} ᾿ρυγὶγ; [ῸΓ 
ΔΙ Βουρσὶν (86 ἱπηρυζα 4180 Ἐ}}} σὶϑθ δραΐη δὺὲ ἰδ6 
τοδυγχοοίΐοη, γοί 1 ν᾿ }}} ποὺ Ὅο ἰο ἐδ αἰοσὶ βοδίσοι 
οὗ ἰδοῖν ᾿οάϊε8.---Ἄ τ. 17. ΟὨχίδὶ δπὰ 6] ΘΒ 
ΧΟ ὑπϊίοα ἰοροίθοχ 'ἰπ ΟἿ 6 Ιηγ58[168] ΡΟΥΒΟΙ : Βυΐϊ 
ἔσοτῃ βιιοῖ ποῖ ἰδ τν ἴα] στίχο ἀ065 Ὠοἱ δὲπὰον 
ὈΘΙΙΟΥΘΥΒ, [[ῸὉΓ ἰἔ ΒΘ ἸΔΡΥΪ68 δυϊαΐ, ΒΘ τ στ δ 5 
““[ῃ {μὸ ᾿ογὰ "]. Μαγσγίαξο 18, ἰὼ ἴδοϊ, ἃ ἴγρα οἵὗ 
{89 Βοδυθηὶν ποά]οοκ (Ηοβοα 1Ϊ. 19; Εδοὶ. ἴν. 9; 
Ἐρὶι. ν. 80).---ΟῬ οσ. 18. ἨΚΡΊΝΟΕΕ :--- Εὐτηἰσαῖἑοα 
ἦθ [80 ΟὨΪΥ δὲῃ οι ἱπνόΐνοδ {86 τ ΒοἷΪ6 Ὀοὰγ ἴῃ 
ἀΐαχζγδοθ, δὰ 8ὸ ἀθῆϊθβ ἰΐ πόσο ἰ8η ἃ}} Οὐ ὮΘΡ 
Βἰῃ8. ὈΥΓΘΧΏΚΘΠΠ688 δα συ ο0ηγ ἀο ποὶ αἴἴδοὶ 41} 
(89 το 6 18 οὗ ἰδ6 Ὀοάγ; ΠΟΙΓΒΟΙ 8.6 ἐἰ8μ6 τορϑὲ85 
δηὰ αΥμκΆ, ἩθΟΓΟνΣΝ 8 ΡΟσβοι οἴη, τη 6 :}- 
ὈοτΒ οὗ ἐμ Ὀοάγ. Οὐ Υ β' 8 ὅσ σοϊητξ δὰ 
δᾷϑδίπϑί 8 ποὶ ΚἈΟΥ 5 ὈΟΔῪ (πιυγά 67), ΒὶΒ σοοὰβ 
{δ τ 56); ἷθ Βόποῦ (Ὀθαγίης 8180 νν 1688), Ὀαΐ 
ὈΓΗἰοδίΐοι ἰβ 8 51} διρδὶϊπδί ΟἿ σΒ ΟΊ Ύ 8, ἩΪΓῚ ΟἿ 
οἴνῃ Ὀοάΐϊε8. γεν. 19. Τὸ ᾿ηπναγά ρουσ οὗ Ὀδ6- 
ἸἱουοΥΒ σΟὨΒΙϑὲ8 πῃ 15, ἐμαὶ ἀοὐ Ηϊΐ86 1} ἂν 61}α 
ἴῃ ἐμοὴ δῃὰ ψ]κθ ἴθ μοὶ (ΡΒ. οχχχὶϊ. 14). 
γον. 20. Το ῥσϑοΐουβ διὰ ἱτηροσ 8 ]6 Σβ βοσα 
Ραϊὰ ὉΥ ΘΟ ιγὶβὺ ἴον (6 υτηδῃ γϑοθ, ἀθβουυοβ 6- 
εἶτο οομβθοσϑίΐοι οὗ Ὀοὰγ δῃὰ βοὺ] ἰοὸ Ηΐβ μον 
ΒΟΥΥΪΟΘ. 

ΒΕΒΡΙΝΒΌΒΟΣΕΒ ΒΙΒΙ:-- Ἐπ. 12. ῬΘΟΡΪΘ δ. 
δρί ἰο ἰβαῦυϊγο ΟΩΪΥ ᾿ΒΟΙΒΟΥ ἃ ἰἷηρ 18 ΔΙ] ΔΌ]9, 
Ῥυλ ποὶ ψΒΟΙΒΟΡ ἰΐ 8 διιπρ οὐ ΟὈἸβδίονγ. 
Ογἰβιϊδηβ δὸ δ᾽ ονοὰ ργϑοίοσ σίνιϊοσοβ ἐμὴ 
ΤΏΘΩΥ ὑδίηκ, Ὀαὺ ὑπ 0ν αἷννδγβ ἵλΚο ἐλεοπιδοίνο πο 
οοπδίἀογδίϊοθ. ΟΕ γ βιϊδηβ ἀσὸ ποί δ] πὰ; (Π6Υ 
8600, ἰπάοοά, ἐμαὶ ἴῃ ΟἸ γὶϑὺ {ἸΘῪ ΔΙῸ δχδ] θα βθουθ 
811} (δἴπρδ, αὶ ἰμ6 0 Ὀθδν ἷπ πιϊμὰ 4180 λοι ἐμ Υ 
ΓΘ ἴο 080 8]1] (δίημθ, δηὰ ἴῃ (μοῖὶγ ἄονο-κθ 
Β᾽ Ρ οἰ ἐγ ΓΘ 88 ΟΠ Ϊπ 88 Βογροηῖβ. Ἐγοθάοσῃ 
ἷ8. ἃ Ὠϊνίπο οπἀονηθηί, Ὀυΐ ἰΐ ὁδοὶ θ6 ὑτο- 
βουυοὰ νἱϊβουῦὶ Ὠινὶπο ασί. Ἧο αν ΡΟ ΟΥ̓́Θ 
οΡΟδίΌΣΟΘ. ΟὨΪΥ ἴῃ αοά, διὰ ΟὨσῖδι δὴ ἀγὸ ἐδ 
ΟἿΪ Κίημβ. [ΙΓ δου τὶ ἰὰ Ὀοπάδρο (ο ποίδῖπς, 
6 η Βαϑὶ ἰδοὺ 8}1} ρονοσ. Εσθθάοϊῃ ἰ8 8 Ὀἰνὶηο 
ἦονοὶ, θυὺ 1ὑ τηῦσδί σϑιθδῖη ἔγεθάομῃ, πὰ Ἰθορ 
οἶθασ οὗ δ᾽Ϊ βῆδγοθ δηὰ δηἰδηρὶομιθηί9. Μδπ 
Ὀοδδίβ, βαγίηχ: “1 δὺὶ Ἰογὰ οὗἉ [)ὸ ογοϑαίϊοι." 
Υ8 8, Ὀυύ Ἰοὺ δ ΟὨἿΥ ὈΘ 80 ἴῃ ἕδοεί, δῃ ὰ Ὀδοοτὴθ οἱ 
8 Β΄'δνθ ΟΥ̓ ἰζ. Ἦ76 ΤΩΔΥ͂, ἱπαθοά, δββοσί οὔ ΔΏΥ 
ἰπίηρ ἰμαί ἰΐ ἰα χοοὰ ; αὶ πον τί ἰλοῃῇῇ!β ΙἵΜΑΥῪ 
ἐῤ ποῦ 6 Βοϊάϊηρ ἐλδὲ ἴῃ Ὀοηπάδρο ἴ---ὕἴον. 18. 1π 
(18 βἰδίθιωοπί, ὁ“ 1πὸ Ιοτὰ 8 ἴον ὑδ6 θοαγ,᾽ τὸ 
Ἀδγθ ἃ ΒΟΌΪΟ ῥγοοῦ δαὶ σμνῖδί 88 νου σίνθη 
Ηἰ πιο] ἴο 8. Ηρ, {μογοίογ, νῦο θοῦ Υἱ ΒΟΥ 
ΒΟοΏΟΥΒ δὶθ ΟὟ ὈΟΑΥ, 18 Ἰοϊμοα Ὁγ (η6 ογὰ πηίο 
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Ηϊμβοῖῦ. Ηο σἢὸ βυηάοσβ ἰδθ Ὀδοπὰϑ οὗ (86 
Ὀίν μα ΟΥ̓άοΣ, δθυβοα ἰδ ονὰ θοᾶγ. Οτὶρίπαν 
πὸ ὈΟΘΟΥ͂ νγ88 ποῖ ἱπιοηἀ θα ἔογ ἱτηρυνὶ ἐγ, Ὀυϊ πον, 
δΔηά 55 ἰὺ 18 πο, ἰΐ Ὀοχαΐ 66. [1ὑ ἀοθ8 ποί, Βον- 
ἜΤΟΣ, ΤΟΥ {80 1, Κὸ δὴ οχ, τοδύ γίο]ά ἴο ἐμδὲ 
Ὑ ΐσ ἢ ἱπ|}06}8 π|6.---Κο. 14. ὕδῃ ἢθ ψἰϊῸ Θσρϑοίβ 
ἴπ ἕδίῖτη 1818 κἰοτὶ οαδίϊου οὗἁὨ ἷβ ὈΟΟΥῪ δἱ (86 σο- 
δυγτεοοίΐοπ, ἀλη χοῦ ἷθ ΒΟΡΘ ὈΥ̓͂ ᾿ρυγο ]Ἰυ818 ἢ 
--Υεν. 1δ. Βοϊονοσ ἐμβοιηδοῖνοθ δὺο ΟἿΥ δι 8 
ΤΟΙ ΒΟΥ; ἐμοῦ ῦοτθ ΘΥΘΥῪ (δίης ἩΒῚΘἢ ἰδ (ΒΟ Υ8 
83Ξο Ὀθ]οηρα ἰο Ηἶπι. ὕδίνουβδ νυ ἰδ ἰξ ἰγυο ἐμαί 
18 ΟΝ τί δι ϊδη ΒΌΥΣΘΏ ΘΓ ὨἰταΒοΥ᾽ ἰο (6 πουν]ὰ 
διὰ ἰοὸ ἐπα ογοδίιγο, 6 νι μάταν Ηἰτη86}7 ἔγοτη 
εῖ8β Πογὰ 94.8.89. Ηδθ ΒΟ δἷῃβ ἰδῖκοβ ἐμδϑὶ ῬΟΎΟΣ 
πΐϊοι αοὰ Π856 ρίγου δίιη δηὰ οἶὔοτβ ὁ ὑρ ἰο 
ΒΌΟΙΒΟΣ.--Το γ. 17. Οπ6 ϑριγίέ. Το νι}} υδὶ 
θοὰ ν»1}15, ἐμ18 8 ἰο Ὀ0 8 ρβαυίδκου οὗ ἐμ Ὀίνϊ πο 
Ναίαγο. ἩΠῚῸ αοα, Ὀοϊης δηὰ πὶ ]Πἔῆρ ΓΘ οπ6 
δηὰ {Π9 δβπιθ ἰδίηρ (ϑι. Βογπδιὰ). Τ818 υηΐοι 
(ο Ομ νἰδὺ 'β Ἰϑασγηρὰ δηὰ αἰἰαϊποὰ ἰῃ (86 ἰῃτηοϑὶ 
ἀορίϊ οὗ 80 δου] δ᾽οῃο. [{ πὸ ἀο!ἐχμί ἰο Ὀ6 
πιὰ ΟὨσ δὶ, Ἰοὺ ᾽5. ἐπ θη οἴθδνο ἰοὸ ἐδοὸ ᾿ογὰ δηὰ 
ποὶ ἴ0 6 ΒδΔυϊοὶ. [,οἱ ὰ8 νὰ ]ς τῖτὰ αἀοα δπὰ ζ0]- 
Ἰον 86 1 ἩΒΙΓΒΟΥβόθυοσ Ηθ ροοίμ. [μοὶ 
δυίάθ 'ἴῃ αοά, βδο ἐμαὶ ποατγὶ, ἀϊδροβί τοι, Β6Πη86, 
δὰ 8}} ΟΣ ῬΟΎΘΤΒ, 588}} θη 6 Ὁ Σεΐο αοὐ δηὰ σοῖὴθ 
ουὐ οὗ ἐμοὶ» 80189}} 1βοϊαἰΐοη δηά 74]80 ἔγαδάοηι, 
διὰ Ὁο αοα᾽ ΕΒ ρμοββοββίοη. ἴη {μ18 ὙΔῪ ἀοίῃ ἀοἀ 
ΤΘΘΟΥ͂ΟΥ 0 8} ὙΠλῸ ..848 ἤογβδκοῃ Ηΐπι, δηά 
ἀν 6} 19 ἰὼ ἷτπι 88 ἱῃπ Ηΐ8 ονῃ ἰθρ]9---ἤ ον. 18. 
Τμῖθ ρδββαρο ἰπβίτυοίθ "8 8180 ΒΟῪ τ᾽ 6 ΠΙΔῪ ΘΙ ΥῸΥ 
θύγβεϊγοϑ. [ἰ 198 ὈΥ δυοϊάϊηρ Ορρογίππλιϊοδ; ὉΥ 
Βοῖ τυῃηΐϊπρ ἰηΐο ἀδηροῦ, δὰ ἰμἰη Κίηρ Οὐγβοῖνυθ8 
διγοῦς ; ἰδατίηρ ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ Ἰ0080 δηὰ βροϊηρ 88 
φοβερὴ αἱά. --Ἶ ον. 19. Α ὈΘΊΣΘΟΥΟΣ ἰδ ποί ἷὶβ ον, 
ναί ἰ8 ῆ Βογνδηΐ οὗ αοὐ, νῖο Ἰοοῖΐζβ δὲ δπὰ οχο- 
συϊθ8 ἢΐ5 Πότ Β Ὀθ οι 8. ἮΠΘΓΘ δϑῃ 8 σγοδίον 
Βαρρίῃθεβ Ὀ6 ϑηὐογοὰ ἴῃ ἐμ 8 116, ἰμ8π ἴῃ (89 
{6 ἸἸπρ (ἢ δὺ γ6 δ γ6 δη γον δηὰ δ] οσοίμον αοὐ᾽ 85 
(οά, 45 ἰὰ ψοσϑ, ἰ8 πᾶ ΟὈ]  ζαιϊίοη ἰο ΘϑΓῸ [ὉΣ, 
δηὰ ἰο ῥχοίεςοί ἐδο80 ψὰο Ὀοϊουρ ἰ0 Ηΐπ ἀπ δ.θ 
ὯῸ ΠΙΟΤῸ ἐμοῦ οσῃ. Β6 ἐπ 0} ἴῃ ΠΟ Σοθρϑοί γοῦῦ 
οι, ἰῃ ογάον τιδὲ αο Ἰηϑὺ Ὀ6 ΘΗΓΙΧΘΙΥ ὙΟΙΧΒ. 
-οκΥεν. 20. Ομσὶϑί 88 ρυγομδδοὰ ὑπὸ τ 016 τη8ῃ. 
ἘΒΡοΌΖὮ Ηΐ8 δροί]οβ8 οθογὶπρ γὁ ἃγ6 δηδὈ]οάὰ (0 
ΒΑΠΟΠ Υ ἰμ6 Ὀοάγ. Οὐχί Π τὴ ψγὰ8 ἰδ6 
ἀπο Πἰηρ-οἶδοο δηὰ Ῥϑαουϊασ ροβδοβδίοῃ οὗ {86 
σοάἀποδὰ, δπὰ αἱὐοσ μἷβ 78}} 6 τῶ Ῥυγομαϑοιὶ 
ΔΩΘῊ [ῸΓ [ἢ 6 881ὴ6 ΡΌΓΣΡΟΒΘΟ ὈΥ͂ (80 γοἀοιηρίϊΐοι οὗ 
Ογῖβὶ 80 ργοοΐουϑ; ἐμογοΐογθ ουσμὺὶ θη ἰ0 δοη- 
δβοογαίθ ἰβοιβοῖνοδ ἴο 604; δηὰ ἰο (δὲ8 οῃηά βῃοιι]ὰ 
ΘΟ ΡῬΌΓΙΓΥ ΟΌΓΒΟΙΤΟΒ ἔσγοια 8}} δ] ἐμ ἰπμοδ8 οὗ ἰδι6 
Βοδὲι δὰ οὗ (πὸ βρί τὶς, 2 ον. γἱὶ. 1. 
Βικαξ:---Ἴ Ἐπ. 12, ΒΥ οὐὔν ταΐδυβθ οὗ ἔγοθάοιι 

6 Αγ, ἴοτ (86 τοδί ρασί, σου ρα ᾿αἰο θοπάδμα. 
Ἐτγοθάομι 8 α σοπάϊιΐοι τ μϑγοΐη ἴ δπὶ 80]6 θοίἢ ἴὸ 
1536 Διὰ 580 [0 τηΐϑυδο Οὔ] 6.8 ἩΪΓ 6486. ---Ὗ 6. 
18, ἤο νῆο ψ ὶτἢ ΘΥΟΡΥ͂ ΠΔΟΥ86] ΒΘ Θαὶβ ἐβῖκοβ ἱπίο 
Μέμυθ6 1 βοιιοι εἴης οὔ ἐμαὶ σοπάοιπηδίου οὗὨ ἀθαὶἢ 
πάθον τΒῖ ἢ 811 (δἴπρ 110, τν}}} ἄθοῖὰ [89 ρΡ] θα βιγο 
ἴο 06 ὁπ)ογοα ἴῃ φαἰίηρ 88 {μ6 1οαβί ροββίὉ]9, δηὰ 
ΜΙ] ΒῸ δ 110116 ἱποϊϊπϑὰ ὑο Ὀοαϑὲ ἐμβογοΐπ 88 
ΘΓΙα Δ] που Ἱὰ Ὀοδδὲ οὐ ἷ8 ρδγίΐπῷ πιθ8]. 
ΤΒτουσἢ ἰμ 9 βθηβο οὗ ββδιηθ ἱτηργϊ πιὰ ὈΥ ἐμ 
δηρον οὗ Θοἀ ἀροη [86 Βαπηδη Βοϑσί, δηὰ Ὁ. οὐ γ 
Ἰοπξίης 4.18. ΟἿΓ ῬὈΥΪΙΏΘΥΔΙ ἱπποσθῆσθ, ἯγὙ6 ἃ ΓΘ 
Ῥον ον} γΥ δἀπηοη ϑοα ἰο ΘΙΙΡΙΟΥ̓͂ [ἢ ῬΟΥΤΘΡ 70Ὁ- 
πἰβιοὰ Ὀγ Ομ τὶβί᾽ Β ὅτϑοθ, ἴον ὑπ 9 ΡΓΟΡΘΥ ὈΓΘΒ6Γ- 
γαϊΐου οὔ Ὀοάγ δπὰ 15 πιθτηῦθτβ, δπὰ ἰοὸ Ὀτίης 
ἰδοῦν ὮΥ πιοϑηβ οὗ ἀὺ ἰο (Ἀ9 Βογυίοοϑ οὔ σἰχιίθουβ- 
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6065 δῃὰ ὕγυϊὶα οὗἨἩ καποἰἱ βοαδίϊου ; δηὰ ἴον ἐπὶ 
ΤΘΆΒΟΙ 8180 ἰ0 Τεα͵οΐο9 (δεῖ (Πο [,οτὰ 4180 Ὀϑϊοη 9 
ἰο {π0 ὈοΑΥ͂, 16 (μΠ6 ῥτοίοοίϊοπ, Ἰονθ, δπὰ ζυδοθ 
οὗ αἀοἀ ἴα δοδβι5 Ομ εὶδὶ Ὄχίθηὰβ 4180 οὐδοῦ (μΐβ, 
δηὰ ψόῦκθ ουὖἱ 18 βδποιβοαίίοιυ ἱβσουχὰ Ηἱ 
ϑρίνῖς; γοαβ, 4180 ἐΐβ μου σαί οῃυῃ δὲ 89 σϑϑιγ- 
Τοοί0}.-- ον. 14. ΤῈΟ ἸΙΡΟΣῚΥ οὗ ρίνίης ὁπ 6᾽8 
Ὀοαν ἰο Τοτηἱοδίέοι, δὰ ἐμ ΒΟΡΘ οὗ τοϑδυνγχοοίΐοι 
ἰο ἢ δ οίθσπμαὶ, οδῃποί σο-οχὶδὲ ἴῃ ἐδ Ὠθασί. 
ΤΒοδο ἔπογδ ΘΒΌΪκο ἐμ 18 δοθὰ, διὰ ὈῪ {86 χτοβϑ 
δΌυΒο οὗ ἐμ ΒΟΥ ἀο τὸ ζοτίοϊὑ (μὨ6 δηὐουπιθηὶ οὗ 
86 δἰἀάοη τηδῆπδ, ΜὨΐὶσὮ ἰβ8 ἑηϊοπἀθὰ α]80 [ῸΓ 
86 πουγββιηοδὶ οὗ ἐμὸ Ὀοάΐοθθ οὗὨ ἰμ9 βαϊηίβ πῃ 
Θίθγῃ} 11{6.---Ὗἶ͵ Υ. 16, 16. Οὖν Ὀοάΐοβ ἂγὸ ΟΒγὶ δ᾽ 8 
ΤΩΘΙΙΌΘΥΒ, δῖποο ἔσγοια ΟἈΝτίδί, ἰδὰ Ηδεδὰ, {86 γ9 
βονΒ ἀοτῃ ὉΡοῦ ἐμ οῖλ 8180 Ὀοὶὰ 116 δηὰ γ0]68- 
ΒΌΤΘ, θη ΡΟΥΘΥ ἰ0 βεσγο Θοἀὰ διηὰ Ηἰβ σἱβμίθουβ- 
ΠΘΒ5, δηἀ 86]60 (Π6 δσοῃίτοὶ οἵ Ηἰδ βρίσγίς, ἰοχοῖ ΒῈ 
ΜΠ (0 ΒΟΡ6 δηὰ ἀβθεΐσο οὗ πιβκίῃς τυδηϊζοϑί (09 
ταὶ οὗ Ομ νἰδὺ 8150 ἱπ ουῦ ἀδ:}]ν νγϑὶϊς δηὰ δοῃ- 
γογβαϊΐοηυ. Βυὶ πο ἃ ρϑσβοὴ τἱιμβάγανγβ δἷ8 
ΤΑΘΙῺ ὈΘΥΒ ὕγοσα ὑμποὶτ ῬσΌΡΟΡ οχὰ δπὰ Ηοδὰ, δηὰ 
ἴῃ (δὲθ ΝΑΥ͂ ἱπιοσγυρίδ ἐμαὶ ϑηογιαθηῦ ψ πο Σ 
ἤονα ἴγοτα διοῖ δοπιηυπίοη, δηἃ ἀθθίσουδ 18 
ΡΘ809 διὰ 0Υ ἴα ἰδ9 Ηοΐὶγ αμοβί; δὰ Ὀθβί 68 
88. ὈΘΟΟΙΩ65 ἠοϊποὰ ἰο ἃ Βαγὶοῖ οὐ ἃ ἀβθδυσοο ; 
(86 ῃ ἀο68 Β6 ἢ! οοπάυσί Ὀτίηρς νι} ἰδ δι 6} βογυΐ- 
ἰπἀς οὗ (πΠ6 ᾿ 016 πιδὴ 859 δσΟΠ1Ρρ6]8 ἃ Ρδσγίϊοὶ ρα ἴοι 
οἴ 4}} (8:0 ΟΥΘΥΡ ΤΟΙ ΌΟΓΒ ᾿ἰ κου 86, ΟΣ δί 1θδβὲ 
ἰηΐοοίβ {Βϑῖὰ τὶ ἐΐδ οὐ ἱπιρυτὶ 68, 88 ἱζ {8680 
ΘΓ Βοῖτ σὴ. δὶ οὐχί ἰο ἈΔΡΡΟοΏ δοοογά- 
ἱηρ ἰο ἀοἀ᾽ Β οτάΐϊπϑησθ ΟΠΪΥῪ ἴῃ ἰδία πιαττίαρο, 
{πΐ8 ΒΑΡΡΘἢ 8 8150 [χοῦ σοΙητα το 6 Μν11 8 8 ΠΆΓ- 
Ἰοὺ; θαῦ ὁ ΒΔΡΡΘΙΒ ἴῃ δυο 8 ὙΔΥ 88 ἴ0 Ἰοανο 
ὑγά668 ἴῃ (89 ὈΟοὰγ δηὰ 18 σηοπι 6 8, Ἡ δἰ οἷ 88}8}} 
ο] ον 1μ0 σΌΣΥ οπ6 ούϑῃ ἀπίο ἐπ χΣοδυγγθοίί ἢ 
οἵ ἀδιμῃδίϊος .---Ὑογ. 17, ΒΥ 1ΔοΙδίπρς 1.6 οτθᾶ- 
ἰυΓ0 8δηα ὉΥ (6 ῬΙΘδβυσγο βοιραῦ ὑμογοΐῃ, τπλῃ 
ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΟΘΓΠΔ]; ὈΥ Οἰοαυϊηρς ἴ0 1μ60 ΟΥ̓θα ἰοῦ ἢ6 
ὈοοοΙμ68 Βρὶ γἰίυ4].---ὖ }. 18. ΤᾺΘ ἀροροσ (86 ἦτο 
ΟΥ̓Ἰαβὶ ᾿1θ5 ἰῃ 8 γΥ ἱπαϊνί 8), δηὰ {116 πιογ ἢ 6Χ- 
ΔΙΩΡΙΘΟ οὗ ΟἰΒοσβ διὰ {μ6 ΒΟρ6 ἐμαὶ ἰΐ νν1}} τουλαΐῃ 
σομοσθα]οα δὰ ὑπρυῃΐδιοὰ δυὰ {π9 οχουβοδ ἔυγ- 
πἰβθὰ ΤῸ} 1ὺ ὈΥ͂ Ιμδπ᾿ 5 νἱΐ, ὈΪονγ ἀροῦ ᾿ΐ ἰοὸ ᾿η- 
Βδτηα ἰΐ, [ἢ ΠΙΟΤῸ ποοὰ ἰἰᾶνο γγὸ οὗ ἰδ6 ζαϊί αι] 
ναί ὨταΘ ἢ Β Δίδσαι: “' ΕἾ66 Τοσηϊοοιοη.᾽"-Ὗ ὁγ.19. 
Α ἰθπιρ]ο ἰδ. δοπβοοσαίθα ἰο αοἀ δηὰ ἰο Ηἰβ βοσ- 
Υἱοῦ; ἰ:ὲ ἰ8 δἷδο ἀβθοογαίθὰ Ὀν αοἂ υἱἱὰ ΒΥ 
ἰοἶζθηδ οὗ Ηϊ8 στδοο. Ῥ ιαὺ ἃ σοιηΐοτὺ ἐμθη ἐδ ἐΐ 
Ὀ6] ον ΡΥ ἰο τορασγὰ ΟΟΥ ὈΟΑῪ 88 Ὀυΐ  δηὰ ἔ0Γ- 
πἰβοα Ὀγ α06᾽ 85 Ιαπὰ, Ὀουρκδὺ ὉΥ ΟΕ ΥἾβι᾿Β Ὀϊοοά, 
8πα σοηϑοογδίθα ἐπ Ὀδρίΐδιι ἰο ὈΘ 8 ρῬοββϑϑββίοῃ οὗ 
αοὰ ἰπ Ομγίθὶ] ΑΑββδυϊιοά, ἱπάδοα, δῃηὰ οἷδε; 
ἰο0 οὕϊθῃ ΟΥ̓ γοοῦιθ ἰβσουρὰ (Π6 6 δ᾽ουδν οὗ 89 
ῬοΥ, ὈῚ 41} τάϑη πο οὗ 8116 ρον 6Γϑ, γϑὶ γοϑουρθὰ 
αζαὶῃ ὈΥ {Π6 πιϊχαί οὗὅὨ ζτδοθ, δηὰ τηδιΐο σωϑϑί ἰ0 
Ὀὸ 6 ἀνγο! ἢ ς-»].66 οὗ ἀ οὐ Α, δ ρ͵1Σ1}} ΑΒ, νμαοῖ 
8 σἰονγίουδ ἰδίως ᾿ὸ νν}}} Ὀ0 ἰ0 ΟΟΥΓῪ 8. Ο6] 6818] 
Ὀοαν ἐπ ψ Ὡ ἢ 601} Ἰαδὺδ πῸ τοῦ α76]}}} 
τἰκοβε κα: γεὴ 12. ΤΒὸ ἀοοίτϊ με οὗ Ομ γἷβ- 

ἐδ ἔγοοάοιῃ οδπποὶ ὍΘ ΤΠΟΓῸ Ὀ856]Υ ρογυογί θα 
1880 ὙΒ6Ὲ δια ρ] ογοά ἴο ἐμ στα  βοδίίου οὗἩ β6 8} 
Ἰυδίβθ, Τὴο ΥῸ]9 οὔ ἐδ 80 16 ἃ οοπϑἰ βίο γοραγὰ 
οΥ 860] δηὰ ον ποῖίρῃθου. Τῆο ΟἸ τ  βιΐδη δδου]ά 
ΔΊΟΥ Εἰπηβ οὶ ἰο Ὧ6 ἤοϊίοτοά ὈῪ ποίδίησ. Τσὰθ 
ἴγοθάοπι ἐβ ἰο ὉὯΘ Ὀουπὰ ὈΥ͂ 20 ]υϑίβ.--- 7ογ. 18. 
(οα 868 αἰνθῃ 8 {86 ὈΟΟΥ ἴον ΒΟΙΪΥ ΡυγΡοΒβοε, 115 
ΤΩΘΠΙΌΘΙΒ δὰ ῬΟΥΘΥΒ ΓΘ, 88 ἰΐ Ὑ6ΥΘ, Δ ἱπηδρθ 
οὗ {16 Ὀϊνῖπο Ογοαῖίνο Ῥοσγοῦ. Ἐνουγιηρ 1 
18 Βουϊὰ 6 οοπδοογαίθα ἴο ὑδ6 ΒουΥΪοθ οὗ θοὰ, 
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Τ56 1 ονὰ ΒΔ8 ὈθοοΙη6 8180 (δ 6 ϑα υ]ΟὉΡ οὐ ἐμθ ὈΟᾺΥ, 
ἔῃ ἰοὺ Ηδ Β85 ἔγϑοὰ ἰΐ ἔγομι δίθσῃδὶ ἀθϑίϊ, δπὰ 
})88 δα σηθα ἴον 1 115 τϑϑυσγοοίΐοη.--- οσ. 14, ΤῈ 
ΤΟΒΌΓΣΤΟΘΟΙΟη ΟΥ̓͂ 1Π6 θοὰΥ βου] δνάκθῃ ἰπ υ8 8 
οογίδίη σοβροοὶ [0 Ον ὈΟΟΥ͂, οοηϑίχαϊπϊηρ ὺ8 ἰ0 
:)86 ἰὑ ἰῃ 8 ὙΟΣΙΗΥ͂ ΤΏΒΏΠΟΥ.---ἾοΣ. 16. ΕΟ 
Ομ τιβιίδη 18. δ θα ν οὗ Οχίδί, Τμΐ8. ΒΟΙΥ 
τππΐοι βίγοη μοι (86 Β6Ώ86 οὗ ΒΗΔΙΩΘ δἰ 81] Στη- 
αὐτὶ ἐγ. Ύ οσ. 16. Βογπίοδιίοα 18 υπίου τὶ 8 
δτ]οῖ, ἡ} βοιμοί ΐης ρου γο, ἰμογοΐουθ βθρᾶσδ- 

(ἴοπῃ ἔγοιῃ Ομ γίοὶι. Τ86 δ ὈΘΟΟΙΏ68 ἐμαὺ ὙΒΘΡ6- 
ὙΠ} 6 π 1685, ὈΥ͂ δθβὶ πα] δ 1 0}.---Ἶ ον. 18. ΕὉΥ- 
πἱσδιίοη ἰ8 ἃ ἀἰγϑοὶ βίῃ δρζδϊηδί οἸ ΓΒΟΙΎΘΒ, [ῸΤ τ 6 
ἀοβθογδίθ ΟἿΡ ῬΟΥΒΟΒΔΙ Υ͂ ὈΥ̓ ἰἰ.--- ον. 19. ΤΒΘ 
Ῥοὰγ ᾿ημαριιοὰ ὃγ {πο ϑρίτὶιὶ οὔ αοἂ βΒου]ά 6 
πὠἰϑοὰ ἴῃ ἃ ΠΟΙΪΥ τρβῆποσ, ΟΕ ΙΒ ΔΉ Βδπο ἢ 98 
ΕΥ̓́ΘῚ ΟΡ Ῥδγϑὶοαδὶ 118.--- [ὁτ. 20. αοἀ δι88 φίνϑη 
ΗΙβ ονὴ ὅοῃ 88 ἃ σϑῃϑοιὰ [Ὁ ὑ8. Μοαϊιδίΐοη 
ὍΡΟΣ 186 στοδίηρθαβ οὔ Ηἷδ βιυδοσῖπ 8 βΒου]ὰ 8]} 
Ὁ8 νἱ ἢ ρταιυἀθ. ΕΔΥΠοδίηθββ ἱπ 860 ΜΟΥΚ οὗ 
Βδηοιδοαίάοη δον ἔγουι 8 ᾿ἰνίης ἔδιθι ἱπ (80 

σοτκ οὗ τοαἀοεηρίΐοι, δἰ Κθ ἱπ 18 Ῥτοοΐουβ Το - 
ἀδίϊου δηὰ ἱπ 118 ᾿π ρογίϑηοθ ἰ0 Ὁ8. 
ΒΕΒΒΕᾺ:-- οΣ. 12. ΤΟΥ͂Θ 18. βοιῃοι ἱηρ στοδί 

ἴῃ {86 ρον. οἵα Ομτιβιΐδη ἔγϑοίδη, ἡ ἰοῖ Ῥδὰὶ 
ὯΔ88 80 ΘοἰοὈγδίθα ἴῃ ποσὰ δηὰ ἀφο : Ὀυὶ πὸ ὙΒΟΓΟ 
ἄοο8 {86 ἀονὶ] Ὀυ1]ὰ 18 11{116 Ομ ρ δ χοσο συῃ- 
πίη ἰμδὴ στη Ὁ ἰλ9 δβὲ49 οὗ {μ0 ἰδ ρ]θ οὗὨ 
Ομγιβυίδη ΠθοΣίγ. 

Βοόδυβο Ομ γ ϑιΐδηβ τὸ ἰπ βοῦθ σοϑρϑοὶδβ γαῖ 
σΆΓΠΔ], δηὰ δχὸ ἴῃ ἀδΏρον οὗ Ὀεΐης Ὀϊαϑϑα Ὀγ 189 
668 (111. 8), (ΠΟΥ ΔἰννΑγ8Β ποοὰ ἰδ συϊὸ οὗ ἐδ8 
ΗΟΙ͂Υ ϑδρίτγίιυ ἴο ΘΠ84]6 (θαι ἰο ἀἸ δίῃ συ δ ὈΘί ο α 
8 δι 18 βρὶ σίίυ8] δπὰ ταὶ 18 ΘΔΓΏ 8]. 

Ῥμῃ] δ π)86} 18. δὴ ἐἸ]υδιγίουδ δχδιρὶο οὗ 8 
ΒΟΌΪ6 ἱπάθροδάθμοο οὗ 4]} ὀχίθγῃδ)ὶ ἰμδίηρσθ. ΗΘ 
Κηονβ μὸν ἰο δρουπὰ δά ἴ0 Βυ 8}. ̓ πδεν, δοΐης 
ΘΔΥΘΙᾺ] [ῸΣ ποίμίηρς δηὰ ἴῃ ουοσγίμὶπς κἰνίης 
88} κ8. 

γεβ. 20. Ηἐ ψἰο ἀδροπαβ οη- ἰδ ογτὰ Καονβ 
186 ταρϑπῖῃρ οὗἩ ἱμδὲ ἀθοϊδσδίΐοη (Ρ8. Ἰχχχῖν. 2), 
ΜΥ 8.988} δηά γ μοδγί οσίϑί οαὐ ον (Π6 ᾿ἰνίης 60... 

ΧΙΠ.--ἸΝ ΒΤ ΌΟΤΙΟΝΗΒ ΙΝ ΒΕΘΟΑΒῸ ΤῸ ΜΑΒΆΕΙΑΟΘΕ. 

,4.ν.--Τὰᾶε »γοργίείψ 977 πιαγτίαψο, απαᾶ ἰδε ἀμίϊεθ ἐπυοίυεά. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΥΙ]. 1--}]. 

ΝΟῪ οοπῃοογαίΐπρ 86 δἰ Ωρ ὙΒΟγθΟῦῖ γὸ τοῦθ ἀηύΐο τη6:} 7) ὑς ροοα [Ὁ ἃ τηδῆ ποῖ 
2. ἰο ἰουοῖ ἃ σοϑδὴ. Νογουίμο 688, ἐο αὐοϊὰ ἰογηϊοδίίοη [Βαὖ οἢ δοοουπύ οὗ ἐδ ἔογηϊ- 

οἈὐϊομ87, Ἰοῦ ΘΥΟΓΥ ΤΏ Ὦδγ6 δΐ8 οὕῃ [ἑαυτοῦ] τ ]ΐθ, δὰ ἰοῦ ΘΥΟΓΥ τοιηδη μανΘ ΒΕΓ Οὐτα 
3 τ ἡ ράσο 1,οὐ 016 Βυβραπα τϑπᾶον αηίο (ἢ 6 τὶΐο ἀπο ῬΘῃθγο θηοο [ΠῈΣ ἀπο]: 
4 δηὰᾶ ᾿ἰκονῖβα 4180 86 τιῖΐδ απο ὑδ6 Ὠυβραπά. Τ7116ὸ τὶ δίῃ ποῦ ΡΟΣ οὗ μὲσ ὁσὴ 

βοάγ, Ὀυὺ {π6 Βυβρδῃά: δηὰ ᾿ΙΚΟῊ 86 4180 ὑ6 Βυβθαηα ἤδίμβ ποὺ ρόνοσ οὗ ἢ8 ΟὟ 
ὅ Ῥοάγ, θυῦ {86 πὶιΐδ. οΐταυα γ8 ποὺ οη6 ἴδ οὐμεῖ; δχοθρὺ τέ δε ΜΠ] οοηβοηῦ ῸΓ ἃ 

εἶπα, ὑμδῦ γ8 ἸΏΔῪ ψῖνθ γὙοῦγβο γ68 (0 ζδβύϊηρ δῃηά [οηι. [βίλη; 81] Ῥγδυθ ; δῃ ἃ Θοπηθ 
066] ἰορεύμεοσ δρδίῃ, ὑπὰὺ ϑδίδη ἰθιρῦ γου ποὺ ἴον [ὑΒτοῦρῃ, διὰ] γουγ ᾿ΒΟΟΒΟΪΠΘΠΟΥ͂. 

6 Βαυὺ1δροακ ὑμὲ8 ὈΥ [88 8, χατὰ] ρθγπιϊββίοη, απ ποῦ οὗ [88 ἃ. χατὰ] Θομπιπμδπαχαθηξ. 
7 Ἐὸογ [Βἱ, δὲδ] 1 που]ὰ ὑμὺ 8}} πιθῃ ἯἼ6γ6 Θύθῃ 88 1 τηυβαὶῖ. Βυὺ ΘΟΥΘΓῪ τιλπ ΒΔΙὮ ἢΪ8 
8 ῥτορϑῦ βἰἔν οὔ αοά, οῃθ᾽ δἴνϑν ὑμ}8 Ἰρμδῆηθ, δηἃ δποίμϑιἤ ἴδον ὑπϑύ. ΒΑΥ͂ ὑβαγθοσα 
9 ἰο ἰπ6 υπιμδγγὶθα δηὰ τ]ἹᾺΟΥΒ, 1ὑ 18 χοοά [ὉΣ ὕδοηλ ᾿ἔ ΠΟΥ Δ01ὰ6 ουθῇ 88 [. Ἀ8ὺ 1} 

10 {860 οαπηοῦ οοηίδϊπ, ἰϑῦ ὑπθπὶ ὨΙΔΥΥΥ : [ῸΓ ἴζ 18 ὈΘῦΘΓ ὕο ΙΩΔΙΤῪ ὕθδῃ ἰὼ Ῥυσγῃ. ἀπά 
ππίο ἐΐπ6 πιαττὶθα 1 οοπηδηὰ, ψεέ ποὐ 1, Ὀαὺ (9 Τιοτὰ, 1μοὺ πού (6 νὶΐο ἀδμαγιΐ ἴσοι 

11 λὲν Βυβραηά: Βυΐῦ δπὰ 1 886 ἀδρατγῦ, ἰδῦ ΠΟΙ σϑαϊδῖῃ ὉΠΔΥτΘα, ΟΥ θ6 ΓΘΟΟΠοΟΙ]δα ἰοὸ ἄς 
Βυβραπά: δηά ἰοὺ ποῦ ὑπ6 υβρδηὰ ρυῦ ΔΥΔΥ ἦΐς π]ΐο. 

ἹΨν. 1.---Μοι [6 δίγίοκου οὧέ ᾿Υ Τιοοποπάοτί [4171 δοοοτάϊπα ἰο Β. Ο. Οοἀὰ. Β΄π., [Ὀπὲ ἰδ τοίδίποά ὈΥ ΠΟΑΣῚΥ 41} ἐπ οσἐ εἰ- 

σα] οὐἰτίοην δεοσοτάΐης ἴυ Α. Ὦ. Ε. Κα. 1,.. Βγῃ ]. 
4 γον. 2.--- Ὀφειλήν δοοοτάϊηρ ἴο ὈῪ ἦαν ἴδο τηοοῖ τοῖν δυιποτίεἰθ8 [Α. Β. Ο. Ὁ Υ΄. Οοὰ. 81π.1). ΤΊθ ἤδο. ἢδ6 ὀφειλο- 

μένην εὔνοιαν, ἂπ οἱά μ'οδ5 [οαπηἰ ἰπ 1. δηὰ [π0 ϑγτίθο δι) ἐϑγι αἰ (αἴ μόγ], δ δὴ ἱποογγοοξ ΟΩΘ αὐίοίΐῃς ἴγοιῃ ἃ πιένξω κι 
ἐμ!τοτρτγοιδιίοη οὗ [80 παῖαγο οὗ 16 ἐπ ϑροΐίκζθῃ οἵ; [ὁτ΄᾽ μογμαρμα ἰδ ψὰ5 δ ἘΘΡ ΘΠλίδηι }. 

[5Ὶ πιδυὸ ἰδίθῃ [πὸ Ιθογὶν οἵ δ᾽ τογίης Ὧν. ΚΤ ρβΒ δτγδηροπιοηί. Ηο μὰβ ἰγοαϊθὰ ἐμ|6 ψἢ016 οδρίοῦ ςοπηθοίϑεῖν, 
πδὰ ἀινίοἁ τμ6 ἰαχὶ ᾿τηἴο ἴουγ βυθ οοϊδ---ὙΥ. 1-Ἰ, 8-16, 11-24, 25-40---σΠΠ} σδρεοηδ δοοογάϊησὶγ. Το αἰνίείοηδ Σ δττὸ 
φορίθια δοθτλ πιοσὸ Ὡδίαγωὶ, δηὰ 1 δαῦο ἰγοδίοα ἔμϑπὶ ΒΘΡΘΥΔΙΘΙΥ ΤΟΣ ΟΟμΥΘΩ θμοο᾽ Βαῖκο.---Ἴπ.}. 
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8 γὸοε. ὅ.-- Τῇ 
ἔῃ ἰἰο γτίδο νυγο. δηὰ ἰῷ δου) οὗ ἔϊο ἴδ! οΓΒ]. 

νηστεία καὶ ἰδ δὴ δροοῖο δρρδῆίακο, [ποῖ ουαπὰ ἴῃ Α. Β. Ο. Ὁ. ΚΕ. Οοά. Βἰπ.1 Ιξ ἌΡρϑασο ἴπ Κὶ. ἴ,. Οοὰ. Βίη 8 

4 γος. δὁ.--19 Βθο. μδο συνόρχεσθε οὐ σνυνέρχησθε--α ε᾽οδ86. [106 ἰγὰο τοδάϊηρ ἰ6 ἦτε, 26 ἰουπὰ ἴῃ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε΄. 
Οὐ. δΒία.]. 

6 Ψοτ.7. ἴπο ἤδο. Βδιὲ 
πὰ] δὲ ἰω ἰοαθά ἐπ Α. Ο. ἢ. Κ΄. Οοά. δἰη.1). 

4 Χεν. 7.-- Τὺ ΚΕοο. ὃς μὲν--ὃς δὲ, Ὡς ἢ ὈοΊοῺ 
Ἷ Ψον. 10.-- ναι ἷδο Α. Β. Ὁ. Κι. Μ. Οοά. 8[:.]. 

[(αδὰ ἰη Α. Ρ. ἢ.) 

ἘΧῈΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

Ἡδγο ψγὸ δηΐου ΠΡΟ ἐδ Βοοοπᾶ ρμοσίΐϊοι οὗἨ {818 
Ἐρίδι]θ. Ηδνίηρς ἤγοι ἰτοαϊθα οὗ 086 6Ὑ1}8 ἴῃ 
116 Ομ υτοῖ τ ῖση 6 δὰ Ἰθαγ θα ὈΥ Τεροτῖ, Βα, 
ἔτοταῃ οὔδρ. Υἱῖ. δὴὰ οὐνδαγάὰβ, ρτοοοϑὰβ ἰὸ κἷνθ 
εἰς ορ᾿ πίοι οὐ 056 ἰορίοδ ἰὼ τοβρδτὰ ἰὸ ὙὩϊοἢ 
0 ον πιδίδη5 δοά αποϑιϊομθα δἷπι ἰὼ ἰμοὶν ἰοῖ- 
ον. Τὶ ἰοϊΐον θοίηρς ἰοδῖ, γὸ δδὰ ΟὨΪΥ ἰη Ὁ 
Ὑ41 {050 αυοβίϊοη8 ὙΟΥΘ ἔγοπι 180 πδίαγο οὗ 
1 ΔΗΒΎΓΟΤΒ αἰγθη. Οἠδ ἯἯ85 ἴῃ Γο]δίίοη ἰ0 (86 
ῬτορτγίοιΥ οὔ πιδττίαρο, δηὰ (:6 ρογυζοτγιηδῃοθ οἴ 
(9 ἀυι165 ἃ ἰητοϊγοά. Τα ἰορὶσ πὸ ἰγϑδίβ οὗ 
ἢγαϊ, δίῃοο ἱΐ τν85 οἰ οβοῖν σοῃποοίθα τ10Ὲ δἷ8 68 Ὁ- 
που ὙΔΡΕΪπρ δρδίηδί Τογηπίοδίίου (Υἱ. 12 65.) ἴον 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀἱὰ ἰΐ ΘαιΌΓΔοΟ [86 δι ̓ θοί οὗ (δ δεχυα) 
γοϊδιΐοηβ; Ὀυΐ [δὶ ὙΘΥΥ͂ ἀοργϑοϊδιίίοη οὗὨ τη ῦ- 
τίωρζο δἷβο, ψ αΐϊσὰ δὰ Ὀοβάη ἰοὸ Ῥσχγουδὶ! ἱπ 86 
ΟδατοΒ, υπάὰϑν (πὸ Βυρροδί(ΐου ἰπαὶ 10 τν88 ἃ βίη- 
ἴα] οοηϑοϊίοα, ψϊο ἢ οὐχί ἰο Ὀδ δνοϊἀ δά, δηὰ, 
1 ροϑβί 0190, Ὀγόκϑη ὉὋΡ τὰ ἤοσιηθὰ, 88 ἰο Ὁθ 
Τοζασ θὰ 88 ἃ τοδοίϊου δρδίηδί (88 δρουπάϊηρ 1]- 
σοηἰοΌ5η688 ΟΥ̓ (Π6 ΡΪ]Δ69. 
Το υπἀοτγδὶυδίϊου οὗ τπδυυΐίαο, ΒΟΎΘΥΟΥ, ἰδ 

ΌΥ πὸ τηθ8ῃ8 ἰο0 6 δἰϊγϊ δυίοὰ (48 ὈΥ τοί 8) 
[Υ̓αϊΌγ, Α. ΟἸαγκ, Βδσηθ8] ἴο {86 ῬΒΙ]οΒορΡΐο 
υἱοννὰ συγΓοηΐ αὐ ἰμδὲ ροΡοὰ; βἷποο ἐδ 686 8ἴ- 
Τεοῖθ οὐ 80 πιο {ἢ 6 τη ΟΥ̓Δ ΠΥ οὗἩὨ ὑπ ἐμΐπις, 88 
ἰλ6 οδγ68 δηὰ ἀδΚ. Γ5 Ἡ ιοἢ ὈΘΙοη κοα ἰο {πὸ Τ᾿. Ὁ- 
τίαχο ἰηβιϊαιίοη. [{ γογθ Ὀοί(ον ἰο ἱπΙῸΣ ΠΟΓα 
8 ἰηἴογ θη 66---Ποῦυκὶι ΟἾΪΥ 8 βυδοτάϊπδὶθ οῃο--- 
οἵ (δὲ ἀυδυβίοῃ 0 πιρτῖαο Ὑδσἢ τγδ8 δι ΒΘ ἢ 
δρτϊηρίης ὉΡ (8Βο Οβίδπάθυ). Βυὺ Βοίμον, δὰ 
δον ἔδυ ἢ ἷ8 αἰ ογοησο οἵ δοῃὑἰτη θη γγ88 οΘοπποοίοα 
ὙΠ ἢ [0 Ῥδγὶυ αἰνϑίοἢ5 ἴῃ 86 Ομ το, 18 ἃ χταδἰ- 
ἰοῦ οὗ ἀουδὶ. Ὑοὶ, 1 τ γῸ το γῸ δι σἢ 8. Θ0ΠΠη60- 
ἰΐοι, 5111} γγϑ δῦ πϑί (μον 0 δυρροδο, (τίει αο]ά- 
ογὰ δηὰ οδιογβ,) {μδὶ ἰξ νγ88 τὶ τπ 9 ΟἾ γἰδὺ- 
δ ῬΔΥΙΥ͂ ἱπ ρϑυι σα ΑΓ, γ8}089 Δ]] ομοὰ ἐπ ΘΟδορ ΐο, 
Δ800110 ΘΒαγδοίοῦ ἷἰβ8 δἰίοζοίθονῦ ῬγΟὈΪΘαδ 1 68] ; 
ΠΟΥ͂ γοὶ ὙΠ οι νγοσίον) ὑδαὺ 10 γῶβ τὶ (89 
Ἐϑδβοηΐο Εϊοηἱίο ΟἸγ ϑιΐδηδ, ῃΟ86 ργθβθῆδο δὲ 
Οοτίπι σδππού 6 οΘΥίΔΙ ΠΥ δϑοογίδίποὰ ς ΟΡ 
Σοὶ ψτ ἴἰμ0 Ῥούγίηθ Ῥαγίυ, τῖῆο, γα ον ἷπ υἱοῦ 
οὗ 89 ὀχϑηλρ]ο οὗ ἐμοὶτ ἰοδάοσ (ἰχ. ὃ; Μδιίίῃ. 
χὶϊ!. 14), δηὰ οὗἩ ἰδ0 ΨΦεονΐϑη, ΟΙά Τοβίδιηοπιί 
βἰδηἀροιαΐ οἱ (ἢ δι θοαὶ, τηυδὺ ἤανο 6] ἃ τηδν- 
Ττίορο ἴῃ Βρθοΐδὶ ΟΠΟΣ. Τμοβο αὐοδβιϊοηβ τηυϑί 
ΤΔΙΒΟΡ δᾶ οΥγἱαίπαίθὰ ψὴΐπ (89 Ῥαυϊϊπίδίδ, 
Ὑὖΐ0, ἱβγουσῃ ἰδ Ῥγοσοάθην οὗ (μοἷν δββιυπηϑὰ 
Ἰεδ]ον, δὰ ὈΥ̓͂ γοδϑοῦ οὗ βυ σῇ θα ργθββϑίοῃβ οὗ Ηἷ5 
δὲ ΔΡΡΟΩΣ ἴ0Γ0, δηὰ ὙὙ870 πιϊδυπάογβίοοά ὈΥ 

[5 Μενιπρεβ: “1 δ πῆδὴ σομπδίαος πιδιτίδρο ἰῃ ἃ Ῥγοροῦ 
Ῥδῶς οὕ νιον, [ἃ ἰθ δῇ ΟΥ̓; Ὀπὲὶ {Π 6} ἰξ ἰθ 6 ὨΘΟΘΘΒΩΓΥ ονὶ!.᾽" 
τεσ Νυμιοισσθ: “1 νὸ οουἱὰ ἰνγϑ6 πηπιαγείθα, τ 

5)) 14 Ὁ6 αλγοὰ ἴγοιι ἃ βτοϑῖ ἀραὶ οἵ ἱγουῖο; Ὀυξ δϑοίης 
ἐμδῖ πλίατϑ 39 8ὸ ογάογοά ἐξ, (δὶ τθ σδηηοὲ ἴγ8 ὙΘΡΥ͂ 
ΟὟ ΟΥΓΙΔΟΙΥ ψἱε τγίνοθ, δηὰ ψἱτποπὲ ἔδοπὶ οδηποὶ [{γν9 
πἰ δἰ], τἸϑασγίασο δμουϊὰ ὕο δἀοριϑά ποὲ ἴογ ὑπὸ βαίκο οὔ 89 
δδογε νοῦ ῥίδαβαεο [ὃ μδα, ὑακὲ τωΐμοῦ 0. ἴμῈ ρμογρϑίια) 
πΡβ Βαϊ {ἰδ 8 ἢοῖϊ ἐδ χορθεαὶ ορίμιυῃ. Ετγοπι Α. 

τοῖο συϊα ὑπο δοῆδο, Ὀαΐ [6 Ἰδοῦ Υ δαρροεῖοά. [1{ (6 ἰσυηὰ ἰδ Β. ἢ. Κ. 1,. Οοἀ. 5.8 Βγτ. 

ἴο ἐπὸ Ἰδίοῦς ατγοοῖκ, ὁ--ὸ 16 ὈδΓΟΣ δυρροτγίοά. 
μδοϊαιδη [ποῖ ΒΕΔΗΪΟΥ ἐσαοεει! Υ ἴοι] 8] τοδὰβ χυρίζεσθαι 

ἔμοῖι, τοἰχὺ ἤν Ὀθοη Ἰδὰ ἰπίο δὴ ἱπογάΐπδίθ 
δαιιγαϊϊου οὗ σοὶ ὉΔΟΥ͂ δηὰ αἰδρασγαξοιιθηὶ οὗ 
τιλυυΐὶαρο, ἰπ ορροδίιϊο ὈΟΓΒ ἰο Βοαίμ θη ἰππλο- 
ΓΔ Δι 68, δηὰ ἰο ΨΦον Βα ΒΟΉ. } 18) ἰῃ (ἢ 8 ΓΘ- 
δροοὶ. ὍΠῸ τμδὶ πιο οθιΥ δὰ νυ ἰβάομι δι] 
Ὦδηά 165 18 δυ͵δϑοὺ Ἐν }}} ΔΡΡΘΔΥ 85 νὰ ὑχγοσοϑά. 
[Ὑπὸ ὙΒοΪ9 8 ΤΙ ΟΠ, Β8γ5 ΑἸέοσὰ, “ἀπο ν 

{80 ϑίτουκβ ἱπιργοβϑϑίοι οὗ {86 ΘΔ ΔΡΡΓΌΔΟΣΝ οἔ 
πὸ δα οὗ ἰμὸ Ῥγοϑθῃϊ δἰδίϑθ οὗ ἰδίῃ μϑ (τν. 29-- 
81), δπὰ δ8 δανβίηρ ἱμῸ Οουἱ ἰδ ὴ8 Ὁποῦ οἷγ- 
ουμπιδίδησοδ ἰῃ ΜὮΪΘΩ Ῥογβθουίίοη, δηὰ ΓἈπαΥ 
αἰν βίου ἴον ἰη Θ08Ρ6]᾽8 8416 τηΐὶ δί δὴν (ἰτὴ9 
ὈΓΘΔΙΚ Ρ ἰδ τοϊδίἱ 90Π8 οἵἉ ᾿ἴθ. 116 ργϑοορίβ δπὰ 
ΤΘδοτηϊθηἀδίΐομβ οὗ ἰμἷβ σπδρίου δτὸ ἐπουϑίοσθ 
ἰο 09 νψοϊχοαὰ δδ {οδο ἴῃ υἱϊὶ. αὐ., «οἱ τοίετεηοα 
ο ἐλαησε 97) εἰγομπιδίαποοα; δῃὰ (δθ τιοδηϊῃρ οὗ 
αοα δ ϑ»ίγιθ ἴπ ἰμοῖὰ τὶν τοδρϑοί ἰο [86 βι.086- 
ααθῃΐ 8,68 οὗἩ 80 ΟΒαγοῖ, ἰο Ὀ6 βου ὈΥ σαγέ- 
“ὦ εοπιραγίοη απὰ ἐπ ξγεηοο ποῦ ΤΑΒΌΪΥ δϑϑυπιοὰ 
δηὰ ταἰδδρρ] θά. Ἱ ΠΠΔΥ 8180 Ῥυϑηνδθο ἐμαὶ ἴῃ 
ΠΑΡΑΪΥ ΔῺΥ Ρογίΐϊοι οἵ 86 Ἐρίδβι]68 885 (89 μΒβαπᾶ . 
οὔ δΘουχϑοίογβ δὰ ἱπίογροϊδιουβ Ὀθθη Ὀυ816᾽ ἐμ8ῃ 
βοτθ. Τὴ ΘΌδΘΠοο οὗ Δ}} δϑοοίΐο ὑθῃθΠ οΥ ἔγοια 
1Π9 ΑΡοβί]θ᾽ 8 δάγνίοο, οὔ ἰμὸ ροΐϊηΐ μθγο δϑοοίϊ- 
οἶδ νΜγ85 Ὀιυθίοδὲ δη ἃ πχοβὲ τι ἰϑοβίου οι δ, γγ88 ἴ00 
Βίγοῃ ἃ ὑθδι ἐπ 0 ὩΥ ἰο 6 Ἰοῖν ἴῃ 118 οΥτἰ χὶ πα] ο168.- 
Π685.᾽»} 

ΥΕΒΒ. 1,2, ον οοποθσείηρ, τἴδ6 1.6 
ὙΒοσϑοΐῖ γὸ συτοῖθ ἴο τη6.--ἰ “ΕΔΟΙ οὗἉ μἰ8 το- 
ΡΙ 165. ἴ8 ἰπιγοἀποοα ὈΥ͂ (110 ργϑροβί(ομ περί, 88 
6 γ9.᾽ ΕΡ8.]7.---;ί 16 κοοᾶ.---ὙΠόγὸ ἰδ ΒΟσΘ 8 
ΒΥΔΟΒΥ ΠΟΥ, 88 ἰῃ χὶ. 16; Βοῃ. χί. 18. γθ 
ταϊρσηῦ ἰμδογί : 4] βαυ,᾽ ΟΣ: “ἶἰῦ 18 ΤῺ ορίπϊοη,᾽ 
[οπθ βρροβο (μαὺ {μη Αροβί]ο 8 μθσο ἰδκίηρ 
ἊΡ ἴδ Ἰδηρυδρὸ οὗ (89 Ερίδι16 δα ἀγοϑθβϑὰ ἰο ᾿ἶπὶ 
δηὰ εἰ Ρπιΐης ἰδ: “1 ἰΒ ροοὰ, 85 γοῦ ΒΆΥ, Οὗ 
ἰμηᾳυΐγο.᾽ Απὰ ἐμὶ8 18 ὙΘΥΥ Ῥοββὶ Ὁ]6, δῃηὰ ζη8ΎΥ 
βοσοῦῃέ ἴον {89 086 οὗἨ ἐδο δβίγσοηρ ψογὰ καλόν 
δοσθ. [ὑ 8 δαορίοα δοποθββίυθὶγ) ΤῸ αἰιθ8- 
ἴοι ἐβ, ΒοΟΎΟΥΟΡ, ὙΒΟΘΙΒΟΣ ὈΥ ἰὺ ἐμθ Αροβι]θ 
ἸΔΘΔῺΒ ἰ0 ΟΧΡΓΟΒ8 {πὸ ἰάθα οὗ βυϊ Δ Ὀ]ΘΏ 658, ΟΥ̓ 
ΔΙΊονν ΔΌΪΘΘΒ8, ἰῃ δοπϑίἀογαϊίζοη οὗ ἴμ6 ΒΌΡΟΓΪΟΥ 
δαάνδηίαμο οὗὨ οι δον ὈΥ͂ Τοϑβοη οὗ {π6 το] κίουβ 
οΡΡογίυ πὶ 98 ἐξ χανο (σοπρ. γϑτ. 26); οὐ ΒΘ ΒΟ. 
ὯΘ ὨΘΥΘ δὰ ἴῃ υἱονγ 89 τποτὰὶ Ὀθδυὶν οὗ οοηϊὶ- 
Πθμ606. ΠΠ τὸ πυπάογοίδπα ἰἰ γοϊαίί νον, ἰἤθ 1 
οδῃποί Ὅο ἱδήοτγοά, 88 ὈῪ ΨΦΈγοιο, ὑπαὶ ([μ6 ορρο- 
Βα 'ἱβ ὙΧΟΏ, “παρα δέ ἰαησοτο;" δηὰ 8ὸ (δ9 
τ] δηα αἰ ΚηΪΥ οὗ πιδυσίαρο 88 βοί οσ ἢ ἰπ (ἢ 6 
οοπίοχί, 0.1} τϑιηδὶη ὑπεοοιοαὰ. “Τιἷθ ἀρτθοδ 
Ὑῖυ (6 δον ἰῃ {86 ργονίουβ ομδρίθνρ. Οοπιρ. 
Ῥαΐονγ τύ. 7, 8, 26, 84 (τι]ά.}, 85 (6πα), 40. 
“ἀοοἄ;᾽ ὦ, 6., Ὀθοοταΐῃς, ΒΌΣ 816 ΤῸ ἸΙΌΟΡΙΥ δηή 
Θσϑιρίϊοἢ ὕγουι [ἢ 6 Ἰηϑυγΐαο ἀϊι6, γον, 8, ἀπὰ 7ῸΓ 
θη 0 ῬΟΥΟΓ ΟΥ̓́Θ᾽ ΟΠ 686] 7, γ0 . 4; [ροοΐ, ποΐ ἴῃ 
Υἱοῦ οὗ Ἰηαυυΐδρθ 88 ΟΥσΙα}}} ἀοβιίσηοα; ἤον ἴῃ 
{π80 6886 ἐΐεγ88 ποῦ ροοὰ ἴον ἃ τηλῃ ἴο Ὀ6 Δ]0ῃ6 : 
Ὀυΐ ροοῦ ἴῃ Υἱοῦ οἵ ὑμο ονἱϊβ ψῃΐοῖ δὶπ ἢδὰ 
οηροηάογοά, δὰ ὈΥ νοι ἴὰ δὰ τηλτγοιὶ (ἰναῖ 
νη] ἢ 88 ἀοβὶχηθὰ ἰοὸ ὍὈ6 οπ6 οὗἩ πιαη 8 ον ϑ 
Ὀ] 6951 55]; [πουσὰ, ὁπ {16 οἱ βοῦς πηπιὶ, {πὸ ἐσὲ 
οὗ “ἰουσδίῃ ,᾽ πιθηἰϊοπθὰ ἴῃ γϑγ. 1, 18 αἰ νγα 8 ἂσ- 
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οοπιρϑηϊοὰ πὰῖϊῃ τοηοάοϑὶῦ διηοης {πὸ οἰ δδίθ. 
[᾿“Μυσ ἱπρομυ ν,᾿" δα 8 ΒΙΔΏΪΟΥ, “888 Ὀθθη 
ἐμ ρ]ογοὰ ὈΥ {1.10 δαγοοδίοβ οὗ οο ΌΘΟΥ ἴῃ τοδκίης 
(ἷ8 νοτγὰ (καλόν) τηθλῃ “ἸΟῪ ̓  ΟΥ “ ΠΟΌΪο,᾽ δὰ 
Ὀγ (μὸ δἀνοοσδίθβ οὗ πιδυσίδμο ἰῃ ἀορτοοϊδιϊδρ ἰΐ 
ἴο τόδ “ σΘομνοπὶθηὲ [0 αχἰ βίη οἱ Γουξοδίδηοοϑϑ. 
ΤῊο οὐνίουθ τυοδηίΐης ἰ6 πο ἔσθ οὐ6. [ἴ 16 υϑοὰ 
88 ἴῃ Αγίϑίοι]θ δηὰ 86 ασγθοξκ ποδὶ Ὑσίϊογβ χ6- 
ὨΘΓΔΙ1Υ) ἴον "φοοῦ,᾽ Κὸ “Ρυϊστυπι᾽ ἰπ 1,διΐη, 
ορροδβοὰ ἰο “ἐωγρε,᾿ ξεξκαὶσ χρόν, " δαά ; ἀιπιὰ ἐδ ΟὨ]Υ 
Ἰ)πι:ἰδιίου ἰο 6 Ρυΐ ὕροὶ ἰΐ ἰβ ἐμδὺ δι ρρ] θὰ ὈΥ 
ἐπ οσοπίοχί.᾽" [0 πη68η8, ὀεαμέ μέ, »γαϊδειοονγίλῳ, 
γοΐὶ ΟὨΪΥ ὑπάεν οογίδί οἰγουπιδίδηοοθ, δὰ ἴῃ 
υἱον οὗ {86 ἰταὶϊϊ8 (8 οχδὶἰιθὰ. Απὰ 50 4]] 
τουϑί δι πιῖς 1 το ὉΘ6, 88 6. 3.,. Ὑδ6ῃ Ὀγδοιδοὰ ὈΥ 
Ῥαυϊ. Βιαῖ ποῖ πῃΐϊνογβα ἶγ, (0 δοσίδί ΠΥ Βο σδῃ- 
ποῖ ὃ6 δυρροϑοὰ ἴο0 οοπίγοάϊοί ᾿πίοες 05 4}}}7 ταὶ 
86 Β8γ8 οἰβοῖν 6 γ0 ΟΥὗἨ ΣΔΡΥΪΆ 6, ΔΒ ““ ΒΟΏΟΣΒΌΪΘ ἴῃ 
4}}; ΟΥ 248 ἃ ἴγρ9 οὗ τ1π6 ππίου οὗ (πο ΟΒυτοῖ τὶ 
Ομ εῖβι (ΕρἈ. ν. 38-82); οὐ 88 8 ἰδίηρ, πο ἴοὸ 
ζοτὈϊὰ νὰβ οὔθ οὗὨ (60 δίζῃδβ οὗ ἔδοὸ σγοδὶ δροϑ- 
ἰΔ6γ].--ἕἰΟΥ ἃ τΩ8Π;--᾿ Ανϑρώπῳ ἀοθδ ποὶ 
δβίαπα ρῥγϑοΐίβοὶ υ ἕογ ἀνόρί, ΑἸΙΒουρὰ, οὗ οοῦτθο, 88 
ἐδ σοηίοχὺ 5ηοῖνδ, 9 8 ἰδ ΠΟΥΟ τρϑϑδηΐ: 
[πῆς ἐπα, 88 ΜΟΥΘΡ ΤΘΙΏΔΥΚ8, ποὲ ΤΠΘΡΘΙΥ ἴῃ 

Ϊἴ8 βοχυ8), Ὀυὺ ἱπ 18 ΒΌπιδΔη οδρδοῖῖγ. Τθυ8 ἴῃ 
Δι ἀθορονρ στοΐδγϑθησθ 'ἴὲ πουῦἹὰ ἱποϊυἀθ ὑπὸ Οἴ ΒΟΥ 
ΒΕΣ 8150.᾽ ΑἹΨν.7. --Τοῖ ἴο Τοῦ 08 ἃ νυοσϑλδῆ .--- 
ΤῊ 5 ΡΏσϑδο (86 ΔΌΪΠΟΥ ΓΟΥΣΙΠΘΕΪΥ υηάογχαίοοά, τὶν 
Ἀὔοϊκονγι, ἴο ἀοποῦθ Θοῃίΐηθη 6 ἴῃ {Π6 Ττδύτ]δ κ9 
δἰαίο. ἴπ νδϊὶοσὶι 6886, μοι, ἰἢ6 τορὰδ ἰπ γο Σ. 2: 
«1ο δαῦς ἰδ ον νίἰΐζε,᾽ που]ά δ δβοχυαὶ ἰηἰ6ν- 
ΘΟοῦγΒο ἐπ [ἢ 6 τηϑττΐδρο βίδιο; δῃηὰ γὙν 8-ὃ νου]ὰ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 ἃ σανγγίηρ οὐοἱ οὗ (80 βδ8ι9 ἰάθα; δηὰ, 
καλόν πουϊὰ Ὀ6 οαυΐϊγνα]οην [0 “ΤΏΡΑ ῚΪν Ὀσδαί- 
[α],᾽ ἴπ οοτγοβροπάθηοο ΜῈ {π0 ἰθηάοσ ἴθοὶΐπρ 
ἐπαρ] ϊοά, Βαϊ, δραγί ἔγοιι δὶὶ οἴμβοῦ βφτουπαμ, 
Ὀοΐὰ (Π6 τι ο]6 σομίοχί 85 ὙὉ0.}} δὲ (ῃ9 υδῶρὸ οὗ 
Ἰαησύυαρο (ἔχειν), 168 τὸ ἰ0 δοὶἄο ὉΥ {μ6 σοπι- 
Τλοὴ ἰπιοτγρνοίδιΐοη, τ ὶοδ ἰδ κ08 {86 πψογὰβ ἴὸ 
τὴ 68 δοχυδὶ οοῃποοίΐου ἰῃ ζΟΠΘΓΌ] (886 ἰη θη. 
χχ. 6; ῬΓΟΥ͂. Υἱ. 29) οΥ̓͂ πδίοδ (δὲ οδουττίπς ἴῃ 
τηλυτίαμο ἰβ 0026 Βροοῖθθβ.0 Αμπὰ ἐμπὶ8 ἤτοι οοπιθα (0 
υἱονν ῬΓΟΠΙΪΠΘΏΪΥ ἰῃ γον, 2. [80 ΑἸέ., Μογοῦ, 
ἂο ειιθ. Απὰ υπάουδίθα Υ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ οογγοοί. 
Βαι Ηδιιοῦα, Δ ἰΌγ, ΗθηΣΥ, Ηοάρο, Βαγηθδ 
δηὰ οἰ γΒ, ἰδκο (Π6 Ῥἢ Γ880 ἃ5 τηοδηΐηρ τηδττίαρο, 
αἀἰγϑοῦ δηὰ ρυϊμιδυγ, ἥπαάϊης βυρρονί ἐὰ ἐδ 18 
ἔροπι σογίδἰϊη βυρροδβοὰ οἷἶδϑβὶοδὶ δηδιοχίθβ. Βαυὶ 
(ὲβ ἰ8 δογί ΠΥ ἃ ρογριοχίηρ δά πϑοάϊοϑβα ᾿ἰπηὶ- 
ἰδιΐοῦ. δ] πογὸ οὐ άθῃ)ῦ βίανί δ σἱτἢ ὁ Ὀγοδά, 
δῃὰ βυγοὶῦ ὙΟΥΥ͂ ΟΥΘαἸὉ]6 ργοροαί(οα. “ 6 ΓῸ 18, 
Βο πουϊὰ 8ᾳ., “ποίδίηξζ ἩΓΟΏΖ, 85 ἰΠ6 Ψ6 8 
διυρυοά, Ὀυϊ ΓΑΙΒΟΣ Βοπιοί ἰῃ ς ΥΟΥΥ͂ ΡΥΘΡΟΥ, ΠΔΥ, 
ΥΟΡΥ͂ ΒΟΠΟΓΔΌΪο, ἰῃ πανίπᾷ ποι ίηκᾳ δί 81} ἰὸ ἀο νι 
ὙΓΟΙΘΏ ΟΔΓΏΔΙΪΥ,᾽ 88 ὑπ 66 ΘΟΓ(ΔΙΏΪΥ 'ν88 ἰη δι} 8 
6880, δηὰ ἰπ ἐμαὶ οὗ πιλὴν οἰποσα 0 ΓὉΣ γν 189 
ΤΘΆΒΟΏΒ αν σίνοη ὑδοιηδοῖνοβ ὕὑρ ἰο 6 ᾿ἰΐθ οἵὗ 
ομιδδίθ δ] θ8ογ.] 

ἴπ τϑὺ. 2 ᾽'6 ργυϑϑϑηίβ ἰὁὸ ὺβ ἱπ οοῃίγαδὶ στὰ 
ὑδο ἰά681] καλόν 19 Γοδὶ Ῥγδοιΐοαὶ ποοὰ.-- -Ῥ Ὁ ΟἹ 
δοοοῦσπῖ οὗ [““διά νὶϊ ἢ {π6 Α66. ἱπάϊοαῖθα {19 
στοιπά (ται10), ποὶ {86 δἷπι (ποῖ ϑνϑῆ 8676), δῃὰ 
0 ἰ8 ΟὨΪΥ ὈΥ ἱπρ! Ἰδαίου ἐμαὶ ἐδ 6 ποίίου οὗ ἀοδὶ χη 
68 Ὀ60 Ὀτουρλὶ ἴῃ, ἘΕονπὶοδιϊ 8 ατὸ ἰ..6 γϑϑδβοῦ 
ἴον ψ δ 86 ἰπἰ ποίου 18 χίνοη, ἰπ οτάὰον (δ 18 
ἴο ῥτγονυθηΐ ἴμοπηι.᾽ ἬΊΝΕΙ, ὃ ΧΙΕΙΧ, 6.1 ἑοσῃ - 
οαϊὶ18.---ΤῊο ρῥἱαναὶ ροίϊηί(δ ἰο (9 πιδηϊο ἃ δὰ 
ἀγγοζαίϊαῦ ϑοσχαλὶ υἱοθϑ ἡ ἢ σἢ ργοτλ]6α πῃ Οοτίπιἢ 
(Βθας "1: ναγαι ἐϊδιάϊηε4), ἰὰ σουϑθαιθῃοθ οὗἁ 0 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΊ ἘΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕΞ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΕ. 
-- 

του] εἰ ἀθ οὗ δΘοανίοσδηβ ἰο Ὀ6 ουπὰ (μοτο. Νον 
ἰο ψαγὰ οἱ ἰδοὸ ἰοτηρίδἰΐοηθ ἰμυ8 οὔοτοα ἰο ἐδ 9 
ὈΠΙΔΡΣΙΘα, ὈΥ {8ὸ οπλογιμηθαί οὗὨ Ἰορί(ἰπδίο ᾿πίοσ- 
ΘΟΌΓΒΟ ἰἱῃ ἰδ τιδυείωρο δἰδὲθ ἢ6 ΒΔΥΒ, --- ἰδὲ 
ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 Βᾶνο δ'α οὐὟῇ (ἑαυτοῦ) νυγίΐξο, 
διᾶἃ 1οῖ ΟΥ̓ΘΙΥῚ ΟΙΏΒη βᾶνΘ ὯΘΣ οὐσῶν 
(Σ ὁ εον) Βαδρδμῃᾶ.---Τὸ ἑαυτοῦ δπὰ ἰδρον ρμοϊπὲ 
ἴο ὑμ6 6βι ἢ βορὰ τοϊδιΐου οὗ ἰῃ6 ΤἸηοποβδσου. 
[Τὸ οοαίγαδι Ὀοίνθου τὴν ἑαυτοῦ χυναῖκα 
διὰ τοὺ ἴδιον ἄνδρα 188 ἀἰϊδόγοποαο οὗ Ιάξοιμι 
νυ ἰοῦ Τὰὺπ8 8}} ἐβσουχὴ ἰδ Νοὸν Τδβίδιηθηί. 
Ἴδιος 1Β ὮΘΥΟΣ τδοὲ [ὉΓ γυνή, ΠΟΥ ἑαυτοῦ ἴ0 ἀνήρ, 
ἰῃ Βροδικίηρ οὗὕὁἨ Βυβθδηὰ δπὰ νἱΐδ: ῬΟσΒΔΡΒ ἴσχοι 
ἐμὰ βϑϑινΐη ἱμδρργοργίδεθοθδα οὗ υδὶης ὕ, 
θχοδρὺ ἰῃ ἰμο χοϊδίΐου ἩθῺ {86 010 ΡΑΣῚΥ ἷκε, 88 
ἱτ σοῦο, {Π6 ῬΥΟΡΟΓΙΥ οὗἨ δῃοί θοῦ; ῬΟΓθδΔΡρΒ ἔσγοσα 
86 ἱπιρογίδηοο οὗ ροϊπίίπρ οὔἱ {πδὶ (6 υιδθασια 
ἦδ 86 πδίυγαὶ δάνΐδος οὗ ἰμοὸ π|ὶΐ0.᾽ ΚΞΤΑΣΓΕΥ. 
8.6 ἬΝεκ, ἡ ΧΧΠΕ.] : 

[1116 [πὰρ. ἐχέτω, ἐδὲ λασε, ἰδ Ὡοῖ ἰο Ὀ6 οοπείγυοὰ 
Δ 8 ῬΟΓΙΛΙΒΕΙΥΘ ΟὨΪΥ͂, Ὀαΐ 1ἰ σδυσὶθα πὸ ἴογοΟ οὗ ἃ 
οοτϑ5α [9ΕτΡ, Ον. ὅταν. ἃ 420, ΟὈ5.1: “Τὰ 
τωρογδίϊνο ἰΒ υδοὰ βοὴ βοσηοί ἷηρ οὗ ἀδοϊδίου 
ΟΥ δΔυϊ ΒΟΥ 18 τδηίθᾶ, δὸ ἐμαί (6 τηογὸ οἶνὶ] 
ἔοτῃ οὗ ἐδο Ορίδιΐνο που! 6 ουἱ οὗ ρὶδοε ᾽᾽], 
85 6 οὐ ἀδηί ἔγοτῃ ἐμ δῆδίομῃυ οὗ (ἰὸ δυδϑοαᾳυεπὲ 
᾿προγδνοα, δηὰ ἔγοια ἰδ σϑϑβοι ὈΥ Ὑῖο 10 18 
δυϑίιαϊηοὰ. Βυὶί, ᾿ἰζΖ ἃ οοξπιδηά, ἤθη οὗ οουῦΣδο 
γψγα τηυδὲ Ἰἰεΐξ ἰἢ 6 “φρο οπδ,᾿᾽ Ὀοΐἢ οὗ δὴ δυὰ 
ὙΟΙΏΔΏ, ἰ0 ΒΌΟΝ 85 ανο οί ἰδ6 εἰ οὗἨ οοπῃίἰ- 
ΠΘΏ60 (δοίερ. τ. 8, 7, 80, 87). Ηετο ἰμθὴ ΨῸ 
δυο 8 Υἱϑνν οὗ τωδυσίδκο ἴῃ (8 ΟὟΤΟΙ δβρεοὶβ δηὰ 
ὈΟΑΣΪΏΜΒ, 88 ἃ δαίορφυδι ἃ δρδϊ δὲ ἱποοπίΐμοδοο. 
Βαυὶ {μὶ8 Ῥοδκαχορκίοαὶ οΥὁ Ῥτγδοίϊοδὶ υἱοῖν οὗἨ σωϑ.- 
γίαχο, 88 τηϑοιΐης 8 δομῃίδιραιοὰ ποοοβαὶϊν, ὈΨ 
Ὧ0 6888 ὁΧΟ]ἀ68 ἐἰ6 1408] νἱονν αίντϑη ἰὰ ΕΡΆ. 
γ. 294, ον, 86 ΝΟΘΏΘΟΥ ΒΔΥδ, “ΜὙἘο τηυδέ, ποῖ 
οὐθυίοοῖς {πὸ ἔδοὶ ἰμαὺ δὶ 16 Βογα ποὶ ἰχοδίΐῃς 
οὔ τπιδυτίδρο ἴῃ ΚΌΠοΓαὶ, θὰ  ΟἿΪῪ ἰῃ 118 τοϊδί οι ἴὸ 
(60 οοπαϊ(ίοη οὗ ὑδίηρβ δὲ Οογίπι, ψΘΓΟ Β6 
ἰοατγοὰ ἐμ6 εἴἶοοί οὗ ποῦ] Ὀγολυάϊοθθ ΘΟ ΘΓ ὩΣ 
δοἸ θδογ.᾽" [ΓΒοεϊάθβ, ἱὲ τοῦδὲ Ὀ6 τοπθαιθοτοὰ 
ἰδὲ πιδυὶ 8] Ἰμ θγοοῦΓδο ἰδ Ὠοὶ {86 Βα6 ἰῃ ἰεὐπὰ 
Μὰ (Π9 ἰἰοαὶεἰπιαὶθ δοπποοίίου, Ὀυὲ 18 τεδηοὰ 
δὰ οἱοναίοα ὃγ ἐμ ρυγθ ον Ἡδὶοὴ πὰ ἱμ6 
Ῥδγίΐοϑ ἰῃ ᾿ἰἴθ- Ἰοπ δὰ δϑδοϊαίθ υπΐοῃ [0 ἐμ 9 
ΥΘΟΥ͂ ποὺϊοαί θηάκ, δὰ οὗ Ὑδΐο 1ν ἰδ ἰμ6 ῬΟΟΙΥ 
οχργοδβίου. Ἠοδμοθίδο ΑΡροβίὶο 8 ΒΟσο ργϑθοῦὶ δῖ; 
8 γΟΥΪΔΌ}]9 οὐγὸ [ὉΣ {Π6 ΟΥ̓] μδδοίοῃ, δπὰ πος 
ΒΡΙΥ δι οπίης ἴε ἱπάυ]ζοηοο ἩΣι μὰ ἃ οοσίδι 
Βρ 66]. 

Υκβα. 8-ὅ. ἴὰ ογάὰδρ ἰδαΐί ἰδ ἀϊτοοίΐου αἴνοσι 
ἴῃ ΥΟΥ. 2 Ἰὴδὺ διίδίη 18 ρυγροδο, 6 ζοθδ δ ἴο 
ἰποὶδὺ ρου {μ6 [}} οοπδυσηιμδίίοη οὗ ἰδ6 πιατῖῖα] 
τοϊδιϊοπδεΐρ, Ὀθίπρς ρτοτρ θα ἰο {μ18 ΟΡ ΒδΡ5 ὉΥ͂ 
(6 τοργοδϑιίδιϊοῦδ. σηδὰθ ἰὼ ἰμὸ ἰοίίεσ οὗ 1πΠ8 
Οδανγοῖι, οὗ ἃ ὑθμἀθῃοΥ ἰοΎ ΘΚ δ ἃ [8180 δδοϑίλοΐθει 
ἴῃ (μὲβ τοδροοὶ, οσ οὗ ἰδμ)ὸ δοίδιδὶ ργδοίΐοο οὗ ἱΐ 
διλοηᾷβ ἰΒο.---ἐθ᾽ τ 6 υδρδηᾶ το ᾶθσ το 
80 υνῆἧο δος ἄυο, δηᾶ ᾿ἰἰεοννίδο αἷἰδο ἴδ 6 
τὸ ἴο δοὲ 508: ἃ. ---- Ὀφειλύν οδπηοὶ {πο τ6- 
ἤἴοτο τπθ8 ΒΙΤΡΙΥ ὀφειλομένη εὗνοια, ἀμε δεπενο- 
ἰεποο, ἃΒ ἱμὸ Βοο. Τοχὶ π88 ἱΐ [ Ἧ8Δ8 οἰ οΥ' 
Βα δ ει θὰ 85 Δ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΥ Ζίοβδ οὐ {μ6 βυ μρο- 
δἰιϊου {μαὺ “1η9 ἀυθ᾽ ντ8ϑ ὁΠ6 οὗ αοοϊΐου τοϑσοῖΐυ, 
ΟΥ 88 8π Θυρβοιῃ δ], Ὀυΐ 1ὲ τοΐοτϑ ἴἰο {πΠ6 ἀπὰς οὗ 
τοδτρίακχο, ἀοδίέμηι ἰογὲ. Τὶιαὶ τηδτὶί8] ἱπίθγοουΓθΦ 
δου ἃ 606 ὉΘ δΒοὶ ἔοτι ἢ 88 ἃ τηδίέον οἵ ἀπίγ, θὈ6- 
Ἰοηχζβ ἰο (86 ἰοῦ οἰ 681] δβρϑθοίβ οὗ πὸ σ886. 
[8.0 ΗλπιΕΒ8β, Οὐγί. Εἰλίκ, ἃ δὲ, Α. ἃ., υττκα 
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ϑιιισπίελνγε, ἃ 1δ, 8]. Τδῖβ Βὸ ρυγοϑϑϑὰβ [0 οϑίδὸ- 
᾿ῖϑ8 πλογο {}}γ απ ἴθ0 ποχὶ Βϑῃῖθ806, οΟπιὶἐἰηρ ἴ0 

δοῦπθοοῖ τ τὶ ΔΗΥ͂ ΘΔ 58] ρμανί1016 ({07)ὲ.-- Β6 
υνἱΐο Βαϊ οὶ ΡΟΥΎΤΟΙ ΟΥ̓́ΘΣ ΒΟΥ οὐσδῃῃ ὈΟὰγΥ, 
πὶ δ Ὠυονδιᾶ: δᾶ ᾿ἐϊεουσίθο δ16οὸ 1.16 

Βυδθαπάᾶ παῖ δοὶ βοῦσοι οὐὸσς 8 ΟὟῈ 
Ὀοάᾶγ, Ὀπὶ ῖδο υυἱ0.-- στο Β6 ΒΟ {πδὲ ἰΐ ἰδ 
᾿ρ 1οἃ ἰπ 1.6 ΥΟΥῪ πδίατο οὗ τιδυτῖδβο, (ποὺ [86 
ἐτϑοιϊίηρ οὐ ὙΣΒΒ οΙἀἰπα Ὀ6 ποὺ δἱ 189 σδργίοϑ οὗ 
εἴμ μογ Ῥάγιυ, Ὀαὶ {πὲ 680} 8 Ἰοκχιεἰπιδὶο 
οἰδῖτα προῦ ἰδὸ ὈΟΑΥ͂ οὗ ἰδ Οὐ ΒΟΡ, διὰ μ88 8 υἱχιϊ 
ἰο ἐϊ5 ϑῃη]ογιαθῶῖὶ. Τμὶ8 18 ἃ γϑοὶ ργοοὶν ἨἩΒΟΓΘΌΥ 
δ΄'οτιθ λϑυγὶδρκο τϑοοὶοδ δηὰ τα ἰδίῃ ἰϊβ ἸΟΠΟ- 
ϑιηοῦβ σμδυδοῖοῦ. ΤῈ6 6]}}}00816 δὲ ἐδ οἷοβο οὗ 
686} οὗἩ ἴδοδὸ οἶδιι5ο8 5 ονἱάἀοπί, δὰ ἐδο ποπιΐ- 
πΔΙΤο5 τοῦϑὺ πατθ ὑμβοὶῦ Ὑϑγῦβ δβυρρὶϊοα ἔγομι 
Μὲ ῥχοοϑάθβ. ἴπ 9 Οχργοδδίοη : ἴδ τὶΐο αὶ 
ποὶ ῬΟΙΘΩΥ ΟΥ̓́ΣΡ λε7 οιἱοῆ, διὰ: ἐβο Βυδθαπὰ διὰ 
πο }οΊσΕΥ ΟΥ̓́ΘΡ᾽ ἠΐδ οτρη, ΒΟΉ ΚΟ] ἀοίοοὶϑ 8ῃ ““ 6]0- 
δὶ γαγδάοχ." [“1η6 ᾳτουπὰ οἵ {ἐμὲδ Ὀεϊος 
αποίλετ᾽ 9, ὙΝὶ1ϊ6 (ΠΟΥ αγε (δεῖν οἵοπ, 18 ἴο Ὀ6 ἰουπὰ 
ἴῃ [86 ΟὨθηθ85 οὐὗὁἨὨ ὈΟῸΥ ἴῃ πδίοι ἐπ πιδισίδβο 
δίδι ρίδοθβ ὑπο. ΑἹ,ν.}. 0 ἰδ ἴο ἐμἷ8 "ρονοσ᾽ 
ἐμδὲ τπ6 ποχὶ ἐπ) ποιΐοη νοΐοσβ: Ὠοίσχαπα ποῖ 
οὔθ διοῖβοσ. Αἱ δὴγ ταίο, ἰὰ διιοσηὶβ ἰὼ {11 
βδῖχδ [πἰηφ, οὶ ΒΡ ἯΡ ΒΑΥ, “ οὔ ἰὶ8 ῬΟΤΤΘΣ, ΟΥ, 
“9 γοῦτ Ὀοάγ,᾽ οτ, “ οὗ (89 ἀπο. ὙΠ Βαῖ Πο ἴοτ- 
45 ἰκ ἐδ ΔΡΌΪ ΓΑΤΥ τοΐυδδὶ οὗ ᾿ἰη θυσοῦγδο πῆ θη 
[Π6 ΟἶΒοῦ ρῥδγὶγ ἀθδίγοβ ἰ(. Ἑχοορὲ ἐξ ὈΘ, εἰ 
μή τι ἂν. [186 ἂν ὈΟΙΘΏκΒ Ο τὸ ΟἹ ἰδ9 δί- 
ἰδοδταθῃὶ οὗ ἐμὶβ ρδγίϊοϊο ἰὸ οἶμον δὴ υϑυῦδ, 509 
σε, ἃ 430, ΟΌ5. α.]. ΤΉΘΓΘ 8 ΒΟΥ 8 Ἰἰπιϊϊ δίΐοῃ 
ὍΡου [80 δῦογτο Ῥσοβίδἰεῖου [6 }} 8 6}}1ρἐ}66] 
ἰπ ἤοστα : δηά, ἐβοῦρὰ ἰξέ πνουϊὰ ποίυ αν Ὀ6 δυΡ- 
Ροϑοὰ ὕγοιυ ὑπὸ ρῥυθοθάϊΐηρ γοσγῦ, ῥἰδίπ]γ 1πιρ} 108. 
ἃ τιοἀ᾿ϊ δοδίλοι ἴπ τιϑδηΐηρ. [{ ἷΒ ποὶ “ ἀοΐγαυά- 
ἱπα' τ18δὲ δὸ δ οντβ, θα “δοδιδί ἰπ κα, 88 16 ουὶ- 
ἄθωϊς ἤγοτῃη {89 δρροηὰϑὰ οϑοπάϊ ἰοῦ), ἐμαὶ ὉοίᾺ 
Ῥδγιΐοβ δα δργοθὰ ὉὩροῖ ἰἰ, 80 ἐπὶ (86 γἱρλίδ οἵ 
θΟΙΒ φανιΐϊοθ δῖϑ Ῥγοβοῦυθὰ: ἔζοσῃ ττῖτδ] 
δεκιοοιθῃῖ, ἐκ συμφώνονυ. Βυὶ οὁγοη ἔπ θη 
ἐδο δρυδηζοπιθηῖ τηῦσδί ΟἿΪῪ 6 ΤΟΣ ἃ [ἰ1260, πρὸς 
καιρόν. ἸΤπὶα ταὶς ἱπαάοοὰ ἀοποὶθ βοῖιο ρδΓ- 
ἐἰσαϊαν, σερίίαδίε οοσαβίος ὑμδὺ τοὶ οοου, οἰ ρ 
ἴας βο δοβδίποηοο. Βα, δοσογάϊῃρ ἰο Ἰαίδὺ 
πδδγο, ἰὰ τηυϑί Ὀ9 ππαοτϑίοοα οὗ δοηθ ἄχοἂ ἀοῦ.- 
πἰΐς ρογϊοάὰ [Φοἱῇ, ὃ 88, 2, 8]. Απὰά ἐπὶ πιοδηΐηρ, 
8 ϑυϑιαἰηθα ὮΥ (16 ῬΌΤΡΟΒΟ Οχργοβϑϑα, ἱῃ ἰἰδ 
ψ οἷο οχίθηιὶ. Εἶτϑί, Β6 πηϑηξίοηϑ σοὶ οΌ5 θχοῦ- 
αἶδο5, ἴον νυ σἢ (ΠΟῪ τὶρς τὶδ ἰοὸ Βαῦο {ἰπ|9 
Δπὰ τοβὶ.-- -ῆδὲ γὙ0 ΤΩΔΥῪ Εἶνο γοῦσδοϊν δ ἴο 
ῬΤΑΥΟΘΙ, --- υημἀϊδιυγθοὰ ὈΥῪ [86 οχοϊίοτθηΐδ οὔ 
ἰδ}5. το Ὑ Ῥδδϑίοη. ΚΒΟΣ ΟΧ γϑοτ ἀἱ Δ ΥῪ δδὰ 
Ῥτγοϊτασιοὰ ἀογνοίΐοπδὶ ὀχοροῖθοδ ψογὸ, ἷπ Ἰλίου 
ἔἴη08, οηοϊποὰ ἴον Ῥδυι σαν {οδιγ8} 50880Π8, 
οοπηροιοα πῖῖὰ βϑιϊρβ (ἢ θη66 ἐμ6 δαἀάϊιίοη ἰὰ 
10 Βοο. Τοχί. οὗὨ τῇ νηστείᾳ καὶ), Απὰ ἱὲ ἰδ ρο8- 
δῖ]16 (παι 186 Ὀσχίπηΐη 5 οὗὨ 1818 συ δίοπι δγὸ ἐὸ Ὁθ 
ἴσαμὰ ἰπ (8 μονΐοα, ἐδου ἢ Βασι ΘΟΔΒΟἢΒ ὙΓΟΓΘ 
ΟΥ̓ ΘΠ} οὗἩ ἃ ῬΌΓΟΙΥ ΤΟΪΌ ΙΔΥῪ οἰδύδοίθυ. Τπδὶ 
ἰπάδαϊκοηοο ἰπ βοχυδὶ ἱπίδγοοῦτδο ἀἰὰ ποῖ οοτηροτί 
ἩΪ(Ὶ ΒΟΙΥ͂ δο] ὁσα πἰτἶ6 5, γγ85 8 ροϊπί δοϑυυηϑα δ᾽ ἐκ 
ἴβ 188 Θ]ὰ Τοδιδηιοπὶ (Εσ. χίχ. 16) δπὰ δπιοηρ 

πδιϊοηβ, [ςΥοί, δ Βδυ]θ88 "Ὁ }} βαυβϑ, 
ΟἈγιιμολε ΕἸλίΣ, ἢ 44, ο., ““τ1ὸ τὸ ποὶ (0 80}- 
ῬΟ586 ἐδαὺ [ἢ Αροϑίῖο τηϑατύ ἰο0 δαὺ (δδὶ ϑισι δὺ- 
ΒΓ ΠΘΙΟΘ ΜᾺ 8 ὨΠΘΟΘΑΘΑΥῪ ΘΟ ἰἾ ΟΠ ἰο 8 δρὶ τὶϊ οὗ 

[5 “Οὐ ἔῆοδο ψογὰθ τὲ δἑπογνασγίο Ἀγεπδα ἐδὸ ὑτβοὶΐοθ 
ΟΥ̓ πιατιίοά Ῥοδοῦϑ Ἡνίοβ δραγὲ ἰπγουχὶι ἴλ0 δοάδο οὗ 
δαὶ." διλυιετ.] ᾿ 

ῬΓΔΥΟΥ ἴῃ ροηθναὶ, δα  ΟἿΪΥῪ ἰἶαΐ 10 τῦᾶβ ἃ βιι 8 Ὁ]9 
δηὰ ΒΟΟΟΘΒΒΑΤΥ γΟδῸ}} οὗἩἨ {11686 Ῥϑου αν οἰγοιη)- 
δίδποϑθ ἰπ Ἡ 1Θ ἢ {89 ϑοὺ] [ο]ῖ πιονοὰ 10 δροοϊηϊ 
ἀονοῖζοα ἰοναγὰ Θοἀ. Τὸ {6 Αροβιί]δ νὶιο σϑ- 
ἐδγαθά {πὸ ΟΠ νἰβιΐδη᾿ 8 ϑηϊγο 11{8 ἃ8 ὁὴ6 οοπίΐηι- 
οὐβ διὰ ροσροίυ) Ῥσδγοσ, ἰὺ γγδδ ἱπυροβδ ὉΪ9 {μαι 
Βοἷ δοδιϊμ ΘΏ99 ΒΒου ὦ ΔΡΡΘΟΓ 88 δὴ δδοϊιϊθ γο- 
αὐυἱδὶῖθ ἰ0 ῬΓΔΥΘΡ, ἤγοι [ἢ βἰπρ]9 ἴδοὶ {μὲ ἢ 9 
8Δ)]ονοα οὗ πο ϑη]ογιαθηὶ ἨΠΔΙΘΥΟΥ Ὑ ΒΙΟΙ ͵685 ποῖ 
δοοοσιρϑηϊθα τἱ ῬΓΑΥ͂ΘΡ δπὰ ὑμπδηϊεδαί τΐ ς᾽ 1 
Τί ἐν. 4].--Αὡπᾶἃ ὈὁῸ τοκοῖδοσ εβαίἢ.---Τ ἰϑ 
ἰοάϊοαίῖθα ΦΌΡοσο δὶ 6 8}}ν (}.6 γοβιυϊωρίΐοι οἵ τὴ8- 
γι] ἰδίογοουγθο. ᾿Επὶ τὸ αὐτὸ, ἃ δοηδίτμοίϊο 
}»Γ “σοῦθ ἰοβοίῃοῦ δηὰ σχοιδίῃ ἰορο- 
δον. Τὸ ἀορθμάοποθ οὗ ἦτε ὕροῦ ἶνα ἰδ 
ΒΟΙΠΘ δὲ ΥΘΙΏΔΥΚΘῸΪΟ : ὨΘΏΘΘ ἐδ9 τοβαϊηρ συνέρ- 
χεσϑε (Ἰτωρ.)ὴ. [Ι{ πογονίμοῖοδδ στοϑίβ ὁ βοοά 
ἄτουπάμ. 

Τμοὸ ᾿ἰταϊϊαίίου οὗὨ ἰμ0 ] δβέϊηθμοο ἰὸ ἃ ἀοᾶ- 
πὲΐθ ρονγίοι,, ἱποϊμ ἀθ5 ἐπττο οὈ͵οοίδ, (.δὺ (Π6Ὺ πϊρσἂς 
ἴἰανθ ἸοϊθυγΘ [ῸΓ Ῥγαγονῦ, δηὰ ποϊχζοΐ Ὀθ9 υπϊϊοὰ 
δειίΐη. Το Τόδϑὸπ ἴον ἰπὶ8 ἴθ --ἰ αὶ δραῖδ 
ἸΔΘΥ ποῖ ἴοῦρὲ γοῦ ᾿Ὠσοῦυ ἢ γοῦν Δ σοΟοΣ- 
ΕΙΏΦΏΟΥ.--ΒΥ (μϊ8 μΒ6 Ιβόϑῃβ 8 ὈαίσΑΥΔὶ ἰηίο 
μδὲὶ δρφδαϊηδὶ τδ1Οἢ τοδυσγίαρο ἨΔ8 ἀθδὶ χηϑὰ ἰὸ ὃθ 
ἃ Βοΐοσιδγα, νἱΖ., ἰλοδο ζογηϊοαιἑ οηβ ὙΠΟ ΘΓῸ 
σδυδοὰ ὮΥ ἱποομίϊθησο. Τβμαὶ δυο ᾿πσομἐ  ὨΘΏΟΘ 
οχἰδἰϑα διβοῦρ βοτὰ Ὰ8 (ὁ Ὀ6 ἰπΐοστοα, ποῖ ΟἿΪΥ 
ἤγοσα ἐδοὶν βοσυϊϊδσ οἱ ουπιβίδηοοθ, Ὀυ1 8190 ἔγοτῃ 
80 ἴδοι οὗ ἐποὶν Ὀσὶπρ τοδυεὶθα, το βῃονοα 
ἐμαὶ ὑ8ὸῪ δὰ ποὶ {πο αἰἶξ οἵ σοπιϊθη09 (6ΟΙΡ. 
ΥΟΥ. μ ΤῊο Ὀοίγαγαὶ (βσουρσὰ ἱποοπίϊποηοθ (9 
Αγροδιίΐο δδβοτίὈθδβ ἰὸ ϑαίδη, Τὴ 18 ΠΟ 670 ΖΌΓΣΠΣ 
οὗ βροοοῦ, χγουπᾶϑαὰ οὐ {μ6 δβιυρροσίιϊοι ἰμδὲ 4}} 
ΟΥ̓] ἰδ ἐο Ὀθ δειγ δυϊοά ἰο δαίδῃ. Νοὶΐ μον ἀο68 
ἴξ ΤΟΙ͂Ο Β ΡΥ ἰο βο οϊλομϑ ρῥγδοι βοὰ οἱ ἐπ 6 πὶ 
ὉΥ ἐδο μοδίμοῃ, δα ἐβουῃ βαίδη σψόρο Ὀυὺ δη- 
ΟΥΒΟΡ πδηῖθ {0 Ἅ“ οδίμοι,᾽ 1:6 ϑῃθιηϊοθ οὗ ἐδ9 
αοθρο]. Βυὶ ἱἰἐ βἰγὶ Ε  δοοογὰβ πὶ 186 Ὑ80]9 
ἀοοίγίπο οἵ βογὶρίαγο, δὰ οβρϑοὶν τὴ Ῥδυ}᾽ 8 
ἰοδοδίημβ, ἐναῦ ἔθ γὸ 18. δι 0 ἢ} ἃ ᾿οϑίὶ]θ ΟΥ̓] δρὶγὶς 
οσχἰβεϊηρ, ὙΠΟΘῸ Ὀυβίπο 88 ἰὰ ἷ5 ἰο Βοάυοο (Π9 Ῥ60- 
Ρὶθ οὔ ἀοά, δπὰ νῖδο, οἱ ἰμὲβ δοσουμπί, 18 βιγ]οὰ 
ῬΓοδιλ ΒΘΕΕΥ ““ἐμο ὑοταρίον᾽᾿ (ὁ πειράζων) (Μαιι. 
ἦν. ὃ; 1 ΤῊ θ88. 1ϊϊ. δ). Βαΐ ἐδπο δοὶ οἵ ἰοτηρίδίϊοι 
(πειράζειν), ἴὰ 8δο ΤῈ δΔ8 ἰξ ῥῬτοοϑθϑὰβ ἴγοιῃ (μῖ8 
δρίγὶϊ οὐὁἁ οὐἱ!, ἴα υἱγί Δ}}} 6 νυξηρ ἰο {89 Ῥτοοῦ, 
δίῃσοο ἰξ ῬΓΘΒΌΡΡΟΘΟΒ βοῇ ἱππρυν  Υ ΟΥ ΤΠΟΤᾺ] 
ὙΓΘΒΊΚΏΘΒ85 ἴῃ ἐπ 6 Ῥαειΐθδ ορογαιθα οἢ ; ΟΥ̓ ᾿ταρ 108 
ἐπ ΒΟΡρῸ οὗὁὨ δβοπιθ Ῥϑγηΐοϊουϑ βου ἰο ἐμ θιι, οἢ 
{89 κτουπηὰ οὗἉ δοτηθ βιιβροσίοα Υἱιλουὶ ιν οἵ ἰδ ρ ον. 
ἴπ ΔῺΥ Ο08860, ἰΐ αἷτιδ ἰ0 ἀοτηθπβίγαίο ἐμοὶς ᾿τρυ- 
ΤΙ διὰ ἱτωρίοίγ, δηὰ ἰο οϑεοοὶ ἐποὶν [41], δὰ 80 
ἰο Ὀγΐηρ βῆδιιθ πρὸὰ αοα διὰ ΘΟ τὶβὶ, δπὰ ἰὸ 
οδυϑο βοδηΐδδὶ ἐπ ἰδ6 Ομηγοῖ, δὰ ἰηυοϊυο ἰΐ ἴῃ 
ἀΐδχτδοο, διὰ εἰπὸν ἐδ δργοδά, δῃὰ σψϑϑῖχοι 10 
ἴῃ ἰπνγαυὰ ῬΟΥΟΣ δϑδὰ οχίϑθῃηϊ (οορ. 9οὉ ἱ. 2; 2 
Οον. ἱΐ. 1], δέο.).---ππειράζειν ταθϑῃδ, 0 ἐπ ϊοδ, (0 
δίῃ, δπὰ ἐπδὶ, ἴοο, τὴῖὰ ἐμ Ἰοἰοηίίου οὗ Ὀεδίγαγ- 
ἱπρ (σοίρ. 788. ΄. 18 8΄.; 64]. νἱ. 1; Βον. 1. 10; 
1... 10). Βαὶ ἰ6 ἀογῖὶνο ἀκρασία ὕτοτα κεράνννμε, 
88 ἰμβουρῖν ἐΐ πιοαπὶ ποί πέρ έησ, ἱ. 6., ἴῃ ΒΘΧΌΑΙ 
ἐπίογσοιγδο, [8 8 ῬἈἰἸοϊοσίοοὶ δοιίου οἵ ΚΒ ἄοικον 8 
[0πο, 5156, μοι Τ ογβ. δάορί8], νυ ΐσ 8. υ- 

ἔθη δ ]6, ἱ 70. 8οῸ ΟΥΒΟΡ Τϑϑδοῦ ἰδδη (μΐδ, δὶ 

κεράννυμε ἸΘΥΘῚ ΔΡΌΘΔΙΒ δϑ-εμίγνυμι ἴῃ {π]8 βὲ 5π1- 
βοδιΐοη. 100 βυρεί. ἀκρασία ἴτοπι κεράννυμι ἀθ- 
ποίθα ὈδΔα τπιἰχίατο, δυιοῖι 88 ἐπ δὺ οὗὁἨ ᾿πβδ᾽ υὐγίουϑ 
αἷς. Βαὶ ἐπ ἀκρασία οἵ ἐδο ἰοχὶ 15 (δὲ ΜΒ ϊο ἢ 

ΘΟΙΩΘ5 ἔγοτι ἀκρατής διηὰ ἰδ8--ἀκράτεια, (9 ΟρΡο“ 
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βἰίο οὗ ἐγκράτεια. [8ο ΑἸήοτὰ δηὰ Μογοσ. Τὴθ 
Ἰαιίοῦ ἔμ κα 16 “γοιγ᾽ (ὑμῶν) 88 δὴ θιηρἢδιϊο 
δἰ᾿αδῖου ἰο ἐπ 6 ρτοναϊϊηρς ἴδ] οὗὨἨ ([Π6 ΟοΥ ἐπ ἢ 8}. 
ΤΕΪ8. ΑἸΤοσὰ αυθϑίΐομβ, ὈὰΓ οὨ διαγαὰϊγ βυβιοϊοηί 
ξτουπάϑ. 

γεκ. 6. Βπὶ 16 1 ἀρθεὶς 86 ε Ροσσαϊδαί ΟΩ, 
τη ποῖ 88 ἃ οοσμπιβηδσηθῃῦ.«--- [5 ΤῊ ΪΒ᾽ 
ἐτοῖτον μαι Τῇιο ὑπιηρ 18 γαυουδὶν δύραθα], 
ὑ τοίΐογϑ ποῖίμον ἰο νι μαὶ 0 ]]0 8 1π Ὑο τ. 8 [85 

Βοβοπ., λίδοκηϊσ!] Ὀασδυ86 οὗ ψ» δὲ ἱπί ΟΥΎΘΏ ΘΒ 
ἴῃ γο Ὁ. 7: ΠΟΙ͂ ἰὸ νοῦ. 28. [5 Βεσα, ἀτγοίζυβ, ἀθ 
γοῖίο, Ηοάρο], δἷηοο (Π9 οολδηὰ ἰθοτο αἴ ΎΘῃ, 
{μπαὺ οδοῦ τὩΔὼ πᾶγο ἰδ οὐη υἱἱΐο, εἴδ., πιϑῦ ἴῃ 
δῦ 6689 ὈΘ ἱἈΚΟᾺ ΘΟΙΘΟΒΘΒΙΘΙΥ ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἴἰο ἐδ 6 
αἰγοοίὶ οὐ] ραίϊΐου ἱπιροδοὰ ἰῇ τοῦ. 8; ΠΟΡ γοί 
ΒΙ ΡΥ ἴο (λ0 οἸα 86 ρτΘΟΘα ρ : “Δ πὰ Ὀθ ἰοχοῖδπον 
δραΐϊη,᾿" [88 1Π6 δβοϑίϊοβϑ Ονὶᾳ., Τοσγί., Φογοιηθ, 
Ἐδίϊυπ, δπὰ 4130 Οαϊνίη, Ὀοσλιδο {815 ἰδ Ὀυΐ ἃ 
Βυθογάϊ παίθ ποι. Υ οἵ {86 ργϑοθάϊπα δοηίθῃσο.᾽ 
ἈΨΕΟΒΌ: ““δΔηὰ (8ὸ Β6η860 ἔδυ ρσίγοῃ ἰο (6 Ρ88- 
ΒΆ46 18 ηοὺ δοῃδίβίοης νυ] 1} {πὸ σοπίοχὶ᾽" ΗΟΡΟΕ]; 
Ὀυῦ ἴ0ο νογ. δ, 88 ἃ Ὑ0710 [80 ΑἸζογτά, Μογου, 
ΒΑΡΏ69]. Το Ἰἰπιϊ ἰϊοη ᾿πιροβοὰ ἴῃ σεζασζὰ ἰο 
ἀοίγαυαϊηρ ὁη6 δηοίδον, Β6 νου]ὰ ποὺ αγνο (ΔΚ 6 ἢ 
8 ἃ σοιπμδηα, 88 ἐπου ἢ ῬΟΙΒΟῚΒ ὝΘΓΘ ὉΠᾺΟΡ 
ΟὈ] χαιίο ἰο Ῥσδοίΐ8θ ἸΟΏΟΣ ΟΥ̓ ΒΒΟΣΙΟΡ δΌϑι}- 
ὩΘΏΘΘ ὈΥ̓͂ Βργθθιῃθηί. “ΒΥ μοσπιϊϑϑίου᾿ (κατὰ 
συγγνώμην) -εΞΒ 85. Δ᾽] ΟὝΔΏΟΘ ΟΥ̓ ΟΟΏσΟΒδίΟΩ ἰῸ 
γουῦ θα κηθθ8. [΄Νοὶ 89 ἃ οοπιδηα. “Α 
Ῥτοοῦ οὗ ὅι. Ραυ}᾽8 λυ βοσιῖγ. Ηο ᾿δ ϑιπρονογοα 
ἴο σῖνγθ ἃ ργϑοθρί (ἐπισγαγὴ) ΟΥὗ 0 ὈοϑίοΟΥ δὴ ἰῃ- 
ἀιϊσοιοο᾽ (συγγνώμη) ΝΥ ΟΒΡ5.]. 

γεκη. 7.ΟΣ τῦὶδ σαί θσ “ἢ ἐ) Ἐλδῦὶ 811 28: 
ὍΤΟΙΘ 88 8160 :γ86]ΐ.---Τ πὸ τοαθοὰ ὙἘἘΥ ἢ6 
ἀοθ8 ποὺ νῖδὶι ἰ9 ἱπ|ροϑθ ἐμδὲ σϑδισὶ οὐ 38 8 
δομιηδηα, ἢ6 ΠΟΣΘ ῬΓΟΘΟΘΑΒ ἴο Βἰδῖθ ὈΥ ρΡοϊηίΐησ 
[ἴο ἰ!6 ἀἰϊδοτγδηῦ ἐθπιροσϑιρθμίβ οὗ ἱπαϊνἹ8}8 ἰπ 
Τεβροοῦ ἰ0 σοηιΐπ6ῃ60,]}ὔ ὈΓΪΟΙΔΥΙΠΥ ἰο πἷθ ΟὟ Ῥ6- 
ου]ατῖγ. [ΤΠδὺ σομ 6 η06 18 16 ρΡαγιϊσ]α ΓΙ γ 
ἴῃ ;ἷβ σοπα!ϊου νὰ ϊοῖ ἢ6 Γοΐθγβ ἰοὸ 18 δβδβυτηδὰ 
ΌΥ ΟΒνυβοβίοιῃ, δηὰ ἰ8 πλοϑὺ Ῥροθα]θ. 80 ἀθ 
εἰ 6, Μογον, Βαγηθβθ. Βιὺ οτγαβ. υπἀογβίδη ἀβ 
'ΐ οὗ ἷ8 ἀππιᾶγγὶθά βίδίβ.] ΤῈ δῦονϑ οοῃϑίσυο- 
(ἰοη οὗ (μὸ δομποοίΐοη οοσαβι ομϑα, 0 ἀουδί, {6 
Σοδαϊης γάρ; ζοτ, ᾿πϑίοδα οὗ δὲ; Ὀυΐ 1ὺ σοπιροτίβ 
ΘαΌΔΙΥ πο} τυ 1} ἰδίαν (τ ἰσἢ 18 Ὀοίο Σ᾽ δὺ- 
ἰοϑία6α), ἢ, νὴ} Μογον, ψγὸ ᾿πίοσργοὶ ὑμ8: “1 ἀο 
ποῖ δΔΥ͂ [818 ὈΥ ΨΥ οἵ οοῃηδϑη. [γαϊλὲν τ ὶδβ. 
(δὲ Δ}} πιϑὰ ταϊσιιὶ μδνὸ (μ6 γε οὗἁὨ ρογέδοὐ δοπίὶ- 
ΠΘΏΟΘΘ, 88 1 την 86] ΠΑΥΘ, 50 ἰπδὺ Ιηδυσγίαρο ΓΘ 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΔΓΤΥ."--- Τὸ ̓ ἰπιῖῖ [Π 9 Θχργοβδίοη “ 81} πηθ π᾿ 
ἴο Ομ τ βιϊδηϑ, 18 ᾿π8α η1185101]10θ.Ὀ Τ ἰδ σοιιργθιθη- 
δἷνο τυνῖδίι '.6 υὐΐοῦβ ἢ σον οὗ {1.6 ΠΟΔῸΣ ΔΡΡ͵οδοῖὶ 
οὗ Ογὶβι᾽8 ϑοοοῃὰ δοπιηρ, τ 0 πυϊηληϊ πτουὰ 
06 πιδὰθ ἴκὸ υπίο 80 δ ᾳ6}8, δπὰ 8}1 πιδυυγίηνς 
δηὰ ροἰνίης ἰῃ τηδγτίδρο ὑοῦ 6ὁ6886. 

Ἐπὶ Θαοἢἢ ΟἿΘ 85 ἰδ οὐ κἰἕι ἴγοι 
Θο͵ά.---Ηο ἢοτθ οσχρ] δ νῃδὺ μὸ χηοδηΐ ἰῇ Ὑο Γ. 
6, το δο βαϊὰ, " ὉΓΥ Ῥεγιγιβϑίοι, βίδίϊηρ, οα (86 
οἶκον Βαηὰ (αλλά), δὶ ἰηάδονοά (9 Σ6 δ] σαϊϊοη 
οὗ μὶβ ν δ. 1 τῶϑ ἱπάϊν ἀυ8] ροσυ]ἱαγί ἐοα. 
αοα Βδά ποὶ αἴνϑῃ ἰο ΘΥΘΓΥ͂ ὁπ6 8[|κ6 {π6 ΔΌΪΥ 
ἰο Ῥτγϑοίίβο δοῃίΐῆθησθ. Βυΐ πμῃοίμοσ Ὁ (δθ 
σοτὰ “οἷ᾽ (χάρισμα) 6 πιθδη8 8η ὁπἀοπιηθαί 
οὗ ἐδίυγο, ΟΥ οὗ φγδσδθ, πᾶν 0 ἀοιιοα, [πῃ νἱὸν 
οὔ (89 ψογ θ᾽ " 81} πηθπ ἡ ᾿ὶ (6 ρτονίουβ οἶδιθ νν8 
τηϊρὶν πίον ὑμαὺ ἢ6 ἱπιοαάοά [ῃ9 ΌΣΟΙ ; 8 πδ- 
ἰὰγ8} δρίἰϊυθ ψ ΐσι οχἰϑίοα 88 ἃ Ῥγου) ἀοπίϊηὶ 
ἴανον ουἱδίἀθ ὑπὸ Βρθοτο οἵ γτοἀθιωρίΐοη. Βαὶ ἐδ 6 
απ ΐογ αϑ8 οὗ {πὸ ψογὰ ἴῃ ἐπὶ8 ΕΡΐ81190 δῃὰ ἴῃ 

ἐδοὸ Νὲν Τοδίδιπθηΐ σΟΠΘΓΘΙΥ ἱπο] 68 Ὡ8 ἰο (ἢ 6 
ορί πίοι ὑπαὶ ἴὑ 18 ὑμ6 Ἰαἰύογ---ἃ σΑΡΘΟΙΥ στη θὰ 
ὉΥ αοἀὐ νἱιδη ἰμο ΟΒυγοῖ, δπὰ ἱμογοῖοτα ἃ ῥτο- 
ῬΘΡ αἰτὶ οὗ στδοθ, σγσουβα θα ὁῃ δῇ δαί] ρασιλοὶ- 
Ρδίΐοι ἰὼ ΟὨ γί Β γϑαθθιηΐῃβ ΡΟΎΤΓ,---δι ἰδοϊοὰ ἰἰ 
ἸΏΔΥ Ὁθ, ΒΟΎΘΥ͂ΟΙ, (0 8 ῬΘΥΒΟΙ 8 ΟΥἾζ]Π 8] αἰδβροεὶ- 
(ου δῃὰ ἰδιηροσγαιθθηί. ἸΤΒμουρῃ (86 ψοτὰδ “ 8]} 
ΤΑΘἢ ᾽ 8ἃΓ6 ἰπάθοα ἰο 0 σοπδί για ὉΏΙΎΘΥΒΔΙΠΥ, γοί 
{86 ΑΡοβί]ο βδϑ Π6σὸ (ὁ ἀο ομ]Ὺ νν 11} σον οσίβ, δὰ 
ἦι 18 0680 ἐμαὺ ΒΘ 88 ἴῃ ἷβ οΥϑ ΘΠ Ὠ6 58γ8, 
ἐβϑ6ν οὔθ᾽ δῃηὰ “μἰἶ. Α5 Βοηρϑὶ οὔβοσυερβ, 
“ {81 ψ ΐσἢ ἴῃ ἰπ6 πδίυ γα] τηδὴ 18 ἃ πδί ΓΔ] ἢΔ- 
Ὀΐι, Ὀθοομ68 ἴῃ {86 Βδιηἰβ 8 σύ οὗ χταςο." Τδθ 
ψὺ ποτ 18 ἐμθ οης το Βα Ὀϊὺ οὗ τη δπὰ Ὀοὰγ ἰπ 
{86 ΟἸινϑιΐδη, ἰῃ 80 ἴδ, 6. 5., 88 ΤΥ ΤΙ ρ6 ΟΥ 66- 
ἸΌΔΟΥ 8. Ὀεΐίον ϑυϊ θα ἰο τὰ, δΔΊοας 11} ἐδ δ6- 
(ἰοῶβ βυϊιοὰ ἰο οδοὶ βιδίθ, δοσοζαΐϊῃρς ἴἰο αοἂβ 
ΘΟ δηἀπηοηΐβΒ. Βαΐ ἰπ ἃ δβίδὶθ ηοὺ γυο] ἰδ Υν 
δϑϑιιπιοᾶ, 6 αβϑδίβίδηοο οὗ ζγϑοθ 18 ΟΡ ΒΟΟΌΣΕ 
ἰο {80 χοῦν. Οομρ. {π9 νογὰβ ἰπ Μαίϊι. χὶχ. 
11: “.717ὸ γνδοῖὰ ἰἰ 18 σίνβη." Τὴ δρίίδοι ἑόεοι, 
ἀὶδ οὐρη, ἰ8 ἔαγί μοῦ δχρὶ δἰ ημθᾶ;- τΟὨ 6, δο, δπἃ 
δαοῖδοσ, δο.--- δ δὴ οἰ 6 σοπισαοῦ 
ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ, ΟΣ ΔΡΡΙΙδα βἰγί συ ἴο ἐμ6 ὑνπσὸ δι Ὁ) 6ς 8 
ἰὼ αἰδοιιδδίοη, υἱΖ., (0 ΘΟ θηο0 8δηα ΠΟ] ΌΔΟΥ, 
οἢ {88 ΟὯ6 δηα, δηὰ ἰο {ΐπ0 τηδυτίδρο βίαϊο, οἡ 
ἀπ 8 οἶμβοῦ. 186 οοῃίοχί ἐμ] 65 ἰο 86 δ γί οί 
οοηϑίγαοίίοῃ. [πὸ {πὶ 6496, ἐ!6 βοοοῃὰ “βο᾽ 
γγοῦ ἃ χοΐον ἴο ἰδ 6 δίποββ οὗ {1.6 Ομ τ βίϊδη οὗ 1τ}6 
τιδγτίδρο βίδίθ, [Ὁ ζογιιίης δηὰ μουθγηΐηρ [86 
Τα τὰ ἢ]γ ᾿ἰΐο. 

γεκε. 8-9. Α ὄβρϑοΐδὶ δρρ)οδίϊοη οὐ ἰμ6 ἴοσο- 
ξοϊῃρς ἰῃ (6 ὙΑΥ οὗ βάν]οθ.---ἶ δύ ᾿μ 6 ἴο 
10 υρλαισὶθαᾶ, δηᾶ ἴο νν͵ἱὯάᾶοννβ,--καὶ ταῖς 
χήραις, ἐδρεοϊαίίῳ ἰο εὐἱάουε; [Ἔο ἴπ καὶ τουϑῖ 
Ὅο ἰηϊογρτγοίθα, ἴον νον Βοϊηρ α͵80 υπτηαστί θὰ 
οδησοί ὈὉ9 ΓοραΣα θὰ 88 ἃ δβορδζαίθ 0488. ]--- ΤΠ686, 
(ογοίοσο, πιυδί Ὀ6 Γορασα θὰ 88 (86 ραγίϊ6β βἰρὶοά 
ουὐν ἰο 0 Ραγ(ου τὶν δα ἀγοββοᾶ; ψ ἢ} Υ τδ6 
ἴθ γῆ, παν γὶθα, δἰῃρὶθ ῬΟΓΒΟῺΒ οὗ Ὀοίδι ΒΟΧΟΒ 
ΓΘ πιθδηΐ. Αμπὰ {δ6 ΘΙ 8818 18 μοί ἰο Ὀ6 ρ]αςσοὰ 
οἢ {86 ἰδιίοσ, 88 (βουρι Δ] ΟΓΘ ῬϑΈβΙη δ ΒΟΥ 
ἰο ὑπ6 δοπεἰἀδγαίΐου οὗ 8 πον ἰορὶο---ἰγοϊὴ τ 6 
ΤΣ Υϊϑα ἰο {Π6 ἀπτιδυγὶθάς: Ὀυΐ 11 γοβίβ Ὁροὰ “1 
88 γ,᾿ [ὙΝΙΟΒ ἴδ Ὀὰχὲ 4 τοδβυσηρίΐοη οὗὁἨ ἐμβὸ “1 
ΒΑΥἷῃ το Ὁ. 6, πὰ ὈγΊηχ8 (8 δανὶοα πάθον (Π6 
ΒΔΏΙΘ ΘΒ ΩΟΤΥ 88 ΥΟΥ. 7.᾽ ΑΨΕΟΒΡΌ]. [ἐ 18 οἵ πον- 
γνἷ80 ἴῃ γο Υ. 10, 88 ΔῪ ὈΘ Β66ἢ ἔγοτῃ (π6 Ροβίτἰοι 
οὔ ἰΒο ψογὰβ: ἐδ ἰα κξοοᾶ, καλον, 88 ἴῃ νου. 1], 
ἔον ὈΏΘΙΣΩΣ, αὑτοῖς, ταδδουϊίηο, ἐξ ἴδον δθοι]ᾶ 
τοιλαὶ 88 1 8δ'8οῸ δ:, ἱ ἐ.,), υπηιδυγϊθαὰ. 6 
ΔΓΘ ποὶ (ο ᾿ΠΪῸΓ ἔγοιι {μ18 (μαι Ῥδὺ] 88 ἃ πα- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 88 ΟἸδμ θη, ΑἸοχ., ἀτοίΐυβ [πο ν, Ἐτ- 
8], βοιάθη, Οουυ θα δηὰ Ησνβοῃ} ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ἴον ἐμὶθ ἰβ ἰῃ πὸ τ80 οσο ἱπιϊτηδίοθα [80 ΑἸζ., 
Μογον, Βϑηχοὶ δηὰ οἰἰοστθ. ογαβ. Ἰορᾶνθβ (86 
6456 ἀουθι1}}]. ἸΙῃ νἱον οὐ δὶβ οσῃ κὶ “ς(τοῦ. 
7), που ΥΟΣ, μ6 βθθ8 ἐ818 δάνϊοθ ἰο δὲ ἴα κοι 
δορά ϊ ον. Βαὲὶ [ΔΘ Υ ατὸ ἱπμοομτἑηθῃῖ, 
1οῖ ὈΏΦΙΩ ΙΘΕΙ͂. ᾿ἘΕγκρατεὺεινεεεεγκρατῇ εἶναι, 
ο δε πιαδίεν ΟΥ̓ οπε᾿ 8 δεῖ7---ΟΒρ οὶ ΔΙ 88 ἷν στορζασχὰϑ 
{Π9 Β6ΧῸΔ] Ρ4Β810}8; 8ἃ πογὰ οὗ ἴΠ6 ἰδίου ατοςκ. 
Εν ἰτς ἰα Ὀσδιζοσ ἴο ΣΏΔΙΣΥΥ͂ ἴδ ἴο ὈΌΣΣΙ. 
Πυροῦσϑαι ἀεποῖοϑ {μ6 Ῥαϊη 1 οχοϊ οηγεπὶ οὗὨ υπ- 
βαιβἤοα ἀοδῖτο, τ ]οἢ Ὀυγὴθ 11 8 ἦτο ὙΣΓΒΊΩ, 
δὰ ἰηναν αν ονθγοολοθ8 80 τη8ῃ, ΟΥ δὶ ]Ἰδδβὶ 
ἀἰδέυτ 8 δὰ τ θη {8 ἸΠΟΤᾺΪ ΡΟΊΤΟΓΒ. ΟΟἸΏΡ. 
Οο]. 111. ὃ: ϑδῖν. χχ δ, 22.224. Ιῃ βαγίμα “ἴῖ 18 
Ὀοίίογ,᾽ 6 ἱδίθπ δ μ0 ἀϊβραγαροιθηὶ οὗ δντϊαζο 
88 ὈΘΙπΑ 8 ᾿6880Σ ΟΥΪ; Ὀαὺ ΟὨΪΥ οοπίγδϑίϑ ἃ σὰ- 
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Ἰαιοα τ ῖσὮ, ἴῃ {8 6886, 8 ΣΟΥΔΙῚῪ Δ᾽ οὙὙ89 
δοὰ 5΄᾽ 1655, τὶϊ ἢ ἃ δἰδίο ἱπδὺ 18 ἱπππηοσαὶ, ΟΥ δί 

1εδϑὲ ᾿σου Ὀ]θβοιὰθ ἰοὸ (6 τηοτὰ]ὶ 1116. “4 βοοοπὰ 
τοϑττῖδχο διωορ ΟὨγἰδιδηβ 18 ΒΟΥ οο ποῖ ἴῃ 
(8617 πιι]αιν αι] ; ποὺ ἃ χτίονουβ ἰγδηβργοββίοῃ, 88 
τὲ Μομίδηϊβδίβ δηὰ Νογυδίδῃϑ δϑδϑδογίιϑὰα; Πούου- 
{6 1688 ἰδ6 Ομ γος π88 δΙΎΔΥΒ σοραγθα βεοομὰ 
πὰγτίδ 68 ΠῚ αἰ. } Κα, Σ᾽ ΟὨν Ὀθοθυβο ἐδ β'ῃ- 
εἰς ταδττίαρο οογγοϑροηὰβ Ὀοίίον Μὰ ἴπ6 1468 οὗ 
ἴτας ΟὨτβιϊδη τυϑά]οοῖς, το 18. 8 ἰγρο οὗ 186 
υαπΐου οὗ Ομ γίδι τὶ Ηΐ8 ΟΒαγοΙ." ΒΙΒΡΙΧΟΊ. 
[Βἰϑρίπρ, 10 τπιυβὺ Ὀ6 ΣΟΙΔΘΙΩὈοΓΘα, 8 ἃ Βοιλδη- 
153}. 
ΑΙ, 10, 11. Αμᾶ ἴο [δο τδτσίοά ---ΤῊν 5 

ἷδ σσπποοίοα ἀἰγθοίΥ ἴὸ (9 ξογοροὶπρ, πιο πίη 
το8986 ὙἘΠΠῸ δ΄Γο δῃ]οϊπμοὰ ἰὸ πᾶγΎΥ---ἤθη66, ἰο 
ΟἈ σι ϑιλδηβ. ΤῸ Ἰἰαν [18 ἴο δυο ἢ 88 ΘΓΘ ΠΟΨΪΥ 
πιᾶγτῖθά, οὐ ἰοὸ Βοῦι}6 Ῥαγίϊ ον ρασίϊεβ μδὰ ἴῃ 
τἰηα (ΒθοΙοΥ), 186 νδυσϑηϊθα πο μον ὈΥ͂ ὑπ0 ὁχ- 
Ῥγοββίοι ἰἰβο] 7, ΟΡ ὈΥ [δ6 οοπίοχὶ.---Ἰ οοτα- 
δᾶ; παραγγέλλω. --- ἤογὸ Οοπο8 ἰὰ (δ6 
ἐπιταγῇ οἵ νον. 6. [εἐ ᾿πιρ]168 8 δισϊηχζοηὶ ὁρά ον, 
8 ἱπ͵]υποίΐοπ ἴο ἀο Βοιμοι βίης (Θοιρ. [μυϊκα ν. 
14) 1 Τίπι. νἱ. 18. Απὰ ἰδὶβ δὸ οχὶἷ 18 85 8 
δοιπιιηδοὰ οἵ πὸ ᾿οτὰ Ηϊἰπ)5617, ὦ 4., οὗὁἨ ΟὨγσ ϑί, 
ἐδ Ηρδὰ οὗ 86 ΟδυσοΒ.---ἢοξ ΓΕ, Ὀπὶ τ86 
Τιοτᾶ.--Ηογὺ ἢθ9 888 ἴῃ τὰ ἴμ6 σόοσγὰβ οἵ, 
Ομγῖϑὲ ἴῃ ίδιιἢ. γ᾿ 82: χὶχ. 4: Μαδγκ χ. 12, 
ςξοτατιῃϊοδίοα ἰὸ πἷαι ὈΥ̓͂ ἃ χα] Δ Ὁ]6 ἰχαάϊιίοη. 
Τὸ ΒΌΡΡΟΒΘ (δαΐ 86 δὰ τοοοϊγϑα ἃ δβρϑοΐδὶ στόυθ- 
Ἰδιίϊοθ οὐ ἐδμο βιιήοοί, 8 δἱιοκζοίμπος σγδίυϊοι8. 
[ ΟΣ ΓΘ ὙθΠῚ10 ἱπιαρῖηθ ᾿Πδὲ Ρ40] 6γὸ ἱπέθηαβ [0 
ΤΑΙ ἃ οοηίγαϑῖ Ὀοίπνθου δὶ πο Εἰτη86} σομ)- 
πη δηὰ δὶ ἰδ6 [οτὰ 8 δοπιηδπάρά, 88 ἰο 
86 ἀσστοο οὗ δυϊδογιν ἰηγοϊνοὰ ἴῃ οαομ. ΕῸΣ 
85 δ 6 ἰ 156} ΒἰΔ 68 πη γοσ. 40, “Ηο δὰ {86 τα 
οὔ Ομ υῖβὲ :;᾿ δῃηὰ τῇὰῖδδὺ 8 Βροκϑῃ ὉΠῸοΥ ἰδ6 ᾿ηδρὶ- 
γβίϊου οὗ ἱἰμὸ ϑρίγὶιι, 186. Ὡ0 1685 γα] ὰ ἰμδὴ (ἰιδί 
ὙΠΟ Ῥγχοοσθοάρα ἤγοιῃ ὑμθ 1}Ρ8 οὗ Φεδβὺ8. Απὰ 
πιιαὶ 6 ᾿πίθηβ μεαγῸ 18 ποὺ ἴο ἀγδ ἃ δοπίγαϑί, 
Ὀμὲ Ἱβοσχοἷγ ἴο δϑϑοσὺ 80 ἀϊδιϊποιΐοι .8ὲ ΔἸ ρα 
ἰο. “4Ηδ6 18 ΒΙΤΡΙΥ ἰ6}] πρὶ ἰμ6 σον έδη 5, ἰμαὶ, 
80 ΓΔΥ 8Δ5 δύ [6 τγῶβ δουΐ ἰ0 ΒΔΥ γγΥἷὰΨΒ ΘΟΠΘΟΥΠΘα, 
1πΠ6 Ὁ δὰ πο 668 ἰο δοιῃθ (0 δἷπι ἰο Ἰοδτη ἰΐ.᾽ Ηδ 
ὙΆΘ ΙΠΘΓΟΙΪΥ ΤΟρΡΟδΔιΐηρ Ὑμαὺ δα δἰσοδαν ὈΘΘῺΏ 
εὐὐοϊποα ὈΥ Ομτὶθὶ Ηϊπιδ86}1.}] Τὸ ὀχοορίϊοη 
“φχοορὺ ἰὑ Ὀ6 [ο0Σ Τογηϊοδίίου,᾽" ὙΔ1ο ἀοθ8 ποὶ 
ΔΡΡΟΆΡ ἰπ [Ἂἀκὸ ΧΥ͂. 18, ΠΟΥ ἴῃ ΜΑγΚ, 18 ΒΟΤΘ 
ἀτορροὰ ουΐ, οἰ 8 Ὀδσδυδο {μ9 ὑγδαϊ θη τὶ  ἢ 
δδίηρ ἰὸ εἶπ αἀἰὰ ποὶ δγο ἐδ6 τογὰβ, ΟΥ Ὀδσδιιδο 
ΔῺ ᾿ἰπϑίδῃοο οὗ ὑδπΐ8β βοτέ δὰ ποὶ οσουσγτοά ἴῃ 
(οι (σοπιρ., ΒΟΎΟΥΘΡ, ν. 1), οὐ Ὀθόϑιδβο ἰδ9 
ἸΏΒΓΟΥ ῬὉ88 80]}[-οὐἱάθηϊ, ζογηϊοαιΐοη Ὀοὶηρ 186] 
8 ἀϊπεοϊαϊίΐοη οὗ (88 τπιδγγίδρο Ὀομάᾶ.---ἰΒαῖ [86 
υγὶο.--- [δ ῬΓΟΙΉΪΠΘΠΟΘ αἰτοι ἰ0 ἰη6 νἱΐο 18 ποί 
ἴο ὍΘ οχρ᾽αἰποὰ ὈΥ ΒΌΡΡοϑίπα ΔΩΥ͂ ΤΟΐδγοηοο ἰο 
ΒΟΙΏΘ οΧἱβιηρ 6880; Ὀϊ 1 ΤΔΥ ὃθ δοοουπίοα ζῸΓ 
905 ἐμβο στουπὰ οὗ ἰδ ρστοδίοσ ἱποϊϊηαίΐοι οὗἅἁ {Π6 
νἱίο ἴὸ οδίδῖη αἰ γΟΓῸ0:; Β[Π06 Β.6, 88 [6 ΘΑΪΚΟΥ 
Ῥατίν, ν͵αϑ τόσο ᾿ἰ8 0190 ἰο ΒΙῸΣ ΟΡΡΣΟΒΒίοη, ΟΥ̓ 
ΔΒ ἸΠΟΤῸ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ αἰβροβοα ἰὸ δβοοίϊοἰβιῃ.----ο 
Ὡοῖ δορασαῖθ θ:561ζ ἔσοτῃ Σὲ ΒῸπδΌΔΩΗ ἃ .--- 

δὲ ἥ (89 πδίῃγαὶ δχρυθβδίοῦ [ὉΓ {δ6 
Ψ{10 66 ποὺ Βαυΐης ΡΟὟΤΣ ἰο ἀἰβιηΐθθ Βοὺ Βυβθαπά; 
ἀφεέναι, (6 τι! 6 Υ ἴοττα 70. (88 Πυθοδπα (8696 ἰαϑὲ 
ο]δ.86), δ βοῦ ἢ 1 18 ἐπ γον. 18 υϑοα 4180 ἴον (δ 
ΠΕ. Το τνογὰβ 8.0 ἰδίζοῃ ἴσοι ἰπ 6 Ῥ ΤΆ 860- 
ἸΟΩΥ͂ ΟΥ]ε, 81 ἀΐνοσοο; Ὀαΐ ὑμ}0 ὁ8868 Β6ΥΘ ΒΡΟΚΘθῃ 

Ψ 8οο τ 6 Ροιπὲ ἀϊδουσδοὰ Ὁ ΠΣΙΑ {8κ: Τῆι πωρύ 
πω ες δογίρξαξζε, Βοοὶ. 4, Απι. Ξά. ν. 212, πὰ ΤΟΉΝΒΕΝΡ, 

ΟΥ̓ ἃΣ6 ποὲ 580 πησοὶ ΓαρυΪϊαΥ αἀἴνογοοθδβ λ8 δοοϊἀθπία) 
Βορδσϑι! 0}8.᾽" δἰ ἀνα: --αὶ δῃὰ ἰΐ 589 
Βιου] ἃ ὈΘ δϑρϑζεαῖθα --- Π}]8 δηθὰ {86 ἀοροη- 
ἀθηὶ οἰδυβοθ ΔΥῸ 8 ΡΥ ΗΓ 6818, 80 ἰδὲ ἢ δι [ο]- 
ἸοννΒ 8 ἰῃ αἰγϑοὺ δομηθδιΐοι ἢ  Βαὶ Ρσθοθάρβ. 
16 νοσάβ ἐὰν δὲ καὶ χωρισϑῇ γοῖΐῃι ἴο 
ΒΟΙ16 ῬΟΒΒ1Ό]Θ9 6486 οὗ ἀΐγογοσθ ΟΟσΌΥΓΙ ἢ ΠΘΓΘΑΙ ΘΓ 
ΘΟΠΙΥΆΓΤΥ ἴο ἰδ σοϊητηδπα οὗ ΟΠ τὶβί, πὰ ποί ἰο 
ΔΩΥ Βιρροβοα δοίι 8] βορϑγδίϊΐοῃ Ὑν 0 ἢ χηϊμὶ 
Βανθ ἰδίῃ ρἷδοο Ὀθίοσο ἰδ Ἰδίίοσς βμου]ὰ δαγὸ 
τοδομοὰ ὑβο. Τὴ6 καὶ 4065 ποΐ Ὀοϊοηρ ἴ0 {86 
ψ 1016 οἴαυβο, τηδικίηρ ἰὑ δαυΐϊνα]οηΐ ἰο “θυθῃ ἱζ,᾽ 
εἰς., Ὀὰὺ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴἰο (9 ΤΟΥ, δῃὰ ΙΏΔΥῪ ὍΘ ἰγϑῃ8- 
Ἰαϊρὰ ὈΥ “δοίι}} Υ,᾽ ΟΥ “Ἶη ἰαοί.᾿ [“ΤῺ1Β ἰ8. ποὶ 
᾿πἰθῃ ρα 88 δῆ ὀχοορίϊοη ἰο {π6 ἴανγ, Ὀὰΐ Σὲ 60ῃ- 
ἰθ ]δίοϑ ἃ 6886 ὙΠΟ ΤΙΔΥ ΟΟΟῸΓ ἰπ δβρὶΐθ οὗ (9 
Ἰανν.--Τ ΘΓ ΔΓΘ 68868 ὉΠ ου ὈΓΘῚΥῪ τ᾿ ἢ ἢ ᾿ 6 Ε{ῸῪ 
ἃ ὙΟΙΊΔΗ ἴῃ Ἰοαυΐηρς ΒΟΥ Βυβθδηα, Ὑγ]ο ἢ ἀο ποὶ 
δι: ν ἀἰνογοθ." ΒΠΟΡαΕ.]7---Οἡ (Π0 ᾿πὐυποίϊοῃ---- 
Ἰοῦ ποσ σϑιραΐ Ὁ: 161 θα ---δοοὸ Μδῖἢ. χ. 
12.---οὐ 1Ιϑῖ ὮΦῚ ὈΘ Σϑθοοῃοὶ]ϑᾶ ἴο θὲ δ 8- 
Ὀ85:8.---Τ}ὸ νοῦ καταλλαγήτω ιαὰ Ὀεδὶ Ὀδ 
ἰδκοὴ ἰκὸ γωρισϑῇῷ ἴῃ Β γτοϑοχῖνθ β0η 86, Χ6- 
6οπ 6116 ΠοΥβο 1. Τ}18 ἀος8Β ποῖ, Βονονοσ, οχοϊυ ἀρ 
[86 πιοαϊαδίϊοη οὗ οἴμβοσβ. Ηθ πιϑϑῃβ ἰδπαΐ 589 
Βιουϊά ἀο ΒΕΡ ραγί ἰοναγβ Ὀδοοιίηρ πηϊϊοα [0 
ΒΥ Βυβθδηδ, ἰο βοουσο ἰδ Ἰουθ δηὰ ἀδγυοίο ἴο 
πὶ ΠΡ Ἰογϑιαι καί η.--- Το ἰ)υ ποι οα οη (ἢ 6 τλῃ 
18 ΥΟΥΥ Βδογί.--Απὰ τμαὶ ἴδ τῇδ Ραΐ ποῖ 
ΑΎΤΕΑΥ 8 υνἱτο.---γοὰ (86 ΒΤ] οὗ ἰη- 
βίγυοιΐοη ρίγοηῃ ἰο Ὀοΐδ, τγΥὸ ΤΙΔΥῪ ἰπῇου ἰδὲ ταὶ 
28 881. ἴο {π6ὸ ποϊδῃ ἰῃ νύ. 10 δηὰ 1], δρ- 
Ρ]ἰοὰ αθο ἰο {πὸ πιὰ (Οδβἰδῃα 6). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Μαντίασε, ἐδ παίωιγε απα οὐὔϊσαίίοπδ. Ἰὰῃ {116 
ΑΡοΒβ 16 8 νἱδνν, τηδυσίθο 18 8 Υἱίδ] δὰ 1176- Ἰοη ας 
οοτατηυῃΐοῦ Ὀοίτ ΘΘ ἢ 8 δηα ψοϊηδη, ἰηγοϊνίης 
δὴ. Θαυδ)}ν οὗ οἷαί η8 οὐ 6 ρασί οὔ οί, Α8 ἃ 
Ηἰνίπρ [6] ον Β 81, ᾿ὺ οχίθ 8 ΟΥ̓ΟΓ {Π6 6 γ0 Ρ6Σ- 
ΒΟΩΑΙΝγ, ΘΙ Υϑοΐπ 8150 ΟἿΣ ΡὈΠΥ81081 πδίῃο. 
Αμπὰ 1818 158 Ῥσϑοίβο}ν {π6 βΘΟυ ΑΓ οὗἨ ΤμΑΥσΪΆΡ6, 
ἀἰϊδιϊη συϊδιιῖης ᾿ὲ ἔγοσι 8}} οὐ μος Κὶπαβ οὗἉ ἔγίοπαὶν 
οοῃποχίου. 16 1ὺ ἱπνοΐνοα {86 6]οθηὶ οὗ 
{το 881} ---ῶβ 8 ὕπο οὗἁἨ θα ΣίΒ τσ  18}}}7 ΘΟΠ- 
Ρἰοἐΐπς οδοῖ οἰ μοΓ---ἰὶ 68, κα ιν186, ὈΘΒ1 468 ἐπΐ5, 
ἃ τηυτυ8}}Ὺ ΒυΡΡΙοπιοηἰΐηρ ὈΟΟΣΪγ υπίοῃ, υἱΖ., {86 
δοχυϑ). 118 ᾽δ8, ἱπάθοά, 118 Ῥβυϑμὶοδὶ βία; 
γοί ἰΐ δοπι68 ἰο 18 711] ΟΧΡΓΘβϑίο δῃα οομβυτ- 
τοδίΐοι ἱῃ ἰδ Ὀοαΐὶγ 1106, Βοίλ δῃθ πῃ (818 σϑ- 
δροοὶ δαϊυβίοα ἰο οδοῖὶ οἴμβετ, δηὰ εἽδὸ Ῥδυίγ 
ποοᾶβ (ἢ 6 ΟΥΒΕΡ ὉΓΣ [26 ῬτΤΟΡΘΟΡ ζὉ] δ] πιο οὗ ἰἐ8 
Ροβίεϊοπ ἴῃ (μ6 βοχυδ) τοϊδίΐομβ. Το πδὴ το- 
ααΐγοβ [80 ἩΟΙΏΔΕ ἴῃ ΟΥΔΘΣ ἰο [86 Θχογοίβο οὗ κἷ8 
Ῥγοογοδίϊνο ΡΟΝ ΟΡ, ἱὰ Μμΐο ἢ Τοδρθοῖ δ 18 ““ {89 
παρὸ οὗ ἀοα ᾽ (χὶ. 7) [λ6 Ογϑδίου ; δπὰ {μ6 το- 
τδὴ Τοαυΐγ98 {86 τη 1) ΟΥ̓ΘΥ ἰμι8ὲ ΠΟΥ ΟΒΡδΟΙ Υ͂ 
ἴον τϑοϑὶ νἱπρ ΤΠΒΥῪ ὈΘΟΟΙῚΘ 8η δβοίιϑ] σοποορίξου, 
δηὰ ποὺ οσοῃδίϊἑὐϊοη 1 ἤΙΠ688Β Τ0Υ ὈδΙΏς 8 ΤΟΙ ΠΟΡ 
ΤΩΔῪ δἰίαὶῃ ἰοὸ (8 ῬΓΟΡΟΣ ἀογθ]ορσηθηὶ δὰ οχοσ- 
οἶδο. 

ΤῊ 686 τηυΐπ8] προάβ, δο αἰνί πον οτἀκὶηοᾶ, Ἰοδὰ 
ἰο τοσΐρσοσδὶ οὈ] ζαϊϊοηβ δηαὰ οἱδίπιβ ᾽ῃ {πο ὶν το- 
Ἰαϊΐομϑ ἐὸ οδὸῖν οἴμοσ. Εβοῖ 88 8 σὶρ ἴῃ 86 
δοὰν οὗ {86 οἰ βον, δῃᾷὰ ϑδοὶ ἰβ θουπά ἴο γἱο]ἀά ἰο 
0 ΟΥΒΟΣ ῸΣ Βοχυδὶ ᾿πίοΓΟΟΌΓΒΘ, 80 μα ΠΟ 68- 
Ῥτίοίουβ οπϑ- δι θὰ σϑῦιβαὶ 18 δἱονν  Ὁ]6. Ο]Υ 
ΔῊ Οοοεοδίοηδὶ δοβίϊμομσο ὈΥ͂ τη αἴ0.4] σοπδοπὶ ἴἥῸΓ 
δἰ ΒΟΥ ΤΔΟΣΘ] δορὰ σοὶ ζίουϑ 648 18 ρογι 64, 
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Βυΐ διῃοίμον οοπδίἀοσγδίϊοα οοθβ ἷἱπ 5670. 
Μοὰ δτὸ βἰηΐωὶ. ΑἹ] (ἰοὶῦ ϑθῆβιδὶ ἱπρυ]808, 
Θβρϑοΐδ!  γ 86 Βοχυδὶ ᾿πϑιϊποίδ---ἐο δίσοιροδί οὗ 
{68 πὶ 8}}---ὰνο οβοδροὰ ἴγοιῃ (86 ὁΘοπίζοϊ οὗ ἐδ 6 

, Βρί σι, ἴγοτι ψιΒὶοΒ 80} ουρὶ ἰ0 τϑοϑὶνθ ἐμοὶσ 
δτϑί τπιοϊΐοη. [πδίοδὰ οὗ Ὀθιης [88 ρυγ9 ΘΧΡΓεθ- 
δίοῃ δῃὰ δχϑγοΐβο οὗ 1006---ἶγ99 ΒΌΣΓΘΠΘΥ οὗ ὁ 9- 
Β61] ἴον (86 ρ᾽θᾶβϑαγο δηὰ ρνυδιἐβοδίϊ οι οὗ δῃοίῃοσ 
--δϑοχυδὶ ΘΟ Σ60 888 ὈΘΟΟΙΠ6 ὁπ0 οὗ ἰΠ6 νοτγβὶ 
ἴογπιβ ἰὰ νν ὶσα ἃ ἀορτοάϊης 8618 8988 τηδΔοϊοδὶ8 
ἀιθοὶζ---8 8.6 βθποδο ν ίοβ ΓΟ ρί8Β ῬΘΓΒΟΏΒ [0 
Βθαὶς οἰοσβ ουἷγν ἰ0 180 ἰβόῖα [ῸΣ ὑπο ον χΡϑὶΐ- 
Βοαιΐοῃ. Αἰμοῦς τωδοϊκὶπαὰ ἰμὺ8 δΘοττυρίεα, πιῶ Υ- 
χἷαρο, ἰμογοῖογα, ΔΡΡΘΟΔΣΒ 88 ὑγουὶ θη} ν ἀ6- 
Βἱξηοά ἰο συδαγὰ δραϊηβί 86 ἱποτάϊπδὶθ δηθὰ ἰγ- 
ΣΟΧΖΌΪΟΣ 88. δίβοιίΐοη οὗ βοχυδ)ὶ ρμϑβδίου, 80 ἐ}5δΐ ἱΐ 
8.88}} ποὶ Ὀ6 ᾿παἀυ]ρο  ῥτοιοϊδουουδὶν, 88. 9Ρ0- 
Ῥογία!υ πὐϊσιΐ θ0 δβοταοα ; Ὀμΐ ἐμαὶ ἱτο Ῥεῦ- 
8028 θουπὰ τορχοίμον ἀυγὶης (ἐμ οὶγ γγ80]9 119, δπὰ 
ἐπ ἱποὶν δπιἶγο ῬΟΥΒΟΠΔΙΥ, 8.}8}} ἀονυοὶθ ἐδ ϑι- 
Βοῖγοβ ἰο οδοῖὴβ οἴΐοῦ οὐθῃ ἴῃ ΤΟίοσοωοθ ἰὸ ἐδὶδ 
Ῥαγιϊσαΐϊαν, [(πδὺ 80, ἰΥ Ῥοβϑὶ 019, ὥζθσο ρδβδίοῃ 
ἸΩΔΥῪ ὯΘ τοβηοὰ ἰπγοιρἢ (9 ΡΟΣ οὗ 8 ΡΌΓΣΟΣΙ 
δῇοοίΐοη διὰ (86 αἰθοὶρ]πθ οὗ ἀοταοδίϊο 116]. 

ΤῊϑ 688 ὨΟῪ {πο νἱγίιθ οὗ δοπίξποποο---ἰμαῖ 
δ, {89 ΡΟΝ Ρ οὗὨ ἐδ δρὶγὶῦ ΟΥ̓ΘΣΡ ἐμι6 δῃΐπι8)] ρ88- 
8Β1028 ---ἰδβ ου]ἰναιοα δηὰ ἰγαϊηθά ἱπ {0}} βιγοη σία, 
86 τῆοτὸ θοῦ ζιϊ νν1}} 1ὲ θῸ ἰο ἐδίζοιΦασο ἰμδὶ ἰῃ9 
ΔὈΟΒβίλμοησθ δργθθαὰ ὉΡΟΩ [ῸΣ δρθοΐδὶ Σϑϑβοηβ, Ὀ6 
ποῖ ἰοο Ἰοηᾷ οχίθπαθα, 1ο6ὺ οἰἴ ΒῸΣ Ῥδσίγ Ὀθ6 οχ- 
Ῥοβοὰ ἰο ἰοπιρίδιΐοη [0 υπ]ανσύα! ἱπάυ]ρσθηςα. 
[8.9 ΗΕ ΕΣ" 8. “Εἰεπιεπίς Γ Αίοτγαϊιν,᾽" Β. ΤΥ. 
οΒδΡ. ΥἹΙΙ., Ατί. 6806. ΒΑΧΤΕΒ᾽ Β ““Ολτιρέίαη Εἰλ- 
ἐο8,"" Ῥι, 11. ΟΡ. 1 δῃηὰ 7. “ΗΛΒῚ 88, Ολγῶι. 
Εἰλιὶκ," ἃ δ2 Α. ἃ.; 4]8ο “"ἔυστκιυ διιίεηϊελγο, ἢ 
1δ2, 1δ8]. 

2. Οεἰιδαον, ἐϊ οοοαδίοπ, απαᾶ οι 76» ργαΐδε- 
τοογίν. ΤΒῖθ δίσί ρόηοΥ οὗ (89 πιδισίδρο ΟὈ]μκ8- 
ἐΐοι, οι ἱπάοοά, σδυρὶθα ἩΣΓῈῸ ἰδ ἃ το 8}}} οὗ 
ἸΩΟΓΆ] δῃὰ τοὶ ρίουβ οἰ πο ηΐ8, ἰδ δρί (9 φυοῖο ἃ 
τοδοίϊίοη (Ὠσουρσὰ ὑμ6 παίυγδ)] οὔοχιί οὗ ἐμ ΟὨ γὶ8- 
εἶδ αἰΐου ΣΌΣ δὰ Βο]} η688---Δϊου δὴ ὑἢ- 
ἰγδιηταοϊοα απὰ υπαϊνϊ οὐ ἀογνοιίοη ἰο ᾿ἷ8 [,ογτἀ--- 
ΔίιΟΥ 8 ρογίεοι σοπβοοσϑίίοῃ οὗ 801} δὰ Ὀοὰγ ἰο 
᾿ἷβ βοσνὶοο, δῃὰ δἱϊον δὴ υπαϊδίυγ θά Θηὐογτμοπὶ 
οὗ 9] ον βὲρ τὶ Ηἷπι. Τἷβ οὔοτιὶ σοδυϊιηρ ἴῃ 
ΘΟΙΣΌΔΟΥ͂, 8 ΤΩΟΓΆΪΪΥ ᾿υ δι 88.019 ΟὨΪΥ οπ οογίδὶ ἢ 
σοπαϊιίοηθβ. Το80 δγο: 1, Ῥγονυϊαθὰ ἐμαὶ ἰἰ ἐβ 
Ὡοὺ Ῥσχοιηρίοα ὈΥ 8 σϑΓΠ8] ἰοΥ οὗ 6886, 8πηἃ ὈΥῪ ἃ 
ἀγοδὰ οὗὁὨ ἀοτιηρβῖὶο οσοϑβϑοδ, δὰ ἰθ ἰόν ὶδο ἔγοο 
ἔτοια 8]} ορί γι. 8] ὑγϊάθ δῃἀ διιθίοα, το, ὉΥ 
τοΐσαϊηϊηρ ἔγοιι τυυΐδβο, δδρίὶγοδ ἰὼ Ῥοββο88 ἃ 
δΡρΟ6οἾΔ] βαποιϊγ, διὰ ἰο πιοῦὶξ 8 ἰσθμὸν ἀορτοο οἴ 
Ὀϊοβδοάηθβθ δηὰ ρίοτγ. 2, Ῥχουἀοὰ ἱΐ 18 ποῖ 
ἐἰποίυγοα ν τ πηθγῸ οδρσίοθ, οὐ ψὶὶ}]- ΟΣΒΕΪΡ, ΟΥ 
Ῥτγυάογυ, οὐ ναϑὶίγ, ΟΣ ΔΩΥ͂ δ 6} ΠΟΥ] ΡΟΣΎΟΥ 0- 
Ὧ668. 8, Ῥτογυϊὰοὰ δἰ ἰδ ρεοπιρίοα ΌΥ ἃ δοῃδβοίουϑ- 
1688---ποί, πη 666, οὗ Δἢ ᾿ποδρδοὶἐν [01 πιδττίδκο, 
ἰοὺ νου]ὰ το ἀθν {Π 6 δοὶ ΤΠ ΟΓΔΙΪΥ γΟργ ΒΒ ῃ βὶ- 
Ὀῖ6---Ὀαΐ οὗ ἃ Ῥϑου ον δίμοββ [Ὁ δ δίῃρμ])θ ᾿ἰἴ 
γτουσπβδίο ὮΥ {π6 ογά, δηὰ οὗ αι Ὀϊνίῃθ 66}} ἰὸ 
ΒΟΙ26 ΒΡΏ ΘΟ Οὗ ΙΔ ΌῸΓ ἴῃ οὐδ Κἰπρχάομ, 0 πε 16 ἢ 
86 πιϑργὶ θα βἰδίθ νου] οὔον ἐπιροαϊπηθηίδ; ΟΥ̓ 
οσοεδίοῃοι ὈΥ Ῥχουϊἀθαίΐαὶ οὈδισγυοίίοπβ ρυΐ πη 
{86 ΨΑΥ οὗ βΒοιο ἀρδί γα δπὰ βουσὶ [ὉΓ τπασχὶδβο 
ΘΟΠΠΘΟΙΙΟΠΒ, δηὰ Ὀγ ἐμ υϊοὶ ροπάοσίῃς οὗ 186 
λιν ν|1}} 28 ἰηἀϊοαϊοὰ ἴῃ δυσὶ ΟΔΟΌΓΤΘΠΟΘΒ: 
δηΐ, 4, ῥτονυϊ δά, ἱπ ἐπῶμν 8 ᾿δοὶς οὗ ἱποὶϊϊ ηδ- 
(ἴοπ ἴοῦ τπηδυγίαρο--- Ὑ ΒΊΟΝ, οὐ Ἰοοϊείπας ὑΡ το Θοἀ 
δηὰ ἱπνοϊείης Ηἰδ ἀϊγοοίΐου ἐπ ἐπ 9 τηϑιίοσ, σοι 685 

ἰο Ὁ6 τοξετἀθὰ 8688 Ὀνυϊμο δἰπίὶ 85 ἰο ἀπ γ---Ἰοδὰε 
ὃ ΡΘΥΒΟῺ ἰο γοϊβδίη ὑπιπδυγοά. [ΒΘ {μ 66 οου- 
αἰιϊο;β οχἰδί, 60} 1ΌΔΟΥ δὰ νἱ᾽ἀον βορὰ δ8τὸ δβίδίοϑ 
ἩΒΘΡοΐ ἢ δοίωθ οὗ (Π6 ΒοΟὈΪοδὶ ἰγαὶΐβ οὗ 86 Οδγ:8- 
δὴ 118 ΣΏΔΥ Ὀὸ ἀϊορ᾽αγοα, δη ΔΓὸ πο 1688 ΒΟἢ- 
οΥγϑῦϊο ἐμ {μδὲ οὗ τνοάϊοοκ. 70 ἀΐδρδζαρο ἰβόσῃ 
ἱῃ ΔΗΥ͂ ΨΔΥ, 18 ἰο Ρυϊ οοπἰθαιρὶ ὁπ ἰδ Ρ]δίῃ ἀο0- 
ἰγὶπϑ οὗ ἰμ6 ἀοΒροῖ. Βυὶ πο 1668 υ- Ομ τι ϑέΐδῃ, 
ποῖ ἰ0 ΒΩΥ υἱππαίιγαὶ, ἰΘ ἢὺ ἰ0 δϑουΐϊῦθ ΔῺΥ ἐμπ6- 
ΣοὨΐ ΒΌΡΟΡΙΟΥ ΘΣΟΘΙ]ΘΏ6Θ ἐἰῸ ἰδ 686 Βἰδί68, διὰ τὸ 
8 Κοὸ ἰμϑηι 1.16 οδϑοηΐ δὶ οοβαϊ( 008 οὗ δυροσῖοΣ 
ΒΔΏΟΙΣΥ, δηὰ ἰο ἱπροβο ἰδ ὈΥ δυϊβοσ  Υ ὑοῦ 
ΔΗΥ͂ Οἶ858 οὗ ῬΘΥΒΟΩΒ πῃ ἰδθ ΟΠ υΓΟΐ,, 88, 6. σ., 08 
(ἢ οἴογαυ. 78 Βοπιΐδ ἀοοισῖηθ οἱ {δ18 ρΡοΐπὶ 
ἰθ ποὺ ΙΩΘΓΘΙΥ υἱξοΥ ἀτουμάϊοδββ, Ὀυϊ ΟΘΒΙΣΔΣΥ 
ἴ0 ὑἐμ8 ΟΧΡΤ 58 ἐθδομίη δ οὗ βοσὶρίυγε, δΔηὰ ἰο (ἢ 
δχϑιρὶο οὗ πιοδὶ οὗ ἐμ Αροβί]θθ.0 Ῥδϑὺ] μἰκυβοὶῖ 
δροοϊδοβ ““{μ8ὸ ἰοσθι ἀπ ᾷ [0 ΤΟΔΥΤῪ ᾽ διποῦᾷ (80 
ἀοοίγίποα οἵ ἀονΐϊβ, δὰ υθβεῆ πὸ ποι]ὰ ὄχρεοὶ 
εἶτα ἰο δουπδ6ὶ Υὐγαίπιίγ δοοοσάϊης ἰοὸ Ἐοεοΐδα 
ἰοροῖης, ἢ9 δαΥΒ γδῖμον (1 Τίσι. ἰἷ. 18) “18ὸ νὸ- 
τὰ Δ 586}} "6 βΒαγοὰ ἱῃ οὗ ἀ- ὈοΔΥῖηρ, ΕΓ [ΒΟΥ οοἢ- 
ἰἶηυο ἰὴ διε δὰ οδανὶγ..} Πἤδυσο, Ψψιθτο ἐδ6 
δὐονο-τϑηϊομοαὰ οοπάϊϊίοῃβ ἂἃο ποί οχὶδί, δηὰ 
{πο γὸ ΔΡΡοδσβ ἰο ὈΘ ἃ ἀοπιδβὰ [ὉΣ Ἰμδστίδρε, δηὰ 
ὃ το }}- κγτουπαά οα δορο ἐμαὶ ἰξ τὸ}} 6 ἃ ἔθ ο ϑ 
') {μ6 [κοτὰ, βηὰ ἴοὸΣ ὑπὸ ΤΊ Βογαη66 οὗ Ηἷδ Κίπρ- 
ἀοπι, δὰ ἰξ ΡΡΘαΥΒ ἰο Ὀθ ἰδο πΆ}} οὐ 6οὰα, μετα 
ἄοοϑ δὴ οὐ χαίίοῃ αὐὶδο (0 θηίος ἱπίο ἱξ [ὉὈοι ἢ 
ἴον (8 σοοὰ οὗἁ ἰδ8 ρμαγίϑ8 δοποοσποα, 8η6}] [07 
86 Ῥτορδααίίου οὗ (μ6 σζδοθ, βπὰ ἰὴ9 γεδσγπε οὗ 
ζαϊατο βοῃθσϑίίομδ ῬΔΟΓΔΙΪΥ, ΒΟΟΙΔΙῚῪ δβὰ τσεὶϊ!- 
Εἰουδὶγ ἴῃ (δἷ6 τοϊδιΐου. 
Το Αροδίοϊἱο δοῦῃβοῖ8 ἰὼ τοβδσὰ ἰο δο] ΌΔΟΥ, 

αἰνθῃ 88 ἐπΠ00 ἯΟΤΘ ἱπ δηιἱ οἱ ραιΐοι οὗἩἨ Ομ τβι᾽ 8 
Βροϑαυν δοιαὶ β, ἰὰ πῖον σ8860 {86 ΟὈἸ κοι 19 
τιδττίαμθ 18 Ἰοδδοδϑὰ ΌὈΥ Γοϑϑοῦ οὗ ἐμ προ βαῃ κ, 
ἀϊφϑοϊυιίοη οὗὨ 4}} δαῦγίη})ν ἰμπίημα, δοαυΐϊγα ΠΕῊ 
ἴογοθ ἩΠΘΏΘΥΟΣ ΒΌΓΣΟ δἰ 8 Ἰοδὰ υΒ (ἰο ἐχρεοὶ ἐμὲ 
οοἰδϑίγορὶιθ δ δῇ μδυὰ. [899 οἱ ἰἷ8 δι δ)εοὶ 
ΒΑΧΤΣΕ ““Ολνώα ΕἸἰλίοι, " Βοοῖὶς ἰϊ. οἴδρ. 1; 
υτικκ “Θιέοηίελγα,," ἢ 206; ΒΟΒΗΑΣΕ Ζεί. 4». 
Ολ., ἃ 112. 

8. Τέτοτεε, ἐΐ4 -ττολρ απὰ ἐϊ γίσλί. Τδο νοΐϊσ- 
(ΔΡῪ αἰδδοϊαἰΐοι οὗ ἃ Ομ ν  διΐδη πδυστίαρο 18 ἃ ἐ6- 
Ῥαγίυγο ἔγοπι ἃ ϑίδίθ ογαδἱποὰ ὈΥ Οοὰῦ.-- τΠ9 
τυρίυγο οἵ ἃ σογοηδεΐ πεῖ τ ΒΟ ΤαΘ μι θῸ 8. οἴ 
Ηΐδ Οδυγτοῖιν νδνθ οπἰογοὰ τ ΘΘὸῖ οἴ ΒοΡ, 'ἰπ Η}8 
πιο, δὰ ἰπ ὙΔΘῺ (ΠΟΥ δαγὸ ἐθυ8 ΟὈϊ  ραιοὰ 
(ποιιδεῖνοο ἰο ᾿ἶνο ἰοκοίθοῦΣ δα Βυδθαπὰ πὰ υυἱἕο, 
ΟΥΘΏ πον ἐδ τιοδὲ ΒΟΥ γ δηὰ ἰΥΥΪΏΚ οἰΓΟΌτΣΩ- 
δίδῃοοϑ, (αἰἰ 8] υπίο ἀφοὶβ. Α βερδγδίϊου 88 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ δῖ Ρ͵δοθ ΟὨΪΥ͂ ὑπο (η6 ΘΟ  ἶο88 
δρροϊηϊοὰ Ὀγ Θοἀ Ηἱΐπιδο]ζ, ἐβσου σὰ ΟἸτἰδί, νίΖ., 
9 δοίυ8] ἀΐοβοϊυϊΐοη οὗ {πὸ τοδττίαρο Ὀομὰ Ἐν 
16 ΟΥΒΟΡ ἈΔΥΙΥ ἰπ δ ΌΪΟΥΥ οὗ ζοσηϊοδίίΐου, δὶ ἢ 
8 ἰὰ ἴδοὶ ἃ δυτεοπαου οἵ οὁ896᾽ 8 66] ἰ0 α (τὰ ρμϑεγὶγ 
ἱπ βιοῖν τῖϑο 88 18 ΔΙ] ΟΥΥΒῸΪΘ ΟὨῪΥ ἴῃ τηδυτίδικο, δοιὰ 
ἐδ τοϑοσυϑὰ ὉΥ ἐδ οτάΐβδῳοῦ οὗ Θοὰ Ἂχοϊυδὶνεὶγ 
ἴον ὑἰμοβοὸ ἐδ β]}] 19. ϑμου]ὰ δῦ ομὸ δ ἴὸ 
Βορδγαίο ὕγοιω ἷδ οοπβοσί ουἱ οὗ ἀἰδβὶ βοϊ ἱπδέϊοι ἰὸ 
τ 4] ἰδ ΘΥΟΟΌΣΒΟ, ΟΥ ὕγοξω ἃ ἀγξοδὰ οἵ ἐΐ, ὑπο Ὁ 
{δ ἰάεα {δὲ 10 Ἰηγοϊγεὰ ἀεδίομηοπί, οΥ ἰμγουρὰ 
ὃ Ζοδοσαὶ ἀδδῖσο ζῸΣ ἸΘΟΣΥ 1 118 Σοβρθοῖ, 8 
ποῦ], ἱπ δὸ ἀοίηῃχ, Ὀ6 κυ !ν οὗ νυἱοϊδιϊθς 189 
τηοδὺ βοϊθσηῃ ΟὈἸ καὶ ὁπ 8, δη ἃ Ὀδοοῖο ΟὈΔΥ 68 ΌὉ]6 
ΜΙ ἐπ ΟΥ̓  γ. Ἡ ΒΘ Ὼ δοπβοϊ θη ἰου8 ΒΟΓΡΌΡ] 68 
αΥΐϑο ἴῃ ἰδ 680 χοδρθοίδ, ἰἰ ὈΘΟΟΠπΙ6Β ἃ (τ ὶβιϊπἢ [0 
σοηδυΐὶ εἶδ ῬϑοίοΣ, ΟΥ δοΙὴ6 Θχροσγί ποθ (τί δι δ 
ἔτι, δῃ ἃ δῦονοϑ 8}} ἰο ἸὰΥ )6 ζηδίίεσ 1) ῬΓΘΥ͂ΟΣ 
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δοΐογο αοάἄ, ἰμαὶ ἢθ ἸΏΔΥ ὈΘ 6η]χὐοποα δά ἴη- 
δισιοίοα τοι οα πἰρη, δπὰ (Πδὶ ἷ5 ρασίβον πΐϊχμὶ 
νῬῸ ἱπάπορα [0 ϑιῃΐοσς ἰπίο βϑοῖῶὼθ δρτϑοιαθηὶ ἱπδὶ 
ποῦ ποὶ ᾿ΥΥ προ ἢ ἢἷβ οομπδοίθηοθ. Βυθῃ 
που τυδιτίδαθ [85 ὈδΟΟσ6 ὈυΤἀΘΏΒΟΠΙΘ, 8 Ρ6Γ- 
δ0} τοϑδὲ 6.1}} ὈΘΔΡ 1ὑ ἔγομη ἃ 86286 οὗἨ ἀυίγ, ἴῃ 
οὐοάϊαποο ἰο ἐδ0 Ὠἰνίηθ οτάΐμδηοο, δὰ ἷἱπ 6οη- 
ζοτταῖϊϊγν νὰ 1ἴη6 οἷδίτηβ οὐὍ {6 ἱπδβιϊ αἱ οη.-- 
Μοσο δυογβίου ὁπ ἐδ ρᾶτί οὗ (ἢ. Οὁη6 ΟΥ {86 ΟἶδοΓ, 
οΥ οὗ Ὅοίν, το οαίΐοηΒ, τοδὶ ἐσγοδίσηθηϊ, 5816 }Κ- 
Ὧ0886 ΒΟΉΘΥΘΥ ἱποΌΓΑ 6, ὙΒΘΙΒΟΥ οὗὁὨ ὈΟΑΥ͂ ΟΥ 
τοϊηὰ, υγηϊβἢ ΠῸ πδυυδηὶ ΤΡ αἀἰτογοθ. Α ἰθ- 
ῬΟΓΔΥΥ͂ δορδγδϑιίοη, δοσοπιρδῃηϊοαὰ ἢ 5 τοδὶ ποβ5 
ΙῸΓ Ῥουῃίοη, πᾶν, ἀπάον οοτγίδίη οἰσου βίῃ 68, 
Ὀ6 ΔΙΙοννοα 85 [8:8 ΟὨΪΥ Π68 8 [ὉΓ Γοδίοσί πρὶ δαΐῃ 
(8ο ἀἰδιατ θα το]διϊοῦβ, απ οδυβίηρ 8 τοίη ἴὸ 
ἃ τίχδι ἰοπὸ οὗὨ ζδοϊίης, διὰ οὔθοιϊης δ Ἰδϑιΐης 
ἐπ ρτουθιϑῃί. 

ΤΥ δηυγιπΐηρ οἶδο, ΒουγΥΟΥ, σϑῃ 6 δοοορίθα 85 
ἃ ἐτουπά ἴον ἀΐνοτοθ, βῃ Ὀδυϊλθα 8458 ἰΐ ογΘ ὑπ θοῦ 
ἴιο μοδὰ οὗ δαι]ίογγ, ἰὑ 18 τεσέοιοιδ ἀεδενγίίοη. 
Τπ8 πηόδη8, ὑπὸ ἀρ! θοταίθ ογβα κί ηρ οὗἨ 6 οη0 
ῬΑΣῚΥ ὈΥ ἴΠ6 οἴδονῦ, τὶ ἢ [ἢ 6 ὉΠ πιϊδία Καῦϊο οὐ ἀ6- 
οἰδγοὰ ἀδείχο οὗ δυβδπἀοηΐϊης ὑμ6 τηθυγίαβθ 60η- 
Βοοιΐοῃ Δἰιοχοίον. Απὰ (μἷβ ἰβ ποι ίπα 6085 
ἰδ ἰΠ6 δοίι4] αἰ Ββοϊ αἰΐοη οΥ̓͂ 16 Ὀοπὰ, ὈΥ τ εἰ οἢ 
86 οὈἸζαϊΐοπ οὗ ἔλθ ΟἾΝΘΡ ῬΔΥΥ͂ ἰο δα. ἐγ ἷκ 
δ ϊοά. Υοῖ, ἰὼ ἰμθ ὁ856, ῃ0 γἱχαι-τηϊπἀ οὰ 
ῬΟΥβοη 11 Ὀ6 ἴῃ δβἰδ ἰο οὈϊδἷῃ 8 Του δὶ ἀΐγογοο. 
Βδίποῦ ἢ6 Ὑ}}1 6 ἱποϊ!ηοὰ ἰο ταὶ δ Ἰοπᾷ 88 
Ῥοβϑ Ὁ!6, ἱπ ἰῃ 9 ΒΟΡΘ οὗ δϑοΐῃᾳ Βοιὴθ ὀδη6 ὁσ6Ὸ 
ἴῃ {86 ἔθροῦ οὗἁ ἔπ Οὐ ΒΟΥ ῬΑΥΥ, τ 816} Μ.}}} Ἰοδὰ 
ἴο τοσομβοϊ]ϊδίϊοη δὰ οομδοϊδίΐοθ Ὁπ|66 ΙΩΟΥΘ. 
Ἀπὰ βυδὰ ἴΟΓΌΘΔΤΘΠσΟ ψ1] βῆον ἰδοῦ, ουθὴ ἴῃ 
(86 6450 οὗ δαυ ίοῦΥ, ΥΧ0.. οὐο ἴῃ βυσἢ οἱτγοῦτη- 
ΒΙΔΏΟΘΒΘ ΤΩΔῪ (86 θρίνὶ οὗ Ονὶ ϑεϊδη ζδὲ Ἐν οἷ χη δ]- 
ἷξε 18 ρδίξθῃο6.---Αὐὰ {πῃ θη, ἰπ γοΐδγοποο ἰὸ ἐμ9 
[οιταΐη ρ οὗ ἃ πὸῖν οοῃμηποοίΐοῃ ; ΔΙ͂ΟΣ 80 ΒΟΥ͂ΘΣΘ 8 
οδοαδιϊβοιθηὶ, Ἡδῖο ἢ οὶ ὉΠΥΓΟα ΘΗ πϑδτϑ {δ 9 
οδδυδοῖοῦ οὗ ὁ ᾽αάσπιοης οἱ (89 οοπα οὶ οὗ δἰτῃη 
ὙΠῸ δυ ον ἰὑ---ἰῦ ΙΠΏΔΥ ὍΘ [ὉΓ (Β6 ΤΩΒΔΏΠΟΡ ἴῃ 
ΝΟ 06 σοηίγδοίοα ἰὴ 8 Τηλυσίαμθ, ΟΣ ΤῸγ (ἢ9 
ΤΏΔΒΏΟΥ ἴῃ τι ϊο Ὧ6 48 τηδἰπίδἰ θα ἰ(---ὦ ἰγὰθ 
Οκεϊβιϊδα ψν}}} Ὀ6 παίατ δι ἀϊβροβϑᾶ ἰοὸ δοῃβί ον 
ὙΪῈ στοδὶ οῶγο, γί ΠΡ ἢ6 οὐρσαὺ ἰο Θηΐοῦ ἰπίο ἃ 
ΠΟΥ τοϊδιΐοη : δηὰ πὶϊ ῬΤΑΥ͂ΘΟΣ ΓῸΓ ΒΘΒΥΘΕΪΥ ἰῃ- 
δισιοί οι μ6 Μ|}} 506 ὶς ἰ0 δβοουίδίη δαὶ ἰ8 αοα 8 
ὙΠ ἴπ ἰδ τηρίϊονῦ, δὰ πῃοίδον ἰξ Ὀ6 ποῖ ἃ ΤΏΘΥΘ 
8019} ἱπο]παίΐοα (πῖολ ὁ ΔΓΘ ΥΘΟΥΥ͂ δρί ἰο 
ἴδκο ἴον Θά 5 ψ71}}} {μὲ 18 τηουΐῃᾳ Βἴτῃ ἴ0 ΤΏΔΡΤΥ͂ 
δειίη. Απὰ (86 σο]ο ἰδϑυθ οὗἉὨ (δὲ. μΒ6 ν1}} 
Ιθδτο ἰο θοά, ἴπ δαπ|0}6 τοδὶ σπδίϊοι ἰο Ηΐβ ἀδοὶ- 
δ Απὰ βϑουὰ Θοἀ᾽βΒ ρῥγουϊάθῃοο βϑολ ἰῸὸ 
οη]οΐπ 56᾽]{-ἀϑηΐα) ἴου ἃ Ἰοπροῦ ΟΥ ΒΒουίοσ ρουϊοά, 
Βο π|}} οαἰγοδὶ Ηΐπὶ ἀδὺ ν ἀδν ἤογ ὑδθ ΒΌΡΡ] 168 
οὔ δὶ ξγδοθὸ ΒΊΟΝ 8}}84}} βίγοησίμβοη δἷτὰ ἰοὸ 
ἐπάσζο ἰῃ 4}} ρϑιΐθηοθ δηᾶ ρασῖίγ. 

Βαΐ ΒΟΥΘ ἃ πον ροΐπὺ σοπιθ8 θΡ. {{86 Δ Ὁ] ΘΟ ΥῪ 
οοτῃμαχίδα, τοῖον ᾿έ 6 ἴῃ ἰδ 9 ΌΤΙ οὗἉἍ ΤοΓηἶοδ- 
Εοη ΟἿ οὗἩ τππδ]ἰοίουβ ἀθβοσγίΐοη, Ὀ6 ποὺ ἃ ᾿ποῖη 6 }- 
ἰΔΥῪ ᾿πρ86 ποί ἸΙΚΟΙΥ ἰο Ὀ6 τοροδίοα, Ὀπὺὲ 18 ἃ δοὺ- 
ιἸεὰ ἐπα, το πὸ Ῥδίϊθησθ, ΟΥ ΟΠ ΊΘΏ 658, ΟΥ 
εὔοτίδ δὶ σοποϊϊδίλοι σὴ ουθγοοῖηθ, ἰμ θη 1 ΜῊ 111 ὉΘ 
τὸς ἰο ἱπίον (πδὶ ἰὴ ΟἸτἰβιΐδη ομαγδοίον οὗ (89 
ΚΌΠΟΥ Ῥατὶγ ἰβ ἴῃ δυσὶ 8 0480 δ ἰΓΟΙῪ τϑηοιυησοοα, 
δηἀ ἰο ἐγοδὶ ᾿ἰτ 85 βίδηἰης ἴῃ ἐμ τοϊαίζου οὗἉ δ 
ὈΠΌΘΙΘΥον, οὐ, 8.1}} πσότβο, οὗ ἃ βοαίμβοι. Ἦδσο, 
ἴποι, νὰ νου] ΠαΥΘ, ἴο 81} ἰῃίοπίβ, δὴ ἰπδίϑηοο 
οἴ υἶχοα τιδυτΐα χϑ, ΒΌ 08 88 ἰδὲ βροΐκοη οὗ ἱῃ ὑμ6 
ποχὲ δοοίϊοη. [1 πουἹὰ 6 ἴῃ τδῖπ, ὑπ μοῸ Ἰοοῖὶς 
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ἴον [80 ΒΑ] ον ί:ς οὗ ὁπ6 ραν ὈΥ ἰδ οἰμοῦ ; δῃηὰ 
ΑἸ] οοῃἰἰπυδηοο᾽ ἱπ 6 οοπποοίΐοι, τ μῖο ἢ ΟὨΪΥ ΟὉ- 
βίγσυοὶϑ 89 ρυτροδο οὗ 180 Ὀϊνίηθ οΔ)}ἑπρ, δηὰ 
ἸΩΔΙΒ ΟἿΤ ῬΘΒΟΘ, ὉΓ ΒΟΠ16 Ται6 ΠΟΡΘ οὗ Γοοονοσ- 
ἵπᾳ ὑπ Ἰοβί, σου]ὰ 6 ἨΒΟΙ υππδυγδηίοα, δυὰ 
ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο πο Ὀἰνπο ψ1}]. 

Ετοῖὶ {μὲ ψπΐο, δοσογάϊηρς ἐο {86 ΤῸ]6 οὗ 
βοτίρίατα, ἰ8 γα 70. {86 ἱπαϊνι δὶ Ὀο]ΐονοῦ, 
Θ ΤΊΔΥ͂ ἰδ ἴῃ ἀμέψ οΓ 1λὲ Ολωγοὶ απὰ ἰλε ϑιαίε 
ἐπ γεΐεγεποε (0 πιαττίασε. Εἰτϑὶ οἵ 81}, (ἰμ9 ΟΒΌΣΟΣ 
δοϊκηον θα ρο8 118601}7 85 Ὀουπὰ ἰο (89 σοῦ κ οὗ ἱμ9 
Ποτὰ, δηὰ οδῃ, νἱἱ σοοὰ σοπβοίΐθῃοο, βδῃοίϊοῃ 
80 αἀἴνοσοθ δηᾶ τηλγτίηρο οὗ ὑμ6 βαραγδίθα ρᾷᾶσ- 
εἶθ δζιαΐῃ ἱπ οἶμον δΟὨΠΘΟίΐΟΏΒ, ΘΟΠΓΔΤΥ ἴἰο ΗΒ 
οχργεοββοὰ Μ1}}. Τμὸ Βιδίθ, 88 δῃ ἱπειϊϊα(ίοι, 
ἩΒΪΟΝ 1 1186 Θηδοίμηοηίθ θη ἀχοσυϊνο δοὶϑ 
δ τοοἰοα ἰὼ 86 Ῥχυϊηοὶ 68 οὗὁἩἁ Ομ νἰ δια μὶγ, τοῦδ 
αὔπ ἴο σοῃΐΌ ΣΙ, 118 πιΥΓίαρο Ἰοἰ βἰαἰΐου ἴο ἐπ 6890. 
Βυὶ ἱπδβίουοἢ 88 βίγὶοῦ δου ἶ Ὑ 8. ποὺ Ῥο8- 
810}]6 ΤῸ ἰΐ, {πὸ βιίδίθ τυυδὶ δὶ Ἰεδϑὶ στδηΐ (Π0 
Ομ σοῦ ἰδ ἸΙΌΘΣΙΥ οὗἁὨ δοϊάϊηςς ὉΥ 186 ἀροϊβί οὨ 
οὗ ποὺ οτὰ, δπὰ ρῥγοίθοῦ ἰὲ ἐπ ἐμὸ πιδὶ θη 69 
οΥ̓͂ 15 τἰχαϊ. [1 πηυδὺ ποὶ γοαυῖΐτο {86 ΟΒυγοὶ ἰο 
Ὀ1688 8086 ὑη-ΟὨ τ δίΐϑη ΔΎ Υ ΙΔ 5,68 Ἡ ἱΘὮ 1ΐ ΤΟΥ 
ἴο61] οοηθίγαϊηοα (0 Δ᾽ἸΪΟῪ : ΠΟΣ χηπϑὶ ἰὺ ἰπαᾶοῦ 
ἀπὸ Οδυγοὶ ἴγοτα ϑηΐογοΐϊηρ 18 ἀ 1861 119 ὩΡΟῺ 
[0586 ὙἘΟ ἔογτα ῬΟυπδηθηῦ ΘΟΠΠΘΟΙΪΟΠΒ ἸἾἿΟΡ 8 
ΤΏΒΏΠΟΥ ΟΥ̓Δ πο ὈΥ ἰΐ, 6 ἢ ποὶ δοοοχάδηὶ νἱ ἢ 
{πὸ Ὀίνίηθ συ]. ϑοῖ 8 ἔπθ ρμοβί(ἰοῃ ἴο ὯθΘ 
οἰ οΑΥΪΥ δά ἀϊδιϊποι}ν ἰδῖχοη πῃ (ἢ 6 6λ86. 

Βυΐ ἐξ 18 ὁ αὐοδιΐου ἩΒΘΙΏΟΣ ΟἿΓ ταϊχοα 608- 
Ετορδιίουβ 40 ποὶ δαάπιϊΐ, ΟΥ ουθῺ σϑαῦ ΓΘ ΒΟΠΙΘ 
ταοαϊβοδίΐοι οὗ διιοῖὶ Ῥτοοοϑαϊ 8 ἴ--ον οί ΒῸ᾽ δῃ 
οχίθηβίοι οὗ {8 ὈΓΪΠοΙΡ]6 οὗὁὨ δηδίοαυ δγοδαγ 
ΘΙ] οΥα ἷπ χτδηί ρα αἀἰνόγοοϑ [ῸΣ τρϑ]οουβ ἀ0- 
Βογζίοη, ἰΒ ποὺ ῬΓΟΡΟΙ δηἃ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἱπ οὐδοῦ 
8868 8380, ὙΙΟῚ ΤΑΥ͂ ἴῃ ᾿ἴκὸ ἸΏΒΠΏΘΙ Ὀ6 Γ6- 
γάρ 85. δ ἀἰϊββοϊυί ἴοι οὗ ἰμ6 τιδυτίαρο ἰἰθ. 
ἰδ 18 ὁῃ6 οὔ (8 ργοϑϑίπρ αὐοϑίΐομδ οὗ ἰμ6 ἄδγ, 

ὃ ΓΛ Π6Ὶ ἰπνθϑι δέοι οὗἨ ὙῚοἢ νου], ΠΟΎΘΥΟΘΓ, 
Ἰοδὰ υὺ8 ἰο0 ἔδγ. 

Μυσοὶ ἰμαὺ 8 ποὶ σοοά μα8 ΡΪδοθ ὑπᾶϑρ ἐμ 9 
Του ὈΘΑΓΔΏ6Θ ΟΥ̓ οαν Ηδανοθην ΕΒΆΙΠΟγ. Ααὰ 1ἰ 15 
ἃ αυοδβίϊοι οί οῦ ἰδ 9 ΟΒΆΓΟΣ οὐ μοί 0 Θχοῦ- 
οἶδθ 8 τιϑίθτῃδ)] ρῥαίίθῃοο ἰονδατὰβ τα Ἡ οἷς 
Β86 οδῃμοὺ δβδποίϊοη ῖἴ ΤῊ ΐβ, ἴῃ ἕαςσί, πὸ οὴ9 Ὑ1}} 
ἄθηγ. Νουθγίμθὶ 688 βῆ τηυδὲ Βοϊὰ ὈΥ 116 8ι- 
ὑβοΥ οΥ̓͂ αοα᾽ 8 ψογὰ, δπὰ ἰγῦ ἰο δηΐογοθ ἰἰ. 
Αμπὰ δον νίβάοτῃ νν1}} ΒΟΥ ἰἰβοὶ Υ ἴῃ τ 186 θη ἀθᾶ- 
ΥΟΤΒ ἰο σομἷηθ ὑμ6 ὑνὸ ἴῃ ἃ Ὀοδίιῖπς ΤΏ ΔΠΠΘΓ. 
Οομβυὶλ οἢ (818 αποϑιίοῦ Φὺυ. Αἰγεῖ. Ζεῖς(. απα 
Νέυε Ευ. Κιτοῖ. Ζεῖ(. ἴοτ 1859 [4150 ΒΗ ΕΎΤΕΙ,, 
Εἰεπιεηὶς οΥΓ οταϊίῳ, ἃ 688-685 δηὰ ἢ 1027-}087, 
ΝΕΑΝΌΕΚ, ζ1}2 ὁΓ Ολτίει, ὃ 1δδ, ποίο, αὐτιὰ δ 224; 
Πξβζοα, Ξῆης. Ατί. ἔλε., ΒΑΧΣ. Ολ. Εἰλ. Β.11, 9. 9]. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙῚ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[1. Οὐἴΐδαοεν οΥ ἰἐλδ δίπσίε δἰαίε, ΘᾺ. τηδὶη- 
ἰδϊποὰ ΓΟΥ ΜΟΡΙΔΥ οη45, Ὀεοΐηρς ποορᾶ, δηὰ ἴῃ 80- 
οογάσποο Ὑἱ ΑΡροβίοὶἱο ὀχδῃιρὶθ: 1, ᾿ἰπϑίθδα οὗ 
ὀισουπίοτίηρς τἰάϊοα]ο, οὐ μοϊὶὰ ἴπ ΤΘΡΓΟΔΟΝ, 
Βδουϊὰ Ὀ6 Βοϊ]ὰ ἴῃ ἰχιθδί ΒΟΠΟΥ͂, το γ. 1 ; 2, οὐχ 
ποῖ (0 δ6 Ῥτοΐοσγοα γο]υπίΥΥ, ὉΠ1688 ἴπ δοοογά- 
8π60 τ ἰδ 6 6168} ὙΠ}Ι οὗὁἩ 6οἄ, 65 ἱπιϊπιδι θα ἴῃ 
86 οἱ δ οὗ σοῃπιΐποησο, γογ. 7; 8, Βουϊὰ ποὺ 0 
οηΐογοοὰ ὮΥ σοπιμδηάπηθηΐ ὩΡΟΠ ΔΗΥ͂ ΟἶΔ38 οὗ 
ῬΘΥΒΟΏΒ, τοῦ. 6; 4, ψὙΒοῦ ἰδ υ8 οπίοτοοα ἰὲ 15 δρὶ 
ἰο Ἰοδὰ ἴο στοβ8 ἱπιπιογα} 165, γον. 12]. 

[11. Δαττίαφε, ἰοο, 80 ἴλ τ ἔτοιω ἱπυοϊν τς ΒΡ᾿ΥΊ-- 



146 ΤΠῈ ΓΙΒΕΗΒῚΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἴυ4] σοπίδιιὶπαίίοι, 88 αϑοοίϊοϑ ργοίθηά, 18: 1, 
ξοοά, 48 ἃ βδοίορυδτγαά δραϊηδί Ἰἰσδηι᾿ουΒη 688 δηὰ 
ἃ ΒΟΙΡ ἰο Ρυγ ιν, τον. ἢ; 2, βιουϊὰ Ὀ6 φοῃίογοα 
ἱπίο ψ 1} 71}}} σομδοῃηΐ (0 8]] 1.8 ΟὈ] ἱχαιίοηβ, τοῦ. 8 ; 
8, ἱηγοῖνοϑ δ ἷγο 86}[-ἀ6ῃ 18] ἰη δδοιοπδιθτοραγὰ 
680} Ὸ0Γ πὸ ΟἸ ΒΟΥ, νυ ῦ. 4; δηὰ 4, ὁδῃ Ὀ6 βδυβροηα θα 
Ἰοῃᾷ ΟἿΪΥ δὖ ἃ ὨαζϑΊγά ἰὸ τ γ8]8, ΥῸ Σ. ὅ; ἱπουρῃ, 
δ, ἃ ἰοΠΠΡΟΥΆΤΥ Βι15Ρ 6 ηΒίος, ᾿ἰἶκο ἔα ϑ0 1 5, ΠπΙΔῪ ὁ06- 
ΘΑΒΙΟΒΔΙΪΥ Ὅδ δα νθ8 16, 68 ζυγη δ ΐηκς βτοδίον 
ἔγοθάοιῃ ἰο ἀονοίίου, γοῦ. ὅ6. θ, Βοΐηῃρ ἃ υπΐοῃ 
ὸγ ᾿ῖ6, ἸοΘΙΒῈΣ ῬΑΣΙΥ 18 δὐ ἸΙΘΟΥΓΥ͂ ἴ0 ΤΟΥ͂Θ [ὉΓΣ 
ἐϊ8 ἀἰδϑβοϊαιίοη, δὰ οη6 οϑὴ 6 Σοϊοδβοα ἔσχοπι ἰΠ 6 
ΟὈἸ χαιΐομ ΘΗΪΥ͂ ΌΥ 186 ἱπῆαο}} Υ οσ ἀθδία οἵ {86 
οἰδαγν, τον. 107, 
ΚΤΑΒΚΕ :---ἶπ νἱοὸν οὗ 80 τϑοθ, ἐξ νδϑ ποὶ χοοὰ 

ἴοσ {110 ὅγβί τηδῃ ἰο ὈΘ δΔΪομπθ; πῃ υἱοῦ οὗ βρϑοΐδὶ 
οἰγουμβίβηοο8 δηὰ οἰ ΓῸ8 1 Δ θῸ ποοὰ ΤὉΓ ρϑτ- 
ἀϊσυ]αν ἱπάϊ νἀ .818 ἴο δϊὰθ 4]0η6, γον. ].---3ΡῈ- 
ΧΕΒ:---Μαυγίαρο ἰ8β δὴ δι ἀοίο ἰο ἰπ6 ροΐδοι οὗ 
Βοῃ80.8)}γ.--- ΗΕ. :---Μασσυῖδρο ᾿ ΟΥσΟῦΓΒΘ 18 ποί 
δἰ ὗ] Ἰο ἀπ 6858---;οἱ 8 ΣΔΟΓΟ Ἰἰσοηθοα ζΟΣπἸοδίϊοη, 
γογ. 8.---ΟἈ 5108 :---Ἶῃ ΤΠΔΥΥ 9 8 ῬΟΣΒΟΣ ῥϑγὶδ 
πὶ! ἷβ ΙΌΘΓΙΥ, δὰ Ὀἱηαβ ἷ8 Θ11γ9 ῬΟΥΒΟΠ ἴἰο 
ΔΗΟΙΠΟΥ, τοῦ. 4.---Μαγγίαρο ρἰϑαδυγθα, 1 Κ δὶ] 
ΟἰΒΟΥΒ, ΒΥ ὉΘ ευϑροηἀρα ΔΥΪ1]6 [ῸΣ ῬΌΓΡΟΒΘΒ 
οὕτηογο σοησροηίγαίοα ἀογοίΐοη, γον. ὅ.---Η Ὁ. :-ο 
ΑὈὐδιϊδοησο ἰδ ποὺ δομηηδηαθά, ΟὨΪΥ Δ]] ον 68--- 
Β6ῃ66 πού ἴο ῥγϑοίΐβθ ἐὺ ἰ8 ποὺ βἰηὔω!. Ὑοί ὀυϑθῃ 
ἮΘΓΘ ὑμοσο τοδὶ 6 τηοἀοταίϊοι δηᾶ 80] -αἰβοὶ- 
Ρ᾽ΐθ. ΑἹ] ἱπηπιοάοβὶ ἱπἀυϊζθηοθ δηὰ δθιιθο οὗἁ 
{πὶ8 ΠΟΙΥ βίαϊο 18 δ δοτηϊημαιΐοι ἱὰ ὑπ6 δὶ σαὶ οὗ 
ἃ ΒΟΥ ἀοά, γον. θ.---ΗΕν. :--- πουΐ ἰδ ὸ Ὀϊνίηθ 
εἰδι οὗ σομίΐηθηοθ, 1 ΜΟΥ Ὀοίίοῦ [0 ἸΩΔΥΡΥ. οὶ 
ον ὙΪ(ὰ {Π18 ἃ ῬΘΥΒΟΙ ἰΒ δ ΠΌΘΟΥ ἰ9 ΙΏΒΙΤΥ, 
ἴον (8 Πα 18 Ὀδί(6Γ ΔΌΪ6 0 Ῥγθβοῦυθ (ἢ 9 ΡΌΓΙΥ 
οὗ Ἀ18 τιδυυϑα 118, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠ}Ὺ ἰζ ἢ6 ΒΑΥΘ ἃ ῬΔΓΙΏΘΡ 
Ἰ|κΚ6-ιτἰπἀ6ά, γον. 9.-- [Β10 :--ἼαἼ ὸ ἀθδῖγο ΓῸΥ ΤΣ 8Γ- 
τίαρο ᾿8 ἀϊνι ποῖν ἱπιρ]δηίθα 11|κ6 πο Υ ἴον ζοοά. 
Βυὺ 4148 ἴῸ (8:0 Βοαί Βοη88} αἰ ΒΟΟΣ δηα Β0ΟΓΗ--- 
186 Ὠγροογ 164] δοπιομρί---ἰὸ Ἀπ- ΟΠ γἰδίλδη ὑγὸ- 
δ᾽ ἱοα μα Ροὴ ἐΒ18 βαογοὰ ᾿πδιϊ αὐ 0 ὮΥ ΡΥ οδίβ 
δῃᾶ Βοϊ ἀϊογ8 |--- Ηρ. :--- Μαστίαρο 18 πὸ ΘΧΟ δ 26 
Ὀδηϊ. [κονϑ πχυδὶ Β6γὸ σϊὶθ. Βαΐ τδδὶ 0110 ἀ601] 
ὑπὶίο8, απ Β6Β}}γ δὲ ἱκἰ(8, πὰ ἀνασὶθο δηὰ διὴ- 
ἢ οΏ ΘΟΌΡ] 68, Ἀ88 ΡΟΟΓ Ἰποὶς δηὰ Ἰλ 110 Ὀ]οδβίῃ ς ΟΥ 
εαἰὰ. Ῥίουβ Ῥ6ορὶα δβάυγο, δμὰ διὸ βἰ]οηί, δπὰ 
Ββυπ 6Υἱ] οσΟ, 81 0η8, δ8η Β66Κ Ρ68066, γον. 10.---Ἰ 
ἐμ6 τοδυνΐθα βἰδίϑ 1{ οὐϊο ὨΑΡΡΘΩΒ (δαὶ ὁη6 15 ποί 
οσοπίοπς ΨΥ ἱΓ8 (μ 6 οὐΒασ. Βυΐ ἰ6 ΟὩΪΥ ΓΘΙΩΘΑΥ͂ 18 
Βι ΟἿ. Θ4868 18 ὈῬΔίΙΘη66. [ὑ 8 ΠΟ ἸΟΘῸΡ 8 41168- 
οῃ, ναὶ βογὺ οὗ 8 ψὶὸ ἃ τδῃ Β}8]} αυο, Ὀυΐ 
ΒΟΥ 6 5Β84}} Ὀρδὺ δάἀδρ ἰπη8617 ἰο {86 ΟΠ9 ἱπ 
Ῥοββοββίοῃ. 

ΒΕΒΙ,.. Β18Β.:--Ὗ ΕΒ. 2. Α πο]]-τορχυϊαίοα σηδν- 
γίαζθ ΟΡΡΟΒΘ6Β ἃ ἀδπὶ ἰο ἃ ἴαῦρβο ουττοηί οὗἉ βοϑδῃ- 
ἀα]8.---ὟοΓ. 4. ΜΔΩΥ ρῥγοίοπα ἰμπδὶ {π 6 ἸΔῈ 18 
ποί Ὀουμά. Βυΐ ᾿ο 18. Ηδ δὲηβοὶ 85 σου- 
οἰυάοα (86 Ὀοπά δπὰ ρίνγοῃ (μ6 ρ]οάχο, διὰ Ὀοίὰ 
Ῥαγίϊοβ τηδ', ΣΘΟΟΏΪΣΘ {μ9 ἀουὐί.---ἾὟ ον. δ. [π 
τὴ κίηρ ὙΟΥΒ ἃ ΡΟΥΒΟῚ τηυδὶ ἰδ κὸ Ηἰτ86 1] ἰῃΐϊο 
σδγοΐ] οοηϑί ἀθγαϊϊοθ. ΕΘ ΚηοΥ ἰδ6 ἀορίδδ οἵ 
οογγαυρίϊου ἴῃ ἰμθῖ δηά ἰμ6 ΡΟΤΟΣ οὗ Βαίδη. 79 
ταν Ὀ6 δυμπιῦῖθ. ΤΏο δρτγθοπιθηξ ἰ0 δοϑίδὶ η 
ταιδὶ ἃγῖβα ἔγοιῃ ζαϊΐ, δὰ ἤδαϊί ἢ ἱβ Βυμῃ]6. 
ἘδΥμοδὺ ῬΡΓΟρΓΘ88 ἰῃ ὑδ6 Ὠίνϊηο ᾿ἰἦ6 Τοαυ 68 οὗὨ 
ἀμθπὶ ΨῺΟ ΙΏΔΥΓΥῪ, ὈθΘΟΔ.86 οὗὨ ἱποοπίίποῃοο, ἐπδὶ 
ΠῸΥ σον δἢ ἃ οομδίϑηί, Βοατίο]} οομδάδηοσθ ἰὴ 
αοά, δὰ ἀογοῖθ {ἰπ|6 δῃὰ ΘΏΟΥΖΥ ἴο {86 τιοτίϊ- 
οαἰΐου οὐ {Π6 ὈΟΔΥ δῃὰ ἰο0 ΡΓΆγοΓ. Βυϊΐ βίησο {818 
σϑηποῦ Ὀ6 ΡῬΓΟΡΟΣΙΥ ἀοπο, δυοϊὰ Β6βὉ}ν ἀχοὶίθ- 

τοθηίβ8: ΟΟΟΑΒΊΟΒδΪ δὈϑίϊπθηοο Ὀδαοηο8 προοᾶΐαϊ 
δηθὰ ΟὈ] ραίοῦγ. Ὑοὺ Ὠδίυγο τυδί ταδὶ ηίαὶπ 1.8 
οΥἰ αἰμαὶ σὶρ  β; [ῸΓ ἐξ 18 ποὶ βίῃ, Ὀαΐ ΟὨ]γῪ ἰαἰπίοά 
ὙΠ βίη. ἩΘῺ ῬυΣχοα ὉΥ {μ6 Ὀ]οοά οἵ ΟἸιτίϑιί, 
ἰι τοϑυῦιθδ 18 Ὀτχοσοραιίνοβ. [{ 16 Θοά δ σουκ, 
ποὺ {80 ἄθγν1}8. [Ι͂}ἢ δἰϊθιηριϊηρ ἰο ἀδδίσγουγ ἐδ 
Ἰαιίον, 1 τηϑὲ ποΐί δ5θαὶ} ὑπὸ οσου. Υἴϑα, ἐδ9 
Βοβὴ οϊθη χαὶπβ ἰδ: 8 ΙΠΟΓΘ ῬΟΎΤΘΟΙ ὈΥ͂ ἴ00 πι! δ ἢ 
ἰδιηροσίηρ τὶ} (η6 Ὀοᾶγ. ]ῃ δἰἰοιηρίΐηζ ποτὰ 
(Π80 ὙΟ ΟΔἢ ΟΔΥΤΥ Ουΐ, γὙ6 1811 ὍΔοκΚ βδᾶάϊγ, δηὰ 
ἰμθῃ (86 που] ἰδυηΐδ δηὰ υ1}1868.--- γ. 7. 91- 
ὙΘΓΒΙΛΥ͂ ΟΥ̓ ΟΠΒΙΓΘΟΙΟΙ ΟἾΥΘΒ Γἶδθ ἰ0 8 ΥΑΓΙΟΘΙΥ οἶ 
σοπαϊ οη8, πο τσδὲ 6 Βαγτηοπίσοαὰ ὈΥ ἐδ 
ἀπὶῆσ ῬΟΜΘΣ οὗ Ὀίνὶηθ φσγδοα. ---  εὙ. 8. ΕὝΟΣΥ 
τὴοὰο οΥ̓ ᾿ἰΐο 68 18 δανδηίαροθ δὰ αἀἰβδάτδη- 
ἰδζε8, δμὰ ἃ Ομ υἰβυδη τηυδί Ἰθδση ἰ0 δίγῖκο ἰῃ9 
ὈΔΊΔη66.---Ἴ ον, 10. Μαυνίαρο βμουϊὰ Ὀς Βοϊά 88.- 
ογοα, ΤΤ8οὸ ἀἰ ου] 68 πο αἰἰϊοπα ἴ{, ἀοἀα τπδὲ 
8 ἰσυδβίοα ἰο Τοηοσο. [πὸ ἰὰνν οὗ ΟὨΥ ϑ 85} 
Ὧθ ΣορηΓ ρα 88 8 ἸΔῈ, 1 ν1}}, ἰμἀ66α, ΡΓΕΒΒ Βασὰ: 
Ὀὰΐ ἰΠμΟΓΘ ἷἰβ ΤΏΘΤΟΥ ὉΠὰδΓ δῖ δοπβίγϑὶπίθ, δὰ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ ἰγου Ὁ]6 Βῃου]ὰ θῸ6 οοπβίἀογθὰ δὴ ορροτίυ- 
ΙΓ ἴον {89 ἌἽχογοὶβο οὗἉ ἔβδι}, πορο, ρδίΐθποο δὰ 
ἴονγθ. Μϑδῃ 18 ἤοκὶθ δῃαὰ σμδΏΟΔΌ]θ. [ἢ πον 
86 τηϑετίαρο σοῖο σουὰ 6 ΤΟΔαΪῪ αἰϊοσοά, 
ἐμ18 νουϊὰ Βεσῦο βυθοῦ ἰο 1οβίοτ 18 Βοκίθποβα 
διὰ ἸοΥγ, δὰ Βὸ ἰπόγθδβοὸ (Π 6 901}... Ηρμῃοο, ΝΘ 
Β66 {89 ΒΟ] π688 οὗἉ ὑπὸ Ὠίνίηθ οσάξῃϑηοθ ουδι ἐπ 
τοδβροοί ἴο 1.8 Δρρδσζοῃηὸ βου}ὶυ. ἊἈἀυ]ΟΓΥ δ᾽ ομθ 
18 δ! ἰοννοὰ 883 σϑυβθ ζῸΓΡ ἀΐνοσοο, δῃὰ {μὶ8Β Ὀθοαῦδο 
10 Ὅσο ΚΒ (89 Ὀομὰ, Α11 οἶοσ οϑ868 οὐἱκίπδίθ 
ἴῃ ἃ ἀγοδὰ οὗ 80 οὔοββ, δῃᾳα δρδϊηβί {π18 γὸ τηυδὲ 
ΘΥΟΡ εἰσίγσο. [πβιίοδὰ οὗἁ [0]ονὶπς Οὐσ πδίυγαὶ 
ἱποὶ πδίϊοθ ἩΔΒΘΙ, 6. 53.) 8 Ζ28}) 848 85 ἱπυδὶϊα 
το, ἢθ Βῃου]ὰ τοβοοῖς “80 τηυϑί 1 Γοσηδΐῃ ; ΒΟΣΘ 
18 ΤΩΥ͂ ΟΡΡΟΥΌΠΙΟΥ ὁ ΘΧΘΙΟΙΒ0 ἸΟΥ͂Θ; ΟΥΘ 1 
οὐραῖς ἰο Ὀ6 φἰαάγ; ΒοΙα 18 8 Ι͂ϑσᾶσυβ. οὐ ἴδ 
ποῖ Ρυϊίης 9 ἴ0 ἰπ6 ῥγχοοῖ.᾽ ---οσ. 11. “οὶ 
ΒΟΓΡ Σοιῃδίη ὑπ θνΥϊθα,᾽" δηα Βὸ δὲ ποία ὈυΓ- 
ἄθπ ῬΧΟΒΒ μου, Ὀδοϑυδο 886 88 ὙΠΒῃ6α 0 686 ΔΡ6 
6 Ὀυγάρη οὗἩ αοὐ᾽ δ 'ανν. “Ὁ Ἰού Ποῦ ὈδοοΙα 6 
ΤΘΟΟΒΟΣοα,᾽" 818 ογὸ Ὀοίίον ἄομο. Βαὶ ἰὲ ν}}} 
δοβὲ ἴηοΓ δ π ἃ 6Ο010]6 οὗἩἨ ΜΟΓὰβ [0 ἀο ἰι. ΤΉΦΓΘ 
1} θ6 ποοαρὰ δαγῃθϑὶ οοσί, δ αἰ ϑροβ οι ἰ0 Γ6- 
ΠΟῪ ΠΟΙ οογοηδηί δηᾶ Ὀορὶῃ ί δύσγοδ ἰπ αυϊὲθ 8, 
αἰ ογοηί. βρὶσῖῦ ἔγοπὶ ὈΘΙΌΓΘ. 
ΗΈΒΝΕΙ:- ἽἘπ. 1. Α ὄδἰηρὶο 116 18. ΘΟΙΠΙΩΘΏ- 

ἀδῸ]6 [ὉΓ ἃ ϑῃ ΟἿΪΥ ὙΏ6Ὼ ἰΐ ἰ8 τηδίπίδ πο ζῸΣ 
{86 Κίηράοῃ οὗ ΗδδΥοπ᾿ 8 Βᾶκθ. Τπα ποσί οἴ 
ΘΟΙΙΌΔΟΥ ἰ8 οοπαϊ(ἱομ θα οἢ ῬΟΣΒΟΠΔ] Σο]δίΐουδ ἐπ ὰ 
{86 νοσὶ οἀ ἴῃ ἩΒΙΟ ἢ 8 ῬΟΓΒΟΙ ᾿ἰγ98.---ἴἷ Σ. 4. Μδὴ 
διὰ νὶῖο ὈοΪοηςς (0 686}} οἵ "6 Γ---ὈΟν πα βου]. 
ΤΆΟΥΘ πχϑύ δ6 8 ΘΟΣΤΕΒΡΟΒἀἰῺρ᾽ ΒΌΓΓΘΠΟΟΣΥ ΟΣ [86 
ατὶ οὗ 680}.---Ἴἴ ον. ὅ. 1ὐ ἰβΒ οἷν ἀυΐγ ἰο γνυὶ Ἰΐτη- 

1.5 οῃ {δ 6 ὀἴδστα οὗὨ πιδ [8] ᾿πίοΥσΟΌΥΒ6, ἢ οσὰοτ 
ἰο δαγϑ (τη δηά ἱποϊηδίϊοι ΓὉΥ τοὶ ρου Χο Σ- 
οἶ868. ΤΏΘΓΟ 18 ἀδῆροῦ οὗ οἱοσρίηνς ἴσου ἰ00 τ Β 
᾿ηαυ]σοηοθ. Ηῦτβ οὗ βοϊϊϊὰο δῃὰ ργαυεῦ ὑγοὸ- 
ΒΟΥΥΘ ἰῃ6 ΒΘΘΙΠΘΕΒ δΔηἃ ΡῬΌΓΙΥ οὗὁἨὨ Ιηϑυσὶαρθ. 
ΘΒ γϑιϊδηϊγ 18. ἐμ φσοϊάθῃ Τ68}.---ογ. ἢ. 16 
ἦβ (86 ἰοΚθῃ οὗ ἃ ΒΟΙΥ θασὶ ΒΘ ἃ ῬΟΥΒΟΏ 688 
γΥ 8 ὑμδὺ 4}} νοτὸ 1 Εἶπι.---Ὗ ΟΣ. 8. Α ὄ ἴδ᾽86 δ5- 
οουϊοΐβαι σοι 68 ηοὲ τὶ (8 6 ΒΟΟΡΘ οὗ Πα ΑΡο5- 
(16. 1. δαί .'ὸ αίνοθ 18 σάνίοε, δὰ ἰμαὶ, ὦ. 
Βιιϊϑὰ ἰο {86 ἰἰπη68. 8. ΕἸΒΟΉΎΒΟΙΣΘ ἢ6 αἴ ν 68 Ἰ8.- 
τίαχο (μ6 ργοίθγσθῃηοο (ΕΡἢ. τ. 2 7.), δῃὰ σϑοκοιβ 
ἔπ ῬγοΒΙ ἱἰοη οὗ πδυσίαξθ διαοὴς (μ6 ἀοσίΣη 68 
οὗἉ ἀ6γν1}5 (1 Τίπι. ᾿ν. 8); 4, δῃηὰ δϑουῖθθθ ΠΟ σιϑσὶΐ 
(0 σοΙ ΠΟΥ͂, το βέδίθ Ὧ88 ΨΟΥΙΒ ΟἿΪΥ ὙΒ6α 
1π6 μοαγὺ ἰ8 Ρυγθ.---ἡἼζτ. 10. Αοοογάϊπης ἰο αοὐ᾽8 
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ἴανν ἸΑΓΡΪαρΟΒ ΔΙῸ 895 ἰπαϊββϑοϊ 1 }]0 88 ἰβ [89] Ρογίβῃοο οὗὨ ἔμβίϊης ΓὉΣ {{π0 βᾶτη 6 ῬΌΓΣΡΟΒΟΒ ΡσοΥοβ 
υπΐοη οἵ ΟὨγίβὶ τὶ Ηἶἷ8 ΟΒαγοΣ. 
[Θιβηάῦβεν: --Ύον. 2. Αἢ ΔΡΡΘΓΘΏΓΥ 105 

γον ΟΥ̓ ϑ τοαγτίασο; Ὀυὺ ΟἾΪΥ ἰἰθ ποχαίλνο βἱ ἀθ 
ΒΕ ργοβϑοηϊοὰ ἴῃ υἱὸν οὗὁὨ ρμαγιϊσυϊδν οἰγουτα- 
δίδηςαο5β. ΤθΟΓΟ 18 ᾿πρ] 16 ΒΘΓΘ Δ ἰηαϊγοοῖ οχ- 
Βοτγιδιΐοα ἰο ργουά Ο γβιϊδης ποὺ ἰο βίης ἰηἴο 
186 οι ρ οὗ δἷῃ ΌΥ ἃ οοῃϊοτιρὺ οΥ̓́ τιδΥγίαμο.--- 
γεν. 8. Το Ὀοχοίιϊης οὗ ομ]άτγοῃ, ποῦ {86 ΟὨΪΥ͂ 
Ἰερὶεἰπιαΐο πὰ οὗὁὨἨ πη 8] ἱπίθγσοῦσβο. [ὑ 18 {86 
ουπδΡὰ Ἔχ ρυθϑϑῖοι οὗ 8 ἔσθ βρὶγἰίαδὶ πἀπὶοῃ]. 
[ὉΑυνΝ :-οῖνεκ. ὅ. ΤΠ 6 ἱπιρογίδηοθ οὗ δρϑιϊ- 

ΠΘΏΘ6 ἰῃ ΓΔΙΥΪ856 ΤῸΓ (Π 6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗἁἨ ὈΤΑΥ͂ΟΥ, 0 

(Π6 6Υ]] οὗ οδἰληρ δὰ ανἰπκίης. υιῖ 10 18. 16 
Ῥατί οὗ Ὀθ]ίονοσβ (9 σοι Β᾽ 6 Ἡ 186 }Ὺ τσλέπ ἰο δαὶ 
δα ἀγίηκ, δαηα τὐὐέη ἰο ἴδϑί. 80 ἴῃ {π9 οἶμον 
0880.---ἼοΥ. 6. Α ὄὔἴλ]86 οϑίϊπιαίὶο οὗ υἱγαίηἶίν Ἰοὰ 
ἰο {Πγ66 ΘΥΤΟΥΒ: 1, ρΡγοπουποίηρ ἴὑ [Π6 πηοδὶ 6χ- 
φοἸἸθηὶ οὗ νἱγίαθ5, δη ἃ [8 ὙΘΤῪ ΟΣΥΒΒὶρ οἵ ἀοά: 
2, δἀορίϊου οὗἁ ἰΐ ὈΥ͂ ΠΌΠΙΌΟΥΒ ΒΟ δὰ ποὶ (ἢ 9 
εἴτ ; 8, ἰὴ οῃΐοτοοιθῃὲ οὗὨ 1 οἡ [86 ταϊηἰβί ΓΥ, 
δηά {μον οοπδοαυθηὺ δὐνίαϊ σοΥγυρίϊοη---νν ἃ}16 
ΤΩΔΗΥ͂ ρΡγυάθηΐ δη( μου 6 ΘΓ Κορί ἔσοια [80 
Βδογϑα οδ] προ, το βἰηρ 0 ΘΏΒΏΒΓΡΘ {ΠΘΠΊΒΟΙΥ6Β ἴῃ 
(δῖθ νῶν. 8.660 2πδέ, Β, ΤΥ. οἰαρ. ΧΙ]. Ὑὶ 28 -281. 

ἸΏΟΣΘ ῬΤΟΥ͂ΘΒ (86 ΟΥ̓] οὗ ἰδ ἐπὶ ἐμδῃ (6 ἱμι- 

76 οουγες ἰο δὲ ρεγομοα ὃν ἰλε δεῖϊέευον ἵπ αἰ θεγοπί οἱγτοιπιίαηοεα. 726 σεπεγαί 8.---ΟΑαἩὠἸἁἰἸχεὰ πιαγτίασεε. 
»γιποὶρίεε ἱπυοϊυοδα, εἰαιοα απα ἐἰϊωδίγαίεα ἵπ Ῥαγαϊζίεἰ οαδ6ε. 

ΟἜΑΡΥΣΒ ΥἹΙΙ. 12--.94͵ 

12 Βαὶ ίο ἔδο τοϑὺ βροαῖ 1,1} ποὺ ὑμο 1,οτὰ : 1 ΔᾺΥ Ὀτούμοῦ αι δ τὶ ὑμδὲ ΒΘ] ον οι 
13. ποί, ἀπά βθ9᾽ Β6 ρ]θδϑϑᾶ ἐο ἀν78}} ψ τὶ ἴτα, ἰθὺ ᾿ΐπὶ ποῦ ρυῦ ΒΟΥ ἅνᾶγ. Απὰ {86 

ποιηδη ποῦ [ὙΠ] Βα( ἃ Βυδραπὰ (μαὺ Ὀ6]Ἰθνθῦμ ποῦ, ἀπὰ ἰξ μ65 Ρ6 ρ]θαϑθά (ο ἀπ: 6]]} 
14 πιὰ μογ, ἰοῦ ΒΥ ποὺ ᾿ἰθᾶσθ δϊπη [ΠῸΥ ᾿υβοδηα8)]. ΕὟΥ (μ6 πη 6] θνπρ Βυβρθαηὰ ἰβ 

βδποῦῃοά Ὁγ [᾿π, ἐν] ὑπ6 τυὶΐϑ, δηὰ ὑπ πῃ 6] 16 νἱηρ 16 185 βαηοῦβοα ὈΥ [1η, ἐν] (ἢ 
Βυβδαηὰ [086 Ὀγοίδθτ"]: 6180 ἼἼΟΓΘ ὙΟῸΓΡ ΟὨἸ]άγθα ἀποίθδῃ; θαῦ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 86} ΒΟΪΤΥ. 

15 Βα 1 τ18)6 υπδοϊϊονιην ἀορατγύ, ἰοῦ δἰτμΒ ἀθραγύ. Αὶ ὈΓΟΙΒΘΓ ΟΥ 8 Βἰβίσ 18. ποῦ ὉΠΑΘΓ 
16 νοπάαρθ ἴῃ βῦσι σαδ68: Ὀυῦ αοα μιαὶὰ 64110ὰ 8 [γουδ] ἰο [ἴῃ, ἐν] ρθδοθ. ΕῸΓ τ δύ 

Κπογοβὺ ἴδοα, Ο νι ΐδ, τ βοῦν ὑποὺ Β..8410 βᾶνθ ἐν Ἀυβρδηα ἣ Οὐ ΠΟῪ Κηοσοβὲ μοι, Ὁ 
11 τῶϑη, τ ποίου ἴμοῦ δδ]ῦ βανὸ ἐΐψ πιο Βαΐ 88 αοἂ [(π0 1ωογἀ 5] μαὺλ ἀϊδέσθαΐοα 

[Ἀ]]οὐὐ6 4] ὑο ΘΥ̓́ΘΓΥ͂ π8ῃ, 88 ἐπ μοτὰ [045] ΒΑΡ 641104 ΘΥΘΓῪ Ομ, 80 Ἰοὺ ἢἷπὶ τ ]κ. 
18 Απὰ 580 ογἀδίη 1 ἴῃ 81} σμυγοθθθ. [15 [788] ΔΗΥ͂ τηδῃ οδ] θὰ ᾿οίηρ οἰγουμπηοϊδβοα ἵ 16 

δῖσι ποῖ Βθοοπιθ πο γουπηοῖβοα. [8 δὴν [ΗΒ ΔηΥ Ὀ66η7] σα]]θὰ ἴῃ πἀποϊγοαπιοί βίου 
19 Ἰεὺ ἴηι ποῦ Β6 οἰγουπιοῖὶδοα. ΟἸΓΟΌΠΙΟΙΒΙΟῺ 8 πού πρ, δηά πηοϊγουτηοίβίου 18 οὐ ηρ;, 
20 ναί ἐπ6 Κοϑρίηρ οὗ δ ὀοματηδπάπιθηίβ οὗ ἀοα. [μοὖ ΘΥΘΤΥ ᾿ηδῃ Δρίἀθ ἴῃ 86 βδ1ηθ 
21 ςαἸ] ρς πβογοίη 6 τγγχὰβ ο8}]6ὰ, Ατῷῦ [ 6.0} μοῦ 68 ]]6ἃ ὀδίπρ᾽ ἃ βοσυδηὺ [8]2096] 7 ΘδΥΘ 
22. ποῦ [Ὁ ἴὉ: Ὀαΐ Πρ ὑπο τηδγοϑὺ 6 πι84θ6 ἔγθθ, .860 ἐξ γαύμϑι. ΕΌΣ 6 [86 8]4ν6] 

ἐδμαὐ ἴα 64}16ἃ ἴῃ (π6 1μοτά, δείπο ἃ βεοτυδηύ [ογὲ. Ὀθὶ πρὶ ἃ ΒΟυυδη] ἰβ ὑπ6 1,οτ Β ἔγθο- 
ταδὴ 5 1 Κοτῖ86 4180 [οηι. 4180] μ6 [86 ἔγθθπιδῃ} ὑπαῦ 18. 04116 ἃ, δείησ ἴγθο [οηνυ. θοϊῃρ 

28. ἔτϑο], 18 ΟἸ τ βο Β βοσυαπί. Ὑ6 τὸ βουρμὺ σι (ἢ ἃ ργῖοθ: Ρ6 [Ὀθθοιμ6} ποῦ γ6 {}|6 Βθγ- 
24 γδηΐβ οὗ θϑοη. Βγοίβγϑῃ, ἰοῦ ΘΥΘΥΥ͂ τηϑη, ὙΒΟΓΘΙἢ ἢ 18 081164, ὑμογοίη δὰ πιὰ αοά. 

1γες. 13.-- 7 Ηδο. δδοὸ ἐγὼ λέγω [π|ί(ἢ Ὁ. Β. Κ. τς Το οἱάοδὲ δυϊμονί ἐδ [Α. Β. (΄. σοά, 8.η.} τορὰ λέγω ἐγώ. 
8 Ψοχα. 12, 18.--Αὐτη--οὗτος, [Δοοογάϊημρ ἴο Α. Β. Ο. Ὁ.1} Ε, Οοά. δίη.)}. Ὑπὸ θ0. [89 αὑτή---Οαὐτὸς. 
δας. 13.--λς. δΔὸ αὐτόν, ἴο οοπίοτιι ὙΪΝ νοῦ. 11. ἘΠὸ στοαὶ ργορουάογμμηοσθ οἵ δυϊπογίεοθ ἰ6 ἰῃ ἴΆΥΟΥ οὗ τὸν ἄνδρα. 
4 ες. 14.---Αδελφῷ, δοοοτάϊης ἰο 80 Ὀοεῖ δπὰ οἹάοαὺ δυίϊδβογίεἶθα [δη, 8 ΑἸίοτὰ δαγβ, 88 ΘΟ Δ ἴΌΓΟΘ ἢ6Γ0]. ΤῈΘ 

ες. Ὠα2 ἃ 6 ἢ ἐδ 6 κίοαβ. 
δῦρι. 15.--)οὸ ος. αδ ἡμᾶς, δΔοοογάϊΐπρς ἰο ΤΕΥ δυιπονί 66; δηᾶ 80, υδοπαπη [δηὰ ΑἸ΄, ΒΕΔΏΪΟΥ, εἰ αἱ... ὑμᾶς 

ἰδ ἰπδαγθθ}} Υ (26 πιοεθ ὑγοῦβθϊο. [δὰ ἰδ οπηὦ ἰη Α. (ὁ, ΒΕ. σοά. Β[η.1]. 
4 Υις.11.-- ΤῸ δα. δα ἰγθηβροδϑα [89 ὑγορμογ ογάογ οἵ ὁ κυρίος δΔῃᾷ θέος ΟἹ ΥΟΓῪ [6609 Δα Βοτ ἐγ. [Α. Β. Ὁ. Ὁ. Ε΄. σοά. 

ὅκα ὅγτ. τοοὰ δο δῦουϑ]). 
ἼΨς. 18.---Ἰη)ὸ Ηδο. [26 τὶς ἐκλήθη, ἔπ οοὨἴογτ ν τ} ἐδ 6 Ῥγουίουβ οὔθ. Βαὲ ἐπθ Βοδὲ δαίςποῦ (68 αν πο Ὀϑγίοοξ: 

ϑυάοτί, Μϑυογ, ΑἸί, δηά διίμη])6Υ)]. πέεληται τις, διμὶ ἐπί ἰ6 φἰορίοα Ὁγ [Δοϊιπιϑηη, Τίθο 
δ τος. Σ...--Τ80 Κϑο. [86 και αἴος ὁμοίως πιὰ Κ. ἴ,.. 11 ἰ6 οἸαιεϊϑὰ [ἢ Α. Β. Οοά. δ΄η. ὅγε., διὰ Ὁγ ΑἹζ,, βίΔ}]6.]. 

8 Ῥ]αΐη, ὑἐμδὶ ἱπ δὶ 9 88 Ὀθθη δβαγίηρ ἢ6 ἢ 88 
ι, μδὰ ἰοὸ ἀο βοϊοῖὶγ υἱὶνὰ Ῥαγίΐϊοβ Ὑθ0Ὸ Ὑ6Ρ6 ὈΟΓΒ 

ἘΧΕΘΣΤΙΟΒΈΌΛΑΝΟ ΘΟΕΤΤΊΘΗΙ, Ομ ν βιῖδη. Βυὺ ΠΟῪ 60 ΟΟΠλ68 ἰ0 ΘΟΏΒΙ ΘΓ 8. Γ6- 
ὕεμββ. 12-14. Βαὶ ἴο ἴδ τοαὶ.---Βγ ἐπ 686 86 ] ἰαϊΐϊοη ἰο ψΒῖοῖ ἐμ δοιππιδηὰ οὗἨ οὐν [ογὰ ἀοοθ 

ον ἀδη!}γ πιοῶπθ ἐμο56 ᾿ἰνίηρ ἰπ ταϊχοὰ τηδυσίαζο, ἰ ποὺ ΔΌΒΟ] αἰ ΟἸ Υ ΔΡΡΙ͂Υ. Τμδὺ '᾿γἃ8 ἃ σοπιμηιδηἋ [ῸΓ 
λονίης ὕοοι σομγοσίϑα 18 ϑά]οοκ. ΕἼοτα {μ18 ἐν ἀϊΒοὶ Ῥ]ε8. δἰοπθ; δὰῦ μογὸ ἰμο89 πϑτθ ἱπγοϊνϑα 
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ὙΠῸ ἀἰά ποὺ δοϊκμον)οᾶχο βιι) οιΐου ἰο Βίπι; διὰ 
{πη6 οοπίϊπυδησο οὗ ἰπ6 δοπποοίΐοῃ ἀοροπάοα 
ἸΔΥΖΘΙΥ οὐ ἰδοῦ οὗ ἔγοθ Μ0}}}. [ὦ ἐδ18 0886 
πον, {πὸ βρίγιὶ οΥ̓͂ (Π6ὸ οτά, ἀποὶ]ίης ἱπ {86 
ΛΔΡοβι]6, διιὰ ἀθυθιορίῃρ πιοτὸ ἤΪΥ δπα οοπι- 
Ῥ]οίοΙΥ ἴδ ἱπὶ οί 08 σίνθη ὈΥ κἷτη οἡ οδγίδ, 
ἯΔΒ ΟΔ]]οὰ (0 πᾶ Κπόνη Ἡμαὺ 88 τὐχζῃϊ, ἴῃ 
δοοογάδῃσο ψ 1} ὑπ6 στϊπὰ οὗ Ομ γὶδὶ. Αμά 11 18 
ἴο {18 6 Ῥοϊμὶβ ΒΘ Β6 ῬΥθηγδο08---8Βγ Σ, ποῖ 
ῖ86 Ὡοτχᾶ. --- [Τ|6 αἰδιϊποίΐοη ΒΟΓΘ τρδάθ, ἰ8 
ΒΙΤΩΡῚΥ 086 οὗ λοὶ 88 ἴο {Π6 320γηι---ηηοἱ ὁη6 οὗ σ- 
ἐλονὶν}. Ηϊδ ᾿π]αποίϊοη 18 8111} δὴ Ἔχ ρυθϑδίος οὗ 
{Π|| ον ̓ 5 νι }1}---ἰ ἢ Δ Ὁσοῖμοσ 888 8 ὉἘΠῸΘ- 
Ἰονίης νυϊίο, ᾿Ιοῖ δἰσὰ οὶ νυ ΔΘΣ ἄν Αγ .--- 
Υοὐ ὑπ 18 18 σοπα ἱοποα οἢ ἴΠ6 Ρ]ΘΆΒΌΓΟ οὗ 86 ἸΓΪϊΐ6 
--Ἰ 886 6 ρ]θεθθἃ ἴο ἅνγθ}} νυ τὰ Ὠΐτ. --- 
Απά 118 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟοΒ, οὐ {6 ὁη6 Βδηά, ἐμαὶ [86 
υΒοδηα, ὈΥ ΓΘΆΒΟΙ οὗ αΪ8 Εἰ σο᾽ Ἰουθ, διὰ οὗ ἷβ 
σοηνϊοιίοι οὗ (80 βδηοί τυ οὗ τηδυτίαζο, δα δ 
ἱποϊ το ἴἰο δοϊάθ νὰν ὨΪ8 νὶΐθ: δηά, οὐ ἐδ6 
οἶμον μδπά, ὑπαὺ [η69 νῖΐθ δα βοῦγθ τοβροϑοὶ ΓῸΥ 
ΟΡ βυ δηϊῖν, δὰ ὑγοϑοηῖϊθα πὸ οὈβίδοϊο ἰοὸ ἰδ 6 
Ῥτϑδοίϊοα οὗ ἰ. ["79 860 ὕγοτῃ {8 ΠΟῪ ἀ6- 
Βρ ϑοἃ πὸ ΟΠ τ βι 85 Ὑογο δὖ ἰμδὲ ἰἴηθ ὉΥ 186 
Ἀθδίμ οι, βίησο ουθὴ ίῖνοβ ψουϊὰ Ἰοᾶυο ἐποὶν Ὦπ.5- 
Ὀαπ 8 Ὀδοδυβο ἐμ 6 Υ δα Ὀ6Θη δοηγογίοα ἰο ΟἸγΥἷδ- 
(ἰδ Υ." ΒΙΙΣΒΟΤΗ. Αμπά [δὸ ἰῃγοδὶ οὗ ἐδῖ8 18 
006 χγοϑδί οὈβίδοϊο ἰο {π0 οοῃηγυογβίοη οὗ τθθῃ ἴῃ 
Βοδί θηάοιῃ δὶ ἐμ 18 ἀδν].---Οἰκεῖν ἰΒ υϑοὰ ἴῃ [89 
οἰδβϑὶοθ ἐπ 6 819 85 ἴθγο, δηά ἴῃ ἰδὲ οσοπῃοοίΐοη 
ΤΩΘΒΉ8Β, (0 ἀοιμδὲ ιοϊἡ, [τὸ ΟΗΒΥ͂Β. Βα γ8: “δ 
ταὶ μυϊίοῖ δ ἷβ τ ἰδ 70 )οτηϊσα(ἴοη 18 ποὶ 
οοηἀοιηποά, Ὀοσαιθ 6 ἰπδὺ 8 Οοη0 ὈΟΔῪ νυ ἢ 
ΒΟΥ ὑπαὶ ἰ8 ἃ δατὶοί, 8 Ῥοϊ]αϊοα; δηὰ [86 το ϑγ- 
Υίαρο Ὀοπὰ 18 ὈΓΟΙΘα ὉΥ͂ Τοτηϊοδίΐου, Ὀὰὶ ποὺ ὮῪ 
ὑπο] ἰοῦ, ΤΒΟΓοΐογο ἐΐ 18 Ἰατν} ἰοὸ Ρυὺ ΔΎΔΥ 8 
ἱΐο ἴον (86 ΤΌΤΔΟΡ βὶη, Ὀθᾳ1 ποῖ ἴον ἰ0 ἰδίου. 
Βυὶ 18 ποὺ Β6 ὙΠῸ 18 ᾿οϊηοα ψὶτ 8η ἰἀο]α 655 
οὯ6 Ὀοαγῦ Υο8, Ὀυὺ ποὶ Ρο]]υ θα ὈΥ̓͂ Βαγ. ΤῈ6 
ΒοΙ π688 οὗ (86 ΓΔ 10} 7} ΒυΒθΔηα ῬΓΟΥΔΙΪΒ ΟΥΘΡ 
86 υϑΒοϊ 988 οὗ {86 ὑπθοϊονϊρς τἱΐθ. ΤΟΥ 
ΔΓ6 Ἰοϊηθὰ ἰοχοίδον ἴῃ ὑμδὲὶ γοβροοὺ ἴῃ τ ΙΟὮ Β.6 
8 ποὶ ἀμοὶγ. Βυΐ ποῖ 80 ἴῃ (0 6480 οὗ 8ῃ 
δα] 6 Γ688.᾽᾽ ἤΟΒΌΒ.7.--Απᾶ νυυδαῖονοσ σγο- 
δ νυν 8) ὉΒΌοΙΘνΐπρ Ἀπ5ρδηᾶ, δη ἃ 
κα Ομ ὈΘ Ρ]6856θ6ἃ ἴο ἄνγο}]} νυνὶ ἢ ὮΘ61.--- 
Ϊἴη καὶ οὗτος ἴΒ670 18 ἃ σῇδηρο οΟΥ̓͂ Θοπϑίγαοίίοῃ, 
ὙΠ ΟΝ ΔΡΡΘΑΥΒ 4180 οὔϊθηῃ διροης (ἢ αγθοῖα. [ 
8 ὑμ6 ἰηιγοάἀποίίοη οὗ 4 ἀοιποῃϑιίγαιΐνο ἴῃ δὴ 80- 
ΘΟΒΒΟΥΣΥ Οἶδα86. ΟΥΒΟΥ 56 1 ψου]ὰ Ὧο καὶ αὗτος, 
ψ 1] ἢ (ῃ9 Κθο. Βα8. [0η ἰδ ῖβ ογαίίο υαγίαία 866 
ιν ᾧ Χ11|΄2.,1; 8180 οὰ (δ 86 οὗ ὅστις [ῸΓ 
εἶ τις 806 ΨΕΤΕ, ἢ 810, 8, 7].--Τ 6 ὲ ΒοΥ ποὶ τὸ- 
Ῥυάϊαῖο ΒοΣ 5088 ἃ. --- Τὴ α80 οὗἩ ἀφιέναι ἴῃ 
ΤΟίογοηοθ ἰο ἴδ νγιο 8 βΒοιαον δὺ ΣΘΙΔΥΚΘΌΪΟ. 
τ πιθᾶπϑ [ῬΓΟΡΘΕΪΥ, (ὁ μμΐ αἰσαν, δῃὰ 18 {86 Βδῃιθ 
Μοτγὰ 88 ἰδμαὶ υβοὰ ἴῃ (Ὠ0 6886 οὗ ἐδο ϑῃ; θὰ] 
Ἀ6ΡΘ, 0 δαυε, ἰο0 σίυε μρ; [πὰ 80 ἰμο Ε.. Υ. τϑῆ- 
ἀογ8 ἰἰ, τηδκίηρ ἃ αἰδιϊποιίοη ἰα {πὸ τοπάοείηρ ὉΥ͂ 
γϑδβοη οὗ [89 αἰυθγϑι οἵ μὸ βιιῦοοι. ΑἸοτὰ 
ὙὙ6}1} βαυ8, “818 18. υπήονγϊυηῃδίο;" δηὰ ἔπ σθ 
ΒΘΟΙΩΒ ΠΟ δἀθαυδὺθ ΚΘ δ5ΟῈ ἴῸΡ 1ΐ, 88 ἸΏΔΥ ὯθΘ δ6Θ6 
ἔτοια τ δῦ [0] γ8. ἘΟΌΪ 80. ὑγϑηβ᾽αίο8 61} ,κο ἴῃ 
Ὁοΐἢ 084808]. ΕἸΒονοσο, Μάγκ χ. 11, ἀπολύειν 18 
Ῥχοαϊσεὐρα 88 νγ0}} οὗἉ {μὸ τνῖἴ9 85 οὗ ἰὸ Βυβοδηά. 
Βοημοὶ, νοοῖ ΜΟΥΘΡ [0] ον Β, ΒΥ, “19 ΠΟΌΪΘΓ 
Ῥατὶ αἰβιη 88085,᾽" δπὰ ἐπὶ, ἴῃ {818 ἱπϑίδησο, 18 (ἢ 6 
Ονιβιίδη ρβασίγ. ὡἈοοοταϊης ἰο αγθοῖὶς, 88 γγν6}} 8.59 
Βοιμλῃ Ἰδν, ὑπ 6 ὙΠ 8180 δὰ ἐδοὸ ᾿ἐδοσὶγν οὗ οὔ- 
ἰδἰπἰπος ἀϊνογοο; δικοὺς (ἢ 9 ὅ6 78, ἰοο, ὑμ0 Δ Ὺ ἰὰ 

{18 γοβρϑοὶ ψγ8ὁ8 Βοιῃ ὟΒδὺ τηοὐϊβοα ὈΥ ΕΔΌΝΙπὶ- 
οδὶ ἀοβηϊ ἰοπβ. [6Ητ. 11. 191. [Ηφποο, {8670 
8 φοοὰ στουπὰ ον δῇ στηΐηρς (πα 11 18 ποὺ δ᾽ τα ρ]9 
ΔΘ ἀοπιποπί, Ὀυΐ ἔΟΥΤΩΔ] ἀΐνοροοῦ ὑἱπδὶ ὑπὸ Αροϑ- 
{10 θγθ Ῥγοβὶδιι8. 850 Ηοάκαο]. 
ΤῸ δῦουο ᾿ἰπ)υμοίδοπ ἢ6 ποχὺ Ῥγοϑοϑάβ ἴο 

ΘΒίΘ ὉΠ 18}; δηἃ ΟΡῬΟΒ6Β ἴδ ΘΠ ἀΘΠΟΥ͂ ἰο ἀοδογίϊοι 
διϊβίηςς ἔγοια ἴδ 9 ἀγοδὰ οὗ σοπίδογλϊπαιΐοπ ἰμβσου ἢ 
᾿πυϊστηδίθ δοϊησΐϊοῦ ὙΠΕΡ δὴ ὈΠΌΘΙΟΥΟΣ, ὉΥ 
Ῥοϊπίίϊηρς ἰο {6 ἴδοί, ἐμαὶ ἴῃ (18 686 [ἰπ6 στϑοθ 
οὗ ΟὨΥΙβυϊθ  Ὑ ὑὐϊασηρὴΒ ΟΥ̓ΘΡ {μ6 αἀἰβρασιγ, 
84] {μ6 ὉΠΌΘΙ ΣΟΥ Πρ ΡΑΣίγ, [80 δ. ὕγοτη ἀ656- 
σγδιηρς (6 ΟἰΒΟΥ, 18 Βἰπηδ6 ] ̓ βαποιϊδοὰ Ὦγ σοου- 
ποϑοϊΐοη τὶ ὶ ἢ (6 Ὀο]Ἰονὶης ὁη6.}- ΕΣ ἴ186 τπ|ςΣρ:- 
Ὀο]ἑονίηᾳ δυδραηᾶ ἰ5 δδηοϊδοᾶ ἴῃ ἴδ 
Ὀο]ἑονίπρ τυνἱέο, δπμἃ [86 πῃ ο]ἱονίηᾷ υυἱΐο 
ἷα αδῃοι θᾶ ἴῃ [86 Ὅτσοῖδοιε. --- Τ6 Ὑογδ 
ἡγίασται, ἱς δαπείἐἠεά, ἷΒ ποὶ ἰο Ὀ6 δοῃηβίγχιαρα ΒαὉ- 
θο ν 6}; βῖποο (ἢ βυρροδί(ΐοι 8, ἰμδί ἰδ 6 88η0- 
εἰὐγίπρ Ῥυϊηο Ρ]6--οϑϑὴ 781}, 186. Βοσο νι δηιΐηρ. 
ΝεΙθον ἀοθ68 1ἰ Ροϊηί ἰο 8 ἔαΐίατο οολυθυβίοη 8ῃ- 
εἰσὶ ραιεα, (εαπάϊαίις βαεὶ); 58.}}} 1688 ἀο68 ἱξ ἱπι- 
ῬῚΥ (86 βδποιϊβοδίΐου οὗἁ {Π 9 ἸΏ ΥΤ δ 6 ἸΠ ΘΥΟΟΌΤΕΘ 
Ὠχοῦ σε [86 ΡΓΆΥΟΣ οὗὨ [Π6 Ὀοϊϊονηρ ΡαΤίγ; Ἀαὶ 
10 ἀοποίθβ ἐμ ΟὨ ἰδίῃ ἐμβθοογαίο ΘΟ δοογδίζοι. 
ΤῊο ΠΟΙ 5.18 ΡΑΓΙΏΘΥ δίδηἀΐηρ, 85 Πα ἀο68, ἰπ 
Ὑἱ 18] υπΐου ]Ὲ ἃ Θ᾽ ον οΣ (086 868}}}, Ρασιϊοὶ- 
Ῥϑίοβ ἴῃ δὶ8 ΟΥ ΒΡ σοῃβοογδίζου, 8ηὰ ἷβ ποί 0 ὈΘ 
τοραγάφαὰ 88 Ῥσχγοΐδῃο, αὶ 89 οοῃηῃθοῖθα ὮΥ (δὲ8 
Ἰἰηκ ἴο {89 ΟΠΏΓΟΝ οὗ αοά, δηὰ ἰο αοα᾽Β ΡΕ6ΟΡΪδ6. 
ΤῸ ῬΏΓΣΔΑΒΟΒ, ἐν τῇ γυναικὶ---ἐν τῷ ἀδελφῷ, ἐπ λὲ 
τοῖ[6--οἵρ, (δλὲ ὁγοίλεγ, ἀοῃοίο (μαι ἐπ 6 βαῃηοι δοδίϊοι 
ὮΘΓΘ σΟπιθ08 ἱμγου ἢ ἰμ6 ΟΠ τ βίδη ρδσίηον, ΠΟΒ6 
ΟΒδυδοῖον, 88 ΒΟΙΪΥ͂, ῬΡΏ8868 ΟΥ̓́Τ Δα ἰ5 ᾿πιρυ οὰ 
ἰο 9 ὉΠΟΙΥΙϑίδπ Ῥαγίμουῦ. Ηδμοο, ᾿ἰ 10] ον οά 
ἐμαὶ (80 Ἰηλιῦΐδχο 48 5.}}} ἰο Ὀ6 τοραγά θὰ 88 056 
ΔΟΟΟΡΙ8016 ἰο αοά, δπὰ ἐμαί, ἐποσοίοσθ, ἐπ 
ΟΡ βεϊδῃ Ῥατυ 88 ἰ0 οοπίΐπυοθ ὑμογοῖῃ, 80 ΓᾺΡ 
88 ἰΐ νγ88 Ῥοββὶ ὉΪ]68 ἔοσ μΐἷτῃ ΟΥὁ Ὧ6Υ ἰὸ ἀο 8οθ.0 Ττυθ 
θοῦ ἰΐ ψ8, ἱπάδοὰ, ἐμαὺ {πμ6 Ὁπθο ονϊησς 
ῬΑΥΙΥ, ΌΥ δ᾽6 δοπδοηΐ ἴο σουηδὶῃ ἱῃ δύο ΤοΪδ- 
ἰἴοῃ ἴο 6 ΟὨ γ᾿ βίάϑη Θοτϊητο πεν, οὐοτα θὰ δβοῖῃθ 
τουπὰ ἴοῦ Βορο ἰμδαὶ μὸ νυουἹὰ, ἴῃ ἐδ οπὰ, 
Ῥτουο δ᾽ οσοίμοῦ δοσορίβ]6 ἰο ἐμ6 Ομ υγτοῖ, ὑπ ον 
ΠΟΒ6 Βρ᾿γἰϊ 4] ἰπδιθποθ δ γγ͵ὸὰ8 ἔμ ὈὉτουρδέ; 
Ὀυὺ (ιὲ8 ἔδοί 18 ποῦ ΒΟΥ αἰ δ ΕΣ ΠΟΙ οχργοδβδοὰ. 

Τὸ ρσονο ἰμὲὶβ Σοϑ᾽διῖνο βαῃοι δοδίζοη οὗ μ6 πΏ- 
ΒΟ] Ῥαγίγ, ὑοῦ Θοῃηῃθοίϊοη ἩΠῈ [89 
Ὀο] ον 056, ἢ6 ἰηἰγοάυοοβ (86 [0] Οἱ 8Ρ8- 
βορὶο βἰδιβθπιηί.--- ΕἾ56 τνϑσὸ γοῦν οΟΒὶ] ἄχθει 
ὉΠοΙθδΏ, Ὀπὶ ΠΟΥ͂ 8:6 ἴδ Υ ΒΟ]Υγ.-- Ἐπεὶ 
αρὰ; εἰποε ἰδεῃ, ἰ. 6., ἴῃ οδδ80 1 }8 βδηοὶ βοδίΐοη 
αἰὰ ποῖ Ἔσχίβί (ςορ. οβδρ. υ. 10). Ηἷΐδβ πιϑδῃὶ 
8 ὑμϊ8: ἱ ἐπαὺ ΥὙἱῖα)] δοπιτιυ ποι ὙΜΙΘΏ Οχῖδ 
Ὀοίπθοι ὑπὸ πιδυτὶοὰ ρῥαγίΐϊο, οὗ τ βῖὶο ΟὯ0 Μ 88 
ἃ ὈΟΙΊΘΥΟΣ δπὰ ΔΌΟΙΒΟΡ ποῖ, ἱπιραγίοα ἰο {δ 14]- 
ἰθ Ὧ0 δδογράῃοϑβ, ἐβδὴ ἰΐ πουϊὰ ἔοϊ ον ἐπ δὲ (6 
ἸΠκ9 να] υπίου Ὀοίνγθθη ΟΝ τ δ Ρδγθοΐβ δὰ 
ἐμοῖς ομἰ! του, πουϊὰ ποῖ ἱτπρατὶ ἰὸ {Π 8 Ἰαίὶ ον 
ΔΏΥ ΒΗΑΟΓΘΏΘ8Ε8,---ἰ(δὶ (86 οἰἰάτοι οὗὨ ΟὨ γὶδί ἰδη8 
{ποθι 56] 768 ταιιϑὲ Ὀ6 ΓορβΑΓ θα 88 ρυτο δηἀ ῥτγὸ- 
ἔδπο, Ἰἢἶκο (80 οαίμοη. Βιυϊΐ ἰο δυο} δὴ ἰπἴθτοησδα 
89 ΟΡΡΟΒ6Β {πο νἱοὟΒ δ᾽ γοδὰγν μΒο] διηοῖρς ΒΒ οτὰ, 
ἰμβαῦὺ {μ680 οἰ ἄγη ποτ ὨΟΙ͂Υ,---ἰΒδὶ  γ, ὉΥ͂ 
υἱτίαθ οὗἩ ἱποὶν τἱ8}] οοπηθοίϊοα τὶ ΟὨ τ δι δῃ 
ῬΑΥΘὨΐ8, ΤΟ (0 Ὧ6 τοραγα θὰ 88 ῬΡΣΟΡΟΥΪΥ Ὀο]οηκ- 
ἴῃς ἰο αοἀ᾽Β ΒΟΙΥ͂ ῬΘΟΡ]θ. Απά :ζ δυσὶ ἃ Υἱὸν 
ὝΟΥΟ ἰθΏ8]0, 6 ΔΥχζυ608 ἃ |ἰκὸ σϑϑυ]ΐ 'π ἔδυονῦ 
οὗἨ 180 πο] ον πιδυτὶθα ρμδτιϊοβ; ἰμδὲ (Π6Υ 
ἬΘΙΘ Β᾿ΠΔΙΪΑΥῪ βαποιϊδοὰ ὈΥ ἃ ὁο]]δίθσγαὶ υπΐοῃ, 
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Βοΐρςο, Βουγονοῦ, ἩΪΓ ἸΏΟΣΘ ΘΟΓΥΟΟί 685, βία 05 
[86 δτυζυπιοηί αἰδογοηιϊν. Ηδ βᾶγϑ: “Τ|16 πιοβῖ 
πδιυγαὶ, δηἃ μοθοθ ὑἐμ6 τοδὶ σΘΏΘΓΑΙΥ δάοριοα 
τίον, 18. Ὁ818: "11λὸ σι] χορ οὗἩ [Π686 ΤΕΙΧΘΑ ἹΠᾺΓ- 
τίδζοδ ΔΘ ὈἈΠΙΎΘΓΒΆΙΥ δοϊζηο θα χοὰ ἃ8 ΒΟΪΥ ; 
(μὲ 18, Ὧδβ Ὀοϊοησίης (0 ἰδ Ομυγοαι. [ἢ {δ18. 6 
οογγοοῖ, 88 Ὡ0 ΟὯΘ αϊδρυίΐοδ, [8:8 τι Υ Τα ρ68 ἱμοιη- 
εοἶτθϑ παυϑὲ Ὀ6 σοηϑίβιοπὶ ἱτἢ ἐμ 6 ἰανν8 οὗὨ (οά. 
Τιιθ ὑπο] ονίηρ ταυδὺ 6 βδῃοιβοὰ ὈΥ {μ6 Ὀ6- 
Ἰιοτίης ΡΑΣΏΟΓ, Οἰμ ον 180 γοὰν οἰ] γα που]Ἱὰ 
ῬῈ υποΐϊοδ, ἰ. 6., θοτῃ ουΐ οὗὨ {π6 Ῥᾳ41]9 οὗ ἐδμ6 
Οματοδ.᾽ -ὩΦ[Ἐἷὁὸ Ῥυϊποῖρ]ο ἴῃ αποδβίϊου ψγ88 ποὺ 8 
ΠΟΥ 056, ἴο Ὀ6 ἔθ ἢγβέ ἀοιογπιϊποά ὉΥ ΟἸ γί δ- 
ἰδ ὑβϑαρθ. [ΐ ν 88, δὶ Ἰοδϑί, 88 οἹὰ 88 [89 9688 
ΒΟΟΙΟΙΩΥ͂, δπὰ ἔδυ γ ὙΒΘΥΘΥΟΡ {ον 88 ᾿ΔῪ8Β 
δοὰ ἰμ0 ἔδοίβ οὗ 2618} ἸΒΙΟΥΥ 6γ6 ΚΏΟΨΏ. 
Ῥφὰ] οἰτοππιοϊδοα ΤΟΥ, ΒΟΒ6 ἔδίθποῦ 89 ἃ 
ἀτγοοῖ, νυ 116 ἷ5 το. Ἧ8 ἃ “96Ὅγ688, ὈΘΟδΌΒΟ 
Βα Καοὸν ἰμδὶ 8ῖ5 δοιπίγγθη τοχζατ δα οἰτοιιηι- 
εἰδίοῃ ἴπ οι} 68868 8ἃ8 ΟὈΪ  ΚαίοΥνγ.᾽ Αοἰβ χνὶ. 
1-828. ΒΑΓΏ 68 τπηοβὲ πδοσου Δ Ό}Υ ̓ πίογρσοὶβ ἀ- 
οἸοδῃ "10 χηθϑῃ “Δα ρσ ἐἰπιαὶθ." ΤΏ Θη ὁ“ ΒΟΙΥ,᾽" 
οὗ ἐουγδβο, ταιϑὲ πιοϑὴ Ἰορὶ ἐπί, σΟὨΙΓΔΥΥ ἰο 8]} 
ὨδΔρῸ.] -- Τ 818 ἡ 8016 ἀγριιπηοηῦ τὰ} 8068 ἀραὶηδβί, 
ΤΆΓΟΥ ἴθαπ ἔδνοσθ 010 οχἰβίθποο οὗ ῃ 6 Ῥγδοίϊοθ 
οὗ Ιαΐλπὶ Βεωριίδιη δὲ ἰμαὶ ρουτϊοα. (Οοπρ. ΜΟΥΟΣ 
διά ἀο πεέϊο, ϑιυὰά. ἀπὰ Κ.ιῖ,, 1880, Ρ. 6694: 
[αἴδο Νοδη ον, ϑίδη]ον δηὰ ΑἸΐογά ἐπ ἰοοο)ὴ. Ηδὰ 
δ ἢ 8 ὑσϑοιΐὶσο οχἰ δία, ἰὰ σουἹὰ ὃθ ἴδὶν ἰο ῬὉΣο- 
εἴμηθ, ἰδδὺ ἰμ6 Αροβίΐα ψουϊὰ ατὸ δ] υἀοὰ ἰο ἴί 
δροαϊάσδ!]γ, πὶ σοπβτιηδίϊοη οὐὗὁὨ Ϊ8 ροϑι(οη. 
Ἔγο, πιοϑὲ οὐὔὁ 411, νψουϊὰ βανυθ Ὀθδθὰ ἰδ ΡΪδοθ 

ἰο ᾶὰτϑ πισῃἰϊοηοθα :ΐ ὈΥ͂ δηλ, 88 ΖΓ ἰδ ΐης 
ἐοοἸοδἰαδί 681 δ ΒΟΥ ἴὸν (μὸ υἱοῦ μο δδὰ ἰαἸΚΘη. 
Τὴο ἴδοὶ ὑἐβεὺ δ ἀϊὰ ποὶ πιοπίϊοι ἰἐ, ἐμ ΓΟΌΓΟ, 
δογ αὶ βοῖχς σϑϑβοη [Ὁ σοβοϊιαϊηρ ὑπαὶ ἰῃ9 σἱΐθ 
ἀἰά ποῖ οχἑϑὶ. 1--ἰὖ 168 δηοί μοῦ αυοδιίοῃ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 
ποῖος {8ὲὶ8 Ῥαβϑᾶρο ἀοϑθδ οὶ ἔπγη δὰ 8} ἰπι- 
Ῥογίδηϊ στομπα οἢ. ὙΔϊσῖ ἰο 65 8 Ὁ} 18} (6 τἱΐθ οὗ 
ἰμίδηι Βαριΐβϑθ. Αοσογάϊηρ ἰο Ψ6 5} ποι 0}8, 
186 Ὀαρί(ΐδπι ΟΥ̓ ἃ ἔδι816 ρτοβοὶ γίθ βυ 1 σθὰ ἴογ ὑπαὶ 
οἵ ον οι], νυ σὴ γ88 ΔΘ ΓΒ ὈΟΤῚ οὗἁὨ ΠΟΥ, 
δ0ο ἰμαὶ (πἴ8 αἀἰά ποί ἱμοη προοᾶ ἰο Ὀ6 Ὀδρίϊτοά. 
Βαϊ βο ἴδσ 88 Ὀδρίΐβιιλ 18 ἃ Π}.08}8 οὗἁἨ ζτδοθ, νν8 ΒΥ 
πος ἤγουν ἐδ 18 βίδιοιηθηΐ οὗ {86 Αροϑί]ο, ἐμαὶ 
ἰδογα Μ͵48 8 οἱδίτα ἴογ ᾽ξ ὁπ ἰδ ραγί οὗ ἰδο 6114, 
πὸ δὰ Ὀδοπ 8Βγοδαυ οοηδοοσαίοα ἰοὸ αοὰ ὮγΥ 
Υἱσίυθ οὗ ἷἰ8 δΒανίηρ Ὀθθη Ὀογὰ οὗ ΟἸ τ βίϊδη 
Ῥατοηίβ. ἸΤμαὶ χοϊαϊΐοι ἰο ἐμ Κιηράοπι οὗ αοά 
Ὑ 108 ἰδ ἐου πα ρα ὁ Ραγορίαρο, 18 868]6α ἱΒτουρ 
Ὀδρίϊδπι ; απὰ {86 ΟὨ1|ἃ ἰβ Βοὶ δραγί ἴῃ ἃ βο]θηῃ 
ἸΔΒΏΠΟΙ 88 ἃ ῬΒΓΙΔΚΟΙΣ Οὔ (86 ζ10.658 οὗἉ ᾳτδοθ ἱπη- 
Ῥαγίβὰ ἰὸ {πὸ Οδυγοι. [Οὰ ἰμῸ ψ80]9 βυδ)θοὶ 
8ὲ6 ΦΟὍΗΝ δέ. ΄Αδον δ Ἰρογὰς, οὶ]. ΙΥ., Ρῃ. 878- 
282, γδο ἰδ |κ68 18 ἴῃ ἀἰγϑοί ουνἱάοῃσο οὗ [πἴδηϊ 
Βαριϊδη; διὰ αἷβϑο Ηοάροβ ποίθ, 0 Β4Υ8: 
“ὁ δοιοθ τοάογ Οοσιηδῃ πτίΐοσβ πὰ ἱπ τμἷβ Ρ88- 
βδᾳ6 ἃ ὑσχοοῦ ἱμδὶ [πΐδηὶ Βαρίϊβη 88 ὈΠΚΉΟΤ 
ἐπ ἰι9 Αροϑίοϊϊο Ομυσοι. ΤΉΘΥ δὰν παὺ Ῥαϑὰυὶ] 
ἄοεβ ποὶ δἰεσγι θυ ἰμ:6 ΒΟ] 688 οὗὨ σμἰ]άγοη ἰῸ 
(δεῖς ρματοπίαρο; ἰἔἰμθγ τ σὸ ὈδΔριϊΣοα---ὈοοδΌ 80 
ἰδεῖν ςδοῃβοοσδέϊου του]Ἱὰ (θη ὃ6 ἀυ ἰο ὑμδὲ χἱϊο. 

Τΐ8 '8 βίσχδηζο σϑϑ- δη ποὶ ἰο ἐμοῖὶν ἀοδβορηί. 

ἴο {Ππ| ΟἸ νἸ βεδ Ῥασθηΐδ σΟΠΘΓΆΙΥ, ΜΧ}Π0 ἴπ πιϊχοῖ 
ΙΔΆΓΓΙΆΪΟΒ 6 γ0 ποῖ ὁχοϊυἀοά,. Νὺῦν δὲ, ὑμέί ποιο, 
ἸοΖΊ6Ά], 68 ἰπ σὮδΡ. Υ. 11. Οἱ ἅγια δορᾶσο θη- 
οὶ δῃὰ Οβίδηαοσ. 

ΥΈΕΒΒ. 18, 16. Ης ἢερο δομπβίἀοσΒ ἐἶ.6 ῬΟΒ81}}Θ 
δἰιοτηδίῖνο.---Βαὺ 10 86 προ] ονίηρ ἄορατχι 
--Ηον ἰδ 68 ἴ---ἰοῖ δία ἅθρετι.--- Ταῦ 18 ἷβ 
αἴαϊν; ὃ᾽θ τηδὺὶ Ὀ6 Δ] οὐγοὰ ἴο ἀδοϊάρ ἰ ἔοτ ᾿ἰπὶ- 
8617. Απᾶ ἴῃ βυοῃ 8ἃ οδβθ “"1οὲ (6 ὈΤΟΙ ΠΟΥ ΟΥ 
δ᾽δίου. Ὀ6 ρδιλθηΐ, Ποῦ 1οἱ ἶσα (ηκ ὑμαΐ δηγιὶπς 
οὐχσδί ἰο Ὀ6 Θιδηροαὰ ψὰιϊσῖ σδπποὺ Ὀ6 σμδη ρα." 
ΒΚΝΟΕΙ. Τμδὶ πο [0] Ο8, δηποχοὰ ὈΥ πὸ 
σοπηροίδηρ Ρατίΐοϊο, οοπῆσγιβ (18 δαν]οο.---Τ 9 
Ὁχοῖδοσ οσ [86 δἱϑίθσζ 5 ποῖ Ὀουηᾶ ἐπ 5808 
ο8868.--Ηὁ ἤογὸ δεβίηβ ἰΠ6 ΓΟΆΒΟΠ5 ΜὮΥ ἃ 
ἀΐνοτοθ δβουἹὰ 6 δ᾽] οινδα οὐ ἰδθ ρμδτί οὗ (88 
Οδγιβύδη ; δηὰ {π6 οτὰβ ὁ μηοὗ ΒΙΤΑΡΙΥ ΙΊΘΔΏ : 
486 ἰβ ποὶ Ὀουμὰ ἰο ογονὰ δἰ πι86] ὑροὰ [86 
οἰμον,᾽ [ἰ0 πὲ ὑροῦ (6 δοῃποοίΐοη, 88 1 ἰὮΘ 
6880 Ψ ΟΓΤΟ Ὀοΐῃ 8ῃύ0 ΟἸΥ βύδη8 (848 Ῥμοίϊ 8, 
ΑἸΐοτά, Β:Πγο }7; Ὀὰσὲὺ ΠῸῪ ΟΘΑΥΤΥ ὑμ86 {ΣΙ ΒΟΡ 
ἐπ᾽ ἰοαιοα : 418. ποῦ υῃσοῃαϊ( 0} 8}}Υ θουπά ἰο 
{πὸ πιϑευΐαμο τοὶ δἰ Ομ β ἷρ 6 ἃ δανο,"--- 18 ἴγϑα, 
Δέδεται, 88 ἴῃ γὰρ. 89 (ὁοπρ. Οβἰδμᾶθῦ). ΤῈ 
πογὰθ ἐν τοῖς τοιούτοις ἅτ οἰἴπον Μαβο. 
ὃν δεοὶ (ποῖ, ἰο Β6}}} ΔΒ βϑοραγαΐθ {μι ͵ν 68 ; ΟΥ̓ 
ὙΪΟΝ 18. Ὀαοιίον, Νουξ; πὰ 6 σοῦ οἱγοιπιδίαἠ οο8 
(οοΡ. Ῥὶ]. ἐν. 11; Εοσα. υἱἱἱ, 87; 280. ἷν. 87). 
“Φ7})6 ΔΡροΒβΕ]6 ΟΠΪΥῪ τθαηϑ, ἐπαὺ ἰὰ τηδίίο 8 οὗ γθ- 
Ἰσίουβ σου οίΐου, Οη0 ῬὈΟΥΒΟῚ οδηποὺ ὯΘ ἰδ6 
δἷανο οὗ δηοίμοσ, [(παὺ ἃ τηᾶγυὶθα ΟὨ ἰδίῃ Ῥ6Γ- 
Β00 ὀϑηηοί Ὧθ ογτορα ἰο χοιπαΐπ ἢ ἃ μοδί 6 
σομπδοτί, 1 ἰὴ6 αι» ὙΠ οἱ ΔΙῸ δ 6 ΟΧΘΡΟΪΒ6 
οὗ δἷ8β οσσῃ γοϊ κου νίοτνθ. ὕὍμπαοῦ Β00}} οἰγοῦτα- 
Βίδπο68 βΒᾷθεγδίξοη Βμου]ὰ ὃ6 δἰϊονθὰ; Ὀθαὺ 6οη- 
σΟΥΒἾῺ ᾿ἸΌΘΥΕΥ ἴ0 ΙΠΔΡΓΤῪ δρηΐῃ, ποι ΐηρ 185 ΒΟΙΘ 
Βδϊα.᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ.}Ἐ}---Βαῖῦ ἐπ ρϑδοϑ σοῦ δεῖῃ 
οδ]]θἃ 1π4.---Τ 8 15 ἀἰ γοῦν οοπηροίοα 1} ἰῃ 6 
ζοτορμοίη, δη ἃ ΘΟ ΒΓ ΠΙΒ 8{1}} Γι ΒΟΥ (ἢ 6 ῬΥΟΡυ οἱ 
οὗ {86 ἱπ͵υποίΐου : “16ἱ δἷπι ἀορασί."" -τῇο ἀοί 6᾽- 
τηϊη δέξο (0 σοπίληθ8 1Ὲ ΤΔΥΤΙ 6 ἀραϊηϑί {86 Μ}] 
οὗἨ (ὴ8 ΟΥἾΒΟΡ δεν, πουἹὰ Ἰοδὰ ἰο πασᾶ δπὰ 
Βἐγιἴο; δηὰ ἰμῖ8δ νουϊὰ ὍΘ ΘΟΠΙΓΆΓΣΥ ἰο {86 Ρ6806- 
ἴ0}] ομβαγδοίοσ οὗ {μὸ Ομγιδίίδῃ οδ]][οηρ.--- Ἐν 
εἰρήνῃ, ὧι Ῥεασε, ἧ. 6., ΟἸἸΆΘΥ : “ἴο {818 ὁπᾷ, ἱμδὺ νψγ9 
ἸΆΔΥ ᾿ἶἴνγο ἴῃ Ῥθδοθ;᾽ ἴῃ νι ΐοῖι σα80 ἰὺ ψουϊὰ ὉΘ 
δαυϊνδ]οηί ἰο: μηΐο »Ῥεαο [ἀοοογαϊηρ ἰο ουν ἔπ ς- 
Ἰδὲ γϑυβί ἢ] ἀδποιίης {μ6 οὐγεοί οὗ (λ 66]} ;7 ον: 

[5 Ηδγο ἰἴ ψ1111} Ὀ6 δοοὴ ἴμαϊ Νϑϑηᾶον 4068 ποῖ δηά ἴῃ [ἢ9 
Θχργοθδίοῃ, “16 ποῦ ὈΟυπ(,᾽ 1} τη ΚἸης ἀοεθ, ἵ. ε., ΔῈ αὉ» 
δοϊυ ὁ Γ6]64Δ6 ἔγοιν ἸΏ ΑΓΙΤΑ] Οὐ χαῖτίοη. Απά ἰη [8 ἢθ οοἱἷῃ- 
εἰάοα νψὶϊ Ηδπιηοιὰ, ὙΠ ΌΥ, ΒΙοοπ ΒΒ 614 δηα οἰμογα, 80 
ΒΌΡΡοΟΙΘ ἴδεῦ ποίίπς Ἰροτὸ ἰδ ἃ Βοραγϑί οι ἴγοπλ ΘΔ 0 ἢ 
Οἴου 8 Βοοίϑιυ [8 Β6ΓΘ δι] ονθὰ. Ὑοί ἴῃ υδο οἴ ἴδ9 νψοτὰ 
δέδεται, ἐς ὑοιηα, ἴῃ γογ. ὅ9, ὙΠΟΓΘ [1 ουἑάθε ΠΥ ἱπι Ρ]168. ἴῃ 6 
ΠῚ Ὀοδά, δδϑιδ ἰο ϑυδβία!η ΚΙ ΡΒ νον. ΤῺθ θβοῦ- 
το οὗ ἴδ 0 ΔΒΌΘΗΥΙΕΝ ῬΑΡῚΣ Ἰεβνοδ 1.0 Ὀο]ονίης ἴγθθ. 10 
ΜΗΥ͂ τοβίσοΐοῦ ὑροπ 188 γοϑάυμη ννὰβ [ηἰοῃ ἀρὰ, ψὸ δηὰ ἰξ 
ΟὨΪΥ ἴῃ πο οοηϊοχῖ (θεο νΥ 10,11. ἀη!ὰ 80). “ΤΠ μα. 88 56.᾽ 
βδγβ Ἡοάᾳο, “ 16 οὔ στοδὲ ἱπιρογίδηοθ, Ὀθοδη86 ἰζ 18 ἴΠ6 σπῇ- 
ἀαϊίοη οἵ 16 Ῥγοξοθδίαπι ἀοεςείσίο, {[μαΐ εσίζ7εὲ ἀεεεγίίοη ᾿ς α 
ἱερεέπιαίς ργοιπα  αἴνογοι." Ῥγοαδίαρηὶ  ΟἾδου, πόνονοῦ, 
ἴῃ 16 Αγείοϊθ οὐ Φίνογοε, ἰη (π δκιο δηερίαπαεν, Αγτὶ!, 1501, 
ΡΡ. 228-233, ἄγριο ὙΠ} ρτοδὲ μ᾽ δυιδί Ὁ }{Υ δηα ΤΌΓΟΘ ἀδαίηϑι 
ἴῃο Ἰοχί δον οὗ ἴΐο ἰηίθγοηοθ. Ὑπὸ ὙΠ0]6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΘΥ͂ 
ἘΌΓΩΒ ρου πο πιοδηίης μκίνοῃ ἴο (16 πΟΓ8 οὐ δεδούλωται, 
“ἦρ ποῖ Ὀουπά." οοδ ἐδὶβ ΡΏγΑδΘ ἔπη] Υ̓ ΔΏΒΟΙ αὖθ ΓΘ θα 89 

δουῖΐης. Τπὸ ἰγυῖ ἰδ, ΠΟΥ ΟΣ ὈδρίϊΖοα, πο ) ἤοπι ἐδ6 πιδστίδρϑ οὐ] βϑιίοῃ, δπνὰ ρογπιιδδίου ὅὴ᾽ ἸΠΑΓΓῪ 

ἴο πιδίο ἰμβοῖὰ Βοῖγν, Ὀυΐ Ὀοοδυβο ὑπο 6.0 ΒΟΙΥ. 
Τὰς 7 επὶδα ΟἾ 11 νῶβ οἰτουπιοϊθοὰ Ὀθδδυβο 6  ΠοΟμηδ δου} 

δικαίΐη ἴ οὗ ἄοθϑ ἰξ δἰ πρὶ κῖνο ρμοσγπιίβδίοι ἰὸ ἰὴ ἀοδογίοά 
ῬΑΓΙΥ ἰο ᾿ἶγθ αραῦὶ πἰιποιὶ ἰδοι ηρ σοπείχγαὶ θὰ ἴο ϑηίογυυ 

ῬοΓΘΟῺΒ ἱπίογρεοϊς νϑγίου αὶ! Υ, δοοογάΐης ἰὼ 
ἯᾺ8 ἃ ἐν, δῃα ποί ἰο0 πᾶϊκο Ὠἰτ ὁη6. 8.0 ΟἿ 15- | ἐδπεῖν ργοαϊ)θοϊίομα. 1π ἔλα! οὗἉ ΔῃΥ͂ ἀθοίΐ πρ οἰοπιθηΐ πη [89 

ιἰδη ΟἸΠ] ἄγοι 8.6 μοί τηδὰο ΒΟΙΥῪ ὉΥ Ὀαρίΐβαι, Ὀυὶ 
(8ὲγ δῖ Ὀαρίϊσοαὰ Ὀϑοδιδο ὑμ6Ὺ 8.0 Ποῖγ.᾽ 8.66 

ἴοχῖ, ᾿ξ τΠ1}1 ῬουαρΡρα Ὀ6 Ὀδδὲ ἴο Δοΐὰθ Ὁ. ἴ8μ6 υὐαποῖοηϑ οὗ 
Ομείβι, ἰὼ Μαδειῃ νυ. 81, 82; χίχ. 8-Ὁ.] 

ἘΓΥΙΠΟΥ δον (πδί ἐν ἰδ υθοὰ [ὉΓ εἰς ΦΥ͂ γογῦδ οἵ πιοίίοπ, 
810 ἤοοκε, 2΄ε. Ῥοΐ, ΟἿ. 1.1.1. Ὕ μῶν τχοΐογβ᾽] του ἐμθ ρυγροθθ οὗ ὈγΙΕΙῪ Θχργθδδίης δὲ ὁποθ ἐμ σιοϊίου ἐν 
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ἐβἷποο 6 Βδ8 ῬγοοἸαϊηθᾶ (ὁ 8 (ὁ 60:}6] οὗ 
Ῥϑδςθ, {116 ὀββϑηια} οοοὶ ΟΥ̓́Τ} ον ἴθ Ῥοαοο,᾿--- 
ἀοποιΐπς {π6 ισαᾶν δὰ πιοάς οὗ (ἶν6 64]}}[}ὴ 0; (ΟΡ. 
Ἐρ᾿ν. ν. 1; 1 168. ἰν. 7; ΧΚ0κΚο χὶ. 11). Ευμ- 
ἀδιηθηίδ! γ, οί σοπδίγαοίίοη8 διηουπηῦ ἴο (6 

Β81ὴ5 ἰδίῃ ; δῃὰ ᾿ΡῚῪ (88. ΔΩΥ͂ Βορδσζαϊίοῃ υυου]Ἱά 
σοπίγαύθηβ {Π6 Βρὶ τὶ οὔ ὑπὸ Ὀϊνίπο οδἸ]ηρ, ἰΠ88- 
του οἷ 48 0 του ἃ ἸΠΟΤΘΆ86 Οχ θη ΟΒ γδηκοπθηί 
δῃὰ σϑυ186 ΠΟῪ ΟὈΌΤΘΑΚΒ. [“Ἡρθποθ ἰὺ ἰδ ἐμαί 
119 ΒΑΡ Όΐπθ, δπὰ Μαϊτηου 468 δ πιουδ δος {86 
Τοβῖ, ἱἢ ἃ θοῸῖ οὗὨ εἴ8, δβοὺ ἔόσι ὈΥ͂ Βυχίογδαβ, 
(0118 υα (δὶ “ ἀΐγοτοθ νγὲ8 Ῥδγιηϊ θὰ ὈΥ Μοβϑβ (0 
ῬΤΥΘΒΟΓΥΘ Ῥ6800 ἴῃ τρλυγΐαζο, δηὰ ααἱοί ἱπ ὑπ 
ΤΑταῚγ.᾽ Μιυτον. Τΐβ τἱοῦγ ΘΟΥΓΟΒροη 8 ἰὸ 
{6 τ 8016 ὑγαΐῃ οἵ ὑβουρθῦ, δῃ ἃ δῇτϑοβ γ 6}} τ τὶὶ 
ψ δὶ οἰ] ον. Οὐ ἔπ οὐδοῦ Βαδηᾶ, ἐμαὶ νἱὸν 
νι δἰ ἢ τοραγαὰβ [ἢ 9 ΑΡοβί]θ 88 Βεῦθ ρμυΐζίἑῃρ 8 ᾿ϊταὶ- 
(αἰΐοι οἢ {Ππ6 Ἰπ͵υποιῖοῦ : “16 ἴηι ἀσρδγί,᾽ ἰηίσο- 
ἀυοοὰ δαγοσβαι 7 ὈΥ (πὸ ρατίΐο]ο, ὁ ἐ, 88 17 ΒΘ 
τηϑϑῃὶ ἴ0 Β88Υ : “8 Βορησϑδίϊοῃ, ΠΟ ΥΟσ, οὐρλί, 1 
ῬοΒβ10]6, ἐἰο Ὀ6 δνοϊάθα,᾽ 18 αἱ τδυίδῃοθ ἩἱΓὰ αἷβ 
11μ6 οὗ δγρυπιοηῦ [866 Ὀ6]ΟΥ]. 
ΤῊ ο Αροβϑίϊο γοὶ ζασίμο Ὁ δομῆττηβ ἢἷ8 δυο θ ὈΥῪ 

οὈνἱαιϊηρ α ἀοὰ δὲ το ἢ σοηίδίηθα ἃ δβίγοῃρ πιο- 
εἷγο οΥ γοβὶ δι πρ βαραγαίϊου ἰῃ [10 6880 ΔΌΡΡροΒοά, 
υἱΖ.: ὙΠ ΘΙΒΟΡ ἴΠ0 Βαϊναίου οὗ ἰμὸ υπὈθ]ἱονίηρ 
Ῥδτίγ, ὙΒΊΟ ἢ τηῖρσῃύ 6 βοουτοὰ ὈΥ͂ 8 δομἰἸΠΌΔΏ6 6 
οὗ 186 σοῃπῃροίΐυπ, που] ποῖ ΒΟΓΘΌΥ Ὀ6 ουἱ οδ, 
ΤιΙνκἱἱδ 86 πιθοίβ ὈΥ Ροϊηϊίπρ ἰο ὑπ υὐΐϑτ ὉΠΟΟΣ- 
(αἰ ΠΥ οὗὁἨ {6 Τϑβϑυ}18 οὗ Δὴγ οοτίβ αἰτοσίεαά το 
19 οπὰ.- -ΕῸΣΙ ὙὙπᾶῖ κηονυσθαῖ ἴδοι, ΟἹ 
ὍΟΣΘη, Ὑνδοῖδοσ ποὺ 5886]ῖϊ δανθ ΤΥ 
ΒυδΌ 8: ἅ.---ΤΊ)6 πιοδηΐϊηρς δ, ἕπου σδηδὶ ΠΆγΘ ΠΟ 
ἀϑβυγδηοθ ἴδ. ἰοὺ νυ ἱ]ὺ Ὀ6 {89 πιο, οὗ βαυϊηρς 
εἶπ, [ὁ {πὸ ἴογαρ οὗ ἰδο εἰ, 860 ἢ Μοὶ. 11., 
ἃ 871 Β.].-ο-Σώζειν, ἴο δαῦε, 88 ἴῃ οδαῦ. ἱ. 18, 18 
ϑοἀ Βοσο ἰὴ 8 σϑἰδιϊνθ Β6η86, φ. ἅ., ἰο Ὁ6 (80 ᾿η- 
Βίγυμηθηΐ οὗὨ Βδυΐηρ, δα οἴδρ. ἰχ. 22; Βοπι. σὶ. 
14; 1 Τίηι. ἵν. 16.---Ἐ“ 818 σοσδθ ἰθ ΘΏΘΓΑΙΪΥ 
Ὀπάογδίοοα 88 βίϑδίϊπρ δ αγτουῃὰ [ὉῸΣ Γοιλδίηΐης 
πηϊοα, 48 νοῦ. 18, ἴῃ ΒΟΡ9 ἐμὲ σοῃυθυβϑίου οὗ 86 
ὈΠΌΟΙΟΥΩ ῬΑΓΙΥ ΙΩΔΥ͂ οἶον. Τυδ γοσ. 1ὅ 18 
τοχαγάθὰ 88 δ)ίοροίμοῦ ραγθηίοίΐ σαὶ. Βιυΐ 1, 
418 ᾿πιοσργοίλιϊοπ 18 ἈΔΥΒΉ, 885 ΤοβΆ Σὰ 8 1.9 60Ὲ- 
ἰοχί, [ῸΓ γα σ. 18 8 θυ ΕΠ} } ποῖ Ῥασθη οί 68],--α 
δηὰ 2, ἰὺ 18 ΒΑΡΑΙΥ δα πιΐϑβ1 Ὁ10 στ διμτηδ 6 4}}γ, ΤΥ, 
ἐν τα κ 68 εἰξεξεὶ μή,---ὙὙΒαὺ Κποιγοβὶ που, τοί ΒΡ 
{ποὺ Β|.8}1 ηοὺ βανϑῖῦ᾽ ΥΥ8 βϑοιη8 ὅγϑὺ ἰο πδᾶνο 
ῬΤΟΡοΒοα (86 ἰτὰθ σϑηάουϊηρ, ΜΠ] ἢ Ὑγδ8 δἴϊου- 
ὙΔΙδ δἀορίοα ΠοΒί (δι ΣῪ ὉΥ Εδίλυδβ, δηὰ οἵ ἰαΐο 
ἀρφοϊάραὶγ ὉΥ Μογον, ἂς ερίίο, δὰ Βιβρίῃρ; 
οἱἷΖ., {πΠ8ὺ 086 γΟγ86 18 πού ἃ ργουηά [ὉΓΥ ΓΣΟΙΩ ΔΙ ΒΙὩςΣ 
ππϊϊοά, ἴῃ ΒΟΡΘ, εἴο., Ὀὰΐ ἃ σγτουπὰ ἴὉΓ οοπϑιυτῃ- 
τηϑίϊῃς; ἃ βοραγδίΐοῃ, δηἀ ποὶ τηδττίρ 86 ΟΠ σὶδ- 
εἰαννΒ ῬΡ6806 [Ὁ 80 υποογίδϊη 8 Ῥσγοβρϑοὶ 88 ἰἰϊιδὶ 
οἵ σοηγονιϊης 86 ὉΠ 6] Θνὴης ρασὶν. Τί οὔδας εἰ 
(5 ῬΥΘΒΟΓΎΟΒ 18 δίγὶοὺ βθῆδθ: Ὑδδὲ ἱηονοβί 
ἴΒοὺ (Δῦοαϊ (89 αποβύϊοι) ἩγΒοίθοΣ, εἰο6.3 δὰ (Π9 
ΥΟΓΒῸ ΘΟἤΘΓΟΒ ὙΪῈ ἰδ 6 τγοτὰβ ἰπηπιοαϊ αἰ οἷν ̓ χο- 
οοάϊηρ, ἐν εἰ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ ϑέος. ΤΏΟΒΟ γῆ 0 
ἰδ Κο εἰ [ἴῸΓ εἰ μή, αἰζοτηρί ἰο 50} ν ΐ Ὀγ τοΐοστίης 
ἴο 2 ὅδιη. χὶΐϊ. 22; 206] ἰὶ. 14: Φοπδὰ ἐϊ1. 9, θγ6 

86 1ΧΧ. ΒαΎο 20. Ηδθρ. 15.) 32, τίς οἷδεν εἰ, 

ἴο ΟΧΡΓ6ΒΒ λορε: Ὀασὶ ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 0Π6 οὗ {Π6860 Ὀ88- 
Βέ68 {86 ΥΟΓῸ βίϑῃ 8 'π (6 δια ρ διϊ6 Ῥοβιϊ τος, 

δο]΄, απὰ (Π6 ΤΟδῸ] οὗ ᾿ξ, υὲΖ.. γοαῖ. Απἡ ἰπείδῃοο οἵ {818 
ὈΓΟνΠΟ4ΌΘηΟΘ 9 ἤπ48 ἤογο. ΤΏ μοθδ09 [5 {πο αὐ ῃηρ σοΏ- 
αἀἰεἰοι εν, τ ἢ [ποκο πο Ὠαγτθ Ὀθθη οὐ οὰ πο ἰδ αγὸ ἴο 
τοοῖ. Νοῦ χιυδὺ {Π6 089 οὗ [6 ρῥογῖθοϊς θΓ6 Ὅ9 οΥϑγὶοοϊκϑα.) 

ΤῊ ΕΙΒΩ͂Τ ΕΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤῊΣ ΟΟΒΙΝΤΗΙΛΑΝΞ. 

απ {86 υχχ. υϑοὰ (ἢ 15 ΤΟΥῪ ΟΧΡΤοδβίοη ἰο βἸ ΚΗ 
ὉΠΟΘΟΥ ΔΙ ΗΙΥ.᾿ ΑἸΡΟΒΡ. 7680 δτρυποη θ δοεῖῃ 
οοποϊαϑίνθ. ΤΟΥ δγο σοοοϊγοα 4150 ὉΥ̓͂ ΒῚΣ. δπὰ 
ΝοΒΒΑΟΣ, δηα δζὸ νἱγίθ}}ν δανδηοθὰ Ὀγ ΚΙ ίηρ, 
ἴῃ (0 18ὲ Ἐά4, Ῥγοϑίάθηι Ῥ ΟἾβοΥ, πὶ δἷ8 ὙΘΡῪ 
ΘΑΣΘ]ΪΥ αἰκοδβίθαὰ δυιϊοὶθβ οὐ Φένοτοε, πὰ ἐδο δεῖν 
Ἐπρίαπαεν ἴοΣ ὅδπ., ΑΡ. δᾶ συγ, 1867, πλ οὶ 
ΤῈ ὙῸ11 ΜΟΓΊΒΥ οὗ δἰυαῦ οα (μἷ8 Ὑ80]6 δυδ)εοῖ, 
ΒΕΥ8 ΟὗὁἨ ἰῃ6 αἰϊθαιρῦ ἰο τηδῖκο (818 8 αἰβδυβδίτθ 
διρζδϊηδὺ βορδσγδίίΐοη : ““ορίο Ὑ11 ποὶ Ὀδπὰ ἴο 1818 
τϑϑηΐϊηρ." ῃογάδβ., Βδυτοβ δῃὰ Ηοάμρο, μον- 
ΟΥ̓ΟΣ, ἀο ποί δάηιϊὺ (οἷν ἴογοθο. ἘΠ᾿ Ἰδίίον 58 8, 
ΟΣ ἰβ ΘΟΒΙΓΑΓΥ ἴο {89 Ἢ ΠΒ0]6 δηΐπηυβ οὗ ἰ᾿ 9 ΑΡοβ- 
ι10. ἢο ͵ἴ5. οὐἱάθη ιν ἸδΌογίηρ ἰπτουφῃουῦί ἰδ 680 
γΟΓΒ68 (0 Ῥτουθῃὶ Δ}} ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΥΥ αἰδΡΡί οΩ8 οὗ 
Β0018] (ἴ68.᾽ Νὼο δυο βρθοὶα] ῥ] δα ϊηρ, ΒΟΎΘΥΕΣ, 
ἷδ ΔΡΡρΡδγοπί. [ἴ{ ἰβοσο 6 8 μΡοὶϊπὶ δἰπιϑὰ δἱ, ἱξ 
νου βθοῖ Υδίμεν ἴ0 Ὀθ (ὁ Ρυΐ {πὸ ὈΘΙΊΘΥΟΥ ἰπ 
ἐμοὸ δἰχμοδί βρὶ σία] σομαϊ ὁ ὈΓΟΡΘΓΙΓΔΙΟΣΥ [0 
86 δοπιης οὗ ΟἸ τ βί, (μδὶ δἷ8 ΟὈἸ χαιϊοη 8 ῥγο- 
Υἱουϑ}γ ἱπουττοα τψου]ὰ δάση οἵὐ. Απὰ μ18 1106- 
ταϊΐοι ἤγοιαῃ ἔπ Ὀομάδρο οὗ ἃ μβιεδίβοπ ρασίῃεσ, 
“ὍΠῸ Β85 ἀοραγίοα,᾽ 18 ὁπ6 οὗ (86 Ὀ]Θδβδίπβ Β9 
δθουγοθ. Ὑοί ἱἰξ τηυϑὺ ὈῸ0 δἀἀοά, ἰδὲ ᾿}}}16 189 
αταιημδιΐο8] ἀρυτϊιοηί, πὰ βοῖιο οὗ {86 Ἰοχίοαϊ 
Ὀοδτΐημδ, βυρρονί Κ᾽ μ᾽ 8 υἱόν, {86 δϑαπίϊτηθπὶ 
ἑηνοϊνϑὰ ἴῃ (6 ΟἾΒΟΥ ἐπι σρσθίδι! ἢ 18 ἐποσου 
Βογίρίαταὶ (1 Ῥοί. 111..1, 2), ἀπὰ 18 ἑδυοσϑα ὉΥ πιοδὶ 
ἱ  ΓΡΥΘίΥΒ Ὀθοδιιδο οὗἉ 18 σταοϊουβ ἰοόμθ. Μοεὶ 
οΥ̓͂ {6 ΗοπἸοιϊο8] δηὰ Ῥσδσοίΐςδὶ σϑιμδυῖβ οἰἰοὰ 
ἴῃ (πὲ δβοοίίου ργοοθθά ὉΡῸπ ἐκ 

083. 1. Ουν ραδϑδβθ, ββρϑοΐδὶν γὙὰ. 16, ΓΟΤΤΩΒ, 
8ἃ8 18 γ7Χ8}} Κηόοτη, [6 Βοσὶρίαγο στουῃα ὅοσ αἰ γΟΓοΘ 
ΟΠ δοσομπὶ οὗἙ τη] οἰουβ ἀσδοσιίοη. Βαὶ (Π6 δυρ- 
Ρογίὶ ρίνϑῃ ἰβ ποὶ αἰγϑοὺ οὐ; δβοϊυϊοὶυ γ]180]6. 
ΤῈΟ Αροβί]θ ἰβ 6 γὸ Βρϑϑιῖῃρ ΟἿ]Υ οὗ Σηϊχοα τοδΓ- 
τίακοδ, ἰὼ ψ ΒΊΟΣ ὑ86 Μ1]11} ΟΥ̓́Τ 6 ὉΠ ΟΥ̓ Ζ ΡΔΙΙΥ 
18 {86 ομϊοῦ ἐσ ὑπάογ οοπδίἀογαιΐοῦ. Βαϊ ἴον 
ῬΌΓΟΙΥ Οτίβιίδη τηδστίαρσοβ ὑἰμβογθ 18. Π0 οἶδεν 
στουπὰ εαἰϊονοὰ ἴῃ ϑοτνίρίυσο [Ὁ αΐγογος Ὀαὶ 
Δ υ] ΟΥΥ ΟΥ Τοχεϊοδίΐοη, ΜῈ ΪΟὮ 18 Δη δοίμ8] τυρ- 
ἰυτο οὗὁἨ ἴδ ταδγχίαρο ἰἰθ6. Τὸ ΟὨΪΥ αυοδίϊοη 
1μογοΐογο δ, ὙθοῖμοΣ ἴπ6 Ἰδηριδᾶρο οὗ Ομ γὶβι 18 
ἰο Ὧθ ἱπίογργοίθα δ ρίνίηρ ἃ ἰδνν ᾿ ΟΤΔΙΥ δαὰ 
ὉΠΊΎΟΥΒΑΙΥ ΟὈΪ ἰσαίουυ, ΟΥἨ ΟὨΪΥ ἰαγίηρ ἀονῃ 8 
Ῥυϊηοὶρ]ο Ἡ ΒῖοΝ δαχοϊὶβ οΥ̓͂ Ὀοΐηρ; ΔΡΡΙ]ο ἃ δπδὶορὶ- 
ΘΆ]Υ, 80 ἐμαὺ οὐμοῦ οἰγουχηϑίδησοβ 680 ἐπδὲ 8.6 
ἴῃ ἤδοὶ ἃ Ὀγοακίηρς οὐἩ 6 Ομ, ἸΏΔΥ δ ἰδίκοῃ 485 
αν βμίηρ βοοα ρτοιπα [Ὸ0Γ ἀΐνοσοθ. ἴῃ {Π6]ατ8Σ 
6886, τη8] οἰουβ ἀοδβογίΐοι νου] ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ὃ9 
Τορδσχάθα 88 ὁη6 οἵὗἉ (8 686 Οἱ ΓΟΌ δίῃ 68. 

ΟΒ8. 2. [πὶ τορδγά ἰο {89 ῬῇΣδβο, “͵8 ρὲ Ὁποῦ 
θοπάδμο᾽ (τοῦ. 1δ), (89 αιιοδίϊοη ατίβοθ, ν᾽ ΒεΙ ΒΟΥ, 
δοοοταΐϊης ἴο ἰδ ἰπἰοπΐ οὗ ἴπ 6 Αροβί]θ, ἃ βεοοπὰ 
τιδσσίαζο ἴθ δ)] ουϑὰ οὐ ἔοσυϊἀἀθη. Το σψογὰβ 
{ΠμΘΠ ΒΟ 1 708 ΟΧΡΥΘΒΒ ΘΙ ΒΟΥ (8 9 056 ΟΥ (86 ΟἸΒΟΥ, 
δὰ :ὺ ἐβ δ ομχοῖμοῦ δἰ ΣΑΣ ἰο ΒΌΡΡΙΥ 1890 
οἴδυβο: “Ὀυὶ οὐ ΠΟΙ ΣοΙηδίἢ ὉΘΣΠΔΥΣΙΘα,᾽ ἔγοαι 
γοῦ. 11. ΒΑΙΒΟΡ Ὑ8 ΒΥ ΒΔῪ Ὑἱ1 ΜΟΥΟΡ: " Β6- 
ὁΔ80 80} ἀοα68 ποὺ ΒΡΡΙΥ ΟΌΥ 1ογὰ᾿ Β Ῥυοβὶ ἷ- 
ἰΐοη οὗὨ ἀΐνογοο (0 χηϊχοὰ τρδυγίδροβ, ἢ ἀο65 ποί 
ἰαϊθηα α͵8ο ἰο ΔΡΡΙῪ δὶβ Ῥγοβιθι οι οὗὁἩ 8 βοοομὰ 
᾿ηδντΐαρο ἱπ Μϑίῖ. νυ. 22 ἴο δ ἢ οδβϑβ." 
ΠΌΡΕΝ 8 Ομ τὶ δι πίαν ποί με ατοσὺν ᾿ἰ8 

ψὶΐο, Ὀοΐηρσ δὴ ὑπ ο]ίοτοῦ, γοῖ 1Υ (86 νυῖΐο ἀἰεδετγί 
ὮΟΣ Βυδθδηα, ΒΘ ΤΩΔΥ σοηίγδοὶ ἃ Βοοοπ ἃ τΓΠΆΤ- 
τίαρο. Ηθηοθ οὐϑὴ Βοιΐϑ αἰνίμοϑ ἀοοαγα {Ἰ1ι 
ἴῃ {πῖβ 6886 τἸηδυσίαχζο 18 ποὺ ἐπα ΐββοϊ ]9θ. Τὺ 
Α. Τιαρίἀο βᾶγβ Βογθ: “ΟὌΌβοσνο ποῖ τἢ 6 ΑΡΟΜΠ]8 
πὰ τιὶβ οΔ806 ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ῥαγπιῖ8 ἀϊνογου υὐ ὑεὰ 
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[ἐλοτὶ ἀϊοονίἑιεπα), Ὀυὺ 4180 οὗὁἁ πιδισί ΠΩ ΟὨΥ ; 80 ἰδιαί 
(86 ΒΟ ον ῖπ; ρου ͵ἷ8 δὲ ᾿ΙΌΟΣΙΥ ἰο σοηίγδοί ἃ 
δθοοπὰ τηδυυῖαο. Οὐ Ϊ89 ἃ ὈΓΟΙΠΟΙ ΟΥ̓ δ ϑίον 
που θ6 ΘΒ ]θοὶ ἰο Βογυϊία 6. Απά ὶ ἰ8 ἃ στεδὶ 
βουυϊίυἀο ἰο Ὀ6 δοϊὰ ζαϑὶ ἰῃ ταδ το, Ὀουπὰ ἰο 
δι ὈΠΌΘΙΣΟΥΟΥ : 80 ὑπαὶ οὐδ ἱμοιρ {Π6 Ἰαιοῦ 
ἀοδοσὶ γοῦ, γοῦ τὸ Ὡοὺ 800]0 ἰ0 ΙΩΔΥΥῪ δρδὶῃ, Ὀυΐ 
τοῦδέ οοπίδὶπ γουγβοὶῦ δηὰ Ἰοδὰ δ βίπρο 1176.᾿ 
Αδὰ ἱπ βυρροτὶ οἵ (δὲ8 ορϊίοα δ6 ΥοΐοΓΒ ἰο 5. 
Δαυχυϑιίΐπςο, 46 .Αἀμέἐίονιπΐς Οοη)σιίϊδ, ο. 18 δηὰ 19. 
ϑι. Τβοθδα δηὰ Αἰοδγοσίδδί., ᾺῸ βδᾶγβ: “ ΤῺῈ9 
Τεβρεοοὶ οὗ ἃ βροῦβο 8 ποῖ 08 (ο ἴτη ψγο 6ο0η- 
ἰσαπ5 {89 Αὐἴδοῦ οὗἁ τοαγγίαχζο, Ὀὰΐ 8 ῬΟΥΘΟῸΠ 18 
δὶ ̓ ἐθΟΣῚΥ ἰο ππὶΐο πἰπη86}7 ἰο δποί μον. ᾿" ἬΟΕΡ58., 
πο δἰ συ τ] οοπίγδαϊοίθ {μὶ8 σίθνν ἴῃ 818 Θοτ- 
πιοηΐδ ὁ ἰδ ποχὶ γ6786]. 

γεβ. 17. Σὲ ποῖ ἴο Θ0 ἢ ΟἹΘ 85 [89 Τιοτὰ 
μαῖ αϊδιγ αϊθᾶ, ΘΟ ΒΒ ΟὨΘ, 886 σοᾶ αὶ 
ΟΔ11οεῖ, δο ᾿οῖ ἷπι Ὑγϑ]]ς.- -Τ 079 δγὸ ὑνὸ 
Ῥοϊπὶθ ΒοσΘ ἴῃ γοραγὰ (ὁ ὙἹϊοι Θοτηπιδηίϑίουβ 
ἀἰδον: 1. Τὴ9 σομπϑοίϊου τὶ τῆ δὶ Ῥγϑοθάοβ, 
ἴοττηοά ὉΥ εἰ μή; 2. ΤῺο γτοϊδίϊοη οὗ ἐμ 6 Ῥ8γ8]}}6] 
εἰδυβοθ, Ὀοσίπηΐϊπα τὶία ὦ ς: 6α8,---ὙΒΟΙΒΘΥ ὑΠ6ῸΥ 
ἜΧΡΓε85 Θβδϑ 8 }}ῚῪ ἰμ0 Βάτὴθ ἰάθα οὐ αἰ βοσϑηὶ 
ἰάθωθ. ΑΒ ἴΐ τοβρϑοίϑ ὑπὸ βοοσῃὰ ροϊῃηΐ, ἰὰὺ 18. ΟἸΘΆΥ 
ἔτοτι τ δὺ 18 βροοϊδοὰ ἴῃ γον. 18 8΄., ἰμδί δὰ] 15 
ΒΕΓΘ δρϑδκίηρ οὗ (πα ρμοβίἐϊου ἱπ 1119 ἴὰ τ ἰσἢ 
ἐδοῖ; οὔθ δά δβ πἰπιβοὶ ἢ ἤθη 68116α (0 ὈῸ 8 ΟἾγ[8- 
ἐἶδῃ. ὙΠῸ Βταὶ οὗ {686 οἴδυδο8, ἱμ6πι, ἀοδὶ ηδίθϑ 
ἐπ:8 ῬοΟΒΙ ΟῚ 88 8 ἰοὺ δρροϊηἰθα ἰο ϑδοῖὶβ ὁῃ9 ὈΥ͂ 
πο Τοτὰ [61 18. ἃ ἀτβιηδίΐο σπηϑίδ ρον, τ Ϊσἢ 
ΜΠ Ὀτίπρ ἰο πιά ἃ σοἸο ταῦθα γϑδϑᾶρο ἰῃὰ ἤαηι- 
ἐεί.᾽" ΒΙΟΟΜΥΙΕΙΌ]7: ἐδ Βοοοηά, 848 ἃ Ροβί(λοη ἴῃ 
μϊοἢ Ὠ6 τοσοϊνοα 818 64}} ἰο βαϊνδιίου. [ὺ ἰβ 
ἰο {πῖ8 ροϑιεΐου (δὲ ἐπα Ῥαγ 1 6168 “88 δηὰ ““580᾽ 
χοῖεσ. Τθο ἔνο οἴδιβοβ, ἰμθη, 8.6 ποῖ ἰδυϊοϊορὶ- 
«1. ΤῬὯδο υδβο οὔ ἐδο 1110 “Ἰογὰ,᾽ ἱη σοπῃροαίϊοη 
πὶ Ἅ αἰδέτὶ θα οὐ’ (ἐμέρισε) 18 Βοτιον πα Γοιηδνκ- 
8016, σίησοο Ρ80] ζΘΏΘΓΔΙΪΥ ΘΙΔΡΙΟΥΒ (8 {{{16 οὗ 
ΟὨγῖδι. σοι ἰμπἰ8 ἔδοὶ νγὸ ΓΘ ἴ0 οχρίδιη 89 
ἐδδηχο οὗ ρμρίασοο Ὀοίνθοη με ἵγὸ νογάβ, “ {110 
1οτὰ᾽ δὰ “ Θοά᾽ ἱπ 1Π6 τοοοϊνοα ἰοχῖ: βίησο ὑῃ9 
ἔοταον πουἹὰ σϑίμοῦ ὈῸ τορατάἀδα δ {μ9 δυ- 
Ἶοεἰ οΥ̓ 186 γυϑυὸ “ 68}},᾿ ΔΙπουσ ἐμ δοί οὗ ο4]}- 
Ἶηξ ἰδ 4130 γθαποην τοίογγοα Ὀδοῖς ἴο Θοά. 
τοῖα ἀΠΠοΌἸ Υ ἢ 88 16 Βοη9 (0 Τορδσγὰ “ σἰ ἔϊϑ᾽ 858 
πὸ ἱπιρ!οὰ οὈ͵θοῖ οΥ͂ “ ἀἰδιγ θαι ρα,᾽ ἐς 6., (ῃ6 
δἰσμδν δπὰ Ὀἱ ν᾽ 6] γ-Θοηὔοσγοα α0.8]} βοϑίϊ 08 ἴῸΓΣ 
ἐδ βίαϊθ δηὰ οδ)])ἔοὸηρ οὗἁ ἱπαϊν! ἀ.18}8 (σοπιΡ. ΥΟΤ. 
1). Ἐπὺ5 Οδίδηάον, Βθηροὶ, δῃὰ οἴμοσβ. Βαὶ 
ἴῃ τον. 7, (μο σι, τ ποι ου]ὰ ἰμθη Ὀ9 ἰγοδίθα 
οὔ βογο, 18 γοίεσγοα Ὀδοὶ ἰο αοα ; δπᾶ 1ὰ ἐποὸ οχ- 
Ῥοδί(ἰοα πϑλοῖ ζ0]]Ο8, 80 ἴδῃ ἔγοτη ἔμοῦθ Ὀθίηρ 
ΔῺΥ δἷπί οἵἉ ἐμ, ὁ56 νου] Ταί μοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ 
“Ἰοτὰ᾽ τῶἶῷῦ ἰο ὍΘ ἰδίθῃ 88 ΒΥπΟΏγτουΒ τὶ ἢ 
«“«θοά.᾽ ἘΤΐδ τϊσῦ 6 οχρ αἰηθὰ οἱ {ἢ ΒοοΓθ οἵ 
8 ὙΪΔΉ ἸΔΟΡΟΪΥ ἰ0 σίδηφο [6 ἴοται οὗ ΟΣ ΡΥ Βίας, 
διὰ οὔἐπ6 ἔδβοϊ ἱμαὶ Ῥ8ὺ] γἃβ ΓΘ δρϑακίὶηρ οὗ 
(δ δοὶ οὗ ογάδῖρ. Το οχρ απδίζου οὗ Βϑῖσῃο, 
ψἘΠΤΟ γοΐουβ ἰδ ποτὰβ, “685 ἴῃ [ογὰ παι αἰδίτὶ- 
νυϊοά," ἰο ἐπ Ὀοπϑἤοθποθ οὗ Ομγὶδὲ (δομιρ. 
Μέεγοτ, οα. 8), 19 ὩΘΙΓΠΟΡ βαρρογίϑα ὃν {86 ὁ6οῦ- 
ἰοσὶ ποῦ τγγϑδηϊθαὰ ὈῪ {8:6 Ῥοϑι 10 ὉΠΟΥ͂ ΟΘΟΌΡΥ 
Ὀεΐογο (ἢ6 Ὑογάδβ, “88 αοἀ ᾿δὲδ 64]1108.᾽ 

ἴῃ γοβρϑοῖ ἰο {πὸ γϑ ροϊηΐ, ΒΟΎΘΥΘΙ, υἱ: {δ 
ἐοῃῃεσίΐοπ οὗ (8 γογ8ὸ ψϊὰ 6 Ῥγϑοθαϊηρ Ὁ 
εἰ μή, 'ξι τηῦδὲ θ6 σοπήοβδοα ἐμδὶ δὴ ὀχρίδπδίίοη 
Διιοκοῖθον βαϊἰδίβοίουν ἀ008 ποὶ οχὶϑί. [1 πὸ 
ΒΌρΡΡΪγ χωρίζεται ἔτοτα γογ. 10, οΥ σώσεις ἔτοιῃ γ6Υ. 
16, ἰθδα ἱὲ νου] ματα σοδὰ: εἰ δὲ μή, οΥ εἰ δὲ καὶ 

μή, διὰ (8 ψου]ὰ Ὀ6 ἃ ἀοοϊἀοα οὈ͵εσίίοη, δρατὶ 
ἔγοτῃ 811 οἰβὲῦ δοῃβι ἀουα 0}8 δυιβίηρ ἤσγοιῃ 18}}9 
ἘΠδ50Σ Δ Ό] ὁ 688 οὗ (ἢ6 1468 οδίαϊποα, υἱΖ: “Ὀυὶ ἱΥ 
β9 δϑμοι]ά ποὶ ἀδραγί,᾽ οὐ: “1 ἴμοὰ ἀοϑί ποὲ 
ΒΔ Ὺ0 Πι67."--Ἰἶ, ἀραὶπ, νγὸ ἡοΐη εἰ μὴ ἴο ψδδὶ ἀϊ- 
ΘΟ Ῥγοσοθίοθ, τηλ κί ηρ ἰἱ Ἰηοδη, ΟΥ ποί, ὑδΐδ 
σουἹὰ 6 Ὀοΐ᾿ ππρταιηπιδίϊοαὶ (θη 06 ὑπ 0 νϑτὶδ- 
(ἴοι ἢ μή), δῃἃὰ που]Ἱὰ ΟὨἿΥ δ οη (μ6 ἔοτοθ οὗὅἁ 
(89 αυσβίϊοῃ.---ΤἾἶ, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, ψὸ Βου] ἃ σχοίον ἢ 9 
οἴδιιδθ εἰ κύριος ἰο 186 ργοοθᾶϊηρ ψαΓάΒ, 
{πὶ8 ψουἹὰ Ὀ6 (ὁ τοηὰ αϑυηάοθυ ρδυϑὶ οὶ οἴδυβθα 
πιοδὲ ὑπ᾽. 1 Δ Ό]γ, δηα {Π6 σοηβοαιποηΐ οχρ δηδ- 
(ἴοι, πιδὲ ργοιξ σμεηιφμα 7οπιΐπια αὐὐπυονῖί, νου] 
Ὧθ Ὀοΐὰ Βαὺ δηὰ ἱποοῃβίβϑιθπί τυ ἱἢ {π6 τϑδηΐῃ 
οὗ μ6 πογὰδβ (Βοπιβοῖνοθ. ΤῸ ἰδ κο εἰ μή 85 οαυῖνα- 
Ἰοὺ ἰο ἀλλά, 18 ΘΟΠΙΓΒΥΥ ἰο0 υ.880568.---ἰΓ τν 9 Γοπὰ θοῦ 
(86 ψογὰβ ὉΓ: ὁ οὨΪγ,᾽ ὑπθὰ ὑπ 670 18 ΠῸ 818} 
οσοῃποοίΐοη πῖῖϊὰ [ἢ 6 ζογοσοῖηρ, βοπίθῃοο; [Ὁ ἰὸ 
ο Ὅδοκ, δ ἀὁ ἤἥδπείϊο ἀοθ8, ἰο “18 ποὶ θουπᾶ’ 
νουϊὰ ἢῸ ἃ ὙϑΥῪ αὐυοδβίϊ 8 }]6 ουθυϊοαρίηρς οὗ 
ψ δὶ ἱπίογγομοὰ. Βυΐ, ποῖ ἰοὸ ΒΔ Υ δηγι ἷηρ οΥ̓͂ 
{86 ἤδοὺ 8 10 ἀ068 ἱπάθοοϑα βϑῦῦο ἴου {6 δσοπῆγ- 
τηϑίΐου οὗ οὐ δεδούλωται, γοῖ 10 ἀοο85 πού Βυΐΐ, π88- 
ἸΩ]ΟὮ 88 {Π6 σοπίοηίβ οὗὅὨ γοὸγ. 17 ψουἹὰ ἰμ θη Ὀ9 
Ῥυὺ ἴῃ οπίϊγο σομπίγϑάϊοίΐοη ἔο ἴῃ 9 ΔΌοτο δβίϑίθ- 
τηθηΐ (ου δεδοῦ.). Υ͵ο ΒΒουϊά μθῃ ὯὈο ΟὈἸ]; κοα ἰο 
ΒΌΡΡΙΥ ΒοΙὴῺ9 ΡΏΓΑΒΘ |κὸ {πὶ8: “1 6886 (δὶ 60η- 
αἰτίου, νυἱΖ᾽ (80 ἀοραγίαγσο οὗὁὨ (89 ὉπΌο]Ἰονὶης 
ῬΑΣΙΥ, ἀοο8 ποὺ οὐσυγ." [0 8ι}}} Τοπηϑ 8 ΤῸΣ 18, 
1 αἀτγοϊδυΒ δὰ Μογυοσ, ἰο αἰδοῖ εἰ μή [ο γο Υ. 
16, ἱπ {80 86η86 οὗὨ δζοερί, ΟΥ ὠπΐοδ8, διὰ 0 ΒΌΡΡΙΪΥ͂ 
οἵδατε, ψγοιι ἄποιο, ἴγοτα 16: “1688 γ8ὺ (ΚΠΟῪ 
{π18, γοῦν ΟὈἸ αι οη), Ἰοὺ ΟΥΘΟΤΥ͂ 0πη6 ὙΑἸΚ, οἱο. 
ον ματγὰ {18 σοπβί Οὐ 0. 18, ΘΥ̓ΘΤῪ ΟὯ6 ΟΔΏ 
Ῥογοοῖνθ; ὙΏ6Γ6, ἰηδίολα οὗἁ γμοΐϊηῃρ δβισγαϊρεν οα 
ψἰ} (Π0 τονὰβ: ὁἰπαὺ 1 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΓῸΡ τ18 80 
ἰο ψΑΙΙ 88 αοἂ παι ἢ οὐρὰ ὁδοὶ οὔθ, γὸ δυο 
(86 Δὡταρί ἱπιγοάποίΐου οἵ ἰμὸ ἱπιρογϑιΐϊνθ ΤΌΓΠι. 
Βοβί 68, {86 γὸ δνὶβ68 8180 8ὴ ἱποοηργιν οί ἢ 
18:6 σοοπίθηΐδ οὗἁ νοῦ. 16 δηὰ νεῦ. 17. (θθ νδδῖ 
μα8 Ὀθθῃ οΟὈϑογσυθὰ δθονθ). 6 Ῥγϑίες μϑῦθ ἰὸ 
ΔΙΙΟῪ ὁ (ΡἈ]]ο]οσίθ4}} ποπ-Ἰααοὶ, δηὰ δοοορί 
Βϑη 6} 5 ἐγδηδιδείοη, νυν ἴον 18 τοδί ἔπ δοσογϑ 09 
τ [Π 6 ΘΟΌΓΒΘ οὗ ἱμβουρῃῖ: “1 {818 6 ποί 80, 
οἰ βου 8ο (οοἰθτοαυϊη). 'ο τΐρῃ, ῬΟΓΠΔΡΒ, 
(8 Κα εἰ μή ἴῃ (18 Β6η890 οὗ ἐγ ποί, διὰ υπαἀογβίδπα 
10 ἰο ἱΠΡῚΥ : “ Ῥτουϊ θὰ πὸ δ᾽οπηιθηΐ Ομ! 98 ἴῃ ἴ0 
ἀροβίσου 186 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οἵ {πο Ὠἰνῖπο ΟΠ πς᾽ (ΥοΓ. 
16), 85 ἴῃ ἐμ 6486 τηθῃἰϊοῃοθά,---ἰ(ἢ 9 ἀοβοσίίοι οἔ 
{86 ὉποΌρ] νης ραγίγ. [[58 ἐΐ ποῖ, δῇζεσ 411, [89 
δ᾽ ρ] δὲ τηοϊ οὰ ἰο σοηϑβίαον ἐμ}8 88 Ὑϑβυτηΐῃρ 
(Π6 ἱπιρ᾿ἰοαιῖοι οὗ (6 ῥτγουΐϊουβ αιυοϑίϊομ, δηὰ 
ταρ Κίπρ ᾿ς ἢ 6 Ὀ4.518 Οὗ ἐπ 6 [0] ον ς ᾿πἸ ποίη, φ.α. 
“ον Κηονοϑὲ ἰμοὰ τ Βοῖμο᾽ ἑθου ψι}}]} οοηγνοτὲ 
[ὩΥ υβθαπα 3 [ΙΓ ποί, ἢ ὑμοὰ σϑηδὺ ποῖ ΚΏΟΥ 
819 ἔδοί, (θη Ἰοὺ ϑδοὸῖ οὴ0 ρὸ αὐυἱοιὶν οὐ Ππὶθ 
δΟΌΓΒΟ, 88 {86 Γοτὰ Π8485 τηδτὶκοα 1ὑ ουὐ [ῸΓ ἷπι ἴῃ 
Βὶβ Ῥγονϊάθῃσο. [{1ὲὶ Ὀ6 ἴο Ὀ6 ἀοδβοσίθα δπῃὰ Ἰεῖϊ 
ΔΙοπθ, Ἰοὺ Εἷπι δοοοϑρὺ ἰπδύ ἀδδβίϊηγ, δὰ ποὶ ὅρμς 
αρεϊηβί ἰΐ ἰο ὑπὸ ἀσργαυδίΐοπ οὗ 4]}1 αἱ Θα]{165.᾽ 
ΙῺ βυοἢ ἃ υἱοῦ οὔἐμὸ σογὰβ γὸ Βανο 20 668 οἵ 
᾿ΏΒΟΥ Ηρ 4 δέ. Ἧ79 του] ΠῸ ΤΏΟΤΟ ποοὰ ἰἰϊΐη ατθοκ 
πδὴ ἴῃ Επρ ϊθ. Τὴ δυριυποηῦ 18 ΠΟΓΘ ΟΝ ἐδ 6 
τρί, δὰ ἰΐ8 βου 18 ἴδ τ ἴτοπι Βπιοοί ]. 

[Ἀ4Ξ8 ἰο {86 ἔντγο οἴδυδοβ, ἐΠ ΟΥ̓ το, 88 ΚΙηρ 89- 
Βοτίϑ, ΌΥ ΠΟ 08}8 ἰϑυίοϊορίοαϊ, αὐ βθοπὶ ἰο ἐπὶ- 
ῬΙΥ τὰοσὸ ἐμὴ Β6 βίδίθβ. [Ι͂ἢ ἰδ8ο δτϑί, Ῥϑυὶ δοῃ- 
ἤπη68 Ὠἰτηδο]Υ ἰο {π6 Δ)]οἰτηθηΐ οὗἨ Ργονϊάοηοθ ἰπ 
[μ6 6889 οὗὁἩ ἀοδογίϊοη. Βυϊ ἢ δ' ὁπ σοοο] ] οἰ 
Αἰ τ86}7, 88 βίδπαϊηρ ΡρΟὰ ἃ Ὀχοαὰ ῥυἰποίρ]α, ἂρ- 
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Ῥ᾽]σ8 19 ποῦ ΟὨΪΥ ἰο 9 Ῥαγίΐοβ αἰ γον ἱπ υἱόν, 
Δα (πεῖν Ῥδυ συ] 8]]οἰσηθηβ (ἐμέρισεν), Ὀυὶ 
8180 10 8}1 σομα 0 η 8 ἀπ οΑ]] πη ρϑ ἰη ᾿ἰΐο (κέκληκε). 
Απὰ Βοῖθ τὸ 866 (80 ΤΟΒδΟῚ ὙΨἈΥ, ἰὼ {Π0 ταί ἰῃ- 
δβίδησο, ΒΘ 868 ἰῃ6 ἰθοτῃ ὁ κύριος, λε Ζοτά, οϑνὶ- 
ἀθθιν τοζοστίηρς ἰοὸ ΟἸγῖϑί. Τὸ ἐδθ ἀοβογίθα ὁπ6 
Ἀ0 ἰπιϊπιαῖθ8 [μ8ὲ ἴ( ἰ8 (9 ἀοδὺ ΒΑυΪΘῸΣ δίμθον Δ]}} 
δαί ΓΌ]65 ἴῃ {6 Ἰοί, δῃὰ 1 ἰβ οὶ ΘΟΠΙΓΘΕΥ ἴο 818 
ΟΥ̓ ὮΟΣ δαϊγαϊΐοῦ. [ὑ 18 ἃ ἰουοῖ οὗ ἰθῃάἀθτΏ 688. 
Βυὶ δὴ δ οποο 818 υἱϑῦν ὀχρϑηθβ ἰ0 8]} γοοῦ- 
ἰἰοῶβ δηὰ οομπάϊίϊομβ οὗ δΒυμηδηϊίγ, ἢ6 868 {Π6 
ΠΊΟΓῸ ΒΘΘΙΩΣΠΩΙΥ͂ ἈΠΊΎΘΥΒ4] δορὶ ἐπεὶ, αοαἀ (ὁ ϑέος). 
Απὰ ἰμοη ἰΐ 88 πίῃ γϑ] ἴον πὶ ἰο 84 α]---8 ἃ 
ΒΟῚ οτἄπίῃ πῃ 811 ΘΟ υτΟἈΘ4.---Ηοὸ ΠΟΥ Βιονν5 
ἴπ6 στοαὶ Ὀτγοϑ τ οὗ [89 ῥεϊποΐρὶο πὸ δῃ)οϊηοα, 
διηὰ (6 ΘΙ Ρἢ 8518 9 Ῥυῦ ὑροὴ ἰΐ. 10 νγ88 ποι πῇ 
Τνδιθὰ [ὉΣ ὑΠ6 6880 οὗ (6 σον εἰ Βδη5 δΊοηθ, Ὀυὶ 
τ [του ἢ 411 88 ἰοδοβίησθβ. Ἠρποο, {μοῦ 
ὍΘΥΘ ὑπ τοῦ Ὀουηά (0 δϑϊὰθ ὈΥ 1. Εποὰ οη9 
ΟΥ̓́ΟΥΥ ὙΠ6ΥΘ γ88 ἴ0 σοί ΐ 9 ΜΑΙ Κίης (περιπατεῖν) 
ἧῃ (δὶ οουτδο οὗ ᾿ϊἴα, δηὰ ἰῃ ἐμαὶ ουἱϊπνατγὰ βίαίϊο, 
ὙΒοΤΘ ΟἸ ιν βιϊδηϊν Του πὰ μΐπι. Τ|}}18 ἐπουροί δἵ- 
ὑοΥ ΓΒ 18 ΤΏΟΓῸ ἀσβη ΟἿ ΘΧΡΓΘΒΒοα ὈΥ μένειν. 
“ΦἮρφτγο ψ͵ὸ ἰοδγὴ (6 ζοποτα] ἤαοὶ ἐμαὶ ΟἿ» 8ι}- 
ΘΏΪΥ ἀο68 ποὶ ἀϊδίυΣ Ὁ οχἰ βεΐϊπρ τοδί 008, 80 ΓᾺΓ 
ΔΒ ΠΟΥ δ΄ὸ πού βἰηζι, Ὀὰὺ ΟἾΪΥ αἰπιϑ ἴο ἰηἴαδθο 
ἱπίο ἰθτι ἃ ποῦν βρ'γῖί. Ηθησα, Σὺ ΟρὈοδ68 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
τῖηρ Σου] αἰ ἸΟΠΑΓΥ.᾽᾽ ΝΊΈΑΧΡΌΚΕ. 

γΈΕΒΒ. 18, 19. Εΐαβ ΔΩΥ͂ πᾶ ὈΘΘῺ Οδ]]οᾶ 
ὙΠΟ 85 Ὅθϑῃ οἰσχουσηοΐβοᾶ 7---ὰ 1}10|8- 
ἰσαιΐηρ Εἷπ ΘΠ ΘΓ] ργοσαρί, ἢ6 ἰδ κο8 ἰηΐο σοπδὶ- 
ἀοταιίοη, ἢγϑι, (η6 σο] σίου 5 ροδίϊϊου οὗὨ ἐμ ἱπὰϊ- 
νἱ άυλὶ, τυῖτἢ 18 οαΐιναταὰ (οἰκο βμονίης ΘΙ ΠΟΡ 
Βο νγ88 ἃ 9607 ΟΥ πο ΨῈΘῊ τηδἰκίης 8 ΡγΟΐ δὶ οἢ 
οὗ Ομ νἰβέϊδηϊίγ. [Ι͂ἢ ὑπ ὁὴ6 6886, ἃἋΒ 11{{|60 88 ἴῃ 
{80 οἴβον, ἀ968 ἢ6 Δρῥγουϑ οὗ ἃ σβδῃχο δοϊηρ αἱ- 
ἰοιαρίοα ; Ὀοοδασθ ποι ίηρς δ 41} ἀδροῃμάβά ὕροὴ 
ὑμ686 Θχίθγπϑὶ βίρῃβ, Ὀυΐ Θυοσυ ἰδίπρ (σορ. ἰἰ]. 
7) ὑροῦ {μ6 Κοορίης οὗ αοα᾽Β οοπιιηδηἀπιθηίβ 
(οοῦιΡ. Βομλ. 1ϊ. 28 ἢ..),---αρου ἰδ 9 ΤᾺ} Ἡν ἱοὶὶ 
ὙΟΥΚΒ ὈΥ ἴονθ (6α]. ν. 6). [ἢ ορροϑίξϊοι ἰο ἐμ6 
ΟΧ ΘΓΏΔΙΣΥ οὗ Βυ 0 ἢ 560] [-μόοβοὴ ἀοἄ-Βογυῖοο Π6 
1ηϑ᾽8ἰ8 ὍΡΟΣ ἰμ6 τιοσα] συ γδοίον.---τί 6 οὈθάϊ ΘΠ 66 
ὑπδὺ ἱπυοῖνο8 811} (οοιρ. 1 5ηο. 11]. 28) 88 {παὺ 
ΠΪΟΝ Δ]0Π6 88 ΟΥ ἱπηραγίβ γα] ἴον ἰδ6 Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ αοα (σοιηρ. Οαϊνίῃ δηὰ Οβδηὰθγ). ἴῃ 
ΤΟΥ. 18, 85 4180 διιου ννασὰβ ἰῃ τον. 21, βοπιθ ἴδ ῖο 
89 οἸδυβθβ ἰο Ὀ6 αυοϑίϊοπβ: οὐ γ8 88 Βυροιμοῖὶ- 
98] βίδίθιιθηιβ. Τθο Ἰδί(ογ ἰ8 ἐδ 6 πιοτθ δι ρμδίΐο. 
Υοὶ νὸ τυϊρμς 4180 τορατὰ ἐμοπὰ 88 ἀἰγοοὶ 8586Γ- 
ἰοη8, Δ8 ἴῸΓ Θχδηρ]ο: ““ΤΏΟΥΘ ἰδ ὁη6 ὙΠῸ Βα8 
ΌὈθοη ο6]]οα, εἰς., Ἰοὺ ἷπι ποὶ Ὀδοοπιθ πποϊγουτη- 
οἰβοα.᾿ Το ποσγὰ ἐπισπᾶσϑαι ἀδῃοίοβ ὑμ6 ἄταν - 
ἱπρ οὗ ἰπθ ῥγορυσθ δραΐῃ ΟΥ̓ΟΡ ἰμ6 ρἰδῃαβ---ῖϊβ 
δν( [8618] τοβίογαίΐου ψὩΐο νὰ8 οδδοιοὰ ὉΥ α 
Βυγρίθα] οροτγαϊΐοη. Τΐβ τγ88 οὔϊϑιη ργδοί:βοὰ ὮΥ 
ὑπο δον οὗ ἃ Ἰαΐον ἐἶτηθ, ΟῚ θη ὑμοῪ Ἰαρβοα 
ἰπΐο ραφσαπίβηι, πα τ ῃ, ἔΓομ ΒΉ 6 Π6 ΟΥ 768 Γ οὗ 
ἰδ9 Βοδίμθπ, ἰῃ (ἴπ168 οὗ ρογβϑουίίοη, ἐμὸν τυ ϊϑοὰ 
ἰο Βἰάθ {μεῖσ πδίϊοῃδὶ τ, δπὰ, 4180, θη (86 
ἈΡΡΘΑΓΘα πακοὰ 88 δοιηθαίδηϊβ ἴῃ ρα Ὁ]16 βρογίβ 
(σοι. 1 Μδοο. ἱ. 16; ΦΟΒΕΡΗῦΒ Απίϊη. χὶὶϊ. ὅ, 1; 
διὰ ϑύβεεατι διίμαά, απά ΟΥἱ., 1885, γ. 607 8... 

δον ψεγο ο81|196ὰ 22.) 27, τοουξεἷ, Α Ἰἶκὸ 

ΤΩ ΘΑΒΌΓΟ Τηυ8ὲ πδνο ὍΘοη γοβογίοα ἴο ὈΥ (Π6 Οο- 
τὶ ἴδῃ Φ 6 188} σοπγογίθ, νὯο ἩἸΒῃο ποὶ ἰο 6 
ΟΠ πα (μ6 σοηγοσὶβϑ ἔγοιῃ ]ιθαὶ θη ΐβὴ ἰῃὰ ἰδοῦ 
οηίἶγο ἀδαηἀοῃπηοπί οὗ [86 Ἰανν, πὰ τῆ, ἐμ ογ- 
ἴογϑ, νυ Ἰϑιθα [0 ψῇῆ|ρο ουαἱ 8}1 ἰσαοθ οὗἨ Ζυάεΐδθμι 

ἔγοπι ἐμποὶν ῬΟΓΒΟΏΒ.---Ὅ 88 Δ ΟἿ Θ οΘ]]6α ἐπ 
πποϊτουσλοὶδίου --ὠἠν ἀκροβυστίᾳ, 885 ἷπ 
Βοι. ἰν. 10 (οορ. Αοίδ συ. 1). ἮΤΠὸ ἀδδῖσο οὗ 
189 ποδί ΕΘΩ σοηγοσίβ 0 ὈΘΟΟΙΏ6 οἰγουχηοίδοα γγ9 
81 (ο τοδί 828 ἃ 968 τϑδοίϊοη δραϊπεὶ 4]]} 
βΒιοι ΗΦ]]οπἶθπι. Βοίἢ υν. 18 διὰ 19 δ δϑγῃ- 
ἀοισ ὈΥ ν8 οὗ αἰνίηρς 116 δηὰ μι ρμδαοὶδ ἰο {89 
ϑίγ10.--- 9: τ οῖ Ὀ6 οἱχσχουτηοἰδοᾶ. ἘΠ 6 
οἱσουτλοὶϊδίου 15 ποϊδίηρ, δᾶ ἴδῸ υποὲτ- 
ουτχλοΐδίοι ἰα ποϊδίηκ, Ὀθπὶ Ἰτοορὶηξ οὗ 86 
οοσησάδῃ ὅιηθηῖϊα οὗ 60ά.---[βυρρὶγ: “μαι, 
ἱπάοοά, 18 ϑοτοοί εἴη, γ868, ΟΥ̓ΘΓῪ ἰδίην. “1ἢ ἐκΐα, 
88 ἴῃ (6 ὑνγχῸ οσχϑοίϊν Ῥ6γᾺ}101] Ῥδδδαᾶροδ, 65]. υ.ἅ 
6, δπὰ νἱ. 1δὅ, {89 ὅτβί οἰδιβα :β (6 δαῃθ. "Οἱγ- 
ουτηοίδί ἢ δΥΘῚἸΪοἢ ποι εἰ β, ΠΟΡ Ἀποϊ χουτηο  ΒΊ 08} ς᾽ 
(8 δββοσίίηρ (6 ἔπνο δἰἀθ8 οὗ ἰΒ9 ΑΡροβι}ϑ᾽ 8 
ΡῬυϊποῖρ!ο οὗ ἱπαϊδοσοποο ἰο ἴμὸ ργοαῖϊοθὶ οὗ 186 
Φ ον 188} ΘΟΤΘΣ ΟςἾ68, ΟΧ ΘΙ] θα ἴἢ ἢ18 δοπἀ ποσί ὈΥ͂ 
(ἢ οἱτουτϊησὶπίοι οὗἨ Τἰπιοῖ 68 ΟἹ {6 056 δρᾷ, 
ληὰ ὈΥ {0 τοῖι88] ἰο οἰγουτηοῖβο Τὶ 8 οἢ ἐμ9 
οἶοῦσ. Τ6 Ῥϑου δὶ Θχοθ]θῦςο οὗ (Π6 πιαχίὶπι 18 
1.8 ἀοοϊαταϊίοι, ἐπὶ ὑ8ο86 ψο τηδϊηίδίη ἴῃ 8Ὁ- 
βοϊυιθ ποοοϑϑὶίγ οὗ σο᾽ϑοϊϊηρ ΓΟΓῚΒ, ΔΓῈ 88 .6ἢ 
οΡροβοά ἰο ἐδμὸ ζγοεάοιῃῃ οὗ (6 Θοπρ6)], 8 ἰδ οδϑ 
Ὑ0 τηδἰ ἰδίῃ ὑπο 8 ΌΒΟ]υ6 ὨΘΟαΒδιγ οὗ γοίδι πίῃς 
(ἢθπι. [π οοπὐγβαϊβιϊποϊΐοι ἰ0 {818 Ῥοδβὶ εἶν ΟΣ 
ποχαῖῖγο δογ ἢ ἶ Δ᾽ 8πι, δ6 σίνοβ, ἱπ ἰμ0 βουοταὶ 
οἴδιιβοβ οὗ οδ οὶ οὗ {1|680 ἰοχίβ, ἷ8 ἀδβοσὶ ρώοπ οἴ 
νι δὶ 6 τηδἰ πίαϊηϑ ἴ9 Ὧθ0 ΓΘΑΙΪΥ οβϑοηιϊ. Τὴθ 
γατίδίΐοη οὗὨ ὑπὸ {Πγ06 Ῥαβϑβδροθ (8 ὈδοοΙΏ6 γἃ- 
Ἰᾳ 416, 85 οχ εἰ Ὀϊξίπρς ἰπ (ΒΟΙΡ ΒΟΥΘΥΔΙ ἔΌσπ8 {δ 6 
ΑΡοβί]6᾽ 8 υἱὸν οὗ {16 ϑββϑῃί118 οὗὔ Ομ τ δι δηλ ν --- 
«Κεοορίης {89 δοιηπιβηἀπιοηΐβ οὗ Οοα,᾽ "ΔΓΕ 
ψοσκίὶηρς ὉΥ Ἰοτο,᾽ Α πον ογοδίυσο. 1680 ἀδ- 
Βουὶθο {Π6 δδτὴθ ἰβτοοΐζοϊ ἃ δδροοὶ οὗἨ Ομ γι βίη 
τῖτ χοχατὰ (ὁ πηδη, τ ΐοῖ, 1 αροδικίης οὗ Θοά, 
18 ἀοβοσϊ υθἃ υπάοσ ἰδ 6 πϑδιηθβ οὗ (89 ΕΔ ΟΣ, ὑμ6 
ϑὅοη, δῃὰ ἰμ6 ϑρίνγιί. [πὰ ἐπἷβ ρδβϑαχο, τΝΟσΘ 
Ἰαδη ἷἰ8 νἱονοὰ οἰ ον ἴθ πἷἰ8 χοϊδίϊοι ἰὸ πὸ πῶ- 
ἰυγ8} οτάον οὗἩ (πὸ ποι], ἐ9 ρμοϊηῦ τμῖο ἢ [86 
Αροβίϊθ πὶ βιιϑᾶ ἰ0 πη ρ 688 ὉΡΟῺ 18 ΒΘΑΤΘΥΒ 88, 
ἐμαὶ ἰὰ Ὑ βδίουον βίος οὗ 1110 [ΠΥ Ψ6ΓΟ, ἰὑ τῶ 8 
8(1}} Ροββδὶ Ὁ1]6 ἰο οὔβουυθ ἢ 8 “ΟΠ Δ ἀτηοοῖθ οὗ 
αοά᾽ (ΡοΣμαρ8 νἱτἢ δ ᾿ρ}19 ἃ τοΐρσθησο ἰ0 (86 
ἱνὸ πγϑδὺ σοτωπιδητηθηίβ, Μαδί(. χχὶ!. 86.89). 
Ιπ (86 ἐννο Ῥδββαζϑδθ ἴῃ (6 Ἐρΐ8116 ἰο (86 Θ6]8- 
ιἰδὴ8 (γοσγ. 6; νἱ. 16), {886 τοογὸ ἀἱδιϊποὶ χοῦοτ- 
6ῃ66 ἰο αὶ ἢ ἴῃ ΟἸσὶβί, δὰ ἰοὸ ἐπ πον ογεδὲ οι 
πγουρῦ ὉΥ ΗΒ βρίστι, ἰδ Ὀσοῦριν οὐἱ Υ͂ (Ἀ9 
ἸΏΟΓΘ θαγποϑὲ δα ἱπηρδβδίομοα οἰιαγδοίον οὗ 186 
ΔΥΖυτηθῃί." ΒΤΑΝΙΕΥ]. 

γεμα. 20-22, ἘΔΟὮ ΟἿ ἐπ [89 οδἸ πη ςκ ἐδ 
ὙὮ1ΟΒ 6 ἰδ ο6110ἀ, ἐπ τΐα 161 δἰτα αοἰᾶο. 
--ΡδῸΪ] μογθ ζσοθ8 Ὀδοῖὶ ἰο ἰδ σΘΠΘΓΆΙ συ, {δ 5 
βηΐβ ὩΣ Ὁ» 89 δρθοΐδὶ δρρὶ]οαϊΐοα ἱπ γον. 18, 
8πα ἰπιγοἀμποίηρ δηοῖπον ᾿ἰ]υδἰταϊΐοη. Τπὸ ἀ6- 
τηοῃβίγαϊϊνο, ἰἢ ἐλὲΣ,᾽ σΟΙη68 ἰπ ὈΥ͂ ΔΥ οὗ δπι- 
Ρμδβῖ8. Το κλῆσις, Βονγονον, ἀοοθϑ ποὶ ἀδῃηοίθ 
υοσαίΐον, α Ροδίίοη ἐπ ἰζζΐε ἀεἰοτταϊηεα ὈΥ ἴ86 Ἀ]ϊ- 
υἱπο γον ἄθῃοσθ: .0Υ 1ὑ ΠΟΥΒΘΤΘ 6156 οὐσυγ8 νι ἢ 
{πὶβ τιϑδπίηρσ. (18 Ὠίοι. Η. ἰμ0 νογζὰ κλήσεις ἰθ 
υϑοὰ ἰο ἀσῃοὶθ ἰμ6 ἀϊδιϊποίΐοπβ διηοηρς ἴδ 6 οἱὶ- 
ΖΟΠ8Β δὲ Βόπιθ, ἑ, 6., οἰαδεέ5, Ἡ ΕΪΟΝ, ΠΟΥΘΥΟΡ, ἀ065 
ποῖ πιϑδῆ (16 δδπὶ0 ἰδ η5). ΒαίΒο ν6 πιϊρσδὶ 
ΒΔΥ, 1 Βοηροὶ, (μαὺ 1 ἀοηῃοίοθ “(ἢ βἰδὶθ ἰἱπ 
Μ Β16ἢ (80 Ὀὶνίηθ 68}}Ἐ}ὦἨΗυς πᾶάβ οὔο, ἩΒὶδ]ι 8 ἐπ- 
δίατ υοσαίίοπὶδ: 88 ἃ ΘΑ]. [ΑΒ Β6 Μ͵ὰ8β 
οα]]6 ἃ, 8ο Ἰοὺ ᾿ἷπει γοϊλδίη.᾽᾿ ΟΒΙΝΒΟΝ]. Βαΐ 85 
ΔΡΡ 1οα, αϑᾶμο 18 δρδὶπεὶ 1. [Ιῃ ἐμ Νὸν Τεβία- 
τηοηΐ κλῆσις 18 ὉΠΙΤΟΣΙΩΪΥ υδοὰ ἰο ἀδποὶθ ἔἰιο ς}}- 
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ἱπᾷ ΟΡ ἰηνϊ(διίοη ὑπο αοά᾽Β Είησάοι. ΤΠ 8 
088 οὔΐ ὈΡΟΔΑΪΥ ἰο 8}} πιθῃ, οὗ ούοῦν δοηάϊεΐοη 
ἴῃ Ἰἰἔο, δα ἀγοϑϑίηρς (θὰ 88 ΠΟΥ 8Γ0. [1 βδυβ, 
εἰδοι οσἱτουπιοῖδοα οη90, που ιτἱδοϊτουπηοϊδοά, που 
δίαυο, ἴοα ἤγοοινδη, Ὀ6] 1979 οὐ ἰμ9 μογὰ 76808 '᾿ 
ἴε τδῖχοθ ἐδ τηϑ, ἐΒΠΟΡΟΙΌΓΟ, 85 Βὸ ἰδ, ἴῺ ἷβ. ΟΥ̓ΤΏ 
Ροοαϊαν ρμοϑιἑϊοη ἴῃ δβοοϊοίν, δηὰ ἰπ ἐπὶβ ὙΔΥ 
ἀοείχπαῖθθ ἐδὶβ ροϑίϊϊοη 468 σοιρδιϊ Ὁ]9 σἱτῃ 
Οπνίδεϊδηΐϊ γ, πὰ σαρδῦϊο οΥ̓͂ θοϊηρ βϑαποιὶ θὰ ὈΥ͂ 
ῖἴι. Ηθησθ, 80 ΒΌγγοπ ον οὗἁ ἰὶ 15 γοαυϊγοαὰ. Οη 
186 δοηίγΥΥ, (86 ἰπ͵αποιΐοι 8 ἰο δοϊάδ ἱμογοίῃ. 
8ο νὸ δὲ ἰδ53ὶ γϑδοὴ 89 ΔΌΟΥΘ- ΘὨἰἸ ΟΠ 6α Β6η80 οὗ 
(6 νογὰ, Ὀαὺ ποί ἰη βαοὶι ἃ ἯΔΥ 88 [0 ἱῈΡ}Ὺ ἐμαί 
κλῆσις οΔΥτὶ65 ἰὴ (56 1 {π18 δἰ χηὶ δοαίί οη οὗὨἩ 8 Ρρο6- 
ουἰΐδν τοσαιΐοη. [Οὐ σοῦγδο (δ ἱπ͵υποίίοη ΒΘ ΥΘ 
εἰναι 15 βδαυρροβοὰ ἰο ὃο Ἰἰαἰοὰ ὈΥ̓͂ (Π6 ΟΌΤΪουΒ 
εοπδί ἀογδϊΐοη ἱπδὶ ὑπο γθ ἰ8 ποι ΐηρ ἴθ ἰἢ9 ροῦ- 
8008 οοπαϊ(ἰοα πὰ ϊσ 8 ἱποοπδίβίθης πὶ ἢ ὑμ6 
Ὀἰνίηο υοσδϊΐοθ. [0 ἰθόῦο ὍΘ, 8 οὔδηρο ὙΠ Ὁθ 
ποσοδϑἰἰδιοά.]---Δ5 ἃ δ'ανο αὶ ἴδου οὁ81168.--- 
Αἴδνὺ βροοϊγιης ἴῃ τοῦ. 18 (Π6 τοϊἱ σίουϑ ἀἰδιϊπο- 
ἐἰοα, ποῖοι αἰνι ἀϑὰ ἐπ δαἰρα υπιδὴ Γ866 δὲ δαὶ 
ἔπιὸ πὰ τοῦρϑοὶ ἰο 18 οαὐνεγὰ ἰοκθη, δὰ ργο- 
ποπποίηρ ἰδ ἐπα οτοπί ἱῃ σοϊδιίοη ἰο ἐμ9 κἰη σα οἵ 
οἵἤἡἨ Θοὰά, μο δοπιθ8 ὨΟῪ ἴ0 ἰ8 χτοδὺ αἱδιϊηοϊΐ οὴ 
(ἰδὲ οχἰίοα ἴῃ βοοῖδὶ ᾿ἰΐ6,----ἰπδὺ Ὀοίνγοθη βίαυοβ 
δηὰ (γοοαιθῃ, δη4 δ π5 ὑπ δὲ ἃ Ῥοπίζίοη οὗ Β6Γ᾽- 
τἱισὰθ ὀυϑὴ 5 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΩΘΘῺΒ ἱῃποοηδίβιοαϊ τὺὶΐἢ 
ἐδαὶ οὗ ἃ Ομεϊϑιϊδη, δὰ, ἐμ ΡΟΌΓΡΟ, ὑπ 1}. 8]αγο, 
ἯΠ0Ὸ Ὀοοοθλοδ ἃ Ὀοϊΐονον, ποοὰ ποὺ 6 ἱγουδ]οὰ 
δῦοαιί οἰδηκχίης 8 ουϊνατὰ δβί(δἰ9.---Ὡοϑῖ ἐξ ποῖ 
ΟΟΒΟΟΤΏ γόουῦ---ἰ. 6., 88 ἱμβουρη γου, ἰῃ 018 ὁχ- 
ἰογδδὶ Ὀοηάδρμο, οου]ὰ ποῖ, 45 6 ΟΠ Υἰϑιΐδη, δηὰ 85 
ἃ ἰγοθιηδῃ, ὈΓΔΥ͂ Οὐ βοῦνο (ὑοα ; δηὰ τηυδὺ ὈΘ σ0- 
ἰδϊοὰ οἵ γοὰγ Οπνἰδιΐδη στἱρκλίβ.-- -Β πὶ 10 6160 
ἴδοι τὶ 4010 ἴο ὈΘΟΟΙ1Θ ἔσϑο, τ1690 ἐϊ ταῖς 6 .υ, 
--ἀλλα᾽ εἰ καὶ δύνασαι ελεύϑερος γενέ- 
σθαι, μᾶλλον χρῇσαι. πο πηοϑδηΐης ὮΘΓΟ 
δ πϑαοῖ ἀἰπρυϊοά. βοπι ϑυρρ᾽οιμθηΐ χρῆσαι τ ἢ 
τῇ ἐλευϑερίᾳ, ἴτοτα ελεύϑερος, ἰᾶκο ἀλλά 88 θαι ὶ- 
γδϊοαί ἰο: “Ὀυϊ᾽ (Δ00}), δηὰ αἰδοῖ; καὶ, ποί ἴἰὸ 
80 τθοὶθ δϑηίθῃοθ, Ὀυΐ ἰο ελεύϑερος, δά ἰγϑη5- 
ἰδίο: “δαὶ 10 ἰποὺ πιαγοδῦ ἰθ ΔΩΥ͂ ὙΔΥ 8180 ὃ6- 
θ0πι|0 ἴγθο, 189 ὑπΐ8 ἔγϑϑοάοιλ Γαῖμον." Βυΐ δρεαὶηϑὶ 
ἐδὶϑ ἴ ἰβ 78} οὈ͵οοίοα: 1, ἐδπαὺ καὶ οὐρῆν ἴῃ 
(δοὲ 6886 ἰο δἰδηὰ Ὀοίογο ελεύϑερος, Διὰ 2. ἐπεὶ 
πικδὶ ἱπιπηθ ϊδίοΥ Ῥγοσοὰθθ δηὰ πῶδὶ {0110 78 
(ταν. 22), 85 πὸ] δ ὑμ9 β6009 οὗ 1η|6ὺ τῆ0]0 
εἰδαϑο, ἀ065 ποῦ πὰ ϊσαὶθ (Πα ἢθ 15 ὀχογέϊηρ (Π6 
δίατο ἰ0 βοοῖζ αὶ σδηρο ἱπ οοπαϊιΐοη. ΒΑ οΓ [89 
πθο]9 ἀγὶ δ᾽ οὗ [0 γχζυπιουῦ 9 [86 οἱ Β6Ρ νγηγ---- 
ἰο τδδῖτο ηθὴη σοηϊθηὶ τὶν ἐμοῖς 1οῖ, δηὰ 80 ἴδυουβ 
ἰλ9 οἱ οχρίδηδίΐον, ἐμβδὲ σοι τοζαιρὰβ ἀλλά 
88 οαυἰἱναϊοηὶ ἰο: δοπάεγη, οπ ἰλ6 οοπίγατῳ, ἀπὰ 
ἃ καί ἴο τιθδῃ : ἐὐέπ ἐλουσὰ, ἀπ τηακοα {πο δεῖς 
8 1|οὦ δι. ἃ βίατο, ὑπὸ οὐ᾽οσί οΥ̓͂ γρῆσαι: ἀπὰ ἐπ θῃ 
ἰγδβοϊδίθα: “Ὀυῦ οὐοὸπ ὑπουρῆ (μου ταγοδβὺ ὃθΘ 
προ ἴσο, 180 γοΟῸΓ βογυϊίπἀθ σαίμον, [38 8 
πι68η8 οὗ ἀἰφοὶ ᾽ϊπ6, δη ἃ δὴ Ορρονγίπηϊ ἴον φὶο- 
τἰγίς Θοάὰ ὈΥ Ββμονίηρ δάο!ν ὑπονοϊη}. [ἔ 
ἸΏΑΥ Ὧο 8814, ἱπάοοά, ἰδδὲ ἐμΐα οοηβίοία τὶῖτἢ (ἢ 6 
ξΕΌΘΡΔΙ δρίτὶὺ οὗ (6 Αροϑίϊθ. Βαϊ ἰπ ορροβίϊϊου 
ἴο (αἷ5 ΜΟΥΘΥ ἡπ50}γ ΟΌΒΟΡνοΘ: ὑπαὶ (ἢ 6 δά υνἱθθ ἰὸ 
᾿ῶργουα ὀρρονγίηΐτ68 ἴον Ὀθοοπΐης ἔγοο, ἡ 6ἢ 
πὲ τοάοτοὰ πηἰτπιρογίδηϊ δηά ὑγῖνί 4] Ὁγ (6 δη- 
(οϊραιίοι οΥ̓͂ 8 βροοὰν δάνϑηϊ οὗἩ Ομ νίϑι, τα ϑ, 
οἢ ἴδ6 οἷον παπὰ, ὈῚ πὸ τπϑϑ8ὴ8 ἱποοιηραι ! οὶθ 
ψἢ το ὁχα!οά ἰάδα οΥ Ῥδὺ)], ἐπαὶ Δ}} πιο στ γα 
089 ἴῃ ΟὨτῖοι (641. 111. 28), δὰ ἐμπᾶὶ ἰπ ΟΠ τῖδι 
ἴω βίατο τὰ ἴγϑ, δηὰ ἰμὸ ἴγοϑιιδὴ "γχὰ8 8 βἷηντο 

(τον. 22). Οοπιρδγο δῖ80 Βοηροὶ (γοὸ δἀἀ5 6ὁχ- 
Ῥιδπδίου Υ: ἴον 6, γγ8ο ταὶ κι ὈΘΟοοπιθ ὕγθο, ἢ 88 
ἃ εἰ ἃ τηδϑίου, σοι ἰύ ΟΣ 6 ὈοίίοΥ ἴ0 βοῦν ἔθη 
ἴο βΒ6οῖς οὐμβὸρ δυοοσδίίουϑ, 1 Τίπι. υἱ. 2, σοπιρ. Υ0 Ὁ. 
22: δηὰ βοὶϑ δδοίὰθ 86 δρρδγϑοῃϊ σοῃιγδαϊοίϊ ἢ 
Ὀοίντοθη ἐμπὶν θὰ τον. 23, ὈΥ δαγίηρ: ἰ 16. ποῦ 
βϑὶα {πο η, “δὲ ποί,᾽ Ὀυὺΐ “δέοοπιὸ ποί ἴη6 βοσυϑδηὶ 
οὗ κὐῤεῖν διὰ Οεπἰαηάον, ψο, θὰ ἰδ6 οηὰ, οὔὉ- 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ, ἰδοῦ {ῃΠ0 Βουϑσὶγ οὗἨἩ 86 δάυΐϊοθ Ὀθδοῖηθβ 
τοοάογαίοα ὈΥ͂ [80 δοπϑίἀογαίίοῃ οὗ [6 ὙΥῪ (ο]6- 
ΤΆ]ο σοπαϊιίοι οὗἁ δίανεβ ἰπ 80 ΟἰΥ ]Σοὰ ϑίδιθβ 
οὗ ὕτοθοο, τ 6ΤΘ, ἰΏ ΤῊΔΩΥ͂ ΓΟΒΡΘοίβ, ἔθου δη]ογοὰ 
86 ρῥγτοϊθοίίΐου οὗὨ Ἰανν, δῃα {π6 τηδϑίοσϑ ἀἰὰ ποί 
δανο ὑδ6 ῬόΟνΟΡ οὗὉὨ ᾿ἰἶδ δῃὰ ἀθαὺῃ οὐδοῦ ἰδ 6}. 
“{Ὧ8ὸ αυθδίΐοη δϑβιιηθϑ ἃ ἀἰ ἤθγθηῖ δβρϑοί δ]10- 
Ζοίδον ἴπ ἰδὸ βἷανο βιδίθ οἵ Νουγίῃ Ατλοῦῖοᾶ ὶ [Ὁ 
Π6ΓῸ [80 8] 4 68 δ΄ Ῥγογοηϊθα ἴσγοιῃ Ὀοοοπιίης 
Ομνἰβιῖδηβ, δὰ ἴῃ ιλ}8 ΔῪ φορά ΘΔ γῸ 8 ἰδκϑι 
(μδῦὺ τ[86 υπάδπιοπίδ) ρυὶπ οἱ] 68 σοϑροοίϊηρς 89 
Ῥοϑίΐου οὗ Ομ γἰβιΐδη βίανοβ οδπηοὺ σοῖο ἱπίο 8Ρ- 
Ροαιοη. Απὰ (ὲϑ 18 οπο οὗ [86 τηοϑὲ ἔγὶ [8] 
γἱοἰδίίοηβ οὗἠἨ Οδμνϊβιίδῃ ὑσὶ ηοὶρ] 6. ΒΌΒΟΕΒ. 
[Τπδὴκ αοα! τὸ δδδ μαΐ μὲὶ8 1ηο [86 ρϑϑβὺ 689 
ΠΟΝ]." 
ΕΣ ἴδο αἷανθο Ὑδὸ νγῶβ οὐ] ]ϑδϑᾶ ἐπ 89 

Τιοτᾶ ἰα ἃ σϑοϑοίβδῃ οὗ ἴΠ6 Τοτᾶ, ἰῃ 111|κ6 
ΤΩΒΏΘΙ 86 ῆο νγ͵δ8 ΟΔ]]6 ἃ ε5 8 ἔγϑθϑιβϑῃ 
8 ἃ αἷανο οὗ ΟὨσχίδὶ.---Ἴὸ δανίοο ᾽αϑὺ αἴνοῃ, 
ἷδ ΟΓΘ δβιυδίαϊ πο ὈΥ̓͂ ἃ ΚΘΠΟΙΔῚ ἰγιτ, δηὰ τῃ9 
ῬΘΥΒΟΏ 80 νγ88 686]]6ἀ 88 8 8[ανο 18 σοπιίοτιοα ἴῃ 

4 [ΒΙΔΗ]6 γ᾽ 5 οοπητηοδὲ ἰσ ἴοο ἱπιρογίδηϊ ποὶ ἰο Ὀ6 χίγϑῃ θΏ- 
το. “ΤῺΘ φυοϑιίοῃ ἰοτο ἰδ, ὙΠοῖμοΓ ἴο υπάοιδίδπα ἐλευ- 
θερίᾳ οΥ δουλείᾳ ΔίοΓ χρῆσαι: ἩΘΌΠΘΓ [Π6 δ60η86 ἰ6, " ΤῊΚΘ 
δά νβηΐαρο υὗΓἩ [6 οὔον οἵ ἤτϑυάύομι ;᾽ οΥ̓  οπιαίΐίῃ ἰῃ ΒΙΔΥΘΓΥΥ, 
Ἱπβουκχὰ ἐδ ΟΥ̓ῈΓΣ ἱδ τηδ6.᾽ 1ὲ ἰδ οὔθ οὗ [πὸ πιοϑί ΘΥΘΗΪΥ Ὀ8» 
Ἰδποϑὰ ᾳυοοοηδ ἐμ ἔδο ἰηϊογμεοϊδιίοη οὗ ἴδ Νοὺ ἴοδί8» 
ὰθμξ. 1. χρῆσαι ΤΏΔΥ οἰ 9 Ὁ Ὁ6  ΟΠοΟθΘ,᾽ ΟΥ̓ 6 ΙΚ6 0 οἱ; 
ΔΙ Ποῦ ρὮ [δ ἸοΔἢθ οσ ἴο ἐδο ἴογιπον, απὰ ἴἢπ8 ἔμνογα [Π96 
τοι ἱπιογργοίδιίοη. 2. εἰ καί τιδύ οἰτοσ Ὁ6," 1, Ὀοδί 68, 
ἔποα Βεδὶ 16 ΟΣ ; οὗ ὁ ἔτνοη ἰἴ (ο αδὲ [89 ΟΠΙ͂ΘΓ,᾽ ΔΙ ΒΟΌΘὮ 
[6 1θ8:8 γαῖμα ἴο ἴὴη9 Ἰδΐίος, δὰ ἰἢυ8 ἔδνογθ {πὸ δοοοῃὰ 18 - 
ἐογργοϊδιτίοη. Τὴ6 ϑοῆθο οὔ ἐδ8 μαγίο ]ωῦ ΤΟΓ86 ἴλυογα [ἢ6 
ταϊ: ἴοῦ, ππΐοϑϑ [ἢ 9 Αροδὶϊο πιοαιιῖ ἴὸ πιαῖσθ δὰ ΘΧΟΘΡ ]0 
ἴο ἴδ γυϊὸ ψῃο ἢθ τδο ἰδγίης ἀονπη, ΝῺΥ δου ὰ Ὦθ ἰη» 
ἱγοάύσποοθ {μπ|6 εἰδυδο δὲ 411} Θ 80:80 οὗ (ἢ μθῦογδὶ ὁοἢ-" 
ἰοχί ἰα ἰῺ διγογ οὗ ἐδ βοοοῃὰ ; ἴογ Υ βου ὰ ἴ6 ΑΡοϑῖ]θ 
ὨΘΘα] ΘΔΘΙΥ ρΡοΐδέ σὰξ δὴ ὀχοορείου ἰο ἔδο ῥγί οὶ ρ]9 οὗ δοᾳῃὶ- 
6δόοθῃ06 ἰῃ οχία οοράίτίο!δ οἵ ᾿ἰΐο, τν ἰοἢ Ὧο ἰθ 80 δἰ ΓΟΟΚΊΥ 
τοοοιηπιϑησδίηχῖ Το ἰδημααρο δηι ρὑγδοιὶοθ οὗ [Π6 ΑΡροϑδι]θ 
ἘΠ δοΙἴ, δ ἀνδογὶ θοὰ [πὶ ἢπο Αςίδ, γοῦ [ἢ ἤτοϊς ἰηΐογργοῖδ- 
εἰοη ; 4. ρ.. δ[86 ΒΗΦΜΟΣ δἱ ῬΒΪΠΡΡΙ, ὁ ἸΒΟΥ αν Ὀθαίθῃ 8 
σαί ἐουϊ ἃ ἐείδὶ, ἀπὰ ἰπρτγίδομοϑα υ6, Ὀοΐης Ἐοπιδὸ οὐκ 29 }8 : 
.ν0 0. ὯΒΔΥ͂, ἰοῖ ἴδοπι σοπι» {ποιϑοῖτοθ δηὶ 18 Κθ δ ουἱ,᾽ 
(τ χνὶ 37): δηὰ ἴο ἴδο ἐγ θππο δὲ Ζοσυ δα θη, θυ 1 88 

ὈΟΓΏ" (Αοἴδ χχίΐ. 23). ὙΠῸ ΚΟΠΘΡΆΙ ἰρο πα οὗ ἴἢ9 
Οπατοῖ, δο ἐπιρ!οὰ ἴα ἐπο Βρίδι]66 δηὰ ἴῃ τπἰ8 μϑϑδδζο, ἴ8.- 
γΟΓΒ ἴ.9 δθϑοοπὰ ἑηϊογρτγοίδείοη : ἰδ νοι Ἱὰ παγάϊ Υ πανο βοοιηϑὰ 
ὙΟΓΓῚ πὶ] τὸ ν 8ὲὲ γοϑύοιμῃ ἰῃ ἐπὸ ῬΓΡΘΙΣΟ οἵ [9 δἢ" 
Ῥγοδοδίης αἰδδοϊυζίου οἴ 1} ἐπί πχο ; δη4 100 δρραγοηΐ ργθ- 
ἴογϑῃοθ ἴδ κίτϑη ἴο δίδυῦυ [87 ὕ6 ΟΧρ)]αἰ πϑὰ οἢ ἴδ 56 πὶ 
δτουηἋ8 (6θ0 νυ. 29, 80) 88 (06 80 Ὠϊ ῬΓΘίογθποοθ χίνθῃ ἰῸ 
ΤΟΙ ὕδοΥ. Τδο οομη ποπίμβέοτγα ὕθίογο ἔπ Ἐθίου ο Πανθ 
οἰ ον Ὀθοη ἰῃ ἔδνογ οἵ ἐδθ δοσοῃὰ ; σἴποοθ, ἰπ ἕβνοτ οὗ ἴ89 
Ὥτγεϊ; θηϊ ΟὨγγβοδίοαι οὔσογνεσ (Πδῖ, ἴῃ ἰεἰα ἐἰ πιο, ἐμογΘ ΝΘΓΘ 
δοῶὼθ «πὸ δαοριοᾶ ἐπο υἱὸν ΔΥΟΓΔΒ]Ὸ ἴο ΠΡΟΓΙΥ; 48, 1{Π0 79 
δᾶνὸ ἵνϑοῇ δοπιυ Ργοϊοσίδηϊ αἰ ηυϑ (ε. σ., μα} 6γ) γῆ0 Βα ῦθ 
δήορίοα τδ9 νέον βεγόγδῦ!θ (0 δίανοσυ. Οἡ ἰδ Ὑδοῖθ, τ.9 
ῬΓΟῦδυΙ Εν 866Π|8 δ᾽ ἐσ ἴο ἱποὶ! πὸ ἴο [Π0 Βοσοηὰ ; Ἀπὰ 1Π9 
ὙὯΟ0]Ὸ 8 ἴΒθπῃ οχργοδϑίνο οἱ ὑοπιίογι ἴὸ ἴπ δίθνθ 
Π ιν ζων δ παγὰ ᾿οὲ, τ τ Ἡπίσ ἐη6. ΑΡροδῆϊθ ευπιρδίπΖεδ, 
δὴ ἩΠ|Ιοἢ ἢ6 ἐθηάοῦ!Υ δ᾽] ονίαῖοα (μ8 ἰῃ ῥλέϊεπε. 16, 17), 

ἐπουκὰ ποὲ τὶδι εἶπα τι ἰο Ἰοανο ἰδ. Αηὰ ἰἶ, Δ8 ἰ8Β Ῥ βδ  Β]6, 
τὴ ρτοομοςσὶ οἵ Πυοτίν, ἴο νι σἢ ἔπο Αροβῆ!ο Ἀ}1Π}468, ἀΓΟ86 
ἔτοπι ἔπο ἔπος οἵ (ἢ πιρβίον Ὀοΐηκ α ΟἸτίεκίδα, {}}5 βοὴβθ οὗ 
τῆ ῥϑβϑῆβθ ὑγσονἹὰ Ὀ6 81}}} δέχ ποῦ ΠῚ βγεῖ θα δηὰ σου ἤγπιθά 
ὉΥ 1 Τὴπι. νἱ. 2: "θὲ ποῖ [{π8 δ]ηνδ4) [ἢ πανθ Ὀο] ονίης 
πλλδίθγ ἐθδρίβο θαι. Βοσαμ 86 [ΒΟΥ ἡΓῸ Ὀγοῖηγθη, θὲ ΓΙ ΘΓ 

βοῦνο (ποιη (ἀλλὰ μᾶλλον δονλευέτωσαν)." Οπὶνίη, Βοχ, 

ἀνοικ, Ἠδαιπιη. Ἠοήκο. Βγισα. πον ἘΠῚ δ σΟΠῚ- 

πιϑηϊηξο. α, ἀορὶεγο ἐμοί ν ἤν 10" ἥνμε νον νη 19 

θυ πυροῦ τη τ οἵα, 1 Δ κατ οι, Μόν οῦ πε ΟΕ ΡΟΥΘ. 

ζουϊΐον. ἐμ ϑαΓ θθο. Βμτίιι " δ κ᾽ ἰρ τίς [19 Βουσῃα). 
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τοθροοὶ ἰο ἷ8 οοπάϊιϊοη. 1116 Αροβί]θ βου ΒοῪ 
ἐ8:6 οοῃγογίοα βῖανο πλιιϑὲ οδιϊμμαῖθ μἷῖϑ στ ϑ]διϊοῃ ἴοὸ 
ΟὨγίδι, υἱΖ., 88 ΒΊΥΔΙ] ΟΖ ὉΡ 8}} (89 ο0υ1}8 οὗ 8 
ΘδυΐΉΪ Ἰοὶ, δπὰ οοηΐονγίηρ οὐ Βἷπι 8 Ὀ]οββοὰ 
οιηϑηοὶ ρδίίου ; δῃῇ ΒΟῪ [80 ἤγϑοιμδῃ [88 ἴ0 σϑ- 
κατὰ μἷ8 τοϊδίΐοπ ἴο ΟἸσὶδί, υἱΖ., 85 ὁπ6 ἰμδὺ Ρυΐ8 
δία υπάορ ΟὈἸ χαίϊοπδ (ὁ οὔογ. Μαγκ ἰδπὸ οοῦ- 
ποοϊΐοι Ὀοίνοοι 86 ῬΏΡΑΒΟΒ “ἴῃ (0 ᾿ογὰ ̓  δὰ 
“οὔ δμο Τοτὰ.᾿-- ΒΒ “681194 ἴῃ ἰμ9 μογὰ,᾽ ΒΘ βὲχεὶ- 
δοβ οἰζπαν, (μα τ] ἢ {0 64} 1 πῷ ἱμ τ οἾν 8, ἐ. ἐ.. 
ἴο Ὀ6 ἰπ Ομ γβὲ ; ΟΥ̓, σαὶ ἰδ βία ρΙοΣ, ἴ86 Βοίης 
ἴῃ βοτὰ (δ 6811} ἰ8 ατουπάοα, Οὗ ἰξ χδὺ οὐδϑὰ 
ἀοποῖο ὑμ6 Βρίιθσο ἴθ τ ὶσὰ ὑΠ6 6] 8 0 Ὅ0 
ζ.16}164---ἰ 6 ο]ασιθηί ἰὼ τῖσαι 8.6 Ροσβοι οδ]]οά 
ὧδ το νο. Ἡθησθ ἰἰ σπϑΥ Ὀ0 θαυϊγναϊοηὶ ἰο: 88 
Ὀοσοθ ἃ Ομγἰβιϊδη.--ἴὰ (10 οχργοδϑίοη: “80 
ον 5 ὕγοοιιδη, μὁ [ογὰ ννῖ}}, οὗ οουγβο, ποὺ Ὧσ 
Ὡπάἀογβίοοα 88 ἰδ 6 Ρογβοὴ ψ}ΠΠῸὸ Βδὰ Ἰ᾿ἰθογδίθα ἔπ 
ἱπάϊνἰ 4] ἰὰ αὐδϑίΐοι ἔγοιῃ Ηΐβ οὐ Βοσυΐοο; 
βησο ἰΐ 8 ἴῃ ϑεαίδη᾽ 8 Βουυΐοα (πὲ 6 Μῶ8δ Ῥσο- 
γἱουβὶγ θοιηά, Ὀαϊ 48 {1ὸ οπθ ἰο σγβοιῃ 6 Ὀ6- 
Ἰοπρφοά ἱπ δσΘοηβοαῦθησθ οὗἁ δὶδ ᾿ογϑίίοι ἔγοτα [86 
γοῖΐκο οΥἁ π6 οἴ Βον, διὰ [ὉΓ τ ΒσΒ 6 τγ8 ὉΠὰο Γ᾽ 
ἄσσον οΟὈΪϊ  χαίίοπβ (ο ἷβ ἀρ] νοσοῦν. Υοί κ9 ὈΘΙοΏσ8 
ἴο Ομ γὶβι, ποὺ 88 ἃ δβἷανο, Ὀαΐ 88 ἃ ἔγοοσηδῃ, βῆ 0 
μὰ (80 Βρεγο οὗ ΟἈγὶϑὶ ἰμόσο ἰ8 ᾿Σθοσ Υ (ΘΟ Ρ. 2 
Οον. 11}. 17; Ζ5:ο. τἱϊῖ. 82, 86); ἔμ6γθ 8}} βΙδυθσῪ 
1θ ἀοῃ ἅν, πὰ ἐΠ)0 ῬΕΓΒΟῺΒ 80 ᾿ἰογϑιθα Ὀθοοπθ 
Ηΐβ8. ροβδβεβϑβίοῃ.-- -ΟΥἩἨ οουγβο ἰῃὴ9 ἔγοθάοτμι ᾿6τΘ 
ΒΡροΐκθι οὗὨ 8 ποσὶ δπάὰ στο] ίουβ ἔγοϑάοηι---ἀ 6} }- 
ὙΟΣΘΏΟΘ ἴτοιῃ 6 Ὀομπάβ οὗ κυϊϊέ, δὰ ἔγοιι ἰδ 9 
ῬΟΥΘΣ ΟΥ̓ βῖῃ ; ̓υδὺ 88 ἴῃ [80 Δ μοΒἰ8, {π 9 Β6Σ- 
νἱζαὰθ πιοϑδῃύ 8 ἃ βίαίθ οὗ πιοσδὶ οηᾶ χο]λρίοιβ 
ΟὈἸ  χαύϊοι ἰο ΟἈτἰβϑυ---οὗ οὐδοίυϊο μη τννατὰ ἀθρθη- 
ἀδθηθο ου ἢΐ8 ᾳτδοθ δηὰ ν1}}. Το ῥροϊπίβ Π6ΓΘ 
οοηἰγχαβίθα Ὀοϊοπς ἰοχοίποΥ, 88 ΘΟ ] θη. οὗἁ 
οδοὶν οἰ μὸῦ (σοῦιρ. Βοιι. Υἱ. 16 8.). ““Ηθῃοα {π6 
ἀϊδιϊποιΐίοῃ Ὀοίνγθο Ιηϑϑίου δηα β]8νὸ ἰβ [60 
Υἱγίι Δ} οΟὈἰϊεταϊθα. Τὸ 6 ὑπὸ ον ̓8 ἔγϑϑιηδῃ, 
δηὰ ἰο 6 ἐμ6 [ογὰ 8 βαυθ, αγθ [86 βϑιθ [Ίῃρ, 
Το 1οτὰ 5 Γγοϑδη 18 οη6 σγῇοτῃ (86 Ἰογὰ ἢ88 
γτοαοομιοα ἔγοιῃ ϑιδίδη, δηὰ πιδάο Ηΐβ ον; δὰ 
ἐμοὸ [ογα᾽ ε βίανο 18 δἷδο οὔθ σβοῖὰ Ομ τὶδὺ ᾿δ8 
Ῥυτοδαβοὰ ἴον Ηἰπιβοῖῖ. 80 μδὶ πιδϑίοσς δηὰ 
δἷίδυε δίδῃὰ οὔ (89 βδπ|0 1670] Ὀοίογο ΟἸσιβί. 
Οοῦν. Ερὶι. υἱ. 9." Ηορνακ.] 

γεπβ. 283, 21. ἦἷ1δ σοῖο Ὀουβδῖὶ τὶ 8 
Ῥχὶοοϑ.--- Τὴ ἰπουρῃῦ οὐ Ὀοϊοπρσίης ἰο Οἰιεχὶβί 
Ἰοδὰβ ἰο ἐμ σγουηὰ οὗὁὨ {118 τοϊδίίΐοῃ, υἱΖ., {110 
Ῥυτγοδαβο οὗ ἴμ6 Ὀοϊϊονοῦ ὈΥ Ηΐπι (οοσιρ. τἱ. 
20).--- σοῦ {π18. (86 ὀχβοτίδιϊοι [0] ονγϑ, ποὺ ἴο 
Ὅ6 δ᾽ 116 88 ἴο {16 ΟὈ] χζαϊΐοη ἐμ8 ἱπιροβϑοαὰ, ὈΥῪ 
οοτλΐηρ ὑπάοσς βουυϊ δ ἰ0 πι6ῃ.---ΘΟΟΙ1Θ ποῖ 
[86 βοσνυδιῖβ οὗ ΣΔ61.---Α8 ἴΠ6 ἰγδῃβιιϊοι [0 
86 Ρίαγα] δῆονβ, μΒὸ 18 δθγ δἀαγοβδίῃηρ ἰμ6 ΟοΥγ- 
ἐπιδίαπβ δἱ ασζο. Ἧ δὶ ς ἀΐδβυδάθβ [θη ἔγοτω, 
18 ποὺ β' ΠΡ ΪΥ πιο - Ῥ] ο δίς ἢ ΖΘΏΘΓΑΙ, δ δοι ]]- 
δῆσο νὶ ἢ ἰΠ ΙΓ πη ΠΟΥ] ἀΘΙΏΔ(Β: ΒΟΥ γοῦ ππάπ9 
αἰϊδο;τηθηὶ ἰθ υμδὴ συΐϊάθ8; ὉὈυΐ ΓΑΙΒ6Ρ δυο ἢ 8 
ΒΌ ΒΟΥ ΘΠΟΥ ἰ0 ΡΟΡΟΪΆΓ ορἱπίοῃ 88 σοι ]ὰ οδ89 
ἐποῦλ ἰο βοοὶς ἃ οὔδηρα ἰῃ (μοὶ ΧΙ ΘΓ] Βοοὶδὶ 
Ῥοϑβιείοη (80 Ετὶίζβοιθ δὰ Μογογ). Ῥδὺ] ἰβ Β6Ὲγὸ 
βδονίης [86 ΟΠ γι βιίϑη 514 Υ 68 8 ἰγχ868 οὗἉ Γγϑοάἄοτση, 
δύῃ ὑηάον ἐποὶν ουὐἰ αν γοῖο. ΤΠ Βανοβ ἢ 0 
ΔΙ6 ΟὈραϊοηί ἰο {οἷ τη 50 ὙΒ (Ὁ (6 ογ ΒΒ Β8Κ6 
(1 Ρεοι. 11. 18), θεϊοης ἰπ ἴσαν ἰο ἢο ϑη. Ηθποθ, 
πὸ ΟΠ τ βιΐίδη, ἀθανὶν ρηγο δὰ απὰ οδ]]οαὰ ἔσγοιι 
δἷη, ἀθαὶῃ δηὰ {πο ἀοϑυ]ϊ, ἰο ἔσθ ᾿ ΌΘΡΙΥ, Βιου]ά 
τηδῖκο πἰ τ 561 80 ἀορθμαθῃϊ ὁπ ΤηΔΠ, 88 ἰο ἐπι αίηο 
δῦ 6 8 ποῦ ΓΘΔΙΪΥ ἔγοο, ουθα βου 9 84 

8 ΤηΒίοΣ ΟΥ̓́ΣΣ δἷπι {Ἐ.68807).---Ἰ,968 1 δοσογάβποο 
αὶ (Π6 ἐτηπηοαϊαίθ σοππθοίΐουη. Οπβίδπθν βαγε: 
ΦΝῸ οῃὸ Ββιιουὰ δργορδὶίθ δἷβ σὰ ἔγοοάοια, οἵ 
ηἷδ ἔγσὰο ϑυθ)]θοϊίοο, ὈΥ Βδογι ποίη πἷα δι ἴθ 
ὉΠ ΒΘ ον τ᾿ δίογϑ ΟΣ ΘΟ ΡΒΠΙοη8.᾽ 70 βὺρ- 
ῬΡΟΒ8 8 γϑίθγθῃσο ἤθτο ἰοὸ δίαυέδ, ᾿πρ᾽ γίηρ {δαὶ 
(ΠΥ ΒΒου]ὰ ποὶ Βουῦυϑ τβϑῃ βου ὶΥ (ἘΡΆ. νἱ. 6); 
ΟΥ ἰο ἤἔγοοιωθῃ, (μὲ ἸΏΟΥ διιου]ὰ ποὶ αὶ οὔ 
ἰμοῖν ἸΙΌΟΥΙΥ ΟΥ̓, πο που]ὰ 6 ὈοίτοΣ, ἐδαὶ 
1860 δου] ποὶ ὈΘΟΟΠΙΘ ΤΩΟΥῚΥ δου ͵οοί ἴο τιθῇ, 
ἴδ ἢ ϑΥΓδη(οα.---Τ}0 π᾿ ΒοΪ6 αἰ ζγθβαϊοῦ ἔγοϊῃ υεῦ. 
17 [οπἰοσθὰ Ὡρὸὰ ὮΥ ἨΔΥ οἵἉ 1ἸἸυβίσαι ο}, δ 
οοποίυ 98 πὶ δὴ Ἔχμοσίδιϊο Θοϑοπ  8 }}} ἐδ 
88Π160 88 ἷπ Υο}. 20.--- Βοσϑῖπ ΘΟ ἢ ΟἿΘ νυγῶδ 
οαἹ θᾶ, Ὀσϑίδβεθῃ, ἴπ ὑπαὶ 1οἱ ἷτο σϑιπαΐῃ 
τ Οοᾶ,---Ηργο δἷδο ἐμ6 Θπι ρ8518 15 οὰν 180 
ὙΌΣ “Ἶπ {δα (ἐν τούτῳ); δηὰ 115 δηϊθοϑόθηϊί 
ἀθῃοίθ8 ἐμαὶ τεϊαίϊοι πῃ ᾿ἰἴδ ον 8 ῬΡΟΥΒΟῚ οΟσα" 
Ρἱοα ψῃθ σα] θὰ. Τὸ δαὐυποὶ “νὰ ἀοά᾽’ 
παρὰ ϑεῷ) 18 Βοιιοννδὲ ΡΘΟΌΣΑΓ. [ὑ ΤΩΒΥῪ ΤΩΘΔΕ: 
ἰγοοίϊηρ ὶ8 ϊηὰ ἰονδσὰβ ἀρὰ 85 ἱῃ Ηἶδ ῥχϑ' 

Β68690 (Ξεένώπιον τοῦ ϑεοῦ) ; ΟΥ: 88 ἴῃ Οοἀ᾽ 5 δῖσαὶ, 
ἰαπφμαπι ἐπ δρεοίαπίς δεο, (ἀτοίϊ8) ; (ΘΟ. δ. 
χα δ. 2; Ερδ. νἱ. 6), οὔ: ἰὰ δοπιηπηΐοι ἩΪῸ 
αοὰ. Τ8ὸ ἑπ)υποίϊοι του] (μ6η Ὀ6: “]6ὲ ΦΥΘΓ 
ΟὯ68 σοπίϊηαθ ἰῃ δὶδ οτἱαὶπαὶ δοπαϊιίου δὰ χοΐδ.: 
(Ἰοῃ 5; δῃηὰ γοί 80 οοπάαιιοὶ δἷβ δϑὔδὶσβ ὃβ πο ἰο 
αἰδίατ Ὁ δἷθ 6] Οὐβῖρ 11} αοα ἐπ ἱμο.᾽ ΤὨο 
Ἰδδὲ ἱπί ογργοίδιϊου 18 ὑμαὰου δίθα]γ ἰο Ὀ6 ργοζοστοὰ 
88 ἱπιγοἀμποίης 8 ΠΟῪ ἐμοῦ Ἰροῦο ἀφ βηϊ ον, 
δηα βυ 0} 8. 0η6 ἰ00 88 ΤΟΙοΥΒ 1.8ὲὲ Ὑ ΒΙΟῊ 18 πἰπίοά 
αἱ πῃ τοῦ. 28, ἰο ἐΐ8δ ῬΓΟΡΟΡ σοπηθοίΐοι νεῖ 1}9 
δΔοβοϊαῦθ ῥγϊμοὶρ]θ οὗ Ομνβιΐδη 16. [“7ὸ 1ὴγθ 
ὯΘΆΓ ἰο ἀοἀ ἰδ, ἐΒβογοίογο, (86 Αροβί]θ᾽β ρσοβοσὶρ- 
(οι Ὀοὶδ ἔος ρϑᾶσθ δηῃὰ δοϊϊπθ85.᾽ Ἠορακ.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, ΟἈλνιριαπέίν α ἰδὲ αδεοίωμία τεϊσίοπ ἰα αἰπιϊη- 
δυϊδηθαὰ ὉΥ ὑμ6 ἔδοί, ἐμαὶ ᾿ξ ἰ6 Κ68 Ἂρ ἱπίο ἐϊβ οσι 
ΒΡΟΓΘ ΟΥ̓ΘΡῪ ἰορὶἐἰπηδίο οσουραιϊοη ΟΥ διποίλοιυ 
ἰ 110; δηὰ οἱ 6} ΘΏΠΟΌΪ68 1 ὈῪ 18 βαποιϊγὶης 
ῬΟΥΘΡ, ΟΣ ΔΙΙΟΝΒ ἰΐ 88 δβοιηοι ἰπρ ἱπα ογϑαὶ, 80 
ἴδν 88 118 Βρ᾽ εἰ] νοῦ 18 Θοποοσμοὰ, 86 οοῦ- 
ἰγαϑίβ ἱπ σοὶ σίου δοίη Φονγ8 δπὰ Ἡθδίθοε, 
ΘΧΙΊΘΓΒΑΙΪ βγη θο] σοα ὈΥ οἰγουμηοϊδίου δθα ὑποΐτ- 
ουπχοϊδίοη, γϑη δὴ ἰῃ 186 ΟὨ Υἰ βί δ ΒΡΏΘΓΘ: {μθ Γὸ 
{6 ΟὨἿΥῪ ἰδίηρς τ ὨοΝ 8 6] νδ)]ὰ δὰ ἱσωραγὶβ 
γα ]6, ἰ8 ὑπ6 οπὐοσὶης οὗ δη, ὙΠ 1118 ΘΠΕ ΓΘ 
ῬΟΥΒΟΒΑΙἰγ, ἱπίο μον οονγοηδηὶ νἱἱ} αοὦ. ΤὨῖβ 
ἴα Κοθ ρἷδοθ ὉΥ ἔδὶι---ἰαἰἢ πο οσκα ὉΥ͂ 
Ἰογθ; 80 ἰμαύ {86 Ὀποϊγχουχϊησὶθοα, τ ὴὸ ἰ8 {δι 
ζουπά ἰπ δἰ ἢ, 18 1ἶϊχὸ ἰο ἐμι9 οἱἰγοιυτησίϑοα, τ δο ἴῃ 
Εκὸ ΤΩ ΠΏΘΡ Ὀο]ΐονοβ. Ἠδησο, ποῖ. ἴη9 016 
ΠΟΡ ἰδμθ ΟἰΒΟΓ 88 ΔΩΥ ΤΘΆΒΟῚ [ῸὉΓ Ῥϑβδίηρ ουἱ 
ἴχοιῃ ᾿ἷβ ον βίδίθ ἰηΐο ἐμαὶ οὐὁἁἨ {86 ΟΙΒΕΡ; δ8 
ἱβουρῃ οἰγουπιοϊβίοη, ἐπ6 ἰοΐοη οὗ Ὀοπάδρο ἴο 
(86 ἰανγ, ὝΘΟΥΘ ἈΠΎΥΟΣΙΕΥ οὗ ὁ Ομ Υδιΐδη 0 88 
Ὀδθη ἔγοοα ἔγοια ἔμ ἰδ ; ΟΥ 88 ἰβουρῇ υὑποὶτ- 
συπιοΐβίοπ, ἰ|6 δἷρη οὗὨ 84 Ῥοβίιΐοη ουἱϊδίἀθ 186 
οοὐδθηϑηΐ δηὰ Ῥσοπΐδο, ΟΓΟ 8 Βἰπάσθγβηοα ἰὸ 8 
Ῥϑγιϊοϊρδίΐοῃ ἴῃ (Π8 88}1)6.--- ΤῈ σομιΓδβίβ 8130 
οὗ οἱν!! 118, δ}. 88 ὑμοβῈ ΒΟ οχὶϑί Ὀοῖ τ 6. ἢ 
18 δἷανο δῃὰ ὑπὸ ἔγϑο, ᾿᾿Κον 80 υδῃΐβῆ, 850 ΓὩΥ 88 
10 χοϑρϑοίβ ἰδ9 ἱμιταργὰ 1116. ΤΒῸ β'ανθ, δα ὃ6- 

[6 ΤῊ ῥγβοίίοο οὗ 80} π|’} ὁπ « «ἸΓ πος ἦε ἀἸρο τε σα «Ε 
δἷλνθ Ἰηγκοῖθ, δυο ἢ 845 πιυδὲ ἢαῦο Ὀδθοὴ δὲ Οοσγίδι." 
ΒΤΑΝΙΞΥ. Βαὲὶ ἰδ Ρ] ΔΙΌ] οουἹὰ ποῖ θὸ πο τηΐπηρ Γοίογγοὰ 
ἴο ἴογθο. Ἰπουχκὴ οηὰ, Α. ΟἸατῖκο δηὰ οἴμοῖθ δὺ ςοῦ- 
βίγυθ ἐμ Ραδδα(ο.] 
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Ἰοισίης ἴο Οἰγίδὲ, 9. ἃ ἔγϑθοιαδῃ, Ὀουπά ΟὨΪΥ ἰη- 
ὙΦΡΟΪΥ τὸ Ομ γίπο, τ Βοι ΒΘ ΒΟΡΥΘΒ πῃ ουουγιἱηρ 
ψιϊσὰ 6 δὰ 8 οἰΐμ ον ἰὸ ἀο ΟΥ̓ Βυ 8 Ὁ ἴῃ ἷ5. Ροδβὶ- 
εἰοη ; δἰῆσοθ 'ὸ ἀοθ8 δηὰ βυ δογβ ουογυί πίῃς [0Γ 
ἨΐῈ βαῖζο, ογῦ Ὀθόδι8θ9 ἰὲ ἰβ ὑδ6 Ὑ1}} οὗ ἰδ μοτὰ 
ἐμαί 9 βῃουὰ ἀο δῃηὰ βυϑδον ἰδὲ σοὶ ἰδ Ρο- 
δἰιϊοα ἱητοῖνοα, δπὰ τ 8 βιουϊὰ ΠΟΒΟΡ Ηΐπι, δηά !ᾧ 
Ῥτονθ ἐμαὶ σοπιμπῖοῦ πεῖ ΟὨ ἰδὲ τθα κο8 8. 860 Γ- 
τδαὶ ἔδιτδ διὶ δοιὰ σϑδίουβΌ Ομ ἰδ οὐβοσ πδηὰ, 
ἐμα ἔγοθιγδα, 88 ἃ Ομ τἰβεΐδη, ἰἱ8 Ὀρυπά ἰο ΘΟ Υἱδί; 
15 δοὶβ ργοσϑϑα ποῖ ἔγοπι οδρσχγίοθ, θα ἰπ οοπδβίδηίΐ 
ϑα)οοιίου ἰο Ομ εἶϑι᾽ 8 νὶῖ}}. ΑΒ ἃ Ῥϑύϑοῃ ὙΠ0 ἰϑ8 
οαἰαταϊν ἀοροπάθηλ οα Δποίμ ον, 6. ἃ γϑοπιδ ἢ 
ψίθη ἰῃ οοπιαισηΐοη ψἱτὰ (τ ϑί, δἷποο ἐπ ἰδ ἀ6- 
γοϊίοη ἰο ΟἸιγίϑὲ, 41} ἀϑρθηάθηοθ ΠΡΟ; Οὗ ΘΓ τη ἢ 
8 ἀο8 6 ΔΙΓΑΥ͂ ; 80 ἐ5 [ἢ 6 ῬοΓγδοῦ Μ8Ο 18 Οὐ ὙΔΡΪΥ͂ 
ἱπἀοροηάδπὶ οὗ δυοίμογ, ποθ ἃ δογυδηί ὉΥ ἰιὶβ 
οοὐποοιῖου ΨἱΓῈῸ Ονὶϑῖ, δῖῆσο ἰὴ ἰἷ8 δπίΐϊγο ἀθ- 
Ῥϑθάθησο οὐ Οἰιγῖίβι, 41} δγο γαῦίηθϑβ, δυϊδί ον 
ἴντοα ἷ8 ουὐϊψαγὰ ἰπάἀοροπάθμηοο, ἰδ χοιηογοα. 
ὅδυ" δῖὸ ὈΟΙῺ 6586 η 8} 811; διὰ ὑπὸ β]δ γο 
89 ΠΟ ΣΘΆΒΟΩ ἴἰ0 Βίγῖγϑ δέν ἃ σῃδηρο οὗ μἷ8 ὁχ- 
ἰογη8) ροϑίιίοι, 86 ἰἴ εἷ5 αἱ κεἰ 86 ἃ ἔγοο Οἰεγἷδ- 
εἶδ τοδ ὙἼ0Γ6 δοῃαϊιτοηδαὰ ὉροἉ ἰὶ. 
[05 δἰϊοχοῖμοῦ δποίδοῦ ἐπίηρ, δον, τ ἢ 

Ὑἱἰιππ (πο Ἰἰπιὶι5 οὗ σι νἰθίθπάοπι ἃ ταὶ ἴγρο- 
Ῥτοβϑδὶ Ὁ}]6 γοδοίϊοῃ δυῖβοϑ δρδαίϊπει β] νοΐ κ, 
οὐ τἰιὸ ρμϑτὶ οἵ βΒυοσὶ 85 τῖβιυ ἴο Ὀ6 ΟἸ τἰβιδηδ, δηὰ 
ἰο Ὀ6 οουπιίθὰ 8 ρδτί οἵ Οδτιβϑίθηάοτθ, ΕῸΣ τα 
Ὑ80 δ ἀοδιϊηθὰ οδο ἀδΥ (0 αν ρϑγὶ ἰη ΟἸ γίδι, 
6 ϑου οὗ Μϑδῃ, [80 ϑεαγνίουν οὗὨ 81} (ον ἱμβουσὰ 
167 δδΥθ ποὺ 88 γοῖ δῺΥ δοίιιαϊ ρασγὶ ἰῃ Ηΐμ), 
ΔΙῸ αὐϑῆ, οἱ ἐπί δοοουπὶ, Ὀουπὰ ἰο δανο ἱμποὶγ 
ῬΟΥΞΟΠΑΙΙΥ τοϑροοίθα, πὰ δῖὸ ποὺ ἰο Ὀ6 ἰγοδίϑα 
ΔΙ αΥ8 88 ομδίίοϊθδ. [{ 18 ἱποοπδὶϑιθηὶ, ὑἐμογοϑίοσο, 
αγῖτ ἐμ 9 Βρίτιῦ οἵ ΟἸ νι δ δ, [0 δ ἢ. 88. 888 
ἴον Ομ νι ϑεδηβ, ἰο Ῥγοϑυϊηθ οὐ ρογροιυδίϊης Ὀοη- 
ἄδχο; δὰ Ομεἰδιδηάοι οὐ ποὺ (ὁ τϑϑὲ ἀπε] ἱἰ 
125 πὶροὰ ουἱ (δὲ5 βίδίη. ΒῸΡ δυο ὃδ8 Ὀθοῶ 
ἰμο ἰθβάϑμου οὗ ἐμ (Δοϑρ9ὶ ἤγοτῃ (6 Ὀορὶ ππΐπρ. 
ΕΤΟΥΣ δίῃοα 86 ἤγδὶ δϑῃίυτίθδ, 'π Ῥτορουιοη 88 
Ομ γι ιϊδηῖϊν Π458 ραϊποα ὑμ9 Δδοθβάθπου, δ 88 1ἰ 
οροταιοαὰ σῆοσοὸ δῃηὰ ;βογὸ [0 ρμυὶ 5 οπὰ (ἰο 
δἴδυθυγ. 

2. ΟἈνιδέίαη Εἰ γεοάοτε.--- ογὸ ἰδ δβοτηθι ἷπρ, 
Ετοϑὶ ἴα (89 “γ"δεάοπι οὗ α Ομ νἐπιΐαη, ἰπίο τσ ἢθ 
Μ88 Ὀθθ ᾿ἰἰδοὰ ὮΥ ἔδί(ἢ---ἃ ἔγοθάοτα τ βογοΐὶπ μ6 
8 ἰγοοὰ ἔγοπι 6]] ἐπί ἢ 48, δπὰ 8 ἱπἀοροπάθϑας οὗ 4]}, 
δὰ γοί, (ΒτοῦμὮ Ἰοτθ, 18 {Ν0 βογυδπὲ οὗ 4]1. (β66 
Ιλ ον 8 τοι κϑΌ]. ἰγοδιΐβο, ὙΝ6 ἢ. ̓85 ἰδ 
1116). 1 μι ἔαῖ, τ] ἢ ΔΡΡ ΘΙ Θπ 5 [89 οἰογηδὶ 
νογὰ οὗ Θοἀ, διὰ θ680148 ἐδ ἀπδοοὴ δηά ἔαίαγθ 
πον ὰ ἀἰβοϊοδοὰ ἐπογ οἷ, 6 δοαυΐνοδ ἰδο ρῥἱϊ χτὶπι- 
8686, σὰ ἸΟΟΚΘ ο ὑπὸ ἔββαϊοη οὗ {818 τννου]ὰ 
88 ῬΑΔΕΙΏ ΔΎΔΥ, δη Κϑορδ ἔγοπι 8]} οπίβερ]ο- 
πιδηΐ ἴῃ 118 Ὀα51Π658, ἰπ (8 δοπῃοοίΐοη8 δπὰ μΡο8- 
δεβϑίοῃδ, ἰῃ 18 '59 δηἃ Θηὐογιμοπί; ΠΟΥ 8110 8 
δίηβο!  ἰο θ6 σερίϊγαιίοά ὮὉγ ἰϊ. Υοί, οὰ ἐδ 
οἰδον ᾿ἰδηὰ, 80 Ἰοῃβ 85 ΒΘ 18 οαὐπγατὰϊγ οοσυρίοὰ 
ΠῚ ἰὑ, ΒΘ ΟΥ̓ΘΣΊΟΟΚΒ ΟΥ πορὶοοίθ ποίμίηρ; δα 
ῬΆΪΠΟΥ ὈοδίΟΥΘ ΡΟ ἰξ 8}} γοαυϊαὶϊο ἀυγ, σαγο, 
δηΐ ογογδίσεῖ; δἰζοπάϊηρ ἰοὸ ἰδ, τα] μΒ6 βϑίδπὰβ 
ἸΏΜΔΣΟΙΥ δυουί ἰς. ΗἹε οἰἱοῦ οσουραίίοι, υἱζ : Ὠ15 
ΘΑΓΘ [0 ὑπο κίπράοῃι οὗ ἀοἀ δηὰ ζο 8 ρασιἰοὶρα- 
ἰοῦ ἴα ἰΐ, ῃ9 15 ΠΟ ΔΥ βυδοτα (ὁ Ὀ0 αἰοίατγυοὰ; 
δηά, [ὁΣ (86 θα κθ οὗ ἰδοὸ πἰᾳὶιοεϑί χκοοὰ, Π6 ἰβ δ]- 
ὟΔΥΒ ΓΟΔΟΥ [0 Β6ΟΓ1Ε06 οΥϑυγ(ἰηρ 6166, ΒΟΎΤΘΥΟΥ 
ἄξει; ἰπἀθοὰ, ἴῃ 8]} νῖδ βαυίηρ, διὰ μβοϊάϊηρ, αῃὰ 
Ὀ5ΙΏρ, Ὠθ 15 ᾿ηθηξ ΟὨἸΥ Ὁροὰ ΠΟΙ δ6 ΘΆἢ ΒΟΡῪΘ 
186 Μοτὰ, Τατίμος Ηΐβ ὁπιάβ, ργουϑ εἰπιβοὶῦ ἰο Ὁ 
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Ηἱὶβ ζοϊοννον, αηὰ ἀο ὀυϑγὺ ἐπίῃ ἰπ Ηἰβ πϑὴθ 
δηὰ ἰο δὶ9 Ποδοῦ (χ. 8]. 60]. 1ἰ1. 117). --οϑο δὶδὸ ἱπ 
ΤδΥΓΪαρ6 ἢ6 δἰπι8 δὲ ὑπὸ Βδῖηθ ἰμίπρ, ὈΥ͂ Π18 ἰ6ῃ- 
ἀογ βοϊϊοἰϊαἀθ ἴῸΓ [εἰ8 νὶΐθ, ὈῪῚ Ρῥίοιιβ ἀοπιθϑιίὶο 
αἰδοῖ πο, ὈῪ δοαυϊδίτίοη οὗ ἃ ᾿νε} οοὰ, ὈΥ 6.κ1}} 
διὰ δαάδ)γ ἰπ ἴμ6 υδὸ δηὰ διη)ογιποηὶ οὗ ἰθπ)- 
ῬΟΓΆῚ] κοοάβθ, ὈΥ τηοἀονύδίϊοη, Ὀομοῆσθηῃσο, δίς. 
Το βδιηθ ο]ἀβ χοοί, αἶϑο, οὔ 100 δηά βόῦσον, 
δηὰ οἴ μὸ τδγὶουϑ ὀχ ροῦίθῃσοβ δι βίη ἔγοπι (ἢ 6 
νἱοἰδδὶι 98 οὗ 116. [ἡ {18 8180 ἀοοβ ὑμ:8 Ὁ γ]8- 
(δὴ πιδὶ πίδίη δἷβ ἱπτατὰ Τγοϑάοῃ. Νοῖί ἐπδὶ ὁ 
ἰθ ἀογοὶὰ οὗἩἨ ζοο] πῃ 7---ποῖ ἐπα δ6 Δἕθοὶβ ἃ βίοϊσαὶ 
ΘΔΡΔίΕΥ; Γαι, ἰὰ ὑπ πιϊαδὶ οὔ ἀθορ ϑιμοίΐ 008, 
818 δὶπλ 18 0 ῬΥΘΘΟΥΥΘ 8 ΙηϑΒίοΥΥ ΟΥ̓ΟΡ δο]ΐ, πὰ 
κὸν σοπιροδοὰ ῃ αοα; 80 ὑμπὰϊΐ ᾿ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΣ ΓΘΒΟΪΥΘΒ 
1186}7 ἰηΐο 8114] χναϊίυαο; δηὰ ρδίῃ, ἰηἰο δ] 1αὶ 
γοβί χηδιίοη ; δ9 18 ΘὨ ΓΔ Ι]θα ὈΥ πΟ δθοίζοῃβ, 
89 18 συγ θὰ ΔΎΘΥ ὈΥ͂ ΠΟ Ρδβϑϊομδὶθ ἀθϑίσϑβ. 

[8. Πηρογίαποοε οΓ ὑπὶίν ο τεϊσίοιια 7ζαϊί ἐπ 
πιαγτίοα ἰϊ7ε.---- Αὐοοτάϊης ἰο 1.8 ἐἰγὰθ 1468], Σ.8Γ- 
τίδρχο 18 ἐπ υπΐοη οὗ ἃ δὴ δηὰ τνοδη ἰπ (ἢ οἷν 
ΘΗ ΓΘ Ρουβοιδ εἶθ8, δὰ [ὉΓΣ ἐποῖτ θη ἶγ6 ΘΑΥΓΒ]Υ 
οχἰϑίθηοο. Βοίπρ ταυῖυδὶ σοι] πη 8 οὗὨ ὁδοὶ 
οΟἴΒΟΡ, (ΠΟΥ σοπιδῖηθ (0 ἤογτλ 8 Ἰδυβοῦ δηὰ οοπι- 
Ῥίοχ 8019; ““ΤῸΡ ΠΟῪ 8ΓΘ 80 πιο ἐνϑὶῃ Ρυΐ 
026 βοθὴ.᾽᾽ Βαὶ ἰπ οτάονῦ ἰο 80 ρογίθοιϊου βηυὰ 
ΒΔΥΤΊΟΣΥ ΟὗἁὨ (πὶ πίοι, δηα [07 ὑπὸ Ὁ] ]πιοηί οὗ 
Θηἀ8 ἔονγ τ ποῖ ἐξ τγδ8 ἰηϑεἰυϊοα, 1 16. ΠΟΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ 
(μα ἐμ γὸ ὍΘ 8 Ῥγϑυδι ἱηρ {6110 δὶ ἴὰ ἰδοῦσι 
δηὰ ΖεοἸΐη, ἱπ ὁπἀβ δπὰ δἴτηβ, ἰὰ ἰηἰογοδίϑ δυά 
Ρυγδυΐίδ, ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ τϑϑροοὶ ἰο (ποὶγ παίυγδϊὶ, Ὀὰϊ 
8,150 ἱπ γοϑροοὶ ἰο τ οἷν δρὶ τἰ 4] 06. ΤἘπ8 ΟὨ]Ὺ 
οδὴ ἐποὶν ἱπθυθηο6θ ὁπ, ΘΔ0 ἢ ΟΒΟΓ ὯΘ ΚἰπαΪγ, δηὰ 
(ΒΟΥ ῬΓΟΥΘ πιυΐυ 8] ὨΘΙΡΟΓΒ ἷπ ΟΥ̓ Πα ΒΟΥΤΟΥ͂, ἱῃ 
ΘΕΆΓῸ8 δηὰ ᾿ΔΌΟΓΤΒ; ὑπ 8 ΟΠἸΥ ὁ8 (ΠΟΥ͂ ῬΓΟΡΟΓΊΥ 
οοπέρὶθυϊα ἰο 86 ἈΔΡΡΥ ἀδγοϊορταθηῦ οὗ οϑοὶι 
οἰ γ᾿ 5 σμδδοίθυ, δπὰ δ} δ] οοῦρογδῖθ [Ὁ [80 
ἰγδϊπίης οὗ ἰμποὶν ομ άγθ ἀπά τἸωδηδρβοιηθηὺ οἵ 
μοῖρ ΒοΌΒΟΒοΙΪἂ; ἐμ ΟὨΪΥ οδὴ (πδῖ ποοὰ ὉΘ 
γοδ]ἱξοὰ, ἴπ 81} ἰΐϊα 1] 698, τοῦ τν88 σοηίθπι- 
Ῥνἰδιοὰ το ἰὺ τδϑ ογἀδϊποὰ ἐμαὺ ὁπ βμου]ὰ 
ποῖ ᾿ἶνο 8] οὔ ὁ.᾽ 
τ {90]1Ὁὁ 5, ποτ ΐογο, (δὲ Ῥγθοΐϊβοῖὶυ ἴο ἐδ οχ- 

ἐοῃί ἐμαὶ {μ6 96] οστ δὶ δΌοΥΘ Βροόκοι οὗ ἔδ1]5, 
{Βογὸ Μ1}} Ὀ6 8 ἰδοὶς οὔ ϑυιραίην δηὰ οοὔρογδίίΐοι, 
διά οοοδδίοι ἔρθῃ οὰ Ζζ0Γ δ] θη αἰΐοι, βίγ 9 δὰ 
βορδαγαϊΐοῃ. ΤῈὸ ρογίοθοῦυ οὔϑῃθβϑα οὗ ὑπ6 8688} 18 
ἷπ ἀδηρμος οὗἩ δοίης ἱπίοσσυρίοα δῃὰ Ὀγόῖίθῃ, 
τ ΘῈ {Π 070 8 ποῖ 8180 ΟὨΘΏΘΒ8 Οὗ δρὶγὶῖ. Απὰά ἴὸ 
Β.0Νι 6Υ]]} απ ὰ ὈἱΓυΟΣ ΘΟ; θΘαιΘη068 40 {.)ο89 ΘΟ Υ8- 
ἐἶδηβ ὀχροδβα ἐμοιηθοῖνοθ 0 ὈΘΟΟΠΘ6 γΟ] Δ Ρ}]Υ 
Δ}}16ἃ ἴῃ τοδυγίδρο ἰο {86 σἰἑ]άτοη οὗ {818 ψου]ὰ, 
ϑαρροκίπᾳ ἰμοὶν ἔα βίῃσεγο, ἐπ θομὰ σοὶ 
αὐἰίο5 μοι ἰο ἐμποὶσ Ῥδυίῃοῦβ ὁδὶ ΟὨΪΥ Ὀθ ἐπ 9 
ον οπ6 οὗἩ ἰδ6 πείυγαϊ Ἰ᾿ἰΐθ6. ἴῃ 48]} ἐδμοὶν 
ἀθορϑὺ Ἔχρουῦῖθῃ 98, ἱῃ 4}} ἱμοὶγ τοοτῸ ἱπιρογίδηί 
ΒορΘ8 884 αἴπϑ, ἰβοσοὸ 8 ϑββϑηίΐαὶ δπὰ 'γσγϑοοῦ- 
οἰ]8 Ὁ1]9 δηίδοπίβια. “Ἅ ΕῸν Ὑβδί [610 νυ ΐρ μδιἢ 
εἰ θοῦβη 688 πλιὰ ππτὶ  ΘΟυ ΒΗ 688 1 δηιὶ ν᾿ μαὶ 
σοι απίοη Βδί Ἰίσαὶ τῖτι ἀδτκηθδβ ἢ δπὰ τ δὶ 
οοησοζὰ δδ.} Ομ γίδὶ νεῖ Βο] 1] ἢ οὐ τὺ ρϑγὶ 
80} ἢ ἐπαὲ Ὀοϊϊουθὶ τὶ τ δὴ ἰηθ 49] ἢ δὰ νι μδὶ 
ατοοηθμὶ δ} {Π6 ἐοπιρὶο οὗἩ αοἀ νι 140]8 τ" 
ΒΔΡΙΉΔΟΩΥ, ἰπ δυο 058868, ὁΔἢ ὈῸ ῥΣοΒβουυ α ΟὨ]Υ 
ὉΥ ““δρτθοσηθῃί ἰο ἀΐβαργθθ,᾽᾽ ΟΥ ὉΥ͂ 8π ἱποοῃϑβίβ- 
ἰθπέ δηὰ ἱγκβοῖηθ δορὶ ποθ οὗ δδὸὰ συ 89 
868 οὔ δ86 οὐ ον ἰπ ἐπ ρσγϑδίοσ ρατὶ οἵ {089 
Ῥυγϑυΐα διὰ Ρ]θαβυγοθ τσ ἰηνοῖνθ {μ 6 Ὁ ΘΟτα- 
τι ποϊΐοη. πὰ σῆθη ἰπογο ἰ8 ποῖ ἴῃ ἴΠ0 
νου] Ἰσ ἃ οοηνίοἰΐου οὗἨ ἰδ 8 βυροῦίογ νοσὶ οὗ 
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τοὶ κου, ἀπά ἃ οοπδί ἀογαίο δδοοίίοη, ν᾽ σὰ (910 - 
δί68 ννυπδῦ ἰΐ σϑηλιοῦ Βίναγθ πη, (.)9 οὔοοι ἀροὴ ἰδ 
τοὶ σίου ᾿ἰἴ6 οἱὐἨἉἁ {6 οἰ Ὁ οδἢ ΟὨΪΥ Ὧθ αἀἰδαβίγουβ. 
1Τιβιοδι οὔίϊαι Κι Υ ἐγιαραίμν δηθὰ υγ  Βογδοὁ 
80 Ὠοϑα [Ὁ] ἴὸ {πὸ ου]υϊναϊίοι οὗ μον, ὑμογο ἰδ 
Ῥογροίυλὶ οὐδίγυοίίοη ἰηϊογροβοὰ ἰπ [86 ΨΥ οὗ 
ΟΥ̓ΘΥΥ ἰχδον ἀυαίγ. Ηουβομοὶά χοἰ κίοη ὈΘΟΟπι 68 
᾿πηροββὶ] 6. Απὰ 80 4180 86 τσοὶ ζίουϑ ἱπβίγυο- 
εἴομ δπὰ ἱταϊηΐης πο (πὸ ΟΒγίβιϊδη ρδγθοὶ 
ψου]ὰ οὀχογοῖβο ὑροῦ ὑμ6 σμἰἸ χρη, 18 που γα] χϑὰ 
ὈΥ {86 ἱγγοϊ σἰουβ Ἔχϑιηρ]ο οὗὨ ὑμ6 οἰμογ. 

ἘῪῸΡ 86 ον] γϑβϑυ 8 ὑπο γ6 σδ ὍΘ ΠΟ ΥΘΒΡΟὨδὶ- 
ὈΝΠῚῚν ἱπουγγοὰ ψ Βδη σοπγ βίοι 48 ἰδ θη Ρ͵866 
αἴϊον πιαυγίαρο. ΒυΐΠποβο 80 Βανο τοι πίδ 
Βηζαγάἀοα {ἰτοπὶ ὑπ 6Υ ΘΓ ΒῪ ἰηἀυσοιμοηίβ ηχυδὶ 
Ὀοδν (6 θυγάδη οὗ {86 ὈΪαπι6 δηὰ ἰδ κο 1δ 6 60}- 
Βραυθηῦ05, 88 6 ῬΘΏΔΙΥ ΓῸΓ οομδβοηίϊηρ ἰο ὉΘ 
ἘΠΟΊΕΙ γοϊκοά, ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἰοὸ {86 ΥΟΥΥ πδίΌΓΘ οὗ 
{86 τη γτίαρο γἱΐθ. ΕῸΥ ἐλ 9 ΟἸγἰβιΐδη {1106 οΘοῃαϊ- 
(ἰοη οὗ 6 Ὀ]οββϑοά πιδυγίαχο ἰβ8, “" ἴῃ {80 [ογὰ,᾽ 
ΤΙ8 ἰδ δ οὔσο δἰχιοδί γοδδοὴ δηὰ Ὀὶνἷηθ ργθ- 
σΘΡι]. 

ΗἨΟΜΙΠΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΓ,. 

[ὕπε. 12-24, ΤΙ ΐ8 βοοίϊοῃ βοννβ 1. ἐλ6 πιείλοὰ 
ἕη ολίεὴ Οἠτισἰἑαπὶίῳ οηίεγεα ἐπίο, ἀπά τεοοζιἰοπζεά 
λυπιαη «οοἰσίψ. 1. Τὶ 88881]6 πὸ οχἰδιΐηρ δβοοσὶβὶ 
ἰπϑιϊιαὐϊίοπβ ἤγοια τὶ ουΐ ; πιδυείδθθ, ὁ8}}} Πρ 8, 
δοηάϊἰοηΒ ΟΣΘ ἰ0 γοπιδὶῃ 85 ὑπ 6 γ γογο. 2. [ἰ 
ὙΤΟΌΖΕΗΙ ἔγοτα τυ πἴη, βδποι γί ς δὰ θπποῦ] 
6 ἱπαϊνίἀσα] ομαγδοίου. 8. 10 οιμρΙογοα ἰμὸ 
οχἰ βιΐης Ὀοπα8 οὗ βοοϊ οἰ Υ, 88 οοπά πποίογβ ἰμγου ἢ 
ὙΪοἢ ἰοὸ ἀϊδυδο 118 βαυϊῃς ῬΟΥΘΓ---ϑδμοι γὶης 
γεν 5 {ΠΠγουρ ἢ ΒυΒΌθ 45, δ Βυδοδηὰθ ἐπγουρἢ 
τγῖνοϑ; σδίάγθη (του Ρδγοηίβ, δὰ ρδγϑηίβ 
«πγουρ οἸ Πάτα, δὰ οὐθὴ βογυϑηίβ ἰπγουρὶ 
τηδδβίογθ, δη ἃ τηϑβίοθτβ ἰδγουρὶι Βοσυδηίβ. 4. ἴἰ 
δἰπιοα αὐ ὑπ ῥγοϑογυδίϊοῃ οὔ Ῥϑδοθ, 88 ἴὉΓ 88 
Ο5510]6, ἴῃ οοηδίϑίθηου τὶ Ὀοΐηρ ἴῃ αἀοα. ὅ. 
ιεἰκποτϑα ουἰναγά αἰ δι ποιοη8---οουηιΐδς (6 ὁχΧ- 

ἴθ γπ 8] σου αἰ: 0η 85 οὗἉ 1110 πιοτηοηΐ, ἴῃ δοταρετνὶ- 
808} ἩΐΠῈ (86 ἰηνγαγὰ βίδίθ. 7. 10 Ὀοροὶ οοπίθηϊ- 
τηθηΐ τὶτ 86 ουἱνγαγὰ οβίϑίθ, ὈΥ ᾿πιραγίϊης 8 
Ὁ] βϑὶπς ΒΊΟΝ ποτ ἐμ8π δουπηίογδαϊαποοᾶ 41} 
ΘΑΡΓΒΪΥ 1}1, 8. [ε σϑοοποὶθὰ ἰδθ ορροεὶἑθ ρΡο168 
οὗ Βυπιδη οοπάϊιίοη, τοϑάομ δα ΟὈ]  χαίΐοι ἴῃ 
ἐμ ἰοῦ ἐΐ δηφοηάογοα, ταακίηρ (9 8314 γ9 ἃ ἴγοθ- 
τη, δηἀ ρΡυϊηρ {1.10 ὕγοθπιδῃ ὑπο ν ΟὟ χαὐ! οἢ8 
ἴο ΒΟΙΎΘ, δηὰ τηρκίηρ, 4}} δἰ ἷκο ἔγϑϑ, δὰ δ᾽ ἰἶκ9 
οὈἸϊίξειοά. Απά 9. Ιὲ ρ]ασοὰ 41} ἱπ {π6 Ῥγϑβθῆσθ 
οἵ ἀοά, ἰῃ νγῖοβο βἰρεὶ ἐξ δοηβίγαϊποα 6] ΘΥ ΟΣ Β ἰο 
Ἰῖνθ; 086 ΒΟΠΟΥ ὺ υγροᾶ 4]1} ἰο ϑυῦδογγνο; δπὰ 
ἔγοτη ἩὙΓΒΟσὰ ἰΐ ἰην θὰ 41} ἰο ἀοτῖνο ἐμποὶν οὨἱοῦ 
οοὰά. 1. ΤΆε σις πιοάε ΟΥ̓ ργεαολίηφ (λὲ ΟΘοϑρεῖ. 
ι ἰ8 1, ἰο Ὀγίης (89 ἱηάἰνίἀυ.4] ἰο Ὀοϊίονο ἴῃ, ἰονθ 
δἃπα βογύθ ἐμο [ογτὰ; 2, ἰο ἐθ8 6} ἴπη ΠΟῪ ἰο ἐπι- 
ῬτΟΥ͂Θ (Π6 οἰγουπιδίδῃσοδ οὗ δὲβ οοπάϊιου ἰο (6 
ἀἰδβοὶρ᾽ ]π6 διὰ ἱπιργουθιχθηξ οὗ μἷβ ὁμαγδοίον : 83, 
ἴο 850" εἶτα ΠΟῪ 86 5 9 τηδκθ (80 ὙΟΥῪ οΥἹ]8 
ὑμδὺ ῥγθββ Προὴ Ὠΐπὶ ἃ πλθδη8 70 {ΠΠυϑ γα ς [86 
κύϑϑίον ῬΟΨΟΥ οὔ {80 αοδροὶ, δηὰ ἴῸΥ ῥτοπιοίίῃ αὶ 
πὸ ΖἸΟΥΥ οὗἉὨ ἀοἀ.] 

Άτλακκ (ΗκΌΙΝαΚΕ):---ῖ. Τὸ ἐπ ρᾷγο 8]]} 
πίη γ8 ΓΘ Ῥυγ (ΤΙϊα9 ἱ, 16). ΑΒ ἰΐ ἀοε8 ποὶ ἰη- 
ὁυγθ 8 ρίουβ τδῃ ἰο ἀντ }}] ὑπᾶον ζοα 088 ΓΌΪ6ΓΕ, 
Β0 880 ἀο68 ἰΐ ποῦ ἰπαγο ἃ θο᾽ ἴθνοῦ ἰο ἀνγθ}} τυ ῖνἢ 
ἃ ᾿Ἰθαί θη υυϊΐο, [ἡ δ.. ἴῃ 6886 Β6 ἤπάβ δἰπι8ο 
Ἰἰνίηρς τὶ ΒΓ θη 6.10, δηὰ δ6 οοῃβϑηΐ ἴο 
ἂνν6}} νυ εἶτα τὶ ουΐ ἱπιονίοσίς 1} 18 σοὶ ]- 

ΤΗΒ ΕἸΒΒΤ ΕΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΗΙΑΝΗ͂, 
- 

ξἰουβ οΟὈ  χαϊΐ0η8]. 2. ΒΟΣΘ ταυτὶ θὰ Ῥθορ]6 
ῬΓγοΐοββ οὔθ Οδγὶϑίὶ δπὰ οὔθ ἀοτρεὶ, δῃὰ γεὶ, οὔ ϑ 
ῬΑΓΙΥ, 1 ποί Ὀοίδ, οἶοθῶᾶνο ἰο ἰμὸ νοσγ]ὰ, ἢ. 
δ ἰδθῃ σοΥ δι δὴ Οσοσδβίοη [ὉΓ δχϑγοϊδίη 
Ῥϑιϊθοθ δὴ οδαγὶν, τοῦ. 12,18. Αμπὰ ἅὅ. ΙΓ οπς 
οὗ {μ πιασυϊθα ραχίϊοϑ 8 ἃ ὈΘΊΊΘΥΟΣ, ἴθ 6Π 1β (89 
Οἰμον ΡΑΓΙΥῪ βαποι θὰ ὉΥ (δ σοι πΐοῃ οὗ (ἢ 8 
ἸδΡΥΪαρο δβίδίο, δηὰ ἰλ9 ΟὨἸ]Ἰάγοη χα ΒΟΙῪ ἴῃ τὶγ- 
ἰᾳ6 οἵ ἐμαὶ σγδοίουβ οογθῃδπὶ πο αοα Πδ85 'ἰπ- 
δβίϊιαϊοὰ τῖῖὰ ὈΘΙλοΥΘΣ 8 δηὰ ἐπ οὶν ϑϑοὰ. Ο6η. χσὶϊ. 
Ἴ. 4. Αἰ ῥΐουβ ῬΔΥΪΠΟΣ ΤΟΔΥ͂ ὉΘ Δ0]6 ἰο πῖῃ διὰ 
οοηγοσὺ ἷβ ἱγγοὶ χίουβ οοτηρδηΐϊος, ὈΥ̓͂ 168} οὗ 
(86 ψνογὰ, ὑγαγοῦ, διὰ Ομγίβιϊδῃ σοηυοσβδίϊοη. 
(1 Ῥοι. ἐι). [π ὅ. Ἰ οὔο οἴ 9 πιδνσϊθα μασίϊ68 
ὈΘΟΟΠΙ68 ἔδ (1658, δὰ πὶ πάγων ἴγοτι ἢ18 οοτο- 
πϑδηί, δηἀ σδὴ Ὁθ ΓΟΟΟΥΟΓΘα ὉΥ ΠΟ ᾿πβιγυτθῃ Δ} 1, 
{μ6ὴ ἰδ (6 ΟἾΟΥ ῬΔΡΙΥ ἔγοθ, δηὰ {πὸ Οδυτοὶ 
Δυ Βον (ἷθ98 ἐμποιηβοῖγοβ ἀθοΐϊαγο Βἷπὶ ἴγοο, υοσ. 18. 
6. [18 ποί ὁπουφσὶν ἐμοὶ χιδυτὶθὰ ρϑορὶ ββουϊὰ 
Βοϊά ἱοχοίμον ἴῃ ἔγιθμἀβΐρ δηὰ ἴῃ Θδυί ΗΪγ οοσ- 
τουπίου, Ὀυΐ δδο οὐχί ἰο δβϑὶϑὶ πῃ Ῥγοιι οί ξ 
186 δαϊναίίου οὗ {Π6 οἱβεσ. υογ. 16. 51ΤαΑἈΚΕ:-- 
Βδ΄'ησ9 0Πη0 σοῃαϊ δον δηὰ ο8}} [πῶ 18 ἴπ 1ἰϑο]Υ 86 
ΒΒΙΩΘ 85. Δηοί ΒΟΡ Ὀοίοτο αοα, ἐὺ Ὀοοοπηαδ ΟΥ̓ΟΤῪ 0.6 
ἰο Ὅο οοπίοθῃξ 1} “ ὙΒαίϑοοΥο δίαι 9 8 ἴὩ.᾽ 
ΥοΥ. 17.---ο τὐυδί ἰογχοὶ τι γὸ ΟΣ Ὀεοΐοσο 
ψ6 Ὀοϊοηροὰ ἰο 4688, δηὰ {ἰπῖκ ΟἿΪΥ οὗ πον νϑ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΔΠΟΙ Υ ΟΣ Βοδγίβ ἴον Ηΐπὰ πον,.--- [ἢ ΟΒγὶδὶ 
ΠΟ σοζατγὰ ἰβ ραϊὰ ἰο οχίθυῃ δὶ σοπάϊ ἰ0Ὲ8, τὺ ΒΘ ΟΡ 
ἰς ὍΘ [ὉΓ ΒΟΠΟΙ ΟΥ σοπίοιρί. Ουϊναγα οἰχουτα- 
δίϑ 668 ῬΔ88 (ὉΥ ποίμίηρ Ὀοίοσο αοας; ΠΟΥ ΠΟΙῸΣ 
Εἰ πον ΟΣ Β6ΙΡ ἴῃ {μ6 τηϑίογ οὗ ΟὟΥ δἰ θσῃ δὶ 58]- 
γαϊΐοη. Αοίβ χ. 84. ὟΟΑοὰἀ ἐβ πο γϑρεοίδν οὗ ρεσ- 
ΒΟη8. ΥΟΥ. 18,19. [Ιεὶ '8 ἃ αἰοτίουβ ὑγοοῦ οἵ 86 
Ῥγδοιαίμϑηςθ οὗ ΟὨνἰβιδπὶγ, (μδὶ 1 δαδρίβ 186] 
ἴο 811 παιΐοῃδβ, σοι 1168, 8,168 δὰ οοπαϊελοὴ8 
ἴῃ 1176, δηὰ ἷδ ἰο ἐμβοῖ δὶ βα]ῖ δῃ ἃ βοαδοιὶης ἰθ 
ἰο οὖν ζοοὰ. γον. 20.--- Του ῬΟῸΣ δὰ; δεί ἰΒοὰ 
ἀοοιτηοὰ ἰο ᾿ὶνο ἱπ βουυϊία ἀθ δὰ ὀρρυθδδῖοι ; Ὀ6 οὗ 
κοοὰ οομιέοτὶ Τοῦ πιαγοϑί γοὶ ρΡ͵66486 (οὐ, δὰ 
διίδΐη ἰο νου δίς 1 θοσίν (ΕΡΒΆ. Υἱ. 8). τοὺ. 21. 
-- Το ὃθ ἃ βοσυϑδῃΐ ἴῃ ἐμὸ ογϑοδ οὗ (μὸ νοσὶα, διὰ 
ἃ γοοδη ἴῃ Ομ σὶδὺ Ὀοίοσο αοά, 18 ΒΟΠΟΣ, ΟΟΙ- 
[οτί, δηὰ Ὀ]οββοάῃθβθβ που. 6α]. 1ἰϊ. 26, 28. 
Ηδβὶ μου Ὀθθῃ τηϑάο ἴΎ6ο6, ΔΌυδ0 ποί [8 γ ἔγθϑάοιῃ 
ΟΥ ἃ οουον ἰο ἰπἰαυϊὶ (1 Ρεί. ἰδ. 16) ; θυὶ βοῦν 
ἰγ [ογὰ, Ομτῖβι, ἐπ τὶ κι θουβηθβ8 δὰ ἴσα Βο]ὶ- 
688 (ΤΊ. 1ἰ. 14). νον. 22.-- ΑἸ Ὑἱ 8}} Ἰογὰβ 
δηὰ πηλδίργβ, ἢ ΔΓΘ Ορροδοὰ ἰο Ομ χίϑί.-- -ἀσαῖε- 
ΤᾺ] βου] ννὸ οδἰϊπιδίθ ἐβὸ στοδὶ Ὀεδποδὲ οὗ 
ἔγοοάομῃ οὗ σοοπβοίΐομοο πῃϊοῖν γὟῪὁὋὸ πᾶνθ ἴῃ ἰδθ 
Ἐναηροϊοαὶ ΟΠ το, πὰ ἱτργουο ἰΐ ἃ}} (86 ΙΩΟΓΘ 
ποῦ ιν, ῬὨ]]. 1. 27. τοῦ. 28.-- ΑἸ βου Ο86 
γοσδιΐίοη ἴῃ 110 ΤΑΥ͂ Ὀ6 δυ δ᾽] οοὶ ἴο οσ ἰθεηρία- 
ἐἰοηβ ὑμδ δηοίβοΣ, γοὶ ΘΥΟΣῪ ΟὯ0 ΠΟΥΘΥ ἢ 61688 
βἰαπᾶβ ὑηᾶον (π6 ργουϊάοποο οὗ αοα; διὰ 1 δβυΐ- 
ἀοϊοπὲ σαρὸ ὃ ἐδίκθη, ἯὙὸ σἂ σοιηδὶῃ ὙΠ} αοά 
ἷὰ 8411. 8.0, μοι, ἐμπΐβ τουδὶ πη ὙΠ Αοὰ 15 
ΟΥΟΣῪ 6Δ]]Ὅης βου] Ὀο ἐμο ὅχβι (κΐηρ δουρὶ [ῸΣ 
δηὰ φγδοἰϊβοὰ. 1 Ῥοί. ἱ. 1δ, νον. 24, 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒ.:---Ἡ Β6ἢ τηαντὶοά ἰ9 8 δοδίδοι, 
οὕ 8 ἰηδάεϊ, ἃ Ομ γι βίδα οὐκ δ᾽ ΡΥ δπὰ δδγ- 
ΠΟΒΙΪΥ ἰο οοπδί ον ἰλ6 ργουϊάθῃσο οὗἩ Θοα δΒοΓοΐῃ, 
δηὰ ποί ουὺ ἰπιΒο] Ἰο0869 δυδ ἰϊγασῖγ. Βδίμοῦ 0 
Βιοιϊὰ γοχαγὰ δὰ ἱσχργουθ δι }δ ἃ δίδίθ 85 ἃ 
ὮΔΡΡΥ͂ Ὀρροτγίυπ ἐν ΓὉΓ οχοχζοϊδίορ ἰδ βρὶγὶΐ οὗ 
Ομ τὶ: δῃὰ ἰο ἐδ 18 οπαὰ ἢ6 δῃου]ὰ ῬΥΘΥῪ 9ῸΓ 18}8 
βρίγὶιὶ, βῃ ἃ θη άθδυον [0 δομνίηος δηὰ πίη ἐπ υἢ- 
σοηναγί θα βρουδο δὲ ἰοδδὲ ὉΥ μἷὶ8 χζοοὰ δοηάυσὶ 
δίοῃο, 17 ὉΥ ποιμίηρ 666.--Τ οὺ δγὶ τοί δἱ ΠΌΘΟΥ Ὺ 
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ἰο τούγδὶ ἢ ὕγοα ΔΗΥ͂ ῬΡΟΒΒΙ ὉΪ6 πιθδῃ 5 ἴοτ' οθοιΐπα. 
δὶ ἰοδϑὶ ῬΥΟΡΑΥΔΙΟΥΠΥ͂ ΟΥ ἰηἰϊ ἰαιγοῖγ, 6 σοΏγοΥ- 
ϑίοῃ οὗ ἱΠΥ͂ δββοοϊαίθ. ϑίπσο ψ͵λὸ 8]}} Ὀοϊοης ἰο 
δϑοῖ οἴου, ἀοα υ868 8]1} Θοπαϊἐΐοη5 δπαὰ οοσσαβί ἢ 8 
(Ὁ ϑβδποι γί πρ οὁη6 ῬΘΥβοὺ ἱβγουσὶὶ δηοίΠ ο Γ. 
Οοά ἀδαῖγοβ, ἱμπογοίογο, ἰδβαὶ τὸ 4}} δἷπι δἱ (15 
Ῥοῖπι, Ἐπὶ8 'ἴ6 ἃ βοογοὰ ἱμίπρ ἰη Ηϊβ βἱμῆηὶ. 
Ταοτοῖογο ΟΣ σοπ 1 0Πη8 δηα οἰγουπιβίδηοοθ δΓῸ 
πίβ οὶ ογάοτοὰ γι 1} ΤΟ θῃ 66 [0 {18 6ῃα.---7Τλε 
ελιάγεν ατὸ ἠοῖὶψ. ΒΥ ῬΤΆΥΘΥ ΠΟΥ το ἰδίκθη ἔγοιη 
Βεδίδη δηα οοηϑοογαϊϑαὰ ἰο ἀοὰ 89 ἱβμβοὶν τἰχδίία] 
βοτὰ. νυν. 12--Ἰ4.---ἰὐ[Ὧὐϑογγ βδου]ὰ ὈῸ Θη)ογοάᾶ 
νὶἢ ἃ ΤΟΒΪΠΟΒΒ ἰο Βυδον ἱ ποοὰ Ὀ6: ἰμθὴ ἰὶ 8 
ξοοά, δῆ οῃθ ὁδῇ δοοορὶ ἰὲβ. Τὴ 8 ἰβ ὈοίοΡ 
τη ΔΥΌ ΓΑΙ ἰ0 Θομϑθμΐ 0 Ὀ6 8 δἷδυο.---αοὰ 
ἀρε5 ποὶ Ὀοστυᾶρο υδ ρέαεθ. Βαϊ, δἰ 8}} ουθῃίβ, 
Ὑ60 8.60 ποῖ ἰο ἐπί ηἰς οὗ ΟΣ οἾγῇ {γ18}5, Ὀυΐ τὸ ἸοοΚ 
ἰο ἐπο βδποιϊβοαϊίΐοῃ οὐ ἰ6 οἱ ν.---ϑυ δον ς 
Θ01108 ἔτζοτῃ βίῃ. [7.8 ὙΔΥ, ΒΟΎΘΥΟΘΥ, 8 Ορθῇ ἴὸ 
8 Ὀοίιογ σοπάϊιΐου, 1οὲ 8 ΡΟΥΒΟᾺ ἔργον ἱϊ. Νοὶ 
ιΒαὶ τὸ δου] βηγῖηκ ΥΎΟΤῚ ΠΘΟΘΒΘΙΥ͂ δηὰ ῥΥἷνα- 
ἰοη ; Ὀπὶ 1 ἀοὰ ΒΒοῖγε ἃ ὙΔΥ οὗἨ δβοδρο, ἰοὺ 18 
δδοδρο: δηὰ ἰπθη ὃθ ΡΓΟΡΑΓΘα ἰο δυδν διραίη, ἰἴ 
δοὰ ν]}}.---πογο αοα δρροϊηίβ, ἔβοσο 1 δὐϊὰθ 
ἷπ ροδοθ. Βυίΐί ρθ809 ἐβ οἴἶδϑῃ Ἰοδί, δἰ πρὶν Ὀδοδυ89 
ΡθΟρΙθ ἃσὸ Ὡοὶ Ῥγορδγοὰ Ὁ1 8]} οἱγοιπιβίδῃ θϑ. 
γος. 16.--- Εδοἢ); ΟὯΘ Βᾶ5 ἰδ σὴ ἄἀυϊΐο5.. ΗδΏσΘ 
ΝΘ 8Γ6 ποῖ ἴο ἰοοῖς Ὄρου οἰβοσβ. Βο ἴδοι ΟΠῪ 
ἔσγαθ οὐ (π γ ρασί. αοἀὐ ν|}18 οὶ ἐμαὺ δὴν δδουϊὰ 
ῬοΥΪδἢ ; Ὀαΐ, πῃ [86 Δρρογιϊ οπτηοπί οὗ οἱ Γ᾽ τηδί- 
ἴογ5, Ὑ6 πηῦδί σΘοποθὰθ ἰ0 Ηΐπ Ηἶθ ΔΌΒβοϊυϊο τὶ κί. 
-- δου ὁὴ9 βίδηαβ ὑπάϑυ ἰμ6 ργουϊάθησο οὗ αοά, 
8π0 88 ἰμεὶ 6γ90 ἰοδάβ, 80 1οΐ δ θ 8 056 ὙΓ4}}ς διιΐϊ- 
ΔΌΪΥ ἰο ἷ5 σα] πα, δὰ ἀο ποιπίηρς ἰὰ δηὰ οἴ 
εἰπιδοῖῖ, [θὲ πο ὁπ Ὁπάογίθκο δηγιΐηρ Ὑ ΪσΣ 
89 18 ποὶ οογίδί πη ἰῃ μὶϑ ΟὟ δομβοϊθησο ἰβαὶ Θοὐ 
πουϊὰ ατὸ πἴτῃη ἀο. ΟὨΪΥ οἱ Β0 0) ἸΘΥΠΙΘ ὁδῃ ἃ 
Ἐλὰ Ὧθ δυτο οὔ οὐδ ὈΪοδδίηρ.---ἴὰ βρ γί 6] 
ηδΔί(0Γ8 ;ὁ ΒΒου]ὰ {4108 {1}}} Τ0]] 9 [Π6 Ῥτοιιρί- 
ἴηχϑ οὔ 180 Βρίτιὶ οὗ αΘοά. Βαϊ ἴῃ οχίθγῃἶβ, ἐδ 6 
α0ερ6] 65 11{{|0 τοαῦυΐἑ ΓῸ8 8 ἰο ἱπιϊδίο {80 ᾿νᾶγϑ8 
οὗ οἴδογβ, ΒΟΉΎΘΥΘΡ ἱπποσθηί, 88 ἱὲ δ᾽ οσα Οὐ ΓΒ 
ἴο θηΐογοθ ὑπο ΤΑΥ͂Β ὍΡΟΙ 08. ΑἸ] ΔΡΌΙΓΑΥῚ ἢ 688 
δ ΒΟΓΘΌΥ σπΐ οδὅ; δηὰ οὔν σοπάποῖ οχἰὶ Ὀἱ18 4]]} 
δι ϊ 19 οθοάϊξεποο ἰο αοά, ᾿πμαυδίγ δηὰ δΒαοϊ ἑν, 
δι δι δοΐου δηὰ Ῥδίΐθῃοο,---ἰη βῃοτὶ (π0 τ Ἐο]6 
τοαπὰ οὐ Ο τ ἰδ ἀυΐγ ἰοποτὰβ α ὁ, ον πο ΚΒ ΌΟΥ 
διὰ ΟΌΓΒΟΪΥ 68.---ΟἹ δυοὶὶ τἰρδίοουϑ ὈΘμαΥΪουΡ πῃ 
οὔν 68}ΠἘ}ηρ, ΟΡ Μ 6 }}-Ὀοΐῃρς [0Γ (πὸ δῃηὰ οἱ ογη 
ἀοροπά8. Νοί (μδὶ τὸ Ὀϑοοῖιο Ὀ᾽οββοά ἰμβγουρὰ 
δυο Θχί ΓΙ 8] ῬΟΤΟΥΙΏΔΏΟΘΒ, Ὀὰΐ ΟὟτ πηοὰο οὗὨ 1176 
ἷδ 8ὺ ΘἸοΒοῚν οοπποοιθα τὶς (ἢ 6 δρίτ ἰδ] δίαὶθ 
οἵ οἂν βουϊδ, {μ8ὲ {π6 οὔθ οδηποὲ οχίϑὲ γί μες 
αἰ ουί (η6 οἱμογῦ. Ηρ, ψο πῃ οχίθγηδὶ τηϑίϊουβ 
Ἰῖνοβ ἀἰβουάθυυ, ἔ8186}γ δηὰ ἰπίαυαϊτουθϑὶγ, σδηποὶ 
ῬΟΒΑΙΟΪΥ γοιμαὶπ βουπὰ δὰ ποποδβὶ τἱιΐη. Ηθ 
πθ8ο, οὐ (86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰδ πῃ Βοασγί "7Ὁν0}} ογάοτοά, 
κονοσηϑὰ δπὰ ρῥγοίθοίθα Ὀγ Θοά, ὁδῃ 4150 οοηάιιοὶ 
δι πι86}7 τ κε} ἐπ ὀχίοσπδὶ ἐπί ρη.---Ἰνδχὰ ροτ- 
ἔδοϊ Ιου οοπδίδεβ ἰπ ζ0] οί Οπ6᾽8 αἰδι5.--- Ουΐ- 
παγὰά ρογίθοιίλοη οοπβὶδὶδ ἴῃ αἀἰδοβονυκίης ΟΠ Θ᾽ Β 
οτῃ ΘΟ] σαίλομβ ἰῃ δυο σοπαϊίλοηθ διὰ δ Ἰἱ ἢ ρ8 
δὲ (0 ᾿85 ῥ]δοθὰ υϑ ἴῃ. γϑν. 17.--- Μοὴ οἴθῃ 
ΕἰΔΟγ ρδόβ ὉΥ {86 δϑδϑῃιΐ8] οοιιτυδοβ οὗὨ σοά, 
δηὰ ἰδκο ὉΡ βοῖῃϑ ἱποϊάἀθηίδὶ τπδίΐοτα 885 {π9 τηδΐῃ 
οδ]θοῖδ οὗ (μοὶν τερδτὰ (οοτρ. Μίδιι. χχὶϊὶ. 28}: 
δαὶ Ῥϑὰὶ βδαυβ: “ποίμίηρ 8 85 γοῦ δρργομβοπὰ 
ἰι.᾿ --Βαὶ ἰο ρογέοσιῃ ἰἢ6 ν|1}} οὗ Θοά---ἰο Ὀ6 ὁ06- 
ἀϊοπε ἰο Ηἰ5 ᾿ἰχδι, δυὰ ϑρὶγὶι, δὰ πνονά--- ἰδ ἰ8 
οἵ ὀυμδεαᾳίςξηοο; δηὰ (δ 6 ὨΘΨὟ ογθδίυγο ἴῃ {6808 

ΟἸγῖϑὲ 18. ΘΥΟΣΥῪ ἰμίπρς ((6Δ]. νἱ. 1δ). νον. 1].- 
ΔΙοϑῦ 6 Ιρδκ6 {μοι βοῖΥο 8 Βογνϑηίθ ἴο ὁδο ἢ 
οἶμον; δα ΟἹ Ἰοὲ Θ8ο} δι γϑοοζηΐσο ἰΠ6 στγοαὺ- 
688 οὗ 8 ΟὟ δο], δὰ νδδί ἰὶ Βα5 δοϑί. [ἐ}188 
σοϑὲ 186 Ὀ]οοὰ δὰ Ἰ|6 οὗὁἨ αοΐ, Ὑδ)6 ἢ 18. ΙΟΓῸ 
ἴδ 8}} 86 νοῦ] ά,---σοα, δΒυπάγοα ἱδπουδβαηὰ 
ποῦ θ. Απὰ γοῖί, οἰξοηιίταοδ, {πΠ16 βου], Βὸ ρτοδί, 
80 ΠοΟΌΪ6, ἰδ ΒοϊΪὰ ἴογ ἃ ἐγ δῖηρ Θη)ογιμοηῦ---α 1111] 
Ρ᾽669 οὗ ΓΟΟἸΟΡΥ.---4}} ἰμοδο, 0 1 ΔῺΥ τοϑρϑοὶ 
δοὺ ὑροὶ ΟὨτὶδί, ὑποῖν ἔσὰθ ρδιίογη, ᾶνο μαβϑοὰ 
ἰἸηίο ἐδ6 ἱπηιαρκὶ πδίΐοι δὰ ἱπουρμὶβ οὗὨ τϑη, δὰ 
80 ἢατοὸ Ὀθοοηθ ὑΠοἷν δβογσυδηίβ. Βυΐ 860 [ΔΓ 88 
ἰμοὺ δὶ ἃ βογυδηί οὗ 6} ἰΏ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ 8ΘΏ86, 
ποὺ το οβὲ ἔγοιῃ αοὰ Ηϊ᾽β ἀιθ. Τ8ὸ οτὰ 
ἰοἸογδῖθδ πὸ Υἰνα}8: Ηθ δ᾽]8δὸ ποϑάβ πο υἱοϑβογοηί, 
ΟΡ δηγιίηρ οὗ ἰμ6 βοσὶ. Ηο ἰδ δἴοπθ, δπὰ {πῃ θγ9 
18 Πὸ βοοοηά. Ηϊβ Βοποῦ Ηο Υὶ}} αὶνο (0 πο Οἴ ΠΟΥ. 
([8. χἱϊ. 8). Ἦο ἰδ τι6 Ὀτίάορτοοῦι, πὰ ἰο Η τὰ 
ΟὨΪΥ {89 ὈτγΙά6 88}]} Ἰἰδίθπ. Ηθ ἰβ (ῃς ογά, δὰ 
ἰο Ηΐτπι ΟὨΪΥ 5888}} θῇ ΘΑ ΚΘΠ. ὙΌΣ. 28.---ϑ'ὸ 
κνοδὶ ἰδ [8:6 ταϊὰθ ρυΐ προὴ ἰδ 6 ἱτητηογία] βου], 
{μὲ αἀοἀ ἰδῖκοδ Ὡροὺ Ηἰπιβο]Υ 86 ἸΔΌΟΥ δῃὰ ἐῃ9 
ΘΔΓΘ ΟΥ̓ 1, 66115 ὁΔο ἢ οὔθ δβρϑοΐμ!ν οοὖἱ οὗ Ηἰδ 
ΟΥ̓́ ἴγϑθ ᾳτϑοο, δὰ δρροΐϊῃϊβ οογίαἷπ ταὺ8 δηὰ 
τοὶ ῃοάβ, ἱῃ τ βίοι οδοῖ ὁ. 9 ΠΊΔΥῪ δηα βμου] Ρ888 
μἷ58 119 οἱ ϑαυί ἢ ὈΘῃ 6016 }}}7 δηθὰ νν6}}]. Εογ {8 
δἷεο Β6 ζυσηΐβηοβ 411 {πΠ6 ΤηθῶπΠ8 Τοαυΐδὶῖ6, δὰ 
86} ογὰἀδίηβ 9 Γοδυϊὲ; δηὰ ὀυουγί εἷηρ Ἡ ΒΘ ἢ 
Ηο εαἶτοβ ἱπίο ΟἿΣ Βδπάβ, ἢο βϑποιῖβοβ ἴὸ οὺν 
186, 7 πὸ Ὑ1}1} Ὀυι {ο] ον Ηΐ. Βιυϊὺ ϑδοῖὶ οὉΘ 
τουϑὲ Ὀ6 οοτγίδίη οὗὨ 18 σδ ]ΐπς; δηὰ ἴῃ (818 64}}- 
ἴηὴρ 1οὲ Ηἷπι τϑιηδὶῃ δῃὰ ᾿πῦργουο δἷ5 ρἰϊβ ἰο (89 
ἤεποραὶ χκοοὰ, [οἱ 8 δΔάογῃ {πο Ρ͵δοθ ἰο ὙΠ16Ὰ 
αοἀ μ48 δρροϊπιεα τ, 80 ἐμαὶ θυ ἸῺ ρ᾽ ΠΙΑΥ͂ 
βίδπα διὰ μὸ οὐ γ6]}} ἱπ Ηἰ8 βου8ο.---Ουν οΑἸ] ηρ 
δηὰ 118 υδὸ τουδὶ Ὀ6 Βδηοιϊ δοα ΟΥ̓ τοπιδὶ εἰς τ ἢ 
Θοὰ μιὰ ἐπ Ηἰδ ργοβοῦῆοθο. Αρϑᾶτσὶ ἤγοτωῃ 818, ΟΌΥ 
οΔ]Ἰης ἴδ δυ᾽οοί ἰο ἃ συτδο, ΔΙ βου σὰ ἱπ ἰἰ86] 1ἰ 
ἍΟΥΘ ΠΟΥ͂ΘΡ 80 ὈΓΟΡΟΙ δηὰ Ρῥγοιϊη βίης. Εδοἢ 009 
τουδὶ Ἰοδτα ἰο Ἰοοῖς ΡΟΣ δἷΒ βίαἰθ δηὰ οδὶ πα 
ἩΓΪΒ6]Υ, δη ἃ ΤΟΙΠΙΘΙΠΌΘΡ ΒΟΥ ἱἰξ 88 Ὀθοοπλθ 60Γ- 
τυρὶ ἴῃ δὰ ἱβγουρὶ (86 Δ}, διὰ ον (μ6 Ὀθδὶ 
ἰπΐπρα ἰὰ ᾿ἰΐο δἷδο ἤδυθ Ὀθοοῖηθ Υἱϊϊαίθαὰ ὈΥ͂ 8 
ὙΠ αδἰϊοπδίοάὰ ἔγοιῃ αοὰ, δπῃὰ πον τοῦθ (δαὶ 
8 τῶρυγο οἴοανθδ ἰο τηοδβὺ οὗ {Π9 τηοὰδϑ οὗ 1170, 
δηὰ ΒΟ 81} δυο ἰμίημδ οοπίϊπιιθ ΟὨΪΥ ὉΠῸΟΥ 
{0 ΤΟΥ ΌΘΔΓΔΏΟΘ οὗ 8 ΒΟΙῪ δηὰ τη γοϊ Ὁ} Ογοδίου. 
Βοιμἰπῖκ ὑπ γβοῖῖ, δοσοσγάϊηυ, δον Βα δηα 
ἩΟΓΒΕΪΡΙΟΥ ἰδοὺ Βαδὶ (ο |γ6 ἷπ (Ὁ βίαιΐοη 
Ὀοίοχσχο Θοά. 7μο Ὀ]οδοίηρ ἰο δρτίορς ἔγοῃῃ ἴΐ 
τουδὶ ὈῸ δουρῃὶ ἔγοῃη αοα δὰ ᾿π δοπιπθυπΐοη 
σὰ Ηΐὰ. μδὲ δοπθ8 ἔγοιῃ αοὰ ἰ8 ροοά, δηὰ 
οϑ 8180 ἰγδηβρίγο ἴῃ (89 πδιὴθ οὗ σοὰ.--- ΕἸ 18 
αυΐοὶ σοτηπισπίπς πὴ αοα; διὰ 8116 ἰν 18 πο- 
(δίῃ Ρυ δὲ] δηἰπιοιβ, ὨοἱίμοΣ ἰδ 1ὺ δὖὺ 10:9 ΒδῖῺθ 
(ἴτω δυάδοίΐουβι [Ιἐ ἰβ αἀοὰ ἴῃ υ8.--ἤἥογθ ψὸ 
ΔΙΤΔΥΔ ΟΔ]πὶ ἰῃ ἐμαὶ μοβί(ἰοη ἩΠΟΥΘ γ͵ Ὠδρρεποὰ 
ἰο 6, δηὰ ΟὨΪΥ͂ βου ρα ἰο {0]18] {(μ680, 186 οτὰ - 

ΒΆΤΥ αυϊΐο8 οὗ ἃ ἰγὰο Ομ τί βίϊδη βδι δίβοί ΟΣ ]Υ, 
ἐ818 πουϊὰ ὈῸ {6 Ὀοδί ἰΒ᾽ηρ ἴ0ῸΓ 6, δηὰ {μ6 τηοδὶ 
δοοορίδὉ}9 ἰο Θοἀ.---Τ 9. ἐδ πο δίδίΐοι ἱπ ΜΒΙΘὮ ἢ 
06 σδηποὺὶ δίίδίη ἰο ὈΪϊοδβοάποθϑο---ἰπ τ δ ἢ ὨΘ 
ΤΩΔΥ͂ πο ᾿ἶνθ ἰπ αοἀ δηὰ δοὶάα ἰπ Ηΐπι; δηὰ {μὲ8 
νὸ σδῃ ἀο ἰΒτου ἢ Ἰονθ---8ὴ δὐοοιΐοη Μ ΒΊΟΒ 19 
ΤΟΥ͂ ΘΒ οΥἶθἢ ἱπ 8}} οἰτουπιδίλποοϑ. 1 7ηο. ἷν. 16. 
Ἐνοσγι πα ἴμ θη ἰυγηΒ οα {π 8, ἐμαὶ δα πὶ Πἰ8 
οὐ δίδιΐου δϑϊάθ πὶ ιϊ αοὰἂ δηὰ Κϑοὸρ ΠθδῪ ἴο 
Ηΐτ. τον. 24. 

ἘΙΞΟΣΒ :---  Β3. 20,91. Π{Ὸ Θοά ᾿88 ποί Ἰ]ον οὐ 
(ῖηθ οχίθσῃδὶ οἱτγουϊμηδίδισοδ ἰ0Ὸ πο 1115 
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Ὀγίηρσίης ἰο 160 Ηΐ8δ ἈΘΔΥΘΏΪΥ ΟΔ] ηρς, ἀπ ἰοὸ 
δάγνδησθ ἰδ 60 ἐμοῦ ΌΥ ἰο {π6 ρὶοτίουδ ροδβεβϑίοῃ 
οὕ ουοὐν [οτὰ 2688 Ομ γβί, βιδονῦ μοι ποί δβιι6}} 
οἰγουπιβίαποοϑ ἰ9 εἰμ θ᾽ {866 ἤγοιῃ τα] Κὶ πρὶ "νοὶ - 
{81} πὶ τς αοδροὶ, θὰ τορδσγὰ τ᾿ γ βἰδίϊοῃ ἴῃ ᾿ἰΐ8 
88 ἃ τηοϑί ἔδυογϑ Ὁ] 6 ΟΡΡΟΥΓΌΆΠΙΥ Γ[ῸΓ βογνίης ἰδ6 
Ὑ| οἵὔ Θοὰ ἴῃ [ΠΥ ἀδγ δπὰ ροπογαίΐοῃ. Ὁο ποὶ 
ἀοῖον {π6 ἱππταγὰ ἀμί, υἱζ., οὈθάΐοποο ἰο (6 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ ΘΔ], Ὀοσδυδα οὗ Βοῖ9 ΘΧΙ ΘΓ] Οἷτ- 
οσυτηδίδηοσο. Τῆς ποὶ ἰοὸ οἴἶεοοὶ {8 οΥ δαὶ 
σἤδηρο ὅγαί, Ὀὰΐ ἴῃ τ μβαίσνοσ οἰχουτηβίθησοδ Θοά 
ΒΟΙΩΙΩΟΏΒ ἰΠ66, δηὰ ἄφοπιβ ἰδ ψουΐίΥ οὗ Ηἰΐδβ 
οΑἸ] παρ, ἴῃ (πο86 θ6 δϑϑυροὰ (μδὶ Ηο νν}}} Ὀτγὶης 
(86 Βιισσοβδία ἢ γ ἐμγουρῃ. Ἐγνογγί βίης ἰΓΏ8 ΟΣ 
{86 δπιουπὶ οἵ κι ἃ Ῥόσβοι 88 ἴσο ὑπ [,ογὰ, 
(0 6840] ἶπι ἰο {.]8] εἶ5 γοοσϑίΐοι δΘοπβοϊ Θῃ ΣΟΌΒΙΥ, 
δΔηά ἰο πηβῖκο 10 (οἰ γα 6 4190 [Ὁ πἰπιβο!. Οοὰ 
ἀοοβ ποὶ δάνϊβο υ8 ἰο δδηρο ΟἿΡ ΘχΙΘΓΏΔΙ 60Ὲ- 
ἀἰυύΐοα, Ὀυΐ ἰο ομδηβθο οὖῦ μοδαγί8. Βυὶ 1 ΔΗΥ 
τιοὰς οὗὨ 16 ὁοδῃ Ὀθ Βρθηὺ πιὰ αοα, δηὰ ἰὰ ἰμπ9 

Ἰῖρηὶ οὗ Ηἰπ ῥγϑβϑῆοο, Ἰδὲ 8 βόσκοῃ ἱποσγοΐῃ δυϊὰς 
ἢ αοά, 
[ΒΑΚΝΕΒ:-Ὗ ΒΒ. 20, 24. Ομδηρο ἴθ 8 ΤΩ ΔΒ 

σϑ ἰὴ ς Βμου]ὰ ποῖ Ὀθ0 πιδὰδ ἵγοιῃ ἃ δὶ σηϊ οδιβ6. 
Α Οἰινϊδιύδη βου ]Ἱὰ μοὶ πηδῖκο ἐλ τυ} 6 πα ΒΒ ΤΌΣΤΩΟΣ 
ΟΑΙΠΠς ΟΡῸ ἩΓΟΏ, ΟΓ ὉΠ᾿|668Β δῸ σὴ ὉΥ ἷξ εχ- 
ἰεπὰ Ηἷβ ον υδούυμοδθ. Βυΐ ψποη ἰμ8ὲ σδη Ὁ 
ἀοῃο Βὸ δλοιιά ἀο 1ΐ, διὰ ἀο ἰλ πἰϊποιί ἀεῖδυ. 
[{ 86 δοῦΓΒΘ 8 τροπς, ἰδ δου] ὰ Ὀ6 Του τὶ} 
δοδπἀοηθὰ. Νὸο σδομδιἀθγδίϊοῃ σὰ τηδἶκα ἐὶ σῖρϑὶ 
ἰο οοῃίΐηυθ ἰΐ ΤῸΣΥ 8 ΑΔΥ ΟΥ Δὴ ΒΟΌΣ; ΠΟ ᾿πδίζο 
δύ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἐδ Βδουΐβοθ οὗ Ῥσοροσίυ, ἱξ ββουϊὰ 
9 ἀοπο. 178 πιδῃ δ δι σαροα ἴῃ {86 δανο ἰγϑάο, 
ΟΥ̓ ἴῃ δια ηρ, ΟΥ̓ ἱῃ ΡῬΊΓΔΟΥ͂, ΟΥ ΒἰΧὮ ἩΔῪ τοῦ- 
ΒΟΓΡΥ, ΟΥ ἰπ πο τηδηϊπίδοίγο δπα βα]6 οὗ ροΐδοῃ, ἰἰ 
Βιου]αὰ Ὧθ δὲ ὁῆσθ δῃὰ ἴΌΤΟΥΟΣ δρδηἀουθὰ. ἀπὰ 
ἷπ ᾿ἰΚ6 ἸΏΒΏΠΟΥΙ 17 8 γοῦ Πρ ΓΔ ὙΠῸ 18 οοπῃγοσίοα 
68} ἰποΣα886 ἷβ πϑοΐα]ποδ8 ὈΥ Ομ δηρίην ἷβ ῥ]δῺ 
τ εἶ ξ δοιὰ ὈῸ ἀοῃθ 88 Βοοῦ 88 Ὀγϑοίϊοι- 

9. . 

ς.---ΑῬοείοἷέο οοιιπδεῖ ἐπ τεΐεγεποῦ ἰο τοπιαϊπίπρ εἰπρὶε; α. 70᾽ ἰλε παιαττίοα σοπογαϊἧ, ὃ. 79᾽ πιαΐάεηξ απὰ 
ἐλεῖγ 7αίλετε, ς. 707 τοἱάοωσε. 

ΟΠΑΡΤΕΒΥ͂ΙΙ. 2ῦὅ-40. 

2ῦ ΝΟΥ͂ ΘΟ ΔΟΥΠἰ ἢ ὙἱΓΡΊΏΒ 1 Βαν6 ΠΟ σοπιπιδηἀτηθηῦ οὔ {110 [,οτὰ : γοῦ  ρῖνο ΤΥ ἡαἀρτησπῃί, 
26 88 οὔθ ὑμαὺ Βα οδίδι πθὰ πιθγου οὗ {μ6 1οτὰ ὑο ὃ6 ἔλι 0]. 1 ΒΌΡΡοΒο ὑμογείογα ἐμαί 

(818 18 φορὰ ἴον ἐπ6 ῥγοβθηΐ ἀϊβίγοεβ, 7 δαν, ὑμαὺ ὦ ἐξ ροοὰ [ὉΓ ἃ τβδὴ [ροσβοῦ, ἀνθρωπῳ,] 
21 β8ὸ ἰο Ὁ6. Ατῦ ἔμοὰ θουπά υπΐο 8 τῖΐο  βϑεὶς ποὺ (ο "9 Ἰοοβοά. Ατί ἴδοὰ Ἰοοβοὰ ἔτοιι 
28 ἃ σψ θοῦ βοοῖς ποῦ ἃ ψ] ἴα. Βαῦ δηὰ 1 (μοι τρλῦτυ, [Βυὺ 17 αἰδο ὕμουι τπαγοθὲ ἤατο τη δ7- 

τἹοα 7} ἐμοὰ Βδδῦ ποὺ βἰππρὰ ; δηὰ ἰἢ ἃ ΥἹγρΊΠ ΠΙΔΙΤΡΥ͂, 886 ᾿δύμ! ποὺ βἰηποὰ. Νουθγίο- 
29 1688 ΒΈ6 ἢ 5118}} παγα ὑγου]6 ἴῃ {Π6 θ688: δαῦ 1 Βρᾶγθ γοὰ. Βαὺ {18 1 βαυ, Ὀγοίδγεη, 

186 {ἰπ|6 [Βοπορίουι ἢ] ὦ βΒῃοτῦ [πδυτονοᾶ ἀονη]: ἰδ ΤΟπιδί 6,2 [οπιΐζ, 1ὖ ΓΟ δἰ οί, 
80 ὑνδογέ, ἴῃ ογάθυ] ὑμαὺ Ὀοΐὰ ὑΠ6Ὺ ὑμαῦ πᾶνθ πῖνοβ ὯΘ6 85 βου ρα ὙΠ6Υ δὰ ποθ; Απά 

ὙΠ6 7 ὑμαῦὺ τ ΘΡ, 88 ὑμβουρὴ ὑπο Ὺ πορὺ ποῦ; δπὰ ὑμονὺ ὑμδὺ ζΣ6}0166, 88 ὑβοῦρ}ι (Π6Ὺ τὸ- 
31 )οϊοοά ποῖ; δῃά {ΠΥ ὑπαΐί ὈΌΥ, 88 ἰποὺρ ἢ ὙΠῸῪ ποῦ; Απὰ ὑμ6γὺ τῇ 86 {{Ὶ8 

ΜΟΥ], 88 ἢοῦ δουβιηρ [ΟΥ̓ΟΓΌΒΙ ΩΡ] ἐς: [ὉΓ {86 δῖοι ΟΥ̓ (Π18 ποῦ] Ῥαββϑί ἢ ΔΎΔΥ. 
82 Βαυὺ  πουϊὰ ᾶγο γοὰ πἰϊπουῦ στο] 6886. Ηδ ὑπαὺ 18 ἀπτηαγγϊὶθ ἃ οδγοῖ ΤῸΣ {86 
338 δῖπρβ (μαὺ θαοϊοηρ ὑο {πὸ Ἰωοτά, δυὰ ΠΟῪ [6 Ἰηδὺ ρ]θαβο (86 Ιοτὰ: Βυὺ Πα ὑμιδὺ 18 

τηατγὶϑα σατο ἴῸΓ {86 ΓΒΊΏρΡΒ ὑμαὺ ἀγὸ οὗ {86 ψουὶὰ, διὰ ΠΟῪ 86 ΤΥ ρ]οαβο' λὶς τ]. 
84 ΤΠοΓΘ 18 ἀἸ θγθηοθ αἶδο Βούνθθη ἃ τϊΐδ δηὰ ἃ ΥὙἹγρίη. ὃ ΠΉ 6 ἘΠΙΑΣΤΙΘα ὙοΟΙΏδΔη οδγοίὶ 

ἴον 86 {πῖπρβ οὗ [80 1 ,μογὰ, ὑΠδὺ 586 τηδῦ θ6 ΒΟΙΥ Ὀού ἴῃ ὈΟᾺῪ διὰ ἴῃ βρίγὶῦ: Ὀαΐ 5886 {παὺ 
90 15 τηδιγὶθα οαγοί 0 (86 ὑπὶηρβ Οὗ {Ππ6 που], ΠΟῪ Β[}6 ΠΙΔῪ Ρ]6880 δῦ υβραπὰ. Απάὰ 

{μὶ8 1 βρεδὶς ἔὸσ γοῦσ οὐσῃ ῥσοῆς,5 ποῖ ὑἐμαὺ 1 πιδὺ οδδὺ ἃ δΏ8γ ΡΟῺ γοῦ, θαῦ ἴογ {ὑπαὶ 
30 πΒ]οἷ 18 ΘΟΙΔΘΙΥ, δηα ἐπδῦ γ6 τιδῪ δύξθπὰ ἀροὴ (δ 6 [οτὰ πὶ βουὺ ἀἰδίγδοιιοη.ἷ Βυι ᾿ξ 

ΔΏΥ τοδη (μη κ ὑμαῦ μ6 θοΒανθίμ ΒΙΤΩΔΘῚ ἀΠΘΟπιΟΪγ ἰονγαγά ΗἿ8 υἱγρίη, ἱδ δ) Ρ888 [86 
βοτοσ οὗ δῦ ἄρθ, δῃὰ ποϑὰ 80 τοαυῖγθ, ἰδὲ Ηἷπι ἀο τμδὺ Β6 Ὑ|1}}, ἢ βίῃ ποῦ: ἰδΐ 

87 ποῖ τηϑῖτΥ. Νανουί 6688 Β6 μαὺ δἰδηάοιι δἰοδά λϑὺ ἴῃ ἢ δ᾽ Ποατῦ, Βανὶπρ' ὯῸ ὨΘΟΘΕ- 
Β᾽ ἐγ, Ὀυῦ ΒαΙΝ ῬΡΟΥΤΟΣ οὐοῦ 818 οσῃ Ὑ1}}, δη ἃ Βδίἢ βο ἀθογϑϑά ἰὼ ᾿ἷβ πϑατὺ (μὲ δ ν}] 

38 Κοορ᾽ [ἴὰ οτάϑγ ἰοὸ ἰζθ60] Ηἷβ υἱγρίη, ἀοοῦ πῶ}. 80. 0πθὼ [6 ὑμαὺ σίνεῦβ ἅεγ ἴῃ 
39 τηδετὶαρθ'" ἀοοί τ6}}; Ὀπ0 2 Βα παὲ ρίνοι ἢ ἄδγ Ὡοὺ ἴῃ τπιδυτίδρθ ἀοοί!»" Ὀοίύος. Το 

ΜΠ ἰΒ Ὀουπα ὈΥ {89 141} [οηεΐέ, [86 ἾΔ1}7] 88 Ἰοῃρ; 88 μῈὺ υβρδηὰ ἤγοίῃ: δαύ ἱ ΒΕΓ 
Βυβθαηὰ δὼ ἀοηά, [56 6}, χοιμηϑῇ} 586 18 δ ᾿Ἰθοτ 0 06 τηαττῖθὰ ὑο ποῖα 886 Ὑ1]}; 

40 οπἷγ ἰὴ {ῃ9 1,οτὰ. Βυὺ 5Β8 18 Βδρρῖοσ [τότ Ὁ]68864] 1 88:0 80 δο]άθ, δῇϊσ. χὉ ἡπὰρ» 
τοουὺς: δηὰ 1 (μὶηἰς α͵80 [οπει. 8180] ὑπαὶ [4]80] ανα ἐμ ὥρὶγις οὗ ἀοά. 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 26ὅ--40. 

Υως. ἰὴ ταλϑε δ ωδ 
ὃ ΑἸ. ΒΡΠΙΟΣ. ΟΙδορ [Ὁ. ΒΡ 6 

δ γον. .--Τὸ 

159 

ἴπο ϑς ἢδ4 γήμης ἰη οοπίογια ΕΥ̓ ει ἢ πὶ ΓΟ] ονσῳ ; ἐπ (οτπιοῦ [8 Ὀο ϊος διιοαοῖοι [πὰ Ργοίεγυς 
Τῆδα λάβῃς γυναῖκα---α σΊοθ8 [(οππὰ ἰη Ὦ. ΒΕ. Κ. 6.). 

ὁ νεγίοιιδ σοϑάϊης δτὸ ἐστίν υοῶγο, οἵ δἴϊοι τὸ λοιπόν; Β0π1|6 γορϑαὶ ἐστὶν λοιπόν πί(ἢ βῃᾶ πίϊπουϊ τό. 
1. οἷδος δυϊπογίείοθα μανὸ τὸ λοιπόν ἐστιν (υεο χοροί. δηὰ ΓΕΡῸ 

5 Υοτ. 81. -Τίιο ἤθε. ΤΥ κόσμῳ, ἃ σοττοςςίοη. ἘΠ τί κϊ ἰοχὶ ἰ6 τὸν κοσμόν (πἰίἐπουὲ τοντον, ὙΒ ἢ οτἰκχίπαίοα ἐπ πλιδὲ 
δὐϊονε). [8ο Α. Β. Ὁ. Κ΄. 

4Υ͂ος. 31, 33.--Αρέ 
ἐδ [6 ργοίεγγοά Ὁ’ δίδου. 

δΎοι. 3|,- -Ὑδὴν 
ἐς ες. 36.--Συμφορον. 
γος. δῆ.--Εὖ 

[ο]ονγθὰ Ὁ. 41} κοοὰ οἀϊίοπθ 

Αἰωγά γϑϑι ἀρέσει. 

ν ἰ6 υειῖοῦ δηρροτιοιὶ ἴδῃ το ἤφο. εἐὐπ 

ἔσει; δοδιμδδει ἀρέσῃ : ἰ6σ6 ὑγοῦαυϊο, Ὀεοδαδ6 ἸΏ0Γ6 οοϊδηο. [Υοὲ ἰΐ ἴα (ουπὰ ἴ Α. Β. Ὁ.ἕ Β.Ε.6., 

πὲ ἀπ Ραποϊυδίίοηα. 860 Ἐχοχοὲ δὰ Οτίξ. 
80 ἢδο. συμφέρον. 116 ἰογπιοῦ ἰο δαρρογίοὰ ὉΥ 1.0 οἷον δι ποτ εἶθ 8 [ Β. Ὁ1] 

ρόσεδρον, Ὀοΐπα Τυμὰ ἰυ [4. Β. Ὁ. Β. Ε. 6.1 
δ Υος. 31.--αὐτου ἰδ Βίτυπα! Υ διρρογίει, δηὰ ἰδ ἰπάϑοά οτί κἰ πα]. 
ΦΎΩν 37.-- Το τοῦ Ῥοΐοτγϑ τηρεῖν ἰδ ἱπάροα οπιΐϊἰοὰ ὈΥῪ κοοά δυϊδονεθ8, Ὀυὶ 16 πονοτί 6190 88 ΡΈΕΙ δβυρνοεγίοα [Α. Β. 

ε 6 Ῥ. 6.} δὰ Ὀοείδϑ ἰδ πη τυοτὸ ἀἰ συ τοι ϊπς [Ἀογον, ἀο  οἴία, ΑἸί,, παν [1 ϑίδηϊον γοῤθοῖδ ὶ 
ΦΥ͂οες. 31, 88.--δοδβαιδθῃ τορι ποιήσει υἱἢ πκοοΐὰ, Ὀπὲ ὑοῖ Βα Π] ΙΘΏΓΙΥ δἀοηπδῖο δυϊδογί 66. 
" ταν. 33.---  ἐκγαμίζων. 8ο Τίδοδ., Μογέν, ἱεο δ η [ΑἸ{ογὰ] δηὰ οἴμοι [Γ0Γ Α. Β. Ὁ. Β.]. Το τοδά!ηρ γαμίζων 

ΤῊ τερένων ἑαυτοῦ, ᾿που μὴ ἰπἀοοὶ δυδίαἰ ποὰ Ὁγ ἱπιρογιδηὶ κυἱ ποτ εἶθα, [8 ΠΘΥΘΓΙἢ 6668 ΡΟΓΠΑ 
5 

8 6]οδ8. 
αἵ. 833.--Καὶ ὁ. ΤπΠο Ἐσος. ὁ δὰ. ΤἘΠὸ ὍτιΠοΣ ἰδ [η9 οτἱαίμαϊ [10ππὰ ἰῃ Α. Β. Ὁ. Ε. Υὶ. α6.}, (Ἀ9 Ἰαῖίοσ πδῶϑ βυρπιίτυἰοὰ 

ὃγ τοκδοῦ οὗ [6 οοῃίγεοδὶ ἱπιρ ἐοὰ. 
Ἱ Ψρς, 8ῶ.---Ἰηοὸ Βϑο. μδὃ νόμῳ ἰακοὴ ἤοπι Βυπι. τῇ. 2 [οπιἐ θὰ ἐπ Α. Β. Ὁ. Ε.], δηὰ Ὀγ ΑἸέογά, βίδῃου, δβηὰ οὐπον οσ σα. 

ἘΧΈΕΈΘΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γωκεκβ. 265-28. Βαϊ ον σομοοσίηᾷ νἱζ- 
εἰπε.--Ἰὰ ταὶ 0] ογ8 ΤῈ] δρθακθ πα οοα οἵὗἁ 
υππιδττὶ ὦ τηθ 4180, Ὀπὶ ἰὑ ὈΥ πο τπιϑϑῃ8 9}Ὸ]1Ο0 8 
ἴτοτα (815 ἐπα {μ6 τψογὰ παρϑένος, υἱγσύι, Βου]ά 
δ ὀσχιοπαοα ἰο Ὀοΐἢ Ββοχϑβ." ἘΠῚ8 ψου]Ἱὰ ποῖ βυ 
αἰ Νονν Τοβίδιηθηῦ ὑβαρο, ἴῸΥ πὰ ΒΥ. χίν. 4, 
ἷξ βιδαπὰβ ΟἿΪΥ 85 8 Ὀγοαϊοαίθ, δὰ ἀθβου 68 8 
εἰδίο; [ΗΠοα κ6. οα ἐπ 6 δΟΠΙΓΑΥΥ͂. ].-ἾΚ ᾿σχῖπβ, ῥτο- 
Ῥετὶν 80-681164, ΑΥθ {6 ΟΠ68 10 τῦοτι Β1Β ΘΟ 86] 
νοῦ Δρρ]1οβ. ΥὙοὲ ἃ χοίοσοποθ ἰὸ οἵδϑρ ὑππδγ- 
τίεὰ ῬΟΥΒΟΏΒ 18 δ'80 ἱηνοϊνορά. ϑοιιοὶὲ (1 8 
διαΐοβ ὑροῦ ἐμ Ερ᾽βι195 ἰο {μὸ Οονίηἑ ἴ 88, 
διωλ. Ζείί. 1861--4) ΒΌρὈοβοβ μὖὴπα ἰο ἀδποίο βςοἢ 
δἰησίθ ΡΟσΒΟῸΠΒ οὗ Ὀοΐ Βαχοβ 8λ8 δὰ οβόβθῃ [6 
ςοἰθαίς δίδιο ἰο βοσῦο 80 [οτὰ ἴπ, ΒΟ ΠΟΡ 88 
Βοδοοηβ οΥὐὁ ᾿οδοοηθαβοδ, ΟΣ ἰπ ἐπα ἴγοο δσχϑγοΐβο 
οὗ τιοἷν σίῆθβ; [βἰτα αν] Βοηροῖ, ΟἾδ, Βαί 
Μεγοτ, εἰ αἱ., Ἰἰπαῖ (8:6 ἀδδίαπαιΐοη (ὁ {Π6 ζοΠ 816 
86χ.] ΤὮο δέ ἱπάϊσδίοβ δὴ δάνδποο ἴῃ (6 ἀϊβου8- 
δἰοπ, πἰϊσ ἢ ΠΟῪ Του γη8 ἔγοιῃ 8 αἱ ρτοββίοῃ ἰῸ 
ἱ Ῥσοροὺῦ ἰἄδτηο, δὰ οοπίοιιρ αίοα [86 Β8ὴ90 ἴῃ 
δηον δεροςί.---ΞἸἰ αν πο οοϊεσηδηδιηθηῖ οὗ 
[06 Ττοτᾶ: Ὅπθ 1 εκἷνθ ΤΥ ᾿παᾶρηηθ:1.-- 
'Β-ιταγή, εοπιπεαπάπιεπί, Ἰυδὶ 88 ἴῃ νοῦ. 10. “9 
860 ΟΓῸ ΠΟῪ ἱτηρογίδηϊ ἱΐλῆγαβ, ἴῃ {π6 νἱονν οὗ [86 
Αροβίϊθ, ἰο ἀϊβεϊ συ (86 ρΡοδὶἐΐνο δοτηπηδηᾶδ οὗ 
ἰλ6 1οτὰ, ἤγοπι 4}} οἰοσα. Τ18 σαγὸ οὗ 8 ᾿ὈΓ6- 
ΒΌΡΡοΟΒο5β 1 στοϑῦ ΡΥ ὈΙ  Υ [86 οχἰβίθμοο δὶ 
ἴδδι εἶτὰο οὗἨ ποὺ ἸΠΟΥΘΙΥ͂ Δ οΥδ], Ὀὰΐ 4180 ἃ υυσὶἰ- 
ἰδ ἱγαάϊιΐοα οὗ (Π0 αἀΐδοουγβοβ οὗ οὖν Ιοχά. 
εγε γὸ μαῦὸ 8 ΒΌΓΘ ἢἤσοα ρμοϊπΐ δραϊηϑὶ {6 
ἸΒΘΟΥΥ οὗ ἱμ6 τυ ῖο 8] οΥἱ χη οὗἨ [μ9 (ἀΔ05ρ6]8. 
ΝΕΑτΡρεε. [“Ὑ8ῖ8 Ῥαββαβθ ἢ88 ὕὑιγηϊβοὰ (ἢ 
πο νογὰβ γνώμη δ8η4 ἐπιζαγῃ, ὙΒίσἢ 116 Ψ υϊχαὺθ 
ἰγδῃϑ]δίοθ ““" σοι:  ἰατὰ ᾿"᾿ δηὰ “ργεϑοοορίυπι,᾽" αά- 
εἵοε δη εογηπιαπά---ἰ ὁ οτἱ κίη οὗ ἱμ0 ἔβπιουβ ἀΪ8- 
εἰπβείίοη οὗ Ἰδαΐοσρ ἰἴτηθβ, θαίγθοη Ἅ δου 86]8 οἴ 
Ῥεγίδοϊ οα ̓  δὰ “Ρῥγϑοορίβ.᾽ ἴῃ {π18 ραββαχο (89 
αἰοιηοἰϊΐοη 1166 ΟἿΪΥ͂ 'π (9 δοὶ ἐπδὲ ὁπ 88 ὃ 
ἐοι)δηὰ οὗ Ομ τἰϑί, δηὰ {86 οὐ πον δι18 ον ΟΡ πΙοΠ, 
ΔΙ Βουχὰ ργοπουποοὰ νὴ ΑΡροϑίοἹἹἝδ] δυΐϊβο- 
Τὴ." ΚΒΤΑΝΙΕΥ.} εβρθοίίος γνώμη σου] οἢ 
εὗδρ. '. 10. Ηδφ͵ο ἰΐ τόδ, δεδέ )μάσηπιεπί, αἀυῖδε, 
εὐπηδεῖ͵, (45 ἷπ νοῦ. 6, συχγνώμη). Βαὶ ἰ(μὲ5 δαν]ο6 
Βε ῥγεδοηίβ 85 δοιποίίηρ ἱπιροτίδπέ δηὰ πογίδΥ 
οἵ εοπεϊδογαιΐομ, ὈΥ δά ἀϊηρ---8) Ο)9 ἴ8αῖ Βα. ἢ 

Φ ΒΙοσπιθο!α καχ», Οτίς. Ὀΐκ.: “Ὑἢο πιοοΐ οπιίῃοπί τη ογ8 
δοινιδοηίαίοτο ἀγό δρτοδὰ ἐπὶ [ἢ τηπεὶ τοίου ἴο Ὀοῖἢ βοχϑᾶ, 
δὰ ἴα ἢ οαυταίίοηϊῖ ἴο ΟἿν δίησίε ῥεγϑοηξ; ἃ Δ0η86 Ὡοΐ 

Φ5]γ πεευξει οὶ ὉΥ το δβηείθηϊ 1,οχοοχταροσγβ, ὈῸΣ ὀοσυτ- 
τα οδο ἰπ {86 ΟἸδρδοίοδ! Ἡτίίετθ. 80 Ετγαπδο, ἴδιηρο, 

οὈϊδ θᾶ ΣΏΘΙΟΥ͂ οὗ 86 Τιοτᾶ ἴο Ὅ6 δὲ τ- 
ζα].---ἰπ {πὶ8 6, οη {Π6 οἠδ μαπά, Ὀγίηκβ ἰὸ τὶ ον 
18 ΑΡροβίοϊ το δι βοῦν, βου ίηρ ἰδὲ 6 18 ΜΟΣΓΒΥ͂ 
οὗ γοϊΐδηοο, δηὰ ἐμαὶ υμδὶ ἢ0 δα υϊβοὰ νγ8ἃ8 80116- 
ἰὴ ς Ὑ πο ουσῃὺ ἰο Ὀ6 δοσορίοα 88 ΔφΤΘΘΘΌΪ6 ἰὸ 
186 πιϊηὰ οὔἐδο ἱοτά, ον (που ρὰ 1ὑ ΤΠΔΥῪ ποὺ Βδνθ 
66 πῃ ΟΥΘαΙΌΪΥ Βα θα ἀονν ἴῃ ΔΏΥ͂ ΟΧΡΥΘΒ8 Ῥσϑσορί 
οΥ̓͂ Ηἴ8, δοοοσάϊηρ ἰο (ἢ δαγίηρ οὗἩ Ομ σὶβί, ““ΤἘὸ- 
ΒΟΟΥ͂ΟΡ ὨΟΆΓΟΙἢ γοὰ ΠΟΔΥΘΙἢ 1η6." Βαΐ, οῃ ἰμ9 
ΟΥοΡ Βαπά, Β6 Βρθδῖκβ 88 ἴῃ 2 ΟΟΥ. ἱν. 1, ἱῃ 41} 
Βα Υ κἰνῖπς ΒΟΠΟΥ ἰο ὑπ 6 στϑοο οὗ Ομ σβὲ, 80 
μδὰ θὰ Εἶπ ουἱ οΥ̓͂ (16 ἀορίμ5 οὗἁὨ τΐβουυ ἰπῖο 
{818 Αροβίοϊο οἴου, δηὰ Βδαὰά ρίνϑη ἷμὰ {π6 ϑ'Ρὶ- 
Υἱί οΥ̓͂ ἰγσυ(ἢ, ἀπά παά βοὸο γουϑα]ϑᾶ ἰο ἢΐτὰ 8 οὐ 
τηΐπα, ἰδ δὺ {π6 δΔανίοο Βὸ σαν βου τη οτὶϊ ροτγίδοι 
οοηβάθποθ (σοαρ. γοΣ. 40).---Πιστός, 88 ἰη 1 Τίπι. 
'. 12, 1δὅ, ον. ἱ. δ, ποί ὁχαςοῖὶγ ἴῃ {Π}|6 8686 οὗ δ6- 
ἐϊευῖπσ (ΟἸ5ι., Μογον, 46 ἀρλμλν ὯΟΡ γοΐ ἈΧΘΟὶΒΟῚΥ 
88 ἔσιιε (ΒΡ. δὰ Βὔοκονγ), Ὀυΐ, Μαδλί [88 8 
βιίονναρὰ, δα ἀἰβρϑηβος οὗ (6 ἰάθη {π|πρ8 οἴ 
αοάἁ. ὙΊΠΟΥ, 866. ἐν. 2; δηὰὰ εὸ Βίϑηϊου. ΒΙοομι- 
δο]ὰ βαυβ: “88 ὁπ6 ψΟΡΙΩΥ οὗ ογοαϊί,᾽ τουτί 
ἰο 1 ΤῺ.688. ἰ;. 4. ““Βαὶ( ἢ τα Κο8 ἃ ἰγὰθ οδδι181.᾽} 
ΒΕΝΑΕ:,7.---ἰ σον. 20 δ, δὲ ρμίνοβ. μὶβ δᾶάν]οθ, 
τοί, ἴῃ συϑΐθγοποο 0 {ἢ 6 Ὀπιηδνγϊθα ἴῃ ΖΘΠΟΓΑΙ, 
8Π4ἃ ΟΘΟΙΩ6Β ἰο Βροδὶς οὗ υἱγρὶῃβ ἱπ ῬαΥ ΟΆΪδσ, ποὶ 
ἈΠπὶ1}} τὸρ. 86.{ Τδο λυάμπηιοηὶ 18 ἴθ ἱπίγοάυσοα 
ΜΠ 8 τοάοδβὲ νομίζω [““ἩΕὶσοΒ Ββοϊάοτ, ἱζ ΟΥΟΣ, 
ἀφῃοῖοβ ἰπ βουϊρίυσο δὴ δοβοϊυϊο δυϊ ΒΥ ΟΥ 
ἄφογθθ, θυΐ 8 πιλίίον οὐ ορίπίοη οὐ Ὀγίνδίο ἡυὰρ- 
τηοηί, Μδίιδ. νυ. 17; χ. 84: χσυ. 10: [0ἱκο ἰἰ. 44: 
1 Τίῃι. νἱ. δ, εἰς.᾽ ΒΙΨΟΟΝΕΙΕΙ,].---1 ΒΌΡΡΟΒΟ, 
τοσϑίοσο, ᾿λἰα το Ὀθ βκοοῦ οἱ δοοουμῃΐξ οὗ 
89 Ῥσοδϑοιὶ αἰβῖσϑθαδα, ἴμλδαλ ἐξ 6 βοοᾶ ἴοτ ἃ 
ῬΘΙΒΟΙ δΟ ἴο ὍὉο.---ἰ, 4.. υππιαττὶοἀ. [ῬΟΓΒΔΡΒΘ 
Ὀοίίοτ, οὕτως, 80 ἱ. ἐ., 85 6 ἷΒ, Δ ΥΥΪΘα ΟΣ βἰπρὶθ, 
Τα ὈοίίοΣ δαϊία {πο οσοπίοχὶ; δηᾶὰ ἰδθ οΟἰμον 8 
00 ἔᾳγ-οἰ 94]. Ετοῖὰ {86 ἰηδηϊνθ σοηδίταο- 
(ἰοἢ, ΒΘ Ρ83868 ΟΥ̓́ΟΣ ἰηΐο (μαΐ, τι} δέν, ἰο ψ ΒΙΘὮ 
86 αἰ αν Ὀ66ῃ ρτοιμιρίοα ὉΥ (86 Βυ ] οὶ οΥ̓͂ 
{16 οἴδιιδο, τὸ οὕτως εἶναι, 80 ἰμαὶ ψὙ6ὸ Ὠροᾶ πο 
Δβδτηο, ἩΪΐ ΜΟΥ δηα οἰ μου, 8η ΔηδοοΪ υ Β0 ἢ 
μορο. [οί ἐΐ 15 ὙΘΓῪ ᾿ἐἶτΘ ὁη6, Δη4 15 Βο Γοζαγὰ θὰ 
ὉΥ ΑἸέογτὰ διηὰ βίδπὶ .Υ]. ὃ οί(θ γοπάθυβ ὅτι, 
δεοαιδε, δπα τοῦτο, 85 Τοΐοστίηρς ἰο (δ 6 Ὀοΐηρς ὑῃ- 
τϑΥϊθὰ: δηὰ τη ῖοβ {Π6 ΒΘΏΒ6: “ὈσοδαδΒο ἰὲ 18, 
ἴῃ ζοηοΓΑΙὶ, χοοα [Ὁ πιθὴ ἰο Ὀ6 υπηηδγτὶϑα :᾿ Ὀυΐ 
ΒΟΓΣΘ, ἢ6 ἱπβορίβ ὑπὸ ψογὰβ: “1 5ΘΠΘΓΆ]),᾽ δηὰ ΗΪἷ8 
ΧΡ δηδίϊοη Ὁ Ο ὩΔ68}8 ἰ811166 ἢ (86 ο8ι186: 
“08 δοσροπηί οἴ ἐπ0 »γεϑεπί αἰδίγεδε.;"---Κάλλον ὮΘΡΘ 
ἀοδί παῖδ ὑπαὶ τ βίο ἰδ πείπο, οΥ αἀυαπίαφεοιιδ, 
8.8 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Β6ΘΏ ἴῃ {π6 στουηῃὰ ΔἸ]ορεά, [Ανϑῤώ- 
πῳ---- ΘΠΘΓ] ἴογπι, ἱποϊυἰπρ ἤθη 8168, δπὰ ταὶ 
6 Σοπάοχοι ᾿όγϑοη}]. ΒΥ “ἰδ ῥγοδοηί αἱβίσοβϑ," 
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ὸ πι6 88 οἰ 6 βοὴ ἴδῃ ὑγροηΐ ΠΘΟΘΒΒΙιΥ, --- 
ϑοσογάϊης (0 δβοῖπθ, ἴμ6 ΤἈπιὶπὸ ὑπάον ΟἸδια 8, 
δοοοταϊης 0 οἰματϑ, τπιϑνὶϊαὶ οᾶγο8 δπὰ βυον- 
ἐπρ8 (3), δῃά, δοοοσάϊηρ [ὁ οἴογβ, [89 ΟΡ Θββίοιβ 
διὰ ρογβοουϊίίοηβ οὐἨ Ομ γιβίϊαμβ, δοοογάϊηρ ἰο 
Μωῖον, (9 εγδαϊοδιίΐοη οὔ ἐδὸ βοχυδὶ ᾿τρυ}59 
ἔῃ πιδυτίαρο; ΟΥ ἰ Ὑ6ΓῸ ΒοίίοΣ ἰ0 ππἀογοίδηὰ ὈΥ 
ἐξ ϑοτιθ ἱπροπαϊης οαἰδδίσορμθ 81 ὁ ἐμ ροϊπί 
οΥ̓͂ οσουτγτγίης, ---ἰς ἸὩΔΥ Ὧθ ἰπ9 ζοατγίύαϊ οΥὐἱδὶϑ δπὰ 
ὈΠΙΟΡ σοηῇϊοίβ ἰυ8ὲ ργοοθάϊης (86 σομπΐηρ οὗ 
Οτὶδὺ (ἀοίοτεα εεεί) τ Βϊο ἢ 88 δηι οἰ δία 88 
ὭΣ. [80 ΑἸζογτὰ δηὰ βίδηθὺ (οορ. Μαι. 
χχίγ. 8, 19, 21). Αἱ 4}} ονυθηίβ, (9 σϑίδβγθῃοθ 
τοιδ Ὅ6 ἴο Βοιηθι ἴῃ Οχ γϑοσαϊυΥ. ΤῊΪ8 18 
ἐπ ρ]]οα ἰπ (μΠ6 ορίτμεὺ “ργοβοηὶ.᾽ Απά 1 18 μο- 
ἐς ποῦ ἰπδῃ “86 ῬοΟρἑβθ ῬΟΥΥΘΣΒΙοη,᾽ 88 
ΒΙοομδοὶὰ βαγβ, “"ἴο σβδηρο {818 ἴγομλ ἃ Βρθοΐβὶ] 
ἰο ἃ βοῃδγαὶ διτηοπἑἱίϊου ". ἸΤ8 ρσγουπὰ δυλ}}8 
ὨδΌΓΑΙΥ αἷβοὸ ἴὸὉ 0 6 ΟΡ] δηδίοσυ οἰδυβ6,--- Εἴαδῖ 
μοῦ ὈΘ6 Ὀοπθμῃᾶ ἴο ἃ υυνἱί6 2 ἄο ποῖ δθ096}- 
ἃ δΒορδιαϊῥδξοῃ. Ἐΐδδῖ ἴποὺ Ὅθ6θ: Ἰοοπϑᾶ 
ἥγοτῃ ἃ υυἱίθ 7 δβϑοὶς ποῖ ἃ τῦϊ9.---ἰπ {Π6 ]αὺ- 
ἰὸζ οἰδυδβε, 18 δασίςθ ἰο0 βίῃρίὶθ Ῥ6γβΒΟἢΒ δΊγοδα ν 
ἱηϊγοἀυσοὰ ὉΥ ἀνϑρώπω, ἷἴῃ 8 ΖΟΏΘΤΑΙ ΨΔΑΥ, 8 
ΤΟΣ οΪδίΙΥ Ὀγουσῃὶ οαἱ. ΤῊΪΒ ΔΡΡΌΕΔΙΒ 'η (86 
ἴοτιη οὗἩἨ ἃ σοηίΓαδβί, ἃ8 τορϑδίϊης 86 ἰπ)αη οι 'θἢ 
οὗ γοσ. 11, οὐ θη ιν ΤῸ (89 Βδιο οὗ δυοϊαΐηρς ἃ 
το ἰδοοηϑί οὐ 05 ὈΥ͂ ΟΡῬΟΒΟΥΒ, οὗἨἩ ταὶ πδὰ Ὀδοπ 
ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ βα ἃ. [830 ΜοΥοΥ δῃὰ ἂς οί; Ὀὰυὶ 
ΑἸτογὰ τρογο ΡΟ} αὐοβίϊοπδ ἐμ ΐβ, δα (8.68 
186 οοπλυποίΐοη (ὁ ὈΘ δ᾽ ΠΙΡΙῪ ΘΧΡΙ δ δίοσυ οὔ 818 
“80 ἰο 6. Β6Γ6 8180, 88 ἰῃ νυ. 18, 21, νγατίουβ 
Ετϑιταδίϊοαὶ δοηβίγυ οι Π5 ΓΘ Ῥοδββὶ Ὁ]6. [{ ἰθ 
Ὀ6δβί ἰο Τεραγὰ {ῃ6 ἱπίτχοάἀυοίοτῦγ οἶδΌδο8β 85 οἰ ΠΥ 
Βγροίει ὁ) οὐ ἀβοϊδνυαίἷνθ: “1 (ποὺ δεὶ Ὀουπὰ, 
ἐπα η,᾽" εἰς.; ΟΡ: “ἸΤΒοὺ δγὲ Ὀουπά, βοοῖς ποὶ,᾽» 
εἰς., ἰῃ86 Βοὴ8θ ἷἰβ 86 βαωθ. 1.6 γυναικί 
βίδιι 8 88 ἰῇ ΒΒ υι. Υἱΐ. 2, ἀνδρί: Ἠαίϊγνο οὗ σοπι- 
ἸΏ} 0η.--Δέλυσαί, “λαδέ ἰλου δεεη ἰοοδεα 3" ἴτὰ- 
ῬΟὶϊο8Β Ὀσ συ υὶϊν [86 αἰδββοϊυιίοα οὗἩὨ 8 οοπῃθοίϊου 
Ὀοίογο οχἰβίϊηρ, ΒΟΟΣ ὈῪ ἀθδίν, ΟΥ οἰβουν θβθ. 
1{ 818 ὍΘ ἱπβίϑίθα οἱ, {86 δΒυρδβοαυοπ ἰη}ὰηο- 

ὑϊοι οὗ {16 ΑΡΟΒ.16 τηυδὺ {6} Ὀ6 ἱπίοτρσχοίοὰ οἴ 
ἃ Βοσουά τπττΐα 6]. Βαὶ ἴῃ {μ18 Θοποθοίίοη {86 
Βα 16 ἴδοὶ οὗ δοίη ἴἣΘΘ ΟΓΥ ὠππιαγτίεα, ἴὰ ΠΟΏΘΓΑΙ 
ἷ8δ τηδϑῃί; δηὰ ἰδ οχργοβεῖίοῃ 8 ἱπίσοἀυοοά 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἴοΓ {86 Β8ο οὗ βδυποιϊσίηρ τι ὁ ἐ ὃ ε- 
σαι, ἀαεί ἰλοι δεεπ δουπά3 [80 ΑἸίοτά ; δηὰ Βοῃ- 
Ξεὶ, 1) Ὸ ΒᾺγ8 “μα ἰμ6 Ἰαίθηὶ ραγίϊοῖ ρῖθ μ6σῸ 
Ὧδ88 86 ἴοτοο οὗ 8 πουῃ.᾽" 4“[ὲ 18 6180 σοτιδτυιοὰ 
ὈΥ ἀτοιΐυ8 ἀπά οἰμονα, ἰμδὲ ραββῖγϑ ἰὴ Η6Ὁ. διὰ 
τ. δγὸ οἴϊθη δορὰ 85 πουίθσβ᾽. Τμαὶ ἰδο ἰπ- 
ὁυποίίου : ““ἀοὁ ποὺ δ6οκΚ δ νἴ76,᾽ δ ἰο Ὀ6 ἰδ Κϑῃ 
ΤΛΟΡΟΙΥ 88 αὐἀυΐοε, ἰδ Ρἱαἰη ἔγοιηα ὙΒδὶ [0]]Ο 8. --- 
Ὅπὶ ονθὴ { ἴπδου δου] θαι αν υλαστιίϑᾶ, 
μου Βαδδῖ ποῖ βἰπηϑθᾶ.---Νοὶ 80, ΒΟΥΟΥ͂ΘΥ, 
που]ὰ ἰΐ Ὀδ 'π [86 ΟῈὺ σδ86ὲ. ΤΒοτο που]ὰ Ὀθ 
δβ'ῃ ἷῃ 8 ΠΙΑΥΤΙΘἃ ῬΘΓΒΟΩ βροκίηρ ἰο Ὀ6 ]Ἰοοδοά, 
Ἦδησο ᾿ἰὰ πᾶ ΟὨΪΥ͂ (86 δδὲ οἴδιυβο ἐμαὶ νῶϑ δὰ- 
Υἱοθ. { Ετοιι 8686 ψοτὰβ ἰν 88 Ὅδϑη στ κΒΓΥ 
ἰπίοσεοα {πδὺ {π 90 Ὑ6ΓΟ διμοηρ (Π6 ΟοΥ ἴδῃ 
ῬΘΓΒΟΙΒ, ᾿ἰκ ἰμο86 βρόΐϑῃ οὗὨ (1 Τίμπι. ἱν. 8) ἴοτ- 
Ὀἱἀάϊης τηαγσίαρο, 88 1 ἰδ 676 βἰπῦι.᾽ ΒιυσοΝ- 
ΕΒ]. ΤΓαμήσῃς Ἰ᾿ἰϊ.: “17 ἰλοω «λουϊεεέ λαυό πιατ- 
τίεα.᾽ Ἰπ ἴκθ πηδΏπον γήμῃ. μα πογὰ γαμεῖν 
Οδὴ Ὅ6 ΡὈΓοαϊοδίοαά 8]80 οὗ ἰδ6 ποιηϑδῶ, ἱζ πὸ 
δοουδδίῖνο ἰΒ δρροῃὰβὰ. Οὐδβουνΐθο [88 ῬὮΤΔΒΘ 
ἷδ γαμεῖσϑαί τινι, ἰο δὲ πιαγγίξα ἰο δοπια ΟἾΦ.---- 
ΑΟΣ αὐἱοιης 8}1 ἀουδία οὗ οομδβοΐθῃοθο ἱπ (ἢ9 
τιδίίον, Β6 Ροϊπίβ 0 δηοῖμον δοποϊἀογδίΐοη ἩΔ1ΟὮ 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

ἯΔ5 ΟἸΟΒΟΙΥ οοππροίοα ψι}} (86 Ῥγεβοῃί ἀϊ5- 
ἰγ688.--- ἘΠ υ]διίου ἰ τ86 8688, βουσονοσ, 
Ὑ71} βυοδ! ὑθὑρϑορὶθ δδνόο.-- νΙῈ Οα]ν]Ὲ 
δὰ οἰμοῦδ Ὑ6 δῦ Θοποοῖνθ 80 8]} 0.810} ἴο 
ἀοχηοδίϊς ἰσουδῖοδ, ἐθθ8θ τηῦδὲ ὍὈ6 υπᾶογχεϊοοὰ 
85 ἱπίοπϑίβοὰ Ὁ (Π6 “ ἀϊδίγοβδ, δίῃοθ ἰδ σϑ- 
Ἰδιϊοθβ οπἰοσοὰ ἱπὶο ὉΥ ἰδ τηαγχίθἃ ρβορὶθ 
(οἷν ΟΌΓΟΒ ΓῸΥ Βυβραπὰ, νἶ δηὰ οἰ] ἄγη, διὰ 
ΟΠ πορὰθ) ἱωγοϊγο Ῥϑοῦ ΑΡ ῬΟΓΡΙΟΧΙΥ ἷπ 
εἶπη65 οὗὨ ρογβοουιοη δῃὰ οἵ οἰ βὸὺ σου Ὁ] 68 (ΘΟ Ρ. 
Μυκο χχὶϊὶ. 28; Μδίι}. χχὶν. 19). Τθο ποσὰδ: 
“ἴῃ (80 δοΒἢ,᾽, δΔῖὸ ἰο Ὅ6 οοπῃροίοα οἰ πον τὴ (ἢ 
εἰν! δυ]α ὁ ,᾽ ΟΥ τ τ ἢ “8}}8}} Βανθ: 6 Β686 ἷβ 
(86 δδῖηθ. σΣάρξ, ἥεελ, ἀοποίθα 1116 ἸΟΤ ΟΓ ΒοῃδῸ- 
οὐβ ᾿1ἴ6, τ 1} 8}} 118 ἱπίοσοδίβ; Βδσα ἰΐ ΓΟΙΌΣΒ ἴο 
{πὸ ἀοπιοβίῖο 16, 1 ΓῺ ἐΐ8 πιδϊ οϊὰ 80] οἰ υε8 
δρουὶ ἴοοά, δπα οἹοί ἷπᾳ, δὰ 186 ργοβοσυδίϊοπ 
οἴ {πΐπρ8 Δρροσίδίπἰης (0 ϊ ἔγοσα 4}} 1) ΌΓΤΥ, εἴς. 
Οἱ τοιοῦτοι, φμεὰ »Ῥεορίε, ἃ, ὁ., ΒΘ. 88 τη Σγγ-- Βπὶξ 
1 δβραιϑ γου.---Ρδὺ} ΒΕ ΟΧΡΓΘ5868 8 Ῥϑίθσ- 
ὯΔ] Ῥαπουοϊοησο; φ. Ἅ΄., “ἷπ αἰ νίηρς γοὺ βυοῖ δά- 
Υἱοο, 1 σνου]ὰ [εἷὴ οὈὐνϊδίθ 411 γοὺγσ ἰγου Ὁ]68.᾽" 
Φέιδομαι βίδα ΒΕΓΟ [ῸΓ φειδοίμην ἄν, 7 ἀεδῖτε ἰο 
ὅρατε γουῦ. Ῥδὰ] ἰδ ποῖ Β6σθ Ἀβουὶίηρ ἴο [86 Ὀη- 
ἸΙΤΪοα ΔΩΥ Θ,ΥΘΘΙΟΥ ἸΠΟΓᾺΪ ΘΧΟΟΘΙ] 00 (δ8η (0 
{86 τηλυτὶοά, 68 Εοιηδηΐδίβ ἱπια χίπο; Ὀὰὺὶ 15 ΟὨΪῪ 
οοηϊγαδίΐπρς ἰδ σογηρδυδιγο ουϊνγεγὰ 6886 οὗ (86 
οὔθ, τ} (ῃ9 Ὀυγάσοηβ πΒίοἢ ΜΠ ῬΤθδ8 ὁ ἴδ 9 
οἴ μ6 Ὁ ὈΥ͂ ΓΟΘΒΟῚ οὗ ΔΡΡσοδ μη ρ ἰγουῦ Ϊοα. [Απ- 
Οἶ ΒΟΥ ἐπι ογργοίδίϊο κίυθ Ὁ Αὐρυεκίΐπο δπά {89 
1αἰἰὰ ΕΔΊΒΟΥΒ, δὰ ὑσοίοσγοα ὃγ Εδϑιΐιβ, Νονγθ- 
ΤΟ ΟΡ, δα ΒΙοομῆςο] 4, ἰδ: “1 βρϑᾶτὸ γοῦ {πὸ ρα 
οὗ αἰ]αιϊπ ας οἢ ἰδο86 οΥ1]8᾽---Ῥδγ )] οὶ ἴο 2 ΟοΥ. χὶϊ. 
6]. Τμὶδ βϑϑῦιβ ἰο 6 οομᾶττηοὰ ὮὈγ {86 10] ΟἩΐῃρ,, 
τοῦτο δὲ φημι: “Ὀαῦ 1818] ἀο δΒαγ᾽]. 

γεμδ. 290-81. Ηο ποῖ ῥσοοοθὰβ ἰο οομᾶσεη (89 
δανίοο δῦονο ρίνοη, δηὰ ἰοὸ σον ἰδ γοδάθσβ 
ΤΩΟΥΘ ἱπο] βορὰ ἰο ζο0]]οὸν ἱϊ.---Βαϊ ἘΠ18 1 δαν, 
ὈΣΘΙΒΣΘῺΩ .---Τοῦτο, ἰλῖδ, ταὶ τοῖον ἰο τ μὲ ῥγοὸ- 
σϑάρδβ, ργουϊ θὰ ΟὨΪΥ ἴδ ὅτι, δεοσιδό, 6. βοδὺ- 
ἷηθ. Βυΐ ΠΟΥ ἰξ σδῃ ΒΟΡΥΘ ΟἾΪΥ ἰο ἱπίγοάυοθ 
Βα ΤῸ ]]ΟὟ8, δὰ ὑπαὶ, ἰο0, ἱπ ΒΆΘΟΣ ἃ ὙΔΥ 88 ἴο 
Ἔχ οἷν (ἢ9 ἱτηροτίδποο οὗ {815 οροῃΐῃρ---Ἐ 
εἰ Βομοϑίοσϊα 6 σμοσίοιϑᾶ, ἰῃ οτᾶοσ 
τιδῖ.---Ηογο ἐπ ρΡυποίυδίϊοπ δὰ γοδαϊηρ ἃτὸ 
οοηἰοβίοα, Τ8ὸ τοδάϊῃρ θοδὶ δοογοαϊ θὰ ἰδ ἐστὲν τὸ 
λοιπόν. Τὰ {18 6889, 85 ἰἢ ἰμ0 τεοδΐπρ τὸ λοιπόν 
ἐστὶν, τὸ λοιπόν ΤηΔῦ Ὀ6 δοπηῃοοίοα τ τ δὶ ᾿γο- 
σοάοβ, 88. ὙΟΩΗΣ}}] δ8 ν ΐϊὰ τὰῖῶϑδὶ 9010 8. Οὐ ἐδ9 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ, ὙΕΓΘ ἐστίν τορεοδίο, ΐ οουἹὰ ΟὨΪΥ 6 
λοϊποαὰ ψ 8 [89 Ἰξεῖεεν, βεηθε; Ὑ0 χορ ΒΌΡΡοΟΘΘ 
μδὲ ἐπ18 τοδάϊηρ οτἱ κί πδιοα ἰπ {πὸ ἰάθα {μὲ 
τὸ λοιπόν τουϑὲ Ὅο σοππῃοοίοα Μιῖ τ μδὶ ζ0]- 
ἴονβ. ΤΒομ ἐΐ νου]ὰ τθδπ: “ἰΐ σοιαῖῃβ ἰδδῖ,᾽ 
εἰς. [88 ἴπ (86 Ἐ. γϑϑοῦ]. ἘΤπ18 πουϊὰ 90 ορ- 
Ῥοδοα ποῖον ὉΥ {16 δι 1616, ΟΡ Ὁγ με ΐνα. ΕῸΓΣ 
ουϑα ἴῃ Ρ]δίο {89 δγίἰοἷθ 18 Τουπὰ ἷἱπ βυσ ἢ αὶ τηοὰθ 
οὗ βροδκίηρ: τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη ἡμῖν ἔστε σκέψασθαι 
(Ραββον 11. 1, 81). Βυΐ ἰδὸ ἶνα ϑονγβ {μπὲ 9 
8 ἰγτοδίΐϊπα 6 στο δϑουῦ ἐδ βοϊπίίοῃ οὗ ἃ τηογαὶ 
Ῥυοθίθ: ὁ μδὶ στοιηδίηδ ἷδ, (μδὶ ὑΠ6Ὺ ΤΠΔῪ Ὁσ,᾽ 
εἰς. Βαὶ ἰΐ νὰ οοπποοὶ ἱΐ ἩΣῈ (86 ἰογοροίηκ, 
{86 ἰΐ τηυδὶ Ὀ6 ἰΒΚο ἢ 88 ἃ ΠΟΥ οχδοὶ αὐ] ῆςδ- 
(ἰοη οΥὨ {πὸ οἶδυδο, φ. ἀ., “ Βοποοίοσι, 70 τὴ9 ἴ- 
ἰᾳτο.᾽ Το ἀοοϊδίου ἴῃ Τοβασγὰ ἰο [18 ὁ856 ἀ6- 
Ῥοπαβ Ὁροὴ ῬΈ1ΟΝ δομηθοίΐου γἱ᾽οἸὰβ Ὀο ΕΓ ΒΘ 86. 
Μοὶ δομησηθηίδίογβ ἀθοϊάθ 0. {86 Ἰαίὶον υἱον. 
τοῦς 689 ΜΟΥΘΡ, ΑἸΐοτά, Β]οοπιβο]ὰ, Ἡοάκο. 

10 δον Ἶν γ᾽ οἰ ἀ5 ἰὴ 6 Ὀοδὲ δθῶ8ε.}] Βαϊ ννμδὶ 
δΙῸ ἯΘ (0 υπάογείδηα ὮΥ {80 ἀθοἸδγδίίοι : ὁ καερὸς 
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συνεσταλμένος ἐστίν. ϑοηθ [Βοϑθὲ., Βοϊοτί,  ἔγοτα τ ϑδὲ ἰβ ἐγδηβίοπί, ἴῃ οτᾶὰον (0 τοδϊἑαΐη ἐμαὶ 
ΟἸδμδῦδθη} οχριδίη 10: “(860 ἰΐπὸ 8 7..}1 οὗ | οἴὁτη Δ] Ὀ]οδβίηρ, 80 ἰύῦ Ὀθοοπῆθθ ἵμοπὶ ἴο Βο]ά 
εἰταῖ(5- --στίονυουβ.᾽ Βυΐ ἴῃ (080 ρδδδαροβ ἤγοιῃ | ̓ἰρ ΕἸ Υ ὉΥ 186 ΘΑΓΓΒΪΥ ΒΟΥ δ η66. ΤΈΟΥ τυϑδὶ 
ψὩῖο ἢ 0818 ὗχτι δοδίϊος 8 δἰἱοιηρίθα ἴο Ὀ6 Ῥγογνθὰ , ΟΥ̓ῸΤ ΣΘΙΏΘΙ ΌΘΥ ἰδ αὶ ἰὲ 8 πὸ δυϊάϊηρ ρμοϑββοδϑίοῃ, 
(Μ οο. ἰἰϊ. 6; χ. 8), ἐδ ποσὰ ἰδ υδοὰ ΟὨΪΥ οἵ 
ῬΟΥΒΟΏΒ, δηὰ (μθῃ παϑϑὴβ λωμόἰρα, οαδί ἀοιρΆ. 
ὙΠ 6} ἔθττὴβ οοπποὺὶ Ὀ9 Ῥγχοαϊοδιοὰ οὗὨ ἰἶπιθ. ΤΠΘΓΘ 
ΓΘΙΙΔΙΠΒ, ὑπογοίοσθ, ΟὨΪΥ ἰδθ ΟἾΒΟΡ ἰπίθγρσγοία- 
ἰΐοι, εοπίγαείεα, ἰξπιϊεά, δλοτίεπεά. [“ Συστέλλε- 
σϑαι δηὰ συστόλη τὸ (60 ΤΟζΌΪΔΙΡ ρτδιπδί 68) 
ΤΟΣδβ ὑϑθἃ [ῸΓ [86 δλογίεπέησ οὗ α ουϊίαδίε πὶ Ῥγο- 
βοὰγ"᾽]. [ἢ ΔΏΥ 6880, ΒΟΉΘΥΟΘΣ, ὁ καιρὸς 18 ποὶ ἰο 
δ0 Δ Κ6} ἴὉΓ (6 Θαυί} 11{6-{1π|9 οὗὨ ἱπάϊγὶ ἀυ.818, 
[28 σαϊνίπ δὰ Ἐδβίϊυ8]. ἸΤδὸ οοπίοχι ταί ον 
Ῥοϊπὶβ ἰοὸ ἰΠ9 ρογίοα οἵ ὑἱτ29 ἔγοιαη ἰμθη66 ΟἸ γαΓ͵ὰ, 
π.}} {86 δοοοῃά δάνθηί. Βυΐ ἀοδθβ 1ὲ δοσὸ ἀ6- 
ποΐθ ἐμ6 Β'ταρὶα ροτγιοά οὗ ἐΐτηο πῃ ἰ(86]7, ΟΣ ἀο68 
ἢν πιθδὴ ἰϑνογϑὉθ ἰΐπιθ (ορρογίυὶ γ)} ἡ 4., {δ 
ἐπι ἰὰ τ δῖσὶ ΟὯ6 σδδη γοὺ ΘΗΒΌΓΟ ΗΪ8 δΒδὶ γδίΐοῃ, 
ΟΥ̓ ΡΤΘΟΡΘΣΟ πἰ 8617 ἴον (δὶ χστοδί σβηρο ΘΟ σΌΓ- 
τοί τὴ} ΟΕ γβι᾽ 5 βεοοῃμὰ σοσαΐῃρ, νοὶ 15. ἰ0 
πὰ ὉΡ ἰμ6 Θηϊΐγο ργοδοῃΐὶ οοράϊιΐοη οΥ̓͂ ἰδ9 
πον α---ἰΠ6 καιρὸς δεκτός: “189 (ἰπ8 δοσορίοα,᾽" 
(2 ὕοτ. νἱ. 2; δοιῃρ. 8180 δ]. νἱ. 10). ἴὰ δ ὲ8 
6486 ἰδ6 ῥγοαϊοαία νου κυϊξ 8ι1}} Ὀοιίον, διὰ 
δἷβο (6 δαὐυποί τὸ λοιπόν: δηὰ ψγὸ βῃου]ά σϑη- 
ἄἀεν: “(86 ἐΐπιο (180 ορρογίαῃο ρμουὶοα) ἰδ δοιι- 
Ῥτοδβοὰ, οὐ βιιοσίθηθα ΒϑῃσοίονΒ.᾽ Τ8μ6 πα] 
εἰδιυ50---π οχᾶσθσε τμδὶ ἴμοδ6 δδνυΐηᾷκ τὶνθεα, 
εἰξ.- ΤΩ ὍΘ ΟἰἴΠῸ} ΤΟΐΣτα ἰ0 : “ἐ818 [88 γ,᾿ 88 
1{ὉΥ ἀοφοϊανίος (86 ἰἰπι6 διιοσὶ, μΒ6 δυγίνδὰ δἱ ἐμ 
ὑὐΐης Βότο δἰδιθα ; ΟΥ, Ὑ ΕῚΘὮ 18 ὈΘίοΣ, 1ὑ ΤΩ Ὺ ὯὈθ 
ἰλκθη 88 δϑϑι χεΐϊηρ (86 Σοδβδοὴ ΒΥ (δ6 ἰπηὰ 5 
βῃοτίοῃοα, 80 ἰδδὶ ἰὺ ἱπάϊοδίοα ἐμ Ὀϊνπο ρυγ- 
Ῥο86 π ἐμ158 ουγίαἰ! πιο. [80 Ηοάχκο, ΑἸοχα]. 
Απὰ ἐπ 18 οομσιμοα ὮὉΥ͂ ἰδ} διυθθοαυθηΐ ἀ6018- 
τϑίΐοα Ὀσγουρί ἴῃ 88 ρυοοῦ: “00 ἐδὸ ΤΑ βῃΐοη οὗ 
ἰλὶ8 του] ἃ Ῥβββϑϑίἢ ΔΎΓΔΥ, τὸσ. 81. [Ἃἢ {μὲ8 ΩΡ ὃ 
ξοοὰ τιοδυΐηρ ἰδ οοίαἰποά. Βαὶὺ ὑπὸ οἰβὸὺ τιοάθ 
οἵ ρυαποιυδιϊης γίοϊβ αἷδο χζοοὰ β6η80: “ἱΐ τϑ- 
ἸηΔὶ 1 8,᾽ ἑ. 6., ΔῸ ΟἾΒΟΙ ὁπ οΐσο ἰ8Β 6, Ὀὰι ἐμαὶ ἐπ ο80 
Βαυϊης ὙΪΤΟΒ, εἶθ. Ταΐθ, ΒΟΉΎΘΥΟΣ, 18 Βοιη 6 ν δι 
Ιιδτδῖ, δὰ ἰμ9 ΟὐΒΟΥ ταουὶ (8 [89 Ργοίοσοποο. Βαυὶ, 
ῬΟΥΒΑΡΒ, 8. δὲ.}} θοίοὺ οὔ 18 δθοτάοἀ ὈΥ (μ9 δοῃ- 
ποοίΐοι οὗἨ τὸ λοιπόν ἢ τὰ δὶ 7901] οΟὁγ8, ταδὶ ἢ- 
ἰδἰποὰ ὃγ Μογον (8 οἀ.} ἴπ (80 80186 οὖ: λεποέ- 
ἤονιλ, παρ γίης ὑπαὶ ““Βοποοίοτι ἃ ὑμ9 γοϊδὶ 0 ὴ.8 
δου ἃ Ὀ6 τομᾶγάοα αἰ Θγοη γ, ἔγοτα τ μοὶ ὑπ 6 Ὺ 
δβωὰ Ὀθοη πἰϊπονγίο." Ἴνα ἰδβ ρμοδίϑογί Ὀθἃ δ8 ἴῃ 
64]. ἰἱ. 10, δὰ εἰβδον 6 γ0.-ΣΘΥ ὍΘ 86 ἴ8 086 
ποῖ Βανυΐηρ ἴμ θη), ἀπἃ ἴμοδθ υϑορίηρ 85 
Του ἸΘῪ ψτορὶ ποῖ, δὰ ἔμοδο σοὐοίΐο- 
ἰπξ͵ 85 ᾿ῃοῦδ}!; ΤΠΘΥ͂ σχοῤοϊοθᾶ ποῖ, δπἃ 
ἴποδο Ὀανὶπρ, 85 ἴΠο59 δαὶ ροδδοαϑοᾶ ποῖ, 
δηᾶ ἴπο69 τιδίπς ἴΠ0 Ὑνοσ]ἃ 85 ποῖ τιδίηβ 
ἰξ -Τεβο οδιιβ68 ἀθηοίθ δὴ ἐπίθγηδὶ Ἰοοσίηρ οὗ 
ἴδ ερὶτῖ! ἤγοτα 41} θοη 8 (θυθὴ ἰδ 6 ο]οδϑδί), δηὰ 
ἴτοῦι 81} οἱ γουαπηβίδησοθ, δηὰ ἔτοτῃ ἰδ 9 Ῥοββϑββίοῃ 
διὰ π50 οὗἨ 4}} δαυ(}]γ κοοάδ; ἴπ βμογί, {89} θ- 
ἴοτοθ [89 πιαϊπίθπαμθοθ οὗ ἃ Ῥϑυβοῃδὶ ἱπάβθρϑη- 
ἄδποο οὔ 6]1} οχίθσῃδὶ νοτ] ]γ τοϊδιΐοηβ (ΜΈγ61), 
ἰδο τοίαβαϊ ἰο 6 {οἰίετοὰ ὈΥ ἐμι686 ὑμίηϑ ἴῃ ΟἿΓ 
ἐριτπαηΐοη τὶ αοα δπὰ Οἰτἰδὶ, 8ο (μὲ ἐμ δ8ο- 
Σἰδοο οἵ 4}} οὔ {πο οου]ὰ Ὀ6 τ δα τδὰθ ἤθη 
οδἰ δὰ [ον (οοπαρ. [κικὸ χὶν. 20). ΑὐοοογάϊρΊγ, 
ὍὯ6 δὲ ἰδυρῃῦ ὑπδὶ ΠῸ δοηἑπζ8] ἸΟΥ̓Θ, ΠΟ ΒΟΥΤΟῪΞΒ 
οὐοῦ ἀἰβαδίοτβ δηὰ Ἰο8868, πὸ δχυϊίδίϊοη ΟΥ̓ΟΡ 
ξοοὰ [οτίαπο, δου! ἃ δ δἰϊονγοὰ ἰο Ῥοβθθδβ (89 
Βριτιῖ, 80 88 ἰ0 ἱπιρϑὶν ἰδμδὶ ἀϊνίηθ οοτϊηπηυπίοῃ. 
Απὰ δῈ μιν βιίδηϑ τηυδὺ οὐοΣ ὈῸ ἐπνδγαϊν ὅγθ0 
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δηὰ 876 ποὶ ἴο 6168 γο ἴο ἰΐ 1ὉΠᾺ]Ὺ ; δῃὰ ἤπαϊυ, ἐπ 
ΤΟΌΣΘΠΟΘ ἰο 80 80 οὗ ἱμ9 πνουὶά, ἰΒ6 Υ διου)ὰ 
Ὧ80 “43 υδίηρς ποἱ." 18 ποτὰ “ θυγίηρ δοτ- 
Ῥοσχίϑα νὸ}} τὶ (6 οἱτουϊηϑίδηοοθ οὗἩ ἰμ9 ὉΟο- 
τ  ἰἶδη8. Οογΐηί Ὀεοὶπρ ἃ στοδὶ οροτγίαπι, {9 
ῬΘορὶθ ἍΘΓΘ σίγϑη ἰο ἐγ 6, ο9ρ6ο18}}γ (ο Ὀυγίηκ. 
Ὦ Τοχδτὰ ἰοὸ καταχρώμενοι, ΟΧΡΟΒΙΙΟΓΒ 8.0 

αϊν: δα ; δοῦλο ἰαΚο ἰΐ 85 θαυϊνδὶοηί 0 χρώμενοι, 
κατά Ὀθίη ΟὨΪΥ ἰπίομδίνο; οὐμοῦβ ἰγϑηβὶαίθ ἰΐ, 
αδυδε; Ὀυὺ (Π6 Ἰδίίοσ τοδηΐϊης ἀο68 ποὶ βυβίδιη 
186 ΔΠΑΙΟΔῪ ἩΠῈ {Π0 ζοτοζοίηρ οἸδι868. [ΑἸίογά 
ΤΘΏΘΔΘΓΒ ἰτ: “ “υδίηρ 1ὲ ᾿η {0}},᾿ ἱτυρΊ γῆς ἂπ οχΧ- 
ἰγϑῖὴθ δια σΥΘΘΟΥ͂ 180, ΜΕΙΘἢ (ΓΒ ἃ Ἰορί(ἰτηδίθ 
86 ἐπίο 8 ἔδυ}! ᾽᾽]. Το κατά νγν88, ρου δρβ, ϑὺρ- 
ποδίοα ὉΥ {πὶ ἴῃ κατέχοντες ᾿υδὶ ρῥγοοσοάϊηρ. 
Χρῆσδαι, ἰο 86, ἰδϊκ68 18 ΟὈ͵θοὶ ἢθΥῸ πῃ {89 δοοὺ- 
δϑιΐτο [[Π6 ΟὨ]Υ ἰπβίαδηοο οὗ δ κἰηὰ ἱπ ἐμὸ Ν 
Τοδίδιηηοδι7, (οὐ ρ. ἤαδεοιυ Νο. 11. 2, ». 2496). 
ΤῊο 66. τῶ κοσμῷ 18 ἃ Θδηρθ τηδἀθ ἴῃ δοοογά- 
8ὴ00 ὙΠ|Ὲ ἐδ 9 ΤΩΟΓῸ Θομιλοῃ δοῃβίσγυοί,οη. ΒΥ 
“186 νον], γὸ δσὸ ἰο ὑπαογδίδηὰ (Π6 ἰοἰΔ} 1 γ οὗἁ 
{86 νἱϑὶ Ὁ1]90 στγοδίξοι, οὗἉὨ 411 οὈ͵] θοαὶ, ρφοοάβ, γϑ]8- 
(ἰοῦ8, ὈοΙοηρσίης ἐἰο (6 Ὀγεϑοηΐ δζο. 10 δοτὴ- 
Ργΐϑοβ ἱὰ ομἱθ, 811 186 οὈ)θοῖΒ οὀχργοββοά οὐ ἐτ- 
Ρ ἰοά ἴῃ ἐπθ ργουίουβ οἷδιιβοθβ. Ηδθῃσο, ἰμ86 ζο]- 
Ἰονίπς βοηίθησα, α͵8ο, οσίοῃη ἀβ ἴ90 {{| 686, --- ἴοσ 
186 ζβδ:; του οὗ τ[16 υνον]ᾶ ρβαδαϑὶἢ αὐγὰ . --- 
(πταράγει--τὸ σχῆμα.)---Βγ {8}8 ἘΠ6Ὸ ΔΓ6 Ὡοἱ ἰο 
ὑπ ἀογβίδη ἃ ἃ ἸΏΘΓΘ Θμδηβθ οὗ δοθὴ9 (δῇ ἱπιλρθ 
ἄγαν ἤγομι ὑπὸ ἐμθδίγο)---ἃ ΔΙ ΒΕΣ πὴ ρς οἵὗὨ 
οὐθηίθ Ὀοϊοορίπα ἰο ἐδ ῥγοδθηῖ; ποὺ γοὺ (8 
ἰΓΒΏΒΙ ΘΠ Π6Β8 ΟΥ̓͂ ΘΑΥΓὮΪΥ ὑἐπίησ8 ἐπ ΖΘΠΘΓΑΙ; Ὁ 
{86 ταὐίγ τουοϊυτοι δἰιρηἀδηΐ ὕροη (δ6 δάνϑης 
οὗ Ομ γιεἰ--ἶθο ϑῃϊγο Ὑδηϊβΐηρ οΓ ἀοβίσυοίί οι οὗ 
{πὸ ἤοτπι οὗ (18 νου], 1186 ουἱπνασχὰ ρθη οθ 
δηὰ τηοᾶρ οὗὨ οχίβίοποο, οὗ νυ οἢ τηϑηίὶ οἢ 18 ηδιὰθ 
ἷἱπ 1 5πο..1ϊ. 17; ον. χχὶ. 1. Τμὶθ στοδὶ ομδηρα 
Ῥγοβθηίβ ᾿ἰβοὶ ἰο ἷπιὶ 88. ΟὯ9 ο61086 δ᾽ "δῃὰ, δηϊ, 
{μογοΐογο, Β6 Βρϑδ κβ οὗὨ ἐὺ ἰὼ ὑπ ργοβθηί. (Μεγ- 
ΘΓ: “18 ὁῃ [868 Ῥοϊηὶ οὗ Ῥαϑβϑβίῃρβ δύδγ᾽). “ΤῈ 
ἀϊδβροβέι οι πο Ῥ8Ὲ} ἢθγα ἱπου!σδῖθβ ἴῃ ΥἱΟῪν 
οὗ 6 οχροοϊθὰα ρα] ροηθδὶβ οὗ (86 νου]ὰ, 18 ὁῃ9 
ἀοπιδπάθα αὐ 81] ἐὐπιθδ.0 Α11 ϑδγί]υ ἐπὲηρ8 δΥ9 
ὙΔΗΒΕΐϊης δηα ἴῃ ρογροίυδὶ διχ; ψὸ6 δΔΙΓΘ ΟΥ̓ΘΣ 
ΒΡΡΥΟΔΟΒΙ ἢ 8 ΠΟῪ ΤΟΥΣ οὗ ἐμπίημθ, ἘΠ6 ῬΟ.Β 
νυ ἢ ἢ Ῥ80} βδνν, δυὸ οἴζθη τορϑδι θὰ {μι βου 68, 
δηὰ π|}}} οὔϊθηῃ Ὀ6 τορϑαίϑα, 1π1}} 1π6 ὅ4] οαίβ8- 
ἈΓΟΡΒΘ Ὀγϑακα ἰη.᾽᾽ ΝΝΒΑΧΝΡΕΒ. ϑδ΄'ποθ {}}8 86 }- 
ἰθῆοα ἀο68 ποὺ δϑβί ζῇ ἴ1ὸ ΣΘΘΒΟῺ ΤῸΣ δῇ ὀχδοῦίδ- 
ἰΐοῃ, θυΐ 18 Ὀσουκὰὶ ἢ ἴ0 Βυϊδίϑοι εἴθ ἰδὲ τ ΒΟ ἢ 
δ ΘΟ ΓΟ ΟυΒΙῪ δοὶ ἔου ἢ 85 ἃ ὶνίηο ρυτ- 
Ῥοβο, νγὸ σδῃηῃοὶ ἀἰγΟΟΙΥ ΔΏΠΟΧ ἰο 10 (116 [0] αν Ὡς 
ΥΟΥΒΟ, Ῥυζΐπρ ἃ σοπιὴδ ΔΪΕΡ τούτου. Βυὰ ν 
ΔΙΘ ἰο τοραγὰ ἰμῖ8 ἀμ δ 82) 88 8 ὨΘῪ ἱβμουσῃὶ 
Ἰηϊγοάυο6---Θ 80}}} ἔὈΣΓΔΟΥ ΤΟβ80η. ϑδϑί ηρθα. [ῸΣ 
Τοσοπιροπάϊηρ ἐδ9 δίηρὶο δίδίθ. [ὐ 18, ΒΟΎΤΘΤΟΣ,, 
ἀἰχθοῦ Ἰοϊποὰ ἰο ψμϑὺ ρῥγθοθάθβ, ἰπ Βὸ ἔν 88: 
Ῥαυ] 5 τὶ}} δὰ πο βμ 98 81: αἱ βανίηρς ἰμϑτῃ ἔγθο - 
ἔγοτη ἰ09 οἂγθὸ ὙΔοΝ ὈΘΙΟΩΜ8 ἰοὸ {ἰδ ἐπὶ χ8 οὗ 
18 νοῦ], νυ ὶοὶ 6 80 ἔδϑὶ δ ϑϑίθπίης (0 118 οηὰ. 

γὲεββ. 82-384. ΒΌΓΙ ντου]ὰ τ188᾽ὶ γοῦ ννϑχθ- 
υυἱτμοῦῖ οὔτο.--- ΒΥ ἀμέριμνοι, ἘΘ πι68Ώ8, ἔγαθ- 
ἄομι ἔγοιῃ οδῦὸ δρουΐ {δμο ἐλέησε 977 ἐλὶ8 τυογί, ἃ. 
δβοὶ ζουτίἢ ἰὰ ἰδ 884 γογδο: [Ὁ (0 σῶσγθ Ἡ ΒΊΟΣ 
6 ἔγϑί βροδῖκβ οὗ ---ὁ τδδὲ 18 πητηδσιϊοᾶ 
οδτϑῖδ ἔίοσ 86 τέ κ6 οὗ [86 Σεοχᾶ---ΟΔΠ ΟΏ]., 
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δα βοτπιοἰ ἰης Ὑ ΒΙΟΘᾺ χαυδὺ Θοτηταδῃ ρρσοόνὰ]. [ἰ 
8 ῬΟΓΙΘΟΙῪ τἰρμῦ [Ὁ ἃ Ῥϑσβοῦ (τ υπάϊνίἀοα 
Βϑυγι) ἰο θ6 8βο] οἰΐοιβ ον ἐμαὶ τ ΐοι ὈδϊοηζΒ ἴο 
"5 οσγὰ. Απᾶ ἴῃ Μηδί ὙΔΥ͂, ἢ ΘΧΡ ΔΙ ἢΒ ΤΌΣΙΠΟΡ 
ὈΥ (μ6 οχργοββίοῃ,-- ον ΒΘ ΙΔ Υ Ρ1]68866 Ἐδ9 
Ἰιοτᾶ.---Τὸ (6 υΠπτηανγὶοα, ἑ. 6., ἰο ἶπι 80 88 
(86 κἰἴν οὗἨ σοπίϊμθησθ, μα .Ο Το] Π8 δἰ πρίο, 
ἴῃ ογάἄον ἰο ἀογοίθ δἰπηβο]  ἰο ἐμ ᾿ηἰογοδὶβ οὗ 
6οἀ᾽ 5 Ἰεϊῃ ζάοχῃ, ἈπΊΓΘΙ τ 6116 ἃ ὈΥ ΘΑΓΓΠΪΥ Ὀοπα8 
(οοπιρ. Μαίὶ. χῖχ. 12), ἐὺ Ὀθ]οπ 8 0 ΟΟΟΟΡΥ͂ Βἰτ- 
Β6ΙΙ 'ῃ (80 δοποοΓῺ8 οὗ δὶβ [μοτὰ, δὰ ἐμαὶ τνῖτὰ 
ἀμ βἰπιρὶο ἀδβῖγα οὗ ρ᾽ϑδβίηῃρς Ηΐπι.-- 8110 (89 
ΑΡοβί]ο Βεσθ Β88 ἴῃ ΒΒ τοϊηα, [086 ὙΒΟ, 111 Βἷπι- 
Βοὶ ἢ, σοσο ἰὼ 86 ὑσὰθ Β6η86 ἄγαμοι, μππιαγτίεα, ἴῃ 
ψδ. 10] ονγ8, οὐ ἰμ6 οΟὐμοΡ δδηά, 6 δχ αἰ ᾽ 8. ἰὸ 
νίονν (Π9 ΟΥΑΣΏΑΥΣΥ͂ ΘΣΡΟΙΘΏΘΟ οὗ τηδηκὶ πὰ, [ἀπὰ 
ΧΡ δὶπβ 16 πδίυσο οὗ 86 σᾶγὸ ἔγοτῃη ψϊο 6 
ν ουἹὰ δαγο ὑπ θηὶ το] εγ64].---Βαϊ 86 τδαῖ ἐδ 
σΣαδυτὶθὰ οασϑῖς ἔοσ ἴ86 τίη κ8 οὐ [ἐδ υνοσ]ᾶ, 
εἰο.--- στο 6 δον ἱμπδὺ οῃ δηϊοσίπρς [86 τηΥγγὶοαὰ 
116, ΤῈ. Βδγο δ οὔδο 8 αἀἰνϊ θὰ μοαγί, Ὀθθοτηθ 
οαἰδηρ)οα ἴῃ {π6 οσσαρδίϊοη8 οὗ ἐμὸ ϑαυί εἶν 116, 
δηὰ οχῃϊοὶῦ ἃ ἰΘΠἀΘΠΟΥ͂ ἰ0 ΘΟμΒί 6 ΠΟῪ ΟΠ6 
ῬΑΓΙΥ ΓΩΔῪ οΐοαϑο δ ΟΥΒΟΣ, ΒΟ (86 οη9 (ὁ οι 
ἰὼ (6860 ΜΟΙΙαΪν ἰμίο οβίβ), ΤΩΔΥ ἀὁ τἱρῦ ὉΥ (89 
οἰ οσ, ἐίο.--- οὐ ἴῃ {μ18 Ῥαὺϊ ἀοθ8 ποῖ ᾿ἱπίοπα ἰὸ 
βού ἔοσγί (Π}0 ΟΥ18 τὴ ΕΘ. ΛΘ ΠΟΟΟΒΒΑΓΡΙΪΥ ἱπυοϊγοα 
ἐμ (Π6 ΥΟΣῪ πϑίυγο οὗ τδυσίαρχο, πὶ ΟὨΪΥ ἰο βίδίθ 
δαὶ ἱβ ὉΒ08}}ν ἴουπὰ ἰο ὈῸ ἰδ 6886 ἰῃ δοίιι8] 
ὀχρογίθηοθ. ΕΗ 4068 ποὺ τηθδῃ ἰο ἀΐδρασαρο ἰδ 6 
αἰνίπο ογάϊημδηοο, 85 ὑβουρὴ ἰὑ 88 ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ 
οδ]ουϊαιοα ἴο ῥγοπιοίθ θβίσδηροιηθπὶ ἔγοιῃ Οοὐ, 
ἐκρι αθὰ )--ὶπ σατυγίηρ ουἱὐ οὗὨ {μ18 (μου ΐ ἀπ Γο- 
ΘΓΘΠΟΘ ἰο {88 Μῖΐα ὙΠ 84) Ῥδὰ] σοί πι168 :--α 
Ὀϊν! ἀοἃ 41δὸ 18 ἴ:6 σοι δᾶ ἴδ6 νἱτ- 
δίῃ.--Μεμέρεσται καὶ ἡ χυνὴ καὶ ἡ παρ- 
ϑένος.---Ὗ  Θποοθηίοσ, ῃστϑί, ἃ σγοδὶ αἰγὶ 
οὗ τεδάϊηρβ δπὰ ρυποίιπαιίοη. 86 ἤγβί οοῃδὲβίβ 
ἦπ (09 ζοϊ] ον ας γαυϊδίοηβ:--1. Οπ χοοά δυΐμο- 
68 ᾿ζδοβιηδη χοδὰβ καὶ μεμέρισται καὶ,---ἋῪπά 
αἴϊοσς (818, ΔΙΙΠΒΟΌὮ ΟΝ ἔοτοσ δυϊ μοῦ ἐΐ65, ἡ γυνὴ 
ἡ ἄγαμος. 2. ΤθοΒομάοτί, τὶ ἃ ατθβῦδοῖ δηὰ 
Ββοθο12: μεμ. καὶ ἡ γυνὴ καί---ἡ Ἀὰρρογίεα ὈΥ δυΐπο- 
ΥἢΔ 168, ἰπ Ρᾶσὺ δα. 8}}} νοὶ γ, δπὰ ἱπ ρδσί ΠΟΥΘ 
ῬΓοροπάοδγαμί. 8. πο τοοοϊγοά ἰοχὺ ἀγὸρβ (89 
καί αἴτεον μεμ., θὰΐ νιιϊμοαυί βυδηοϊοπί δι ΟΣ Ι ν --- 
Τμὸ ρΡυποίιπκιϊοη, δραγί ἔγοια (89 νϑτουϑ ἀπίο- 
π80]6 Οχρουϊπηθηΐβ οὗ ἀσ]6 80. δη ἃ βομοῖς, ΤΩ Ὺ ὉΘ 
ἐνοΐοϊά. ΤΟ δηά ΒΕ οἰκοσὶ διίδοῖὶ {μ6 καὶ 
μεμ. ἰο δῦ ῬγθοΘα68, χηδιίης ὁ γαμήσας {πὸ Βυὃ- 
)6σὺ οὗἁἨ 10; δπὰ γοδᾶ, “8ὸ ἐμαὺ 8 τωδυτί θὰ ἰδ ἀϊ- 
σἱἀοἀ, ἐ, 6., ἀϊδιταοίοα τ} σαγο8.᾽ Καὶ ἡ γυνὴ 
80 ὈΘΩΐΠΒ ἃ ΠΟ Βρῃίθ;σ6Ο, ἰγδηβαιοὰ ἰδ: 
“ὉοΐΒ (86 υπιλαγγὶθα τ ῖΐο (-- ψἸάον) δηὰ (89 
ὈΠΙΠΑΥΥΪΟα Υἱγρῖπ ΟΔΓΟΒ,᾽ εἰ6. Οὐ ἰδ ΘΟὈΓΓΑΤΎ, 
Τίδοι. δπὰ ΜΙ υον Ὠορίη ἃ 6 Ὺ ΒοῃΐΘΏ06 ΥΥΪ} μεμ, 
“Απὰ ἔπ ογο 18 ὦ αἰ όσομοο οί οι {86 τὶ ΐο δηθὰ 
ἐμ6 υἱγρίῃ; (86 υπταδυγὶοα οαγοίΒ,᾽ εἰο. [1 Ϊ8 
εὐϊιῖοι οὗὁὨ ἰὴ. Οὐάε διπαϊίίρως, ΤΊβοι. ζ0]] ον Β ἐδ 6 
Ῥυποίυδιΐοη οὗ [οι ἀπά Εἰ οϊκοσί, χίνθη δῦουο, 
Ραυϊίπρ ἃ ρογὶοα δἴϊοσ καὶ μεμ.]. Τ8ο ἀϊδεγοησο, 
δοοογάϊηρς ἰο θ)6 οιῖ6 διὰ Μογοσ, 18 ἰο Ὀ6 οχ- 
Ρἰδἰπϑὰ ἔγοιῃ ἰδ ἔδοὺ ἐμαὶ μεμ. νγῶ8 ποὶ ὑπᾶοσ- 
βιοοὰ (πὰ ἱπεογοΐοχθ οπσγοιν ον ουὐ), ΟΥ νγ88 
ταϊδαπα ογϑίοοά (88 τρρϑῃῖβρα: ᾿αἰδίγαοίοα σἱὰὰ 
οδγ68,᾽)} δὰ ἱμογοΐοσθ ν͵88 διίδοϊιϑὰ ὈΥ καί ἰο {μ9 
ἤοσοροίῃς; ΟΟὨΒΟαυΘΆΙΪΥ, γυνή 88 ὨΘΟΘΒΒΟΓΙΥ 
ἰακθῃ ἰο ἀθποίθ, α εσέάοιο (ἘΒΙ . οἱάμα), δὰ 88 
ἐμὸ τοϑυλὲ, ἡ ἄχαμος, ἐλὰ ᾳφππιαττίεα, 88 οἰ ΠῈΣ 
Ῥυὶ Ὀοΐογο {}ωζραίε), οὐ ἀπβογίφἃ αδἱΐζασ. (δόσιν. 

ΒΕΙΟΗΕ. Οὐπιηι. Οτῖΐ. ϑρες. {Π1. αὔιι. 1889). Βυὶ 
μεμέρισται, ἐδ ἀἰυϊαεά, Ἰπαϊοαῖα5. (π6 αἰνθυβὶ γ ὃ6- 
ἴνϑθη ἵμ0 ΜοδΔη δηα {0 Υἱγαίῃ, ἴῃ τοϑροοί οὗ 
οϑγὸ (μεριμνᾷν). ἸὙΒΟΥ͂ δτοὸ αἰνίἀοὰ, Ββεραγαίοα, 
π ὑμοὶν Ἰηἰογοβία. (Οοιρ. μερίζεσϑαι, Μαίί. χὶϊ. 
28.) ΤΒΘΟΡΆ. : μεμερισμέναι εἰσὶ ταὶς σπουδαὶς. 
“7 τηδῃ 18 αἰνιἀ δὰ Ὀοίνοθῃ ἰδ ΤἸιοτὰ δηάᾶ δῖ 
106. ΝΈΑΝΡΕΒ. [ΠΟΥ Β ἰγαπβ]δίίο : {Π 6 10 
18 8 Αἰ Ἔσοηοα, 8 ποὶ βυΠ οἱ Θμ ἾΥ ἀρδηϊίθ. Το 
086 οὗὨ (μ6 Βῃρ]ΑΥ 8 ἰο Ὀ6 οχρ]αἰμοα ἤγοσα {868 
Ῥοβίίίοη οὗὨἩ {86 γορῦ, διὰ Ὀδθοδυβο (86 ψΠ0]6 ἴο- 
ΤΩ816 ΒΟΧ 18 ΒΕΓ ΘΠ ὈΥΒΟΘα 88 0Ππ6 1άρα (Μ6γοΓ.)-- 
86 υπτλδιτὶ θᾶ οὔχθδ ἔοσ ἴδ 9 τίη 56 οὗ 86 
Τιοτᾶ, τμαὶ 889 ΣΏὩΔΥ ὍΘ ΒΟΙΥ ἐὰ ῬοΐὨ Ὀοὰγ 
δ: ἃ δρ᾽τ]ϊ.---ΕῸΣ “Ὑἱνρίῃ,᾽ κ᾿ ΠΟΥ͂ Β8 08 (86 “υἢ- 
ΤΩΔΥΓΙΘΑ ,᾿ δηὰ ἱπβίθδα οὗἁἩ "μον 586 ΙΩΔΥῪ Ρ]6Ά56 
{πὸ ᾿οτά,᾽ Βὲ ποὺ Ῥυίδ, (μαΐ τ ἰσῖ Ἰοαῆδ ἰο τἈΐ8, 
“δα 8886 ΙΏΔΥ 6 ΒΟΙγ,᾽ ἡ. 6., ΘμΕἰγ ΕἾ ἀενοίοά ἰο 
ὑπὸ Κοτὰ, ἰο βοῦν Ηΐπ) 1} ΠΟΣῚ ἘΠ0]6 ῬΘΥΒΟΏ, 
δι ἃ 84}} ΠΟΥ Ρόονοσϑ. ΕἾἶγβί, Β6 βρϑοΐϊβοβ “ἰῃ 
Ὀοάγ,᾽ Ὀεοδα86 (ἢ ᾿ηδττίδρα βίαι 6 ΡΥ τη δ γ 00]1- 
δαῖϊοβΒ 6 ὈσαῪ ἷπ δὴ δα ΠΥ οὐ πουὶ αν σοὶδ- 
(ἴοη, δῃὰ ἱπυοὶυοδ ΡΟΣ οὗ {π6 τδῃ οὐοὸῦ ἴμ9 
Ὀοὰγ οὗ πὶ8 νἱΐο (τον. 4), δῃᾶ 6 51}}7 ΟσΟαΒ'0Ώ8Β 8 
ἀοα]ετιοηί οὗ {110 Ρῃ γβίοαὶ 176. Βυΐ {886 κδησεῖῦ 
οὗ (86 Ὀοάγ, ἢ ἱὲ ἰβ οὗ ἐμ σὶρ ϑβοτὶ, 18 γοοϊοά 
ἷπ (06 Βα οι ΠΥ οὗὨ {86 δρὶσγῖΐ (οοτρ. Οβίϑπ 6.). 
Το καὶ Ὀοΐοσο σώματι ΔΒ 86 ῬΓραοχηΐπδποο οἴ 
ΔΒ οΥ 168 ἴῃ 108 ΓΔΎΟΥ ; 8 ἔονν Βυρροτὶ 1,δοΒτοδηπι 
ἴῃ τοδάϊηρ τῷ σῴματι καὶ τῷ πνεΐματι. [“" ΤῊΘ 
νοτὰ λοὶν [88 (16 βθῆβο (μδὶ ἰΐ ΒᾺΒ ἱπ τϑὺ. 14, 
δηὰ 80 οἴϊθηῃ οἰβθνῃοσο. [Ι{ 18 ποὺ ἱπ ῬυΣΣ γ δπὰ 
ΒΡ᾽Ὶ γι 8 }1{ } {παὶ {86 Υἱγαῖῃ 18 βαϊα ἰο ἢᾶγα βαυδῃ- 
ἰαμο οὔ {πὸ τῖΐο; αὶ ἴῃ ΤΤοΘ οι ἔγοστα ἀἰβί γδοίλη 
σΑγοΒ. [Ι͂ἢ τοῦ. 14, ουθῆ (μ6 ὑπθο]ουΐης ᾿υ5- 
Ὀϑμὰ οΟΓ ὙΠ ἰ8Β βαϊαᾷ ἰο Ὀ6 βαποι᾽ ἢεα, ΟΥ τηδὰϑ 
ΒοΙγ. Απὰά 1 18 'ῃ {6 ΒδΙὴ 9 ΖΘΏΘΓΆΙ 8686 ΟὗὨ 60}- 
βοογαίζοῃ, [δὲ ΠΟ] 688 18 ΠΟΤ Ὸ Ργοαϊσαίοα οἵὗὨ τὶν- 
Εἶμ, 88 ἀἰδίϊηρι βοα ἔγοπι ἶγοβ. [1 που]ά 6 
ἰο ππρυβη ἃ ἀϊνίης ογάϊπδῃσο, δπὰ ἰοὸ οοπίγαάϊος 
4}1 ὀχρουίθῃσο, ἰο ΒΔ Ὺ {παὺ τδυσϊ οὰ ψοσθθῃ, Ὀ6- 
68.186 ΙΩΔΥΤΙ 6, ΒΓ 1688 ΒΟΙΥ ἐπ δῃ ἐμ ὈΠΙΔΑΤΤ Θὰ. 
Ῥαι δάνδποθθ ΠῸ βυοἢ 1468." ΗΟΡΑαΕ.]--Βπε 
Β.6 ἴμαὶ 18 τρδιστίϑᾶ οασϑῖὶ ἔοσ [9 ᾿δέη ρα 
οὗ 189 ψοσὶᾶ, ον 6. 9 ὯΔ υΐθϑδ ὃ δε 
ΒΌδΒΌδΔΩ ἅ.---[ΤῊ]8 1ἴ8Β μοὶ ομαυροαὰ ὍΡΟΠ ἈΘΥ 88 
βἷη, Ὀυΐ ἰἰ 18 ἃ ραγὶ οὗ Βδῦ οὈἸ σαί Οὗ ΠΊΔΥΤΊΘ Κα, 
δηὰ 18 ἱβογίοσο οχροοίοαὰ οὗ Βοσ. Απά 1 βδϑ 
Ἀ88 “τηθυσχὶοὰ ἰπ ἰπ6 Γοχά,᾽ ὑμθῃ ουθῃ ἰδὶ8 ὙΟΓΥῪ 
εἴοτγὺ ἰο Ρ᾽βαβθ ΒΟΥ ΒυβΌΔ ἃ ΣΩΔΥ Ὀ6 ἃ ρασί οὗ 16 
ΒΟΥΥΪΟΘ 8116 ΤΘΏΔΟΙΒ ἀηΐο {πὸ ]οτὰ, ἴοι ν Ὲ1]6 
{Π18 18 δο, {86 ΟὈἸκαἰΐοπ ἰο {16 ἈυβὈδηά, 1ϊ τηυβὲ 
6 σοηῃΐοββοᾶ, ποῖ ἘΠΙΓΘαΌ ΘΕΟΥ͂ ὈΣΟΒΘΠ(8 ἃ ἰοτηρίδ- 
[ἴ1οὴ ἰο ἃ ἀϊνίἀοἀ δβοσυΐϊδο, δῃὰ ἴῃ ΒΟῸΣ ΘῃἀοδΥοσ5 
ἰο ΦΖΡΔΕΙΥ ἷ8 ἩΪΒ8 68, ΘΒρΘΟΙΑ]Υ ΕΓ Β6 5 οὗ δ 
ῬΟΥΪΑΪΥ, ΟΥ οὐθὰ ῬΔΥ ΔΙΪΥ βαποι δοὰ δρὶτὶιί, ἐβ 
οὗίοδη Ὀοϊσαγοὰ ἰμίο βοὶβ τὴ Βῖοἢ τι] δὲς ἃ ζδὶηβὲ 
ΠῈΣ Ρῥἱοίν, δηὰ ἰῃπίουίογ ἢ ΠΟΥ ἶσθ ον ΟὈἸχ8- 
(ἰοη8. Τμ8 18 ΒΟ Ὁ ΒΆΡΡΘΩΒ ἰμπδΐ ΤΏΔΗΥ 8 
Ομ γι βιΐδη τοσηδῃ ΟΟΣ 68 (0 ὃΘ6 ἔουπαὰ Δὐδοδιη 
ΒουβοὶΥ ἔγοτα (6 Ρ]869 οὗἁὨ ὈΤΔΥΟΤ, σειραί ς [ἢ 6 
ὈΔ]]-τοοὰ δηὰ ἰμραίγα, αἰνῆς ΡῬασίῖοβ οἡ {88 
ΒΑΌΌΔΙΙ, δὰ ἱπ ΟἿΟΣ ΨΑΥΒ ΘΟΙΩΡΓΟΙΉ δῖ προ ΒΟΥ 
ςσοῃϑοΐθῃσο ἰο ΒῸΣΡ ΟὟ ΒΡΙΓΙΓΔ] ἸΠΊΌΥΥ δπὰ 86 
αἀἰβογϑαϊὶ οὐ ΒΟΥ Ῥχοΐοββίοῦ. Απὰ ἱὶ 8 ἴο δ8 
ἀδῆροῦ οὗ βυοι ονἱΐϊβ, ἱπουγγοὰ ὈΥ πιδσυΐδζο, ἰδὲ 
16 Αγροβίϊο Ροῖτίδ ἢ 
ΕΒ. 86. Δηᾶτ᾿ὨΣΕΙ δρϑδῖὶς ἔοσ σοῖς οὐνσι 

Ῥτοῆι.--- ἰοτο μο οὈνἱδίθδ τὰ βδρρσυο ομδίοῃ, διὰ 
ΔΒΒΊΣΕΒ ἐπ οπὶ {μπ8., 0.18. οογιχι θη αἀδίϊοῃ οὗ ἰὴ 6 δλῃ. 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 25--40. 168 

ἀἶϊο βἰίδίς, ἀϊὰ ποί ον ὕγοτμι ΔΗΥ͂ 8618 5}ν τηοί 1 768 --- 
ουἱ οὗ 8 ἀφκῖὶγο ἰο σῦ]ὸ {πο ὶνγ σοπϑοΐθησο, ΟΥ̓ ἴῸ 
οὈΐϊδῖ ΒΟΠΟΥ ὈΥ͂ ΘΗ ΟΡΟΪηρ ὉὉΡῸΠ ἰποῖὰ ἰδ Οὐ 
οοἰΐθαξο σοπάξιοπ; Ὀυὺ ΟΠΙΡ ουἱὐ οἵ γορατὰ τὸ 
εὶς οι δαυδηίδμο, Ὑβοῖποῦ ἰἃ ὈῸ ἰ0 ΒΡΆΥΘ 
ἴότὰ ἐγσόΒὉ]6 (τοῦ. 28), ΟΥ, δ8 ἴΠ6 ζ0] οί πρὶ σοη- 
ἐοχὶ ψουϊὰ ᾿τπὐἀϊοαίο, ἰο ΣΟπά ον ὑπὸ τοδὶ πίθ 8066 
οὗ ἐβοὶν σμγίβιδα φνοήοβδίου δὺ ὑπαὺ ρῬαγιϊ ΌΪᾺΡ 
οτἱβὶβ ἃ Ἰ:11]6 οδϑοίοσ. Τ818 ἴθ τπὸ ὑτοῆι ψϊοἢ Π0 
ὩΟΥ ανοῖορδ δι μοί 08}}γ:--μηοῦ 1881 1 ΠΥ 
οὐδῖ ἃ δῆτο ονϑσ γου--(βρόχον ἐπι βάλω) [ἃ 
ἄσυτα Ὀογγονοὰ ἔγουι Βιυιπίϊπρ, βπὰ τηϑϑηϑ |ϊϊ., 
ἰο π΄ α ποοϑε]. Ἡοταο ἢ9 ΔΡΡΙΪΘθΒ ἰΐ ἴο πιθδὴ {86 
δοίης οὗὁἨ ἐδοῖς οΘοηδβοΐθηοο, πὰ Ὀἱπαϊηρ ἰμ 6 πὶ 
ἰο Βὶβ ορϊἰοη. [ῖπ 1κὸ ΤΏΒΏΠΟΥ ΜῈ Βδυθ (δ 6χ- 
Ρτοβοΐοπβ “10 ραΐ 8 γόῖκα,᾽ “10 ἸΔΥ αὶ Ῥαγάφη,᾽ 
ἴῃ Αςὶδ συ. 10: Μαι. χχὶϊὶ. 4. 1,688 μ᾽ αυβὶ ὉΪ6 
8 {πὸ Θχρ]αδδίϊοσ : “10 ΔΎΟ ΒΟΤΌΡ6Β οΥ̓͂ ὁ0η- 
ϑοίθιιθα,᾽ ΟΥ̓́, “10 ΘΠ ἀθΏΡΟΥ ΟΣ ῬΌΓΥΪΠΥ ὉΥ πὶ ἢ- 
Βοϊάϊη ς᾽, γου ἴτγοτῃ τηδυγίαρε" Απὰ ᾿υδβί δὲ 11{{16 
ἸΑΥ͂ ΜΘ οοη ποσὶ οἰ πο οὗ 680 ἰπίοτρτοίδιϊ οη 5 
πὶ ἢ (πὸ τοι. Το “Ῥγοδὲ᾽ δον βροόΐϑη οὗ ἰβ 
πιοτὸ ΪΥ οχρ᾽ δἰ πϑα ὉΥ {89 ρῬῆτδβο---Ὁ01 Ὑὐὴ ἢ 
ἃ νίονν ἴο δΒ0ΘΌ11}088,--« ἀλλὰ πρὸς το 
εὐσχημον. Ἰίρος ᾿θτΘ ἀοηοίοβ {6 δα] οπὰ, 
858 ἴῃ ΘὨΔΡ. ΣΧ. 11, εἰς., τε 0. (6 ΒΥ  ΒΟΓΆΒΟα οἴ 
ταὶ 15 σοι οὶΥ ; ἰδὲ 18, ἀσπεϑίμνη, (ἢ 6 ψοσι Εἷου, 
Ἰοτο ἰμδαορεοηάθπξ ρμοδί(ϊ0η--- 6 ΟἿδ ὕγδο ὕγοπι 
ΟΣ] οδτοδ (οοταρ. Βοπι. χὶϊὶ. 18: 1 ΤΉ 698. ἰν. 
12).-τ-δ ἃ ἴαγιμβου ἀοβηϊ(ἴοη οὗ (5, 6 ὑτο- 
σϑοάε,---αηᾶ τὲ γ0 δῦ εἰϊϑα ΠΡΟΣ τἴ86 
ποτὰ τἱϊδουῖ ἀϊδισαοϊίοι. --- ΒΥ ἰμϊ8 ἢθ 
ἸΔ 66. Π}5 8, ροροίι δὶ οραχοάηοβθ τ ἢ Ἀΐπὶ, πὶτἢ- 
ουαἱ Ὀοΐης ἀἰτοτιοα Εἰ ΟΣ δηα ἐπ 18 67 Ὁ ἀποί ἢ γ᾽ Β 
ἰηαθαθησο. Τ818 18 “(Π0 σανίης ΤῸ {ἐπ6 {πΐπρ5 
ΟΥ̓ {μὲ 1,οτὰ,᾽ τηοπιϊοποά δθονο, 4 116 οηιτοὶν 
ἀονοιθά ἰο ἴΠ0 βοτὰ διὰ Ηἰ5 οδυβο---ἰ ἢ ορρο- 
εἷιο οὗ Ὀοΐηρ ““ἰγουῦ θα δϑοιϊξς τὴν {μϊηρη᾽" 
(κο χ. 41)---ἰ8ο ρνγαοίο9 οὗ Βο] πο88 (τον. 84). 
ῬμῸ νι 019 ἰδβ-:ξεὺσχημονεῖν καὶ εὐπάρεδρον εἶναι 
(ογετ, ΕΑ, 8, Τὸ Ἄχβίὶ οἰ ἐΐοη οὗἉ {116 πη ον 116 
ἷπ 18 οηἰδτο οαὐναταὰ τπληϊοδἰδιϊου ἰῃ 8 τηοὰθ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαἰ᾽ ἰο {818 ἀονοίίοπ ἰο {π6 Τοτᾶ:; {86 
ὙΓ0]6 ΠΟΥ] σοπβθογδί! ο δπὰ 86 }7- ἀἰβοὶ ΡΗ ἢ 6, 50 
ΤΆΤ 8511 ΘΧΡΓΘΒ8685 ΣιΘ6] Γ 1 ἀοιησδηον, ἰη ΒΡΟΟΟὮ, 
Ῥοπίυτο, Ὀθπανίοτ, 85 ὑἰμ9 ἔγὰθ ουἱτνατὰ {γρ6 οὗ 
186 Οδεβιϊδπ ὠὰ δὰ Το ἰπιᾶο 6 τὸ σοηγογοα 
ἦδ. ΘΧΔΟΙΥ͂ ΟΧρτοδθοα ὉΥ {80 ΒίοΥΥ ἴῃ [Κο, οἴ 
ΜαΣΥ͂ “΄ οὐξίέπσ ὃν (δὲ εἱς 9 ὕέδιιδ' 7εο1᾽᾽ (παρα - 
καϑίσασα, οορ. εὐπάρεδρον), κυὰ Ματ- 
ἴδ, “σι οὸ Ν͵ᾺΒ σεηιδογοά (Περιεσπᾶτο) πὶ(ἢ τη οἢ 
Βογυϊηρ,᾽ διὰ “οαγείμἦ (μεριμνᾷς) ἃΌουν ΙΩΔῊΥ 
ἐδπίηγο.᾽᾽ ΒΤΑΝΕΕΥΊ]. 

Ψεβ. 86. Βαϊ 1ξΐ δὴν τῆ τπϊηὶς ἰδεῖ 86 
Βοδανοῦδ πἰμι8601{ Ὡσιδϑοιῖῖν τἰουνατᾶδσ 15 
νἱτκίσι,---Ηθ ΠΟῪ ΟΟΙΉ65 ἰ0 ΒΡΟΔΙς ρδυεϊου αν] 
οἵ νἱταίὶπα [δὰ οἀάγθββοθ δἰ πιθ6} 7 οϑρϑοΐδ!]ν ἰὸ 
βδΙΒΟΙΒ, δἷποο, δοοονρϊς ἰο 186 ουίοπι οΥ̓͂ 765 
διὰ ατοοκα, δὰ τοὺ οΥὐἱδηίδὶ παιΐοηβ δὲ ὑπὶ8 
ἄδγ, ἐδ αἰ 6Ρο88) οὗ ἀδαρμίοτα ἴῃ τα νυ ο γοϑίοὰ 
πὶιὰ τ 6]. Τὸ δέ ἰπἰτοάιϊι668 ἴῃ σοπίταβὲ τὶ ὶὰ 
ἐδὸ "ϑϑϑι 885 ΔΌΟΥΘ θρΟΚκοὴ οὗ, Δ ὈπδΘΟΙ}1-- 
5085 (ἀσχημονεῖν), ΤῊ ἨΟΤὰ Ἰηοδπδ (0 αοἰ τρι- 
Φοϊαῤὶν, ππδεοονηφίὶν (χὶϊ!. δ). 1 ΤΙΔῪ 4150 τ θδῃ 
[9590 Ἰοἐδι αἰ ΗΠ], “ἰ0 589 Ὁ᾽ ϑοτη οὐ ἴπρ τ ὈΘσοτηΐην, 
ἴο ὃὉο ἀϊσρανοοοῦ,᾽ [Απὰ 80 πιοεὶ οΥ̓͂ {9 ΟΡ. δῖ μονα, 
αὐὰ ανοίϊαο ἰδίογρτοι ἐβὸ ποσὰ δθτο. “Τὴ6 
ἀΐεσταςο, πιο, Δοσοτὰ ἴης (0 ἐπ ΟΡ ἱπίο ἢ οΥ̓͂ ἰμ Ὁ 
Ἐπδοὶ, ἔοιδα ϊθ οἰ ἰὍΔΟΥ ἰηγνοϊνοα, οχίθη θα ὕζοιη 

[86 υἱγσίη ἰο {π6 χαίλεν (δοτιρ. ΕΟ] δβἰ αϑέϊοιιβ χα], 
9).᾽ Ηθηοθ {Π 6 ὲν ἀδδῖτο ἰ0 ΤΔΤΥῪ {δ οἷν ἀδυρηο γ8 
ἃ8 ΒΡΘΘΑΠΥ͂ 88 Ροβϑὶ Ὁ]6 (Β]οοπιῆ6]4)}]. [δ ὐ ΟὨ]Υ͂ 
{π6 ΤΌΤΤΩΘΡ ταϑδηΐηρ δυϊ}ϊ8 τ (ἢ ἐπὶ, τ ηἶς!ν ἱπαὶ- 
δΑῖθ8 88 αἰἱτγοοίίοη οὗὨ δὴ δοίΐοη [80 Ποᾶρο, Κο- 
ὈϊΏ5Ο0Π}, ἰοισαγαδ, ΟΥ ἱπ τεϑρεοί ἰο [1 Ὲ1.}8 Οἵ. 
Οταπι., ἃ 688, 8, δ, σοιΡ. ᾧ 905, 8, ὁ] 161 πδὰ 
18 Ἰαί 6 Ὁ δἰ ζηϊβοδίίοη, γ6 ννουἹὰ σαί μοῦ οχροοὶ 
ἀσχημονήσειν, ἰλαΐ δε υοἱὲἶἑ “ιν αἰδστασο, εἰς. ΒοΙἢ 
βὶ συ βοαίοηϑ, Βονγανον, ἰθλα ἴο {Π6 βαιὴθ ἰμηρ: 
ἴον Ἦἣθ ἀοο8 ποΐ Πογθ δ᾽] ὰὰθ ἴο {86 ἀΐδρτγδοὺ οἴ 
Ἐν; υππιαστῖ θα, δηὰ 80 ὈΘδομ ἢ 8η οἷά τηδὶὰ, 
ὙΠ ἱοἢ που] Ὅ6 Ὀτοῦ ΡΟ {86 νἱτχίη, Ὀαΐ (0 
{πὸ ἀΐθρτασο οὗ ἐμ ἰοπηρίδιοη τ ῖο ἢ που] Ὀ6 
οὐσεαβί πα ὈΥ̓͂ Γοαβίησ ΠῸΡ τολυτίαρο; [80 ΑἸίοτα, 
Ηοάρο]. “Ηἱδ8 νἱγχίῃ ᾽--ϑ8 ἀδυρλῖογ,---ἶ 889 
Ὅσο οὗ ζ01] 866 .---Παρϑένος ὑπέρακμος ταφὴ Οἢ 8 
ὙΠῸ 88 ραββοὰ [ἢ 6 ὙΘΆΓΒ οὗἨ δὺ γου ἢ (Δοσοτὰ- 
ἴηι ἴο Ρ]αΐο, {89 ἀκμή οὗ Δ ΟΠπδῃ 88 δὶ ὑΥΘΗΥ 
ΥΘΩΥΒ ΟΥ̓ 8,16), ΔὴῺ δρὸ τῆθη, ὉΥ 10 Τοΐπ58] οὗ 
τη ΥΥΪδρα οἡ {1|ὸ Ῥδγὶ οὗ {6 ΤἈΓΠΟΥ, ἃ ΒΌΓΓΟΠΔΘΡ 
ἴο ΒΟΥ σου ΟΠ ΒΟΥ Ῥατὶ ΔΒ ΤΊΟΤΟ (0 6 [οαΓοα 
(δὴ ἴῃ δ ο γολσβ- απ ἐϊ τυδὶ ἡθοαδ 
ΒΟ ὍΘ, --καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσϑαι. 
ΤΉοΡ6 νογὰβ δαπηοὺ ὃ6 τηδὰ6 ἀοροηάδης (ΒἴοΚ- 
6γ1) οἡ ἰθ ἐάν ργδοθάϊης, ὁπ δοοουηὶ οὗ {Π6 ἴῃ- 
ἀϊοαιδνο; ποῖ ΠΣ ὅδ γένεσϑαι ΘΟΥ̓ΟΥ Ὀ6--αΘ μένειν, 
φ. ἅ., “8οὸ β6 βου] τϑιηδὶῃ βίη ρ]ο.᾽ ΤΟΥ ἀ6- 
Ῥοπὰ σδίμον οὐ εἰ [πάογβίοοα]; δπὰ ὉΥ οὗτως 
γέν. ὮΘ6 Πη68}5 {πδὲ ὙΒΊΟΝ 18 ΘΧρτυοβϑοα πη (})6 70]- 
Ἰοτνῖπρ οἴδυδβα, υἵζ., ἐπ τηαττίη κα οὗὁ [86 ἀδυκηΐο ῦ. 
ΤΗῸ ὀφεὶλει(εξορονίεί, ῬΆΒΒΟῪ [Π. 2. ν. 1039) ἴπὰ- 
Ρ᾽ 165 ἐμαὺ [η6 ἐοιπ ρογδπιθηῖ οὗὁἨὨ {89 ἀδορΒΙοΓ, ΠΕ 
ΒΟΙΏΘ ΟἾ ΒΟΥ ΘΑαΌΔΙΥ σοροηΐ οἱΓουτηδίδησα [ὉΓ (ἢ 6 
ῬΆγδβο, τδν ποῖά ἔμ 086 οὗ οΥ̓οτΎ Κὶπα, τοί ΠΟ 
οχ᾿ βεϊηρς ἴῃ {π6 ἔλί ΒΥ ΟΥ̓ ἴῃ (Π6 ἀδυρ! 6 }}Ὑ πλαῖκο8 
ΤΩ ΔΥΥΪα 6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ. [{ ἰπίγοάμοοβ 4 ΕΣ ΠΟΥ 
οὈὐοοιένο οἱοπηοηΐ, ἰπ δά οι ἴο {πῃ 6 Βυ ]) οἰ γ8 
οἢ 8, Οχρτοββοα ἴῃ νομίζει.---16 Ὁ ἰτὰ ἄο τυᾶἋαϊ δ 
υνἱ6ε---Ὁ θέλει ἀοποῖθβ ποῖ ΣΟΥ σλΌΥΪΟΘ, (ἢ 6 
ἈΓΌΪΓΓΑΤΥ τ} οὗ {πὸ ἔλίποσ, Ὀυΐ 6 ῬΌΓΡΟΒΘ 
ατουπάεα ὑροῖ πἷβ Ὀοδὲ Ἰυάρσταθηΐ (νομίζει) [πὰ 
Βαγο ἴὰ || Ὅ6 βοο ὑμαῦ 1π6 ὙΠΠΟῸ]6 δι οὐ] ἐγ ἰἢ 
186 Ῥτοτηἶθο8 γοϑί δα τὶ (86 ἔα. ΒΥ ].---Ἰοῖῦ ΓΘ ὯΔ 
ΤΟΒΤΥΥ͂.---ΤῊὴο βυθ]εοὶ οὗ γαμείτωσαν 8 ΘαΒ᾽}ν ὑπ- 
ἀογβίοοά, σἱΖ., (η6 τὶ χα δηα ΠῸΓ Ἰουοῦ. “11 σλᾺ 
αἶκο ὃ6 (16 ο]υΓ "Δ Υ πὰρ] 164 πῃ ἐμ δἰ ρα Β ] οἵ 
ἐσἱτρίη,᾽ παρϑένος, φ. ἄ., "160 (8:6 ΥἱΤ ῚΠΒ ΤΠΔΥΤΥ.᾽ἢ 
ΝΈΑΝΘΡΕ. [Ἐτοθάοπι οΥ̓͂ ΟΡ πίοῃ δῃα βοίϊοη ἰβ 
νυν Ιβοῖν δ] οννοὰ ἴῃ τηδίίοῦβ ΤΟΥΔῚ ὑπα  ουοί. 
ΑΒ ἴἰο ψγῆρδὺ 5 (Π0 Βροοϊῆο ἀπίν 686) Ῥ6υΒοὴ τησϑὺ 
ἀροΐάθ ἕοτν ἰ πιβ6 1} ]. 

ΨΕΒ. 87. Βαϊ Ὠό τἷὅο-- οςτο δο ἰπἰσχοάτι 668 
ἃ 6180 αἰγοοίΥ (᾿ 6 ορροβίίβ, δῃὰ σὑἱτ πητηΐδ8- 
Δ Ἀ8]0 ΔΡΡΧοναὶῖ, 85 8 βῃοῦσῃ ὉΥ {π9 1.8 οἴατβο. 
Ιῃ σοπίταβϑὲ τὶ (89 Ῥτου οῦ δ Οη6, ΒΟ ΠδΒ (89 
ποραῖϊνο νἱσίιο οὐὁἨ δ᾽ πηὶπρ ποῖ, ἐ}8. ομϑ “ ἀοοίἢ 
ν6}}.) Τῶ[ο Β8πὶ60 ΤΑΥ͂ 6 ᾿πέουτοα ὕγοτα ἢ} 6 ἰἴτη- 
Ῥογαϊίνον, νοὶ τὸ ἰο Ὀ6 οΘομδίτιιοα 88. Ῥ6ΥΠ)Ϊ8- 
εἶνγο. Εἰναῖ, ἢθ Ὀγΐηρδθ ῬΤΟΤΩΪΏΘΏΓΥ ἴο τίονν Π6 
βι οϑδἀη 3685 δῃηᾶ ᾿πάθροπᾶθπορ οὗ σοηνἝοῖΐοι ἀπὰ 
Τόδοῖνο βῃονη,- -- Δ} δ᾽τϊοοᾶ αἰοαδίαπδι ἰὼ δῖα 
᾿ϑδτῖ,---ἰἶη οοηίγαβί 1 [89 ῬΘΆΚΗ 688 δη4 ἀθ- 
Ῥοπάοποο οὗ (89 οὐμοτ, ἱἢ υϑῦ. 86 (ἑδραῖος, 7αδέ 
στοιηαρα, ἕο ἃ 6180 ἰῃ χυ. ὅ8 δπὰ ἴῃ Οοἱ. 1. 24). 
[““ΤῊ5 δἰ Παβίοι μοτὸ ἷ8 (0 8 βίδίιθ βίδπαϊηρ ἤχτα 
οἢ ἐΐ8 ροάοαι δ). ΒΙΕΟΟΜΥΕΊΕΙΡ]. ΤΠ6 Ροϊηίβ ἴῃ 
τ ἢ ἐδ ΕΥΤΉΠ 655 ἰ8 ΒΏΟΥΏ ΒΓῸ ΤΏΟΓΟ ΤᾺΠῚΥ ἀ6- 
βηρᾶ ἴπ ἐδο ἐνο 70] ονΐπα οἴδιιβοθ, ἩΒΊΟἢ 6.6 ἐσ 
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860 οοπδίἀογοὰ 848 (86 ροδβὶ(ἷνο δῃὰ πῃδεραϊΐγο οχ- 
Ριδηδίίου οὗ ἴΠ 6 ἤτβι.---βδυΐῃβ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΙΥ, 
---ἰὰ σομίγαϑι τὶν (86 ΠπΟΟΘΒΒΙ ΤΥ οοοδδιομθὰ ὈΥ 
186 ἰοιηροταιηοηὶ οὗ 9 ἀαυκηοῦ, [ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἴδοΥ, 
οοπβίγαϊηἰηρ οἰΓουταβίδῃ 68) (τον. 20)-ὐοτι 68 
Ῥοννο:.--- πότ ἰ8 Δὲ δηδοοϊ ας ΠΟ ΒΟΓΙΘ ἔχει (1π- 
βιοδὰ οὗ ἐχων)--ονῶσ ἷβ οὐ Ὑ01}}---ὁ, 6., 0 
ἄο 85 Βα σῇοοβοϑ. [“Οἴϊθῃ ἴδ ν]}} 18 οη9 ἰδίηᾳ, 
δηὰ (86 ΡΟΥΤΟΙ ἰ8 ΔΟΙΒΟΣ.᾽" ΒΕΝΟΒΙ}. Απὰ ναὶ 
{π8 νι }} 18 6 ποχὶ κἰδί98,--δὸ.ρα 86 χϑοβϑοϊνϑᾶ 
1818 ἰῺ ἰδ Βθεσί.----ΒῪ “(18 (τοὺτο) Ἀ6 ΤΏ08}8, 
δυὶ ἀοοδηὶ ΒΑΥ: “10 Κ6ῸΡ 6" Ἀθη οα.᾿---1 ἢ 
οτᾶοσ ἴο ὑσόδοσνο ἰδ νἱσαίῃ.- - -τοῦ τηρεῖν 
τὴν ξαυτοὺ παρϑένον. ἸΓἰϊ τοδά, τηρεῖν, ΟΥ̓́, 
τὸ τηρεῖν, ἰὩδ ἢ; γὸ ψουἹὰ δἰ τρὶ αν ΒοσΘ {86 
οχρ᾽ δηδιίΐοη οὗ ψὙμδὲ ροο8 Ὀοΐογο: Ὀὰὺ δβῖῃοθ {9 
δογγϑοὺ γοδαΐϊηρ, τοῦ τηρεῖν 18 ἴο Ὀ6 ΤοχαΓαθα 88 8 
δη4] οἴδυϑα, (8, δοοογαΐης ἰο 4}] νγε}} 6ϑιδ] 8 οὰ 
υϑαχο, οδϑηποί Ὁ6. 6 ἀγὸ ἱμβογείοσο ἰὸ ἰδκο 
τηρεῖν τὴν παρϑένον τοὶ 88 ἃ ΡΟΓΙΡΒτΑΘΙΒ ἴ0Υ: “ἴ0 
ΚϑοΡ ΟΣ υπιῃδεγὶ θα :᾿ Ὀαὶΐ 1ῦ τη68δῃ8: “(0 ῬΥΘΒΟΤΎΘ 
ΒοΥ ἢ ΒῸΣ τἰσρίη βίδίο, Βο1 μδὺ Β8 ΤΑΥ͂ Ὀ0 ΒοΙγ ὈοΐΝ 
ἰῃ ὈΟΥῪ δῃηὰ ἱπ βρὶ γι. [ἢθποθ γνὸ τηϊκηὺ ΓΟμ 6 Υ 
ἰξ: οἷπ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴ0 60 ΟΡ 8λ8 8 τἱσαὶῃ ᾽]. Νοί, 
ΒΟΉΘΥΟΙ, [ῸΓΡ ἴθ β6κὸ οὗἁ διἷ8 ΟὟ ἢ ρῬαΐθγῃδὶ ἰηΐθ- 
γοβίβ, ἃ8 ΜῸΥ͂ΟΥ δεβιχηθθ, Τηΐβ ὈΥ̓ ΠΟ ΤΠ08 8 
[ο]] ον ἔγοια ἴπ6 ἑαυτοῖ,, δΔηὰ ἱΐ τηυδὺ Ὀ9 τοχαγὰ ρα 
88 ἃ 56185}} τηοίἶγο, δἰοροί ον ἱποοηδίβίοπὶ τ} 
{Π9 Βρ' γἱὶ οὗ [η9 ΑΡροβι θ᾽ Β ϑσροβι(ίοῆ. Τὸ Ὑ80}9 
τϑίϊου Γοϑίβ ὍΡΟΝ {πὺ Ῥδίοσμαὶ δυϊμοῦ ! ν 80- 
Κπον]οαρεα ποὲ ΒΙΠΙΡῚΥ͂ διιοης 69 }7}8 πὰ τοοῖϑ, 
Ὀαΐ 4150 ἴῃ [88 ΒρΒθγνα οὗ Ομ τ διΐδη 1186. Απὰ ἴο 
{818 αἷϑο πὸ νογὰβ τὴν παρϑένον εαυτοῦ. 
τούοσ. Βαυὶ (Π0 ΥΘΓΥ͂ ΓΠΔΏΣΟΣ ἰὼ Ἡ ΒΙΟΒ 186 ΑΡροβ- 
16 ἰγοδία ἰΐ6 δδιν, ἱπάϊσαίοβ ὑμδὲ ἰΐ ἰδ ποῖ ὃ 
ἀοδροίϊο, Τϑοκ]0858 συ]θ, Ὀὰϊ {89 φχογοῖβα οὗ δὴ 
ΔΟΓΠΟΥΪΟ ΜΠ 16 ἢ 18 οΘοπδι ἀοτδῖθ οὔ (δ παίυγο, (86 
αἰχουτηδίδ 668 δηα {86 Μν6}} Ὀοΐηρ οὗ [Π0 ἀδρὑοΥ, 
80 (μαὺ 116 ΓΘΒΟΪγ 9 ΘΧΡΤδββϑα ἰῇ κέκρικεν 8 ἴο Ὀθ 
τοχζδαγάθα 88 ἃ Ὑ6]}] σοῃδίἀδγϑὰ οὔθ. 786 οχοὶυ- 
δἶγο δοίϊϊοῃ οὗ ἰὴ ΤᾺ ΠΟΥ ἰπ (μἷ8 6886, ΒΟΉΘΥΟΣ, 
ἱπαϊοδίοβ ἃ αἀἰδιϊποίΐου Ὀοίνγθοι ἐδ ουβίοσηβ οἴ 
δηίιἑαυ δηὰ (8086 οὗ ΘΟ ν τπιοάοτῃ {ἴπ|65 (ΘΟ Ρ. 
Θτοί. ἱπ ἀος ἰοοο.)----Δἀοοῖ ν79]].--- ἀπ ΔΡΡΓΟΥΔΙ 
ἩΒΊΟΙ νυν οηΐ τἰκον ἱπ ἰμ9 ἴΔ66 οὗ δον 158} δπὰ α6ῃ- 
{116 ορί βῖοπϑ δηὰ ργουάϊοοθ---ἃ δοτητηθηἀαἰΐοι οὗ 
8ἃ σου Χ86 οὗ οοπαυοῖ, ψ ΐσ ἰπ Υἱὸν οὗ ἐμὸ 6ὁχ- 
ἱροηῃοΐοβ οὗ {δμ6 {ἰπ|68, δη ἃ ῬγοΟῦδΌ}}}11198 οἵ ξοοὰ 
ἐξ ἱπνοῖνοά, πΐχιὶ βθοῖὰ ἀοδίγῦ]ο; Ὀπὺπί γοὶ ταὶ 
ποῖ ὉθΘ δἀορίοα, Βοοδι89 οὗ (6 ῬγοΥδἰἸης νἱθνγβ 
οὗὨ τηδγγίδρο: δηὰ Ἡδὶσ ἢ ἐπογοίουτθ τοαυϊγοὰ (ἢ6 
δροοὶαὶ βδῃοιίοῃ οΥ̓ (86 Αροβίϊο ἰο βίγοῃ ί θη ροῦ- 
ΒΟΏΒ ἴῃ 6 δΔἀορίΐοι οὗ ἰϊ. 
γε. 88. δο ἴθ ὈΟ᾿ϊᾺ δΒ6 ἐμδῖ εἰνϑὶῖ δὲ 

ἴῃ χηαιχίακο ἄοοιξ τυνῸ]}}, ἀη ἃ δ τ8εῖ εἰνϑῖι 
Βοσ ποῖ ἐπ τπηδισίθαεο ἄοοῖδ Ὀσῖῖοι.--- ρθσο 86 
ΤΟΘΟΘ 68 (6 ΤΟΒῸ]}} οὗἩὨ ἷ8 ἀἰδουδβίοη. Τ}6 καί--- 
καί, δοιἢ---καὐα, Θαϊ! ῬΤΟΡΟΥΙΥ ΟΠΪΥ ἰ0 6 χοροὐ οι 
οὔ (86 ψοτάβ, “ ἀοοί ν)0}},᾿ (ἤθποοθ 11:6 γδὺ. δέ, ἴῃ 
Ἡ Ὠοἢ. 6886 (Π9 τὶ καί τα καὶ Ὀ0 ἰΣαῃϑ]δι θὰ, αἰδ0). 
Τὺ ΔΡΡΘδΥ8 δ8 ἢ Ῥϑὺὶ ἰηϊθηάοα οτἰρὶηδ}}γ ἰο το- 
Ρθδὶ ἰ8ὸ νογάβ, “" ἀοοίῃ ν6}};᾽ Ὀὰπὶ βοὴ Ἰουπὰ ἱἰ 
ΤΏΟΓΟ Βα 8010 ἴο {μ6 γοϊαίϊο ὈΓΘΥΪΟΙΔΙΥ 6χ- 
Ῥγοβδβοὰ (6 δβίπηϑι ἢ ηἠοἱ᾽᾿--- Βὸ ἀοοί Μ16}1᾽}, ἴο 
Ραὶ Β6 βοσοπὰ οἸαιβο ἷπ ἰμ6 οοτιραγδαίϊνο. ΤῈΘ 
ΤΟΥΤΩΘΓ ἰ8. γ6}} ἄοῃθ, 88 Ὀεοΐπρ ἴῃ δοοογάϑδποθ τὶ 
106 οἰγουτηδίϑηοοβ, δὰ δνοιἀΐηρ ἀἴδρτδοο; [᾿π- 
ἀεοὰ, ἰὴ6 πιδὴ ψουϊὰ δυὸ ἀοπο ἩΤΣΟΏΣΖ, δα Π9 
δοίοὰ οἰπογννὶ86] ; 186 Ἰαιῖον 158 Ὀοίίον, δοοοσάϊης 
ἐο δι 8 βαϊὰ ἴῃ υοὸσ. 84,---[Ὀοιίον, ποὲ ἱμ ΤΈΟΓΣ] 

ποῦ, 85 ἰ:9 Βοπιδηϊδίϑ ργοϊοηὰ, Ὀυὶ ἰπ Ῥοϊπὶ οἵ 
δανδῃίαρο, σΘομδί ἀογίης (μ6 ἴἴπι68, δηὰ {μ.᾽ὸ ἀπιῖο5 
ἰο ὃ6 ροττογιηθὰ.] 

γ 88. 89, 40θ. 7μὸ νέο 6 Ὀοππᾶ ΌΥ τδ9 
Ἰανσ δο Ἰοῃᾷ δ Βοσ Βυδθδιηῃᾶ ᾿ἐνοιὮ.--Τ δὶ 
16 ΒΘ Π88 δβαϊὰ ἴῃ τϑίθσϑῃοθ ἰ0 (86 τρδυγίαβο 
οὗ Υἱγζῖηβ, ΒΘ ΠΟῪ δρΡΡ ΐ68 (ὁ ἐμ σϑιυδσυυγίδα οὗὨ 
Μάοτδ. [“ἼΤΒΟΓΘ Βθοθιῃϑ (0 ὯΘ 50 ἀουδὲ Θπιθτ- 
ἰδία γοβρϑοίΐηρ ὑμ0 βοοοῃὰ χηδυχίαρο οὗ [896 
ἸΏ, ὈΥΓΟΌΦΌΙΥ ὈδοδιιΒθ ἷἱπ (Π0 6886 οὗ νἱ οΤΟΓΒ 
δ ὯΘΥ ΤΩΔΙΤΙΔμΘ Ῥ88 βΟΏΘΓΔΙΙΥ οὗ Ὀγοδαὶπα ἐτὰ- 
Ῥογίδποθ, ου δοοουηὺ οὗ 86 τοί 6.688 οἰ] τοι: 
ἰδ ογϑίοσο {86 αὐοϑίϊοι Β6ΓΘ ἷβ ΟΠ]Υ ἰουοβέηρ (μ6 
ψοθη. ΤῈ6 ]Ἰἰἰϊαιΐϊοῦ, “ΟὨΪΥ ἰὰ ἰμ0 [Γοχαὰ;" 
ἹΠΟΥΓΘΟΥ͂ΘΡ, τηυδὲ Ὁ6 Τοζαγαθαὰ 88 τούουσί ῃρ 8180 ἰὸ 
[89 πῆδὴ (2 ΟΣ. νἱ. 14, 16.) Οιϑηάῦθεν]. Αξίεσ 
ἰμδὺ δ δβδ8 ὀχργοδβϑὰ {Π6 ἩΟΣΩδΠ Β σοΐθδδο ὙΌΣ 
ΟὈἸ χαιΐοι ἰο ΒΟ Βυβθδπὰ ἰπ 6880 οὗ ἰδ ἀσδίῃ, 
διὰ Ποὺ ἸΙΟΥΓΥ [0 ΤΙΔΓΙῪ δρϑὶπ δοοοσϊῃᾳ ἰοὸ ΒΟ. 
Ῥίθδϑαγο, οἢ ὑμ6 8016 οΘοπάϊ(ΐου ἰμδὶ ἐΐ Ὀ6 ἃ Ομ τ ἰ8- 
(ἰδ ἀθΐοῃ, μ6 Ῥοϊῃίδ (ὁ ἐἰμθ ἰχθον βαιϊβίδοιϊου 
οὗ τοιμδϊπίηρς ἱπ νἰἀονμοοά. ΒΒ Β6 δβοίβ ἐπὶ 
ΤΟΥ 88 ὶβθ ΟὟ υἱὸν : ΜΟΙ, ΒΟΤΘΥΘΥ, ἰδ ἰο Ὀ6 
Ταβαγ θα 88 {πὸ τον οὐ ὁ ὙΠῸ 848 ἰδ δρὶτὶς 
ΟΥ̓ 186 Ιοτὰ. Τὸ ποτὰ δέδεται, ὁ δοωπᾶ, ἃ5 ἴὰ 
γον. 29, οι. Υἱΐ. 2, ὁοχοϊῃ 685 ἐπο ἰάοα οὗ ἀΐντοσοοθ 
δα πιδυγίαρο τ} ὩδοίΒο Σ.--αξ 1 ΠΘΣ Β8.8- 
Ὀδῃᾶ ' 6166 Ρ,᾽ ἐ. ε., ἰα ἀοαὰ. οι. Υἱὶ. 8..(ἁ Τδ6 
καί Ὀεοίοτο κοιμηϑῇ, ὙΒοδ ΤΙθομοπάοσί μδ88 δο- 
οορίοα, ἐδ ποὶ δβιιϑδὴοὶ Θ ΓἾἿΥ Μ:6}} δἰϊοδίο ἃ. 1ὴ ἐμὲ 
6886 1 νου] πδοοδβαυ ν 6 ἐγαπδὶδιθὰ: “ ναὶ ἱπ 
σ856 ἴῃ τῇδ βῃου α εὐοη ἀΪ6.᾽ -- ΟΣ ἰὼ τ86 
Τιοχᾶ.--- ΤΠ 680 ΟΣ 5 ἀο οἱ Εἰ ΠΡΙΥ τθ δ : “ἢ 8 
ΟΜ τι διϊδο δρὲγὶ ,᾽ θυ {ΠῸ0Ὺ ἰοδοῖ τδδὲ 1.6 τοδὺ- 
τίαχζε βμῃου]ὰ Ὀὸ ἰὼ 16]] Ουϑδΐρ τὶ ἰπ6 Τιογὰ,--- 
ἤδΩσ6 8 ΠΔΥΥΪΘὸ ἩΪΓ ἢ ἃ ΟἸ γἰ βίΐδῃ (τότ. 12 ἢ. σο- 
ἴεν ἰ0 τηϑυσίαχο Ὀθίοσθ ον θυβίο). {8 ΟὨΥ 
Εὶνοϑ ἰο {818 ᾿ἰτι ἰαἰΐοι (8 ῬΓΟΡΟΡ δἱχείϊδοδῃςα; 
μονον, 838 ἴῃ Ἃ6δ4]. 1ἰ. 10. -(Βαϊ 8)ὴ6 ἐᾷ λοσθ 
Ὁ19589ἅ.---Ηο ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 110 ροββὶ ὉΠ} οὗ δὴ 
ππαϊδίαγ θα ἀογοιΐοι ἰο ἐπ Ἰογὰ δηὰ Ἡϊβ οδυθο, 
ΒΌΘΒ 88 588}} ἔπβυτο ἰο ἃ ΟΒχίδιϊδη πποσηδει μἶρσμον 
οοπίομπϊτηθηξ (60 Ρ. Υο Γ. 84); ποὶ ΒΙΠΙΡΙΥ ἔγθοάοιω 
ἔτοτι ἰγὶ θυϊδιΐοι, πὸΡ γοὶ δἰ χοῦ Ὀ]ββοάποβδ ἴῃ 
Ὠρδγθη.---ἰ Ὁ δὴ 6 δὸ σϑιβλδὶῃ, ἡ ἐ., υπτδυχὶεὰ 
(οοΡ. γον. 26); ““ἰ Ὀοΐηᾳ δυρροδβϑὰ ἐμαὶ δ!6 οδὲι 
ῬΓΘΘΟΣΥΘ που ἢ ῬυΓο.᾽" ΒΙΟΟΝΨΥΙΣΙ;».---οοοτᾶ- 
πᾳ ἴο ΣΩΥ͂ ἡπᾶρτηθῃῖ.---[18 {μ18 ἃ ᾿ηοἀοδὶ να ῦ 
ΟΥ̓ υἱἱοτίης γμδῖ βῃου]ὰ Ὀ6 ἀεοτηδὰ ὈΥ υ8 δΌΐΒο- 
τἰιδιῖνα, 88 σοϊηΐῃς ἔγοτῃ ὁὴ9 ἯΒΟ ἮΔ8 ἱπδρὶχοὰ 
ΒΥ ἰπ0 ϑρίγιΕ; ΟΥ 18. 1ὺ δ ΡΥ [0.6 Οχργοδδίοι οὗ 
8 Ορίπίοη, τ μΐομ, ἐπουρσὶ σοπιΐηᾳς ἔγοση δὲὲ ἴπ- 
δρίγοὰ Αροβί]θ, νδϑ ποὶ ἰπίοπὰδὰ ἰο πὰ ἐ86 
σοηβοϊθηοοῖ ἴῃ βδδοσγὲ, 18 ἰδἰ6 δαυΐϊοθ ὙΔΘἢ θψὸ 
8ΤῸ δ ἸΙΟΣῚγ [0 βοΐ 858149, ΟΣ ἰδ ἐΐ ΟὈἸ ΚΘΙΟΣΥ Ῥτο- 
οορὶ ἢ 18 αποϑίΐοη, οὁη6 που]ὰ βυρροδβο, ουδὲ 
ἰο Ὀ6 ἀοοϊἀ θα ὈΥ {πὸ δοπδὶ δγδίϊου οὗ {89 ΒοΏγοϑ 
ὮΘΠΟΘ ἰΐ Θολθθ. [Υ Σὲ φγοσθοάδ ἔσο 8 ῬΟΣΒΟᾺ 
Ἧ80, ΒΟΎΘΥΟΘΙ βουπὰ ἰῃ ᾿υἀᾳτιοεπί, ἰ8 δι}}} ζ8}}}0]6, 
δὰ δΒδ8 80 ΔΌ(ΠΟΣΪΟΥ ΟΥ̓ΘΡ Ὧ8, ἔθ ἔπογὸ που]ὰ 
Ὀθ ἰὴ υ8 ἰ8ὸ ἸΙΡοΣγ ἰο ἀἰδον. Βαϊ ἱἰγ 1ὲ Θοπιθδ 
ἔγομι ἐἰμ9 41}-τ᾽ῖδο Θοὰ, δανὶοο δὲ ὁμ"096 ρδείδικοδ οὗ 
ὑπὸ ΘΠ ΥΔΟίοΣ οὗ ἃ σοησηδῃα ; [ὉΓ ποί ἴο ἑοϊϊον τ} 
Ῥοβὶ ᾿ἰρσμὶ, ποὶ ἐἰο ἀο ἐμὸ Ὀϑδὶ (δίς, ἰδ Θοσί ΔΙ ΠΥ 
βἷῃ. γο, π6ῃ, ἰδ ἐπο δίπουν οὗ ἐδὸ δαἀνὶοο--- 
Ῥϑῃϊ, 88 8 σου 80 ]ΪῸΡ ΟΥ ἔγίθηὰ ῦ οὐ Ῥδυ], 8 δ 
ἱπδρίγοὰ Αροβί]οῦ Τμΐβ ἀοροπὰβ θα ον γγὸ Σῃ 6 Σ- 
Ῥγού 89 ποχί οἰδῃβϑ.]---ὶ ἘΒΙΏἢς 180, εἰο.---Ἴ 6 τὸ 
15 ΠΟΙ ἃ Ρο]δπΐο 8146- σἸδθσο οδδὶ δὲ δἷβ ὀρρο- 
ποηΐδ, 0 ἀἰδραγαρκοα Βὲπι, δὰ χοζυδοὰ ἰο χοοος- 
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πἶ26 ἷπὶ 85 δὴ Αροβὶΐο δπδονοα τὶς ἴμ0 ϑρὶτὶς 
οἵ αοἀ ἐαᾳυλ}}γ τὲ [89 οἴμοσβ. Δοκῶ, 8ῃ ἱγοῃίοαὶ 
[Διοῖθθ. ““1δο κῴγω, απά 7, Ῥτοδβϑηίβ δὴ δηίδρο- 
εἶπαι δρδίηδὶ (8086 0 δϑουϊ θὰ ἴο {πθῃ ΒΘ ΊΥ 68 
δ'οπο ἰπ 6 ροββαϑϑίοῃ οὗ ἴμὸ ϑριγιῖ; πὸ ἀοιδοὶ ἴῃ 
686 τοσὰ 8 ἃ δἰ ἀθ- ίδμοθ αἱ ἰμ9 ΨΦυάαῖσογϑ γ80 
τείαβεα ἰο δοκπον)οῦρο 89 δι βου (Υ οὗ ἢ 9 ΑΡοδ- 
10, Δηἃ ΘΒΡροοί ΔΙ οοπίθιηπδα ἰμ9 51}616 1} 80 
Ἰ 06 ἢ} οϑἰθοιποὰ ὉΥ Βἷπι.᾽ ΝΕΑΚΝΡΕΒ.--ΓἸΓ (δ ὲ8 
σοηϑίγυσίίου Ὧθ οογγοοῖ, ἐμοῦ {ῃ6 ΘΣΡΓΘΒΒΙΟΙ: 
41 (Βῖὴκ ἵΒαγτρ,᾽ 16 ποὺ ἰο ὈΘ ΔΊ 6 ἢ 88 ἱ ΡΙ γΥἱης 
ΔΩΥ͂ ἀϊδίγιδι ου ἐπ Αροβί 68 ραγί 88 ἰο ἷβ δου δὶ 
Ῥοβϑοβδίου οὔ (89 ϑρίγὶϊ. Οἱ 186 ΘΟΒΊΥΑΓΣΥ, ὑθ 6 γ0 
ἷβ ΒΟΙΘ, 88 τιοϑί σοιαπιοηϊδίοσθ σοποθάθ, “8ῃ Θ1υ- 
Ῥδδιΐο »πείοείξ ὀχρτοδϑίυο οὗ ζ0}1] ρογβιιδϑίοῃ δὰ 
σογίδιηϊν."" ΤῸ ἰηΐοσοποθ μὴ ἰ8, ἐμαὺ (86 
“ἡπάχτασηλ᾽ ἰδβυΐηρ ἤγοσι [δἷ5 Εἰ ἢ βουτοθ, 18 6η- 
ἡ |οὰ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο ἀοίοεγθηοο, Ὀαὶ ἰο οὐνεάϊθῃ06. 
δα ἴὰὸ ἰ6 Θοὰ ἐμαὶ δάνῖ8δοβ, τὴ. ἮΪ] τϑηίυγα, 
ΟΥ δας ἐβο ἸΙΒΟΣΙΥ ἰ0 Βα , Ναγ 7] 

ΟΒ58.:-- Ἴδο δυζυπιθηῖβ ὈῪ νοὶ [ἢ 6 ΑΡοβ- 
[160 Βδσὸ γοδοιαπιθη θα 66] Ό80γ ἰο ἐμ ΟοΥἑ 88, 
δανο Ὅθοη υτροα ὈΥ (6 Ῥαρίβίβ ἰῃ βυρροτί οὗἩ [86 
τυΐογα οὔ (μον Οδυγοῖι, τὸ ΟὈ]ΐκο [.} 9 ΟἸΘΥΩΥ δπὰ 
ἐπθ τηοπϑδδίΐο ογάθγβ ἰὸ ᾿ἶνθ Ὀπιραγγὶ θά. Απά ἱὶ 
πιαδὶ ὯὈθ δοϊπιον)]οαροα, ἰμδὲ αὖ ἢγδί βἰρμὶ, {8.689 
ΔΡΖαϊηΘΗ 8 8660 0} ἰ0 Ὀ6 ῬΤΟΡΟΙῚΥ ΔΡΡΙΪθὰ ὉΥ {μοτὰ. 
Νονοσίβοῖοθβ, βοὴ ἱξ ἰ8 σοπβίἀογοα, ἐπαὺ (ἢ 6 
ἈΡοβί16᾽8 δαἀνΐοοθϑ ψγ γὸ Βιιἰοα ἰο Ο ΥἸδιϊδῃ8 ἴῃ (9 
86 ρογβοσυίϊδὰα βἰδίϑ οὗ ὑπὸ ΟΒυγοῖι, απ τ γ0 δὰ- 
ἀγοβδοὰ ΟὨΪΥ ἰο βΒ00}} 85 οου]ὰ ᾿ἶγα ομδβίοϊν υὴ- 
ἸΩΔΙΥΪΘΩ, ἰὐ ΤΩΔΥ ΤᾺΪΣΙΥ 06 ῥγοϑυπχϑᾶ, ἰμδὺ (6 
Ῥαρὶϑὶβ δαῦτο εἰσχοισῃϑα ἷβ δα υοθβ ἔδυ μον ἰΠ 8 
186 Αροδί]ο ἱπίοπάθα, τ βοη μον Ῥαργεδβοηΐ ἐμ οτα 
85 Ὀἱπαϊηρ ἱπ 81} 8680 ἀπά δουπίσὶθβ, ΟΣ [ἢ 086 
ἯΟ ΜΪδῈ ἰο ᾿ἶτο ρῥἱουδὶγ.᾽"᾽ ΜΑΟΚΝΙΟΗΤ.) 

ῬΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΗΊΙΟΘΑΙ,. 

Ἱ. 2υῖίεε 9 ρατοπίε ἐοιραχαε ἰλεὶγ ολίἰάγεη ἔῃ {δὲ 
διαί Οὗ πιαττίασε. ΑἸοοΟΩς ἴμ86 τηοβὺ ἀο]ϊδσαῖο 
ῬτγοῦΙ]θτα8 οὗ δυπιδη ᾿ἰ6, σΑἸ πα ΤῸΓ 1Π6 ΘΧΟΙοΐΒ6 
οὗ γι πμθδδ Π0 1688 (δ8ῃ οὗ Θομπδι ἀογαίΐοῃ, οὗ νν18- 
ἄἀοτῃ πο 1688 ἐμδῃ Ἰουθ, 18 (μ6 γἱχὶ οοπααοί οὗἉ Ρᾶ- 
Τοῦ 5 πῃ Τοΐθγοῃοο ἰ0 (86 τηϑνγϊαρθο οὗ ἐπ οἷν σἢ}}}]- 
ἀγϑη---- ΒΡ ΟΊ Δ}}Ὺ οὗἨ ἀδυσιίοσθ. Τὸ ἰμβὶδί ὍΡΟΣ 
ποῖγ βοιϊ]θθηῦ Ὁποοπαϊ ! 8 }}ν, 18, πὶϊπουΐ 
ἀουδὶ, ἀπο γ οὗ 4 Ογἰβιϊδα, δηὰ τσὶ Ὁθ 
Ἰοοκθὰ ὕροῦ 88 ἐμ ἰοΐχζθῃ οὗ 8 ψου]ἶγ, ὑπηὈ06- 
Ἰονΐπζ, ΟΥ, δὶ Ἰϑδδβὶ, 11{{16- ϑϑ)] ονΐης ἰθροσ. Αἱ 
811 ονυνοηΐίβ, τοβᾷασὰ βουϊὰ Ὀ6 δὰ ἴο {}18, ἐμαὶ 8 
Ομ γι διδη βου] ἸΔΥΤῪ ὁπ6 11 -τϊηἀοα, Ηδοτο, 
ἐμαὶ τ πο ἰδ ἱπουϊσαίοὰ ἀροὰ τίάοννβ ἴῃ νυ. 40, 
᾿ιο] 8 σοοα ΔΌΒοΙΪἰοΪγ --- ΟΣἹΪΥ ἰὴ (6 ον. Μίια- 
ἰγϊποη 8] σοι πθο πη 5 Ὀοί τ 6 ἢ ὈΘ6]ΘΥΘΙΒ δηὰ 6}}]- 
ἄτϑη οἵ {5 ον] ἃ, οπἰογοὰ ἰπίο οὐ οὗ 6 ΓῸ 68 0- 
ΠΔ[ ΘΟΙΙ ἸΔΟΘΠΟΥ͂, ΟΥ ΜΓ ΔῈ 6Υ6 ἴο ῬΓΟΡΟΓΙΥ δὰ 
ὈγΠ]δηὶ μοί ιΐοη ἴῃ βοοϊοίγν, δηά ἴπ (Π6 ΒΟρο ἰμαὶ 
ΒΟΙθ6 βαυΐηρ ἱπδιιθηδο ΤΥ δἱ ἰδ 6 8β8η16 (᾿πι6 ὉΘ 
ἐχογίεα, τὸ, ἰο δΒ8ὺ {πὸ ᾿Ἰϑδϑί, Ὄσοθθαϊ ΡΥ δ8- 
Σδιάοιι" ; διὰ (ΠΟΥ ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ ΤΟΒαΪς ἴῃ αὶ 
ὍΑΥ αἀἰγοοῖν [89 ορρορῖϊο οὗ ἰ 9 οὁῃ9 οουπίθα οῃ--- 
86 Βοου ]δε χδίϊοη οὗ (86 6] οἱ ΡΑΓΙΥ͂ (ΘΟΠΡ. 
θοη. τὶ.). ΑἹ] βυοὰ δοπηθοίΐοηβ ΟὨ τ βίδα Ρ8- 
τοηΐϑ ϑῃουϊὰ δἰἷπὶ ἰὸ Εἰπάθυ, σαί ποῦ μη Βο}]Ρ; 
786, ΠΟΥ͂ ΒΒου]ὰ ΘΠ ἀΘΔΥΟΥ, ὈΥ 411 {π6 πηθδῺ8 ἴῃ 
1ποἷντ ΡΟΥΤΘΥ, ἰο0 γοδίσαϊῃ δπὰ ποϊὰ Ὁδοὸκ {ἢ δὲν ΘΕ }- 
ἄτου ἔγοιῃ ἐπ ϑῖ, οὐθα ὑπο ἰὺ Ὀ6 δἱ {ἰΠ6 σοὶ οὗἉ 
του σἢ Ρδΐῃ δπαὰ ὈΪΐ ον δίσυχρὶθ. Οα868 τηδὺ ἴῃ- 
ἀεοὰ οσσον, πο γ᾽ο]ἀϊπρς ψ}} 6 υπδυο  ἀ8Ὁ]6 ; 

θϊ, δὶ 4}} ουϑηΐϑ, σοῃβϑηὶ Βῃου]α ποὶ 6 σταπίοα 
πὶ πουϊ οαἰνίπρ ΘΥποϑί Μψαγπΐης οὗ ἴΠ0 δΒδὰ τοὶβ- 
ἰδ κοὸ οοτημἱ((εα, πὰ οὗ (ΠἸ6 γγοδὶ ΓοΒροδβὶ ὈΠῚΠῸΥ͂ 
δηὰ ἀδῆκοῦ ἰρουτγγοα.---Αραΐπ, ἰζ 1ἐ θ6 βϑϑὴ {μδὶ 
8 ἀδυρηίοσ 868 11{{16 ΟΥ ΠΟ πο] παίΐοι ἴ0 ΤΏΔΓΓΥ, 
δηα ὑμαὺὶ 8.10 18 Θπἀονγοα τ ΒΡ6618] ρσὶ ἐΐϊδ ἴον (π6 
ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ ἰμ6 Τ,οτὰ ἴῃ ΒΟΥ υἱγρίη βίδιθ, δῃὰ ᾿παὶ 
δἢθ ἰακοθ ἀκ ὺ ἴῃ δυο Ββογυΐοθ, {μ θ ἀο68 ἐς 
Ὀδαοπιθ ὑπ 6 Ραγεπὶ ἰο βίδπα ἴδϑί δραϊηβϑὶ 4}1 80}}- 
οἰἰδιΐοαῦ οὐ ἰδ ρμαγὶ οὗὨ βυϊϊοῦβ δηα σοϊδίνοβ, δπὰ 
ἰο ϑυδίδὶῃ (Βοὺν ἢ ἃ ἴῃ ΒΟΥ Θηάθδγογδ (0 ἀδυοίθ 
ΒΟΥΒΟῚ ἴο ἰμ9 Ὀϊἱ νη οα]]ἰης. Βιϊΐ τΠ6 ἀ6] Ὁ 6 Γ8- 
(00 ἐπ (6 6850 τηυϑύ ὯΘ 8 ΘΟΙΠΡΓΘΏΘηΒΙΥΘ ΟΠ6, 
νοἰεὶπς τ)ὸ}} 4}} οἱγσυχηδίδοοβ, δπὰ διϊδηἀοὰ 
τι ἢ ΘΔΥΠΟΒὶ ῬΤΆΥΟΣ [ὉΓ ἐμαὶ Ὀϊνίηο νἱδάοαι, 
Ὑ ΒΙΟὮ Μ1111 ΘΔΌ]6 ὑπ6 Ρατοπίβ (0 ὀχϑιΐῃο (86 ἰπ- 
νναγὰὶ απὰ οιϊναγὰ οοπαϊίΐου οὗ ἰδοὶν ἀδυρμίον, 
δηὰ ἰο ἀἰδβίϊη κυ 88} ΟἸΘΑΣΙΥ Ὀούτγθοη οδργὶοο ππὰ 
ῬΥΠΘΟΥΥ͂ δηαἃ σδνηδὶ ἀθδίγθ ἰοὸ ΘοηδΒα]} ΠΟΥ ΟὟΏ 
ΘΟὨΥΘηἶθ 566 Οἢ ἴδ6 Οὁη6 Βαπά, ἀπά ἃ ἰγὰ βρ᾽ τὶ ἐπ] 
ἤΥ 688 δα ῬΓΟΡΟΣ Γοραγα [ῸΓ {86 ΒΕΥΥΟΘ οὗ (ἢ 9 
[οτὰ οἃ {ἰμ9 ΟΡ; δηὰ 8]80 [07 (δῖ δἰ μι Ρ] οἱ Ὑ 
οὗ Βοασί ν οὶ 8.81}} Ἄχοϊ αάο 811] 86 ἤβὴ ἱπίογοβίδ, 
δπα ᾿οαῦο ΠΟ ΓΟΟΙῚ ΤΣ δ΄ 6} ΥΓαβυοίβ ἰ0 Θοῖὴθ ὉΡ 
δηὰ Βασυθδα ψ Ἐ 6} ἰ( 18 ἴοο Ἰδίθ. 

2. [Μδισίαζο δοίης 6 Ὀὲνίὶ πο ἱπϑιϊξαιοη, δπὰ 
ἀοδὶχησθὰ ἰο Βυῦδοτνο (86 ἰῇ εδί ᾿ροσ αὶ δηα βρὶ- 
τἰτα 8] ἐπίογαβίβ οὗἉ τηδη κί πὰ, δηὰ δοίης {Π|6Π τηοδὲ 
ἰγῸ}γ ὈΪοΘδοα ψνῇοη Θὐσουγτίης “ἰὴ 6 Τοτὰ,᾽ ἴὲ 
18 ΘΙ ΪὨΘΏ Υ διιίης (Βδὺ (Π 6 8Βο] χη "εὐ ζαίϊοη Βμοιϊὰ 
ὃθ 8 ΤΟΙ κου δοῖ, ρΡογίογπιϑὰ ὈΥ ἃ σοϊηϊβίοσ, δηὰ 
ποτ ἰμ6 βποίϊου οὗ (6 Ομ υσοῦ, “10 συβ- 
ἴοπι οὗ ἰδ τηακίης 1 δὴ δοο]οβἰδβδί168) οϑγοιηο- 
πΐα],᾽ δβᾶγ8 ΒΒ ϑβουῦ, “δ 88 σου ΔΙ ΠΥ ἴῃ ΒΑΥΙΠΟΌΥ 
αἱ ἢ 118 ΘΓ οί 848 8 ἀπίοῃ ἴῃ ἰδ 6 οτὰ, 88 [86 
ΡΟΡυΪΔΙ ΟΥῪ ἴον οὗν] πιϑυσίορο δοσογὰβ τ {Πὸ 
ἀδοϊαγαίίοη: “ 79 πὶ}} ποὺ δυο {818 τη ἰο τοϊζῃ 
ΟΥ̓́ΘΔΡ ι18.᾽ 

8. [ὙΠ »γαοίϊοο οὗ ἰλ6 ἀϊσλεδί ἀμίϊεα ὁ ΟὟτίε- 
{ἰαπὶίῳ ἐδ εοπιραί δε εσί (ἢ οὐοτν διαἰΐοπ απ οοπαϊίιοη, 
9 ἰὖδε (αἰ ἰβ ποί ἰπ 118617 ὑπ]. 1 ουθὴ (ἢθ 
ἀορταάθὰ Ββίϑιο οὗ δδαυ ΣῪ 6 δοῃϑίδίθηί ἢ} ἴδ 
ουϊεϊναίΐοι οὗ ἐπ 6 ἔσο δρῖσῖ οὐ ΟὨγΥἰδίίδη ἸἸΌΟΣΙΥ, 
᾿ἶ ὀνθ ἐμ χτοδὶ σοὶ ρίουδ αἰγὶ 008 οὗἩ δον δπὰ 
Θομί116 ΤΠΔΥ Ὅθ τοχαγαθα 85 δ᾽ }κ6 δοιραί Ὁ }6 
ψψίϊῃ (ἢ Βορυΐοο οὗἩ ἀοὐ, ἐμϑὴ ἴῃ 41} οὐδοῦ βίο 
ἴῃ Ἰϊ ἴδ θαυ 8}}Υ {16 βρίὶσὶϊ οὗἩ ἰμ6 Αροβίο]ὶο ἰπ͵υπο- 
(1008 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 οὐδογυοα ψΒοΧΘ, ἱπ (δ 6 Ἰοίί 6, {ΠΟΥ 
Βθοῖῃ τηοϑὶ αἀἰβγοραγάθα, Ἐγϑοάομ ἔγου ΟΣ] αὶ 
ΟΑΓ6Β ΠΙΒΥ Ὀ6 τοδί ίαἰ πο ἴῃ (πα τπΑΥ σα 88 Μν6]]} 
88 ἴῃ {πὸ βἰηρὶο βίαϊθ; ἱπα  ογθποθ ἰ0 ψ οΥ] ἷὶν 
8] ΤΠΔῪ οχἰβί ἴῃ τσ θθ, Ὧ0 1688 (ἢ 8ῃ ἢ Ῥουοτίν. 
ΟΥΥ ὨΘΆΓΠΟΘΒΒ (0 ἀοα ἀοροηάβ ποΐϊ Οἢ ΟἿΤ ἀ680᾽- 
(ἴου οὗ οὨο το] σίου ΘΟΠΙΓΑ ΠΣ ΤῸΣ δηοί μοῦ, Ὀὰὺὶ 
οἢ ΟἿΥ Κοορίηρ Ηἰβ δυτηπιδηἀπηθηῖϊδ ἴῃ δύο ν οΥ 
τοὶ ρίουβ δον Ηΐ8 ῥγουϊάθηοο ᾽88 ρ]δοοα 
1.8. ΚΞΤΑΝΙΕΥΊ. 

4, [Δ σλεέ ἀπά τογοπσ, ἱμουρῖ δρβοϊαί ἴῃ ὑμοὶτ 
ΘΒΒΘΏ 18] ὈυὶοἾ 0165, γοί, 88 ἀοίου τι ΠΔ ὉΪ6 ἐπὶ ἐλὲ 
ργτπι οΓΓὶ διῆπαη οοπάμεί, σαη δοίάοπι δὲ ἀοῇηεα ἀπά 
ἐπογοοα ὃν ερεοϊῆςε τοῖοδ. Μυθὴ ποτ ἀοροηάδ ὁη 
6 Ῥδου αν (1968 οὗἨἁ Ῥουῦβοῃδὶ σοπαϊιΐοη δη4 οἷγχ- 
ομτηδίθποθ.  μδὺ ΔῪ ὍΘ ῬΓΟΡΟΙ δηἀ Ὀσποβοίαὶ 
ΤῸΡ 0Π6, ΙΔῪ ὈΓΟΥ͂Θ ΘΑΌΒἢΪΥ ὉΠΒΘΟΙΩΪΥ δπαὰ Βατί- 
[Ὁ] ἴοσ δῃηοίπογ. Υδϑα, {π6 ραγιἰουϊαν ἀν οὗ 8 
Ῥουβοῦ ἰῃ ΓΘ γομο6 ἰο (Π6 8β8πὶ6 ἰΐηρ, 18 οἴθη 
τηοάϊβοά ΟΥ ουὐϑῃ γούογϑοα ΌΥ̓ ΘΔ σοΒ οὗ (ϊπὶ|0 
δηὰ ρίαςθ. Βοποο, ἴῃ γοϊδίΐομ ἰο (6 ἀεία1}8. οὗ 
οοηάασί, ἐπ 6 Ὀδδὶ σοῦΓ86 ἰο Ὀ6 ρυγδιιοά, 18 Β᾽ ΤΡ] 
(ο βίαίθ {86 ζθΏΘΓαΙ ῥυίμοὶ θα τ ΔΙ Οἢ 8μου]ᾶ 
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ἔονοσγῃ, ἰο ργοϑοσῖὶθα ἰῃθ υἱζἱπιαία ομαδ ἰο Ὀ6 
βουσὶ, δπὰ ἰμΠ6η ᾿θανο ἰΐ [ῸΓ 680}} ὁΠ6 ἰο 866 Γ- 
ἰδὶη δηὰ ἀροϊίο ἴὸΣ δἰ πιβ6] Υ ὉΡῸῚὰ ἴἢ 6 ῬΓΟΡΟΣ 
τηϑίμῃοάβ (ο Ὀ6 δάορίρα ὈΥ κἷτα ἱ 86 ἀἰβοιδυμα 
οὗἩ ἷὶβ οὐ βρθοὶῆο ΟὈ] χαιίουβ. Το αἱὰ ἴῃ ἀϊδ- 
οογογίηρς νιδὶ {μ6 βροοϊῆς ἀυϊῦ ἰδ, {π6 αὐυΐοε οὗ 
}υαϊοίουβ ἔσο μά πὰ οὗὁὨ 6008Ρ6] ταϊῃἰϑίοσβ πΙΔΥ, 
δηὰ οὐρῃὶ ἰο ὉὈθ, ὈοΐΒ βοιχδὺ δηὰ ρίνοη. Βυὶ 
Ψ Ώ6Ω, ἰηδἰοδα οὗὁἩ δάνίοθ, (860 ἃγὸ ἐιωροβοὰ (86 
Ῥγοβουὶριὶβ οὗ υπνδγγδηίθα δας βοσ Υ, θη [δ9 
Ἰπου 4 ]0 τ ϑαϊῦ ἰ8 ἱΠ᾿ΌΤΥ δαὰ συΐϊῃ (0 [10 ΥΟΥῪ 
ὀαδ6 ἰμ080 ΨΘΥΘ ὉΠ ΒΟΥ ᾿πιο παρα ἰο ἔπγίμον. 
ΕΔΓ 186 ἸΠΟΥΔΙΔΥ βοουτοά ἰβΒ ἰμαὶ οὗ 86 ᾿ἰθρα], 
Βἰδυ θη ΟἸ θα οηο6 ἐμαὶ ογυβθθ οὐἱὐ {9 70Υ οὗ 8 
ἔσο ἀἰνίπο βουνίσθ, ΟΣ {86 πδίυγοβ {π8 Ρυ ὑπο 
Ὀοπάδχζο ΓΘὈοὶ ἰῃ βοοσοί, δὰ ἐδ ὺ8β [4}} ἰηἴ0 ΤΟΒΒΟΣ 
8128, ἃ ποῦν ἐΠ6 ζΊοδίοΣ αὐ. Απ ἰῃϑίσυο- 
εἶνο ΠΠ]υδι ταί ου οὗ [686 ἀϊβδδίσοιβϑ ΘΟ ΒΘ ΌΘΠΟΟΒ 
8 ΒΘ ἰῃ (δ0 ἰβίοτυ οὗ Βοιιὶδῃ πιοπδβδίϊοίβιι. 
ΑἸὰ βἰσαῖ αν τἰβία 68 ΔΓ ΘΟΠΒίδ}ὮΥ τηδὰ6 ἰη ἰδ 9 
ΤΩΘΆΒΌΓΟΒ Γαδογίοα ἰ0 [ὉΓ (86 Ρῥχοϊηοίΐοι οὗ ἰθτὰ- 
ῬΟΓϑΏσΘ, δηα (110 τδὶ πίθβποο οὗ [86 ϑ'α ὈὈδίς, 
δηὰ (6 Βυρργοββίοῃ οὗ ἵπΔΩΥ βογίβ οὗ ρυθ]ϊο 
διηιβοιηθηίβ, δπά ὑμ6 τορι]διϊου-οὔοίμοσ ᾿ἀθρασί- 
ΤΩ ΗΒ οὗἨ ΙΠΟΓᾺ]Β. ΤΟΟ ρσγοδὶ σο]ϊαῃςο ἰ8 μἰδορὰ 
ΟὨ ἰανν, δὰ ἰο0 1110 ΡΟΝ τροτϑὶ σοὶ] χίουδ 1π- 
ϑίγιιοίου δηα βαάνίοθ ϑουπά τηοσα τ ν ολα ΟὨΪΥ͂ 
Ὧδ 6880} 86 ἀ δηὰ [τ  Βοτρα Υ ὑμ6 ΘΕ] σε οητ)οπί 
οὔ {π6 δοῃδβοίθησο, δῃὰ ἰΠ6 ᾿ηδιγαοίίου οὗ (Π6 υὰ- 
ἀογϑίδηαϊηρ 88 ἰο ἐμ Ὀδδβί πηθϑὴβ ὈΥ͂ Ἡ οδ Ὀ6- 
.ο8.8 οὗἩἨ σοπβοίθηθο δὴ δ [Ὁ]8)]εὰ ; δῃηὰ ἐΐ οδ ἢ 
σοαχἶϑί ΟὨΪΥ ἱ 1} ἃ ἀορτοο οἵ ᾿ἰθοσῖν οὗ )υάρσιμοηὶ 
δηά δοιΐοῃ ἴῃ {πη χ8 ἱπάϊ δοτοηὶ. ὙΒαῦ ἀσὸ {86 
ῬΤΟΡΟΓ Ταποίϊοπδ, θαυ 8, δὰ 1ἰπι! α110Π8 οὗ] δνν 
1 {118 αἰ θαι οη, 18 ἃ αὐδδιΐοα ἰ00 Ὀτοδά ἰο Ὀ0 
ἀἰβοιιδβθὰ Β616]. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΚΞΤΑΕΚΕ :--ἼἘμ. 26. ἴπ 8]} τηδίίοτα δη ἃ 401.08- 
οη8 ὙΒΊΟΝ Δ.ΓΘ ποὶ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀοοϊἀθαὰ ὮΥ {89 
ΓΙ (6 νοΤά, Σὲ 18 {86 ρατί οὗ ἃ ἔγὰθ δπηα νψ6}}- 
4ᾳυλ] δοα ἰοασον (ὁ ἀπαἀοτβίδπα μον (0 ΘΟ ηΒ6] 
186 ΘΟΏΒΟΙΘΏ66 Βοοογαϊηρ ἰοὸ ἰπο86 ἰππἀδιιθῃ( 8) 
Ῥυΐποῖρ]ε8 Ψ Β1ΟΒ ἃγὸ ἔουπὰ ἰπ (6 ϑουὶμίυγοβ. 
ἤόδποο, Β6 τηυϑί Ὀ6 4016 ἴο δου θη δηὰ δΡ- 
ῬΙΥ {8688 ρυίμοῖρ]68 ἴῃ ἃ αἀἰνίπο Ἰσηὶ.---ἼοΣ. 26. 
Ἔνθ ποῖν, 'π σοῃβοαῦ 666 οὗὨ (86 οογταυρίὶ δβίδὶθ 
οὗ (86 ΟἸγΟἢ, (πὸ ἀοπιοβίὶσ ροδοο οὗ ΟἸ τ ϑιΐδη8 
8 οὗἴθῃ δι ἢ ογοα ὈΥ 06 ἱπῆϊθηο68 οὗ 8ὴ οΥ]} 
νοῦ, Ηδμσο, Ῥγ1ὸ ΠΙΔΥῪ ᾿ΠΠῸΡ (μδὲ Ῥδὺ] που]ὰ 
Β.1}1 σίγθ τηϑν 06 ϑᾶτθθ δάνὶοθ πμίοἢ 88 5809 
οὗ οἷα, ῥγουϊἀθαὰ {μὸν ψοσθ οπάοχοὰ ψ}} ἐμ 
εἰἴτ οὗὁἨ σοπιίΐπθηςοθ, δπὰ σου]ὰ ΡΥΘΒΟΣΥΘ ἃ υἱγρίη 
ΙΛΟἀοδίυ ὮΥ ὈΓΆΥΟΣ δά 86]-τοβίγαϊης (γογ, 745.) 
(Ηε4). ΤῈ σοηῃδίγαϊῃ8 δυίβίηρ ἴγοτῃη ρογβθου- 
(ἴοη ΔΓ οη9 (δίηρ, δηἀ (Π οοπδίταἰηίΐϑ οὗ δ οἱοἱβ- 
θ᾽ οηἰοτοά ἰηίο ὈΥ͂ δὴ ᾿ἰῃποοηβίἀογαίθ ΥΟὉ 8ἃτὸ 
ΒΏΟ(ΠΙΘΥ (Πἰ ς.--- οσ, 27 (βροπμοσ). Ηδ ν8ὸ μα8 
γχοοοὶνοα ἐΠ|6 οἰΤὺ οὗἨ ομαδυὙ, ΤΥ ΔὈϊάθ ὈΥ 10 ΟΥ 
ποί, δοσογαΐηῃρ 88 ΒΘ ΠΙΑΥ υάρο ἰ( Βογνυΐθθδ]6 ἰ0 
ὑμ6 ργοδίθυ ΠΌΡΟΣ οΥ̓͂ αἀοἂὰ δηὰ (δ Ὀϑίίθυ ροῦ- 
Τοτιδη66 οὗ (Πδὲ ἰο ψ οι 6 88 Ὀδ66ῃ οδ]]θὰ ὮΥ 
Θοὰ.---Τ ον. 28. Μαγσγίαχκο ἰβ, ἴῃ ἐϊβοι, αὶ βδογοὰ 
ογάϊπδῃσθ, Δ! πὸ ΟἿ τὲ βασῦδθ δἰ πη86] 7 οὗἁ 
δἷη ἰῃ ανίηρ δυσὶ, ὕ}]6 88 Βο ἀἰὰ 80 ἔγοπι ἱπι- 
Ῥυγο πηοϊϊνοθβ. ΜΔΠΥ 8 ῬΟΙΘῸΩ ΘΙ ΠΟΥ ᾿ΘΔΤΠΒ 
ΠΟΥ ΒΌΓΡΙΩΪΒΟΒ ἰδ6 Ὀυτγάθῃ οὗ ἰδ τηλργοα 16: 
ΟΣΡΟΥΘΏΘΘ ΤΔΙΚ6Β (86πὶ τὰοι ἱἰΐ ψΠθῺ ἴοο ΪΔΐθ. 
μοὶ ἰοδο Ὑ8ὸ 11} Ὀθ τωαγτὶθα, δ ὉΡ ὑμὶν 

ταϊῃ ἃ [ὉΣ 8]} ὁβαμοοβ. Βαϊ 17 ἐΐπὸ ταυτὶ οὰ ρατιὶ 
ἃγῸ υηϊἱθα ἴῃ Ἰονο δπὰ ἴῃ ἴϑαν οὗ Οαοά, {}18 7 πῇ 
ὍΘ 8Δ0]6 ἰο ᾿ἰχίθῃ ὁδοἢἢ ΟἹ ΒΟΥ 8. Ὀυγάθῃ8β.--- οὐ 
29, ΒΠυβοδηάβ βου], ἱἐπάροά, Ἰοτο ἐμοὶσ ᾿ῖτοϑ 
ὙΠΠῺ ὈΘΟΌΪ ΔΑΓ δροίζου, Ὀμὶ (18 δϑἴοοίϊου βου]ὰ 
0 ἐθωρογϑὰ νἹ 86] }-ἀδῃ δ], δα ποὶ δ᾽] ονσοὰ ἰοὸ 
ΕΥΟῪ ἱποσαϊπαῖο. Υ88, ΠΟΥ τυδὲὶ Βοϊὰ ἰμοῶ- 
Βοῖγοδ Ῥσδραγοὰ ἴἔοσ, δῃηὰ σχεβϑὶ χηθὰ ἰο, ἃ δβδερὃ- 
ταϊΐου μα ἀοἀ 64]]8.---Ἴν. 80, Οτγοδίυσο βἢ- 
ογιμθηίβ βἰιου]ὰ Ὀ6 Γϑοοϊγοὰ 88 ἔγοπι α6ο. ζαι 
{18 ΨΑΥ͂, [ΠΘΥ ΙΩΒῪ ὈΘ Δδβϑί τ ]δι θὰ ἰ0 ΟἿΓ βρίγὶϊ- 
ὯΔ] ΦὨἸογτθῖθ. Τθ ἤρα οὗ Ο04, δπηὰ σορασὰ 
ἴον Ἠΐβ ν1}}, Ἰοοβθῦβ οὰν μοϊὰ οὐ ἐμὰ οαγίδϊγ, 
πιοάογϑίθϑ Οὐ ΓΤ. ΘΙ ΡΟΓΑΙ Ρ]ΘΑΒΌΣοΒ, τ Κ68Β )8 δυὺ- 
ταῖν διὰ Ἰοββοβ (900 ἱ. 21}, ΘΟΏ50198 Ὧ8 ἰδ 
ἰγου Ὁ]6, σοτμηζοτὶϑ 08 ἱὰ ΟἿΣ ἰδδγδ, δῃ ὦ οδιιδοδ υ8 
ἰο οἰοᾶνο ΖΔΕ ἴο 41} ΟἿΣ ῬοΒβθδββί οβ.---- ὕ ον. 81. 
Β ΟΊ οσοσΒ ΒΘΓΘ ΔΓΘ 88 ΠΡΟῺ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ; ΟΩ6 ἰδ δἱ 
ἸΙΒΟΥΥ ἰ0 086 ΘΥΘΟΥῪ ἐδὶπρ δὲ {πὸ ἱππ; δῖ ἴῃ. 
(8ὸν ἰδ (18 ἢ 6 (8.68 πο ἑμίογροδὶ ἴῃ ἰΐ, απὰ δα ἰδ 
οομίοηὶ 1 ΒΘ 888 βοῖη ζοοὰ (0 οχροοί δἱ 186 δμὰ 
οὗ [89 ουσπου. Αὐυκυδίϊπο: οπκπὲ αὐ ἀος μειιπίαν 
πιμπάο, εὐ μαη Ὁ 7260; τκαϊὲ οοπίτα, εἱ ἡτμαπίων 
πιμπάο, υἱὲ υοἷωπί 7εο.Ἐ---Τ εν. 82 (Ηεοὰ.). Τδο 
βιαἰοτιηοπί ΒΟΣΟ τὺ Ὀ0 ἰδίκοι ΔὍΠΘΓΆΪΥ. Μδγ- 
χίαρο ἰΒ Ὠοὺ ΔιΌΒο]υἑογ, δὰ τὶ πουὶ ὀχεορίζοι, 
8 ὑπάοσγαῃοο ἰὸ ΟἿΣ δ Δ Υ, ΠΟΥ 18 ἃ βίῃ κ] 1179 
ΘΑΌΔΙΥ 8 μοῖρ ἰο ἰϊ. Μδϑδηγ ὃ οὔθ ὅπᾶὰϑ ἴπο σα 
Βἰπάοσϑηοθ ἰοὸ σοοὰ ἴῃ ἃ βίῃρὶβ ἰδὲ ἴῃ τηϑετὶοά 
Ἰιἴο; διὰ τρδχυγίαρο 8, ἴῃ ἰδοῦ, α ἀοα-βοσυΐοθ, 
ἴον ἰὑ ἰΒ αοα᾽ 8 ΒΟΙΥ ογάϊηδηοο, δ)μὰ {ἰμ6 ἀυίΐο8 
ἐβογοίῃ ἃγὸ σουηδηἀοα ὮγΥ Ἡΐπι, δά, [βοσ οογο, 
ΓΘ 8 ΒΟΙΪΥ ΜΟΥΚ, }υδὺ 88 πολ 88 Ῥγῶγεσ, [μοὶ 
μἷπι γῃὸ Ψψου]ὰ ρ᾽θαδϑο αοα δοσορίβὈΥ ἴῃ 8, δ8ὶῃ- 
εἰς βίαίθ, τοΐγαϊῃ ἴσγοότῃ 8]1 861 }- σοι ρ ΔΟΘΩΟΥ, πὰ 
ΘΒΡΘ ΟΣ} ἴσοπι {89 14160 ποίϊου ἐμαὶ Ὧ6 18 (86 
ἸΩΟΓῸ ΒοΟΟΡίΔΌΪΟ ἰο αοα οα (18 δοσουῃί.---ὅῬΡῈ- 
ΝΕᾺ:--- Μαχγγίαρο Ὁ ΓΏ1Β8. 68. ΠΌΤΙΘΓΟΙΒ ΟΟΘΕΞΊΟἢ8 
ἴον οἴ βοὺ ὀχϑγοῖβοβ οὗ μοἀϊ δα, ἴου 6 δοκηον- 
Ιοάχιμοπὶ οὗ (μ9 ᾽ν ηθ ζοοάπο88, εἰς. Απαὰ αοὰ 
οἴϊοθῃ Ὀ]6ΒΒ6Β8 ΙΏΟΥΘ ΕἰδοίυΔ}}} (Π6 ἔθνη ἀδ ΙΓ 8 
οὗ 8ὴ ἴον ἀσνοίοα ἰο Ηϊΐτ ἀπιϊὰ 118 οᾶΣοΒ., {δ η 
ὙΠ01]6 ΒΟΌΓΒ οὗἉ πιοπδβίὶο υἱκῖϊθ. ΑἸ! ΒΟ ΆΠΥ͂ 
ῬΟΥΒΟΠΒ ΓΘ δἰ ρὶθ ΟὨΪΥ (μδὲ (ΔΘῪ ΤΗΔΥ͂ ΒΟΙΥΘ 
89 πον]ὰ Ὀοίίον, δὰ ἱπάυϊγο πποτὸ ἔγθοὶν ἴῃ 
Ῥουβοθδὶ Ἰυχυγὶοβὶ -- οΣ, 88. ΤΙηΒ οὗ [818 
νου], ἴῃ ἐποχήβοῖτοβ δἰ ον] (1 Τίπ). |1]. 4, ὅ, 
8), ΒΒ δβ πουσϑμιηθηί, οἰοίμην, Βανι δίΐοι, 
δηά (86 16, οὔϊοιι 80 ΔΌΒΟΣΌ {μ6 οιγο Σοχασα, 
88 ἰ0ὸ Κορ 8 Ῥοσϑοῦ ἔσοῃι αἰ ρομῖ δἰϊοπίδοη ἰὸ 
δρ᾽ γἰ[.8] (Ὠΐημ8. [Ιπ 1018 χοβρϑοῖ {86 Ὁπιλδυυὶ 
Βαγ9 1688 οὗ 8 ΒΙΠΟΥΔΏΘΟ, ῥγουϊ θα {60 πᾶγο (86 
εἰἴτ8 δὰ σα] Πρ τγοαυϊδίί ἴοτ οο δου. Βείπν οι 
106 ὑνγο Οχίγοιῃηθβ οὗ ϑχοδθββῖνο ΒΥ ΡΥ ἰόντ δ 
(Π9 ννἱ δ ἱπ ἐπι ροβίης οἢ ΔῸΣ (80 8016 Ὀυγάρῃ οὗ 
ἀοπλοδιΐο δδγ08, δῃὰ οὗἨ οἽχοοϑϑῖτο ἱπάυϊ ζοῦοθ ἴῃ 
ΔιΙΙονίης ΒΟΥ ἴο γχυΐϊθ, ἴβὰγὸ τυπβ ἰμὸ τιϊὰὰ]9 
οουγΒα, δαὶ οὐὗἨ σορισο  πρ 0Π6᾽8 το πΐδο]γ, ὉΥ͂ 
ἃ πιδηϊεβίαιΐοη οὗ δδωοοιΐουῃ δῃὰ (ἢ Θχϑσοῖβα οὗ 
Ῥδίϊθῃ6.---Ἴ οσ. 84. ΑΡΕΝΕΕ:;--- Εγθ ἴη6 Ἰοτθ 
μι σἢ ἰλ6 ν 0 ΟΒΟΥΒ 68 ἰοαυὰβ πο. Βυβρομὰ, 
δὰ μ6 οὐοάϊθησοο δ οὐγοῦ ἰο δΒὲω, οὔθ οοὨ- 
ϑίχαΐϊῃ ΠΡ, [ῸΓ ὑπὸ 88ῖκὸ οὗ δυοϊἀϊηρ ἀϊδρ]θᾶϑιισο, 
δηα ογοδίϊης αἰδίαγθδηοο, 0 πίθου εσο ἴῃ 80Πὶ0 
ΔΎ, οἰ Π6 Ὁ ΟΥ̓ σΟΙΠΙ δῖ 0. ΟΥ Οζα ἰδαίου, Μ 11} {110 
ΘΕ δ ΖοΙοἢ 8 ἴῃ ἡ ῖσἢ δα που]ὰ ΟἸΒΟΥ 1186 δ6οὶς 
ἴο ΡΙθαβθ (π6 1οτὰ.--ἶον. 86. ΝῸ Ῥγ͵ΘΒΟΒΟΣ 18 

« [οὐ προ 86 1ὴ6 ποτῖὰ ἐπαῖ ΤΊΟΘΥ την ΘΠ]Ὸὼν αοῖ; 
106 Ὀφι. οὐ [πη Θομίτασυ, πίδιι 0 'ϑὸ ὁοἀ ἔδει ΝΟΥ τοῦδ 
ΘΏΪΟΥ ἴδιο πογὶὰ]. 
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Ἰοτᾷ ονοὸσ ἐδ δοηβοΐθηδθ; Ὀαὲ δ βου ὃ6 ἴη- 
ἀυϊξετιὶ δὰ ποὺ τῆδκο ἃ Ῥοϊπΐ οὗ δοῃβοΐθῃοθ 
ΝΏΘΤΟ ποτ 8 ΠΟΏ6 ἰ0 Ὀ6 τὴδ46. ἴῃ βἰῃηρίθ ᾿ἰΐἴδ 
8 ῬΟΥΒοΟΩ οδὴ οἴοη ἀογοὶο ἢϊπ|86] Βγβίθιηδί 68} 
ἴἰο π6 βίυαν οὗ αοὐ᾽ 8 ογὰ, ἴοΣ ἰ8 οὐ Ῥ6γΒο- 
ΗΔ] οὐϊδοδίίο, ψἢΪ16 ἐπ τηϑυτὶθά 1176 ὑπ γ6 15 
τσ ἴο Ῥγουθηῦ ἰΠἷ8. Α τροί 6 Ὁ, ὋΣ ΘΣΔΙΏΡ]Θ, 
Βδυῖτις 5 σδὶ]ὰ οἰἴμ6 Γ οα ΒΟῸΣ Ὀοϑοῖα ΟΥ̓ ροτροίυ- 
ΔΙῚ δτουπα δογ, οδπηοὶ δοποοπίσαϊθ μ6 Ρ τπιϊπὰ ἴῃ 
ἀονοϊίΐοη. Υοῖ, νδὺ 6 ἀο68 158. ποὴθ ἰμ6 1688 
δοσορίδ Ὁ] ἰο αοά.--- γ. 86. ΗἨΕΡΙΝΟΕΕ:--Τ ἢ 
ϑυϊοΥ οὗ ρδυθῃῖβ ΟΥ̓́ΘΡ ὑποὶν ΕἸ] τ πη ἰδ, ἴῃ- 
ἀοεὰ, στοδί: διὲ νόοθ (0 ἵποβθ σψῦο ψουϊὰ σου- 
διίχαῖπ πο (0 ΔΠ ὉΠ Πρ ΤΔΥτΐαρο, ΟὨΪΥ ΤΣ 
ἐδ 9538Κ6 Οὗ ἸΏΟΠΟΥ ΟΥ̓ ΒΟΠΟΥ. Απὰ το ἰο (ἢ 086, 
4190. 80 δ᾽ἴονγ ἰβϑτὴ ἴῃ 81] ἸΏΒ ΠΌΘΤΙ οὗὨ ΤΟΟΪΟΥῪ ΤῸΓ 
ἔπ δβκὸ οὗ οδοδίηρσ υδῦδη48Β. Βυὶ τγρμδὲὶ ἀο68 
"Μδιοδίην δυδὶ}, ἰΓ ὑπ6 ἔδαν οὗ αοἀ ἴῃ {||ὸ οἱ ]ὰ 
ἃἂσσοα ποὶ ψχυδγὰ ὑπ ἀοογ.---ἾὟ ον. 387. 17 180 ΟὨ] 45 
ἀοδῖγο ἰ0 γουιδὶῃ ὈΠΠΙΔυΥϊθα Ἀρτθοβ τὶς (ἢ 6 γ7}}} 
οὔ (86 Ῥεγϑυΐβ, βίοι ἃ οὨἹ]ὰ ἰ8 Ὀ]Θββοὰ ἴῃ 18. χο- 
1686 ἔγοπι ΠΙΔΩΥ͂ σα γ68 ἴῃ (86 119 5:6 88 σῃοβθῆ. 
-- ον. 89. Ηο γῆο νου]ὰ 40 οΥ δ): 7 διγιδὶπρ [ῸΣ 
ἘμΠὸ [οτὰ, τὲ γϑὶ δὲ ἰπ ὑἰμ6 Ιοτὰ, δηὰ δοϊὰ 
οοπιπππίου Ὁ} ΗἾπὶ ὉΥ ἔαὶί.---Ἴ ον. 40. 1 18 
πιοὲ τῆοχο Βοϊ ἰυἀθ παι ταλκο 8 ἴμ6 τ ϊάον Ὀ]οββοὰ -: 
5Ἐ.ο 18 80, Ῥγου θά ΟὨἿΥ ἐμαὶ 8:8 Ρ]α 668 Β6Γ ΒΟρῸ 
ἔπ αοὐ, δΔηὰ σοηἰΐπυθβ ἀδΥ͂ δηά πὶραύ ἴῃ ὈΥΆΥΟΡ 
διὰ βυρρὶϊοδιίου (1 Τίπι. ν. δ). 

ΒΕΒΓΕΝΒ. ΒΙΒΕῚ, :-τυον, 27. δη πουϊὰ οὔξοθῃ 
ΕἸ ρματῖ ἴγοτῃ ὑπαὶ ὑπο αΥθ, δπὰ βοοὶς ἐπί 
ΠΟΥ δυὸ ποί. [οῖ 680} 056 ἰδᾶκο μορὰ ἰο δἰβ 
ΟὟ" “ρίγι!.---Ἶ οὐ. 28. ατοδὺ σομ πβῖοπ8 8.199 ὕγοιῃ 
αἰδιτταϊηρ ἰδὲ ἰο 6 Β'η ψΒΪσΩ 18 πού. Μαγχγγὶοα 
ῬΌΟΟΡΪ6 ΠΙΔΥ ἴδΥθ ΠΟΥ ἱροῦ ὉΪ65 'π ὑπ 6 Βοβὰ ; Ὀαΐ 
εἴπ ρία Ρ6ορ]9 4180 δυθ ἐμοῖς ον ἰοιηρίδί 0η8, 
ἩΓΠΙΘὮ ΙΩΔΥῪ Θ851}Υ ΟἴοΚ {86 οτα. δι οΒ[Ὁ]- 
Ὧ8885 18 ἐδο Ὀοϑὶ βαίθρυαγαἃ., Α ῬἱουΒ τη 18 68- 
κἴουβ δηὰ 86]{-ἀϊβίγυ5ι[Ὁ].---ον. 29. 1Ὰ ΟἿ  8- 
ε18Π5 οὔ μὸ ργϑδϑηΐ ἀδΥ, ἰἰπιὸ οἷοπ πδῆρϑ ΠΘΑΥΥ ; 
Βδῆσα ραδβίϊπι908 δηα δ Βοηλοη 8 ΔΥῸ ΒΟῸΖΕΐ ἤον. 
1,6εἴ τ5 γαί πο ΟΤΚ 8116 [86 ἀΔΥ ἸΔβί8, οῦθ {110 
πῖσξ σΟὨλ165. ἴῸΓ {Ἶπ|0 185 ϑηογί, ΤΒΠΟΓΘΙΌΓΟ μδβίθῃ, 
Ο δου]! 8:66 ἴο 1ἰ ἰμαὺ μου Ἰονοϑὶ αοὰ ! 9 Βαγνο 
10 πάγοα γ68Γ5 ᾿οΙΒΌΓΟ ΤῸΣ Κορ ηρ Υἱρ 8 ψ ἢ 
Θοά.---νοη 1 τπᾶῦσίαρο γὁ μαγο Ορρογίιπὶ ἶθ8 
ἴον βο].ἀθπῖα], δπα, 6 η οσσδϑίοη 6811]8, τ 6 68 ἢ 
16ὲ 5}} 15 σοοὰ ἱἐπίηρα κὸ ἵπ Οὐραΐοποῦ ἴο ὑπο Ὀΐ- 
Υἱδὸ Μ1}}. Βυὶ βυοὶ 861}{-ἀθη141] οδῃ ποι ΠοΡ Ὧθ 
Ὡπαἀδυίακοη ΔΙΌΪΓΡΑΥΪΥ, ΠΟΙ ΤΥ [86 ρδγϑᾶθ οὗ 
ΒΟΙΣ 655, ΠΟΥ ἴῃ 86] -υτουρὶὺ ἸαΌον, θὰ ΟὨΪῪ ἴῃ 
ἀεροπάομοο οὐ ἐπα ΤΊΌΡΟΥ οΥ Θοΐ, ἰηΐο τ ἢο0856 
Βαπάα Δ]οπο ὑπ 080 βου] γίοϊαὰ ἐπουλβοῖνοβ, τ Ὧ0 
αν Ἰοπᾳ ὈσδοΙηΟ6 ϑιαπχοῦ, ἀοδραϊσίης οὗ ἰμοὶν 
ΟὟ πἰγοηζίὶμ, δηὰ ἔδθοϊ ἐμοῖσ πϑοοὰ οἱ δἰ χοῦ 
αἰὰ. Απὰ (δῖ αἰἷὰ σοπιθ8 ὙΠ δαγηδϑὺ ΡΥΆΥΟΓ, 
Θη( εκἰγοηποῦβ διγυ 68 δραϊηδί βἷη, δηὰ νι 
ἕεγυοηὶ ἀοβῖίσοβ 707 {πὸ Ἰἰοτθ οὗἩ Θοάἂ ἴῃ Ψ796808 
σΒεῖει, Ηἰκ υτροπί θα γθδίΐθβ, δηαἃ τίπηϊηρ αἰ- 
ἑγϑοείομα ἄγον (6 Βοαῦίὶ ΔΤΔΥ δα Ὀογοπὰ 180} Ὁ, 
ἴο ᾿ἶνο ἰπ η6 ᾿ἰρχμὺ δηὰ πηάον {μ6 δἰ χμὶ οὗὁἨ Θοῦ, 
δο {διαὶ 8}} 11 ἀοϑδ, πόῦγουοῦ ἰσὶν δὶ, ε}8}} Ὀ6 ἄοπο 
ἴη Θοά, 80 5μουϊὰ ἰὸὲ Ὀ6 τ 4}1 ἰπΐπχθ ἴῃ 
ἐπα ποῦ]ά: πὸ Βῃουὰ Ἰϑοᾶσπ ἰο Ἰὰν ἰδ 8]] 
ἄονγη ἴον Θοά. δηὰἃ 80 γοβίγαϊΐ ουγβοῖνοβ ἱπαὶ 
{86 δεονέ τπᾶῦ δ60 ΤγΘΟΙΥ ᾿ἰοὰ ᾿οδυθηναγά. 
Ἐνδη ππλίβοουος ἷβ τηοϑὺ ΒΘΟΙΩΪ δηἀ ἱπηοσρηί, 
δῇλουα θ6 Πε]ἃ δηὰ υοᾶ 88 ἰἤ νὸ δὰ ἰΐ ποί. ΟἿΓ 
δἴτα βῃουϊά δὸ ἰο βΒἰίγοηρίποῃ ἰἢ9 γΟΔΚΚ ΒΘΏΒ0Β ὈΥ͂ 
Ἰυοδοιιΐης ΘΑΥ̓ ποδί 688, Δ πῃ ΒΟΥΣΟῪ ἰ0 ὯΘ ΔΙΎΔΥΒ 

Ῥο)οϊοῖηρς (2 σον. νἱ. 10); πού ἰο ΘΑΥΕΥ ουἂξ ΟἿΓ 
οὨὐογΙΘηΐδ ἱπίο (ἢ 6 δοβη, Ὀᾳπὺ ἰο σολοΐδθ πὶ 
ὑγοιι Ὁ ης ; δηὰ ἰο οἸθεδυθ ἰο ποι ϊηρς ν᾽ ΠΙΟὮ ΤΩΔΥ͂ 
6 ἰδοῦ ἔγοπι ἃ8 δἃὺ ΔΗΥ Πουῦ. [Ιπ {Π18 τῶἪοι: σΔ ἢ 
Βισοθοα ΟὨΪΥ͂ ἰΒτου ἢ ῬΥΆγΟΡ. ῬΓΆΥΟΣ, τ 8116 1 
Κηΐϊϊβ 8 ἰο αοά, Βονο 8 5 ἔγοιῃ βοὶ ., Ησο ψἘῸ 
οἰθαῦοβ ἰο Εἰτηβο ] Υ ΘΑ ΒῚΪΥ ΟΡ 8 ἰο (πη χ8 ΝΟ μ 
ΙΏΑΥ γοῖ ΘΏὮΔΠΟΘ δΪΒ Βυδοτίης. Βυΐ δ νἘῈῸ 18 
ἔγϑο οἴθδυοϑ ΟὨΪΥ ἰο αοἀ, δπὰ ὑὙπδίθυοῦ 18 ποῦ ἴῃ 
αοά, ΔΡΡΡΘΆΙΒ ἴογοίρῃ ἰο δ, Αἢ, ἰδοη, οαβὲ 
δδὶ ἀθ δυθγυυίίηρ Ὑ ἢ 1 6 ἢ ἰπο.8 σοι ποι ΜᾺ 
Ομ γὶβὲ.---ὐον. 81. Ὑ]αῦ 18 ὑσδ δι οπὺ 8 (Π 6 78885}}- 
Ϊἴοη δηὰ ἐμ αὔδα] έν, (μ9 ΒΠΟῪ δυὰ {Π|ὸ ρἸ ίοτ, 
ἀπὸ ουῤναγαὰ ΤΌΓΠΙ, ΟΥ, 88 Ὁ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΙΒ, (Π90 
Ῥτοβοηὶ αὐἱοὺ ροδοοῦαϊ βίαϊο, οὗ {8185 νυ] νν Εἰ ἢ 
18 βρασοά υαπίο Ομ τἰβιϊαδθθ. Ηον 8411 {π8 νν}}} 
Ῥ858 ΔΎΔΥ Μ6 664 ποΐ 670 (0 Καον ; Ὀυΐὺ ΟὨΪΥ͂ 
μαι νὸ ρᾶ88 ποὺ διΙΨΑΥ Ὑ10} 1ἰ.-- ον. 82). ἀοὰ 
Του Ὁ148 ΟὨἿΥ ἴμ6 σατο Ὑ] οἢ αἰδίγδοίβ ἀπ ἰον- 
ΤἸηθηί8. Ιὲ ἰβ8 ποὺ ΗΒ ἱπίεπίϊοη ἱμπαὺ νὰ ϑιου]ὰ 
ὍΘ ΘΗΓΓΘΙΥ ἔγϑο ὕσγοσῃ 8}1} ὀσοϑ. Οαγ68 Μ}} οοτηα; 
ΟΠΪΥ ἵγὸ τηυϑὲ ΔΚ μ6θα δηὰ ποὶ 6 ΔΟβογδεα ἴῃ 
{8 61}.---Τ 6 ΟΟΙ ΌΔΟΥ͂ οὗ ΒΟ ῬΌΓΘ 801}}8 ΟὨΪΥ͂ 88 
8Γ6 Πα Πδογοηΐί, απ ὑποοποογηθα δου 811] ονθηίδ, 
ΜΨ}Ο ΒαΥ6 ποίη 1 ΘΟ ἢ Ρ᾽ΘΆ568 ἱΠ τὰ δ814 6 ἔγοτῃ 
ψόβυ8, γὼ ΘὨ ΙΓΟΙΥ ΤΟΏΟΌΠΟΘ ἰδθ ἔγὶ θα 08 
οὗ ἰμ9 που, δῃὰ ουὐογυ εἶπ ἩΥΒΙΟὮ 18. δυγοοί, 
δηὰ ἀοδσ, διὰ μ᾽ δβδδηὺ ἰο ἐμ0 Ηδθϑβδὶι, 18 ῬσΟΡΟΣΪΥ 
Βδηοιδοά; {Π 60 8]000 8ΙῸ δὲ ἴο ννδὶκ οοπ δα ΡΥ 
ν (οα.--οΥ. 88. Α τηᾶνῦὶθα τηδὴ οὗνθηῃ Βπα8 
8617 σοηΒίγαὶηοθα, οὐ 18 οὗ ἰτη86}} ᾿ποϊποὰ ἰο 
ΘΟ ΟΡ ΒΟῪ [ἈΘ ΤΩΔΥ͂ ΡΙοδ86 δἷ8 Μὶΐθ, ψὯΟ 18 
ἔχοι 1} οχδοιΐῃς οὐ θη ὙΘΠ 8116 Ἀ88 ΘηΟυ Ή. 
Βυύ 80 18 {86 Ῥγόργοββ μβοαυθανναγαὰ πἰπαογοά, 
ἐῃι9 ΤΏ ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΘΩΒΏΔΙΘα  ΘαΥ ὮΪΥ ΟσΟ ρα ΟΠ 8. 
Υοὶ αοἀ οδΔῃ δἰά βιιοῖ ἱῃ οἰ 6 ΔΥΒ; δῃᾷ 80 8180 
ῬοΙ ον 5 ὙΒΘΏ ΤΩΔΓΥΙΟ, οδὴ δη ἃ βῃου]ὰ εαἰξοπὰ 
ἰο Ὀϊνίηο ὑμίημθ 85 μ,611 ουϑὴ ἴῃ 0 τηάξὲ οὗ 
(μοὶν ψοτγκ.---Ἶ ον. 84. 5[):6 ΟὨ]Υ ἰδ (πΠ6 το νἱγαίῃ 
ὙΠΟ ΟἾΓΟΒ 8016 ἴον (Π6 ψόσκ οὗ {μ0 1ογὰ, ἀπά 
Ὧο65 ὑμ6 ψ1}} οὗ ΠῈΣ Ὀτγίάοτοοτη.---ὦ τηαγτιοὰ 
ὙΟΙΏΔῺ Οὗΐοθη βίο κθ ἔδϑί ὉΠᾺ6Ρ ἔπ6 Ὀυτάρῃ οὗὨ 
ὙΓΟΣΙΙΥ (Ὠἰηρδ, δὰ 18 οὈ]σοα ἰο οπάθαυοῦ ἰὸ 
Βαϊ ΒΟΥ Βιβθαμὰ, ἴπ βυσὶ ἃ χοϊδίϊου ψν δὶ 
ΟἾΔΏΟΘΒ ΓΔΥ͂ ποὺ Ὀοΐ8]] !---Τ ἘΚ οὐ {μ18, ΒΟῪ 
οι τὶ μ᾽ οδϑίηρ Ομ τὶ βϑι----ἰ αὶ Βυβθαπὰ 0 ἢδ8 
ἀοϊνογοὰ (μας ἔσοτῃ {ἢ Βοσυΐὶσο οὗ βίῃ: δηᾶ ἰδῖζα 
Βοορὰ ἐμαὲ ἱβοὺὰ νδηάοσγοϑι πο ἔσγομπι Ηἰπὶ τὴ 
ἃ τουΐϊηρ βοαγὶ. 1818 Ὠοατί ταῦδὲ 6 ὙΒΟΪΥ ἀ6- 
τοϊεὰ ἰο ἴδγ ἰσὰθ Ὀυίάθρτγοοια, 80 ψουϊὰ ζαὶπ 
ῬΟΒΒΟΒ5Β 66 Ψ8Ο]ΪΥ.--ἾὟ ον. 8ὅ. ἔνοη ἰῃθ Ὀθδὶ 
ἀοοσίτί πο8 ΟἹ] ΒΘ ᾽Υ ΣΟΒΟΙΊΌ]6 ἔοίξοτβ ροὴ {6 6οη- 
Βαοΐθῃσθ. ΟὈὨΒΟΐθΏ66 15 ἃ ὙΟΣΥ͂ ἰο πᾶ ον ἐπίηρ. ΙΓ 
ἃ τἸὴ85 ἰδ ἰο τοίυση ἰο αοἀ δπὰ Ὀδθσοῖὴθ οὴ6 ἩΪῊ 
Ηΐπι ἴθ Βἰρμοϑὺ Ὁ] θθθάῃθβ8, 6 τυϑὺ οἰθανο ἴο 
αοὰα νιϊουὶ τόβογνο, δηἃ Ἰοᾶσῃ ἴο δθϊάο ἰὼ Ηΐπι 
ΜΪῸΒ 41} ἷ8Β βΡοσγοσβ. Οδ γγὸ ΘὨΪΟΥ Ῥογίοος θομ- 
τηπίοι ἱἶ οη6-} 4} οὗ 8 ΟἸἸπρβ ἴο {86 ογθδίυγο 
ΤῊο Ὀεβί δῃὰ ποαγοβὺ Ὺ ἰ0 ρογίδοι Ὀ]ΘΒΒΟ ἢ 688, 
18 0 ἔγοθ οὐγβοῖυϑδ, ΙΏΟΥΘ 8 ΙΏΟΥΘ ἔχοιμ {10 
Βἰαἰ ἢΒ οὗὨ ΟἿΡ Βιιδιμϑί} δροϑίβου; διὰ 1 18 8 ρασχὶ 
οὗ ὑμὶ8 νοῦς ἰο τὶ μάταν ὑπ ΒΟΑΥ͂ 4180 ἔγοτῃ (8) 
11} ΟΥἩ {0 πτουϊὰ, {πδὺ δ τῆν Ὀ6 ργοϑϑηίθα 88 δΔῃ 
οὔδουϊης ἴο {86 οἰθγῃ 8] ΟΥ̓θδίοσ, ἴῃ 811] ΒΟΥ 86ὺ- 
υἱθθ. [ῸῚ ἃ Ῥόγϑοιι 18 θοππα ἴῃ Βρὶ Υὐϊ ἰο ἃ ογθδίυγο, 
ἸΏ ΟὮ ΘΏΘΥΡῪ οΥ̓͂ Ὑ}1}}, ἀηα τ! ἢ} ΡΥΘΟΙοι 8 {1π|0 15 
πὶ μάγανση ἔἴγοαι Θά. Ὑοί (9 αοοὐ ϑρ γι πουϊὰ 
Ὡοὺ ΒΟΓΘΌΥ ἰπιϊηαῖθ οἰ μποῦ ὑπαὶ (6 παντί ρο 
ϑίαίθ γὙδ58 ἀδιβηδῦϊα, ΠΟΥ ἐδ βἰ πρὶ ϑίϑί 6. 810} 
Ὀρδιϊδο. Βυὺ (μβ8 8 ὑμ68 τηοδηΐϊηχ: δαὶ αοὰ 
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νὔΐδίθβ ἰοὸ βανο {Π16 δη ΓῸ δὴ τπηίοὸ ΗἸ βοΐ, ἴοσ 
ΗΒ ρῬοββοββίοῃ δὴ ἃ δῃ)όογλθηι, δῃά ἰδδὲ τὸ τησδὶ 
ὙΓΟΪΎ ΟΠ ΘΓ ὉΡ, δη ἃ ΒΌΣΤΘΠΘΤ ΟΌΓΒΕΪΥΟΒ ἰ0 πὶ, 
Ὀοαγ, βου], δὰ βρίσὶί, ἰο Ὀθ ὈὉΥ Ηΐπὶ βαποίϊβοα 
δηὰ ρῥτγοβογγοά. Απά ἰδϑῃ δ (6}}8 8 ον ν|8}} 
ΒΘ. ῬΟΥΒΟη8 Βδουὰ ᾿ἰἰγο, δηἀ ΠΟῪ δυσὶ 8ῃ ἰῃ- 
νατὰ ἱπάορομάσμοο οὗ 8]} ουϊναγαὰ ὑμίη 8, 18 γοὶ 
ῬΟΒΑΙΌΪΟ, κὸ ὑμδὺ ἰμο89 ΒΟ δγὸ τηϑυυὶοά βου ὰ 
θα, δπὰ σοιηδίῃ, 88 ἱΓ (ΠῸΥ ΘΙ ποῦ; δὰ ἤμα]]υ, 
δὶ ρστοδί ΒΔΡΡΊΠΟΒ8 ἡγοῦ] 7186 ΔΙΘΟΠΖ ΓΔ Γ- 
Υἱθα Ῥθορ]δθ, ῆο ἰπ ἐπ6ὶν θαγῃθδὺ οοπῆϊοὶ ψἱϊἢ 
ἰὴ βοβι, νυ ἱ ἢ} ταυίΐυ8] δοοουὰ ᾿θαση ἰο γοΐγαϊῃ 
ἴγοια 811} ὑἱπίηρα πὶ ΟΥοΥ ἴ0 ΡΪ6886 {μ6 οτὰ δπὰ 
ΗΐβΒ ρυτο ϑρίνὶι.---Ὗον. 86. Ενονυγί πα τηυβί, δὶ 
811 ουδῃίβ, ἐγ ὍΡΟΙ 6 ΡῬΘΥΒΟΙ Β ΜΠ), ἐμαὶ πο- 
πη Ὀ0 ἀοηθ ἰῇ 8 ἰεραὰὶ βρὶγιὺ. Ομ γῖδί ψδηΐβ 
ΟἿΓΡ Μ1}} [Ὁ 8 Ὀγϊάθ, ποὶ ΤΡ ἃ δἷδυθ. ΟἿΌΣ 88- 
ἰυγὸ ΤᾺ 8.65 Τηδίο Υ18] ΤῸΓΣ σοοά, δηὰ [Ὁ οὐἱδ[, 
Ὀυΐ ΖΥδο6 τηδῦ ῬΥΟΡΘΙΟ 1ἰ.--- θᾶ 80π 18 ποῖ ἴο ὈΘ 
ἀεἰβοά, δηὰ ποι μον αἷβο 8 1 ἰο Ὀ6 δοηῃξθιηησθ .--- 
γον. 87. 1ἢ (π6 Ὑ1}} οὔ τδῃ 18 δγιηθὰ Ὑἱ(8 (89 
αοθροὶ, 1 δδὴ δΔοδοι 18} τΔΟΓΘ ἐμδη (ἢ9 βουογοδί 
ὙΟΥΒ τηϑδὰθ ὉΠ6ᾺῸΡ ἰδ9 ἰὼ. Απ ἱπἀθβοῦ ὉΔΌΪΥ 

ΚΙΉΖΙΥ ΡΟΣ 1168 ἐπ (ἢ 6 Μ|1]} οὗ πιδη---ἰ Βῖ85 ψἢ} 
ἀἰβαηιτα  ]ρά δηθὰ οπαον θα τ} ἰλ6 μου ρίθα οἵ 
86 αοθροὶ,  ΒΘῺ Β6 σοΠη68 0 Θχϑγοὶβο σου δά θμοο 
διηὰ οοῦγδρο ἰὼ 04, 80 ἐμαὶ ΒΘ 15 80}]60 Υγϑβοϊ υἱϑὶν 
ἰο ἀφίογχηΐηθ ὁ δγ ἱηρ μ6 ἀθοιβ ἰο Ὀ6 ἴον 186 
ΕἾΟΥΥ οὗ αοἀὰ βηὰ (με ροοά οὗ οὐ]ι6γ.---- 7 ον. 88. 
Μαγτίαξο βίδπαβ Ὀθίνθοη ἃ Ὀοίίον βίδίθ ἴῃ (6 
ΒΡ τὶ, δῃὰ ἃ ΟΥΒΘ 026 ἰπ ὑμ6 Β68}.---Ὑ ον. 89, 
40. ΤΥ ὈοΐΒ Ρδγί: 98 δγὸ χοϊαιϑὰ ἐπ {μ6 1οσγὰ, ΒΒ δ 
ἐδ ὑμεῖγτ ΔΥΣΊ ρ6 βαποι Ποα, 

ΒΕΒΒΕΒ:-- ὕογδ. 290-81, ΤΙδ 8 ἐδὸ ἰσὰο υἱσ- 
ΕἸΔΊΥ σοπιτηοῃ ἰο0 8]1 τ ϑιΐδηδ, ὑπαὶ τ πδὲ ἐμὸν 
δνο ἀυνίῃα ὑΠ6 } ϑμοσὶ [|ἴνθδ ἤθοσο ἄἀοοα ποῖ 
ΒΌΠἀοΓ ἰΠ 6 πὶ ἔχοιμ ὑπο ΠΘΘΎΘΏΪΥ ροββοδϑέοσια, ΟΣ 
ἀεοίδία ἐποτὰ ΟἹ ἐμοῖσ ᾿ΟΌΓΠΟΘΥ.---ὕον. 8δ. αοὐ 5 
ῬτοΒ  Ὀἱ 1ΟὉΒ ΔΥῸ ποὺ ΒΏΔΙΘΒ ΟΡ (π6 ΟΠ ΥΙδΐδη, δυὶ 
ποῦῖ]6 ὈγΙ ] 5 οὗἩ (86 ϑρίνγιΐ, 0 ΟΧΡΓΘσδ68 
Βἰπη86}} ἰπ ἐπ βρί γι] αν (Ε οπι. Υἱ]. 14); Ὀὰυὶ 
Τγ8᾽᾿8 ἱηἰογαϊοίβ ὙΒὶοὰ Του δὰ ταὶ Θαοα 4]1}0ὸν8 
(1 Τῖαι. ἱν. 1-8), ΑΥΘ ΒΏΔΓΟΒ ὈΥῪ ὙΒὶσι ἰμ6 60Ὲ- 
δοΐθη668 οΥ͂ Ι):6 ΔΙῸ Ὀουηὰ δΔ'ΔΥ ἴγοτηο οἷ δηάὰ 
ἴο ΟἶοΣ δῖ χ8 ἰμ Βυροχβυϊιἐουβ ἱμγ] όχι. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒΒ ΥὙΠῚ]- Σ᾿ 

ΤῊΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ΚΕΤἸΒΟΝΟ ΑΝ ΓΠΙΒΕΒΑΙ ΜΙΝΘΕὼ ΤΟΥΑΒΙΌΜ ΤῊΝ ΈΔΕ, ΙΝ 
ΤΗΙΝΟΒ ἹΝΡΙΕΕΈΒΕΝΤ. 

ΟἜΑΡΤΕᾺ Υἱ111. 1--18. 

Α.---Ἰὐοΐ ζποιοίεάσε, διιὲ ἰουό (δὲ τοῖα. 

ΝΟῊ 468 ἰουομίηρ ὑπίηρβ οβογοά ππίο 1ΔοΪβ, τὸ πον ὑπαὶ τὸ 4}} δνθ Κηον- 
2 Ἰεάρο. Καυοπ]οᾶρα ρυβοῦμβ ἀρ, θαὺ οδασιν [1Ἰογ6] δα Βοίμ. Απά [ςοηι. Απά!] ἐνῇ 

ΔΩΥ͂ τηδὰ (Ὠἰηἰς δαὶ 6 Κηονοὺμ [88 αν ἢ "] δηγυίηρ, 6 πον [885 Κηοτ πη 
8 ποιῃίορ γοῦξ 88 ἢ6 οὐρξῃῃύ ἰο Κπον. Βαΐ 1 ΔΥ τὰδὴ ἴον οα, (Π6 Βδηι6 18 Κυόνη οὗ 
4 εἶ. ΑΒ δοῃοογηΐηρ ὉΠΟΓοΌγο ὑἢ:6 οδἰϊηρ ΟΥ̓ ὑῃοθ μ᾿ ρΒ ὑμαῦὺ ἃσὸ οβδογϑὰ ἴῃ βδου! ῆσθ 

πηίο 14.018, γὸ Κηον ὑμδῦ δὴ 140] ἐξ ποίίηρ ἴῃ 8.6 ψοΥ]α, δηά ὑμαὺ ἐΐεγε ἐδ Ὥοπ6 οἴμοτῆ 
ὅ αοἀ Βυῦ οηθ. Ἐὸν ὑπουρὰ ὑμογο 6 ὑμαὺ δτὸ ο8]]6ἃ ροάβ, ψβϑῦμον ἴῃ μδαυθὴ ΟΥ ἴῃ 
6. οαγ, (88 ὕθ6γθ Ὁ0 ζοὰβ ΠΙΔΏΥ͂, δὰ ἰογάβ τη8ηγ,} Βυῦ ἰο 8 ἐλόγε ἐδ διί οπα ἀρὰ, {86 

Ἐδίμον, οὐ σοῦ αγ 8}} (ὨίηρΒ, δῃὰ να ἴῃ δΐπη; δῃὰ οὔθ [τὰ “6808 ΟἾἩ τὶϑύ, "ΝΥ ψπότη 
Ἴ αγὸ Α}} (μίησα, δῃὰ τὸ ὈΥ ἷπι. Ηονροὶῦ ἐΐόγα ἐβ ποῦ ἴῃ ΘΥΘΥΥ τη ὑδαὺ Κηοπ]οὰρα: 

ἴον βοιιθ ὙΠ| οοπδβοϊθησοδ οὗ ὑπ6 ἰ4ο] ἀπίο {π|8 Ποῦ οαὐὺ ἐξ 88. 8 (βῖηρ οδετοὰ ππΐο δὴ 
8 140]; δηὰ ὑμποὶν οοηβοίθηοο Ὀϑὶπρ οδὶς 18 ἀ6β]ο ἃ. Βαυὺ πηϑαὺ δοπηθηαοίι [Ὁ}}} ποὶ 

Αἰἴ6 65] ἃ8 ποὺ ἰο [Ὀ6ἴογ6} αοα: ἴον [οηι. ἔ0υ"] ποῖον, 1 τὸ οαῦ, ἀτὸ πὸ (ἢ Ὀοίϊος 
9 [πῆ Γ88] ; πϑἰθμον, 1 τὸ θαὺ ποῦ, ΔΓΘ ἯΘ [8 σΟΥΒΟ [Ὀούύογ]. Βαΐ ἰαῖκο μοϑᾶ Ἰδδὺ ἘΥ 

ΔΗΥ͂ ΤΠ6 808 {8 ΠΙΘΟΥΥ οὗὁἨ γουγθ ὈΘΟΟΠΘ 8 δβέ ] 1 ρ- ]οοἷς ἰο ὑμοπὶ ὑπ δὲ δγὸ ποδὶ. 
10 Εον 1 δΔῃΥ τηᾶῃ 866 ἴπ66 ΜΈΙΟΝ Βαβὺ Κπον]θαρθ 810 δὖ πιοδῦ ἴῃ {86 1401᾽8 ἐδ 6, 888}} 

ποὺ {πὸ οοπβοίθηοθ οὗ πἰπὶ ΜὮ]Οἢ 18 τὰκ 6 δι ο] ἀοποα [6ἀϊΒοά, οἰχοδομηϑήσεται (0 
11 δαὐ (μο86 ὑμίηρβ τ ποῖ ἅτ οἴετοα (ο 14018; Απά [ἘῸ1] {πτουρ} "2 (ΠΥ Καοπ]οᾶρθ β}8}} 

[ονι. 8.4}}} ὑμ6 τϑαῖκ Ὀγούδον [οηι. Ὀγού μου δ] ροΥβῃ, [06 Υ]Β}}68}"---ἰἢ 6 Ὀτού 6] Ὁ. ποι 
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12 ΘΟ γίβε ἀϊοὰ ῦ Βαΐ τ θη γὸ δἷῃ δὸ δρδϊηβί {ἢ 6 Ὀγοίβγθη, δῃὰ πουηὰ ὑμοῖὶς θὰ Κ ὁοη- 
13 βοΐθηϑθ, γ6 βὶῃ δραϊηδὺ ΟἸγῖδύ. ὙΥ Ὠογοίουο, ἐν τηϑαῦ πιᾶῖκα ΤΥ Ὀγοῦποῦ ἰο οβοπά, 1 πὶ}} 

βδὺ 0 868} πὶ] ὑπ6 που]ὰ βίδηάείμ, Ἰοδὲ 1 τηδῖκὸ ΤΥ Ὀσοῦμοσ (0 οἴἶοηά. 

1γες. 3.-- Το ος. μ16 δέ δίΐον ἔς, [δΔοοοτάς ἰο ὮὉ. Β' Κ. 6. ΚΟΊ, ὅγτ. δηὰ τοδϑηγ Θγν. ἐδέμποι οὶ Ὁ: [δΒίφ [5 ἃ ΘΟ ΘΟ 0ἢ 
Βοιῖ υπά ἰῃ κοοὰ εοὐΐοιΓ[ΑἉ. Β.] ἀπὰ ἐδ ἐξ πρός ὈΥ ἴ8ὸ Ὀοσὲ ογἰ ον [Μόογοῦ, [οὩ., ΑἸΖ, Βίδη]6γ). : 

ὃ γον. 3 --οο. πὰ Μογοῦ [ἐπὰ ΑἸΙογ) τοδὰ εἰδέναι [Δοοογάϊες ἰὸ ὦ, Εἰ. ἀπὰ βοιο θτοοῖ ΤΑΝ γ)] ὈπῚ Τίοοῖι. [ΒΔ 160] 
κοὰ οἴδοῖα, ἐγνωκέναι, ἩΠίσἢ 16 Ἰηοῦ9 δΊΣΟΣΟΙΥ δαρροιῦίοα [Α. Β. ἢ. Β. ΒΕ, α.] ὕπὲ ἰό τοκαγάϑὰ ὉΥ ΜΟΥῸΣ 88 8 βογί οἵ Θ]068 
πακόο ἴὸ Βαὶϊξ δδὲ ζοοῦ ὑεΐογο δοά δῖον. 

ΣὕοΓ. 2.--δοῖι. [8δΔη.} τοδά ἔγνω {π|0}} Α. Β. Ὁ. Ρ.α. Βυὶ ἔγνωκεν [5 ῥγοίρετοὰ Ὁ. Μονοσ, ΑἸή,, απὰ οἴποτα, δοςοτάϊη 
ἐο ὉΣΒ.7.ὄ 1. Τὴ κοὸ γὙδ8 ψγΟ ΔΌΪΥ ἀγορροῦ ουὔῖ ἢ ΠΟὨδΟ΄ΌΘΠ09 οὗ ἴδ 6γὁ6 οὗ 16 ἘΓΔΏΘΟΓΙΌΟΣ ρμαϑδίπας ἤτοι κα οὕ ἴ::6 κεν 
ἴο « οὕ καθώς (ΟΠ ον Κ. 

4 Υοτ. 2.--1ρλοῖι. εκ οἴαξι [ΒΔ }}6}] τοδι οὕπω ἔγνω, δοοογόίηᾳ ἰ0 κοοῦ δοςπονί ἰοα, Α. Β. πὰ οἰδοτα, ὈπΓ Μογονῦ ἄθοσδα 
ε .6 Ῥγοῦδο!υ οὶ οτἰ κί; Δ].--ἰποῖ ὥυπὰ ΡΒ. ΒΕ. Ε. Ὁ. ἡ. Κ. δοὰ ΑἸζ, δαγὰ ἰμδὶ “" ῬγουδΌ!υ αἷδος (19 ὀγδδυγο οἵ οὐδέν 88 ἘΠΏΘ- 
ΠράΒΟΓΥ. οὐδεπὼ ἔπ δἰδηά πᾷ ΔΙΟΏΘ Ὑχ88 αἰἱδογεοὰ ἰο οὕπω.) 

ὄΎες. 4.--  Ετερος ἰδ ταὐοοϊοα Ὁγ Δεῖ. [ϑδ:.} δοςογαημ ἴο ἱπιροτίδεϊ δαϊδογί εἴθ. Βυΐ [ἢ ταϊοοτῖίο δὴ ἢ6 ὈδιίοΣ 6Χ- 
Ρἰαϊηεά ἐδ 106 ἰυδοτοι.. [11 ἰδ ἰουχὰ ἰῃ 2. Κα. πιοδὶ ὅγγ. ΜΒ8. δηά ἰπ ἐϊιο θγϑοῖς (δέμουθ) (σοπρ. ΜΟΥ). 

ΦΥοει. 1.--δοῖ. [Τἰϑοπθ. Βίδη.} δηὰ οἴπογο τοδὶ σὺν 
ἸΏΔΌΥ γοζείοπδ); Ὀὰϊ σννειδήσεαι [6 ἴπο τοῖο αἰ ῆου]Ἐ Κϑαάλη 

νηθείᾳ, ἵπ ἐπέσγοοιγϑς τοίλι ποῖ Υἱπουῖ 
ΕἸουμὰ ἴῃ Ὦ. Ἑ. Ε. Ὁ. 4., ἰὴ ποσὶ Μ88., δῇ 

ΒΌΡΡοτί, [Α. Β. διὰ 
[89 ἀνε. Δί Βοσα, 

“Ἐρο στεδὶ ποϊαϊ οὗ ΔΕ ΒΟΓΡΙΥ [Ὁ ἐπ ἴδνοσν οἵ ἴ8ο σοπιπῆοη γοβάϊωρ." ΗονΡοε]. 
γες. 1.---Ἰἴὴ τη9 όος. ἕως ἄρτι, ἐπέ ποῖῦ, Οὐ Ρ6 δῖϊονγ τοῦ εἰδώλου---Δ ΟὨΔΌζΘἜΘ Οἡ δοοουῃῖξ οἵ ἴμο ΟΠ ΠΟ] κἰγιοίΓ6᾽ 

νηὶ ἰε ἰ6 ΡΟΟΟΙΥ δυδίδποὰ. [ΤῺ6 ἴγυο τοδάϊηρ ἰ8 συνειδήσει ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλον. “ νεὶτὰ σομϑοΐθθοθ ὈΠπῚῚ} ΠΟῪ οὗ ἴδ 
ἰωοὶ,᾽" διὰ βὸ δἱϑὸ ΑἹΐ., τεθιο δογϑ "ἴθ ἐγαπορουΐου γι 8 τηδθ, ΔΡΡΑΓΘΏΥ [ῸΣ ἐδ9 ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ Ὀτίηχίης ἴδ οἰδῦδοδ Ἰοκίσυ!!} Υ 
οσπηδοϊοὰ τοῦτο ΟἹ οδο οὶ ᾿οΚ ῖ ΒΟΓΣ Ἶ 

δ Ύεσ. 3.-- 9 παρίστησι οἵἩ ἴμο 60. ν8α οὐοδαίοηοα ὮὉΥ ἐδο ρτοϑοὴξ ἰδῆθϑα οὗ ἐδο [0] ονείπᾳ οἸδυδβοα, [δηὰ [6 Ἰοῃὰ ἴῃ 
Ῥ.Ξ.7. Το ἰγὺο τοδάΐϊης παραστήσει, οὐσσυγα ἐκ Α. Β. ϑούοσγαὶ οὐυγείνον--δηὰ τ. κέλογα, δὰ [6 δἀορίοὰ 

γάρ αἴτεον οὗτε ἰδ δὴ ἰἱογροϊδείου [ποῖ ἰουπά ἴῃ Α. Β. δηὰ οὐδοῦ 
ΑΙ, ὍᾺΡῚ 

ΦΎαι, 8.-.- 9 

γ Τίοοϊ., 180}..) 

δαϊπονίτ68 
ΕΣ 8.--[ΕἸίης ἱπνυοεῖδ ἴδς οζάος οὗ ἴμεδὸ ἴπο οἰδθου δοοοζσάΐης ἴο ὕ. ΚΕ. Ε. α. 5. ᾿ποτοΐῃ τηονς Τίδο., Μόνο, 

Ἵ γεν. 9.--ἰἼ)ὸ Βοο. ἀσθενοῦσιν 6 ΔρΡραΙΘΙΪΥ ὁ οογγοοξίου ἰο δ ἀσθενῶν ὈΦΙΟν ; ἀσθενέσιν 5 Του πὰ ἴῃ Α. Β. Ὁ. ΕΒ. 
Ρ.6. Α:» 

" ΥΤῊ 5, ᾿ποϊοδὰ οἵ ἐπί ἱ5 τὸ] δε ϊποτῖσοα ; λέογον τοχασὰδ 1 ἃ βίοδα ἴον ἴδ: 1665 σοιθιθοῦ ἐπί; [866 Ὀοίο]. 
ἸΣ ον. 1].--- [80 ἀδελφός οὗ Βος. ἐπ 0601 Ὁ διιρρογίοα [ποῖ νοΐηκ Τουπὰ Α. Β.Ὁ. Β.Κ.6.., διὰ ἐβ ομμἹεἰοὰ Ὦγ δἱΪ 18 9 Δ έδν 

ετἰςδ] οἀϊιίομα. Ὃ ἀδελφός, Βοπεονογ, δρρϑᾶγα δἴϊον γνώσει ἰῃ Α. Β. Ὁ. Κ΄. Οοά. Βίη. 
Ἡ γος. 11.---8δὸ Εὰὺϊ. ἀπολεῖται οἵ ἴΠο ἔδο. δὲ πιδάϑ ἴ0 σογγεσροῃὰ Ὑἰ ἐδ 

Ἐ.17.6. 2. Τδο ρῥτοϑθ. ἀπόλλνται ΔρΡοδΙ ἰῃ Α. Β. Ὁ.1 δηὰ [Ώ ϑούθγαὶ δποίοῃς γοσγαίομθ. ΑἸ. βδαυβ: “" 
ΒΥ ὕὈδοῦ ἐδιιρογοὰ ἐδ ἴο μοὶ τία οἵ ἴδ 
Ἐν ΤΙΕΕΣ Ραϊ καὶ Ὀνοίοτο ἀπόλ., ἩΒΙΟΣ 
ἀκόλ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῈ6 ᾿πδιγαοίϊοηβ δηὰ οχμογίδίϊοηϑ οοπίδἰηϑὰ 
ἴη (18 ῬΑΥΆ ΓΆΡ, Γεϊδίθ ἰ0 ἃ 8{}}} Ζασί ΒΥ απι68- 
ἰΐοπ ργοροβθὰ ἰο {86 Αροβί]ο ἴῃ {πὸ Ἰθίϊο ν᾽ ἤγοσῃ 
σονΐηϊ, δὰ ἰο ἰδ οοηϑίοι ποι δὰ ατίβοη ἴῃ 
Θοπβοηθθποο, Ὀθίνοθη ὑνγ7ὸ ρδτίῖθδ ἴῃ ὑμδὸ ΟΒΌ ΓΟ. 
θὰ (πὸ ὁπ96 δ'46 ΟΣ (086 ἯΠΟ, 88 ὑπο γ Ὀο]ονοά 
ἷπ (86 ποι βηθδβ οὗ ἰάἀοϊαί τυ, δηὰ σσουὸ ΚὉ}}Ὺ 
ἐομδοῖοιβ οὗ ἐμοὶν ΟἈγἱβίίδη ΠἸΡΟΥΙΥ ἴῃ χοίογθη 0 
(ο 411 ὑμαὺ ψμῖοῦ γᾶ ποὲ ἴῃ οομῆϊοί τ {ἢ 9 
Βαίαγο ΟΥ̓ (μοἷν σα! 1, ταδὶ πίδἰ πρὰ ὑπο ῖὶν ρογίοοι 
τίχου ἰο ΒῸΥ δηά οδὲ (9 πηθαί οἴογοα ἴον 8416 ἰῃ 
(6 πιᾶτκοί, παῖσῃ δα Ὀδ6η δαογ βορὰ ἰο ἰάοΪ9, 
Δηὰ μἷβὸ ἴο ρδγίδϊο οὗ (παΐ δ δ βοὺ ὃδ6- 
ἴοτο ἐμοῦ δἱ ἰ80]6 ἰῃ ἰδ 6 ἤοῦΒ6Β οὗ ᾿οδί ἢ θῃ----γ68, 
ὁτθη ἴἰο ραγίἰοὶραίθ δὲ μοὶ βδογι βοΐ] ἔθαβίβ, 
δοῦδυβο, 88 ὑΠ6Ὺ Δ γπιοα, {8 65 ἢ γγὰϑ 1{|κ6 Δ]] 
ΟἶμοΡ β6β8ῃ, δὰ ἰδμδὺὶ ἰπ ραγίαϊκίηρ οὐ ἱξ ὑπ ῸῪ 
ἐδῖηθ ἰηὶο η0 ἰπ)͵υγίουβ σοπποσίΐοηῃ τὶτὰ ἰάο]8, 
βίποο ἰάο]8 ΘΓ ποιμΐπα ἴῃ ἱποιιβοῖνοβ, δηὰ 80, 
ἰῃοαρ8Ὁ]6 οὗἨ Βασῖῶ, Οἡ [9 οἶμὸὺ βίἀ6 γϑγο [8086 

Φίθη τιῖ6 γοϊμῃὶ ΞΒΙΛΠΙΟΥ τοδγκε: “ Μοκὲ ΡΌῦ]Π1Ο οἰῖοτ- 
ἐλ! πο δη ἃ ΠΙΒΗΥ͂ ὑσίνδιθ Ππιθη}]}8 ἯΘΙΘ ΠΊΟΓΘ ΟΥΓἩ ἴε.8 Γο6- 
τοοίο!γ ἔῃ 9 ἀσοοιηρδηὶ πη θῶ (ὁ οὗ βαογὶ ὅσα ; πηοαξ δηΐηιδῖυ Καὶ 116 
Ὧον ὈσξομογΒ πιοδὲῖ δὴ (Δ|]|6 ὈὉΥ [ἢ 6 Πατιια οὗ {θο διοτίδοοτ: 
ἴδ νοῦ νοτὰ ἴον "ἴραδι ᾿ 'ἰπ Ηρῦτγονυ νὯδ ἰἀοηί(ίσαὶ τ ἢ 
᾿αδουίδοο, δῃᾶὰ ἴγοτι ἴπδηοο ἰη Η 6]]δηΐδε!ς Οτεοῖ, [Πη6 νογὰ 
αἰεί} πδοά ἕον " ΚΠ πα ἰῃ βαοτί ἤσο᾽ (θύειν), δϑ ἀἰνοτϑα 
ἴο [6 χοποτγὶ δἰκχι ποδίίοη οἵἁ " Κἰ ν᾽ (Αοἴδ χ. 18). ΤΏ Ϊΐδ 
ΙΠοθηδοδείου οὗ δδοτίσο δὴ δραπε τϑδ σαγγίοα 0 6 ἘΚ θ6ὲ 
Ῥίον διϑοὺρς ἐδ Θττοοκο ᾿Βηογίἤοοβ᾽ δο δηππιγαιθαὰ ὮΥ 
Ατίδίοιϊο (ἄν. ΝΙΠ].. 9, ὃ δ) δηὰ ΤὨπογάϊάον (11. 88) διποὴς 
ϊο οὐεῖ πιοδηϑ οὗ δοοίδὶ ϑηονπιοπῖ: δηΐ, ἰω Ἐπ |8 ἰοῦ αρθ 
οἵ Ογϑλοα, [ἢ ΒΑ Ὅ|ῦ}] Ὀ6 εοποοίνοα ᾿μαὶ ἐδ τοὶ] χίουβ 6]6- 
Ἰπδπὶ τὴ οὐ δὴ 61} τοῦθ ΡΗΡῚΥ τγόπτῃ ἐπίο ἔδο δῃμο γ 
ῖ8ο (ϑϊνο ομδσδοῖδν οὔ [Π9 πὶ ν᾿ οἢ (011ονν οἱ." -- ΤῊ 089 
ζδαβῖς, ἰὲ πχαδὲ Βα τοπιοπιογοᾶ, πόγὸ ογάἀϊπατγὶγν Πο] ἃ ἰὰ {10 
ἴστηρίος ἐμοπιθοῖτοα. (360 δυάς. ἰχ. 27; Κηοδὰ. ΥἹΙ. Βοοῖκ 
14. Ηετοάοίῖ. 1. 31}}. 

Ῥδγϑοηῖ δηκτδσγάμποδ οἵ ἔδο αυοδίου Ὀοΐηᾷ οαγτίϑα οὐ ἱπγοπρὴ υοσ. 11. 
πρὶ 0816 ἃ αἴοδδ 0. γάρ υπάογεϊοοι! ; οἴδοῖν ῶνὸ γάρ, Δ ΟἴδοΣγθ 6.1}, οὖν δἴἴ οσ 

γοφοίης δίκοδυιηϑ. [δπὰ ἰα ἰοπὰ ἴῃ Ὁ. 
ὁ δοῃΐθῃςθ Ἦδ4 ἡτωυμ 

πιθ 

τ 0 υὐλοτὶν Σορτοδδιθα βασοῖ οοηαποί, δπὰ ἀθοπιοὰ 
ἰξ γῬοϊ]υίίοι ; [ὉῸΓ ὑμ6 0 5ι.}}} Ὀο]ονθαὰ 1018 ἰο Ἀ6 
ψογὶϊδ οἷο, δοιϊνο δροηίδ, ἐμαὶ οσοσίϑα ἃ τοδὶ σα 
διὰ ἀοδ)ίηρ ἱπβηθηοθ ὁπ {μ 086 0 ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΑΥ͂ 
6δπὶ6 ἱπ οοπίδοί τὶν (Π6Π|---88, [ὉΓ ΟΧΘΙΏΡΪ6, (8059 
βοοιηϑὰ ἰο, ψὰο αἷο οὗ (86 δοβὴ οὗ Ὀδαβίβ βδουῦὶ- 
βορὰ ἰο βοὰι. Τμαὶ {πο Ἰαίο ψ9γὸ ποδί θῃ 
δηα ποί Φον δὴ ὀοηγνογίθ, 18 ἰ0ὸ δ ᾿πίοσγυοα ἤγοτη 
ΥΟΓΒΟ 7.8, ὙΠΕΣΘ ἰη)6 ΟΧΡΤΘΒΒΙΟΙ : “πο (18 
Βουν,᾽᾽ Ροϊπίβ ἰοὸ 6 οοπὶϊπαϑηοσθ οὗ δὴ ΘΡΟΥ 
βίαίο, δηὰ ἱπ}}195, ἐμαὶ ἐμ ο80 Βρόκθη οὗ δὰ Ὀδοη 
Βοαίμθῃ, δὰ 6 γῸ 8ι}}} μο]ὰ οαρίϊνθ ὈΥ (μοὶν οἱὰ 
ΒοδιΒθηἶδὰ ποίΐοηβ δϑουῦ ἐμ Σϑα] ιν οὗ Μ ͵4ο] 
ἐοάδ βοτὰ ὑβ6Υ δὰ δοῃϊθ ἰο χοχζαραὰ 88 βυ δ ᾽)οοί 
ἰο {89 ὁπ6 Βυργοῃο ἀθοα. Τὲθ Πίοσθη 6 οδπποὶ 
θὸ αἀἰορυίοα; διιπουρίὶι 10 τηυιδὶ Ὅθ6 σοποθα ρα 4]80 
ἐμβαὺ οὐ ὈΥ ἰδ Φονγε (9 9 18} δομνοσί8) ἰά018 
ὝΟΙΘ γοροσαοα 88 ἀδιηοῃβ, ἐμαὶ ὙΟΤῸ ΘΧΟΤ Ως 8 
γογὶ 8 Ὁ1Ϊ6 ῬΡΟΘΡ ἰπ Βοδι οηάομι, δηὰ οχογοϊδοα 8 
ὈΔ]6 [0] δπὰ ἀοδ] της ἰπθυθπσθο ὑροη 8]1} ἐμ 080 80 
'Ώ ΔΗΥ͂ ὝΔΥ σδπι|6 ἱπ δοπίδοί τὶ ΠοΘΙ ΒΘ ΓΟΓΠῚΒ 
οὗ 1116. [““Τ1ὸ οὔἵον “ Ρο] υϊεα Ῥγοδά᾽ ὕροὰ 86 
ΔΙίαν οὐ ἰμο ᾿οτὰ, οΥ ἰο οδὲ 1116 τηϑϑδί οὗ ἱάο]δίγουβ 
Ρτίποοβ, δβοᾶ Ὀθδὴ οοπἀοιπηοα Ὀγ [Π6 ΔΙΗΪης οὗ 
Μαϊδοιὶ (1. 7-12), [0 ροοὰ Θχδιρὶο οὗ Ὀδηΐοὶ 
(ἰ. 8), δῃὰ Τοῦ (ἰ. 10, 11), δηὰ (π6 ουἱὶ δχαταρὶθ 
οὗ ᾿βγϑδοὶ δἱ Βδαδροοῦ (ΝΊΘΥΒ Χχχυ, 2; Ρδ. ονΐ. 
28).᾽᾽ ΒΤΑΝΙΕΥ]. Απα {μ18 οἶαββ 4180 τηυδί ὉΘ 
ΒΌΡΡοΒοα ἰο μβαύθ ἔθ! ἃ ΒΟΙΥ ΠΟΥΤΟΥ αἱ (6 Ρο]- 
Ἰυϊοὰ τηραΐ, πὰ δον Ὧο Ἰἰ{110 Βοϊ] οἰ ὰθ 88 ἴὸ 
(86 ΤΙΔΏΙΘΥ ἰΐ νγδϑ ἰο δὃ0 ἀθδ8}ΐ νι. ΤΠ ἀϊδραίθ 
νοῦ ὑπ 8 οΥἱ σὶ παιθα, γα πᾶν ὯῸ ΤΘΏΒΟ0. (0 Ὀ6- 
Ἰῖονθ δὰ δηγίίης ἰο ἀο ψίὶ ἢ (86 Ρατίγ αἰ ν᾽ β᾽ οἢ 8 
ΒΡΟΚοη οὗ ἱἰπ σομδΡ. 1. ΤΏΘΓΘ ἴθ 0 ῬΓΟΡΤΊΙΘΙΥ, 
ἱπογοΐοτο, ἰὰ δυρροβίης ὑπαὺ [ἢ9 τότ βίσϊ ροηΐ, 
ΒΟΓΌΡΟΪΟΙΒ Οη68, ὈοΪοηροά ἰο ἰἢθ ῬδΓΙΥ οδ]Ἰἰς 
Κμο5ο᾽ 798 δῇμο Υ ΟΘρ 88 ΟΥ δέ δὺ ΟἸ γἰβὶ ; δουρὶ 
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10 ΤΟΥ ΠΟΤ ΡΪ]Δ51}]9 ἰο τοχζδγὰ (Π 6 τοῦ Ἰἰ ΘΓ ]- 
τηϊπἀϑὰ 88 Ὀθ]οηρσίης ΓΔΒ οΣ ἰο ἐλ 9 Ῥδυ} πἰδι8, ΟΣ 
ΑΡΟΙ ΠΡ Ὶ8 Π8. 

μὰ ὲβ ἱποογοίῖα σον οί οηβΒ Ῥδ]}, ἃ8 γἨΠῪΟῪ 888]} 
866, 81:46.5 νὴ ἰμο ᾿ἰΌογαΪθ.Ό. Βυΐὺ 6 γοΌυΚοΒ 
(ποῖ ΤΟΙ 1688 ΔΡΡΙἰσαίΐοι οὗ {πο686 Ῥγΐηοἱ 68, 
διὰ 4]80 ἰμαὶ ρτίἀθ οὗ κΚπονϊοάρο ππϊο {Π6Ὺ 
ταδηϊρϑιοα ; δηὰ ἴῸν 86 γορυϊαιϊου οὗ ὑποὶν οοη- 
ἀποὺ ἴῃ (μὶ8 ο886, Βα Θῃϊοὶῃβ ἰμ6 ὀσχογοὶδθ οὗ ἃ 
8611-ἀδηγίηρς ον, ἰΒαὺ βυιθοταάϊπαϊθα ἐμ 86 οὗ 
18 ΠΌΟΣΙΥ, ἴ0 ἃ γτοραγὰ Γ[ῸΓΣ ΘΔ Ὀτοίῃγοη, βαὰ 
εἰκαὶγ τεπουηδοὰ 115 τὶ 8 ἐπ οτάον ἰο δυοϊά 8]} 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ [0 Βοβδῃ 4]. Απὰ ἴῃ βιιρροτί οἵ 8 ἴῃ- 
δυποίίοῃ. ἣΘ μοϊπῖθ ἰο δὶθ ΟὟ ΘΧΘΏΙΡ]6 88 δβοὶ 
Τοσὶ ἴπ ὶβ οἴ οὲ4] ἸΔΌΟτΒ. (ομδΡ. 9ι}). 
[Το ππροτγίδῃμοοθ οὗ {116 ΘΟὨΙΓΟΥΘΥΒΥ͂ Ὑ ΕΊΘΣ 

{μὺ8 ΔΓΟΒΘ 18 ΟὈυΐυυβ. (ΟἸΟΒΟΙΥ 88 86 συ ἷ6 Β0- 
οἷα] 1116 οὗ (6 δποϊοῃί ψοσϊὰ ψῶϑ ἱπίο ΟΥ̓ ἢ 
ὙΠ00 1.8 το] ρίουβ ΟΥΒΕΪΡ, 186 ἀθοϊδίοη οὗὨ (}ι}8 
αυοϑίϊοη αἴοοιορα {πὸ νυοϊθ χοϊδίϊοηΒ οὐ (6 
ΟὨ τ βιϊδηῃ βοῦν ψῖ 8 ΠΟΔΊ Θη. ὩοΙ ΒΌΟΥΘΒ; 
διά, ἱπ ἔασὶ, ἱῃνοϊνοα 411} {86 δἰ πιϊρ, ἱπουρὶι 
ἸΏΟΣΘ ΘΟΙμρ] σαίοὰ αὐυοδβίίοῦβ, αἰβοιβϑοὰ ἰπ τὸ 
Βγβὶ ἔοιιν σομ Γ168 οὗ (μ0 Ομ τὶ δύ ΟΠ αγοΝ, το- 
Βρθοϊίηρ {Π6 ἰατν ἔα ] 688 οἵ αἰξαπαΐης οα ἰκὸ Βρ66- 
(8.0168 ΟΥ ΓΟΘΘΟΊΥΪ ΠΡ 1{Π6 ΒΟΠΟΥΒ οὗ ἰδ 6 Βοιηδῃ Επι- 
ῬὈἷγθ. Ασοοογαϊη ΡΥ, {818, δ κουχὶι ἐμὸ σοῦ, 8 
ποὶ 86 ΟὨΪΥ ραββαβθ ἰὰ ψ πο ἐπ ροϊΐηί ἰ8 (Ϊ8- 
ουδδοά. δβιε9 Βοῃι. χὶν. 2, 21: Βονυ. ἰὶ. 14, 18: 
Αοἰδ χυ. 29.᾽᾽ 5ΞΤΑΝΙ,ΕΥ]. 

γὸεγ.1-6. ονν οοποσσηΐηᾷ.---[Ηογο τὸ ἢανθ 
ἐδο ἰῃἰγοάποίοι οὗ ἃ πον ἰορίο τὶ περὲ δὲ, )}υβί 
8ἃ9. ἴῃ ΟΠΔΡ. Υἱῖ.1,--- 0] δαοσίδοϑα, --- εἰδωλο- 
ϑύτων. Τΐ8 ἰδ ἃ ἰορὶο δὶς 6 860 (0 Βᾶγθ α]- 
ΤΟΔΟῪ Ὀ6οη ὈΓουρΒὶ ῸΡ ἰπ αἰδουδδίοη, δηὰ 8. ἀθ- 
οἰβίοῃ σοηἀογοὰ ὑροὴ ἴὰ ἴῃ ἐδ ὅγϑί δουποὶϊ δἱ 
Φεγυβδίθη (Αοἰ8 χυ. 290). Τὸ ἱπδὶ ἀφοϊβίοι ἱξ 8 
ΤΟΙΩΆΓΚΔΌ]6 ὑπαὶ ΔῈ} πιϑ 68 πο δ᾽ βίου. [“Ῥτο- 
ὈΔΌΥ ἐμὶβ ἰδ ἰο 6 ἰταροὰ ἰο μἷδ γ βῃ (0 δαί δ ἢ 15ἢ 
Ἀ18 ροβί (ἴθ 88 δὴ ἱπάδβροπάοπὶ Αροϑίϊο, ομηἀονοά 
πὶτ (9 ΗοΟΥ ϑριγὶϊ βυ Π οἰ ΕἸ ΠἰτΩ ΒΟΥ (0 ταριι- 
Ἰαΐϑ διυιοῖν πυϑίϊοτβ.᾽᾽ ΑἸΡΟΚΟΊ.---Ὗ 9 ἱσηονν ἴΒαῖ 
Ὑ76 811} Βανϑ πον ]οᾶρο.--- ΜΔ ῊΥ οομηπιοπίδ- 
ἕογβ τορασὰ ἰῆθβοὸ ῬΟσὰ8 88 αυοίοα ἔγοτη ἐπθ 
Ἐρίβε]9 ἴο {μ6 ΟοΥνπι ἴδῃ, πὰ δϑβοηϊοὰ ἰο, δἱ 
{86 δἰατί, ἰῃ ἃ ξϑ ποδὶ ἩΔῪ, δηὰ ἴῃ ἃ σοπο ἸΔΟΥ͂ 
ΤΒΉΠΟΥ. ΤΉΘΥ ΔΓΥὰ ποῖ, ἱδπογοῦοτγο, ἰο ὍΘ ἱπίογ- 
Γν ΒΙΣΙΟΙΙΥ, ΠῸΡ 8 “" 41} (0 Ὅ6 οι ρῃδϑίζοα. 

ἴῃς αυοβίϊοῃβ (818 νἱϑυν (860 610), Ὀὰΐ μα γ 
οἢ βυδήοϊοηὶ σγουπά8. [0 ἰ8Β αὐλθ πῃ {.)0 δρ᾽ γὶϊ 
οὗ Ῥ80}]]. Ετοσὰ τοῦ. 1 ἴ0 τϑσ. δ, {Π6Γγ6 18 ἃ Ἰορὶ- 
68] ρδυθηι Βθβὶβ, 88 ΤΏΔῪ ὉΘ Β6ΘῺ ἴγοτα (86 ΓΘΒΌΤΩΡ- 
(10η οὗἨ {688 ψΟΓ8Β ἰῃ γον. 4. Βοΐοτο {6 σου- 
ἐοπί8 οὗ 86 Κπον]οάσο Βοτο δ᾽] δα ἴο γα Ὀγουρῶϊ 
ουἱΐ, 6 ἱπιγοάυοοθ δὴ οὐβογυδίϊοῃ σϑβρθοίϊ πρῷ 
Κπονϊοαρο δὰ ἴονο, ἀθαϊσηρὰ ἰο {ῸΣπίβἢ ἃ συϊὸ 
ἴου ἐπ  η01]6 βυαῦ᾽οοί. ΤῊΐ8 ῬΑγθη πο ϑὶβ βοῖῃθ 
[Γυΐϊπον, Βοηροὶ, αν ο8Ό., Ἡ ἵππον, ΒΊοοπι., ΟἸ5}.1, 
Τοζαγὰ Δ8 θορίπηΐηρς τὶ} (ἢ 6 νοτάβ: ὅτε πάντες, 
ὙΠ 18 {πο η σοῃδίγυρα 88 8 6Ά8..8] Βοηΐρφῃςο, 
δηὰ (ἰπ6 τιδϑηῃΐϊῃρ νου] 6: ““ἯὟο Κκπον,---ἰἝ(Ὀ6- 
σδυδο, ΟΥ ἴὉΓ, (ὅτι) 6 8}} αν Κηον]ορο,᾽" 
[-- να Ὧἃβ νψ6}] 48 γοιι" ). Ο1,38.1. Βυῖ, πὰ βιυιοῖ ἃ 
6886, Π6 οἾδυ8ο [ΟἸ]οννίης οὐρδὶ ἰο τοδά: ἡ δε 
γνῶσις, “διέ Καπον]οαχζο,᾽ εἰς. [10 ἴ8 αδο ορροβοά 
ΌΥ νον. 4, ψβογο {86 ὅτε ξο]] οί; οἷδαμεν, τὸς 
ἄποιν, ὉΪΔΙΆΙΥ ΠιΘΘΔΏΒ, Δ8 ἰὺ ἀοο8 μογο, ἐλαί. ΤῊΘ 
Ῥάγοη ἢ 6518, ἔβη, τυϑὲέ Ὀορίη ψἱἢ (86 οἴαθβο: 

ΤῊΕ ΕἸΕΚΒΊ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

Οαϊν., Μογοσ, ΑἸΐοσὰ]. Τὴς “(μίηρε οονγθαὰ ἰο 
1άὰο}8᾽ 6.6 186 Τοοιηδηὶβ οὗ νἱοἐΐτηβ, τ οδο Ὀἱτ6Ρ 
Ρογίϊοηδ Οὔἱν δὰ Ὀθθῃ οβοτστοα ἴῃ βδοσί ῆςο, [86 
τοδί [Ὁ}}Π[Ππρ ΡΑΥΟΪΎ ἴὸ ἰδ 6 Ῥγίθβϑίβ, Βπὰ ῥδυὶν ἰοὸ 
(16 Οὔἴογοσ. Τμο86 ὙΕΟΓΘ βοιμοίϊπι68 Βοηΐ ἴ0 Τη8Ὁ- 
Κοῖ ἔου Ῥυ 16 84]0, δηὰ βοιιοίπη8β δρρσγορνϊαιοα 
ἰο Γοβνδβ, οἰ ΠΟ δὲ (86 ὑθτηρὶθ, ΟΥ ἰδ Ῥσίυδὶθ 
ιοι8ο8. Αμὰ ἰΐ νδϑ δδουΐ 186 ρχορυίοι οὗ 
Ομ τ ϑι8η8 οδιΐηρ οὗ {8686 ἐμαὶ (86 αὐ δδίϊ 0) ΔΙΟΒ6. 
Το Καον]οᾶρο Ρδὺ] βρϑδῖδ οἵ, πηιϑὲ Ὀ6 ὑπ δεν- 
βίοοά (ο ἀοποίθ ἃ Ῥγδοῖΐσδὶ ἱπδὶχεὶ ἱπίο {86 χεοαδὶ 
παίυγο πὰ οϑθοίβ οὗ 86 ἐδῖηρβ οἴογε {(γογ. 4); 
γοῖα ψ πὶ, ΒΟΘΥΟΥ, ἐΐ ὈΥ͂ ΠΟ τηοῶη8 [0]] 08 
{πὶ περί ἰΒ φτδιλτηδί 8 }}}7 ἀοροηάθηὶ οἱ γν ὦ- 
σιν ἔχομεν. Απηὰ οογίδίη! Υ 1 18 ΣΟΙ ΔΓ ΚΔΌΪ6 
«παν τ 81}6 οἰδὶπιΐς ἐδ 15 ΚΟΥ] ρο [0Υ 8}} πὶ υεσ. 
1,116 ΒΑΥΒ Ῥγϑοίβο Υ {π0 ὀρροβίίβ οὗἉ {85 πῃ ΥοΣ. 7: 
ἐὺ 8}} αν ποὶ {818 ηον]οάρο," ΒΥ τδγ οὗἁ 
γϑοουῃοὶϊηρ ἐμὶ6 σομί γα ἀτοῦϊοπ, ΒΟΙμ 6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἐδπδὶ 
{686 ψογβ, 88 8180 {9 οδυθο Ὀορίπηϊῃρ᾽ δὲ Υον. 
4: “«ἰμδ8ι δὴ 1Δοἱ 18 ποιιΐης ᾿-τ- πο 1[λ6 ἐπὰ οἵ 
Υ6. θ, 6Γ6 ἰδίκοὴ ἔσζοιῃ ἰδ Ἰοίίον οὗ (δ Οογλη- 
(ΐδη ΟΠυτοΝ, δηὰ πὶ Ῥαυὶ σοπ τδαϊοίβ (ἢ 656 ἴἢ 
γον. 7. Βαὶ ἴῃ {818 οα856 Ῥδιυὶτνουϊα ποῖ ἤδΥα ἰῃ- 
ἰτοἀιμοθὰ (μ6890 νοσχὰβ τι μβουΐ Βοπ 6 ἰὈΣἢ]Δ οὗἁ 
οἰϊαϊίοι ; [Ὀυὺ 15 (818 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ Ῥ ΒΘΠ ΒΟΠι6 Β6;ϊὶ- 
Ἰηθηΐ οὗὨ δῃοίμον 18 ΒΙΣΩΡῚΥ ΓΘ- Δ σοα ] πὰ ἢθ 
νουϊὰ μανϑ ἱποϊυἀθὰ πὸ οὐθοσυδιΐου (Υ6}. 1-δ) 
ἴῃ πὶ σουπίοῦ βίδίθιηθηῦ ; [ποὺ ὩΘΟΘΒΒΑΥΠΥ, [ῸΡ 
[μ8ὲ ττὯϑ αἀἰγροοιῦ νυ βυχχεδβίοα Ὀγ ἐμὸ σψοτγὰ γνῶσις, 
πὰ βῃου]ὰ (ΟἸ]ον ὕροῦ 1.]. Οἰδμοσβ δῖ ἃ ἀϊθ- 
υἱποίίου Ὀοένγθθι γν ὥσες δηὰ ἡ γνῶσες, ἰδκίης 
{10 ΤΓΌΤΤΔΘΡ ἰ0 Ιη68 8 σογίδῖπ ἀσρτοο οὗ Κπον- 
Ἰεάρσο ἴῃ ΖΘΏΘΓΔΙ, δηα (ἢ ἸδίίοΣ ἃ ἀοβηλίο ἱπεῖρσδί 
ἰηΐο {86 τοϊαϊοη Ὀοίνν δ ῃ (86 όσα δη ἰδ 6 ̓πθυ- 
θ0ῃ69 οὗὨ ἰὰοἰείσγ. (Ο]8...). Βυῖ ὑμὶ8 18 ΔΥΪΕΤΑΥΥ, 
δἰῃοθ γνῶσις, ἀποιοίοασα, 18 ΑἸγεδαὰν ἀοῆηοὰ 88 ἰὸ 
18 σοῃίθηίβ ἱῃ ΥΥ̓. 1 δὰ 4. Αποίδον βαρροοὶ- 
ιἴοὰ δ, ἰδὲ {πὸ Αροβίϊο ἰβ βροδιίηφς ΖΟΏΘΓΔΙΥ 
δηθὰ {πθοχοϑὶ 6 8}}} πῃ το Σ. 1, δῃὰ ὑμθῃ ἰδ Υογ. 7, 
αἱ αἰτοοὶ γοΐθγοποο 0 8:6 Οον  ὲδηθ (89 
ἸΝοίίο [βίδη]ον, Ηοάρο, ΑἸοσὰ}). Βυϊΐ νι {18 
6 πάντες ἰῃ νοῦ. ἱ, οοἴαρασοὰ υἱτ τοσ. 7, ἀθοθβ 
ποῦ βιὶέ, [Βυὶ νὰν ποι ῖ ΑΔ8 ΑἸ ογὰ βαγϑβ: “ΤἘ9 
δοΟΙΏ ΠΊΟΝΙ Β6Ώ80 ΥἱθῸῪ οὐ χὸ δ00}} διδιεηθηίδ νου]ὰ, 
ἴῃ ΟΥΪΏΔΣΥ Ῥγοδοίηρ ΟΥ ἩΤΣΙ Ωρ 6, ἰμδὶ 186 
ἢγϑὶ 88 βαϊὰ οὐ ναοὶ ἱβ »Ὡγοϊεεεα πιὰ ςοἩ7ε6ϑεα, 
(μ6 βεσοπὰ οὗ Ὑδοῖ ἰδ δοίι!}ν δηὰ ῥγδοίςς δῦ 
ΔΡΡγοβοπἀεα ΌὈΥ ϑαοὰ δ. Τμὺ8 6 ΤΥ ΒΔΥ͂ 
οὗ ουῦ ΡῬθορ]9 ἰπ ἐδι6 ογΏ ΟΣ Β6Ώ86, “αἰ ατὲ (Ἀγίδ- 
ἐστ; αἰἱὲ δείϊουο ἐη, Ολγίδε;" Ὀὰὺΐ ἴῃ {Π6 ἰαϊίος, “ δἰ] 
ΔΙῸ ποὲ ΟὨ τ᾽ βιΐδὩΒ; 81} ἀο ποὶ Ὀεϊῖονο᾽ ᾽. 80} 
αρδία, ἃ ἔουγιἢ ἀουΐοθ ἰδ ἰο ΔΡΡΙΥ ἐν πᾶσεν, 
ἴῃ αἷς, ἰο ΒΙΣΆΣΒΟΓΒ ΘΟΙΪῈ ΩΣ ἰο Οογίδι (ϑοδτα- 
ἀ6γ); Ὀυὶ οὗἉὨ ἐμὶβ ἐπ ἰοχὶ ανεβ 5ὸῸὸ ἰηῖϊ. ΕἸ» 
ΠΑΪΥ, ἐμὴ οχἰβίθῃοο οὗ ιΐὸ “Κπον)]εάρο ἴῃ 4]},᾿" 
5 ἀἰβιὶ συϊδοα ἔγοπι {86 ““Βαυης Κπον]οᾶρε," 
88 Ὀοϊπ ΠΟΥ ἐδοτουρῃ- οῖῃρ, ΜΝ 8116 {6 Ἰδαῖον 
Ϊ8 ΒυρΡΡοβθά ἴο ἱπιρὶΥ 8 Ποῦ βιιρογβοϊδὶ κηον- 
Ἰεάρο: Ὀυὶ (Πῖ8 18 δυὈὐΐσασυ. ΤῊ βἰχηρὶοϑί βο]- 
τοῦ οὔἐδο αἰ ουΪγ ἰβ [], ἐπὶ ἰπ γον. 1 ῥα) 18 
Βροακίηρ οὗ δἰ πιϑοὶζ, ἱοροῖθον τὶ {86 ποτ ]}}- 
ὈογΑΙ-πηϊηἀοα : Ὀαΐ ἰῃ γον. 7, ὙΒΟΓΘ 6 ΒΡΟΆ 8 ἴῃ 
{Π6 (Βἰτὰ ρογβοῦ οὗ 4]}, ''6 ἰακ88 (6 νογὰ ἴῃ ὃ 
ΜΊΔΟΥ Β0Π80; 80 ΤΏΘΟΡΒ. πὰ Μογοσ. ἴὴ (δὲ 
6880 ἔδογὸ ψοιἹὰ ὍΘ ΠῸ ΠΟΟΘΒΒΙΥ [ΙῸΓ Τότες 0 
(86 δυρροκβί(ίοῃ οὗὨ δῃ ἸΣΟΏΪΟ4] βίϑίπιεπὶ (ὅτο- 
118), ι ο γου]ὰ Ὀ6 ἱποομβίβιθης 18 (ἢ 6 ᾳ686- 

“« Κπον]οᾶρο ρμιυ οι ἢ ρ ᾽"---ὦ (βουσὶ ϑυρροδβίοα ταὶ ἴθπον οἵ Ὑναὶ ἰ8 βαϊὰ ἴῃ {πὸ ΓὉ]]ΠΟ  ς γΟΓΘ6. 
Ὁ, ταὶ }υδὶ ὑγεοβάθβ. [80 ΟἈσγβ., Βεσδ, ατοί., Τ8ο ἀϊδροϑέϊίοι ἰο γί ἀθ ὁῃθβοὶζ οἱ {818 ῥοββεθ" 
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δου οὗ Κηοπίοακο, δΒ6 δδυμαδὶὶγ ΟΡροβϑϑθ, ὉΥ | 1οδὰβ (δε;---οροτγίο). ϑοπιθ δάορίϊηρς (μα τοδάϊηρ, 
οὐπἀοιππίηςς {066 Βρθοίδ ἐπ τ Εἰσὶ ἰξ βμονθα ἴὑ-  οὗπω ἔγνω, ἰακο καϑὼς δεῖ γνῶναι 88 86 οὈ͵οσίένθ 
86], ἃ8 διιοῦρ ἐμθ ᾿ΙΌΘΥΔ]Β οὗἨ {πὸ ΟοΥγηϊΐδη 
Ομυγοὶι.--- Ξ πον ]θᾶβο ΡΘΕ πρ.---[Τ}ὸ ρΡὰ- 
του 6818 18 ἰηἰγοἀυοοα πἰιμουΐ ΔΏΥ͂ ρανιΐ61]6 οἵ 
δοπηθοίίοη. ΤὨΪΒ ΔΌΓΟΡΙΠΘΕΒ οΥ̓͂ ἐγδηδί( ἢ 18 
διδγδοίοσιϑεῖο οὗ ῥδυϊ, δὰ ἱπαϊοαίθθ [86 γδρίὰ 
τυδὰ οὗ ἰδ ἰπουρσῃι, [{ πο 5 δὴ ἱτοργοαδίοη οἵ 
ἴογοο, ἩΒΙΟῚ τησδὲ ποὲ Ὀ6 ΘΘΚΘΏΘα ΌΥ͂ ΔῺΥ δἱ- 
ἰοιαρὶ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἴδ Ἰδοὶς. ““ Ἢ γνῶσις, ζηοιοίεάσε, 
δυϑιγδοί,---δο 1}. τη ϑὴ αἰοηέ, ΟΥ̓ ἱπιρΓΟΡΟΥΥ͂ ῬΓο- 
ἀοπδοΐ, κπονϊοάρο, δαγεῖν.᾽᾽ ΑἸΨΓΡΟΒΡ]. ἢΪ8 
ρμον ἰμϑὲ σϊ δὸ τοῦ ργὶσζοα--ἰὴα Κηον]οά χ6 
ὙὨ1οἢ ῬΓΟΙΘΒ566 (0 τἱβθ ΒΌΡΟΥΪΟΥ 10 8}} ΤΠ ΟΡ 
οἵ ρῥγεϊιαϊοοβ, ἩΘΥΘΥΟΥ 1ὑ ῬΓΘΥ͂ΔΙΪΒ ΚῸΓΥ 18 ΟὟ 
ΒΔ 16 8]0η 6, ῬΓΟΥ͂ΟΒ 8ὴ ΕΟἸοποηΐ ἔδν χοιηογοά 
ἔτοπι Ομ γιϑδη ροτίθοϊ οΏ, ----γοδ, ᾿ἰαΡΊοιΒ ἴο ἰΐ 
ἱπγοῦσῃ ἰ86 ἰηθὔποηθο ἰδ οχοτὶθ ΟἹ {ῃ6 ῬΘΓΒΟῺ 
Ῥοββοϑϑίης ᾿ξ, [18 οἴἶδροὶ 15 (ὁ 8}} {πὸ τοϊπὰ σῖ ἢ 
Ῥγιἀβ, δι α δο ἰ0 ὑπάστηΐῃο ἐδ Του πη ἀαίΐοη οΥ̓͂ ἰδὲ 
Ρεγίδοιΐοι, δῃὰ ἀἰθαυ δι ν (86 ῬΟΒΒΟΒΒΟΣ [0 {0|Ὑ- 
ἰδεσίης ὑλ9 βϑθιθ ΔΙΔΟΏ ΟἰΒΟΓΒ; Β'ησθ ΤῸΓ ἐιΐ8 
ΜΟΥΚ (Π6ΓῸ 18 γοαῦϊγοα, ἀθογτο 4}} ἐδίηρβ, δοῃ ἀο- 
δΟΟΠΒΙΟἢ οὗὨ δρίτίϊ,---ἃ αἰπροδί(ου 0 θοῦ Ὠτη- 
Ὲ ἰπίο {86 γΡοβίϊζοῃ δπὰ ποοοδϑὲς[ϊοα οὔ {8086 
σὰ τὍὁὋὸ πουϊὰ ἱ᾿ηϑίσιοὶ. ΤῊΪθ, ΒΟΉΤΘΥΟΡ, 18 
υδὶ πδὶ ἰοῦ (ἀγάπη) Ὀορβοίβ,---Ὀ πὶ ον θᾶϊ- 
6.8. --- [ἢ ορροδιξΐου ἰο μ6 με] -οχα]ιδίΐοη, 
τοδϊεϑθὰ Ὀγ (Πο086 γῶο, ψὶἱὰ μον Εἰκθ ον ἴη- 
εἰσι, Ἰοοῖὶς ἀονγῃ ΡΟ Οἰμοσβ ΔΒ ὩΔΥΤΟΥ͂ δηὰ 
δἱχοὶρά, Ἰογθ οιηρίϊοβ ἃ Ῥοσβοὺ οὗ βοϊΐ, δὰ 
Ῥτοιρίδ αἴτὰ 0 ϑηΐοσ ἱπίο δηοί μου 8 οοπάϊιοη, 
δι ΠΠΒΚ6Β ἶτὰ ΤΟΘΔΑῪ ΤῸΣ ΘΥΘΓΥ ΒΟΣΥΪ6Θ, ΘΥΘ ἢ ἴ0 
180 οἴδονίηρ ὕρ οὗ ὶβ οσῃ [ῸΣ οἰμογβ᾽ Ὀδηοῆι. 
Αὐσογαϊησῖν, ν 8110 Κπον]οᾶρο ΟΥΚΒ ᾿ηυν ΟΌΒ]Υ 
δη ἀοπίγυσὶῖνοὶγ προὸὰ ἔπο ΟἸ ιν βιΐδη ᾿1ΐθ οὗ 
Οἰδοῦβ (ΘΟ. ΥΥ. 9--}2), ἸΙογ πόοῦκβ αἱ γϊηργ, 
θυ] αἰ ς ἂρ ἰδδὲ Ἰ1ἴο αὐΐδον ἰπ (δ) δβΒαϊναίίοη οὗ 8 
Ὁχοίβοσ, Οὐ ἴῃ ἐμ0 γο]}]-Ὀοΐηρς οὗ (86 Οὀυτοὶ 
χὰ οἰκοδομεῖν, ΟἾδΔΡ. χὶγν, 24: ΒΒ οι. χίν. 19: 
Ρ᾿». ἦν. 12; δῃὰ Οβίδπάοσ, ἰῃ ὧοο ἰοο0). “ΤῈ6 

ἰδοῦσι δηὰ Ὄχαργϑοβδίοπ ἴῃ οἰκοδομεὶ, εὐ πελ, ἰ8 
Διο ῖθ οΣ ΡΘΟΌ δΡ ἰο 80} 8 τηοὰθ οὗ Ἰοοκίηρ δἱ 
διὰ βροδ κῃ οὗ (δίηρα. ΤῈ6 γγ80]6 ΟἿ δι δ ἢ 
19 18 σοῃξοτηροἰοὰ ὈΥ πὶ 85 8 Ὀυϊΐηρ, τοδὶ- 
ὼς οἡ ἰῃ6 ὁ56 Τουπάδιξοι, 7 6808 ΟὨνἰδί---ἃ ὅχατο 
ὙΠΟ} δ πιά 5 ἃ ροϊηὺ οὗ δοππϑοίΐου τὶ ἢ ΟΌΣ 1,ογὰ 5 
βίἰδἰοεηθπὶ σοΠσΟΥπΐηβ (6 ΒοΏθ9 ὈΌΣ} ὁπ ἐπ γοοὶς 
διὰ ὁ ἰδ δαπά, Το οὐἰοαίίοι ΒδΓΘ τηθαπὶ 
φοΐη98 ἐμ ᾿Βθογοί 681] δῇ ργδοίΐοαὶ οἱ ϑιωθηί, 
δὰ ΟΝ ΡΥΪ56 6 ΘΥΟΥῪ ἰδίπρ, ἩΒΊΘὮ ΒΟΣΥΘΒ ἰοὸ δά- 
τδῦθο (86 Ομ νιϑιδη |1{6.᾽) ΝΈΑΝΡΕΗ. Τῆθ δο0ῃ- 
ἰγδαδὲ ἰδ Ὀσ οΥΥ ἱπαϊοδίοα, ἰδ ΠΟ ΤΌΣΟΥ ὁχ- 
Ῥεηάοά. ἮΒ116 86 ““Κπον]οᾶμβο ἩΒΙΘΒ ΡυΠΒ ὉΡ᾽ 
8. κιϊκιβδιϊσθα δ βοιηϑί δ! ηρβ ῬΌΓΘΙΥ ἸΤΩΔΙΧΙΏΔΥΥ, 
88 Βοιῃοί ηρ τ 810} ἴῃ ἰἰ8 ὙΘΥΥ͂ οἴἶδθοίβ ΒΟὟΒ 
86} ἰο 6 τδιηϊπς ἰὰ ἐμ τυ ἢ, Ἰοτα, οἢ {}}Ὸ 
οἶμον. βαπά, ἱβ ἀθοϊδυθὰ (ὁ Ῥοββοβδθ ὑμὸ ᾿ἰϊριιοδί 
ἴηι 6 }} 56 806.---Ἴἴ ΒΥ ΟἿΘ τπ ἑκα ἴμδῖ 6 Βα85 
Ἰκζηοσῃ ΔΩΥ͂ τμ1πᾳ.---ἰἢ Ρΐδοο οὗ γνῶσις, Ἐἢθ 
μογθ γΡυΐθ, δοκεῖ εἰδέναε (ἐγνωκένα.) τε; 
διὰ (ὁ ἃ ΡΟΣδΟῺ οὗ ἐδ βοτύ 6 ἀσπίθβ ΒΥ βιι 6 ἢ 
Ἀβοπνιεάξε οὔ ὁ ἐδίπρ δ ὁῃ6 οὐρὰς ἰ0 ῬΟΒΒ688. --- 
θ 65 γοῖ ζῷονγα ποϊμίηρ 86 δ οὑὔρκδῖ ῖο 
κηον ἰξ--ἰ(καϑὸὼς δεῖ γνῶναι). ΒΥ (δῖ8 
ΒΘ )6888 ἰδδί {0}1, ἀθορ, ροποίγδίϊ πα, θχ δαθ- 
το, ἸΟΓΙΪῪ οθοιλνο Κπον]οάρο, τ σὮ, 88 8 
ἸΏΟΡΆΙ ΠΘΟΘΕΒΙ(Υ͂ ἴῃ -ἰἣ δῆβοσο οὗ ἰγὰο τοὶ χίοι, 
οχίϑθ ἰὰ Ομτϑεϊδηΐϊν, απ ἰο τ σὴ ΟὨΥ βε ὨἾΥ, 
ΒΟΣΟΥΟΣ ἰὲ 888 1.6 [11 χιογαὶ οἵἶἕθοί, ἱπου Ὁ }Υ 

οἶδιβο ἴο ἔγνω: “0 δ88 ποὶί {πὸ βυϊνβίδῃσθ οὗ ἰμδὲ 
Κυον]θοᾶρο 16 ἢ ὈΘΙΟῚ 58 (0 ἰἰ :᾿ “Ἐ6 88 ποί ΒΡ- 
Ῥγομοπάοα 1ἰ:᾽ δυΐ (818 18 ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἴο 86 υδᾶρ9 
οὔ καϑῶς. Τὰ 70}}, Θη το τσ }} οἴοοιϊνο 
Κηπον]θάχο, οσὶδίϑ ΟὨΪΥ ΠΟΓΘ ἰους 18 (σΟΤΡ. ΟὮ. 
χὶϊ!, 2). [Ηοάρθ᾽ Β δοπιτηθπίβ οὐ 89 Ῥχοϊοιπά- 
Ὠ688 ΟΥ̓ ἐμ. ΒοΘΙΛΪΟἾΥ ἱποίά θη) Δροτίβιῃ οὗ 
Ῥδα] τὸ ϑχοϑ]θμί. Ηθ οοποὶιάθ85: “16 το]δ- 
ἰἰοα Ὀοίνγοθη 6 δορπϊῖνο δηα ϑιηοίϊοπ] ἔδου]- 
(168, 18 ὁη6 οΥ̓͂ ἰϊ6 τιοδὶ ἀΠ σου} ῬΤΟΒΙοΙη5 πῃ 
ῬὮΣΙΟΒΟΡΉΥ. [ἢ ΤΩΒΗΥ͂ ΒΥΒι 6118 ΤΠΘΥ τ τορατ δα 
83 αἰδϑιϊποῖ. Ῥδϑὺ] βου ἰθδοῖθϑ ἐμαὶ ὙἸ} τορατγὰ 
ἴο 8 Ἰατᾷε οἶδβϑβ οἵ οδ]οοίβ, καον]θάρο ψιϊοαΐ 
(δ ] ρς 18 ποιίηρς ; ἰὑ ΒΌΡΡοΟβεβ (86 πηοϑὲ Θ580}- 
18] σμδγδοίοσίβιῖοβ οὐὗἩ ἴπὸ οὐὐθοὶ ἰο Ὀ6 ὈΠΡΟΓ- 
οοἰτοὰ, Απὰ ἰπ (86 [0] οὶ ΥοτβῸ ἢ6 ἰθδοῦιθ8 
ἐμδὶ Ἰονϑ ἰβ 6 δἰ ιϑδὲ ἴοσιῃ οὗ Κπον]ϑᾶρο. Τὸ 
κηον αοα 18 ἰο Ἰονο Ηἷτῃ ; δῃὰ ἴἰο Ἰουθ δἰτῃ 18 ἴο 
Κποῖν Βἷπι. [κοΥο ͵ἰα ἱπι}]][χοπὶ, ἀπὰ Κπουν]οᾶρο 
19. Θπιοίξομδὶ. Ηθησο, (6 ΑΡροϑι]9 βΒ8 8, [7 8 δῇ 
θη Κοὶλ ἐΒαὺ Β0 Κπονϑί ΒΥ ἰ(Ὠΐπρ; {μπδὲ 15, 17 
Ἀ6 ἷ5 Ῥγουὰ ὁΡ δΘοποοὶϊθα, Β9 18 ἱκποτϑηὶ ᾽]. Ετσοτῃ 
(18 γ͵ὸὁ δου) ΠΟῪ οχρϑοί ἰδ βἰδιθτιθηὺ ἰο 70]- 
Ἰονγ: ἐδ υΐ ἱΐ ΔΗΥ͂ Ο.6 ἸοΥοδ, 6 ΚΠΟΥ͂Β 8ἃ8 ἢ6 
οὐχιῦ ἰο Κπον.᾿ Βυὺ Ῥ4ὺῸ] αὐ οὔοθ τηοσηἰδ 
Εἷχδονρ. Ῥχγοοθοάϊηρ ἤγοτα 186 ἸοΥθ οὗ ποῖρῃ θοῦ 
ἰο 118 γοοῖ 'ἰπ ἐμ Ἰοῦο οὗ Θοἀ, δπϑὰᾶ ἤγοτη Βυτηδῃ 
Κηον]οάρο ἰοὸ ἰ(8 Τουπίαϊη- Βοα, ὁτθὴ Ὀ’νΐηθ 
Κηπον]οῦμο, δ6 8Β8γΥγ8:--Βαϊ ἐ7 ΔῺΥ τῇδ ἰονθα 
Θοῦ, 189 58:19 15 σπου ΌΥ Βίτω.---Βοτο 
Ἰοτο ἴον αοἀἂ οχίβί8,----οὐἹὨἩ τ πὶο ἢ Ἰονθ 818 δήϊδοίοι 
ἴον εἷβ πο ον ἐδ {8 6 Θββϑη 8) ΘΟ Βα αΌ 6Π00 δηα 
οσργοβϑίοι (οοΡ. 1 050. ἰν. 20),---ἰ Β γὸ ὑπο ᾿πὰ}- 
γἰυ.8] 18 πον ὉΥ αΘοά. Οοάἀ ἢδ88, ἴπ Κπονΐηρ 
Βἶτω, ἐβίκθη τη ὩΡ ἱπίο ΗϊπΒ617, δηὰ ὈΥ {818 ΒΘ 
8 ὑγδηβϊδίοα ἰηίο (ἢ Βρθοσο οὗ [86 δρ᾽ τὶ 8] Ἰἰρδὲ 
δηὰ Ἰἰἴο οὗ αοὰ, τῆθηοθ ἐπ 96 δΒίγθϑβ ἱπῖο Εΐτη 
(86 ΥϑΥῪ Ἰίχηϊὶ οὔ κηον]εάμο. Τμυβ 89 Ὀοίη 
Κηονη ὈΥ αοα μα8 ἱπιθ]} ἶρσθποθ ΤΣ 118 οββϑῃ δ 
ΤΟΒΆ]18, ΘΥ̓ΘῺ 88 ἐδ ἴον οὗ αοἂὐ Ὀεορεοίδβ ἴῃ ὰ8 (89 
ἸοΥϑ οΥ̓͂ ποῖ σι δον, (ὈΣΟΙΒΟΣῚΥ ον 6). “1,16 δοίΐνθ 
Κπον]οᾶμο οὗὨ αοα 7901] ὁ γ͵18 ἰδ 6 Ῥαβείνο Κπου]θᾶρθ. 
Ηὸ πῶβ Κηονῃ, δηᾶ, ἐμογοΐοσο, Βὸ Κπονοίῃ."" 
ΒΕΝΟΞΙ,. - (ΟοΡ. Οδβίδπάου: “180 δββίτα δι οα 
ΟΥ̓͂ ἸοΥθ διὰ Κποπίθάρο σψῖῖ ὑπο» ΟὈ]Θοίβ ᾽᾽). 
ΕΠ Βοαὶ γϑοοχηϊσίηρ ἐμπἰβ ἱητγατὰ σομηθοί οι, 
ΜΟΥΟΣ 88Υ8, Εα, 8: “18 18 ἃ 6686 οὗἩ ΡΓΟΖ δηξ 
οοπβίχιοιίοη. [Ιποίοδὰ οὗὨ βαγίηρς ἰπ [{]} :----ὶ βῦ 68 
8 ῬΟΤΒΟΏ ποὺ Βἰ ΡΥ μ88 Κηον)οᾶρο οὗ {πὸ τὶ σι 
βοσί, θαϊ ἰ8 δ'8δοὸ δἰτηβοὶ Κηόνῃ οὗἩὨ Θοῦ;,᾽ Ῥαυ] 
ΒΙΓΏΡΙΥ βίδίοβ ἰὴ9 Ἰαίϊίοσ, 1:9 τΐοσο ἱτηρογίδῃς 
ἐΐης, ἔγοπι τ πΐσ ἴδὸ ἔοστηοΣ ἰβ ἀπἀογβίοοα οὗὨ 
ἰἰ80]. Το ζδοὶ οὗ Βεΐηᾳ Κποόον ὈΥ Οοὐ, Θχ ΒἰὉ- 
ἰϊα ἐ9 Εἰσὰ σψοτὶ ΟΥ̓ Ἰονο, ἴον '[Χ{ αοα Κπονβ 8 
ΤΏ8Ὲ, ἔθ 6γῸ ἰδ ῬΓΟΒαρροβοα ἴῃ ἐ18 πὸ ἱπαϊ οτοπί 
δὰ ἱποδοοιδνο τοϊΪδιϊοι οὐ σοα ἰο τιαμ, Ὀυΐ Δ 
δοιγιν οὗἩ αἀοα τί ἢ Ῥ88808 ΟΥ̓ΘΣ ὍΡΟΣ [16 πιδῃ, 
80 ἰμαῦ 6, 88 ὑπ οὈ͵οοῦ οὗ ὑπὸ Ὀἰνὶπο πον]οάμρο, 
ΘΧΡΟΥΐΘΠ668 Δ͵80 6 ΘοδοΥ οὗἉ ἐμαί. Καἰ Πα ῚΥ 166]- 
ἰὴ ἷπ τ αὶσῃ δηὰ τὶ νοὶ Θοὰ Κηοννβ δἷπι, 
δηα ΠΘΏ66 ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8 ΡΑΥΙΔΚΟΥ οἵ ΗΒ Ἰονὸ, ἀπὰ 
οἵ Ηἰ8 Κἰπά]γ οασθ, εἰς. Τ8Ὸ ἰάδθα δοῃβϑαιθηι 
ἦβ ὑπαὶ οἵ δὴ οἴδοίί υο Ἐπον]θάρο ὁπ ἴπ 6 ρατὶ οἵ 
Θοά, νι μΐο Ὀϑοοσηθ8 δὴ ἱπγαγὰ οχρουΐθηοθ οΩ {} 10 
Ρϑσί οὗ πδῃ, ἃ Κπον]οᾶρο ὙΒΪΟῺ 18 σσμδα δαϊ 75, 
ΒΟ ὑμδὶ Θοἀ ἴπ Κπουίηρ ὑπ6 πιλῃ, σαγτὶθβ οὐ 1Ὲ 
᾿ἶτπι ἐπὶ βαϊναίΐοη τίσ δὰ Ὀθθη ἀσοτγοοα ἴῃ 
Ηἰβ οσσῃ οι η86}8. Ταδὶ (μ9 Ὀϊνὶπο Κπον οὶ κο 
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ἐποϊαάθβ ἰπ [86] ἃ Ἰονΐπς Ραγιϊσἱραί θη δηὰ δοτι- 
ῬἰΔΟΘΏΟΥ, 8 ΟἾΘΑΥ 4180 ἔγοϊῃ οἴβοῦ' ῥῬδββαρβοβ (Π0. 
χ. 14: ὦ Τί. ᾿ἰ. 19: Θκα]. ἱν. 9: Μϑδίι. υἱῖ. 28; 

Ῥᾳ. 1. 6). Τ}8 18 41} ονδουδίϑαά ἱπ (86 ὀσχρ᾽δηδ- 
ἐΐϊοη : ἀρρτοδαΐω εδὲ (ατοὶ. απ οὐ 6 ΓΒ); διὰ ἐμδὶ 
εἰτομ ὉΥ Οαϊνίη : ἐπέεν βἰϊοα οεπϑονγῖ, 5008 Ὀεγοπὰ 
ἰπ6 τπιοληΐηρ οὗ ἰΠ6 ψογὰ. Βυϊΐ πὸ ἨοΡΒδὶ οοπ- 
διγυοίίοη: εαοοίμδ ἐδ, ἐΦ ἰαυσλί ὃν Ηΐπι, δἀορίοα 
ὍΥ Νδββοί( δῃὰ οἱ βοῦβ [Απυρουδιϊπο, ΒοΖα, [μοοἶκθ, 
Μδοκη., Ηοάρο, ΒΙοομιἕ.], πὰ 6180 Ὁ 6 ΟΣ ἢ 
Τα γβ, 18 αἰ γοοῖν σΟὨ ΓΑΣΥῪ ὈΟΙΒ ἰο (6 υὑδϑρο8 
οὗ τ6 Νὸν Τεβιαπηθηὶ δπὰ οὗ {ἰμὸ οἸαϑεὶο αἀγϑοὶς. 
[Υ̓ δὲ 1ἰ ννγᾶβ ΥΘΥΥ͂ πϑίιυγαὶ ἰο οὔθ δοουδίοιῃηοα ἰο 
ἴμο Ηοῦτονν ἔοτηβ οὗ ἱβουσῃὶ διηιὰ βρϑϑοῖ, 88 
Ῥδὺ! 88]. Β Προ 118 (86 ἰγας ἢ ἸΏΟΓΘ ΠΘΑΥΪΥ͂ 
ΜΏΘΩ ΒΘ ἰΥΔηβ]δίοθ {Π6 ῬὮγαδο: “ αοἀ ΡογοΟΙΥ 68 
Ἡ 8617 ἰη ἷπι. αὶ δ ρμυϊβ ἐξ ἴῃ ἃ ϑροσυϊαίἑνο, 
Ῥϑηιμοϊβιϊο ἔοσα. Τ86 πιγπὶΐο 8] τἱον οὗ ΟἸββδυ- 
Β6ῃ, ἰμδῦ ἴῃ γινώσκεσθαι, ἴλ0 Ὀγά4] τοϊδίΐοι οὗὨ 
{80 8οὺ] ἰο αοὰ ἰδ ἱπάϊσαίοα, σοοθβ ὈΟΪΒ ἰ00 ἴᾺΓ 
δηά ποί ἵδσ ΘῃΟΌβἘ---ἰοο ἴΆΣ, ἱῃ 88 πιο 88 (89 
δοηίοχὺὶ 8Δ]9ὴθ δῇογάβ (9 δηδίοαυ; ποὶ [ὯΓ 
που, ἱπ 88 τυ} 85 (6 χοϊδιΐοη, ποὶ οὗ {19 
Ὁτίάο, Ὀυὶΐ οὗ ἐμοὸ Ὀτίἀθατοοι ἰδ ἱπαϊοαιθα ὈΥ {10 
ψοτὰ γινώσκειν, θη ἰδ θη ἰπ 8 Βοχῦ Δ] Β6Ώ86. 

[Ὡ νον. 4. (6 Αροβϑί]θ ἐυγη ίο ἐμ9 ὀχροδβίϊου 
οὔ (μὸ βυδήοοι ἰὰ δοιὰ, πιο ἰ8 δ οὔδο ἀοδηοά 
ΠΟΘ ῬδΓ ΙσΌΪΔΥΙΥ --- Θομοθζΐηβ ὑμοσϑίοσθ 
π9 Θαῖίηᾷ οὗ ἰδίῃ κα οδοτοαᾶ ἴο 1ᾶο]4 -- 
[Το οὖν, [Βογοίοτθ ὧδ ορϑῃδιορίίο, διὰ βἰτ- 
ῬῚΥ Τοβαπιθ8 ἰμ6 ἰμτοδὰ οὗ ἀϊδοοῦγδο᾽].--- πὰ 
416 {πη ρς ΚΟΥ 18,--- Βαϊ τὸ ἐδ0] οπίπία ἴῃ 
ῖδο ντοσ]ᾶ (ὅτε οὐδεν ἐξιδωλον ἐν κόσμῳ). 
-υἀρκίηρς ἔτοπι {16 Ῥοβί(ἴοπ οὗὨ ἐδ πογὰβ, δπὰ 
ἔγοιῃ ὑὴ 6 Ῥ8ΓΔ110] οἸαυδο, γγχὸ ΘΔ ΘΡΪΥ Βορδγδαὶθ 
οὐδεν ἴτοηι (6 Βυ)] οί, δη ἃ τδῖκο ἐξ ἃ ρτεάϊσαίθ 
885 ἰἢ ἰὶ ψοῦθ: 418 ποι ίηρ: [88 ἐπ πὸ ΕΟΨΥ͂,, 
ΟΡ. χ. 19: ὅ:ο. χχὶ. 24: ὅσ. χ, 8]. Ηο πηϑϑηβ 
μαὲ {πο γὸ ἴδ πὸ βυοῖὶὶ ἰπΐηρ 848 δὴ ἰ(ο] 'ἰπ (9 
ὙοΪο ψουϊὰ οὗὨ τοδὶ θβ. ΟΥἁ ϑοουτβο 1ὲ Ὑ11}} 0 
υπαἀογείοοὰ ἐπδὶ ὈγΥ ἐπμὸ ψογὰ “ 40], ποὶ (ἢ9 
δία, αὶ 5 οὈ͵οοῦ Τοργοβϑηΐθα Ὀγ 1---ἰῃ6 140] 
εοὰ ἰΒ πιϑδηὶ. ἴἴο (μὶ8β Ὧ6 ἀοπῖθβ 4}} τοδὶ ἑν, 
πὶιϊίη (η6 ΒΡΏΘΓΘ οὗ οχἰδέΐῃρ δῖ ηρσα. Βυὲΐ δο- 
οογάϊηρ ἰο τον. ὅ, δηὰ ο.8Ρ. χ. 20, {π|8 οδῃῃοί Ὀ6 
ἰδίκοη 0 τηϑδὴ {86 Ὑϑυ 8 Ὁ]0 ΠΟ; -Οχ᾽βίθῃ 9 οὗ (ἢ 
ΟὈ͵οοῖθ οὗἨ ᾿ϑδίμϑθηῃ ψουβὶρ, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ἐμαὶ ὑπὸ ὺ 
ἂο ῃοὲ δοίυ Δ} }} οχὶϑὺ ἱπ ἐμ 6 ἔογπι σοποοϊγοα δηὰ 
μομογοὰ ὉΥ ἰδ Βοδίμϑῃ, 4. 9.., ἴῃ {Π}6 ΤΟΥΊΩΒ οὗ ἃ 
Φυρίίον, ΑΡΟοΪ]ο, εἰο..---ἰπδὶ ἰΠ0980 δὲ αἰυ!ηλ]ο85 
ἀν !] ης ἰῃ [λ 6 ἰτηδροθ τὸ Ὀυΐ μοοίμοη ἔβη 8δῖο8, 
απὰ ἰμαΐ ἰδογο ἰβ πὸ χοᾶ, Ὀυὶ 6 Οηθ. Τδὸ εἰ 
μή ἰβ ἰο Ὀθ0 γοΐοστϑα β' ΡΥ ἰο οὐδείς. 

1818 δβἰδίοπιοηί, (ἢδὺ {076 18 πὸ οἶον ροὰ δαϊ 
Ομο, 6 δὲ ὁπδθ Ῥγοσθοϑαβ ἰο ὀχρίδΐη δηὰ δου ἔτη 
ἔῃ νυ. δ δηὰ θ.--ΕῸΣ θυ ἢ δυρροκίῃβ ἴ61.--- 
Ἑλπερ, ν᾿ ΐοῖ, τ οα {Π0 πιδίῃ ΟἸΔ80 σομϑττῃηβ βδηὰ 
ἑηϊοαβὶβοβ {1:6 Βγροίμοίϊ 1} οὔθ, 66 }8, ἐγ ἑπάεεα, 
ὑ οἰλεγωΐδε, ὑΓ παπιείψ, ἴῃ ἰ086 ᾿πδίϑποοβ ὙΠΘΡΘ 
ἐμ Ἰαίίον ἰδ δοηϊγΓαβίθα τὶ ἐμ 6 ἔοττηον, 8 ὑ0ὸ Ὀ6 
ἰγαπβί δία, εὐεη ἐ, ΟΡ αἰἐλουσὰ ἐπα δοα ( ῬΆΒΒΟΥ ἵ., 2, 
1971).-- 19 16 .---Εἰσε ἔγοιῃ 18 δηἰοοθαϑηὶ ρο- 
δἰτἰο, σαγΡ 68 (6 ΘΙ ΡἮ Δ815, δὰ ἰῃ Ὀο(}} 6]αυ 868 
ἀοποίθα ποΐ ἸΏΘΓΘΙΥ ἰά δαὶ οχὶβίθηοο ἴῃ ἐδ ΟΡ ΟΣ 
οὔ (ἢ 6 Βοδίμϑῃ, Ὀυϊὶ ΓΘΆ] οσ ᾿ἰϑίθῃοο "8 8 ον θη ἵγοτῃ 
ἰα βυ Ὀδοαιιοηΐ ΘΟὨ ΠΥΤΩΔΙΟΓΥ ὥσπερ εἰσί.---Ἐ ΠΏ Ο56 
οα]]θᾶ κοᾶἄο.---Βγ (6 ΘρΡ᾿Ι (οὐ " 64}10ἀ᾽ (λεγόμενοι) 
ΒῈ Βογα Ἰἰπιὶ 8 {80 Βοθιηΐπρ σοησοβαίοῃ, δα ὈΡΪΠρ85 
᾿ιῖ5 βίδί οπηοῃΐ ᾿ἴπἴ0 ΒΑΓΙΠΟΩΥ Μ᾽ 1 (ἢ Ὑ6 . 4,---(Π 0} δῖὸ ] δῆ. χ. 18). 

νοι ἰδ 6 ποδὶ ἢ θ ἰτηδ ρ᾽η6.---  ΒΘΌΒΟΣ ἴῃ μοᾶν- 
ΘΏ, ΟΥ ὙΒΘΙΒΟΣ ΡΟΣ ΘΑΣΙἢ.--- Το ἰσυτῃβ οἰα- 
Ὅτδοθ 89 0109 Βρῇ το οὗ βαρδὴ αἰνἰηϊ θα, [χ}}9 
ἍΟΓΘΟ δοδι(ογοα δρουΐ, οσουργίης αἰδιϊποῦ ΤΟΔΙΠιβ 
δΌΟΥς δηὰ Ὀοϊον,, δηὰ ἐπ 8 βἰοοὰ ἴῃ πιδτκοα οοπίγϑδὶ 
πὶ (86 ΟἸ τ δ δη᾿ 8 αοα, νβο Δ]]6α 4]} ἘΠ ΒΕ 
Τιΐ οἴδυδο ἰβ ποὶ [0 Ὀ6 οΘοῃῃθοίοα Ψ 1 {86 [οἷ- 
Ἰονίηρ, δῃὰ δὸ πηδᾶὰο ἰὁὸ ἱπιρὶν (μδὶ ὈΥ “ξοὰθ᾽ 
ὝΟΓΘ ηθϑηΐ ἐπ βοοα Δῃ (6158 γοδϊἀθηὶ ἰῃ μεδύθη, 
διὰ ὈΥ “Ἰογά δ᾽ (8:6 ἀοῖηο}8 Ῥγεοὶρ᾿ (δἰ δὰ ἴ0 ΘαΓΙ}, 
85 ΒΟΙΠ6 ΒΌΡΡΟΒΟ.---δδ ἴποσθ δ: βοάβ ΣΔΔΩΥ͂ 
δηᾶ Ἰοτᾶδ τδηγ .--- [ΤΉ ΘΓ 18 ἃ αὐοβίϊοι 85 ἴῸ 
189 Γο68ὶ τ ροσὶ οὗ {π|8 Ῥδτυθῃ πο δὶ8. 068 ἰΐ 60}- 
ε646 ἐδ ἔδει ἰμῶὺ ὑπ 6 ΓΘ ΔΓ ΒΕ ΡΕΣ ΔίΌΓΣΔΙ ΡΟ ΟΤΕ 
(δαὶ δῦὸ δηῃιι]οὰ ἰο {86 πδῆιθ οὗ “ μοὰβ᾽" διηὰ 
“Ἰογάβ,᾽" σδυυγίης (86 ομἱοῦ ΘΡμδβὶδ ἰὴ (δς 
ποτὰ ΔΥῸ 7) ΟΥ 8.6 ΜΘ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ (6 ποτὰ “80 
ο8}16ἀ,᾽ δὰ γτοραγὰ 1ΐ 88 ΤἸῃΘΓΟΪῪ βίαι ἰμαΐ (89 
ἰπηδαί Γ ἀοί(1606 οὗἩ ἐδ Βοδίμ θη ΜΟΤΘ ΤΙΔΗΥ͂ ἴῃ 
Ὠυμογ ἢ 0 Ἰαίίον 8 ἐμ ΙΏΟΓΘ ΟΟΙΙΙΩΟΙ ΥἹΘΉ, 
δαορίοα Ὀγ ἀο Τ οἰίο, βίΔη] ον, Βασποα, βεοί!, εἴς. 
Βυὶ (86 ΤΌΤΤΩΟΣ 18 θοβὲ δἰ ἰδ πο 85 Ὀθἱ πιοδὶ 
ἰπ δοοογάαποθ ψἱ ὑπ Ῥοδίξϊοη οΥ̓͂ (π6 ψογάβ, 
δὰ οπηϊίσοῖγ ἰΏ ΠΒΑΤΙΏΟΩΥ Ὑἱΐ ον ΡίΌΣΟ ἀοοίγ 6. 
Ηοάᾳχο γτοΐογσίης ἰοὸ δου. χ. 17: 2406. χχὶϊ. 22; 
θῇ. ἰΐ. 47, βαυβδ: ““ΤΉΘΘΟ βδδδβᾶρμοβθβῆον (μδὶ 186 
ποτὰ σοὰ δηὰ ἰογά δ΄Ὸ δρρ)ϊοὰ ἰῃ ἃ νὶὰθ βθῆδθ 
(ὁ οἴβον δοΐηρβ ἔβα ἰοὸ ἐμο σὰ Θοὰ." ἀπά 
Ὑ 116 ἢν τπιυδὶ Ὀθ αϑὶνιηοὰ ἐπὶ “86 016 ἢ 68- 
1868 ταγίδοϊοργ ἰβ ἃ {80}6---ἰΠ 0 γῸ ΓΘ ἀΘΙΠΟΏ8Β ἴῃ 
δϑυηἄδπορ, οὗ νδτϊουϑ ΤΏ ΚΒ δὰ ρΟΊΤΟΓΒ, οδ]] 6 
ἔοάβ. Το ὑνὸ ἐδίηρθ τ Βίοι (ἢ 9 ΑΡΟοΒβι}]6 πιθδὴδ 
ἴο ἀφὴγ δζὸ: 1. Τ}10 οχϊβίθῃσο οὗἨ βυς ἢ Ὀϑίη 8 δ8 
180 Βοδίβϑιῃ οοποοϊνοα ἰμοἷν χοὰβ ο 6. 2. ΤῈ 
Τ68] ἀἰνίἰγ οὐὗἩἨ ὑμο80 ϑυροσμδίυσαὶ Ὀοΐηρθ, Ἐ 80 
ἂο ΓΤΟόΔ}}Υ οχὶβί, δῃὰ ἃγὸ οδ᾽]ϑοά ρμοὰβ: {ΠΥ δγῸ 
ΤΏΘΤΟ ογοδίΌΣοδ.᾽ ΚΒθΟἢ 18 ΘΒδο (18 }}ν (86 Ἰπίογ- 
Ρτοίδιΐου οὐ Μουοσς διὰ ΑἸογσὰ. Βαϊ ΚΊ ἢ ς; 8805]: 
1 ταϊχεὶ 6 ἰπίογγοα ἔγομι χ, 20, ἰμδδὶ (δ. Ὀεϊῃ δ 
ἰηἰοπἀοὰ τ γο ἀθιιοῃβ, (86 κοσμοκράτορες οὗ ἘΡὨ. 
Υἱ. 12: σορ. ἰΐ. 2. Βυὶ ἰὺ 16 ὈΥ͂ ὨΟ τη 6818 Π6- 
ΘΟΒΘΆΓΤΥ ἱπ ὑμ}8 Ὑ Υ86 ἰο Ἰοοῖς ΤΥ ἃ ἀδοϊγϑ 0 ἢ 
τοϑροοίΐης {Π6 ΤΟΔΙΥ οὗ ἰδ οὈ͵οοὶα οὗ ΒοδΙΒ ΘΔ 
ΜΟΥΒΒΙΡ; δἷησο, 88 Ὑ βδᾶύθ β6θῃὴ ἰδ Ὑογὺβ 
εἶπερ εἰσὶ ΤΑΔῪ ΑΙΒο ΟΧΡΤΟΔΒ ἃ Ὠγροὶδοὶ οὶ 
Ρυζπρ οὗ ἃ οδδο, ΒΘΓῸ 0Π6 ΒΡΘΔΚΟΥ ΡΪδηίδ μἷπι- 
86] ἀροπ 8ἃ ροβί(ϊοῃ οὗὁἨ ἄουδὶ. ΝΟΘΠΘΥ ΒΆΥΒ: 
“ Εἰσί, αγὲ, ΘΧΡΥΘΒΒΩΒ ποίη Ὀυΐϊ ἃ ΒΌΡ] ΘΟ 
το] γ. Το βυδ]οοίδνο δίδπα-Ροϊηίδ οὗ {86 ΓΕ]}- 
εἰουβ δομβοϊ οΌΘΏ688 Δ. τ Το αὶ ἱπίο οὈ]οοϊϊνο 
βἰαἰοτηθηῖ: 4Φ. ἀ.: “πἰἢ {89 Βοδί ἤθη Βοδυθὰ δπὰ 
δῦ ἃγΘ Ῥϑορ θὰ στ αἰγιηῖἶθ8; τὸ. ΒΟΉΘΥΟΥ, 
τοσορηΐσο Ὀυΐ οὔ Θοά δπᾶ [ωογὰ :----ἰ σΌΠΟΓΩΙ 
{6 γ6 ἘΓΘ ΤΏΔῺΥ͂ βοάδ, Ὀαὺ ΟὨΪΥ ΤῸΓ {δ Βοαιμθη.᾽" 
--Β ποΐ σοπηροίίηρ ἐμ οἴδυδβο: ““ὙΒΘΙΒΟΡ ͵ὴ 
ἤϑαυθῖ ΟΥ δδυίδ,᾽ υἱὰδ {ἐμῖ8, 8Βὸ 88 ἴ0 ΘΔΥΤΥῪ [89 
ἱπιρὶἰσδίϊοα ἐμαὶ (δ9 ἰούσῃ φοαβ τεΐοσγοα ἰο [86 
βοοὰ δῃροΐβ δι1}} Τα πὰ δῦονθ, δηὰ ἴπ ἔδθγτη ἰογάς 
ἴο (οκ6 ψῖο δὰ Ὀθθὴ Ῥγοοὶρ᾽ἰδἰοα 0 Θαγι ἢ δὰ 
ὑπ οτο ὈΘδΟΙΏΘ ἀρΙ 08, Ἧὸ πυρὶ Ὁ ἸοΙ, αἱ ἸΙΌΟΣΙΥ 
ἰο γοΐερ Ὀοίδ {8686 ἐθττη8 ἰο {80 δΔΏρ6͵8, ὙΠῸ 8. 
οΔΙ]οαἀ σοάφ, οτἱ δοοουπὶ οὗἩἨ ἱδποῖν ρασί!οἱ ραίίοπ ἴῃ 
(Π6 θέν] 9 Π7]ΘΒΙῪ δηὰ ποσί, δ (ἢ ἴγροα διιὰ 
ΤΟΡΓοΒοδ( δ 5 οὐ {ὴ9 Βαπιθ, δηὰ ἰογαξ οἷἱ 80- 
δουπί οὗ {π6 ἰηθποησα ἐμ 6 ὁχογίοὰ 'π ᾿π οἷν στα 
ΒΡίΘΓΟΒ δηὰ {μοὶν δούϊνο γοϊδί 0085 ἰο θαοῖι ΟἹΠΘΓ 
(ἐπ ὑμποῖτ ΕἰΒΟΣ δηὰ ἸοΟΣ οΥά6 78), 85 ν0}} ἴὸ 
τηληἰ ἃ δπὰ βυθογάϊηδίο οτοδίυσοβ (Ρ8. οἶχ. 4; 

ΟομΡ. Οδβίδηον, νγῆο αἱ δα πιοεῖ 
ΟὨΪΥ ο8]]6ὰ ρκοάβ, δῃὰ δΓΘ ποί {9 Ὀἱνὶπμ ῬΟΥΤΘΥΒ ] ΘΟμΟΘ 08 4.8 ΒΘΟΟΠΟΔΓΤΥ ΓΟΐθγοηοα (0 (Π6 ἀ θη ἢ 9 
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Ἀ6ΓΟ, ἰῃ 80 [ΔΓ 848 ὑδ8ν δὰ δὴ οτἱ κί αὶ] ρατί 1 ἢ 
ἴ06 χοοά, δὰ 4]80 ἃ δον οὗ αὐυ μιν ὙΠῸ ἃ σοΓ- 
ἰδῖπ ἀοζγοθ οὗ σϑδ} ἐν 8ι1}} οἰθαυΐηρ ἰο ἐμ ϑι.᾿ἢ 

Υκῃ. ὃ οοπιδίῃϑ πὸ {86 Ῥοδίενο ἀφοϊδγαίοῃ, 
εοτροϑροηάίης ἰο ἐδο εἰ μὴ εἰς, Τῃ6 οοπῃθοίϊομ 
8: “Δι βουρὰ 80- 68) 0 κοάβ οχἰβὶ, γοὶ {8600 μδνθ 
ποιδίης ἰο ἀο υίτπ υδ Οτἰδιΐ δ; [ΒΟΥ δϑιδηὰ ἰπ 
8ὸ Γοϊδιϊ οι ἴῸὸ 8, δὰ ὀχογὶ ἰμοσοίοτο Ὠ0 ᾿πἔθμοθ 
προῦ υ8,---ῶτε ον 8, 881 18 600 ΘΓ ποί.---ΒῈ ΟΣ 

τ ἴθτ0 ἰδ ΟὨΙΥ͂ ΟἹ Θ αοὰ, τὴ9 ΕΙΒΘΙ, ἔσοσλ 
σποπι 810 81} τρία, δοᾶ σψὸ ὑπο ὨΐΏ,, 
δηἃ οὔθ οτᾶ 7658806 ΟὨ σίας, [ΒσοΌκἢ τ ΒοΣλ 
ἂϊτθ 811} τέ μα, αἰδὸ νοῶ τὨτοΌρὮ ΒίὩ.--- 
ϑίηδοο ψὸ ἴῃ ἔδιι ἢ Ὠο]ὰ οοπιπιαπίοη τὶς ἰἢ.6 ΟΠ 6 
θοὰ, (89 αῖ ον, ῆὸ 18. ἐμ6 Βουγζοθ οὗ 8]}} {1 8, 
διά οὐ ποτ 8}} (πὶ χβ ἀοροῃά,---γοῶ οὐ 080 
Κοἀ5 Ἰδηγ "Ὁ Ὑδοῖὰ ἰμ6 ΒοδίΠ6 ἢ ψΟΥΒὨΡ, δὰ 
πο 5 (56 φᾳοδὶ οὗ οὺν οχἰβίθῃο90,.---ΌὙ ὙΟ50 
εἰοΥ πὸ ᾿ἰἰνο δῃη  ἱπ 080 δΟΥΥΪ69 'νὸ ἐμ ογ οἴ 9 
βἰδηὰ - δηἃ βίηῃοθ γὸ δοϊΪὰ δοιλαυπίοη Ὑἱϊῃ (ἢ 9 
ὁ80 τὰ ψο πιοάϊαίοθ ἐμ 6 Ὀοΐῃς δὰ οοπαϊοῃ 
οἵ 811} ιδΐη ,15,---γοδ, ουϑὴ οὗἁἩἨ [πῃ Ἰογὰβ ΤΩΔΏΥ, 
πῦοι ἔθ ΒΟΑΓΒΘῺ θαυ, δὰ ὙῸ 18 (Π6 τηθάϊδὶοῦ 
οἵ ουν οχίβέθῃσο, υἱΖ., οὗ ἰμαὶ ὉΥ τνἱτγίυο οὗ ν ἴοι, 
(88 οὔθ αοα [89 ΒΒΙΠΟΥ δ88 ὈΘΟΟΙῺΘ ΟΡ δηᾶ, δὰ 
ἰδοτοΐοτα οὗ ΟΡ ποῖ αἰνΠ6}} οοπδοοραίοα 1}: 
ἰδογοΐογθ 8Γ9 το ἀεὶ γοτοα γος 4}} ἐ:6 βοόοῦγοσ δῃηὰ 
81} 86 σδοπιγο ς πῆι θῃο68 οὗ ὑμδοδο ροάδ δῃηὰ 
Ἰοτὰάδ; δηὰ ἰβοβοὸ ἐπίῃ, νν ἰο ἢ ἰδ 6 Βοδί 6 ἢ ΒῸΡ- 
Ῥ089 ἰο Ὀ6 τοϊαἰϑαὰ ἴο ἔμβολ δηὰ ἰὸ τυϑάϊδὶθ {μοὶν 
Ἰηδυοηο0---Θ ἢ 88 [86 δοδὶι οὔθοτοά 'ῃ δδουὶ ῆσ6,-- 
δῶγο 0 08 Ὠοη6 οὗ ἰἷ8 εἰ χηΐϊβοδῃοθ: (ΠΥ ὃθ- 
ἴοης ἴο 186 “8}} (μη 8, νυ ΒΙοἢ διὸ ἔγοτι αοὰ δὰ 
τὐτουρὰ Ομ τὶδί, δηὰ οἂμ ἰηβίοιὶ πὸ ᾿πΊΌΤΥ ὍΡΟΝ 
ΟΌΡ π6 7 ̓ἰἴ6, τ ἰσἢ 88 αοὰ ἔον ἰἰα οὐ͵οοὶ, δηὰ 
ἷδ πιοἀϊαιοὰ ἰπτουκὶι Οτῖδί. Το ἀλλά 88 σδδρ. 
ἷν. 1δ. 
9 ὀχργοβϑαίοη “"ἰ8μὸ Βδίμον," ἱπάϊοαδίοα ἐμαὶ 

πρῖοῖ Ομ νἰβιϊδηδ μᾶτο ἰὰ αοὰ. “1 Ὀγΐηκδ οὐἱ 
ῬτγοιιληθοϊΥ τδ9 οοπίγαδὲ Ὀοίνοοι ἰμ0 διδηᾶ- 
Ῥοϊπΐ οὗ ὑἰμὸ πΒοδὲ θη δηὰ ὑπὸ Ομ γιοίϊδη ; ἴον ἴῃ 9 
βοδέηθη δΥθ 20 ἔδίμπον ἴῃ {πῖ8 δοῆβο, Θοὰ 88 
Ὀφοθτθ αὶ ΕΟ; ἰο ΟὨγἰβιΐθηβ ΟὨΪΥ, ὉΥ͂ τάδ ρ- 
(ἰοη." ΝΈΑΝΡΕΒ. ἔσοπι {818 ῥσχοοϑοὰβ ἐποὶσ βρὶ- 
τί α8] ΘΒ ΠΔΘΒοοά; θῆσθ ἰὸ ττῶϑ ποὶ ὨΘΟΘΘΒΔΙΥ ἰὸ 
δὰ: διὰ πὸ ἔγοιῃα Ηϊΐτ;" δηὰ {πὸ κἰδίϑιηθηῖ: 
“πὸ υηἰ0 Ηϊαλ᾽ 85 1(8 Τομἀδιϊου δἰσοδὰγ. ΒῪ 
ἐμ8 τοτάδ, ““ἤγοπι Ηΐπὶι᾽" (ἐξ οὐ) Θοὰ ͵5 δοὶ ἔουί ἢ 
88 6 ογοδέλνθ ΒΣΙΒΘΙΡΙΟ; θαὺ {Π|689 ΔΓΘ ἰο ὃὈΘ 50 
Ἰλῦτ σοηδίγυθα δοσοτάϊης ἰο ἰδ6 Ῥαπίμοίθιϊο 
ΘΟ οἵ οἸραπδίΐου, ἰὴ 86 σογάδ, ““ὑηΐο 
Ηϊω " (εἰς αὐτόν) σδῃ ὃο ἰδίκοῃ ἰο ἀοποίθ 8 οοῦ- 
Τοδροπάϊης, δυδογρίϊοη οὐὗὨ 411] ἐδμίηρβθ πὰ Ηἰμ. 
Βαὶ τ86 4 81} ἐδίη χα," τωτϑὶ πῃ ΟΝ οἷδυδβοθ Ὀ6 
ΔΙΙΚὸ υηδογδίοοα, οὗ ἐπ δυδὶ ἰοία] οὗἩ (πο υἱηὶ- 
ΤΟΣΒΟ, δὰ Ὀ6 τοΐοσγοα ἰο δ πδίυσϑὶ ογοδίϊοῃ, 
τΠ096 Ἰηοαϊαίονῦ 8 (μ6 ϑοη οὗἩ ἀαοὰ (δορ. 00]. ἱ. 
16), δὲ 88 Ἰῇ08} 88 Ηο ἰδ8 {86 Μοάΐδίοσ οὗἉ {16 
ὩΘῊ 5ρί γί} 8] ογϑδίΐος, τ σα ἷἰβ τα ρ] θὰ ἰῃ “πὸ 
ἰδγουσὰ Η πὶ (ὁοπιρ. ἘρΡἈ. ἰΐ. 10). [πα ἡμεῖς 
εἰς αὑτόν, Δῷ Ὑ6Ὶ1] 88 ἰῃ ἡμεῖς δὶ αὑτοῦ, ἰδ9 
ῬΔΓΔΒΘΟΪΟΧΥ͂ ἔπγπ5 ἱπίο ἐμ9 ἀδιῃο:βι δε γο, δα ἴῃ 
οἰ, τὶ, 18. Το ἰδκο εἰς αὐτόν, μπίο Ηήη, 88 
ἐφυϊταϊοηὶ ἰο ἐν αὐτῳ, ἐπ Ηηπ, ἴθ ὉΥ ὯΟ 6888 
τεαυϊγρὰ ὈΥ {86 ΤαἸδίίοι οὗἩὨ μ6 ἔνγο ΡΏγϑδοβ, δπὰ 
δ ΘΟΏΙΡΩΡΥ (0 υϑᾶζθ. [Ιὲ ἀρεϊχπαίθα ἤθγῸ ἰδ9 
ἀοδιϊηδίϊ ἢ. ΟΥ ἰθάΘ ΠΟΥ ἰ0 οοτηπιπηίου τὶ τὰ Θοὰ, 
δυὰ νῖ1ἢ ἐπ ῖ8 0 (10 τοσοχηΐίου δηὰ ἐπ 6 ΒΟΟΣ οἴ 
ἀρὰ, Βαὶ ὈΥ “πο ἴῃ ἰμΐθ δΘοπποοίίΐοη, τϑ 8.90 
᾽0 υπἀοτδίδηα, ποῖ γλθῃ ἐπ ζϑηοσαὶ, αἱ ὈΘ] ΘΟ οΣΒ. 
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--Απὰ ὈΥ [δ6 ἰογπὶ “Ἰογὰ᾽ 88 ἀἰϑι ρυ θα ἔγοτα 
“«(Οοὐἀ;,᾽" δο ἰηίοπαὰβ 88 110 ἰο ἀθὴγ ἐδμὸ αϊνίῃθ 
θαυ δ}, ΟΥ [80 ΘΒ8θῃ (181 αἰγὶ πη ν οἵ 688, 88 ἢθ 
ἀοοδ ὈΥ ἰὸ Ῥ'γα89 “" 1 πγοῦσὰ Ηἶπι,᾽" 88 ἀϊδιΐη- 
Κυϊδθα ἔγοιι “τοι Η πὶ: Β1Π06 (86 4]}}- 6 Π|- 
Ὀγδοίῃς ομδσδοίος οὔ Ηἰβ τηϑάϊδίουδὶ πΟΥΚ, ΓᾺΡ 
ἸΏΟΓΘ ἰμδδὴ ἴθ {1110 “μοτὰ  (δοιιρ. ὁ. ἱ. 2.) 
Ροϊηΐδ ΘΟΠΟ] δ 6} Υ 10 {818 τ ΥῪ ἐμίης (οοΡ. Οβὶ- 
8506 Γ ἢ, ]. δὰ (1688. ΡΡ. 88 δπὰ δ]). ΑἸποης (μ9 
δον ἘῺῸ βδροΐζο Ογϑοΐς, κύριος, οτὰ, νγᾶϑ αὶ ἀθ- 
βἱχηδίϊου οὗ 0 ονδ δἰ πι8ο} . [ἢ (μἷ8 ἰοχὶ (ἢ 
Ὑ, 8019 ὑμοίδίΐο, ΟὨ τ βιδη δου ΒΟ ΟΌΒΠ 685 ἰ8 Ὀγου σις 
οὔἱ. ΒΙΠγοίὰ δηὰ ΟἸδδυβοι πο Γὸ πὰ δὴ ὀχρο- 
δβἰίοι οὗ ἰμὸ ἀοοιτὶπο οὗὨ ἰπὸ Τυϊπὶν; ΜΟγοΡ ἀἷ8- 
Ῥυΐοθ ἰϊ. ΟοΡΙδΙΥ γγὸ ἀο γνἱοΐθῃσθ ἰο ἰδθ τογὰβ 
1 πὸ ἰπδίδί οἱ ἀοίϑοϊ της ἤθγὸ δὴ ἰηἰθηϊίοη ἰο βοὶ 
ἔοτι {μ18 ἀοσίσῖῃο; 18 Τππ δι θπί 8] χσοϊαι  0η8, 
ΒΟΎΘΥΘΥ, 816 Δ}] βοσο ἀοποίοὰ. “04 ᾿8 ἐδ οτὶ- 
κἶπ8] χκτουπὰ οὗ 8]} οχϊδίθησο, Ὁ σὶϑὶ ἰβ 89 τηθ- 
αἰδιΐηρ ρυϊποῖρ]θ, δπὰ Θοἀ δρδίη Ὀθοοσηθ ἢ δηα] 
08.0.89 οἵ 81} ἱΒγου φῇ [μ6 ορογδίϊου οὗ ἔς Ηοὶν ϑρὶ- 
τὶς," ΝΈΑΝΡΒΕ. [π τδδὶ {0]10}}8 (86 δροβί]θ (Ὁ ΓἢΒ 
ἰο σοῃϑίάἀον {89 ὑχδοίΐυβδὶ δ] 49 οἵ {6 αποδίϊος, ἴῃ 
γοχεσγὰ ἰο τοΐγαϊ πίη Τγοῖὰ οδίϊῃρ [ῸΓ [}}9 Β8 ΚΘ οὗ 
(9 ψοδΟΣ ὈΣΘίΤ ΘΕ. 
κε. 7. Βτοῦ Ὑδδὺ 88 Ὅθθη βαϊὰ ἴὲ ἴθ γἱδὶῃ 

ἐδαὺ ἐδὸ δαϊΐηρς οὗ δδοσὶ βοίδὶ Β68}} 858 707. Ὁ γὶ8- 
ἐΐδηϑ, ὉΥῚ σϑᾶβου οὗ ἱβμοὶσν μίρμον βίδηά- ροϊῃί οὗ 
ἔδιι ἢ, τὸ το] χίουβ βἰζηϊἤσδπος Ἡδδίουον, δπὰ 
Οδἢ ὍΘ δοοογαϊηρσὶ ποϊδίης ἀοδ)ης. Βιυῖΐ, Ὦθ 
οοπίΐπαοδ, (Π8 ΘΟ ΒοϊΟυΒΏ 688, ἐμὲ8Β Κπον]οαρο, ἰδ 
ποὶ ἴῃ 4}]}. ΤΉΘΓΘ δΔ.Ὸ Βοη9 Ὑ080 Ο τ δια 
ἔδιυ 8 ποὶ γοῖ 80 οῃηδηοὶ ρδιϑα ὕγοιῃ {6 τοὶ σου δ 
οοηγϊοίίοηδ οὗ ἐμοὶν οἷὰ Βοδίμϑιη βἰδῖθ, δὰ 80 
8.6 6.}}} ἴῃ {80 Ὀοπὰβ οὗἉ ὑἱμοὶν ΤΌΣΟΣ ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ, 
τοῦ] οὰ Ὁ. μοϑί μοι ἰάθῶθβ. Τἷ8 τὰ ἴῃ ἴδοί δ 
Ἰμβγτΐν οἵ ἐμοὶ 9 Ἰ ἴθ, δηὰ οὗ ἱμοῖν Ομ τ ϑι᾽ ΔῺ 
ΘΟὨΒΟΐΘΠΏΟΘ,---γοί δὴ ἱπῆδττηϊ υ ἩΔΙΟΝ γ͵ὸδ8 ἰὼ ὯΘ 
ἰγοδίεἀὰ υῖϊ τοὶ] μοδΒ δηὰ οοπδβι ἀθγαίϊοῃ :-- 
ἙΞΟ Όοὶὶ τμοτο 16 ποῖ ἐπ 41} Βα Κηον- 
ἸφΦᾶᾳ6.---ἰῃ γοΐογθησο ἰ0 {8.6 ϑοοιηΐὶῃρ οοῃίγδάϊο- 
ιἰομ Ὀοίνγθοα {μπὶβ δηὰ Ὑογ. 1, σοηρατο ἩΠδί 18 
δαϊὰ οὰ τοῦ. 1. Τὸ δυί]6]90 Ὀοίοσο γνῶσες, 
ζηουϊεάσε, ἰμἀϊοαίθ8 ἐὺ 88 οὔθ Ὑὶο ἢ88 8ὲ Ὀ6ΘΠ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ, δηὰ ἰβ ϑαυϊναϊοηὶ ἰο ἐλῥ.---ὴ)0 δῃ - 
(οι Ροδβἰεϊνο δἰδἰθπιθηί 18 ἰδιτοἀμπσροα ὮΥ δέ, πὰ 
ἰηἰτοἀυσοὰ πῃ δυο ἃ ΣΏΘΏΠΟΡ ἐδπδὶ ἐπ τϑϑϑοὴ οὗ 
(89 ἩΘΘκ 685 Οὗ ΒΟΙη6, ῬΟΥΒΔΡΒ ἃ 58128}} Ρογίΐοη 
οὔ 9 σμυγοι, ΔΟΠΒΡΙ σΙΟΌΒΙΥ ἈΡΡΘΆΓΆ. --- Βτιξ 
βοῖδϑ πὶ οοῃδοΐθιιοθ οὗ [89 ἰᾶο] Θνθῇ τι;- 
Ε1 ον ϑαῖ 85 ἃ τη οὔοσϑᾶ ἴο 8 60] .--- 
ἰδογοίοσθ, μοὶ 88 δοϊθχηοῃ ἤοσβη, Ὑῃϊοῦ “88 8 
ογοδίωσο οὐὕ Θοα ἰδ κοοά᾽" (1 Τίπι. ν. 4, Θοπιρ. 1 ον. 
χ. 26), Ὀυὶ 88 βοπιοίῖης ὑπαὶ που]ὰ Ὀτίπας ποτὰ 
ἰπίο γοδὶ οοπηθοιίίου τὶ ἀοἸδέγυ, (Οϑἰδῃἀ61). 
Ασσογάϊης ἰο ἰδ9 οτάὰον ἰδ (80 τοοοϊτϑα ἰοχί, (μ9 
ΜΟΡὰδ “011 πον Ὀσίοπα ἰο 80 γοῦὉ ““οδἱ;᾽᾽ 
δὶ ἴον οἰ εἶσ8] γθϑβοπβ, ἱμ686 νγοσὰβ οὐρὰ ἰο ὉΘ 
Ρἰδοοὰ Ὀοΐοτο τοῦ εἰδώλου, “ἰλε ἰαοἱ,᾽ δπὰ [πὺ8 
ἰδ κϑὴ ἰο αὐδιγ τῇ συνειδήσει, ἐπ οοπδοίεποε, ἴὸ 
πΒῖο 1 ἐπ δἰἰδοιμοὰ τἱϊπουΐ {86 διίΐοὶα, δοοονὰ- 
πᾳ ἴο οἷαβδῖίο Ὀδᾶῖο, δηὰ δ8 ἴπ 2 Ὅσον. χὶ. 28; 
ῬΒ]. ᾿. 26. (οοπΡ. Μογον, [Ηοἀκ{6]).---- Συνειδησις 
ἃἀοθδ ποΐ τϑδῃ ορἰῃπίοη ἰῇ χοηθταὶ, ΟΥ ἡυὰφπιοηί, 
ΟΣ οομυϊοίίοι, Ὀαΐ, 85 ὉΠῚΓΌΓΙΩΪΥ ἴῃ ἰδ Νεν Τ68- 
ἰδιηθῃί, 10 ΤηΘΘ 8 σοηδοίεηςε, ἢ ὈΘΥΒΟΠ᾽ 5 Θοηϑοΐυι8- 
Π0Β8 ἷπ 8 ἸηοΓα] δηὰ γοϊ  χκίουβ δβροοί. Συνειόήσις 
του εἰδώλον, ἴθ, ἀοηοίοβ {818 σΟηΒαϊΟου ΒΒ 638 ἃ8 
Βατνίης ἴον ἰϊ8 σομίθηΐβ οὐ οὔὈ͵οσί, Δ 140], δπᾶ 
(μδὲ ἰοο, δοοοσάϊηςς ἴο μα οοῃίοχί, 88 ἃ γᾶ] ἰῃ- 
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δυσηίΐα! ΡΟΣ, ᾽π8[ 88 ἰῃ 1 Ῥοί. ἱϊ. 19, συνειδήσις (8 φ᾽ο88 συνίστησι); Ὀαὰὲ ἐ}8 Β88 πο Τουππάαίίοη 
ὑεοῦ, ἸηθΔΒ 8 σομδβοίθησο ἱεδδιίγιης οὐ οὐ. 
Ἠόοτθ ἰς ἀδηοὶοϑ 8. σοηβοΐθῃσο Ῥοββϑθββοα 1 (ἢ 9 
ἰάδω (παὺ δὴ ἴ40] 18 6 γθ8] Ὀεΐπρ; 80 ὑπϑὶ (ἢ18 
ἰάδα ἱπῆυθησοθ εἷβ ἡιάρημοπὶ ἱπ τοραγὰ ἴο ἢ 18 
οοηάιοὶ: δὰ ἴῃ {πἰ5 6856 1ὺ δίδω 8 (πὸ οδίληρ οὗ 
ἐπα ἤοβῆ, 88 δὰ ἱπητηογδὶ, δἰ δαὶ δοὶ, δἱἑοσίπς ἴδ 6 
Ἅν}}016 χοὶϊἐκίουβ βίδίθ δὰ γοἰδίΐοηβ οἵ ἐμ (8 γ]18- 
ἰἰδὴ ΠΟ θαΐβ, Ὀθοδαβο ἰΐ 18 (86 οαϊϊηρ οὗὨ βοιὴθ- 
(ΐηρς ουπποσιοά πίὶτἢ αὶ υϑυ Δ] 6 Ἰάοἱ, δὰ {6 Γ6- 
ἴοτο ἀδῆϊηρ ἴῃ ἰΐἰ5 παίυνο.---ϑ8πηᾶἃ ΒΘῚΣ ΟΟμ-] 
δοϊΘ 09 Ὀδίηκ νγϑδ]ς.--- Τὴ6 τ ΘΑΙΧΠ688 18 ἔοιιπα 
μι τ|19 ἔδοῖ ὑπαὶ τὲ σαπηοῦ ἀο! ν8ν ἐἰ86}7 ἔτοπι (ἢ. 686 
4136 ποίΙ 005: ΠΟΙ ἈΒΒΌΆΓΘ {86 ῬΟΓΒΟΩ ΟὗἉὨ ἴῃ: ΘὨ ΓΘ 
Ὠ0]}}}Ποατοη οὗ ΗΪ8 τοϊδίϊοηϑ ἰο 14018 δῃὰ ἰὸ 4]] 
(μοῖν ἀοδ])ηρ ἰπδυθησοβ ὈΥῪ 8 γ6]] ΒΡ ἢ 
Ομ γὶϑι, οὐ; οὔ (ὴ6 τοβιογδαίίοῃ οὗ [15 ὑσ τ αὶ 05 
ἰο αἀοα, δἃ σοπβοα ΠΥ δἰδοὸ ἴο 186 ἰοίδ)} ιν οὗ 
8}} (ΐρ8, 88 ἀδροπάθηϊς οβ αοα αἱοῦθ δπὰ Ὀὸ- 
Ἰοηρίης ἰο Ηἰπι (πίστις--- οι. χὶν. 28). ΒΥ 
ΧΟΘΒΟΏ οὗ (818, 8 ΘΔ 688, ἰὑ--ἰὰ ἅ68]98-.- 
ἃ. 6.. ὈΥ ὀδιίης. Τὸ ἀοβ]οιιθηῦ ΟΠ δἰ δίβ ἱπ ἃ 
οοηνϊοίοα οὗ σα}, {89 σοηδοΐοησθ Ὀεΐηρ ρου Ὀ]6 ἃ 
ὈΥ ἃ 860η86 οἵ (μὲ )͵ϊνῖπο αἰδρίθαδυνο ρουυδαϊηρ 
ἰι, ““Οοηδοίοῃοθ---ἰ 9 ΠΟΤᾺ] Βοης(ἰτη πὶ οὗ ΠΟΠΟΣ 
--ἰὰθ ναισμηλῃ ΟΥ̓ ΟΡ ΙΔΟΓΡΔῚ ΡυΣΥ, ἰ8. 156] 
ῬυΓΘ 80 ἰοπ 85 1ὑ του ηδ γα ἰ0 ἐΐ8 οσὰ ἀοῖον- 
ΤΑΛΠΒΪΟη8; ποπσθ μολύνεσϑα, (ὁ ὃς ἀεἤίεα, 1Β ἃ 
βίγικίηρ ὀχργοββίοι, ἀθποῖίηρ (0 ἀεβοογδαίϊου οὗ 
{πᾶῦ τ σι δοοογαϊηρ ἰο [(8 ηδίατο δηὰ ἱηιθῃξ 18 
ΒοΙγ.᾽" Οδιάνθεμ. [να ἰδκο (μ6 τοδάϊηρ συνη- 
δείᾳ,----ν Ἀἰο ἢ ΤΔΑῪ ὈΘ6 ἃ σοτγϑοίοῃ [ὉΡ συνειδήσει 
οῃ (80 στοιπὰ ἱμαὺ ἰὰ 85 Ὁ Β. 1806, ΟΥἩ 6Ἶ86 8 
Εἰοθ8---ἰἢ βθὴ896 πνουἹὰ 6: “ΌΥ 86» ΒαθίϊυΑ] 
Ἡοηΐθἀη685 (0 ἰάο]8, ἑἐ, 6., θεσδῦβθ {ποὺ Βδὰ 
ΒΗ ογίο δσουιδίομμοα ἰδοιηβοῖνοθ ἰοὸ :άο͵8, δὰ 
Βοριὰ ᾿πϊογοουγθο νι ὶϊ (θα, ὑ86 ἰάθα οὐ ἐδοὶσ 
ῬΓΘΒΘΠΟΘ, Θϑροοίϑ}]ν ἴῃ 86 οαἰΐης οὗ (80 δβαογὶῆ- 
918] 6 βϑῃ, ν8δ ἴο (βοπὶ 8. ΘΟ ΠΟ 0Π6.᾽ 1Π ΔΗΥ͂ 
ὁδπθ (μ6 θεαίϊνο βῆονβ ἰδ σγτουηὰ ου ὙΒῚοΪ {110 
ἀοβ]οπιθηὶ ἰδ ῖκοα Ό]ν09.-- ΑἸ ν {818 ὀχροβίι οι οὗ 
116 Γ68] [δοίδβ 'π 116 6.56, Β8 Ῥσχοδθθᾶβ [0 δχσ ιοσχὶ 
(89 ΟοΥἑ μι 8η8 ἐπ γϑύθγοποο ἰοὸ (86 οοπάιϊιοι νυ ΒΟ ἢ 
18Π0 Ἰπογθ ᾿ἰὈ6γα]-πὐϊηἀοἀ δπιοπρ ἔμ 6πι, οὐσῶν ἰο 
δορί. Απὰ ἤχει οὗ 4]] 116 ροϊπίβ ἰο {86 υἱΐον ἰῃ- 
ἀἰδέγθησο οὗ {16 πιδίίον οὗ οδιϊπας οὐ ποὲ οαϊϊηρς 
ἴῃ ἃ τοϊϊσίουβ ροϊπὶ οὗ νον, δηὰ οαΐϑ οδ΄ 4}} ὑτο- 
ἐοχί ἔοσ ποθὲν πη νν Πρ π 6 88 (0 δάαρὶ {ἢ πιΒ γ 68 
ἰο 1.6 να κΚ. 

γξεβ. 8. Βαϊ τχηθαῖ ὙὙ11}} ποῖ αθϑϑοῖ οὖς τ6- 
Ἰαϊίοῃβ ἴο αοὰἂ; ἔοσς Ὡϑέϊδοσ ἐξ τὸ ϑαὲ δσϑ 
Ὅσο [89 σοΣΒΘ; πϑὶῖδοσ ἐξ τ δῖ ποῖ 819 
Ὅ76 ἴδ ὈθτῖοΣ.--Ἴἰ 15 ποὶ ἐο 0 ἀϑβιιιλθὰ {μδὶ 
Ῥβϑὺὶ 8 βογθ οἰείηρ (Π9 Ἰδηρῦδκο οὗ (6 Οοτγίη- 
(8 18η8 ὑπ βοῖνθβ ἰῃ υἱπάϊλοδιίοη οὗ ἐμοῖσ θαϊέπος 
οὗ ἰ40] βαδοσϊβςοθβ [Βδγη 661}, βἷποθ {μθ.6 18 Ὧ0 20 Ὑ- 
Τη]8 οὗ οἰ(αιΐοπ. ΝῸΡ ἀθ68 ἰ8η6 βιυρροδι(ϊοῃ οὗὮ 
Οεδυάοσ, (μαὶ μο 18 πϑγθ οὈνίδεϊηρ τῆ6 ΒΟΤΈΡ]08 
οἵ 86 παυτον-τἰπἀοα ἀρτοοὸ νυν Οδἰδη θ᾽ 8 ον 
ὀχροβίιϊομ Ὀσῖβοῦ οηνασά. [Βδίμον, δ 'β 18 υ- 
ἵηρς ἀονῃ 8 Ὀγοδὰ ρῥυίποὶρ]θ, δρριϊσδῦϊο ἰο αἱ} 
ῬδτίῖοΒ, βῃονίηρ (86 τυϑαὶς ἐπ: ΟΥΤῸΣ οὐ (δ θὶγ 
ΒΟΡΌΡρΙΘΒ, δπὰ (μ6 Ββίγοηρβ ὙΒΥ [Π 60} οὐρα ἰο 86- 
οομηπιοάδῖο ἐπ οιβο]νοα ἰο (ἢ ψΘΟΚ, δὰ ποὺ ἰη- 
βὶδὶ οα (δ οἷν σὶρῃί8β. Τΐβ ἰδ Βμο ἰπ [86 δο]60- 
ἰϊοῃ οὗὁἨἩἁ ὠπογάβ, δπὰ ἰπ {86 τογο ογέ(:68}}} δρ- 
Ρτογϑὰ οτὰϑν οἵ (0 ἔνγο Ἰαέίον ο]8 808]. ΤῈ δέ 
18 Βοΐ δαγογβαίϊνο, δὰΐ Ῥγοργζοθεῖνθ. ΒΥ "ΏΔΗΥ͂ 
π εἰ ἴΒ οοῃδίχιιθα 88. ῬγΘΟΙΒΟΙΥ οααϊγα]θπέ 
ἴο συνίστημε, ο τεσοπεπιοπαά (ΕΪΟᾺ 460 ΔΡΡΕΘΥΒ Ἰἢ 

ἷῃ υϑῶροθ. 189 1468 ἰδ ποὶ ἰμδί οὗὁὨ ἃ ρῥγοβθηιμθηὶ 
Ὀοίοτο ἀοἀ 85 ἃ ρυπί(νο ᾿πάρχο (δοπίθχι), μ0γ 
ὑμδὺ οὗ δὴ Οὔ υ ἢ α ἐπ Βδοσῖδοο (οἢ δοοοιῃί οἵ τὰ 9 
Βα] θοῦ βρῶμα, ἰΐ ποίλης 6166), ΒΟΥ γοί (ἰδὲ οἵ 
ἃ Ρτγεβοῃϊδιίοῃ οὗ οὔθ᾽ "ὶ Β6 Γ [ὉΣ βδυυΐοθ (0. ἰδ 
Βϑδί)θ ΓΘΆΒΟἢ); Κϑέθμον 1ὑ [8 ἐμαὶ οἵ Ρ] δοίης ἰδ βρε- 
οἰδο γσοϊδιΐομ, 88 υοζ πιδάϊα, 80 ἰδαΐ {116 ἵνο 10]- 
Ἰοτγί πες οἰαυδο8 τὺ ὈῸ δυδβυσηθὰ υηάον ἰι. Αο- 
σογαϊη ΡΥ, {86 ταοδηΐϊηςς ἰδ: “1βοϑὺ ν1}} ἰὼ ὯὨῸ ἯΔΥ 
δοοι ΟΟσ σι δι οὴβ ἰὸ ἀἀοὰ; ΠοΙΓΒΟΓ 80 (δαὶ ν 
888}} 1059 βίδπαάϊηρ τ ιῶι Ηἶτὰ ἐρ 6886 ψὸ δὶ ποί, 
ΠΟΡ 80 {ἰι|ὲὲ γγὙ6 88.8}} Ὀθ ὨρέΐοΣ πῃ Ηἰ8 βἰβεὶ ἴῃ 
6880 Μὰ δι. [δο ΑἸέίογά ; ὑβουχὶν ΟἸδβῃ., Κοθίῃ- 
βοη, Ηοάρο, Β]οοπιῖ,, ΚΘΟΡ ἴο ἰδ6 Θοτοζποῦ Γϑῃ- 
ἀονίης. ΤΠ 0.6 ρίνοι δῦοΥΘ μ68, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, (86 ἀ6- 
αἰάφὰ δαἀνδηίαρζο, δδ ἰύ βϑυϊὶβ ψιλὰ {πὸ [Οἰ]οΝ ἱπς 
οἶδυδθ8 81:κ6]. Τδΐδ ὀχρίδπδίϊοῃ οἵ παραστήσει, 
ΒΟΜΘΥΘΙ, ΒΥ, ῬΟΣΒαΡΒ, Ὁ0 ἰοο δοβίσϑοῖ, δηὰ γ9 
ταὶ ἈπάρεΪΔΥ ἱέ ἢ ἃ οοπϑορίΐοῃ οἵ Οοὰ 88 
διαρο, δὰ χοραγὰ ἐδθ Ῥγθβϑθβίδιῖο 88 ἰδκίης 
Ῥίδοο Ὀϑίοσο Ηἰπιὶ πὰ (αὶ σδρϑοὶίγ ; γοί ἰΐ πιυδὶ 
ὈΘ ἴῃ βο ἃ ἯΔΥ 88 0 διηϊἐοἱρδίο διὲκο ὁ ἴδυοτγα- 
19 88 Μ}6Ὸ}} 886 δὴ υπΐδγτοτθῦϊο ᾿υὐχοηι. ΤΠ} 
80Πη86 ΨΟΙΪἀ μθη 6, (δαί ταοδὶ δ πὸ ἰηδυδηοθ 
ὍΡΟΒ 6οἀ᾽8 Ἰυάρηπιοηΐ ΘΟΠσΟΣΩΐῃρ τ18, ἰο ἀοίεῖ- 
ταὶῃθ δξ ἰπ ὁη9 αἰγϑοίδοῃ οὐ {8:6 ΟἸΒΟΣ (αἰεί ἴ0 
Βοπι. χὶν. 17). 8.0 Βϑηροὶ: “πεῖ ἰ0 Ρ]6886 
δἰπὶ πὰ ἠυάρηιαπὶ, πος γαὺ ἰο ἀϊδβρίθαϑο λιἷπι.᾽" 
“Ῥαδὺ] σϑιρὶ 8 ἐποθ9 Ὑοὸ δίϑ 1ἀ0] βδογίβἪοε ουἱ 
οὗ ορροβίιίοιῃ, ἢ ογάον ἰο ἀοιπμομϑί γαίο (μεἰρ }106- 
ΓΑ]- πὶ πἀθάῃθ88, ἐμῶὺ ὑπο ὈΥ {18 Ἰοδὴβ ΜΟ6 
ποῖ τοπαθγοὰ ρυΓον δηὰ μοίον.᾽ ΝΕΑΚΌΣΒ, 

γΕΆ. 9-18, Ηογοὸ ΖΟ]]ονθ ἐμ 6 ΨΔΡΗΐπρ 1861 
δζαϊπϑ 81} σοὶ] 988 1586 οὗἩ {π6 Ἰἰ Βοσγ [8 ΌοΥα 88- 
Βθ6γ(041, ΟΥ οὗ Βυ ρου ον ̓ μ 6] βθηοθ [ἴη τοβασὰ 10 
1.7, σγτουπαάρὰ Ὡροὰ ἰμ9 ᾿Β)ΌΣΥ ψ ῖοΒ πουἹὰ 
{ΠΒΘΡΘΌΥ δοοῦὰθ (0 ἰπὸ ΘΘΚΚΟΣΡ Ὀχοίδγοη, τοδυὶ- 
πς ἰῃ μροδί σοι 688 οὗ εἰϑοίϊοη, δπα ἰὰ ΒΟΥΟΤΘ 
οὔφῃσθβ δρδὶπδί Ομ γῖδὶ Ηϊπιβο]ῖ.--- Βα ι.--- Το δέ 
18. πού ΤΏΘΥΘΙΥ ἰγαπδιίζοπαὶ, θυὺ διὸ δαυθσβδίίυο, 
φ. ἅ., " θαιίηρ 8πὰ ποὶ οὐἰϊμῃ, ἃγο, πὶ {π ΟΣ ΒΘ Υε8, 
ἸΏΟΥΔ]Ὺ ἐπα οτϑηῦ, Ὀυΐ,᾽ 6έ6.---ἰΔ].6 Ὠ6θἃ Ιοδὶ 
ΥΟΌΣ ΡΟΎΘΕ. --- ᾿Ἐξουσίαξεαιρον σ ἴο ἀο οΥ ἰοῖ 
Δ]0Π6---Ἰ ὈοΓΥ οὗ ομοῖσθ ϑρεϊπρίηρ ἔσομι (ΔῈ ἰη- 
αἰογθαῦ ΘΠγδοίοῦ οὗ ΔΩΥ͂ δοὶ ἰὼ ἃ χοϊϊζίουδ 
Ῥοϊηϊ οὗ γἱον---ὈΘοοῖ9 ἃ δι ΠΔΌ]:ρ--Ὀλοοὶς 
ἴο [89 νγϑϑϊὶς.--Πρόσκομμα, απῷ ἱλὲπῷ ονεν 
ιρλϊοὴ α »εγϑοῆ ϑειμηδίεα ἀπά 7αἰέφ; ἈδτΟ, δὲ θ068- 
ϑίου ἰ0 δίῃ ΌΥ δι Δι ΘΒ δα ἱπο]ϊηαιΐοι ἰο ἐμηὶ- 
ἰδίο οοηἀιποὶ ὑπαὶ 18 ἐὰ οοηῆίοι τὶ οΘοπβοΐθησα, 
--ἰ““ἃ Ῥγδοίΐοθ δΌΟΥΟ 68}} οἰβοσβ ἀδηρβοσοιδ ἴὸ ὃ 
ΟὨχλϑιδη.᾽ ΑἸροπρ͵]. (Οοαι. μοι. χίν. 18, 20). 
ΤῊ Β6 δὶ ὁῃ90 Ὄχρ δίῃβ τροσο 1Ὁ]]γ.---Εἰος 17 
ΒΩΥ͂ ὨΛΒΙ,---ἶἰ δ., ΔῺΥ ΟὯ0 ἯΠπ0 ἰδ γγϑδὶς ἰὴ ἰδ9 
8680 ΘΌΟΥΡ χτηθπίϊοξθα.---800Θ ΏΘΘ Ὁ) 0 Βδδὶ 
Ἰτπουσϑᾶβθ (οθμιρ. γον. 4) [“ΤὨλθ δϑοπια ἰὸ 
ἱπΡῚΥ ἐπδὺ τὸ νγοαὶς Ὀσοῖ Ὁ 18 σισασγε ὁ} 18, θὰ 
ἰοολϑ ὧρ ἴὸ ἐλ6δ6 ΔΒ Β.0}..᾽ Α.,}.}.--πἰἼὶξ δὲ τηθϑϑῖ, 
[κατακείμενον Ἰ᾿ὶϊ. σεεωμκεδεπί, ἰῺ9 πϑδῦδὶ ροδίασο 
δὺ πι681}8].---ἰ δὰ 140] α ἔΦΙΏΡ]Φ.--- Εἰ δωλεῖον, απ 
ἑαοἱ ἱεμρίε, δι 88 ἴῃ 1 Μδοο. ἱ. 60; χ., 88. 
[““Τλῖδ 18. ὁ ἰϑγῖὰ υδϑεὰ ΟΗΪΥ ὈΥ δον δ Ἡ  ΟΣΒ, 
ΔΡΡΑΓΘΏΙΠΨ ἐὸ δγυοὶὰ εἰρεὶ χτιαίλης, Βοδῖ θα. ἰδ18- 
Ρίεβ ὈῪ (διὸ βαστϑὰ ποσὰ ναούς, υδοὰ ἐο ΟΧΡτοδδ ἐδ6 
ἰστηρ]6 δὲ Φοξυβδαίθσι. [0 ἰβ8 ἃ κὶπὰ οὗὨἨἁ ρδζοὰγ οἱ 
86 βδζῃηθϑ οὗ ἰθ}}68 δ ἀετέγοα ἔγοιι ἰδς ἀἰνιηὶ- 
(99 ἰο τ λΐθ (80 ἃσὸ ἀϑάϊσαίοα.᾽" ΒΤΑΚΙΞΥ]. 
Τρῖ8 οχίσγοσοθ οχουύοίδε οἵ ἐθοσὶγ Β9 Πόσο ἰοιιοδευ 
ὌΡΟΣ ΟὨΪΥ ἱπ τοΐοσϑαϑο ἴο δΐδ ρσχο)ι τοῖα] ἐοπϑο- 



ΟΗΑΡ. ὙΠ. 1-.18. 17ὅ 

αυδῆσο8. [{ 18 ἴῃ χ. 14 ἰμαὶ δ ἥγδί! θοπλο8 ἰο 
ΦρΡΡΟ96 ἰΐ Ὑὑγὶ ἢ} Θαγα δὶ αἀἰθδιι βίοη8, αϊον 6 ᾿λ8 
οαϑὲ Ἰέσϊ ἀροῺ ἰὺ ἔγοπι δηοίον δἰάθ. ὅοπιθ 6χ- 
ῬΟΉΟΥΒ, [90 Γ ἴπ9 88 οὗ δραίϊϊῃρ ἰδ9 βοδη κα) οἵ 
δῖον ῬγοσΟΘάΌγοΒ, δοηβίγαθ εἰδωλεῖον ν᾿ ἢ 4. ]ο64] 
εἰχεϊδολιίοη, ταῖς ᾿ς πθῶῃ ΟὨΪΥ ἃ ἴδαϑὶ ἔυτ- 
εἰπδὰ ψ1} 1.0] 5801 8068: Ὀυΐ 18 18 σοΠ ΓΩΥΥ 
ἰο αϑῶζο. ΟΥδογδ (Ο9:8η460) ἰδο ἰὲξ ἰο ἀθηοίο 8 
βοτί οἵ ἀογβοϑίΐο οἰ ροὶ, γθτο βδογϊ οὶ] ἤθλβϑίϑ 
ΜΕΘ δ0]ὰ : ψῃϊοὰ 18 οὶ ἱμπιρο0551:0]6, Ὀυΐ ὙΟΡΥ͂ 
ὐοαυιζα!. Α58. ὁ συΐϊο, 86 διογι οἶα] ἴοδι να 8 
ΕΓ δογίδὶ ΠΙΥ οὐϑογνθαά 15 ἴθ ἰοπιρῖθ, ΤΠοὸ 
οοηδβεαυθποθδ οὗ Ὀδ οἰ 6 Ομ νι ϑιΐδη δὲ διιοὶὶ 

δτο ἱπίγοἀυοοὰ ψίιιὰ 8ὴ ὀαγηοβί ἰηίοτγγο- 
ξιιῖνε. ---Ξ. 881}} ποῖ [86 οοηδοίθειοο οὗ πίω 
Ὗ8Ο ἰ5 υυϑϑὶς Ὀ9 θα 8968 7---Τῇὁ του Ὁ οἰκοδο- 
μαδῖσθας 15 ποὶ δαυϊγα]θης ἰο ἐπεροίζί, ΟΥ σοηῇγπιαγί, 
ἕο δὲ ἀείεγηπεα (λεγοίο, ἰο δ δείγαγεά, οτ, ἰο δὲ 
δίγαπχίιλεηπεα, ἱ. 6., ἴῃ 1.9 ῬᾷγΡοΒΟ ἰοὸ ἀο βοπιοίπίηρ 
Βοί δ᾽ ουγαθὶο; Ὀυὶ, 8δ8 ἱἰπ ἰδθ ΝΟῪ Τοβιδιηηθηὶ 
ἐβτουσπουὶ, ἰο 6 εὐ{ήδά, -ττΟ ὑπαὺ ἰξ 18 ἢθγθ 
80 δηλ ρ γα ϑ 0 8}}γ, ἰὼ δὴ ἱγουΐὶο δοη86. [80 
ΑΙ, ϑύχῃ., Μογ., ἐς οίί6. Βωυὶ Ηοάμο, ψὶ1ἢ- 
ουἱ ροοὰ γτοιάβ, ΒΑ 8 ἰῃ9 ἰμιογργοίδιϊοι “15 
οὔἱ οὗ ἰεξοορίωρ υὶϊ ἰπ9 νσο]9 (οη9 οὗ (89 ρΡ88- 
δεσο.᾽}]. [8 δὴ οὠϊβεαίίο γιμΐποεα, ἃ8 ΟαἸ γί οχ- 
Ῥῦ65965 ἰἰ, ἃ Ὀοὶπρ ἔυγί ογοά ἰ0 βοιμοίίης ψϊοὰ 
9 ἀοπίγαοίϊνο (0 ἃ ῬΟΥΒΟᾺ ἰπδὲὶ 18 ΘΔΚ ἴῃ ἰῃ9 
δὶ (οοΡ. τοῦ. 11)---ἃὰ ὈδΔὰ γ8γ οἵ οπ]αγρίηρ 
ἐα βρὶ τὶ ἐι41] οἀ1866, ἐποαιη οἷν 88 1ὑ σοα68 ἰο (ἢ 6 
ἀοΐϊῃς οὗ βοιβοι βίης δοτγοίοίογο δυοϊἀ δά, δηὰ (ῃδἱ, 
ἴοο, τίς πουΐ δὴν σοπνίοίου οὗὨ ἐἰ8 τοοι(λίυ ἀο, δε 
δἰ πΡῚ Υ δἷἴον 9 Ῥγοοράθωϊξ οὗ δῃοίμον το Βπ8 
Π0Ὸ ΒΟΓΕΡΙ68 ἴῃ ἐπ τηδίίου, ΕΥ̓͂ σθϑβοι οὗ δΐβ βιὰ ρο- 
τοῦ ἰηϑί ας, δπὰ ἱπ δοιηραγίβου ψνῖ τ ΤΠ οη ΟΠ 6 15 
ἘΠ Πὰς ἰ0 βοϑῶι οοπίγϑοίθα, ΑὩΥ͂ σοπὐθοίαταϊ 
εἰἰδηρο οἵ γοδάϊηρ ἰδ πϑϑά]οββ, Αἶδο ἐἢ)6 ϑιιυγοη 6 Ὁ 
οὔἐδε ἰαἰογγοκαίτο ἴοτη (ὁπ δοσουπῃί οὗ οὐχι, δε 
μοοδυ5θ (μθῃ εἰς τό Βηουϊὰ Ὀ6 θαυΐνα]θηί ἴο ἐν τῳ) 
5 πη φτγδιηπδιοαὶ. Τ0 ἀδβϑυτηρίΐου (δ αὺ ἰΠ 6716 ἰ8 8 
ῬίαΥ ρου σόοσὰβ ἰπ ἰμδ9 Ερίδι19 ἰο {πὸ Οοτὶ αἰ ἴδηβ 
ἷΘ αεδια!088.---γοτ. 11, ποῖον τὸ τοδὰ ψ ἱἢ} ὑμ6 
Βες. καὶ ἀπολεῖται, οΥ καὶ ἀπόλλυται, τοϊχξ ὃ0 
οοπδίττιοα 69 σοπιϊπαΐης ἰΠ6 αποδίΐοη, [85 ἰπ (ἢ9 
Ε. Υ.]. Βυῖ 1ὲ που]ὰ Ὁθ πιοῖο οπιρδίίο ἰο δὰρ- 
Ῥοδο Βοτθ ἃ ΠΟῪ δι γπιαί ἑν βοαίθῃοθ,---οσ Τ ΘΤΘ 
Ῥοσίθλϑα.---θ αἱ (0.0 τιοϑὲ Ῥγοῦδ0]6 ἰαχὶ ἰ5 ἀπόλ- 
λνται γάρ, [ὁγ (λεγε ρενδὴσδ. Απὰ βἷποθ ἐμ 207 
οὁνεαίοα αἰ ΠῚ συ, δοῖαθ ρΡαὶ οὖν, ἑλεέγείοτε, Ἰηδίοδὰ 
οὔ ἰὸ ; οὐιθνβ, βῖποϑ ὑπ 6 ζουπὰ Ὀοΐἢ γάρ δηὰ οὖν 
ἐβ ἀϊθογοπὶ ππδηιϑστὶρέδ, Γοῤθοίοα (δ 6 ΟὨΘ 88 νγ6]}} 
88 ἴμὸ οἱοῦ, δῃηὰ πυρίϑ καί Ἠοίογο ἀπόλλ. [80 
[μ8. δηὰ δίῃ] 7] Τμο γάρ ΒΈγΥοβ ἴοσ ἰδ6 
βοϊνϊοκς οὐὁἨΘ {80 Δ ΡΠ ΓΘΒ 16 ἸΣΟῺΥ ἱπνοϊγοὰ ἴῃ 
οἰκοδομηϑήσεται, διὰ {π84, ἰοο, ἰὼ ἃ ἔοδνί ἢ Υ οαι- 
Ρβδιΐα γῶν, σ. ἅ., “6 ἤπιε ΨΑΥ οἵ οἀἰγιηρ, ἰηἀοοά! 
ἴον, ἰπδιοβὰ οὗ δυϊ ἀπ τρ, (8 6 4 ἰππὈ]πρ 
ἴο εκἰῖον τυΐϊη,᾽ Το ἀοδίγυοο (ἀπώλεια) Βότο 
τοοϑοὶ 5 ἐΐο 586 88 ἴῃ ἱ. 18, υἷ.. (6 ἕογοϊϊ το 
οἵ φαϊγδιίοη, ἐμαὶ νου δδίϊης ἀσδδίγυοίίοη τ οἢ 
ού8866 ἔγοτα δοίϊτς τὶϊμουϊ δι δηὰ διζαϊπϑὶ δοη- 
ἤρενχοιν νας 88 πρρλεῦ περ 86 1058 οὗἨὨ ἔδὶι ἢ 
1ἰδοῖῦ: δηὰ δι}}} 1688, ἃ 0.8] δροβίδϑυ οὐ πιογδὶ 
ἀορτοτοιίοπ, ΟΣ ἃ 1068 οὗ Ἰαπετα Ῥοδοθ. 1 86 
υὐτὰ 16 ἰδῖκθη ᾿ΔΒΙΨΟΙΥ, ὦ τωϊποά, (6 χα 1] οὗ 
ἐ86 βογϑοῦ οδιβίηρ {18 ταΐπ ὈΥ ἰδ δΌυδε οὗ πἷβ 
ἸΠ ΟΡ, τν}} ΦρΡῬϑασ δι}}} ϑοσο ργοπιοηί---ΟΥ̓ΘΣ 
τοῖο τγ κωον]οᾶμκο.--- ἡ ποῖον τὸ τοδὰ ἐπὶ, 
οὗ ἐν τῇ σῇ γνώσει, ἰλ9 Β6Π80 ἰδ ἐπ θη, [9 
ὅδνοὸ οχϑ ἐΐο οδυθ0 οἵ ἰδ τυ. ὙΠὶ8 15 ὁ σϑοὶς- 

1688 διά ὑπ]ουΐης 086 οὗ Καον]οῦμρο. Τῇ σῇ, ἰλὲξ 
ἐὰν, ἰ. 6., "νὈΪΟἢ ἰδοῦ δαδί, δπὰ ἰὴ νὰ οἢ ἰποὰ 
Ὀοδδβίοϑι.᾽ Ὑπὸ ρυλὺ ἱπνοϊνοα ΔρΡΡροδγβ οπ πδποοὰ 
81}}1 ἔαγίμονῦ ΟΥ̓ ἴὮγθ0 ραγίϊοα 8, τυ 10} βίδηδ 
ουῦ γοὶ ἸΟΓῸ ΟἸΒΈΒΕΗΥ ἴῃ {80 ῬΤΟΡΟΤΥ οοἸ]]οσδίΐοι 
οὔ πνογὰβ Ὧονν οὐ Εἰσϑ}}Ὺ νορἤοα (ὁ ἀδελφός ΔΙ͂Ρ 
ἐπὶ τῇ σῃ γνώσει).---Ἐ 6 σσϑαὶς ΟὨΘ,---ἰ6 ΟὯ9 
Ψ 0, οὗὨ 8}} οἴοῦβ, οὐχὶ ἰο Ὀο ἰγϑαϊθαὰ τυ σοἢ- 
δἰάογαίθ ζου Ὀθασροο, δηὰ ἔτοια ψβοτὶ οί ίης 
Βιιουϊὰ Ὀθ Θχοοϊοα Ὀογοπά δὶ8 βίσθηχίῃ.--- 6 
ὉΣΟΙ͂ΒΟΣ,-- ρουϑοὺ Ὀουπά ἰο (66 ὈΥ (Π6 οΪοβοϑί 
16, δά πῦῆο οὐρὰ ἴο Ἰοοῖς ἴο 160 ΖῸΥ δϑείβίδῃησθ 
ἴῃ (80 ὙΑΥ οὗ δβεἰνδιΐοη, γαί μοῦ ὑβδὴ ἴὉΓ 8 βίυτω- 
Ὀϊιπα- Ὠϊοοῖς οὐον « Βίοι ἴο (4}} δηὰ ροτυῖβῃ. [5 ΤῈῺ0 
ἰϑοϊδίθα δϑὰ 4] ροβίιἱοι ἰμυ8 αἰγθη ἴο “{μ8 
Ὀγούμον ᾽ αὶνοθ 8 μαι ῃϑίϊο ο1056 ἰο (ἢ 9 ὑγνο α 85η- 
ἰθῆθ.᾽ ΞΤΑΝΙΕΒΥ].--ἰοΣ οσὰ ΟἸσίδι ἀϊθᾶ. 
--Δαὰ 818 8 (80 πιοβὶ δριχγαδνδί ηρ οἰγου πιϑίΔ 60 
οὗ 4}}---ὸ (ὈΥ δοπάποί Γγιιδίγαϊθ8β {18 Ρργροβοθ8 οὗ 
Οἰσ δι᾽ 5 δίοπίης ἀθαίμ (σοπρ. Βοτα. χὶν.), 810 06 
ἴδοι, ἱὰ 6} 4)ζ οὗ ἶπι, ἴθ νν οπὶ (Πΐ8 στοαὶ 580- 
τί ἤο09 νὰ8 ζηδάο, δδϑὶ βοινῃ {ΠΥ 56] ἀπ νης ἰὰ 
τιδίτο ἰδ9 Ροίν βϑουὶ ῆοθ οὗ βιιγγοπα θυ 100 
οσῃ τἰρας᾽ [(οοπιρΡ. Βοιῃ. χν. 1-8). ΤΒοτο 18 ἃ 
ῬδιΒοβ δηὰ ΡΟῪΘΥ ἰὴ (686 ὙΟΓΒ ποὺ ἰο ὈΘ οτϑῦ- 
Ἰοοκοί. Βιυί πιατὶς 0.9 Ροββ. ὈΪΠΠ 1 Υ ἐπ} ]} 6 ἃ---ἰδὲ 
ΡῬΟυδοηβ, ἔον ποῖ Οἰιγὶδβί ἀϊοα, δ  Ροσῖϑῃ. Βυὶ 
ὙΓὨΘΙΒΟΥ (ΠΟΥ ΘΥΘΓΡ ν.1}} ΟΥ ποί, ψ1]1 6 ἀφοϊἀοα 
ὈΥ θδοῖὶι ὁπ60 δοσογαϊῃς ἰ0 (9 (γρο οὗ λιῖ8 ἐἰ)6010- 

Τα τ 80} οὗ βιιοῖ οομά οὶ ποχὺ [0110 08. -- 
1 δο αἱἰπηίΐσβ, δεαίηδι [8.6 Ὀχοῖῃγθ..---Ηο 
Β6ΓΘ Ρ48868 ΟΥ̓́ΘΡ ἰπίο Ρὶ υΓ8], δηὰ ρκὶνθβ {ἢ} 6 πὶ 8180 
ἰο υπαοτείδπὰ ἰπδὺ ἢο 18 πον ἰγϑδί πᾳ οὗἨ πὸ ἰη- 
ἀϊδογοαι τρδιίουῦ. [786 τηϑῆθοῦ ἰῃ 1 οἢ ΟΠΟΥ͂ 
᾽δαὰ υδϑοὰ ἱμοῖὶν ΙΌΟΓΙΥ, δα τοπάογοα {Π6 οὐ  Υ- 
89 8110 ὙΔὉ]0 δοὺ ροΒΙ 6] γ᾽ βἰπ 1]. 45 ὀχρὶδ- 
παίοτν Οὐ (δῖ, 0 8)449:---δὺὴ ἃ υνουηᾶίης ᾿ΒΘὶΣ 
νθϑαϑὶς οομπδοΐθηιο68.---Τύπτοντες, δίγικίπρ, 
πὰ {μΟΓΟΌΥ Ῥδιη } αροιϊηρ, ἱπαβιθ 85 
πὸ Θομδβοίΐθποθ ὑπ ΟΥΘῸΥ 8 ΓαὨιϊοΓοα ο6Υ]} δῃά ἱτὰ- 
Ρυατο. [Τιι6 σοχζὰ ἰβ υβεὰ (ὁ ὀχ ἰ ὈΪΐ ταοτο ἰογοὶ- 
δῖγ (6 τηϑϑηῆοϑδ οὗ {ἰῃ0 δοπάυσὶ ἴῃ αποδβίϊοῃ ; 
ἴον τὺ 18. πηθϑῆοΥ δὲ ἰ0 δίγιζε α ἱπὶπρ ἰμδὲ 15 
Ἧ68Κ] "--7ὸ ἷῃ αραίμδὶ ΟἾσ δῖ.-- -ρτο ἰβ 
ἜΘ ΓΘ ἴΠ9 δποὶ ου]τιϊλί68 Δηα οχἢ ἰἷ18 118 ὁχοοοᾶ- 
ἱηῷ αυϊεἶποδβ. ἴη στ παὶ ΑΥ {π8 18 ἄοῃθ, 18 
βονῃ ἐπ [6 Ῥγονίουϑ οἰδβοβ. [ ὑπ υγαγίβ ὑπ 9 
οὐ β οὗἩ ὑπὸ ϑανίουγ᾽ β ἀθαΐ. 1 ἰβ ἔγὰθ ἰἰχαὶ 
Ομνῖϑέ, 88 806 μοαὰ οὗἨὨ {1ὸ Ὀοάγ, βυ ογϑ 4180 ἰῃ 
{6 δϑλ[έοίζοη οὗἁ Ϊ8 πλθμ Ὁ6 8: Ὀαΐ {118 18 ποὺ ἐπ 9 
ἰπουχοῦ ἤόγὸ Ὀσουριύ ουἱ, (18 ποὺ ὀγθη ἱπαϊοαιοα 
ἴῃ ἴΐ9 πογάβ: “16 Ὀγοίγοη ᾿). “(48 ἴῃ [89 
τηδΐη οἶδυβο, ἰδ 6 (ἰιἰγὰ ἐΐοπι τηθηϊοηθά ἰὴ τον. 11 
ἷθ δρδίῃ ἰδίῃ ὕρ, 80 ἃγὸ ἐμ δγβὶ ἱνο, ἰὰ (19 
Ρδυίἰοὶ ρἷδὶ οἰδυβ6β.᾽" Οδιάνρεε. Τ818 υπ]ονΐης 
080 οὗ ἸΙΌΟΥΙΥ ἢθ Βῆδιιοϑ ἴο (16 ΥΟΤῪ Ἰονγοϑί, ἴῃ 
δχργθϑϑίηζ, 88 9 σϑϑυὶὶ οὗ {π᾿ 686 46} γί 8, 
π'8 ΟὟ ῬύυγΡροΒο οὗἉ 8β6][-ἀδη]α].-- -Ὁ ουϑίοσο ἐξ 
ἴθαϊς πλᾶῖσθ ΤΥ ὉὈτχοῖδοσ ἴο οβοῃηᾶ.--ΤῊ 6 
γὙογὉ σκανδαλίζειν, ἰουπά ἴῃ 2 Ὅοτ. χὶ. 29 Βοαι. 
χὶν. 21, δῃὰ ἔγοαῦοηί ἴθ ἰἴ6 Οο8ρ618, ΤΏ 68}8 
᾿ϊιογαῖγ, (9 σαυδ6 α Ρεγδοη 10 ζαἰΐ ὉΥ Ἰαγὶπ ἃ ΒΏ8 γ6 
ἱπ 818 ΡΒ ἢ θῆοθ, ἰο δεάμος ΟΥ δείγαψ ἵπίο δἰῃ, 
οϑροοΐδν ὈΥ ὉδΔὰ οΘΧΒΠΙρ]6.---} υὐ }} ἢοῖ ϑαῖ 
Β68ΒῈ :---κρέα, ἰ6 ραγίϊουϊαν ἰοοά οὗ νὶοι 6 18 
βρϑακίηγ. --ἸἾΟΣ ΘΥΘΣ;---εἰς τὸν αἰῶνα : ““Μ81}0 
186 νον] βίδπαϑι "--ἃ βίσοηρ Ἀυρθγθοῖθ, ἰη- 
ἰοπδὶ γίηρς (λ6 βίσοῃᾳ ποχαιίνο οὐ μή. “Ηοτο, ἰῃ 
γον. 18 ἰδ οἰιῖο8)] ῥυϊποῖρὶο ἴον στοχαϊδιϊης (86 
1890 οὗ μία ἱπαϊ οσϑηί, 18 βδονῃ ἰο δ ]009.᾿ 
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ΝΈΑΛΝΡΕΒ. [{“Ἴ6 ψ80]6 ἀγρυταθηὶ ΟἸΟΒΟῚΥ το- 
ΒΟΙΙ]65 Βο χὶν. 19--22, ουθὴ ἰο ὑμ9 ραυιουϊδν 
ῬΌΓΔΒΟΒ ΘΙ] οΥθα.᾽᾽ ΒΤΑΝΙΕΥΊ]. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, κοιοϊεασε απα ἴους αγε ἐεεεπίαί ψ ἑἀεη(ἐσαΐ. 
ον δἷϊ συ Κπον]οάχο ἐπ} 168, ΔΌΟΥΘ 811} υδιΐπ 18, 
ἃ κοΐπρς ουἱ ἔτοπι 801}, δὰ 41} βοὶ ὅδ δἱπὶδ δὰ 
βο᾽ ἤ8} ἰϑοϊδίξομ, δῃηὰ δὴ ϑῃίΐίσϑῃοθ ἰηΐο βοιιοι ίηκ 
οἶβο, ἰῇ ογάὰονρ ἰο δρργοδοηὰ ἰΐ, δπά ἴἰοὸ αμΐίθ ἐὶ 
σῖ ουγϑοῖνοβ, δὰ ουγβοϊνοβ ὙΠῸ ἰ; δηά ἰὸ 
Διδϑὶ λ]αΐθ ἢὑ ἰὼ ΟΟΓΒΟΙΥΟΒ ΜΨἘ116 το 88ϑἰ 11 9 
Θυγβαῖτοβ ἰο ἱΐ, οὗ, ἰὰ οἷδοῦ τογάβ, ροῃοίσγαίθ 
ἱπίο ἰΐϊ8 οββϑηι 8] ἰάθα, αἶτνθ ΟυγΒΟΙν ΘΒ ἂρ (ο ἱἰἰ, 
διὰ ἰθη τοοδδί ἰΐ, 88 ἰἱ σοσο, τ ἢ ΟΌΓΒΟΪν ΘΒ. 
Τα 8 δὴ 8οῖ οὔ ἰδ ϑ ιν, ἰὼ τυ 1 ἢ 8}} γἰ κί αἰ 
οὗ πιἰπὰ 18 δυδάιυσά, ἰὼ ταῖσι 6 ἱπάϊνι 4] ἀ6- 
Βοθη δ ἴγοπι ἰ.6 ἰΒοϊδίϑαὰ Βεϊ χα οὗ δἷβ ἬοἾῃ 80- 
Ῥασγαΐο ἱπαϊνι ἀυδ᾽ 1, ΒΌΣΤΘΠΘΥΒ ΟΥ Δ ΠΕΣ Ϊδίο8 
8}} Ἰηογο βο  ἔπβουτίπρ, δηά δὲ {})}0 βαπὶο ὑϊτη9 60ῃ- 
ἔοββδοβδ ἰδεὶ ἢθ ἰδ ποῖ βυδιοϊοηῦ 1Ὸ0Υ Ἀ1Ω)861, Ὀαΐ 
βίδιἀβ ἰῃ ποοὰ οὔ δῃοίμοσ, διὰ ΟὨ]Υ ἰῃ σομηθο- 
(ἰοη πὶ (πα Οἰν οδὴ ἢπὰ ἰσὰθ Ββαἰἰδϑίδοι οη 
διὰ ἱἐμὸ 1] πιοπὶ οὗὁὨ ἷ8 οὐ ἀδδίϊηγν. Τδὰ59 
Βα ἰν ΔΡΡΘΔΓΒ 85 δὴ οϑδεηί. 8] ο]ομηθηὶ οὗἁ 4]} 
ἔτυο Κηονίοακο; δηὰ ἔγουι ἐμὲὶ8 ἰΐ {0]]οὁγ8, ἐπί 
ὝΠΟΓΘ πο γ0 ἰ8 86] - χα] δι ϊου ---Ἡ ὮΘΥΘ ἃ ῬΟΘΥΒΟῺ 
ΤΩΘΔΏΒ [0 Δρσγδηαϊσο Βἰῃ)8601} ὈΥ δὶδ πον οάρο, 
ἔδμοτο ἰσὰθ κπον θάχζο οδηποὶ οχὶδί. αβὶάο ἵγοπι 
(818 8190, Θσροσυΐίθηῃσθ ἰθδοῖιθβ υ6 ἰδὲ ἐμ 086, 80 
δαῦτο κοῃθ ἀονῃ ᾿ηἴο ὑἐμο ΡὈγούαυπαϊ 198 οὗἩ Καον- 
Ἰοάχο, ἃτῈ ΔΙ ΥΔΥΒ ἰΓΌ]Υ ΒυπιὉ]6:; {μαὶ τυὶϊὰ ἴἤθιῃ, 
ἴῃ Ῥγθβθηοο οὗ πο ργοδίηθϑδ οὗ (09 οὈ͵θοὶ βίυάϊοα 
(πίοι, {Ππ|9 τοοτο ᾿ἰ 18 θχρὶογϑά, θα 18 (Π 6 ΠΙΟΤῸ 
ἐϊ8 ἱποχ}διιϑιϊ Ὁ16 {1.088 δηα ἀδρί}), ἐμοὶ ονῃ 
ἐπα ϊ νἀ} σγϑάυδ}}ν ἀν α198 δηά ἐμ Ἰοδὶ ἔγοιῃ 
δι. -Βυὶ ἰὰ ἰθ Ῥγοοίϑοὶν ἴῃ ἰμἷ8 αδἷδο ἐμαὶ 
ἴουα Θομδἰβϑίβ. ἴἢ 118 Θχθγοΐβοβ, βοὶ ἢ β8 5868 ουξΐ οὗ 
118 ὁχοϊαβί θη θ88, δηα δηΐθτϑ ἰαἰο βοῖῖθ οἰ ϑσ οὔ- 
θοῦ; διὰ ἴῸΓ (δ βακοὸ οὗἉ (μὶβ, ἱὰ6 ΟΡΘῺΒ 8}} 18 
ἐπηοῦ ἰγθαβαγοΒ ἱπ ΟΥΘΡ (0 ᾿τρατὶ ἐβοτη---ἰο ὮδΥθ 
ἐμθῖὰ ΠΟ πογὸ ἴον 1(86]7 δ]οηθ, Ὀυὺ (ὁ Θ7ΟΥ ἱδ ὁὶ 
ἱπ 6 Π]ονϑλῖρ τῖῖ 1. Απὰ (18, ἰπ 180 ΒρΡΒ6.Θ 
οὗ ρϑυβοῃβ)] ἰἰΐθ, ὈΥ γϑδβοῦ οὗ {πὸ γοοῖργροοῖὶυ δηὰ 
Θοπισηυ πὶ ἢ ἱπιρ] θὰ ἴῃ Ἰοτθ, 18 ΓΟ] ονσοα ὉΥ͂ ἃ βιιΡ- 
ῬΙοΙΘὨΙΔΥΥ δοίϊοῃ, βἷπθοθ (Π6 Ῥογβοὺ δοϊονοὰ 
Ἰοτοδ ἰῃ ἰυγη, δπὰ σϑαυΐίθβ πὲβ ΙΟΥῸΣ τὴ} 81} δ 9 
888. ἴπ βιιο ἢ βε] -γοπυποίδιϊοη, Βαμα ΠΥ 18. δὴ 
6580} {184] οἰθπηοηΐ ; ἰδ ἱπιΡ]198 ἃ γοδάϊΐῃμϑβϑ ἔο ὃθ 
8᾽06806---ὦ 1] ρΡΏ 688 ἰο ᾿ἶγο ἴῸΣ ΟἴΒΟΥΒ, Ὁ ἐμοὶν 
ΒοΥυΐοθ δηὰ ἰ8η6 ἔμπυίμβοσδησο οὗ (μοῖρ τυϑ]ΐασο. 
Απάὰ {{18 ἰ8 80 ουθῃ νεῖ (6 ποτ αἰ 88 νϑὶὶ 
85 ἩΪΓΪ (ἢ 086 1058 Θοῃάονοα; 88 ἰδ βοϑὴ ἴῃ ἐδῃθ 
Β᾽ τ Ρ]1οὐγ τ ἢ ψ ἰοὰ (89 ἰαίῖον δοοορὶ, δὰ {86 
ἴοΥΠΙΟΣ ἱπιραγὶ οἶδ; δὰ δ]βὸ ἢ (μὸ γοδΐπθββ 
ὙΠῚ} τ Β1ο ἢ (86 ΤΟΥ ΠῚΟΡ ΓΟΐΌ856 [0 ναὶ! ἐπ οπηδοῖν δ 
οὗἩ ἰμοὶγ βυρϑγίοσ ἰπϑίρη! δπὰ Ἰδυβονῦ ΠΙΡΟΣΙΥ ἴῃ 
{86 Θηϊογπηθοί οὗἉ (δ᾽ ρ8 ἸΩΟΓΒΠΥ͂ ἱπά οσοπί, δπὰ 
ἰῃ ἐμ δϑϑσϑηοο ψ  ΐοὰ (86 ᾿δίΐοσ ἴθ] ἐμαὶ ἐδ 
ΟΥΒΟΓΒ ΠΔῪ Ὧθ δοἰΐηρ γἰθ}} ον πὮΘΡΟ ΠΥ, 
οοπἰθιιρ δίϊηρ (116 πιδίον ἤγουι {πο ροβὶἐἱοΏ, ἀο 
ποῖ ἔδοὶ δἱ ἸἰθουῪ ἰο οοῃβοηὶ ἰο ἐδ δδῖηθ, δῃὰ ἰοὸ 
ἰτοϊίδίο {μ 6 π).---ϑυ οι Βαπι]9 ἴοτο ἱποϊα θα 8 
δουηὰ τοοὶργοοδὶ πονϊοήρο: 88, οἢ ἰδθ ΟΥ ΟΡ 
βαπὰ, βουχκὶ που ]ϑὰρο ἱνο να βυ6 ἢ ’ονθ. Βαϊ 
1}. γοοί οὗὨ Ὀο(Ν 1168 ἴῃ 186 ἀποιοίδαροα απὰ ἰοῦε ο 
Οοά. Το βουὶ ἰμαὶ Ορϑῃβ [{86}0 αοατγατὰ, ἐμαὶ 
ΒΡΡγοβοπὰθβ Θο δ γα ι}---Ηἶδ Ηἰνὶπα ογοϑϑινο 
ἰπουρίδ, ἰ8 ὑμβογ Ὁ πιδὰθ δὶο διὰ τ]ὶ]!ἔἕίῆς ἰο 

ΒΘΆΓΟΙ 0. ἰ80 ἐτηρτὶπί οὗἁὨ ἐμ68θ ἐμβουιίβ ἰὴ (ἰ 
ΤΓΪ0Π8] 88 Ὑ76}} 8.8 ἱπ πιδίϑγὶ] ογϑδίϊοη, [0 Ρ488 
ουΐ οὗ 586} 7 ἰπὶο ἰμθπι, 0 Ὀθοοσμθ δοϑογθοά ἰὼ 
68, δηἃ ὈΥ͂ ΔΡΡνγοργίδιϊηρ ἐἰθπὶ ἰοὸ Ὀθοοτς ἰὶ- 
86}{ οηϊαγζοα, οὐ ἰο 8}1 Ὑἱτὰ Τ τὰ δ]} ἴογιι οὗ 
Θχίβίθηοθ ἐμαί, ὉΥ τἰσγίιθ οὗἨ ἰμοὶν γοβϑ απο ἴ0 
(οὐἀ, ΘΔΥΣΥ ἰπὰ {ΒοιΒ6}γ 98 ἰ0.6 ἰγρ68 οἵ ογθδίυγοὶγ 
118.---Αηὰ ἐμὲ8 ἰδ δὴ δοιϊ γι ἴὼ πολ τ 6 ̓ πα]- 
νἱἀυλὶ σΔΏ Ὡ0 ἸΟΏΡΟΣ Γοιμδΐη ορο βίδα), 861{-866](- 
ἰηρ δηὰ 56][-δοιϑῇὴρα. Βαϊ πῃ σαΥσγίης ἰἰ οὐ, μθ 
ταϑὲ ΣΘΏΟΊΠΟΘ τ 86} 7 ἸΏΟΣΘ δηὰ ἴΏΟΓΟ, Ἰοδίῃξ 
Ὠἰπι56], 85 ἰΐ ΟΥΘ, ἐπ {86 ἀορίμα οὗἩ αοἀά διὰ 
Ηΐἷ8 ογϑδίϊοι, γοὶ ὈΥ (118 ΨΘΓῪ τη68ῃ8 ὈΘΟΟΙΙ ΠΑ 
ΤΏΟΡΘ ἰγ0} στοδὶ, δηὰ χἱοῦ, δηα ρ]ογίουβ.--Βυὶ 
βυασὶ δὴ Οροπὶης οὗ ἰμ6 ᾿π6} } } σοο6 ἰοπαγὰ αοἀ 
ἷθ δὺ {0:6 Ββαῖηθ ἰΐπι6 8)ὴ ορϑῃΐϊηᾷς οὗ {δ6 ἰονίης 
μοαγὶ ἱοναγάθ Εἶπ, ὙΒὶσδ ΟΑΥΣΙΟΒ τΠ|} τ δὴ 
ορϑῃΐης οὗ ἰμ6 Βεατὶ ἰοννδγὰδ 81} ογοδίυγεὶυ ἘΠ 
μαι ἱβ ργουπαοὰ ἰῃ (80 189 οὗ Οοά, δπὰ ἰδ Ἰονοά 
διὰ ομογβηϑαὰ Ὀγ Ηΐηι,---ΘΒρ οὶ} }} ἐμ δὺ μογβοι δὶ 
᾿ἰΐδ τσ ὈοδδσΒ ἀοαἷδ ἰπηζο, δὰ ν᾽ δ ἰογποὰ 
ἴον οοτηπιυπίου τ ὶτ Ηἰπὶ; δηὰ, ΘΟ ϑοαυ ΘΏΥ, ἰὸ 
᾿πρ θ8 ἃ ῬΟΓΒΟΏΔΙ ἀθυοίϊοη ἰο ἰΐ [ῸΓ ἐδ βδκθ οἵ 
σου σδιΐα, ΒΟΙ19 χορ ἰο ἱΐ ἰὼ Βυμι  ἶν δὰ 
8] [-ἀδῃη12].---Βὰὶ τ ΏΘΥΟ ἔπ γῸ 15 ΒΌΘὨ ἃ ἸΟΥ6 ἴον 
αοά, ἐβόγὸ ἐμ βοσβοι ἐδ ἀποιον οὗ Θοά ; δῃήὰ {18 
ἰΏγοἶγ 68 ἃ δείπο ἰουεὰ Ὀγ ΗΐϊΠ. Απὰ {18 18 [86 
Ῥυΐπηα} ΒοΌΓΟΟ ΟΥ̓͂ Δ]1 Βυμηδῃ ΚπΟΝ  δηὰ Ἰογίηκ. 
8116 Θοα οροϑῶβ ΗϊπβοὶΥ Ἰουϊη ἷΥ ἰοπδγὰ [80 
ογοδίυσο ψπϊοῖ Ηθ δ πδὰο οι οὗ ΒΙΘΟΓ ἸΟΥ͂Θ 
--ἴορ δὴ υγροπὶ ἀδδίτο ἰο πρατὶ Ηϊ8 ον [0}- 
1088 [0 Βοιηοίἷηρ Ὠοοϑάϊης ἱΐ, Ηο ὈΥ ὑ18 πιθδῃ δ 
ἀγανδ ἰὰ οἸοβοὶν ἰο Ηΐπδοῖϊῖ; δηὰ {μα πποσὸ ἰἱ 
Το] ον 5 ἐμ Ὀὲνίηα δἰἐσδοιίζου πὶ ΠΟΘΡΙῪ ἀσγνοίί οι, 
δὰ {δ Ἰογο8 ἀοὰ ἱἰπ ΣοΘΙΌΣΕΩ, (86 ΠΊΟΓΘΟ ἰΒ ἰΐ Τὸ- 
δοχῃϊτοα ΌΥ Ηΐηι 88 ΗΠ 6---- 88 Ὀθ] οι ρίης [0 Ηΐπι ὉΥ 
ἃ. ΥΟΪΌπίδυΥ ἀοίοχιιϊηδιΐοη, δὰ ἴθ ὉΡ ἰπίο 
(80 Ἰίχιιι οὗ Ηἰθ Ὀἱνὶπο 1176, ἀπὰ 1]Ἰυτιϊπαῖοά ὉΥ 
ὑμΐ8 σαὶ δοὸ ἐμαὶ ἐὶ Ὀθοοπιθ8 ἐΓΌ]Ὺ 1πι6]]σοπὶ δηὰ 
Κπονΐῃς. 

[“Ἐὸν (89 οοππηθοίτου οὗ κπον]εᾶρο δηὰ Ἰοῦθ, 
866 1 πο. ἰν. 7. 8: ΕΥ̓ΘῪ ΟὯΘ πὲ Ἰογοὶ 18 
Ὀοτῃ οὗ 6οά, δηὰ Κπονοῖι αοὰ : δο {δι Ἰοτεὶ 
μοὶ Κποπνοῖδ ποὺ Οοα, ἴον Θοα 18 Ἰογτο."-- ΕΟΥ 
μ9 ἰάἀοπιϊδοοιΐοη οὗἩ Θοά Β Κποπ]οᾶρο 1} Ηἰδ 
Ἰοτοθ, οοπρ. Ἐχοά. χσχὶϊὶ. 17; “Του Παϑὶ ἰουπὰ 
ἔτδοθ ἴῃ ΤΩΥ̓ βἰριιί, ακπὰ 7 ἄποιο ἐδεε ΌΥ ὨδΙιο.᾽" 
ΑἸδο Φ4ο. χ. 8: “δ οΔ]]1 6} Ηἰδθ οἵοπ Βθϑρ ὈΥ͂ 
παι." --- ον ἴῃ ἰάθη δοδίιίοη οὗ αοα δ Κηον- 
Ἰεὰχο οὗ τῶδῃ ψἱξι τη ον]ραρο οὔ Θοά, 
ΘΟ. ἰδ 6 βἰ αἶαν Ὀϊοπάϊης οὗἩ {μ9 Βρὶτἰϊ οὗἁ τὰδη 
ΜΠ {86 ϑρίγίὶ οἔ αοἀ πῃ οση. Υἱ][δ. 1δ, 16; 1 
Οον. ἰὶ. 11; 4160 ὅπο. σ. 18: “459 ἰμὸ Εδίδεσ 
ΚηΟΎΘΙΒ ἴῃ6 80 ΚΠΟῊῪ 1 [86 Βαδίβον.""᾽---Απὰ ἐπ6ὴ 
ἴῸΓΡ 89 ΖΘΠ6ΓΔΪ ἰυΣη οΥ ἐπθ ΠΟΘ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΙΣ, 88 
ἐρΙ γίης ἐμὲ ΘΥΟΤΥ Ῥδυί οἵ οὔν τοἀοιορίίοη, ναὶ 
οθρϑοί ἢν ΟΡ Κηον]οάρο οὗ αοά, 18 ΠΟΣΘ Ῥ͵ΤῸ- 
ῬΟΥΪΥ Ηἰδ κοὶ ἰβδὴ ΟὔΓΒ, 866 1 Οὐγν. χιὶϊὶ. 12: 
ΦΤΏρΩ 1 88} Δ}} ΚΠΟΥ,, ΟΥ̓Θ 88 δἷδὸ ἡ αν ἀβοινη;᾽" 
ΘΑ]. ἰν. 9: “"Νὸν βαυϊης πον οἷ, ΟΥ ΣΙ ΒΟΡ 
λαυΐηρ δεοη πο ὉΥ Ηΐπ ;᾽ Ῥ]]. 111,12: “11 
ΙΏΔΥ͂ ΔΡΡγοδμοπὰ ἐπὶ ἴ0᾽ Ἡλιΐοδ 7 ἀπὶ σρρτελεπάεα 
Υ Ομγῖδι.᾽" ΚΒΤαΑ Ν  ΕΥ. 

2. Ολτνίειἑαπ ἐϊξδοετίψ, ἐἰ8 παίωγε αἀπα ἱξρεξίαἰΐοηε. 
Δοσογαίϊηρς ἴο Γ᾿ τΠπο γ᾽ 8 δρὶ τὶ ϊοά ἀσροβὶ ἴοι πῃ Εἷ8 
ἰγδοὶ οπειἸ]οὰ “719 γοοάοιῃ οὗ 8 Ομγϊβιΐα,᾿" 8 
ΟΒγιδιδη ἱδβγοῦκὶι ζαὶ ἢ ὈΘΟΟΙΩ68 ἦγϑα ἴγοιῃ δ]]} 
τλθῃ. δαὶ ἐβγουρσἢ ἴον ἰβ λδἀ6 (6 ϑοσυδηί οἵ Δ]}. 
Τα γα δηἀβ Θρρ᾽] οδἰΐοι α]δὸ Ὦθτα 88 νν 6 }} 88 
ἦῃ οἴδρ. Υἱἱ. 29 (896 ““οοίτ δ] δπὰ Εἰμίοδ]" 
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οεο)ὺ. ἴπ (86 σοπβοϊουθηθδβ οὗ Ηΐ8 [01] Οἱ 
πὶ Θοὰ τ[80 ΒαΐμοΣ ἱΒνοῦυσὶ 9685 ΟἸἰσίδί {6 
ὈΟΙΪΘΥΟΣ ΚΠΟΝΒ Ηἰμβο]ῇ ἰοὸ θ6 οχαϊιθὰ δῦογνο 4]] 
ἰδἴηκ8. ΗἹ 6 Εδιβον 18 (δ οὴ9 οὐ ν8ο 18 ἐ}16 
κιουπὰ οὗ 8}} ἐΒίηρβ πὰ οἡ σΐνοια 4}} ὑἐμβίηρθ ἀθ- 
Ῥοπά; διὰ (πὸ πιράϊδίον οὗ ὑμὶβ 56 118 ἴῃ ζε]- 
Ἰουβὰρ τι} αοα ἰβ ἰδ 9 ομθ9 [κογτὰ ἐΒγοῦρἢ του 
ἃτὸ 811 τσ. [π (8 ἰῃοῖν χσοϊδίΐοη ἰο αοὰ 
ἰτουχὰ ΟἸ τοί, ἰμθη 6 οὐχμὺ ἰο τοκεσγὰ διὰ 
186 8}} ἐδἰηκο. ΗΟΎΘΥΘΥ {8680 ΙΏΔῪ ὯΘ Γοργὰ θα 
δυὰ ϑδϑοὰ ὉΥ οὐουϑ, (0 ἀέπε ὑπ 0 Ὁ 8.6 ποίμὶης 6186 
ἰμδὴ ἐμ! 6 ΟΥΚ5 δηὰ ρὶἕϊθ οὗ ἀοὰ : ἱβγοῦχῃ (δ 6, 
9 ϑυρροτίον οὗ {8017 οί δὰ οχἰϑίθηοθ Ὀ6- 
δοῖ865 ἐδ6 βυφροτγίον οἵ πἷδ ᾿ἰἴϑ ἐῃ {δ 6 ἴδιιὶϊν οὗ 
θοὰ: ἐο εἷπι Δ΄Γ6 {πΠ6Ὺ ΤΌΤ οα ἴον ἦγοθ 80 πὰ 
δηὐογιθαὶ, ΘΒ ΓΙ ΥΘΙΥ δραγὶ ἔγοπι 8}} οὐμβοῦ δβϑοοὶϑ- 
εἰσ πεξιῖϊοἢ (ΠΟῪ ΤΟΔΥ ΑἸ ἴῃ {89 ΘΟὨΒΟΪοΟιιδ- 
688 ΟΥὁ οΟἴογα. ΤἬυβ ἴο {86 Ομ γ᾽ ϑιίαη [86 688 
οἵ ἰἴοδο θοδδίβ, νυ] σὰ ἤν Ὀοοὴ οδογοὰ ἰο ἰ46]8, 
15 ΟὨΪΥ (ἢ 6 δοΙΠΡΟΠΘΩΐ ρδχὲ οἵ ογθαίυσο οὗ αοά, 
ἐδο ϑηὐογιωθηὶ οὗ τ λ1ο}} 15 ργβηίοα ᾿ἶπὶ ὈΥ (86 
Ονοδίου ; διαιὰ 80 [ΔΓ 88 ἣἢθ ρμαγίβκοβϑ οὗ 1ὲ νὶιὶ 
ἐπῆαν ης 10᾽ ἰδ σοούηθδ5 (δ σοὶβ δόπῃ, ἰΐ 
8 ο δὶτη Ῥαγο δῃα Πδγι 988 (ΟΡ. 1 Τίνα. ἱγ. 
8).--, .βαὶ διυπουκὰ γθο ἱπροῦσῃ ἴδει, ἢ 9 ὈΘ] 1Θν  Σ 
5, Ὁ ἐμ οὐδδὺ δηὰά, Ὀουπὰ ἱβτουρῇ ἐονε, δηὰ 
Θ01η68 ἰπίο ἀοροπἄθηοθ οἢ ἰδ Ὀγοί σοῦ, 1 ἰ86 
186 οὗ [86 ογθδίυγο ἰῃ αποδίΐοι 18 ἃ ᾿βδίίοῦ οἵ ἰἢ- 
ἀἰδόγθπθθ 85 ἰΐ χοδροοὶβ ἷ8 ζ0]] ον δῖρ πλ1} 
αοὰ δὰ δῖ8 τοῦ ἴη αοα᾽ 5 δἰχί, 8116 γοί, ὁ 
ἐδ οἶον πδηά, ἰπ ἐμ νοι οἵ ἷ5 ΔΊΟΥ ὈΡΟΙΉ- 
Τϑ, ἮδΟ δαῦο ποὶ δοαυϊγοὰ (Πδ. [1688 οὗὨ δὶς, 
δηὰ ψ 8086 Γοϊ σίου οοπνυϊοιζοσδ οἢ ἐπ ρΡοϊμὶ 8.60 
8.1} τυ υηρ. δΌ6} οομαυοὲ ἰδ αυοβίϊο 8 ]6, ὈΥ͂ 
Γοδδοῦ οὗ 18 δοοιαΐηρ οοηἰδοὶ Ἡλι Ἰἀο]αίσγ, δὰ 
Ἧ ἘΠΟΥ͂ ἀγὸ ποὶ γοΐ δυδοίομι)νγ ἱπάθροπαοπί ἰο 
τοίγαϊπ ἔγοια ΓΟ] ονὶπρ 6 Θχδι ρΪο οὗ ἃ Ῥογβοη 
Βοϊὰ ἰὼ τορυΐθ ΓὉΣ δΌΡΟΥΪΟΥ ἀἰδοογηποηί, ἐμ θη 
ἴοτο ἀϑιαδηάβ (Π δὲ τὸ ΡΥ τοχδγὰ (0 βιιο ομσδο- 
εγβ, δηἃ ποῖ βοὶ Ὀϑίοτο {μ οπὶ δ ΘχΧϑρ]6 ἩΪΠΟὮ 
1] ὈΘΊΓΔΥ ἱΠότὰ ἰηἰο βὲπ, Ποὺ ὧο δυραὺ ἐμαὶ ν|1}} 
Ῥγοῦο ἃ βίμπι ὉΠ ρ- ὈΪοοῖς ἰὼ ὑμεὶσ ραίῃ. Τὸ Ὀ6 
ΤΟΙ ]ΘΒΒ ΟἹ (}}5 ροΐϊῃϊ δηὰ ἰο ΘΆΪΟΥ οὖσ ΟΣ 
Ῥοζδτ 1655 οὗὁἩ μον γὸ ἀοῆϊο {π 6 δομϑοΐθ068 οἵὗἁ 
οἴδογβ, υπὰἀοζεηΐηο ἱμοὶνρ στο δίϊοα ἰο Θοά, διὰ 
Βεασανὰ {δοὶτ οἰθγα)] βαϊγδιΐο, ἰβ ἴο οὐδ 8ὴ 
πἰίον Ἰδοῖς οὔ]ονθ Ὁγ γοδβοῃ οὗὨ ψ 0 }} Βοΐ ΟὨΪΥ 18 
ἰμὸ τοὰὶκ Ὀνοῖμον ἰη)γοά, πὰ ἔγαίοσῃ δὶ οὈ]μ8- 
εἴοπο τνἱοϊδίθα, Ὀὺὲὶ αἷσο ἐἰ6 Ἰοτὰ “2688 ΟἸ τὶδὶ 
Ηϊβοὶῖ, το ἴον (86 βαῖο οὗὨ ἐιἰϑ τοσν ὈτΤΟΙΒΟΓ 
οἤοτοὰ ἃν Ηΐδ οση 1176, 18 σχνίονοϑα πῃ {πμ6 ἔσυδ- 
ἰγδϊΐου οὗ λὸ οῃἀβ ἦοὸ᾽ τ οι Ηΐδβ βδοσί ῆῃ00 τῦ88 
8.0. Ηοποο ἰὐ 90}10νγ78 188. ἰδ Ἰονο οἴ ΟΣ ἶδί--- 
1δῖ8 ἰονὸ τ δῖ ο ἢ ΘΙ ΥΘΟ68Β αἰϊκο ἐδ6 θα δηὰ (Π9 
βίσοηκ, δηὰ ὈΥ ζαῖὶ δ ὈΘΟΟΠΙ6Β 8ῃ ἐπάν ἘΠ ἔς δοὰ 
ςοδβέσο δ ΡΟ ἰὼ 1ἴΠ6 μοδτὶ οὗ ΘΥΟΥΥ ἰγὺθ 
ΟἸσῖδι 'δη, πυσϑὲ ρροτρί ἐμ βίγοῃς ἰο δομἀϑβοθηά 
ἰοισαγὰ ἰμ6 ὙΘΩΚ, δ (9 Ὀθοοτηθ 85 τϑδὶς ἰοὸ (δ9 
ποδὶ (Ἰχ. 22), απὰ ἴῃ ἐμ οὶν οσοπαυσὲ το]δί γον ἰοὸ 
ἐβοῦ ἐφ δοοῖς ἐο δυοϊὰ ζδύουθυ Ὁ ἐβοΙ ΒΟ Ϊ 08 
ὯΑΥ Ὀ6 οὗ ποτ οαὶ σμαγδοίοσ ΒΘΏΘΥΘΥ ἴπ9Γ6 
15 ἔΘΔΒΟῚ (0 ΤΘΑΣ ἐμαὶ (Π6 χοϊϊχίουβ ᾿ἰΐο οὗ (δ6 
ἮΘΕΧ Ὧν Ὀ5 Θδηἀδηροτγοά. 
[“ 85 15 ἃ ὑυϊποῖρὶο, μόνονοσ, ἐμὸ ἀρρίϊεαίἑοη 

οἵὗ πλοῦ πιυϑὲ Ὧθ οἵδ (0 ΘΥΘΥῪ ΙΔ8Π᾿ 8 σομδοΐίθῃ 6 
ἴῃ {πὸ ἴδον οἵ αΘοὰ. Νὸο τγυ]6 οὗ οοπάυοσί, Τουπᾶοα 
95 ὀχρφάϊοῃου, δὴ ὃὉ9 Θῃη ον οα Ὺ ΟΒΏΓΟ ἀϊδοὶ- 
ΡΙζωθ. 1ὶ πτδϑ. τίν ἴθ δὶ ἰο τοΐαδθ ἰο οδί 
ἤδδῃι ἴον ἴ88Ὶ οἵ σϑιιβίπρ οἴδοσθ ἰο οὔοπὰ; Ὀαί "6 
δου μὲ πο βαυο Ὀθθπ ὑπιδί}  οχροθοὰ ἰο. ἀϊδοὶ 89. 
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δὰ ᾽)8 βοὴ ἂί ἰο οαἱ ἰὲ. Ἧτϊτο εἰγουτιοϊβοα ΤΊπιο- 
{μι γ ἃπά χοΐζιϑοά ἰο οἰχουμποίδθο Τίϊια9. ἈΥ̓ΒΘΏΘΥΟΡ 
ὃ ἰδίηρ ἰ8 τὶν ΟΣ ἩγοΩβ δοοογαϊηρ (0 οἱγουϊα- 
Βίϑῃοα8, ΟΥ̓ΟΣῪ ΠῚ. τουδὶ Δ ΥΘ6 {πο σἰχοὶ ἰ0 λυ 9 
οὗ (οϑ οἰτουταβίδῃσοβ.᾽ ΠΌΟΡΟΕ. Τὸ Βδῖῃθ 
μοϊὰθ κοοά ἰῃ τοραγὰ ἰοὸ {ῆ6 αἀγίηκὶπς οἵ ν]η6, 
οηακίηρς ἰπ δπιυβοιμθηίθϑ, ΟὔθΟσΎδ 66 οὗ (6 διεὺ- 
Ὀδ} δηὰ ἐδ 1116]. 

8. [72:6 ἐπιεϊϊφεπί οοπυϊοίίοπ ὁ τίσλιί ἐξ εεϑοπίαῖ 
ἐο αἷ τίσρλί αοἰἰοα. ΤΠο ἀοπιδηά8 οὗὨ δ βοιιπὰ χηο- 
ΤΆ Υ το ποὶ βαιββοὰ ὈΥ͂ {6 ὈΪ πὰ οσοργίηρ οἵ 
ΔΌΟΙ ΠΟΥ 8 ΘΧΘΙΏΡΪ6, διοννεῦαν ΒΙΘΌΪΥ 86 ΡΘΙΓΒΟᾺ 
ΔΥ ὃθ οδβίθοπιοα. ΑἈδ Ὀοΐῶσβ οπάοννεὰ 1 
πιογὴὶ ἀἰποογηιηθηί, δηὰ ϑιυι)εοιοαά ἰο σοηΒοίθ 1:06, 
1 ὈΘδομ68 ὯΔ ἰο ζὸ ἔδληίπογ, πὰ ὉΠ ἀοϑΎοΣ (0 88- 
οοσίαϊο (6 ἔμ ηἀαπιθεία! ῥΥυἱΏ ΟἿ Ρ168 160} Β]ιου]ὰ 
τυΐο ἰῃ {Π6 οοπήυοσί, ἀπὰ τ ῖσ Δ κο ἃ ἰδὶης 
τι ᾿π 186], πὰ σἰχλΐ ΤῸΣ 08, δπὰ {θῃ βον ΤῈ 
ΟΌΓΒΟΪνΟΒ ὈΥ ἰμ0806. [018 ἴο μοθ0 Ῥυὶβοὶρ]ο05--- 
Θπι Βτουθὰ ἰπ (Ἐ9 σομβοΐθῃοθ, ἐπί τοὶρ δα 6ῃ- 
Ἰσεοπίης 1{-ι αὶ οὔῦ ῥσΐπιθ Δ᾽} 6 βίδηοθ 18 ἀπ9. 
Τ|Δ0 πιδίυγο Μ}}} οδπ δοϊκον θαρθ πὸ ΟΠ ῸΡ 80- 
γοροϊχοίν πίιϊμουΐ Ὀοίης 8186 ἰο 1.86], δηὰ ]08- 
ἴῃς ἰἰ8 ὁπ ἱπίεαΥῖ γ.---λπὰ 80}}} 1688 σὴ ψὸ 5ὸ 
᾿δἰζαϊπδὶ ἰδ ἀϊοίαίεθ οὗ ΘοὨϑοίθησο ἴῃ (οἰ ονη Σ 
ΒοΙὴθ ΟΥ ΒΟΥ δϑϑυσηρ χυϊθ. Τὴ δυϊμοσὶν οὗἩ δθῃ- 
δοΐθῃοθ ἰβ Ῥϑυδιηουηΐ ΟΥ̓ΟΣ 8}} οἴμβον, δπὰ 118 υοῖο 
6 ἃ βΒυδιοϊος ἱπίοτγάϊοι Ὡροη 6} ἀονης βιδηᾶ- 
δΓ(δ οὗὁὨ δοἰϊοῃ. Εσϑῃ ἰμδὺ νοὶ 18 σὶρ πὶ 11- 
86] 7, Ὦθοοσθθ8 ὙΣΟῺΡ ΤὉΓ ΔῊ πα ϊν  ν8] τ θη ἷ8 
Ομ δοΐθηιδα ὈΡΟΒΟΙΙΠΟΘΒ ἰΐ ὙΥΟΏΣ. Υεδ, Ρᾶγὰ- 
ἀοχὶς8) 88 ἰΐ ΏΑΥ βθϑῦ), 1ὑ τηυδὲ Ὀ6 ΔΒ το ἐδπδὶ 
δι που σὴ ἰΐ ΙΏΔΥῪΥ Βοιμοῖλμηθθ Ὀ6 Βίῃ [Ὁ] [ῸΣ ἊΒ (0 
ΟΌΘΥ ΟΟὨΒΟΪΘΏ06---Β[Π 06 λὺ ΤΗΔΥῪ ΒΒ 6Ὲ}0 1] ἢ 
πΤ͵ΟΙ ρ---ἰἶϊ 18 ΔΙ Δ Υ8 δἰ] [ῸΓ ὯΒ 0 ἀἰβοῦου ἰἰ. 
Αοοογάϊηρίὶγ, τ θα ἰ ῬγΟ Σ ὈΪ16 τυ ὶπο- αὐ Ἰζῖης, 
διὰ ἱμοαίγο- ζοΐω κα, δηἃ Ἱπἀυ]οπο 0 ἰῃὰ “αΙΩ68 οὗἁ 
οἴδηοθ, δὰ {μ6 ρχἰνίης οὗ βυϊηρίουϑ δηἰοσίβ᾽ ἢ- 
τηδηίβ, δῃὰ οχίγαυαρῶῃοθ οὗἨὨ δἰιγὸ δὰ ἰ}6 ᾿1Κο, 
(μ6ῃ χη δὲ {.:699 ἐμῖημ8 Ὀ0 δυοϊὰ θά, ὄὐθὴ ὑπουρἢ 
ββδῃοσίϊοποα ὈΥ {86 ῥγϑοίΐοο οὗ ἰμουβδμαβ οὗἩ ΟἸΣ]5- 
(1δπ8 ἀδοιηοὰ τορυΐϊδῦϊ]6. Βαϊ ψἘ1]6 ἱΐ ἴφ οὖσ ἐπ- 
Ρογδίίυο ἀπ ἰ9 ΟὟΘΥ͂ ΘΟμΒΟΐθηθ9 δὲ ἐΐ 8, ἰύ 15 
ΟἿΡ Ὀυϑίποαβ ἰο ἀο αἷϊ ψὸ σῶη ἰο οπὶ χίθη δά 
ἰηβέσυοι ἐλ ἰπ 186 ἰγυῖ. Τ16. ρῥυΐϊναίθ Σηοϊ του, 
Κὸ {16 αι Ῥ͵0 ΘΔΓΓΥ͂ [ῸὉΓ ΟἿΣ οοπδίθηί 60ῃ- 
Ὑϑηΐθῃθοθ, ΔΩ ὈῸ6 ἱμνδγαϊγ ἀογδηροά, δὰ ρὸ 
ΣΟΊ; δά, 111 ὑπαὶ, 1 πϑϑᾶβ ἰο Ὀ6 γορυϊδιοὰ 
ὮὉΥ δοιο βδὈδβοϊιίο βίδηἀαρᾷ. Αἀπά {{|8 βίδπάδσγὰ 
16 (86 δ} οὗ τἰ χη θοῦθΠ 688, 85 1 ΒΒ} π68 ὉΡΟῺ κ18 
(βρουσὰ ἐδ Ὀϊνίπμο ογὰ οπὰ ὥ'ρίτγιι. Ἐ8ι689, 
ἐμογϑίογο, ουδὲ Ὀ6 σορδυϊι θα ΙΏΟΤΟ δὴ [20}6, 
8111} σοπδβοΐθηθα Ὀ0 Ῥυγὶ θα ἔγοτα 4}} ογγοσβ, δὰ 
οδοάΐθηςα 9 ᾿ὑ Ὀθοοτηθ ρμοχῖθοι τὶ σι μ θοι βη988], 

ΒΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ασαύθτιχε :--- ἘΔ. 1. εξ δγί ἰπου, Ο Τη8Η, 
ἰδοὺ Ὑπὸ τὶ ἰμβαεϊθαὰ τὶν σοηοοῖϊς ! 1μοὺ δ δυῖ- 
Ὧσο ἰδοθ ἐμαὶ ἰδοὺ τί ζ}} (ΕρἈ. ἱ. 28)} Ηϑθ. 
Ψἰιο 18 70}1, 18 σίου; ψὦο 18 Ῥῃβοα Ρ, 18 εἰ Ρίγ. 

ΒΕΒΝΗΛΑΒῸ :--- Ἐκ. 8. Βδο χλπο}ῖ 88 ἰδοῦ Ἰονοϑὶ, 
80 6} δου ἱκπον οδέ. 

ΒΤΑΒΕΚΕ:-- ΈΕ88. 1-8 (Β6ἀ.). Ῥείάθ δοστυρίβ. 
81}, θυ ὑἰβ9 Ὀθβὲ ἰμῆρβ. Κπονϊοάρο ἰδ φοοά; 
αὶ ψὶῖ ἢ Ῥγίάθ, ροΐδοι ; α θυ Ό]6 ἴῃ ἰδ ᾿τὶάοδ-- 
69:60 ἰβ Ὠοαυί ῶλ] ἰο Ιοοκ προι, γοὺ {}}}} οὗ ν]πά.. 
Το κπονϊοᾶρε οὐϑὴ οὗ ἀἰνὶπο ἐπίησοδ, ποι Ρ08- 
βοδβοὰ πΠῚῸ ΒΌ ΟΣ Υ, ΠΟΥ ΔΡΡ] θα ἰο τί ρα ὑδοὸς, 
5 Ὑϑολίν ἴῃ ἰδ δἰρεὶ οὗἩ (0α.---οτὸ χυσδὶ 6 {19 
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αυθοη οὗ Ἰἴ6 ; Βοδσί, οὗ ἰδ υπάἀοτβίδπαϊης ; αἷπι, 
οὔ (μο υπἀονγίακίης. Ιζονο 18 [η9 ᾿πηΐ8}}10]6 (οΟ ΚΘ 
οὗ (086 ἴῃ ἔδνον πεῖ 604. --νν, 4-6. ΤΉΘΓΟ 18, 
Ἰμάδρα, ΟὨἿΪΥ οὔθ αοά. Βιυὶ ἄοοθθ ποΐ ΟΥΘΓΡΥ δ᾽ - 
ΠΟΥ ΠΙΒΚΟ ἰο δἰ πηΒο ἢ 88 ΤΩΔΗΥ͂ 2068 88 ὑμῃ6γθ δΓῸ 
ΟΥΟδίΌΓΟΒ ἢ6 ἰονο8, δηἀ 80 ογϑοὶ ἰάσὶβ πῃ ἷ8 
δοαγυϊ [1οὐ δοθῆ βθάροῖ δηὰ 860 (ἋὉοὶ. ἰϊϊ. ὅ ; 
ῬΙΜ]. 11.109). Ο 707} τοδὴῦ Ἰοσγάβ, γοὺ οῃἷγ Οπο; 
(6 αν {μ6 {1{16, Ὀὰὺ (86 Οπθ 8]0ὴ6 δδ8 (μ6 
τσὶ δηὰ πῃ πηϊχηΐ οὗἁἨ Ἰογαβιιὲρ; διὰ Ηο 18 
Ομ τῖβὴ ὑπίο  Βοτι ἰὑ ὈΘΟοΙΏ68 8 ἰ0 ᾿ἶνγο βδῃὰ ἰο 
ἀϊοὸ (βοῦν. χὶν. 8).---Ἶ ον. 7. γο ΟἈ τ  βί ἢ 8 
ΙΩΟΤῸ ΟἾοΩΓ δηά βοιι]οὰ ἰὴ ἀἰνίηο Κπον]οᾶρο, (6 
νου ἀγοὸρ τοὶ τ ἰοῖν ἐλ  Ὺ δόμον χἱ δ, πὰ 
ἀο ἸδῺν ἰΐπ5 (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ΘΟΠἀθιὴῃ 88 Β1 [0] .--- 
ΑΒ {δο 8:}8}168ὲ σγαΐῃ οὗ βαῃὰ οδιβοδ ἰὸ ὴ 8 6Υ9 
ατοαὶ ρδῖῃ, 80 ἀοθ8 180 δ] σίοδβὺ ἀονϊβίζοη ΤΤοτὰ 
ἀοά Ἰανγ οδδο ἰο {86 δ! 67} σοπϑοίΐθῃμοο ρτοδΐ 
ἀϊβαυϊοὶ.---Ἴ ον. 8. Εοοά ὈοΪοηκβ ἰο ἐδὸ οὐοῦ 
τάϑῃ ; ἱποσοΐογο, οὗ 861 οδὰ δνὸ ἢο0 οἴκοι ὁ. 
ουν ΟΠ γ βιϊδηϊίγ.---ῦν. 9,10. ΤῊ βίτοης ἴῃ ΤῈ 
τιυδύ ἰδ Κ μοοὰ ἰο μἷ8 οοπάυσὶ ἴον 0 βᾶκο οὗἁ 
186 πυϑϑὶς, 1οϑὲ ἐμ ου 860 δῃὰ βοδγ οὗ βοπιηοιΐης 
ὙΠΟ. ἸΩΔΥ͂ ΟΔ0.86 ἰμ6πὶ ἴο βίαι 9 απ ὰ ρον βἢ 
(Μδιι. χυἱλ. θ).---γῖν. 111-18. Ενθῃ πὸ τυ ϑδκοδὶ 
ὈγοΟΙΒΟΡ 18 οὗ στοδὶ δοοοιπί; εἰῃοθ ἴον εἶμι ΟὨσὶδὶ 
ἀϊοὰ 0 1688 πϑὴ (Ὁ [16 δίχοηψ ; δηὰ ἰμοβθ 
πολ ΟἾτὶβί ΒΟΠΟΥΒ 8.6 ποὺ (ὁ 6 ᾿ἸἰχἈ }γ ὁ68- 
ἰοοηθα. Τμὸ οοῃίθρί μὰ οα Βυσῃ 141}}8 οα 
Ομγίβε (Μδί. χνὶ. 10 8.). Α1} β'πβ βιφαϊηβί 
ΟὟΡ ΠΟΙ ΠΟΥ ΓΘ 8180 8158 δρδϊ πδὶ αοὰ, ψῆλο Β88 
σοιππλιη ἀθἀ τ18 ἴο ἸΟΥΘ ΟΣ ποίου. Αμπὰ ἐμὶβ 
δβἰαἰειηθηΐ μοϊὰβ χοοᾶὰ οὗἩ 8}1 βιιοῖὶ δοὶβ Ἡ ΒΙ ΘΕ, 
ἱπουκὰ ποὺ ἰπ ἐμ ΘΙΏΒο]γ 8 δὲμβ, γοὶ δαυδθ οἰ ῖΒ 
ἰο οἴεπα, βιιο 88 βϑβοσίδίοηδ, δι υβοπλθηίβ, 
ἔδϑθίοηβ, δπα (η6 ᾿ἴκο. ἯΜο βαυβ, "ΤΥ ββΒου]ὰ 
Ι σατο [μοὶ εἶπ θ6 βοβπαδ)σζοὰ το τἰ}}]}} αοἀ 
ΚΠΟΝΒ ΤῈῺῪ Βοαγί, (μα. 1 ἀο ποί οἰΐηρς ἰο ἐδβεδθ 
πἰπαδ,᾽ Ἰεὶ δυο ἃ Ῥοσβοῦ υπηἀογδίδπα ἰμαὶ Β6 
888 ποῖ ΠΒῸΣ ΓΟρΟηί8Π6θ, ΠΟΡ ζαὶί, ποῦ Ἰοῦθ ἴῃ 
Βῖ5 Βεασί. αοά κπονβ ἰμδὶ μα οἰΐηρθ ποῖ οπὶν ἰο 
{π686 ἰπίπρδβ, Ὀὰΐ ἰο {16 του]ά, δμὰ ἐμὸ ἀονὶ!], 
ἰοο. )ιδι ! Τηοὰ ΜΙ} ποὺ γιοϊὰ 8 δΒαὶν, διὰ 
οαγοδί ποὶ τοί μοῦ (ὮΥ̓ ποῖραῦον ὅπὰ 119 ΟΣ 
ἀθδί ἱπ {Πγ ἀοιῃμβ! 

ΒΕΒΙΕΝ. ΒΙΒΙΕ: -- Ὑ ΕΜ. 1-3. Α στοαὶ ουἰγακθ 
ἦδ Θοτητηλ 6 ἘΠ 6 ῬΘΟΡΙΘ ΒΥ: ὙἍ9 Βᾶγϑ οἴθασοῦ 
Κηπονϊοίρο; ὁ πᾶν ὯῸ ΒΟΣΏΡΪΘΒ; τῶΘ  ἱζποῦ ἴῃ 9 
Σηρ 6Γ 18 οὗἨ πῸ Θοηβθαθηοθ. Α ΟἸ γι βιΐδη τουδὶ 
ἀο ποιῃΐης Ἔχοθρί οἢ βοοὰ “το η485, δπὰ ἴῸΣ ει 18 
Β6 δὲ πι86}}7 πδὺ θ6 στοιπᾶρα ἴῃ Ἰογο. Θ08ρ6ὶ 
Κηον]οάρα ΘΟ 8185 ποῖ ἰὴ νδΐῃ, 11761688 ποίΐοη δ, 
 ΒΙΟἢ ᾿πδαία (86 ταϊηᾶ, Ὀυὶ ἰξ 'Β 6 αὐἱοκοπίης 
ες [δῖ ἢ, 11 ἐὺ ΠΠΠαπΐ ἢ68, α180 βδηοι 68. 
ἰἴ 16 116 Ἰρμί οὗὨ 88]. Κπον]θᾶμο 8]0π6 ἰη- 

ἰοχσαίθδ; Ὀυὺ ἰογθ βοῦθσϑ.0 Α βουπὰ κπον]οάκο 
18 οββϑηῃίαι ἰο ΟὨΥ ἰδ δηἑγ ; δηα (μὲ8 Ὀορσὶπα ἴο 
δον 1861} 88 ΒΟΟῚ 88 ὁπ6 ]ἸΟΥΘΒ {19 τί. ΕῸΣ 
88 ΒΟΟΠ 88 ἃ ΡΟΥΘΟῚ ἰΌΓΏΒ ἰο Θοᾶ ἴῃ ροηΐζοποο, 
σαοὰ ἰυγηβ διὰ βμΐμθδ ὁ ἷπι. Ηθ γ͵πὸ ἀδβί σθ8 
ΟὨΪΥ ἴο Ἰονο, δπὰ ἴοσ (μὶβ τνῖ}} Βυτη Ὁ}]9 δἰ τηθο ] (ο 
ἐμ ΥΟΤΥ στουπάᾶ, Μ1}} Ὀ6 ἱπβίστυοίδα οὗἩ Θοὰ. ΑΒ 
6 ὑπὶῖ68 Ἰονθ τὶ πον] οάρο, αοὰ νν}}} δοσερὶ 
αι ; δπὰ θείης δρρτουθὰ Ὀγ Θοὰ ἱπ ἰδ πον- 
Ἰοάρα, 9 Ν}}} ἴμθῃ, 70. ἅὸ ἄγδί ἰΐπηθ, σἰ αὶ} 
ΚΟΥ͂, υἱΖ., 1 ἐπα ἴονα διὰ βρόντον οὗ ἀοἀ : βίῃησθ 
9 Ὑ{111 ἐβθὰ βᾶνθ {πὸ ῬοΟΤΟΣ οὗ ἰδ ϑρὶσὶ! ἰὴ 8 
ΟὟ 800], ἀπὰ 766] δη ἃ ροββϑββ ἰδ ϑρὶγ 18 ὕτο- 
δὲ Π09 δη4 ορογδίϊουβ. Οὔ ἷ8 Κὶπὰ οὗ κπον]θάρο, 
ἘἈΌΠΙΔΗΙΥ ἰδυρσμὺ δοο]αϑίλοθ ΚΠΟῪ ποίδίηρ. --- 

ΤΗ͂Ε ΕἸΚΒΤ ἘΡΙΠΤΙῈ ΤῸ ΤῊΞ ΟΟΒΙΝΤΉΪΙΑΝΗ. 

γν. 4-6. Δῃ :Δο] ἄοςδ, ἰπἀοοά, οχίϑὶ οπὶγ ἴα (88 
ἴΆΠΟΥ οὗ 1.5 ΨΟΥΒΠΙΊΡΡΘΟΥΒ, γοὺ ΜἯὙῸ ὉΤ6 ποῖΐ οὁἢ {}1}8 
δοοοιμμὺ ἰο 468] ν»](ὰ 10 δὖ ταπμάοσω. ΟἿ ΘΏ ΔΤα 
ν6 ΟὈἸχεὰ ἰο Ὀ6 οἢ οὖν συδγα, ουθῦ ΒΘ »ἘΛῸ 566 
ποι πο ---18 αοα γοΥ}]γ ἴο υ8 {86 Βο]6 αοα ἢ ΤΒο 
ἴα} ΒΊΟΝ ἐδ λεία 8 ποὶ βυ διοϊοπὶ: {ΠΟΤῸ πιυεὶ 
8150 Ὀ6 ἃ [δ ἢ τ 16} λοίϑ. Εοἀ τητιδὶ Ὀ6 ἰο υϑ 189 
8}1 ἴῃ 8}}. 1 8 {88 γγχῪ8ὰ ΠΟΠΟΡ ἰδ ΕΔΙΏΟΥ 85 [88 
ἴδ  ν Οὗ αἱ τὶ ὍθδνΡ (86 πδιηθ οὗ οπῃἱ]άσοηῃ: 
δηὰ το 18 δ]80 ον δίδου  δῃὰ ἰὸ ἤοτη τὸ 
Β8}}8}} δραυΐϊῃ γϑίγη δυ] 8 Ὁ] ἰο (86 ῬυΥΡΟΒ6 οὗἢ ΟἿΣ 
σγοδαίΐοη. ΟἾγϑὲ μ88 αι] θὰ [ῸΣ υδ πηΐο Ὀ]οοᾶ; 
ἤδησο, Ηὀθ 88 Ὀθοοῖὴα ΔΗΘῊῪ ΟΣ [ῳοΤα, ΑΥ͂ΟΣ [86 
βε8}. Αρδσὺ ἔγοια (8, Η νδ8 οὔὐν 1οτὰ ἔγοπι 
8}1} οἰσγΪΥ.-- τ. 7. δὶ 18. ποὶ ἀοπθ νι α5- 
ΒΌΆΓΘΠΟΘ οἵ ζδιῖ, 186 ἀοπθ ΙΖ ΉΓΥ ΟΥ ΑΙ  ΟὨ]Υ..-- 
γον, 8. Βοϊάποϑβ ἱπ οδίϊηρ [ἰ. 6.,ὄ πη (6 πιαϊπίδ- 
ΠΔΠ66 Οὗ ΟΌΡ ἸΙΌΟΥΥ͂ 88 10 τοδίίογ8 ἱπα ογθη ] 18 
ὯΟ ἱπάϊσαίϊοι οὗἩ σγονί πῃ ΟΣ δε ηἰγ.--θτνν. 9- 
11. 1 ἀοθ8 ποὺ ἔο]]ονν {μ8ὺ ὈεσδΌΒα 88 δαὶ ἴδ ἴῃ 
᾿ι86 17 δ] ον Ὁ]Ϊ6 δπὰ ΒΑΚ 688, ἐν ΙΩΒΥ 6 ἀοῃθ 
αἱ Πουΐ γοδοοίίου, Νοιμὶης ἰμαὶ 4068 ποΐ δεοοτὰ 
ψῖτἢ [6 συ ]685 οὗἁὨ ζκ1{}} δηὰ ον οὐρσδὶ ἰο Ὀ6 Ῥγ8ο6- 
εδεά, Α ἤιοοάμηδη οὗ πὸ Ἰογὰ ἀοοβ ποὶ βοοῖς 
18 δῃηϊουγμθηὶ ἴῃ 8 ᾿84}}]6858 ἸΙοσίυ.--- ΜΙ Δ Υ ο- 
ΞΟΙῪ ἸοΩρ ἴῸΥ, δὰ αὐἱοκὶν ΟὝὙΛΘΕΡ ἱ, ᾿ἰθοσίγ. 
Βαϊ ἰο Ὀ6 ἰγυγ ἔγθο, ἃ ῬΟσΒοῺ χητδί 6 Δ0]6 δυὰ 
ΠΩ δἱ {ἰπι|68 [0 σῖγα ὉΡ δ18 ἴσεθάοη. Α ἴοτϑ 
(αἱ 18 7Ὶ 66. Ἰοοκβ ποῦ ἰο 118 ονῃ δἀνδηίαρο, Ὀυὲ 
ἴο 86 ροοά οὗὨ οἰ ΠΥ; δβρϑοΐδ}ν ἰο ἰποϑα 056 
Βρ᾽γ 8] Τουη ἀδί10}8 τὸ ἀἰδί τ ρθοα ὈΥ πὸ ἩΌΟΣ- 
(Υ μον 866 ἰδκϑθῃ ὈΥ̓͂ ἰμοὶν 16]]ογ8. Τμδὶ 18 8 
ῬΟΟΡ βογὶ οὗ οαἀϊδοδί οῃ---α 0] ΙΏ ὌΡΟΣ (6 
δδηά, ψ πῃ ο ἃ ῬΟΓΒΟΩ ἢ ΠΑΙΥ ΔΡαπ ἄοη8 ΕἸ τη Ξο] 
ἴο δῃοίμοσ δ συΐϊάδποθ, δηαὰ ἰχηϊίδίοϑ ἷτη ἢ (δ 6 
ῬΓοϑυσρίϊοη ἰμαϊ ἢ 15 8 τ 86 τη8ῃ.--ἴΚὸ Βοεά 
1π8ι ἰδοὺ ρσονοδὲ ποὺ ἐδ τρθϑῃβ οὗἩ ἀεδβίτονϊ πη 
8. Βπι8}}68ὲ μοαγίζ6}0 οὐοαϊθηοα ἴῃ [86 ΒυτῃὈ]οεῖ 
ΟὨΥΙδιῖδη ΠοΥ͂σ6. Οοῃδίἀ ον ΒΟῪ ΠΩΣ (δαὶ γΡ6Ὺ- 
ΒΟΏ δἰδῃβ ἴ0 ἐἰμθο 1ὉΣ ἜΘ ΟἸσὶδὶ αϊοα .---ἶνν΄. 
19, 18. Το Ἰοοῖ πίογα ἰὸ ὁπ θ᾽ 8 86} ἰδ δῃ ἴἰο οἰ ο γϑ9 
ἰο δἷπ αχαϊμϑὺ ἔθοβὸ ἰο Ὑ ΒΟπΙ 6 οἾα δήροίϊ οι, 
ἴο Ὀχοαὶς ἰπ6 Ὀταϊδοα τοοα---ἰ δ 18 ἰο βὶπι ἀρσεαϊπβὲ 
ΟὨ τ ϑὺ---ἰΠαὺ βαυΐϊοῦν ὙΠῸ τ᾽ 88 ΟΥ̓ΘῚ του θὰ ἴὸ ὈΪΥ 
δ ἃ ὉΡΒοϊ]ὰ οἰ Βε.β.---ἶί 18 8 ἀδ] σαί ἐΒῖηρ ἴο ἤδτ 
ἰο ἀ68] τῦῖ ἢ} ἃ [πο Υ σοηδοΐθπσθ. Α {ΤῸ Δροείο- 
116 δβρίτὶϊ υο] ΙΔ ΥΠῪ ΤῊ Ϊκ6 58. ΠἰτηΒ6 17 [Π6 δεσυδαΐ 
οὔ 411. ἙἘτϑη πθπ ἴῃ 116 τὐριιΐ, Ἰονο ΤΠ ΚΟΒ 8 
ΒΙΙΓΣΟΠΟΟΥ ΟἿΣ Υἰχη8 ᾿ ΒΘΠΟΥΘΡ δπα Ὀδοδυδο ἰδ 6 
Ιαϊπα οὗ ΟἸγἶβὲ 18 ἴῃ 18. 
ΒΙΕΟΕΕ:--- 88. 1-. Τὸ θ6 Κπονῃ οὗ σοά 85 

Η]5, δῃά βο ἰο θθοοῖῃθ δββιισα οὗ οὖσ Κπον)οῦρο, 
ἐπι ἰὲ 18 οχοσγαοϊβοὰ ἰῃ {86 ἴδϑδαι δηά ἴοτο οὗ σοῦ, 
{π|8. 18 (89 τοίη ἰδ. ΟΘοα ἰδ τ86 οτγἱ αἰ οὗ 81] 
Κηπον]οᾶρο. [Ι͂ἡ {18 ἴδοὶ 1168 {86 ἔουπάαἰΐου οὗ 
8}1 Ὠασα ΠΥ; δπὰ ἰδ6 πὰ δηά δἷι οὗ 41} κῃονσ- 
Ἰεάρο [οπ εασί}]} 18 ἐπ αὐ βοαίζου οὐὗὁἨ ὁΌΓ ποὶζῃ- 
Βογ.-- χουσὶ [Π6 Πρδὲ οὗ 1Π60 αοπροὶ βμϊπὶπς 
ἔγοτη (86 βοῖΪ6 ἀ οἀὐμιοδὰ ἰῃ οδύθη δηὰ ὍΡΟη οδτί ἢ, 
4}1 [8186 ἔδασγβ δῃὰ 8}} νδὶῃ δοηδάθμοοβ ὅσο Ὀδχ- 
ἰβιιοὰ ; δηἀ γψγο ἤδυα ΟὨΪΥ (0 66 ΟἿΣ Βοδσίβ 60]- 
Ἰοοιοα ἴῃ 11}, πὰ ΡΥΆΥοσ, δηὰ τουβῃΐρ, ον ὰ9 
(ἰδ οὔθ οὐ, δηὰ ἰογασὰβ οὺνῦρν Ἰωοσγὰ σοὺ 
Ομτἰδί, δηὰ ἰὁ τηαἰηίδίη 06] ον ΒΡ οὴ6 Μιὰ δΣν- 
οἰ ον. 

ΗΈΌΒΧΕΒ:-- Ἐκ. 1-ὃ. Κηον]οᾶρζο ἰβ δυῦ͵ος ἐο 
ἃ ἀου ῦ]. ἀδησον, υὰ., (δὲ 1 Ὀ9 νι|πουί Ἰονο, δ ἃ 
ὈΘοοΙη6 8ῃ ομὰ ἰπ ἰἰβοὶ ΐ, απὰ (δὶ 1 βίορ δοσοπᾶ 
Βογὶρίυτο ᾿ἰτιλῖϑ, δὰ Ὀεκζεὶ ναΐῃ 86]1-οοποοὶὶ δα ἃ 
οοπἰοηρὺ ἰοπαχαὰ οἱ 6 Γ8.--- ΤΠ) Θοποοὶϊ οὗ ΒΌΡΕΥΙΟΡ 
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τιὶιδάοηι 15. 8 ΔΓ} οὗἉ (011Υ; ἰσὰθ τι ϊβάοιμα ἢ απ} Ὁ]6 5 
5, Δ} (οϑ 6 68 Ὁ9 ΒΟΥ [ἰ{|6 τὸ Κηον, δπὰ Ὀγίη ζ9 
8 ἴ0 Κα σοχζηΐζο {86 τη οπὰ δηὰ δἷαι οὔ Κκηον- 
Ἰοάχο ἴω τ. 6 σον οἵ αοα δηὰ ἴῃ (19 κα ναϊίοη οὗ 
ουν ἀοΐχαρον.---ϑ Βυπιὺ]6 Ρογϑοῦ, ἴῃ ψΠ080 
Βοαγὶ ἴον αἀνν 1 ]8, μδ8 ἰμὸ δου} ν ἴον οἴθδὺ ἀΪ8- 
σογμηθηϊ.--κἷὖἷν. 4-6. ΤΊΊΟΓΘ 18 ΟὨΪΥ οὴ6 Θοά:;: 
νυ Ηἰβ νγογϑὶρ ἰ8 ἰπ]αγοα ἰἴ νὸ λδίθῃ ΟἿΓ δἵ- 
(εοἰοη οἱ τϑηϊοϑ 88 ἰζ {Π0}7 ὝΘΥΘ Γ68}}{168. 
Μυοδ, πὰ (561 ἰπποσοομί, Ῥοδοῦλθ8 ογίαἷπαὶ ὉΥ 
τοαϑοὺ οὗ ἴπ6 ἱδουρ δ ἀπὰ ἰηἰδηιΐ οι 9 οσοπηδοίοα 
ἐπογοπνῖι ἢ. νοη [86 σγϑαίίοηϑ οὗ Οὐγν ΓΔΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ 
Ὀεοοῖαθ βῖηῆ. 76 τδυϊΥ οὗἁὨ 1(.0]- τ οσβῃΐρ βου ϊὰ 
ἰοδοὴ ἃ8 ἰδ 6 ἰηδαΐ!9 σον οὗ νογβϊρρίης ἐμο 
ἰτὰο Θοά, δηὰ πὸ στοαὶ πιοτῦὶὶ οὐὁἨ Ομ ὶ βυϊ δ ἴῃ 
ἰδὲ ἰτ ογδάϊοαιθβ (88 ἀθορὶγ-τοοϊοα ἀπὰ πνιᾶ6- 
Βργοδὰ βιιρογβιιοα. 80 απ οὗ ΟὨΥ ΒΔ ὨἾΥ, 45 
ἀϊδιϊησαϊϑ οι ἔγοαι Η δι ϑΐδηι δηὰ δυἀδἴβπι, 18 
ἐδ ϊ8, (μὲ (ἢ 9 οὔο αοὐ, μ6 Οτγϑδίοῦ, [88 γονϑαϊϑά 
Ηἰ536] 7 δ5 ἴ)9 Εδίμοῦ ἱμβγουρῃ 16805 ΟἿ γὶδβί. -- 
γεν, 7. Τ.6 Ἰδοῖκ οὗ ΣΌ 6 ΓΑ] ἱπϑῖ σὺ 15. 0 δίπ, δηὰ 
ολπ ἰγοἶνγο ΠῸ ἀἴβϑστγϑοθ: Ὀαΐ (0 δοὶ δρδίηβί οῃ θ᾽ Β 
οι σοηϑοΐθΏ00, δη 0 ὈΘίΣΔΥ Οἰ ΠΟΤ ἰαἰο ἀοὶϊης 
186 1Π|͵6---ἰἷ» 15 δϑῖ8Ώ. ΒΥ (μῖ8 γυ]]6 18 ΘΥΘΥῪ δη- 
)ογιμθπῖ ἴο ὃὈ6 Ἰυὰἀχκροά. Τὴ αυδδίϊοη δ ποὶ, 
εἾὟηδι 15. ἴ0 ἴῃ 150} Ὀαϊ, ον ἀοοθ8 ἰξ ὅρρϑδγ 
ἴο οἰμβοσβ." Ἦδσησο, [6 ᾿͵υποίϊ 05: ΒΡΑΤΘ τγοδὶς 
δοη ΟΊ ΘΠ 668.----7ἴον. 8. ΕὙΘΟΙΥ ἰο0 4110» 81} ἐδ ΐη 8, 
ἸΔΚο5 πὸ 0η6 Ὀοίίον ; 80]{-τοϑίΓαϊηί, Γοηυποὶα- 
ου, ΟὈἸ! χοϊίοη, ἀἸΒΒΟΠΟΓΒ ποὶ. Βα ὑδ9 ἔϑασ οἴ 
δΔρροαγίηρ γοαὶς δηὰᾶ ρίουθ---ἰ 18 8 τ πδὶ πδῖτ 68 
{Γ]Υ υθ δῖ. -- ον. 9. Ττυθ βἰγοηρὶὴ δηὰ σομυΐηθ 
ἴτοράοαι ἃγθ δ68ι Βονῃ θὰ οΐπηρ 8010 ἴο Ἰἰπιὶὶ 
οὔτ γοοάοι ἰθτοῦρἢ ᾿ονο ἰοὸ ἀοἀ, δὰ ἰπ Ὀθ ἢ 4] οὗὮ 
οἴμογθ.Ό 180 δίγοηχονῦ, {06 ἰϑθάοσοῦ, δηὰ ἰῃθ 
ἸΔΟΓΟ Βραυίηρ [ἢ (Ὦγ ἔγοοάοιῃ Ὀοίσαγα ΟΥ̓ ΠΘΥΒ, 
δου Γ4116 50 {Π γ80}} ὉὈπίογιαμδίθ Κηαον]οάρο, 
ψ οἢ οσοαϑίοηβ Οὐ γβ {πὸ 1088 οΥ̓ 4 ροοά οοη- 
βεϊθησο ἢ Οὐομβοίοησο) ὶ!β ἢ δ ο]οδὲ, (6 ἰοηἀογοβὲ 
ἰδΐης ἴῃ τδῃ, πὰ ἰΐ βυβῆοσθ ἔγοα ἐμ δἰ σι οὶ 
ἰοποῖ. Α1850 Ομ νὶβι᾽ Β πβοατὶ ἱβ πουπάσα, 1 τὸ 
ποιπὰ ὁπ6 οἵ ΗΪ8 θοϊϊ ον σ οπθ8. Τὴθ οηου- 
τηϑηΐ οὗ ΟἿΓ ἸΙΌΘΥΙΥ αὐ τϑπάομ, δηα ἐδ οὔἴἶνδηοθ 
σοπμτλϊ ἑἰς, δἰδυὰ ἰπ Ὡ0 οομιρατγίβοη τὶ ΘΟ ἢ 
οἶμοσ. ΤῸ ΓΟΥΠΟΥΡ ἰδ γαΐπ, ὙΌΣ 1088, π ΘΟ 1688; 
86 Ἰδαίου ἰ5 οογγυρίϊης δη4 ογί τ ἷη δ]. 
ΒΕΘΒΕΒ:--- ον, 1. ΤῈ ἄγδι ρόγβοῦ ρυδοὰ ὉΡ 

85 ἰ6 ἀον]}. Α1} τοδηϑὰ ορίπίοιβ, ψῃΐο ἢ ΚΟΘΡ 
ΒΌΡΟοΓγβἐἰἰοη (αν δ] οοῦ, 41} οογγοοί νον οὐὁἨἩ Οοα᾽ 8 
θείης δῃὰ ποσὰ, δΔ΄Θ ΘΙΠΡΙΥ ἃ τη οἱουα π ἢ ΐο ἢ 
ὉΓΤΏΖ 50 χσαΐῃ, ὙΠ6Ὰ ἴδον Ὀτίπς ποὶ ὕογί ἃ ἰμ9 

ἤγαϊίβ οἴ Ἰογ6.--- ον. 2. Νοὺ οπα βἰηρίὶθ ἰΐϑ οὗ 
Αϊνίπα ἰγυὶ ἢ 88 δἰϊδϊποὰ ἰο ροῖγοῦ ἴῃ ὺ5 88 ἱἷϊ 
βου α, ἱΥ ἰὰ ἀοο8 ποῖ αἀἰνοδί. υΒ οὗ ΟἿΓ σοῃοοὶ δηὰ 
8618 9) 688. -- οὐ, 4. 1 (6 τογ]ὰ δὴ ἰάο] 18 πο- 
(ΐης; ἴον 10 ψοῦ]ὰ 18 αοὐ᾽ἦΒ ψογὶς, τ Βογοίη 
ποίμὶπρς ᾿α8 Ὀεὶης νοῆι τηλπ 8 ἐπουρηθ ἢδνθ 
ογϑαϊθὰ. Βυΐ ἰπ (μὸ ϑαγί οὗ ᾿η8ῃ, δὴ 1 {26 Γ6 ἐἰλὸ 
1ά4οἷδ ἃγο, ἰῃηἀ 664, ἃ τὶ σαι] Βοπιοι ἴῃς, πὰ “0 
Κρ," δ ΨυΠῸ Ὁ ΒΔΥΒ.--- ον, 8. ΤΠδη 8. Ὀ6 (0 
ΤΥ τοοτοῦυ, Ὁ αοά, ἐμαὶ Του διταἰβηθαὶ ἰο ὰ8 πῃ 
ΤῊΥ ΟοΒροὶ ἰλ6 Ῥγθοΐουβ ὑγυΐ (Η Ὁ. χἕϊ!. 9), 188. 
{πῶ Ὠθαγὺ ὈΘΟοπ 68 688} 8} 6 ἃ τ ΟΝ ἰβ τηϑὰθ 80 
ποί ΌΥ πιοδίβ, Ὀὰΐ ἑβσου ἢ ρτδοο.--- ον. 11. Νοί 
ΤΏΘΓΟΪΥ 8 ΘΟηΒΟΪΟΒ ΟὈΒΕΪΏΔΟΥ͂ ἴῃ αἰβοθοάϊΐθῃοθ 
ἰο ἀοὐ᾽ 5 δΘοπιηθηα8, Ὀυΐ 8180 ἃ ἰγἰδίτπρ γα ϊ 688 
ἴοῦ δὴν (πῆρ ὙΒΙοἢ βιαϊηβ ἴπ6 σοπβοΐθῃσο, Ὀ6- 
οϑ080 0 18 ψγοδὶς, 8 βυβιοϊοηῦ ἰο ἀοδβίσου ζδὶ (ἢ ἰὴ 
16 Βοασὶ. 8.0 ἱπιϊηαίθ δπὰ ἰϑπᾶάον 18 ἰῃὴ6 Ὀορὰ 
οὗ [6110 νϑὶρ οί θθη Ὀ6] ουΐηρ Βο}8 ἀπὰ Ομ νϊδί, 
{μ8ὺ ἰ{ 18 ὈγοΟΚΘ υ.8ὲ 80 ΒΟΟῚ 88 ΒΗΠΥ͂ ροΓίίοη οὗ 
οὺγ οιἱπνανὰ 119 8 πὶ μάγανπ ἔγοπι (ἢ 6 οοπίγοὶ 
οὔ ἐμὸ βρί γὶϊ οὗὁὨ ζγδοο.--- ον. 12. Νοὶ οηἱγ ἀο ἰδ0 
Βίγοηρ 8δπὰ πηδίυγο Ὀοϊοηρ ἰο ΟἸ γὶβί, Ὀαὶ 8180 {80 
γΟΔς Δ ΠΟΥΟΘΒ ΠΟ ἴ688.----ὟἾΤοΥ. 18, Τὸ γὶοϊά 
ἰο ἐμ διγοραπί, 18 ἰοὸ ἄθηγ Ομ γὶδὶ ; οί 0 Βρᾶγθ 
(80 τγοδῖὶς 18 ἰο βίῃ δζαϊπβὶ Ομτὶδί. Ηονθο ΜᾺ}. 
1 Ἰονγα, νοΐϊάὰβδ Ὀοίὶ. 
[ΒΑΒΝΕΝ:--Ἴ Ἐπ. 6. ΟἸ τ δι δπβ, ἐμοῦ ἐσυγ 

οοηνοτγίοα, γοὺ ΤΩΔΥ ΒΑΥΘ ΤΩΒΗΥ ΘΙΓΟΏΘΟΙΒ Υἱοῖθ 
δη( ἐδο] .8 ἰπ τοραγὰ ἰὸ ἸῺ ἰμΐηρβ. Το. 
ἸΠΟΓΏΪΩΣ ἀδπτη ἷ8, αἱ ἄγβί, ὑθυῪ οὔβουαγθ. Απὲ 
80 ἰδ πιδύ Ὀ6 ἷῃ σοπμυτθυβίοθ. ΤΕ ΐβ Βμου]ὰ Ἰοδὰ υ8 
ἰο ολαγέψ, ἰοὙΔΡΑΒ ἱτπιρογδοϊίομβ ἴο σαγοζμένοπε 
ποὺ ἰο πιἰϑ)ο8δὰ ; δῃὰ ἰο πιούεγαίίοη ἴῃ ΟἿΣ ΟΧΡΘο- 
ἰδ ϊοη 9 ἔγοτα ΥΟρ ΘΟΠΥΘΡΙΒ, ΘΒΡοΟΐα]Υ ὑπ 086 ἱπ 
οδίμοῃ 8 η648.---Ἴ ον. 1-9, Ιου 18 ἃ ϑαΐεν δηᾶ 
τοτο σοί σαϊὰθ ἔδη Κηον]οᾶρο.--- οσ, 10, 11. 
Νοίδίης 18 οΥὨ Ιη0γ6 γδ]ὰθ ἐπ δὴ ἃ οογγϑοὺ Ομ γὶ8- 
εἶδ ΘΧΘΙΡΪθ, ῬΘΥ ἸΘΌ]ΑΥΪΥ ἴῃ {μο89 οσουργίηςς 
{86 τῶοτο οἰοναιθὰ ὑδηϊῖη Ἰἰΐθ. ΤῸ ἱρπογδηΐ 
Ἰοοὶς ἴο ἰϑῖὰὶ [Ὁ χυϊάλποθ, δηὰ ἰμποὶγ δσοπάαοί 
βου ὰ Ὀ6 δι σἢ 88 Ὑ1}} οοπἀποὶ ΒΕ ἴθ γ.---Ἴ ον. 18. 
Α ποῦ]ς ἰμπβίδηοο οὔ δι 8 ῥσυϊηοῖρὶοθ. 1 4]} 
ΟὨ νι βιϊαπβ Βαὰ Ῥβ0}᾽5 ἀοϊοαία βϑη δὶ ὉΪ10165, δὰ 
Ῥδ0}}8 βίγοηρί οὗ ΟἸ τ διΐδη υἱγτίαο, δηὰ Ῥαυ}}Β 
ΠΠΡΏΘΒΒ (0 ἀΘῺΥ Ὠἰπδο 7, ἴπ οτάοσ τὸ Ὀοπηοδὶ 
οἴμθυβ, ΠΟΥ ϑοῸὴ του] ὑπὸ δϑροοὶ οὗἩ ἴπ6 ΘΟ γῖ5- 
υἱδὴ σοῦ] ὁμαηροὶ ΗΟῪ ΤΩΔῺΥ Ῥγδοίϊοοβ ΠΟΥ͂ 
ἔρθοΙΥ ἱπάυϊροὰ ἰη, τουἹὰ Ὀθ δραμάομηοἀ! (44 
86πδι.:}}}. 
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Β. 45 ἢιιωδίγαΐξίοη 97 Βεϊοἀεπίαϊ ἄγαιση ὕΤοπι ἐλε 44»οϑε16᾽ 9 Ζἵζε, ὅι ἐλ Πεπωποίαξίοη, 97 δὲ οη Ελω 

απὰ Ζήδενγίέοε ζον ἰλὲ Οοοάα ο7 οἰλετε. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΙΧ. 1--28. 

1, Βιαϊοεωθεῖ οὗ πα οὐὟῃ τἰἱβμῖδ δα δὴ Δροδῖϊο. 

κα. 1-.14. 

ΑΜῚΙ ποῦ δὴ δροβῦϊο 7 δπὶ1 υοὐ ἔγϑο ὗ [ατὰ ἴ ποὺ ἔγϑο ἴ' δὰ 1 ποὺ δὴ δροβίϊο ἢ] 
ἢν 1 πού βοὴ «“68ὺ8 ΟΒτγίδυ [οπι. ΟΠ τἰδι5] οἂν Ἰωοτὰ ἵ ἃ’ Ὡοῦ γ8 ἸῺ γ ποτκ ἱπ (80 
1οτά [1 06 ποῦ δ ϑροβίϊθ ποΐο οἴβουβ, γοῦ ἀουθύ]688 1 δ (0 γοὺ : ἔον {86 βοδὶ 
οὗ τηϊῃ θ᾽ ΔρΟΒΟΪΘΒΏΪΡ 8ΓΘ γ6 ἴῃ 86 ογσά. Μὶπθ δηΒοΣ ὦ (ἤθπι {Ππδὺ ἀο Θχδπιΐθθ. 
Τὴ Ἶ8 ὑ}ι18: Ηδαγθ ψγ͵ὸ ποῦ ΡΟΎΘΙ ἴ0 θδὲ δπὰ (0 ἀτγιἰς ἢ Ηδγθ Μγὸ ποῦ ΡΟΙ͂ΤΟΙ (0 ἰοδὰ 
δου ἃ Βἰβίβυ, ἃ ΜΠ, 88 γ70}} 88 Οὔ δΔροβίϊθβ, δῃὰ α5 ὑμο Ὀγοισγοη οὗἩ {86 ]μοτὰ, 
δὰ (δριιαβῖ ΟΥ 1 οπ]γ δηὰ Βδγπαῦδβ, ἤν πού ἯΘ ῬΟΎΤΟΣΙ (0 ἔΌΓΘΔΥ ποτκίηρ ὗ 
ὟΒοΟ ρΌΘΟΝ 8 ὙΔΓΪΆΓΟ ΔΗΥ͂ {1π|0 ἂὖ [18 ΟὟ ΟΠΔΓΡῸΒ ὙΠῸ ῥἰδηίοῦ ἃ υἱποαγατγά, δὰ 
οδἰοί ποῦ οὗ [86 ἔγα!) {Πότ ἢ οεἵ [οπι. οὐ] πγῆο δοάθί αὶ θοοῖὶς, δὰ δαΐϑι ποὺ οὗ 
086 τὴς οὗ {πῸ ἤοοκ ῇ ὅδγ 1 ὑπο ὑπΏρΒ 88 8 πιδὺ ἢ ΟΥ Βι ἢ ποῦ 186 ΔῊ [86 
ΒΆΙΩΘ 8'βο δ ΕΓ 1 18 ΓΙ ἔθη πῃ ὑμ6 Δ οὗ Νίοβοβ, Του β8δ)ῦ ἢοῦ του Σ5}6'} (ἢ 6 
ΤΩ ΟΌἢ οὗ {6 οχ ὑδαὺ ὑτοδάθίῃ οαΐ (Π6 οογη. οίϊι ἀοα ἰδίκα σᾶτὸ ἴοσ οχϑἵ ΟἿΥ 
ΒΒ 10} ἢ6 {ΐ ΔἸ ΟροῦΓ ῸΣ ΟἿΣ βΒακοβ ΌΤΙ ΟἿΓ Βαίκεβ, πὸ ἀουβδί, ἐλύξ ῖΒ {1π|ὲ8] υυτ(ἰθῃ: 
{αὶ ἐπιπ 5} ̓ιθ ὑπαῦ ρου θυ ΒΒ ου]ἃ ρΡ]οαρ}ι ἴῃ ΠΟΡΘ ; δηά (δδὺ [οηι. {π8{] δ {{ιαῦ 
ὑΠγοθ θυ ἢ ἢ ὮΟΡΘ βου ὃὈ6 ραγίδϊχοσ οἵ 818 μοροϑῖϊ [ἴὰ ΒΟρΡΘ οὗ ραγίδκὶ πρΊ. 1 πε 
Βαγθ βούῃ ἀδ.0 γου Βριγιύθδὶ (πἰηρθ, ἐδ ἴξ ἃ ρτοαῦ ὑπίηρ ἢ ττθ 8}}8}} τα ρ᾽2 γοὺγ οδτ- 

12 πᾶ] ἰδίπρϑ [Ὁ οὐδοῦ ὃθ ραγίαϊκουβ οὐ ἐδ βῬοσο ΟΥ̓ΘΡ γου,}} αγὰ οῦ 1͵ὸ γαδίδοτ 
Νονου 6 }688 τὸ ᾿ἰᾶνθ ποῦ υδοὰ [41 ποὺ 186] 0818 ῬΟΟΓ; Ὀαύ Βυβον 8]} ὑπ|ΏρΒ, ἰϑθδὲ 

18 τὸ ββου]ὰ πἰπάθν ὑπ6 ροβροὶ οὗ ΟἸτίβι, )ο γο ποὺ ἰκηοῦν ὑμαὺ (ΠΟΥ Ἡ]ΟἿ Τα ἸπίΟΓ 
δὐοαύ ΒοΙγν ὑμίηρβ ᾿ἶνο οὐ ἐδ ἐλίπρε οὗ ὑπ6 ὕθιηρὶθ ἢ δηὰ ὑπ ν τ ]οἷὶ τγαῖο) 6 δῷ ὑΠ6 

14 ΑἸΓΔΓ 81:0 Ῥδσίδκοιβ πὶ ὑΠ6 αἰίαυ ἵἴ Εσθῃ δ8ὸ δίῃ: [6 ᾿οτὰ οτγἀδὶποὰ ἰμδὺ ὑΒΠΕΥῪ 
ΜΠ10}} ῬΓοδοῖὶ 89 ροβροὶ βῃου)]ὰ ᾿νο οὗ {Π|ὸ ρΌΒΡΕΙ. 

ϑΘρΡὺῸ -ὖοό' ιβ οδεὸ 

σι 

με 

,»εἰ με 

1 Υοτ. 1.---Γὴο Ῥγοοϑάοῃοοϑ οὗ ἐπὶ8 οδυδο [{πὺ6 τονογαίηρ {πὸ ογάὰοτ οὗ ἐνο ἵτὸο δὲ ἴΠ0γ δἰδηὰ ἴπ ΟἿΣ υϑγεῖο!], ἐδ εδία» 
ἸΙσῃϑὰ ὮΥ Α. Β. [Ὁοἀ. ἈΓΠ.}, ὉῪ δἰ πιοδὲ δἷϊ [Π6 υδγδίοωβ, δῃὰ ὉΥ οὐμοῦ οἹὰ δυίμογίτ686. [“ῬοΘΟΙΌΪΥ (89 οτἰχίμδιὶ ογάον νδὸ 
οἰδηκχοά ἰο ὑτίης ἴπΠ6 ποϊκ τοδὶ φυραίίου ἰπἴο Ῥγοσαί θη 06.᾽" ΑΙΡΟΒΡῸ]. 

8.Μ6γ.1.--09 δα. βα8 ᾿Ισοῦν Χριστόν [π|1 Ὁ. ΚΕ. 1..]; οἴδοξα ᾶνθ Χριστόν ᾿Ισοῦν. Χριστόν [δ ἀπ δὐάἀϊξίοιι ποΐ ἰοπηὲ 
[0 Α. Β. [Ὁοὰ. Βίη., ποά ἰδ οπιξειοά Ὁ ΑἸΠογά, Βέδῃ]6}]. } ἥ 

ὃ γότ. 2.---δοιθδηη, Το οη ον [ΑἸοτὰ, βέδη 67}, μνο μου τῆς [ἴ0 οογγοδροδὰ Ἡἱ ἢ τὸ ὄργὸον μον] (ποϊοα ἃ οἵ τῆς 
ἐμῆς); ὕπι [16 ποῖ βΒυ δϊοίθ ΠΕ} αἰϊοοίθά. 

4 γον. 8.--- Αὕτη ἔστίν; ἸΔοβιδηη [ΑἸοτὰ, Β.8}}0}] τοδὰ ἔστίν αὕτη, π οἢ αἷδο 6 ποῖ Βυδιοίομ.! δεϊοαίθα. Γ[ΓΥοί ἐΐ ἷα 
ἰσαά ἰη Α. Β. Οοά. Άἰη.]. 

δγρν. 6, ΤΊιο οἰ δοέοῃ οὗ τοῦ ἰδ, ἰπἀοοσᾶ, δἰτοπαὶν δἰἐϑοϊϑὰ, Ὁ ἰδ ἰο Ὀο οχρ δἰ πο δὲ ἂπ αἰξοτηρὶ ἰο οοπΐοσια ἘΣ ἢ ἰδς 
Ἰοτοχοίηκ οἰδαδ68. 

Φ γον. 7.-.-᾽θ6. 86Ὲ8 ἐκ τοῦ καρποῦ ἴπ ΟΠ ΟΣΤΛΙ͂ τὶ πδὲ Ὁ] οσα, Ὀπὲ 1ξ ἰδ πιογο ΓΘ ΌΪ διδιδί ποᾶ. 

Τ γογ. 7.-ὴ ἰὁ γοϊϑοϊοα ὉΥ :δο;πιληη δοοογάϊηρ [0 τοὶ ΚΓ ἐΟδΙΪΣΩΟΏΥ ; 1ὲ ναδ, ρογαρδ, οὐἐεῖθα ἰο δοουεὰ τε [89 
Τογοχοίηᾳ οἸδΌδοα. 

8 γον. 8. ΤΊιο οο. δδ89 ἣ οὐχὲ καὶ---ταῦτα λέγει [π|(Ὁ Καὶ 1,..-ἴ66 016 δΔυΠοτγ. Α Ἰὰν παῖ αἰἰοταϊίου οὗ νὴὴδδὲ δοοσηϑό 
Ἐπ! η[61}}κ|016ὅ. [16 ἴγυο τοδάϊΐηρ : ὃ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει, ἰδ ἰουππὰ ἰπ Α. Β. Ο. Ὦ, Οοὰ. 8΄η.}. 

9 γον. 9.--ὕΥἹοδΌδοΙ τοδί: γέγραπται γὰρ [οπ ες ἐν τῷ Μωνσέως νόμῳ], Ὀυὶ πνίτπουΐ δυδιοίοηϊ δος μου ἐγ. 
10 Μόν. ῦ.---κημώσεις [{π|1 Α. ΒΞ Ο. Ὁ. Καὶ Ι,. Οοά. ἄμε: πε σεμες οὗ ἰὴ [0 Κοο. δοὰ ᾿δοδαιδηδ [Βἰδη}9}}, τοϑὰ 

φιμώσεις. 00 ΤΌΓΙΔΟΓ ἴθ Ὀοαῖ δυρρογίθα δηὰ πιογο Ῥγοῦθοϊο, Ὀθοδυσθ ποὶ Ἰοπηὰ [ἢ ἴπΠ0 δορί. 

1: Ὑον, 10. -Ἰὴ δ ἕοστοσ οἵ πο 1αμδὲ ἔντο οἴαδυδοδθ, {π 8 ̓νοδὲ δ ροτιοά ογάον ἐδ: ὅτε ὀφείλει ἐπ᾿ ἐλπίδι ὁ δροτριων 
ἀροτριᾶν, ᾿Ἰμδοδὰ οἵ ψἘΓΟΒ [9 θα. ρυΐδ ἐπ᾽ ἐλπίδι Ὀοΐοτο ὀφείλει, το ἰα α γαγίδείοη οὐἩ [9 ογάθσ. [π 9 βϑοοῃά εἴδιϊκα 
βοῖθ οὗ ἐδ6 Ὀοιίοτ δαϊπογέιίθα αν " τῆς ἐλπίδος αὑτοῦ μετέχειν. ἴο πίοι ἐπ 6 ἤθο. Δρρϑπάδ {πὸ οὐ ρί πα] ἐπ᾿ ἐλπίδε. Τδὸ 
υαρρλλτε τι ὐλώ ἰοχὶ ἰδ: ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν [πὰ ἴπ Α. Β. Ο. Οοά. 81:.}. 80 Μογον [ΑἸῶγά, ΒΕΔΏΪΟΥ, διὰ Υ Ἅσάρ. 
ΜΟΓΙΒΊ]. ᾿ 

18 γον. 11.--Τῦιο ἤδο. δηὰ ᾿δοδλη το θερί , [δὰ βο ΑἸέοτά, ϑέδῃϊου, δὰ Ῥ᾽ογάβποσ ]. Τῶδθ δι]. θερίσωομεν 
ἰ9 βίτοηκῖν βυρροτιοα, δηὰ πικς ματο Ὀοθ ογονγάοα οαδ ὮΥ ἴμ9 δαϊατθ ἴοσση, ὈθοδΌθο ΚΓαπιτ δ 08} }7 Οὐ θοῖίι παῦ]ο [Α.ὄ Β. 
Οὐά. δίῃ. ἢδνο ἐδ [ΓΟ]. 

15 γον. 12.---ὁμῶν ἐξουσίας ἴα ἣν Ὀοτίον δοοτοά θὰ ἐδδη 89 Βθο. ἐξουσίας ὑμῶν [Ὀοίς ἴουπὰ [α Α. Β. 6. Ὁ. Κ΄. Ορά. 81..} 
Βυὲ τινὰ ἐγκοπὴν ἰΘ ἢοῖ 80 Ἡοῖΐ δυίϊπογίποα δὲ ἐγκοπύν τινα. 

14 γον. 13.---Παρεδρεύοντες ἰ6 ὈοΐίοΣ δυρρογίοα ἔβδη ἴδ 9 Βθ6. προσεδρεύοντες. 
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ἙἘΧΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεμ8. 1-3. Τὴο Τα ἀδηιοη δ] ΤΠ ΠΟ δᾶ 
Ῥαγρο390 οὗ 18, βανίηρ Ὀ6θη ὈΓΙΘΗ͂Υ βἰαἰθα ἴῃ νἱϊὶ. 
13, 9 ΠΟῪ Ῥτοσοϑὰβ ἰοὸ δῆϊαυζα ρου ἱΐ, ὈὉΥ Βδον,- 
ας "ον 6 διά, ἴῃ ἴδοὶ, Ὀθ6π Ρτγδοϊ ϑπρ 56]- 
ἀεηίδὶ οἱ οΥἹ Ἰοντο ἰο ἰ890 [ογὰ δὰ ἷβ Ὀγοι γθῃ, 

"ὦ ον Β6 δὰ, ἰῃ 8 ἴδ Βίσηοῦυ ΤΏΒΉΠΟΣ ἔμ δῃ 
ἢ5 δὰ ἀορααηπάοα οὗ ἰμθαι, τομκουμοθα Ἀΐβ ΟὟἢ 
τὶ αϊβ δ ἃ ργογορδῦοβ [Ὁ 8.6 881.κ6 οὗ τἱβπὶῃ 
800}5 δηὰ βργεδάϊης (μ6 ἀοΒρ6ὶ.---ἰ“ ΤῊ Ϊ8. ν᾽ 019 
Ρϑέδαζθ, ἴμ6. πο ΘΠ 8 }}Ὺ ἱπιγοάμποοα, 8 ὁη6 οὗ 
ἰ86 τηοϑὲ οἰοναῖθα, ποδυθηΐυ, δηὰ Ὀοϑι λα] ἃἷ8- 
σαβϑίοηθ ἴῃ ἴμ6 ΝῸὸΝ Τοβίδιηθηΐ, δηαὰ οοπίαὶ 8 
οηδ οὗἩ (86 τηοϑὲ δπθοὈ] ηρς ἀοβουὶ ρἰΐοη8 οὗ ἴἢ6 
Υἱσίαο οὗὨ 561{-ἀοηΐα), δὰ οὗ ἴμ6 ῥγίῃοῖρ] 68 τ ΠῖσΣ 
δου] ἃ δοϊμαϊο τ6 Ομ γιβιϊαπ ταϊηἰϑίγυ, ΒΏΥ͂ 
ΝθογΟ ἰο ὃὍ6 ουπά. ΑἸ οἸαβδὶο ψ σι μκθ, ἂδπὰ 
δῖ γϑοογὰβ οἵ δαυϊαυΐϊγ, σουἹὰ Ὅ6 δοδιομϑὰ ἴῃ 
γϑίη [ὉΓΡ δὴὴ ἰπϑίδποθ οὗἩ βυσὶι ρῬΣΘ δῃηὰ οἱονυδίοα 
Ῥγίμοὶρὶ9 δ8 18 ρῥγοβοηίθὰ ἴῃ {μὶβ ομδρίοσ. 
ΒΑΒΥΕ8].--Ηο θορίηβ ψὶϊῃ ἴοαν αὐοβίϊοπβ [ΔὉ- 
ΤΌΡΟΥ ἱπιγοάμποοά, τ ΐσἢ Ὀγίηρς ἰο τίου ἰδ 6 ρο- 
βἰιιοὰ ἔγοτη υαϊοῦ Ὠ06 δοίθά, δηὰ ΔΏΒΟΥ ΔΏΥ͂ 
οὈ]φοιΐοπϑ {πὸ ταχὺ Ὅ0 ἱποϊ]ποὰ ἰο τωδῖθ 
αξλϊηϑὲ ι͵19 ΔρΡροδιης 10 ἷδ ον οοπάυσοι. “1 
Μουϊὰ δἰπιοδῦ ΔΡΡΘΆΓ 88 ἰἢ δ δ ῬΓΟΡΟΥΪΥ 60.- 
εἰιάθα {86 5076 οἱ δἰ υἱῖϊ. 18, διά (μϑὴ στοϊυσπϑα 
(ο ᾿ξ ἔγοιι (8 ὨΘῚ Ῥοϊπί οὗ υἱοῦ οὐ ὑπ δεῖνα) 
οἵ ἔγοϑὰ ἐἰἀΐπ χ8 ἔγουα σονΐπίν, ἱῃογυιίης τὰ οὗ 
16 ἱπιραίϊδιϊοηδ τ 6 Β0 ΠΟΥ͂ Ῥγοσθδάβ ἰο ἀΐ8- 
ῬΡεὶ.᾽" ΚΒΤΑΝΙ ΒΥ]. [ἢ 186 ὅγϑβιὶ αποϑιΐος [866 οτἰτὶ- 
οϑἱ ποί687}0 δ88οχὶβ εἰβ ἰη ἀθρ θη ἀθῃ06,---Ὦ οἰχοῦτη- 
δίποο Ὑπὶσὶ ταὶ ΔΡΡΟαΡ ἰο ὀχοιρί αι ὕσγοσι 
ἰδὸ πορᾶά οὗ βυοῖ οἰτουτηδροοίίΐοη 848 ἢ6 ΒΌΟΥΘ 
ΕΡΘ819 οἵ; ἴῃ ἰδ βοοοῃᾷ, Ηἷβ δἷρσὰ ζαποιΐοη 8 
δὼ ΑΡοβι16, τ !οἢ ΓᾺ]Υ τ γγδηϊθα (δΒὲ8 ἱπάορθη- 
ἀθασο, δὰ τοηδοτοὰ πἷτη γοΒροηβί ὉΪο ἰο Ο τἰϑὶ 
δἰοπο, ὙΒοθΟ διη δαϑδηου 6 ψὰϑ:; ἴῃ {π6 ἰῃϊγὰ, 
ἴδο στουηάδ οὗ Ϊ5 ΑΡοβιί ΘΒ} ἱπ σοβρϑοὶ οὗ {δ9 
Τοτὰ : δηὰ ἴὴ ἐδ Τουτὶ, ἰδ 6 δραὶ οὗ ἷ8 οὔθ ἱπ 
ἰιὸ ΟοΥνπι Βίβη Ομ σοὶ ἐ(86}, δηὰ ἰὰ 8 ΙΒΌΟΥΒ 
ἰδοῦ. Ηδ ἢ .5 ἰαἸκ68 στουπά ἔγοτῃ το ἢ παίυ- 
ΤΆΪῪ ἴοὸ Ρ858 ΟΥΟΥ δπὰ βρϑδῖς οὗ δὶβ οννῆι σίριιέ ἴἰο 
δυρροτί---ἃ χίρηῖ, Βοψόνον, οὐ νηόν μΒ6 πιδὰ 
ΙΔ816 πὸ υ80 ουὐ οὗ χοραγὰ ἰοὸ ΠἰσθοΣ ἰηίογοϑίβ. 
[λυἀ ἐπὶ 15 6 Ῥοϊηὶ πὰ δἷ8 ὀσϑιρὶθ ἡ οι μ6 
πϊβοα ἰο ΘηΐοτοΘ 88 8 ἸΘΒΒΟῺ ΠΡΟΠ 8 Γολαᾷο18]. 
--δ2δλι 1 ποῖ ἔτθ99 7---ἰ, ε.,ὄ ἱπἀοροπάθηί, [ποὶ ἴῃ 
8 πιογαΐ Β6ΏΒ6, 88 δευΐηρ Κηον)]οῆχα, πα ἰδι9 
δα ποϊραίοα ἤγουλ [00] 18} ρτοὐιάϊοθβ; Ὀὰΐ ἱπ 8 
εἰσί οΥ ἰεσαΐ Β6Ώ80, 845 δἱ ἸΙΌΘΓΙΥ ἰο δοὶ 8 δ6 
οθο8ο, σίποαΐ Ὀοΐπς δοσοι πη δῦ]θ ἰ0 ΔΩΥ͂ τη8}]. 
Τοῖϑ ροΐπὲ 15 τοβδαϊηθὰ δραΐῃ ἴῃ υοῦ. 19; δηὰ {0 
ἴλοι ταῦ 11 18 ποὺ ἀϊδουιϑδβθάὰ πηι} δον (Πο 70}} 
διδιοιηθηί οὗ πῖ8 Αροβίοϊϊο χη ίβ, πὶ μάνα οὐ- 
σαϑίοποα {π6 ἰγδηϑροβίτίοη οὗ {0 ἡσοὸ αποδβίϊοῃϑ 
ἴῃ ἴ86 οσ, [“ἼΤῺΘ ογάσν ἤόγο ζ0] ονοα ἰθ ποὶ 
ΟΪΥ ἰπδι οΥ̓͂ ἰπο πηοδὲ δηοίϊοαὶ ΜΗ͂Β., Ὀυΐ 18. 4130 
ἴῃ δοπίονμα υ τὶ (Π6 βοῆβδθ. ΗΪβ8 ἤγϑϑάοπι, 
δηᾶ ποὶ εἷα ΑΡροϑιϊ δὶ, γὰ8 ὈΡροττηοβὲ ἴῃ ἢΪ8 
ἰβουχίιθ, δῃὰ νγὰ8 (80 βροοΐαὶ οοοαϑίοη οὗἁὨ (ἢ 6 
ἀϊχτοβοίοη.᾽" ΚΤΑΝ,ΕΥ.---Βπὺὶ 60}}} πιοτο. - ΑΙ Σ 
Ἐοῖ 8)8ὺὴ ΑΡΟΒ[16 2---δηὰ 80, ρἰδοοὰ ουϑὴ ἴῃ 8 
Ρυδίιου οὗἩ δΔυίϊμου τυ οὐ οἰ γ8]} Βαί, Ὁ6- 
ὁΉ0.86 (ἢΐ9 ὕφοί τγὰ8 ἀϊδβρυίοα Ὦγ δ'θ. ΟΡ οποπίδβ, 
᾿ια 18 ἀϊβροϑοά ἰο Ἰίησον Ἀθγο ἃ 1116; δπά, ὈΥ ΓΑ 
οἵ ρυκοῖῦ, δαΐζβ δι 1}}} υνίθν,--- αν 1 οὐ 600} 
ἴδο Ι,οτᾶ 2--- Ηο Βογο ἱπ|ρ01168 ἰπδὺ δ ΑΡοβί]θ- 

ΒΡ τοϑίϑα οὐ 8 δ: ζουη δι! 845 {πὶ οὗἁ (ἢ}8 
ΟΒΟΡ ΑΡοβι]θβ, υἱΖ., 119 ἱπιπιθά δῖο 64}} οὗ ΟΠ γἰβὲ 
δηὰ (6 ογ6- τὶ ποβα οὗ Ηΐδ ρου βοα 16. 1π {πὶ5 
Τοβροοί, ἐμογοίοσθ, ἢ ψθ (μοῦ θαυ]. Τ}6 
εἰρῃὶ οὗ ΟἸγίδί ἢθ βρθδκβ οὗἁ γοίεσβ ὈΓΙΠΙΔΡΪΥ ἰοὸ 
(αὶ ἢτβὶ τηδηϊοβίδιϊοη οὗὨ ἐδ 6 Τοτὰ τὸ ἷπι νι ἰσἢ 
εἰοοιφα Ηἷδ οοηνογβίοη (Χν. ὃ; Αοίβὶχ. 22--26); γοί 
ποῖ οχοϊυβῖνο οὗἨ ἴμ6 Ἰαῖου Του δ] ο ἢ 8 τηθηἰϊοποὰ 
ἴῃ Αοἱβ χχὶϊ. 17, διὰ χυϊὶ. 9, Ὦ. ψ ὶο ἢθ νγᾶϑ 
δομᾶσγτηοα ἴῃ ἷθ δ ΌοΥ8 δὲ Οουίΐηίη. ΤΏ μῸ 6886 
ΔΙῸ ἯὯΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ΔΩΥ ΣΘίργθηοΘ ἰο Ηἷβ Βαυϊηρ 
δοοῃ ΟἸγὶβϑὶ ἀυτίηρ ἈΪ8. ΘΑΥΓΕ}Ὺ Ἰἰΐο ; πἴ8 ψουὰ 
Βανθ ΠΟ δβἰχηϊδοβῆοθ ἩΒΔΙΘΥΟΣ [ῸΓ (Π6 Αγοβί]θ- 
Βῃὶρ οὖδ Ῥαὺ]. Τμδὺ ΒΘ ΒΔΥ8 (815 νι δὴ 6γ8 
ἴο ἐπὸ ΟὈσ βι-Ῥατίγ, 88 οὔθ [δὶ Ἰαϊὰ στοαὶ βίγοϑϑ 
οἢ βεαυνίηρ υἱβίοῃβ, Βὸ ἰπδί ὑπ 18 ΟΥΘ 8ΔῺ αγφωπηιθη- 
ίωπι αα λοπιΐποπι, 8 ἃ ὙοΥῪ ἀου {Ὁ} αϑϑυμρίΐοη. 
Ιη ορροϑίἴοη ἰο Βὔὐοκοτί, 0 ΒΌΡΡΟΒα68Β ἐμαὶ Ῥδὺ] 
ἢΘΥΘ 8]]1ὺἀ468 ἰο ὶ8 οαβίϑιϊο υἱβίοι ἱπ [ἢ6 ἰοπιρὶθ, 
ΝΕΑΝΌΕΒ Β8Υ5: “ἴὑ 8 ἱτπηροβδί Ὁ]0 ἰμδί ϑυσὴ 8 
γ᾽ βίου ΒΒ ου]ὰ Ἰοσιἐἰτηαῖθ Αροϑι] δ ὶρ."᾿ -πΑσθ οὶ 
γἷϑϑ9 ΖΔ σοῦ ἢ ἴ89 Τιοοτᾶ 7ὴ---ΤΊο ἀοδίρῃεο- 
ιἰἰοη, “1 (0 [Γογχὰ,᾽" ἀοο8 ποὺ αὐ8]} 7 ΙΩΘΥΟΙΥ 
ΦΤΩΥ ῬΟΥΚ," [4. ἀ., '"γ9 δῖ ἴηο Τοτὰ 8 ποσί, 
πού τΐπο᾽ (Οἢγγ8.}7, Βαϊ 1ι ὈΟ]οΩ ΡΒ 0 ἐδ 6 ψ Βο]6 
ᾳυδδίίοη. ΤΈΘΥ ΟΥΟ δἷδ ῬΟΤΙ 88 δὴ «ροείϊε, 
δΔηα ποτ ἰηἰτοάἀδυσοα ὈΥ͂ ἷπι Ἰηΐο {πο ῖν πον Ἰἰΐο, 
δηὰ οοπϑδιϊαϊοά α ΟΠ υγοὶ οὗὨ Θοά, ἰη {80 ογά, ἐ, 
6..) ὉΥ͂ νἱγίαθ οὗὨ 158 16] ον ϑδἷρ ἴῃ {86 Τοτά. ΤῸ 
Ῥῆγαϑο ἀοδίχπαίοθ ὑμδ6 οἱοιηθπί ἱπ ΠΟ ἢΘ 
πτουρηΐ (σοι. ἰἱϊ. δ 8΄., δηὰ ἷν. 168). ΤῊΐ8 
(πουκιῖ δ {ῸΓΊΒΟΙ ὀχραπα8.---Ἴ 1 ὍῸ ποῖ 8: 
ΔΡΟΒῖ]6 ἴο οἴβθοσε.--- Βν (89 οὐλεγϑ Ἦ6 ΙὩ68Π8 
(086 σοπιΐης ἰδίο (06 οὨυγο ἢ ἔγοτῃ δΌσοηα, ᾿ἰ 
ΤΩΔΥ ὍΘ ΘΙΏ5ΒΑΤΪ68 ἔγοτῃ Ῥαδ᾽ βίη γ80 δουρί 0 
τηϊδοδα {10 ΟοΥ π  ἶϑη8 ἴῃ Γομασα ἰο Ϊ8 Αροϑ8- 
(ἸΟΒἷρΡ. ᾿Αλλοις ἰ5 16 Ὀαἰϊνο οὗ ̓ υάριημοηί : “ἰη 
(μον τίν οὐ ορίῃΐοη.᾿ Οὐκ εἰωξ Ἔχρύϑβαθβ (ἢ6 
ἴαοὶ 88 ἰ( γγ͵ὰ8; Β6η66, οὗ, ποί μή.--- 791, ἄουδι- 
1985, Σ ὧἀτὰ ἴο γοτι.--ΤῊ8 γέ ΒιΓρηρί ΒΘ η8 ἀλλά: 
ἐγοί, δἱ Ἰοαϑί,᾽ οὐ “γοὶ βυγογ.᾽ Μογο ἰὴ 70}: 
ΕΥε δοΥ ΔΊ ΪΥ σδηποὺ Ὀὰὺὺ Δοϊζηο Ἡ]οᾶ 6 τη 85 ΔΠ 
Αροβϑί]θ; ΤἴῸΡ γέ ψοιγϑεῖυεδ, ὈΥ (Πα 81ὴ}}9 ἴδοὶ οἵὗὨ 
ΥΟῸΣΡ ΘΟΠΥΘΙΒΊΟΙ, ΒΕΡΥ͂Θ 0 ΘΟΠΗ͂ΓΠΙ ΤῊΥ̓ οἸαἰτα.ἢ 
ἼΒΟΓΘ 18 0 ΔΙ βίοι ΠΟΥ ἰο {86 τηΐγβοΐοβ οὐ ἢ 9 
ΑΡοβί]θ (ΟἾγγ8.). Τῆθ8β6 ψοσο στουρδὶ 4180 ὉΥ͂ 
{ποβα ποὺ Αροβίΐϊθϑ. Βαὶί δαὶ ᾿ΐ8 ρυθδοιβίηρ ῥτο- 
ἀυσοα δυσὶ Γοδι}}18 ἃ8 οου]ὰ ΟὨ]Υ Ὅδθ βογ θ8α (ὁ 
86 Ῥόονεῦ οὗ Ομ γίβί, (μ}8 νγᾶὰβ {86 Ῥγοοῦ οὗ μἷ8β 
Ἀβϑουϊίοη ἐμαὶ 6 νγαϑ ΟὨ τ δι᾽ 8 ΔΙΆ ὈΑΒΒΔ ΟΣ (6 ΠΡ. 
2 ΟΟΥ, 111. 2).---ίῥοΣ 1819 568] οὗ ΤΗὨΥ̓ ΔροΒῖ]6- 
ΒΡ δζὸ γϑ ἴῃ ἴδ9 1ιοχᾶ. --- Σφραγίς, φεαϊ, ἰμαὶ 
ΜΠ τγον ἢ ΟΠη6 ΘΟΠΟΙΪ 65, ἀοϑὶρηδίοβ, δηὰ οοῆ- 
ὮΤΥΤΩΒ ΔΗΥ ἰπίης ; {ἢ 68, σοπήτγπιαίϊοη, τοϊΐη688, οτῖ- 
φίπαὶ ἱεδίίπιον. Τὰ6 σόοσὰβ “ἢ ἰδ [Γοτὰ " 
Βοϊοπς Βαγο, δἷβο, ἰο {86 σῇ οΐα οἴδυβο, δηὰ ἱπὶ- 
ΡΪΥ δαὶ ἰο ἔλοί αϑϑοσίθα νψ88 οὗὁἩ ὑμο 1,οτὰ, ἰπδ8- 
0} 485 ἰὺ ψα8 ἢοσ ἐμπδὶ δὰ τουομϑαίοα ἰο ἐἰδ9 
Αροβίϊθ 8ὸοὸ ρίογίουβ. 8 σϑβυϊὶ ἱπ βοιϊπρ ἊΡ 8 
οδαγοῖ 80 ΤΙΘΠΪΥ͂ οπάονγοά ἴῃ ὁπ οὗ ἐς οἰ] οΥ͂ 
Βοαΐῖβ οὗ μοαϊμβοπίβῃ. [“Τ8ῖ8, δἰ πουρὰ να] 
οὐἱάθησο, δῃ4 88 βαοῖι δα ἀποεὰ Ὀγ (Π6 ΑΡοΒι]6, 18 
ΥΟΥΥῪ ᾿ἰαὉ]6 ἰο Ὀ6 δουδοα. Εἶγβί, Ὀθοδυβα πιοῖι 
ὙΒΙΟΒ ῬαΒβ08 [Ὁ οὐϊάθῃοθ 18 ΒΘΡΌΓΣΙΟΙΒ; δ8ηᾷ, 
ΒΟΟΟΠΑῖΪγ, Ὀοσδῦδβο {86 ουἱάθησο οὗἩ βαοσθβδ 5 
οἴου υτχοὰ πῃ 6.417 οὗἩ ῃ}8 ΘΥΤΟΥΒ οὗ ὈΓΘΒΟΒΘΓΒ, 
θη ἐπὶ Ββυσσοββ ἴθ ἄμο ἰο ἰδ6 ἰτὰϊ {ΟΥ̓ 
ῬΓΘΘΟΣ ; {δέ γαϊγ, ὈΘΟοΘαΒ6 8Π18}} Γ6 8] ΒΌΘΘΟΑΒ ΤΥ 
δ ἴδίκθη ἃ5 ουϊάθῃοθ [07 ποῦ (ἢ 8η { τν1}} ζαῖνῖν 
ψαγσοδὶ.᾽" “5111, (Πογὸ ατὸ οα868 ὙΠ 6η ἰδ διιο- 
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οὐ58 ἷβ οὗἩ βιοσἢ ἃ οἰδσγδοίοσ, 80 πάθηϊδῦϊο δᾶ 
ΒΟ ζγθαῖ, 8ἃ8 ἴο βιιρουβθᾶθ ἐμ πϑοθϑϑὶιυ οὗ δΗΥ͂ 
ΟΡ ουὐϊάθῃοο οὗ ἃ ἀϊνί πο 0641]}1. ὅθ} τγδδ {116 
6489 ΜῚ  ἴἢ 6 ΑΡΟΒί]68, 8 (δ 6 τοίουπιοῦδ, δηὰ 
ὙΠῚ} ΤἸΔΗΥ͂ Οὗ ΟἿΓ Το 6Γὴ τη ϊδδὶ ΟὨδΥῖθ8.᾽᾽ ΗΟΡΟΕ]. 
---Ὑ0 089 βυρροβίϊοαβ ἢ6 δοῃοϊαο8 νι 11} γον. 8.--Ὁ 
ΤΒΐα ἰα ΤΥ ΔΏΒΥΘΙΣ ἴο ἴΠΘ1 ᾶδο ΘΧασΪ 9 
7Δ6.---στο (6 Ὑοτὰβ ἡ ἐμή ἀπολογία διδοὰ ὅγϑι 
ὈΥ ΔΥ͂ οὗἩ οπρ 818, ᾿.8ὲ 88 αὐὐη ἐστιν Θοτ8 18ϑὶ 
ἴον (6 βδπ6α σθρᾶβοῆῦ. 786 ῬΒΓΔΒΘΟΪΟΩῪ 18 (Παὶ 
οὗἨ ἰδ) οουγίβ,---ἀπολογία, αἀροίοσν, αἀεΐέποο, ἴοϊ- 
Ἰογοὰ ὈΓ τ1Ἀ86 ἀδίλνθ οχρυθϑϑίης ὑπ 6 Ραγίϊθθ (0 
γν θοαὶ ἰΐ ἰ8 πιδὰθ (2 Οον. χὶϊ. 19). ---ἀνακρίνειν, ἰο 
7μάσε, ἱπυεείίσαίε, ἃ8 ταῦβὶβίγαίθθ δἱ ἃ ἰγὶαὶ, δηὰ 
ΒΟΥ, [0ὉΓΥ 8:6 ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ ορροβίιἰου [46 αἰτοοὶ 
Αἰ]υβίοη ἴο ἷβ δῃίαοηἑθίϑ.᾿᾿ ΚΒΤΑΝΙΕΥ]. Αὕτη, 
ἐἠϊ8, ἴδ ἴὩ 6. Βα ͵ )οοῦ διὰ ποῦ ἰδ ργϑάϊοδὶθ οὐ (ἢ}6 
Βοηΐθη09 (848 ἱπ ὅηο. ἱ. 19; χνὶϊ. 8), δηὰ το δίθϑ 
ἰο μ6 ἴδοι οχργοβϑθὰ ῥυϑδὺ Ἰοΐίογαε, υἱΖ., “1Π9 
868]. Το οοπηροὶ {π18 δοῃΐίθῃοθ ὙΠ} τ δὲ [0]- 
Ἰονϑ, [ΟὩγγ8. δῃὰ ἰμὸ Εἰ. Υ.]. 88 Ἰαίγοἀποίογ ἰο 
ἐξ, ἰ5. ἱποοπεὶϑίοηϊ τυὔῖδ (16 δοηΐθοΐδ ἔπ οτο Τουπᾶ : 
[ἴον πὶ 90]Ο 8 18 ὯἸῸ ΒΏΒΜΘΡ (0 8089 Ψ80 
ο8116ἀ μΪβ Αροβι]ββὶρ ἰῃ αἰιοδίΐοι.᾽᾽ ΗΟ ΟΕ]. 

γεν. 4-6. Ηρ σοὔιοβ πον ἰ0 ἴπ9 ἢγβὺ ροϊὶπί 
ἰουσμαα, υἱΖ., ἰοὸ ἷθ ΡονοΥ, Βἷ8 ΟἷΥἹ} τ 5. 10 ἢ 
586 δὰ νοϊυηίαυ  τοπουπσθὰ, Τὸ ἱπαΐβρυί- 
ΔΌΪΘΩΘΒΒ οὗἨὨ ὑπ 686 ἢθ ἱπάϊοαῖοθδ ὈΥ͂ δ ρ] νης (ἢ 6 
ἴοττα οἵ 8 αυοϑβίϊοη---Ἐἴανθ υγὙὸ ποῖ ΡΟὟΘΣΙ ἴο 
Θεῖὶ δηᾶ σι ηἷς 7---οὐκ ἔχομεν, ἰδίκοι ἰοχοί ἢ Γ, ὁΧ- 
ῬΓΟΒ868 0ὴ6 ἐάθα (σοιηρ. ΧΙ. 22, βου. χ. 18); [30 
δαὶ ““ μῇ 85Κ8 (6 ᾳυοδίϊοη, δὰ οὐκ ἔχομεν ἱβ ἐϊ16 
ΐπς ἴῃ αυοβίϊοι ; 1ΐϊ. 19 ἐξ 0 ἰλαί ΄τοἽανα λαῦε ποί 
»οισεν ἢ" ΑΤΡΟΒΌ]. Ηο ΒΕσΘ Ῥᾶ58868 οὐὔϑῦ ἰπίο 
{ἰιὸ Ρἷαγαῖ, Ὀοσδυβο 6 ΠΟΥ͂ ἰδ κ68 ἰηΐο σἱθνν ἷ8 
αϑδβοοσίϊδίοβ 8͵80, ΟΥ Ὀθοϑ8θ 6 ἀδβίγοβ ἰοὸ ὍΘ Γθ- 
βατάοα, ποὺ ἴῃ ἰβθ ρεναϊο οαρδοῖίν, θὰ. πὶ ὑπαὶ 
ΟΠ ς141] Ῥοβίιοη νον 6 δὰ ἱπ δοιωτηοῃ τὶν ἢ 
811 (066 ΔΡΟΒΙ]68Β δῃὰ ϑβϑογνυδῃίβ οὗ αοὰά. [Τ8ΐ8, 
δονονον, ἰ8 ἀουδίοα ὈΥ ΑἸζοτὰ, ὙΠῸ Ββαγβ (δαὶ, 
“ αὖ Δ}} ουὐθηΐβ, ἰΐ νι }}} ποῖ ΔΡΡΙΥ ἰο νϑὺ. 12, ὙὮ το 
(0 δια ρμϑίΐο ἡμεῖς ἐδ Ῥοσβοπδὶ. "ἢ [ἢ {πὸ πηδίιοῦ 
οὗ ’ οαἰίπα οὐ αἀὐϊηκίπ κ᾽ 6 88 ΠΟ Τϑίθυθῃοθ ἴο 
{6 7 6 νν 88 αν 8 σγοβρϑοιὶηρ ἔοοα [88 ἐβουρι ΒΘ 
γΟΓ οἰδἰ αΐηρς Οχϑιρίΐοη ἔγομιη ὑπ θηὶ (18 ΒΒ. ]ν. 
λπὰ ΟἿ δ.ι.}7, βίποϑ {ὶ8Β τσου]ὰ θ6 τοπιοίθ ἔγοτι (89 
οοπίοχί ; ΠΟΡ γοί ἴο πο Πδ6ἢ οἴἶογϑα 'ῃ βδοτί θσθϑ 
(45 βομιγαᾶθγ); Ὀυΐ, 88 ἰ8 Βονγῃ ἴῃ ψ δι {0]]ΟΥΤΒ, 
ἰο δἷϑ8 σἰχιὺ (ο ᾿ῖνο δῷ {86 ΘΧΡΘ;86 οὗ (πὸ ΟΒΌΓΟΝ, 
8 τἱρὰὶ ψὶσ ττῶ8 στουπάοθὰ οἢ ἢιἷ8 δροβϑίοϊ]ίο 
οὔςο. 7.9 βδπθ Ῥυίποὶρὶθ ἰβ δρρ| θὰ ἰοὸ ΐ8 
ουγπογὶης ΟἸἾ οἰ ΔἸ} ἢ ΘΟ ΡΘΩΥ ΜΠ 8 ΟἸ στ βίδα 
τἰο ; ΤῸ 1818 5 ψ αὶ ἢ Ἰ68 5 ὙΉΘΗ ἢθ Β8Υ8--- 
ἙΕΐανο σὸ ποῖ ροῦσϑὲ ἴο Ἰθδᾶ δβροτιϊ (ἰτἢ 
58) ἃ 5δἰδβῖθι υνἱΐθὴ (ἀδελφὴν γυν αἷκ α).--- 
ΤῈ6 δ᾽] υβίοη ἤΘΓο 18 ποὺ ἴο 8 ΒΟΓΥΪΩ( Τυδίγοι 
[᾿Βο86 Ὀυ δῖ 985 1 Βμου]ὰ Ὀ6 ἴο τα  ͵δί 6 οὐ ΟΥ̓́ΒΟΙ 
Βα δίδησθ ἴο (9 ψϑηΐβ οὗἩ ὑῃ9 ΔΡΟΒ(]9 88 δ 'γϑηΐ 
ἔγοιῃ ρἶδοθ ἰο ρἷβδος, δοοογάϊῃρ ἴο {μ0 ἱπίοσργοία- 
ἰΐοη οὗἨ Αὐκ., δογοπιο, πὰ τηοβὶ οὗἩΘ {π0 ΘΑ 
αι ἢ οΥΒ, δα ἃ8 18 δ.1}} τη δἱπί δὶ πὰ Ὀγ (μ6 ΒΟΥ 8 ἢ 
σοιμτθῃίδίοτβ ἴῃ (Π)6 ἱπίογοβὶ οὗὨἨ 69] 108ογ---8ῃ ἰ- 
ἱΒγρτοίδιϊου τυ 6} ὙΘΤῪ ΘΑΤΪΥ ζάγο Γἶδθ ἰ0 στοδί 
ΔΌ..8681, [Ὁ {6 βυθβοαιοπί τοίογθησο (0 Ῥίον 
Του Ὁ 8 (8 (Μαῖι. νἱ1}. 14), δὰ 1 18 ἱποοπβίβί θη 
4180 νυνὶ [86 αὐ] γπς ᾿οσὰ γυν αἴκα (ΠσΟΙΏΡ. 
Οβίδῃ θυ). Νον ἰδ ἰὰ ("ὸ σὺ οὗἨ τοδυγίαρο 
ὙΠΟ 8 ΒοτΘ ἱπ ἀσθαίο, ἴον (18 18 ΒΙ ΠΙΡΙΥ ῬΧΘ- 
ΒΌΡΡοβοά. Τμι6 ρμοϊηὺ τηδάϑ ἴα Ῥϑυ]5 σὶρῃὶ ἴὸ 
Μῶῦθ 8 σοιρδηΐο ἴῃ ἰχϑυοὶ αἱ ἐλ οοδέ ὁ ἰλὲ 
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Ολωγοῖ, δὰ ἔον ἐΐβ ἢ9 γοΐϑσβ ίο 89 ῥγοςθάφῃὶι 
βοῖ ὉΥῪ {πὸ τοϑὺ οὗἩ [9 δροϑδί]θ8,---ὃδ α]|580 τἴ89 
οἴμοσν Αροβίϊθα, δ ἅ τ6 Ὀσθίσθῃ οὗ ἴτἴ89 
Σιοτᾶ, ἀι!ἃ ΟΟΡΔ 86. ---Τῆο Δ᾽] υδοη ΒΕΓ 18 ζ6η0- 
Τα], δῃὰ γὙὸ ὃἃζγὸ οῖ ἴο Θοδοϊυὰθ ἔγομι ἰδ (Πδὶ 61} 
{686 ραγίϊ98 ἯΘΓΘ τρδυγίθαὰ, Βυὶ ἀοθ8 δ Βϑσθ 
080 (86 ψοτὰ “ Αροδί]θ8᾽ ἴῃ ΐϊβ ὈΓΟΔΟΟΥ ΟΣ αἰγίοὶ 
Βοηβο Οπδίϑηος ἰμίοσγβ ἰδ6 ΖΌΓΙΟΣ ἵἕγοϊω [Π6 
χηθηἰίοῦ τηϑαθ οὗ (86 Ὀγοίμσδη οὗ οὖν Ιογὰ ἰδ 8 
ὝΘΥ ἩὙΔΒΊΟΙ ΒΟΘΠΙΒ ἰ0 δδβοσὶ 70. ἰμοπὶ ἃ δἰ ρθοῦ 
Ῥοβιιΐοη. Τμε86 ἀϊὰ, ἱπάδοὰ, ΟΟΘΌΡΥ 8 ὙϑγῪ δοιη- 
ῬΓΘΒΘηβίγο ΒΡΏΘΓΘ ΟΥ̓ ΤΙ Βδίου. 800" δηῃὰ ἱπιροῦ- 
ἰδηύ ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ (858 Φαϊρεθ, 68]. 1. 19) : αὶ 
{πγ0 ἷβ πὸ Τϑϑϑοῃ ἰο Ὀο]ΐονο (μαΐ ΠΟΥ βίοοά 
ΒΟ δὴ {16 ἱποῖτο.Ό Βυΐ γἢὸὺ 8΄Θ {680 
“Ῥγοίδχγθη οΥ̓͂ ἰ89ὸ ᾿ογα ἢ" ΞᾷΑΆᾺΑ γγουδι της αἰμη1 Κα, 
οχί θεῖς οὐθἢ διλοῃβ ΘΥ̓ΔΠ 6 ]1 68] ΘΟ ΓΟ 68, οἵ σὰ - 
καγάϊπας 80 Ἰηοῖμο ῦ οὗ οὔὖῦ οστὰ, ψ8ὸ ν᾽ 88 ̓ 0ῃ- 
οαἰγνοά ἴῃ ΠῈΣ ὈΥ 80 ρόνοῦ οὗ ἐμ! ἨοΪγ ΘΒοεῖ, 88 
180 το ΠΡ οὗ οἶμον δἰ ἢ 8160, Ὀοσῃ ἴῃ ἸαΎΥΤΟΪ 
τνοα]οοὶς, 88 Ἰοὰ ἰο {86 δυρροκδίίϊ πη, οἰ (Πδὶ 
100 ΟΤΘ ΟἿΪΥ ὈΓΟΙΒΟΥΒ ἢ 8 ὈΓΌΔΟΘΥ 5686, 
δοίης ἰδ σουπὶπδ οὗἨἩ 968δὺ08 οὐ {πὸ τοί πο 5 8106 
(ϑίη!σο Β 6} 64868 Οσοιγτοαὰ δπιοιρ [86 ΑΡοδι]ε8, 
ἐμβου ἢ ΠΘΥΘΡ ἩΪΓ (18 ἀοβὶ σηδίΐοι, 866 [υἶκο υἱ 
10 Ε΄. δὰ {86 ῬδΡδὉ]08 ἐπ Μαῖί, σχ. δπὰ Μασκ 111.), 
ΟΡ ὑμαὺ {Π0γ ΘΓ {80 ΒΟΠΒ οὗ ΦΟΒΟΡΆ ὈΥ͂ 8η δα εν 
ΤΟΥΤΪΔρ6. “1. βίδίοιπθηΐ, “ θΟσὴ οὗ (πὸ Υ ἱγκὶδ 
Μααν, 8 8δὴ δυίοῖϊθ ἴῃ ἴ80 ΟΒυσο ΒΒ οσϑεὰ; θυὶ 
{86 αὐροϑίϊοι, ΒοΙΒΟΡ 886 ὈὍΟΓΟ ΟὨΣ] ΓΘ δὕου- 
ΔΥὰσθ. ἰηγοϊγο 8 πῸ Ροϊπί οὗ ΟἸ γι ἴδῃ δὶ }.᾽--- 
Βύυβαξβ. Βοί ἐἰδε ἰηϊτηδίίοη σίτοῃ ἰῃ Μαῖίί. ἱ. 
20, 88 δἷβδο ἰδ9 γοροδίθα δϑϑδοοϊαίΐοῃ οὐ (686 
Ὀγοίθγο ὙΠ ΜΆΓΥ ὉΥ ἰπ9 ουδηρο  δί8, τ Βῖο 
Ῥοΐϊηίβ ἰο ἃ οὀδοσ σοὶ αὐ ομϑμὶρ τ ἢ ΒΘ. {πὰ Σ (πδὲ 
οΥ̓͂ ϑίαρ-80}8 (σοῦ. Αοἰὶθ ἱ. 14: Μαιί. χὶϊ. 46, 
ΧὶΪ;. δ6), Γοπᾶον ἐὺ ῬΡγΟΌΔΌ]6 ἐδδὶ ἰΠΟΥ̓ ῬοΓο, ἴπ ἃ 
ἸΙ06 08] βθῆϑο, (6 Βοη8 οὗὕ ΜΔΤΥΥ, ν}ὸ αἱ ἔγχει ἴ0]- 
Ἰονοὰ 'π 86 ἰταΐῃ οὗ 9 6δβι8 τ ῖῖὰ ΓΠμοὲν ποῖ Ὁ 
(9 ο. ἰϊ. 12), δῃὰ Ἰδίοσ Ὀδοδσηθ δδίσϑδῃ ἔγοξβ 
Ηὶπ (πο. ἰϊ. 8 δ. ; ὀορ. Μαεὶ 11]. 21); αυϊ, 
βμαγ, πανίηρ τἱὰ {Βϑτηδβοῖνθδ οὗὨ ἐμεὶγ Ῥσο)}ὺ ἄορ 
δηἀ ὑ 6 ] 160 ὉΥ Γοδδοη οὗ Ηἰἱδ γοβυγσοοίΐ οη, 6ἢ- 
ἰοτοὰ (μ0 οἶγο]9 οὔ Ηΐ5 ἀἰβεὶ 68 (860 Αςίβ ἱ. 14. 
ῬΈΟΓΘ {ΠΟΥ ΓΘ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ αἱδίϊη συ βμοα ἤγοση ἴΒς 
πο ]ν 6). Απιοηρ {818 ΠΌΤ ΒΟΓ δδτηθδ βίοοα ῥζγο- 
διιΐπδηί. Ηἰΐπὶ οὔνῦ ογὰ ἀδομιεὰ ΜΟΣΙΒΥ οὗ 8 
ΒΡΘΟΙΔ] τηληϊΐοδίδί οι οὐὗἩ ΗϊτηβοΙῦ αἴϊοῦ Ηδ νεδϑ 
γίβοη (1 ον. χυ. 7); διὰ ἢ νδδ Βίσην οδί θοιηθά, 
δηὰ ἐὀχοσγοϊβοὰ σγοαί δυι Β οΥΣ Υ ἐπ [86 ΟΒΌΣΟΝ οἵ 
δον 8 ΘΟ ΥοΓί8 (σορ. Αοίδ χυ. 18: χχὶ. 18; 
64]. ἱ. 19; 11. 9; δἷ8ο 860 Οβίδμαου πὰ Μογου). 
ΒΥ γτούοσυίπς ἴὸ (η0 δ ΒΟΥ  ν οὗ δδτοθα (1π νη ἱ δὰ 
ἷ8 Ὀγθί ΒΘ Βμδγϑα δοοογάϊῃρ 10 {Β6ὶΓὉ τηδα δια), 
Ῥδὺ] πογὸ ρυΐβ ἱπϑῖ ποχί (ὁ [86 ΑΡΟδί]68 ἰῃ ΟΥ̓ Σ 
ἴο ΘΒ 8 }}8} δὶβΒ ΟὟ ΔΡροβίο]ἷο στὶρίδ ὕροῦ {86 
τηδίϊοῦ ἰπ αὐοϑίίοῃ ΤΊΟΣΤΘ ΠΥΤΩΪΥ δραϊπδὶ {Π6 0Ρ- 
Ῥοϑβίεἰοι οὗ [Π6 Ψυδαῖζογβ. Οδβὶ απ θσ᾽ δ ἸΠΤΘΏ 66, 
(ΒΥ οἴο ΓΘ, ἰὼ τορδγὰ ἰο (ὴ 6 “Υοδβὶ οὗ 89 ΑῬοεὶ]οδ᾽ 
8 πηίθηδῦ]6. ἴῃ ΦΣΙΒΟΡ 86] ζ- δι οδίΐοι, Β6 
δά υ1668 ΤΏΟΤΟ ΡΔΣ ΪΘΌΪΔΥΪ (ἢ 6 Οχϑιρὶο οὗ Ῥοῖει-- 
δᾶ Οορδδ5--- το οοσυρὶοαὰ 580 δὶρῃ ἃ ροεϊϊοῦ 
ἷπ (86 δροβίο]ϊίο 600] ρὲ (Νεοδπ 6) βδιπόηρς [86 
δον 88} Ομ γιδίΐδηβθ. Τὴ δδδυϊηρίϊοη οὗἁ ἃ οἰΐτηδχ 
Βοσο,  σἢ ΙΔ ΚΟ ῬοῖοΡ ουὔδ ἰο ὃδὸ {6 ὅσϑι οὗ 

4 [860 115 δι Ὀ]θοῖ ΓΠ ἀϊθουσπδθά ἢ ΑΝΘΈΕΤΒ' 7.17: 9.7 οὦν 
: ΡΡ. 104-116: ΝΈΛΝΡΕΝ, Ζ437}6 ῳψί Ολνίει, ὃ Φ:  ἸλπΟΣ 

1 εη Ψεέτω, ᾧὶ χὶϊὶ. ; αττο  Επο. 2ὰ Κα. Ατί. ζεεως Ολτίεῖ, Ὁ. 
δϑη, πὰ ΞΚΟΗΑΡΕΒ ἐχυμθίίοδὶ ποῖθ ἰἢ ΝΟΣ Β Οὐπεπιεπίαγῃ, 
διμίι. χιὶ. 26.1. 
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ἰδ Αροβὶὶθβ (Ὁ δί}.), 15 δοηϊγδαϊοϊθα ὉΥ νον. θ-- 
Οἱ ΓΟΣῪ δᾶ Βαυ δ 0854--- Δ] ΠΟΤ δϑϑοοίϊαι 98 
πὶιὰ δἰ πι36 1 15 ΘΑΡΙΥ 60-ΔΌΟΓΟΓ, 8 Δ οὗἨ ἰσἢ 
δροϑίοϊἷος σοηϑἰἀογδίίοη (Λοίβ ἷν. 86; χὶ. 29 δ΄; 
χι. 11). [““ΤΙΪΒ 8 (6 ΟὨΪῪ πιθπίλοι οὗὮ εἶπι ἴῃ 
οοαὐαποιΐοπ ποῖ 8ϑιυ. ῬΑᾺ] βίποο [86 ἀδίο οὗἩ {86 
ᾳῃδστοὶ, ἰὼ Δοίβϑ χν. 89.᾽" ΑῬτάΑν κυ. “1ἰ 18. ποί 
ἱωργοθδΪο ἐμδὶ δίνονς 818 βοραγαίϊοῃ ἔγομη ΟἿΓ 
δροδίὶθ 6 ἸΏΔΥ ἤδὺθ τηδϊηἰδίηθα ὑπὸ δδιθ Βε]ἴ- 
ἀοηγίηχ Ῥγδοίίοο οἵ δϑβίδίηϊης ἔγοπι σϑοοϊτἱηρ 
δυδίθαδησο ὈΥ͂ (8089 ἰο ὙΒοπὶ ᾽6 ργοϑοϊιοᾶ, τ ῖσὰ 
Βο δὰ Ἰοραγπϑά ἔγοτῃ Ρδα] δὶ ἐδο διβὶ."" ΑὝγοΒΡ. 
“ρύθοννο ἷ8. ἈΠ ἰ ἰΥ οὗἩἨ ταἰὶπα, δηὰ δἷα βου] 
Ῥυγδοά ἔχοπι 81} θῆνν, ον 6 ἰδ |κθ8 σδγὸ ποὶ ἴο 
οοησοδὶ ἰεἷπὶ βοὴ ἢθ Κπον 0 Ὀ0θ 8 ρδτγίδιςον 
ἘΠῚ δἰ πηπο 1 ἴὰ (8 ρογίθοιΐου.᾽ ΟΗΚΥΒ.]--- 
Ἧλνθ 17 ποῖ ΡοῦσΘσ ἴο ἔοσρθασ υυοσϊκί Ὁ 
--ἴδο ροντον οὐ γἱρδὲ (ἐξουσία) νπϊοῖ 9 ἈΘΓΘ 
δρθδῖκβ οὗ 15 τοὶ αἰϑιϊποί ἤγοτῃ ἰμο80 ΔοΥΘ τ 6ῃ- 
ἐϊοηθα, αὶ 15 ὦ σοῃϑθαιυθησθ οὗ (9 ἀδηΐδὶ οὗὨ 
(λθπι, ΒρδΟ ΧΙ ΟΔΙΪῪ ἰπιγοάυσοά, φ. ἅ. “1 ἐμαὶ 
6820, (6, 10 ψου ὰ ἌΡΡΘαΡ ἰδαὶ Βασηλθαβ δαὰ ὦ 
ΔΙῸ ποὲ δὺ ΠΌΘΟΥ ἰο ἔογῦθαν ψογκίηρ.᾽ ΒΥ 
ἐπογκίη σ᾽ (ἐργάζεσϑα!) Ὧ8 τηϑϑὴ8 Ἰδοῦ ΓῸΣ 
βΒυρροτί (ἰν. 12; 2 Τ.688. 1|1, 8; Αοἱδ χυ]!!, δ) ; 
ἰιοδ69 {0 Β6Ώ.96 18: “8.0 ὁ ΔΙΟΏΘ ὑπάον ΟὈ]ρῶ- 
ἔοα ἰο νσοτῖς οὶ ον ἰἰν9} 1} οοὰ τὰ 116 νγθ ργϑϑοὶ 
Τμ8 γυϊζηιθ, ὈΥ οαιίἰἰϊης ἐμ μή, ἰσδηϑ᾽ϑίθβ λος 
ορεγαπάϊ, ἐ. ὁ., δοοογάϊης ἰο πο 1,μαἰΐπ Θχροϑίίουβ, 
“μειεπάϊ σμοαῖ ςεἰεγὶ ζαοίμεπί, δοοοτάϊηρς ἰο Δι Γοϑο, 
"οἵ κἰνίπς ἰπϑἰγαοίζοη ῸΣ (Π6 84}.9 οὗ βδαρροσὶ δἱ 
ἰδ οοϑὺ οὗὔἩ {π|6 σμαΓΟ ἢ 68᾽}} 

Υεβ9. 7-14. Ηὀ ποχί ρβϑββ68 ἰὸ οδίβ] 88} {}10 
εἶκαι οἰαϊπιρα : αἀπὰ, ἤγβί, ἔἴγοτη {89 ΘΗΔΙΟΩΥ οὗ 
δεουϊλῦ ἸΔΌΟΓΟΥΒ ὙΠῸ 8.6, δὖ ἐδ δδ1ὴθ ἰΐτηθ, 
εἰγι Κη {ΠΠπι9ὑτα (005 ΟΥ̓͂ (116 παίαγο οὗἨὨ δροβίο]ῖο 
Ἰωδον (1. 6: 2. ΤΊίπι. ἰΐ. 4). (1). ΤΆσ φοίάϊον.---- 
Ὅλο ΟΥΘΙ Κοθα ἴο νγατσῦ --- Στρατείεσϑαι, 
Ἰλδλη4, 0 ππαγεὶὺ (ἰο (δε βείά, διὰ ἰ8 υϑοὰ εαἸΪο οΥ̓͂ 
ξιροτγαΪβ 8η1 βο]άϊογβ, (Ὧ6 θᾶπι0 88 ἰπ ἰδ6 δοιῖὶνο 
τοῖς. Ηογο ἰΐ ἀδηοίοβ (6 βογυΐοθ οὗ ἃ ρυίνδιθ 
(Ῥαμοιο 11. 2, ἡ. 1563).---οἴ ἰδ οὐ οδδιξϑϑ 
--[δίοις ὀψωνίοις, ἴλ6 Βεΐίνο οὗἨ νὰ γ85 δηὰ 
Ά3Δ85; ἑ. ἐ., 80 ἰπαί ἣθ ὈθΑΓΘ Ϊ8. ΟὟ ΘΧΡΘΏΒΘΒ. 
Ὀφώνια, ταΐξίοπδ, οοδέ, δϑίϊρεπά (Ἰακ6 111, 14; Βοι,. 
γί. 28). [ῬΓ. “ψθδίονου 18 Ὀοιυροῦ ἰο ὯΘ Θθαίθη 
πιὰ δέρλα,.᾿ Ηἰγοὰ βοϊ ἶσα ποτὸ αὐ ἔγβὶ ραϊὰ 
ῬΘΙΠΥ ἴῃ Γαϊϊ ΟΏ5 οὗ τιοαὶ, σταίη, ἔγυϊὶ." ΒΟΒ. 
[κΣ.]. “Ῥδαϊ θγο 8 δυχυΐπς οη [860 σγουπὰ οὗ 
ἈΔΙΟΓΆΙ] τἰχας.᾿ ΝΕΑΝΡΕΒ.--(2). Τ΄ς λιωδδαπά- 
πτν.- - σὰ). οἱδηῖθίδ 8 νἱμογαδζᾷ, δμἃ ϑαῖϑ 
ποὶ ἰϊε ἔγχεὶ!.--Τὸν καρπόν, ἰδ δοσιιδδίϊνο, 
ἰδοίοδά οἵ χοηϊιίνο αδὐϊον (μ6 ἐσϑίέειν, (ὁ δαί, 18 ἰο 
δὲ ἰδίου ἃ9 (6 βἰπιρίθ οὈ͵οοίλνο (Κὕηνεξ, 11., 
Ῥ. 181}. (83). 7λε ελερλετά.---σλὸ δϑᾶα ἃ 
Δοοῖς, αηἃ δαῖβ ποῖ οὗ ἴ86 τλἱ][}ὃ7κς οὗ [86 
δοοῖκ.--- Εκ τοῦ γάλακτος, ὁ ἰλς πε [29πι»ν, κἃ 
631, ἃ, 1.]. Τ8ὸ πᾶρο8 οὗ ἰδ βῃορῃβθγὰ ἰπ (86 

δ, ογο ἰ0 (8 ἀδγ, ἃ ρογίίοη οὗἩὨ 18:0 τι ὶ]]ς. 
[ἀπὸὶ ἐδ 15 15. ραυίὶν οουγοτίοθα ἰηίο οὐποσ δι 10168 
οἵ ἰοοὰ, δηὰ 8150 Ῥδυΐγ δοϊὰ ἰὸ οὐἱδῖῃ οὐ τ 
θοπιπιοάι(ῖϊο5.. Ηθηοθ 86 6856 οὗ {δ9 Ρσϑρ. ἐκ, 
πιὰ ἰδὸ και. (ΑἸέοτα )].---Εστοσι ἐ0 6. ΒηΔΊΟΔΥ οὗ 
λυσδα τοϊδιϊομβ δηὰ ὑϑηζοθθ, ἢ6 Ρ88868 ἰὸ ϑοιὶρ- 
στο ἴοτ ῥτοοῦ, ἐδὰ8 βιυιϑίαἰπίηρς ἷ ρῬοϑιἐϊοα ὉΥ͂ 
ἃ ροδίϊνο Ὠϊνίηθ ογάϊηλποο. --- ΕΔΥ Ζἡ [8669 

85 ἃ πιλϑῃ 7.--- Κατὰ ἄνϑρωπον, ἴπ ἃ ἀἰθῖ6- 
τοὶ βοῦλο ἔγοιῃη ἰπαὶ ἰπ ἰἰὶ. 8: ότο ἰΐ βιδηβ ἴῃ 
ἐοδίταδί ψἰἢ ὑπὸ 1 οἵ αοά, [δπά ᾿ηθΆῃ8, αο- 
ἐφγάϊεσ ἰο (δὲ τεοῦδε 4 ἰαἰλίησ απαᾶ αοἰΐης »γευα- 

ἐεπέ σπιοηῦ πιθη}. “Ῥδυ] 6 γ9 ρυΐῖβ ΔῊ δῦζυτηθδξ 
ἀονίνοα ἔγομι απ σαδβίοιηϑ, δη ἃ ὁη6 ἰΔίκοη ΖΥΟΙῺ 
189 [80 ΟΥ̓́Θ δρδίῃιϑι ὁδοὶ Οὐ βοΓ.᾽ ΝΕΑΝΡΌΕΒ.--- 
Οἱ ἅἄοθ5 ἴδο 1ιανν, ἴοο, (κα) ποῖ αρθϑαϑὶς 
[8986 ΒΙΏβ57 ---καί ἱπιτοάμοοβ ἴ6 ΒἰσΠΟΣ 
Ἰῃβίδῃοθ 88 δοπιϑίΐπᾳ δα ἀἰἰἰοη4)]. Ἢ, ον βίη 8 
ΔΡΑρΟΜΙΟΔΙΥ 88 ἱῃ γον. ὁ (Μευγοῦ). σ. ἀ,, 1 
ΤΟ] ποῦ ΔᾧΡῥΘ4] ἰο βυπιδἢ βῃδ]ορίθΒ μαά ποὶ (89 
1,8 4180 βροόοκϑῖ ἰὰ ἐδὸ τηδίίον.᾽ Οη δοοδουπὶ οὗ 
ὑμ6 καί, ὈϊοΒ σου] οἰ Υννὶβθ 6 ΒυρΡΟΓἤποι, 
10 σοτο Ὀοίλορ ἰο ἐγοαὶ {118 88 8 αἰιιθϑίϊοι δηίὶ- 
ἰμοιΐο ἐο ὑπὸ Τοτοζοΐῃρ ὁπ6, δηὰ βμθοὶ [γἱπς Βοτηθ- 
ἱδίηρς ἴῃ δαἀυδηῃοοςξεἦ οὐ (οὐχί) λέγει ταῦτα καὶ ὁ 
νόμος. Βυΐ (18 πουϊὰά γνυΐ ὁ νόμος ἤγδί, 85 [89 
ΟὈ͵οοὺ οἱ ΨΆΪΟΝ 80 ΘΙ 8518. 1168, 88Ὲ {0 Κο0., 
ΤΑ κῃ ρ ἃ οογγϑοὺ ρὶοδϑ ἤοσθ. λαλεῖν ἀῃὰ λέγειν 
186 ΤΌΓΙΩΟΣ υδοᾶὰ Ὀγ {116 ΑΡοβί]6 οὗ δἰ πιβο]ῦ, δὰ 

(86 Ἰδίϊον, οὗ (86 1.8} δύϑ ἰο θὸ ἀἰβιϊηραϊδη α 88 
ΒΥ διὰ “Βροδὶ,᾽ {1:0 Ἰαίίον βανίης ΒροοἷΔ] σο- 
ἴογθησθ ἰο {89 οοπίθηίβ (οορΡ. Βομὰ. ἰἰ. 19), 
(Μογου). [““Λαλεῖν ΘΧΡΥΘΒΒ68 86 “ΘΏΘΓΑΙ 1468 
οὗ ἰδ)κίηρ, ὙΒΘΙΒΟΥ ΤΟΔΒΟΏΒΌΪΝ ΟΥ Οἰ ΒΕΓ ἷΒ6,--: 
λέγειν ἰτὰ}}108 Βροδακίηρ ἴπ 8 γδιοῃδὶ, ἰμ (6 ]]Π[σθδὶ 
Ἰπδηπηοῦ." Ἧ, ἬὝΞΒΒΤΕΙΒ, ϑδγπ. οὗ ἰλ6 Ον. 7μδί. 
Τοΐδ ἀἰβου αὐ πδίξηρ, 89 οὗ ἴσο ττη8, ἰβ δὴ ἱποϊἀθηίδ] 
ον άθηοο ποὶ ΟὨΪΥ οὗ Ρδι}᾽Β δοοῦύτγθοΥυ οὗ ἰδηρσυδρο, 
Ὀυὺ αἶβὸ οὗὨ δὲ8 ἀο]ϊοδίο μυπι"]}(ν 1.---Ἴ θ Ἰοραὶ 
Βιίδίυἱο νοΐογτοα ἰο 8 ἱπίτοδυσοὰ νι γάρ.--- ΕῸΣ 
ἴῃ 86 Τἂνν οὗ Μοδϑο ἰδ ἰ6 υυϊτίθη, που 
Β. 8] ποῖ Δ ΣΦΦ]1Θ δ ΟΣ Ὑυ ἢ} ἰγϑδϑᾶδ οἱ 
89 ΟΟΣῺ .--- ΤῊ 8 ἸδνῪ 8 ἑουπὰ ἴῃ Ώουί. χχγ. 4. 
ΤῊΘ Βδιη9 881 00 Οσουχ ᾿π ἱ Τῆτῃ. νυ. 18, [““ἔγοιι 
το Ῥαδβδαβθὸ 86 χτοδάϊηρ φιμώσεις ῬτΤΟΌΔΟΌΪ 
ὁδιη0.᾽ ΑἹΡΟΒΒ].--͵ἼἸ8 11 1τοΣ οχϑῃ ἵμαῖ Θοῦ 
ἰα Θοπμοθτῃθᾶ 7 Οἱ ἄοσδ ἢθ βαὺ τΠΐ5 δἱῖο- 
ΒοῖμοΣυ (πάντως) ΟἹ οὖ δοοουμῃῖ7--Τ}9 
τροϑὺ αἰγϑοῦ δπὰ πϑίυσαὶ στθϑβοὸ οὐ {}}}8 δοτῃ- 
τοδηά, υἱΖ., Κἰπάποβϑ ἴἰο Ὀγυΐοδ, ἰδ ΠΟΓΟ ἸοΙ͂ ουἱ 
οὗ Υἱον ὈΥ ὑπ0 Αροβί]θ, δίποθο 8 αἀἰβανοῦϑ [ὉΣ 
{86 χτοοί Τδυχίνος (604) 8 Βρ66ῖ4] οδγθ [ὉΓ 
ΟΧΘΩ ἴῃ ἐπὶδβ ῥχουϊβίοῃ, δὰ δΡρΡ 1685 11, ποὺ 88 δὴ 
ἸΔίθ ΓΘ η66 ἔχοτσῃ (80 1685 ἰο (86 σγοδαίοῦ, Οὗ ὈΥ͂ ᾿ΑΥ͂ 
οὗ δοσοπιπηοάδίΐοη, Ὀαὺ αἰγΘΟΟΥ ἰο ἐεασλεγε, 88 ἴὸ 
ΡῬΟΓΒΟΩΒ οηρεροά ἰπ ἃ ἰσθμοῦ Κὶπὰ οὗ βοσυΐοθ, υἱΖ., 
189 Ῥγδραγαίϊοπ οὐ βρὶ για] πυϊνϊτηοαΐ ον 189 
ῬΘΟΡΪΘ (μοὶ, 88 Ῥ.1]ο ἀο68, ἴο πιθῃ ἰη ροπογαὶ, 88 
ογθϑίατοβ ϑηἀονθα νυνὶ γθαβοῦ). Τἢ}18 ἐπί ρσθ- 
ἰδίΐϊοη οὗ {86 1,δὺνν γϑϑὶβϑ οῇ (06 οοσγϑοὺὶ Ῥγθδυμρ- 
(ἴοι ἰδὲ π6 1ᾶνν 888 ἃ ἰγρ108] οἰαγδοίορ, πὰ 
[μδὲ 1.8 Θῃηδοίσα ηΐβ Ῥγοῦταο [Ὁ αἰ ΟΡ ΤΟ] 1085, 
οὗ ψν Β1σ ἢ ἐΒο86 βροοϊβοα δῦ Ὀυὺ 16 βιδάον (Οοΐ. 
ἰϊ. 117). 1 ἐμὸ σδρία γϑδβοπὶπρ οὐἩ (π6 ἀροβί]θ 
(16 ἐποττηοάϊδίο ὑπουρ β ΔΥῸ ποὺ Ὀγουρῃὶ ουἱ; 
Βυΐϊ ὑπὸ εἰ χοῦ ἱπίθηϊ οὗ (86 ψογὰΒ 18 αἰ ΓΟ ὁχ- 
ἰδ ιϊοα, ἰο 1ηὴ6 δαϊγο οταϊββίου οὗ {πὸ πιοῦθ οὗὉ- 
νἱουβ ομθ, ψμΐομ ΠΟΓΘ Βϑοῖ8 (0 6 ἀθῃηϊοᾶ, 88 
ἱουμὰ Θοα ἀϊά ποὶ ο81Ὸ ἴῸὉΓ οχσχθῦ. ΤῸ δἰἰϑιηρὲ 
ἰο τιοάϊ γ 86 Ἰδηκύυδρο ὉΥ βυρρί γίης ὑπὸ νοτὰ 
ΟΠΪΥ,᾿ ἰθ ΔΡΌΪ ΤΟΣ. “7 8.6 ποί ἰὁ9 ΓΘ δ8 (μῖ8 
ἰδῆχζυδχο ἰο0 ἵν. ἸΤάκθὴ ἸἸ ΘΓΑΙΥ, ἰς νου] δΡ- 
ῬΘΆΣ 88 1Γ Ῥϑὼὺ] ἀθηΐϊοὰ ἃ. ΖοΏΟΓΑΙ Ῥτουϊάθηοο ἴῃ 
οοπιγδαϊοίίΐοη ἰοὸ τψῆδὶ οὐν οσὰ 8ϑαγ8. ΑἸ} δο 
ἱπίοπἀβ Βοῦο ἰβ ἰο οὐίδϊῃ ἴγοιη ἰδ 6 ρδγίϊσ.} Ὁ 
Μοβαῖο βἰδίαὐθ 8 ἸΟΓ ὁ ζ6 ΠΤ] οἰ οδὶ ῥυὶποὶρ]θ, 
ΔΡΡΙΣΘΔΌΪΘ ἰο ἐπ τοϊδιϊοηβ οχ  ϑιϊηρ Ὀοίνγθθῃ 
ἸΏΒ δπ4ἀ τη8ῆ;; δηὰ ἰπ ἀοΐϊηῃᾳ (18 6 ἀοο8 οί 
δορδγαίθ Ὀοίνγοη ὑπὸ ἱπίογργοίδίίου δηὰ {9 
ΔΡΡ] οαἰἱοι.᾽ ΝΚΑΝΡΕΕΒ. πὰ 80 Δίρουοῦ ϑηγδ: 
“ΤῊ 8 οἶδδ8 οὗ ογοβίυγοβ 6 γῸ ποί δε οὐ͵οσί οὗ 
ἐμὸ Ὀϊνίηο ποϊϊοϊλι ἀρ ἰῃ (8 βίδιαίθ; ἐμδὶ πλὶοὰ 
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ΘΧΡΤΘΒΒΟΒ ΟΕΥΘ ΚὉΓ ΟΧΘῚ Ἧ8Θ Βαϊὰ ποὺ [Ὁ ἰδοῖν 
ΒΑ ΚεΒ, Ὀΐ Οἡ ΟἿΣ δβοοουῃί.᾽" [5 ΕΥΘΥΥ͂ ἀυ γ οἵ 
λωπιαπδίῳ ὯΔ5 ἴον 18 υἱιἱπιδίο στουπά, ποὶ {86 

τ ον ρνοσθοὰ ὕγου 6 ΗοΙγ ϑρέτιι, .)0 ἀοοίγῖπον 
οὗ τογοϊδίϊοβ ἱβτουσίι ὙΠΟ ἐμ 6 σΘΓΠΒ οὗ ἃ 
Ὀἰνίδπο 116 ἃγὸ ἱπιρδηιοὰ ἐπ ἰδ6 οαγὶ ἡ διδοῖ υη- 

ἸΏΟΓΤΟ νγοϊΐατο οὗ 89 διηΐπιὶ οοησογποά, αὶ ἰδ ζο]Ϊὰ ἱδποιιδοῖνοθ ἴῃ Κπον]οάκχθ, ἔδιίμ, Ἰοτα δοὰ 
γγ οὐ δρο ἐπ ἰλαΐ Ββγβίϑτιη οὗὁἩ τοὐλίοὺῆ ΜΑΝ ἐὸ ἐλὲ ὀδαά, 
δη {βογοίοτο πιαη᾽ 2 οἰ ἴδσο. Τ}6 ποοὰ ἄἀσῃο ἴο 
ΤΩ Β ̓πππηοΥί8] δρὶσὶὶ ΟΥ̓ δΔοίϑ οὗ ΒυιηδΏϊ  δηὰ 
απίίοο, ἱπδηϊ(ογ ουὐννοῖσηβ [86 τπϑσο ΡὨγ8168] 
οοπιΐοτί οὗ ἃ Ὀγυΐθ πρϊσὰ ῬοΥ ΒΒ 68.᾽ ΑἸΡΟΒΚΌ]. 
--͵πΠ ΓοΒαρροβίης 88 δϑϑϑηῦ ἰο ἴδ βοοοηάᾶ αποδίΐοι, 
6 ῬΓΟΟΘΟΩΒ ἰὸ ἈΓχιθ ἱπ 18 ἔα ὉΥ ὀχρ]δἰπλτς 
9 βίδα θ ἴῃ 8 ΒΟΥ 860Ώ89.---ΕΟΥ ΟἿ᾽ ΟἿΣ 
δοοουμῖ νυνδδὲϊ υυτὲτῖθῃ.--[Τ}0 γάρ, 70γ, αἷνεβ 
19 Τοδθοὴ ἴον ἰδ δαβουίϊου ᾿πιρ!ϊοὰ ἐπ (6 ΡΓΘ- 
Υἱοιθ 4. 68110}].---Ἐδῖ,.---ὅτι, 186 ποῖα ἴἰο ὉΘ 
τοπάἀογοα “Ὀοσδιδο᾽ [48, ΑἸοτάὰ, Ηοάρο, βι8η]6 1, 
βίποο ψΒδὺ [0108 σδποὶ ῬΟΘΘΙΌΪΥ Ὀ6 οοπαίγυ θα 
83 8 ῬοΒβδί ὈΪο Γθβϑοη: ΠΟΙῸΣ ἰδ 1ΐ ἱπίοηἀεᾷ (ο 
ἰηἰγοάμοθ 8 ϑυρροβοὰ αποίδιϊοα [88 ΕΒ οϊκοσί, 
πῦο δπᾶὰβ πογὸ ἴδ Ἰδησύαρο οὔ (16 ΑΡοοΥυρβΑ7; 
Ὀαὺ ἰὺ 18 ΤΟΥ ΪΥ οχρ] ἰοδιίγο, 88 ροϊῃιϊηρς ἰοὸ ὑπ 6 
Ῥτϑοίΐδαὶ γοβυ]!.---9 ἴπαὶῖ Ρ]οΟΌΡΙΘΙΒ βῃου]ᾶ 
ΡΙΟΌΡΕ ἰῃ ΒΟΡΘ, δῃ!ὰ δΘ6 ἐδπδῖ Ἐτθθ θα, ἴῃ 
89 ΒΟΡΘ οὗ ρατίαϊκίηκ ---[8660 ΟΥ] 0168] ποί 687. 
Τ|9 ἀοαὶσηδιϊομΒ. ὁ ΡΙουΒοΓ’ δὰ “δον Γ,᾿ ΔΥῸ 
πού 0 Ὀ6 ἰλΔίεοῃ ΠΣ ΘΥΑΙΥ, 88 ἀοποίΐηρ οἰΐμ ον {μ6 
ΟΧΘη ἐμοιηβοῖνοδ, ΟΥἩ {6 ῬΘΓΒΟΩΒ ὙΠῸ ΘηΚζαρο ᾿ῃ 
Βυβθαμάτν, δῖποο )1ὸ Δ Γ6 ΠΟῪ ἐπ {80 Εἰ ΠΥ Υϑηρθ 
οὗ ἱβουρθῦ; Ὀὰΐ ὙΠ6Υ δτὸ ἰο Ὀ6 ἱπίογργοὶθαὰ βρὶ- 
Τὶ ὰΔ}}γ, 85 ὀχ ἰδἐἐἴηρ (Ὑρίσα! ὑπὸ ἸαΌοΥΒ οἵ 
ΟΒγιϑίδη ἰθδοιοῦβ ἰἢ δοσογάδποο τὶ {86 ἸΔῃ- 
κυδζο οὗ {80 βίδίαίο δηὰ υὑπάθυ ὑδ:86 ἔΌγτῖΒ οἵ 
δεν σαϊυγο. ΤῈ6 οραϑὶβ ΒΘγΘ ᾿ἰ68 οὐ {δ6 
ποτὰβ “ἴπ ΒΟρα,᾽ [τ ϊοἢ δοσοτάϊηρ!γ ἴα (80 τ. 
ὁοπι6 ὅσϑὶ]. Τ|16 ΟὈ] ζαϊΐοι ἰο ρἱουρκῖι τοβίβ ὁπ 
ΒΟΡΘ, υἱΖ., [8 6 ΟΡ οὗἩ οηϊογίης {86 ργοάυσίβ οὗ 
ὑμθ Βε]ὰ (οορ. 2 Τῆμι. 1ϊ. θ0).. Απὰ 8βο ἰῃ ἐδμο 
ταδί οὗ ὑμγοδηΐηρ. [ΤῈ Ἰδηρυαρο ΠοΥθ ἴδ 
ΟἸ]Ρι164}}]. ΑΒ ἴῃ (Π8 ὅται οἴδβθ ψὸ χησϑί Β0Ρ- 
ΡΪΥ ἰο ὸ ψογτὰ ““Πορο᾽᾽ ναί 8 τηϑηϊοηθα ἴῃ 
186 ΒΘΟΟηά, υἱΖ., “ οὗὁἨὨ ρεαγίακίηρ ;᾽" 80 ἴῃ {π9 8Β6- 
δομὰ νὸ τἸηυϑί ΒΌΡΟΪΝΥ ὑπ σου “ἰο {βγθβ},᾿ ΟΤ 
ἐδ ου ἃ (ΒΤΟΒἢ,᾽ 828 βδυρρεοδίοά ΌΥ {μ6 ἔχοι. 
τοῦ ἱρηονίηρ (818, ῬΟΥΒΟΒ ἤανθ Ὀθοη Ὀοίταγοὰ 
ἰηΐο δἰϊθιηρίβϑ δ δ᾽ ἰογαίΐοη, 85 8 βῃῇονη ἴῃ {μ9 
ΦΑΡΙΟΌ8 γοϑα ηρ8 ἴῃ αἰβοσθηί. 533, (οοταρ. Οδίδη- 
ον). Τ|ὸ τηοϑηΐϊπρ ἰδ: “ἰπαῦ (η6 θδσιοῦ 8 
δουπά ἴο Ὠΐ8 οΟβῆσο ἰὰ ΒΟΡΘ οΥ̓͂ Θ᾽ οΥ πα ἰἐ8 δοτὴ- 
Ῥοπϑαιίίοηδ᾽ (ΜΘ 67); ΟΥ, [0 ΟΧΡΤΘΒΒ ΐ ποτὰ ᾳ6- 
ΠΟΡΆΪΥ: {ῃὸ ΟὈἸ σαι Ιου ἰο Ἰαθογίουβ οθονίβ ἴῃ 
ΘΓ ΘΔΙ] 88 ἸαΌΟΤΟΥΒ ἰῃ (μ6 δοϊὰ οὗ Θοἀἂ (ἰ1. 
9), γοβίβ ὕροὴ (Π6 ΒΟΡΘ, εἴο.---ἴ γοῦ. 11 ἢθ δὃἢ- 
οΙΐ68 νδὺ 88 Ὀθθῃ δβαϊὰ ἰο {Π6 ραν συν Γ6]8- 
ἰΐοπ ψ Βῖοῖ 6 δηα 18 ἔθ᾽ ον  -ἸΔΌΟΓΟΥΒ δβυδβίδίηοα 
ἰο ἰὴ9 Οοτνπιπΐδη ΟΠυγοῖ πῃ τοδρθϑοί οὗἁὨ ἐμποὶν 
τὶ ξιιί5.-- -τΊ τὸ δονυνσοᾶ πηῖο γοῦ αρὶτὶ πα] 
ἐμ η 68, 16 1ἴ ἃ βιϑαδῖ ᾿μἱης ἰζ νγ 58}84]} γθαρ 
γοῦχ οὔτ 8] ΓΒ 68 Ὁ---Αα ΠΚὸ δη 1 οα᾽8 ΟΟΘΌΓΒ 
ἱπ Βομι. χυ. 27. ΤΉΘΓΟ 8 ἢῸ ΓΘδΒοη ΤῸΓ ἱποϊααΐην 
ΒΔΡΉΘΌΑ5 ΠΟΥ {8.0 ΒΙΡΟΙ ΘΙΥ Ῥτοιϊηϊμοηΐ ἡμεῖς, τοῦ, 
δἴησο ποίῃΐηρ 18 κπόνη οὗ ἷβ ἸΔΌΟΓΒ ἴῃ ΟὐτΥπί, 
ἯΤΟ ΠΙΑΥ͂ ΒΑΥ͂ ψὶἱπ ΜΟΥΟΡ, “ὑπαὶ Ῥαιυὶ, ἐμοῦ ἢ 
Βροδικίπρ, σα οβΟΥ 6} 7, ἸηΘ8Π8 ἰπ ἴᾳοὺ Ἡἰτηβο 
δίομθ. Τὴ σογιοδρομάϊηρ σο]] οσαίϊοη ἰπ ἡμεῖς ὑμῖν 
-τἡμεῖς ὑμῶν--τιρο ἰο ψοι-ττῖσὸ ψΟΗΤ8, ἴθ ΘΙ μη. 
Βαυΐὺ (89 ιιϑεϊ βοαίἑ οη οὗἨ ᾿ἷβ οαῖ πὶ Δρρθδῦβ 4}} [9 
ΒΙΓΟΉ ΚΟΥ, ἔγοπι 9 ἴδοὺ ἰδ δὶ [9 ΤΘΟΘΟΙΏΡΘΏΒΘ ἰο 
ὙΠ οἢ ἰἢ6 ἸΔΌΟΡΘΥΒ 8.6 δε ἰοἃ, ἰηνοῖνο 5 βοτὰθ- 
εὐἰπς ΓᾺΡ ΤΠΥΘΤΙΟΥ ἴο τ 6 Ὀϊοβδίηβ πον παΥο σοη- 
[ογγοὰ. «. βρί γὶ 8] ὑπ ηρβ᾽" ἃτθ {16 Ὀ]ΘΒβὶ 5 

ἈΟΡΟ; “ΘΕΣΏΔΙῚ ὑδὲηρδ᾽᾽ ΔΥῸ ΒΌΘΙ 88 Ὀαϊοης ἰο 
πὸ ἰΟΟΣ πϑδίυσζοὶ 116. [ἢ {π6 ἤρσυτγοβ οἵ “8ου- 
ἱπα᾽ διὰ “ υϑδρίῃρ,᾿ ᾽ι 18 τωρ] 1οὰ ὑμδὺ {μ6 οὈίδίη- 
πᾳ οὗ (6 ἸοοΥ χοοἂ 5 ἃ πδίῃ γα] βοαῦ σα ὈΡΟῊ 
{πὸ Ὀοδίονεμλθοί οὗ ἐμ δἰ χθοΥ, ουθῖ 88 ὑπ δαγτεὶ 
ΤΟ]]οτβ ρου δβοϑά-ἰἰθ. Τὸ αποβίϊομ: “618 1 8 
ξτοαὶ ἐπὶπα ἢ γνοϊηίδ, μονουοσ, ἰο (86 ἀἰβργοροτ- 
οι ναοὶ οχ δία Ὀοΐνγθοη ἢ ὁπ6 διῃὰ (δ6 ΟΙΠΟΣ, 
4φ. ἃ,, Ἰὰλ ἰδ 8 Ὑ ΣῪ 8181} ἐπίηρ.᾽-- 6 δυ}]. 
(ϑερίσωμεν) αἴϊον εἰ, ὁΟοῸ 5 ΘΟΙΛΙΙ ΟἾΪΥ ὈοΙδ ἐπ [ἢ9 
ἸΔΟΓΘ δησίοωῦ τρεῖς (ΗΟΣΘΟΥ δηᾷ {μ6 ᾿Ἰγχὶο ροορίβ), 
δηὰ ἰπ 86 Ἰδοῦ ἱρυσο βί}]6. Αοοοχάϊορ ἰὸ 
Οεϊδπάοσ, ἰὸ ἀδποίοβ βοσροὶ ίπρ το τὺ Ὀοίπ οεῃ 
ἀοδηλίθηθεβ διὰ ἱπάρβηϊ θη 685:; ἃ ἀ6Β 116 Δ586Γ- 
(οι οὗ πὸ τἰ κι, τῖι δὴ ᾿πἀοΒπἰῖθῃ 668 1ῃ τεραγὰ 
ἰο 18 ΔρΡΡΙϊὶοδίΐοῃ. 

Ηανυΐης ἰμ89 οβ δ Ὀ] δ μοὰ ἷ8 οἰδὶπη ἴο Τϑοοῖ- 
ῬΘΏΒ6 οὗ {μ6 στουπὰ οὗ Βανΐηρς ἱπιραγί θα ἰο ἰμοιῃ 
δ ᾿ΠΟΟΠΙΡΘΡΘΔΌΪΝ ΒΙσθον ρμοοὰ, Ἀ6 Ῥτοσθοαβ (ο δβεὶ 
Τότ 18 6886 ἷπ 8.1}} βίγοη χοῦ. ᾿ἰχιῦ Ὁ σΟΙΡΑΣ- 
ἵπρ Εἰγηβ6} πὰ ὑμἷ8 γτοβροσὶ τὶ ΟἾΒΟΣ ἰοδοοτϑ 
ἯΠ0, ΜΓ ἔν 1088 οδυδο, 8111} υδοὰ {πον σἰχδί τὸ 
ΒΌΡΡοσί.--- 1} ΟἾΒΘΙΣΒ.---ΤῊο. 8) δ᾽ ο ΒΘΓΘ 18 οί 
ἴο 4180 ὑθδοῦ τ ῬΓΘΟΐ βου, (88 ἴῃ 2 (ον. χί. 12)- 
20), β'ποθ ᾽θ 18 ἰγεδίϊηρ οὗ 8 νου 0]6 σι; Ὀυὶ 
ΟὨΪΥ ἰο ἐμο8θ νγ 0868 {1116 (0 ὑπο ὶν Π6ῚΡ βίοοα 1ΔΣ 
ὈΘΙΟ πἷβ (μᾶλλον).---ὍΘ ῥατῖδϊιζθσβ οὗ δὶ 
Ῥονγόσ οσὸοσ γοιι.--(τῆς ὑμῶν ἐξουσία ()--- 
Ὑμῶν 18 ἴμο ΟὈ͵]δοίνο ΘΒ ΙΥΘ 88 'ῃ Μαϊί. χ. 1; 
πο. ΧΥΪ!. 2, »οιρέῦ οὗ γος, ἴῸΣ »ΟΊΟΕΥ ΟΥΕ ψοα, 
οἵδ: ἴΏ ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ἰο ἐδ ΓΟΔΡῚ ΠΣ οὗἨὨ ΘΓ 8] {1} 68, 
ὙΟΓ. 1]. --ἀὧὖῦ ποῖ τσ Σαῖ 9 .Σ.---ΤῊο 61} 10 818 15 
οαϑὶϊν 8116 ὮΡ ἴσομι (ἢ 6 ργοοθάϊωρ οἶδ.86.---ΑΥΤΕΓ 
(18 ϑίγοῃ αὶ βδβουίϊοη δὴ παιδὶ πίθπδησθ οὗ κἷβ χὶρδε, 
0) Βίδίθβ δὲ ἷβ σοῦγΒο δα βοΐ} Ὀδοη, ἀπά 
{86 ΤΘΆΒΟῺ οΥ̓͂ Ϊ8 οοπαποί.---ὩΘΥ ΘΣΒ6]16 85 γτὉ 
ἀϊᾶ ποῖ 056 ὑδπὶα ροννϑι,---[ποὶ Ὀδοαυδο 110 
ἀανοὰ ποί, 88 Βοῖηθ τυΐχηϊ ΒΌΡΡΟΒΟ, δῃηὰ ἰδ 8 ἰπ- 
ἴον ἃ Θοπϑβοϊου θῇ 688 οἡ 8 ρδγί οὗ ᾿δοϊκίν δροβ- 
[ο}1681 δυιϊδονίν ].--οτιὶ νγθ ὍΘΟΣ 41} ΓΒ ἢ 68. 
--Στέγειν, 88. ἃ180 ἰη χὶϊὶ. 7, ἀηὰ 1 ΤΏ 688. 111. 1, 
Ἰλ}ϊ. 0 σουογ, 0 »γοίεοί, 80 {νύ ποί ΒΙῺΣ 588}8}} Ῥ6;6- 
ἰγαίϑ, [υβρὰ οὗἉ γνϑββϑὶβ δοπίβἰ πος πὰ ἴῃς 
νι ουΐ Ὀτοα κί α], 6866, 9 λοξὰ οἵ, ο ἀοίά οὔ; 
ἴο γογδεαν, ἰο ἐπάμγε ἐπ δίίοποε. (Ῥαδεοιν 11. 2. ε 
». 1δ2θ,)--ὰ οτᾶθχυ ᾿παὶ τὸ ΤΩΔΥ ὩΟΐϊ Ὀτθ’ 
Βοηῦ 8 Βἰῃ ἄθχβξοθ,---ἐγκοπήν, α εομἐπρ ἵπίο 
ἰλε ρμαίλ, Ἀδποο, ἐπιρεαμηοηί, λϊπάεγοποο. Τῖβ 
σου ὰ αὐῖβο ἔγοπι ομδγβοβ οὗ σογοίουβημοββ ἂπά 
861-866 κην ἰπ ἰδ 6 ΟΣΚ Οὗ. 6 ΤΣ  ΠἰΒί συ, τ αἰ σἢ ἷξ 
Ἰηαοροπάρμοο οὗ ἰδοῦ ψου]ὰ οὈνὶδίο.---ἴο τ.6 
Θο8Ρ9] οὗ ΟὨσχὶαῖ,--- ἃ ῥτοι ποδὶ βιδί τη οί οὗ 
μδὲ ψῇοδο οἷδὶπὶ ΟΥ̓ΘΥΥΪ68 ΘΥΟΤῪ ΟἰΟΣ, διὰ ἴπ 
Ὀ6Π4]7 οὐὗὁἨ πο 10 18 διϊίηρ {π8ὲ ὁπ βμοιϊὰ ἀο, 
8η 4 ὁπάμγο 81} ἐλ 98].--αὐῖ εσ (818 ῬΓΘΙ ΣΟΥ 
ϑίδίοηθηῦ οὗ ΠΟῪ δὸ δὰ χϑῃουποοὰ δὲβ οσῇ 
γἱκίδ, ἢ δἀάδβ γοὶ δῃοίμεσς ῥγοοῦ οὗ ὶ5 {{1]6, 
ἰδίκο ἔγοτι (ἢ ΒΊΟΥ Ῥγοβοπίθα ὈΥ {πὸ Ψ ον 18} 
Ῥυϊθδίμβοοά. Οὔβοσγυθ, ποὺ μοδίμοῃ ῥγϊθδίβ, [ῸΓΣ 
{πογο πουϊὰ Ὧ6 πο δίποβϑβ ἱπ δρροδιηρς ἰὸ [89 
υϑαμ68 οὗὨ ἰ8οδα ἴῃ βιρροτί οὗὨ 18 Ῥοβι 1, Β'π69 
μὸν σοσο ποὶ αἰνῖηον ἰπϑιϊαἱοὰ. Απὰ ἴο [86 
βαρ οὗ ἐδπο ον [168] ῬυἹοβι οοὰ 6 τϑίθσβ, 88 
ἰο 8 πηδίου δ σθδ αν ΖΑ πΠι} }ν ἴο ἷΒ γοαάοτα.---9Ὸ 
γ6 ποῖ Ἰεῆονν, ἴδαὶ ἴδοδθ ροσίοχταέσι ας ἴδ 6 
τὨΐπ 88 οὗ [89 τ1θ1Ρ]9.--Ουτὰ ἱερὰ ἐργαζ- 
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ὄμενοι, 80 ἐμ Ῥτίοϑίβ δρὸ χει ἀραὶ ρηδὶθα.--- 
Τμὶβ ΠΙΔῪ ἱπιρὶν 10 οδγὸ δηὰ πιϊηϊϑίγαϊϊοη οὗ 
οὔοτίησθ, 85 ἱερόν οὗἾἶνδθη ΟΟΟΌΥΒ ἱπ (δ ἷβ 80Ώ.86 
διωοης οἰδϑϑὶσ ΥὶΟΓΒ; ΟΥ 189 Ῥογέογιηδησο οὗ 
ἰδι!ρὶ6 Βουυϊσοβ ἰῇ σΌΠΟΣΑΙ. ΤῈ δέον ἰδ ἰο Ὀ6 
Ῥτοίεγγοα, Ὀθοδῦβο ἐμο βδοοοη ἀοδίσηδίϊου Ῥοϊηΐβ 
ἀεβηϊοῖγ ἰο [86 ἀυ 98 αὐ 19 δ] ίδυ.--ἰἶἷνθ οἵ 
186 ᾿θΘΙΏΡΙ]θ, ---ἐσϑίουσιν, 111. δαί, ἰ. ε., οὈϊδὶα 
δυρροτγὶ ἔγοιῃ ὑπὸ ἰδιαρὶθ, ἔγοαι ἰδθ (198, ἄτβι- 
ζγα 8, ϑιο τ - Ὀτοδά, δὰ οὐδὸς κἱ δ Ὀσουχηῦ ἈΙΓΠῸΥ 
“ΟΡ. 1886 δροϑοὶ οὗἉ 80 Ζοδὶοίβ ἰῃ .058. Β, 7. 
. ΣΙ. 6, δεὶ τούς τῷ νωῷ στρατευομένους ἔκ τοῦ 

ναοῦ τρέφεσϑαι.,᾽᾽ ϑΤΑΝΠΒΥ].---[Βο8590 νναἰ τίη καὶ δὲ 
1.0 4Ιἴδτ.---παρεδρεύειν δοαρΡ. γτἱϊ. 8ὅ. Τδο σο- 
ἴεγεηοα οὗἩ {86 δτϑὶ οὗ (8680 ἀραὶ σαδίξουϑ ἰῃ {18 
ΤΟῦ86 (0 {6 [ογ θα δΔηὰ (δ 9 Βοσοῃὰ ἰο ἐπ ρῥυϊοδίβ, 
δ ππίΘ80}]6θ. Βοοιὰ γτοϊαῖο ἰο ἴμ6 Ἰαίΐον δ]οῃθ, 
δυὰ {π680 ΟΣ ΔΓΘ Δηδίοροιιϑ ἱπ ἐποὶν οδἕσα ἰὸ 
ἴΔ6 ΘΟ γ βι δὴ τϑϑο 6 ΓΒ.---ΘατΘ υυ ἢ ΓΒ 6 αἸἴδτ. 
Συιμμερίζονταε ἱτισαῖοΒ (μαὶ {ΠῈῪ τοοοϊγϑα ἃ Ῥοσ- 
ἰοη οὗἩ [6 Βδουϊῆσοθ, δῃαὰ 80 ραγίοοίς ψίτὰ ἰὴ 9 
αἰίδν οὔ γαῖ νγῶβ8 οὔογοα. ---ΘΥ ΘῊ 80,---Ῥοΐπί8 (0 
τον. 18, (Ῥαγοὰβ ὁπ (ἢ ΘΟΠΙΓΆΓΥ : “ [ἢ 60η8Ϊ8- 
ἰδποῦ τ ἢ 41} ἐμαι ἢ 88 Εἰ μοτίο Ὀ66Ὲ 8414᾽).---Ὲ 6 
1,οτὰ --ἰ, ε., ΟὈ τἶδὶ, ψἤοβο ἰδῦσυαζο ἱπ Μϑί. χ. 
10; δῃά ἴκὸ χ. 7 (86 Αροβιῖϊα Βαὰβ ἴῃ πιϊπὰ. 
“ἢεγο τὸ πιϑοί τῖτἢ 4 οἰἰδιΐοι ἔγομι ἐν 6 βαυΐηρϑ 
οἵ ουῦ ᾿οτά, τυ οι δθοτγαὰβ Γγοϑῃ ῥγοοῦ (αὶ δὰ] 
τασδὶ δυο δἰγοϑδὰν μδὰ ἃ οοἰ]οοϊίου οὗ ΟΡ ον 8 
ἀἰβοοῦγβοβ.᾽" ΝΕΑΝΡΕΒ.---ἃ160.---καί, ἱπ δἀάϊιϊου 
ἰο [80 Ῥγδοορὶδ οὗ [μ6 οἱὰ οογθῃδηί ἰο πίοι ἐδ15 

οὗἨ οἷν Ἰμογ᾽ Β οουσοβρορθ. θγο ὁ κύριος-εεὸ 
ϑεός ἰὶ που]ὰ Βαγο γοδὰ : καὶ τοὶς---καταγγέλουσιν 
ὁ κύριος διίίταξε (Μογον).--οοτλαι θα τμοδο 
Ρυϑδοδβίῃᾳβ ἴ89 6Θ06ρ9].--[“10 τὰ ἃ οοιι- 
Ἰοδηὰ (0 Γι ἰϑίοσϑ ὑμοηιβο  γ68 ποὶ ἰο βοοὶς ἰποὶν 
ΒΡΡοΥς ἔἴγοτι βου αν οοουρδίζομβ, Ὀυϊ,---ἰο ἰν9 
οὗ τ) 6 Θ᾽ ο8ρ69)1,---8δ5 (0 ῥγίοϑίβ ᾿ἰνϑὰ οὗὨ (8 ἰθτὰ- 
Ρὶθ. Τιὶδ ὰν οὗ Ομγὶδὶ 18 οὈ]  σϑίοσυ οἱ τηϊῃΐβ- 
ἴθ γ8 δῃὰ ρθορὶθ ; οἱ ἴδιο ἰδίίον (0 σἶνο, διὰ οἢ ἰμ9 
ἴοτγιιον (0 δοοῖὶς ἃ βυρρογί ἔγομῃη ἰδ 6 ομυγοῖ, διὰ 
ποὺ Ὁ τον] ἱγ δνοσδίίοηθβ. ΤΊΟΡΘ τὸ οἰγουϊη- 
Βίδ0608, 85 ἐΠ0 0486 οὗ Ῥδὺ] βῃονβ, ππάθρ ψιϊοδ 
ἐμΐ5 σοπιιδη οοϑδδϑι ἰο Ὁθ Ὀἱπάϊηρσ Ὁροπ ργθδοὶ- 
ΟΓΒ. ΤΆΘ86 Δ΄ ὁσοορίίουβ, (0 Ὀ6 ᾿υδιϊβοα, Ἔδο 
οα Σὲ8 ΟΥ̓ Τηρῦῖ 8 : {Π0 ΤΌ]6, 8ἃ8 ἃ ΓΣιιΐθ, γϑιη δ᾽ ἢ 8 
ἴῃ ἔογοθ." --ΗΗΌΡα ΕΒ. Τὸ ἀοίγδυα τι ηἰδίοσβ οὗ 
ἱμοὶν ἀυθ 18 ὁ γοῦ Θοά. --- ΠΟΒΌΒΤΟΝΤΗ] .---ζῷῇν 
ἐκ. ἱ. 6., 19 Θο5ρΡ6] βιου]ὰ 9 ἰο (ποτὰ ἐλ 6 τη 88 
οὗ βυρροτγί :--ὠἰς “' ΟΌδογτθ, ὑπαὶ Βοσὸ 80 Αροβί]θ 
8. ΘΒ. 8 Ὁ} 8 ἴτας Δ ΒΠΑΙΟΡῪ Ὀοίνοοι {86 τίσι 8 οὗὨἁ 
ἰλ6 ϑαογί είς »τίοδίβ οὗ ἰῃ 6 Ἰανγ, δῃηὰ οὗἉ ἐλά »γεαοἢ» 
678 ΟΥΓἩὉΥ(λε Οοαρε. Παα ἰλοϑε ρ»γδαολετς ὅδθεπ ἐϊκ6- 
εΐδο ἰλοπιδοῖυοα ϑαοτί βοῖησ ὈΥέοδίϑ, 18 ἰὰ ῬοΟΒβΙΌΪ]Θ ὑπαὶ 
81} δ)]]υβίοι ἰο ἰπϑῖλ ἰπ βισἢ ἃ σοῖο βου] 
Βαυθ Ὀθ6Θἢ ΒοΓΟ οὐϊίοα ἢ Βυϊΐ 88 8]] δυο) 8]}0.- 
οἷοῦῃ ἐδ ἤοῦὸ οἰ ἰοα, τγὸ ΤΩΔΥ ΖΓ ἸΒΪῸΡ 
ὑμαῦὺ πὸ βυοῖ ομαγδοίον οἴ ἰμ6 ΟἸ τ βίη ταΐῃ- 
ἰδίονρ τϑ ἰπθὴ Κῆόοσῃ. Α8 ΒΘηρ6] ΓΟΙΔΡΚΒ ὁἢ 
γον, 18 :---Ὑ 1 ἰὴ Ἰη888 ὝΘΓΘ 8 βδουὶῆοϑθ Ῥβϑυ] 
γουϊά οοτία  ἸῪ πᾶν Βα δροά ἰο 1ὑ {πο οοποϊυδίοι 
ἴῃ 86 70] οἱ γ6γ86.᾽ -- ΡΟ ΒΡ. ]. 

2, ῬΟΒΕΣΟΣΥ ἴο ῖ']5 οὐσχὶ δοϊ -ἄϑῃ δὶ ἐπ σοϊαϊίοι ἴο δα τἰκῖα δη ἃ ΡΟΥΨΟΣΕ. 

ΨΕΒΒ. 

1ὃ 

16δ--28. 

Βα 1 μανο [οπι. ἢ 06] υβοᾶἱ ποπθ οὗ {8686 ἐβίηρϑ: ποῖον δυο 1 πτιιθη {8680 
ἐἰηρβ, ἐμδῦ 10 Βιου]ὰ 06 80 ἀοῃθ πηΐο πιὸ: [ὉΓ (δ τ06γ6 ὈοιύοΥ ἴῸΓ τὴθ ἴ0 ἀΐο, ὑμδῃ {μα 

10 δὴγ πιῇ βῃου αὰ πιᾶῖζο τὴν [σϑυδα [07] σ᾽ογγίηρ νοϊὰ.2 ΒῸΣ (ποῦρλ 1 ρσθδοῦ [86 ρο8- 
Ῥεὶ, 1 Πᾶν πούμίηρ ὑο ΡἸΟΥΥ͂ οὖ: [ὉΓ ὨΘΟΘΒΒΙΟΥ 18 ἰαϊἃ ὌΡΟῚ ταθ; γθ8, [0τ] Νο6 18 πΐο 

17 πιο, ΠΓ 1 Ῥγοδοῖ ποὺ (86 ρΌΒρ61]Ἔ ἘΕοτν 11 ἀο (μὶ8 (μΐηρ πὶ] ΠΡ], [οὗ ΤΣ οὔσῃ δοσοτσὰ] 
ΙΒᾶνὸ ἃ τοναγα ; Ὀυὺ 1 δραϊηβὺ τὴν Ὑ|]}, [ΟΡ] ]ραύου ]γ}] 8 ἀἰβρθηβαιίίοη [βϑὑθδγά8 10 

18 οὗ δε Οοερεῖ 18 δοτατη! θα πηΐο ΠηΘ. ὟΥδύ '8 τη γὸ τουσαγὰ ἱμβοη ἢ ογὶν ὑμαῦ, πο 
Ι Ῥγϑδθὰ {{ ρΌΒραὶ, 1 ΤΩΔῪ τηδῖκθ {86 ρο8ρε] οἱὗὨ ΟἸγϑὺ" πιςμουῦὺ ομάτγρο, (ἐμαί 1 ΔΒ πού 

19 [π86 ποῦ ἴο ὑπ6 ἍΠῚ ΤΑΥ͂ ῬΟΎΤΘΥ ἴῃ (ἢ (ὑοΒροὶ. 
βοσυδηῦ ππίο 4]], (μαύ 1 ταϊρσιῦ ραὶπ ὑἢ 6 τηοτο. Απὰ πο ὑπ6 76}078 20 ἴδνα 1 πιδὰθ πηγβεὶ 

Εον (μβουρ 1 Ὀ6 ἔτϑϑ ἔγοτῃ 811} ηιθπ, γϑὲ 

Ι θοσβπιθ 888 9607, ἰδαῦ 1 τορι χαΐη ἐμὸ 96 8; ἴο ὑπϑῖὰ ἐπδῦ δτὸ πάθον (86 ἰΑΥ,, 88 
πθάον (Π6 ἰατ, [ὖνδ. ΔΙ ΒουρὮ 1 τ γ86}} δὴν ἀοῦ πθάογ ὑμ6 ἰΔ7]7} ὑμαῦ 1 ταϊρδὶ βία [π6 πὰ 

41 ιδδὲ δχὸ 0606 {πο ἴα; Τὸ ἔμθαι ἐπαῦ ἀτὸ τι βουῦ ἰανν, 88 πιυμβουῦ ἸΑΥ,, ἴῃ πού 
πἰιπουΐ Ἰὰτν (0 αοἀ,5 θαῦ ππάοῦ ὑπ0 ἰανγ ἰο ΟἸγἸ8ι5), ὑπαῦ 1 τϊρῦ ραὶπϑ ὑπθπλ ὑπδῦ 810 

22 πιποὺὶ ἰᾶατ. Τὸ {}6 τοῖς ὈΘΟΔΙΏΘ 188 [ 
28 1 δὰ τηϑάδο αἱ] (μ᾽ μ8}9 ὑο 41} γιϑη, ὑπαῦ 1 τὶρμῦ ὈΥ 4]] τθδη8 ΒΑ 76 ΒΟΙΏΘ. 

[411 ἐπῖη »8.171 ἀο ἔον [86 ροβρϑὶ᾿Β β8ῖκθ, (μδὲ 

οπι. 885] σα κ, ὑπΠδὺ 1 τ ηῦ ραὶῃ 086 τΘΔΚ : 
Απὰ ὑὶ8 

προ Ὀ6 ρατίαϊον ὑμόγοοῦ ὙΠ ψοιι. 

1 Υες. 15.---Οὐ κέχρ. οὐδενί υσὰ ἴῃ Α. Β. Ο. Ὁ. Κ΄. σοά. 51:.} ἰ6 θοιίαν δυοία! ποὰ (Πδη οὐδενὶ κερ. δῃηὰ (0 Άοο. οὐδενί 

ἜΨΕῖ 16.-- Το ποη ον τόδ: ἵνα τὶς κενώσει; πο Ἐ το. κενώσῃ ΤΟΘΌΪΥ διιρροτίοα. Οἰἶδοῖθ δἰ ΠΡ τις κενώσει. 
οὐἷξεῖιηδι ἴα ππδουλεοα!γ οὐδεὶς κενώσει. οἵ ἰοῦ τις κενώσει δηὰ ἴ}|ὸ Βος, ἰοΧχὶ αΓΘ πη θπ ἀμ |0Π8. 

ὲ αἴτος ἧ. τομάοτε Π6 μλαδηκο 808: “Τί 5. ὈΘΊΤΗΓ ΤῸ τη6 ἴο ἀϊο 1Π|Δ}---Υ ΕἸ ΟΥΥΪΗκΚ ὯΟ πιδῇ 8}8}} ὔδικο τοί 
18 “ Ἐχοχοίίοδὶ δὰ Οτίλοδὶ,᾽" αἰϑο Μογεῖ, [Αἰθὸ βἰδΏ16γ 8 ποῖθ). 

ΤῺΘ 
ΠΤ ὁ ἘΠ Γρε πη δε εΏ ΚΙ 

[ "ἢ 



186 ΤῊΞ ΕἸΚΒΊ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

8 γον, 16.--Τ άρ ἰδ δτ Ὀοεῖοσ συρροτίοὰ ἐμδη [δ 6 δέ οὗἩ ἴδ ΒΟ. [π Ὲ 0 ΑἸ ογὰ 084116 “ἃ οἱ ΌπΥ δ] ἰογαϊίου," ποὲ δοοΐυξ 
ἔπεδϊ γάρ οχρ]δαίηϑ ἀνάγκη. ΤῊΘ γάρ ἰ6 πὰ ἰη Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. Οο4. δία. 

4 γοτ. 10.---Εὐαγγελίσωμαι ἰδ πιοτὸ ογοά θὰ τ1πδη ζωμαι (Ε16..}. οΥ ζομαι (ὑϑοΒταδηη). [10 15 ἰοππὰ ἴῃ Α. Β. Ο. "Ὁ. Κ.]. 
δ οτ. 18.-- μου; Κδο,, 1δομιληα, [ϑίμκη 67) μοι, ἰΟΙΘγα Ὁ γ γγ6}} δι ϊ πογι πο, Ὀσϊ ὈῪ βοπὶθ με δίϊοι ἐστιν. 
6 γον. 18.--Το δα ἰοη, τοῦ ἐἀριστοῦ, Τοαπὰ ἴῃ ἴἢ9 ΚΒ6ο., ἷν ορροδβοὰ ὈΥ ἰδθ ὕσαεῖ δΔυϊμογί θα, [Ὀοίῃκ οπι θὰ Ὦγ Α. Β. Ὁ 

Ὁ)..1 σοά. Βίπ., κηὰ ὈΥ 41} κουὰ οὐ οὨ 8]. 
ΤΟΥ, 20.-- Το ΟἸδυδο μὴ ὧν αὐτὸς ὑσὸ νόμον, οἱ ἐξο ἐπ ἐδο Ἐδα. ἘΣ ΠΡΟΟΡΑΘΙΣ ΌΥ ογαγαίφιιε οὗ ἔδο οσοργίοξ "Ἴ, ἐδ ἕο ὕἢθ δο- 

οερίοα δοοογάϊηχ ἴο ἴ9 πιοδὲ ἀθοίδίγο δυϊμογί ον [4. Β. Ο. Ὁ. Κ΄. Οοά. δίῃ. ᾿ 
8 γοτ. 21.- -Τὴο Ἐδο. 886 θεῷ, χριστῷ κερδήσω. Ιπεϊοδῆ οἵ Ἡδ ο ἢ θεοῦ, χριστοῦ (κουϊείνοι οὗ ἀθρϑῃθης9) διὰ κερδάνο 

δῖὸ Ὀοίίοτ δυϊποτίξοα. [Ι͂ἢ κερδήσω 'χὸ ΔῊ 8 ΘΟ ΤΉ Υ ὙΠ} τος. 20. 
Φ νοι. 22.--Τὴο ἤδο. 68 ὡς ἀσθενής, δοοοτάϊπα 10 ΠΘΗΥ, Ὀπὲὶ ποὲ ὑγοροηπάοσγαίίῃςς δοϊμοσί(ίοδ. 18 τῶ ἰῃἰσχοἀποοὰ ἰῃ 

σοὨου Υ υεϊ [ἢ (116 ἐνδηρλοκια ΟΏ64. 
10 γον. 22.- -ΤῊ9 818 τα ὈΘίογο πάντα, ΘΟΠΈΓΔΙΥ ἰ0 Δ} [86 Ὁσδὲ δυίϊμοσί [66. 
 Ψον, 23.---Το τοῦτο οἵ [Π6 Ἐδο. [5 Ὑ6Γ7 ΤΟΘΌΪΥ δι ρρογίϑα. Μογοσ σδ δ 1Ὲ: “8 ΤΏΟΓΘ ΒΟΟΌΓΤΘΔΙΘΙΥ ἀοδη!ηρ μἷοδα."" [Α. 

Β. 6. ᾿. Κ. Οοά, βίη. 411 γοωὰ πάντα]. 

»οεῖίε ὑφ Ης που]ὰ ἘΠΕ ἜΕΒΒΡΙΕΙΒ: « Βείίον 
ΤῸΣ τὴ ἰο ἀϊ6,᾽ ἑ, 4., “ΤΑΊΒΟΡ 88 δ 88 Ὁ τυ γβοὶῦ ἴο 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΑΤ ΑΝ ΙΘΒΤΤΊΘΑΣΑ Ὀ0 ΒΌΡΡοτγίθα, 1 ν1}} ῥγοῖου ἰο ἀΐδ; ΟΥ, εὐκὰ {80 
Ὑεμ9. 156-18. Αἴἴον δραῖὶῃ σου παΐϊηρ δ᾽8 τοδᾶ- [ οὐμποσ μδηὰ, ἐξ δυο 8 ἰδὶηρ ποοὰ ποὶ οσουγ, ΤΩΥ͂ 

ΟΥ̓ (αν π6 δὰ ποὶί πιδάθ τ|86 οὗ ἰδ Υἰρμΐ8Β, 80] Ὀοδβίληςς ΠΟΘ 88}8}} δα τοϊὰ.᾽ Βαυὶ 18 υπάοτ- 
ΟἸοαΥΎ οβί δ] βοά, μΒ6 5068 οα ἴο ρῥγχοίθβί, ἐπ {86 βίαπάϊηρ οὗ 9 Ῥδββαρθ ΔΡῬϑδσβϑ 80 ἴοσοορά, ἐμαὶ 
χηοδὺ Ῥροϑι (ἶγ9 ΙΏΒΏΠΟΥ, δραὶπϑὺ ἐπ βυδρίοΐοι {πᾶ} γγχὸ ἃγθ 8ι}}} ἀἱβροθϑὰ ἰο Ῥγοῖεσ [86 δροβίοροδία. 
6 ἀεείσπεα ἰο ανϑ}} πἰπιβοὶῦ οὗ (980 δυρυπηοπὶβ  [ΑἸήοσα δἀορίβ (9 γχοδαϊηρ ἵνα τίς κενώσει, δπὰ 
ἴῃ ἐπ ζυϊυΓο.--ΒὰΣ Σ υὑδοᾶ ποῦ οὗ ἴποδ60  ἰγδῃβὶαίθδβ: ἰπδὴ ἰδαὺ ΔῺΥ οΟ86 διοιϊὰ τωδκο 
τρΐη με---ἰ, 6., ποὶ (89 Ῥγτοοῖβ δἀἀποσοὰ (ΟΒτγ8.),  τοϊὰ γ (πιαίϊοσ οὗ) Ὀοδβίϊηρ.᾽ Ἡοσάβπτοσι 186 
δυὶ (σοΡ. τον. 12) {π6 τἱ καὶ ἰἰ8ο 1 1ὰ 1.8 ΒΟΥ ΓΑ] [ βδῖηθ, ψἱῦ (6 ϑχοθρίϊοη οὗ κενώσῃ [οΥ κενώσει. 
Αγ ου}Δγ8 (νυν. 4-ὃ). -ΑΑἸ ΣΙ τοῖο ποῖ ἴπ6866  ϑίΔη]6 0 Ριυ 8 8. Θ0]0η διἵζει μου. δα τηδῖκοβ ὀυόδεὶς 
τοΐη μα ἐῃ οτᾶοσ τμδῖ ἐϊ ταϊκϊ Ὀ6 δο ἅοῃο, | κενώσει, ἃ δορδγδαίθ οἶδιβο, σθῃοσηρς [86 τ᾿ Βο]6 
--τῦ δι, 88 1 παγνοὸ γι 6, ΟΥ “ΔΙΙΟΥ (Β80 ΘΧΘΙΊΡ]68Β. Βὰ8: “1ὺ ΜΟΥΘ ὈΘΙΘΥ [ἴὉΣ 1η0 (0 ἀΪ6 ὑμ8ῃ ΠΥ 
1 μδυθ δ)᾽]οροα,᾽".---ἰ ἢ 11Θ,---ἐν ἐμοί, 88 'π Μαί(ἢ. 1 Ὀοδϑίϊῃβ : ΠΟ 000 Β88]] χμϑῖο ἰΐ νοϊὰ.᾽. 
χυϊ!. 12, ἐπ᾿ πιν εαδε, διὰ ἐπῖ8β δ6 σΘοπῆσηβ υἱτ ἢ ἴῃ σϑσ, 16, δ΄. ἢ δϑβὶβῃβ (}! 6 σϑᾶβοῃ ζ0Γ νυ {ἰκ 
τοὶ ΘΠ 8518.---ίοσ Κοοᾶ ὑγο 16 ἐξ ἴοσ 16 ,--- ἰ 80 ργοδί 8 βίγββ. Ὁ αἰβομδυρίηρ εἷβ οἥσα σταίυ- 
καλόν, δι αδίο, τερμίαδίς, λοποταδῖε.---ταῖ οΥ ἴο | ἰἰοὐι5]Υ.---ΕῸΣ ΣΙ ΡΣ ἢ; ἢδ6 ΘΟδΡ6] ΒΘ ΣΟ 
ἄϊ6.- ΤΊ ΣΟ 18 0 πορὰ οὗ ἱπέογργοιϊηρ ἀποῦϑ α- ἰΒ ἴοσ 29 ὯὩ0 πιϑῖῖοσ οὗ Ὀοδείίῃς --- Καύχημα 
νεὶν ἰο τηθ8ῃ ἀοδὶἢ ὈΥ͂ Βυπροῦ [88 ΟἾΓΥΒ., Εδίϊι8, νοῦ. 6, (πιαέογίοα φίοτιαπάϊ). Ἦῃθ τῆϑδῃβ. {86 φιεσέ 
ΤΙ: Ιῃ ψ δὶ [0] ον, ἰδ ἰοχί 8 τησἢ α18- | ῬΓοοϊδυιδίΐοη οὗ ὑπ 6 αοπρ6] ν88 τοΐ, ἢ βδπὰ οὗ 
Ῥυϊεαά. Τῇ, νὶϊἢ 1,δοβιηδηη (γγῦο, ἱπβίοδα οὐ ἢ,  ἰἰ86 1}, δηγι πίῃς ἰὼ τ δίο π6 οου]ά Ὀοδϑβὲ, ἴῃ σ0Ὲ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ νή, ΘΟΙΏΡ. ΧΥ. 81), δῃηα νὴ ΜΟΥΟΥ, γγο  ἰγαδὲ τ ΠῈ 18 ΟΡΡρομ πμίβ. δ δανυδῃίαμβε ᾿ΔῪ ἴῃ 
Τοδά οὐδεὶς κενώσει (Δοοογαΐηρς ἰο Β. Ὁ." [Ὁοἀά. | γτγοπουποΐηρ ἷ8 σἱρσμί δὰ Ῥυθδονὶπρ νὶΒοῦϊ τοὸ- 
8΄᾽η.7, ἰβθῃ ἰμοτο 18 Π0 πορὰᾶ οὗ ρυποίυδίιϊης, 85 Θορθιϑθ. ΤῸ ἱπίοσρσγοί εὐαγγελίζομαει ἴο 
Το τ πη, μου οὐδεὶς : Ὀυὺ ἰδ ΘΥΘ Ὀδίίοῦ ἴο 885- [ τθ8Ὡ: “7 1 ἰΚὸ ἃ χενασα ΤῸΓΣ Ῥυοδο ίη ρ,᾽ 18, αἱ 
Βαπη6, Ὑὶ 1} ΜΟγοΥ (24 6ἀ.}, δΔῃ δροβίοροϑβὶβ, Ἐ βο ] 811} ουὐθῃίβ, ΘΟ ΓΑΥΥ 10 {86 Νὸνν Τοβίδιηθῃΐ πδδ (6, 
ἐμαὶ αἵϊον ἤ ψνὸ 8.0 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ βοιμοί ἰὴ 111] δηὰ ἱποομπβίβίοπε ψ 1} {80 86 οὗ {86 νοτὰ ἴπ {πὸ 
χρῆσϑαι τῇ ἐξουσία ταύτῃ, ΟΥ̓ μισϑὸν λαμβάνειν  σοπίοχί.---Ὕ ΠΥ {π6 Τρόγα ἔδοὶ οὗ Ῥγοδοβὶηρ τ δὲ 
(νυ ἢ ἴς 'Μψὰ8 ἱποοιρδίῖ ]6 τ εἶθ 766] 18 ἰο ] πΠο ρτοιδὰ οὗ Ὀοδϑιϊης Π0 068 0 ἴ0 Ἔοχρίδϊῃ. [{ 
ΟΧΡΓΟΒ8). ΤΉθη ὑροὴ ὑμῖ8 αὶ ὩΘ ἱπάοροπμάοῃί  ΚἷὰβΒ ἃ ἀπ ἱτυροδβοϑὰ οἡ Ῥεΐπη, ἤτοι ΒΊΟΝ ᾿6 σου] 
δοηΐθποο του]Ἱὰ ἔθ]. ΤῈ6 ἯΠῸ]6 πουϊὰ ἰδθὴ | μοὶ 6868} 6.-- ΕῸΣ ἃ ὨὩὨΘΟΘΑΔΙΙΥ ἰδ δἰ ἃ ὌΡΟΣ 
86 τοπάοτγε ἴμυ8: Θοο νγοσο ἐϊ ίοσ 116 σα-  Π160.---1ἰ τνδβ ἃ ΣΟΥ] ποσθδδιίυ, Ρὰϊ ὉΡΟῸῚ Βΐτη 
ἴον ἴο ἅϊθ ἴδ (ἴο υ80 τϊ6 ΤΥ τσὶ κὨϊ, οὐ ἔο 1 ὈΥ 186 68]1 δὰ δοτηπιϊβδίοη οὗ “0ει8, δὰ Ὀγ ἰ}9 
Τϑοϑὲνϑ ΤΥ σονυγσᾶ); ΩΥ οα 86 ἔοσ Ὀοδδεξτ κα ̓  ἱπταα βιισῦ]θ ΟὈΪ  χαϊΐουβ ΒῈ τ ὑπᾶοσ ἴο ΗΪΐβ8 
ὯΟ ΟἿΘ 8881} πιϑᾶῖσο νοὶᾶ---καύχημα, πιαί- [ ῬΔΥΔΟΠΙῺ 5Υ866] ; πὰ ον ἐπιροσδίνο (818 Π6668- 
ἐεν γον σίοτψίησ, ποῖ (μ0 δοὺ οὗ ρἱουγίηρ ἰίβοϊῦ; [8:1 88 ἢ6 ΒΏ0 8 ὈΥ Ροϊπίϊης ἴο {δε οἴ εοῖ 5 νυ ΒΙ ἢ 
διά ἰδῖ8, 88 ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγοτῃη (06 οοπίοχί, 8 {Π6 ἷ8 ΤοΌ88] ἰοὸ βυῦσωϊ ἰο 11 μου]ὰ ἄγαν ἀοπη 
Ῥγοδοβίηρ οὗἩ (Π6 ΟοΒρ6] σψἱϊμουΐ σοτηροηϑαίἑοῃ. 1 ΠΡΟῺ Ἶπὶ.--- ΕΣ Ὅ709 ἰδ ὉΠῖοΟ 106 ΣΙ δῃουὰ 
“ Ῥ4] οδῃ ἢ 6 ΓΘ τ Θδῃ ΟὨΪΥ͂ ἃ φἰοΥγίηρ 'π ὑμ6 Ρχο- ποῖ Ρσθδοῖδ ἴδ Ο650Ο8ρ6].---Οὐαε, ῬΓΟΡΟΣῚΥ ἀπ 
Β6Π096 οὗ τιθη.᾽ ΒύΒΟΕῈ.--- ΤΟΙ ἃ [8070 0 ρ6τ- [ ἰμἴ 6 .). 18 Π ΓΘ ἴο Ὀ6 ἴδοι βυ δἰ δη 8 }}γ, δθὰ ἐστίν 
δοῖτϑ ὑπὸ δροβίοροβδὶβ δΔῦουθ δββογίϑα ὑπο γθ Βᾶγθ (0 Ὀ6 ΒΕΡΡΙ]16α. [ἰ τεΐοσβ ἴο πὸ Ὀϊνῖπο ᾿υἀρτηθηίβ 
δνΐβοη Ὑαυΐϊουβ δἰἰθιηρὶβ δὲ διιοπάϊπρ {μ6 ἰοχί.  Ὑγ 8160} ψου]ὰ 18] οα ἶσα 1 μΒ6 νοπίυτοα ἴο ἀἶδο- 
Βοοδιι86 οὐδείς ἀἰὰ ποῖ βΒαϊῖ, τις 85 66 πἀορίοα [ ὈΘΥ (Π6 ΒΘΑΨΘΏΪΥ 641}. Ηρποθ {116 ΓΚ] παίυγε 
(ΌΥ οἰ ΒῈσβ τίς), ἴο νυ Β 1 ἢ ἃ ἵνα 8.1}} αρροδιοὰ γο- ᾿ οὗἩ {89 πθοϑββιίυ, ΟΥ̓ μαι ῬΓΪΤΩΔΥΪΥ ἷἵπ 89 
αυἰϑ᾽ία, τη κίηρς ἰ τοδὰ : ὁ ἐμ8ῃ ἰμαἱ ΔῺΥ οὁπ6, εἰσ. ;᾽ | Ὀἱνί πο νν1]}, ἀοπηδπάϊηρ ἃ Ρυ ποι] ]Π]οῦυΒ οὐθάἑθηοο, 
δηὰ ἤπαὶν ἰπ6 ἤαϊ. ἱπὰ, 88 Ὀ6θὴ σπαπρβοα ἱπίο , πα 8180 {86 ἱτῃροββι ὉΠ οὗἁὨ δὴ Ὀοαδί ἐπ ζ0}8]- 
80 80. Β0]ὲ.0 ΤΙΐβ ἰ8 6 γχοσοϊνθὰ ἰοχί. [1ὼ Ἰἰηρς ἰζ. [ἢ (8 ““ ποδϑδβι γ᾽" ΝΟΒΠΔΟΣΥ {ΠῚ ΒῈ5 86 
θ6 88} οἵ οὐδεὶς γγὸ πᾶνθ {86 δυυιονὶἐν οὗ [οά.  ἀἴδοουεσβ βοτποι ἷπρ σοι ἀἰδι ρα ΐβιεβ Ῥαὺ] 
βπ. απὰ] Α., οι τοϑαᾶ οὐδεὶς μή. αὶ 17 (ἢ 1 ὕτοια {6 οἶδ Αροβί]θϑ. Τῇ οἴ βογβ δὰ Ἰοϊποὰ 
ΔΡΟΒΙΟΡ 6518 ἰ8β ποῖ δ᾽]ονβᾶ, ἰὴ γγχὸ τηιϑὲ ἀροὶὰο ] ἐμβθιηβοὶνϑθ ἰο ΟἸσἶδὶ οὗ ἐμοὶν οὐ δοοοτᾶ; π|}}}}9 
ἴον τοδαΐηρ οὗ Β. ἵνα τὶς κενώσει : “1᾿8ὴ. {μ8ὺ ΘΏΥ 19 Βαα Ὀθθῃ, 88 ἰΐ ΟΓΘ, ΘοΟΠβίγαϊ ποα [0 Θῃ 6 ̓ 186 
006 88}8}} τιακο νοϊὰ." Μογογ, ἰῃ Εὰ, 8. σοραγὰβ  βουνίοθκ Ασδοογαϊηρὶν, νὸ αἰβοοση ἴῃ ἰδἷβ ποσὰ 
{86 ΔροΒΙ οροβϑὶβ ἰοὺ Ὀο]ά, δηὰ ἰδῖκθβ ᾧ 68---ον, οἡ ] {86 Β6ῃ86 Μ ΒΊΟΝ Ρϑυΐὶ δὰ οὗ ():.ὲ ουθσν οἸσαΐος 
ἐλε οἱλεν λαηά, ἴῃ (Π 86 86η86 οὗ, οἰλεγιοΐδε, ἵπ ἰλ6 ορ- 1 ὈΥΒΘΏΟΥ͂ οὗ ἁ κῖ8 σΔ]]ηρ.---ΤῊὨ8 145ὶ δβιδί οπιθὶ 

ἘΠ ΠΑ ἀρεῖς Οἱ ἐροῖοι τα ΤΉΝΕ [πῦ εἰέκτν ἤρρκῖῦ, οὗ (πὰ βὸ 8180 ἐπ Ῥυθοθαϊῃ Οη05, Ἡ ΒΟΙ ΠΟΥ ἴῃς χΣϑὲ 
ὁμαι ϑα!ν, ἘθῚΓ μον πες ὃς ἀδεθδ ἐ δέλὲς πμαΐ αν ἐκ μι Οἵ 16 βοοοῃά, Ὀυὶ {1686 ποῖ ᾿ΥΪαΔΥἾ 7} Ἀ6 1115- 
ταϊπὰ ἰγϑίθϑ δὰ σοῃῆσιῃβ ὮΥ 8 ἀ6Π18] οὗ ἴπ ορροϑβίϊο. 
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“οὶ 1 ἅἂο {π16 νοϊυπ δι, ἱ. 6., ΟἹ. ΤΩ 
σῇ πλοϊΐοῃ, οΟὗὨ "ΑΥ̓͂ ΟὟ δοοογὰ, ψἰτοαὺ δανίος 
θ56η ΟὈἸσοα ἱμογοιο--τἰ μᾶνΘ ἃ χουν ζᾶ, ---ἰ, ἐ., 
ἴτοαι ἀυὰ,--Ὀπὶ ΕΣ ᾿ν ΟἹ ΊΘΥΣΙΥ [ἐ. ἐ., ΟὈ] ἶκά- 
ἰοῦ γ, Βα τίς Ὀθθη οἰ ἰοὰ το ᾿ξ ὈῪ δοί μον, νυ ]λοιῃ 
Ι οουἱά ποῖ αἰδοῦθΥ ],---ὐὴ ἢ ἃ αἰονυσασδῃὶρΡ 
Ὀᾶνθ ΣΙ Ὀθ6: Θπῃϊζιδίθᾶα, ---ν Ῥοβίϊοη 18 ὑμαΐ 
οἵ ὁ δἰονχασιὶ, νο, θὰ 6 Βα8 ἀοηο 8]} ἐμαί ἢ6 
εουϊὰ, 8.4 Ὁ ΙΠΟΓΘ ἰμδὴ ἀἰβομαγχοὰ ἷ8 ΟὈ]χα- 
ἰἰοη8, δῃ Δ 80 188 πὸ (ἰ{16 ἴο 8 γονδγά, (ΘΟ Ρ. 
[μκε χυῖΐ. 10). Ὑμπο βγβὶ οὗ [80 ΔΌΟΥΘ 64898, [6 
Ἰλ5Δη98 [Ὁ ΒΔΥ, ἀο68 ποῖ Βυϊν 8 6880 [““8 Βγγ}ο- 
ἰμ61168] αιδιθπιοηί,᾽" ἀθ ϊοιίίθΘ 8808]; δίποθ Ἀ6 
τλ3 οοηϑί αἰ θὰ ἴἰ0 ΡγΘδοῦ ὈΥ͂ (86 ΟὈ] ζαϊΐοη8 μὰ 
οα ἐπὶ ὉΥ̓͂ 4 πἰχσοῦ Μ1}} ; Βδυθο ἢ6 νγὰ8 ἴῃ {110 
οοηάιιοα οὗὨ 86 βίονδγα, ὙΠῸ 48 δυϑβοϊαίοΥ ἀ6- 
Ῥεπάοηὶ Οὐ ὑπὸ ψὶ]]} οὗ 18 τη ϑίθγ, δηὰ ψῆο, ν᾿ 8116 
ἐσροσίίπρ πὸ τοπαγὰ ἴον ἴμο ζαϊ  ὰ] ἀϊἰβομασχο 
οἵ ἀυε163, αὐἱχ γοὶ Ἰοοῖκ ἔον ρα πἰβ)νπιθαὶ 1 6880 
διὸ ἴα1164, [ϑδιθνανάβ, ἰὺ τῆῦϑὺ 0 ΓομμθιηοΓοά, 
ΘΓ αϑ0}}} Υ βοϊοοίθαὰ ἔγοτῃη διροης ἰμ6 5816 Υ68 οὗὮ 
ἰ86 65: Δ Ὁ} 15 πιο ΐ, 88 Μκ8 ΕἸΘΑΖΩΥ ὉΥ ΑὈΥΔΉ αι, 
881} 7.360 Ὀγ ΡοίΐρῃαυῦΊ. Τἷβ ἱπιογργοίδιϊοη 
οἵ Μίογον, δπὰ ἴπὰ ραγὶ ὑπαὶ οὗ Οδίδηάθν [δἀοριοα 
δ.3ο ὉΥ ΗΠοάχο, ΑἸίοτὰ, ἀο οι] {]}Υ βδιἰβῆθδ 
(03 πογὰ89 δαὰ ὑδο οοπίοχί. Ὁ Τὸ ἰγδηβὶαίθ {ἢ 6 
ποῦ α ἑκών διὰ ἄκων, ειυἱδιπσῖὶψ διὰ επιοϊϊησὶν 
που! γα Ϊϊγ βαϊι, ἢ τὸ δ΄ ἰοὸ υπάοτρίαπὰ 
εἰ 1.580 οἰἴβα8θ 859 ἀοϑογι δίηρς Ῥδυ}᾽ 8 οα8ο, βίῃοθ 
Νλόλη ἰῃ ΠῸ ὙΠ86 Ὀγοαϊοαΐθ στο] υοίδποθ ΟΥ υἢ- 
πὶ χη689 οὐ πἷπιὶ ἰὰἩ ἰμ9 αἰβοιδυρο οὐ διῖ5 
τοϊηϊ91:Ὑ7.---Βὰὶ 1 τὸ υπϊΐθ εἰ δε ἄκων οικ. πεπί- 
στευμα! ἰᾷ οπ αἴαυϑ860, γομάοτίηρ ἱΐ : “Ὀαὶ ἱΥ 1 διὴ 
ΠΡ ΠἸ ΧΙ ΘθαϊγυϑίοθΘα πὶ ὑμ9 δέον δια βῖρ,᾽" 
ἰδ ἰδ τγοτὰ “ δίο γδγ ΘΕ ρ᾽ 10808 1.8 βἰρηϊβοδηοθ 
ἴον '86 διζαπιθηῖ; δηὰ ἰὲὸ πουϊὰ 6 ὑπ6 βδπὶο ἰΐ 
ποραϊ: “1 δὰ δηἰγυβίθα νιν 8. βύθυγδγ  βῃ 1}, ἴῃ 
8 Ῥδγϑηι δοϑῖβ ; δῃὰ ἰὸ0 ΒΌΡΡΙΥ {μὸ 6]}10815 οἵ, “1 
πη  Πἰ κ᾿ γ᾽ τϊ (19 ογ 8, “61 ἀο ὑμ 18" 18 1 ΔΏΥ 
6130 δία ρον {8} ἴ0 πλ8 9 8 ΔρΟάοβἕβ ὈὉγ {86 δα ἀϊ- 
ἴσου οὔ“ 1 πανϑ πὸ γονδγά.᾽ Βα ἰο ἰδῖκο (89 τ ογὰ 8 
(οϊϊοτίη Σ 89 [80 δΔροάοϑὶβ νου] 6 ἱπδάπιΐβϑὶ Ὁ]0 
φῆ δοσομηὶ ΟΥ̓ 6 οὖ ν, ἐδδη.---Τ 9 τιϑδπΐηρς πσουϊὰ 
ὍΘ θη ΓΟ οδαηχοὰ ἱ:ἴ ΟΥ̓ΘΓ]ΘΑρΡίης (0 ἔνο 
ΟοἰδΔ.965: “7ο͵θ 18 [10, δίσ.,᾽ 8Βη4α : “8 ΠΟΟΘΒΒΙ(Υ 8 
δά αροῦ πιθ,᾿ Ἧο δηὰ Βογθ (Π9 σοπῆγπιδιϊοη ΟΣ 
ἐχρίδηδιίου οὗ ἰκὸ θοαὶ ππΐηρ οὗὨ υϑσ. 16, 8ὸο ἐμαὶ 
ἰὰ9 1464 οὗἩ χτνδίυϊουβηθ88 (ξΓ8ι18) 18 ἱῃνοϊνοὰ ἰπ 
ἑκών, διὰ ἐπαι οὗἩ (0 ορροδί(θ ἱπ ἄκων, δῃηὰ ἴῃ {9 
ρῆγαδα: “1 μαῦθ ἃ ζογασγά, νγὸ ὑπάοτβίδηἀ Ἀἷπὶ 
ἴὸ βΒρεδὶς οὗἨ μ'8. “πιδίϊογ οὗ Ὀοδβίϊπρ, [ΒΠ]ΤΟΙΜ, 
Βιοοαιδοϊ 4]. 86 ἑκών που]ὰ ἔμθῃ ἱπάϊοαίθ ὑμδι 

9 (Οοὐνίη, οεδονογει, δίδου, μόνγονον, δάθπογο ἴο [ἢ 
βεείει δοοηίος οὗ ἀκών δη ἄκων 42 μκίγοῃ ἰω ἴπο Ε Ψ,, νῖΣ; 
ἐσἀΠ|πι πὶ γ᾽ δῇ. ὁ ἀπ ΠΠπαὶγ. ἸΤΒΟΥ ΔΡΡΑΓΘΠΙΥ τοχασγὰ τἢ9 
γάρ, ποῖ ἃ9 τοπθτιδε Δ Ὅτ ΒΕ ΒΕ. Ῥηοσθάοιυ, ὑμῖ Η8 
τ φαιιηκ [0 ΘΌΘΓ τὸς παν ὉΓ {{1 Ῥτϑδοῖ [9 Θοϑ- 

“Πα κὶ»,--- τίς ἰπαἀοοά 1 ἀο, μοϊπϊ ποίη ἢ οὐ- 
ἰοῶ ἐπ ΡΟ πιὰ, 89 ΤΥ ἘΠΓΘΠΙΠΠοΓαίθα ᾿ΔΌΟΓ 

γα, απὸ ίοτ [89 δεκο οἵ βῃοπίηρς ἩΔΙΟΝ 1 χοπουποθί ΠΥ 
εἰδὶαι,.---ἰ παντὸ ὁ τονιχά, ἱ. 6., οε Οοά, ᾿ποσσὴ ποῖ ἔχοι 
χα: αε ἴ(1 ἀο ἰδ παν Πχὶν, δοιὰ σἰορΊ Ὀσδοδῦθο ἴ 8ῃ) εὐ ροΠ ο ἴω, ἘἈΡ ἴποῦ 1 τοάποθ ΠΥΒΟΘ ΙΓ τ0 ἔθ οοπαϊείοη οὗ 
8 ἠσπηοοῖίς ϑοῦτϑδθῖ ΝΟ ΤΊΘΓΘΙΥ πο 86 ἢ6 ἰᾳ Ὀϊἀήθη,.᾽ ὙΤΉΪ8 
ἰοϊεγρεοελείοα βυδικουῦ ββαΐὶ ἰηίοηξ οἡ δονίης ἐπαξ πὸ Ἰιαὰ 
πεαὶο ἰπας πη ἰοἢ θὶλ8 ἃ τηλιΐοῦ οὗ Ὀοιηάθῃ οὐϊίκαιίοη ἰδ 
εἰκὰ ρεί τ! 'οκο, πη τδϑ ζ2] ΔΙ} Σ [δ ἴῃ δα ἃ ΠΙΔΠΠΘΡ λα ἴο 
᾿ανο ργείρο ίτοιπι ἀο. Ἠοῖο Ῥδα (Π9 Γραδοὴ ΠΥ δ6 ποηϊὰ Βιτες δοοῖ οαρροτί ἤοαι [09 σΒΓοῖ. Οηθ δάναδηϊανο οἵ τη ΐα τίεν ἰα, ἴἰδλε ἐπ τοδιείηρ ἴδιο ἤτεϊ οὗἩ ἔδο ᾿γροέδοσδοο δέδίο Ῥδα]"ε ᾿86, πὸ πεῖ Ὑτούπεεῖ ἴπο οχρϑοϊαδείοη οὗ ἃ γο- 
πιετά ἤοτο οχρτοθθϑα υἱτἢ ἴαθ Ἰαυν ὙΠΙΟΝ ἮἢθΘ βΟΘ8 οἢ ἴο βονπες, “ Ἴη81 98 [5 ΠΥ τονασά 1" Οὗ [ξ ΟΌΓ δυϊζῆος ζο08 
δὲ ἴο οσιδΙ53021). 
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δο τΥὍϑ ηδηδρίηρ ἰμ6 (πη 88 Βὶ8 σὴ δδαῖγν, δὰ, 
ν88 ΟἸἰ(ἰἰης ποϊμΐης γν Β1Οἢ ψψου]ὰ βοῦν ἰο ἤαν- 
1Π6ν ᾿, δῃηὰ ῥχοάᾳοο γοβ}15 ΒΆΡΡΥ δὰ ποῃου δ Ὁ]9 
ἴου Εἰμμβο ἢ, ἰὰ ψΒῖοὰ 4.0 ψουϊὰ ἢδγο }λ18 γ6- 
ΜΡ .᾽ υΐ ἄκων ψοι]ὰ ταϑθὰη ἐμαὶ δὸ γγὸβ ἀΪ8- 
οἰιαγχίηρ ἷ8 ἀϊγοοῦ ΟὈΪ χα οη8, ΟΠἿΥ 80 ἴᾺΓ ἃ 8 
ἴο ΘΒ68Ρ09 ἐδ Ρ6ΠΔΙ1Υ οὗἉ πορὶοοί, δηιὶ 80 νγ)85 δοί- 
ἴπᾳ 88 ἃ βίονδγα, ἡ ἐ., 8 ϑίαν οἰανροὰ τ 189 
ἀοτηοδϑίάσ ΘΟΟὨΟΙΩΥ͂, Β0 ἐπα 41} γοτγατὰ οὐ θορβίϊης 
πουἹὰ Ὀ6 ουἱ οὗ ἰΒ6 ᾳυοβίίοη. Βαϊ ἱπ Ββιοὶλ 88 
ἰπογργοίδεϊου ἔμθσγο που]ὰ Ὀ6 1, 8 ζοϊϑίϊης ἱπίο 
{16 ψογὰβ ἐκών δηὰ ἄκων 8.3 τν 0}} 88 ἴηϊο οἶκον. πὲ- 
πίστευμαε οὔ Βοταοιἷπρ ἴογοίρη ἴἰο πο; δηὰ 2, 
ἢ6 τψοι]ὰ, ἐπ δὲ ΓΟ] ονγβ, Ὀ6 ἀεὶ σπαιίης (Πὺ ἃ 
ἷ8 γεισαγά, ὙὨϊσὮ, 8. 1{{160 Ὀοΐοτο, ΔΡΡΘΆΓΒ ἰο 6 
ὑπὸ στουπα οΥ̓͂ εἷ8 πανί 8 γονναγὰ. 

ΑΥΟΣ Βανί ς βυ δβιϊ αὐοὰ [86 ἰογπὶ “ τον γα᾽ [(ὉΣ 
ἐμαὺ οὗ “ Ὀοδβιϊηρ, ἰπ σον. 17, ἢ6 τοίδ᾽ ἢ8 {16 ὁΧ- 
Ργοϑβίου, δηἋ χοΐοσγίπρ Ὀδοὶς ἰο τσ. 1δ (τὸ καῦ- 
χημά μου,Ἑ ἨΘ 88Κ5--ν δι ἘΒΘῚ. ἰδ ΤΥ ΤΘ- 
ννατὰ 7---[΄ὸ ἰάκο ἰδ αὐθϑίϊομ 88 ἱπιρί γῖηρ ἃ 
ποζαίῖνθ ΔΏΒΟΡ (ΜΟγ6Υ) ἰπ ᾿πτηοἀΐαίθ σοηΠ660- 
ἰἴοπ τὶ δὲ γγϑοθά68---88 ὑπουρὰ {86 χηθδΔῇ- 
ἴῃς ΟΙΘ: ὁ δΒίποθ  8πηὶ8 βίονγασα, ποὺ δοίϊηρ δἰ 
ΤΩΥ͂ Ορ(ΐοη, Ὡ0 ΓοταΓὰ οΔΏ ΑΥ̓͂] τη6, ἰῃ γον (μδὲ 
(ἰὰ δοοογάδηοθ ψῖιὰ ὑπὸ θη ἀρροϊπίθα Ὀγ αοἀ) 
1 ΤΟΔΥ Ργθδοῖ ὈΠΒΌΡΡοχίοα᾽ ἀμβέρε 85 Ἰγὶηρ Ὀ6- 
γοπὰ ΤΥ ΟὈἰ χαιϊοπ ΠΟῪ ΥὙΘΔΙΪΥ του 8 8 Σου ΔΓ) 
---ἴ6, οὐ {πὸ οδὸ μδηΐ, βοσμ ον δὺ ἔοσοθά, δηά, οα 
{89 οἶμον, Ἰοδ 8 ἰο ἐμοὺ ποῦ Ὦσ. Βαυβ (7μὸ., 
Τῆλεοῖ., «“αἦγδ.}) οὈ)θοίβ ἰο Μογετ᾿Β ἱπίθγργοίδίϊοῃ, 
ἐπα 10 ἰγοϊγοβ (86 κογπὶ οὗ (Π6 ἀοοίγῖπθ οὗ βὺ- 
Ῥογογοφδίίοη, ἴῃ δπίΐγο οοπίσϑαϊοίϊο νῖτὰ ῬΑ} 8 
Ὑ1010 τιοᾶο οὗ ἱμπουρμὶ, βίθοο ἰἦ Ῥαὰ] τοραγά θὰ 
ἐμ ρφτγδίυϊίουβ Ργοοϊδπιδίζοι οὗ ὑπ 6 ἀο9ρ6] 88 ὁ0η- 
ἀποῖνο ἰο ἐΐβ διισοθββ, 86 χηιϑὺ δ γνο γθοορηϊξοα 
ΒΘ ἢ 8. ΟΘΟΌΓΒΘ 8ἃ8 ΟὈἸΚΔΙΟΥΥ ὑροη ἷπι. 48 Βυγ- 
ΚῸΥ ΒΩγ8: ““ποὺ δοοογάϊηρ (ὁ (86 τἱχθῖβ Ὀθ]οηρ- 
ἴπς ἰο πἴα), μαὶ ἴῃ δοοοτάδποο νὶζ 18. θϑβίϊτηδῦθ 
οὗ Ηἷβ ΟὟ ΡΟΙΒΟΏΔΙ γχοϊδιΐοη ἰο διἷβ εἰσ οβῆοθ 
(χυ. 8, 9; Ἐρᾶὰ. ἰϊϊ. 8; 1 Τίπι. ἱ. 1δ, 16), ἀϊὰ 
Ῥαδυϊ οοπϑί ον ᾿ἰτηβο] θουπὰ ἰο ἀο τἊαὺ γγὰ8 ποὺ 
᾿ἱπουπιθοηΐ οὰ ἰμ6 ΟἾΕΡ ΔρΟΒί168, δηαὰ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ 
δαὶ Βο ταὶϊριί ἀδιμοηβίγαίο ἱμβτουρὰ 8 ἡ ΒοΙο 1176 
(89 Θαυπϑβίηθθθ δὰ ἀορίν οὗὨ ἷ8 ΒΑΤΙΤΌΡΕ [ῸΓΡ 
{16 βαϊνδιίΐοη 80 ὑπ θβογυθαϊυ σοηΐδγγθα οἢ ἷπι, 
δηὰ {86 οδῖςοθ οπἰχυδίοά ἰο κἷ8 Ομ Γβ9.---Π, ον - 
ΟΥ̓́ΘΡ, γγὙὸ Γοργὰ (11|ὸ ἄτϑι οὔ ἔνγχο ῬγΘυ οι 8 οἰδθ08 
88 Οχργοδϑίηρ Ρδυ]}᾽ 8 66880---ἰ δαί ἴῃ ἀφο]  ἰηρ ΒὰΡ- 
Ῥογὺ δ νγῶβ βιιονίπρ μον ἔγοοῖν Β6 δοοορίθα [89 
οὈΙϊχδιΐοη, Β6 ψαβ ἐμδὰβ σἰ βίης δῦουθ {μ6 οοπάϊ- 
(ἰοῦ οὔ βἰθνσαρὰ, γῇ τν88 ἸΩΘΓΟΙΥ ἀἰϑομβαγαίηρ Β15 
οἴἶδοο ἔἤγομι Ὡθοοβϑὶ γ, δ ἃ Β0 88 ΒΥ ΒΟΠΙΘ 06- 
οϑϑίου ἕο" Ὀοδϑίϊῃ ρ"---8οῖηθ ΣΘΆΒΟη ἰο Ἰ001Κ [Ὁ 8 
γον, τ πιυϑὺ μογ9 γοζαγρὰ Ρδὰϊ 88 ργοοοοαΐηρ 
ἰο βίδιίθ νιδὶ σονασζὰ ἢ6 ψδ8 Ἰοοκίηρ ἴ0γ]. Τθ 
ΔΏΒΥΟΙ (0 ἐδμὲ8 απροδίϊοη [18 Ὑδυϊοι ΒΥ Τουηά ; ἰΐ 
οἰ 60} 1ἴο8 ἴθ ὑπ 10] νης ογάβ, Ὀορί ππϊηρ 
ὙΪ ἔνα εὐαγγελιζόμενος [πὰ ΜὮ1ΟΝ ΙΩΔΥῪΥ 6 Τοῦ- 
ἀογοά 85 ἴπ πο Ε. Υ. 1,-- δὲ τυ ΒΘ ΣΦ ΡΥΘδΟ ἢ 
Ι 58.8}} Ὥδϊσο ἴ8 6 6ο6Ρ06] νι ιτοῦυϊ οἤατξϑθ. 
--ΤϊθΒ γγῶβ ἰο δίηι τοι ογδίΐίοη οηουχὶ, {παι 
{89 Θοδροὶ νυ ΐοῖ Βθ6 Ῥγοοϊδὶ πιά βμουϊὰ ῬΥΟΥΘ πὸ 
Ὀαγάοῃ ἰο ἰμ6 ΟΒατοῖ, [πᾶὺ μα σου]ὰ ΘΠ)ΟΥ̓͂ 1890 
βδιϊϑέδοιίου οὗ οδοσίης βαϊναϊϊου που ΤΠΟΠΘΥ͂ 
δηὰ σψίϊμβοαίῖ ῥσίοθ ἴο Δ}} βοῦν 6 δἀάγβββεα]. 
Το ἵνα πσουἹὰ ἐποη ἰαίγοάπσο (μ9 οὈ͵οοὶ δα 1 
Υἱὸν: “ἩΒογοθίη ὑμθὰ ἀο065 ΠΙΥ τοναγὰ οοπϑίβι ἢ 

4[Βαυϊ πὴγν ποῖ ἴο νἢδὶ δὲ ῥγοοϑᾶοδα: "1 μδυε ἃ γσονγασὰ δ᾽ 
ΤῊΪΒ ΘΓῸ [Π1.6 ἸλοΓῸ πδίῃζα!]. 
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ἽΤΥ, ἴῃ ἐμὶ5, ἰλαὺ 1 τλαῖζο, εἰς. ἸΤδυ8β [89 οσὶρὶ- 
Ὰ] δἰ χηϊδοιίἑοη οὗ ἶνα ἴδ ργοβοσυοά. ϑύσω, ἤαί. 
ἱπάϊο., πνϊοὰλ οἰδοθ οσοραπὶοδ ἔνα (γοί 
οἴ ον ὅπως) ὙΠ 6 ΒΟπλ6 ΘΟ Ἰ ΠΟᾺΒ δοὺ 18 ΒΡΟΪΚΘῺ 
οὗ. [τ᾽ νοὸ πιᾶὺ, τίη ΑἸΐογά, δοπβίαου ὑΠ|686 
ὙΟΤὰΒ 828 δἰπιρὶν οοηϊϊπυΐπρς ἰδ6 αὐοϑιίοη δηὰ 
βίδιῖηρ {μ0 οἰγουπιβίδησοβ ἐπ τ σι ἢ9 16 Ἰοοϊκίηςς 
ἴον ὶ8 τονασα.- - αὶ ΓΘ ἰδ ΣῪ χονυνασζᾶ, 
ἘΒΔΌΙ ἩΜῚ10 Ῥσθδοβίηβ 6118}} τϑθηἅοσ ἴ89 
ὅοεροὶ υνυὐἱϊθουῖϊ ΟΒᾶχβθ 3.---- ἶνα, Κὸ ὅπως ἴῃ 
οἰαϑϑίοι] ανοοῖ, ψὶῖ ἃ ἔαί. ἱπάϊο. Ῥοϊπίδ ἴο {86 
δοίια] τοϑ] ἰζαίϊϊοι οὗ ἢ 9 ῬΌΓΡΟΒΘ Ὑ1 0} ἸΏΟΣΘ ἢΓΘ- 
οἰβίοι {μη 68 10] ονοὰ ὈΥ ἰἰ6 βυδ)υποίϊνθ. 
Τμὸ αυρφδίϊοι ἰπ οὐ πογὰβ νουϊὰ Ὀ6: ““ ἯΠδαὐ 
τοναγὰ Βαγ0 1 ἴῃ Ῥτοβροοί ἐλαί ἐπάμοἪεξ πιο Ῥγεασὴ 
νταιμίομεῖν 3," ΤῺΘ ΒΏΒΥΙ ἴο ἢ 6 αυοδίϊοα πψου]ὰ 
ἴῃ {Π18 6186 ὈΘ ἔουπὰ ἴῃ πο ποχὶ γ61890.]}7.--«αὐἔ[οὸ 
μο οπᾶ μαῖ, (εἰς τό).--- 18 τῶν ἀδηοίθ 
Οἰ ΒΟῸΣ ἰμ6 ἀοδβίζη ἱπ ΥἹΟῪ (“ἴὰ ΟΥΟΣ {ι81᾽), ΟΥ 
(86 Βἰπιρ}]Ὸ τϑβαϊὶ (΄ 80 ἐμαὶ 1 8}8}} ποί, εἰο.᾽).-- 
Εἰυον τ ου]Ἱὰ οοπδὶδὺ τὶν} {Π|0 189 οὗ Ἰδῆσυδβθ.--- 
1 δ|8}} Ὡοῖ 089 ΤῺ ῬὈΟΎΤΟΘΣ. -- Καταχρῆσϑαι 
ποῖ 88 ἰῃ {86 Ε'. Υ͂, αὐμδε, ἴον [ὲβ νουϊὰ γἱο]ἃ πὸ 
Ἢ 8689 6Γ6], Ὀαΐ 88 ἴῃ Υἱῖ. 81, (ὁ δὲ ἰο ἐλέ 

7μὲὲ.--τῖὰ τὴ ὅο6ρ9)] ,--- ὁ. 4.. ἴῃ. Ῥγοο]αἰπαΐπα [86 
αοΒρθ]; [οΥ, 80}}} Ὀθίίθν, ““ σοπίδγυτοά ΠΡῸΙ πὴθ ὈΥ͂ 
ῬΓοδοδίηρς 86 αοϑρεϊ."- ΑἸ Α ΧΙ ΕΥ̓]. 

ΨΕΒΒ. 190-28. ΕΣ Ὀθὲηᾷξ ἔτθο ἔσουι 81}. Α 
Θηδὶανϑᾶ τγδοὶΐ ἴο 8]}.---Τὴὸ “Ἷογν᾽᾽ ἱπαϊ- 
οδίθβ ἃ σοπηθοίΐοι Ὀθίνοοι {818 δηὰ ἐπ 6 Ῥγουΐουβ 
νοτάβ: “1π8ὺ 1 ἸΠΔῪ ποί 0:80 ΤΥ ῬΟΤΟΓ.᾽" ΤὨΐ8 
ΘΟΠΏΘΟ(ΪΟΝ ΤΔΥ̓ ὉΘ τπἀογδίοοα, ΟἸΓΠΟΣ 85 ἱπιρὶγ- 
τς ΟὨἹΪΥ ἃ τοιηοίθ γοϊδιΐοη Ὀοίνοοπ ἐἰθ ΘΧΡΓΘΒ- 
δἰομβ “ΡΟΣ 8η4 ““ἴγρα,᾽᾽ δηὰ ἰηϊγοαυοίηρς 
Ῥτοοῖ οὗ πὶ 861 }-ἀ6η141, το Ῥχοτηριοα Βἷπι (0 
ΣΘΠΟΌΠΟΘ ᾿κΐ8 Υἰροΐ, 88 ΒΟ ἴῃ οΟἰμον χοδροσίβ 
(8ο ἀθ ἡ οιίο ; ἴπ 11 ταϑῆμον, ΟΒΙΑΝΡΕΒ: “ ΊΗ 
ΔῊ ΘΒΒΥ͂ ἐγ 5. 0100 ὕγοηι (86 τηδίΐοσ οὗ διΐ5 86] - 
ἀθηΐαὶ δἰ Βογίο ἀἰβουβδβοα, Ὦ9 ραββοδ σϑρί]γ οὔ 
0 Βῃὁονν ΟΝ ἢ6 δὰ δχῃϊοἰ θα {π9 δαῖτ ἴῃ δῃ- 
Οὐ ΒΟ Ρ δηὰ ἱπάδοὰ ἐμο Εἰσμιοβὺ ἀθρτθθ᾽᾽); ΟΥ, ἴῃ 8 
ΒΙΡΙΟΙΟΣ ΠΙΔΏΠΟΣ, 88 ἱμπουρσὰ ΟΥ̓ {10 Θχργοβϑίοῃ 
“ΤΩΥ͂ ῬΟΥΘΣ,᾽ 6 ἀοδὶρηδιοὰ δἷ8 Αροβίοἱο ῬὉγθ- 
τοζϑίνο ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, δὰ {86 ““Τγϑοάοαι᾽ 6 ἢθΓθ 
ΒΡΟΔΪ(Ε ΟΥ̓́ ΜΨΕΓΘ ἰποϊυάοα ὑπάογ ἰὺ (ν6γ. 4); μὰ 
Μογοῦ). Αἱ ἃ}} ονυθηΐβ (9 οομηθοίΐοη 18 τἸηοα6- 
τοαϊοὰ (80 ἱπουσξ ἐπδὺ ἐὺ τγαϑ, τὶ ἴηι, 8 
Γαηἀδηχοηΐϊαὶ ὈΥϊποῖρίο, ἴο πα κὸ πο 80 οὗ 815 
ΥἱὨϊ, τ ΟΪῪ ἴοὸ ρσὶνο δηἀ ποὺ ἰο ἰακο; δῃὰ 80 4180 
ἰο ἀογνοίθ Εἰπιβοὶῖ (0 ΟἰπθτΒ ἱπαίθδα οὗἁὨ βυυ δ) ϑοϊϊηρ 
ἐμόῖ ἰο ΗΠ ΒΘ] Γ ΟΥ τηδκὶηρ Εἰγηδ6}  ἀοροπάθαηϊ οα 
ἐμοῖη, ΓΑΙ ΘΓ ὑπ πλαϊχο ἐμοῦ ἀδροπάοηϊ ὁη Εἷπι. 
ΒΙΔΉΪΟΥ χἶνοϑ γοὺ δηΟΙ ΟΡ ΥἹΟῪ : “ἴπ {86 τοὶ 

1ηβίδποο, ἴμ6 1468 οὗ δηδϊδυθιηθηί ἰο 8]] ἰβ. δβιιρ- 
ἐοδιοὰ ὈΥ {89 Βουνὶ]6 ἰαῦοῦ 6 μοὰ υπάογίβκθη, 
88 ἀἰδιϊποί ἤγοια ἢ γϑθ ἱπάδροπάθῃοο το ἢΘ 
τοϊχῦ μᾶνθ Θη]ογοα 88 8 Αροβιίΐο; Ὀυΐ 6 τἃ- 
ΡΥ Ῥ65868 ἤγοπι {818 ἰο δὶ8 δοσοτημμηοάαίζοη ἰο 
(80 νϑυϊουβ [66] 458 οὗὅὨ 81} ἷὶβ δοπυθτίβ, ἴῃ (6 
ΒΟΡρΘ ἰδαΐ οὗἩἨ (8 τι885 80 αἰ σαὶῃ [80 σΥΡΘΙΘΥ 
Ῥασί ἰο 1110 σϑιιβ οὗ Ομσῖϑὶ. ΕῸΓΣ [80 βδπιθ ἰγβῆ- 
βἰιΐοη ἔγοιι ὑπθ ἰά6δ οὗὨ βουυ])]ο ἰδῦου (ο δαὶ οἵ 
δουυΐηρ ΚΟΠΟΓΑΙΪΥ, οορ. ΡὨΪ]. 1. 7 (δούλου.).᾽ 
ΑἸέογὰ Βοσγθ ἥπὶβ ἰῃ9 δῆβυο (0 80 ᾳυθβίΐοῃ : 
Ὑδμαΐ ἰθ τ τονατὰ ἢ “ ἘῸΣ (σ. ἀ., ἰ8ὸ τεναγὰ 
τῦϑὶ ἤᾶγο Ὀ66η σγοδῦ δὰ ρἰοτίουβ ἢ Ργοβροοὶ) 
Ὀσδίῃᾳ ἴτθο ἔσο, ̓̓  εἴο.].. 

Τονῖβ ρυϊποῖρὶο οὗ ἷβ 9 ὀχ μἰ [8 τπιορὸ ΤΟΥ ἴῃ 
δομηδοίΐουη τἰτ (86 ῬυΓΡΟΒΟ 8δ6 ᾿ιδὰ ἴῃ ΥἹϑύ,, 
ΨΒδγοΐῃ δἰ {86 Β8116 ἐδ ἰδ τοϑίίον οὗ Ὀοδδβιϊηρς 
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(καύχημα) ἰὰ ἰδῖ8 τοβρϑοὺ τδὺ Ὀ6 δθθῃ. Εἶτα, 
86 Ἰηϑῃιἱοὴ8 ἰπ βοπογαὶ, μοῖν, ἴῸΣ 8:6 ΒΔ ΚΟ οὗ ἃ 
εἰσπον οὐὐοσί, 6 δυγεοβαθγοα δ18 μά δροπάοπος, 
βἷποο, ἱΒουρὰ 88 ΟὨσβι' 8 Αροβϑίθ, 86 τϑ ἀθρϑεῃ- 
ἀφῃΐ οἢ Ὧο ἴηϑῃ, δ6 δὰ τηδὰθ διϊτηΒ6]7 ἀορεοπαρῃς 
05 8]}, δὰ δοσοτεχιοἀδιϑα Ὠἰσηβ6} 7 ἰο ἐμεὶν οὐ 8- 
ἰοπι8 δηὰ ρῥγουάΐοο8, διὰ ἷπ (86 Ρ]οπίίιἀο οΥὨ δὶα 
ΑΡοϑβίο!ϊο ροῦγοσ, δὰ, ἴοσ ἐμ θῖν ϑ8ῖκεβ, ἀδεσοεπάοὰ 
ο {809 ἸΟῪ δοπάϊ(οπ οὗ 8 β]δνυ}.---ἰδὲΕ 1 σηΐϊρφῃξϊ 
βαΐῃ, κερ δήσω ἰδ οχρ᾿δἰηεα Ὀγ τῃ6 οοποϊυασίηρ 
σώσω (Υγ6Υ. 22). Τὺ πιθδπβ α εοἰππίησ ἴοσ (μι γῖεὶ 
οὐ ἴον αοὐΒ Κἰπράοπι ὈΥ δοπυθσγεΐοη (ΘΟ ΩΡ. 1 
Ῥοί, 1]. 1; Μεοίιῃ. χυΐϊὶὶ. 16), ΤᾺΒ νῶδ ονϑῦ 
ἀδεπιοὰ Ὦγ Ῥϑὰὶ ἃ “σοναγά,᾽ ἃ “σϑῆθο [ὉΓ Ὀοδδί- 
ἱπα᾽ [1 Τοβ8β. ᾿ἢ. 19, 20], δ! Βοῦρὴ ἐμὸ νογὰ ἰπ 
ιι18 σοπίοχὺ ἰδ ποί ἰο Ὀ9 τοΐοσγθα Ῥγθοΐβοὶν ἰοὸ (818 
(μουχδί, ἤθεθεοι ΟὉ; ἰμ6 ΘΟὨΊΤΑΤΥ. ΠΟΥ ΒΕΥ6: 
ἐἐ κερδήσω, 7 τιαᾶν σαΐπ, (18 νογὰ ν6}} βυὶὶ8 τ 8 
(06 οοπδίἀοναιϊοη οὗ α γειοαγά." Βυΐ ΑΙΡΕΟῈΡ 
δὰάπ: “Τὶ 8 ποὺ μου; ἰὑ 18 δοιϊιδ!ν ἐδ 
ΔΏΒΥΘΣ ἰο 86 αὐοϑίϊου : “ δὶ 18 ΤῺ τον χὰ ἢ 
ἀηὰ ἰὸ ᾿ἰἴ8 ἤον (μὶ8 σϑδδοὴ {παι 1να---κερδήσω, (ἃ 
ἰάγεε {ΐπιοα τερεαίζεα}] .---ὯΘ ξιϑαῖθχε Σ ΌΣΔΌΘΙ --- 
τοὺς πλείονας, 88 ἴῃ χ. δ, ὑπ ἱδΥροσ ρογίΐοι οὗ (818 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ (ποὺ: “(80 Ἰηογϑ᾽ [88 ἴῃ ἰμ6 Ει. Υ.]; 
ΠΟΙ: 88 ΙΒΩΥ 88 ῬΟΒΒΙ0]9 ;᾽ ποΐ γοί, Ὀσοδιδβε οὗ 
(86 τούς, τὶ} ΟΙ,885.: “ἰπο8ο ογἀ δ᾽ ρα ὑπίο δαῖνα- 
οι ὉΥ Θοὰ᾽). ἜΠΌΡΕΡ ΒΑΥΒ: “80 Ἰαγροβὶ 
ΒΌΠΙΌΟΓ οὗ Δγ: ἰδαῖ Βογοθῖϊοσ ΡΒ} Β σοηγυοσίβ 
τηΐχῦ Ὀ6 ἔουπαὰ ἰο Ὀ6 οἱ πλείονες, ἰ} 6 ΙΓ πὸ- 
ἸΘΓου8.᾽ Τ}ἷ8 ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ δοϑογὰβ ΜΠ} 86 81)» 
Ὀἰοη οὗ Ῥαυ]].--- 89 ΟἸ] ον; ἀεἰδ}}8 Ῥοϊηί ἴῃ 
Ραγὶ ἰο ἀϊνογβιιϊοβ οοπαϊιϊοηθὰ ἀροὰ {86 βῃίο- 
Ομχί βίδα Ῥοδί(οῦ οὗ (6 μδγίΐοβ τηδῃιϊομπεὰ 
(Ψονβ, Ηρθαίμοθη, τον. 20 46.), δἀπὰ ἴῃ μασχὶ ἰὸ 
ΘΔΚΏΘΕΒΟΘ οχἰβιΐῃρ ἰπ 119 Ρ419 οὗὨ 1μ6 ΟἸΒ ΌΣΟΙ, 
{μᾶὺ τοαυϊγοὰ σοποιἀοταίΐοι (το Σ. 22), ὑπ Βεγοὶἢ 
ὮὨΘ ΤΠΟΥΘ ΠΘΟΥΪΥ ΔΡΡΡΓΟΔΟΒΟΒ 8 ταδὶ ἰΠ 6106. 
Βαΐ Ὀθοδυβθ ἰδ: 5810 ΡΌΓΡΟΒΟ ἰδ Ἔἀχργοβϑοὰ ἴ 6 ΤῈ 
4180 88 ἰὴ πδὲ Ῥγοοθαθδ, ἰἰ 18, ἰοο, τηδὲ Ὀ6 Τὸ- 
Τογγοά ἰο (ἢ δηΐθ- Ο  γἰθίΐδη βίδίο, πὶ ποί ἰο (ἢ 9 
οχοϊυβίου, ΒΟΎΘΥΕΡ, οὗὨ 4}} δ᾽ υδῖοι (0 ἐπα ΕροΚ ἢ 
οὗ ἴῃ ἐμ6 τσ βοὶθ ῬδΥασΓΑΡ.---Δηάᾶ Ι ὈΘοδΙ6 ἴο. 
[6 ὅοντα δδε ὕον,, ἰπ οτᾶϑυ 8881 χσηἱρῃϊ 
εαὶϊῃ ονα.-- Τὸ ἰηίοσρτοῦ τοὶς Ιουδαίοις 
ἰο τϑϑ Δεν δι οοπγογίβ, απ ἰδ 6 βιι δοαυθηξ 
ἀοεϊχπαιίοη : οἰπο89 ὑμᾶὰον (86 Ἰδανν,᾿ οἵ (89 
βἰιγίοίου ῬΒαγίβαὶο οΪ885 διῃοηρ (ἢ 6ην, 18 ΣΠΟΟΠΒἷ8- 
ἰοηὶ πὶι (6 οὐ͵οοῦ ἴῃ υἱον,, υἱΖ., (δὶ 6 πυϊχμὲ 
ψαίπ ὑπθῖι, ΤῸΣ δι ΨΟΥΘ 8ΙΓΟΔΟΥ ἴῃ 8 ΙΩΘΒΒΌΓΘ 
Καϊηοὰ; δηῃὰ 84]80 ψἱἢ ἐμ6 σομΓαβὶ ἰῃ υον. 21. 
παρε τὰ οὗἨ ΒΟ 86 ὈοοληΘ ἃ δεν ΠΙΔῪΥ Ὁδ6 
ουὐπὰ ἴῃ Αοἰἱβ χυὶ. 8: χχὶ. 26].---ἴο ἴδοδθ 
πηᾶοτ [886 ἰανν.---ΤῊϊθ 18 ΟὨΪΥ ΒΠΟΙΒΟΙ ἀεβὶς- 
πδίϊου [ῸΡ 2908, ἀϑβουὶθῖηρ ἱποῖὴ δοοοσαϊηρ ἰὸ 
{πον Ῥθου 8 Ὁ σμδγδοίοσίβιϊο (Βοι. νἱ. 14: 6]. 
ἰϊϊ. 18; ἱν, 21); δηὰ 1ὲ ἀδῃοίθβ ποῖος Φενσα οὗ 
(86 Βιγίοίοσ. Ῥμπασγίβοϊο οἶδβδ, ΠΟΥ Ῥγοβϑε γίοδ οὗ 
γα ΘΟ ΒΏΘΒΑ, ΠΟΡ ϑδιηδυι δ, ΠΟΥ βεαάτιοδδ, 
ψἢῸ ΟὨΪΥ ΒοϊΪά ἰο (86 Ῥοπίδίουος.---ὃ8β Ὁ οσ 
16 Ιᾶ-Κὺ5.---Τὴ9 ψογὰ σε ἀοῆοίοβ ΟἿΪΥ ἃ ΘΟΙΪΟΙ- 
ταῖν πῃ τοβρϑοῦ ἰο συβίοιηβ, πιοᾶθβ οὗ 116, διὰ 
τηοίμοδα οὗ ἱπβίτσυοίΐοα. Τμαὶ μὲ Ῥταβοσυεα ἢΪ8 
ἰπὰοροπάθμοο ἱπ οἱγουτηβέδηιοοθ θοσο Φυάἀδίθιι 
88 ἰηδὶβίθα ἸΡΟῚ 88 ἴΠ6 σοῃαϊεΐου οΥ̓͂ ΒΑΊ γϑ 10}, 
8 ον ἀδπί ἤγοιῃ 618]. ἰϊ. 8 ἢ. Βοβίοβ δ δββδγίβ 
1Π6 πιϑδἰπίθηϑηοθ οὗ ἷθ οὐ ῬΘυΒΟμδ] ἔγϑθάοι 
ἔτοιῃ {16 1δνν ἰῃ (86 70] οὐγίηρ ραν οἱρὶ αἱ οἴδυβα 
Ὠοὶ ρθη Βο 68] [ἴον ἀο6 8 ποῖ ΔΡΡϑδὺ ἴῃ []16 
Β60.].-ὸοῖ θη Κα ΤΥ 8501 πη ᾶθε τ} 130Χ.--- 
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μὴ ὧν αὑτός, εἰ6. Ἠδτο μή ἀθηΐοδ (δ0 ἰδίῃ 88 8 
πιδίτον οὗ δοηβοϊουβηθβϑθ, [ἴδ Ὀοίηρ ἰμ9 ΒυὈ)θοιν9 

ποχζϑιϊτο]. Τθδιὶ Β6 ΒΟΡΘΌΥ ἰηϊθπαοὰ ἰο γχερεὶ 
8 οὔδγχο οὗ οδρεϊοίουϑ 56]1-οχϑυιρίίοη ἔγοιῃ τὰ 6 
Ἰὰπ ἴὸ νι ΐϊομ 6 γγ88 ῬΣΟΡΟΣΪΥ Ὀουπά, ἰ8 8 ἀουδί- 
[α] δβϑαπιρίϊου.---ἴο ἴΒΟδ0 υυνἱτῃοιῖῖ ανν.---Βν 
ἰε8δοὸ δῖ ποὶ πιοϑδηῖ ρυγοϑοίγίοβ οὗ ἐδ9 μαίθ, 88 
Ῥθῖδοπβ ΨὍἼῸ ψογ6 Ὀουπὰ ὈΥ ἰμ6 δ ΟὨΪΥῪ ἰῃ 
Ῥατῖ; ΟΡ γοῖ βυσἢῇ ῥϑυίΐοϑ 88 σουὰ πῸ ΠΙΟΥΘ 
δαθαιϊ ἰδοτηϑοῖγοθ ἰο ὑμ0 16'ν᾽8 οοπίτοὶ : Ὀυὶ 
Βοδιθθῆ, ὈῬΓΟΡΘΟΥΪΥ͂ ΤΡΘΑΤΙΒΕ (οοιιΡ. οι. ἰἰ. 12- 
14), μὰ 80 ἀοβίχπδιθὰ ἴῃ σδοπίγαδί τὶΐ μα ἐπ 9 
δον, βίῃσο ἐμ  Ὺ ῬοΥΘ ποὺ Ὀουπά Ὀγ ἰπ6 Μοβαῖΐο 
Ἶδιν, δηὰ ἴα νἰιση γοϑροοὶ μ6 σομήοσιηδα ἰο ἐπ 6 δι. 
--δὰὲ τ ϊουϊ Ἰανν,--ἰη Βὸ [ΔΓ 885 πὸ οδδὶ οὔ 
δοπὶβα οταἀϊδησο8 ἴῃ 8 ἱπίθΓΟΟῦ 89 ΣῈ (0. 
(οοαν». ΑοἰΒ χὶ. ὃ, 7), διὰ Ῥγοβοπίοϑα {μὸ ὑγαϊῃ ἰὸ 
ἐΒοῖι, ποῖ ἰῃ δον ίϑη, Ὀὰ. πῃ Η δ᾽] θηΐο ἔογβ οὗ ἰη- 
βιγιοσίίου (ΘΟ ρ. Αοὶδ χυὶΐ. 28; [1 Οον. υἱϊῖ. 1-; 
ἶχ. 24:--27]}. {“ Τὸ σνογὰ ὉΥ͂ ὙΠῚΘἢ ἣθ ΠοΤα ἀθ- 
βου 065 δ πλ96}{ (ἄνομος) 8 1Π:9 ΘΧΡΥΤΘΘΘΙΟῺ υδαὰ ἰο 
ἀοδὶζπαῖο ἷπι ἴῃ πο ἑοτροὰ Ἐρίδι19 οὗ Ῥοίθν ἰο 
διαθδ (αἂ. 1ϊ.} πὰ 180 ΟἹ δι θῃ ἾΠπ68.; δῃα βϑϑῖηβ, 
ἰδογοίοτγο, ἰὼ δυὸ Ὀθθη ἃ γὙ6}]1-Κηογη ότι οὗ 
γΟρτΟΔ ἢ δρδῖηβί πἰπὶ διθοὴρ ἴδ0 ΨΔυάδίτογα." 
ΒΤΑΝΕΥ}] ΕΕῸΤ (μ6 Ῥύυγροβδο [{βογοῖογθ) οἵ 
ξυδνάϊης δαί ηϑὺ 81} το ῖβι  ρ»] οδίιοη οὗὨ ἢ ο ἴδ τι, 
88 γ0}} ὃβ5 ὑπιῖοῦ (δ ἱπιρι}806 οὗ ρίουδ ἔθοϊϊρ 
Ὀδίηρ ““ Ὁ Ωρ (0 ΔΡΡΘΔΓ, ΟΥ̓δα [ῸΣ ἃ πιοιροηῖ, 

Ἰηδοροηάθαηϊ οὗ 604 ᾽᾽, 89 ΓῸΡ618 8}} ἐπουραὶ οὗ 
ΔΏΥ αἰ θηΐδιι Ἰοτν 6 βδη 988 (ἀνομέα) Ὀοΐπα ΠΘΥΘ 
ἰπιθηἀοά, δηὰ δϑϑονὶδ ὑμπδί, 8ὸ 78. δ ἐμπὶβ ἰδιν δὰ 
θθθη γουθδὶοα ἴῃ 18 ρογίοοϊϊου ἰπτουρῃ ΟὨγῖϑί, 
δὸο Ὀοίδ ᾿ἰνοὰ δηὰ τηογοὰ ἴῃ ἰΐ.---Ὀϑὲη ας ποῖ 
ψίϊπουῖ ἴᾶανν ἴο Θοᾶ, Ὀπὶ υηᾶοΣ 86 ἰᾶνν 
ἴο ΘΟ τίδι. ---ννομος χριστοῦ, σδοΡ. 
νόμος χριστοῦ, ΟΔ)]Ἱ. νἱ. 2: Φηο. χἰὶὶ. 84.---ϑεοῦ διὰ 
χριστοῦ τὸ χοηϊίῖνοθ οἵ τοϊαίϊΐου δηὰ ἀδρϑῃάθῃοθ 
(“ὙΠ οῦΣ Ἰοχαὶ ἀθρομάθῃοθ οὴ αοά, ἸορΔ}}γ ἀθ- 
Ῥοπάοπε οπ Οτὶβι.᾽ Μκτκβ). Τὸ ὈῸ6 ““υπᾶον 
ἴδν ἰο Ομγίβϑι," 16 αἰ δογοιὺ ἔγοτα Ὀδίπρ “πᾶ δΥ 
ἐδ Ἰανν,᾽" ᾿μαδιι ἢ 88 ἢ Θοηθοϊου 5688 ΟὗἨ οὉ- 
Ἰικδιϊου πὰ οὔθ ὙΠῸ λαδ δέοσοπια 7μδέἐ πε ἐπ Ολνίδί 
ἥ ογάδν (ὁ Ὑ8}ΛΚ πΟΥΙΒΥ οὗὨ ΟἸτὶδί, δηὰ ἰὸ ἱπιϊίδίο 
Ηΐπι ἰὰ ἀοΐηρς 89 ν}} οὗἩ αἀοα ἰ6 αἰβογοιὶ ἔσου 
βουυϊἀθ ἰο {6 Δ 48 ἐδ9 πεαπὲ 97) 7μεἰὑποαίίοη 
Ὀοίοτο αοἀ (δομιρ. Βοσι. χ. ὅ; 6Θκα]. 111. 10 8..). 
[Βοτὸ αδραΐϊπ ἐμ βυ δ᾽ ϑοὐἐγθ πδίασο οὗ [86 8886 Ὁ- 
ἰἰοη δα ἐπα! σωϊοα ὉΥ μή, ἱπείοδὰ οὗ οὐκ, τηυϑὲ Ὁθ 
ποἰοὰ, 4“. Βοΐπρ σοπδσοίΐουβ οὗ ποί Ὀοίῃᾳ,---τογθτ- 
θοῦ γὙΠ7Ὶ1] ἰῃ ἰδ τοϊάδὲ οὗὨ Τὴ “1 Ὑ] θη 88᾽ 
(ανομία) ἐμαὶ 1 τγδδ ποί.᾽ ΑἸΟΕΡ. “δ αμΐω 
ποη Κεἰ ἀποριμδ, πεάμηα απίϊποπει.᾽" ΒΒΝΟΕῚ, ].--- 
ἴο ἴδο τυϑαὶς.-- -σπον {8 ἰογαι ἢθ ἱποϊυο8 
(8056 ῬΓΘΥΪΟΙΒ}Υ ταοηἰϊοπϑα (ΥγΥ. 20, 21}, ῬΘ ΒΟ 8 
πὸο, δοίης ἐδ 6 ἰδοῦ ΡΟΣ οὗ ΟἸ γἑδι᾿ Β βρί τὶς, 
τοαυσΐρο οοπδί ἀϑγαίο ἰχοδίμηθηίι ---σ Φ96078, 8 
ηοἂρ οΥ̓͂ ἰπίοΥοοῦ 89 δυϊι πα πιὰ ἐποὶν Ἰὰν:; 
το Βοδίμοη, 8 Τγοθάοτϊα ἤγοιι ἱ8ὸ ἰδαὰγ. [80 
Βιδηϊογ. Βιυὺ ΑἸογάὰ, οὐ ἔδθ δοπίσατυ: “"ΤῈθ 
ἀσϑενεῖς ἈΘΥΘ 68 ΠδΡρΪϊγ 6 89 Ἰσεαξ ΟἸνἰϑἐ 88 
οἵ οἷι. Υἱϊϊ. διὰ Βοπι. χῖν., 80 6:9 αἰγεαάν τροη, 
δαὶ ἐλοδ6 ὧδο λα ποὲ εἰγεησίλ ἰο δεῖίδοο απὰ γεσδῖυδ 
ἐλ Θοερεῖ" (Βοπι. νυ. 6). ἴο ἐμπὶθ ΗΠοᾶρο ν6]} 
ΤΡ 165: ““Ἴὸ ποτὰ κερδήσω ΤῊ ΘΠ ΤΊΘΡΟΙΥ, (0 τοῖπ 
ΟὔεΥ, ἰοὸ Ὀγηρς ἴο ῬΤΌΡροΥ Υἱοννδ, δηαὰ ἐμ ο ΟΥ̓ ΤῊΔΥ͂ 
δο υδοὰ ἴδ χοΐογοοσο (0 γοδὶς δηὰ δυρογεοί ἰἶου5 
θΟΙ θνογδ 85 Ὑγ8}} 858 οὗ υποοηνογίθα 9.78 δηὰ 
θεαὶ 1105.᾽᾽)΄--᾿ Ὀϑοδσλο Ὑσοδῖς,---ἰ, 6., 1 οπίογοα 
ἱπίο ἐμοὶ οσπάϊκξοι ἰπ ὁπ6 ὙΔΥ δηὰ διῃοίδοσ. 

Τοιΐθ σοπἀοϑοοπϑίοι ἰο ὑμ ον Ῥϑου ἸαΥ ἐ168 88, ἴῃ 
ΔΡΡθάσϑῃοθ, 8 ΘΘΚΏΘΒΒ; αὶ, ἰπ ται, 1ὶ τ88 
ἰηαϊοαίγνο οὗ (9 δἰ θδὶ ποσὰ] ρόνοσῦ. ΠῚ, ψ τ 
ἀς ειδο, τὸ υπάἀοτβιδηὰ ὈΥ ἐδ6 (Στὰ “ΘΟ, 8 
Ἰδοὶς οἴ δ γ ἰο Δρρσζοβοπὰ (16 πἰχῃθν τηογαὶ 
γα 88, ἐπ ἐμ οχρσγοδδίοη, “1 Ὀδθοδῖηθ τϑϑὶο,᾽" 
σψουἹὰ ἀοποίο δὴ δοοοιωϊηοάδίϊοι ὁ Ῥδ0}᾽8 ρατὶ 
ἴῃ {μὸ τοι οὰδ οὗ 186 ἱπδίσυοίϊοη οὗ ἰδθ; δῖ 
ιἷθ 88 11019 ἴῃ 18 ἔδνυοσ.--ϑυτητϊηρ ὉΡ 411 86 
οθποϊυαο8---Ἔ Ὁ 4}}---ἰἝὦ 4.» “10 1086 }.δὲ τηθῃ- 
ιἰοποα.᾽" ΟΔΙΑΝΌΕΒΒ; “ἴο {8 ΦΟΏΘΥΔΙΣΥ οὗἁ πιθὰ 
ν᾽ τ ποπὶ 1 δὰ ἰο ἀο.᾽ ΜΕΥΕΒ).-- ὶ ἧ ὈΘΟδΣΔΘ 
411 τοϊη 48.--- Οπιπίδιυδ οἸππῖα 7ασίιιϑ εδἰ σοπιραδ- 
δίοηδ πιῤδαγιοογαθ, ποῆ δἰηνυζαίδοπε ζαϊασ, πον 
το ἐϊοπίὰς αδίμ, δεα οοπιραίεηΐίε αἤέεείι.᾽" Αὐοσῦυβ- 
ΤΙΝΕ. [ἐγ88 8ῃ δ) }-ϑἰἀοὰ δἀδρίιδίΐοη οὗὨ δἰ πιβο] 
ἰο ΟΥ978,----ἱ δ η (80 1 παῖ .8 οἱ συ ἢ, οὗἨὨ ΘΟΌΥΒΘ, 
δοὰ ἰὼ ἰδ ο89 ἰμίηρβ τ πΐθ} ΘΓ6 ΤΠΟΓΑΪΚ πη 186- 
Γοπί, δοοογαΐης ἰο {6 χὰ διὰ ἀϊγθοίϊοπ οὗ 8 
Ἰονὸ {μδὲ τδϑ ἱπίϑηϊ Ὁροῦ {89 Βα ναί οὗ βου]8β. 
[“ΤΏΘΓΟ τὸ ὑνο ὑπίηρδ [0 Ὀ6 ΟΔΓΘίΆΠΥ οὐδβοσυθα 
ἴῃ 811 οδδοβ οἵ οοῃποθββίοῃι ἴο {μ6 Ορ᾽ ΠΊ0η8 δηὰ 
Ῥγδοίθαοβ οὗ οἰμοσβ: ἔγβί, ἰμβδὶ (86 ροὶπί οοῦ- 
οϑάρὰ Ὀ9 8 τιδίτος οὗ ἱπα  ΒοσΘ 66; ἴ0Γ Δ 0] ΠΟΥ 
γί οἰ οα ἐπ {6 Θῃ}6}}]6ϑὲ χυθαϑαγο ἰ0 ΔῺΥ ἰΒίπηρ {ἰδ 
ὙΆΒ ἷπ ἰἰβοῖ ἢ πυοηρ. [ὦ {818 8 οοπάιιοὶ γγ88 
αἰγθοῦν ἐμ ορροβὶίο ἰο ἐμπδὲ οὐ ἐβοβθ 8 δοοοιη- 
τοάδίθ ἐποιηβοῖνοδ ἰο ἰδ δἰ 8 οὗἩ τηθπ, ΟΥ ἰ0 ἰδ9 

δ ρουβί  ἰου 8 ΟΌΒΟΣ 8 π068 οἴ [4180 χε] ρἴομδ. Απὰ 
δοοοπάϊΐγ, ἐμαὶ ἐμ δοποοϑδίουῃ ἀοθ8 ποΐ ἱπυοῖνθ 
ΔΗΥ͂ δ τιἰββίου ἐπὶ τμδὲ 18 ἐπ ἔδοὺ ἱπαϊ ογοηί, 18 
8 Τηϑ 0 ΟὗἉ Ἰη0Γ8] ΟὈ]χαϊΐοη. δι} 5 οοπαιοῦ ἴῃ 
το]διΐου ἰο ΤΊ πι οὐ δὰ Τίνα ΒΏΟ 8 (Π6 ρυϊηοὶ- 
Ρἷθ οα ψπϊοὶ μ9 δοίοα, ΤῈ ζουμον 86 οἰγουτα- 
οἰϑοὰ Ὀσοαῖδο ἰὲ 85 γτάἀοἀἁ 858 6 οοπορββίοῃ. 
ΤΌΘ Ἰδιίον μ σοΐαβοα ἰο οἱγουταοἶδο, ὕροοϑυ8θ 1ἴ γ 88 
ἀδιπη ἀρὰ 88 8 πιρέϊον οὗ μϑοθβϑί Υ.᾽" ἨΟΡΟΕ].--- 
ἐπ οτᾶος τμαῖ ΌὉΥ 811 ϑδηδ 1 πιϊσ πὶ δανθ 
Βοιηθ.--[ἰ πάντως, οπιπῖπο, ΟΥ̓ 88 ΜΥ͂ΘΟΣ, ἐπ αἱ 

ισαψε. ϑιΔΏΪΟΥ 8θᾶγ8: “ὃν αἰ πιεαπ8, ὙΪᾺ ἰδ 
ἀου Ὁ]9 τἸηραπίηρ 88 ἷἰπ Βπμ] 51]. - δῃ ἃ 4}} 
(αἰηρα 1 ἄο. ---πάντα δὲ ποιῶ, [866 ΟΥἰἰἴ68] 

ποι98]. ΤῊΘ “4}} ἰμίπρβ᾽᾽ ἀο ποῖ τοΐϑθυ. δχοὶυ- 
δυο ἰοὸ τ μδὺ μανὸ ͵.8ὲ Ὀθοὴ ΒΡΟΚΘῺ οὗ,---8δ 
ψουὰ Ὀ6 ἐμ6 δ489 Ὑὶΐϊῃ (86 ΤΟΘΌΪΥ Βυρρογίθα 
γοδαΐδε τοῦτο, ἰλὲδ---Δ᾽ ΒΒ ου  (Π. 686 ΤῸ ποί ἰο Ὁθ 
ὁχοϊυάοα, Τὰ τιϑδηΐπρ 8: “8}} ἰΒίηρϑ τ ΒΙΟΝΙ 
ἀο,1 ἀο,᾽ εἰε. [““8ι. Ῥαὺ] ἀἰὰ ποὶ Ὀδοοπιθ ἐοέαζέμ 
δηὰ αἱ οποϑι, Ὀυὶ δευογαζίῳ διὰ εἰησίὶν, ποῖ αδεο- 
ἐμίεῖψ, Ὀαΐ τοθροοίἐυεῖν, αἸΞ} δΐηρβ ἴ0. 81} τωθῃ.ἢ" 
ΟΒΡΟΕΜΟΒΤΗΊ.-- Τὸ οὐ͵οοὺ οὗ {18- -οΟἹ 80- 
οουηῖ οὗ ἴδ ΟΘοπρο!.--(δειὰ τὸ εὐαγ. ἔ- 
λεον). [ ἰ8 ἃ αυθοίλοι ὙΠΘΙΒΟΡ ὙΠΗῸ6 ᾿αΥθ ΒΘΥΘ 
δὴ ἰπάοροπάοπη ἐπουρῶὶ, ΟΡ οί μον ἰν 18. ΟἿΪΥ 8 
ἸΏΟΥΘ ζΘΏΘΓΔ] ΟΧΡΥΘΘΒΙΟΙ ΤῸ ὑπαὶ τί οἷι ̓8 εἰα θα 
ἸΔ0γ9 ΤΟΥ πὰ ἐπὸ ΤΟ] οσίης οὈὐθοιἑγο οἰ ΌΒΘ,--- 
ἀδοῖ 1 Δ 6 ἃ ἔδθ!ϊονν Ῥεασίαϊεοι οὗ ἐξ 
(τὰ γου).---ἴὰ (89 Ἰαιίον οδβθ, συγκοινωνός ἰδ 
οἰΐμοσ ὑδιςθηςξοίο γεγίλερ, ἱ. 6., ἂπ δοιίν ραγίϊοὶ- 
Ρδιΐου ἰῃ (8 τροτᾷ ᾳ" ἀργεαάϊπρ ἱμὸ αοθρεὶ (168, 
ΒΟΎΤΘΥ͂ΘΣ, ἀο685 ποὶ δοοοτὰ νἱϊἢ υϑαρ6, δὰ ψου]ὰ 
ΟΕΪΥ 6 8 τορϑίϊιϊοπ οὗ νδὲ μ88 }8ὺ ὈΘΘῃ Ββαϊά, 
ψ ἈΠῸ ὉΥ ἰμ9 οοπποοίίνο δέ 8. Ῥγοζγϑδθ οὗ ἱπου δέ 
ἷᾳ ἐπάϊοαἰθα}); ΟΥ 88 ἀομποίϊπα, 8 ρδγίἐοἱ ρδίΐοῃ ἐπ 
λὲ εαἰναίίοπ ογεγεά ὉΥ ἰδ Θοβροὶ---ἃ ἐπουρδὶ 
Ηἰπίοα δὲ ἔπ τ᾿ Ῥγουΐουβ οἰδβθ. [Ἃἢ (86 ΓΌΥΊΩΘΓ 
6886 διὰ τό εὖαγγ., τασδὶ Ὀ6 οοπβίτυσα 88 ΟΧΡΥΘΒ8- 
πᾳ {1 οὐ͵θοὶ αἰπυϑὰ οἱ ἴῃ βργοδαϊηρ (1.06 (05Ρ6]: 
“ἴῃ ὈΘμ Δ] οὗ ὑπὸ Θοθροὶ, ἴον ἰΐ8 ΒοποΥ δῃὰᾶ 

Εἴονν ;᾽ θὲ ἱδίογρτοίθα δ οχργοββίηρ (μ9 ἔπσί ΒΟῸΣ 
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αἷπι οὗ “ ὶ8 ἀοἷης 411 ἐδίη χα οὐ δοοουμηί οἵ (Π9 
(οϑροὶ,᾽ (86 οἴλ8θ ἱνα---γένωμαι, ταϑὺ 6 δίκῃ ἴα 
{μ6 86η86 οἵ Ὀθοοπιίῃρ ἃ ἔθ] ον -ραγἰοἰ ρΡδηΐ ἱπ Π6 
βαϊνλιίοη οὔ ὑπὸ ἀοϑρεὶ. Βαῦ ογθ δραὶη νὸ αῪθ 
ἰ86 οσοορίϊοηβ]θ τοροι οι (πὰ δια τὸ εὐαγγ.) ; 
Ὠδπ66 ἰδ0 δ5ϑατιρίίϊοη οὗ δὴ Θροχορβοδὶβ, τὶ ἢ ὑπὸ 
ΔΌονο οοτγοοὶ τοπάογίηρ οὗ συγκοῖν., ἄθβοσνοβ 
{89 ργοΐδσθησο. 186 τηϑδηΐηρ ἴμθη ἷ8, (πδὶ 4}} 
})Ὲ ἀϊὰ αἷπι αὖ 88 ἰο ὈθΟΟΠῚ6 8 ῬΑΥίΔΙΚΟΡ σἱ ἢ 
ἔπ θπὶ ἴῃ πο Βαϊναίίου οὗ ἴκο ἀοϑροὶ. Αἱ ἴΠ6 βδῦηθ 
ἐϊπιθ, ἰδ 6 οὈ͵δοίϊγο οηά οὗἉ ὑπμαὺ οΘοποογηΐηρ ΜὨΐοῖ 
ο΄ πΒαά αβὺ Βροΐκοη, 18 ποὶ ὁχοϊυἀθα; Ὀαὶ 6 ΟὨ]Υ 
Ὀνίη σα οὐ ποὺ 186 οἷον βίάθ, ἴῃ ογάοσ ἰο ἰοῦ 
ὑπ 6πὶ 866 ἰῃ μΪ8. ΟΥ̓ Θχ δ Ρ͵]6 δοῦν πἷ8 δβο]ϊοϊ ὁ 
ἴου ἷ58 οὐὴ βαϊναίίοπ ἴῃ {6 ]] ον ΒΡ τ ἱ 1 Οἰ ΠΘΥΒ, 
ἷΒ κοπῃοί Είης τ ἢ ΟὮ πιϑὺ 6 ὙΘΥΥ͂ Π6ΆΥ ἐδθ ποδρὶ 
οὗ πὸ Ομνἰϑυαη πη 4}} 6 ἀοθβ; δηᾷ ὑδμδί {μῖ68, ἴῃ 
8411 Ηἷ8 σαντα δο( νιν, 18 ποὺ ἃ Ἰϑδί ο᾽ ἰο ὍΘ ὑγ6- 
Βυπιοα ἀροῦ, Ὀϊΐ τηυϑὺ 0 βίγίνοι [ὉΓ ὙΠῊ {(ἢ6 
αϊπιοϑί ΘΑ τ ΘΒ.Π 0858. --Ἴη {}15 (πουραῖ τὸ δηά ἐμ6 
Ῥοϊηϊ οὗἉ ἐγαπβιιΐϊοη ἰο (86 βυ δϑοαιοηΐ Θχροβίιϊοη, 
ἷπ νιϊσῃ ὉΥ Ροϊηϊίπρ ἰο ᾿ιἰ8 οσῆ Ὄχϑιρ]θ ἢ6 
Ῥγθθθοὸ8 οὐ {πὸ Οοτὶπιϊιΐδηβ ἰδ 6 ἱπιρογίδηδο οὗὨ 
ξυθαίον βοϊοἰτὰθ [Ὁ {Π 61 οσσῃ Βα γα οπ, δηὰ οὔ 
ΡΥ ΠΟ ῬΑΐΪΠ8 ΟΥ ΒΛ ΟΡ 05 ἴῃ ὕ8μ6 αἰαὶ ππιοηὺ 
οὗ (18 οπᾷ (νοῦ. 2{8.). [““Πογϑ 8 ποῦ (πουρμς 
ἦα ἱπιτοἀυσεά, ὕρ ἰο ἐπῖὶ8 Ῥοΐϊπῦ 6 ἢ88 Ὀθθῃ 
Βροηκίης οἴ [19 βο᾽ }-ἀοη]Α} ἔοτ 6 Βᾶ Κα οὗ οἴπιοσβ; 
ἢ οσα δ6 Ὀορίη8 ἰο Βροηκ οὗ 1 88 ἴο᾽ ἷβ οὐγῃ βαῖκθ. 
1 ἰϑ πο Ἰοῦ σοῦ "(πα 1 ΠΥ δᾶΆνο βοιγο,᾽ Ὀὰὲ δα 1 
ΤΩΔΥ Ὅ6 ρεγίδ ον οὗ (Π 6 6056] τοὐὐλ νου. “Ὁο 
ποί ἐπἰπῖς {πα 1 ἀο ποὺ τϑαϊΐγο (818 70. τυ γΒο]ζ. 
Ϊῃ ογίον ἰο 4ο ροοά ψὸ τηϑι δός ροοά. Τὸ οχίοπα 
οἂν ΟΕ Υἰβιΐδη ἢ ΘΡΙΥ ἴο [86 αἱπιοδὺ γα, 18 ἀβη- 
ξογουβ ποί ΟὨἿΥ ἔοτ οἰμοσϑ, θαΐ [Ὁ ΟἸΓΒΟΙΤ 68 
8180. Το 8 αὐρυπιοηῦ ὃ 6 Ῥγοσθϑὰβ ἰὸ βιιρρογὶ 
ἤτγβι ἔγοιν ἷβ οὐὐπ ΟΧΔΙΏΡ]6 απ ΒΘΟΟΠαΪΥ ὉΥ {116 
Μαγηΐηρ; οὗἩ [δγα 6} 1018} Εἰ βίον υ.᾽᾽ ΚΞΤΑΝΙΕΥΊ. 

ὉΟΟΤΕΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1, 7Τῆὴε ηι πἰείνη--τοῖί 5 οἱαίπιϑ απαὶ {1 οὐϊσαίζίοηϑ. 
ΤῸ τορΌϊαῦ δἀπιὶ ρῥτοΐθβϑί οὶ] τη ἰϑιγαϊοη οὔ 
αοἀ᾽ 5 Ἦοοτά, τοαυϊτγίης ἰμ6 οχροπάϊίυτο οΥ̓͂ ἐϊπι6 
8η4 βίγοηρίῃ, ἰὼ Ῥγονί ἀὴρ εἰδίοα βρί σἱΐαδὶ πυ- 
{τὶ πιοηὺ [0 Υ ἃ σοηστοραίίΐοη Ἀπὰ ἴῃ (86 ΟΘΌΓΘ οἵ 
Βου}}5; ἀπά ἴπ αυλ}γίηρ Εἰ πη 56 17 [Ὁ τ ἰ ἢ ἃ Ρ6᾽- 
ΒΟ 88 βροηΐ ᾿ἷβ8 ῬΥΓΟΡΟΡΙΥ ΟἰΠ6Ρ ΘΗ ΓΘΙΥ ΟΥ̓ ἴῃ 
Ῥαστί, ἔοι πη 18 ἃ οἰδὶπι ἴο [89 Βιιρροτί ὈοΙ οὗ Ηἷἴτα- 
ΒοΙΓ δπὰ "18 δι ν, ἴῃ Δ ΠΆΠΠΟΥ βυϊ ρα ἰο ἐπ 
Ῥοβίτίοη ᾿ι6 οσσιρῖθ8. Τ 8 ἷἰα δὰ οτγαϊηϑῆσο οὗ 
ἐμὸ Τοτὰ πἰπιβοὶϊῖ, τὸ Πα8 δβαϊὰ : ““ ΤῺ ἸΔΌΟΤΟΥ 
8 ΟΥ(ὮΥ οὗ μἷβ πἶτο᾿" [Ιὑ 18 8 ΤΌ]6, ΙΠΟΡΘΟΥ͂ΘΓ, 
ψ  οἢ ΓΟ  Β65 ἄονψῃ ἰο ἐδ Ἰονγοδὲ σταοβ οΥ̓͂ δΔηϊ- 
ΤΩ8] ΔΌΟΥ Ῥουοττη θα ὉΓ τλπ, δηα σὴ ἐΒΡΟΌρΡἢ 
4'ῖ ἀεραγίπου(β οὗἩ Βυτϊηδὴ Βοοίοί Υ, δηπαὰ τηυδὶ Ὀ6 
Ὀἰπάϊηρ ἰῃ Ῥγορονγίίΐοῃ δ {86 ποῦῖς ἄοπὸ ἷ8 6χ- 
οο]οὶ. [{ τυδί, ἐμβουοΐοσο, ὍὈ6 πιοδὲ οὗ αἱ] ἰὴ 
ἕοτοο ἱπ ὑμαὺ Βρθθτο τ Β6ΡῸ [ὴ6 γταοϊδίϊο οὗὨ ἰδπδὶ 
Ὑίοῖ 18 ρίνοη ἰο {πὶ τοῦ 8 τοοοϊνοα ἷ8 ἐμαὶ 
οὗ (9 ““ δρὶ γἰἰ.4}᾽ ἴο {Ππ6 ““ σλΓὨ Δ]. 

Θὰ τἶια οἰ ον Βαπαᾶ, (ἃ Ὀασοπιοδ 8, ΤΟΥ ΒΏ ΟΓἡ 
(μι158. ΒΟΙΥ 801] [0 ΒΟΥ Εἰ πηδΒο ̓  Υ, ἴῃ δοσοτάδποο τυ (ἢ 
οὖν 1,ον 8 οχϑιαρῖὶθ, ἰὼ ὍΘ οπθ ἰο Ποιὰ “ ἰὐ 18 
ΙΔΟΓΟ Ὀ]ο5βοὰ ἰο σίνγο ἰμδὴ ἰὸο γχϑοοΐνθ : 8δὸ ἱδπδὶ 
80 88}8}} ποῖ ΟἿΪΥ ἀἰξοῦθυρο κἷβ τοτῸ ζΟΠογαὶ οὔ- 
Ἰἰχαιίοπθ, ὑπ πορϊοοὺ οὗ νὩϊοὰῦ πτουἹὰ δβυθ] οί 
δῖπι ἴο ΓΘΌυϊ6---΄αοὐ ΟὨΪΥ ΡΟΣ γι ὙΒαὶ πο 15 μαϊὰ 
ἔοτ, Ὀυ 5}}4}} α͵18ο Ὀ6 Τοδαὰγ ἰο ΟἸΟΥ 41} ΔΉΠΟΥ 
οἴ αἱὰ δἱ {86 οοδὶ οὗ (ἴπ29Ὸ δῃὰ βίγοησίἢ, ϑυθῃ 

ἴῃ 08865 ΜΏΘΤΘ ὯΟ ἰομ8] ΟὈἸ  χαϊϊο Ὀΐϊπὰ5. Ὠΐτῃ κο 
88 ἴῃ {18 Γοβρϑοῖ [0 118] 86 ϑουίριυτο: “ ΒΤΕοΪγ 
79 Βανϑ σϑσοϊ θά, ὙΘΟΙΥ ρμῖνο." Ηδ τηυϑὶ Δρρϑᾶνγ, 
ποὺ 88 050 ἀοδ!ἐπρ ἰπ ἰθιβρογαὶ δαῖτ, Ἰοοϊκίῃς 
ΟΥ̓́ΘΡ [ὉΡ εἶδ οαυϊναὶθηΐδ, Ὀυς 88 089 ΟΑΥΥΥ Ως ἰὰ 
αἰ 8917 ἃ Ἰῦζο ἰθογαὶ βρὶγὶΐ, ἔγϑο ἤγοιϊῃ διιθὶτίοα 
Ἀηἃ ἀνατίοθ, δηὰ 4]} ἴογπιβ οἵ βοϊββιιποβαε. Βγ 
ἷβ ὙΠῸ1]6 δἰ δηὰ οοπάυοὶ, ὈῚ ποτὰ διὰ 
ἀεοὰ, πὸ τιυϑὶ Ἰοὺ ἐξ ὍΘ 8668 ψῆδὺ 8. ΟΥ̓ ἱἰΐ ἰδ ἰὸ 
ἴδε (παὶ πον δ88 ὕγϑεὶν δον οὰ ἴῃ Ὁροη δἶπι, 
ΘΒΡΘΟΙ ΑΙ μὲ πον ἃ ῬΔΓΓ8] Ἰἰονθ Π88 608- 
ἔεγτοᾶ, δηὰ Ἰοὺ ἰἰ ον οὐἱ δχαῖῃ ἴῃ 81} πο οὗ 
εὐδοϊουβ θοβίουιηθηίβ, γο  ουπρς ἰΠ6 ΑΒ] οἴοά, (80 
βίοις δπὰ ἐῃθ ποοάυ, δηὰ μεϊρίῃρ οὐ ἴπ δ ποσὶ οὗ 
(80 αοδρεὶ, Ὀούδ δὶ βοῖης δῃηὰ δΌτοβα, Ῥσγοπιοίΐῃς 
186 ΘηΠ  οππηοηΐ δηὰ {86 βα] γδίϊου οὗ τηδηκίπὰ 
αὐ Ἰαγᾳο, οὐὗἨ ΘΥΟΥΥ Κιμὰ δηὰ ἄσρστοο, Ὀοίδ πἰιδΐη 
(80 1ἰπιϊἰ8 οὐὗὁἨ ΟΠ γι βιίθπἄάοιη δὰ ἰπ {86 Σορῖο 1:8 
Ὀογοπά. 

2. Αἰεοοπιπιοδαίίοπ ἱπ ἰλε Ἡπϊδίγν. Ἐ οἰ -ἄρφῃγ- 
ἵηρ Ἰἴονὸ 18 ὀχογοΐβοα, ποΐ ΟὨΪΥ ἰπ {6 ΓΘΠ οἷΔ- 
(ἰοη οΥ̓͂ οη θ᾽ 8 οὐγῃ τὶ χμίβ ὑο βιρρογί, δηὰ ἱῃ υπ- 
του δνιάρα ἰοἱ]Β δηὰ βδοσι ἤσϑϑ [ῸΓ οἰ βοσβ᾽ το ΆΓΟ, 
Ὀὰυΐ 4180 ἰῇ δοπάοβοθαϊης ἔσο ἐπ μοῖρ οἵ 
Βροσὶον Κπονϊοᾶξο δηὰ ΠἸΌΟΥΥ (0 ΘΒΙΟΡ 1810 [89 
ὩΔΡΓΓΟΤΎΠΘΒΒΟΒ δηἀ ὙΘΔΊΏΘΒΒ6Β Οὗ Οἰμοσα, ἴο 86- 
δοπιπχοάδία ΟΠ 686] ἰο ἐποὶν βρὶ γΙ [8] ἀοΐοοὶδ δὰ 
ποσοββιεΐθβ, ἰο το οΙΎ ΘΟΏΪΟΥΙΝ 10 ποῦ ΜΨΑΥΒ 80 
88 ἰο ἰπῆτι860 πὶ βοτὰ οοηδάθηοο 838 ἰονυδγὰβ 006 
οὗ ἱμοῖν ον Κίἰηά, ἰο βροδῖς υἱί {ἢ 6πὶ ἴ {με ὶν 
οὐ ἰδηριιαρο--- ἢ} ΘΠ] ΛΘ ἴῃ ἃ ΘΒ] ΚΘ τὰδη- 
ἼΘΡ, δπὰ νιν δάυ 8 δοοοτάϊηρ ἰο {86}. βουεγαὶ 
ῬΟΜΟΓΒ οΟὗἔἨ Δρρυϑιιδηβίου, δηὰ 80 ἰο Ὀδοοῖηθ Αἱ] 
ἐΐηρ ἴο 8}} πιθῆ. ἀπά ἐμῖβ Ὑ1}} 6 ἀοῃθ βὸ 
κοΐ! ὑπαὶ ἰδοβο τὶϊπ ἩΒΟΏ 'ψοὸ ΘΟΏΥΕΥΘΘ 
8}8}} ποῖ ὕδοὶ 1 ἰο ὈΘ 8 σοῃάοδβοθηδίουῃ. Οἱ (86 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂, ΟΌΤ Ὑ7101]6 Βρϑο ἢ δηὰ ἀδθρονίταθηϊ ΥὙ]}] 
Βοϑῖὼ πδίυγαὶ, ἱμγοῦυρε {86 Ὀ᾽οπάϊηρ ΡΟ ΟΓ οὗ 8 
ΒΥ ἰσίηρ ἴοτσο. ΤῆυβΒ ΜΠΠι᾿ ἴονο δὶ 1156} (0 
ΘΥΟΤῪ νῦν οὗ ζόστοβ δῃὰ σαβίομῃβ δα ΒδΌϊίεα, 
διηα ἰο 8]} ΒΡΏ ΡΟΝ οὗἉ Ἰἰΐδ, ἀοίπρς ὙΒΔΙΘΥ͂ΘΥ ΙΘΔῪ 
6 τοαυΐδίίο ἴον Κα Ὺ ἰπίθγοουγβο, δηα δυοϊάϊης 
ΟΥ̓ Τοιῃουὶηρ τ δίουον πἰπάογ8 ἰΐ, δηὰ μΒολάϊπς ἱι- 
86} οὐδρ τοδὰγ ἰὸ δηΐου ἱπίο 41} μοασίβ, διὰ νυ 
(μοῖὰ ἰοτδγὰβ ἴπ6 δἰ χη οβί χοοά.--- πὰ 4}} {818 πὶ} 
Ὅ6 ἀοπο ἴον "τ βι 8 βαῖκο, διὰ ἴῃ δοσογάβποα τ ἱιὰ 
{9 Θχϑ:}]9 οὗ Ηΐτ ψπο, ουἱ οὗ ΗΒ οὐσ Ὀινὶπα 
Ἰονα, οῃπϊογοὰ ἰηίο δυτϊηδῆ πδίυ γα, βίοορίης ἴο ἰ(8 
Ἰονγοβὲ Ὀθῃΐ οὗ ἱηδυιιὶίϊοθ, θὰ ΟΥΟΡ ἴο τοάθοβι 
δἰ πποΡβ, δηὰ ᾿ἰ (θχη ἊΡ ἰο ἃ 116 ἰῃ αοά. 

Βαϊ 88 ἴῃ Ομνὶϑί ἐποτθ ἰδ ὑσὶ, δπὰ ποίησ 
δυΐ σας, 5ο τιυβὲ (δ ἷ8 ΘΟ ο τ ἶ Υ ὈῸ Καορὶ τ δ] 
86 ᾿ἰμιὶ δ οὗἩ σα. ΑΒ ἰπ Ηΐπι ἵμογο Ὑ͵88 πο 
86 1}[-βοοκίηρ, πὸ 861 48ἢ) Υδ:οασ οὗ τηϑῃ, οὐ υδίῖιι ἀδ- 
δἷγθ ἰο οἴϑββθ τῇθῃ, 80 ΜΠὴὲ1} 6 νῖϊ αὶ ῬΥΟΡΘΡ 
δοσοιηπιοάαιίοη. [{ νι} Ὀ6 υ νσρεα ὈΥ βασι 
ἴλαϊι5, Τδὺ ΓΟ ἃ ἴδῖδο, ᾿ππτιογδὶ σοι] ΐδδος, 
ἰο βἀαρὲ οῃ 656] ἰὁ 1π9 ὙΔΥΒ οὗὨ οὐ ῦβ, Θδρϑοΐδ)Υ 
ἰμοὶν τοϊ σίου νἱϊθθ δπᾶὰ συδίοπιβ, οἰὸς ἔοσ (89 
Β8Κα οΥ̓͂ δΔνοϊαϊηρ Ῥογβοουϊζίομδθ, ΟΥ οὗ δουγέῃρ 
λυ ον, ΟΥ οὗ χηϊηῖπρ οογοϊθα οι] ατηθηδ δὰ 8Ρ- 
Ῥίδιιβα, ἰυδὺ δ ἀἱὰ ἱπὸ 7σβαΐϊ8 'π ἐμ ὶγν στη ΐβϑΐοῖ- 
ΔΡῪ ἸΔΌΟΥΘ, 88. ἸΏΔΩΥ ΟὨτὶβίδηθ πᾶνθ οθ ἴῃ 
(Ποἷν ᾿ἱπίορσουνθο τϊ8 (δ ἈΘΑΙ ΒΘ, πὰ δ Ἐνδο- 
ποὶὶς8}8 ἀϊὰ ἰονναντὰδ ἰμ 6 Βοιμηδπίδίθ ἀστίηρ ἰδ 6 ἴπ- 
ἰογῖπι. [Ι{ 8. 8180 δὴ Ἔσοορίϊοηθϊο δοδοτητηοᾶδ- 
ἰἰοπ τῆ 8 ῬΤΟΔΟΊΘΥ ΟΥ̓ ἰδοῦ ον, 70. ἐ}:}9 Βῶῖκο οἴ 
τηαὶπἰαϊ πη Ϊ8 Ῥοβί (θη, ΟΥ οὗ οδίαἰπΐρ οὯ 9 
ἢ 8 υἱον ἴο συδπὶβίοθδο, ΘΟ 65 ἀοτῃ ἔγοιι {89 
μεσ οὗἹὨ Ηἷδβ ἸΟῪ Ὑἱϑμ διὰ οἱδδὺ οοποθρίοι, 
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ἰο ῥγοΐθϑβ ἷ8 ἴδ ἴῃ, δηὰ ἱπου]οδίθ ορί πίοῃβ 
σοῦ δύο οὈ) οί ο80]06 δα ἀοργδαϊης, Ὀθοδυ86 

υαπίταθ δαὰ δβυρογδβιϊ(ἰουθ. ἘΔΌΔΙΥ͂ ὑπ ΟΣ ΒΥ 
δηὰ ἱπιπλοτα] 18. ἦϊ 4180 ἴο ζοβιϊου ϊδῖθ ΟΥ ΒΡΘδΙ 88 

ἃ ΜΟΥΘΕΙΡΡΟΓ ἴῃ ῬΓΘΒΘΠΟΘ ΟὗὨ, ΟΥ ἴῃ ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ ΜΨΙῈ 
οἰδεῖβ σιο Ὀοϊϊανο πῃ 8 ρογβοηδὶ ἀοὰ, σψῇο σδῃ 
Ὅ6 δρργοδομβϑθὰ ἴῃ ῬΥΑΥΘΡ, ΔΙ Βουρ οὔθ ͵8 ἃ 
βίγδησον ἰο ὑμδὶ ἔδι(, δη ἃ σοϑί ἀθγβ Β0} ΡΓγδο- 
ἐἴ068 88 [011169, ὈεΪοη ρίας ἴο ἃ ἰΟὟΟΡ ρῦϑδᾶο οὗ 
οοποορέϊοηΒ ; δῃά (ἢ πο γ0 ΓΘρΡγΘΒΘηΒ᾽ 16 18 δυο 
οοπάποῦ ἴῃ Ῥτγορογίίΐοαυα Ἀ8 ἰδ τηοϊϊνοβ τν ΒΙΟἢ 
Ῥτοωρὶ ἰο ᾽ξ διὸ ἴον δηά βοϊββι, (οορ. Ηδυὺ- 
Π6Ρ). 
Ἢ Τς ἀοοίτίπε 97 δωρεγεγοσαίίοη. Τὴ Βο- 

τηΐϊδιι ἀϊνίηοα, 45 15 γ͵ὰ}} Κπονη, δάάυσο ἰμὸ 16.ἢ 
Υογ80 ἷπ ϑαρροτὶ οὗ (ἰοὶν ἀοοίγϊ πο, ν᾽ ἴῃ ἰθθ 6 68 
ἰιο βρθοὶδ] τωουϊοτ οαβηοδθ οὐ τοῦθ, ἩΊΟΘΕ, 
ππάον ἰδ 6 Ῥγοιριϊηρϑ οὗὨ ἰοτο, οχοθϑά (9 Β0006 
οὗἩἨ ἴδ6 οοπιηδηά οδηϊοϊηθά. Τμοὸ χονψαγὰ τ Β16ἢ 
Ῥρυὶ Βογο Ἰοοϊοα ον, δοοογάϊηρ ἴο ἰδ 6 ““ δηποία- 
ἐἰοαϑ ἰὰ (86 ἈΠ Θπι 8} γϑυδίοι,᾽, 88 {86 ““τογαρὰ 
οὔ βδυρογοσγοζδιΐοη, πίοι 18 σίσοη ἰο (ἴθ, ὑπαὶ 
ουἱ οὗ Δρουπάδηϊ ομανῖϊθ ἀο Ἰπόρὸ ἰῃ πὸ 86Γ- 
τἱοο οὔ αοὐ ἰμδη ὑπο 0 οοτηδηἀοά, 88 5. 
Αὐφζυδιϊηθ οχρουπᾶοίι 11.) Τ8ο ΥἈ]Π]ΔΟΥ ΘΓ 
δοηϑῖϑι8 ἴῃ ταλκίης βρθοὶῆο Ῥγοσορίδβι ἮδΊΟΝ Δ Υ6 
ἙΩΛΔΙΏΪΥ Γο]διῖνθ δπὰ ργυάἀθϑηίίαὶ, (86 δὈβοϊαῖθ γὰ]θ 
οἵ ἀαίγ. οιοτγπιποὰ ὈΥ̓Ύ ἴμ6 πἰσποϑῦ δηα χποϑί 
ὈΩΪΥΘΓΒΑ] 1ανν, ΟΥΘΡῪ μοοά {παὺ 1ἰ 8 ΡοΟΒβ᾽ ὉΪ]0 [ὉΓ 
πιλὴ ἰο ἀο, 9 8 πιδίΐον οὗ οὈ] ζαϊΐοα. ““Ηο {δαί 
Καονγοιἢ ἰο ἀο σοοά, δηὰ ἀοοίϊ ἐξ ποί, ἰο πἶπι ἰἰ 
5 δ'ὶη. οἼΠου Β.4}1 Ἰοῦο ἰδ! [ογὰ ἴμν αοἀὰ 
αι Αἱ (ΠΥ Ποδτνί,᾽" εο. ΙΓ Ῥαὺϊ (πογοίοτθ ΚΗΘῪ 
ἐπδὲ ὉΓ᾽ τοῃπουποῖηρ πἷ8 εἰσαί ἰο δαρροτί 6 ψου]Ἱὰ 
δυοίὰ ἐΐθ ΔρΡρΘΆγαΠΟ9 οὗ 86] ΒΒ 688, ΓΘΙΏΟΥΘ ἃ 
δἰπιρ Ὁ] 1 ς- ὈΪΟΟΚ ἴῃ ἐπ ΜΔΑΥ οὗὨ ἐμ6 Θοβρεὶ, ἀπὰ 
βιγο  σμΒο ἷ8 ἱπῆποποο, ἢ6 ψγὰ8 Ὀοιμα ἰο Γο- 
ποῦηθα 5 τἱρεῦ ; δηά ἴῃ 8ο ἀοΐπρ πο οδιαϊποὰ 
οηἶγ 8 γον τ 0 }} ὈΘ]ΟΏ 98 ἰ0 811} ΟΣ 8 ἀο0 6 
ἴα ἰον6---ἴο τοναγὰ οὗ ρτδοθ. ΗἹ]β βο]- ἀθηΐαὶ 
ἮἯΔΘ ἃ ὙΟΥΪς οὗ Βυρογοσοραίϊου ΟἾΪΥῪ ἴῃ το] 
ἴο πιδη, Ὀδυΐ ποὶ ἴῃ τοϊδιίΐϊου ἰο ἀοὰ. 8366 ΟΑἌἸΙΝ 
ἴπεὶ. Β. 11. οἰ. 14, ἃ 14Π; Β. 1]. οἰ. 18, αὶ 12 
4.1. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[1π (815 συ ΔΡΟΘΥ Ἧο ἢδΥθ 8 βοϊ-ἀγανῃ ρμοτίγαι 
οἵ (ῃ6 στοδὶ Αροϑβίϊο--τῷ ρογίγαϊ το Ὑἱν αν 
ΓΟΡΓΟΒΘηΐΒ ἰο0 5 (86 πιδῃ, ἢοὺ ΟὨἾΪΥ ἱμτγοῦρὶ 186 
ῬΑ ΑΓ Τοαίυγοβ ἀοβουὶ υθα, Ὀωΐ 8δ]80 ἴῃ 189 
ἴτεθ, δουγαροοῦβ δίγ}]90 ἴθ ΜΠ ον ὑ86 βἰκοίοῖ 18 
Ἰηϑῖθ. δ οὐ͵οοὶ ἰᾳὰ ἰδὺ86 Ὀχίηρσίπρ Ηἰπιθο} ἰοὸ 
Υἱονν ἷα ἰο οπἴογοθ ἰδ 6 Ῥτϑοορίβ οοπίαἰηθὰ ἷἱπ ἐμο 
Ῥγουίΐουβ ομδρίοσ ΌὈΥ ;ἷΪ8 οὐδ Οχδηρίο, δηὰ ἰο 
ῬΓΟΥΘ εἶδ σῖρδι ἰο ἰθδοὴ 88 δ αἷά, ὉῪ ἰδ ονῃ 
Ῥγδοὶσθ. δΔοσογαϊη μὴν τὸ Οὔδοτνο δοσο: 1. 
8} ροβίϊΐοῃ «. 88 ἃ 1Ώ8}.--- ἴγοο,᾽᾿ θουπὰ ὉΥ 
80 Ἰο31 ΟὈἸ σαί ὁ Π8 0 Δ, δῃα ΟΡ80]9 οἵ ἰδ Κίηρς 
Ἔδῖο οὗἩἨ Ἀἰπ)86][: ὁ. 48 δὴ οΟΝοΘ- ὈΘΒΓοΓ--- ΔῊ 
Ἀροδί]!ς,᾽᾽ Βοϊαΐϊηρ [9 ὙΟΥῪ ἰχμοϑὶ δας που Ὁ ἴῃ 
ὧο σμυτο, 88 Ῥγονυοὰ ΟΥ̓͂ ἷβ πανυΐηρ βοϑὴ {}0 
[οτά, δηὰ παυΐῃρ βαά ἐδ 868] οὗὁἩ ἰμ9 ϑρὶγὶῦ ρμυὶ 
10 ἷ8 τα ΐ ἢ ἰ δίυῪ Νδ 1,2): 6. ἴῃ Ηἷβ σί ηίβ, ὅτϑί 
10 ἀουιοαίϊοα 8οΐϑοθβ (ΥΘΓ, δ) δηἃ ΒΘΟΟΠΑΪῪ ἰο 
ΔΑ ἰἸΠΙΘΠΔΠΟΘ, 88 Ῥγογοᾶ, α. ἴῃ δοοογράδηοο νὴ 
80 γ»τΐῃσίρ]ο οὗ σοι ροπδβδίΐοη ΤΡ ποσὶ (τοσ. 7), 
β. Ὁ 189 ἴδ»νν οὗἨ Μοβϑδ (γνυ. 8, 9), γ. ὈΥ ἐμὸ 8πε- 
ἸΟΩ͂Υ οὗ {πὸ [μοΥἱ1οα] Ῥυϊοδι βοοὰ (τοῦ. 18), δ. ὉῪ 
16 οοτοσαδηά οὗ ΟΕ χῖϑὲ (νοῦ. 14). 2. ΗἨΐβ οοῃ- 

ἀυοί, «Ἅ. δὈποραίίου οὗ Ἰοραὶ οἰδίτηβ ἰο ϑυρροτὶ 
νΥ. 12, 14) ; ὁ. ϑῃηάιγϑηοθ οὗ ργϊνδιὶοθηϑ δ 1ο]] 
Υ0. 132); ς. σοῃαθδοθηβίοι οὐθῃ ἰ0 ὑμ6 ροϑί]οἢ 

οἴ ἃ βογυδηΐ (νϑσ. 19) ; ὦ. κἰπὰ δοσοιμππο δίῃ 
ἰο (86 θα κῆ658608 δηα ῥγο)υάϊΐοσοβ οὗ οἰπουβ. 8. 
Ηἰβ ρυγροβϑθὸ. Ηο ἀδοβίρηθα ἰο σοπίϊηυο (815 
οουγδο οὗ βοϊ-ἀδηΐδὶ δὶ δ} οοϑὲ, δηά σγαῖδμον ἀΐθ 
{58 δοδηάοῃ ἰὰὶ (νοῦ. 18). 4. Ηἰβ τηοιῖνο---ἴ ἢ ὁ 
ἀρδβῖγο οὗ (89 γτονψαγὰ ψ ΐο ὈοϊοησΒ ἴὸ ἐμ ψχου- 
8 ὮΟ σουηί8 αὐ 84. ΡΥΐυ Προ, δπὰ οσχοοοᾶϑ 
{80 Ἰἰταῖι8 οΥ̓͂ Ἰοραὶ ΟὈΪ χαϊοῦ ἰῃ [ἢ 6 ΘΧΟΘΒ8 οὗἉ ἢΪ8 
Ἰοῦθ (τοῦ. 18), δηὰ πρίΐοῖὶ σοηθ8 ἴγοπιὶ σαὶ πὶηρ 
{86 ἸΑΓῸΓ ΌΠΩΣ οΥ̓͂ Βου]8 ἰο Ογὶϑέ (τον. 19), 
δηὰ ὙΠ|ΟῺ ἰδ ουπὰ ἱπ (6 τηο0γ6 ΘΟΡ 81 6 Π]0Υ- 
ταϑηΐ οὗ ἐμ9 αοΒροϊὶ, ἴῃ 76] ον} 11} (Π086 [ῸΓ 
ψ οπὶ δ ἰδθοτοα (γον. 28). 
Το ἰγαὶβ τ οι ΠΘΓΘ Β.1Πη9 σΟΠΒΡΙ ΘΟ Β ΆΤΘ: 

ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΏ088 οὗ ρουΐοοῦ ἱπίορυὶ ; 8 86}80 ΟΥ̓ 
ῬΘΓΒΟΠΑ) αἰ η Υ ἃ8Β ἃ δὴ δη δῃ Αροβίϊϑ ; ἔγϑῃ- 
ΠΘΒΒ; ΘΟΌΓΣΘΡρΟ ; ἰούθ ἰῃ 1.8 ἰκίχιοϑ ΤΌγ 8 οὗ 8βο]- 
Βδουϊθοο, δοηἀ εβοθηβίον δΔη4 Σϑα] : δὰ ν͵856 Ρτυ- 
ἄθποο πὶ ἐμ6 τί μβοβ οἰιοβθὴ ἔὉΥ χαϊπίηρς (89 
δὶ κῃ οδὺ δηάβ. 

ἴῃ 8}} 18 νγὸ δδᾶνὸ: 1. δὴ ἰηβίγυσίϊνο ρῥἱοίυ ΓΘ 
οὗ ἃ ἰγυϑ τοϊηἰβίοσ οὗ 9 ϑὺ5 ΟἸγὶβὶ: 2. δῃ {11ι8- 
ἰγδιίοη οὗ (00 ῬΟΎΘΥ ΟὈἰαϊηοα ἴον ἰδ Θηΐοτγοο- 
τιοπὶί οὗἁ Ἐδοθθρι ὈΥ δρΡροδίϊηρ ἴο Ομ 8 ον 6χ- 
δΔιρὶΘ; 8. Δ ΟΧΒΙ Ὀἱ(οὰ οὗὁὨ (8 τισὶ δηὰ τηὰ- 
681} νοὶ τϑβὶ 68 ἷπ ἃ 861{- ἀθηγίης Βρ᾽γ1 0]. 
ΞΤΑΒΚΕ.-- ΕΞ. ]1.-- ΕἸ ΓΒ70}] ταϊηϊδίθσθ ἢπὰ 

{πεῖν δοβὺ βυρρογὶ ἵπ ἐποὶγ σα] ας δηὰ οβῖσο, ἱπ 
{Ποῖ σοοά δοπβοῖθποο δπὰ Ο τ  βιϊδη 4 }κ; απὰ 
{οἷν Ὀθδὺ ΔΡΟΙΟΔῪ ἴῃ ἐμ οἷν ἀδοὰβ δηὰ ποὺ ἴῃ {ἢ οἷν 
ΟΡ 8.---Ἴὸγ. 2: Τοτο ἂγὸ δὰ Ῥγθϑοθο 8 ὙΠῸ 
ΔΙῸ ΡΓαἱβοα, δηὰ χοοὰ ῬΓΘΔΟΏΟΥΒ 0 ἀγὸ ὈΪαπιοα ; 
Ἰοοῖς αὐ {πὸ ἤγυ 8: ἱγ {ἰἸοδὸ ἀγθ χοοὰ {μδῃ {π6 
ἴγθο ἷ8 φορὰ 8]80.---Ἴὁγ. 7: Ασνασγῖσθ δῃά ἱηρτγαιὶ- 
ἰχ46 8.0 δὶ ἶκο στοδί βίῃ 8,---ἰὴ 8 [ΌΤΙ Γ ἰῃ τηΐ ἢ ἷ8- 
ἴογϑ, 1 ΟΒΘΥ ΙΔΌΟΣ ΟὨἿΪΥ 88 ἢἰγο ἢ Χ8 ΓῸΓ 8 σο- 
ματα; δπάὰ {μο Ἰαίίοσ ἱπ (6 ρϑορὶθ 1 ἐμὸν Ἰοΐ 
ἐποῖγν ταϊη βίο ΓΒ θυ 6 7.---Α τ γ66-ο] ἃ 1ἸΠϑ ναι οι 
οὗ ὁ χὶ αϊ-τοϊηἀοα χαϊηϊδίος (τον, 7): ὑπὸ ἔγϑι 
(ιμδὺ οἵ 8 ψδυυὶοῦ) (6118 οὗἨ ὑὸν δὰ ὈΠΒΒΔοη 
σουγαρο ἰη ονοτ αρηΐηρ 86 Κἰπράοῃι οὗὨ ἀδυκποβ8 
ὈΓ {86 τί 86 οὗ βρὶ τ [8] νυ ροῃβ (τνοσ. 26; 2 
Οον. σ. 4, δ) ; {10 βοοοῃά ((διδὶ οὗἉ ἃ νἱηΐπο νυ) (6}}9 
οὗ υπθδυῖθα ἸΔΌΟΡ ἢ (ἢ (χά, (πὶ οὗὨἨἁ ἃ Β8ρ- 
ἈρλΣ [6}18 οὗ οομβίχαϊηΐης ἰονὸ δηὰ οβῆςοΐα] ἢ ο]- 
ἴιγ (Ες. χχχὶν. ; ὅπο. χ.".--- οσ. 1] :--τ Το Ὁ1688- 
ἴῃ 58 οοπέεγγοα ἰπτοὺρ} {π6 τηἰπἰβίγΥ ΔΓΘ ΤΩΟΥΘ 
Ῥτγθοίουβ {μὴ ὅδ ὉΘ δἀθαυδίεϊΥυ σϑαυϊ θὰ ὈΥ 
ἰοιαρογδὶ ροοά. Υὸ ΠΟΆΓΟΥΒ, Ὀ6 ΓΙΘΝ ἴῃ ΙΟΥΘ ; γ0 
ταϊ ἰβίοσθ, στοὰ ἴῃ οοπίοηιαθοί (1 Τίπι. Υἱ. 18; 
ῬὨΣ]. ἱν. 11) ᾿ππτοσ. 18 δ: Α {δἰ 1] τουῖκου 9 
ἩΟΥΓΒΥ οὗἁ Βἷβ γοιναρὰ ; Ὀπὶ ἴδ2γ, τοϊποιδπὶ, Ἰὰχ- 
ὉΤΙΟῚ8 τα ἱ βίο σβ ἀθβοσυθ ποὺ ἐΐθ σοοὰ 60 6Ὲ- 
ἦογ, ποτόν. 16: ῬΥθδΟΠΟΥΒ πρϑί ῬΓΘΔΟΝ : δά 
ἈΘΆΣΟΓΒ 08. ὙθοΓΘ 8 ΠῸ 6Β08ρ6 ἔγοιῃ ἰδ ἷδ. 
κα 8689 ἐπ η5 8 δηρ ᾿ἰΐ6 δπὰ ἀφαίῃ.--- τον. 17: 
Ἦν ἰ8 {89 δυγχο βἷχη οὗ 8 δὶ 8] τηϊηἰδίον ἐμαὶ ἢ6 
ἀἰβοθδσροβ μἷθ οὐ θο τ ἱ 1 και ἢ} γοδυπΐηρ οὗ δῇδθο- 
ἰΐοα ἰοναγὰ ΟὨγὶδὲ δηὰ ἰονγαγὰ δἷβ ὮὨΘΒΓΟΓΒ, 88 
δαπιὶὺ ποῖίδος οὐ πα ΓΘ σ 6, ΠΟΥ ἰ ΘΠ 688, ΠΟΥ Χ6- 
Ἰυοίδποθ (1 Ῥοί. ν. 2; 1 ΤΊιοβδβ. ἰ1, 8).-- - Εἰ ἀθ} 
ἷπ ΟΥἾἶδοΘ 8 π0 Βρθϑοΐαὶ τροῦὶῦ (υκο χυὶϊ. 10) ; γοί 
8 ΔΊ ΓΗ 1 βουυϑης ΤΩΔΥῪ ἸΟΟΚ [ὉΓ ἃ τουγαγὰ οὗ ζγϑοθ 
ἔγοτα ΟἸ ἰδ (Μεαι. χχνυ. 28). ---- Νοῖ τὰ πιϑέθσϑ 
οὨΪν, δυὲ 4}1 Ο τ  ϑέϊδ 5 Θαυ }}ν βου ϊὰ οπ ἄθαῦου 
ἰο ΤΘΙΊΟΥ͂Θ ἩΒαίΘΥΟΥΣ ΟὈδίσγιοίβ (ἢ 6 σδὰδ6 οὗ Ομ τίδί. 
--͵-͵οον. 190: ΤῊσ βογσυϑηίδ οὗ ΟἸσὶδὶ, τ ἢὶ]6 ΟΧΘΡ- 

-" 
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οἰδίης Ομ τἰβιΐϊδη ἰονθ δηὰ κί πάηϑϑϑ, δὰ ρϑηι]6- 
ὯΘ088 ἰΟὙὙ8Γδβ δ}, τηυδί, δ ἰῃ6 βϑδπιθ ἰΐπ0, [8 Κ6 
Ο8ΓΘ ἴ0 ῬΓΥΘΒΟΡΥ͂Θ ἃ βορὰ οοῃδοίΐθποο, δηὰ ἰῃ 80 
ὝΔΥ Ῥτγολυασίοο ὑμοὶν δυϊαΐπρς ἴῃ Ομ γὶδί.-- νοὶ 
{Πο89 Ὑὰο ΓΌΪΘ ΘΟΠΒΙΔΟΓ (ὨΘΟΙΒΟΙΥΘΒ 85 ἱπὸ 86Γ- 
τδηΐθ οὗ 4}} (Μδγκ χ. 48); δπὰ 8οὸ ἴἢ πυϑίθγβ ἰἢ- 
ἀϊθογθαὶ Ἰοὺ ἰἤθ ογουὶοοῖς, γἱο] ἃ πὰ βυ ον 
Ἰὰ.6}, ἰὼ ΟΥΟΥ (0 ψίῃ ἰδοδο υὑπάορ ἰδοια, δὰ 
Ῥχοπιοίθ ἐμοῖς ἱπργονθηιθης. Τἷδ 8 ἐπ τοιοῦ, 
οὗ ἰγυο ἴονο.---τοῦ. 20: Α Ὀϊθεαβοά δβοσὶ οὗ πιϑῃ- 
Ὀἰθδδίηρ, ψθα ἰὺ 19 ψίμουΐ βίη, υπίο οἀϊβοδ- 
ιἰοπ’ (Βοιω. χνυ. 3).- ον. 21: ΤΠΠ089 γᾷ Δ850- 
οἷἰδία ψἱἢ ὑπὸ σοάϊο88 (ὉΡ ἰοῖὶν χοοὰ, τηυδὺ ὈΘ0 
οδγοίιϊ ἰοὸ δὰ Ὀγ (μ9 αν οὗ ΟἸ τὶ δὶ ; οὐ ου ν ἐθ0 
186 Μ}}} ἀοϊογίογδίθ γδίπο ἰΒ8ὴ ἱπΊΡΓΟΥ͂Θ.---ὙΟΥ. 
28: Α παϊηΐϊβίου το ἀο68 ποὶ ἰοῦ ᾿ἰταβο] ̓  ὑ90 Ὀ6- 
ΘΟΙΏΘ9 ἃ Ρδτίακον οὗ 80 αοβροὶ || ΠΟΥ͂ΘΣ ῬΓο- 
ῬΘΡΙΥ ᾿ΙΔΌΟΣ ἰο τ }κ0 Οὐ 6 γ8 Ῥϑγίδκο οὗ ἴδ. 

ΒΕΒΒΙΕΝΒΌΒΟΕΕ ΒΙΒ..-γ͵ὸν. 10: 79 υυδὶ ποὶ 
δυϊάθ ὈὉΥ δ 8}16}} οὗ ϑοσγὶρίαγο; Ὀυὶ Ὀγοαὶς ἰπίο 
ἐμο Κογποὶ. 16 81101]} Ροδὰὰβ “" οσχϑῆ :᾽ Ὀυΐ 186 
ἵππον 860η80 ΠΠ68 8 8, Ῥα(ί επί, ἸΔογίουΒ τηΐπΐ8- 
ἰθγβ, ΝῸ ρμἱουρα ἐμ 86] οὗἩ (88 ομαγοὶ, ᾿ΔΌῸΡ 
π 89 ἴθαν οὗ ἀοἀ, ἰαἶκο ὅγηι βίθρβ ἱῃ ἐμθ Ὀίνὶπο 
ὟΔΥΒ, δη Βρδτο ποῦ θυ ὑγϑιρ]9 οἢ {δ 68}, ἴῃ 
ογὰον ἐμαὶ ἐμ κἰάάθῃ Κογποὶ οὗ (86 δρὶτγὶς τον 
Ὀυτβὶ (86 Β}}, δα ΤΠΟΥ͂Θ Τη0 [0 γϑρϑῃίβῃοο δηὰ 
1:0 πιογιἰδοαϊΐοη οὗὨ ἰποῖνγ δύ! Υ δβοοίϊ οῃ8. 
Απά 86} βου] θ6 Θηδ θα ἰο ΘΕΟΥ͂ ἰὰ9 ἔσο ϊί8 
οὗ ὑμοῖν βρί γι] ἸΔΌΟΥ ἴὰ (μ6 ἰοΐζοιδ οὗ στδιὶ- 
ὑπά9.--- ον. 11; 0 18 180 ραγί οὗ ἃ ἐγηθ τη θίο ᾽ 
ἰο δΘ ὉπΎΘΑΓΙΘα ἴῃ Ἰαγίπρ ἰῃ [6 ποδτί 4 ροοὰ 
ουπάαἰΐου, δηὰ ρῥἰδηιίης χορ 8θθ.8 ἐμποσοΐη ἴον 
δὴ δίϊοσ δουηάδηΐ Βδγυοδί.-- ον. 12: Τὸ δὺ- 
δἰδἷπ ἴγοτα Ομ 0᾽8Β σὶρ 15 ἃ ῬΓΟΡοΣ οδοσίῃρ.---Ἴ ον. 
18: Μεδὴ οδὶ αἱ ἀοά᾽β ἰδῦϊθ. Ηοδ 7608 Ηΐδ Βου- 
τὙδηίδ ἤθη Ηθ ρσἶνοβ ἐπ θπὶ οὗὨἨ ἐπὶ τ ἴοι Ὀ6]οη 29 
ἰο Ηἰαι.---ον. 16: ΤΠ6 περϑέ ἤθτο ἰ8 οὶ ἃ δἷαν- 
8, Ὀυὺ δὴ οὐδηγοὶοδὶ περϑέ  ἴμ89 ἴογο οὗ Ομεγῖδὶ 
Θοπϑίσϑί ἢ Β.---ἶογ. 19. [πὰ Ο τι διαὶ ἔγοθάοτῃ 
δὰ βοσυΐϊοο βίϑηὰ ἱοροίβοσ, Ἦθγο ἐΐθ ἔυττηοΓ 
δ ποὺ, [69 {ποῦ 18 ποὶ ἱπ ἰδ Βοδγὶ δβιιοῖὶ ἃ υἱ]]- 
ἸμβηΘΕ8 ἰο οηραρβο ἰῃ βογσυΐοο.Κ Ταΐβ ἷἰβ ἰσὰθ 
ΘΟ γιβεϊδῃ πιδρηδηϊτο ν ---ἰο Ὀ6 ἔγοο γοσι 8]], δὰ 
γοῖ ἰο ἀογνοίθ Ομ θ᾽8 86] ἰο 8]1.0. Ηδ ψῆο 188 πο {}10 
Ἰοῦο 80 [0 ἀογοίο Ηἷτηβοὶ 18 δοσί δἰ ]Υ ποὶ ἴγοο, θαὶ 
δοί8 ὉΠᾺΘΓ Θοπδίγδὶ ηὐ.---Ἴοσ, 20 δ᾽: Θοπυΐηθ 60η- 
ἀοδοθπβίομ σο068 δου (6 Γ ἰ0 Β68ὲ δὰ Ὀ]οοὰ ; δ'ποθ 
ἀν ἰἴ8 ΟὨΪΥ ἱπτουρὴ 8 Ὀϊνὶπο ον ἐπὶ 6 ῬυΒοη 
οδι Ὁθ ἱπάυιοθα ἴ0 ὁπάιϊιγο, (0 τψγοϑίϊο, ἰο ἤρηι, 
ἰο ἴυγτῃ δὰ ἰνϊδὶ 1ἰκὸ ἃ τόσω ἰῃ ΟΥΘΓ (0 Δοϑοιη- 
τιοάαίθ δἰ πηδο] ἰο ἰμ86 οἱγουιπιδίδηοοϑ δηὰ Ἡἰπια 
οὗ Ῥοοῦ ἱμπογδηΐ βουΐβ, δηὰ ἴο βυτροπάσρ, τ]]- 
ἸΏ ΙΥ γἱ6] ἃ, ΟΣ Βα γο ἱπ δὴγ ἐπίηρ ἰπποοθῃϊ, [ῸΥ 
{89 Β6Κὸ οἵ πὶπηΐϊηρ ποῖ ἰο ΟἸγὶθὶ η6 Ὀοίίοτ.. 
Α παληΐϑίοσ ταπιϑύ Ὀγίηρ τὶν Ηἶπι ἰηἰο ἷ5 οδἕοθ 8 
ἰδγξο οἰ ἐγ, βποο ἢ9 γ0}}} θ6 ΟὈἸχϑὰ (9 566 τυ ἢ 
ἩΔηΐ, δὰ ποὺ Ὀ9 80]9 ἰο βιδρο ουθυυγι ὶηρ ὁ 
019 ᾿ἰαϑὺ. [0 οοδὶβ βοιροίδίπρ ἰο δϑδβοοϊαὶθ νεῖ ἐἢ 
(00 τοϑκ δπὰ ἀϊδιγοβδοὰ, δπὰ {πὸ 1ἰἶκο, ττοδο 80- 
Οἱοὐν Ἰ9ῃ ΔΓ δρί ἰὸ βδῆῃ!η. Τὴθ τιϊπὰ δηὰ οὁχ- 
δι 0]. οὗ Ομ γῖδί δῖὸ ἰο υ8 Βυδιοίθηί Δ ; ὈΥ͂ (686 
ΟἿΡ ταΐϊῃμβ ἃγο ἰδίζθη οδρίϊνο δὰ βιυβοϊ θη 7 ἃ8- 
δυγοα.---ΥοΥν, 28 : Ηδ γὴο ἰδθοτβ τσοὶ ἰο ἱπραγὶ 
89 Θοπροὶ οδίδίπβ ἰπ γοίυτη 8 ρνορογίζοπδίθ 
δέιδγθ οὐ ἰ(8 Ὀϊοββίηρβ. Τὴ ροδοὺ οὗ ἀοὰ πϑίοὶ 
6 ἀΐβρθῃβοθ Ὑ}} γοίση ὍΡΟΣ Ὠΐχῃ, 

ΒΊΚΟΕΒ [18 οτἰἐἰθα, Ὀοΐπρ βυ βίαι }}} 8. σο- 
Ροευἰϊιίου οὗ ἴδ ΒὈΟΥ͂ΘΊ]. 
ΗΒΟΒΝΕΒ.--- ογ. ἃ: Τη6 σοῦ Κ ἩΜ16 ἢ Δ]0ὴ9 

θπάυγχοδ ἰθ ἐδαὺ ψ ϊοῖ 18 ρογίοσιηθὰ οὴ ἐμ6 ἢ- 
ἸδΔὺ Βοαρί, δηὰ 6 ζα μα] ταὶ πϊδίοῦ δ85 ἐμοὸ δαὶ 
ΟΡΡογίυπὶ  ἴονῦ θγοοϊηρ 86 τοηυτηϑηὶ ὉΒϊοΣ 
8881} ουμ]δϑὲ πυπιδὴ ΤΘΟΟΓΡὰδ.-- αὖον, 8: ΕΎΟΥΥ 
ΡῬθγϑοι 8 Ὀουπὰ ἰο νἱπάϊοαΐθ ἷθ σοπάποὲ ἐο δὲ5 
ἔγι θη ἀ8.--- ἴον. 7: ΤΉΘΓΘ ΤΏΔΥ Ὁθ ΟἰΔ' Β ἰ0 8 Χο - 
παρὰ νὶϊπουΐ (86 υπάπ6 οογοίϊηρ, οὗἉ ἃ χζονεδτσὰ.--- 
Ὀπιμδη κί ] 688 ἰονγατ 8 σα π᾿ δίθσβ σπου (8 ΘΔ ΓΏοϑὶ 
ΤΘΌΌΚΘ. ---ΥοΥ. 84: Α τῶδῃ βδουϊὰ νῶὶὶ [ῸΣ δὲ 
τονγὰ πὰ Βορο, ποὶ ἀομαπά ἱἰξ Ὀδίοσο ἷβ ποῦ 
'ἴΒ ἀοπ6.---ὕ Ὁ. 11: Μϑηυδὶ ἸΔΌΟΥ, δὰ ἐδΐὸ ὃχ- 
Ροπάϊιυτο οὗ {ἶπ|θ, ἸΔ Ὁ Ὀ6 ΔρΡΡσγαϊδβεά, Ὀαὶ ποί ἐμ9 
ΠΟΌΪΟΥ ἰοἱϊ, 9 Βυρεγδθυπάδηί Ὀ]οδδίηζ, διὰ 
Τα 8 ἃ] ποανγὶ οὗ ἃ ἴσὰὰθ τηϊηϊδίοσυ. Τοδα ἀοὰ 
Δ᾽οῦΘ σδἢ ΤΟΥΎΔΙΡα 11} ΗΪ8 ἰονς.-- ον. 12: 1ὶ ἰδ 
ῬΓΟΟίθοΙΥ (δ6 τοδὶ 1818 7] τα ἰδίου ἐπι ΒΘ6 10 
ΘΏΘΟΙΠΙΟΣ 88 Ἰγϊοκθἀη688 ἰῃ 18 τηοϑὶ ουὔΐϊ- 
ΤΒΩΘΟΙΒ ἴογπ8. 7116 τοδὶ του ϊ Οὐ τὸ οὗθα 
ἐπι τηοϑὺ ῬΟΟΥΪΥ ραϊά, ἴῃ ΠΙΔΩΥ Βρ᾽ τ υ8] οοου- 
Ῥϑίζοῃβ ὁὯ6 ἀ068 86 ΤΟΥ δπα δηοῖθοΓ μοίβ ἴδ6 
ΡῬᾶγυ. [“Κὸ 89 ΑΡροβιϊθ, γο βϑῃουϊὰ θὲ γεδαγν ἴῃ 
ποθ} ὁ8808 ἰο ψοῦῖὶς τὶ ουϊ τονασαὰ, δὰ δὰ 
ΟἿΓ ΣΘΟΟΙΊΏΘΠΒΟ ἰῃ ΟΡ ροοὰ ΜΟΥΚΒ δὰ ἱπ 89 
ΔΡΡΓΟΥ͂ΔΙ οἵ αοα. Τμθ ΠΙΟΤῸ 8 ποϊηΐδίος ᾿ΐἴνεθ 
ὉΠ4ΘΡ [ἢ 9 ῬΓΟΒΒΌΓΤΟ οὗ Βαγάβΐρ, (86 Ὀγ ΟΣ ψὰ]ὶ]}} 
6 ᾿ἰαδὶ οὗἨ μἷ8 σοὶ βίοι βΐηθ. [Βιι {π16 ἤποι 
Μὶ}} ποὺ ᾿υβιϊγ (8:6 ῬοΘοΟρὶΘ ἰὰ ρυἱεηρ {86 ΡΓ63- 
ΒΌΧΘ 0Π].---ἰὰ 4}} ἀουδιίωϊ οδ808 (8.6 δσομβοὶθῃ- 
(1οὰ8 ΤΙ] δΟΣ ὙΠ ᾿παυΐϊσο ὈὉῪ λδὶ δοῦγϑο (86 
(οβροὶ νν}}} τηοϑύ Ὀὁ Ὀοῃμεοδίεα, δπὰ δοὶ δοοοσά- 
ἰηκὶγ.--- ον. 14: Α ταΐ βίου ΒΒου ἃ ἀθδῖσθ ΟὨΪΥ 
ΥΥαῦ 18 ΠΘΟΘΒΒΔΤῪ ΓῸΓΣ Πὶδβ ΒΌΡΡοΥί, πο οσο. πε 
οδυτοῖ Βῃου]ὰ ποὶ ρσἶτο πἰπὶ Ἰυ ΧΌτΣΙο8.---οσΣ. 1δ: 
Τ86 ἀϊδἰπἰογοδίθα πἰ βίος τηδΥ, ἴῸγ [89 86 Κο οὗ 
γἱπαϊοδιίηρς δἰπιβοὶΐ, σοαιϊμὰ ἢΐθδ ῬΘΟΡΙῸ οὗ διῖ5 
τα δ} 008 ΘΟΠαυοί.----Α τι ὨἰδΒίοσ ταδὶ πᾶν ἃ 
Τορυϊαιίοι ἴῸΓ ἀϊδἰ ἰοτεβίθάμθαβ. [17 (6 Σὸ ἰδ ἃ 
ΟἾΔ Π6Θ [ὉΣ τηϑ κίηρ ἰδχο μαΐηδ, δπὰ οἱ {μ εχ- 
Ῥθῆδο οὗ ἃ ροοὰ πδιηο, Ἰοὺ Ὠἶτη ΒΌΣΓΟΠΑΘΡ {896 
6ἤἢ.8Π69.---ὕ7ἷ 61. 16. ΗΟῪ ἴοο} 188 ἰὺ 186 ίο Ὀοδδί οἴ 
βαγίηρς ἀοπο οὧὖὐ ἀυίγ,} ΤΠο ἰσθμοῦ (6 ΟΠοΘ 18, 
):}0 Ἰροῦὸ αἰδριδοοίῃ! ἰοὸ οὐν ἰσυδὶ. δα ὁ0Ὁ- 
βἰγαϊηὶβ οὗ ἀυίγ, ἰο τ 1 ἃ Ρΐουβ 8} ἔγϑθεὶΥ 
γὶο] 8, ΔΥο ἰγγοβίβε Ὁ1]Ϊ0θ.ἁ. “οα 88 ρυΐ τη6 ΒΕΟΣΘ᾽ 
“-ἰοΐπ ἰοῦσι δου ὩΟΘΟΙΏΡΔΕΥ (89 Τηληδῖοσ 
ἰο ιῖβ ἰαϊοδὺ Ὀγοωὶβ. Τὸ σοῦσο ἔγοιη ΟΣ, τ ἤδα 
ποὶ ΘοΙ 6116 ΌΥ ἃβ6 ΟΥ οἶον Οἱ ουχηθίδῃ 68, ἐδ 
8 ΥὙΟΥῪ αὐοβίζομθ Ὁ] 6 Ρστοοοάυγο.---ογ. 18. Ζ0ΥῪ 
ἴῃ βουυΐης αοά, δὰ Ὀοΐπς δβδβυγοὰ οὗ ἷβ Ἰουθ, ἷβ 
{πὸ τοδὶ βίγοη υ ἢ ρ γΟαγὰ. Α βρΏδο ΟΥ (818 
Δ Κ65 ἴγοθ δηὰ ΒΒΡΡΥ τηϊηἰβίογβ.-- ὕοσ. 19: 
{αὶ 71] ἸΔΌΟΣΤΟΥ διβθμοοθ ΙΩΏΒΗΥ͂ Ὀητὰ6 5 δὲ 
10 Κ4}}γ ἱταροδοὰ. Βεΐ ΒΘ η οδΠ ΠΘ ΟΥΟΡ ἂἀο ΣΟ ΤῸ 
18 ἷ8 ἀυ (0Κ9 χυὶϊ!. 10) ὁ οϑπποί 
Ροσΐοσια οὐϑὴ ἡμδὶ γγὸ ουρίιὶ.--- ΟἿΣ Ἰαροῦ 18 δὲ 
Ὀοδὲ ρἱϑοο- σουῖ. [5 βαυϊηᾷβ 80}}8 ποι βίη ἱσ ἴοο 
Ὀυνάοπβοιαο, ποίίπρ' ἴο0 ἸΟΥ]Υ.---ὅἴ ον, 20: Α 
Ῥίουβ ΠΙΔῺ ΙΠΔῪ ὍΘ ΙΩΔΗΥ δἰἀοὰ ; ἴὉΣ ποίδῖπρ ἴβ 
ΤΏΟΤΟ ΤΕ “018 ἐμ 8ῃ ἰδ9 ΤΔΥΒ δηὰ τόδ οὗ Ὠὲ- 
Υἱῆο π ιβάοηι ἰῇ [86 οχοουϊίοη οὗ 118 ἀφαείψζῃηκ. 
Βυὲ ὑπο ῖο ἱπ ἃ ζτοαδαὶ ἀἰδογθῶοθ Ὀοίνγοοι (6 Ἐο- 
Ὁ19 Ἰοκίὑπαδίο δοοοιϊιηιοάδίιϊΐοη οὗ ἐμὸ Ομ νι βεῖθ 
δηὰ ἰδ9 ΕἸΡΡΟΥΥ ὈΥ-ΔΥΒ οὗ που] γ ουμποΐπα. 
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Ὁ. Βυλονίαξίοη, ἰο ἐαγηδδέ δεζ{-ἀεπίαϊ αι (λο εοπαϊδίοη ο7 οδίασιπσ 4Ὁ. ἱποογγαρ Ν δῖε σγοιοη; αἀπα α τοαγηἷη δ 
σσαίπδί οαγπαὶ δεοωγίν. 

᾿ πάρτε ΙΧ. 24.---Χ, 18. 

Ὡ ἘΌΟΥ γὸ ποὺ ἐδμαὺ ὑμ0 0 ὙΜ1οΝ τὰη ἴῃ ἃ 7806 [Γ800 ΘΟΌΓΒΘΟ, σταδίῳ] τὰπ 811, θαύ οἢ9 
τοοοῖγϑί ὑπ 6 Ὀτῖζο 8.0 τυῃ, ὑμδὺ γ6 ΠΙΔῪ ΟὈίδὶα [γα] γ ἰΔῪ Βο]ά οὗἁ ἰύ, χαταλάβητε]. 

δ Αηᾷ ΘΥΟΙΥ Ιδὴ ὑμαὺ Βίγίνοι ἢ ΓῸΓ ἢ. 9 Τηλδύθυυ [σουύθηβ [ὉΓ ἃ ὈΥΐσθ, τὰ πέρι δ τω Σ 18 
ἰθιρογαῖθ ἴῃ 8}} ὑμβίηργβ. ΝΟΥ͂ ΒΟΥ α(ο ἐΐ ἰο οδέδί ῃ 8 Θουταρυ Ὁ]6 ογόνγῃ [ομδρίοϑῦ, 

26 στέφανον]; θὰ 1ὁ δῃῃ ἰμΟΟΥΓΌρΟ 016. 1 {ΒΟΥΘΙΌΓΘ 80 τα, ποὺ 88 πποογ δ η]Υ; 80 ἔρδιὶ 
21 [Ὁοχ, πυχτὲυω] 1, ποὺ 88 0890 ὑμιδῦ Ὀοδίϑι ὑπὸ αἷἱγ; Βυὺ 1 Κορ ὑπᾶον [Ὀθαὺ Ὀ]δοῖὶς δηά 

δΙαθ, ὑπωπιάξω}" ὯΥ͂ ὈΟΑΥ, δηὰ δτίηρ ἐξ ἰπίο βυν)οούίζοη [ϑηβίανο 1, δουλαγωγῶ] : ̓θϑὲ 
(μαὺ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ Ἰῃ68}8, ὙΠ Θη 1 ἤδγνθ ργθδορϑα [Ὀθθἢ ἃ μοι], χηρύξας} ὕ0 οἴοτθ, [ τηγβοὶ 
Βιιου]ά Ὀ6 8 οαϑίδγαυ [8 τοὐθοίθά οὔθ, ἀδόχιμος. 

Μοτϑουοῦ [Ἐτγ, γὰρ],2 Ὀτοίδτθη, 1 που]Ἱὰ ποὺ ἐμαύ γὸ βῃοῃ)ὰ Ὀ6 ἱρβοζδηύ, μον ὑπαὶ 
8]} ΟὟΥ ἔδέοτβ ογο ὑπάον 86 οἰοιά, δπὰ 8}} ρβββοὰ ὑβγουρῃ (ῃ6 508; Αῃὰ Ὑ76Γ6 
4}} Ὀαρεϊξοα [Πδἀ {ποτηδοῖνοβ Ὀαρεϊτοα, ἐβαπτίσαντο] ππίο Μίοδοβ ἐᾷ {πὸ αἰουά δηὰ 

8,4 ἴα (δο 8686; Απὰ ἀϊά 8]}] οδί [86 Βα βρὶ ἰδ] τηθαῦ ; Απὰ ἀἱὰ 4}} ἀτίηκς {16 βδιωθ 
Βρ ταῦθ] ἀτίηϊκ ; ἴον {ΠΟΥ ἀτγδηκ οὗἉ ὑμδὺ Βρ᾽ τυ] Βοοῖς ἐῃδὺ 10] οτοὰ ἐπ θτ [οαἱΐ οὗ 8 
Βρὶ γἰυπδὶ, ΤΟ] οσίης Βοοῖς, ἐχ πνευματιχῆς ἀχολουθούσης πέτρας: δηὰ ὑμπαὺ ΗΟΟΚ γγὰϑ 
Ογῖβι. Βαὶ ψ|} ΤΩΔΕΥ͂ [πλοβὲ, τοἰς πλείοσιν] οὗ ἰθπι ἀοα γχὰβ ποὺ πὸ] ρῥ]θδβοὰ : 
ἴοσς {80} Ὑ6ΣΘ ονοσί σόν [βὑγοποὰ δροῦΐ, χατεστρώθησαν ἴῃ ἐδ πὶάθγηθβθ. ΝῸΝ 
{8656 ἐπῖπρθ ἬΟΤΘ ΟἿΣ ΘΧΔΙῚΡ}68 [ὈΘΟΔΙῚΘ ΤῸ 8, τύποι ἡμῶν ἐγενήθησανἾ͵ ἴο 
ἴο Ἰηύδηΐ τὸ βΒῃου]ὰ ποὺ Ἰυδβὺ δἰ ΟΥ]] ὑπΊηρΒ, ΔΒ ὉΠΟῪ 8180 ᾿υδίθὰ; Ν 6 6 
[Ὀβοοπιο, γίνεσθε} γ6 ἸΔο]δίθτβ, 88 1οθγὲ βοῖωθ οὗ ὑδϑῖα ; 88 ἰὺ ᾿β χτίθη 6 ΤῊΘ ρθορ]θ 
βδὺ ἀόνγῃ [0 ϑαῦ δηά αγίηϊ, δῃἃ σοθθ ἊΡ ἴο ρὶαυ. Νοιυ 6 Ὁ Ἰοὺ υ8 οομητηὶῦ ΤΟΥ! δἰ, 
88 Βοῖθ ΟΥὨ ὑξθῖὰ οοϊηπι ἐϊθα, δηὰ 16]}] πη οὨθ ΟΔΥ ἰδτοθ δηὰ ὑπθηΐυ ὑπουβδηά. 
ΝεΙΒον Ἰοὺ τ ἰορύ [ραῦ ἰο [86 {Ὁ]] ἰοδί, ὑγγ Ὁ}, ἐχπειράζωμεν)] ΟἾτῖδε,1 δὴ βοσὴθ 
οὗ ὑμθπὶ 880 ἰθιιρίθα, δηὰ σψογθ ἀοβίσογοά οὗ Ββοροηΐίβ. ΝΟΙΟΒΘΥ ΤΩΌΤΙΠΠῸΓ Υ6, 88 
δοῖμα οἵὗἨ (μθῖλ 4180 ῃθγπιυγθα, δὰ πότ ἀοϑίγογοά οὐὗἁὨἨ (86 ἀοβίγογοσ. ΝῸΝ 
8] [ςοπι. 8111} ὑμβοθὸ ὑδίπρβ Βαρροπθὰ πηΐο ὑδθπιὶ ΓὉΓ ΘΏΒΑΙΩΡΪ98 [{ΥΡ]68]}γ, 
τυπιχῶς }: δῃᾷὰ (ΠΟΥ͂ Δ΄Ὶ6 Ἡν6Β [ὉΓ ΟἿΥ δατηθηϊ οι, ἀρου Ἡμοπὶ [δ 6 θη 8 οὗὨ ὑΠ9 
ποῦ] ὰ δῖὸ οὐ [1αδὺ οὗ ἐδ δρθβ δῦθ δοῖηθ, τὰ τέλη τ. αἰώνων χατήντηχεν,}. 

12. 183 Ὑοτγοίοσο Ἰοὺ ἷπι ἐμαῦ ὑιη ΚΟ  ἢ6 δίδη οι ΔΚ μθοα Ἰοὺ ἢθ [8]. Τῆθγο ΒΔ 
ΒΟ ἐθτηρίδίϊου ἰδίκαη [{τ|8] βοϊζοα ἀροῦ, πειρασμὸς ἐέληφεν] γοι θυὺ Βα 88 18 οοτα- 
τη00 ἰ0 ταϑὴ [ἢπιηδλη, ἀνθρώπινος}: Ῥαὺ (οα ὦ ἰαἰ μα], το τὙὶ}} ποῦ βυῆον γοῦ ἴο 
Ὀ6 ἐοταρύοα Δρονο ἐδιδῦ γὁ6 ὅτ δῦ]; Ὀαὺ ψ}} ἩΠῚ} [1 (86 πι!αϑὺ οὗ (Τ γπάκ]6), σύν 
τῷ π.7 [86 ἐοτηρίαϊοη 8180 τῆλ ῖκθ ἃ ὙΔΥ ὕ0 6808}6, ὑμδὺ γ0᾽2 ΤΗΔῪ ὈΘ 80]6 ἴο ὈΘΆΓ τ. 

"»"»"  ῷ οο . Φὸο βακῶ ῥπαα 

ΤΥ̓́αν. Ζ1.-- ΤΔΟΛον ον Γ δε ὑποπιάζω, Ὀπὶ ἔδο Ἀθο. δὰ Ζαοληιαπη, ἴῃ δοοογάδηοο ΜΠ ἴπ6 πιοϑί το 010 ΜΒ, δυο 
ὑπωσιάζω. [Α. Β.ΟΙΡ. - δῃὰ δὲ; παπᾶ). παῖ ξ. τήν συγαίνοθ, Οτΐε., ΕΡΗν,, (οοο ΜΆ.) Οἢγγο., Τμβοοάϊξ., ΤΘορΉγν!.. (ἄσπι., 
βανο ἐπσρῖδ ὑρτὶ Ἐ.0Ο.ὄ Κ.1... τὶ πλοτὸ ἐμαπ 80 ουτείνοι, Βαοοῦ.. βοζαρ.. δηὰ ἃ πῦον οἵ οὐρίοϑ οὗ ἔμο γϑοὶς βαΐβοῦυ, ἔδυ 
ἰμ6 δοτίς ὑποσιάζω. Ὦ. (ϑτὰ Βαπα) Κ.., δὰ ἃ πΌτΩθΟΣ οὗ συγδῖνοα δὰ ἘΔίδογο, μᾶτὸ ἐἶι9 Αἴτο. ὑποπιέζω. Τπὸ Τ,Διἢ 
ὙΠ] ῈΕ͵8 δ γοτϑίοπὰ ἄο ποῖ οἸΘΑΥΥ ἐπάϊοδὶθ ταὶ τοδλάϊως {ΠΟῪ [ΟἸ]οννθά ; ἔππον μανθ οαϑέξσο (γ}ᾳ.) σι δ)ίείο, πεποενο, αϑῖέρο, 
αἰνὶ ἄσχεο. ἰδύονε, Δία Ἀεΐ απὰ δαγὸ ἀοίθπ δὰ ὑποπιάζω. Αἴενεν ΤΠ Κα ἰΠδλὶ ἐπ ὶθ τίει αιοα ἴῃ ἔδο ϑΥτοῦ οἴ βομ)θ 
ποι 52] ἱγαϊιδεγθοσ, 0 τοῖα ὑπ πί(ἢ ὦ 'ψᾶῶϑ σοπείνγο. ΤῊΝ νογὰ ὑκωπκ. ἰθ9 ἑουπά, Βονέουοῦ, ἴῃ οἸδδείο δηὰ Ἠδο!]οηίδεὶο 
Ὀτρεκ (Κοδί δου Β ἱψεχίοοῃ), βηἃ ὀοσῦΓα δῖ8ο ἐπ ᾿Όϊκο χυί!!. δ.0. ΑΔ δὴ δχζοπίβεϊς ρΏγαθο, ἰξ δϑοῖϑϑ [0 ϑδοοογὰ ν)6}} τ 8 πΌτα- 
ὑεῖς οἵ ἐχργενδίουν ἰη ἐπὶδ αὐῤιθφα δ υτπεφρ Τὴ ἘΠκΊ ἢ οτγ εἶοα δγθ ππλη ποτ 8}. δἀὐορίοᾶ ἰ..--Ο. Ρ. Υ7.. 

2 . Χ.1.--Ἴ πιο 66. δ δέ ἰπσίοοά οἵἉ γάρ, ναξ ἔῃ ορροαϊ(ίοη ἕο ἀοοίδὶνθ δι που εἰθα. ἘΠῸ οἴἰδαρο οτἱ αἰ βαῖϑα [ἢ ἃ ποίϑ-. 
ἈΚ πἰεὰ τεερμοαῖ ἴο ἐδ Ῥυοροῖ σοηποοέίοη. 

8 γες. 2.--πελιλαηπ πα ἐβαπτίσθησαν, οἱ ἐμο δι μον μοί ῥα. δὲ ηοί ἀφοίοῖνο Μ55.; γδηὰ δὲ ἴδ τόσο ἀϊ οη γοϑάΐῃ 
ἐβεντίσαντο (οὗ ἴῃ Ἐδο.) ἀοδοττοα (9 ργοΐδσσθομποθ. [ΤῊΘ Ῥαδείυθ ἴογηη ἰδ ἸΏΟΓΟ ἀϑδῦδὶ διηοηρ ΟἸγίδιίδη γί ἴοτα, ΘΒ ρ οί ΑΙ 
ὙΠῸ τοίθεσηοο ἰο ἐπῦχαϊ Ὀδρι δ. κοά 5 κίνση ἔπ Α. Ὁ. Ὁ. ΚΒ. Υ. Θ. Βιπαϊξ. κπὰ 1δ ουγπῖνοδ: δαξ ἔδο τοῖο οτῆχ [5 αἰαϑιοα 
ὑῳ Β, Καὶ. Οτία., ΟἘγχο., δηὰ οὐδογα, ἰὼ γϑοίργοοδὶ οἰκο  ἢεδνείου ντῶϑ ἀδειπβδα Ὦγ (Π86 Αροϑί θ᾽ 8 φῃγροθο, δηὰ ποϑᾶ ποῖ 
ἵνιτο νοῦ οὕὔδηςο τε ἶ τοραᾶτά ἴἰο [86 δι δ)δοὶδ οἵ [011ς αριδα. ἸΤἘΒΘΟΡΌΥΙ. εκἰνεθ ἐβαπτίζοντο, δηὰ 188 οοπῆγιιδ 119 
εοηεεῖπτο (πὶ ἐβ αν ἵχθ8 ἃ οογτοοίίοη.--Ο, Ρ. Ὑ.1]. 

ΕΥ̓́στε. 2, 4..--Ἐπὸ αἰ ἥθτοης ροοίείθηδ μέντοι ἴο (ῃ6 ποτᾶφ πι γσεβοα ὃ δπά 4 Ὁγ Δηοτοπε Μ55. ἤατνὸ Ὡο αἴμεῖ ἘροΒ ἴδ 
ϑοβδθ οὗ ἰδο ποῖ ραύδεμο (806 ΤΊ ϑοδβοπήον). ΓΑ. Ο΄. οἱ αἷ.. οἴ! αὐτὸ, αιὰ ΒΙπαῖί. οὐ τό αὐτὸ. Β. Ο. (2 Βεοηά) α΄ 4 

ἔ, μυϊ ενενματικὸν Ὀοΐίοτο βρῶμα, δῃὰ Α., τὶ βομλο ουξείτοδ, ρυὶ σνένμ. ἔφαγον. υεΐοτο βρῶμα. 1 {πὸ πιδῆῃοῦ ἰἢ 
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ν. 4, Α.. εἰ αἱ.. οπιὶ αὐτὸς Τῆο Βδο., ψί 8 Ὁ. Ἑ. Κὶ. 1,., εἰ αἴ. ῬΊλοο πόμα Ὀοίοζο πνευμ. ἔπιον, ἩΠ119 Α. Β. Ο᾿ Βίηαίξ, α αἱ. Ρίκοο 
ἐν αἴογ τποϑὺ νογὰ8. Ὧῃο 6. 4180 μυϊβ δὲ ἐπ πιϑά!αῖο! Υ Ὀυίογο πέτρα, 1|1 4. Ὁ. ». (2 μαμὰ) Κα. 1..) διὰ βοῖμ μαι Γίστις 
Μοϑ νυῖ ἢ 0 ουΓεΐνοα οὗ ες δι Ποῦ γ.---Ο, Ρ. Ὁ... 

δ νοτ. 1.--τπκῖοδα οἵἩ ὥσπερ, [6 90. ΒΑΘ ὡς, δαῖ 1.15 ῬΥΤΟΌΘΔΌΪΥ 4 οογγϑοϊίου [0 ΘΟ ΓΙ ἴο {116 ΤΏΟΤΟ συμ} πυγά, 
[ γογ. 8.---Β. 10. Ε. δίμαιθ, οὐνἶτ ἐν υϑίονο μεᾳ, Ὀυ1 Α. (. Ὁ. (28 μὰ 8 Ἰωμιὰ) Ε.. Καὶ, ἰ.. ἰηνεγὶ ἰ’.--ΟΟΡ 
γον. 9.---Δοπδηη δηὰ ΔίοΥ ΟΣ ᾶνο κύριον ψΊ} Β. Ὁ, [8 μυαίτ.}, θὲ «1. Μογὸν τηϊηκὰ τινὶ Χριστὸν 41 θεὸν (Α.) δζο αἱ. 

τοπρίθ πιδάθ ἴο δχρίδίῃ ἴῃ ἔγιιο ἴοχῖ. Βαῖ ὀνθῃ ἰΐ Χριστόν πιὰ )»εδῃ [8 ἴγυυ τοι ΐης, ἰἴ οὐ} ἃ ΘΆΒΗῪ ἤμτο ρίνοι οὔεμοο 
ἴου δοιπο, ἢ αἀἰὰ ποῖ 866 υν Ομ γίδὶ ὍΟ.1. θ6 Το ρῦθα θείοτο Ηΐ8 ἰυσιγηδίιου, δηκἱ κὸ 11 πεὲσυΐ ανο υσςαδίομρα ἔδυ ἐ8ϑ0ῖ- 
εἰοη οἵ κύριον. [ΠΠ|0 ΟὨἹΥ δι υυγί 1.8 0 θεόν ἃΥ0 Α.,ὄ ἴνο ουγδίνοθ, ἵἴνο ΜΕ8. ΟΥἹ {ἰνὸ 81ν.. ὦ Βεάμ. Χριστόν ἴθ βΒθορὼ ἀ ὺΣ 
Εἰξευΐν, (Εος.) δελοῖς,, ἀε Ἡποίίς, Οείαπάεν, Τύξολ., Βίουπι εία ἀπὰ Ἡνονταξιοογλι, ἀἴλον Ὁ. Ε. Ε΄ (. ζ΄. 1... ἃ παν θοΥ οὗ ουγείτι, 
[Πο 1ἰαϊ., γα] κ.. Βγγ. δπά οἵδοῦ νϑυβίομα, δηά Τποοάϊ,., Μαγοίοη, Οἤγγεη., (Εσιπ., Το ΡΉΥ!., ἴτθη., πη θονθγαὶ 1,διὶη Ἐκίμετα, 
«Αὐονὰ δπὰ δίαπῖεν ῥτοΐεν κύριον. ἐδ τβόγοὸ {ΠἸ|κ ΟῚ Υ ἴο ὕὉθ ὀχρι αὐ υγ ἴμὸ ἱμεογοη οἵ Χριστὸν Δ θεόν ἔγυῶι {πὸ πιισκίη. θη 
ἴπο υἵδον δπη6, τ Ποάσε τι ηΚ8 Χριστόν 9 Ἰπογὸ αἰ σου} 1, δῃ ἃ κῸ {Π|6 πιοτὸ ργοναυο γεϑάις, δὰ τἰναϊ “ ΤΠ116 τῆνθ τυπὰμῖ8- 
τἰοὴ 88 δἴγοηςς ἴ0 σἤδηρο χρ. 1Πἴ0 κύρ. ΩῸ ὁη6 ΜΟυ]ὰ ὕο ἀἰδρουδά ἴυ γνυϊ ἴθ ἴογηνοῦ σοῦ Τὸν {Π6 Ἰαἰίον." ΜΘ ζοὰὶ ἰιαε 
ὕυθϑϑὴ δον ὑσὶ ἢ χοροὶ ἴο {{|666 γαγίουβ γοδάΐξβ οο δοουυηΐ οὗ [Ππαΐν νυρροποὰ Ὀεδείημ προ {116 ργούχίἠίθῃοε οἵ (πιεῖ, 
διὰ Βρὶρῃμη 8 ἀθο8 ποῖ Ὠθοϊΐαῖο ἴο ΡΝ δοῖ!9 ὙΠῸ δὴ ἐπ θη είο.) διϊοϊ Ποκίίου ΟἱἠἨἩἁ ἴμ9 τοχῖ,.-͵ὰὸ δ γ8: ὁ δὲ Μαρκιων 
ἀντὶ τοῦ κύριον Χριστόν ἐποίησεν.--Ο. Ρ. ΥΥ.]. 

δον, 9.-ΤΠὸ ος. ΑἴΟΣ καθώς Ὠδδ καὶ, ὑυὰὲ [29 δι: ΒοτίΥ ἴον εἰ ἰ5 ἴοο ἴδ00]6. [Α. Β. 6. ἢ. Ε Αἰνναῖ!. οὐ [ξ. Ἐπ ἢ Π}6 ΟΕ]7 
Ὦ. (84 πιπάὰ) Κ. [,., εἰ αἷ., ἘΠ6 βὅγΓγ., ΟΠ ΓΥδ. δηά ὙΒοοαϊ. ἰηδογῖ Δ, 1 ττὰβ ὈγΓΟΌΒΌΪν ἰππδογίθαὰ 88 πιο 808] Ὀεῖοτο καϑως, 
ὙἈὯΠ10 (ἢ 6 ΟὨἹΥ τϑαδοη 10. [15 οπι ηδίοι νου πανὸ ὕεθ . [0 σομίογηι ἴο νϑγ. δ.-α. Ρ. δ.1. 

9 γογ. 11.---Τὴ9 Εις. ὯΔ8 πάντα εαἰἴον ταῦτα δὲ, Ὀϊπὶ ἰξ ἰ6Θ νναητίης ἐπ Β.. Ος, εἰ αἱ... ἀπὰ δα8 αἰ εγοηΐ Ροεξὶ ἰομβ ἰη ἴδο εθῦ- 
ἴθηοθ, ἔππ:5 κί σίας γοαβοὴ ἴο δυδροοῖ {παῖ ἰἴ τηυβὲ Ὀ6 δὴ δα αἰτίου. [Ὁ. Κὶ. 1... ΜΠ ϑΟΎ ΓΑΙ τϑγϑίομδ κοι [Δί ΠΟΤΕ, ἱποοτί ἰἰ, δινὶ 
Ὁ. ΚΕ. Βιίμδίς., διὰ ϑοῖὴθ υϑγδίομα διὰ Γβίμοσβ, Γομὰ: πάντα δὲ ταῦτα.--Ο. Ρ. Ὗ.1. 

0 γον. 11.--αολπιαππ ᾿Ὰ8 τυπικῶς, ἀὰ ἢ]6 τοδάϊηρ ἰθ Ὑ16}} βυιδίδ θα. 1 [8 ῬοβϑὉ]9 [αἱ τύποι (Β6ς.} [8 δὴ δἰ ἡοπιρί ἴὸ 
ὨΑΚΟ [9 ΡώϑθακΘ σοηΐογῃν ἴο γογ. 6. [δον δῆ η 8 γεβίηρ ἰθ δυρροῖθα Ὀγ Α. Β. Ο. Κι διμιαῖτ., δὺα ϑοηὶο νογεϊοὴδ δηὰ (δ οσε. 
.--Φ. Ρ. ἵν. 

1 γεν. 11..- θο. [486 κατήντησεν, Ὀυπὶ Σαοΐμα. ἀπὰ ΤιροΝ. ΒΑΥΘ κατήντηκεν. ΤΟ Ἰαϊίον 8 Ὀστίοσ, Ὀπὶ ΡΟΤῊ τολάϊηκο τὸ 
κοοὰ δυϊμοτίτίο6. [Β. Ὁ. Ε. Κ΄ α. διπαῖί., δρὰ βϑοπιο ατοοὶς ἔδίμογθ, ἢδνο 1}}0 μογίεοϊ, πὰ θυ ον δὰ ΑἸτΌγὰ τ πκ ἴδο Οἰμοῦ 
ἢ ἱπείδποο οὔ ἢ 6 αἰἰογαϊίου τὶ ἢ ΟΡ δῖα ΠΟΙ ΣΒΟΝ ππδὰθ οὐ πὸ ρμογίοοϊ ἰθῖο [μ6 δοτίβί ἴση. ὙΠῸ ΟἾΠΕΥ π ογὰ, ποπεγετῦ, 

πο Ρεγίοοὶ.- -ο Ρ 
ΤᾺΆΥ ὉΘ Βἢ ΘΟΌΛΙΥ 1 Ὁ ἱπαείδηοθ οὔ [6 

 Υγογ. 13.- -ΤῊ9 δα. 

ἰογαϊίου μοι ἴῃ ΑἸοχαηάτγίαῃ οΟΥἰΓ(5 ΓΥΓΘ ΘΓ. πιδὰο οὐ {86 δογίδί ἰῃῖο 

ἰηδογίδ ὑμᾶς δἴϊοῖ δύνασθαι, Ὀσὲ ἰἰ [8 ΓΘΘΌΪΥ κιιδίδί δ, δηᾷ ἰΐ ἰΘ Ργοῦ δὴ) δ ΠΟ Ὠκ ΓΑΙ στξ- 
ξοοϊοά ὕν 16 οοπτοχὶ ἴογ [Π6 συπιρ!] οἐίοη οἵ [Π:|0 δοη86. [1{ [8 ὁδῃςο]]οά Ὁ. ζπολπι., Τιδοῦ., Αἰ)ογαά, διαηίεν διὰ Ἠϊτάεισ. αἰἰεῖ 

Ἁ. Β. 6. Ὁ. Ε. Ε΄. 6.1. Βίπαί!., ἀπ ὰ πιοοί οὗ [86 γοσϑίοην πὰ Εδίμογε.--Ο, Ρ. ΥΥ.]. 

ἘΧΕΘΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γπββ. 24-27. [Ηδνίηρ ἴῃ μο Ἰδβὶ σόσθὸ (28) 
οὗἨ (μ6 ῥγονυΐουβ βθοίο πιρῃἰϊοποα, 88 6 86- 
οσοπαὰ σϑᾶϑοη [ῸΓ {89 Γοῃπυποϊδίίοη οὐ Εἷβ γἰ ἢ 8, 
πὲ ἀοδβῖτσο (μαὲ ᾽6 πιϊσῦ ἐμ ΟΓΘΌΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ΡΘΓΙΔΚΟΥ 
οὗ 86 Θοδβροὶ τι (Πο86 0 Ἰαδογοαὰ ἴογ, ὮΘ ποχὶ 
Ῥτοσθθά8] ἰο Ὀγίπᾷ Βοπιθ 10 (μ9 ΘΟ ΒοϊοιΒη688 οἵ 
.ἷὶα τοδάρθτβ ἰμθ9 οχίϑηΐ οὗ ἱἐπδὶ 86]{-ἀθη8] δὰ 
οδυῃϑδὺ ΘΠ ΘΔ ΥΟΡ ἩΒΙΟῺ 18 τοαυϊβὶο το γ᾽ ὑπὸ ζ0]} 
αἰϊαϊηπιοηὶ οὗἨ (80 Ὀϊοδδίπρ ἢ αποβίϊοη. Τ}ιῖθ ἢθ 
ἄοοα ὉΥ 8 γοΐϑθγοηδα ἴο ἰ68 αἀσϑοΐδη ζαπι6 8 ν᾽ Ϊ ἢ 
Ὑ6Γ0 δοϊοὈγδίοα πὰ ὑμὶν υἱοϊηϊίυ, υἱΖ., (86 [δ ἢ- 

τηϊδΔ σΏΠ168. {΄ [υπυϑὺ θ6 τοι δογθα ἴῃ Σοδά- 
πα (6 Αροϑέ]θ᾽ Β δ] βίοῃβ, {πὲ ἔγοπι 8.6 παι! 8] 
Θμδυδοίου δηά γοϊϊχίου οὗ {16 ατοοῖκβ, (986 σα 68 
ἀονί νοὰ δὰ ἱπιρογίδηοο ὙΠ16 8 Ταϊδοὰ ἐμ θῖὴ ΔΌΟΥΘ 
116 ἀορταάϊης δβϑβοοϊδίϊοπβ οὗἨ τιοάδϑγη {ΐπηθ8. 
Ἦον ᾿ἰηΐθηβο δὴ ἰπίογοδὺ 0.686 οοὨ θδβίβ δὲ}}} ὁχ- 
οἰϊοὰ πιλῪ Ὀ0 8608 ἔἴγοιῃ ιυθίοηΐαβ᾽ στορΐο ἀ6- 
βογὶρίίοπ οὗ ἰμ9 δῴΌ;Υ οὗὁἩὨ Νοσο 'π δἷβ ἀβθβίσϑ ἰο 
δβυοοροα: δὴ οχαρβεγαίϑα ἱπβίδποθ, ἀοαί]688 ; 
Ραΐ γοῖ ΠΠυῸδίγαινο οὐὗἁἩἨ 89 σθηθγα) ἔθοϊηρ. Τδὸ 
δίαάϊιπι, ΟΥ Υ66- σΟΌΓΒΘ, οΥ̓͂ Ὑ δὶοἢ ἈΘ ΒΡΟΔΙΒ, νγὰβ 
ποί 8 ΤΏΘΓΘ Γοϑοῦὶ Ὁ Ρυ ]ὶα διηυδοιηθηΐ, θὰ δ 
δἰυιϊοδὲ βαογοὰ οἀϊῆᾶοοθ, πάθον ἰδ ἰυίοϊαρο οὗὁὨ ὑπὸ 
Ῥαίγοι ἀοἱίγ οὔίδμο Τοπΐδη ἰτὶ 68, δπὰ δυττουπάοά 
ὉΥ (λ6 τπιοβί βοϊθϑιμη σϑοο ]θο(ο0η8 οὗ ἀγθθο6, ᾿(8 
ψ106 πιΔΡΌΪΟ 868 8 υἱ δίς Πἰἶκ6 (86 ἔουπάκαιΐοι οὗ 
8. ἰορὶο ἴῃ ἐπ 9 ΖΡΎΘΒΒΥ 51006, Β6ΓΘ 8. οὐ 1} 
ΤΆΔΥ 58.}}1 θ6 ἰσϑδοϑὰ, ὑπᾶὰθν ὑμ6 βδάον οὗ [86 Βιιρο 
Οονίηὐμῖδη οἰϊα 6), πο ἢ σαδτβ [86 Θαίσϑηοο οὗ 
{π9 Ῥο]ορουηθδυβ. 06 σασε, ἱὰ ποῖ 811} γαῃ ; 
(89 Ρυρὶ ! ϑι16 δοπίοδίβ, ἴθ τ μίοῖ (ΠΟΥ͂ δίτουΘ ποί 
4.0 δεαί ἰἦε αἵν,,᾽ πότο ποὺ ΤΟ Ὁ ΘΧΒΙὈΪ(10}8 οὗ 
ὈΟΑΣῚΥ δἐγοησίμ, θαϊ βοϊθαμμ ἰγὶαϊθ οὐ {86 Θχοοὶ- 
Ἰθῆσο οὗ (16 σοτηροίϊξίοτβ πὶ {89 “ σΥπιπαβίΐο τί, 
Ὑν δ οἢ. τγὰδ (0 ἐμο ατϑεῖκα ὁ 96- Βα] οὗ βαμπιδι ϑᾶυ- 
οδἰΐοη. Α58 ἰμ6 ῥγίοπάβ δηὰ γοϊδιϊνοβ πδιομποὰ 
τὶς ὈγοΔί ἢ] 688 ἱπίογοβί ἐμ6 ἰββυα οὐὗὁὨ ἐμ σοηὐθϑβὺ, 
ἐπ 6 Κπον ἐμαὶ {86 νἱσίον του]ὰ Ὀ6 δῃάοὰ ἀονῃ 

ἰο Ῥοβέθυ γ ΒΥ Βανὶπρ πῖ8 Ὡδίηθ βαρ ἰῃ (μο89 
ἐγ αμηρμ δὶ οὐθ8, οὗ τοι Ῥίπ δ᾽ Β δγὸ ἴμο οχίδῃί 

τη 6], πα δἷΒ ᾿ἰΚοποδ5 δορὰ ἴῃ {8ο Ἰοηξ 1186 
οὗ βιαίι! 98 ν" ἰοὰ Τογπιοα {86 ΔΡῬΧΟΒΟΙΙ ἰο (116 80}8- 
οοπὺ ἰθρ]ὶθ. Τηθ “ΡὈΥζθ᾽ λοι δ ψ0Ὰ ἔτγοπι 
116 δΔρροϊπιοὰα πᾶ ροθ, ν]ο Βαῖ ἴῃ βίαίϑ δἱ {86 οῃά 
οὗ {6 σΟΌΓΣΒΘ, τ᾽ 88 ΒΌΘΙ 88 σοι ]α αν ἢ 50 ΏΟΔΠ 
ΟΥ̓ΤΠΘΓΟΘΘΠΆΓΥ ΤΠΟ(ΪΥΘ6Β; 118 ὙΘΙΥ ΒΡ] οἰ ἐγ αἰϊοκιοὰ 
115 αἰ ΚΠΙΥ ; Ὁ 88 ἃ ρα υ]απά οὗ (})λ6 ατϑοῖδῃ Β᾽η6, 
Ὑ ὮἸΘἢ 8.1}}, ὑπ ον 118 61]888:6 8] π8ηι6, ο]οἵ 68 νι ῖϊἢ 
1.8 ᾿ἰχλὶ κγθοθῃ Το] ρα (89 Ρ]αὶμ8 οὗ {}:6 15. Ππι88, 
δηα ἩΈΪΟ. 88 ΤΠ θη ΘοΟηϑοροχαϊρα ἰοὸ {δ βοδ-οά, 
διυουμαὰ τ᾿ 1086 (ΘΠ 016 118 σγονοϑ πΟΥΘ σαί μογοά. 
(8οο Οὐ θοατο δηὰ Ἠονβοι, 20).--- 9 δρ- 
Ῥ᾽Ἰοαίϊοη οὗ 186 τοί ρθ ον οὗἉ {Π6 Υασα ἰ0 {16 ῬΓΟ- 
Ετοδθ οὗ 86 Ομ βίῃ, ὮΘΥΘ ΟΘΟΌΓΧΒ 100 {Π6 ἄγει 
εἶθ. Αἰου γα 8, ὀο ραν ῬΒ ]. 111. 12, 14: 3 
Τίηι. ν. 7, 8: ΗδςΌ. χὶϊ. 1. ΚΞΤΑΝΙΕΥ].- - ον 
Υγο ποῖ.--, δὴ δΌγυρί δηὰ ἤοτοὶ Ὁ] 6 ρροδὶ ἴὸ ἃ 
ΤΥ ΑΥ ἵποί, δηλ οχοῦΒ ἴο τ 6 ο886 ἴῃ παπᾶ, 
ἔγδαρσηὺ πῖϊθ ΟὈνουΒ ]168801}}ἅ---ἰ αὶ 8.080 
ὍἘ8Ο στῆ πὰ [89 χϑοθ- ΟΟὔΣΒΘΟ. --- Η6γὰ 18. 1.16 
ἄτβι ᾿1Ἰυδἰγαίΐοι.---ἰ 6. στο (ὀρόμος).--- τ 8]}, 
πὶ οἹΘ στϑοθένϑῖδ ἴδθ ῥσχὲξϑ 7---Ἴ8Ἐὸ βρα- 
βεῖον ἰβΒ ἰμ6 ρῥγὶζο (ᾶϑλον) ἀναγ οα Ὀγ {Π6 ΑτῸΪϊ- 
ἰὰν ( ΠΡΕΠΤΩ; { 1αἱ., ὀγαυΐμγα, [πὲεν. 1. 7, 
ψθη060 ἴΠ6 ΕὨρΙΒἢ, “ὁ Ὀγανο.᾽" ΟΒΌΒΤΎΟΕΤΗ]. 
Το Ροϊπί ἐμδὺ8 τηδὰθ 18 βίαιοὰ γ Οβίδπα δ ἰὰ ἰδ 
ῬΥΘΟΙΪΟΑΙ] ΤΟΙ ΔΡΚΒ: “ΤῊῺῈῸ ἀδῆρον οὗ ζαι]ἕἔηρ οἵὗ 
1810 θη οὗἩ ΟὟΤ ἴδὶξΒ (Πγο᾽ ἃ Ἰδεκ οὗ γογεϊδίεπὶ 
ΘΑΓΠ ΘΒ 688---ἰ Β ἴΑΥ26 ΠΌΤΩΌΘΡ οὗ ἰδ ς οα] θα, δπὰ 
ἰδς ἔενν ἐμ δὺ δτὸ ΘΠ ΟΒΘΏ ; ΟΥ, 88 ΠΘτΘ ΣΟ ἷπῇ 05 
(19 ΘΟΊΓΒΟ ἀοοθ8 Ὡοΐ ΘΏΒΟΓΟ (10 ὑγὶσθ, 80 δἰ πιρὶθ 
ΘΟΙΡΘηἰοϑθὲρ ὙΐΪΓ ἰθο86 ΠΟ ΔΓ βί σι ἱπρ [07 
ΒΔ ΓΟ. ἀ068 ποὺ ΘηΒΌΓΣΟ ἰ[8 δι᾿ αἰ πυγοηὶ."".-- Πόσο 
86 Ὀτίοῆν δηᾶὰ ζογοὶ ὉΪΥῪ οπ͵οΐπβ.---. τὰ τμδὲ 
γθ9 ΙΏΔΥ ΟὈϊΔίη.---Τὴθ δἰπιρὶ δὲ ἱπι σργείδ σου 
6 σὸ ου]ὰ Ὧθ ἰο0 τοῖν οὕτω, 80, ἰο ἕνα, ἐλαΐ, ἱπ 
180 80η86 οὗ ὥστε, 8: “80 Τῦῃ 88 ἴο οδίδίη. 
Βαυΐ ἐὺ σονίδι εν πουϊὰ Ὅ6 ΤΟΥ ἰῃ δοοογάδησδο 
ὙΠ ἀδδρο (0 τηδῖζο (86 ΣΘΙΘΡΘΩΟΘ ἰὸ δὲ ῬΓΘ- 
οοάθα: “88 (δὲ ὁγ6 ΓΌΏΒ Ὑ1|0 οὈἰδίπα {8ὸ Ῥτῖξο, 
80 ΤΌ γ6 ἴῃ οτά δ᾽ ἐμαί γὸ τοδὺ οδίαἰη." ΓΑΪοσά, 
ΟὨ ἐμθ ΘΟΠέΓΘΤΥ, παδῖζοβ (ἢ 9 8]] βίο τηοτθ Κ68- 
ΘΓ]: “ΔΙ͂ΘΥ {Π|8 ΤΙΔΉΠΟΓ, υἱΖ., 85 ἴδ Ὺ σο τς 
8}}, σοῦ οπαάεαυογίπρ (ο δὲ ἰδδ οπε τολο ελαϊζέ γεοεῖνο 
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(δε ρτίζε; ἴον 89 δέβουβ βίσῖνθ ἃ8 ϑϑγποϑι] Ὁ ἢ8 1 4).---ἰὴ νον. 26 ,, 6 ΓΒ ΠΟῪ ἰο δΡϑαϊ οἵ Ὠΐτω- 
86. -Ἐὸ οὕτως 18 ῬΥΘΘΟΌΓΥ Ῥαγίϊου τὶ ζεὰ ὈΥῪ 
οῃ6 ροΐηΐ οὗ 1 δι] οίθβϑ᾽ ργορδτγαιϊΐοη Ὀθὶπρ ΒΡ0- 
οἰ αἰϊεροὰ ἴοὸΡ ἱμοῖὶγ ἱπιιϊδιΐοη . ΑἰοΣ 
“ρδιδίη,᾽᾿ ἴ86 πτογὰ “ ρΥἱζο᾽ τηυϑί ὃΘ ΘΌΡΡ]1]6α ΔΒ 
(86 οὈὐεοὶ υπάογδίοοά. Τἢδ υ86 οὗἩἉ ἱπ6 καταλα- 
βεῖν ϑαχαοθὶθ 0 ῬΘΥΒΟΠΑΙ οἴδοτί βδιονπ ἴ {0 
ταδίϊοτ, ΠΓΟΡΔΙΪΥ : ἰμδὶ γ80 ΠΙΔΥῪ Βεΐζθ, ΟΥὁ σ,͵ΒΒΡ, 
δε ρτῖχο; ᾿ 88 'π1 ΤῊ. νἱ. 12, ἐπιλαβέσϑαι, ἴῃ ἀ18- 
Πποίϊοα ἤγοτα τ οι ἐμ 6 Βἰ πρὶ λαμβάνειν νου]ὰ 
ἀοποὲθ ἐδ βιοτὸ γϑσϑί συ ρ, οὐ δοσορίϊηρ {μ6 ἰπἰης 
Ῥτεδοπίοα, διε γοοοιϊητηοπάδίϊου δοσογα ΡΥ 18 
ἴο 8 οι γ89 οὗ σοπάποϊς σοτγοβροπαϊΐηρ ἰο {μ6 Ἰαυα- 
αὐΐϊο Γδοο οὗ πἶπι ψγὰ0 τῖπδ (86 νἱοίογ᾽᾿ 8 τγοδίῃ, 
ἱπ ογάθν ἐπα ΠΟῪ ΤᾺΔΥ οὈδίη Ῥοββϑββίου οὗ β4]- 
τοίου, [Π|Δ ὺ “ ψοτὶς ἰὶ οὐἱ᾽].--ἰδιὶ ἴοῸγ (818. δἢ 
ξαγποϑὲ 86]{-ἀοηγίηρ ΘΟυΓΒ6 τνῶ8 Τγοαῦϊδὶϊα, μ0 
ΔΟΝΒ ἴγοτα ἐμ ΘΟΧΔΙΡ]0 οὗ (6 σοιῃ δἰ δΠ 8. ---- 
ΠΟΥ ΘΥΘΟΥΥ͂ ΟὨΘ.--Ἴὰὸ δέ, ποῖο, Βρθο 68, 
τείογτίορ Ὀδοῖς τὸ οὕτως. Απάὰ (ἢ 6 ΘΙΙΡΒΔΒΙΒ ἰ8 
οἢ τᾶς, ἐσέ ὁπό, ἰυ8 Βδονὶπρ οὕτως, 80, ἴ0 
τοίου (0 ἐπ πάντες, αἰἱΐ, “ὨοΟ τρέχουσεν, τη. 
Αιροβὺ].---᾽ἰμᾶαὶ αἰἴχίνθε.---Τ 9 σΘΠΟΓΑ] ἰθ σι, 
ἁγωνίσεσϑαι, ἱποϊα ἀ65 ἱπάἀοοά ἴῃ ἰἰ56 1 16 1468 οὗ 
τυηπίηρ ἱπ ἐδὸ τὰσο; Ὀαΐ Πογθ (86 ὈχΐμηΔ] χοῖθ- 
Τοῦ 15 ἰο {86 ῬΓΘΡΔΓΔΙΟΥΥ ἰγαϊ πίη. [5 ΤῈῊΘ 
δυιίοῖο (ὁ α γωνεζόμεν ος) Ὀτΐπρδ οὔῦ {ἰὴ Τὴ 
84 Δὴ οηἰϊδιοα δηἀ Ῥγοΐοδϑοά δροῃΐβίοθ (ΟΥ 
Δί" ]οἰ 6), Δ.“ ΓΟραγα δ εἶπα ἰπ ἐμαὶ σαρδοῖῖγ. Ηδὰ 
ἦι θα πᾶς δέ ἀγωνιζόμενος, ἰ 6 Βα6η86 νου] ἢᾶγο 
Ὀδοη, “ΠΟῪ ΘΟΥ̓́ΘΟΡΥ ΟἿΘ τπολέ οοπίεπαϊησ,᾽ εἰς., 
ταλκίηρ ἰ9 αἰ Θεοὶ Ρ᾽ 6 ἴο Ὀ6 ΤΠ ΟΥΟΕΥ δοοϊά θη) 0 
πἷ9 οοπ οπάϊηρ---Ὑῖοἢ} πουϊὰ ποῖ βυϊῦ (μ9 οτὶ- 
κἰλ8] δι ἰγρο, ὙΒΟΤΟ γὸ αΥῸ 6η]Ἰδϑίοα ζῸ0Γ 11ζ6.᾽ 
Αἰϑοβυ ].---ἶθ τϑιροσαῖθ ἰῃ 411 πὲ πη 66.---Τὸ 
ἐδῖ4 ἴἤθτα Ὀοϊοπρη 86] πσοπίγοὶ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥΥῪ ραγίϊου- 
ἰδ: αδείϊπετγε ὑόπέγε εἰ υἱπο, δπιἃ ΘΒρΘΟΙΑΙΥ ἃ 
εἰτίει ἀϊοῖ, ἰο τρδῖκο ὁπ6 Ἰίσῃι, εἰ Ὁ] δηα δί [ῸΥ 
ἴδο οοηϑίοι. [ὙΠῸ ἀϊ5ο:}}π Ἰαβϑίβα ἴον θη 
Ἰοη δα ὈΥΓΟΡΔΓΒΙΟΥΥ ἰοὸ μ0 οοπίοϑί, δηὰ νγὋβ αἱ 
(μἷπ ι1πη|6 80 βϑύῦδῦθ, 88 ἰο ῦὉθ δοπῆποά ἰο 116 ῥτο- 
ζεβεϊοπδὶ διῃ]οῖοδβ. Τὸ ἀἱοὶ 18 ἰλὰ8 ἀοβογι θὰ 
ὃγ Ερίοἰοίι 5: “Του τηυβὺ Ὀ6 ΟΥ̓ΔΟΥΪΥ, Ἰἰνίης ὁ 
ΒΡΆΤΟ ἴοοἃ: ΒὈϑίαἰη ἔγοτη δοηίοοίϊ οη8; τπ8κΚο 
ἃ Ρροϊπίὶ οὗ οχοσοϊδίηρ δὺ ἴπ9 δρροϊπίοα ἰΐτηθ, 'π 
Ἀεδὶ δπὰ ἱἰπ οσοϊὰ ποῖ ἀτίηἰς οοἱὰ ταίοῦ ΟΥΓ τψὶῃ6 
δὶ δβατατῇ :---ἰὴ ἃ νογὰ, ρἷνο {ἰΓΥΒ6]  ἃρ ἰο (ὨΥ 
ἰγδίηϊη Κ- τὰ δ 6 ̓ 8510 ἃ Ρἢ γβίοΐδη, δηα {ΒΘ ΘὨΐΟΥ 
οα ἔδ6 οοηίοϑὲ.᾽" ΗΤΑΝΙΒΥ].---[Βυὺ 88 ὑπμ6 ὈγὶΖ0 
βεὶ Ὀεΐοτο {πὸ Ομ τἰϑιϊαη δροηϊδίθβ 18 ΠΟΌΪΟΡ {Π.8Ὲ 
[πδὶ τ ϊοἢ ἀνσα ἰδ {8 6 ΘαΥ ΠΥ ΔΙ] οἰο, Βο πιοὶ [86 
ἸΏΟΤΘ ΓΟΘΩ͂Υ ταϑὺ ἴΠ0 ΓΌΤΊΩΘΓ ὃθ 10 Ὀτδοίῖοθ {Πδἱ 
βεϊζ-ἀσπϊλὶ ὑπ ϊο ἷδ {09 ΘΟΠ 0 οὗἁὨ διιοοο88. --- 
1ῈῸῪΥ ἰη ἅθ968. --- [μὲν οὖν, ἐπιπιο τυεγο: “οὖν ὁ0π- 
ποοὶδ ἰὶ ψίἢ 16 σΘΏΘΓΑΙ ὑτσαΐη οὗὨ ἱμουραῖ, δηὰ 
βὲν ξῖνοβ οι ρμδδ8.᾽ Ψεὰ}ν, ᾧ 180, ὃ.].--- [86 
οἰ ροῖ9 ΒοΡ6 πευϑὺ ὈΘ0 Βαρρ]ϊοαὰ ἴγοτα ἐ6 Ῥγυϑυΐουῦβ 
εἶδαβο:: ἐργϑδοίσο ἐθιιρούδησο ᾽].---ἰὰ οτᾶθσε ἴδαῖ 
ΒΟΥ τ2ϑν᾽ τϑοϑὶνϑ 8 οοσσιρτῖὉ}6 ΟΣΟΥΨΏ.--- 
δποὴ ναϑ ἴμ6 Ὀτίζϑ οὐὍ ὑπ γβοοῦ ἰὴ {π6 1ϑ0Ππΐδη 
ξλΉδΆ, ἃ Ἰηθτὸ ραΡΪδηὰ οὗ μἷπο θαυ: [δπὰ 
εἰϑετοτο, οὐ οἷϊνθ, ῬΑΥΑΪΟΥ ΟΥ ὈΔΥ ἰΘ6Υ68 Ί].--- 
δαὶ τὸ --ὀδ μοῦὸ ἱποϊυθβ Ηἰπιβοῖῦ ἴῃ ἐδμοῖν 
ΤΌΝ 858 [6] ον -οοηϊοδίδηί, ΤῈ 6}}}}0 518 τηπϑὶ 

δκδῖη ϑυρρίϊοά 28 δῦονο--- σοί οδυυυΐηρ (89 
ἰϊοδιΐοπ οὗ 6 δίκαν ϑοχί οὐἉ ἰθρογδποο, οὐ Θἢ 

8 ΒΟΥΑΪ οὔθ, δοόοογάϊηρ ἰο ἢ 6 παίῃγο οὗ {89 60η- 
ἰεφὶ οηἰοτεὰ ἰηίο.---85 ἱπΟΟΥΣΤΡΕΌ]6.---ἰ ἐ., 

6588 δΔοα ΟἸΟΓΥ͂ ΘἰΘΥΏΑ)] 45 (86 τοναγὰ οὗ 
ἔταοε (εορ. 2 Τιπι, ἷν. 8; 588. ἱ. 12; 1 Ῥοί. τ. 

ΒΟΙΓ ῬαΥ ΟΌΪΑΥΪΥ, ΒΒον ἱπ 18 οὐ πιο μοὰ οἴ 
ἰγϑ ἰης πὰ βιυ νη 88 Δ ΘΧΘΙΏΡ]6.--Ἰ 61 ---- 
Ἔ γώ ἰδ8 διωρ ιδιὶο,--Ἴ 664}}8 δἰιδηι θη ἔσοτα 10 

Ἰποϊάδηίαὶ οχμπογίϑιϊοη δῃα συ ηίβοομοο οἵ (ἰλὸ 
Ομ γιβιίδη βίαΐθ ἰοὸ 6 τρδίη βιυι ͵οσί, υἱΖ., δἰΒ 
ΟὟ ΔΌΒΟΪποηο6 τοι ΓΘΟΟΘΙ ΥΩ ΒΌΡΡΟτί δπα 18 
στουηαβ.᾽ ΑἸΕΟΒΡ]). τοίνυν, ΒΟΥΥ͂Θ6Β (0 ἰῃίγο- 
ἄυοο ῬΑΥΌΟΌΪαΥΒ ὉΠῸΟΡ ἃ ΘΟ ΠΘΥΑΙ Ὀγοροβὶ 1905 
(Ραββον). ὃ Β6ΥΘ ΒΘΓΘ Δ] ΘΟΙΏ6Β [0 ργοϑϑηΐϊ 
ΕΙΠΊΘΘΉ 88. 8 Ἐρϑοϊα θη οὗὁἁὨ (μο ἰγσὺθ διμ]οίθ, τυ 0 
Ἰι85 Ῥΐ ἢ το} (του ἃ ὑμογου γῇ ἀ1861}}1η68.--- 
δ0 τῦρ εἰ᾽ δοῖ ὉΠΟοΘείδΙὨΥ ---86., ΤΌ ηρ. 
᾿Αδῴλως, οἷον, ἐποῤεετυεα, ὠππιατἰοα, ἴῃ ὁοη- 
ἰγαϑὺ ψ ὁπ6 ΨᾺῸΟ αἰ προ 68. ἈἸτ561 δηὰ 
ΔΚ Ὸ8. ἈΪΠΊΒΟΪΥ͂ ποίοά, οὐ, ψὶο ἢ δοΟΥΓΘΕΡοπαΒ 
ὈοίιοΥ 1 (86 ΡᾶγΆ1161 οἴδιβο, ὠποογίαϊπίψ, (1 
Τίπ. νἱ. 17), υἱζ., 'ἴπ ΣΟΙΌΣΘΕΘΘ (0 {πὸ ροϑὶ, Ὀοίηρ; 
οογίδϊη οὗ {11 1ϑβὰ6. ““]1}η αἀἰτοοὶ σοῦγβο ἰο {89 
ξο4].᾽ ΜεΥξπ. (ΤΟΥ͂Θ 8ΓΘ6 ΥΔΥῚΟῸΒ τη οὐ Βοαί 1008 
οὗ {818 ἱπίογργθίαιϊοι ἴὰ το]δί! οι ἴο ὑπ 6 ρσοδὶ ἰ{- 
86], ΟΥ ἴ0 {π0 γοδοίηρ ᾿ἰΐ, ΟΣ ἰο 186 στῶν τἰϊογοίο, 
σοι. Οβ᾽ απ ἀ6Γ),---δὸ ΕρΒῖ 1.--ἬὩε ΒΟΓΘ Ρ88868 
ΟΥ̓́ΟΣ ἰο πῃοί! ον» Κἰπὰ οἵ οοῃίοϑβί, υἱΖ., Ὀοχὶπα 
(πυκτ εύ ὠ).--Ἃἂὧδ Ὡοϊ δι κίηρ [89 εαἱτ.---ΤῊϊα 
ΤΟΙΌΥΒ ἴο {8056 ΥΓαΠ 0Π) ΒΙΓΟΚΘΒ Μ᾿ ΙΟἢ λπδίοδὰ οὗ 
δἰϊπρς {π 6 δηϊαρομὶβί, Βροπα {πθιη 80 ]γ65 1 ἐδμ6 
αἷν; δηὰ ποὶ ἰο ἰδ βδδια ρει τ᾿ 16] 18 ρυθρδσα- 
(ΟΥΥ͂ ἴο ἴ!6 τϑαὶ οομῆϊοί. Ηθ 18 σοργοϑοιπς 
ἢ 186] 88 δησαροά ἰη δοίμ 8] Βχῃΐ, δηὰ ποῖ ἴῃ 1.16 
Βα ΤΟΙ ἄθ ἰο ἰἰ, 88 ΟἸγγβ., ΤὭΘΟΡΙ. δηὰ οἵ δ σβ. 
ΤῊ6 ν 8016 6 780 15 ἃ ἀθδοσχί ρίΐοι οὗ ὁη6 οσουρὶοα 
ἷῃ [16 ΥὙΘΡῪ ποκα οὗ {ῃ6 σοπῆϊοί. [π [Π6 ροβιεῖγο 
ΘΧὨΙΙ(ἰοη οὐὗὁἁἨ ἷβ σοπάποῖ, 0 δθδμάουβ ἰδο 
Ῥδυίοἱρ 81] οοηβίγποίΐου (88 ἴῃ ἷν. 14),  Ι ἢ ἃ 
ΤΌΓΙΒΟΥ ΧΡ ΔηΔΙΙΟ ἢ ΤΟΏΘΘΥΒ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ, ὈΘΟΔΙΙΒΘ0 
ἢ6 ῬΆ5868 ουΐ οὗ {8} 6 ΤηΟΘίδ ΡΟΣ ἰο {Π6 ᾿10ΥᾺ] ζασὶ. 
--.1 Ὀτγυΐδο τὰν Ὀοᾶν.---Ηογὸ ν6 Ἰιᾶνα [86 
ΒΥΘΓΒΑΥΥ Πηρηϊϊοηοὰ οἡ ὙἘΠὶοδ Ὦθ6 νῶᾶ8 (δι 
Ῥἱαπίΐης ἷ5. οἴοοίί γε ὈΪο8. [ὁ τγὰβ ἢἷ8 ὈΟΟΥ͂ 
(“ἰμς ον οἵ {πὸ Β688.,᾽ 60]. ἰϊ. 10); [8 ““πιοπι- 
ὍοΥΒ,᾽ οι, υἱῖ. 28, 85. ἰπ0 βοδί οἵ β'η---ἰΒαὶ 
γγΒ]οἢ ἴῃ 118 ΔΒ δος 058 διὰ ᾿.8.8 ᾿ν88 ΟοΥ̓ῸΡ οβι}}9 
ἰο 110 ΠΟΥ τηδη--ἰμθ9 βρὶγὶῖ. Ηΐδ8., σπου βοίΐο 
ἰγθδίπηθης ὮΘ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β ὉΥ͂ ἃ ἴΕΓ πὶ Ὀοτγτον θα ἴγοῦι 
πὸ Ῥυρ 1 βεῖο σοι δῖ: ὑπωπιάζειν, ἰο δηπιῖϊίς ὡπιαεν 
ἐλ ἐνεδ, ΒΟ ἃ8 ἰο τη8 Κὸ ἔοτα ὈΪΔΟΙ πὰ ὈΪ]α6; τοῦθ 
ΚΟΒΟΤΔΙΪΥ, 9 δαϊίεγ, ἰο δεπωνιῦ. Αςσοογάϊηρ ἰο 
Οπἰαπάθυ, Ἦθ ΠΙΘΑ ἢ Β ὉΥ ἰΐ {10 τηοΥ  δοαιίοη οὗ [80 
βο8}} ὈῪ ῥτὶνδιϊοηϑ, ἸΔΌΟΥΒ, δυ θυ ἢ 55 ὁπαἀυγχοᾶ ἰῃ 
ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘ οὗ ἷ8 ἀονοίίοη ἰο 118 ΘΑ], δπὰ, 
ΒΡ οί, οὗ Ηἷβ Ττοηυποίαι οι οὗ 4}1 χρῆν ἴο 
ΒΌΡΡογί. 76 τὶν α͵8ὸ σοποοῖνθ δὴ ᾿π ] 1 δἰ οἢ 
Β6ΓΟ οὗ ἀβοοίϊο βουϑυὶ 68. βιιοἷν 85 δεῖ πο δῃα [ἢ 9 
ἸΚο,--τθαῦ ποΐ ἰο 86]1- δα ρο!]αίϊίοι [180 δοβυρὰ 
Ῥτγϑοίΐοο οὗ Ὑῖο στὸν ουἱ οὗ δὰ δΌι8ε οὗ {18 
ΘΣΡΥΘΒΒΙΟἢ]. --- ἃ Ὀχίης ἐξ ἰηῖο βαῦ760- 
τί ΟἹ. ---ὅου εἶν ᾿τη 1168 ἃ οοηρίθῖο οΘυπαυοδῖ, 
συαδὶ δεγύυιπι ἰσαλεγο--τ- 80 88 ἰ0 Ὀσίηρ 186 Ὀοὰγ 
Ὁπάᾶον {Π 6 ΘΟὨἰΤΟΪ οὗ 8 Ἰπογ8] ν"]}}. (ΜΕΥΕΒΕ, δα. 
8). Ηΐπκ πηοῖΐνο ἴοὸτ {819 ἢ ΘΧΡΤΕΒΒΘΒ ΠΟΘ νΟΪΥ. 
--ἰοαῖ βουθδβονν, μβανίηᾷ ριοοϊδϊτηϑᾶ ἴο 
οἴβοσϑ.---γ κηρύξας, ἰἰ ἴ8 αποοίίοπεα τ ΒΘ ΙΒ Ρ 
Ῥδὰ] ἰηἰοπά δὰ (86 Ῥυθοδὶπρ οὗ ἐπ αἀοβρεὶ, ναὶ ἢ 
{Π6 ττοτὰ οἸβονν ΠΟΡΘ 6888 ἴῃ ὑμ0 Νὸν Τοβίδιηθῃῖ; 
ΟΡ ΒΟΟΣ ἷπ ὑπ φρτοβδουίίοη οὐ πἷβ ταϑέδρθου 
Ἦ6 δ᾽ϊυιάθα ἐο {86 ψαποίίΐοπδ οὗἨ 6 μβογαϊὰ. Τὰθ 
Ἰαιίον 18 (8 9 ἸΏΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪ]6, 88 (86 ἔθγπὶ ἀδόκι- 
μος ἷπ ἰδ ποχὶ οαἷαιιβα, Ὀθ]οῆμΒ ἰοὸ 110 βδ19 . 
οδίοουυ. Τ6 δοραϊὰ 18 9 Ἧ5Π0Ὸ 0818 ἰδ9 
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οδδιιρίοηβ ἱπίο [86 1188 ἀπ ἃ ῬΓΟΟΪαἰτηβ {8 6 πδΙΩΘ8 
οἵ 186 νἱοίοτβ. δι] 4380 88 ἃ βουδ]α, ψῆο 
Βιυιιπιοθα τθη ἰο {86 ΟἸ γί βιίδη τνουΐαγο, 85- 
πουπορά {86 ἸοΣΙ8 οὗ (Π6 σοπῆϊοί, ἀπ δ Ὠίτι- 
561} 4180 ἃ σοπιθαϊδηῖ.---ἰ ΤΥ 601 δ ουϊᾶ ρχονὸ 
τολοθοῖθάᾶ. ---ἀ δοκεέμος [μπιυοτίἦν, αἰδαρρτουεά, 
γερτοδαί67; ὉΥ ἰμ8 ΨῸ δ ποὶ ἰὸ υπαογβίδπα 
“ἰδαυδ)ιδοα ον (16 σοῃῆϊοι,᾽ Ὀὰὲ Ἅ ἀπϑιισοοδββέαὶ 
ἷα ἴμ9 ἰδβδιθ.᾽ [Δ δχδχηϊηδίϊοι οὗ (Π6 υΥἱοΐο- 
τίουβ σοι θαίδηίβ ἰοοῖὶς ΡΪδ00 δίθοσ ὑπὸ δοῃέρϑί, 
δηᾷ 1 ἰξ νδβ Τουπὰ ἐμαὶ 106} Βαά σοηπίοπάςὰἃ υη- 
Ἰανν Γ}]γ, ΟΥ ἀμ δ ΥἾγ, (ΠΟΥ ΟΣ ἀορχὶνοα οἵ ἐδ 
ῬΥΐσο δὰ ἀσγίνϑῃ τῖτἢ ἀΐβίτδοῦ ἔγοσῃ (89 ζϑιηθβ.᾽᾽ 
ΑΙΨΡΟΒΡ]. «Γροείοίιιδ δὼ ἐΐπιοῦ πο ἱεττ; συ 
εηῖμι ζασεῖξ ἀσπῶϑ, δὲ αγίεδ ἰτοπιμῖ 3} «Ἰἴ νὸ 
ΘΟΙΏΡΆΣΘ ἐμΐ8 ρϑδδαρθ, ἰὼ νοι ΤῺ] ΒΟ ΘΘΓΠΘΒΟΥ͂ 
βυρροβίβ {6 ῬΟΒΒῚ ὈΔΠΕΥ οὗ ἷ8 ΟἹ ΒΠΟΥ -Οοταΐῃ 
ποῖον 16 γὰρ δβδίαπάενα οἵα (Ἡχιθ ϊδη 1176, τ ἢ 
τορ. 18, ἔγουι τ θοῦ 6 Βοιηδηθίβ νου] ἴδῃ 
ἀγδνν ἐμοὶν ἀοοίγἷ πο οὗ 8ὴ ορῶδ διιρεγεγοσαίϊοιτι, 
ἐπ  γἱης 8 ἀἰϑιϊποίΐου Ὀοΐννοοη ἐοηδία ἐυαπρείϊοα 
δηα γγεσερία (ᾳοῃοΣαὶ ΟὨτ  βίϊαῃ ἀυι1686), Ὸ 888}} 
ΓΟΔΟΣΥ 866 ΒΟ ἕὰσ χοϊιουθὰ Ῥωὺ] τ8δ8 ὕγοιι 
ἴδπογίης ἰΒαὶ ἢ6 οουὰ ἀο δυρδὶ ἰγαπβοοπαϊηρ 
1}18 ΣΏΟΥ Δ] ΟὈ]  χαἰϊοη5---ἃ ποίη τ Ιο ἢ βίδπάβ ἐῃ 
ἀϊτοσὶ οοη δου τ 1} ἰλ6 ν᾽ ἢ 016 οἰὶσα) υἱὸν οὗ [86 
ΑΡοβί]6.᾽" ΝΈΑΝΡΕΒ. [““ἩΠιαΐ δὴ ἀγχυϊηοοὶ δηθὰ 
να ἃ Τορσοοῦ ἰ8 18} Τὴ ΓΘΟΚΊοΒΒ δηὰ [181- 
1.88 ον ἰδ που (ΠΟΥ οου]ὰ Βαίο] Υ 1- 
ἀυΐχο {ποτ βοῖνθδ ἰ0 [86 ΥΟΥῪ ΥΟΣ 86 οἵ δἷπ, Ὑὲ}9 
18. ἀονυοίοα ΑΡοβίῖϊθ δομῃβδὶἀογοἃὰ ἢΐπ)86]}} 85 
δηραροὰ ἴῃ ἃ ᾿16-δἰγυςοὶθ ἴον δἷ8 βαϊταϊίοη. 76 
Β81ηὴ6 ΑΡΟΒι]θ, ον Υοῦ, ὮῸ ΘΥΙἀΘΏΥῪΥ δοϊδὰ οἢ 
189 Ῥυϊποῖρὶθ ἐμβαὺ (μὸ στ ρμίθουβ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΔΓΘ 
βαυοα, δηὰ ἰδ δἱ (86 Κἰπχάοτῃ οὗ Βεδνοῃ βυδοσχοὶ ἢ 
υἱοίθμσο, δὺ ΟΥΠΒΟΣ (1168 ὈγΘΔΚΒ οὐὐ ἴῃ {16 τηοϑὶ 
ὁ ογ[Ὁ]} ἀβθΌσαμοο οὗ βα] ναϊΐοῃ, δ ἃ νὴ ρογβυδοὰ 
παῖ ποι εἷς ᾿ῃ οάνθῃ, ον ἢ οὐ 86}1 οου]Ἱὰ ΘΥ̓ῸΣ 
δορδγαίο ΐτῇ ἔσγοπι (86 Ἰονθ οὗ αοά. Τὴ ὁῃ9 
δἰαίο οὗ πιϊῃα 18 186 ΠΟσΟΒΒΔΣῪ ΘΟΠαἰ ἴοη οὗ (116 
οἶον. [0 18. ΟἿΪΥ {πο86 Ὑ7Ἐ[ἢἮἢᾳΌρ δΔ΄Ὸ οοπδοΐουβ οὗ 
(18 οοπβίδῃί δῃὰ ἀθδαΥ ῬόνοΣ οὗ βίη, ἰὸ τ Βόῖὰ 
{818 ϑΒΌΓΘΠΟΘ 8 σίνεη. [1ἢ (8) ΥΟΣΥῪ ΒΒΙηΘ ὈΤΘδΙ ἢ 
Ῥδὺϊ βαγβ, “0 νγοίομϑα τδῃ ἐμαὶ 1 δὶ! δπηὰ, 
ἜΤ ΒΔ Κα Ὀὸ ἰο α6οα, γ0 χίνοί ἢ υ (Π6 νἱοίοτγ, 
ΒοΏ. υἱἱ. 24, 28. Τὶ 18 {μ6 ᾿πἀοϊοηὶ δηὰ 86]-ἰη- 
ἀυ]χοῦῦ Ον δια ἱμαΐ ἰδ αἰναγδ ἱπὰ ἀουδί.᾽ 
ἩονΡακ]. 

εκβ. 1-. Ὑηὸ Σἰϊυδίγαι οι ἀογίγοὰ (ΤΟΣ 
ατγθοΐδη 1ἰἴθ 18 ζο]]οννοὰ ἃρ ὈΥ ὁπ6 ἰδ κῃ ἔγοτι 
Φον 8 ἰδίοσγ. Τὸ ἰΒουσμὲ δεῖ Τουτὶ ἢ δῃηὰ εβίβδ- 
Ὀ]ΙΘοα 8 {816 βϑῖὴθ ιι8ὺ σοπδίἀογοά, υἱΖ., {86 πο- 
ΘΟΒΒΙΥ οὗ οαγηθϑὶ βοὶ[- ἀθῃ 8] [ῸΓ 8 ρμδγιοὶ δι οα 
ὑῃ 89 ἀΟ085Ρ6] Βαϊναϊίΐοῃ. Ηδυϊηρ ὀχρχοββοὰ δὲβ 
ΟὟ ΔΗΧΙΘΙΥ ᾿ἰοβί, 1 811 ὶβ ἸΔΌΟΣΒ [0 Οἰ ΠΟΥΒ, 
86 δίμιΒ6} δου] ἔμ1] οὗἩἨ Ἀρρσονδὶ, ἢθ ρχοοθϑὰβ (ὁ 
δ δίδηιδίθ 18 ΡΣ ΒΟ Πίος ὈΥ Τουτὶ ἰο 089 
0886 οὗ μι Δί εγσβ. Τη6 Θοπηῃοοίίοα ἰ8 ἱπάϊοδίοα 
ὉΥ γάρ [νῈΪΘᾺ 18 (Π6 δοστοοὶ σοβαϊηρ, δπὰ ποὺ δέ, 
88 ἰπ {0 μδ6ο. 60 ΟΥϊν. Ὠοΐ68].--ΕῸΣ 1 νσουἹᾶ 
ποῖ ᾿μαῖ γ9 Βῃου]ἃ Ὀ6 ἱβᾳποτδαηῖ, ὈσθίΒσθΏ. 
--ΤῊο Ἰοχὶο ἰ5: “(Π6γθ᾽ 8 σόϑβϑοῖ ἰο ἴϑδὺ ἰδδί 1 
ἸΏΔΥ ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ ΟΑΒΙΔΨΑΥ; ΓΤ (ἢ 9 ΘΑΥΪΥ ΒΙΒίοΟΣΥ οὗὨ 
ΟὟΥ ὨδίζοΠ ῬΓΟΥ͂ΒΒ {Ἰδὲ ΒΟΎΤΘΥΘΥ ΟΪΟΒΘ ΤΩΔΥ ὍΘ {86 
Τ ἰδίου βυβίαὶ πο ΌΥ πιθὴ ἰοπδγὰ Θοά, διὰ μον- 
ΟΥΟΣ ρ)]ογίουδ ἰ: 8 ὉΧΟΙἾδ68 τηϑὰθ ἰο ἴοτῃ, ἱΐ 18 
ἈΘΥΘΥ ἢ 61088 ῬΟΒΒΙΌ]6 ζῸΣ δυο ἰο ὃἢ9 γχοὐοοίοὰ δἱ 

ΦΓηη9 Αροβεῖο ἰογγῆοα πὸ τ ᾿|8 ον ἴοωσ; ὧσ τδδοὶ 
οἱ [80 ἰδιὼ ἀο ἩΒΘΌ {16 τῷδ ἰσϑι Ὁ] 08] 

{0 1Δ8ι.᾽ [ἡ (818 γοβρϑοί δ 015 ἋΡ {80 μϑορὶθ 
ΟΥ̓ ἐπ 6 δυσὶ οπὺ οονθμδηΐ 85 8 ὙΔΡΒΙῺ (0 {086 οἵ 
116 Ὠ6 ΨΥ, ΒοΝίηρ, γε, ὑ89 σὶδ ΟΧΡΟΥΐθΠΟ68 οἵ 
Ὀϊνίπο ἔδυον θηὐογοα ὈΥ͂ {π60 ΦΌΣΤΩΘΥ, ἴῃ πο ἢ6 
Ὀ61 0148 8 ἰγρὸ οὔ ἰμ:ο86 ἀϊδβρϑηδεὰ ὑῃάογ ἐμ Ν. 
Τι; δηὰ, δοσοπαϊν, ΒΟ [86 τρδ᾽οσὶγ ἀϊὰ πεγει- 
{8.6 1688 ζ8}1 αὐ Ἰαβί Ὀθηϑδίλ ὑπὸ Ὠ᾽ υἱπο ᾽υὰφπιοηίε, 
ὉΥ γ᾽οϊαϊηρ ἰο ἐἰθπιρίδίλομδ, δοτα γίὴς πὶϊὰ (δ οῖν 
ἰταρίουβ Ῥδββίοῃβ, δῃὰ χεβἰδίζης ἀαοα. Βγ 188 εχ- 
Ῥτοβδίοι : “1 νουἹὰ ποὶ ἐμαί γοὺ Ὀ6 ἱχπηογδι, ἴῃ 
ὙΙΘΩ ΒΘ ἀο68 ποί Β0 ΙὉ0} τοι ἃ 818 τοϑάοσ οὗ 
βοπιθί ἷπρ Ὑ76}} ΠΟΥ, 88 ΟΡῈπὶ ὉΡ Ὀοίογο ἰβοὰ 
Βοι  Βἰ μι  ὩΘῊῪ δπὰ [ἴὉΓ ἰδοπὶ δἰ χη βοδαὶ ἐπ08 
Βοιι. ἱ. 18; χὶ, 26), Β6 68118 ἐμοῖσ διιθμ ῖοη ἀϊ- 
ΤΘΟΙΥ ἴο τ θπαὺ μ9 Β85 (0 ΒΔΥ͂, Θῃη ἃ Ῥγτοβδοθ ἰΐ 08 
(6 }} ϑασποδὶ σοῃδι ἀοσϑίζοθ. αἿσϑιρσωδίὶο8}}} ἰν 
Ῥοϊπίβ ΟΥΪΏΔΤΙΥ ἰο ἔδοία, δι ϊϊοῦ οὐθη ἰο (89 
μδδίμθῃ σοπυοσίβ, ἩΒΪΟΣ ΒΘ ὈΤΙΏΡΒ ουἱ ἰῃ ΤΥ. 
1-4; Ὀαυϊ, ἴῃ τοδὶ ϊν, 0 (Π9 Βὶ στιὶδολποο οὗ {Π680 
ἴκοὶβ ἴον (0 ὁ886 πῃ Βαπά, υἱΖ., ἰδαί οὗ ἃ πυτοῦεῦ 
(πάντε ς) Ῥατιϊοὶραιϊηρ ΘΑΌΔΙΙΥ ἴῃ ατϑοϊουδ Το- 
Ἰαϊΐομβ ἰο αοά, {86 φγοδίον ρογίΐοῃ (: πλείο- 
νε ς) ἱΒγουρσὰ (Βοῖν τυϊδοοπάποί [611] δοτί οἵ βδ]- 
υϑίϊο (ΘΟ Ρ. ἰχ. 24, πάντες----εἷς).--ΟἈ δῖ 411 οὖν 
ἔα ἈΦ ΣΒ.----ΟΌΥ ἴδίο ΣΒ᾿᾿--ἰὲθ 18 ποῖ δαὶ ἔτοια 
(19 ον 88 βίαπα-ροϊπί (Μογογ), Ὀυΐ {86 Ἔχρτοδ- 
βίοι βαῦδγοϑ τ ἰῃ0 ἔσιιθ ΑΡοβίο)Ἱο υἱὸν οὗ (89 
τοϊδίΐοι ϑ0 081ϑιϊῃρς Βοΐτνθοα ἰδ 6 Ῥ6ΟΡ]Ὸ οὗ ἰδ 0. 
Τι πὰ ἰΒο Ν. ΤΣ. Το [δγ86}}168 νοσο {86 Βρὶτὶ- 
(..8] δῃηοοβίοσβ οὗ {89 Ὁ τ Ἰβεϊ8}8 (σοι. Ἄσαι. ἰν. 
12; χὶ. 17).-τνσϑυθ ὑπᾶοσ ἴδ6 οἹουά.---Τὴο 
οἷουά ν8ϑ {86 ΒΥ1Ω00] δηὰ τηϑάϊυση οὗ ἰδ 6 ̓ ν ̓ :9 
ΡΥΘΒΘΏΟΘ [ὉΓ Ιβγδοὶ (ἔχ. ἰδ. 21), νυ Β10 ἢ βργεδὰ 
ἀιβο Γ᾽ οὐὸσ (86 Ῥθορὶθ, ρσγοίθοϊῃρφ ἔβοση Μ 8116 οἢ 
ὙΠ οἷ ῦ ἸΒΆΓΣΟΪ ; ὮΘΠ6Θ (Π6 ἰοτλ ὑπό: ραν (ΟΠ. 
Ῥβ. οὐ. 89). Βϑῃθδῖ 188 ἸΠΔΡΥΘΙ]ΟΒ ΟΟΥΟΣΙΩΚ 
δὰ δ] 6] ἃ {πὸ σομΥ 7} Ῥϑδβαροὸ ἐπτοῦ ἢ (86 
Βοά 868 νγὰ8 οἴεοίοα (ΕΣ. χὶν.).---δ)ὰὴ ἃ 41} ρβδεοᾶ 
ΚΣΟΌΔὮ ἴ89 5608.---Βοί δοίβ ἰδίῃ ἰοροί μεν, 88 
ΒΟΘΟΙ θη; ἴ[μ6 οχὶἐἶσ8]1 ἀθ) γ σθμοθ οὗ [ἰ10 
ῬΘΟΡΪ6 ἔγομπι ἃ μοβί }]6 ῬΟΎΟΣ, δ χοχδσζά θὰ ὉΥ (89 
ΑΡΟΒΙ]Θ 848 ἃ ἰγρ9 οὗ ὈΔΡΙί:81:).---Δὴ 411 τῦθ 19 
Ὀαριἰποᾶ πηῖο οδθεα πὶ [86 οἹουᾶ διὰ ἰῃ 
189 δ668.---ΤΠ οἹοιὰ ἰδ, 8: ἃ ΠπιοΘΕΌΓΤΟ, ΔΚ ἢ ἴ0- 
βοίμον ἢ {86 γδίοσ (ποὺ δυτα 0 }108}}Υ οὗἨ 189 
δρὶ γ᾿.) 88. ἐπ οἴθιαθῃὶρ ἐπίο τσ {ΒῸῪ οπίοτοά, 
δὰ ὙἩΠπογοΐη {9 ὈσΘΟΔΙΏΘ, 88 ἰΐ ΜΌΣΘ, δι πιεσρεὰ, 
ἴῃ ΟΥΘΣ ἰβθηο06 0 Θλοῦθ δρδΐίη. Αοδοσάϊηξ ἴ0 
89 ἰγὰθ χοδάϊηρ, 896 βαγβ, ἐβαπτίσαντο 
(Μη α.}: λὲν δαρίἰχεά ἐδλεπιδείσεδ, ἱπαδινον 88 8 
πὸ Ὀδρίΐβι οὗἩ δα }8 {Π6.Θ 18 ἃ ὙΟ] υ ΑΣΥ ΘΠ Σ- 
πᾷ ἰπίο πο Ὀϊνὶπμθ Ὀοδιονντηθηίβ οὗὨ ὅτδοὺ δπὰ 
ἴχγθθ ΒυΣΤΟ ον ἰοὸ μοι. ΑΒ Μο]δῃοί ΒΟ ΘΑΥΒ: 
Παάμοία υεγδὲ Ἡδοεὶς οοπιπείδεγαπέ 46 ἀσωϊΐε."--- δ ο 
ποχᾶὰδ, ππίο Μοβοβ,᾽ οδῃποὶ τϑδῃ δμδ ατδριεὶ 
Μοεῖα, Ὀυὶ 88 δινδυβ σὶϊὰ 89 τον “ Ὀδριϊξο᾽ 
{8 0γ ἀοδοίθ {μ6 ται ἱομ ΟΣ 06] ον ΒΡ ἱπΐο τ 868 
(Δ6Ὺ οπίογοα πὶ Μοβοδ, ὙΠῸ, 88 ἐμ βοσυδῃὶ οἵ 

(86 Ἰιοτὰ, νγδβ ἰ89 τηοἀΐδίογ οὗ ἐμ6 Ὠἱνῖμο ταδηΐ- 

οβϑιαἰΐουθ. ὙΠῸ (δῖ (πόσο 8 σοπποοίθα {86 0Ὁ- 
Ἰϊξαιίοι ἰο 9201]]ονν δΐπὶ 1 ΠΥ Υ 88 {86 ᾿Ἰοδὰεν 
εἴνϑη υπίο {ποτὶ Ὁ. ἰμς Ιρογὰ, δηὰ λεσί(ἰτοδίοα ὈΥ͂ 
Ηΐπι (Εχ. χὶν. 81). 
το {μ6 ἰγρο οἵ Ὀαρίΐδια πο ἐπίγοάποει 

ἰδίο 8 6] ΟΡ οὗ 186 τοἀδοιηθα, Β6 Ῥγοοσθεὰβ ἰ9 
{πο ἰγρ6 οὗὁἩ ἰμ6 1μοτὰ 8 ΒΌρρογ, νβῖς ναϑ (9 
οοηϑτεμδίϊοι δηἀ 568] οὗ (86 Τοστρον, νᾶ, ἰλ6 ἴδοι 

4 [Ὀοηδάϊηρς ἴῃ ἴπο πογὰν οὗ Μοϑεϑδβ, 86. Ὡϑὰ οοκωχη! ἰοὰ 
1 Σ861768 ἴο {0 ἮΔΙ618]. 



ΟΗΑΡ. ΙΧ. 24-Χ, 18. 

οἱ ἰ)89 ἔοθαϊηρ προὰ ἰμ6 Ἰπδῆηδ τη ΘΌ]ΟΙ ΒΥ 
βοηί, δηὰ ἐπ ἀν ηκίηρ οΥ̓ (86 ΤΟΟΚ, ὉΥ Μ ΒΪΟΣ 
τοεδηδ ἰδ 6 Ῥγοδοσυδίϊοι οὐ {89 γαηβομηθα Ῥ60}}9 
ψὰ8 δοουγο. “4. ΤῊΪΒ σΘοπποοίΐηρ οὗ Ὀδρίΐβιη δπὰ 
(86 ογ 8 ΒΘΌΡΡΟΓ 88 ἰδ {ν0ϑἅ|ὋἅῊ βδδογδλιωθῃίβ ἴῃ (89 
Ν. Ἐν, σθοδο Ο. 1. δηδϊοχίθβ Ῥδὰ] ογο δά ποθε, 
ἰ9 χοἰ ρΥ ποίϑγοσίγ. [ἰ 158 8 ἰδ. ΟΩΥ ἱπ 
ἴατον οὔ (δ Ῥνοἰίθαίδης τἱον οὗ ἴπο ἀμαίψ οὗ (ἢ 
Βδοσδιη θη 5.᾽᾽, ΝΕΑΝΡΕΒ.--Δη ἀᾶ 8]1 θεαὶ ἴ86 
δΒδγλθ πβρίὶσίττι8] ἰοοᾶ.---Τ 0 ““ ϑρ᾽ τἰϊι8] ἔοοὰ 
οὗ πιλῶπῶ (ἔχ. χυΐϊ. 18 δ΄.) 18 αἰδίϊη κυ 56 ἃ ἔχοτω 
811 Ἔδει ]γ (οοά, οἰ ν Ὀθοδῖδο οὗ Βο}0 ΒΌΡΟΤΏἃ- 
ἴσγαὶ ἀπ Δ} ἴῃ ἴΐ, ΟΥ Ὀθσδιιδο οὗ 18 Βυ ρογπδίυτγα) 
οεἰκίη. Ποῦ Ὁπαυθβιϊ ΒΔ ΌΪΥ Ῥο Δ.Θ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ 
(86 ἰδίξοσ. Τὴ ορίἐ οί “ βρ᾽ τυ δὶ ἀδμῃοίθβ ἐδ δὶ 
89 ἰοοὰ δϑηο ἴγοπι {πὸ ϑρίγὶι---σαϑ ργοάἀυοοα Ὀγ 
8 Ὀὲνί πο ταϊγβου] ου ῬΟΙ͂ΨΟΓ (σοτηρ. Ἐχ. χυὶϊ. 14). 
4118 Βοτο οιρὶογεοα ἰῃ κρϑαοΐὰ] υϑίογοποο ἰο ἐΐ8 
ἐβοεοὶ ἔσο ἤϑάύθη δηά [15 ἀοδίσηαίΐοι ἰῃ ῬΒβ, 

Ἰχχτὶϊ. 24, 25 δβ ““ἰὸ Ὀγοδὰ οὐ ὨθαΥΘ ᾽) δὰ 
“ἐβηφοῖὶθ᾽ Τοοα.᾽᾽ Β'ΤΑΧΙΕΥ. “Τα, δ͵8ο, ἴ8λας ἰ8 
ολ]οά, Θ4]. ἱν. 290, “ μηὸ ΒΟΤΏ οαἷϊζον {86 δρίνιι,᾽ ἴπὰ 
ορροϑί(οι ἐο δ πιδοὶ, 0 18 Βροίκοῃ οὗ 85 “ ὈΟΤῚ 
δέον (Π6 66}. "᾽ Ατξόοὰκρ. ἩΟΒΌΒΤΟΒΤΗ, ᾿ιον- 
ετοσ, αυοίΐηρ ἴγοαι Βρ. Εδ]1, Βα γ8: “(89 Τοοἄ διὰ 
ἀνίδῖς ασθ οα]] θὰ “ Βρίγιυδ᾽᾿ Ὀασδυβο ἐμ} 8.8 
Οδνίδο᾽β ΒΟΥ πὰ δὈ]οοὰ ἱπ ἰγρο8.᾽--- τὰὰγ 
ποῖ 8}} ὑπὸ δἰ χη δοοίζοηβ σίνοῃ Ὀ6 γοσορηϊςσοα ἢ 
Βογρία ΓΑ] ΡΒΥΘΒΘΟΪΟΡῪ ἢ88 ἃ {Ὁ1Π688 οὗἉὨ τηοδηϊηρ 
ψποῦ ΟΥ̓ ΔΥΥ Ἰαπκυλρο ΒαΒ ποῖ; ΤῸὉΓ 6 Γ0 Δ 
ΒΟΥ ““ἰη (890 τηϊηὰ οὗὨ ἰδὸ ϑ'ρἰτνῖ ς᾽" το ἱπερὶγοὰ 
εξ τΒδὴ (π9 τί 0 γ8 ὑπθηβ ον 5 υθ π0.}}}]. [ 
ἯῸ6 ΔΕΒΙΤΩΘ ὃ ΒΌΡΟΙ ΠαΌΓΑ] αὐλ}}γ ἴῃ ἐμ 6 “«ἔοοα ᾽" 
δεμὶ (0 “ ἀτίηκ,᾽ τὸ πηιδί 4180 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδδὲ ὑπ 8 
ΟΥΟ δὲ ἰπ6 βδίηθ {ἶπι9 δ᾽ τηθηὺ [0 ἰμ9 ΚΞ ρισίί; 
ναὶ (815 ἱπουκῶ 15 (16 1088 ἰθ 8019 ἔγοτῃ ἐμ ἴδοί 
ἐβαῖϊ νὸ σδηποί δάτηϊδ (μ86 τοΐοσυίης οὗἨ ἰδ τὸ 
αὐτό ἰο ἴπο ὈοΙΐονΟΥΒ οὗἩ ἰδ6 Ν, Τ., 886 17 ἐϊ 
Ἰοοδοΐ, 86 Βδῖὴθ τ ΟἸΣΒΟΪγ 65, ΠΟΥ αἰϊον ἐδ 
ἰσπεϊδορίιΐοη οὗ ἔμοβο οὐ)ϑαοίβ τὶϊἢ (1.10 6] οταθη β 
ἴ (ὴὨ0 :,οτὰ  Β ΒΌΡΡΟΥ, δα Οδ)νίη ἀοθβ. Τὴ ὁχ- 
Ῥτοδδίοῃ “ἰ86 βδιηθ᾽ ἰἷἰβ σίου ἰο δ ᾿οϊποὰ υῖν 
186 πογὰ " 41},᾿ ννμίοῖι δοσογάρὶν Πο]48 (86 6ῃ;- 
Ρδδεῖο γἷδοθ, δῃὰ ἰβ ἔνθ ἰἰτθθβ γορϑαίθα, ΤΟΥ 
81} υπϊϊεὰ ἰπ Ῥδτίδκίηρ οὗἩ 186 Βδῖὴ6 κ᾽ [[8---ἃ ἔδοί, 
βόψονασ, πο αἰὰ Βοὲ Ῥγουϑῖξ ἐμ τηδ]ουῖ 
ἤγοια ἰηουγτγίηρς 8 ἰουσΣ 9 τοὶ θυϊΐο. [πὸ (ἢ9 
Ῥυταβο--- ΒΟ ἀἰᾷᾶ 411 ἄσίηϊς οὗ ἴπὸ δα 
αερὶτίϊτιδιὶ! ἄστη ϊς.- (ὁ ὙΜοἢ 8180 πιοδί οὗὁὨ ἰδ9 
δδονο σου ΐκθ ἈΡΡ]Υ), 80] 88 ἰῃ τοϊηὰ ἰδ ο06- 
δΌττοποο ππϑηϊϊοποά ἰη Ἐχ. χυὶἱ, 6, δ'8ο ΝΌΙΘΌ. 
χχ, ἴθ. Το ἐπῖὶβ δὴ οχρίδπδίϊοθ 8 δρροπάρά 
[“τοὰ ἰτ γ͵δϑ ποβὰθα, Ὀθοδυβο ἰδ6 ἰγπαϊἴοπ ἰὸ 
ΨΒΙΟΝ ἰἰ νου 18 ποῖ ουπα ἴῃ (86 Ο. Τ᾽" 5:τκκ- 
ΣΕΥ]. -ΒῸΣ μον ἄσδηϊς οἱ δαὶ δρὶίτι τα] 
τοοῖς σίου 0] ονυϑᾶ ἔθη, δα [παῖ τοοῖς 
ἴσῶ5 ΟἾχίοι..--Τὰ 9 ἱπιρ. ἔπενον, τοόγὰ ἀγιπζίησ, 
ἵ83 ἱπίεπί οα ἰο ἀδηοίθ ὑπο δοπίϊπυουθ ἀτκΚίης 
8}} (Ὠτουσὰι ἐπ οπίϊγθ δυο ἢ πὰ ἰδ ὙΠ ΘΥΠΘΒ6, 
ἴπίμο ρτγενίουδ ϑβοῃίθησο γὸ ἴδγο (ἢ 80Γ. ἔ πο ν, 
εἰσοϊ(γίπρ (6 δἰσιρὶο ἤβμοὶ οὐἠ ἀνϊηκίπρ.---Βαυὶ 
Ὑδλὶ ἀο ἰδθ86 πἰδίοιηθηία ἱπιροσὶ ἢ Οδγίαϊ 
8Βοῖ (δδὲ (ἢ ἔούτῃ “ΓΟΟΪς᾽ Βίδη δ ΓὉΣ ἰῃ6 ΔΊΟΥ 
δονίηρ ἤγοιη (δ γχοοῖς [Πἱφθοοί, Μοδα 61, να Ἀἰο ἢ 
86 [δγϑο 68 οοπἀποίοα δἰοης ὉΥ ἐπεὶν δἰ ἴῃ 
οἰβδηδοὶβ, οὐ ἰοὸῖκ τὶ ἐπ θαι πὶ Ἰοδί Βοσ ὈΔρ8, ΟΥ 
ἩδίΟΝΣ ἴῃ 30π|0 ὙΔΥ Οἷά ποὶ ΙΥΓΠΟΡ [αἰ ἱποτα, 
πῇ οὶ ψαίον ποδὶ Οδνὶβί ; οὐ πὶ [ἢ 6 ΓΟΟΚΚ νν 88 
8 σγπιδοὶ οὗὨἩ ΟΠ γἰϑὲ, 85 οὗ ὁῃ96 ουἣ οὗἁἨ τ ΒΟΙΩ Βέ ΓΟ ΠῚ 8 
οἵ ᾿ἰνίης πναίοσ ἤον. ἴπ βσβ ἃ 0889 ἱΐ που]Ἱὰ 
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Βαγνο γχοδᾶ, ποὶ “τῶ Ονἰδί,᾽ Ὀυΐ, “ἐς Ο τ ϑί." 
Ασοογαϊηρ ἴο ἃ ΒαθὈϊπΐο8)] ἰγδάϊιοη, (86 τοοὶς 
[ΟἹ] ον οα (86 οἰ άγοι οὗὨ [8γ89] πγουρποιϊΐ (Β6 1} 
ουγηον. [ΞΗΤΑΝΙΚΥ Βαγ8 (μαὺ “(18 (Υδαϊιϊοα 
τηδἰ ἰδϊηοα ἰδὲ ὑμ6 τὸ νν88 ἃ Ὑ70υ}} ζοτπιϑὰ ουἱΐ οὗ 
ἀμ βρυίηρ ἴῃ Ηογχοῦ, τ ϊσὰ μαι βασθα ᾿ιβο] 7 υΡ 
ἐίο ἃ σόοκ, “1ἰἶ6 ἃ βυδντ ΟΥὁἨ Ὀς68,᾽ δηὰ [0] ον οα 
(89 Ῥθορὶθ [ὉΣ ΤΌΣΟΥ Ὑὑοδγδ, βοιμοίϊταθα συ] ] 
δίοπρ οὗἁ 50}, διμὰ βοιηδίἑ π|68 οαγυὶ θα Ὁ Μ νδπὶ ; 
Δηὰ αἰγανβ δαἀαγοββοὰ ὉΥ (9 ο᾽θγβ ἤθη (ΠΟΥ 
θῃηοδηρθα, ἴῃ ἰδ6 ψογὰβ οὔὕὗ Νυ. χχὶ. 17: 
“Βρχίῃρ ὕρ, Ο ν0]]}, βίῃρ γ9 υηίο 11]. ΜογοΣ 
(ἰηκβ ὑπαὶ Ῥϑιὶ ἰδϑίθηϑα οὐ ἐμὶ5 ὑγδά θη ἰο 60ἢ- 
ΥΘΥ͂ {8ὸ ἰάο68 (μαὺ 10 τὰβ Ομ νῖϑὺ πο, ἴῃ (86 ΤΌ1 
ΟΥ δρραδγίἰΐοη οὗὨ {119 σόομάογζαϊ σοοὶς Το] ον θα {1190 
δοθὲ; 88 ἱπἀθοὰ 4150 ἰμῸ Ταγχζυση οα 15. χυϊ. 1, 
διὰ (η)0 Βοοῖὶς οὔ Ἡἰβάοπι χ. 1ὖ 8΄.: χὶ. 4, αϑϑοσὶ 
μαὶ (89 Μοββίββ, ἰμ9 Υ ἰβάοχῃ, γὰϑ8 Ὁ 86 8146 
ΟΥ̓ {6 ῬΘΟΡΪΘο ἴογὶ 8 ργοίθοϊοῃ ἢ ἐμ6 συ ἀπ 688. 
Βαΐ, ΠΟΥΘΥΘΙ, γγὸῸ ΤὩΔΥ χο͵δοί βοῖηθ οὗ ἰ89 δβϑυγὰ 
ἀοί8:118 ομ]γ οὗἨ ἐμαὶ ἰγβαϊιΐομ, δι1}} 10 τηϑὺ οΥ̓ῸΡ 
6 οοπδίἀοΓϑὰ 8 τηοηβίγουβ βιρροβὶ(ἰοη---α Δγ 
Υδῖθ, 006 ἴῃ 80 ν 186 ἰπίοα δ ἰὼ ἰδ ϑοτγὶρίυΓα, 
ἱπαξ ὑἐμ6 Μοββίδῃ, οὐ. 1860 δηροὶ Φϑδουδὰ ἀϊὰ ἰπ 
ΤΟ ΣῪ δοσοιρδηΥ ἴδ 5 γα 6 168 ἴῃ {δ ἔότιῃ οὗ ἃ 
ΤΟΙ Ὡς τοοῖς. Οσὶϑι, (6 ργοδχίβίοης Μοβϑί Δ, 
(890 Ιοτὰ ψᾶο ψοὴῦ τὴ} (8 Ῥϑορὶθ οἱ ἐ]ιοὶγ 
ἸΔΆΤΟΝ, 88 ἰπ9 ῬΓΟΡΟΡ Βουγο6 οὗ 818 ποπάοτν[] 
ἀσίαῖϊς, σὰ, δοοογάϊης ἰο (Π6 ὈΟΑΣΥ εἰραῖ, 
βἰγοδιηοὰ ουὖὐ οὗ ἐμ6 παίωγαϊ τοοῖ, 18 σδἸοὰ ἴῃ 
σοπίγαβι τὶ τυ {1118 8 δριγίμαξ τοοκ---ἃ τοοῖκ οὗ ἃ 
διροσηδίαχαὶ ἰἰπά, τ 9 ἢ οαγγὶοὰ ἴῃ 1 δβοὶ ἃ ἀϊ- 
Υἱῇθ ΡΟ, ἼΠὸ τρϊσδοΐο οἵ Ὀσϊηρίηρ, ψαίοῦ 
ουί οὗ ἐμ:0 ΓΟ, ἈαρΡρϑπθα ποῦ οποο, Ὀπὺὶ αἱ Ἰοδβὶ 
ἱτνὶθο (ἔχ. χυὶ!. 6 ; Νυμι. χχ. 11). Τὶ ψὰβ [μθτὸ- 
2019 ποὺ 009 ῬδυίϊουϊηΣ σοοὸῖκ τσ π 88 60ὴ- 
σΟΡ 6 ἴῃ ἰδ πηΐχ8616: Ὀυΐ 85 οἵδ ἃ8Β ἃ ᾿ἰϊζ π6- 
οοϑδὶ ιν οοσυΡΓοα, ἱμπότὸ ο {Π6 Βροΐ νγὰϑ 8180 (86 
ὙΔίοτ- υἱ θ] ἀπρ ΤΟΟΚ δραΐϊη.᾽ ΝΟῊ βῖσθ ΟΥ̓ΘΡῪ 
τοοῖς δουϊὰ σϑηᾶον (6 Βα λ6 βουνὶο9 ὈΥ͂ (86 β8|6 
ἰηὔυθηοθ, 80 ἰἴΐ ΔρΡρϑαγοά 88 ἱ {πη ΣΟΟΙς δοσοϊηρδ- 
ἰοα ἰδ Ιβγδοὶ ϊίοβ. ΤῸ τηδίογίαὶ σοοῖ,, ἰὴ (μὲ 
0886, 18 ΠΟΠ-ΘΒΒοη (81; {πὸ τδίον- ΟἿΣ ΡΟΤΘΡ 
ἦβ (ὴ9 οσδίοῦ (Βης. Τμΐθ ρον 88 ἀοα 8, {μαὶ 
8β8πι0 ἀοὐ ψῆὸῸ 68 τηλῃϊοϑίοα Η]τΩΒ6] ἰο ὰΒ ἰπ 
Φοδὰβ ΟἸγὶδί. πὰ Ηρ 18 οαδ)Ἱϑὰ ἐἰιὸ Βοοῖς ἐμαὶ 
Το] ονοὰ ἰμοῖ, Ὀοοαῦθα ἃ ψ͵ὰδ ἱἰπγουρσὰ Ηἱδ 
ΔΙΘΠΟΥ ὑπαὺ (6 βονογαὶ σόοῖϑ, ὁ6 δἵζοῦ ἐδθ 
οὐ 6 Γ, δοαυΐτϑα ὑπ βδπιθ τγδίθυ- ]ο] αΐπρ ροῦγογ.᾽; 
Βυβασβ. [ἢ {πὸ υδΏποσ, βυ δίδη 8}, Αὔδτ- 
ὈΔη6] [οτάθ νον, Ποάρο. Βυι ΑἸΐογα ἀεοἰοοίβ 
ὮΘΡΘ 8 ὑγρίοαὶ δἰ υϑίοη ἰο Ομ γὶϑὲ ἢ 9 βδοτδ- 
ταθηί(δ οὗ ἰ6 Νὸν Τεβίδιηθηί)͵.---ΟΌΒΘΤΥΘ 8180 (6 
ΡΓοΡοβίιζοη 864 ; ἰὺ 18 ποὲ ἅπο, Ὀὰὺὲ ἐκ., ν᾿ ΒΟ ἰδ 
ποὺ οδι184)], 88 ἰἢ 10 τηοϑδῃΐ ἑλγο᾽ ἐλ6 ορεγαίϊοπ οἵ, 
Ὀαὺ ἰξ ἀφμποίοβ (9 οτἱαίῃ δὰ βοῦσοο ἔσοιῃ 1 ἢ 
8 πρὶ σο08. ἸΤΈΘΥ ΟΥΑΣΚ ομέ οὗ ἃ ϑρ᾽ γἰϊυδ] 
ΒοοΙ,, νον τγ88 Ομχῖθὶ [οσάϑυγουὶ ]. Οοσιρ. 
Οϑἰδηονρ, νἢο, ἹΠΟΥΘΟΥΟΥ, πὰ ἐμ αἀὐΐηκ, 88 νν6}} 
88 ἷπ (86 ζοοά, Αββιπιθ8 {1:6 ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗ ἃ ΒΕΡΟΓ- 
Βοπυοαϑ οἸοιαθηΐ δ᾽οὴς ὙΠῸ ἰδ 6 βοηβιοιβ, ὈΥ͂ 
ψὨϊο {Π686 ΟὈἦθοί8 ὈΘΟΘΟΙῚΘ 80 0} ΤΠΟΓΘ ΤΘαὶ 
γρ68 οὗἩ ἐμαὶ οἴἴογοα ἴὼ ἰῃ9 ΠΟΙ Εὐομαγὶδί. Τὸ 
(18 ψόο που]Ἱὰ ποὶ οὐ͵ἦοοί. Τὴὴ6 ΔΏΔΙΟΩῪ ΔΌΪα 68 
86 βδῖωθ: Οοἢ Ὀοΐὴ βἰ68 {ῃογο ἰἴ8 ἃ Τοοὰ ἀπά 
ἀτνὶηῖκ οὗἨ βυρθγπαίαγα) οὐ ρίη---α Ὀοβίοντηοπί οὗ 
αἰνίηο 116, πουτ Βΐπρς δηὰ το οϑμΐηρ (9 Πα Δ ἢ 
᾿ἰἔθ, ψ σας ἰπ (80 ΘΩΘΏΟΥ οὗ (Π6 ΒοΟΚ {πΠδὲ π6- 
δοιηρϑηϊοά ᾿βγαθὶ ἴῃ ὑπ 6 ἩΠΠΔΘΓΏΘΒΒ, ούθη ΟἸΥἰβί, 
ΘΏ8ιΓ08 ΣΟ ΓΒ θηΐ ἔσοιῃ ᾿[8Β61 7, ῬΓΙΩΔ ΡΥ ἴο 1110 
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ΘΑΡ(ΒῚΥ ἰδ ; ἃ βῃδάον (σκιά) οὗ [6 ΓΘ γοβμταθηὶ [ΠΕπεϑυμητής ΤΑ ΘΔῺΒΌΠΘ ΨἘ8Ὸ 18 ἈΔΌΪ  08}}Υ ρονεγποὰ 
ῸΓ ΙΒ 6α ἰο ΟὟγ Βρίτιῖαδὶ 116 ουαΐ οὗὮὨ {6 δ] 688 
οὗἩ ὑμ6 ἱποαυπαίθ δηα πον ρσογδοὰ Ομ γὶβί, ψ}0Ὸ 
ὯΔ85 δηϊθιοαὰ [6 ψΟΥΚ οὗἁ 8. ϑρ᾽ γἰἴ8] γϑαοθιρίΐ ὁ. 
Ἧ τουϑὶ ΠοχΘ Βοὶϊα ἔαπ ἰο ψηδὺ ον Γοχὰ βαὶὰ 
τοβρθοίίηρ {89 σοπίγαϑι Ὀθύτϑοι 1116 Ο]α δὰ ἐμ9 
Νὸν Τοβίϑιηθηῦ 8 πη8 (πο. Υἱ. 40 8[.). “ὙΟΌΓ 
ΤΑΙ ΓΒ ἀἰϊὰ δηΐ Ἰϑηηα ἴῃ ἰῃ9 τὶ] ΘΓ 688, δη ἃ ἀΓῸ 
ἀοδὰ. Τἷβ 18 186 Ὀγοδὰ ἰμδὶ σοπιϑῖβ ἀοννῃ ἔγοτα 
Ἀθανοῃ, ἐπαὲ ἃ Ἰη8} ἸΠΑΥ̓ οδὺ ἐμοσοοῦ δπὰ ποὺ ἀ16.᾽ 

Τὸ ἰμ|686 ἸΟΓΟΥ͂ ὀχροῦίθηοοθ οὗ αἀοα᾽5 σγδοίουϑ 
τηδηἰ}οϑἰα 0}8, ΟΥἩἨ ΑἸ ΟὮ 8}} ΤΟΓΘ ῬΑΓΊΆΚΟΣΒ, (ἢ 6 
[ο]] ον πα νοσ 8 ΖΌΥ τὰ ἃ ΡΟ ΟΣ ἢ σοπίγαβί.---οαι 
τ 1.9 ριϑαῖοσ ρασχῖ οὗ ἴποσι αοἃ ν͵ὰδ 
Ὡοῖὶ Ὁ7611] Ὀ]Θ886Ώ . ---ἰ 6... {ΠῸγ Τογίοϊοαἃ αοἀ᾽ 5 
ἵΆνοῦ δηὰ δὶ] οα οὗ (86 Ῥγοιηἱβοα βαϊνϑίΐοῃ. Το 
ῬΤΟΟΥ͂ οὗἩὨ (μ8---ίος ΤΠΘΥ σΤοσΘ ονϑυϊβσγονσῃ 
ἐπ ἴπ6 τὲ! ἄθχ988.---ἰ(Ἰὴ καταστρώϑησαν ΘΟΙΏΡ. 
Νυῃ. χῖν. 16. [Τὸ ἰάδηί ὁ] Ἰδαπσυδρο οὗ (6 
ϑορίυδρίη!]. (ΠΩΌ. 11. 17, ἔπεσον). Τὸ ψογὰ 
πλείονες, δε σγεαίεν ματί, ΘΟ ΡΥ ΘΏΘΏἋΒ ΤΏΟΣΘ 
{88η ὑπ 0860 γῆ 6 γὸ ἀοδίγογοα ὈΥ {Π0 Ῥαγίϊσαϊαν 
δαάρσιηοηίβ, οὗἨ τΒ16ἢ 110 ΑΓ ΑΤ8 Βροακα. [ἰ 
ἀοηοίοβ {110 δπίΐγο οἷάον σοποσγδίϊοη, πο, ψ 
ἰη6 ὀχοοριΐϊοη οὗ Οα]ῸὉ δὰ “οβῆυδ, τηνιϑέ ἤδνο 
αἀἱοὰ ἴῃ {86 ὙΠΌΘΓΙΘΒΒ, δὴ ἰδ8 ἰΔ11οἀ οὗὁὨ {ὁ 
Ῥτγομιΐδοα ἰδηὰ. 

νκμβ. 6-11. ΝΟ ---δέ, ἰγαπ δι ου")]. Ἦδύ 
Βοτο ὈορίηΒ {86 ΔρΡΡΙΙοδίϊοα ἰο ἶβ σοδάθσβ, ὈῪ 
δα Εἰ Οἰεΐπρ 86 ΟΟΟΌΓΥΘΙΟΘΒ οὗ ἐ!:6 ΟἹ Τοβίβδιηθηί 
ἴῃ (6 ἔογτιι οὔ τύπο ι.--- 656 ὉΒῚΠ68.---ταῦτα, 
ἑ. ε., ἴ 6 )υδρηηοη δ ἐπι] οὰ πᾳ ἐπ ποτὰ ““ονοτ- 
ἴσον, --ὐυδριηθηῖβ τσ ΒΥ ἱπουγγοαὰ ἰὴ 
σομβδαύσποο οὗ {μοῖν αοὐἀ-Ῥτονοκίηρ σοπαποὶ, --- 
δηὰ γ 10} Β6 ργοοοθοαβ ἰο ἐΠΠ]ϑέγαῖο ἰη Ῥαγίλουϊαν 
ἰηβίϑῃοβ.--αὴἠπὰ ἰμπθ806 Ὅ6γῸ ἱηἰοηἀοα ἰο ἰδοὺ 
ΟὨμτ  βίϊδ8 τρδὺ {ΠΥ ψοι]ὰ δυῇου ὑπᾶθν 16 
οἰΓουτηΒίΔ Π068.---ὩΔΡΌ δ ηθα 85 ἔρτοαε οὗ τι. 
--Τα νογὰ τύπος, θη θ ΟἿΓ ἐψρέ, ἴῃ 1}1}6 ΣΟΤ 6 
ἀοδηϊϊο, ὑμ ο] οι σαὶ Β6η86, ὨΙΘΆΠΒ οί Β᾽ΤΩΡΙΥ δὴ 
ἰτῶδζα, ἴῃ σοΠΟΣΑΙ, ἴο τ ἰσἢ (Π6 πηι γ09 (ἀντίτυ- 
πος) ΘοΥτοβροπάᾶβ; Ὀυΐ 10 ἰ8 υϑοα ἰο ΟΧΡΓΘΒΒ ΒΥ 
ονοπηΐ, ᾿πϑι:ς{10ἢ ΟΥ̓́ΡΟΥΒΟῚ (δαί, ΌὈΥ 6 αἰνίπθ δρ- 
Ῥοϊπιπηθηΐ, ΓΟΥΘΒμοΥΒ, ὉΡΟῚ 8. ἸΟΤΤΘΙ βίδρο οὗἁ 
τιοοοταιῖο 16, ουθηίβϑ, ᾿ῃϑυ] 11 00}8 ΟΥ ῬΘΓΒΟῚΒ 
Ὀοϊοηρσίηξ ἰο 8 ΕἰΖΌΊΟΣ ΒΡοτο. Ηρσο, ΒΟΝΘΥΟΥ, 
{πὸ τνογὰ 18 ἐβκϑῃ ἴῃ ἃ ῬυΓχοΙΥ οἰ 68] Β6η80. απὰ 
ΤΘΔΠΒ ὀχαπιρίδ ΟΥ̓ τυαγπῖησ, βσμγοδ.---- ΤῊ 6. Ρ] ΓΑΙ 
εγενήϑησαν 1Β ἈΟΡΟ υδοὰ ὈδόΔυβο οὗ τῦπο :.-- 
“ΕἸ χζυσχο8 οὗἩἨ τι8᾽"---ἰ, 6., ΟΥ̓ ον Ἰοί 'π 1 οοῃάϊ- 
[1ο08. ΤΐΒ Θομδίγυσίΐοη 18 ΔΙ οῦΒ ἰοὸ ἰἢδί ἱπ 
γοΥ. 1]: παυοο 1 18 ποὶ ἰο Ὀ6 ΒΡ ροδβροὰ ἰἢδιί {9 
Βιι )οσιὶ οὗὁἨ {ῃ6 νοῦ 18. 086 “189 ΤΊ ΕΓΒ, ὑπᾶογ- 
δἰοοά, δπὰ ἐμαὶ νγ6 8.9 ἰοὸ ἰδ Κο ταῦτα 88 (6 δοσυ}58- 
ἐἶνο, Τ Δ ὁἷῃ Σοβρθοῦ ἰο ἴΠ680 ἰπίηρβ,᾽ ἰη- 
οἰαάϊηρς Βοσὸ [Π 6 ταϑη δἰ ϑιοὴδ οὗ ἀϊνίηο στϑοο, 
85 Ὑ6}} 88 οὗ Ἰυάχηιοηί.---[ τον οὗ πῇΐοῖ, Α]Ἰ- 
ἰοτὰ βαγβ, “1 Κῆον ποὺ ὈῪΥ ῆοῖι βιισοδβίοα, Ρθυΐ 
1 Βηάὰ 1 ἴπ Ὧν. Ῥο116᾽ 8 ποίθβ. ου {89 Ἐρἰβ.}68 ᾽᾽]. 

Τὴὸ αἰϊνῖπο ἱπίοπὶ πὶ Τα γε ηρ {Π 686 ΟΧϑπι- 
Ῥὶ68 185 ἐπ βἰδἰθά--- "ς οΟΥὗἩἨ ΘΟΌΤΒΘ δὴ τἰεγίον Ῥὰτ- 
Ῥοβο, ἴον ὑθ6 γ δὰ ὑποὶσ ον ἐπιριδαάϊαίς ῬΌΤΡΟΒΘ 
ὯΒ ΓΟρΑΓ8 ὑπ6 ἸΙί6τ8] [8Γ86].᾿᾽ ΑἸΕΟΒΡ.]7---ἰἢ 
οτᾶοθσ δδῖ νγϑ υὐἱρμὶ οὶ ὍὈΘ6 ᾿Ἰπυδῖοτα αὗϊοι 
ον ἱ! τη 656.---Ποῦο νὸ Βεδὰ Ὀοίίο᾽ υηδογβίϑηα 
ΑἸ πὰ πποῦ οὗἨ ον] Ἰυβί8, σαί μον ὑπ 8ὴ {86 Βροοΐῆσ 
ἱποτήϊπαίο 1αδί οὗ ΡΙθΆδθατο (158 ατοί 5). Απᾶ 80 
ἢν ΤΟ] ] ον ρ ΡΈΓΆΒ6,---ὧῦ ΠΟΥ [᾿τδῖ9 ἅ, ----ἶ5 ποῖ 
ἰο 1,8 Ἔὀχρ᾽ αἰ πθα βἰΡῚῪ ὈΥ͂ {Πα ονϑηΐ γοοογἀρα ἴῃ 
Νυπι. χὶ. 4, θὰν ὈΥ͂ 16 τηδηϊ το] ΘχΧὨἑ ὈΪ(10η58. οὗ 
ὙΟΚοα ΡΑΒΒΊ ου8 δὰ ὈΥ͂ ἴδγδοὶ δἱ ἰῃδὶ ἰἰΐπιθ. 

ὉΥ ἀροεῖσο. Τμ6 νογὰ οσουγϑ 8180 ἰβ Νυῃ,, χί, 
84 ὕπαοῦ “ 601} {ῖηρδ᾽᾽ ψγἪὃ ΔΓΘ (0 ἱποϊυάε 
ΥΒΑΊΘΥΘΡ 8 8ἃ Ὑυἱοϊδίοῃ οὗ ἀυ(γ ΟΥ ἃ ἀρηΐαὶ οἵ 
Ιοῦθ ἴο {86 Ιωοτὰ ον ἴο ἰὸ Ὀγοίβσθη. ΟΥ̓́ (λὲβ βοχὶ 
ψ88 ἰμο οδἰΐηρ οὗ ἰΒίτιρθ οἴἶεγεὰ ππίο ἰά0}8 (εἰδω- 
λόϑυτὰ) ὉΥ͂ {λ9 ΟοΥϊπιμῖδμα. “ἼῈς Ἰυδιίηρ οἱ 
{89 ἰϑγϑ6} 168 δίνενρ ὅθ 8 νδϑ δ υυϊοϊκοα σδρσίοθ 
Ἰπγοϊγίηρ οοπίοῃρί οὗ ἀοἀ᾽ 8 Ῥχουΐβιοτβ." ο8ι- 
ΑΝΌΕΒ.--- ὈΠ6οΣ (δ }8 ροΠΘΥΔ] μοδὰ ἢ6 ποχί βοϊοίδ 
8 ῬδΙ( συν ἰμβίδποο, Ἡ οι 18 ἰπίγοάυσοὰ Ὁγ 
μηδέ--- ἼΘΙ ὍΒ ΟΣ --- μαγί 616 ΒΘ ἢ ἀοοδ ποί πρδοϑ- 
ΒΑΣΙ οοηποοῖ τηϑίιοσβ οοῦγαϊηδίο.--- ὈΘΟΟΙΙΘ 
γ68 ἰδοϊ]αῖθεθ, 88 ὑγΘΙΘ δοσῃθ οὗ ἴβϑι .---᾿, ὁ., 
ΌὈΥ Ῥασγίακίηρ οὗ ἰΐπρδ βδοσι δοοὰ (ο 140]8 δὶ (89 
ΑἸΙΔΣ ζεδβίθ, ΝΠ] ῬῺ8 8 Βρϑοΐεβ οἵ ἰάο]δίσγ. 
ΤῊ ἰδ ψ δὲ {μ8 τοοοσγὰ ἱπ ἔχ. χχχὶϊ. θ᾽ χοίεσβ 0, 
ΤΒογΘ ψγὸ Βδνο δὴ δοσοιηὺ οὗ {80 πουβὶρ οἵ (}6 
ξοϊάθῃ 6817, δῃὰ οὗ ()9 οἴἶἼτνίηςς οὗ δβδοσίἤδεβ, 80- 
σομμρϑηϊοὰ ὉΥ Βθηβ8] ἱπαυϊζοησοθθ. [Ι|π (δἰ 
ο΄αυδο, οὗἨ οοιιγβο, ΡδῸ] οουἹὰ ποῖ ἱποϊυὰθ διἴπ)- 
8617; ἤθποο {μ6 βεοομῃὰ ῬῬθῦβοῃ, “ θοϑοοῖιδ γα, 
ΝΕΑΝΡΕΒ. ΒΥ ““δοὴ9 οὗἉ ἰΠ 6π),᾽ Οδβί θα οὺ {Ἀῖπκ8 
ἰμδὺ Ῥϑὺ] ἱπίοπάρα {μ:6ὸ Ἄσμβοσίδίεσα, ΡΟΣ ΒΔΡδ (89 
βι οδὲ οὗ ἱβοὰ ψἢοῸ Ἰοδὰ οἱ ἱπ {μ6 ἄβῃηοθ διὰ 
ΒΟ, Β: 6] ΨΟΓΙΟ ΔΙΌΣ ΑΓΒ δ᾽ δίῃ ὉΥ ἐδ6 1 ον οδ, 
Ιε 85 Ὀθθῃ δη6}γ οὐβογυϑα {πδὲ 88 8 ᾿βγδο! 68, 
80 8130 ἰμ6 ΟοΥηἰβηδβ ἀἰὰ ποὶ χοραγὰ {Ποὶν οοα- 
ἀυοὺ 88 δοίυδὶ ἰάἀοϊδίσυ, Ὀυὺ Ὀοΐδ ΤΘΙ͵6 οἢ {ἐπε ν 
ὝΔΥ ἴο ἰΐ.---8α ἱϊ 6 νυχϊτῖθῃ, 6 ΡΘΟΡ]δ8 δαῖ 
ἅονγῃ ἴο θΘδῖ δηἃἅ ἴο ἅτ! }ς, δ ἃ χοδθ ὉΡ ἴο 
ῬίΙαν.--- Πὸ ποτὰ παίΐίζεεν, ἰο »ίαψ, ἈΘΓΘ ΤΟΐοΥ8 
ἴο [8086 ἸΟῪ ἄβηδοβ τυ ὴ6}} οσουχτοὰ δἱ μοδίβοῃ 
ρδίϊναθ (σοΡ. χχχίϊ. 188.), [Απὰ σωδὴν οἵ 
1Π680 ἀδῃοοϑ, 88 ἰβ Μ0Ο67}} Κπονῃ, ὍογῸ ἀἰγοοιῦ 
ἀραὶ σηρα ἴο ργοόγυοῖζο {86 τηοϑβὺ ᾿λσοπέλουβ ῥα ββίοσιϑ 
--ἀδῆσεβ, οὗ ψ ἴθ Δ ΩΥ οὗ ἴΠ080 πον ῥγχαςιϊοοὰ 
ἷῃ [ΔΒἈ1ΟΠΔΌ]6 Βοοοίυ ἃσὸ {π6 ἀΐγοοὶ 168] ἀθ- 
βοθιυἀδηίθ. Ηφποο (πο οἷοδο σομηῃθοίἑ οη Ὀείπ οι 
ἸΔΟΙΔίΥΥ δπὰ ογηϊσαίϊοη, Ὑ ΒΙΟΒ ΔΡΡΌΟΔΙΒ δ]} 
(πγουσ (18 ΟΡ ̓  δι] 6. ἩΗδβιῃποπα, ΠΟ ΘΥΟΣ, μ88 
ἃ Ἰοηρ ποίρ, νυ Εἰσὶ 5068 ἰ0 ῬΓΟΥ͂Θ ἰδὲ παίζεῖν Μ88 
864 ἰο ἀοῃποῖθ ποὺ ΟὨΪΥ ἀδῆσοβ, Ὀυὺ 41 ΠΙΒΏΠΟΣ 
οὗ νϑδῃίοη ᾿ΘΟΒΘΓΟῸΒ ϑροτγί, δὲ 88 κὶπαγεὰ ποσὰ 
ΔΘ υδοὰ ἱπ ΙΩΔΗΥ͂ ΤΩΟΘΘΤΏ ἰδηρυδροβ (0 ΟΧΡΓΟΣΒ 
{16 βδ6 {δἰησ]. ΙΑΟΙΔΙΊΤΥ ΟὈΡΕΐ, ΣΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, (0 
Ὀθ Σοχαγ δα 88 πιοτὸ {μδὴ (86 Τουπίδι, [ῸΓ 9 
ΤΩΔΥ ΒΩΥ͂, ὙΠῸ Οϑίδηάοσ, ἐμ αὐ 10 18 [η6 ν΄ οβὶ ἔγυὶϊ 
οΟὗἩ δὴ ᾿ἰηίθηβὶ 64 βοηϑιδ]ΐβιη.-- - οὶ ΠΣ 16 τι 
οοτσὶῖ ἰοσιϊοβὶίοι 88 ΒοΣλ9 οὗ ἸΒΘσ οοπ- 
ταὶ τιϑὰ ---Ὀατ οἱ ρα οἢ ἴῃ δι} ρα σ δι [ἸΟῸ5 Ῥσδοῖῖςοϑ 
Ἰεὰ ΘΑ ΒΥ ἰο (μ6 σοϊηπιΐβδίοι οὗ ἐμαὶ βίη, ἔγοις 
τ 816. ὮΘ ΠΟῪ ῬΓΟΟΘΘΘΟΒ ἰο ἀ:δδυδαᾶο ἰμ 6ῃ:--- οὶ 
ὉδΔΟΚ ἰο ἐδ 086 οὗ [86 ἢγβι Ῥ6Υ901 .-----  Ἰεὶ με.᾿" 

ΤΗΐθ, ἱπάθοᾶ, γγδι 4180 ἃ ραᾶσγί οὗ μοδίβϑῃ 
ἩΓΥΒΕΪΡ, ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΪΥ ἱπ ἰ80 ΟοΥ δ δ ἰοζω- 
Ρίοβ, ἀονοίθα ἴἰο Ασίθιωϊθ δὰ Αρδῃχγοάϊι: Ὀυὲ 
ἰν τιϊσὺ αἷδο Ἰοδα ἰο ἰἀοδίγυ, 88 νγῶβ ἐμ 6886 ἴῃ 
[πὸ ἰπβίβποο Ἰυδὶ δορὰ ἰο (Νυπι. χχν.), π᾿ ΒΕΓ 
(Ὧ69 Μοδοϊ ἰδ ὑτοτῶθῃ οπἰἰοθαὰ ἐμ Ἰθ, ἩΏΟΣι 
ἴθον δὰ βεἀποοά, ἴο ἰάο] ἔοϑί ν8}8 Δα δο Ὀεϊγαγεὰ 
ὑπο ἰηΐο ἰὰἀοἴαίσυ---α ἀδΏρΡΟΥ ἰο ποῖ 186 Οογ- 
ἱπι 88 6.6 τ 0ἢ ΘΧΡΟΒΘα (6ΟΙΡ. ΟΒΆΡ. Υ. διὰ 
Υἱ.). -- Αμὰ [1611] ἰῇ οΟἿΘ ἄδυ ἴδιθο δβδῃᾶ 
ἔπθῦν του ΒΒ. --- ΤῊ ὨΌΙΩΌΟΥ σίντοι ἰπ 
Νυϊῃ. χχυ. 9, δηὰ 4]80 ὉΥ͂ ῬἈΐΪο, Φοβορ δ δυὰ 
ΒΔΌΙΠ8, ἰβ ὑνγοηιγ-ἴουσ ἱμουδαηα. ΤῊς αἴβογορ- 
ΔΏΟΥ ἰδ, ῬΟΥΉΔΡΒ, Ὀοδβί δοσουπίθα [ῸΣ ὈΥ̓͂ ΒυὉ- 
Ῥοβίηξςξ 8. ζδϊίϊυσο οὔ τ ΟΣΥ. ΒΌΒΒΟΥ πδΥϑδ' 
ΕἸ ΘηἰΥ- ΤΟΥ ἰμουδαηά, γοΐ ποῖ ῬΕΓΒΒΡΒ "ε6- 
Βιίγσγογοὰ ἱπ οὴ9 ἀδγ.᾽  [Ηοάμθ Β8γ8: “" Βοὶδ 



ΟΗ͂ΑΡ, ΙΧ, 24 ΣΧ 18. 

δἰδίοιαθΐβ Δ.Ὸ Θα04}1]γ’ οογσοοὶ. Νοιίδίης ἀ6- 
Ῥοδαθὰ οὐ ἴμ6 Ῥγθοὶβθ πυμαῦοῦ. ΑΠΥ͂ ΠΌΤΟΥ 
Ὀοίνοοη [86 ὑνχο διμροιυπΐβ ἸΏΔΥ, δόοογαϊηρ ἴο 
δοοἢ υϑῶκζο, Ὀ0 δἰαιθαὰ ΣΟΥΠΑΙΪΥ 8.9. οἰ τ Ὁ (9 
ο89 οΥ ἐμ οὐμοτῦ ". ΤῸ (00 Ὁ] δυϊπογίσοα 
τίσσαρες 1Β δὰ οιηθηἀδίϊου; ΟΡ δἰίθιαρίβ δἱ 
ατιποηϊσίηρ, ΔΙῸ ΔΥΌΙΣΑΥΥ (σΟΡ. ΜΟΥ δυὰ 
θεἰδαάον).---Ηον ἱπάοβηϊίο ἴμ6 νγογὰ τινες, δοπιέ 
8, δηὰ ΠΟΥ͂ ἰΐ πιᾶὺ Ὀ6 υβοὰ ἰο ΘΟΙΡΡΪΒ6 8 γτοδὶ 
τυ ἰτα ἀο, 18 ΒΈ ΟὟ ἤγοσω {π|8 ρδδϑδρο.-- ΟῚ ΒΘ Υ 
Ἰοῖ υα τοιιρι.---ἐκπ εἐράζωμεν; ἐκ ἰδ ἘΘΥΘ ἱἢ- 
ἰθῃεῖνο: ἰὲ 18 Του πὰ 4180 ἢ Μαι. ἐν. 7, ἱσπιρί δὲ- 
γοκὰ ἐπάγαπος.---ΟἸχίδῖ, 85 δοιλο οὗ ἔθ χὰ 8]- 
8ο ἰϑιπρ θᾶ. ---Τ 6 ΔἸ] υδὲοη ΘΟ 18 ἰο 89 οὐϑοὶ 
τοοογιοα ἴῃ ΝΌμι. χχὶ. 4, ἢ  γ9 (Π 6 ΡΘΟΡΙΘ Ὀδοοαι- 
ἴῃ ἩΘΘΓΙΥ͂ οὗἉ ἰποῖν ᾿ΟΥΓΠΘΥ͂, ΓΟΡΓΟΔΟΙ θα ΜΟ5868 ζο Σ 
για σίης (θη οὔἱ οὗ Ἐρσγρί, δῃηὰ ὀχργοδβοὰ ἀΐ8- 
ξαϑὶ αἱ 180 πιαπηδ. Τ0Ὸ ἰοηρὲὶ Θοἀ πηθ88 (0 ρμυΐ 
Θοὰ ἰσ ἰμο γτοοῦ ἰο 866 δον ἴδ. ΗΪ8 Ῥδίϊθῃσθ 
πουὰ ρκο, πὰ πϑοίμος Ηθ σου]ὰ βυ8θν πιθῃ᾿ Β 
Βηδ 6] 16 ἀπά ἱτπηραίίθμοθ 90 Ρ888 ὉΠρυ 5 οα ; ΟΥ 
ἱξ ΠΏΔΥῚ ἀοποίθ δὴ ἱπιραιλοπὺ ἀεπιδηὰ οἡ αοἀ ἴο 
μεὶρ ἰῃ 8οπὶθ Θχι γδογ ΤΥ ὙΑΥ, δ ἃ οοπάϊ- 
εἰοαίπς οὗ δι ἀροῖ ἐμ Γο8}} (Θοπιρ. πειράζειν, 
Ῥουὶ. τυ. 16: Ἐχ. χυὶϊὶ. 2, 7: Ρβ. ᾿χχυϊ. 18 : 
Αοίδ ν. 9: χυ. 10). Αοοοτάϊπρ ἰο ΜΟΥΘΓ, ἰὺ ὁχ- 
Ῥγθαβθϑ ὑμ9 ἀϊδοοπίοηϊ οὗ ἐμ [8γ86]} 68 αὖ ὑμὶν 
δουάϊιίου ἱπ ἰδ9 τ ΔΟΡΏΘΒΕ: 6 ἰδκοβ Ῥαιυ] 8 
ὙΘΡΏΪΩ 88 αἰπιοα δὲ ἰ09 αἰπδαιϊϑίβοι οι οὗὁἨ δἷ8 
γολάοσβ 8 (Ποῖ ΟΡΡΓοδβθα οἱ γουυ πιϑίϑπ 95 
ἀυτίης ἐπ (πιο οὗ (ἰοὶν ναὶ ϊϊηρ ἴον {πη βοοοπὰ 
οοπιίηςς οὗ 6 οτὰ, Βιυὲλ {δογθ 15 ποἰμίηρ ἴῃ ἐμ 9 
φοαίοχι τνὰἰιιίοῦ ἱπαϊοαίοβ ὑμ15: αὶ ταίμ ον (86 60}- 
ἔγδαῦγ. Ῥοδββί ὃν Ῥδὰὶ τοϊχύ μᾶῦθ μαὰ ἴῃ χϊοὰ 
ἰδ βου βοῖα] ζοδϑίβ δηὰ {86 ἀοδίγο οὗἨ {86 Οογ- 
ἱπί δ 9 [ὉΓ οηϊογίηρ ἔλθτα, ᾿δϑιη οἷ 88 ἰὼ {185 
ἰῆθτα νγαβ πιδηϊςοϑιθα α ἀΐδρυπὶ αἱ Ὑπδὶ {ἴπΠ96 Γοτὰ 
μ5ἡ χατηϊβποᾷ ἰο ἐμ θηὶ ἰπ ᾿ποὶν ΟΠ ἐν βεΐδη βἰδίο, 
δκίη ἴο ἰμ9 Ἰοδι ἷπρ οὗ ἐδ τηϑηηδ ὈΥ͂ {6 [8786]- 
ἰζοΘ. [Ι͂π δυο οοπάμοὶ ἢὸ πιϊχιῦ ἀἰβοοῦυοσ 8 
ἰαιαριϊας οὗ (0 1οτὰ, 4 ἰγΐ8] οἵἡἨ Ηΐδ8 ρμαίΐθῃδο. 
ΦΤ1ῃ6 [5Γ4ο] 1095 ἀοπιδηἀοα ἐμαὶ αοα πῃου]ὰ δρ- 
Ῥοϊαὶ ἰμδπὰ 8 τηοάο οἵ 178 Βαϊ θα ἰο ὑμοὶν ᾿ἰκΚίπρ, 
ἐδδὶ Ησ του]ὰ γοβίοτο ἐμοὶ (06 68} Ροΐδ οὗἁ 
Ἐχγρὶ. [ἢ Ἰἰκὸ Ἰϑππο Ὁ ἐμ ΟΟΥ π΄ 88 βοοηοα 
ο ἀοριηδηὰ οὔ ἐπ οτὰ ἐδ δὲ Ηδ νου]ὰ 4)1οὁ νυν ἱβϑὴι 
{ποῖ οἷά πιορί θ 8} ΘὨ]ογθηΐ8.᾽ ΝΕΑΝΡΕΒ. 
θσ, ὸ τοζαγὰϑ {ππθπὶ 88 ρυϊίηρ αοα᾽ Β σγδθθ δπὰ 
Ῥοναρ ἰο 89 ἰο5ὶ, ἰπ ἐμαὶ Π60 0 6 γ0 δχροβίῃρ 
ἐβοτιηβοῖσοα ἴο {πΠ6 ἀβηροῦ οὗἩ ἃ Ὑϑῖδρδθθ, δηα 80 
ταϊδο ἐμ αιιοδίϊοη, τοῖον Ηο πουϊὰ ΡΤΓΟΒΟΣῪΘ 
ἰότα ΌΥ ἰποτθαβοά Ὀθϑίονπιθη8 οὗ Ηΐδ8 ᾳγ8ο06--- 
ἴῃ πὶ οἢ 6886 ἴθ η ψὸ βου] δηά ἴῃ ἰδο ΟἸἹὰ Τ6ε- 
ἰδπιοπὲ ργοσοάθηϊ ἃ οβδ]]θησίηρ οὗ Θοι᾽Β ῬΟΥ͂ΤΘΡ 
δυὰ φσοοάποββ, 88 ἰ0 οί Ηδ οου]ὰ πουγί88 
Ηἰδ ρϑορῖο ᾿νϊ {ἢ βοιιθί εῖηρ 6180 Ὀθδ 468 [86 τη8δῆ- 
τ ἷἱπ {Π6 τψὶ!άογηοθ5 (Οδβἰαηάον, ϑ:8η16}γ)}ὲ. Τὴ6 
ἄτδι οὗ ἐοϑὸ δα Ἰδηδίϊοη8 Βα ΑΣΟΒ Ὀοϑὶ τὶν (ἢ 6 
οἰγοσπιβέαποοϑθ ργοβθηΐοθὰ ἴῃ Νυπι. χχὶ. 4, 6 Γ0 
ἰη0 ἀϊϑιχιὲ οὗὁἩ ὑπ9 Ιϑτδοἐῖοβ δ ἐμαὶ τ ιϊσὰ Οοἀ 
84 Ῥγου θα, νὰϑ ϑιιοὰ 8. "ἐθιιρίδιϊοι ᾿ ἃ5 ἐμ9 
ἈΡο5116 βροβϑῖϑθ οὔ [1 νὰϑ 8 ἀδγίηρ Ηΐαι, ἴῃ 
ἰγγίπρς Ηΐβ ραΐξθποο ὉΥ͂ το ]ουὰΒ οοπάυοὶ δηὰ 
δἷπ.᾽ ΑΥΤΟΒῸ; 80 δ'δὸ Ηοάμθ]. ΟΥδοῦ δἰϊοσηρίβ 
δὶ οχρβδηδίΐοη ποοὰ ποὺ ΒούΘ ἰ9 Ὀ6 ἰδίζοῃ ἱπίο 
δοοοιιηΐ, 88 ΠΟΥ ἈΓΘ ἴο00 ζοτορά, ---Τ)Ὡ9 τ γῸ 
“ρτηρίοα᾽ ἰΔἴκθϑ ον 1.8 οὈ)θοί ἐμ ργοπουῃ " Ηΐπτι᾿ 
ἱρὶϊο---ἰμβουρ ΤΏΡ ἐδ κὸβ Ὁ 88 δΌβο]υίθ--- 
δηὶ ὉΥ͂ {πὶβ Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ ΥΟΥΥ͂ ΜΘ6Ὶ1 ππαογρίαπα 
Ομ γῖδι᾽ (σορ. τον. ἐ; ἔχ. χχὶϊὶ, 20; 18, ᾿Ἰχὶϊὶ. 
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986). ΠΤ νὸ δάορι (6 γοδάϊηρ κύριον, {ποῖ 80}}} 
Ομγὶδὲ τηῖρΐ σοδαῖγ Ὀ6 ὑπάογϑίοοα ὈΥ͂ {ἘΠ 6 ἴθ ΓΏι, 
δι ουρὴ 6 τοϊαιίοη ἴο (π6 Ο]ὰ Ἰ᾿οδίδιαθηΐ που]ὰ 
Ὀθ δαιἰβῆθα 1 νν ἰοοἷὶς ἰῦ ἴο πιθδὴ αοά. [Ηθῃ60 
ὙΓΌΙΘΏΘΥΘΣ οὗ {μΠ6 ὑνὸ Γοδάϊημβ ννὸ δαορὶ, γὸ μανθ 
ἴῃ {μὶ8 ὙΟΥ89 βίγοῃρ οὐἱάθῃσο οὗ ἰἰπ ἔδοὶ ἐμαὶ 
Ῥϑὺὶ γοχαγάἀρα {μὲ Φϑδονδὰ οἵ (86 ΟἹ Τοβίϑδιηοηὶ 
88 ὨΟΩ6 ΟΒΟΡ ἰμδὴ Ομ γὶϑὺ Ηϊμπβοϊΐ, ἰδ 6 ΕἰθΓηδ] 
ῃΟοτα, το ἴῃ νϑυϊουϑ τδγϑ---ἰη πδίυ γα] ΡΒ ΘΠΟ- 
ἸΑρ8 διά ἱπ ὑῃ6 ΤΌΓΠ Οὗ ΔῈ Δηοῖ, τηδηϊοβίοα 
Ηἰπιθοὶ ἰο ἐμ Ἐδίμοσβ οὐ ἰῃ δποίθηί ἀΐβρϑηβδ- 
(ἰοῶδβ, δπὰ νϑ (π6 σρὰΐ ΒΌ]ῸΣ δηὰὲ Θυϊάθ οἴ 
[5Γ86]].--- ἂῪὰὴ ἃ θυ 6 --Ἰ  νὸ δαορὶ (89 τοδά- 
πᾷ ἀπώλλυντο, ἰδ ἰἰἱ6 Ππρονίθοι θγο πουϊὰ 
ἀφῃοίθ {μ6 ργοργοβϑίοη οὗἉ (10 ἴδοῖ: “ΤΉΘΥ ΟΓΘ 
θοΐηᾷ ἀοείγογοά᾽ (Μεγ. ν). Ὑοὶ ἐμ τοδάϊηρς ἀπώ- 
Ἄοντο ἷἰ8 ἸΏ οΓῸ ϑἰ ΓΟ ΘΙΥ Βαρροτίοα [πὰ 15 δάορΡ1 ἃ 
ἴῃ 6}1 {πὸ Ἰδίος οσιιϊοδὶ θα! ἰοπ8]. --- ΟΥ̓ ἢ86 
ΒΟΥΡΘΏΙ8, --- ἡ 6., (6 ψ6]}-Κποννπ ΒΕΥΡΘΏ(δ; 
“ ΓΠ6 δσί1610 18 80 οὔϊθῃ ογιξίεα Αἴτ6 ̓  ἃ ῬσΟΡροβὶ- 
(οι, ἐμαὶ ὙΒΘΓΘΥΟΥ ἰὺ 15 ὀχρτοδδεα νγ6 ἸΩΆῪ ὍΘ Β1ΓΘ 
{0 Γ6 Ῥῶ28 8 ΣΟΔΒΟΏ [ῸΓ ἰἰ.᾽ ΑΙΓΟΒῸΡΊ].--- Το Ἰαδί 
ΜαΡεΐηρ 18 δαὶ ηϑὺ ΤΩ ΟΓΙΩΌΤΙῺ ρ---ἃ Β1ἢ ΟὗἨ ὙἘ16}λ 
{πὸ [5.Γ80}1}68 γγ6Γ6 ἔγϑαυθηῖν σαν (Νυπι. χχί. 
4: Ἐχ. χυὶ. 8; Ναπι. χὶν. 1 8΄.: 86 ἢ: χγὶ. 41).--- 
ΝΘΙΓΏΘΙ ΣΔΌΣΣΔΌΣΙ γ6, 88 Βοτη6 οὗ ᾿Π 01} 8150 
ΣΔΌ ΣΙ ΌΣΘἃ.--- 16 ῬΑσ σΌΪΣ ἰπδίδϑησο ΠΘΓΘ ΓΘθ- 
Ιογγθὰ ἰο, τδὺ Ὀ6 ἰπίογτοα ὕγοια πὸ Ἰυάρσιηοηΐ 
Ροϊηἰοὰ ἰο:;---8ῃ ἃ ροτίδΒο ἃ ὈΥ ἴδ6 ἅθϑαπϊῖσγογος. 
-- Το ὀλοϑρευτῆς οΥ ὀλοϑρεύων, ἀοδίγοψεοῦ, ΒΌῬΘΆΥΒ 
ἷπ ἔχ. χὶϊ. 28, δῃὰ ἐλ ἀβποίθβ {π6 οσζδῃ οὗ 89 
Ὀϊνίηο σεισὶ θαϊΐοη--οἰ 6 δηρσοὶ ὀχοουζίπρ ἴθ; θὰὶ 
ἐπὶ8 18 ποὺ ἰο Ὀ60 τοβζεγᾶθά 88 δὴ ουἱ] δῃ ρεὶ (σοσορ. 
Μδοο. χνυ. 22 8.), Βῖ΄ποθ ΟὨΪΥ 8016 8.6 ρᾶσίϊου- 
δυο 88 τυ ΓΙ ρ (Ὀ9 (86 ΠΌΤΟΥ σγοδίοῦ ΟΡ 
1688), κα νν 89 ὑμ6ν ἀοδίγυ οι 0 ὈΥ δὴ οχίγβογαϊ- 
ΠΑΤῪ υάρηποηΐ, ἰμ6 ονὐϑηῦ δἰϊυἀρὰ ἰο σὀδῃηποῖ ὮὈθ 
{86 ὁπ6 πδιταϊεα ἴῃ Ναὶ. χὶν. [Ιἢ {πΠδὺ ο886 (86 
ψγοἷ6 ΘΟΗργοραίῖοη ΓΟ86 ἴῃ ΓΘΟΌΘΙ]10η, δηά {80 
)υάκτιοηί ἱπδίοιοα 85 890 στδάν)] ἀγίηρ ουὐ οὗ 
186 Ψ8019 6] ον σοπογδίΐοαῃ (1688 ν6 γοβίσιοῦ 
{πὸ δι ἰο ἰὴ ἰθῃ βρὶοβ, Ὑῆὺ ΟΥΘ {πὸ οδ0180 
οὗ {παὺ ὑρτὶϑίπρ, δα 80 ἀϊοὰ οὗ ἃ οἴαξι ὈθἴοΥΘ 
9 Γυοχά, νον. 808.), Μογθ βυϊίδ]6 ἰο οἂν ἰοχὶ 
18 ἐδ αἰχουτηδίδποθ σηϑῃϊοηδα ἴῃ Ναπι. χνὶ., 
ὍΠοτΟ 14,100 ῬΟΙΒΟῚΒ ὝΘΥΟΘ Βηδίομβοαά δΎΔΥ ὮΥ ἃ 
βυάάοῃ γἱϑιίδίϊοη (νον. 49). ῬΥΪΏΔΥΣΥ (86 Τυ- 
τ Ὡρ ΠΟΙῈ ὰ8 δζαϊηδὺ ΜοΒο8 δὰ Αδγου, Ὀ6- 
οδυ86 οὗ ὑ80 ἀσδίγιοίίΐοη οὗ Κοτδν, θεαί δη δηὰ 
ΑΔίγϑι, 1 ἐμοῖσ ΘΟ ΡΘΏΥ, Ἡ οι 88 οματροά 
ὈΡΟῚ (ἢ. 680 ΒοΥΎδηΐΒ οὗἩ ἰῃῈ οτὰ. Βαϊ, ἴῃ ἔδοί, 
10 88 8 ΣΙ Υἰηρ δαὶ δὶ αοα ἔγομι τυ ποπὶ (ἰ 9 
λυαάρτηιοπὶ οδηθ [ἃ ̓ υἀσηηοηΐ “πο ἰπουρσὰ ἱξ 
18 ποῦ Βὸ ΒρΡοοἰ θα ἐλέγέ, νγ8ἃ8 δἀτηϊηϊἰϑίογοα ὁ 8ῃ- 
Οἶδοὸσς οσοαϑίοῃ ὉΥ͂ 8 ἀοδίσουϊπρ δημροὶ, 2 βδιω. 
χχίν. 10, 17.᾽᾽ ΑΙ ΓΟΒΌ].-ἰπ 1.8. ΔρρΙσδίΐομ ἰοὸ 
(86 ΟοΥἰ ἰδ 8, γγὸ δγὸ ποῦ [0 ΒΌΡΡΟΒο δαὶ ἐδ 
ΤΩ ὈΣΤΩΌΣΙ ΩΣ ὑπ 0. ὙὙ6Υ6 σου ἰοηρα ἀραϊπϑὶ τγ88 ἢ 
δοοουηύ οὗἉ ἰπΐοσιοῦ βρί γι) ρὶ 8, οὐ Ὀθοδυδο οὗ 
ἔμ γοβίγιοἰΐοπ οὗ {μον Ρ]αϑυγοβ ἐβγουρὰ {16 
τοχυ]αίοβ ἀολδπάρα ἴῃ {μ6 ΟΠ γἰβιΐδη ἰδ, ΟΥ ἂἱ 
ἰδοῖν σοῆοσγαὶ οοπάϊ(᾽ ἢ. 88 ΟΒΥἰβίδηβ; Ὀὰΐ ΓΔΙΒΟΥ 
δ νῶβ ὑμ6 ορροβὲιΐου πο ΠΟΥ ΘΓ αἰβροβοὰ 
ἰο χηϑηΐζοϑὲ δραϊηϑύ ἢ 6 ἰθϑοῦ ον σίνθη ἰμθπι ὉΥ͂ 
αοά, δηὰ οΒροϑοΐα}ν ἀραϊμϑὶ Ῥϑὰ], δὴ ὁρροβιίλομ 
γγὨΟὮ βιραοὶς αἰ ΘΟΟΪΥ δὶ ὑπ6 ογὰ ΗΪπβε]ΐ (Οδ8ὶ- 
δ ἀοΥ δηὰ οἰμβογ5). ΤῸ θᾶ [86 ρᾶτ811}6] ρογίθοί, 
6 Ιηυδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ 86 πυγηαγίης οσσηβοπθα ὈΥ͂ 
Ὀϊνὶπο γοισὶ θυϊ οηϑ, Βα ο 48 ἐμαὶ ἰηιοά αἱ ἴῃ χὶ.. 
80: “0 εΠι}8 δοσοιμὺ ΠιΔΠΥ͂ ΔΓῸ ψ Θἷς δὰ βίοκ]υ, 
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πη βοῦθ 8106}. --Τ 680 τοΐογοήσοθ (ὁ ἰδ ΟἹ ά 
Τοβιαπιθηΐὶ δ6 σοποϊυάθβ 88 Π6 Ὀομβδη,-- ον 
Ὧπ969 τη 5 ἼΟΙΟ Ὀ6έ81)}1η6.--συνέβαινον, 
[πὸ ρ΄ γ] σογρ, πιβότο (89 αγ. Ἰάϊοιι νου]ὰ το- 
αυαἰτο 86 δἰ Ό]ΔΡ, “ἜΧΡΥΘΒ868 [6 Ῥ]ΌΣΘΙ ΠΥ οὗ 
ΟΥθοία ΒΟΡΔιδίοΙΥ Βδρρθηΐϊηρ᾽)7; δυὰ {δ ἱπηρου- 
ἴροι (σεγθ Ὀοίδ]ηρ) δἰπὶθ αἱ {16 οομπϑίδηϊ τὸ- 
Ῥοιίοι οὗ (0 6889 (Οπβίδησοσ διὰ Μαογυοϑυ).--- 
ΘΙ ΓΥΡΊΟΔΙΙΥ,--τυπικῶς 88 δῦογΥο τύποι, 
ποῦ ἴῃ 86 [μ6ο]ορίδδὶ βϑῆβο, θυὺ “ΤΣ ΘΧδΏΡ]6,᾽ 
ἧ. ὁ.) ἴῃ Βιο} ἃ ὝΔΥ 88 ὈΥ ἃ Ὀίγνϊηο ἰπίθης ἰο ἰπ- 
ἀϊοαίθ πνιαὶ πουἹ]ὰ Ὀο6781}} αοα᾽ 8 Ῥ6ογ}]6 ἴῃ Ἦϊκο 
αεἰγουσαϑίβῃοοβ ὉΠῸΘΡ (0 ΠΟ αϊσροπεδίίοῦ. 
Τμῖ8 ροϊπίὶ 15 πιοτὸ ἀοδηϊνοῖν Ὀτουρσιΐί οὐἱὐ ἴῃ 
[80 ΤΟ] ον διαἰοτηοηὶ.---8 ἃ ἃγχθ Ἰνεὶτῦθ, 
--ἐγράφη, πἰῃραϊατ, ΦΧΡΤΟΒδΟΒ ἰπ6 ὑπΐοῦ οὗἁ 
ἀμ686 ἰγδηβδοί 008 ἴῃ 86 Τοοογὰ οὗ βονίρίυνθ δθ 
θ00 σδοτῃρ!οἰθ ΨἘ0]90.---οΣ οὖν δάμπμοπίςιοΣςι.--- 
Ἦδτο 18 (89 Ῥυγσροβο οὗ {0 δβδογϑὰ Ὡδεγδίϊνο 86 
ογάἀαϊποὰ Ὀγ αοὐ ἄων ἷν. 14)ὴ.--πηῖο ὙΒοΣΩ. 
-- Βὸ γοϊδιῖνο σϑίοσβ ἴο "οῦυχ᾽ (ἡ μῶ ν), δῃὰ ἰη- 
ἐγοάυοσοδ δὴ δἰ δίοη ἰὸ {ἢ 6 ποδν δΡρυοδοῖ οὗ ἰΐ6 
ἔύϑαῦ πα ϊοΐΔ] οΥἱϑ8, {πΠ8 δοηγτηΐηρ ἰἷ8. ΝΑΤΗ.- 
ἱπρ.-- ἢν ΟΟΣλ6, οΟΥἩἉ “ἰπίο 0890 Ἰἰζο- (πο ανοὸ 
δηίογϑά, δπι οὐ ἢ ΠΟῪ δχἰδί (ροσ.),---ἰἶο θα δ 
οὗ ἴδ 8668,--τὰ τέλη τῶν αἰώνων. ΒΥ 
1818 ΡὮΓΑΒΘ (ἢ 6 Β8116 18 τηοϑῃΐ τ ΕΪΘὮ 5 ΘΙ ΒΟΉ ΒΟΥ Θ 
(ογηθα συντέλεια τῶν αἰώνων, “16 οοπαυτααδίΐος 
Οὗ 180 ἀρε5᾽ (Η90. ἶχ. 26); ὉΥ τοῦ αἰωνος, "“ οὗ 
[80 δρο᾽" (ΜίδιιἈ. ΧΙ, 89); α͵5ο ὈτγοΗ͂γ τὸ τέλος, 
“86 πα" (1. 8; χν. 24; Μαίι. χχυ. ὃ; εἰ αἰ.); 
ΟΥ πάντων τὸ τέλος, ““ἴ 6 θηὰ οὗὨ 4}1 ἐδίηρπ᾽ (1 
Ροί. ἀν. 7. Τὸ “ἀροβ᾽᾽ Ποιὸ 8106 ἐῃὴ9 ψγοδὶ 
ψου]α-ρογὶοάβ Ῥγθοθάϊης ὑπὸ τηδηϊοβίδίϊου οὗ 
Ομ γτίει, δπὰ ουὐ- κοΐ οὐὗὁἁ πο παν (86 ἰη- 
οομπΐηρ πιϑηϊ οδίδιίοη. Τμα οἰὼν οὗτος, λ6 »γοδεηί 
ασε, ἰΒ Θοῃπ! οι ρ]αιοὰ ἴῃ 1ΐ8 ργοργοβδῖνο πηΐοϊ ἀΐηρς 
τοῦ ταδηϊίοϊ ἃ Ῥουῖοαβ, ψοϑθ6 οχὶὶ παν 
Ἰοδάβ ἴο 86 1Δβί. ἀϑοϊδὶ γϑ οτὶ β' 5 ψν 816 ἢ ῬΆ 5868 ΟΥ̓ΘΣ 
ἰο ἴπο αἰὼν μέλλων, ἐλ6 γμίωγα α). ΝΟῊῪ ἰδ 
Αροβίϊο σοβαγὰβ ἰδ ἐΐπιθ δΔ8 (10 {τη οὗἉ (8 σγαπὰ 
ΟΥἾ818-- --δοσου ἀἰ ὨῪ 88 ἃ ὑἶΐπηο οὗ Βονογα ὑγ18}5 ΤῸ" 
(6 ἔαίο ]}, ἰὼ τ ῖο ἢ 10 θοσδὴο ἐμοῖὰ ἰο ὉΘ ΟἿ 
πον συκτά, δηὰ [Ὁ τ Δ 1]0ἢ 1 88 ἱτηρογίδης [Ὁ Σ 
{πθῖὰ ἴ0 ῬτΟρᾶγο Ἡ Ι οασγπ δὶ 561}-ἀδηΐ8): δηὰ ἢ9 
ῬΓΘΒΒΟΒ 6 Ὁροὴ {80 ΟΡ 88 ποὶ ἰ0 ΘΧΡΟΒΘ 
{μοι βου 68 ἰ0 [6 ΘχΧίΓΘΠ1Θ οὗ ἀλη ο Σ ὈΥ ἱπά χης 
ἴῃ ἃ (8180 βοουγίίγ. “Ῥδ)] δὰ αἰ γᾶγϑβ ροοὰ Γο8- 
ΒΟ. [0 Θοπιβί ἀογίηρ [89 84] ΘαἰΒἰΓΌΡἢ6 88 ΠΟΔΡ δἱ 
Βδηά, δἰ πουρὰ 6 Βο]ὰ {})6 1δϑ8ὺ ἐπ ἰο 6 τη 0} 
δῃογία μα ἰὑ ΣΘΔ}}ν 88 ἴο θ6. ΟἈ τ βυϑμ ΠΥ ὧδ 
86 208] 8πἀ δηὰ οὗ 8]] δα υ ον γογοϊαιοη8, δ ἃ πὸ 
ἨΘΥ, 026 1Ὁ]]οτν8 11, Ηδποθ 86 ΟΠ γἰβι ἐδ 8 }ι8ιἷ- 
δοὰ ἱπ οοπδίἀογίης δἰ πηδ0]7 88 {16 ἰοστηΐϊη ἰοὸ 
ὙΠΟ 81} {π9 ΘΑ 0 ἀρνὶ ορπιοηΐθ οὗ τονοϊδίϊοη 
Ῥοΐϊπὶ δπά οοπάιου οηναγάβ.᾽᾽ ΝΕΛΝΡΌΕΒ.--Νοχὶ 
Ἴμογο Το] ] ον ἃ οδυϊ ο, ἴο τι ΐὶο ἢ} 8 ννοτὰ οὗ θῃ- 
σΟυΓΒβοιηθηΐ. ἱΒ ΔΠΠΟΧΘΟΑ [ὉΓ ἀοθραϊγίηρ παΐπα8. 

ΥῈΒΒ. 12.18, Ὁ βοιϑίοσϑ, ὥστε [Ἰἰ{{: δο ἰλαὶ, 
ὧδ 1804 τὶ (89 ἴπιρ. ΟΥ ϑδι.0]. (ο ἱπίγοάσο δὴ 
ἐδ ογοποο ἔγοπι δὲ Ῥγοοοάρθ. (ἩΊΝΒΕ Ρ. 1Π1., 
ἃ ΧΙ]. ὅ, ποίθ 1)]. Ηδοδτγο ἰὺ Δεν Ἰοδὰβ ἴῃ ἐμ 
Ῥιδοίίοδὶ Ἄἐχβονίδίίου ἀθάποϑά ἔγομι {πὸ Τογοροῖης 
ἀϊδοιιββίοῃ. “ ϑ:ποθ {μ689 ουθῃίβ τ 1 ἢ (ΘΔ ἢ Ὁ8Β 
λον {080 ὕ7)ᾶιο βίδῃηα ἴῃ 8Βὸ οἷοβθ 8 σοϊδίΐοῃ ἰο αἀοἀ 
δηά ρατγίακο οὐ βυιο οχαϊ θὰ ρῥυίνί]οβοβ, το Ὺ ἰπ- 
σὰ ἔδαγία]} λυ ἀρτη θη δ ὉΥ τμοἷγν οὐ οοπάπσί, Βα νο 
Ὀδοὴ χϑοογάρα ἴῃ δοσογάδῃοο ν ἢ Θοα᾽ἶβ ρυτγ- 
ῬΟΒ6Β Ἀ8 Δ ΆΓΗΪΉ 85 ΤῸΓ 8 ΨΠῸ ᾿ἶτο ἱἰπ (1118 1λϑὲ 
χηρδῦ οΥἰσα] ροιϊοὰ οὗὅὨ (»1.], απὰ ἃγὸ ρφοϊης ὁ ἰο 

89 δπαϊ πα χιηοηύ---Ἰοῖ έτη τπ8ῖ ἘΠ] (ἢ 6 
κιδπῃάθι ἴαϊκζο βοϑᾶ 16δὲ 86 Ζ4]],---ἰ, ε., δ6- 
ὙΔΓΟ ΠΟῪ Π ἱπαΌ!ρο8 ἴῃ ἃ ἴδ᾽59 Βοσυν γ. 890 
υοῦῦβ “ἰο βίδπά ̓  δπὰ “(0 ζ8]},᾽ ἰαἴκθὴ ἔγοιῃ ἐδ 
ῬΒΡΑΒΘΟΙΟΔῪ οὗἁ {μ6 της, δαχιὶϊ οὗ ἃ ὑπο ϊο]ὰ ἰω- 
ἱογρεοίδιΐοῃ. 1. Τὴ6 ΤΟΣΊΔΟΥ : ἰο δίδῃὰ [αδὶ ἰῃ 
Κοοῦποδδ διὰ ἴῃ ἔδίιἢ ; δὰ ἰδ Ἰδίΐοσ : (ὁ ὃ ὃ6- 
ἰγαγϑὰ πο βὶβη. 2. ΤῈΘ ΖΌΤΙΩΟΥ : ἢ0 δθί 6 ἴω (6 
Ῥοϑβϑβϑίοῃ οὗ βαϊναίΐοῃ, ἰὸ 6 ϑῦζσο οὗἩ δ ργβοείουβ 
βίαϊο; δηὰ ἴ18ὁ Ἰδίίου : (0 7ογῖοϊι Βαϊ γδίσου. Ὁ}0 
δοοοια ἱπίοτργοίδῆοι Ὀδδὲ θϑυ115 {89 δοΒηθόιίου, 
δηὰ ἰὑ ἈῬυοδΌΡΡοδΒοδ ἰμ6 ἢτβί. [ΗΟΡΆΣ γμυίδ ἐδ 
θ896 Τ20Γ6 οχοὶ ἷγ. Τμὸ ΒΟΟΣ σδυιοδοὰ 
δρδίηδι “ἼἸΩΘΥ ΤΟΙῸΣ ΟἸΒΟΥ ἰ0 ΒΟΟΌΓΙΥ οΥ̓͂ δβεϊνὰ- 
110}, ΟΥ̓ ἀρζαϊηδὲ (86 ῬΡΟΤΘΣΡ οὗὅὨ ἱοτηρίαἰϊΐοη. Ἐδο 
ἴνο ΔΙῸ ὙΘΡῪ αἰδογοηί, δηὰ γοδὲ ζΘΠΟΓΑΙΥ οὴ 
ΥΟΥῪ αἰδογοοί σγουπάθ. ΕΔ]86 ΒΟΟΌΣΕΥ οἵ βαῖϊγα- 
(ἴοι ΘΟΙΠΙΣΩΟΠΙΥ͂ Σοϑίβ ο ἰπ6 ρστγουπὰ οὗὨ οὖ δ6- 
Ἰοπρίπς ἰο ἃ ῥυϊν]οζοὰ ον (86 ΟΒΌΣΟΝ), οΣ (0 
8 Ῥτεϊνϊ]οῤοϑα ο͵458 ({μ6 6]6εοἱ). Βοίδι δὲ ὃ ἀπὸ 
Τα Ἰ]]οίουθΒ. Ναί ΒΕΓ (86 τοι Ὀ6ΤΒ οὗ ἐμο ΟΒῦτο 
ΟΡ [86 οἷδοί οδϑῇ ὃΘ δαυθὰ Ὁπ}6 88 (ΠΥ ῬΕΓΒΕΥΟΓΟ 
πῃ ΠΟΙ Π68Β; δῳὰ ἴπῸν οδπῆοί ῬΟΣΒΒΥΘΓΟ ἰῃ ΒοΪὶ}» 
Ὧ685 ψὶϊ ποσὶ σοπίϊπιιοα τα 11 π688 δπὰ οδοτί. 
ἘΔ196 ΒΘΟΌΤΙ(Υ δ ἰ9ὼ ΟΡ ῬΟΥΤΟΣ (0 Τϑϑὶδὶ ἰθμρ8- 
1108 Τοδὶδ οὐ δὰ ΟΥ̓ ὙΘΘΙΣΏ 56] -οομδάοβοθ ἴῃ 
ΟΌΓΡ οὕ Βίγεη σὶ!. ΝΟΏΘ 80 118Ὁ]6 ἴο 18] 88 {86} 
ψο, ἐπ κίπς {Π ΘΙ ΒΟ γ 65 ΒΊΓΟΏΩ, ΤΌΣ 150 ἰ61}Ρ- 
ἰαιΐοη. ΤὨΐβ ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἰδ (η6 Κἰπὰ οὗ [4180 56- 
συν ρδϊηδὶ το {π6 ΑΡοβι]6 ψσασῈβ {δὲ (- 
ΑἸ ΒΙΔΏΒ, 88 Β6 θχβογίβ {Π Θχὴ ᾿πητη  α Ἰδι6}γ δεν 
ἴο δνοϊά ἐθτιρίδίϊοη ᾽"].- -Τ πουρὴ ἐμ Ἐοσαδὴ ἴη- 
(οΥΡυΘίο στ Β ἰΒ1η}ς ἸμΠοῪ δηαὰ ονϊάθῃμοθ Β6ΥΘ αιραὶπεὶ 
1Ι μον Β αἀοοίγίηθ οὗὁἨ 86 ἤάεε εἐρεοϊαζές, δοοογὰ- 
ἰὴ ἰο νοι ἃ ΟἸΥ διδη οδΔἢ ΠῚ} 86 στεδίεοι 
ΒΕΘΌΓΘΠΘΘ ὃδ6 οοῃβάρης οὗ ἷὶ8 οσῃ ͵π8ι{8οπίϊοπ 
δηα οὗ 8 ῬΟΥΒΟΥΟΣΔΏΘ6Θ ἴῃ ἰΐ ὑπίο {πὸ δα, γεί 
ΠΥ δῦθ ορροβοὰ δήῖκο ΌΥ {μ0 οχρογίομοε οὗ 
Ῥαὰὶ Εἰ βο (2 Τῖμι. 1. 12; ἱν, ὃ, 18), διὰ οἵ 
ἸὨΔΗΥ ἃ Ομ τίδιϊδη αὐἵον ἴση ὙΠῸ 88 επηογοά 
(Π80ὺ οὐγέέμαο παεὶ Ἡ ΔΙ ΟΝ, 85 ἃ ΟΠ ΘΓΑΙ ὑδῖηρ, (80 
ΟοΥδίίδῃβ οουἹὰ ποῖ ῬοΟθ86088 ἔσοσῃ νγδδὺ οὗ ὅγτη- 
688.---Ὡο τοταρ᾽ϑιοΣ--πειρασμός:; ἰδ ἀ6- 
ποί48 Οἱ ΒῈΡ δὴ ογάεαϊ, ΘΒ 6 αἰ} ὉΥ τα ϑι:8 οὗ δαΐ- 
ἔονγπ 8 δπὰ ροσδοουίίοηβ, [ὁ 816. {86 γ Ὁ “(0 
ΒοδΡΏΔΥ ΓΟΙ͂ΘΕ ; ΟΥ̓ ἐεπιρίαίοη, ἵ. 6., ΘΓ ἰσοτο στ ἰ0 
δἷμ, ἰο ψΒὶσῃ {8:9 σομπϑοίΐ οι νι ἢ τ μαὶ ργοοοάςεΒ, 
πὰ {116 Βοτγίαίονυ ᾿πίθηϊ οὗἩ {86 8016 Ῥδυβδεσαρὰ 
σουἹὰ γοΐπὶ. Βοίδ τϑδηΐηρϑ 6081 6869 ἴῃ [86 
ἐπουρδὶ (παὺ ἐμοῖς ΟΕ Υ βδ ὁΒαγδοίου μα ΒΘΘα 
Ῥυὶ ἴο {πο Ῥτοοῦ ὈΥ̓͂ μαΐπ Ὅλ} οἱγουτηδβίδῃοοδ, 88 
ὙΓ6}1} δ8 ὉΥ βἰ π.Ὁ] θη ἰθϑιη 8, 80 88 ἴ0 δον Ὑ86- 
{πῸ07}Ὸ αὶ ἢ τγδϑ βίγοῃ ; ἰόν, οὐ (86 χὶβμὶ κιπὰ; 
ἀπὰ ΒΟΡο, ἤντῃ.---86 ταῖς γοῦ Ὀπὶ δυοῖ δα 
ἐδ ὨΌΣΩΒΠ.---ΑἸ]Ϊ ΔΡΟΪΟΣΥ πὶ τοΐθυθοθ (0 ἐδ9 
ἰοτηρίδιίοηβ (ΠΟΥ δὰ δἰ βοτῖο οχροσχίομοδὰ, 
᾿Βου ἢ ποὺ ΠΟ οχ  ϑέΐηρ, δηἃὰ 6}} ἀδβρδῖῃ ἰδ σϑ- 
κατὰ ἰο (Π6 Βου  Γ {γ18}8 ὈΘΌΓΟ ὑμοτη, ῬΒῺ] ΒΟΓΘ 
τηθοίβ ὈΥ̓͂ (Π6 δἰαϊομιοηΐ δαὶ νδδὶ ΠΟΥ δαα ἐπ 
ἔων δποοιυπίογϑα ν᾽ δ) οροί ον “τη δ ̓  ἀνθρό- 
πινοι, ἵ. 6., οἰΒοῦ : Ῥγτοοθοαΐπᾳ ἤγοπὶ τ {(δΌς 
88 ἰ8ὸ δβοϊ παι ουθ οὗ ἰΐθ βυστουδαϊπιρ Βοδίβοα 
1176), ἰπ οοῃίγαβδὲ Ῥϑυῖθ ΡΒ ὙΪῈ Δ 9 ῬΓΣΟΡΕΤΙΥ ἀδ- 
τηοπΐο ἰοπιρίδιΐοπβ οὗ ἐπ Ἰαδὶ οΥἹὶ {πη το ἢ Μ»88 
ἴἰο Ῥγϑοϑὰθ {86 σχουοϊδίΐου οὗ Ομ σὶβί : ΟΥ : βυϊ δὰ τὸ 
ΤΏ8Πη, ἴο πἷδ ΡΟΨΟΣ Οὗ Ομ γδποο, πῃ οοπέγαδὶ ὙΠῈ 
(86 71}5οἰπδιϊομβ οὗ Δ ἸΏΟΤΘ ἀΔΏρΡΟΓΟΌΒ ΒΟΣΊί, [07 
ονϑυοομιΐης ὙΠΟ ΒΌΡΟΥΠΑΙΌΣΔΙ ρσΓῶὸθ 18 Τὸ- 
αυϊγοά, [Ησοάᾶρο ῥτϑΐεγβ {π6 Ἰδί( δ 88 {ἢ 6 Τῇ σα 
πδίυ γα] πα 5Βοὸ 10 ΘΟΠΠΟΏ ἱπιεγρσγοίδίϊου. 0Ο)- 



ΟΗΑΡ, ΙΧ, 24-.Χ. 18. 201 

δ δυ 56}, ἰδ ΤΌΥΙΩ6Υ]. ΕῸΡ ἱδποὶσ Θασουζαχοπιοοΐ 
ἷπ (80 διίυγο 86 Ροϊηπίβ ἰο ἐμὸ δάοσὶτιν οὗὁἨ 6υα--- 
Ὅυϊ Θοᾶ ἐκ ἔαἰτ δ ῖπ| ---, 6., ἔστιο ἰο Ηἰΐδ οδ ἔς 
δηὰ οογοηδηὶ, σοῃδὶδέθπί ἰη Ηἷΐδ ἰονοὸ δηὰ ρυτγ- 
Ροβο (ἰ. 9). τίσι που]ὰ δρρθδῦ Ἠ86}}} Ἐπτο]18- 
δ6 :ΥΓ δ δ] ονγοὰ ἰδ ρίδίΐοδ ἰο ὈεΐὉ}} Ηἷδ Ροορὶο 
ἐ5δὲ ἰσοηδοοπαάϑα ἱμοὶρ ΡΟΟΓΘ οὗ οδάυσγβηοο οὗ 
τοδί δίδῃ66,--- ΏΟ, ---ὃ ς [0 ὅτι οὗτος, δοοαιδο Ηε,--- 
νὰ ῖ}} οὶ Βαδοτ γουῦ ἴο 6 ἰϑεορὶθἃ Ὀογομπᾶ 
ἭΒαῖ γ͵ὸθὺ 816 80]9.---ΤΪ8 ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΟΙ ΒΕΘΙΒΒ [0 
διιδίαϊ Β ἰὴ βοσοπὰ ἰηἰθτργοίδιϊοι ὍΕΙΤΟΒ ὑο “δυ- 
ΤΏΔ5 ̓  ΔΌΟΥΘ,---Θ ον ίης ἰδδὶ 6 τυοάοΓγαὶθ ἰθπιρὶδ- 
ὕοη 5 τιϑϑπὺ Ὁ '. Οσωρδιθ ἰδὸ Θχρυθθϑίοῃ, 
οΞ. χίὶ. 4; 2 δδιω. υἱὶ. 14. Βοδι 68, δ τουδὶ Ὀ6 
δοϊὰ ἐπὶ ΘΥΘΡῪ ἰειαρίδιΐου, ἐκουσὴ δοπιϊδα ὑν]- 
ἘΩΙΔΥΥ ἤγουν τθΏ, ἰδ (0 Ὀ6Ὸ δοοτδοὰ ἴο βδῖδ δ 
δε. αἰείτηδιο οϑυδο (σορ. Υἱἱ. ὅδ; ΒΡΉ. νἱ. 12), 
[8πὰ πιοη δηὰ ἀδΥἶ]β δτὸ δἰ ἑἶϊὸ πᾶν (86 σοπίροὶ 
ΟΥ̓ 186 ΑἸπσδιΥ, ἨΔῸ Ῥουτηΐ 8 ΟΥ τοβίγαωΐῃβ δἱ 
Ρἰθαβατο, δῃὰ ἰὸ ἐμ ἄδᾷτθο (δαὶ Ηο δοοθβ δι. 
Τδὸ Ἰἰταὶε οΥ̓͂ ροττηϊδίου ἰ8 ἴΠ0 ΔΌΪΠΥ ἰο δῃηάυγο 
ποῖ ἀοα Ηπ56}7 85 δοηΐοντοὰ. Απὰ ἐπΐϑ ἰτ- 
Ῥὶϊο5. τ18αὲ τὴ (80 Ἰδύθυ, βούϑυϑυ ἐθιιρίδιϊ ἢ Β 
Θοὰ »ὺ}}} οδϑο 0 ϑέγοηκχὶδ οὗ ΗἨΐβ σβοβϑη ἰὸ ἐπ- 
ΟΥΘΔ50 (Νϑαπάθῦ). Τῃ0 δβδιη9 8 ἐγ ἰῃ Γ08 
ἴο 86 ἐπ ἐμ ἰοτηρίαιίοη μι]] 1δδί, οὐὁἨ νΐο ἢ6 
βηδΙῪ ΒρΘΑΚ5.--- ἢ τν }}} στὰ τδο ᾿τϑηλρῖα- 
ΚΟ τ}. 0 8160 ἴΠ: 6 ΘΒΟΔρο --- ἔκβασις 1ἰθ ΓΑ} 
ῬΔΘΔῺΒ ἐδοαροα, (δε ραδεῖπα οἴ ὕγοης, ἴἰ6 ἀπαλλαγὴ 
τοῦ πειρασμοῦ οὗ Τ᾿ ΘΟΡΒ.; Ὀυΐ Πότ ἐξ ἀδποῖθα (ἢ 6 
τᾶν οΓ δεζαρε, οὐ ἰδλ6 ἐπά (---τὸ τέλος κυρίου, 748. τ. 
11). πο “πη8’ (συν) σδποί ἱπάϊσαίο δοῃίθα- 
ῬΟΥΔΗΘΟΙ 5655; δαὶ 1 ἱπρ]165 ΟὨἹΥ ἐπὶ {86 
650806 8 οσοῃηοοίοα τι} ἐδ ἰδτωρίδιΐοη, ὑμδὲ 1ῃ9 
ἰαίίον Μ1}} ποτὸν 6 ψἱιϊπουδ (9 ρου. Τ6 
Ὧ86 ΟΥ̓́ΪΒΘ ΥὙΟΥῸ “τη Δ ,κ6᾽ ἴῃ γοϊδίΐου ἰο ἰοπιρίδιΐϊοη 
ἀοε5 ποῖ σοηῇῖοῖ πὶϊἢ ἐμαὶ οΥ̓͂ "'" Βυ δ Γ,᾽ ᾿πϑδιλιοὴ 
85 (6 δίνη ὈΘΥΤΩ 5510 ᾿ΠΥΟΪΥΘΒ ἃ ἀΐγοοὶ ργουΐ- 
ἄδοηοο. Ενσνθῃ (86 ἰθριὶηρ οδῦ80 βίδπὰθ ὑπ θν 
ἐμ Ὀἱνίμο βουσὶ ΚΗ, δηὰ ἴῃ 18 δοϊΐοη ἰβ ἀθρϑη- 
ἀοπὲ οη Θοα. Τὴ8 ϑιρ"δ8ἷ8 1195 ρου τὴν ἔκβασιν. 
--ἰὰ οσᾶοσ δαὶ γ8 Πῖ8Ὺ ὍΘ δΌΪΘ ἴο Ὁθας (0), 
--τοῦ δύνασϑαι ὑπενεγκεῖν.---- 8 οἰδυδο 
ἸΩΔΥ͂ ὍΘ ἰδθ ΟἰΠΘΥ Δ8 ἱη οΥργούϊπρ “6508 ρ6,᾽" 
δδονίηρ ἱμαὺ 1ἴ μ}} οομϑίβὲ πῃ ὑπὸ δ ἑν ἰ9 6ῃ- 
ἄστο: Ὀσὶ ὑμ18 ἀο68 ποὐἱ οοτηροτί τὴ (ἢ {116 468 οΥ̓͂ 
ΒῺ 6868 06: ΟΥ̓ ἰΐ ΤΑΥ͂ Ὀ6 σοπδίτιιθά 88 Δ ΟὈ͵θοίἷγα 
εἴδυβθ 88 τοπάουθα δθουο, ᾿ηἰἰπιαίἑης {μδι. (Π 6 Το- 
ΒΌὖΠ πουϊὰ 6 δΒιιδ ἢ! 85 Ὑ71}} δοιωροτί τὶ (0 ἀ6- 
δῖκπδ οἵ 6 δία] αἀοὰ. ῃπο γογῸ ὑπενεγκεῖν, ἰο 
δεαγ, Βα ρσρο5ὶ8 ἴΠ0 1466 οΥ̓͂ δ Ὀυτάθηῃ οαγγὶοά, δηὰ 
ΨΟΡΥ ΔΡΡΥΟΡΥΙΔΙΟΙΥ͂, ἰδδϑιηθον 88 8]}} ἰδϑιηριδιϊοιυ 
ἴβ ἴον {πὸ ὈΘΙΊΟΥΟΥ 88 8ὴ Ορργοδδίυο ψοϊχαί, ΟΥ 
18δὶ οὗἩ α Ὠοπί]ο αἰίδοῖκ ππᾶὰοῦ τ ΐσ ΟὯΘ 188 ἴ0 
οϊά ουὖὲ, ἰο ομάγο. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣ,. 

[Ἰ].- Α βουπὰ Ὀο]οΥ ἱπ [Π6 ἀοοίσχίπα 9, ἐλε 
ϑαϊμέδ᾽ »ογδευσγαηοε ἷΒβ ΘΥΟΡ ΒΟΟΟΙΏΡΘΗΪοα πὶ ἢ 
ἃ οοηνϊοίίοη οὗ 116 ροϑδ ὉΠ οΥ̓͂ {δ᾽} γὸ δηὰ οὗ 
{πὸ δΌΒοΟΪ ἷθ ποοοβδὶ ἐν οὗ υδὶρ ΟΌΥ υἱπιοϑὶ ομάἀθ6- 
ΥΟΓ ἴῃ ΟΥΓΘΓΡ ἴο ἤπα] βιοοθδδ. ΝῸ θχρογίϑῃμοοδ οἴ 
Ὀινίης ἔδυοῦ ἴῃ [9 ραβί, 50 οἱ γουτηβίβῃο68, ον - 
ΕΥ̓ΟΣ δἀνδηἰδρθοῦϑ, ΓΓΕ δ᾽ ΒΌΘΝ ἃ βιιδγδηίθο οΥ̓͂ 
ΒΔΊΥΔΙΪΟΏ 88 (0 ὙΔΡΓΑΩΐ Βρ᾽ [4] σοροθο. ΤΠογο 
ἦδ Π0Ὸ ΡΟΓΒΘΥ ΥϑΏ66 τἱιμβοῦΐ οοπϑοίουβ δηὰ ἀοίογ- 
πιϊηοὰ Ῥουβου ΓΙ Ὡβ, δηὰ [}6 γχοαυϊϑὲίο οὔογίὶ σδὴ 
6 γνυὶ ἴογτί ΟἿΪΥ ὑπάονῦ ἴδ6 ἱπβυθῆθο 8116 
οὐ ορθ δηὰ ἔδασ. Απάὰ 89 πνῆο δρρυϑθιιϑηὰβ 

ὯῸ ἀδδρὸνρ οὗ Ὅοίης υἱεϊτμδίο Υ 8 ΟοΔΕΙΔΎΔΥ 
(του πορὶθοὺ ΟΥ ἰσδηβργοβδίου, Μ01}} Ἰδοὶς (89 
ΣΟΙ ΒΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ (0 ὉΓΧῸ Ὠὐχα ὑσὶ σὰ ΡΒ ηΥ ἰο (19 
06}]. 
ΡΥ δρίγί 6.0) (λὲ ἱσε Ολείείζαη ασοπιδίοθ αἱ 
οοα ἐν αείοα ευὐἱἐλ ἰλαΐί ο7 (δε 7αἰδε ὁη4. ““ΤὨΐΪΒ ΡΟΟΥ͂ 
Ὁ Θ οηςγο [Ὁ δὲ οἰϑγπδὶ σΓΟῦ ἢ ,᾿᾿---80 Α. πδρρῃ 
ῬίδΒΠΥ ἀοεονῖθοα 1.. Ηοΐδοϊκου᾽ Β βρίγιι ; δπὰ εἐιὶδ 
ἷθ 8 Βρὶγὶϊ οὗ ΘΥΘΣῪ ἴσο ΟΡ ΙΒ δη ὙΔΥΥΪΟΣ. [ἢ 
γ᾽ ον οὗὁ [89 σσόνῃ οὗ ᾿ἰἴδ, 6 ᾿ιοϑἰίδιθβ αἱ πὸ 88» 
οτβοσ, ἰβ ΣΘΘΟΥ͂ [ῸΓ 4}} βοὶ ἐ-ἀδπΐαὶ, ἀοθα τυἱοΐθῃ 9 
ἰο 8 ΟὟἙὩ πδίωσο, δὰ ΠΟΥΘΡ ἼΟΝΒ ἩΘΩΓΥ οὗ 
τον γί ἰδ 868.) ἰδσοιυμὰ ἴὸ ἰσὶ οἵ [89 
Ηοὶγ ϑρίνιὶ (Βοαι. Υἱϊὲ. 18; 6]. ν. 24; Οο], δἰ. 
δ). ϑδομ δὲ ἀδεῖγο ἰο Ὀοϊοιρς ἴἰο Ομ γίδβί, γοὶ δ. 
οΥοΣ γὶοϊάϊηρς ἴο ὑμοὶνγ πϑδίιγαὶ ἱποὶ δι: 98, δυὰ 
ἀθδὶ ἰϑῃάθυῖγ ἩϊῤΠῸ [9 68 οὐϑὴ ἰδουρμλ {89 
δρίγυ8] ἰδ τὺ δυῦῇον ὑπ γ ΌΥ, δηθὰ ὑπο ἴω 
Θοπδθαυθῃσο Δ᾽0 ἀοϊδίησα ἴῃ (6 ὨΘΔΥΘΩΙΥ͂ γ806, 
δ΄6 ΡΌϊ ἴ0 δδιηθ ὈΥ τῃθ οὗὁὨ (818 ποτὶ ἃ, γῇ 7ὉῸ} 
180 θεὸ οὗ ἐδιορογαὶ μοΐῃ ΟΥ ΤΘΏΟΎΙ, ΜΠ ΠΟΥ 
διγϑΐῃ ΘΥΘΕΥ͂ ΠΕΡΥΘ Δηὰ ᾿ὩΘῸΓΡ (6 τηοϑί ρδὶμἴιυ 
Ρεϊνωι 8, γοα, οὐϑῃ Βοϊὰ 119 οἤθαΡ ἢ ΟΥΔΘΡ ἰο 
διίαΐα (μοὶνΡ πὰ ([υϊο χν. 8. Τμοδοὸ ψῶοὸ ἀο 
ποὺ ΘΔΥΒΟΒΕΥ οοπίθῃ ἃ δρδὶπδί ἩΠί ΟΥ̓ΘΓ ΘΗ ἀΔΏΡΟΓΙΒ 
ΟΣ ΠΟΘΥΘΗΪΥ ΟΥΟΥΏ, δηὰ βιγῖνο τοί νἱτ 8}} 
ποὶν τοϊχῦ ἰο ογθγοοηθ ἰδ οΟὈβίβοὶ ϑ 'π (μοὶν 
ὝΔΥ, δῃὰ βὸ Ὀθοοσηθ ΘῈΚ δα ὑποογίδίη ἰῃ μοὶ 
ὙΓΔΡΪΔΤΟ, ΟΥ ὙΠῸ ΘΟΥΘΡΓΥ οηἰοτίϑῖη ἱμδὶ Μψῃ Ὠ1ΟΒ 
{Π6 0 οὐχδῦ ἰο ΟρῬΡοΒθ, ορροβίηρ ἰὰ ΟΒΥ͂ ἴῸΣ (89 
δΆκο οὗἨὨ δρΡροδιδῆοθ, σοβΘι Ὁ]6 Ρυ 1} 1818 ὙΒῸ 
ϑρεοπὰ ἐμποῖν Ὀϊοτδ ἰπ ὑμ6 αν. Ἐδρθοὶδ}}} βμδηλθ- 
ἔα] 18 1 [Ὁ 86 Ῥογϑοῖ ΜΠΠῸ 8 68]16 ἰο χὶνγθ οἰ μοσ8 
ἀϊνοοϊΐοη δῃὰ ὁμοουγαβοιμθηὶ ἴῃ (.)}0 ΒΟΙΥ ΔΥΙΆΣΘ 
ποί ἰο οθηβδρο ΘΒΥΒΟΒΟΥ ἴῃ ἰὲ ἰσηβοὶ, δηὰ ἰὸ 
ΒΒ γ ἢ ἤγοια 86 γχοαυϊθὶθ 8011-ἀ6η18] δῃὰ ἰο {ἶγθ 
ἷπ 180 Γδοὸ δῃὰ φτοῦ ἸυΚοάσι ἴῃ (Π0 Βρ.ΐ, 80 
δὲ 10 ΔΡΡΟΔΥΡ ᾿ἶἶὸ ἰπ9 δοσα]ὰ, νῃο, Ββαυΐϊῃς ῥσο- 
οΪαϊπιο ἐδ 9 ἰογπΒ οὗἨἩ 8:0 Θοηῇῖοὶ ἰο ΟἸΠΟΥΒ, ἢ 88 
θθθη ἴουμὰ ΒἰταΒΟ ΙΓ ὈΠΉΎΟΥΩΥ οὗ (86 ρῥγίσο (ἶχ. 
ἘΠ 

8. Οατγηαΐ φεουγέίν, ἰ(6 ζαἰαἰ ολαταείογ. Το Υχ68- 
ΒΟ. οὗ ἸυΚΟΥΔΓΙΔΠΟΘΒΒ ἴπ ὑθρΡ 6, οὗ ἀρ βοΐ ΠΟΥ ἴῃ 
801 ἀϑηγίηρ, δδσποϑίῃ 688, οὗ δυδυἀοπιημεπὶ ἰο Δ]]1 
ΤΩΘΏΠΟΥ Οὗ ρυγο ἱπο] δι οη8, οὗ οηἰδηρ]ϑτηοεί 
πῃ πηροαϊγ οὈ͵θοίθ, δὰ που] }ν Ἰυϑί8, οὗ ἰά0]4- 
ἰγοὺδβ οἰ οδυίΐης (0 (89 ΟΥΘδίΤΘ ΘΥ̓ΘῺ ἰο ὑμ9 Ἰονγοβὺ 
80}1-ἀοθδδοιηθηί, οὗὨ βίγὶο νῖῖ αοὰ δὰ Ηἰΐβ ρῥσγο- 
γίἀθηοο Ὀοίὰ ἴῃ ἀϊδαυδὶ αἱ {μὸ αἰδδθ Ηο βοηάϑ, 
δηὰ ἴῃ τουτιηυγβ οἱ ἢἰΐδ υαάρτηθηίδ---ἰα στουσηὰ 
οὗ 41} δυο ὑδὰ οοπάποὶ ἰπ (Πο86 νο σου ]ὰ 5811}} 
ὍὈο ΟἸὨτὶοίΐδηβ, 1168 τηοϑί ἔγοαυ θη ἴῃ ἃ ζ4]86 
ΒΟΟΌΡΙΥ, ἰπ {Π0 ναὶ οοποοὶΐ ὑπαὶ ἰἴθ γ6 οδ ὉΘ 
Βο ἔδίἰυτο---ἰΒδὶ ἰπ9 508] οὗ βα᾽ νδίΐϊοῃ νν}}} 66 .- 
ἰδ΄ῖηγ Ὀ6 Τοδομοά, Ὀθσᾶυδθ ἃ ῬΟΣΥΒΟῚ 88 0006 
Ὀθθῃ γοσοϊγοὰ ᾿ἰο ἐμ9 91] οὐνβῖὶρ οὗ Ὀδ6᾽ ἴΘΎ ΓΒ. 
ΑἸΙ ϑυοῖ 8180 ΒΟΟΌΣΙΠΥ ἰῃ Ηἰἷβ Ρ60}]6, ἀαοὰ Μ88 
ἰδίκθῃ Ῥδὶῃβ ἰο δουηίογδοί ἔσο ἴμ0 ὈοκΙ ηἰη, 
δηὰ ἴῃ {μποὶν Ὠἰδίογυ Ηο μδ8 ἔχη δ θα τναυπὶῃ 8 
διζδὶπδί ἰδ ΓῸΓ 8}1 ἰτωθ ἰοὸ οοσῆθ. [ἢ ἰδμο )υὰρ- 
ταϑοΐβ ὙΠ ΐ60} Ὀ676}1] μ8ὲ ΘΔΥΪΟΥ ΚΟ ΒΟΥΔΙΟπ, 50 
ἀἰδιξη αϊδ θά 9 ([}}6 τιδυυοϊΐουβ Ὀοβιοντηθηίθ οὗ 
8. ρτδοο---ἰιάρτηοηίθ ἰπδιοιοά Ὀδολαδο οὗ Γο- 
ῬΡοδιθὰ οὔξησεβ δρδϊπδὶ ἱπεὶν οουθηδηὶ Οοά, 8 
πγοϑιθηΐϊηρ 88 ὈΘΘμ ἰβϑιιθὰ ἰο ἰμ9 Ομ υγσοῖ οὗ 
(6 Νονν Οονθηδηὶ οὗ ἃ βἱ πα αν ἴδίθ ἴῃ 11 οἷ γ- 
οσυπιδίδῃοθθ, δοσογάϊηρ ἴἰὸ ὑπο δοϊάΐϊηῃς ἰδ οὗ (ἢ9 
Ὀινίηο Γ]6 (Σ. 1--11). 

4,  γοισαγταηεδα απᾶ ζαἶδὸ δεοιγεν τοασιϊψ σίοθϑ 
»ίαξε ἰο ἀεϑραῖν τοΐεπ δευεγα ἰοπερίαίοπε ατὰφ. ,Κ4ι, 
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ἦπ ορΡροδβί(ἴομ ἰο (δ. ΤΟΣΊΩΘΣ, Ἧ6 τηυδὲὶ ρΡοϊηὺ ἰο 189 
Ὀἰνὶπο σχοινὶ 11 0}8 ἴῃ ΟΓΘΥ (0 ΔΎ ΚΘῺ 8 ΒΔ] ΟΔΥῪ 
ἴσαν 80 ἱπ ΟρΡροβίϊίου ἰο ἴδ Ἰαϊοῦ ψγὸ τηυϑβὶ 
Ροϊΐπὶ ἰο ἰδ συ οὗὁἩὨ θοὰ δηὰ {δ βἰθδα βίῃ θϑβ 
οἵ Ηΐβ8 Ἰονθ.0 Ἂἀοάἀ ὩΘΥΘΡ 608868 ἴτοτῃη Ηἷβ πουὶς 
οΥ̓͂ ἄτδοο, δῃὰ Ψ}]}] ποί ἔδϊ] ἰο ἑᾳτηΐδα ἠοοα αι] δο- 
Ββἰϑίδῃοο ἰὸ Βοποβί ὅραοίῖθτα: δηὰ Ηρ ΜΝ] πιοάογαοϊθ 
80 πιραϑυγο δηὰ ἀυτγαιΐοι οὗ ἐμ ἰδτηρίδιϊοι 80- 
οοτάϊημρ ἰο [16 Βιγοιρίβ Ηθ 88 αβογσάϑὰα; βὸο ἱδμαὶ 
δὶ {η0 γἱχοΐ πποπιθπὶ Ηθ μὰ 8 Δὴ θπὰ ἰο ἰδ ἰὑγὶαὶ, 
ἴῃ ογάον ὑπαὶ {ἰ|080 ὅθ δ΄ ἐθῃιρίθα ΣΩΔΥῪ Ὁ6 8Ὁ]9 
ἴο ὁμάυγο ἰῃ {μ6 σοηβἰοὶ (γγν. 12, 18). 

δ. ΒυΒΑΟΚΒ :---Αα ῬΘΥΒΟῚ ΏΔῪ δ ἐπάονοά τὶ ἢ 
81} (86 86818 δηά ἰοκθη8 οὗ ᾽ν πθ σ͵,δοο, 8ηἀ γοὶ 
ἐδγοῦ ἢ ροΥΒοῦδ] 1 δα 6} γ Ὀο ]οδὲ (χ. 16). 

6. πη Ολτγέ αἱὲ ἰλε ἰλγεαάε 9 ἰλὲ ἠδδίοτψ 97) ἰλε 
Ῥίυϊηε τευεϊαίίοπ τη ἰοσείλεγ. Ἠδ 18 (μ6 ἰχὰρ δηὰ 
8016 ῃϑηϊοβίαἰϊου οὗ (86 οἰθΓΏ8] αοἀ. [π {δ9 
τηϊάβὶ οὗ (6 αροὸβ Ηο οπἰογοὰ ἱπίο [δ 6 Βυτηδη 
Ταοσο, δηα (οο]ς ὑροη ΗΪπ|56}7 ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ Οὐγ πᾶ- 
ἰατο, ἱπ ογάον ἰο ροτγίοοί ἐλ νοτὶς οὗἩ γοἀοιηρίξοῃ 
διὰ ΟΔΕΙΥ οὐδ (9 ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗἨ ΟΘοα᾽ Β ΒΟΙΥ ἰογο, 
δά ργδρᾶτο ὑπ 6 ὙΔΥ ΓὉΓΡ ἴμ9 ὅπ] ἡυἀρπιοηΐ οἴ 
9 νοτ]ὰ, ἴπ νοι ΗΘ 88 ἡπάχοὸ ν}}} ἀφίοστηϊ 9 
(89 ἰοὶ οὗ ΘΥΘΡΓΥ͂ Ἰη8Ὼ ἰῃ δοοογάδῃσο Μὶϊ (89 
ἸΏΒΏΠΘΡ ἴῃ Ὑ1Οἢ 86 88 ἰγοδίοθα Πα Ὀὶνί 9 σΓ866 
Ῥτοδογοὰ ἷπ ἰῃ Ηἰ5 νοσὰ δηὰ νου. Βαυὶ {118 
Ποῖ τοῦκ Ηθ μ85 ργοραζοὰ δηὰ οσοϑιιδάον 
Ὁ ον (Π0 ΟΕ Γ αἱΒρθηβϑδίοι δ} κο ἴῃ 10 }6 ΡΧΟΠΐ89, 
διὰ 1 ἰδ αν, δηἃ ἰδ ἰδ τοδηϊζοϊἀηθβδ οὗ Ηἱβ 
ΟΡΟΡιοη8 δηά ῬΥΟΥΪἀθῃο08, ἩΒΟΥΘΌΥ ὈοΟΪῈ ΔΥΘ 
16, οβί δ} 8ηοὰ δηὰ οοῃμῆσιηθα ἰὴ ᾿ἰΐο, δηὰ βο- 
ουγοὰ ἀραϊηϑὲ ΠΡΟ] οΥ δηὰ ἀϊβορθθαϊΐθηδο. Αβ8 
ἐδιθ ΤΩ ΘΒΒΘΏΖΟΥ οὗ 9οΘηονδι, ου ῬΒο Φ ΘΠ ΟΥΔὮΒ 
πδ6 8 ἩΣΙΘΏ, ὙΠῸ ὈΘΑΓΒ ἱτργὶηϊθαὰ οἡ Ηϊπ- 
Β6.7 ὑπὸ ΦοΒου "ΟΠ δοίοσ, δὰ σδυτὶοβ ἰδ 
ἑϊπαρκο οὗ ἴπὸ Ὁπομδηρο 8 ]6, ΒΟΙΥ, τη ΓΟ 7} δηὰ 
ἰγυθ οογοθηδηί αοἀ δβἰδιιροα ἴῃ ΘΥΟΡῪ ψογὰ διὰ 
ἀορά, Ηο ἰβ 1[5γ86}}58 ἀθ} ὑΥ το ἔγοια Ὀοπάδκο, Ηἷδ 
ῬΙγοίδοίϊοῦ δηὰ Ἀ6]ΡῸΡ ἱπ δχίγοιηοδί Ὡθοθββὶ (68, 
.ι1ῖ8 νοπάγουδ συδηαΐϊδη δηὰ Βυρρουίον ἴῃ τϑῆὶ 
ὙΒΪΟῺῚ ΠῸ πίῃ 8] ἸΏΘ8ΠΒ ΓΩΔΥῪ ΓΟ] το, 80 ουὐἱ 
οὗ Ηἰβ ονῇ ἤυ]688 ΓΤ η6 5. ἷπὶ ἐμ 1176-808- 
ἰδ ἰὴ δῆ, ῬἯὮΟ ῬΟΌΤΒ οὐδ 70. ἷτπὶ {86 116- 
τοίγοβῃϊης Μαΐοῦ, ὙΠῸ ὈΘΟΥΒ τὶς δὲ ἴῃ υῃ- 
ΒΡΟΔΚΑΌΪΟ ραίΐθηοοθ, Ὀυὺ οἶδο δὶ 8.9 βϑδιθ {ἐπι 
ΘΧΟΓΟἶΒ68 ἰονγαγαὰ πὲτη ἃ ἡ 1614] δουοσῖίγ. ἀπά 
Μ ἰδ Ης ἀοοε, ογἀκλίη8, ΟΥ δοπίτοὶβ ἱβτουκχὰ ΗἸ8 
ΟΝὮΏ ῬΟΙΒΟΏδἱΪ ππϑηϊοϑίδίΐοη, Ηρ ἢ 85 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ 
ἱπαϊοαιοὰ Ὀοὶὰ (πγουσῃ ἰπαϊνιἀυδὶ6 πὰ {μ6ὶν 
ἀοΐηρθ, δηά {πγουρὶν τηδοϊζο] ἃ οτάϊΐπηδησοθ, δἀ- 
ΤηΪἰϑίγαιῖοηϑ δηὰ )ιἀρτηθηίδ, ἰπιοπάορα ἴον {π6 
ἑπδιγυοίζοι, ἤοτ 189 οοτηΐοσίὶ δπὰ Μδγηΐηρ οὗ υ8 
ἴῃ (1680 148ὲ ἀδγβ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΞΤΑΚΚΕ:---ὕ ον. 24. Τὸ τυππίης ἰθοϊαά68: 1. 
ἃ ἰαγπΐηρ ἔγοτῃ δίῃ; 2. ἃ ἰυσηΐηρ ἰο (6 504], ἱ. 
6.., 6Θοα (Λοίβ χχνΐί. 18); 8. ἰπ6 οχογοῖβο οὗ ἐδ9 
Ῥονοῦδ οὗ ὑπ6 πὸνν 8 ἴῃ ἰδ οὐδ ἶθμ66 οὗὨ ζ810}} 
πὰ ἰδ ποτὶ ϊδορίίοη οΥ̓͂ ἰἶο δἰ 1ἰἴὸ: 4. {π0 
τοΐγδιπίηρ ἔγομι 8}} δἰ μά οὕ Ώσ668, δα σὴ 88 [ἢ Ἰυδ8 
οἴ (86 688, τπ6 Ἰιι8ὲ οὗ (Π 6 Θγ6 δηά ἰδ6 ρῥυΐϊὰθ οὗ 
116--τδηὰ ᾿Ἰπάδοὰ ποὺ δἰ ΡῚν ἤγοτα ταὶ ἰθ ουὶΐ- 
ἀθηιν βἰπιϊ ἰῃ ἰίβοῖῖ, αὶ δ]6ο ἔγοιῃ (πη 85 
οἰ νν 189 Δ 71], ΕΥ ἩΒ 6) 8 ῬΘΥΒΟῚ ΤΠΔῪ Οἱ ΠΟΥ 
1η} γα ἢ πΙ 86} 7 οὐ γμιυιϊΐ 8 βιὰ ] ρ- δ᾽ οοῖς ἰπ {}}6 
ὙΔΥ οὗὨ οἰ 68.---ΟΤἸ ΠΑΥΪῪ ΟὨΪΥ ὁπ 6 Ρϑύβοῃ οὔ- 
1Δ]1ὴ8 89 ῥγίζο; μυΐ ἴῃ ΟἸΥἸΒυϊΔΏΪ Υ τγὸ 088 8]} 

οδἰδίη ἱξ, οὐϑὰ (μου ἢ ΟἿΘ ΤΏΔῪ ΤΌη ἔδϑίον (88 
[86 οὐποσ, ρσχγον θὰ ΟἿΪΥ ἱμαὺ ᾿ο 8Γ6 βἰδδαΐαδδα. 
Εον δα ίδο ἔδι τ ἰθ (9 βὰ πιὸ 70Σ 8}}, ΒΟ 8180 ἷβ (119 
γῶσο; δἰίπβουχὶ {μὸ ἀοίγοοβ οὗ σίουΥυ δἰϊδι πο 
ΏΔΥ ὃθ νδιΐουβ.---ἰ (6 Τῶσθ 10 δοςουηί ἴδ 
τλ846 οὗ δὶ δὰ ἀ068 ἴῃ ἰΔ18 οἾνη βίγοη ί, ΟΓ 
οὗ μῖϑ οὐ Μ1}}} (Β΄ οπι. ἰχ. 10); θαι 1 (οὐ οἰιοο868 
ἴο ἀγδν υϑ ὉΥ Ηΐβ νοσζὰ, δῃὰ νῷ σοδὶδί ποῖ, {π6ἢ 
Ηο φνδηίβ ἴμ6 δ} ὺ7 ἰο οοπιο ἴο ΟἸ Υἶδϑί, δπὰ ἰοὸ 
ἤο!]ονν Ηΐπι, δηὰ ἰο συὰ 1} ρδίϊθησθ (᾽ 6 Γἕς6 
δοὶ Ὀθρίογθ υ8 (ΗΘΌὉ. χὶϊ. πὴ τὺ {116} 
Ὅ8ο συ ζ8}} οὗ (89 ὑσῖσο, νμαὶ ΒορῈ 688} [050 
μδΥθ ἯΒΟ δἱΐ βι1}}, οὐ [8}1 Ὀδοῖζ, ΟΣ δβίορ ἴῃ ἴδ 
ΝΔΥΪΣ ΑΜΒ! ἰδ9 οδίαἰπίηρ οἵ δβαϊνωίϊϊομ ἰβ ὨῸ 
ΟΣ] 8 ῥ'ίαυ. Ἑαγηθὰ ἱῃαἀθθὰ νγδϑ 'ὶ νυ] ιπουΐ Οὐ 
ἸΔΌΟΥ ; δηὰ πὸ πὸ ῥσγῖσο Ὀϑὶηρ ἱμβοσα, γ6 ταδὶ 
Βιγὶγο ἴον ἰἰ. ἘδΥ δίῃ 688, ΘΔΥΠΟΒί 688, ἔθδὺ διὰ 
ἰγοι ᾽ς (ῬὨ1]. ἰ. 12) ΔΥῸ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο ΤΟΔΟὴ 
{86 βροί ογΘ (86 ΟΥΟῃ 18 Ρυΐ ΟἹ {6 Υἱοῖ Σ᾽ 8 
Ὅγχον (2 Τίμι. 1]. δ).--- Βίδπαϊηρς δὰ συπηὶης 
Ὀοΐὰ Ὀοϊοπρ ἴο (89 ἴσιο ΟἸΥ δι 18 }---διδηάϊηρ, 88 
ΟΡΡοΒαϑὰά ἰο ζδ}ΠΕἔπᾷ ; τυπηΐηρ, 88 Ορροβεὰ ἰὸ 1α}0- 
688 δηὰ δἰδηάϊπρ δι }}}, δμὰ ἰοὸ ὑπαὶ 1] Π 685 ἷ8 
[ΑἸ ς Ὀδοῖὶς (οΠ8Ρ. χυὶ. 18; ΗθφΌ. χὶ!. 1) .---ΟὟῬ 
βιου]ὰ ργοβδ τὸ Οοὐ ἰβσουμρῃ 8]} (μη σ8, δπὰ σοϑὶ 8 
ποι δης Ὀυῖ ἱῃ Θοἀ (Μδίιι. χὶ. 29).---Ὑ ἢ Βορῖπ» 
ΠΘΥΒ ΟΒΥ δ α Υ 18 ΟὨΪΥ 8 τι 81} ---ἰΠ 0 } 50 δί6 Ὁ ὉΥ 
δβϑίορ ; δυὺ πὶ {86 οχρογϊεῃοοὰ ἱΐ 18 ἃ Γδ06.--- 
Ψον. 96. Α Ογιβιίδῃ 18 Ὀουπὰ ἰο σοίγδαὶ ἢ ἔγομι 
ἩΔΒδίονοΣ οὐδίσιιοὶβ μἷὶβ δοῦγβα, δηαὰ ἴο ὕδ6 Δ]} 
ΤΏΘΔΏΒ [ῸΣ ἱπογοδδίηρ μὶβ δρὶ εἰ ἰτ18] βίσοησίμ. ΤῈ 
Ῥδυι συν ἰμησδ ἰο 6 δυοϊαρὰ τηιδϑὶ Ὀθ ἀοίες- 
ταοϊη δὰ ὈΥ Θδοἢ 019 ΥὉΣ Πιἰτη56].----Α ΡΟΤΒΟΙ τυ δὲ 
Ὅθ σοπγογχίοα ἰο αοἀ ὈοζΌΓΘ 6 οδῃ ΒαΥδ ρ6800 
μι αοα, ἀπὰ [86 ρ]οάκο οἵἉ βαϊναίί οι ἰῃ 18 ὑπ 
800}, δπὰ οδὴ ψὶ τ ἃ τυδίομζυϊ ογο δυοϊ ἃ νν βδίευεῦ 
ΙΏΔΥ αἰδίυγ ἷ8 Ῥ6800 ΟΥ ἰπίυγο δἷβ πεῖ ΒΌΟΥ, 
δηα ἐμοτοίοσο οὐκιί ἴἰο θ6 ἀςφ1648.---Ἴ 6 ΠΟΡο οὗ 
Δ Οἰο ΓΔ] ΟΥΟΥΤῚ ΚΘΘΡ8 Ὁ8 ἔγοιη σΔ ΧΆ] σγδίϊδοδ- 
(ἰοῃ, δηὰ 8 8 ρτοδὶ ἰποθηιῖΐγο (0 ΡΟΥΒΕΥΘΥΆΏΟΘ 
(Βοιι. ἰὶ. 7).-ῦν. 20, 217. ΤΟΤΗΕΕ :--τὴδβ 8. Θο085ι- 
δαϊδηΐ γὴ0 ΒΎΘΓΥΟΘΒ ΤΓΌΙα ἷ8 ΘΟΌΓΒΘ Παιδί [81] οὗ 
Ηἷδ 208], ΟΥ ἴῃ ρθμίϊηρ᾽ ΤΔΚο8. 7186 βίο 68, διὰ 

νϑδίοβ μἷἰβ βίγαηκίἢ ἴῃ (86 ΔΙΣ, 80 8 ἐξ σι ὶτἢ 4}} 
σψο νουϊά ἀο σοοὰ ψΟΥΚΒ Ἡϊμουΐ αὶ ἢ; [ῸΣ 
{Π6Υ δ΄ὸ διιοσοίθμοσ Ὁποογίαϊῃ 88 (0 [ΙΝ {867 
δἰδπὰ νἰΐζι αυά: Ἀθπ66 4]}} {Ποἷσ ἀοἱῃ 8 ἃγὸ τοΐδ- 
ΓΌΠΒ, τἶδ-δίγοκοα δηὰ τηἷδ- οὶ μ8.--- Τ 9 (Δ 1Ὰ 
ψΒἸΟἢ ποῦ ΚΒ Ὁ ἸοΥο 118 18:6 06 ΒΑΌΔΥΘΙΥ ; ΒΙΠ0Θ 
αὶ. Δ1]οὸνν8 ποί οὗὨ ἀοϑρδὶγ, πὸσ ἴον δά τι 8 (8}89 
ΒοουΥΙΥ.---Ηὸ ἰμβίσιιοιβ Ὀοβὶ ἡ 80 ἰθη6}}68 ὮΥ͂ ΕΧ- 
ΔΙΩηΡ190.---Ηο πὸ ἰ8 νοϊὰ οὗ βρ᾽ γ8] 1116, ΤῸΒ8Β 
ὈΥ ἷΒβ οὐ βίτοηρίι, δῃὰ Βὸ σῦτι8 ἰῃίο ΕΥΤῸΡ 
δηὰ βἰηϊκα δἱ 1δϑί.--- Ὑπδὶ πὸ νοηίυσο οἢ ἷπ (89 
Πδῖη9 οὗ Ψ4εβιυ8, δηὰ δἱ ΗΪβ8 Ὀϊάἀϊηρ, οἰ δὶῃ5 (89 
γον. ἩΜμαϊ γὸ ἀο δραδτὶ ἔγοιη Ηΐπι, ἰβ Ἰοβί 
τ οΥΪς.---ονν ΤΩΔΩΥ͂ δἱγ- δίσο 8. δπὰ πὶιῖ8- Βί ΓΟ δ 
8Γ6 ζίνϑῃ ὉΥ {086 γ᾽ 80 ΠΑΥ͂Θ ποῖ {Π6 τηΐ ἃ δὰ γγϑδ- 
ΡΟὨΒ οὗ ῬΑ] !-ττῶῖν -δίγο 8. ἰῃ Ὀσθδολῖηρ, ἴῃ [80 
Βυρροκϑὰ τνἱπάϊοδιίου οὗ (σὰς, ἰὰ ῬΥΆΥΟΥ, δπὰ (89 
1|1κ6, πάθον (86 ἰάοδ (μὲ {6 ἴ06 Β88 Ὀθθη ἤπε}γ 
εἷΐ οὐ υἱἱοΣ] Ἰαϊὰ Ἰονσ, αηὰ (δαὶ ἃ κοοὰ ποτ Βα3 
Ὀθοι τ 6}} ἀοπο (1 Τίαι. νἱ. ὃ ζ.) "--ϑοσηοί ἷης οὗ 
{μ6 οἷὰ Αὐδηι 8.11} οἱ πρβθ ἰο (ηΠ0 Ὀεδὶ οὗὨ (Βτὶ8- 
ἀἰπὴδ: ἴθ ὴ690 (ΠΟΥ μᾶνο ἰο δχμὶ τ ϊτἢ ἐμ οπ βοῖτοθ 
ἀδῖὶγ, δὰ 88 ΟἸγίβέ ἀἰὰ ἰοναγαὰβ Ῥείοσς (Μαϊ. 
χυΐ. 23) ϑιονγ 86 ἀουὶὶ (μ6 ἄἀοοτ.---ΤῊοὸ Βοδὴ 
τουδὶ ΟΌΘΥ͂ [86 ϑρὶτὶΐ, δηὰ ἔον ("ἷβ, ἀϊβοι πο δὰ 
50] -οὐυσί ἥχίου ΔΓΘ ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ. 06 ἰο ἴ||086 Ἧ80 
ἴδ κὸ ἰδ οονθηδαί οὗἩἁ αοἀ ἱπίο ἱμοὶν του, δοιὰ 
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δείρ ἀἰϊδοϊρ! πο (οτα. ἰἰ. τ χ, 1: ὈὉΥ ἰδ; δπὰ δρδὶπβὶ ὀυ γβοῖυββ, ὈΥ {116 υἱοϊδίΐοη οὗ 
Το ΡΠΠ|ᾺΓ οἵ οἱουὰ ἰ5 δ ἰγρο οὗ Οἰινἰδβί, ἃ ᾿οΐκοη οὗ 
Οοὐ᾽ 8 φνγδοΐουβ Ῥγοβθῇοο, ἴου ἰῃ Οδγῖϑὶ ἰμι6 Βὰ- 
(μον 5 ΟἸΟΥΥ ἀν] οὶ (908ὰ 1. 14).-- ΤᾺ οἰοιαάν 
νίαν νὰ8 ἰοὸ ἰπ0 ΕαγΡίίδη8 ἃ ΒΟΥΤΌΣ; ἰο ἰδθ [8- 
ΤΆ6}1168 8 οοτηΐογί : 80 18 Οτἰδὲ ἰὸ ἐϊιο ζοά 688 δἢ 
οὐ]οοὶ οὗ ἀτϑδὰ : ἰο ἰμὸ ἔα Ὁ] ἃ ϑουτοο οὗ δου- 
βοϊδιΐοη. Το οἰουαν νἱ]ῶσ ἀθρατγὶθὰ πο ἔγοτι 
(06 ΡΘΟΡΪΘ ἀδΥ ποῦ εἰχῃ; Ομ γῖϑὶ 18 ψὶῖ ἢ 8 
ΟΥ̓́ΟΓΙΏΟΓΟ. ον. 2; Βαερι έ8πι 18 ἃ ἰοίζοῃ οὗἩ οὐ Β 
ἄγδοοθ δηῃὰ Ὀοθῃοδοθῆσα, ᾿υϑὲ 85 νγὰβ {Π6 ρϑ988 ὁ 
ἐσοαρσὶι 186 Βοά 368; ἱΐ δίαγϑ ὑμ9 οἱὰ πδη δηὰ 
ΤΑΆΪΚΟΒ ἴ86 ΠΟῊ τηδὴ ἰἶγθΘ. ῬΒαγδΟΝ ἀ168 Ὀυΐ [58- 
Σοὶ βυγνῖνοθ. Α8 6οά, ὈΥ Ηἰ5 τηϊγϑουϊοὺβ ἴδ- 
ΤΟΥ, δϑϑυγο {86 [Βγ80}1168 οἵ Ηΐβ στγδοῖουβ ργϑ- 
Β6Π69 8Δῃη4 ηἰά, 80 8 ΒΟΙΥ Ὀαρὶϊδθπι 8 βίγοῃ ρ 804] 
οὔτμο ἀϊνίηθ Ῥγοῦλ80, δΒηαἃ ἃ ΒῈΓΘ ἩΠΓΠ655 Οὗ ἀἱϊ- 
γἱπο στῆσθο, ἊΑἕἄβ {6 [βγυϑε] 68 ψογ0 ρ]εἀχοα ὈΥ 
ἐμοὶ ἀο᾽ γόσδησθ (0 Ὀοϊΐονο 1 Νοϑβοδ᾽ ἀοοίΓίηθ, 
ΒΟ ΓΘ 6 ρἰοαροά ὈΥ Ὀαρίΐ8ηι [0 Ὀθ] 1 6γο ἐμ 6 πογὰ 
οἵ Ομνῖδὲ δὰ ἴον Ηΐ8 οοπιπιδη δ. ΥὙὸ6ν. 83. 
ΤὰἘς πιαππὰ 8 ἃ ἰγρα οὗ ΟἸγῖβὲ: 1. 885 ἴο 18 
Βουτοο---ΟἸνὶδὲ ττὰ8 [80 Ὀγχοδαὰ ἔγοχῃ ἤθϑύθ ; 2. 
85 ἴο (Π6 ρίδοο ψθογο ἰδ γὰ8 αἰ γθη---ἰ6 τ] 6 Υ- 
Ὧ688 18 8ὴ ἱπηδθ οὗ (8 ἱγουδ]οα ᾿ἰἔθ; 8. 88 ἴὸ 
ἐῃθ πιοάϑ οὗ ρσαϊμοντίης ἰἰ--οῖνο στιϑὶ δοοὶς Ηΐτὰ 
ΘΆΓΪΥ ; 4. 85 ἰ0 118 Θῃ)ογιῃοηῦ---(Ὠ6 ἰγὰθ [8γ89]1116 
οπὐογίπρ ΟἾ γῖϑιὲ, τὶ 4}} Ηΐδ Ὀ]οββίη χβ; ὅ. 88 ἰ0 
{πὸ ἰα5.6---ΟἾγῖβέ, (119 Ὀγοδὰ οὐὔἴἨ 1179, ΒΣρα5868 [ἢ 9 
τοοϑὲ ἀο]ϊοίουϑ δηα γογοϑίησ ἔοοὰ ; 6. 85 ἴο ἰἢ9 
Ῥαπίϑταθηλ Ὑγῖο ἢ ζοἤἥοννϑ ὑροὰ δοπίθπρί; 7. 
88 ἰοὸ ἴδθ ῥγουϊβίου πυϑὰθ [Ὁ γὙϑιβθι ΓΔ η06--- 
Ονῖϑε 88 οτάαϊηοἀ ἃ ΒΟΙΪΥ ΒΌΡΡΟΙ 88 Ηἰβ θῃ- 
ἀυγίπρ τηοπλοῦὶδὶ (ὁ δη νἱ. 81-85), ον. 4; ΤῊθ 
γοοῖ 18. 8 ἴγρο οὗ Ομ γὶβί, {π6 ΒΟΟΚ οὗἨ ΟΌΓ δαϊνγα- 
ἰΐοη, βδη4 ἐμθ ζουπαδίϊου οὗ Ηΐβ Ομαγοῖ (1 Ροί. 
ϊ. 6), ψᾶο, δε) θη ὉΥ Ηἰ 5 βυβοτίη 8, πὰΒ ρουχοᾶ 
ουἱ 70 ι18 10 Ὑϑίον οὐ 6. Ὑαχν. δ. κου. 7λὲε 
“παππᾶ, ἐδλε συωδλῖπς τοοῖ, διὰ ἰπ6 »έϊέαν 97 οἷοι 
φουϊὰ ποὶ πἰπάον ὑπο ἀσδίγυοί οη οὗὨ ἴϑταοὶ. Ἦθτο 
ὯᾺ8 ὑπὸ ἰδ] υτοῖ [Ιὑ νψ͵ὰϑ ἴῃ οὐοάϊοποθ ἰ9ὸ [86 
ἐγατῖ, δηὰ ἴῃ ἰδὲ ΟΙπο85 τιίδουὶ τε ἰσ ἢ ΠΟ τηδἢ 
88}} 866 ἰδ οτὰ. 80 4180 ΤιδῪ ἰῃ089 0 Πᾶγ9 
θδθη ταϑὰθ ραγίδιοσϑ οὗ 6οα᾽ Β ζτδοθ, 'ὰ ΟἈυἶϑί, 
80 ἤπα!})ν Ἰοβί, ἱἶ ΠΟΥ ἀο ποῖ γοιμδὶη βίϑθδά- 
ἴα ἴῃ βΒ00} σύδθθ (δγουρῃ ζμδιῖ ἢ. γον. 6. 
Ἥογο βδἷῃ 18 ὑμογῦθ ῥα βπηθηὶ Θη8.168: Οἢ 
ἐμηπθυρ Το] ]ο9 ΡαΐϊῃΏ. δο ἰοτνὶῦ]6 ἰβίονὶοβ οὗ 

οἷγ τι οὐρὴν ἰο Β6ΣΥθ 88 ἰδ φῬογροίιδὶ 
Ῥγόδοθοτβ οὗ σορθηΐλμοθ, δημὰ βἰίδηὰ 848 δυϊάϊης 
τλοθατηθηίβ οὗ 89 ϑνου-Ὀυτηϊης γαῖ οὗ Θοα, 
1 ονἱ] Ἰυ818 670 ποὺ δίῃ, ἀοα πονοῦν σου πᾶνο 
δεϊὰ : Του 8}8}0 ποὺ οογοὺ (Βοα). Υἱὶ. 7).--Ἶ  ὁΣ. 
1. ἴι 18 δὴ δοομ  ὨΔΕΪ0.. 0 ΘΟ ΘΓ ΟἹ 8 ΙηΐΪΒΟΡΘΌΪΘ 
ΟΥΘαίΠΣΘ ἴ86 ΠΟΠΟΥ ΜὨὶοἢ ὈΘΙο ΡΒ ἰο αοἀ 8]0ῃ9. 
---᾿᾿οβὲ θαπαυοίβ, δα οβρϑοίδ!γ τπιϑντΐαρο θα ϑίβ, 
διηοης Ομ στ ϑιϊδηβ οὐ ρυϑϑθηί ἀΔ ΓΘ ἃ ΥΟΥῪ βαὃ- 
416, γοῖ. ΣΘΆῪ πὶ οϊκοα ἸἀοΟ]ΔΙΓΥ ; δπὰ δη ον άθῆθο 
οὔ βυςἢ} 8ῇ ἰηψαζὰ δΔροβίηϑυ ἔγσοια Θοά 868 πουϊὰ 
ΒΥ οὔτ ΟΠ ΐης ἰμ 9 Ραγίϊοὶ ραπίβ χοά] 688, ἱ. 6., 
ῬΘΓΒΟΏΒ βίδπάϊηρ ἰὼ πὸ δογοπδηὶ οὗ δι [ἢ δη Ἰονθ 
νὰ αοἀ (νον. 81; ΤΊΝ, 11. 12).--ῦον. 8. Το γὸ- 
ξοποτηίο ἀο, ἰπαἀθ64, δἱ ἐΐπι68, [66] (ἢ 6 ὁχοϊξοτηϑηὶβ 
ΟΥ̓ ᾿ραΓα ᾿υ8.58; Ὀὰΐ (ΠΟΥ͂ ΔΙ]ΟὟ ποὶ ὑπο ΠΊ86 1 5 68 
ἴο Ὅς ὈφίγΓαγθά ἐμποῦν ; (Π6Υ δἰ ονὸῦ [89 6Υ]], 
Ταβὶβὲ 1 ὈΥῪ (δ ζτδοο οὗ Θοἷ, δπὰ ἐγγ ἰο αιϑ πο ἢ 
186 Βρασκ, δη 4 ῬΥΔῪ ΤΥ ζογρίνθηϑϑϑ (6 ἡ]. ν. 16- 
21).--.- Ἀοτοάοιι ἰδ ἃ [ἢ γ60-0]ἃ δἰ η---κεϊηδί Θοὰ, 
π086 ἰδ ρῖο ἰΒ ἀοϑοογηϊοθα: δρηΐϊηϑί οὐσ ποῖ ρἢ- 
ὍΟΥ, Ἧ..0Ὸ 8 Ῥϑ σον οὔθ ἀθα δηὰ μασιν ἀϊβρτγδοοὰ 

ΟΌΡ Θοηῃϑοίθηοο δπὰ ἰμ6 ἀοἤ] πο ηΐ οὗὨ οὐν Ὀοὰγ.-- 
γον. 9. [οἱ ἃ ποὺ δίορ οὔϊ οὗὁἨ οὔ οδ]Ἰϊης δὰ 
Β6οΓ [86 τηθ8ῃ8 ΟΥΔΙ δα [ῸΓ ΟἿΙ ἰθΡΟΓΑΪὶ δηά 
οἰουδὶ ψοϊΐᾶσο, ΕῸΡ ΟἾγὶδί τηθ 8 ἴο τὰ]6 8, 
δηά ποί ἴο ὃὉο γυ]οὰ ὮΥ υ8.--Ἶ ον. 10, ΤΙ οδΒ6 ἢ Ὸ 
ΤΩ ΡΙΔῸΡ δρϑίπδί ρίουϑ βονυοσημμθπί δυὰ ζα 8 70} 
ῬΤΘΒΟΒΟΣΒ, δὰ ποὶ δρηϊμϑὶ τη, Ὀλϊΐ ἀραϊηϑὲ 
ΟἸγίδι Ηἰπβο . μα ἀο Ῥϑορὶθ τπϑᾶῃ ὈΥῪ θοσὰ- 
Ρ]αἰπίηρς (μὲ αοα ἀοο68 ποῖ ἀο γἱ μι} ὈΥ ἴμ οι 
1 ΓΠ6Υ ΟὨΪΥ οοηδίαοτοά ἢον [ΔΓ ὑμ6 0 (411 οὗ δοί- 
ἴῃς ἰῃ δοοοτάδῃοθ ψὴὶβ Οοα᾽ 5 ν}}}, νν δὲ Γθθδοα 
που]ὰ πο ΘΥΟΣΥ͂ ὁ89 Βηά (0 σοιιρ]δίῃ οὗ εἰ π]Β6] 
σοιμρ δίῃ βρδίηϑὶ γον ον δίῃ, οἰ νῦν 86 αοά 
Ψ01}1 Ὀοχὶ ἰο σοιρὶδὶη οὔ γου. δὶ σδῃ [Ο]]ΟΥ͂ 
μη Ὀὰυὺ ταΐη δηὰ ἀδπμπαίϊοι (1.8. 111. 89) |-- 
Ψεγ.11. ἴο ἀγϑό ογο ἑοσιαπδῖθ ἐμ 8ῃ (6 δησίΘηἐ8 ; 
ἴῸΓ τἭ ποῖ ΟὨΪΥ ΒαγθΘ ὑμο 88πὶ0 ΘΟΙητη8η68 οὗ αἀοἀ 
ὙΓΙΘὮ ἔμ 6γ δὰ, ὈὰΓ 8180 ὑπο ὶν Θχϑιῃρὶθβ [ῸΓ οὐ 
ἰπδιγυοίίοη, οχοτίδίϊου, ψδγηΐπς δηα οοποχί. 
ΜΒΩΥ οἶον δάἀνδηΐίαρϑθ πάνθ ΜῸ 8180; μον δ ν9 
80 Βιδάον, ψγ δυθ ὑ9 δι δϑίαποθ (Ὁ ο]. ἰἰ. 17); 
{0 Γο βοσυδηίθ, γ9 Γο Οἱ άγοη (Β ομι. χὶ ΐ, 18); 
(Π6 Υ 016 πθᾶ ον (ἢ 9 γοϊτθ, τὸ δγῸ ἔγοο (Δοίβ χυ. 
10); ἰλθγ ψ6γ0 δυχκίιί ὈΥ ΜΟοΒβ68, ννο δγὲ ἴὰχλῦ ὈΥ͂ 
Ομγῖδι (Η95. 1. 1 ἢ.).- ον. 12, Ηερνιχαξι: Ηονν 
ΘΑΒΥ ἰο Δ}}} Ὑδίοι, ρυδυ, ἰγυυϑί πθἰ ον ὑπ 6 ἴο9 
ΠΟΙ ὑπ γ80}. Βυΐ ΤΩΔῊΥ ἰμιπὶς ὑπαὶ ΠΟΥ ΔΥΘ 
βίδηἀλης, οὐϑα ὑμβοῦ ἢ ὑΠ6Υ αν ποὶ γοῖ ΔΥῚΒΘΏ, 
Ὀυὲ διὸ ᾿γίηρ Ὀυτγίοα ἴῃ ὑπὸ διὰ οὗ βίη. Ῥυουθ 
{λ γ861{|--Ἰ τϑ δΓὸ ταδί ῖηρ ουγϑοῖνοβ ἄτη δὰ 
βίγοης, ὑπ 6 πᾶὺθ γγ [8.9 τηοϑί, γθάϑοη ἴ0 δῶν ΟὉΡ 
ὙΓΘΔΙΚΏ655 Δ ΟΌΡ ᾿ΠΔΌΣγ. Ὀϊβίγαδβι οὗ ομθ᾽ 8 
8617 18 ἐδο φστοιηά οὗ ἐμοὸ Οδγ βϑι:δη 8. βίγθη κί. -- 
Ἧο βΒῃυ: ΙΩΘΔΩΥ 8 ἴ8}} ὉΥ ἱγίης Ὀοδυϊ ΠΥ ἴον 
ὍΡΟη ἰδ6 οατίι (Ρσον. χχυϊιὶ. 26). ΚΞ Βυπηίηρ 4]} 
πἰπάθγϑηοοδ ἰο0 βοοά, δηὰ 8] ἰοτηρίδίίοη8 ἴο ΘΥἹ], 
δὰ ἱπαἀυδιγ οΒῚΥ υϑίηςς 8.9 Τλ08}8 Ὑ ΙΟ ἢ ΒΟΓΥΘ 
ἴοῦ οὐὔῦ σοῃμῆτγιρδίίοη. [ὶν ἷἰβδ 8 ΥΘΡΥ͂ ΘΟΙΏΠΙΟΙ 
ἰοιαρίαἰίοη τὶ γουη οοηγοῦίβ ἰ0 ἰγυδβί ἱΠ σὰ. 
βοῖνϑ ἰοο τπισοὶ δηὰ ποῖ (0 Ὀ6 Υἰχθ ιν οὐϑογνδηί; 
δὰ δπμσ6 ἰΠ60Ὺ ΔΓΘ 48} 7 δηίγαρροὰ ὉΥ ἐδθ9 
ἰΡΟΔΟΒΟΓΪΟΒ οὗ βἷη, δηὰ δοίταγοα ἱπίο ἃ [4}}:; 
ἐμογοῖογο (18 ννδγηΐης ἰ8 ΤΟΥῪ ΠΟΘΙ] ἴον ὑμ θη. 

γον. 18. Ηεν.:--- ο86 ἐθιρίδιϊοηδ ἃγὸ οδ]οᾶ 
λιπαπ οι ἀο ποὺ τϑαιΐσθ 8 ἰο Γοβϑίβί υπίο 
Ὀ]οοὰ (Η6Ὁ. χὶϊ. 4), δι ἀ πλῖοὶι ἀο ποὶ γοὺ διηοὰμὶ 
(ο ἐμ9 δοΥῪ ἀδνίβ οὗ μι ἀονὶ] (Ερ. υἱ. 16: 2 Οον. 
χἰὶ. 7). Αἰποηρ 180 ἐθπιρίδιϊοηβ οὗ βεαίδῃ ἃτὸ (0 
6 τοοϊζοποα 4]}} {Π086 86 Ύ 60 ὑγΐ8}8 τυ εἰσ Ὀ6] νης 
Β0}}98 ἃγο σοῃδίγαϊ θά ἰο ὁπάυτο υπάθγ (μι ἀϊνί ἢ 9 
Ῥογιιϊβϑίοη ; διιμβουρὰ βδίδῃ 8 ποὶ αἰϊοροί μον 
αυϊοὺ ἴὰ (1039 δυϑῃ ἰοπιρίδιΐοη8 Ἡ ΐ ον ΒΡΥΣΩ 
ἔγοπι οὔ αἰπαὶ βη, δπὰ ἔγοτῃ ουΐ! ὀχ 68 δα Β6- 
ἀποιίοηθϑ. Βοβίἀθ8 {μι98θ, ὑοῦ δ γοὺ ἀἰγὶῃθ 
ἰοτηρίαι ο8, ὙΠοροὶὰ αοἀ ρμὰῖ8 ΟΡ δι ἰο [89 
Ῥτγοοῦ (θη. χχσσχὶδ.), Ῥυσ ῆοθ δῃηὰ σοπῆστηϑ 1.8 
{ΓΟ ΒΡ 4}1 πλθα δι γ68 οὗἩ βυβογίηρ (1 οί. ἱ. 7, 9, 
12 ἴ. ; 988. ἱ. 8; ΗοΌ. χὶ. 11), δηὰ 8180 ἴῸΓ ΟἿ 
Κοοὰ ἀο]ἑνογΒ ἢ5 ἰο βαίδῃ {πὶ ΒΘ τὴν δἰ ἢν ὰ8 (κὸ 
ΧΧΙϊ. 31), δηὰ ὑπΠΘΥΘῸΥ Ῥσοῦθ ἱμδὶ βδαΐδῃ οδῇ νὰ] 
ποίη δραϊηϑὲ 8 (βἰχί ρμοϊιϊοπ ἴπ (μ6 ῳοΓὰ Β 
Ῥγαγοῦ). ΜῺΥ ἀο γα (θὰ σοτμιρ]δΐη, γ9 ἐθηαθν- 
Ἰμρβῖ Τὴ οΥΟδ8 18 Ὡοὶ Β0 στϑαὶ Ὀαυὶ ὑπαὶ τἢ}9 
βίγθηρί ἰο Ὀ6ΔΓ 1ὑ 18 χτοδϑίο ; {Π|}6 ΟΥΟΒΒ ΟΔΥΤΙΘΒ 
1.5, δηἀ ηοὺ γγὸ {6 ΘΓΟΒΘ ; [Ὁ ἴῃ (16 ΟΓΟ58 ἔἢ 6 Γ0 
8 ῬΟΥΘΥ, δῃὰ {μοῦὸ 8 ποθ ἱπ υ8. ἘΠ ἰἢ9 
ΟΥ̓ΟΒ8 ΘΟΙΏΘΒ ῬΟΥΤΟΡ, δπα νυϊτὰ 0116 ῬΟΥΘΡ (ἢ 6 ΟΥΟ88. 
ΒΕΒΙΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΙΕ. ον. 24. ἀθδυΐηθ 

ΘΒ ΥΙβυλδ Στ 18 ἃ Γγ08] γαοθ-όοασδο, Ὀὰΐ (80 ΡΓΟΡΟΣ 
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τυπηΐηρ οἢ ἰἐ 8 πὸ Τϑιρ Ὁ] ηρᾷ. [7 060}}96 Ἰθάτη 
ἐμαὶ ΤΠ6Υ οἂπ ὈΘ Π|846 ΠΔΡΡΥ͂ ΟΥ̓͂ (ὃ ἀοΒρεὶ, δηὰ 
ΟΌΒΘΟΡΥΘ ὑπαὶ 4 χοοά {πίπρ ΤΙΔΥ Ὀ6 τρδάθ ουΐ οὗ 
Ομγίδι, ὑπ γ νν}}} ἀονοὶθ ἐμποιηδοῖγοδ ἰο Ηϊηι ουϊ- 
νγατν, δὰ νυ δέον ἃ οουίδίη δι ΐοη. ΜδοΥ 
ἀο ἐδπῖ8Β 'ῃ 8 ΙΏΟΓΘ Θχασὶ β6η86 Ὑ8968 {Π|Ὸ0γ ἰδεὲ6 
(η9 φοοά νογὰ οἵ αοἀ «ὦ Ἰ᾿ἰ419, δὰ δυδηλ νὰ ἰο Τὸ- 
Ῥουίδῆοο, δηἀ Ὀερίη ἃ ρίουβ δηὰ ΒοΒοΟσΩΌΪο ᾿ἰγδ8. 
ΜδΩΥ οοπιΐπιιθ ΘΑΓΠΟΒΟΪΥ ἴῃ ὈΤΆγΘΡ, δηὰ ἴῃ ὁ]} 
ἸΠΔΠΏΘΡ οὗ ροοα Ῥγδοίίοοβ, ἐμοὶν 1176 Ἰοῶρ; Ἀαυὶ 
γοὶ τπηδὶ πἰαΐη (μον ον βεοροὺ ἀοδίσηδ. Βυΐ Ὁο- 
οδύυδο ὑΠῸῪ συ ἰῃ 86 Ὁ δίῃ δ] παίυγο, δπὰ ποῖ ἢ 
ἐμοῖν ἀϊνίπο παίιγο, ΠΟΥ͂ ΠΘΥ͂ΘΥ ΓΤΟΘΘἢ ἰδ9 κΚο04]. 
Το Ιοτὰ Ψ68ὺ8 Ομ τίδι, πο Ηϊ 86} 7 τϑὴ ἐδ 6 
ΣΆΘΘ, ἰθ 80 δυάρθ διὰ ΒΟΎΔΡΟΡ οὗ ἐπ οβο 8 Ὸ 
Ττὰμ ὁ Δ΄'οΡ Ηἰϊπι; δηὰ Ὀοθβίἀοβ, ἢ αἷνοβϑ Ὁπίο 
ὑπ οπὶ βίγθησί δὰ δουγαρο ἴ0 τυπηΐηᾳ. ΑἹ] 
ΤΩΔΥ Τοδοἢ ἱΐ, ργουϊ θὰ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΟὨΪΥῪ οδγποδί ἴα 
ποῖ ομἀθάνοτθ. Ὑ ΠΥ Βῃουϊὰ νὸ τὰ υἱτποαΐ βασὰ 
8 Βορο ᾽ Βυι 89 Γοα σδίΐοι οὗ ἰἱ ἰδ ικθα ρἷδοθ ΟἹ 
ἧπ τ Ὀΐτι, δηὰ ἴπ Ὀτγοακίης ἐπγουσῇ (Π6 δίγδὶὶ 
Βαῖο ἰμῖο (ἢ ΠΟῪ αἰγίηθ Ηΐο, δηὰ υἰὲθ ἀθιιδπὰθ 
ἐμ ἀδοροδῦ ϑϑγῃθβίῃθβθ δηὰ ἀδθδιβ-διίγυραὶο, ἴῃ 
πο ὈΟΔΥ δπὰ βοὰϊ ᾿ῃΔὉ οὗϊοιῃθ ῬΟΥΪθ ὈΘΙΌΓΘ 
{μ6 ζεῖο οἵ 1179 18 τοδομβοὰ δπὰ ἔοιιπὰ ὁρεη. ΑἹ] 
Ῥον Ρ ψὶοΒ 18 ΘΑΡΔΌΪΘ οΥ̓͂ δυγοτίης οὐν σἰσῃὶ 
ΤΆΟΘ ἰΟὙΤΑΓΑΒ ἃ ΒΌΓΟ ῥτίζο, τηυδῦ Ὀ6 ΟὈϊαϊ πο ἔτοτῃ 
Ομ νῖϑὺ ὈΥ (86 ῬΓΑΥΘΡ οὗ ἔδιἢ. Ηο, ὉΥ Ηἰδ ϑρίτὶι, 
ἐχιθη8 ἰο ὺ8 ἢ ̓ 5 Βδῃά, δηὰ 16848 8 ὉΥ ἰμὲὶ8 86- 
ογοὶ γᾶ. ΟὈΒΘΟΓΥΟ Μ6]}} το γ ΥὙΟῚΡ αἰεδίγεδ τυη, 
ἴῃ ογάον ἰμπδι, ὑπάὰθΡ ἃ ἔδὶγ δοῦν, γοι ΤΏΔῪ οί 
δίνουν 8}} ὍΘ 86 )εῖπα, γΟῸΡ ον Θἀ8. 6 χηυδὶ 
Ὠοΐ ΟΣἿΥ Τὰ 80 88 ΙΠΊΘΓΘΙΥ ἰο0 ἱτηδρίηθ (δαὶ γγθ 
ἸΩΔΥ͂ Βυοοσορθα ; Ὀπὺ γ᾽ τηϑί ΘΔΡΏΘΒΕΥ δ σὶνθ δο- 
ἐσ} ἴο δυσοθοα, ϑρὶ γι ίυ.8] γυπηΐης οομαίϑίβ ἰη 
1Π0 οαζο }᾽ βιγοι δὶς δπαὰ δ γαϊπίης οὐὁὨ (80 δβρὶγὶς 
δον (8:6 Ῥτοπιῖϑοβ οὗ ἀοἀ ἱη ΟΝ γὶδὶ Ψ 6808; ἤγοτῃη 
ἐδ18 {Π9Ὁ6 [Ὁ]10 718 δὴ ϑδιυηθδβὲ ργοβδίηρ ἤογ υαγὰ ἰὸ 
μὸ ἣϑνν οἱτίμ, ἱοχοῖμοΡ τ ἢ 41} ἡθοά τὰ} παι ϑἢ- 
1] 0 688, ΒΟ} ἢ δηὰ ἀἰΠσϑησο ἰπ ἐ.)9 ἀδὲ}γ οὐοαϊ- 
ΘΏΟΘ ΟΥ̓͂ δἰ(), δδὰ τπιονιϊδοαιΐοη οὗὨ ἰμ6 5βἰηΐαϊ 
ΤΏ. ΑΌΟΥΘ 41] ἰβ 1ὺ ὨΘΟΘΒΒΩΥΥ͂ ἰο ΚοΘΡ ΟΠΘ᾽ Β 
8011 ἀϊθοπιδηρίοά. Βοβίἀθ5, ἐπ 8 800] τυ δΌΪ 49 
ὈπνΘαΡΙ θα ἴῃ ἰΐ8 ϑηάοδυουα ἰο γἷδβο ἰο ἰδ ἰρσὶιοδὶ 
ξοοά ; δηὰ οὐθὴ πβοη ἐξ πουϊὰ ἕδίῃ βίδπα βι}}}, 
ΟΥ δβίηῖς ἄοντι, πηυδὶ ἰὲ ΓΒ]΄ δραΐῃ ἷἱπ ἀδιγ Γο- 
Ῥοπίδηοο, (γουρσὰ ὑμ0 ΡΟΣ οὗ αἀοἁ, δηὰ μαδδίϑῃ 
Σου 5} δος ἰἰ8 σοῦγβθ. [ἱ ἰβ (Π9 5861883} διὰ 
(ΡοΔΟΒΟΤΟῦΒ ΘΔΡΠΔ] ὑπάοτείδηάίηρς το οἴϊοθη 
Ῥ᾽δηΐβ 1186} ἴῃ (ῃ9 ΜΑΥ͂, δηὰ ροσυογίβ (8 8 ῬΟΎΤΘΓΘ 
οὔ (Πθ 8ο1ι}} ἰο βυυολ ὑπΐηρβ δ ποί ΟὨΪΥ ὈΥΣῺΡ ΠΟ 
Τονατά, δὰ 4180 ἰπάθν ΟΡ οδίδἰπἰῃβ᾽ 0Π9.--- οΥ. 
2. Ηο γ8ὸ τηοϑϑῃδ ἰῸ ὕὰοθ τ 68 ἢ Π156]7 ᾿ἰραί, 
8δηἀ ἸΑΥΒ δ8146 πϑϑ]θδ ἱπουμ γησοθ. [{ (86 
Βοδτί βίϑπἀβ ρθη ἰο {6 Πογὰ, δηὰ ἰο Ηἰβ ϑρίγιὶ, 
ἴτοο ἤγοπι 4} Ἰηοτάϊπδίο ἀ οἰ κε ἴῃ δὰ οἹοανίπα 
ὧἰο νἱβί 16 (Ὠἰραβ, διὰ ἰο ἰίϑοὶζ, ἐμ η ἐΐ 18 ϑίγου κα 
ἴπ ὑπὸ ᾿ογὰ δηὰ δ᾽] θὰ ὮΥ Ηἶΐπ; δὰ 48}} Ῥβόοῦγοῦβ 
ΟΥ̓͂ ἀάτκποαα, πὰ (μ9 πἰάάθδη τηΐϊρἢὶ οΟΥ̓͂ δ'π δΙ΄Ὸ 
Ῥουπὰ δηά οπϑὶ ουἱ ΌὉΥ 9658 ΟἘνὶδι, ἰδο 1,οτὰ οὗ 
Υἱοίουν.---Νοῖ δαὶ δβυδονγίηρ δὰ δεγὶνῖπρ ἐαγη 
βαϊναοη ; δυὲ ὑπΠ6 στολὶ Ασα οὗ {86 ὈΥΣ6Β 
ἀοθηβ ΠῸ 0Π6 τ΄ογίλνψΨ ὙδΟ ἀοθδα ποὺ γὙδῖιθ ἐμδὶ 
νον 8 Ῥγοοίουϑ δηὰ ἀδδὺ ἰο ἷἶπι ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΡΥ- 
ἐδὶπς 6Ἶ86.---} 6 »γίζε ἰβ π8ῦ8, ἰη Ηἰ8 ϑρίγιι, (ἢ 9 
τοδῖ πιγδίοτΥ οἵ ροάϊϊηοθα. ΤΏοδο πὸ ΓΙ ΧΒΓΥ 
υνἱπ ᾿0 Βανο δὴ οὐθγπαὶ δαὶ ϑέβοιίου ἱμβοσοΐη. 60 
σδὴ ΟἿΪΥ δίδῃὰ Ὀοίοτο {μ6 Εδίμονρ ἱπ {89 οι. 
Βυὶ οἵ Ηἶπι οδπ νγὸ ὈΘδΟΙΘ ῬδΥΘΚΘΥΒ ΟἾΪΥ ἴῃ {6 
ΒΘ ὈΪΡΓΪ, ὉῪ ψϑὶοῦ ΗΘ 18 ἵοσιηϑαὰ ἴῃ ἰὴ ππηδὴ 
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ὠὐβαδερ κεν, 

μβοατὶ, Ὑδογοίοσο τουϑὺ ἐμ Ἰοότογα οὗ “3}6δυ5 ἀΪ- 
γοοῦ ἱμοὶν αἷὴ δηὰ ἀθαΐὶγο ΟὨΪΥ ἰονασγὰ Ηϊπ : ἴῃ 
Ηΐηι νὴ} }} {86 ΒΟΏΜΤΥ ΒΟ] δ᾽ομο ἀοῖῖκς ᾿(86][; 
ἰβογοΐίοσο ἀο 8}} ἰΐβ ϑῃοσχίϑα χὸ οὔὐὐἱ δῇ Ἡΐπ, 
ἴον ποτὶ ἰΐ δουπὶδβ 8}} ἰδῖηρθ Ὀυὲ Ἰοδα, {ἰνὰὶ 
ἰϊ ἸΙΩΥ νῖὶῦ ΟΜ γίϑὲ δηὰ ὃδο Τυπηὰ ἵἴπ [1{:πὶ 
(ΡΒ. 1. 8, 9). Ὅταν ὺβ διὰ σγὸ Ἧ}} χυπ 
δίϊον ἰμοοϊ οπῆγτα ἐποδοὸ Ὑπὸ Του Βδεῖ 
ἄγαν, δπ0 ρμῖτνα ὕ8 ΟΥ̓ΟΡ ΠΟῪ ῬΟΥΟΥ ἐμαὶ τὸ ΤΥ 
ΠΟΥΟΡ 80 ἩΘΑΙῪ ἰῈὉ ὉΤοδδίπα ἰοσνυδαγὰ (ὁ (818 
Ῥτσθ ἘΠῚ] ἱξ ἢδ8 Ὀδοη οδίδ᾽ ηδἀ.--- ον. 26. Οτν.-.- 
αἰβανῖγ ἐδοτο 18 ἃ ἴδὸκ οὗ οἷδδσ κηον]εῦρο δὰ 
ΘΟΥΙ ΔΙ δὲ ἰὸ τ μδὲ 18 (86 ἰγὰο Ῥτίσε, δῃὰ πδδὶ 
180 ἨΔΥῪ ἰο ἱϊ. Ἐδὸ Ῥδίἢ ἰο 1179 18 δου δ Θ  ] Υ δὰ 
ὙΓΟΏΡΙΥ ΔΡΡΥΟΒοπαθὰ, δορὰ ἃ Ῥοσβοῦ ΒΒ ΟἾὟΏ 
ομοΐδσοθ οὗἴοῃ χοὺ τἰηβὶοὰ ἴῃ ψῖτἢ ἐς. Οδο [8118 
ὌΡΟΣ ἰπὶδ δηὰ ἰδαὺ ουϊνατὰ αἀὐυΐγ, οηραρο8 Σ608}]- 
ΟἸΒΙΥ ἰῃὰ ῬΥΑΥΘΡ 18 119 Ἰοπᾳ, ΓΔ 8 8}} σοοα ὈοΟΪκΘ 
ἢ οδὴ κοί, ϑχϑγοὶβθδ ὨἰπηΒ6 } 7 ουὔἱ νὰ σαν ἴῃ ρσοοὰ 
ὙΌΥΚΒ, τ] ΟΥ̓ ΕἾ βοδι 0.8, Δ] πι5- αν, το δὴ ΟἹ οἰ μἰης, 
δὰ ἐπὶ πα ὑμὺΒ [0 ἤογοθ βαϊνδιΐου Ὀν ͵8 οσἢ 
Υυηπηΐης δηὰ βιγίνίηκ, ὙΠ ΘΙΒΟΡ ἢ 88 ΟἸγὶβί δ]- 
ΤΟΔΑΥ ΟΥ ποῖ; ἰδὲὶ5 15 0 ΤΌ ὈΠΟΟΓΙΔΙΗΪΥ. --- Βραί- 
ἐποϑ 97) (λὲ αἵ ΔΥΘ ἐΐν6 δβίγοϊζ δ Ὑ ἰσ ἢ δΓῸ ποὶ αἴνθα 
ὃγ ἰδ ϑρίγιι ἰπ {πΠ6 δοὺ]. Τθοδ6 Ῥογβοῦς ΟὨ]Υ͂ 
Ὀσδι ἴΠο δἷν το ἀο ποὶ ἴζ ἐμὸ [96 ννοπι ΠΟΥ͂ 
οὐχὶ ἰο πνδτὰ οὐδ. ὙΠΟ 8΄Ὸ ὙΟΤΎ Σοδὶουβ δϑουξ 
Οἰβοσα; Ὀυΐ ΒΑΥΘ ΠΟ }ι.8ὲ Ῥεγσορίἑ 5 οὗ {ἘΠ 6τ- 
ΒΟΙΥΎΘΒ; ἐΠΩΥ ΜΠ]1 δηραζθ ἷπ ουϊναγαὰ ]Ἰ1ρ- ἀετὸν 
(ἴοη, δὰ τΤογχοὺ δὐὖ (116 βδίιθ {ἰὴ ἴ86 ᾿ηνν αγὰ 
ῬΓΑΥΘΓ οὗ ἐμ Ξρί εἰς, δη ἃ ὀαυηϑϑὶ δι τῖυηρ δραϊηδι 
8}} οἷῃ ; ΠΟῪ ΜΠ ὈΌΒΥ ἱβοπιθοῖγ 8 1 δι αυης 
δηα βροαϊεϊης δϑουΐ Ὀϊνίπο ἰδ ηρδ, ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ ἰδ 
αἰδθρυϊϊς δρουὶ διὰ οὐ τἱοϊδίπς οἴ ΕΓΒ, δηὰ ργὸ- 
ἴον ὑμἷ5 10 δοίυδὶ Βμδιϊης ὑπο Βοῖν 68 ; ΟΥΓ [ΠΟΥ͂ 
Ὑ}}} οοδδθ ἔοι ὙΔΥΐδυο Ὀδοδῦδο πδίυσο ΚΘΟΟΪ8 
ὕγοϊα 8 σου ] 6 δχίοσιηϊπαίΐοη ἢ ΟΥ ΒΟΥ ν1}} ἀ46- 
νοΐ ὑδμοιηβοῖγοα ἰο ἐπ βοοίοιΥ οὗ οἰ ν Ῥίοιβ 
ῬΟυβΟηΒ, δπὰ ΘΗ ΣΟΙ ἔογζοὶ πεῖν οὐ ἀυ{168 : ΟΣ 
(Π6Ὺ Μ᾿ }} τοδὲ οοπίθηὶ νὰ Κοορίηρ ὉΡ ΒΙΟΡῚΥ 
ἔδυ ἈΡΡθδυδπσοθ. Απὰ ουθὴ τ 6 0η6 885 Ὀορσυπ 
ἴῃ στἰχδὶ ϑδυηοδί, τ δ δί πυτοογοῦβ ὈοδαίἱὩρ8 οὗἨ {8 
αἷν οὗἴϑῃ ἰδία ρ'δοθ ἢ {89 δσοῃϑδίοϊβ οὗἩ 186 Βοδσί, 
σι ἱοἢ (πὸ ϑρὶνῖ οὗὁὨ Ἡ κά ομα ἀἶ8610868 δὕζοστγασὰϑ 
ἴο Θδοὴῦ οπδ ὙΠΘῺ ἢ6 ΟΟΙΏ68 ἰΥὈ]}Υ ἰ0 βεοὶς αοὰἂ ! 
ἴῃ ζοῃΟΓΑΙ, 1 πᾶν ὃΘ Ττοραγά δὰ 88 δὴ ἱποβεοϊ μα] 
ὙΔΥΆΤΟ ΠΘῺ 8 ΡΟΓΒΟᾺ ἰθ ἸοίΒ ἰ0 ΟΥΟΒΒ δὶ8 ον ῇ 
ψἢ}} δα ἤσβα, οὐ ἀο68 ποὶ 086 18 οὟὰ 1176 ουθα 
Ὁπίο 8 ἴσια δβο  [- που δοαίΐοη, Ὀαΐϊ δἰνγαν 8 Κοορ8 
Βοιηθί ἱρ ΒΟΟΤ  Ϊγ ἰῃ σόβοσυθ. Τἤοδο ἰδ 6 δτοὶ- 
ΘΏΘΙΗΥ 58.}}} Ποϊὶὰβ ἴῃ 8 βιῦ.}6 ΒηδΓα οὗ δϑογεῖ 
Ἰαϑ8ι, Ἰυδί ΔΒ ἮθΘ ΤΩ8Υ γοί Βο]ὰ οἰ δ Β (σου δα σ 
ἐπαὶ ΠΩ Μ}}} ποῖ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἀθὴν ἐδμοτηβοῖνοθ 
ΟΥ̓ΟΥΥῪ (δίηρ ουἱ οὗ ἀγοδὰ οἵ ἀοίγδοίΐοη δηὰ πιοοΪε- 
ΟΥΥ. Ανὶ ποὺ Ἰοιἰπρ ρῸ 4}} (δ᾽ ρ5 βεϑὴ 707 [86 
ΒΟ οὗὨ ϑοιῃοϊ βίηρ ὈείίοΣ ἢ Ατὶ ἰδοὺ οΟἸοδβίπα ὉΡ 
ἰδ ν 8686 δηὰ δεδγὶ δραΐμπβί {μδὲ γι ΕἾ ἢ ἩΤΟΏΡΙΥ 
οπίίοοδ 1866 Απὰ διί ἱμοὰ δβίγὶνῖπρ ΘΔ ΠΟ 5}Υ 
δρδϊηδὶ 84}1 ργίδίηρ ᾿υ8ὲ Ατί ἴδου ὙΓεδι πς 
αἶδο δα υ ποδὶ Ϊυ ψῖι} Θοά, δηὰ ποϊάϊπρ οἢ ἈΠ] ΗΘ 
ὈΙββοίἢ ἰμ66 7 Ατσί ἰδοὺ Υἰβικϊ ς ὈΟΥ δπὰ βοιι, 
διὰ 4]} (πη ρ8 ὕογ {8 βαῖκο οὗ ψὶβηϊης (Π 6 Ῥϑασὶ 
Ηοϊάφας (δοὰ πὸ ρτοοδηὶ τ ῖ ἢ Ββαΐίδη δηὰ ἐδ 
τον], δπὰ ἐππηθ οσση δοβῃ 7 Απὰ ἢαβί βου σϑ - 
πουηδοὰ ἔδοβο ἐδίηρε ΦΌΓΟΥΘΥ ᾿-- ον. 27. Ηδ 
ΜὮ 086 ΒΘΏ808 8. ποί γψαὶ δ'δὶ ἢ Οδἢ ΠΟΤΟΤ ὈΘΟΟΙῚ 6 
βρὶ ἰδ]; Ὀυὺ ῬΟΙΙΔΙΠΒ ΔΙΔΥΒ ΟΥ̓Δ]. Εδον 
οὁ06, δϑοογάϊηρ ἰο ἷθ ον σοραϊ(οπ δοὰ Ἐὶ8 ὑσχο- 
ἀοτιΐδηί οοοιἑ οη8 δπὰ οι ρογδπιοηί, 18 γοαυτοά 
ὈΥ αοἀὰ ἰο τοΐγδαϊ ἢ Ῥδυ συ] ΑΥΥ ὕσγοσα ἐμ δὶ Ὑ ΠῚ ἢ 
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ἱδ τλοϑὺ δρὶ ἴὸ ἰ8Κ Βἰπι δδρίυθ. Ὧο ησδί Ὀχίης 
ΟΌΣ ὈΟΟΥ ᾿πὶο θυ )θοίλου ἴῃ ΟΥΓΘΥ ἰδὲ τγὸ ΠΙΔΥ 
ποὶ 7411 ἱπίο δυ͵)θοίλοη ἴὸ 1. Τ 8 1 (86 σὶρκιι 
δοσί οὔ ἐμ ΘΟ] 0... ---ἰ δὲ {8.0 ΘΟ ΟΣ Ὠὶϊπι86}} οα κ 
ἰο ἴ)0 πογὰ οὗ ἰχυῖδ, ἴὰ ΟΥΟΣ ἰδμῶὲ ὁ ΣΔΔΥ ΔΡ- 
ῬΘΩΣ 88 88: ΘΧΘΣΩΡΙΘ (ὁ ἰμ9 Βοοϊ, δὰ δον ἰμαὶ 
οὐοαΐαμσα ἰ6 ροΒ81:010θ.0 Εο γγῸ ἰὼ ἰμ18 χοϑροοὺ 
Το ονγβ Ομ γίδι 19 δοοορίδῦϊο ἰο Ηἰμὰ δπὰ υὑβο[Ὁ}] ἴο 
τ6..---ΟἸδρ. χ. 14. [0 16 ῬοΒθδί}]9 ἰο οϑῖθοὶ δὴ 
δε σϑηοο, δά ἐμ θη ἰὼ δίδπα 80}}} δῃὰ 1086 8}} ἐμιδὶ 
..ὰ8 Ὀδθὴ ραϊηθὰ.--ἰὼ ἰὸ ἔσθ Ὀδριΐβηλ γ9 86- 
αὐΐτὸ ΘΥΟΥῪ ἰπῖπς. ἸἘμπογοϑίογο ἰδ ὈΘΟΟΙΩΘΒ υ8 ἰο 
Θεοῦ ΤΟΏΘΎΘΑΙΪΥ ΘΥΘΓῪ τ τῶν ἰλ9 ἀθδὶδβ οἵ 
Ομ τίβί, δμὰ δον (δ6 οἱὰ 8 ἀϊδροδί (οι ἴο 1ἰθ 
δατίοα 1π Ηἰδβ σγᾶνθ, διὰ 6180 ἀδ'}Ὺ ἰ0 ρΡαϊ οπ ἰδ9 
μοῦ 1 πὰ {86 ταἰὶχὶ οὗ Ομγῖδί ἱμσουσα {89 
ῬΓΑΤΟΥ οὗ ἐμο ϑρὶτίι.---ἘδΠὸ ἰγὰθ Ὀγοδα ἔγοπι Βθ8- 
Υ ἢ ρἰδαὶγ ᾿ρᾶχίδ 1219 ὑο ἐμᾷ9 σου], ῥγονὶ θὰ 
ΟΌΪῪ ἰδδὶ τὸ ΓΘ ΘΑρῸΡ (0 ραυγίδικο οὐ 118 {Ὁ} Π088. 
Α5 ΘΟ σίβι φίνοβ Ηἰπβο} [0 οὐν ἴ00ἀ, 80 Δ Ηθ 
ΔΙΘῸ δοῖγθ δῷ ἃ ἀγίπὶς ἰὸ 8}} Ὑπὸ ἰμῖγεί δἱον 
τἰκὐθοιβηθθθ ὮΥ͂ πιθδη8 οὗ Ηἰ5 ϑρίσιι, ννῖομ ἰδ 
86 ἔχ ναὶογ οἵ [1ἴ9.---ΟἸ τ ῖδὲ 18 ποὶ ἃ γοιροίθ, 
δαὶ δὰ θυ -᾿χσγοδοηὶ ϑαυΐοιγσ ΗΘ Οὐ δ] κ8 
τσὶτ ἢ Ὁ.8.--ῦον. ὃ. ΜδΩΥ ΤΩΔῪ σοσλη δ ἰΘΙΆ ΒΟΥ 68 
ἰο (86 ῥτοϊθοίίοη οὗ ἀοὰ ((διὸ οἰουα) διὰ μδ888 
ἰΒεουκὰ Βοοῦβ οὗ ἐνὶ θυϊδιίοι (- 868) ; ὑΒΘΥ͂ ΙΩΔῪ 
δῸὸ Ὀεαριϊτοά, δορὰ ϑῃΐου ἰμ6 ἰνογὰ 8 ϑρρον στὰ 
κἴοδὶ ἰπϊογοϑὶ δὰ ἀοτοϊλοηῃ. Υοα, ὑμ6 γ ΙΩΔῪ 80- 
ἴ14}}γ ραγίβκο οὐ τδὸ οσὰ 296808 ἴῃ τλοὶν οντ 
Βουΐβ, δῃηά γοῖ, δον 4]}, 1811 οὔ 180 ρῥυΐζο, δῃὰ 
δροπιαϊίΐεο ἔγοια αοὰ, 8ο ἰμδὲ ΗΘ οδῆ πῶῦθ πῸ 
Ῥίθαϑαγο ἰῃ ἰμθηι.---ἾοΣ. ὁ. Α ἐνρο-- ΒκϑίοΒ 
βοῖι 845 8.181} Ὀ6 ῥὑσοδογυοα ἴον 8}} (9. Τὴ8 ἐδ 
ετοαπάοά οἱ ἰδ υπί ογιὶν οὗἨ {89 νᾶγ8 οὗ ὅοα. 
---Ἰὸ 8}} οὖσ οοπβίοί διὰ δβοὶἵ- τοδίγαϊηὶθ ΜΘ χηυδί 
Βοσία τὶ ουν ἀδοῖτοθ διὰ Ἰυβίβ, συ δῖον ἃτῸ ἐδ9 
τοοῦ οὗ 4] οΥἱ1. Το ἰοταρίδίϊομβ ἴ0 δὶπ διὸ ἴἰὸ Ὀθ 
διιοοκοὰ ἴῃ (6 ὙΟΣῪ ὥγδε πιοίοηδ ἰονγαγὰβ ἰἰ 
ΠῚ ἢ Ὧ5, δηὰ δαρρτοθδοὰ ὉΥ ἰδ ϑρίτιι.-- -Εσθη 
180 Ὀθδὲ (μη 89 πιδὺ 6 (χπθα ἱπίο οΟσΒΒΙΟΏ8 οὗ 
δβἷῃ ἱ{ [ΠΟΥ ἃῖὸ βουρὶι τι ἃ βοϊῆβὶι γ.}1}}}. Α1} 
ἀθαῖγοβϑ υεΐοῖι ἀορατγὶ ἥσοιλ ἀοα διὰ ρὸ δέϊον ὑπ 
ΟΥΘΘΙΡΟ Δ ἱαραγο δηὰ σορσοδδίο: ἴοὸσ ἀοἀ ἀθο- 
τοδπβ σὰν Θηίίτο δἴϑοι ο.8 ἴοσ Ηἰπι8611.---Ομγὶ δὶ 
δ οὰσ Ῥϑδίίοσῃ (ὁ Ὀ6 ἱιωϊαιοά. Τὴ6 ϑχϑπιρὶο οἵ 
Ιεγϑδοὶ, οὐ (δ οἱδλονρ δηὰ, 'ἰβ μο]ὰ Ὁ [Ὁ ἃ γγδιῃ- 
ἶβρ.---σΠείϑθ]9 βοῦ]β δσὸ δὶ} βοαυσθά ἰο δαὶ 
ὙὨϊοὰν 18. [4180 ὁγὸ (Π6Υ̓ ΔΓΘ ΔΙῸ; ὨΘΩΟΘ (δ ἴπι- 
Ῥοτίδησο οὗ βδβυπηίβρ ῥγοιλϊβουουβ 1 θγΟΟυΓΒ0 
διὰ ρυζείηρ ἃ εἰσμὲ τοὶπ ὉΡΟῚ Οὐν ἀ6Β1Γ68.---Υ ΘΓ. 
1. ον ἔδιοϑϑδ ἰὰ ψ (6 Ομ τ διδη  οὗὨ ἰδ ἐἶπλ9 
διὰ ἰἰ5 ἔοϑέδὶ ἀδγοῖ [πὸ ἔμὸ τρογηϊης, ἰζ οοῦνο- 
πἰϑοϊ, Ρϑορὶο ρογίοσγτω ἐμοῖσ ἱπίθῃ θὰ ρυϑυο δπὰ 
πογϑμὶρ ; ὑβοὴ ὑμον ἤοϑοὶ δοοοσάϊηρ (0 ἐμαὶ ἂρ- 
Ῥοιϊο8, δι δ ΒΌΔΙΙΥ σαἶϑθ ὩΡ ἰο ὈΪΔΥ, ΟΥ (0 Ρ888 
εἶπιθ ἰὰ ροδείρρίηρ, οὐ ἴ0 ἰπάυϊσο ἱπ οογτυρὶ 
Ῥτδεϊΐοοϑ. ἀπὰ ἰϑ ἐβὶβ ἐπ βοσυυΐοθ ἰο Ῥ Βἱοὶι [10 
ἰοταοὶ οἵ 60ἀ ἰ58 οα)] εὰ 1ἴ---Η6 το ν}}} γσδῖκ ΒΓΕ Υ 
ξοσθὶ ὈΘΉΥΔΓΟ Οὗ  ἀονίουβ ραίμβ, δηὰ, ἴον 1:6 8810 
οἵ Βὶ6 βεαυΐϊουσ, ανοίά {9 σβδσιηβ οἵ ἴδ]Δ0 8460- 

᾿ ὕοπθ, διὰ 41} ἰδοϊδιυυ οὐἩ ἰὴ ογϑδαίῃσο, διὰ 4]} 
δβοοίατέδβίδαι, πηΐο ιν ὈαρΌ 165 εἰτὰ ἔσοαι μὶ8 ἵογά : 
ἐβοὰ ΜΙ Οαοὰ αἷἰϑο Ῥγόβϑοσυο διὰ ᾿ϑὸρ βίτω.--- 
γον. 8. ὔ1ὐ ἐδ {πο ματὺ οὗ ἰζῦϑ ἐθπιρθσγαῦοο ἰο ἀνοία 
186 οοσδδίομβ οὗ δἰ δῃὰ 4}} οογστειρί σουυοσβαιΐομ, 
ἴογ νὰ δῇ βοϊάοτα ἰοαυο διιοῖ (δ᾽ η (ΚΒ ἀπά οβ]οά. 
Οαν δαῖτ ἴὸ ΟἿΣ Ῥγόροσς Βυϊάδρτοοιῃ 18 ἸΏ8}1- 
[οδϑιϑὰ ὈΥ͂ ΟἿ ΘΑΓΘΙΔΠΥ δνοίἀΐπρ 1} ἀοΒ]θεμοπὶ οὗ 
09 δ᾽ δπᾶὰ οὗ ἰδ δρίσγιι, δηά ὈΥ δυϑίδιπλλρ 

ἔγοιῃ 8]} βρὶ γἰ 88] δα] το ἰσουχὰ Π1οἱῖ αἰίϑοἢ- 
Ἰηθῶΐ ἴ0 ΔΩΥ σγοϑίυσο. οὶ ἴβ680 81:8 ποὺ 
8ΒΟΓ6 ῥυαριηθῃηίδ.----Ἶογ. 9. ΑἹ] αἰδοοπιθηὶ δοὰ 
ΤΙ ΕΣ ἢ; δζαϊηδὶ αοἀ δηὰ Ηἰ8β ρἰ ἐδ 18 ἃ ἰοιηρὶ- 
πᾳ οὗ ΟἸγίϑι ---ἰϑίποο Ηΐθ9 ποαγηδίΐοι ἰὲ μ85 ὕὈ6- 
ΟΟΠῚΘ ἴδ ϑδϑὶθσ [Ὁ ὯΒ ἰ0 8588}} Ηἰδβ 1 α]ιῖ, Ηἰ5 
οτγά, δὰ Ηἰ9 ϑρίσιί, Ὀϑοδὺβο Ηρ δα ἀθοϊαογοὰ 
(μαι Ηο 5 τὶῖϊῃ 8 ΘΥΘΥΎ ἀδΥ- ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ὈΥ͂ 
ἀουνάπρ τυ βοίμον Ηθ νν0}}} 7018] Η 8 οβῖοσϑ ἰῃ δ, 
ἤγουν (λ9 ἔδοί ἐμδὸ γὸ ἀο ποὶ 88 γοὶ ὀσροσίβποθ 
ΔΩΥ͂ ΥἹΟΪΟΣΥ ΟΥ̓́Θ᾽ δίῃ, ΟΥ̓ ἴθ6] (Π9 ῬΟΤΟΡ οἵ Ηἰ8 
ῬΤΟΒΘΏΟΘ δπὰ ἰοσο. Ηθ ἯΠΟ ὈγΘΆΪκ ἴΠ6 αν διὰ 
[Ό]]ον 5 5 ἱποταϊηδίθ αἴοοιΐομα, δηὰ 8ι1}} ἀθβίσϑβ 
ἰδδὲ ἀοἀ βδιοιυ]ὰ γϑάθϑιι πὲπα, ἰ5 βα } οὗ ἰθιηρι- 
πᾳ Οοὐ.--- ον. 10. Α ὕρδγία! οοτητηοίΐοη οἴϊθη 
ΔΙΪΒ68 ἰῃ (μ6 Ὀγοδδὲὶ οὐ τῶϑδῃ ἱτ εἶδ β6 8 ἰδ ποῖ 
κταιϊδοὰ: δ Ὀίδιοβ αοα ἴὸς Ηΐβ ψαγβ, διὰ 
ΤΑῸΤΙΩΌΓΒ δὲ ἀοὐ 8 ̓ηβίγυμηθηίβ. [ἢ ὑμὶ8 νὰν (89 
ΤΑΥΒΙΘΡΥ ΟὗἨὨ ὑδ9 ΟΥΟΒΒ 8 δϑϑδιϊϑά, δὰ ("8 γτϑαί 
ΘΏΘΙΩΥ ΟΥ̓ΘΣΡΟΥΟΥΒ ἰδ0 800] δηὰ δι θγβ ἰΐ ποῖ ἰοὸ 
ΘΟμ9 δηὰ ὕον Ὀοίΐογο Θοα.--- ον. 11. β΄')σθ ᾿6 
βανοὸ (Π9 Οχδιιρὶο οὗὨ 80 ἸΏΔΩΥ σϑῃίαγὶοβ ὈΟΙΌΓΟ 
ΟΌΓ ΟΥ̓́Θ, [86 ΎΟΛΙΟΥ τδισμ Γ] Πμ688 ἰΒ ἀοδιπδηἀοὰ 
οὗ υδ ὑυπίο νΒοαὶ ἰἢ|680 Ἰδδὲ ὑἰτὴ98 πᾶγο δοπιθ6, ἱῃ- 
δϑιριο δ8 ὑπ 6 Βασγυθδὶ δηὰ (μ90 διδτίης 18 οἱ (89 
ἄοον, απὰ ϑδίδῃ σζοϑ διραϊμϑί 8}} 80 ΓΘ [ι88- 
ἰϑπῖης ουἱ οὗ Εσγρί, Κπονίης (μὲ }ι18 (ἰπθ 18 
ΒὈοΓί,---Ὗ ον. 12. 17 ἃ Ῥϑγβοῃ ἱπίθημβ ποί ἰο 7Ὰ]], 
᾿6 τηυϑὶ στουπά αἱ βαϊναιίου ποὺ Ὡροὴ δΐβ οσῃ 
ΒιΣΘΏρσΙΙ, διιά οἱ {80 18οὲ ἐμαὶ Β6 βιδηάβ, Ὀυὶ "ο 
πηιδὶ οἶθαγθ ἰο ἀοα ΔΙοῆθ. ον ἰζ ὉΥ οἰϊηρίηρς ἰο 
{8μ0 μοτὰ τὸ ὈθοοΙθ οὁπ90 δϑρίτὶν τυ ἱτ Ηΐπ, ἴἰ ζοὶ- 
Ἰονγβ ἐμδὲ ἰβοδο ιν ο ἀο (88 σα ἢ ΠΟ ΠΟΥ Ἀ1}} {Π 8 
Ηϑο οδπ ἔ8]].---- ον. 18. Μδιῃ, Ὀθοαυβο ἢθ ἰῃπιοπὰ 8 
ἰο ὍΘ οἱ ἰδμ9 Ἰοοϊκοιέξ, ζ6618 βεἴϑ δηὰ ἤϑογβ ποὲ 
ἀδηροσ. Βυὶ ψβθῃ Π6 18 888811]9, ἢ Ἰοὺ ΟῃΪῪ 
ἰο ἐμο ἰοτορίδιϊοα δὰ ἀοθβραὶγβ. Τὴθ ποαγί ἰβ 8, 
ἀφουϊα} δπὰ ἀοδροσαίθ ἰμίπα (76;. χνὶϊ. 9).-- 
Αβῖάο ἔσοσζαῃ ἰϊιοθο Ὥ ἱεηιρίαίζοηδ Ἡ ΘΝ ΟΟσυΓ 
ἴῃ ΟΡΟΪΏΔΙΥ [179, δηὰ Βρτϊηρ ἀϊγϑοίν ἔσγοτη Βααλ η 
ΘΟΣΤΌΡΙΕΪΟΏΘ, ἐμοῦ 8΄Θ ΟἰποΥΒ οὗἠἨ 8. Βυροσ Βυπιδῃ 
δὰ βρί γί] ομδυδοίθν; [8.089 74}} ἀροπ ὰ8 ᾿Κ9 
δ διὰ θη. Νουθγί 01688 μον οδπποὶ ᾿ολυγο 
[89 {δὶ δέα] (1 ΦΌΒ ν᾿ 18).---ΤΠὸ [αἰ] πο88. οὗ 
ἀοα ποῖθ βίη ὰβ 1 δ ὑ1]Πασ, ὅτις δπὰ βίσοηρ, 
διουπὰ ψΒῖο ἢ 8}} (μηρ8 χαβο δηὰ βίοσγιω ἰὴ υδίῃ, 
Βαὶ ἰὰ ἰ6Β Ηΐβ ον ρῦγο, τη ἤ]δὶ θα ἱποϊϊηδίϊοη 
δηαὰ Ἰογϑ ἰο ἐδμὸ δουὶ πϑ οι σαυδο8 Ηἰΐμ το ἀραὶ 
ὙΪᾺ ἰδ 1ῃ 8}} τϑδρϑοὶβ 80 ὑργυι θην δηὰ βανυϊηρὶν, 
δηἃ νι ῖο ὑγοπιρίβ Ηΐπὰ ἰο ομΐἱῦ ποιμίηρ νυ} 0} 
ἷβ ἴον ἰΐ ψϑἴατο, μὰ ἰο 8]}1ὸνν ποι ἰηρ νυ ἶο ἰβ 
ἴον ἰἰ8 ἰπίυγΥ. Τοιρίδιίοηβ, ΒῸ Δ 88 {π|60 δ.Θ 
Ὀομοβοῖδὶ ἰο (δ) 800], ΟὨΪΥ γΘ 681] οὐ Β ΒΟ] 6885 
δηὰ Ἰονὸ; δηὰ Ηθ βοουὺ ριιί8 δὴ πὰ ἰο ἐμ)θ βδιιθ, 
80 [ὩΣ 88 ἱποὶγ ῬΟΎΤΟΥ ἰ0 ΟΥ̓ΘΣΘΟΙΏΘ 18 ΘΟΠΟΘΡΗΘα, 
[π (89 ὀομγοσζίθα τοϑῖ ἐμοσο ͵δβ ἃ οογίαϊ π ἀοργοθ 
οὗ αδέέψ. [Ιἱ᾿ 16 αοα᾽ ΒΒ ρονγοσ Ὀθδίονοα ἐἰγουρὰ 
μ6 ΗοΪΥ ϑρὲτϊι, ἰὰ τ Β1οὰ Ῥδὰ] οἸαϊπηοα ἐο 6 80]9 
ἴο ἀο 8}} ἐμίπρθ (ΡΝ. ἱν. 18). Ὑμογοΐοσγο ἰΐ ἴδ 
{π6 ἔδυϊί οὗ ον ἱπάοϊοποοῦ ἰζ νψγὸ ὑμῖης ΟὐγΒοΙν68 
ἱόδρθ]ο οὗ ουθυοοι δα ΔΩΥ ἰορίαςοη. [ἢ 8]} 
ἐγΌΥ δεοϊοιθά Ομ ἰδιϊδηδ ἐπ οὲν ΔΌΣ 18 Θαμα] ἰο 
ἐμοῖν ἰθπιρέδίϊοθθ. [1,οὐὺ 0.29 ΟὨΪΥ Ἰθδσῃ 0 ὈΓΔΥ͂ 
δὶ σαὶ, δὰ ἰο υπαοτγϑίδοὰ ταὶ ᾿ὺ ποθ 8 ν 6 ἢ 
9 δϑὶκ, "" Οδϑί 08 οὐ ΔὟΎΔΥ ἴτγοιι ΤῊΥ Ρσόδθποο "ἢ 
αοα Κπονγβ δσοδαυῦ ΠΟῪ τοὰο Ηθ π|ὶ}} Ῥδγιὶι ; 
δηὰ δον ἰο οουδίοτ ϑίδποο 0. Ηο Ῥοστβ δηὰ 
ἀοθϑ ποῖ ρογηϊ . Ηἱἷΐδ ἐσυ ἢ γοτηδὶῃδ ἴδοι. Τλ1Ὸ 
ΘίθΓΏΔΙ, δἰ έγν, (α ἢ}, τἰχίθουβ αοἀ ταυϑὺ 
ἱπαροὰ ὈῸ σγϑαῖοσς μὴ ἰμδὶ Ἡ 16 αἰδοῖ 8 



206 

(πο. χ. 29). ἀαοὰ ἰθ8 ποὲ πῃτὶχμίοουβ ἴὰ {δὲ 
εἰϊἰσδίδδι ραγίϊσα δῦ; Ηδ δ8Κ8 ΟΥ̓ Ὑμδὶ Ηδ 888 
εἰνθη. ᾿ρϑᾶγῃ ὑθὸπ ἴὁ ΚΩΟΥ [ΠΥ 8ΌΪΠ 068, Ὁ 
βοιαὶϊ, δὰ νψυδί ἴμοὰ δαβὶ ἴῃ ἰμθ6 οἵ (νὶβὶ 8 

Ῥονεγ! Βοραγὰ ποῖ {89 ταἱρμὶ οὗἁ βἷῃ 88 ζτθδίουν 
ἐμδη {πὸ ρον ον οἵ αοά, Ηδ δΒδ8 Ἰονοὰ ἐδμθθ, δπὰ 
ἧπ ἴον δ ψ|}} Κοαρ 886; Ὁ} [ΠΥ Βρ͵γῖι, ψ αῖο ἢ 
8 ἴγουῃ Ηΐπ), 18 ἃ ΘΟΒΕΥ ᾽ονγοὶ ἰη ΗΒ ογθ8; {815 
δ τουϑὺ ἰὰγ οἸαὶπι 09 δηἃ γβοῦθ ἔγοπμι 8}} ἀδη- 
ξετ. Πὼδ οαπποὶ ἀθν Ηἰπιβοὶ ἴῃ τοραγὰ ἴο 1. 
Ὕμοη Ηδθ Δρροϊπίβ ἃ ἰϑιωρίδίΐϊοη, Ηθ δὖ ἐμ βᾶπιθ 
{ἰ10 δἷ8ο 8εῖ8 ἴ:6 Ὀουπὰ ἴο ᾿ΐ, ἀδὰ ΟΡΘΠΒ ἃ ὙΔΥ 
οὗ οϑοᾶρθ. ΟΥ̓ (μὲ8 ἃ 8 ΠΙΔΥ͂ ΒΒΒΌΤΟ ἈἾΠ56] ὈΥῪ 
σοπἰἰηρ Εἰ πη86 1 οὐ͵γ ἰο ἀοα. Τἢο νᾶγ8 οὗ 
ΟΡΟΒΡΟ 86 88 ΠΙΙΠΘΓΟΌΒ 88 1ῃὴ6 ἰδιηρίδιϊ 8. 
ὝΠοη Γραβϑοῦ Β6685 ΠΟ ἰογιηϊπαίϊοη, ὑπο οὐ 
ΟΡΘἢ8 8 ψὶὰθ ἀοοσ ὑπρουσῃ τ ΒΙΟἢ ἐπ ο ποαχύ ἐπα 
824 θαοη ἀτίνοη ἰηΐο 8 ΘΟΥΠΟΥ αὐ ΔΘ Η}Υ ἀἰβοουοῦβ 
Ὀγοδά βρδοθβ θοίογο ᾿ς; {ΒΟΓΟΙΌΓΘ ΒΟΡΘ ἰη Ηΐπ δἱ 
8}1 εἶπη68 (5. 1χὶϊ. 9). 1{ ΗΕ ἵπροβοδβ 8 Ὀυσάθῃ, 
Ηδ ᾿ἰκονῖβο ψνἢ}]} ΒΟΙ͂Ρ, δῃηὰ Μ}1}} ποῖ ἱπηροβθ ἰοο 
ταῦ, Ηο Μ}1}} πηοδϑαγθ 8}} ἰμΐηχθ ὉΥ γοῦῦ 68- 
Ῥαοίιϊο5; ἴῸΓ 6 πδΥθ 8 7818] ΗΚ ἢ -ὈΥὶ δὶ 80 
8.88 δομπιραβϑ8: 0 ὁ ΟΌΣ ΘΑ 6Β5, δηα Ν}}1] τη8 6 
4}} (Βΐηρβ ρΡοββι Ὁ16 οὶ ἴτὰ 0 ἰσυϑίθ. Ηο ΨΒῸ 
ἸΟΟ 8 οῃ6-81 6 ]}γ7, ΟΣ ΟὨΪΥ δἰ ἰθιιρίδίίοη, δὰ ηοὶ 
αἱ ἰὴ Θοά, ψιο ἴἰβ ἢ 5 πὰ 80 δ γι ο, τησϑὶ 
οογίαἰΥῪ ἴδω δηἃ ἰγοι Ὁ]9 ΒΘΏΘΥΟΡ {ῃ 9 ΨΑΥ͂ΘΒ 
ΔΡΡΘΟΑΡ ΤΟΛΟΥ ἰο οηρυ υ8.-σΚὔον. 27, ΤῈ6 
ΑΡοβι]6 μοιο σοζασὰβ ἱπΠ0 ὈΟΑΥ͂ 88 ἐμαὶ ψΒῖ ἢ 
Ὀὶπα 8 ὺ8 ἴο {Π6 Υἱϑὶ Ὁ1]90 το], ὈΥ͂ Ἰηθ8η8 οὗ ψ Εἰ ο ἢ 
811 ουὐνηγὰ ἐοτηρίδιϊο 8 ῬΓΡΟΒΒ, δῃηΠ ὙΠοΥοὶπ 8180 
οὐτ παίυταὶϊ ἀοβίσοβ 866 (μοὶ βδιϊβίβοιί οι πὰ 
ὈοδοΙΩ6 δὺ ᾿αϑὲὶ ἰὐσϑηπουβ ΠΔΌΪΐ8.ἁ Β6β: 468, 1 18 
86 Ὀοὰγ ψῖτ]ι 118 ποοὰβ ΒΟ ἢ ΚἾΥΘΒ ἃ Ρ] ΔΒ: Ὁ16 
Ῥτοίοχυ ἴουῦ ΠΥ ΘῸΚ ΟΟΙΏΡ] δμ605 1} (86 
τὰ ΐβ}} 65 δηὰ ΒΒ 08 οὗ (6 ψοτ]ὰ. Ηδ ψἢο Βοϊὰ 8 
18 ΟΣ ἴθ9 ἴπ βυ)οοίΐοα Γἱὰβ Ἀ1: 86} δὲ (ἢ 9 
ΒΆΙ6 {ἰπ10 ΟΥ̓ ΤΏΔΗΥ ΟΥΠΟΥΒ 80 ὑπ ΡοΌρὮ ἰΐ δοαυΐγο 
ῬΟΥΟΥ ΟΥ̓́ΩΡ 8. [7 να ἰγοδὺ ἰὑ ΥἹΖΟΡΟΌΒΙΥ 858 
βοιηοίΒῖπς ΝΒΐσοῖ πιυϑὲ Βοοὴ Ὀ6 σΊΤΘΩ ἢΡ ἰο ἀφαι ἢ 
δῃα σογΓτιρίίου, δπὰ {Π6 ἤπδ] ἀτορρίης οὗ ἩΒΊοἢ 
ἦβ ἴῸ {86 δρίγὶῦ 4 ἀοβίστα]ο ἀο]γσόγϑησο, ἐμ 6 ἢ 
ψὴῖ}} 411} ψ πὶ οἴοΓαβ τι8 δανδηίαρο ΟὨΪΥ 80 Ἰοῃς 
ΔΒ 6 ΔΓ6 ἴῃ ἰΠ6 ὈΟΘΟΥ ΡΡΟΔΓΙ ἰῃϑρηϊδοδοὶ δπὰ 
ἰὐἰδίης.---ΟΒ Δ}. χ. 1 Β΄. ΤῊ ἀφνυθὶοριμθηίβ οὗ α0α᾽ 8 
ἔτδοο σοπίϊμιιο βίθβα γ οαναγά, δπὰ στὸν ἴῃ 
ἐπιρογίβῃ08.---Τ οτηρίϑιϊοη8 ἰοὸ δροβίδιϊζο ῥτθ88 
χιοβὶ δια οἰγουπιβίδησοβ βοαἀθοίῖγα ἰοὸ {π6 Β68} -: 
διοῶσο (Π6 ἱπ᾽λυΓΥ οὗ ἱποοσχροταίης ἱπίο οὐΥ Γοὶὶ- 
Εἶοπ ΤΠΩΔΗΥ͂ Βιιοσ ἱμῚ 58 ἃ8 ΔΥῸ δἰϊγϑούϊνο 0 86,86, 
δηὰ βέγῖϊκα οἷν πδύιΓΑ] ἔθ ο]  ησ8. ΟΥ̓ (818 βου δ.θ 
ῬιοσοΒβίοηδ, Ηἱ Υαροθ, ρα βῆονθ, (δ 
ῬΟῺΡ δηὰ ραᾶγβάϑρ οὗ ἀγοββ, ὈΥῪ τρϑδὴβ οὗ ποσὰ 
ΟὟΥ βρὶ γί] χοῦ ἶ6 5 ἃΓῸ Γαΐ οὐογρονογοὰ 
(δὴ ουϊιϊνεαίθα.----ὕ γ. 11. Ῥουβοπβ οὗϊδη ζοϑὰ {116 
Β68}} οῃ (6 βίον 68 οὗ (6 ΟἹ] Τοδίδιποπί, 6Βρ6- 
οἶδ} οὐ ὑπ6 δὶ Π8 οὗ ἰῃ9 δηοίθηϊ βαϊπίβ. Βυΐ {ΠῸῪ 
Βιιου ἃ α180 ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΥ {16 Ἰυάρτηθηΐδ τ ποι 761} 
ἦῃ ΘΟ ΒΘΑΌ6Π66.---0 ΟἹὰἁ ἸΤοβίδιηθηὶ, 80 ΥΒΓ 
ἔτοπι Ὀοίηρ ““Ρἰαγοὰ ουἱ,᾽ [δ8 αἱ 86 ργοβοῃί δὴ 
ΔΡΡ᾿ σαι οη. ΟἸΘΔΓΟΡ δηὰ {0116 ὑθ8ῃ ΟΥΘΡ ὈΘίοτΟ. 
--Μ εν. 12. Τ18ο ψνου]ὰ οἵἵἶθῃ (Δ Κ8 βίγαηβοῖγ. Οοη- 
οοᾶθ ἰο ἴὰ (86 ρον οὗ κοά  ] Π688 ἱπ ΔῊ ἀθρτοο, 
διὰ ᾿ἰ δι θ }}} ὈΘΟΟΙΏΘΒ ὙΟΥΥ ΤΘΔΪς, δηἃ ὈΘΖ5 ἰ0ὸ 
Ὅὸ ὀχουδοά, Κηονβ ποίϊης οὗὁὨ βυ σἢ τηαἰΐοτβ; Ὀαυὶ 
ὝΆΓΩ ἰΐ οὗὁἨ ἀδηζοΥ, (6 ΠΟῪ 1ἰ Τουδοβ 186 17, δπὰ 
ΤοΏΒ605 ἴ0 δοκπονϊοᾶρο ἰδ Ῥσγοβοηοο οὗ ἰθιρίδ- 
(ἰοη. πο οἱγουτηϑροοίίΐοη οὗἨ ΟἸΥ δι π8 10 ὁ6- 
τὶὰθ 5. 88 ῬυΓΘ ΘΆΚΏΘΒΒ, δ ἃ {ποῖγ δοηον]οὰρ- 
τμθῃΐ ἰο αἰνὶπθ σῦϑοθ Ὁ ΔΌΪΠΕΥ 89 ΒΈΘΟΥ ῥΓ]αθ. 

ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙ ΚΒ ΤῸ ΤῊΣ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

--ογ. 18. ἀοἀ᾿ δ ἤδοτὰα ἄοο68 ποΐ αἷπι [0 τη ῖθ ἢ8 
δηχίουβ, Ὀὰΐϊ ΟἿΪΥ ἰο ἱἤογοαβθ οὔὐγ δοῃδάρῃοςς ἰὴ 
αοά, δῃηὰ ἴδβκο τοι τ.16 Ῥχοδυο ρίϊο:. 

ἨΕΟΒΝΕΆΒ:---ἶἰχ. 24, αὶ ἃ νδγὶοὶυ οὗ ΓΌΠΠΟΥΒ 
ΔΥῸ Β66Ὶ ἴῃ ἴδε ᾿ἰδὶ8 οὗ (5 τοῦ]ά, αἰ δονίηρ ἴῃ 
Βίγοηρίῃ, 268] δπὰ δίῃ. ἘΤ118 τ 016 116 ἰδ ἃ γιη- 
πη δ[ΟΣ βου ἰη, δηα θδοὴ 18 Δῃ χίουβ ἴο σοὶ 
διεδὰ οὗ ἰδ οἵβεῦ. Βαϊ ἰῃ9 ὨΌΠπΙΡΟΥ οὔ ἰΒοβ8 
ἌΠΟ ΓΘ ΒΥ ΤῸΓ ΔῊ οἴθσ 8] ρῸ8] ἰδ 1η8]}. 
ΤῺ ἔθου ἰθ6 0 8.6, ΒΟΎΘΥΟΙ, ὙΠῸ ἰἰαίη [ἢ 6 
ξοδ], ἴπ6 ψγϑαῖοῦ ἰδ ΠΟΙΌΣ, δηὰ {8 βου ϊὰ 
Δ η ἴῃ ΟΠ βίϊ8 π"8 6 ΒΟΙΪΥ δι ὈΪ(Ι0η.--- ον. 28. 
ΤῈο ΟΠ ἰβιΐδη δβουἹὰ Ἴχοσοῖθ ἃ βίγί ροηὶ 80}1- 
Θοητο]. Βογδϊῃ ἴγοια ἀςθδ]ομιοηΐ οὗὨ δ)6 ὉΟὰΥ 
δηα ερίγῖν ἰβγουρὰ ἴονο οὗὁἨ Ῥ]δδβυγο; ὈΘΎΑΓΟ οἵ 
ΘΔ ΒΙΥ ΟΕΓΘΒ, Οὗ Ἰἀ]ΘΏ68Β δα β]οίϊ,, οὐ Ὑδῃ[!γ, 
ΔΙ (1οη, σον δτάϊςο, δπὰ οὗ 811 ΟΥΟΒ8- ἘΠῚ ΚΒ! 
ΑἸνδΥ8 ΤΟΙΘΙΠΌΘΓ {ἰιαΐ οἰ ΟΥΏ8] ΡΊΟΥΥ 8 δἱ βίδκο': 
Δκὸ {86 ἤλάϊηρς τγθδίῃ, 8}} ϑαυί)ν (δίηρΒ Ρ08- 
8688 ΟὨΪΥ͂ 8Π ἱπηλΡΊΏΔΥΥ τΟτίὮ, δηαὰ (Βοσοίογδ 
Βοοῦ Ἰοβο ἃ, αὶ ἀο τνοσ] α]ν τηθῃ μαΐῃ δἰ ἰδδὶ 
ἴῸΓ 84}1 ἰποὶν σαγθβ απ ᾿ἸδΌΟΣΒ, ὑμοὶν ΣΤ βί]6688 ἰο]], 
(ποῖν 8β6 7. ΒΑ] δ ϊοὴΒ δὰ ἔδνηΐηρθ, {π6 
ΒΟΆΤΟΝ δηὰ εἰν ἢ Α δεαμῃὰ [Ὁ] οὗἨἁ ὠβδηά, ὁ μἰϊ- 
ἰογίπς Ρυδ οὗ που ]αγ Βόποσ. Ὑθοτα ἰδ 0 Σὸ- 
ΔΙΠΥ͂ Βᾶνο ἴῃ ἩΒδί 18 ΠΟΔΎΘΏΪΥ δηὰ ἀἰνὶμῃο.-- ΟἸΥ]8- 
εἰδη δὴ θαυ οδί ρζαῖῃ. 6 ὈΤΙ͂ΣΟ δὶ βίδ Κο [8670 
18 (86 δἰ οδὶ.---Ἄ ον. 26. Τ)9 Ομ γί δι ΐδη τσ δ το 
ἷ8 ἢ υποοτίϑἰ ἢ ΘΟΠΒΪ οὐ---Ὡ.} ΒΗΘ ΘΒἾηρ δ ΡΠ λη- 
ἰοπιβ, Ὀυΐ 8 δι υἱ Κίης ΤΣ 8 ἀεδηϊίο ομ͵εοεί. Τὶδ 
ἀοβη θη 688 ἱπηρδτίβ ΘΟ Β᾽ δί ΘΠΟΥ ἴο (6 ΟἸ χἰδιΐδῃ, 
δὰ χίνοβ οἰἴθυμ688 0 δἷ8 Θ ἀθδύοσβ (ἢ Ὁ. χἰϊὶ. 
9).--οῦον. 27. ἴῃ ἃ βἰγῖο πῖον γραυΐτοβ ὁρροεὶ- 
ἰἰοα ἰο ΟΥ̓ΘΥῪ Ο6ΥἹ] Ἰυβί, δὰ ὙἜΈΘΓΟ, ᾿πβίοδα οἵ 
οοαχίης δπὰ Ῥδροσΐῃρ, νὸ τηῦδὶ ἀθὴγ {86 ἤθει 
41} βα(ἰεἰδοίίοῃ, Ἢ ἷ8β ΠΟΘΟΒΒΑΤΎ [0 πιδὶπίδὶη 8 
βίρδάζαβὶ Ῥουβουθγῦπμοθ δῃὰ δὴ ἱπαϊδογοπος ἰὸ 
Ῥϑἷη.--- Ηο ψῆο ἱπίοπαβ ἰοὸ ἐθβοῖ τηυβὶ Ὀ6 ΔΟΟΡΙΥ͂ 
ναί Ὁ] ΟΥ̓ΟΣ τη βο,. “1 0 ῬΤΟΘΟΒΟΡ 0760 
ϊηχ8. τηιδί ῬγΘΘΟΝ : δοαγί, τηουΐῃ, δηὰ Ἰ|{6. 
Το Ἰἰἶδ τυδὺ 1]υδίσαίθ τ μδὶ (86 του ἢ δροδῖκβ, 
ἀπά ἐπ6 πιου ἢ τηυβὺ Βροὰῖκ τδὶ (Π6 Πολτί ἤδβοϊβ.᾽" 
Η. Μἅ]16γ.--- . δ. Ἐ8ο ἸΙΌοταιΐ ὁ οὗὨ {6 ἙὨ Ἰάτο; 
οὗ [βγδοὶ 18 δὴ ἱπβίγυοίἝ:νο ἴγρθ οὗ ΟΌΥ τϑάθτρ- 
ἰἴοπ ; ῬΏΒΥΔΟΒ 18 (86 τᾶ οὗ Βεαίδῃ ; {86 Βοσυΐ- 
ἰὰἀ6 ἴῃ ΕΠΥΡΟ ΤΟ ΡΓΟβοηΐβΒ ἰῃ0 (ὙΓΘΏΩΥ οἵὁὨ 518; 
16 ΡἾ]ᾺΥ οὗ οἹουὰ αοἀ᾽ 8 ρστοαςσΐουβ ρὈγοιθοι! οῃ. 
ΤῊΟ Ομ γι βέϊδη ταυσϑὲ Δ ΤΟ} ἰΠ ΣΟ Ρ (86 568 οὗἉ ἐδ8 
νουϊὰ , Ηἷ8 ΨὙΑΥ 1168 ὑβΡοΟΌΡ {μ6 ἩΔΟΥΉ 688, δηὰ 
Ἦἢθ Β061Κ8 8 ΕΓΒ 6Υ- ἰδ ἴῃ ΒΟΒΥΘΩ.---Ενϑη ἴῃ (ἢ 9 
ΟΙά Τοβιαπιθηῦ (δ αἰγὶηο δροῃὶ 8 Ομ γυδὶ, διὰ 
ΠῚ 86 ὈΘΙ ΘΥΟΡ πον Ηθ 18 ΟἹ ΕΙΡσοδοεΐ, αἰνίης 
05 1ῃ6 ψΔΙΟΣ οὗ οἰ 6.) }1Π6 ΦΟΓΟΥΘΓΙΏΟΓΟ. 
παρ. ἰχ. 24-χ. ὅ.--- "Ρδεγίσορε οὰν ϑερίμαφεείπα: Ἱ. 

ἘχὨονίδ 005 [0 δαγπεδέ ἐπάφαυογε 8 ΙΊΘΥ Βαϊ ναὶ δ, 
ἀσανῃ, 1. ἔγοῦλ ἃ σΟΙ ΘΓ Βου Μ ἢ (ἢ 6 266] δ οτη 
Ὀγ τηθὴ οὔ (6 ψουϊὰ (γ6γ. 24); 2. ἔσγοιῃ (86 φΊΟΥΥ 
οὗἨ ὑπ οῃὰ βουρῶὶ (ΥοΣ. 25}: ὃ, ἴτοτηα. [110 66Ὁ- 
ἰαἰηιγ οὗὨ οδιδιπίηβ 8 Ῥσῖσο (τον. 26) ; 4. ἤγοιῃ 
6 ϑβιιθ οὗ πὶ ἀοδβίσυσίίοη Ἡλὶς ἢ που]ὰ ονοῦ- 
ἴδ Κὸ υ8, ἴῃ 6880 οὗ δ΄ υτο (νον. 27) ; δ. ἕγοιι (86 
Ῥτοβδονγοά πιόδὴβ οὗ Κσϑδοθ (δ. σ. 1 ὅ.). 1]. 
Ἡλι μΒ δραϊηδ Ῥδυδβίηρ ἰῃ ΟὟΥ ΟΕ δι 1δὴ 68- 
ΤΟΥ, ἄγαν, 1. ἔγουι {86 σΘοπδοαυθηὶ 1088 οὗ ἰθ9 
δὰ 1π Υἱοῦγ ; 2. ἔγοια. ἐμ6 088 οὗἩ {86 γοϊπίβ 
ξαϊποά, δηὰ βυδβοαυθηΐ ᾿δρ80 ἰηίο θοπάδρα ἴὸ 
ἰι6 8688 (νϑν. 27) ; 8. ἔγομι (86 δβἰαμπδίϊοη οὗ 
ον Ομ ἸβιΔηἰὙ (οΠΔΡ. χ. 1-δ). ΠῚ. Τδο βισῖΐδ 
οὗ 10 ΟἸ γτίβιϊδη: 1. 858 ἴο 18 ρθουν ε1θ8, α, 118 
ΔίτηΒ, ὃ, 15 068: 2. 88 (0 {6 ὈΓΡΪΖΘ: 8. 886 ἰο ἐϊ8 
ἴΏΘΔηδ., ΙΥ-ὮὉ5 ΟΒΧ δι ΘΕ Ὑ ἰμ τεαἰν πὰ ἴῃ αρ- 



ΟΗΑΡ. ΙΧ. 24-Χ, 18. 
-, 

»εαγαπεα: 1. 89 ἤοττοοθυ.---δὴ οδυπαδὶ δ γ Ὑἱῃρ Δ ὍΘΥ 
Ῥεγίθοιίοι, τσ 8Ίοπθ, γοὺ δυο ὶυ 1688 ἰ0 88}- 
γαοιΐου, δηὰ ὈΥ͂ Ὑϊο πιδῃ ὈΘΟΟΠΙΘΘ 8 ραίίογῃ ἴἰ0ὸ 
μὲ8 ζεϊϊονσ, δὰ δοσορίϑοϊθ ἰο αἀοὰ; 2. (80 Ἰδ 0 Ὁ 
--οτα οὐἰνγαγὰ υπίοπ ἰο 89 Οπνἰ δια ΟΠ το, 

οοηΐοδείου τὶ 9 του, 8 ἔογαιαὶ ραγιίδικιης 
οἵ [9 βδοσϑιβθηῖβ πιϊμουν δὴν ἱπτασαὰ βιγοηρίἢ- 
δοίης ἃπὰ σου βγη οὗ ὑπὸ μοδῦὶ ὑροη (6 ΤΟΟΚ 
οὗ βϑεϊνωιϊίοι, δη ἃ σομβοαυθ ΒΠ}Ὲ}7 πἰϊοιῖ ΒΥ τϑαὶ 
ἑαιρτογοιηθαί, δὰ ὑμογοίοσο αἰϑρ)οαϑίηρ ἰὸ {π9 
Ἰωτὰ. Υ.1. Τμὸ οδυβθθ οἡ α δαά τπιδαϊοοτὶψ ἰἴὰ 
σι σιϊδηϊ : 1. (6 ᾿δοὶς οὗ θογποθϑίῃθββ; 2. ἀΪ8- 
τοχϑγὰ οὔ τ8ὸ ρυίζο; 8. πορ]θοί οὗ πιθδῃ (ΠουὉ- 
801). 
Οὐεν θὰ :- δὶ 18 γϑοαυΐδὶλο 'ὰ ογὰον ἐμαὶ 8 

δκξαϊον Το᾽ 89 ΟΥΟΥ ΙΩΔΥ 6 ἰδιηρογαίθ ἴῃ 8]} 
(δία χεῖ 1. Ηο πῦῦυδὶ ποῦν ψμδὲ 18 σοβι] 1680 1: 
ιεἱδ νσοσὶὰ ; 2. Ηο τηυδί θϑίθοαι ὑμ6 Ὀϊοοα οὗ ΟἸγὶδϑὶ 
δηὰ 18 ργθοϊουβῃθ88 δΌΟΥΘ ᾿ἷδ ον ᾿ϊ ἴθ, θη ἃ ΔΌΟΥΘ 
811 ργϑοΐουϑ βυβίδῃο68.---],. ΗΟΡΑΟΚΒΒ: “ 7ὴ6 
Ολτγιδἰανι᾽ δ τασδ᾽ ἴῸΣ 0 ΒΟΔΥΘΩΪΙΥ ΟΓΟΥΒ : 1. 
οοποοτηΐϊης Βουλθ ἀονϊδίϊομϑ ἔγομι [6 ἰΓᾺ Θ ΘΟΌΓΒΟ; 
2. δοσμσογηὶπα ἰμδο ὑγὰθ ΘΟ Ὑ89 1801, δοπιΡ., 8180, 
ὅ. Μ. ΒΑΙΣΟΒ, " δεϊπι Ῥδὺ} 5 χἰἰρϑοθ ἰῃΐο ἐδ9 
ἀερί5 οὗὁἨ  πίϊδάοαι,᾽ ρ. 176 δ. ΙΓ τΒοὺ ψ]}ῦ βυο- 
οοοὰ ἰὰ (ΠΥ ΓΤα66 [0Υ 186 κοδὶ, πὶ ὑπ γ οοπίσδϑί [ῸΓ 
(86 σου, ΡΓΔΥ, δίοι, ἀθῦγ ἱμγ86}7, διὰ ἰμοιι 
αἰϊ πὰ ἴῃ αοἀ οἰδγηδὶ Ἰἰΐθ, ΒΥ ΡΓΪ29 δηά (ἢ γῪ 
ΟΓΟΤΏ. 

[οηπξ, οἾδρ. χ. 9:--ἴὸ ἴμοδθ ὙὯῸ δβὶς ἴον 
Ὀτοδὰ, ασοα ἀοθ8 ποὶ ραἷνθ 8 δογροηὶ (Μαίι. υἱ]. 
9.10); θὲ ὑο πο86 νγῖι0 ὙΠ] ποὶ ανὸ Ηἰβ Ὀγοδά, 
Ηο βοηῃὰβ συ Ῥοϊβοῃουβ Βοῦροηίβ. 
ὕπαρ. χ. 6 δ΄. (ΗΠ 867) :-- ον. 6. Τὰς λίίοτν 

οἵ ἰλς υειοίδὴ παίϊοπ 18 ἃ ΥΑΊΤΤΟΥ ΤῸΓ 8]} τι δ Κὶ πὰ. 
Ἐτετν ρογίϊοι οὗ 1 οδῃ Ὀ06 τηδὰθ δὴ Ἔχ δ 1016 (0 
φυίΐοκοη δηὰ ἰο ψδγῃ.--- 0 ποῖ ἸΩΔΕΥ ΟΥἾ δι 88 
γοῖ 580, ἐμαὶ ΟἸΥΙβυ  Ἰ Ὀοροῖδ ἃ ογουβ "10, 
δηὰ εἰχὶὲι ἴον οδυ] ον δηὰ ἔν δ᾽ ἀἄθη δα ουταθηίβ ἢ 
--γον. 7. Τὰ 1} πβϑθὰ ἔθοῦο ΠΏ ΖΟΥΒ 8Β0Ππὶ0 ρΡΓΟΠ6- 
ποῦϑ τὸ αδι βοηΐϑιιῃ ; ἰο ἀΟΣῪ αίυγα, [86 γ᾽ 81 016 
δηά 86 τηϑδίοσία]. 0.16 ΡοϊΪΒοΏΒ ΔΥῸ "070 ἀδῃ- 

Ὁ5 ἰδ ἐμ ΖΥΤΟΒΒΟΣΥ 068. [υυχυγίουθ νης 
18 8 βρεοΐοβϑ οὗ ἰἀο]δίγυ; ΟΥΙΑΙΪΥ ΘὨ ΟΥ̓ ΠλΘΠπίΒ δ]- 
ἴατο ἴδ 6 Βααγέ ἱπίο δροβίδϑυ ἤσοιαῃ αοὰ; {86 βἰη- 
ἴυ]πο68 οὔ {μ:686 ἰπΐηχδ δομ 5ἰϑίβ ἰῃ ἰδ ἴδοὶ ἐμαί 
(06 Κίπα]ο ἀοβῖγο, δὰ Ἰοδὰ ἰὸ δοίι] ὀχϑθδδοβ. 
Ἡξδῦοο ἐπ ᾿προχίδηο9 οὗ ᾿πδἰδέϊηρ ὈΡΟῚ σοηγον- 
δεἰου. Το ΤΥΡΪῪ οοηγονγίοα ἰπγῃ οὗ ποι Β γ 08 
ἔτοαι ἐΐ6 τοσὶα.--- ον. 8, β'ϑηβαδὶ ἱπάυ! θη 608 
διποηξ ἴπ 8 τόσο γοδηθα πϑίϊοπμ8 Δ.Θ ὍΟΥΒΘ ὑΠ8Ὲ 
διθοης ἰδ τυποὶν χοᾶ, δὰ ἰηβῖοιὶ Κγοδῖου πῖ- 
εἰ ϊοῖ.--- τς. 9. Οἱ ι.ιδὲ ΘΥΘΡΥ͂ 0π90 ἱπ ἐπ 6 ΘΟΙΩὨκΐ8- 
δίου οὗ ἰτα πα ρτγοϑδίου ψουἹὰ σοηβίοσ ἐμαὶ δ 18 
ἰεπιριΐης Ογιϑο; δα} ΒΟ 18, 88 1ὑ τό γ, ΟΠ! 8] 6 Ὡρ- 
ἰὰς Ηϊαὰ το ἰη8᾽οῖ ρυαπἰϑιπιοης ΤΊ] 9 ἀο ΜΠ Θἢ 
ψὲ ΟΡροβα ΗἾ5 δοτγά ἐπ πη 0] 6Γ οΥ ἀἰβουοαΐθησο ; 
σὑἤθη γ͵ ἂἃτὸ ποί ρμἰοδβοὰ σὰ} ΒΗ ̓6 ἰατγβ, δηὰ ὑγῪ 
ἴο ἀονίπο 5οπλθ θδϑίϑὺςῷ οοιγθθ. 180 ΒΘΡΡΘὨ 8 
πο ϊς μι} } αἀθβίσγου 08 ἃγὸ (89 φσῃδνίηρδ οὗ 8 
καϊ!Πγ οοπϑοΐθποο.---Υοῖ. 10, Μυτγιμυτγίηρ ͵'8. ὁΡ- 
Ῥοεϊιίοα ἴο αοὐ 8 ῥτονίάθμηοο, δοπιρ]δἰηὶ δὶ Ηἰβ 
Ψ6γ8 δη Δ᾽] οὐ πη Π18 ; δηὰ ἐμ ἷ8 18 ἃ ἀθηΐδὶ οὗἉ (89 
ἀϊτίπο κοοάποβϑ δρᾷ ν βάοιῃ.---ογ. 11. Ἧο 
Ογίδιίδη ἰνὸ ἴὰ ἴλ6 Δὲ ρμογίοα οὗ ἐδμθ ποσ]ά. 
Το ἰβοαχαϊ οὗὨ 186 δροϑὰν πίἰπαΐηρ ὰρ οὗὨ (Ἀ9 
πον ΠΙΒΙΟΣΥ Βιιου]ὰ στρα ἶκθ 8 τὰογθ ζδὶἐ ὕι].---- 
γεν. 12, ΤΏ [841] οὗ οἴπογϑ βου ὰ πρδῖζθ 18 ΤΏΟΓΘ 
δλγοΐα] δοουϊ οὐ Γβοῖγτοδ. Ηο ψῆο ἐπ᾽ κ8 6 δ 88 
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δχροβϑὰ ἰο ἃ ἴα]}; Ἀ6 ἀοθδβ ποὶ ἰακο μι θοὰ. -- ον, 
18. Τ)ο ροῦγου οὗ ᾿Ὡδῃ ἰ8 οὗ Ἰ᾿ϊυλϊιθὰ οχίθωϊ ἀπά 
{Π|0.Ὸ δ΄.ΓΘ ἰθιρίαιοη}8 ἰ00 δίγοηρ ἴῸΥ ᾿ἰ. Νονοῦ- 
ἀμ|61088, Ὑ9 ΠΙΔΥ͂ ΒΑῪ ἱμαὶὺ 6 ὁ ΟνΘΓσοῖ6 4] 
ἰοτιρίδιϊ οΏ8 ; δὶμ69 οὐ ΚΟΥ νου γί κηρῷ, οΥ̓Θ ἢ 
9 ΡοννοΣ οὗ ΘΟΥΘΥΥ͂ τη8η, δῃὰ ΟΥἊΔΟΓ8 Θυθγυ(ϊηρ, 
80 ὑμδὺ {Π6 ἰθταρίδιϊ ἢ. ὭΘΥ͂ΘΥ ΘΧΟΘΟἀ8 {6 ΡΟνΟΓ. 
7ο Ὀορίμποσβ Εἶο ργίνοβ οδδίου (8818; (0 ([ο89 
ἔαχίμον δἀνδησθα, ΒΟΑΥΘΡ ΟΠ 68. 

Μ. ΕΒ. Βκ88ΕῈ8.---ΟΒ δ}. χ. 1 8: 1.8ὲ πο ὁ59 Ρ888 
ὉΠ Θοαἀ6α ἰδ ψαγπῖηρς Ἡ ῖο ἢ 18 σοηίδι θα ἰπ (ἢ 6 
ἔνο κγδοϊουϑ Ἔχ ρου θῇ 668 οὗ ἰβγδοὶ, δῃὰ ἴῃ (μ9 ἄνο 
δροδίδβὶϑβ οὗ ἰμαὺ ὑπργαϊοῖα] Ροορ]θ. ΤΘΥ 8]} 
Ἰοδγορ θα ουὖυἱ οὗ Εργρί, δὰ ὑπὸ ν 81} υπάογοας 
Ὀδρείδια ἰπ ὑπὸ οἱοια δηὰ ἴῃ (Π9 868, δηὰ ἐμβογοὶῃ 
θη͵ογοά ἐπ δενδὶ- γα (5 οὐ 8 οσογθηδηί ; δηὰ ͵υϑὲ 
80 Θοἀ [88 γοἀϑοπιϑὰ 4}} οὗὐἨ ὰ8 ΟὨ τι βίϊδμβ ουἱ οὗ 
6 νοῦ] ὰ οὗ δΘογσυρίϊου, δπὰ ς6]] 6 ιν ἰο {9 ζ9]- 
Ἰονβεὶρ οὗ ΗΪ8 ϑοη, ἰΒβγουχὰ ΒΟΙΥ Ὀδρίΐδπι, πὰ 
888 ρδοοὰ 08 Ὡροῖ ΟἿΡ ὙΔΥ ἰ0 ἃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ΒΟΠιΘ, 
Ὀϊ]οδϑοὰ υἱὰ τ 9 Ὀθηοδὶδ δὰ ρόνοῦβ οὗ ΗΪ8 κίηρ- 
ἄομιβ. Βαὺ οπἷγ ἰμοδο τῖιο σὰ ἴῃ ζδὶ "ἢ ἰο ὑἐμ6 οπὰ 
οὈἰδίη ἐμ ῥσίσθ.--- ὕοσβ. 8, 4. ΤΊ τοῦθ θδιϊος 
δηὰ ἀγίπκίυρ δ΄ (6 βδογαπιοηύ 81]0η6 Μ}}} ποὶ 
ΒΟΙΥΘ. [Ιὑ πο ΟὨΪΥ Ῥγοδίβ ποι μΐηρ, Ὀαὺ ἱὲ αἷϑὸ 
ΤΟΔΥΓΟΪΥ ἱπίυγαβ ἃ ῬΟΣΒΟΩ (0 ὈΘ]οης ἰ0 {080 
ὙΠ ΟΕ δὲ γυδὶὶβ ὍΡΟΣ δα γοῖγ}165, ἢ (του ἢ 
απδρ γί] οὐ υ ο]ονίπρ οομάποί, [8080 80 
οδὺ δηὰ ἀσὶηῖκ τη Κ ποτ Β6 1] γ 68 ὈΠΎΟΣΓΒΥ οὗ (ἢ 9 
Βρὶ γί τα 8] σ Γι. ον. δ. Νοὸ ΟἸ ιν  βιϊαῃ τα τὶ 8. 189 
ἀϊνίῃθ ΘΟΙΏΡΙΔΟΘΒΟΥ ὈΥ̓͂ Υἱγῖαο οὗ ἷ8 οθϑαΐθηςθ δηὰ 
ΠΟΙ͂ 1176, Ὀὰὺ ΟΠ ὉΥ τἱγίυϑ οὔ 92 6βδὰὺ58 Ομγὶδὺ 
(ἔρβ. 1. 6). Βυΐ δἱιδβουρὶι οὖν ροοὰ ΟἸμγί βίας 
ΟΡ ΚΘ ΠΙΔῪ ποὶ τηοτὶΐ Θοὐἷβ ἔδνουν, γοὺ οὐγ δν]] 
ὙΠΟ γἱϑι δ ΟΣ, 1 τὸ σοιηδὶῃ ἱτηροπιοηί, Μ1}} 
ἀγῖνο αοὐ᾽β ἔδνογν ἤγουν υ8.--- τ. 6. ΤᾺ ὑΧοΥΘΓ Ὁ 
--λιδίονῳ ὁ ἰλὲ ἱπείτιιοίϊοη, οΥ ἰὔζε, 18. ΘΒ Ρ6οἾ Δ} }Ὺ ἰσιιθ 
ἴῃ γτοζᾶσα ἰοὸ βδογϑὰ ΠΙΒΊΟΡΥ, τ ῖοἢ ἰ8. 20 ἰ1{6]688 
ὨΆΓΤΆΪΤΥΟ, ΓὉΡ ΒῈγΥ8 Γαΐμοῦ: “1116 ῬΟΥΤΚ 8δπὰ ρογ- 
οσμιθηΐ οὗ ἀοἀ ἰπ Ηἰ8 Ομυτοῖ, 15 106 Βδιὴθ ἔσγοιῃ 
1:6 Ὀορίπηΐης ἰο (0 οπὰ οὗ ἰμ0 ννοσ]ὰ, θυθῃ 88 
αἷἰδο οὐδ ρϑθορὶθ, οὐ. ὑπὸ Ομυγον, 18. (πγο᾽ 8]} 
(τη 6, ὁηὴ6 δῃὰ [δ Β8:10.--- ον. 7. 186 Βρ͵: Υἱ οὗἁ 
πὸ νου] βοίβ ὉΡ, βοπιοίἑτηθβ οὔ δηὰ ϑβοσηθίϊῃιθθ 
ΔΌΟΓΒΘΟΣΥ ΤΌΓΡπι οὗ Δ οΟ]ΔΙΓΥ 88 6 ὀγά ον οὗ (μ9 ἀδγ. 
ΒΟΟΣ (6 που]ὰ, ἴῃ 118 Ὀδπαιιοίβ δὰ Ὁ4]18, 
διά ἰδοδίχοθθ, δου] ΟΥΟΝ 8 ἰἀοΙαΙ ΤΥ, 88 δἱ 
ΟοΥϊηί, ΟΥ ψοίμορ ἰὸ ἀοϊᾶοα {πὸ (ἰηχ8 δηὰᾶ 
ῬΟΥΒΟΏΒ (πΘΙΒΟΪΥ6Β, ἴῃ ἩΒΘἢ ἰδ Δ |Κ68 Ρ]ΘΑΒΏΌΓΘ, 
δηὰ 868 ἐδθμλ 88 ἰἰ8 δἰ ᾳμοδὶ ροσά, ἰἰ 18 ἸΔΟἸ ΑΙ Υ͂ 
8}1 [η0 δᾶπιΘ. Ἧ δὶ Βαρροποὰ ἰῃ ἰδ στρ δὲ 
Βἰηδὶ ἰβ 8.}}} τοβοοίθα Ὀοίοσγο ουὖῦ ογ88. ΤῈ 
ϑυηάογβ απὰ 1ραϑἰ-ἀδγα οὗ (860 ΟΒΌΓΟΒ ΔΥῸ 860" 
Ἰοοίθα 88 ("0 ἑαυογὶϊο ρ᾽ ϑδδυσο- ἀγα. [ΠΟΥ ἀδΥ8 
ὮδΥΘ Ὀθϑοῖηθ ΒΟ] 44 7078]. [ροτά, Ἰοδὰ 8 ποί ᾿ηΐο 
ἰθιαρίδίΐοι |---- ον. 8. Βαϊααπι᾿ 8 ἀευῖσε Ῥῖ6 8868 {110 
ποτὶ ὰ θὰ ἢν 5668 ἐμαὶ ἰὑ 18 ποὺ ροββ8101]6 ἰο ΓΟὺ 
ΟΒ νι ϑιίδηβ οὗ ἱποὶν ογόνσῃ ὉΥ νἱοΐσποθ. [{ ΚΠΟΥΒ 
γ76}} θα ““ ἰΔ κ9ὁ8 ΔΎΘΔΥ ὑπ 0 ποδὶ" (Ηο8. ἷν. 11), 
δὰ ἰΐ ἸοΥοϑ ἰο ῥγϑβϑῃί {89 τυῖηϑ οὗ ἰεπρίϑίϊοι (0 
1Πο80 ψῆο δΥθ οὔσθ οδοδροὰ ἔγοιῃ 86 πηΐγθ οἵ 
89 νον]. [δὲ υδ νδίοῖι δπὰ ὑσδῪ {παὶ γ)ὸ ΘΓΟΡ 
ποῖ ἰηίο ἰδιαρίδιΐο.---ον. 11. [ἢ (18 1δϑὺ {{τὴ9 
(1 ΖόοΒὴ 1ϊ. 14), ἐμὲὶθ Ν. Τ΄ εἴπιο οὗ {16 πὰ γν μϑυϑῖῃ γ)76 
λῖνθ, ἰμοβὸ ἰθιιρίδίϊοηβ ἰ0 δροβίδϑυ Οδϑ ΓΘ0- 
ἸΠπ ΏΑΥΥ ἰο ἐμὸ ἠυάριιθηῖβ Ἡ ΜΐσΝ δτὸ ἰπαϊοαίοα 
ὉΥ ἰδ6 ἰγρ68 οὗ 89 θαυ] οσ ἰϊηοβ. Τι6 ἔνθ 
τοιρίδιίοηδϑ οὗ ἐπ ζδίμογα ἰπ ἐμ τὶ 6 ΓΠ 688 (υἵξ.» 
ἴο ᾳΥΘΟΑΥ͂ Ἰυδίιΐηκ, Δ οΙ ΔΊΣ, τ δογοάομι, Ῥτουοὶο- 

ποιδίης ἴο ἤσαν ἴγοπι βυο ἰθαιριδίΐοη8 18 πηοϑί 1 ὼς αοἀ, δὰ τηυττουγὶπ κι) τὸ οὐ ἰθηιρίδίϊοη8 



208 

δἷεο, δηὰ νυ βου ὰ βοοὶς ὁγϑιϑαῖτο ἔγϑι ἰμὸ ΗΟΪΥῪ 
Βρίχιν (Βον. 111. 18), ἰῃ ογάον [0 ΘΏΔ0]6 υϑ ἴἰο 800 
{8680 ἐοιηρίαίίοη8 1ῃ πο ν ῥγοδθωὶ Ἴογι, ὑπ ὺ0- 
ἰσαγοὰ ὈΥ ἰδ δρίὶ γἰῦ οὔ (9 νου], τι μῖοὶι χίγϑβ ἴῸ 
οΥδδ δὴ ἱπηοοθηῦ οΥ υὙϑηΐδὶ πᾶιρο; ἩΒὶοι 964}}6 

(9 Ῥυγδυὶ οὗἩ ἁ ρΡίθαδβιγο, ᾿ἐΘΡΙΥ ; εαἶτοα ἰο ἰάοἷα- 
ΕΥ δηὰ νϑογθάοιι ἴδ 0 τιδῖδο οὗ ργοβτοδδ δηὰ 6ῃ- 
ἡογικοιί οὗ 119 ; διὰ ἰο τουγιουνὶρ διὰ ἱθπιρὺ- 
ἴης οὗ 6οἀ, 86 δι οὗ ἐμά ορομπάθῃοο δηὰ πδη- 
ἸἸη988.---ὕον. 12. 866 ἰο ἐξ, ἐπαὶ ἐπου ἀοδὶ ποὶ 
7.}}} ὙΠὸ ὈὉοιηρίον ὁδ ἔΠΣΟΝ το διδη ἀΐδια ΟἿ νἼ8- 
δὴ ὉΥ ἴΌΓΟΘ. 

γκμβ. 6-18. Τεγίθορα οὰ ἰδ πίοι βυμάδυν 
δος Τυΐηϊγ : 1. Ηοδιδποιΐδα δος Ομ τἰδιΐδῃβ: 
1. Ῥοδονίρίϊοη, α, 88 ἰο ἰΐ8 δουτοθ---ἰ(δθ ΟΥἹ]], 
κοάοδδβ τωϊὰ ; ὁ, (8 ᾿πηιηοαϊδύο οἴθ6(8-.--- ΟΣ Ο68568 
δηὰ ΟΥ̓ πΙ68 (7, 8); 6. 8.28] γοδβι]ὺ---προ]οῦ διὰ 
ἀοδραὶσ. 2. Αρρ)ἰοαίίοι ἔος δβοὶ -οχδειϊηαιίου, 
τοουτηΐηρ δ αὐἱοϊκοοίηᾳ. 11. 16 πιοάο οὗ δνοίά- 
ἧπᾳ Πρ ἰπ ὑμ6 τηϊἀ δὲ οὗὁὨ ἰϑιιρίδείοπδ. 1. ΒΥ 
οὐϑογυίης {86 τυ]εϊϊυάο οὗ ἐθειρίδίλομδ (γον. 6), 
Θϑρϑοΐδ! ν ἐμ ο80 ᾿ ΒΪΟΝ ΒΓΘ Ῥδυιὶ υΪἸΥΪ ἀδηκοῦ- 
οὐδ ἰ0 οὐγβεῖνοβ (7--10). 2. ΒΥ ἰαγίης ἰο μοατὶ 
89 Ῥυρίθπθηὶβ  ΐσο ἢ Ὑ 11] ὍΘ ἱπδιοίοά ἱπ 6689 
70 78}}---οὶ δ ὈΒΥΒΙΟΔΙΥ δὰ δορὶ νἰ.8}}ν (8-10). 
8. ΒΥ Βυμη ἐγ, ὈΥ (6 τγϑοορσηἰοη οὗ ΟἿΣ ΟἾὟΤα 
ὙΘΦΚΏΘΒΒ, δη ὈΥ γοδ ἐσίηρβ [89 σΟΠΒΘαΌΘΩΘΘΒ οὗ 
φτοῦ (11-12). 4, Βγ ἰσυδὶ ἰὰ αοἀ, δηὰ ΡΥδυοΣ 
οΣ δαρροσί Ἔ 18). 

! 

ΤΗΕ ΕΙΒΒΤ ἘΡΙΒΘΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΣ (ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

[ΒΑΒΗΚΒ, ἰχ., Υοὸσγ. 27:---ἰ. Μιηίΐθίοσθ, 119 
οἰ οσβ, δγοὶ ἢ ἀδῆροῦ Οὐ Ἰοδίῃ ας ἰμοῖν ϑου8. 2). Τ|ιοὸ 
ἕδοι ιλλδὺ 6 τ δὴ 88 ὑσοβο θα (ὁ παν ἰδ ΠΟ οοσίωΐῃ 
ονἱάδῃοο ἰμδι Π6 Ν1}} "0 δαουοὰ. 8. 10 ἴδοι {πὶ 
ΙΔ} 88 ὈΘΘΏ ΥΟΥΥῪ μὲ 'π (86 πιϊπίθισυ δ Ὠ0 
οὐἱάθηοθ ἰμαὶ 6 ΜΠῚ1 0 δβδαυοὰ. ἀ«. }ι ν]ξ 
ὍΘ ἃ δοϊϑιωῃ; δηὰ δὴ δινζυὶ ἐμβίηρ [ὉΣ 8 δμοζοδο- 
“μὴ ταϊῃίβιοῦ ἰὸ ὸοὸ ἀονῃ ἰὸ 6}. ὅ. Μιωϊδέεσθ 
βου! ὰ Ὁ ὙΔΙΥ Βοϊοσίίομθ αὐουὶ ἐμοῖσ μεσβϑοπδὶ 
Ρί οι. 

Β. ϑούτη, χ. 18:-- οι, απὰ ὃν ωλαὶ τπεαπε, 
Θοὐ ἀεξένετα ὧδ 7γοια ἑαϊϊοαΣ. 1. 1Γ ἢ 6 ἴοζοο 
οὗ ἰοὸ ἰοτορίδιϊου δὲ ΘὨΙΘΗ͂ν ἔγοτη (6 γομοιηοπὶ 
ἱπρονγίυπι1θ98 οὗἩ (86 6Υἱ] δβρίὶγιι, Θοὴ οἵϊει ρμυϊ 
δὴ οῃὰ (0 ἐπὸ ἰσδῃθ ὮὈΥ τουυκίηρ δηὰ οοζσηδσὰ- 
πᾷ ἀονγῃ ἐμ ἰθιθρίον δίτηδοιί. 11. {186 ἴΌΤΟΘ 
οὗ 1860 ἐοτρίδιίοῦ Ὀ6 ἴγοβι ἐβὸ ὙΘΘΙΓΏΦ86 οὗ ἃ 
ἸΏΔ8Β᾽Β τηϊπὰ, αοἀ ἀεἰΐνοσθ ὉΥ σοί, ἱωπνανὰ, 
ὈΠΔΟΟΟΌΒΙΔΌΪΘ ΒΡ] οδ οὗ βίγοηρίβ. [{1Π| }{ 
ἔγοτῃυ ὈΒΒΑΡΡΥ͂ οἰτουτηδίδησοα, Ὁ 6 Ῥσγονϊ πηι αὶ 
ΘΠ ϑηρβθ ἰπ ἰἢ9 γμοὶθ δοῦγδο οὗ ιἷ8 11ἴ6. ΙΓ. ἢ 
ἔγοτ [89 Ῥο τ Υα] ΘΜΔΥ δυὰ Ββο] οἰ διϊ ἢ οὗἁὨ θοε86 
ὈΔΓΟΪ δὔδοιϊομ, ὉΥ [8:6 ΟΥ̓ΘΥΡΟΤΤΟΥΪΒΙ ᾿πθθ6Ώ 96 
δηἀ ορογαίΐοβ οὗ Ηἰβ Ηοὶν δρὲγὶι. πο οο» 
διἰἀογαιΐίομα: 1. Τμὸ οδἰγοδχοδί ἰοιρίδιϊομβ ἴἰο 
δ'Β. Δ᾽΄ΙΘ ΒῸ0 ὙΔΙΤΔΕΙ ζἴοτ δίῃ; 23. ἀοα ἀοϊϊνογε 
ΟὨΪΥ͂ ἰδοδο ψο ἀο ἐδμοὶσ ἰδΣΩΙ υἰπιοβὲ ἰο ἀο]ένοῦ 
ἀβμθα!80}768]. 

Ὦ. Α ἀϊεευιαεῖοο ἤτοπι ραγίαξὶησ 4 ἰδοὲ ζεαδίε, αὁ ἱπυοϊυίης α ζοϊοιρεολίρ υἱἑὰ ἰἀοϊαίγυ, οπα ἰλογοίονο ἃ ο0- 

ἐἰ1ε ἰο αἷΐ ζεϊουδλί» τοὐϊλ Ολνῶί ἐπ ΗΝ φΏΡΡεν. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Χ. 164-22. 

11,1 
16 πῖδβθ τηϑῃ; Ἰυάρθ γὸ τ βδῦ 

Ὑ ΒΟ οσο, ΤΥ ἀϑαυὶν [οηι. ἀθΔΥ]γ} Ὀοϊονοά, [66 ἔτοτῃ ἰΔΟΪδΙγ. [ ΒρθαΚ 88 (ὁ 
ΒΥ. ΤἼθ οὐρ οἵ 

1δ᾽ 10 ποῦ (86 οοταμηπηΐου οὗ ἰδ Ὀ]οοὰ οὗ Οτῖϑῦ 
τ, τῆς] Ὀ]οδδίηρ, τ ΒΙοἢ τὸ Ὁ]688, 

Το ὑγοδὰ Ἡ}Ο ἢ ὁ ὈγΘδϊκ, ἰδ ἐξ 
11 ποῦ {10 οοπιπαπίου οὗ [80 Ὀοὰγ οὗ ΟἸγδὶ ἢ ΕῸΓ πὸ δεῖ ἸΏΔΕΥ [Βϑοδαθο ψο, (ἢ 6 

ῬΏΔΗΥ͂, οἔ πολλοί ἐσμεν] δ΄Θ 0089 Ὀτοδβά, απα ΟὨΘ ὈΟΑΥ͂ : ἴὉΓ ΜἨἨὈἢΘ 8΄Θ 8}} ρδγίδικοσβ οὗ 
18. ἰδεῖ οὔθ ῥιοδὰά. Βοδβοὶὰ ἴβγβοὶ δῇν ὑδθθ 868}: δῦ ποὺ ὑΠ6Ὺ πο οαὺ οὗ ἐδ 
19 εδογίβοοθι, ραγίδ Κοῦβ [ϑοπιτηο ρδγ οἰ ραηίβ, χοινωνοί οὗ {86 δια δαὶ βευ 1 

ἐμοη ἵ ἐμαὺ {86 140] 16 ΔΩ ιΏς, οὐἁ ἰμδὺ πίῃ} 16 οβοτοὰ ἴῃ δδουῖβοο (0 ἰάοἷα ͵8 
ΔΏΥ ἰδίηρ [(Ππαὺ ὑπΠδὲ πϊοἢ 18 οἴἶδογοα ἴῃ βδογίβοϑ ἴο 4018 ἱβ δΔῺΥ ὑδίηρ, οὐ (δὲ ἐδ 

20 [0] ἴδ δῃγ ἐμίηρ] 8 Βαὺ 7 δαν, {πῶὸ {86 ὑπίπρβ τ Βῖο ἢ (86 Θ [1108 ββογι ὅσα, ἐΒΕΥ 
Βδου δοθ (0 ἀου ἶβ [ΠΡ67 βου 6," ὑΠ6 7 Βδουϊῆοθ (0 ἀθιΟΏΆ, οπι. (6 1168] δ ἃ πού 
ἰο αοἀ: δπὰ 1 πουϊὰ ποῦ {μπδὲ γὸ δῃου]ὰ ἔδυ 16] ον ὶρ [09 οοτμτηπμϊοδὨίΒ, χοίνω- 

21 νοὺς γίνεσθαι) ὙΠῸ ἀον δ. Ὑο οδηηοὶ ἀτίηκ (6 ουρ οἵ ἐδ9 1,οτὰ, δὰ ὑπὸ οὔρ οὗ 
ἀονὶϊβ; γ0 σδπηοῦ Ὀ6 Ῥαιίδκοτα οὗἩἨἉ ἐπ6 1,οτὰ Β ἰδ0]6, δηὰ οὗἩ (86 (δῖ οὗ ἀθν}]}8, 

22 50 κο ῥσοόνοῖζο {86 1οσὰ ἴὸ 76] ΟΌΒΥ ἢ δῖὸ τ βίγσοηρον ἴβδῃ ποῦ 

1 ον, 16.--Τῆο νοσὺ ἐστίν, 16 Θοτη6Έπ|68 μ᾽ αοοὰ αἴτον κοινωνία, λῃὰ δοτηοίιηοα ἴον Χριστοῦ. ὙδΘ ἸΔίοΓ ῬοΙΟὉ Βα 
ἐπ) θεοὶ δυϊπογν [ἢ (6 ἔδνοῦ. [εμοβόοτν, ἴπ θοεὴ ᾳοοδείομα οἵἉ ἐνέα γϑεϑο, ραΐο ἐστέν ἰτοτοοάϊαίοὶΥ ἴον κοινωνία. [8 
{πο Ὅτοϊ φιοδι θη 6 {0}]0ν9 Α. Β.. Βιμ!ά. Οορέ. βγγ. Ογτ. ΑὩξ. Βοάα. 1πομβιπιδηπ, Βίοοιπιδοιὶ, ΑἸίοτι, Βιίδθ!ον δοὰ δ οτγάδ. 
τόμος ἰς δ [Π)}6 95]089 οὗ Ϊ 6 δθῃἴθῃοθδθ, ποῖ ΟΥ̓ ἢ δοσοθῃξ ΟΥ̓ ΘΧΊΘΓΏΑΙ ονἱάοποο ((. Ὁ. Κ. ΚΕ. 1,., Βιπαίς., 1ἴΑ]., Οοῖμ., ΟΣ γα. 

οοὐξ., Ατῦδῖ.), νὰ Ὀθοδπθ (89 ΟἿ ΘΓ ΟΤά6Γ δοϑῖῃϑ ἴο Ὁ6 ἃ οογγρδείίου ἴο δννοϊά ἐὴ9 ἢδυϑῆῃθβδ οὔ 1μ|5 τογ δὲ 180 ομά οἵ 
[80 δοπίϑθηοθ, δῃὰ [η δοῆ οἶσθο ῬγοχίπηΥ ἴο ἔδο οἵμοῦ ἐστίν. 1 ἢδο δοοσπὰ ᾳυοοιίση, πο ΒΑ;ΠΆ. οἵδ" ἐστίν δ᾽ ΤΟΣΘΊΡΕΥ, διὰ 
Β. ψΠἾ {Π|080 καϊδοτί θα Ὡς ἢ μἱκοοὰ [ἐὶ ας Χριστοῦ ἰῃ ἢ ὕτεϊξ, ἐπ ρυιϊἰος ᾽ὲ αὲ [89 φιά οὗ ἐμἰν Φομίσμοθ ; δὰ ΟὨΙῦ 
Α. Οορί. β.υτ. Ογτ. Αὐς. απὰ Βοάθ λκο ἰΐ ὑγδοδῦα τοῦ σώματος.--Ο. Ρ. 1}. 

[5 οι. 17.---Βοίοτο μετέχομεν, Ὁ. ΒΒ. Θ.. ἔδπο 1141]. δῃ ἡ δουθγη] οορίαοδ οὔ δ γος. (ποῖ διηδι.), Ασαῦδγεῖ. Ῥοϊδᾷ. βμοὰ Βοὰθ 
Ἰπθοζὶ καὶ τοῦ ἐνὸφ ποτήριον. Ὁ. δδοά Β., Βονογοσ, οεαἱξ ἑνὸς.--Ὁ. Ρ. Ὑ}]. 
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(ὲ δα) Β᾽ παὶξ. ἀνὰ Ερίρῃ, ΘΏΕΙΣΦΙΥ οα ἔδιο ᾳποοιίου ΓΆΠΕΣ ΤῸ ἐίδώλον. 
Ο. (24 μΒαηὰ) Ὁ. Ἀἰπδὶ 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

Υχεβ. 18. [Ηανίης Θοπΐοτοϑαὰ ἐμὸ ἀπ(γ οὗ το- 
πουποίηξ ὑμοὶν σἱρπῖὶδ δηὰ γχοδίσίοιϊηρς ἰδ οἷν 
ἩΒΟΥΥ ὈΥ 8 γϑίοσγοῃοοθ ἰο μῖ8 ΟὟ ΟΧΒΙΏΡ]Θ οὗ 
Δα -ἀϑεΐαὶ δηα :ὲβ τηοϊΐγοδ, ἢΘ ΠΟῊΝ ΤΟΙΌΓΡΠΒ ἰὸ 
δἷ8 πιλίη βυδ͵᾽θοί, ἤγοια ν εΐσ ἢ6 ἀϊρνοβδβοὰ δἱ 
ἰδ δοταπιο ποοιμοηΐ οὗ ΘὨΔΡ. ἰχ., υἱΖ., ρδυιυϊοὶρδιϊηρ 
ἷπ ἰλ6 βεογι δοὶδὶ ἔθαϑίβ οὗ ἴ86 μιοαίμβϑοῃ. “Βαϊΐ 
ἩΒΟΓΟΔΒ Ὀοίογο 6 αὐγαὶ ΟὨΪΥ οὐ (Π6 βοδη δα] ἰὸ 
οἰλογβ, Βα ΠΟῪ ἴῃ δοοογάδδοθ ὙΠῸ {πὸ ἱγαΐὶῃ οὗ 
ἰδουσυί, Ὀοσὰπ ἴῃ ἰχ. 28, ἀννὸ}}8 οι ἐθγ οἢ 186 
60}}5 (0 ὑμβοπιβοῖνοθ. ἀπὰ {ἐπ βθη80 οὗ ἰὲδ 6ΥἹ]] 
δ Θηβδηοοὰ ὈΥ͂ ἴθ τϑοο Ἰϑοίοι ᾿ποὶ θη 8}}γ ἰῃ- 
ἰγοἀποοα ἴῃ χ. 8, οὗ ἰδ ΟὨ]Υ ΟἸ τ δι ΐδη ᾿πδεϊλυὶῖοι 
ἩὮΐοῆ ὈΟΥΘ ΔΩΥ͂ ΓΟΒΟΙΔίδησ6 0 ἐδθ86 ζθδϑίθ.᾽" 
ΒΤΑΝΙΕΥ ].--- Ὁ Βοσϑίοτσο,---ὁ ἐόπερ Βθον8 ἐμαὶ 
ἰμο Το] οσίπρς οσχμονγιδιίοη 16 ἀθἀπορα ἔγοιι τ πηδὶ 
088 Ὀοῖογο. ΑἸ {818 ΙΔ} ὍΘ Οἱ Π 6 Σ 86 ἢ 0]6 
Ρδγδαταρὶι ἴγοσι ΥῸΥ. 1, 88: “ἷῃ υἱοῦ οὗ (δ6 
γυλμσαιοηῖβ ἸηΒιοίθα Ὄροπ [δγϑοὶ δπὰ στοοογά θά 
ἴος ΟΡ ὙΔΡΏΪηρ, 8.66,᾽ δίς.; ΟΥ̓ 1 ΙηΔῪ ὈῸ ν]δὶ 
ἀἰγοσι ργοσθάοβ, 88: “ βῖπῃοθ {89 ἔα: Υ} 668 οὗ 
Θοάἀ ρ᾽οάζοθ ἰο γοῦ ὑπὸ γϑβυὶδ οὗ βαοῖ δι Βύα)}- 
Ἀ6Θ88,᾽ δἰς.; ΟΥ: “Β'Π60 γ0ὺ ΠΑΥ͂Θ ἃ αοἀ 80 {δἰ πἴυ], 
ἐδβοροΐογοε ϑυπ Ὑδδίδοουος πουϊὰ ουΐ γοὺ οὔ, 
ὕγοιλ Η18 76] Οὐγϑ ὶΡ.᾿--- δὲ 16 ὀχρτθββοὰ ζ6η6- 
ΣΑΙ ἰπ τον. 12, 18 ΠΟΝ τοϑυταθα τ ἢ Ῥατυου ΔΡ 
Τείοσοποθ (0 {6 6886 ἴῃ δ6ῃα.---θ6 ἔσουλ ἅᾶο- 
ἰδ γ.-.--- ΒΥ (μῖ]8 Ἀ6 Θπ͵ οἶδ ὑῃ9 δυοϊάδῃμοθ οἴ ΘΥΘΤῪ 
ἰδῆ, πνοΐϊοῦ, ΒΟΎΘΟΥΟΓ χοιηοίογ, ψουἹὰ ᾿ΩΡῚΥ͂ 
Ῥδυ οἱ ραί ου ἴῃ 401] τψογδῖρ. Το Ῥγχγοροδι( ἢ 
εἰγροῖι᾿᾿ (ἀπό) 8448 ΌΓγ66, Φ. ἀ., “ΚΘΟΡ ὙΟΌΓΒΘΙΥ 68 
δἰοοῦ ἔγοην." [“΄“ ΤῈ ΟὨ]Υ Βδίοι 8 ἰπ Κοορίῃρ δἱ 
ἃ ἀϊείϊαποο. Τΐδ ἱποϊυμἀοβ ἔἐνγο ἐπΐηχα; δγαὶ, 
δυοίἀϊηρς ὙΒΔΙΘΥΟΣ 8 αἰ δύο Δ019; δηᾶ, δ6- 
δουά)γ, δυοϊϊης {890 οοοαϑίοηβ δηὰ ἰδιωρίδιϊο 8 
(0 δῖ. ΗΠουσαΒ)] Το υ86 οὗ {6 βἰ ρ]9 δοου- 
δείϊνο 85 86 ΟὈ]δοὶ οἵ “ θ66,᾽ νουϊὰ ποῖ, Βοονου, 
ΠΟΘΟΒΒΑΥΙΥ ἱηάϊ!οδίθ ἔδαι {ΠΟΥ Πα ὈΘΘῚ ΔΙΤΟΔΥ 
ἰηνοϊνοὰ ἴῃ ἸΔοἸδίγΥ (οορ. 2 Τίπι. ἰϊ, 22). ΕῸΓΣ 
νἢὮδι [Ὁ] ἰξ ΔΡΡΘΔΣΒ ἰδὲ 6 δὰ ἴῃ τἰπὰ δἰ- 
ἰοπάδποο δἱ ἰἀ ο]δίσουϑ [65ἰ1}78]8.--- πὸ δά 6864---- 
ΤΗΥ̓͂ ἀθασὶν Ὀοσϊονϑθᾶ .--ἰτρατὶϑ ἰοὸ (86 Θχμογίβ- 
ἰἰοα δ υτροπὺ δηὰ δἰδεοίϊοημαίΐο ἰοῃ6. 
εκ. 150-291, Αα ἴο υσίδϑθ ΘΏ Σ 5ΡΘΒΊΞ.--- 

ἴῃ Ῥτοοῦ οὔ {ῃο ἔδοῦ νι βὶοι οσοδδίομθα {Π}6 ΔΌΟΥΘ 
ἐχδογίδιΐου, υἱΖ., ὅδ ΠΩ ὉΥ γεσγι οἱ ρδίης 
ἰ8 ἰἀοϊαίγουδ ἴοαβδίϑ, Ὕογο ἰδικίπρ ρατὶ ἐπ Ἰὰοἱ 
ἩΟΥΒΕΐ}---α Ῥγοοοοάϊηρ τ πὶσ 85 ὁπ τι (ἢ 6 
πονδιΐρ οὗἨ ον δ, δὰ τ ΠΟ} Υ ἱποοπβὶδίοπς τι 
80 ΟΒτί εἰϊδπ ργοΐθβαίοῃ, 6 δρρ 6818 ἰὸ ἐμιοὶσ οὐγῃ 
Ἰδῖσοι δὰ ροοά βοῆβο, ψὶοἢ ρ]δοθὰ ἐμοηὶ ἴῃ 8 
Ῥοπέιίου ἰο ἡυάμκο ΤῸΥ 1μουηβοῖνοβ οὗὨ ἰδ δογγϑοί- 
ΘΒ οὗὕ νῆδὶ ἢ6 ἨὙΔ8 δουϊΐ ἰ0 Βᾶγ. ἴῃ 80 ἀοὶπᾷ 
Βο δὲ {πὸ δδῖηο (ΐπ|ὸ χίνυοβ ἔβότα ἰο Ῥδογοοῖνθ ἢΐδ 
νη δίσοῦ αὶ σοηγίοίΐοη οὗἁὨ ἰ(8 ὑγυ, τ δῖοι ἢ6 μο]ὰ 
'0 ὍΘ 50 ῬδΙῬΑΌ]ο ὑμδὶ 6 οουὰ βα.60}]}7 οπίσυδί ἱἰ 

14 

1 ἴανοσ οὗ Ἄν ϑο, Ἡ ας αρεῤν ἰὼ 1.16 ἸΟΓΏΙΕΣ, 
ρι. πιὰ. Αὐκ., Απιῦσβὲ., βοϊακ. 

σὰ μοῖρ ἀοοϊδίοη. ΤὴῸ 88᾽ ΤΩ ΘΟΡΟΙΪΥ ἰπαἰοαὶθ8 
ὑμ6 γοϊπὶ οὗ τίου ἤγοιηα σοῦ 6 οοπδίἀογοα 
ἰοτι.---)ἀΑδᾶμκο γθο---ὑμεὶς, 1ἴΒ Θιαρδδίΐο : “γ9 
γουτβοῖνοβ.᾽ ΘΙ ΒΟΡ ἰπ {818 τ ΪΠΠΊΠΡ ΤΙΘΠΠΟΡ 
{μ0γῸ ᾿υγὶκθ ἃ ἀο] οαὶο βἰαπί δἱ {πον 46 κΚ οὗ ᾽υθᾳ- 
τηθπΐ, δοῦλο ἰου ἢ οὗ Βύσαϑβῃι, 8 ἃ αὐοβί οι Ἡ 6 Β 
νο Ὑ1| ποῦ πον ἀἰδβουββ.--- δὺ ρΡαγι οὶ ραίοη ἴπ 
ἰᾳοἱ δἰίατ.ἴοδβδίθ ᾿ηνοϊνοὰ ῬδΥ οἱ ραίϊοη ἰη ἰαοὶ 
ΨΟΣΒΕΪΡ, 18 δ ονγῃ, ἢγϑί, ἔγοῖ 6 ΔΏΔΙΟΡῪ οὗἁὨ [6 
Τ1οτὰ Β Βυρρεσ. Ηο βίαγίβ 8 (ἢ 6 οὐρ, ΝῺ 110 
ἐμδὲ πὰ ὰΐσ ΠαιΌΓΑΙΥ [0]] ον 5 18 οΘοηηθοίοα ν᾽] ἢ 
πο Ὀτοδὰ. [- Ταἷβ στηθηίϊοη οὗ (86 οσυρΡ ὅσϑί, Ὀ6- 
ἕοτο ἰΐ6 Ὀτοδα, ὈοΐΪὰ ΠοΙ6 δῃὰ δἱ Ὑογ. 2], 1 σϑ- 
τδυ6. ἩΏΥ τδ0ἂὲ ἰμϊ8 7 1, ῬοΣΒΌΡΒ {πο τθ 
Ἦ ΔΒ ἸΩΏΟΓΟ ἀδοροῦ οὗ (8086 ἱτηηογ]} δηα Ἰαβοῖ 1008 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ, δρδϊπδί Ἡ Π]ΟΒ ἢ6 15 τ υϊὶηρ, ἴσοσι 
ΘΧΟΘΟΒΒΟ6Β ἴῃ ἐδ τῆς δὲ [πο ἰΔοϊαίτουϑ [δ8ϑὶθ, (ΒΔ 
ἷπ ἐμ τπεαίβι 2. Τὴο Αροβίϊοὸ 85 μ8 ΒΒονῃ 
08:6 ἐδεεηίίαὶ ᾿ἱπαερεπάεηοε οἵ 8}8 ΘΌΡ 8.8 ἃ Τπιθο ββδ ΣῪ 
Ῥδστὶ οὗ (9 Ηοὶγ Οομιπημηΐομ, δῃἃ ΒΌΡΡ] 168 8 
δϑυϊΐοη διρδὶηδί ΒΟΡΩΪΒἢ Οὐτὸσ. 8. δος οὗ {δ9 
Θ᾽οιθμ.8 18 ΓΙ ΟΌΔΙΥ Ῥυΐ ἤγϑβὶ ἴῃ {π6 ΗοΟΪγ 80 1ἹΡ- 
ἴιγο, ἰο 880" ἐπ ον θᾳ08] ἀϊρσηϊν δηὰ (86 οαιδ] 
ὨΘΟΘΒΒΙΑΥ οὗ τϑοϑὶυϊηρς 680}}.᾽ ῬῪ ΟΕΡΒΎΟΕΤΗ].--- 
ΦῈο οὔΡ---τὸ ποτήριον 18 που Ὀ 6 α]γ δοσυβδίῖγο, 
Θογσοβρομάϊηρ ἰ0 τὸν ἄρτον ὉΥ αἰϊγδοίϊοι (6 ΟΤΡ. 
Μαιι. χχὶ. 42). Οὗἁ δουγζβο ὑπ οοῃίθῃβ 816 1π- 
ἰοῃὰἀοὰ.---οὗὐ ὈϊΘαδΒἢ Κ ;---8ὸ ὁ8]16 4, ΟἸΠΟΥ ἔοι, 
ἰι5 οἴεοίδ, 85 10 Ὀγΐηρ8 ἃ δ] οβδὶπρ [50 ΟἸΡΗΒΠΕΟΝΤΙ 
ΟΥ, ῬΓΟΐΟΥΔΌΪΥ, ἔσουα ὑμ6 δοί ποι ἰτητηοα οὶ 
Ῥγϑοθάοβ, 80 ἐμαὶ ἐμ 9 ψογα8---ῦν ΙΟΒ τνὸ Ὁ]688 
“πλιὸ οροχοροίδ8ὶ οὗἩ 1. ΒΥ (818 6 ΙΏΔῪ ὑυἢ- 
ἀοτβίδηά ἰδοὸ ἱπδηϊκβρίνιης δ] υἀδα ἰο ἴῃ (χὶ. 24; 
Μαίίμ. χχυὶ. 27), δῃὰ ἱπίογργοῖ: “ψ οἢ τ 
γοοοῖγο τ} {μδηκαρίνίηκ ᾽--- δὴ ἱπιουργοίδιϊ ὁ 
τ ἢ ἰσαηδοθηὰβ ἰδ τηϑϑπΐηρ οὗ εὐλογοῦμεν ; ΟΥ̓ 
μ6 οοῃδοογδίΐοι (δορ. [μεΥ. ἰχ. 16), δὰ {μθ5 
ἰηίοσργοῖ: “νοι 6 Βοὺ δρασὶ ὉΥ ῬΤΑΥ͂ΟΓ ἰὸ 8 
ΠΟΙΥ υ8θ᾽ --δὴ δοὲ ὙΔΙΟΩ ΟΟΥΔΙΗΙΥ ἱποϊυάοά 
ἐπαμϊκοσί να. Τμ6 Θχργοβδίοι 18 ἀοσινοα Τγοσα 
(1|ὸ ΟὈβογυδῆσο οὗ ἰδ Ῥδββόυοῦ, ἤθη ἰἰ (πἰγτὰ 
ΟΡ ὙΏ1ΟΒ πορὶ τουπὰ ν͵ὲδδβ οαἰϊδὰ ἸΣΣ, 

- .. 
ΟῚ." Το δυ)οοὶ οὗἨ {86 γον “τ ο;᾽ ἀοποΐοϑ. 

(πὸ ψΒοὶθ οοπρστορεαίίου, πο τἀπὶ θα γ 60η89- 
ογαίθὰ 89 οὺρ ὈΥ͂ Ῥτάγοσ δηὰ ἰμδηκερίνεηρ. 

Φ([1Ὲ ἰ6ὸ οὔθοτυαθῖο ἴμοὶ ἔτο οὗ [9 Ἐτνδηρο οί, Μδιίμον 
θρβῳ: 26) ἀπὰ Μέατα (χίν. 22), υ)δο ἔπο ποτὰ εὐλογήσας, λανίπρ 
ἰεδεεὰ, ἴῃ ᾿μοἷν ἀοβοσί ρ!ο οἵ ΟὨτ δι 5 δοϊίοη αἱ ἐδ ἐπδε τι- 

ἐἰοῃ οὗ ἴδ [τἀ ΒΌΡΡοΥ, υϑίογο ἴπ 8 σοηθεογϑτίοη οὗ [89 
μγοδᾶ; διὰ [κὸ (Σχίϊ. 19) δὰ Ῥαῃὶ (1 Οοτ. χί. 24) ὑδὸ 189 
ποιὰ εὖ ἧσας, λαυίηρ ρίνει ἰδαπκε; Ὀυὶ ἰῃ τ Ὀοηθαϊο- 
οη οἵ ἴθ ον Μαίίπον (χχνὶ. 21) δπὰ Μαοτκ (σίν. 23) Ὧθ9 
[29 ποτά εὖχα ας, Ἡΐοτοαδ ΡΩῸ] υ8πὸ6 ἴῃ 6 ποτά εὐλογία 
Βογο. ἘΠίο υασ οἷν οἵ Ἐσ ργοδαίοι αἷνϑα τὸ ἃ ἴ}}6Γ δοα ΟἰθαῸ 
γίον οἵ ἴδ πδίογο οἵ ἐδ δοῖ ἤθγὸ δρόκθη οἵ. [1 ν᾿85 δῦ 8» 
τίδιῖο δηὰ δ]δὸ δυϊορίθεϊο; δὲ ψὰθ οπὸ οὔ [πδη κορμίν! ς δηά 
ΘὯΘ οὗ Ῥοποαϊειίοο, δὰ ἴπ ἴπ9 δρρῇςοαιυη οἵ ὁλο οὗἨ 189 
ἴθτπιθ ἴο δδὲὴ οἵ ἴμο οἱϑηδηῖδ, ὸ ἰϑῆγη τὸ [Ὁ}}Ὺ βοὰ 
ΟἸΟΑΣΙ͂Υ πρδὶ {ο ἴγυ οδαγηοίοῦ οἴ [π6 ΗΟΙΥ Ομ πο ἰδ, 

λπὰ τ δαΐ ἀγὸ οἿγ ἀπίίον ἐπ [5 δ πη! ἰδίταιίου δῃα γεσοριοῃ. ἡ 
ῬΤΟΚΡΘΎΟΒΕΗ (αὐ δε ΕΜ .})}. 
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[“ΟὈδοσυθ {μ6 ἤγβὺ Ῥϑυβοῃ Ὀ]ΏΓΑΙ ἰδ {80 δαηιό 
ἰλγουσάομ; ῖ86 ὈΙοΒδίης οὗἠἨ {ὑπὸ σὰρ διὰ ἱδ6 
Ὀτγοακίης οὗἩ ἰὰ6 Ὀγοδά---δοίβ οὗ δοῃδοογδίίοι, 
ὍΣΟ ποὶ ἱμο δοίβ οὗ ἴδ ταὐπίϑίον, 88 ὉΥ ΔΗΥ͂ 
ΔΌΣΒΟΥΙΥ ῬΘου αν ἰο Βἰπι86}7, θὰ ΟἸΪΥ 88 ΓΟΡΓΟ- 
δοιηίδίϊνο οὗἩ ἴδθ 8016 σοησγοβδίϊοη (οἱ πάντες). 
Αμπὰ 80 οὐϑῃ Ἐβίϊυβ, θὰ ονδάϊμς ἴμο Ἰορὶ ἐπηδῖθ 
ἰμήΐοσθοησο. Τθο δρπιοπίὶ οὗ ἃ δβαοογάοίὶ οοῃβ6- 
ογδίοη οὗ 86 δ]θτηθηΐβ ὈΥ ὑγαπβιρ 6 ἃ ΡΟΥΘΓ, 18 
88 δἰΐθῃ ἔγομι ἰῃ 6 Αροϑβίο!ἱο νι 8 88 ἴὑ 18 ἤγουι 
1μο βρίγιὶ οὗἨ ὑπὸ Θ08ρ6}].᾽᾽ ΑΥΟΒΡ. Απὰ ϑιίδη- 
ἸΟῪ 8δ|80 δοτηπιθηὶβ ἰὸ ὑμ9 βδπὶθ οἴδοοί.]---α ἐϊ 
Ὡοῖ ἴ89 οοταῃλυπίος.---κοενωνέα 18 ἠοῖ {πθ 
ΡῬτγϑοΐβϑθ δαυϊνδ]θηὶ οὗ “ σοῃτηῃϊοδίζοῃ ̓  [88 (δ 6 
ΒΙοΐμι8 γουβίοη ἰγϑηβ᾽δίθβ ἐΐ, δὰ 88 ΒΟσ6 ἰηδὶβί 
ΟὮ ΣΟΘΘοΥΐης 1ὑ, ἰῃ Βυρρογὶ οὗἩ 8 βδοσδιηοθηίδ) 
ἸΒΘΟΣΥ]; οὐ ἴῃ Ηοῦ. χίϊ!. 16; Βοπι. χυ. 26; 2 
ΟονΣ. ἰχ. 18, 10 Ἰδὺ ἀοποίο ραγιϊοὶ ραίΐοι, τὶ ἢ, 
ΠΟΘΥ͂ΟΥΣ, 8 οογίδι εἶν τοὶ πὶ πουΐ σδοτησηθηϊοδ- 
οη. Βαὶ ἐμ0 ψογὰ δοσὸ ἰ8 υβοὰ ὮΥ σρθί  ΥΙΩΥ 
ἴον 86 ΣΩΘΒῺΒ οὗ δσοτωσαιπἰοδίῃ ας ΟΣ ραχιοϊραίϊης 
(οοαρ. ὅπο. χὶ. 28). [8ο Ηοῦρο: “180 πιεαπδ 
οὗ ραγιἰοἱραιΐηρ,.᾽" ΑἸτοτά ἰσγϑηβιδίθβ “"ραγίϊοἷρα- 
ἐϊοπ.᾽"" Οαϊνίπ: “1 ἰ8 ὑμδὲ οοηπεοίίοη Ἡ ΕϊοΝ τὸ 
δανο τῶι {86 Ὀ]οοά οὗ Οτῖϑί, ψμθὰ Ηθ ἱπργαῖιβ 
8}} οὗ υΒ ἰοξοίμοῦ ἰηὶο ΗΪΒ Ὀοάγ, ἐμαὶ Ηθ τρδν ]ϊγ 
πῃ υϑ διὰ νὸ ἰῃ Ηϊπηι.᾽ ΤΥπάδ]6 δὰ ΟΥ̓ΔΏΤΠΙΟΡ 
εἰνο “"»ατίαζιησ.᾽" Βυὺύ (0 Ε΄. Υ. βοϑσμδ ἰο ἷϊ [89 
λϑδρϊη Ὀσδύ: ““ Θοαπ αΐοῃ οὗ" τ ΠῖοΣ ΣΡ }168 
- ,εἰἰοιυδλΐρ, ἃ οοπιπιοπ ἐδατίηφ ἷπ (89 Ὀ]οοὰ οὗὨ 
(μυϊβί, δοοοσάϊης ἴο 89 πιϑδηΐπᾳ οὗ ἰδμο χοοί, 
κοινός, σοπιπιον, ῬἩ ΘΩΘΘ κοινωνέω, ἰ0 ἤαυε α ἰλίπρ ἐπ 
οοπιπιοῖ, ἰο ἤαυδ α δἦατε ο7 α ἰλίησ. 1118 ἀοΥῖνα- 
10π βονβ ὑπαὶ [86 ἰάθα οὗ Κεἰ ουδλ ἴῃ (86 ρμᾶγ- 
ἰδ κίης ἰ8 ὑσοσιϊπθηῦ ἴῃ {6 ποτὰ, [0 νὸν ἀδποίοϑ 
ὃ 8Β0018] δού. Απά ἰδ18 ἰάθϑ 8 ϑββϑῃἑα) (0 [δ9 
δγρυτηθηὺ οὗ ἰδὸ Αροβι]8.1]ὺ μὸ βίσοῃς Ἰἰίοτγαὶ 
ΒΘη860 οὗἨ [89 γον Ὁ “18,᾽᾽ τωυδί 4180 Ὀθ τοϊαϊποα. 
ΤῊΪΒ ἷ8 ποὶ Θμμρ]ογοὰ 'π 8 ΒΥΠΙΌΟΪ6 ΒΘΏΒ6, 88 
πουρὶι 10 ταϑϑπΐ δισηζεδ; Ὀυΐ ᾿ὑ ΒἰΡῚῪ ΔΙΊ ΓΙΩ8 
ἐ8οὸ ἔβοί. 7μὸ οδίϊηρ οὗἨ ἐμ Ὀγοδὰ ἐφ ἱμ6 δοπι- 
τιυπΐομ. Τ}Ϊ8 18 σϑαυϊγεὰ ὉΥ͂ 89 δγχυπιθηί. 
[“1ὖ νὸ σϑμὰθν ἐστιν, δγπιδοϊίζοα, ἰῃ 9 ἃΣφυπιομί 18 
πιϑθ γοἱά." ΑΥΨΕΟΕΡ. 80 ΗΟΡΟΕ: “ἢ νὃο 
ἐπλυσπὸνε οὗ ἐμὸ ουρ, ρασγίδιοβ οὔ ΟἸσίβι᾽ β Ὀϊοοά.᾽; 

αὐ ἰ0 Ἰμδν ὍΘ δϑι.ϑὰ ἰἰοτος “ἷὰ ψαδὺ βθηβοῖ᾽ 
ΤΒΐ8, οὗ σου γΒβο, 8 ποῖ 679 οχρὶαἰποὰ. Βαὶ ἰὐ ἰθ 
ἐπ ΒΟΙῚΘ ΓΘΔ], γοΣ 18 Ὁ]6 ὙΑΥ ῥχϑάϊοδθ]θ οὔ αἱξ γῃο 
Ῥαγίβκο. Οἰμοννβθ [ἢ 9 Ρ6.8}}0] πὶίὰ ἐμ6 140]8- 
ἴσου δοὶ σγορυκοα, ψουϊὰ ποὺ 0 δβυδίδὶ ποὰ. 
Ῥδὺ] Ἰπθ8 8 ἰ0 ΒΟΥ ὑμδὺ 88 ὈΥ̓͂ Ιι6808 οΟὗὨ ἰ}9 
δδογδιηθηΐ ἯὙὉΟ ἰγῸΪΥ δοίλθ ἱπίο οομμτημπΐοη Ὑἰ(ἢ 
Ονίδι, δο ἰῃὰ ἐμ 1ἱὰο]αίγουβ ἤθαϑίδ, τ μϑί μ᾽ 8 
ΡΘΥΒΟΩ ἰπίοπβ ἰδ ΟΥ ποὶ, 6 ἀοθ8 ὙΟΣΒΐΡ (ἢ 9 
ἰάοΙ. Ηοάζο, μοῦγουοῦ, βαυθ: ““ΤῊΪ8 οὗἨὨἁ σοῦγβο 
18 ἰΓῸΘ ΟὨ]Υ οὗ Ὀο]ίονοσβ.᾽" Βαὶ ἱ7 ἰδ ἵβδοὶ οὗ 
Θοιμπληῖοι ἰγθαὰ ὉΡΟῺ {86 ῬΥΘβ ΘΠ 06 ΟΣ ΔΌΒΘΠΟΘ 
οὗ ἔδιι, {π6 ραγ ϊοϊραμι δὲ ὑπὸ 140] ζϑαδὲ τοὶ ὶ 
ζδΊΥ}] Υ ΓΟΡῚΥ, “1 δπὶ ποί συν οὗἉ 1Δο] δ γῪ ἴῃ {8 ὲ8, 
ἴογῦ 1 οδὐὺ νι μουΐ ἐδὶι ἢ ἴπ ἰμ6 40]. Απὰ (ΐδ 
Ἧ88Β ῬΧΘΟΙΒΟΙΥ ὙΒοὶ Ῥϑὺὶ ἀοβίρηδὰ ἰο ῥσϑοϊαὰθ 
ὈΥ δδϑδουίἑῃρς (86 νου 8 }9Π688 οὗὁὨ ἰ}6 δοτητη απο 
ἷῃ ἀγιηκίης οὗ (86 οὰΡ.] Βαϊ ἀσοβ (δΐἷ8 νἱονν 
Ἰοδὰ ἰο ἐπ ἀοοίγϊπο οὗ 8 βυρβίδηξ δὶ ἰἀοοιῆοα- 
ἰΐου οὗὁἨ ἰ89 νὶπο στ {μὸ Ὀϊ]οοὰ οἵ ΘΟ γίδί, οὗ 8 
πρΐοη οὗ ἰμ6 ο6]θτηοπὶθ τὶν ἐμ τπιδίίον οὗὨ (6 
Βδογδιηθηὶΐ (γέ δαοτγαπιοηί) 3 Τ|ιθ ΑΡροδίϊθ 18 ἰγϑαὺ- 
ἡπρ ΡΥ ΪΙΔΔΥΙΪΥ οὗἨ {86 ραγιϊοϊρδίζοι οὗ ἱπάϊν  ἀυ]8 
ἷ ἰδδὲ ἰο στ ΐοι {μ89 (πα (ΠΟΥ ρΡϑτγίδίε οὗ σο- 
ἔδγϑ; οὐ, ἰῃὰ ΟἾΒΟΣ ἩΟΣάβ, οὗ δ ἔδοὶ ἐμαὶ ὑπο, 

ἀγουρσ ἐμαὶ οὗ τ ΒΙΘὮ (ὮΘΥ ῬδΥίδ,κο, σοσὴθ ἱπίο 
[6] ον 8810 νἱτ [δὲ ῬΑΥ ΓΟ] ΔΡ ΓΟ) σοῦ Β Βρμ τ 
ἰο ΜΒῖσδ [80 ἰκἰηρς ρΡαγίαϊζοη οὗ Ὀε]υηρχθ. Ηογὸ 
π μο ἰῃδίβῃοο ὈΘΙΌΣΘ 8, ὁ ἰ8Β ΠῚ τμ6 Ὀϊοοὰ 
οὗ Ομνὶδί, το γτουπὰ δηὰ βε8] οὔ {8ὸ Νεν 
Οονομδοὶ: ἰπ ἴ6 οἷον οα8δθὸ τ ιΐὰ ἰὰοἶδ, 1.9 
ΒΡίΟτΟ οὗ 8 ἀου δὴ θαι μοπίβιη μοῦσα 
ἀον}]β ἐμ οπιβεῖνοθ. ΜΟΔΏΨΆΣ]6, 1 ποιμληρ 6}50 
Βἰπάογοα, ψγὸ ὐχηῦ ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ Γ68] σοΟΙ ΠΣ ΟᾺ 
Ὀοίψοου ἴδ6 νίὶπο δηὰ (80 Ὀϊ]οοὰ, δβίῃσο κοερωνω 
ΠΙΔΥ͂ ὈΘ ΥΔΡΙΟΌΒΙΥ ἱπίογργοι θὰ βοσοχαΐηρ ἰο ἀ16- 
τοπὶ 858]0ρ108.---οὗὐ 180 Ὀϊ]οοᾶ οὗ ΟὨσίει.--ἰ. 
ὁ.. ἱμο Ὀϊοοά βιιθὰ οἱ ἰδ) ογΌ88, ποί Ηἷβ Ὀ]οοαν 
ἀϑδίὶ, 88 ἸΏ δυ δ Β66ὴ γοαι {86 Ρ6ΓΔ]16] ἴθστη, “Ὁ {9 
Ὀοῦγ.᾽ [ἐ 18.189 Ὀ]οοὰ οὗἉὨ ἱμ6 οΘογτομδηΐ ὈΥ ὙΒῚ68 
(89 Τογαίνθηθθβ οὗ βὶῃβ δὰ ἰδ ἡ" 801]6 βδ γδίϊοῃ 
ἴθ ᾿ποϊυἀεβ 18 Ῥυγομαβθὰ (οοτρ, χὶ. 26; δίδει. 
χχνὶ. 28), [{πΠ0 Ὀ]οοά ᾿} ΟΝ μδΒ 1π 1861 8180 
86 ἘϊΟΡΠΔ] 1,98, Θηὰ (ὁ ρᾶσίδκε οὗ ΒΊΟΝ δ0- 
ΘΌΓΘΒ ἃ Ραγάομ υπϊο 116 εἰ6ΥΠ8}}.---ἴ 9 Ὀσχϑ δὰ 
Ὁ ΒΊΟΣ τῦϑ Ὀτθαὶς.-- - [ὙΠῸ 1 Ὶ. υκίηρς οἵ 180 Ὀσε δὰ 
88 ἃ ἴογπλαὶ ΡΟ δοῖ, ἃ μᾶσὶ οἵ [86 ΒΟΪ ΟΣ ΠΥ 
ΟΥ̓ 180 Βδογαπιδιῦ, ἰῃ δοοοσυϑῃοθ ΜΒ {Π6 ΟΧΘΙΙ 6 
Βοὲ ὈΥ Ομ γίβί, δἰχηϊβδοδηὶ οὗ πὸ Ὀσθδκίηρς οἵ 
Ομ νῖβε 8. θοὰν Ὁ. υ8. Τδο ουβίοτι ἱΒογοίοσο οἵ 
Ἰιαυίης {86 Ὀτοδὰ γοδαὰν Ὀσοϊζθῃ ρυὶ ὁ 186 8], 
88 ῥγϑοιϊβοὰ ἴῃ δβοῖὴθ δι ΌγοΙο8, ΟΥ ἰμαὶ οὗ 1116 
Βοιϊηδηΐβίβ ἰῃ ρυϊιης ἃ ΔΙῸΡ ὈΠΌΣΟΚΟΙΝ ἢ ἴδ 
ἰοπξαθ οὗ {μ6 δοιαταπ᾽οδηῖ, ταυμδὺ θῈ οοπάθεημςἀ 
8ὯΒ ΟΘΟΠΙΓΑΙΥ (0 ἴδ! ρῥτγοοοάθηὶ οὗ {π86 ΘδΧῪ 
Οσμυγοι. ἘΜΠ6 σου βϑοσϑίίοι 18 Β6ΡΘ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΕα. 
--ἰα ἱς ποῖ ἴ809 οοσασαπῃΐος οὗ [89 ὈΟΔΥῪ οὗ 
ΟὨσίδι 7---1ἰ 18. 6 αὐοδίϊου μογθ ψΒΕῖμοσ ἰμὸ 
σψοτὰ “Ὀοάγ᾽ 18 υβοὰ δραγαίν ον οὗ ἰμ6 ΟμΌχοΒ, 
ψ ΘΝ 18 ὑ86 θοαγ οὗ Οἰιχῖθί, 88 δοὴθ Ὑου]ὰ 1ἢ- 
ἰογρσοί ἱξ, Ὀοίἢ ΒΘΣΘ διὰ ἴῃ γον. 16. ΤῊΘ ρϑσϑ οὶ 
αἱ (μ6 ποτὰ ὁ Ὀ]οοα;,᾽ ἀεδοίάεΒ ἐμ18 ἴῃ {86 ποβδ- 
εἶνο, δίῃοθ ἔμογο 18 ποίιηρ ἴὰ ἰμὶ8 ΘΟΠ ΘΟΙΟΣ 
ψ ἰσὰ ἐδ 6 Ὀϊοοά οΔπ Ὀ6 Ὀπαογείοοα ἰο ΒΥ ο σα; 
ΠΟΣ ἰ8β ὑποσο διχῆ ἰπ {μ9 οοπίοχὶ ΒΙῸΣ σοπ- 
Βίχϑὶῃ8 ὯΒ (0 δΒιοἈ 88 ἰπιογργοίδιϊοα. “1 δρ- 
ῬΘΔΓΒ ἔγοιῃ (18 Ῥϑβϑαβοὸ ἰμδὺ (86 [ογ 8 ΒΌΡΡΕΟΓΥ 
85 Ὀ66 ἢ ἱπβίϊί ἱρὰ 88 ἃ Γοϑὶ σοιητ βίοι, δα ποὶ 
88 ἃ ΠΘΓΘ ΒΥ1Ὁ0].᾽ ΝΈΑΔΝΡΕΚ.--ὈΘοΘῦδ6 ΟἿΘ 
Ὀχϑϑᾶ, οὔϑ Ὀοὰγν τνθ ἴδ ΣΩΒΏΥ 8ΣΘ.---ὗτι εἰς 
ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν. Τὶ π ουἹά 6 παίατδ) 
(0 αϑϑυτὴθ ΒΟΓΘ ἃ Ρῥγοίδϑὶβ δῃὰ δὴ δροάαοβίβ, 88: 
Ὀδοδυδο ἰμβόσο ἰβ οὔθ Ὀγοδά, {πο ΥΟΙΌΓῈ ΔΙῸ ΝΘ 

88 ΤΩΔΕΥ͂ ὁπ9 Ὀοάγ.᾽ Βυΐ ἰο (μὲ8 1ὺ τουδὶ 6 
οδ]οοιεα, 1. Ῥαὺ] γοσῪ βοϊάομι ᾿πίγοάθοεβ ἃ ὑτὸ- 
ἰδ 88 Ὑ10} ὅτε (χὶϊ. 1δ ἔι; 64]. ἦν. ὁ, δγ8 ἀουθι[ι] 
68868); 2. ἰμ6 σουχθθ οὗ ἱμβουρμὶ που]ὰ ἱπ (Ἀ18 
ὙΆΥ ὃθ ἰπἰογγυρίοα, πὰ πὸ β]ιουϊὰ μᾶυθ Βεσὲ 8 
Ἰοχίοδὶ ραγϑῃί} οβὶβ, τ αἱ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 βυρροδοᾶ 
ὈΠΒΘΟΘΕΒΆΣΙΥ.---Ἴλὸ ὅτι, δεοαιδε, ΘΥ̓ΔΘΏΓΙΥ 18- 

ἰτοάπις68 δῇ διυζυτηθαί ἴοΥ ἰδ Ἰοδαΐηρς μου ρμί ἴὰ 

86 ῥγευίουδ τϑσβε, υἵζ., ἰμαὺ ἰμ9 Ὀγεδὰ 18 [86 

δοχϊατη πίοι οὗ ἰλθ οὰγ οὗ Ομγὶβί. Ταὶθ 18 εβίδ- 
Ὀ]διοα Ὀγ ἐμὸ οϑεοὶ ῥχοάυοοα ἴῃ {86 Ομ γβιῖδῃ 
οοπδοϊουδηθδα ἰπσουσὰῃ ρανίδα κίηρ οὗ (89 ὈΓεδά, 

ἰδδὲ ἰ8, ἐμ9 υπίου οὗ Ομγ θί θη ἴῃ 916 Ὀοάγ, 88 

ἃ σομαρὶοχ οὐζδπίο γοἷ6. ΤΆ ΐβ πίοι 8 στουπάεὰ 
πὰ ἴλ6 715οὺ ἰμδὺ ἐπ Ὀτοδὰ ἰδ 89 γϑγὶ 1816 οοῖ- 
τηπΐοι (κοινωνία) οὗ πὸ Ὀοὰγ οὗ Ομγίδι. Τλθ 

Βϑοῦϑιηθηίαὶ Ὀγοδα 18 ΒΌΟΙΒ 8 ἸΏ08}8 ΟὗἨ ὉΠΙΟῚ ἸῺ 

ΒΟ ἴᾺγ 88 ἰΐ πιοεάϊαίοβ (86 [6] οὶ τ (ἢ 18:6 θΟΟΥῪ 

οὗ Οσἰ δὶ, βαγγοπαορθα ἰοὸ ἀθδίῃ ἰπ Ὀ6 ΒΑ] οὗ 8]}, 

δηὰ Ποποθ, ἃ ᾿ἰνίηρ ζ6]]ο ΒΡ τὶ ΟἈγὶβὲ 186 

ϑανϊουῦ οὗ 41]1.. Βυΐ ἐπ οἀυοίΐπα ἰμῖ8 ἀγρυτοεδὶ 
ἔτοσα ἰδ ἰοχῦ, γγ16 δ΄Γ6 ποὺ ἰ0 ἰδῖκθ (0 ΟΧΡτοδδὶοΣ, 
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“089 ὈΓΟΔα,᾽ 8.5 Ρδγδὶ]6} ἴο ἐμαὶ οὔ οπο Ὀοάν,"» 
τολκίης ἰμθῖα ὈοΌῃ αἰΐκο ἰδ 9 πομιϊηδίΐνοϑ αὐτοῦ 
“46 δα, τοηδουϊηρ (6 βθηΐθποθ [88 ἰδ ΕἸ. Υ͂. 
ἀ069]: ““Ὑ10 8ΓΘ Οὁη6 Ὀτοδά δηα οἠθ Ὀοάγ,᾽ Ὀο- 
68.836, ἢ ΤῸΡ Ὧ0 οἶον γοϑϑοῦ, ἰὰ ὑπ ποχί 868- 
ἰοθδοα σαϊοὶ δαάισοβ ἃ ῥγσοῦ οὗ ψπδὺ 18 ΒΟΓΘ 
δβιαιοά, “οὔθ Ὀγοδαὰ᾽ βίδη48 ἴον 6 Ὀτοδα οὗ ὑδ9 
ΒΌΡΡοΡ, ὙὨῖϊθ ἐς πο γὸ σοῦ θ0 ἃ ἤσιταίϊγο 6ὁχ- 
ΡΓοϑϑίου ἴοῦ ἴδ υηϊΐν οὗ δοϊΐονοσθ, ᾿.8ὲ ἃ5 
“θοῦ 5, Τη9 εἰς ἄρτος, οπὲ δοάψ, ταιυϑὶ 
ἐπογοίογθ 6 δ θῃ 9 δὴ ἱπάἀ οροπάθηϊ οἶαυ8ο  Ἱἢ 
ἐστίν, ἱα, Βα ΟΡ] 16. Τὴ γοϊδιΐοα οὗ {110 ἔνγο οἰδ568 
(9 π|ὶ'}} ὈῸὸ ΘΙ ΠΟΡ (μι οὗ ἃ ΘΟΙΙΡΑΓΊ8ΒΟη : ὁ 88 
(δογο ἰ8 ὁὯΘ Ὀγοδα, 80 846 ψὸ ΟὯ6 ὈΟΟΥ,᾽ οὐ ΠΟΥ͂ 
π|Ὶ βἰδηὰ τοϊαίθὰ δ8 οϑυβ80 δηϊΐΪ οἴἴωοι: Ἥβίῃηοθ 
(δεῦθ 18 οὔθ Ὀγοδά, ὑπο ΓΘ ΌΓΘ ΔΓΘ Ὑ6, (6 ΤΔΏΥ, 
086 δοάγ.᾽ [80 Μογοῦ δηὰ Ἠοάγο, αἷ8ο Ηδι- 
τοοαή, μοσῖτο, Εἰ ΓΌΥ, σα νη, Βοσζα, Βοηροὶ, δηὰ 
6 ϑ'γτίδο τογβίοῃ ἢ Ὀυὰὺ ΑἸΐογα, ϑίδηϊοῦ δπὰ 
Ἠονάβποτε ἢ δάδπογο ἰὸ ἰμο Εἰ. Υ. ΑἸίογαὰ βαυβ: 
“ἤογο οὔθ Ὀτοδά ὉΥ [16 Δ5858ἰτηϊϊαίϊου οὗ (μαὶ 
088 Ὀγολα Ῥδτίδικοη.᾽" “Βα {π|8,᾽᾽ Βαγ8 Ηοάχο, 
“ἶᾳ (0 πιὰ κὸ ἐπθ Αροϑβίϊο ἰδδοῦ τποάθρη Ῥῃγϑὶο- 
Ἰοαῦ "].-- -Ἐμὸ δῦονο τοπάδγίηρ ἰβ οοηδυπιοα ὉΥ 
πἰδὺ [οἰ οννΒ,---ἴοι νψ'οθ 811] ρματίδϊὶςθ οὗ ἴμαῖ 
οὯθ ὈτΘ88.--(ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχι.). 
Τεθ ἀραῖϊα ἰδ νατγίουϑ υ οὀχρίαἰηθάὰ. ἯἯθο Ι,ΒγῪ 
δἰ 0 ἔα κα ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου, ἤγοπι ἰλαὶ οπό ὀγεαΐ, 
86 ἰΐ6 ἀἴγθοῖ οὈ͵θοί οὗ μετέχομεν, ραγτίαζε, δηθὰ 
τοδά ἴπῳ 186 Εἰ. Υ. ἀο65]7: ““Νγὸ 8}1} Βαγθ ρατί ΟΥ 
Ραγίϑίικο οὐ ἐμαὶ οὔϑὸ Ὀγοδά "---πϊοῖ 8 ΘΟ ΓΑΓΥ 
ἰο ἰδ οἴιοτνῖϑο π᾿ οτιῃ σοπϑίγιοίίοη οὗ μετέχειν 
(σοὶ τοαυΐϊδοθ [ἢ 6 αοη. οΥ (6 σου. δἷϊον ἰν), 
δηΐ πιδΥ ὃὉ6 δοσουηῃίοα [ὉΓ ὈΥ͂ Βυρροβίηρ ἐσϑίειν, 
οὐ κλᾶν, υπδογϑίοοα. ΟΥ ννὸ ἴὩΔΥ, 848 ἴὼ τὸν. 80, 
ΔΚ τοῦ ἑνὸς σώματος, οὗ (ἠδὲ οπε δοάψ, Βαρρ]) οα 
ἔγοια 6 δοηπέοχί, {μ6 οὈ͵θοῖ οὗ μετέχομεν, ραγίαξε, 
δη τοχζαγὶ ἐκ 858 οχργοββίηρ 6 σᾶϊι86 οὗ βιιοἢ 
Ῥλγίδικίηρ, τοπάοτίηρ ἰὸ δεσαιδὸ οΛ Τθθη {δ9 
εἶδ. γουϊὰ 6 8ὴ οχρ᾽δηδίΐϊοη δηὰ σοηῆτγιηδίϊ οι 
οὔ σπδὶ ργοσθάοβθ. [80 Μογοῦ; δυὺ {1118 566 πὶ 
δε δεϊαὶ δὰ ἔαν-εἰοδοα, ἀπὰ 15 δΟΒΙΓΑΤΥ ἰο 41] 
(δ6 γτογβίοηυϑ δηὰ {6 πη) ΟΥ̓ οἵ (ἢ 6 οοιηπιοπία- 
ἰοτα. [Ιἰ 19 Ὀοίίον ἰο δάορὲὶ ἰδ 6 σομῃπιοῦ χα πάδθν- 
ἴ4]. “1Τδ6 “Βοαγ οὗὨ Ομ νῖβί,᾽ οὗ ὀουγβο, 18 ἐο ὈΘ 
δοησοϊγοά οΥ͂ Βρὶ ἰ (}}}}γ.; (πὸ 1άθ8, ἱμογοΐογα, 18 
ποί (π6 δδῦλθ 8.5 ἰη δὶ ργοοθᾶθθ Τὴ τησαϊαιης 
ἰδουσϊ Ὀδίνγθοι ἐμ βίαιοπιθηί, ἰπδί {86 Βδογα- 
τοϑτὶ οὗἨ ἰΐ6 ΦΌΡΡΟΡ οομμπϑππΐοαίο5 ὑῃ6 ὈΟΥ δηὰ 
(86 Ὀϊοοὰ οΥ͂ ουὐν Ιογὰ, δηθὰ {π6 βἰδίοίηοηί, ἐμ δὲ 
ἰδ. σατο 8 ἐμ ὈΟάΥ οὗ (μ9 Τοτγά, ᾿δ {μ}8, ὑπαὶ 
ἰοάϊ τ υ515 ὈΥ οοἰ Γαίης (ἢ 9 ΘΌΡΡΟΓΡ δοτὴθ ἰηο 
εοσυηΐοα τνἱῃ ὁδοῖ οἶμον. Βινοδὰ δπὰ νἱ ηθ 
δῖ ἰο 19 ΑΡοϑέῖ658 υϑΐοϊθβ ἐβγου σῇ Μϊοῖ ὁοπι- 
παπίου ψὶτἢ Ομ νῖδί ἰθ ΓΘ] 11 64.᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ. ΤΠ6 
ἀροϊαταιΐίοα, 4“ ἐπόγο 8 ὁηὴ6 Ὀτοδά,᾽" ΟὈΪ  χ6 5 ὺ8 ἰοὸ 
δοηδοῖτα οὔ πὸ Ὀγοδὰ δἱ {86 ΒΌΡΡΟΡ 88 ὁπ Ὑ80Ϊ6, 
Ὑὰοίος ἰὲ ἰα οπ6 Ἰοαῦ ἐμαὶ ἰα ὈΓΟΙΚΘΏ, ΟΥ ΒΟΥΘΡΑΪ. 
Βαϊ (μ18 Θφηθη 688 ἰοδἀθ υ5 ὈΔοῖ ἴο 1Π9 κοινωνία οὗ 
(86 θοάψ οὗ ΟΒτῖθί 88 118 στουπά. ---ἰῃ τον. 18 τὸ 
Βατο ἃ δοσοη δ ΒΠΔΊΟΖΥ ἰοὸ ῥσοόῦθ [9 Ὀπδ0:180]6- 
Βὲ85 οὗ Ομ να ἴ δὴ ραγίδ κίηρ οὗὨ ἰἀοϊαίγουβ δ] Γ 
[ξοπια. [τ 6 ἄταν ἔσο ἰδ 7 νὰ ἔδδδβίβ [0]- 
Ἰονίης δδογῖθοο.---Βοῃ ο]ἃ Ιδταθὶ δἷϊοσ ἴδ 
δοαῖδ--.-.Ὀ ἕ Ἰσραὴἣὴλ κατὰ σάρκα, ουθ 1466; πο γο- 
ἴοτο νι ποαὶ (86 δυίϊοϊο Ὀοΐοτο κατὰ σάρκα. ΤῈ6 
ἀεοϊρηδιίου δ ἰπ σοπίγαδὶ (ἢ ἰδδὶ οὐ “18σ8οὶ 
δῆοτ (Βὸ δρὶ γῖί " (οοπιρ. Βόοτα. ἱϊ. 28; 64]. ἰν. 29; 
Ομαρ. τὶ. 16) ; ὁ τοϑθϑῆβ ἐμὸ [βσϑοὶ τ μοὶ 18 80, 
Βοὶ ὉΥ νἱσίπο οὗἩ δ Ὀἰνίηο βρίγ 8] 11ἴὁ δυϊ βίης 

ὕγους ζα ἢ (6 4]. 111, 7), θὰ  ὉΥ παίαγαὶ ἀσβοοαί, 
--αὲθ ποῖ ἴδοβθ ννδο θαῖ ἴδ Βδοσὶῆοϑθη.--- 
[ἡ 4.. (λο86 ρατίβ ἡ ῖο ἢ ΓΘ πὸί βου βσθὰ, ΕὌΡ 
ἐμο Ῥυϑδοίϊοα οὗἩἨ δδίϊῃς (86 τουδὶ μάθν, τ] ἢ τ 
Ἰοῖῦ δου 9 ρμαγὶβ βρϑοϊδοά, 1,6ν. 111. 8, τγοῦθ 
οβοτοα υ}, ἂν} (θουι. χὶϊ. 18; χνὶ. 11).-ρᾶτ- 
ΚΑισθυδ νυ 1} Δ18Χ7 ---κοινωνοὶ τοῦ ϑυσιαστη- 
ρίου ΤΑ Ὧθ ἰηἰογργοίθα οἰΐμ ον, “ δββοοίδίβ οὔ (88 
αἰίατ,᾿ ᾿παϑιθο 88 (ΠΟΥ Βιδτοα (6 ἤ68} οὗ {δ0 
Υἱοῖπι οὔθογοά νυ} (86 αἰίαν (οοτρ. ἷχ. 18); οὐ: 
ῬΘΥΒΟΏΒ βιδπαϊΐηρ ἰη σοπητηυπίοη 1} ἴδ 6 αἸίατ, 
ἢ. ὁ., ἴῃ Γοϊ σίου σοηηθοίΐοη τὶ (ἢ ἰΐ, πα βιη6 ἢ 8.5 
{1 ζοβίϊναὶ δοαυϊγοὰ ἃ το] σίου βἰχηϊσδηοο ὮΥ͂ 
118 Σοϊαίίοι ἰο 11. Ὑμογοΐοτο ἰὑ 18 89 ἀοθ8 ποὲ 
ΒΑΥ͂, “ῬΑΓΙΔΚΟΥΒ τοὶ ΟἈοά,᾽ ὌΥ σψὩϊσ ΟὨΪΥῪ (89 
ΙἸΆΟΤΘ ΚΘ ΠΟΣΆΪ σοϊητηυΐοη σουϊὰ δ ἀοηοίοα, 
Ὀαΐ ποὶ {1118 βίγϊοίθῦ οὔθ (Μογοῦ). Τὸ βυδ]οΐπ 
ἐΠοΡοῖονο “τὶς ἢ Οοα,᾽ 15. ποϑαΐϊοϑβ δῃαὰ ὑπϑιϊὶὰ- 
16. [δ] οΥ 8878 0ῃ6 Τοῦβοη ΠΥ 6 ἀἰὰ ποῦ 
ΒΥ “ὙΠ αο4;,᾽ τα ““ οἰ Ὀθοδιι89 δοΙητη- 
πίου τὶ αοὰ μψὰ8 ἰοο δἱχὰ ὁ ἐπουριιὺ ἴο 6 
Ὀτουρδί ἀονγῃ ἰο {π᾿ αν οὶ] οὗ {Π 8 τηϑγθ οαϊναγα 
ΘΟΥΘΙΔΟἢΪΑ] οὗ ἰδ ΒοΒΉΪΥ [5τὰο]." Βιιῖύ ἷ8 Ἰάθα 
16 οοηϊνδαϊοίοα Ὁγ Βοπι. ἰχ. 4, δ. Α8 Ηοάραο τνο}} 
Ρυΐβ ὃ: “Ἴὸ αιοϑοίοη 18β ποὺ 85 (0 πο Ἰηἰδηίϊοη 
οὗ ἐμιὸ δοίοσϑβ, Ὀυὶϊ 85 ἰο {μ6 ἱπιροτὶ οὗ {Π6 δοῖ, δπὰ 
85 (0 ἰΠ0 ἱπῃίογργοίδι οἢ ἀἰ  ΟΥΒΔΙΪΥ ρυΐῦ ἀροῃ 10. 
Τὸ ρῬατγίαϊκο οὗὁὨ ἃ 799 15} βΒδοῦῆοθ ἃ8 8 βδογίῆοο, 
δηά ἰῃ ἃ ΒΟΙΥ Ρἷδοθ, τν88 δῇ δοὶ οὗ 7 8 πγοΥ- 
ΒῃΐρΡ. ΒΥ ΡΔΥΙΥ οὗ γϑαϑοπίηρς ἰὸ ραγίβϑκα οὗ ἃ 
Ποαι μΘἢ Αϑοῦϊῆοθ 88 ἃ βδογίῆσο, δῃὰ ἴῃ ἃ δΒοῖγ 
Ῥίδοθ, 8 δὴ δοὺ οὗ μϑαί θη ἡγυβῃϊ.---ἶἰὖῦ ποοὰ 
δαγάϊν Ὀ6 τοιηλυῖκοα, ὑπαὶ ὑμ}8 ραϑϑαζο αῖνθθ ΠῸ 
ἐτουμπᾶ ἴον δ ορίπἷοπ ἰμδὺ {μὰ 6 ον Β ΒΌρΡΡΘΓ ἰ8 
ἃ Β8οΥγ)ῦοο. ΤΠ15 18 ποὶ ἰδ ροϊπὲὶ οΥ̓ ϑ δοπιρατὶ- 
8οη᾽ὔ.--ἰὰ νοῦ. 19 9 ἄγανβ {86 δοποϊ υβίοῃ ἢ 
ἢπ8 Ὀ66Ὲ αἰταίηςς αὖ ἴῃ (ἷβ 8010 ὀχροϑί Ϊ0Ὲ.--- 
ὍΔ αὶ τ᾿ 91 δὰ 1 Βαυϊηρ 7 ---ὶ, δ... “ ψ ἢδι 18 ἢ 6 
γοϑα]ῦ ἰὸ ψΐδἢ 1 ἀπ σομιϊη ἢ ΗΠ Ὀοχίη9 ἢ 8 8ἢ- 
ΒΟΥ ὈΥ τορυάϊδιὶπς δὴ ἰπύογθησο τυ ἶσὰ ταϊρὶ 
ὍῸ ἄγαν ἴῃ σοπιγδαϊοίίοη οὗἨὨ 18 βίαϊοπηθπὶ ἴῃ 
Υἶ. 4. 18 ἰἰ-ποαῖ τυδαῖ [5 οοτσοᾶ ἰῃ βδοσὶ- 
Άοθ ἴο ἰᾶο]π ἰα ΘῺΥ τίη β 7---ὶ ὁ., ῬΟ9805565 
τοα] γ, 18 νου Δ Ὁ1]6 δοβἢ σοηβθογδαίθα ἰο 8 σοὰ --- 
οΥὐ ὑπαὶ δὴ ἰᾶο] 5 ΔῊ τ ΐηρ 2---ἰ, ε., Ἦδ5 
Ὀοΐης 88 ἴΠ6 γ ΥῪ φοά τ ϊσὰ {}10 ἀοαίμ η ἰπιαρσίηο 
(ΘοτΡ. ΥἹἱἱ]. 4 6.) ; ον, ομδηρίης {80 δοσθηὶ δπὰ 
τοδάϊηρ εἰδωλόϑυτον---εἰδωλόν τι ἔστιν, 6 πουϊὰ 
ΒΆΥ: “πα ὑπογο ἰδ ΔΌΥ ἰ(.0]-ΟΥΘΥΙΠΖ, ΟΥ δὴν 
140] --- πϑδιιοῖγ, οὗ {89 βοτί στηθηιϊοηοα 7 Βοίὶ 
οουϑίΡυσίίοηβ διηοιπὺ (0 ἐπ 6 δδιηθ (ϊη9.--Β αἰ 
[ἡ. δ., “παΥ, θυ; ἰμἰ8 οἰ] ρὲ οὗὁἨἁ 89 ποραϊνθ 
ἴα θα ὉΡ ὉΥ ἀλλα, 18 Τουπὰ ἰῃ οἰαδβίσαὶ ατοοκ]. 
--απὰ ποῦν ΟΘΟΙΏ68 ᾿ἷ8 αἰτοοί βίδιθπθηί---ἰ δῇ 
τρδαῖ τοΐϊηρα ΠΟΥ οὔοχ ([ἴ ἰ6) ἴο ἅονὶ]α 
δηᾶἃ ποῖ ἴο Θοῦ, ἴΠ6Ὺ οὔοσ (ἘΠ 61).-- 0 
ἰοχὶ 8 αυοἰϊρα ἔγοιῃ {80 χχ, νογβίοη οὗ θϑιὶ. 
χχχὶϊ. 17, δὴ Βοθῃ8 (0 Ὀθ0 δαἀάἀιορά 88 δυΐδο- 
Υἰϊδτῖνο Ῥτοοῦ οὗὁὨ ἢ͵8. ροϑι(ΐοῆ. 8469 αἷβο ΒδυΌ ΟΣ 
ἦν. 7, ϑύσαντες δαιμονίοις καὶ οὺ ϑεῷ: ἮΠ 8 τηθδΔ- 
ἷῃς ἰδ: “Τ8. 1 δ, (δὶ γὸ ὈΥ Ραγίακίηρς δὲ 
Βοδίβοη 8} ἔδϑίϊναθ δοπμθ 'πίο οοτηαμαπηΐοη τὶ 1 ἢ 
ἀον]β; υδὲ 825 ψὸ ὑβγουσὰ (6 Ὀτοδὰ τ Π1Ο ἢ ὁ 
ὈγοΔ οομθ ᾿ἰηΐο δοπιηυπΐο τ {δ ὈΟΑΥ͂ οἔ 
ΟἈσῖδῖ, ΟΣ 88 (86 [βγδ0} 198 ὑβρου ἢ {Ποῖ} βδουὶ- 
δοὶα]} 6458 ΘοΙηθ ἱπίο δου πίοι υνἱϊῖι (86 Δ] αν, 
ὦ, 4., ΟΥ̓ ἀοὐ δ βαποίπθατγ." ΒΒοίοσο οσχρ δὶ πἰης 
ἢ 56}7, ἢότονον, οἡ ἰλ6 ροϊηί ὑπαὶ (6 ΒοδΙ 6. 
ἸΒἢ Βββοσι σθβ ἢ ΒΘ. (080 968818 Το γα 60Ὲ.- 
πθοὶοα, ΟΣ οἴδογοά, ἴῃ ζδοί, ἰο ἀ6Υ115, μα ἰπϑιοαά 
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οἵ ἀτανίης ἷ8 δοποϊυπίου ἀΐγϑοι γ, μ6 ϑἰαδίο8. 1 

ἴῃ [6 ἤοστῃ οὗ δὴ ἰηὐυποιϊοη--δὲὴηὴᾶ 1 σνου]Ἱᾶ 

ποῖ ἴἰμδαῖ γοὸ βδουἹᾶἃ μΒανθ οουιιυ οι 

τὶ ἄον ἑ]6---ἰλο τ ΥΥ (δἰ Βὸ ψουἹὰ οοηγιοί 
ἱποπὶ οὗ ἀοϊπρ--- πὰ {6 .6 δβϑβί τι ἃ ὕθββοὴ ἴῸΓ 
(15 ἴὰ (δο Το]]ονίης, νυν. 21, 2.).---ϑυο 6 Θ0π- 
οοἶνο ἰο 6 {πὸ Ἰοκίο οὗ [9 Αροϑὶ]ο (88 Οβίδῃα θυ 
διὰ οἰϊιεγθ). Βυὶ Μογον υπάοτγδβίδηαβ ἰὰ αἰ βογ- 
δύ᾽. Ηο δηά5 ἴῃ νυν. 106-18, ἃ 7υϑι8δοδίϊοι οἴ 
186 ναγπΐης ἰπ τον. 14: “ ΕἾδο ἔγομπι ΣΟΙ ΔΊΣ ;᾿ 
δηὰ ἴῃ σογ. 19Γ., ἃ σορυάοιίοη οὗ δὴ ἱπέογθη 9 
ὙΠιὶ σι παϊχξ 6 ἄγαν  ἔγοτι 9 ΔΠΔΊΟΘῪ οὗ {86 
ον θα βδου βοῖα] ζοβιϊγ αὶ (τ. 18) ; Β᾽π060 ὈΥ {818 
ἢ6 Βοοιηρὰ ἰο δα πον] οὰμο ἃ νοῦ 8 Ὁ}]9 σοιητη απ] 0. 
τὰ {π6 κοάδ Τὴ 9 Βοδίμθη δ] (Δ -Βοσυΐοθ, δηὰ 
αὶ (μἷ8 αἶβο {π6 δοίυ] ἀἰνὶ πιὶν οὗ [86 ͵40]5 
ψογβῃϊρροα ἴῃ ἰΐ.---ϑῖποο (μ9 1468 οὗ οΘοταπ ΐ 0} 
τοῦδ [πγουρὰ ἰμ6 016 Ῥαββαχο ἰοὸ τ}. 21, ὑῃ9 
Ὦγβι οχροεί(οη οὗ {δ οτάου οὗ ἱπουρσμῦ τον δ 
{πη 86 ργϑίθρομῃσο.---Ἴ 9 δαιμόνια, ἀεπιοηδ, ἴὸ τ ΒΟ 
180 Βοδί!ιθη βδογὶ δοϑά, δγὸ πού ἐπι ΠΑ ΥΥῪ ρο066--- 
βυ Ὀ-ἀοὶ(ο8, 88 ὁ ΟΤΟ; ὉὈσί, 88 8 Βθ6ῃ Ὀοί ἔΣΟΙΩ 
1.0 οσοππῃοοίΐοῃ δὰ ἔγομη {116 υπϊΐοσι ὑδδ9 οὗ 
1Π0ὸ ΧΧ. δὰ ἰμὸ Νον Τοβίδπιοηί, {ΠΟΥ ΔΘ ΘΥ]] 
Βρ τἰ8, (86 σἱοῦ οὗ σοπὶ 18 διάβολος, αἱαδοῖεδ, 
ἐλε ἀεουϊ. 1 οχρυοββίοη ἰπ Αοίβ χυύϊὶ. 18: “" ἢ9 

, βθοπιοῖα 9 6 8 Βοίίοτ ὕογί οὗ δίγδηκο κοᾶβ,᾽᾽ ἰβ 
δαερίοα ἰο 119 υβηχ6 οὗ 8ὸ αγϑοῖκβ [ὉΓ [86 νγογὰ 
δαιμόνιον 8 οιηρίογοα ὈΥ ἱποπὶ ἰῃ ἃ δορδΓ- 
εἰνοὶγ ροοά δ6η890, ἰο ἀοποὶθ ἰμ6 οὈ͵οοὶδ οὗ {μοἷν 
ὝΟΥΒ.1Ρ}. “1 ἴδ ῬΓΟΌΔΌ]Ο ὑπαὶ ἱῃ οτάον ἰοὸ δχ- 
ἘΠῸΪῚ (86 ΔΌΟΙΙΣ ΘΌΪΘΏ 688 οὗ 4}} ματι οἱ ρα οἢ ἴῃ 
ἰά0)- ττουβδῖρ, Ῥαὺὶϊ θα σηοαϊΥ οἴο86 85 ΟΧΡΤοδ- 
βίου, τ οἢ ᾿πἀθο4 διηοης ὑπ 6 Βοαί μη τὰῶβ ὑδοὰ 
ἰο ἀοηοὶθ ἐμοῖς ἀδἰεἴ68, θαὶ το δοης {86 99078 
Δ᾽ ΔΥγ85 ἀοδβί κηδίρα οΥἱὶ βρὶ τ ϊ8.᾽ Βεναπῖ. Τὸ σο- 
ξατγὰ Βοδι ὁ πάοτπλ 88 {0 ἀοΥἹ}}5 Κἰηράοτῃ, ἮΔΘ δ 
τηοὰθ οὗἩ ἰδουχῃί Ῥγϑυ δι] ηρς διθοπς (80 δοοϊοηὶ 
Ομυγο, δηαὰ νν6}} ουιη θα (οοπρ. Οβίδπαοσ, ῥ. 
4δδ1.). Ἧο, {Πποτοΐοτο, πυυθὲ σΟΥ 8. Ώ]Υ αἀἰδιϊσιυ θὰ, 
ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ Π 0 ΒΡ ΘΓ οὗ {μ6 Ηο]] θη τοὶ ζίοι, 
Ὀοίννοϑη {Π6 ορί πίοῃ δπα ἱηϊοηὶ οὗὨ ἰάΔ0] ΟΥΒΕΙΡ- 
Ῥ6ΓΕ, δηὰ {πὸ ΟὈ͵σίγ6 ρον 6 ΓΒ δοί8}}} οροσζαίηρ 

Πο πέγο ρίτο βίδ]Υ5 ἰημοπίουδ δηὰ ὙΔ] ΠΔ0]6 ποῖθ 
Φηϊίτο. “Ῥτοπι ἰἢἰη ἨὨΐθ πηοδιιίπας πα6 οἴοῃηῃ ὈΘΘΏ 
δθη ἴο ὃθ (δ᾽ηδῖ, αΙ(δυῦ ἢ τη ραγίίον αν ἀἰν] 166, 86 σοῃ- 
οοἰνγοὰ ππάον 6 πδιηθα οὗ ΦυρίίοΥ, θην, εἴσ.. ὙΤΟΓΘ Πλθ 0 
δοίίοπδ, γοῖ ἔπογθ ὝΘΥΘ ΤΟᾺΪ ΟΥ̓] δρί γι, γὯῸ ππᾶὰοῦ (ΠΏ οδ0 
ὨΔΠΊΘΕ, ΟΓἩὨ ΪῚ [0 σΟΏΘΓΑΙ θγβίοπη οἱ ρδρβδὴ μοι γιποίθτα, ὕθ- 
φυ! δὰ τΠθπι ΑὙΤΆΥ ἴγοπη ἴπ6 ἴσο Οοά. (8ο "ει. χονὶΐ. ὅ, πάντες 
οὶ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια). βυ οἷ σοΓία ΠῚ 84 [Π6 ΖΘηΘΓαὶ 
Ἰο]}]} 6 οὗὔὗἨ 19 ϑεγὶγ ΟἸἩ τί βιίαθδ. Βη [6 Βίγοηςς ἀοοϊαγητίοη 
Ἴμ ΥὙἱ}}!. 4, ταϊ ογηϊδα ΓΘ ἴἢ νοσεο 19, οὗἩ 1Π|6 ἩΠΓΙΟΡ Ὠοπ-Οχίδί- 
ΘΏ09 οὔ [86 Ὠδαῖθμ 6 ἀἰν ἢ ἰ|686, Γοπάογο ἰἰ δαίου ἴὸ πηδοταϊδη ἃ 
εἰ πὸ 88 ἄλϑὶ τπδὲ ἰὼ {πὸ πιὰ οὗ π Ποδῖϊθη βδογίβοοτγα, 
ἩὙΠΑΐονοΥ βίἰΔῃ5 τη τΐηἰς, 1Π0 ΘΆΟΡΙἤο08 ὝΘΓΟ ΓΟΘΙΠΥ 
τηβὰθ ἴο ἰῆοδο Ὑῆοπι ἢ ΟἹ Τδοίαπηθηῖϊ ομ]]ο δαιμόνια. 1. 
16 [κα ἴδοϊ ἃ ΡΙίδυ οὐ 1.6 πογὰ δαιμόνιφν. 1:6 Ὠολίπϑη ΟΥθοκΒ 
“ ἴῃ Αεἰς χυὶΐ. 18, 1π 6 ΟἿΪΥ ὙὮΘΓΟ ἐξ ἰδ δὴ πδοὰ [ἢ 

10} 164] ατροκ) ἐπιρὶ ουϑὰ 1 δ ἃ ΖΘΏΘΓΑΙ πογὰ ἴον "θ  νἱηΐν, 
διὰ ΠΊΟΤΟ ΘορΘΟίαΠγ ΓὉΓ ἰποθο όΓοοδ δορὰ ἱπίογίου αἰ νἐπἰ εἶθ5, 
ἴο τ ῆοτ δ[οπο (κοσογάϊΐπρ ἴο ἐπο οὶ οὗ οἵ (ἢ6 ἰαΐοῦ δρο), 
8Β0ὰ ποῖ ἴο ἴδ διργοῖηθ γυΐϊογα οὗ ἐδὸ πηΐίγνογθο, δδογίἤοθα Δ 
διιο ἢ πόγὸ ἀπ. 6 Ἡτίτογδ οὔ ἴη6 Νὸν Τοκίδιϑηὶϊ δηὰ ἴ}10 
ἶΧΧ., σα Ἐπ οἶποῦ πδηὰᾶ, δἰ γῆγϑ 866 11 οὗ "οΥἱἱ ἀθιηομα, 
διιδουσὴ Ὥόνοῦ, ρογδρθ. στον δροακίπα. ἴοσ ἔδο δὐΐδοτ 
οἵ οΥἱῖ, τδο ἰδ ολ]οὰ δπιρ ες 8}}γ “ Βαίλη,᾽ οὐ ἔπο ον]. 
ΤΕ ἰδ ὉΥῚ ἃ πηΐουῃ οἵ ἔποδο νο τηθαπΐηρδ ἐδαῖ [0 δοβο οἵ ἴδ 
᾿μαωμ Ὅδην Ῥγοάδπαοοὰ, Ἴὴ6 πογὰβ οἱ θοιῖ. χχχὶϊ. 17, ἐγοὶν 
σϑογ 6 ἐμοὶ αἰδίο, ἴον ουϑὴ δοοορύϊΐηᾷ (ὁ τποῖν οὔσῃ σΟὩ ἴδ6- 

κἴοι, ΡΗΙ 1 ἃ ἀϊ ἴογοης δοϑβο, που δδογίβοο ἴο ἀδϑβοῃβ.᾽ 
Α οἰπιί!ασ Ρἷαυ οὐ ἐῆθ διῆϊὸ πογὰ, δ ἐπουρὴ ἴοτ ἃ ἀἰδοτοηὶ 
ΟὈἠθοῖ, ΟΟσΌΓΒ ἔπ [869 ΑΡΟΪΟΚΥ οἵ ἀοοταῖθα, Ἥδογο ἢ6 ἀοίδη δ 
δἰπιδοῖ αραϊπδὲ ἢ οἴδεέρο οὗ δεμοίδε, ὁπ ἐπ ατοιηᾶ (δαὶ 
9 Ρο!!ονοὰ ἰπ ἃ ἀθέθομ {ἀπεμόντον}» θὰ ἐποὶ ἀδδιοῦ (δαιμό- 
μια) Ὀοίηξ Βοῃ5 οὗ βοὰβ (θεὼν παίδες), Β6 πηυδί ἘΒοζοίοσο Ὁ 
ΒΟ οΝ οὐ κοὰ ἴο Ὀ6᾽1ογὸ 1 ἴδ χοὰδ ἐδεζηδοῖγοα 

ἴῃ Βοαϊμοηΐβια, Ὑ] ἢ; οὐίαἰϊηφὰ Ὠἰνγίηθ ΠΌΠΟΣ (α 
{ποπιϑοῖνοβ ὈΥ ἀδιϊκοπίὶηρ (ἢ 9 ᾿υμδη τη. Βαϊ 
1 του θ6 ΨΒΟΙ ΔΙΌΙΓΑΥΥ, ΤΟΥ͂Θ ἨΠΟπ0 ἀϑογί ὃθ 
ἰο 86 Αροβίϊθ ὑπο :άθα ἱμαὶ (86 οδδσίῃ κϑ οὐὗἁἉ ἰὴ9 
ποϑίμοη 6ΓΟ ργοβθηίοα (0 ἐδ9 ἀοΥ]]β 'π 80 707 89 
{8686 Ρεσβυδα θὰ (9 μοδίμοῃ ὑδβωὶ ὑμοσθ δ κοΐὰβ 
ἰο ὙΒοπὶ Βδουΐῆοο8 τηυϑὲ ὃ6 οὔοΓοά, ἴῃ ογάοσ ἰο 
τοοοῖγο ἴο ὑποπηβοῖυοθ ὑπάθν {86 πδη}8 οὗ ροάϑ, 
Ὀινίμθ τΟΥΒΡ δῃὰ βϑδογίβοοι (Β οἰκοσι).-- - 6 
“ {6]οτγβὶρ τὰ ἀθν118᾽ το δ6 πτου]Ἱὰ ποὲ 
μδνθ ἰβότῃ ΒΟ], ττὯϑ Ὠοΐ Ἰπ ΤΟΥ 8 ΘΥτΩΟ]1]ς οΠ6, 
Ὀυΐ δὴ δοίυδὶ ὁη9, ὈΥ πιθδὴδ οὗ νΐοι (ἤν που]ὰ 
ΘΧΡΟΒΘ ἐμ βοῖγ68 (0 ἐμοῖς δογτυρίΐης δ δῃσε8 
(οορ. Οδβίαπάθσ, Βοηρε][".---Τ]1Ὸ νεῖ ἠυδὶ εχ- 
Ῥτοββοὰ μ6 ρτουπὰβ ὕὑροὴ ἐδ 9 ἰσγϑοομοῖ]δ Ὁ] Ομ 688 
οὗ ἃ ρασιϊοἱραϊΐοη ἱπ δα Βοηΐδὶι ζθδι να], τ ἢ οἃ 
ἱηγοΐγο δομπίοη ὙΠ ἀον 8, τὶ} ἃ Ῥασίϊοὶ- 
Ῥαϊίοῃ ἰπ πὸ 1ογὰ ΒΒ Ξβυρρον.---Ἴ ὁ οδῃδοῖ.--- 
ΤῊ ΠΑΌΠΠΠΙΥ ΠΘΓΘ Ἐσρσεββοα ἰδ οὗ ἃ πγοσδὶ Κἰμὰ 
-δ ΠΙΟΤᾺΪ Ἱπ|ΡΟΒΒῚ ὈΣ1Υ.---Οὀᾷἂᾷ. }ς τ 6 ΟΌΡ οἵ 
89 Τιοτᾶ,---ἰΒδί 18, {89 σὰΡ οὗἩἨΙΠ 6 1οτὰ 8 ϑυρ- 
ῬΘΡ, τ ΜῚΟ ὈΘΙΟΠ(Β ἰο (Π6 Γοτά, δδ8 66 σοπδ86- 
ογαϊοὰ ἰο Ηΐπι, δὰ ἰβ 6 σοιημηθπΐοι οἵ ἢϊ 
Ὀ]οοὰ ; ἐδεογϑῖο""θ, ΣΙ ΚΒ Ὧ8 ἱπίο [6110 δ πὶ ἢ 
Ηϊ.--δ}η ἃ τἴ8 9 ΟΡ οὗ ὅσον ]8,---ἰ(Ποὶ 8, (86 
ΘῸΡ σοηβοογαϊοαἃ 0 ἀφιοηδϑ, ἩΠσΝ Ὀτουρδί ἃ 
Ῥοσϑὸῃ ἱπίο δου) γϑ]δίϊοηβ ἰο ἔπ οτ, δηὰ οἱ οἴ 
νι ο 8 ΐη6 8 ἀγκ δὲ ἰδ βδοσὶ σα] ἔδαδίβ, 
τὶ ἢ Ῥγο- θα οΒ ἰῸ ΠΟΠΟΡ οὗ ἰμ6 πο κ.--- ἢ 8 
οδῃηῃοῖ ὍΘ ρδσγίδιζοσ οὗ ἴδο Τιοσᾶ᾽ 5 ἴϑ Ὁ1]6 
δη ἃ οὗ ἴοὸ ἴ80160 οὗ ἄρον ἑ]4.--- ΤῊ (Δ Ὁ]6 εἰχηῖ- 
Ὧξςβ {86 δοϊγο τη68}], ἱοϊυάΐης ἰ86 σοπδοογαίεα 
[οοὦ. [““Ετοαι (818 ΡΑΒβαρο ῬΥΟΡΘΌΪΥ, ὁ 116 Δ] 
οὔ ἐδ ᾿οτά ᾿ Ὀδοδῆηθ δῆ ΟΡ ΒΒ: 00} ΟΟΣΤ ο!ξ ἴῃ 4]]} 
868 οὗ (89 ΟἸιγ ϑιἴδὴ ΟἸυγοῖ. β60 ϑυϊσοσ ἐπ 
υο6.᾽ ΑἸΕΟΒΌ]. [ἃ (δ᾽8 γογ89 (86 Βοιἶβὴ ΟΠ υγο 
ὈΠΎΒΥΓΔΠΙΔΌΪ ἥπμὰδβ οὐἱάθησδο [ὉΓ ἐμ 6 ἀοσίγίηθ 
ἰδὲ (6 ον 5 ΒΌΡΡΟΣΥ νγὰβ ποὺ δ᾽ ΠΙΡΙΥ 8 βδοσᾶ- 
τηοπί, Ὀυΐ 4180 ἃ βλοῦῖβοο ((οπο. Τυϊὰ., 22, 1). 
41 18 ποὶ {ἰδ Ομ υγο ἢ πὶ οὔτ ΟἸσῖδὲ ἐπ σοτῃ- 
ταυηΐου ; θυ Ομγῖδὶ οδογοὰ ΗϊβοΙζ Ρ οὔσο ἴον 
ΔἸ (ΗΠ εὉ. νἱΐ. 27; ἰχ. 2δ, 26; χ. 10; χἰὶ. 14, 18); 
αηὰ Ηο Ῥγΐη βίο δ 9 ΟΒυ ΤΟΣ ἐπ Ὀχοδαὰ δηὰ νι ΐῃο, 
ποΐ ἴῸ0Γ δὴ οδονγίης, Ὀυὶλ ἰο Ὀ6 οδίοῃ δῃὰ ἀστηῖ, ἴῃ 
οτάον ἱμηΐ ὉΥ (818 τηοδῃ8β ΗΘ ΤΩΏΔΥῪ ρὶνο Ηΐβ ονῃ 
ΒΟΥ διὰ Ὀ]οοά ἴον ἐμ οῖὶν που δδιμοπί, δοσοτάϊης 
ἰο Ηϊ8 Ῥγοπιΐβο.᾽" Ἧ. Ε. ΒΕββθεε. 

γεκ. 22. Οσ ὅο τἷζὸ ρσχγονοῖζο ἴδ Τιοχᾶ ἴο 
οαϊουδν 7---Τ}}}8 ἰβ ποὶ ἰο Ὅ6 ἔδκοῃ σοῃ͵υπο- 
εἰνοῖγ,---πο οι Ὁ ὈῪ δββυτηΐης ἸΣΥ ΚΟΥ ἐγ οὗὨ [0 Υ- 
τηδιΐοι, ποῦ γοί ἐπ δοοογάδησϑ 1} (86 Β6Ώ 86, δ ἰἤ 
ἐξ πτογο ἀρ] θοχαίο. Τλο ἱπαϊοαιλνθ 18 δ(1}} το σθ 
δ ρθδιῖο. Ηἰδ8 τηϑϑηΐης 18, “γὸ οδῃποὶ πϊίο (89 
ἱνο (τον. 21). ΟΥ, δζθὸ ἯΘΘ {89 ῬΘΥΒΟῚΒ ὙΒ8Ὸ ἘΤΥ͂ 
Βυοἢ δὴ δι ἰθπιρὶ ν}}} τοηΐαγο ἰο Ῥγούοκο {86 Ι,οτὰ 
ἰο δδουδυ ἢ βοῖ σου]ὰ οογίδί ἢν 6 ἐμ σοσυϊὶ, 
ἰπαϑιουσἢ 88 ψγὸ Νουα 6 ῥΓδοὶ οἷς σοι ΟΣ 
ψῖ} οὐ] δρὶ υἱΐ8 ΒΟ 8.119 ἰοὸ ἐμ 1οσὰ, τ ῖ]6 Ῥτο- 
ἔοβδίηρ ἰο Βοϊὰ δοϊησου οι τὶ Ηΐω τὸ 1παἰκἰδ 
οἢ οὔν ἱκοορίπα ουτβοἶγ 8 Θχο] υδί νον Ηἰ8. ΤῈο 
Ἔσργοδδίοη, “φγούοζο ἴἰο 6] σθδΥ,᾽" ἰδ ἰδ κε ἤγοτι 
Ῥευϊ. χχχὶϊ. 21, δπὰ ἰ5 ἔδκοι ἔσοσα {8} συ δῖ Ῥ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ δ πιαυσίαρθ Ὀείνθοῃ αοᾶα δὰ ΗΪΐβ Ῥθορὶο, 
ΗΟ; ρογυδὰθβ Ἰδτρο Ῥογίΐομδ οἵ (πο Ο]ά Ἰοξείδ- 
τηθῃὲ, δὰ ἰπ δοοοράδῃοθ ψ ||} πο ἐπ ΟἸυτοῖ 
ἐδ γοργοδοηίδαἃ δ (ἢ Ὀγῖὰο οὗ ΟἈσὶδὲ (οοσρ. 2 
Οον. “χὶ. 2). 1ὲ ἀθῃοίθα ἐμὸ δίχοωβ αἱβρίθδευτο 
ψΐοῦ 8.866 πῃ ΘΟΒΒΘαΌΘΠΟΟΘ οὗ δαἀυ]ίοσχοῦϑ Ἰοτο, 

“ὁ αηὰ 18 (89 δογοθεὶ οὗ 8}} ἔυμθδῃ Ρδδαϊοοβθ. ἴἱ 
18 ἱπβοζοΐοσθ δι ρ]ογοὰ 88 δὴ 1] διγδίίοη οἵ 89 
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μδιγοὰ οὗἩ αοἀ ἰοταγὰβ Ἰἀοϊαί γΥ. [ἐ ἰβ ἃ5 τη ἃ} ἐδο Ὀοὰγν δηὰ Ὀ]οοὰ οὗ ΟΒτίδί, ᾿ἴἰ 6 οὐνίουβ ἐμαὶ 
Ὀγίάθ ἐγϑηδίουσβ Π0Ρ διθοι 05 ὕγοιιλ μὸν ἰδυγίῃ] 
μβυϑῦαπὰ 1 ΟΥΟΥΥ͂ ἮΔΥ ὙΟΥΪΔΥ οὗ ΒΟΥ ἴονθ, ἰο 
δοπιὸ ἀοχτδὰοὰ δπὰ οοιηδῖνγο οὐ͵οοὶ."" ΒοΟρΡΟΕΊ. 
Το ΘΔ ]ΟΥΒΘΥ͂ 18 οΏ9 ἡ Εἰοἢ 18 Βυ το ἰ0 ὈΓγΐπα ΒΟΥ͂ΘΥΘ 
Ῥαηϊδιταθαῖς; δὰ 8 15. δῖ οὔθ Β66Π18 (0 
δἰ χο ρου Εἰτ56}7 το 8 οὶ δοσυδίοτηθα ἰο 
ἴοδι (89 πϊρῃὶ οὗ ἐμὸ ᾿οτὰ. Ηρῃσο (ἰι9 60Ὲ- 
εἰυάϊης απεδιΐοι -- ΑΣΥΘ τοῦ δίσχουκοσς ἴδδι 
Η672 ---8ὸ ἰδ ψὸ οδὴ δγοσί Ηἰἱβ γοιυὶθυγο 
ροπογῖ 

ῬΟΟΥΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῺ ἘΤΉΙΟΘΑΤΙ,. 

1. Ουιιιίοη οὐδ δά Τοτα ἀπά ἐπ (λα Ζονά--- 
δ. ἰδ (6 ζπηααπιοηῖδ) σοηοσὶο 168 οὗ ἰἢ9 
οτὰ 8 Βυρροσ. Ηρ ἰ8 ἰπ υ8, δηὰ πὸ ἰη Ηἰΐπι: 
διὰ ἐμογοΐοσο 64}} υηἰτοὰ ἰοζοίθοΣ--- τ ϑι  Ὁ0 ΓΒ οὗὨ 
ὁ06 ὈΟΩΥ, οοπιροδβοά οὗ Δ}] (Πο80 το ΠΥ ζ6]] 0 - 
8} νι Ηΐὰ. Βαὶ (μἷδ οΘοιππηαηΐοη ἰβ οἱ δ᾽ τι- 
ΡΪΥ οῃ9 οὔ ἰδμο ϑρισῖι, οοοιθα ἐμτουρσὰ ἴῃ 6 νοτὰ 
τοοοϊγοά ἴῃ ἔδιι ἢ, ὈΥ τθ8η8 οὗ πεὶσ Ηἰβ βρὶτιι 
ὈΘΑΥΒ τυῦῖί 655 ψῖϊὰ ΟΡ Βρὶρι 5 ἐμαὶ Μὸ ΔΓ [ἢ9 
οὐτάγϑη οἵ αΟοὐ ; ἰξ 18 πηοΐ 8 Ρυγ  γ βρί γιὰ 8] Οἢ 6 
ἷη (09 56η86 ἰδδὶ Φοδι8β, ΌὉΥ Ηἰὶδ ϑρίγὶῖ δ]οηθ, 
ἴΏ8 Κ68 Ηἰ8 ἀπο] ϊης ἰπ ὑπ Ποδτίβ οὗ 41} γδο Ὁ6- 
Ἰΐενθ. Βυὶ ἰὑ ἰ5 οὔθ 16 18. δοσοι } 8:6 ἃ 8150 
γουσὮ ἰδ9 Ὀοάγ, δηὰ ἱποϊυθβ, ᾿ἰἰκοννῖβθ, (86 
Ῥγ51σ4)ὶ 11{6. 10 ἰ6 Ηἰ8 δἰοηΐηρ 1179 οδουθὰ ὉΡ ΖῸΓ 
ι5--Ηἰ8 ὈΟΘΔΥῪ Ὀτοϊοα ἰπ ἀραιὰ ΓῸΓ ΟἿἿΓ 88}{68--- 
Ηἰδ Ὀϊοοὰ βΒῃοὰ ἱπ οὖν ὈΘΒδ], οὐ πῃ ΐσῃ 6 ρδγ- 
ἴλο ΌὈΥ πιο οὔ Ὀγοδὰ δῃὰ νὶθθ. Απά {18 
1 οΥἨ Φο8υ8 18 ᾿τωραγίοα (0 υ8 ἴῃ ἰἰ8 ἐοἰα}} γ, 88 
διιοὰ ἰο πουγίβ, βιγοηχζίμβοη δηὰ γοΐγοβ" ΟἿΓ 
Ἰ16-ῖη βῃοτέ, 48 ἔοοά δπὰ ἀνίηἷς Ὁ συν 11ἴὁ ἴῃ 18 
ἰοἰδ᾽ ιν ; ἐΠπῶὺ ἰ8, ἴον οὔὖῦ πον ᾿ἴ76, τ αὶσ ἢ 18. ἔγοτα 
αοάὰ νοι, Ὀοχυπ ἰῃ Ομ γἰϑὶ δὲ (6 πον Ὀἱγίῃ, 18 
Ῥοτγίοοιθα δἱ ἰδϑὺ ἱπ {86 Ὀσαγ αἷδο, αἱ {86 γοϑυγ- 
ΥδΟίο ; (οΣ Ηδ ἰ8 ἰδ0 Βϑάθθοιηον οὗὨ {9 ὈΟΩΥ͂ 
(ροπιρ. Φοδῃ νἱ. δ4; Βοπι. Υἱϊΐ. 11). 

Βαϊ ον ἰβ ἐμ ποι Βῃ πιοηῦ ᾿ραγίοα ἢ ΤῊ ΐΒ 
5 [9 Ῥοΐαὶ οὐ νῆΐϊοι ἴ6 γασὶ ου 8 Θοη ἔθββ: 08 οὗ 
ἐς ΟἸ τι διΐδη Ομ υνοὰ Ὀσρία (ΒΟῚΓ βἰτὶο. [1 τ 
Κοὸρ ἰῃ τη Ῥδι}᾽8 οσχργοβδίοι, “{86 Θοϊημυ- 
πίουῃ οὔ (0 Ὀοὰγ δδὰ Ὀϊοοά οὗ ΘΟ τἰδι,᾽ ἰὰ ταῖ}} Ὅθ 
δοθῆ ἐμαὶ τὸ, ὈΥ ὯῸ πι088, ἀο0 ᾿πδίϊσο ἰο ἴΐ ὈῪ 
Βοϊάϊηρς ἐπ6 οχίχανασϑδηὺ ΒΥροιμοδὶβ (ο7 (9 Ἀο- 
τοῖα Ομ ΓΟ ) ὑπαὶ ἰῃ Υἱγίαθ οὗὨ (86 Ὀυῖ θυ οοη- 
δοοτδιίηρ νογὰ ἰμὸ Ὀγολὰ δηὰ νὶηθ δα ὑγ8ῃ8- 
ἰοτιαοὰ ἰηίο ὑπ τοῦ 8010 ὈΟΑΥ δηὰ δὈ]οοὰ οἴ 
ΟἸγῖβε; ον ἰπ ὑμπὶ οα86 γῊὸ 601]4 ποὶ Βροδκ οὗ 
Βοϊάϊης δοπιαιιηΐοη [πα ϑπιαοὶ 88 Θαιΐης [ἢ 9 τλ8- 
ον] βδυθδδίβποο νου ὰ ὍΘ 8 Ιη0γ0 ΡὈΒΥΒὶσ68] δαί, 
ἩΒΊο δ που]ὰ 9 ρονγίθοὶ ψὶιποαὺ {1.6 ΘΟ ΠΟΌΣΓΘΙΏΟΘ 
οἵ τὴ ϑρίνὶ1].--- ΝΘ ον ἀοθ8 1ὑ Βα 8} β' πΡῚ ἴὸ 
δδδβιιτὴθ ἰδὲ {Π 6 6 θη 8 ΔΓΘ ΠΠΘΓΘ ΒυΓ)00]8---ἰ αὶ 
1δ6 θοὰγ δηὰ δ]οοὰ οὗ Οἰτὶϑὺ ἂγὸ δχ μι! θὰ δηὰ 
8646 ρῥγοϑοιῦ ἰὸ (Π9 σοῃϑοϊουβηοδθ οὐ ζδὶ(ὰ 
ἰδτοιήχὰ 0 Ὀτοδὰ δηὰ πῖπο, δπὰ {παὶ 80 ὉΥῪ 
ἸπΟΘΠΒ οὗ (ἴἸ686, ἃ σοϊηπιπηΐοη οὗ ἰδ Ὀο]ονῖπς 
Ῥδτιϊοἰρδηὶ ἷβ οβοίοα ;---- οί μον ἴ Ὀ0, 88 Ζυίη- 
δῖ βιρροβοβ, ἐμ {πὸ θαι ΐουοσ ρδυίοοϊκ οὗ (86 
Ὀγοῖκεα ὈΟΟΥ δηὰ Ὀ]οοὰ βμϑὰ, ὉΥ Ὀοΐπᾷ πιοσο Γ]ΪΥ 
δδβυγο ἐΠΟΥΘΌΥ οὗἉὨ (86 ζογρίνθη 88 οὗἩ βίηϑ, οἵ, 89 
Οδὶνίπ ξυρροβοβ, ἐδὲ ἃ τηωνείϑυίουϑ ὑπίοῃ θη 5068 
ἴον ὑμ6 Ὀο ϊοτον τῖϊἢ ἐπ9 ρ᾽οτ δοὰ 118 οὗὨἨ ΟἸ τί βϑὲ 
ἴπ μεδνθῦ, Τὴ ΑΡοβίΐθ᾽ Β ἰδηρυδμο, “80 Ὀγοαά, 
πὸ νῖπο, ἰ8 ἃ δοπιηυηΐου οὗ ἰμ6 Ὀοάγ, οὗὨ (μ9 
Ὠϊοοά οἵ ΟὨ τῖδὲ,᾽ πιϑϑῃὴβ γοὶ ῶοτο. {πο Ὀγοδά 
διὰ νἱὶπο 80 {80 Ι.6 818 οὗ Οὔκ σοι πΐοι τ} 

{80ΓῸ 18 ἃ δυο ρδιΐοῃ ἰὰ {μ689 ὙΘΣΥ ΟὈ͵ οί 8 
ΚΒ ΘΙΆΒΘ᾽ 798, 88, ἱπάδοα, ἴῃ {16 ρϑϑϑβαρο, σ08ὴ χὶ. 
20 (οἰϊθὰ ὈΥ ΜοΥ67), Ομ τὶδὺ 68}18 Η ἰπ)80}7 (}6 το- 
βαγγοοϊΐοι, δηὰ {86 1ἱΐἴδ, ἐ, ὁ., (μὰϊ ὙΟΓῪ ἰδΐηρς ὮῪ 
0} ἐδο 118 ἐδ ἀραΐῃ τοβίογοα δηὰ πα ρατιος, ΐῃ 
80 ΔΓ 85 ο 5 ἰῃ Ηἰδ ογῆ ρϑσβοῦ {80 ᾿ϊἴθ, δηὰ (ἢ 9 
11: οὗ Βυτηδηϊ αἀρδίη σοδίοσοα.---Τ 8 ὈγῚη ρ8 08, 
1Β6Ὡ, ἴο 1 86 γ᾽ 8 νίον, υἱΖ., {πδὶ οὗἩἨ 180 ταγείογὶ- 
οὐδ υπΐοῃ οὗἁὨ ἰδμθ 6]επθπὶβ τι μ6 Ῥοὰγ δπὰ 
Ὀ]οοά οὗ Ομγὶβϑὶ, οδδοιθαὰ ἐβγοιυρὰ {86 ῬΟνΨΟΣ οὗ 
ΟὨγὶϑι 8 ϑριγὶε ἰὼ Ηἰἶ8 ογά---ὦ υπίοη 18 Ηἰ8 
τοἀφοιλίῃρ ᾿ἴ9, ποῖ ΟὨΪΥ 88 ἰΐζ 85 Ὀ66ῃ, Ὀυὲ 88 ἱξ 
8 ΠΟΥ͂, ΘΥ̓ΘΓΥ ΜὮΟΓΘ Ῥγοϑοηῦ δηὰ ρ]ονὶ βοά. 

1 νὶ}}, ἰπάοοά, Ὀθ δαϊκοά, ““ποῖν ἀοοθβ ἐμὲβ ἢγ- 
Ῥοίοϑβὶβ δυὶϊΐ πὶ [9 οΥἱΖῖη 8] ἐπβιξιαἰΐοι οὗὨἨ ἰἰ9 
ΒΌΡΡΟΥ, ΒΘΩ ΒΟ ἢ ἃ ὑπηΐϊοη οοι]ὰ ποὺ Βᾶγο οσ- 
ἰϑιθα ἢ δὰ ὅτ νὸ ἴδῃ ἰο ἀϊδϑιϊηριυ θη οί ΘΟ 6 
ἐὴ6 δγβὲ σοἹ Ὀγδίϊ οι οἵ {π6 ΞΌΡΡΟΣ δηὰ 31} οἱ βοὸῦβ 
ἐπαὶ δνὸ Θηβυρα ἢ ἜὯὯὲ παιδί, δἱ 4}} ουθηίβ, αἵ- 
ἄγῃ, νὰ (ΕυηκοΣ (“ ΤΑεοίοσν ἀταιοη ἤγοπι ἰὴς τώρα 
οΥΓ ἰδ, ὑγδιβιδίοὰ Ὁγ Πδιυνροῦ, ᾿. 214), ὑπαὶ, 
88 ἰῃ ἰῃ 0486 οὗ ὈδριΐΒπι, 80 αἶδο ἢθτο, ἃ ζγαύ τα) 
ῬΓΟΙΓΘΒΒΙΟΏ ΠΙΔῪ Ὁθ ἰταοθὰ. “Βοίογοθ ΟὈτὶβὲ 
ἀἰϊοὰ δηὰ σοβὸ δρδαΐω, (μ:6 αἰδοῖ ρ]95 γοοοϊσοὰ (ῃ9 
βοθἃ δῃὰ Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸιγὶϑί, ον (εὐ]οϊοπίετ), 
ΤΑΙΒΟΡ ἰΠδὴ δυδδίδη  }}}γ (δμὀδίαπίταϊτεγ); Ὁὰὲ 
δἴϊοσ (ἢ δϑοϑῃείομ, Ὀοΐ} βυ βίη 8} } δηὰ οΠῆ- 
οἰθηι]γ."--Τγουχὰ {818 υπίου ἱμὸ Ὀγεδὰ δπὰ 
ἩΪῺὴ6 Ὀθοοηθ ἃ Ββρίγ ἰυ] σηϑδὲ δηὰ ἀὑΐῃξ, ἑ. ἐ., 
8 που βπιθπί οὗἩ {π9 Ὧονν βρὶ γί] 11ἴδ, τυ ἱοὶι, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, ἱῃ ἰῃ9 ὁαδ6 οὗ ἰποξο ποί αυδ)ῆοὰ ἴο 
ΘΏΪΟΥ ἰἰ, Βοῦυϑϑ ποὶ ἰο που 5}, Ὀὰΐ 90 6Οη ἀ6Πηη---- 
ἜΥ̓Θ ἢ 88 (6 Θδροῖ 8 0 ΒΟΙηΘ ἃ ΒΑΥΟΥ οὗ }} 6 υηΐὸ 
ἘΠ, δηὰ ἴο Οὐ ΓΒ 8 ΒΑΥΟΣ οὗ ἀδδαὶ ἢ ὑπίο ἀσδίἢ. 
--Ἴ͵ ἰδ 8 ποῖ {Π9 Ρ͵δοθ ἰο ἐγοϑῦ πιοτθ Ῥαγϊ Δ ΣῚΥ 
οὗἩ πιδηἀυσδίογτΥ Ῥαγίοἱραίίου, ἀπὰ οὗ (110 Ρδὺ- 
ἐλοϊΡαϊξοι οὗ (89 Ἀπ ΟΣ ΒΥ. Ἐ 

2. Πηιεοπδίδίεπον 9} αἰϊεπιρίἱπρ ἰο λοϊα 7εϊϊοιοελὶν 
εοἰτα ἰδ τοοντἰἃ απα Οὐτδὲ αἱ ἐδλ6 δαηιε ἐΐπιε.---- ὁ δὶς 
ἀοντη δἱ {86 ἰ8Δ0]9 οὗ 86 ᾿ογὰ, δὰ ἰο δοπηπιῃθ 
νὰ Ηΐαὶ ὈΥ ρανγίδκίηρ οἵ Ηΐθ ὈΟΑΥ͂ ἀπά Ὀ]οοά, 
δηὰ ἰμθη ἰο οοηνογὶ δυρὶὶ ἱπίο δὴ 140], οΥ ὉΥ͂ 
1ἸΔἀοἰαίγουδθ ῥτοδοθάϊηρβ ἰο ἀθγοῖὶθ Ομ θ᾽ 5 86] ἰο ἰῃ 9 
ξοὰ οἵ 18 νον ὰ δηὰ ἰοὸ [18 βρὶγίίβ, δηὰ 80 ἰὸ 
Ργουΐοθϑθθ {οπὶ, δγὸ ἱπίοϊογ ὉΪΘ οοπίγααϊοίὶ ομδ. 
Ηδς ν8ο ἄδγοβ ὑμ8, ΟΧΡΟΒ68 δἰ π)86}]7 (0 8 βογ9- 
τοβί ᾿υάρπιοηίβ. ΒΥ βυο δοπάποί ἢ νἱοϊαίοϑ (Π9 
ΒΟΙΥ͂ οἰδὶπιβ οὗἨἩ ἰδ ᾿οτὰ ἰο 8 ρϑσβοῃ, ψ  ῖο ἢ 
Βαυηρ Ὀεοα τοἀροιμθὰ δηὰ ποποσοὰ ὈΥ Ηΐαι, 
τ ἢ 4}} ἐμ Ὀ]Οββίημδ οὗ Ηἰβ γοἀοιηρίϊου, Ὀοϊοηρθ 
ἰο Ηΐπι Θχο]υδίνο Υ--- Ὑ ΒΟΥ δηὰ 80] 6 }., θυ 88 
ἃ Ὀτϊὰο ἰο 89 Ὀγίάθρτοοαι. ᾿Απὰ δβιοῖι οοπάποὶ 
Ἰῶνοϊνοβ ἐμὸ ργοαίου ΓᾺῸΪΪῪ ἴσχοι ἰμ6 ἔδοὺὶ ὑἐμπδὶ 
ΟἸτῖβὺ 8 ὁη9 ἰο Βοῖὶ 811 ροῖγου ἰὴ δοδυοη δηὰ 
οασί '8 σίνοη, πὰ Ὀοΐουο ὙΠ080 ὉΔῚ 4}} τηυδὶ 

4 [ΤΥ ὁ 198 οὖν δεξποΥΒ δίδίοιηθης οὔ δαοτδηιθηιασίδη ἰδ 60- 
τίοδ, αηά ἷβ. Θχργοεβϑάῖ ργοίθογθηοο, ρΡ8η5 σπου ἀθναῖο. 
ΤῊΝ πιρη μοίηξ οὗ δοςσοιἰπθ ἢ 85 Μ611 Ὀγουμδῖ οὐ 'π [9 
ταὶ Ῥδγαργαρῆ: δὰ δοιῖοὸ ἘΠ] τ! κς θὲ τθ6 Οκὶ νἱ ἰδεο 
ΠΘΟΓΥ οἵ ἔπ “ δα] Ῥγοδϑῆσο ᾽" Μ|0|0'' δΏσννοῦ Δ᾽} 18 ἀριηδηάδ. 
Ι᾿ ἔα πτογάβ οὔ {π9 Ἢ οαἰ πιηπίον Οδιίδομίβια, [Π.9 βδδογαπηθῶϊ 
ΟΥ̓͂ {|ὸ ΒΡΡΟΓ ὨΙΔΥῪ ὃο πείἃ ""ἴ0 γεργεξεμί, δϑαί, δπὰ 
Οπγίδι δηὰ ἴδ θοποῆίδ οὗ (ἢ πον οογϑηδηΐ [0 41] ὑθ6᾽ τό Γι. 
Απᾷ {ἰδ ἰδ ἀοπο [γουρσὴ πο δβρέν!ς πο ἰλο8 οἵ ἴπο {Π|Β 60 
[Ππαΐ ατὸ ΟὨγί ει δ, δη ἃ δον ἔθη) πο τ16 ἰη Ηἰα ογάϊ παποοθ 
βδοοογάϊης ἢ τησϑὶν ἰηΐοηῖ. ΤΏυθο ἐπιίογοσίοα ἴῃ ἴῃ αποϑίϊοι 
μόοτο χτηοοίοα, νὰ ψου]ὰ Γοΐοσ ἴο (Π6 ὀυγγοηΐ ΟΣ Κα οὐ Ὠο[- 
τδιίς Τηοοίαχν, δ]δὸ ἰο Ηθοκεπ. δος. Ῥοὶ., Β. Υ., α. αἵ - ΒΡ» 
ἯΛΕΡ [ἴκ Ξι. ᾿ονεϊϊδοῦ οπ ἰδὲ 7Ζωοναῦς "ΟἿ. δεῖν 
ἕησε, Ὗο]. 1]... ἊΣ ΠΗ. “. Μ. Μ ΄8οΝ, " 7νίίεγε οὐ βγεχμεπέ 
Οπνονιυ πίον." Ἤρυγκε, Υο1}.1. ν. 812 .---Ὁ. Κ΄. Ρ.]. 
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βἰδπὰ ἰο γσοοοῖτο {π6 ὅη8] ἀδοϊβίοῃ δδοοίζηρς (ΒΘ 
ΘΓ] 8] ΟΓ ΜΟδ. 

[8. Τὴ.6 βδογδιηθηΐ οὐὗὔἁἩ {πὸ βοτὰ 8 βᾳΡρονυ, ἃ 
ῬΙθάχο οὗἩ {Π8 τεβυγγοοίζου οὗὨἨ ὈδΙΐΘΥΘσθ. κΔι8 (ἢ 9 
σοηϑρογδίοα Ὀγοβδᾶ δῃηὰ σὶπο οτο ὑ89 δυϊμοηιϊίο 
δ.τΩ 018 οἵ ΟἸγΙθι 8 θοὰγ δῃᾶ Ὀϊοοά, δὰ Ὑ6ΓΘ, 
ἴῃ Ἤδοπδίτμοίίοπ δὰ σογίδὶῃ 4θ:εῖ (που ἢ ποὶ ἱπ 
Βιι ὈΒί8 66), ἰδ 0 Βᾶπιθ Μὶ 1 νγϑὶ ὑπ 6 0 Ββιοο0α [ῸΓ, 
ἰο 411 ΟΥΓΠΥ ΓΘΟΘΙΊΎΘΣΒ; ἐὕ 18 τηδηϊοϑὺ [μ8ὲ δοαϊεα 
40 ἱποογροταίεα “ΔΆ ἰδ6 δοάν οὗἨ ΟἸιτἰδί, πλυϑὶ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ 86 ῬΔΥΙΠΟΥΒ ὙΪΓΔ 1ὑ ἱπ ἃ αἰογὶοιβ ΓΟΒυΓ- 
τοοιϊίοη. Τμὺβ 8 ὑπ ΕΒ δεὶδί νον οουβι ογϑὰ 
ὃ5 ἃ 8.6 δὰ οοτγίδίπ ρ]οάρο ἰο 4}} βορὰ πιθῃ οὗ 
16 Ταϊαγοα ΓΟΒυγγθοίζοι οὗ [πο νν Ὀ0α 168, βγη 0} }- 
6811 ἴοὰ πῖϊι (μὸ Ὀοὰν οὗ ΟἸγίϑί. Τΐδ 18. 180 
δύζυμιοηΐ τ ῃϊοὰ (Π9 ΟὨν βιΐδη ἔδίμογβ ᾿πϑἰβιθα 
Ὅρου, δηὰ νυνὶ 118 ἔθ 6 Υ ργονα θὰ, ὅ,60 δίου- 
Ἰδῃὰ οη “7λὲ οοίγίπαὶΐ ἴϊ4εε οΓ 1(λ6 ϑαοσγαπιοη δ᾽; 
(ὕο]. Υ1., ν. 182). (ΟΒΡΒΝΟΚΤΗΕ)]. 

ἩΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΚΤΑΠΚΕ:- ον. 14. Α Ομ τιβίδῃ τηυϑὲ ὉΘ ΥΘΥῪ 
σΑΡοα μον π6, ἴῃ ΘῺΥ ὙΔΥ, Ῥαγιϊοϊραίοβ ἰὴ ἃ 
ἔα)]89 σουβὶρ (2 Οον. Υἱ. 14).---θον. 1δ. Α ἰσὰθ 
ταϊηἰβίοσ, 0 18 ΒΌΓΣΟ οὗ ἷὶβ ἀοοίγίης, Μ}1}} ατρα 
18 ὨΘΆΓΘΥΒ ἔγΘΟΙΥ ἴο ὑθδὲ 18 ἰσαΐῃ, 80 ὑμδὺ {Π 0 
8}}8}} 766] ὑμαὺ {π86} Ἀδνθ ἴο ἀο, ποῖ 8ὸ τυ σὰ τ ἢ 
ἷπὶ 8ἃ8 τι αοἷ, ψἰϊο86 ἀοοίγϊηθ δ9 ργθδοῖ 68. 
80, ἰοο, ἃ ῬΤΟΡΟΡ ΒΟΑΤΟΡ Μ1Πὶ[]ΟΟΪς ποὺ Β0 τλι10}} (0 
186 ταὶ πἰϑίον 88 ἰο ἀοἀ ἴῃ ὑμ0 τηδιίον οὗἩ ἀοοίγῖπθ 
(2 σον. ἰ. 24; Αοἰβ χνὶϊ. 11).--τῦ]ον. 16 (8γρε- 
260). Το ἀοοίγίηθ πὲ [89 Ὀτοδὰ δπὰ ψὶηθ 8ΓΘ0 
ἐδ σοιηπηππίοπ οὗὨ ἰμ9 Ὀοὰγ ἀπά δ]οοὰ οὗἉ ΘΟ είβί, 
8 ἴο θ6 ἰδ κοὴ πη 18 ρῥ]δίηοδὲ δοοορίδιϊ οη--- 0 Ὁ 
δῖα {Π6 ὙΘΓΥ ΙΏΘΆΠ8 ὈΥ Ὑ ΪΟὮ [ἢ 9 ραγίϊοὶ ραπίβ 
(αἶκα ρασγὶ ἱπ (6 Ὀοὰγν δηὰ Ὀ]οοά οὗ Ογὶϑί. 46- 
οογαϊηρὶν, ,αἰὰ ἴθ ποὺ τϑδάθ (ἢ) 6 δοπηπ ΠΟ ΟΥ 
ἰὴ πη68}8 οὗ ρΡαγί οἱ ρΡαϊίου, ἱὰ τ] ο ἢ ο680 (Π086 
Ὑ 80 ΔΡΡγοδοῖ (μα ἰΔὉ]6 νι πουὶ δι σουϊά ποὶ 
ὯὍθ βεϊὰ, 1 ΔΩΥ͂ Β6η86, ἰ0 γΓαδεῖνο δι ἢ ὈΪΘΒΒΙ ΚΒ ; 
Ὀυὺ 1π6 Ὀγοδὰ δηὰ πὸ νη δ {βοιβοῖνοβ {89 
ἰμίηρθ. Ηδθπηοο, ἢ6 ὙΠῸ Ῥαγίακο5 οὗ {ἢ 680 ΘΟΙΉ68 
δἰ8ϑο ἱπίο οοπηθοϊϊοῃ στὶς {μ|6 Ὁ] βδίῃ 8 ἐδ οια- 
ΒΟΪΥ63.--- ον. 17. ΒΟΡα ΟΕ γΙβι᾽ 8 ὈΟΟΥῪ ἰ8 ἐμ γ9 
θ ἴονϑ, ὀρ. χὶϊ. 18.---Ηο πὸ γοσοῖνϑθ ἐπ 880- 
ταπιθηΐ ἰοϑι1ῆθ8 (αὶ Πο 18. ἴῃ 186 δομηπιυπίοη οὗ 
ΟὨγῖβὶ δπὰ Ηἰ8 Οδιυγχοὶ,---Ἴ ον. 19. Τὸ πὸ Ρυτγθο, 
81} (Βη.5 ΔΥῸ Ῥυτο; γϑὺ ἸΩΔΏΥ ὑπίηρ8 ΙΩΔῪ ὯΘ 
τοῃάογοα ἱραγο ὈΥ οἰγουπιβίδησοβ. Ηθησθ 
Ἴξω» οἱ ΓουΒΡΟΟοΙΐ ἢ 18 ποοα Ὁ] 9 ΡΥ γ.---ῦον. 
0. ΑἸ] ἔαϊδο του 18 ἃ τΟΥΒἢΐρ οὗἩ ἰμο ἀονὶ]], 
δη (089 ννῖο Ρασίϊ οἰ ραίθ ἴῃ 1ἰ 8..8}} γϑϑοῖνϑ [ἢ 9 
ΥΘΟΟΙΊΡΘΙΒΟ ἀοδβίϊποα 0 ὑμποὶν Ἰοτὰ (Βον. χνυἹὶ. 
4).--- ον. 21 ((ΒΕἰἰπζον). Τότ 18. 0 Ῥγοῖιϊ ἴῃ 
βουυϊης ὑγὸ Ἰηϑδίουϑ, δὰ υδὺ ἃ5 1}{{10 ἰπ ὑγγὶης 
ἴο ΒΡΟΏΖ6 οἢ ἰδθτὴ Ὀοΐμ. 1 (πο νου 8 αὶ 8 ἀ6- 
Ἰιφαὺ, Ἰοὺ Ομ γ βι᾿ Β ἔθαϑίβ δἴομο (Μαΐϊί. υἱ. 24; 26γ. 
ΧΥ͂Ϊ. 8).--- ον. 22. Τὸ 6 οὈδίϊπαὶθ δηὰ ἰτηαρίηθ 
(μὲ τ τωυβὲ δ ὮΡ δοαυδὶηΐδησ68 δηἃ [τἰοηᾶ- 
81}108, δηὰ (πὶ ἀοἀ νν}}]} ποὺ ὍΘ ὙΘΙΥ͂ οχδοίϊηρ ἱπ 
186. πιδίίον, 18 δὴ δοομαΪ Πα ὉΪΟ ργοβαμπρίΐοι, οαἱὶ- 
ουἱϊαϊοα ἰο ῥτογοῖο 6αοα᾽ 8 γἱ ρ)ιίθουβ πσαίῃ.--- Ηρ 
νν}}} αοα Ἰοὺ 86} Ταϑου Ὁ ]6 ΒΟρΡἰβίϑ στρ (ποἷγ 
ΘΟΌΓ86 {1}} {ΠΟῪ Δ΄ΓΘ πιδὰθ δ'΄ᾶσο οὗ ΗΙβ ῬΟΎΘΥ 
(ΦοὉ ἰχ. 4, 19: χχχυὶϊ. 28) 

ΕΆΙΣΕΝΒ. ΒῚΒΙΕ:---ἶἾ ον. 14. ΤΥ ννὸ δτο δἰϊοταρί- 
ἴης ἰο βουνὸ αοἂ ἴῃ [ἢ βρίὶ γὶ( οὔτγαί, ἰγου σι (89 
φυυζυτθὶ σύδοθ οὗ ΟΠ γὶβὶ, τνο 888}} αδαπάοηῃ 8]] 
1 ΟΙΊΓΥ, δυο 88 δΟμ δὶ βίβ 'ῃ βοσυϊης αοἀ ἱμχουκὰ 
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ΝΣ 

ΘΟΡΟΟὨἶΔ] Ῥγδοίϊοοβ δὰ ὑογῖ8 οὗἨ (6 βοὴ, 
Βυὺ {6 γγὸ πηιιϑὺ ὍΘ ΘΔΓΘΙῺᾺ] ἰο ἀγὶπὶκς οἴου ἀπά 
ΤΟ οὗ ἰ1ιὸ ϑρ᾽ γι ίδὲ ἀγίὶς, δθὰ οδὶ {86 Βρ᾿ γἰ τυ αὶ 
ἔοοὰά. ΘΟ γὶϑὲ Ηϊπιβοὶῦ 18 ΟῚ ἐμθ8θ. 10 Ηϊΐϊπι 
ἷβ οΥοσυ( ες κἰνο (0 Ὁ8Β Βρὶγἰ 0}8}}} δηὰ ἀϊ- 
Υἱποὶγ ; ἰη Ηἰπι ἔβοῦο 8. νου  ηρς 10 ὃθ μδὰ 
ἔγϑοὶΥ δηὰ νι πουΐὶ ρῥγῖ66--- νου ἰὴ τ ΒΙΟἢ 6Δ}- 
ποῦ ὃὈ6 Το ἴῃ (μ18 ποῦ] ἀ᾽ 8 ψ ]άογηοβθ. Ηο ν}]} 
ΘΌΓΡΟΙΥ Θδτο [ἴὉῸΣ Βο00]. δῃηὰ Ὀοᾶγ. ἸΤΒογοίοτο [60 
ἴγοιῃ Βδθοὶ, ὑμι0 ἰἀοϊαίγοῦβ ἰδῆ. ἬΠθὴ ἰΐ ραΓ- 
Β. 98 Θ τηδὲ τ : ΟἸ ΒΟΥ 186 118 4018. Ν]]] δ} 
Ἰηΐο οὖσ ᾿ιϑαγίβ.---Ὗ ον. 1ὅ. ΥἿ 0 88 (6 δ γὶϊ οἵ 
ΟΠ γὶϑί, 88 4180 (86 βρὶ γι οὗ ἃ βουπὰ Ἰυάρηιοηί. 
Νο ργυάφηΐ δὴ ΜΠΠΙ Ὀ0 ΒυΓθ οὗἁ δηγί μη, (λ0 
ἔτουῃά οὗ νι ο86 ἰσυὰϊ ἢθ ἄο68 ποὺ δπά ἴῃ Ηἰπι- 
βοὶ -πἰ- ον. 17. Ττυο ΟἸΥ βυΐδη8, 88 ΣΤ Θθ6Γ8 οὗ 
ΟΒτῖϑί, οοπδιϊίαϊθ οὁ56 δβρί γιὰ] Ὀοᾶγ, δῃὰ δ. 
πουρβμ θα ὈΥ ΟὯ6 Πηθ68.---ἰΠὸ ὈοαΥ οὗἩ Φοδι8. ἃ 
δυγοοί οι ποῦ οὗὨ ϑδηοιλβοα βρὶγ 8 οὐρλὶ, ἴα 
(18 ΜὙΑΥ, ἴο Ὀ6 6β 8 Ὁ} 18η 6 δῃὰ ζοθίογοά, [,εἰ υδ 
6 ΟΏ6, ΘΥ̓́ΘΏ ἱπ (818, ἐμαὶ ψὙὸ ἴδ 9 πὸ 70] ον Βιΐρ 
ῖΒ 14018.---Ἶ οτ. 20. Μοῃ οὔίοηῃ ὑγυδί (οἷν 18ῃ- 
οἶο8 σδῖ μον μὴ αοα, δπάὰ τοραγὰ ἰδ δβ βρί τιϊυδὶ 
ΡΕΪάο, ἃ5 ἱΐ 6 χο, ἰο τηουπὲ ἃν ἰο Ηΐπι, δηὰ πὶ} 
ἀἸΒΟΌΙ χο ἤοῦθ. 80. ἴὲ μοϑδ, Δ ΠΟ. Ο.0 ἄο68 
Ὡοΐ Ὀεοίακο ἰτιβοὶῦ ἰο ἐπὸ σἰρμΐ βοῦτοθ (8. 
χχχυΐ. 9; 96. 1Ϊ, 18; χυὴῇ]ἕ. 18).--οΟϑΙ ον. 21. Υμδὶ 
ἀο68 1 πιϑδῃ ὑμαΐ 8 ῬΘΓΒΟῚ Ῥσϑδϑηβ Βἰπηδο] Υ οσο8- 
ΒΙΟΏΔΙΪΥ δὐ ἐδ [ογα᾿ 8 Τδ0]6, τυ θὴ ἐπχουριοῦί 
19 8016 116 6118] 18 ὕρροσγιμοδί ἴῃ 18 μϑαγὶ ] 
ὙΒδὲ ἃ ργοίθῃοο ἴο ἰμίηὶς οὗ βαιϊδίγιμς αοὰ νὴ 
(69 ουϊναγαὰ ἔΟΤΙΏΒ δηα ροδβίυγοβ οὗ ἃ 11761688 
ὙΟΓΒΏΪΡ, ΜἘ110 ὸ Δ.Ὸ Βδουι δοίης ἴ0 ΟἿΣ ΟἹ 
Ῥίθαβυγο, δηα ἃγὸ ἱπίθηϊ οὉ συ λυ ἢ κ᾽ ΟἿΤ 86.868 
ἢ σδλγ ΑἹ] το ᾿ὲνο δῖ [8.6 1.818 οὗ ἰ}9 
δοϑὰ οδί οὗ 9 ἀ6Υ11}᾽ 8 (80]0.---ΠὩο80 το ᾿τοδὰ 
ὉΠὰΟΣ ἕοοί Ομ τ δι Β ὈΘΟΥῪ δπὰ δ]οοά, ἀτίπἰκ γαῖ ΒῸΣ 
οὗ ἴ89 νίῃο οὗ Ηἰβ8 ναί, δὰ δαὶ {μ6 Ὀτεοδὰ οἵ 
Ηΐθ δου. Βιυΐ ῥγίϑδίβ 0 σϑυβα {μ6 ρϑορὶς (9 
βίῃ ὈΥ (Π 61} 6γ]] ΘΧΔΙΡ]6, ΟΥ ὈΥ [Δ |}ΠὋΔ}πὴρ ἰο σοῦυκὸ 
βίη ἰβγουρὶι Βμδιη θαι} Ἡ θα 58, δη ἃ ὙΠῸ ἀ0 ποί 
ἰηδβίγαοί {8:6 ΡῬΘΟΡῚΘ 88 ΟἸ ΘΏΤΙΥ νν1}} Ὅς ΟὈἸ κοά τὸ 
Εἰνθ δὴ δοσουῃηΐ, ῃοὲ ΟἿΪΥ [Ὁ ὑποιωβοῖνθβ, Ὀαὶ 4150 
ἴοῦ {89 Ῥϑορὶθ ὑ88γ αν πδὰ ἱπ οβασᾷϑ. 
ἨξύυβΝΕ: --- ὅν. 16. Οαοα᾽β ἀοιηδηβ 8ΓΘ 

ΔΙ ΔΥ9 Θπἀογβοα ὈΥ͂ ΟἿΡ ΟὟ ΘΟ ΒΟΐΘΠ6Θ8.--- 60. 
20. Ἰὸ7 {μ6 Ομ γι βιϊδη 811 ουἱ 18. δὰ ἃ οι διΐ08, 
Ὀδοδυδθ 1 Ὀγίη 5 ἶτπὶ ἰπ οοπίδοί τ 1} {86 Κιηρ- 
ἀοπι οὗὨ οὐ]. ο ποίδίης, ΒΟΤΘΥΘΥ ἱπα  δοτοπί 
ἴῃ 180], 1ὖ δοοογάϊΐης ἰο ἰδ ἰπ απ δογι βίης υἢ- 
Υἱχυϊθουβ ΟΥ ὉΏΡΟΪΥ 18 ἰμαϊοαϊοὰ Ὁν ἰϊ.-- ον. 
21. Ῥαγιοϊραίζοη ἰὰ {896 Το 8 ΒΌΡΡΟΥ Ὀϊπὰβ Ὁ8 
ἰο βιγϊοῦ βοραγϑίΐοῃ ἔγομη θυθυυ ΐης; Ὁ}}}8]] ον οὰ, 
Ὀθοδῦδα 1ἰ ᾿τ ρ 1168 ἐδ) τηοϑὺ ἱπιϊηδίθ πηΐοη τὶ ϊὰ 
ΟἈγιθί. Ηθρμοο, οἴου σομπιππίοη, ἃ ἔσο Ομ τὶδ- 
(ἰδ ὁπ Βαγαὶν αἰτοϑὲ Εἰπιβο] οὗ ἃ οογίδἱῃ ἀθβτοθ 
οὗ δηχίου.--- ον. 22. σοι πῖοι Ὑν{} ὑπὸ ὑἢ- 
ΒΟΙΥ 8 ἃ 688) Θῆρο ἰο Οτῖβιὶ, Ὀθοϑυβο ἐλ 18 8 δ0ῃ- 
ἰοιαρύ οὗ Ηἰἷβ Μα)οϑίγ. ἱπάθοὰ, 86 βουσὶ οὗ 
ΟΡ ΘΔΚΉΘ68Β Οὐρὶ ἰ0 δΤΔΚΟΙ ἰῺ υ8 8 δΔΙὈἸ ΦΥ͂ 
ἴδαν οὔ ους ΑἸ γ Ἰογά. 

Ὗ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ:-ὕ ον. 18. αοἀἁ κ]]} ἱπά οοὰ ῥγο- 
(θοῦ υ5; Ὀυΐ το οδῃ Ομ ΟΥἾΒ} (8 ΘΟὨΒο]δίϊοι ΟΕΪΥ͂ 
Ὑ ΔΘ ὙγὙθ 60 ΟΠ ΘΥΟΥῪ ΟσΟΑΒίοη ἰο0 δ8'ῃ, πῇθῃ- 
βΒηθγοά ὉΥ ἴδ δσοποοὶί οὗ ΟΡ δἰθδαζδϑί: 688.--- ὁ Υ. 
21. ατοοῖὶς δὰ Βοπιδὴ θα 5858 6. Ἰσοτὲ ἰ0 σ0ῆ- 
βϑογαῖθ ἃ ογουγῃθαὰ Ὀθαίκον ἴο ΒΔσσμυΒ. [811 ΒῺΥ 
1688 Ἰἀοϊαίγουϑ ψῃθ δροβίϑδίο ΟὨγβὶ ΔΒ ΠΟῊ 
οοἸοῦγναϊα ἢ πδᾶπιο οὗ 8. πι8ῃ, 8016 Ὦθγο οἵ ἰδ 8 
ὑἴπιθ8, τῖ τ σἸ αὐ ΟὯΥ δηα πὶπο- Ὀἰΐπς, νυ ὶτ ἰὰ- 
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Ῥᾶτο 6658 δὰ ὈΠΠΟΟΠΘΟΣΥ͂, δὰ τ ῖ1}} (με ἰδοὶί ἀο- 
πἰδὶ οὐ υἱίογοὰ ὈΙΔΒρΘΩΥ οὗ ἀοἀ ΟἿ, [ον 
ἃἂο:9 {πὸ που] Ἰδυσὴ το ρδγίδίκοσβ οὗἩ ΟἿ δι᾽ Β 
ΤΑΌΪο γὰπ ἰπίο ἐμ γὸῦ ποσὰ ἐπ ἀοΟΥΪΙ Βρίῃ8 δὶ 
υἷα θδηᾳυθίϑθ οὗ ρίθαβυγο. ΕὙΟΣῪ ΟὈΒΟΌΥΎΔΏΟΘ οὗ 
0 Γοτα 5 ΒΌΡΡΕΙ οὔρῶϊ [0 ᾿ργοβ8 οἢ 8 ἰδ9 
ποτὰβ οὗὨἨἁ Ῥαυὶ, ““Κε οαπποέ ὍΘ Ραγίακοσβ οὗ ἰδ 
ον 5 Δ Ό]6, δηὰ οὗἩ (6 180]6 οἵ ἀ67115. Υ͵οΘ 
ἴο υ8 7 ψγὸ υπάογίαϊκο ἰο ἀο ψμδὶ ΘΟ τ βί:δῃ 8 ὁδῃ- 
πο! Τὸ [ογὰ ἰδ ἃ ᾽οδίουϑβ Ὀσίἀθρτγοοῖ οὗ Ηἰδ8 
εΐάαὶ σμυγοῦ, δπὰ ἰο ραὶ σοηἰϊθιιρὶ οἢ Ηΐπι, ΟΥΓ 
ἰο ρτονοῖίκο Ηΐπὶ ἰο 7θδιουδν (Πουΐ. χχχίϊ. 21), 8 
(ὸ ἰπιξιδίο {86 5 οὗ πο δι] άγϑθη οὗ [δγ86], γι οὸ 
ἰφιαρίοα Ομ γῖϑὶ (γον. 9). 

[ΒΑἈΚΝΚΒ:---ῦον. 20. 186 οαὐδίοπι οὗ ἀν πκίης 
ἰοαεί8 αἱ ἴδδϑὶβ δηὰ οδ᾽ Θσδίϊοηϑ 8Γ0860 ὕγοιι {18 
τδοϊϊσϑ οὐὁἁἩ ρουτίηρ ὁαὶ πίηθ, οΥ ἀγιηκΚίηρ ἴῃ 
δπθα ΟΥ̓ 86 Βοαίμοη ροάβ; δηὰ ͵ἴβ ἃ ρτδοίΐοϑ 
ἐμαὶ ρϑυίδκοβ δβι}}} οὐ (86 παίαγο οὐ μθδι βϑῃ δι. 
᾿ν 85 ὁ89 οὔ 86 διοτηϊπαιϊοπβ οὐὗὁἩὨ μοαϊ βϑηΐβιι (0 
ΒΌΡΡΟΞΘ ἱἐδπαὺ ἰδεὶν χοὰ8 ποιὰ Ὀθ ρ]θαϑϑὰ νὴ 
ἰδ9 ἰηίοχίσαϊίηρς ἀταυχαῖ. ϑυοῖλ ἃ ρουτίηρ οὐἱ 
οὔ ὁ ᾿θαϊΐοιθ νγ88 υ808}}}7 δοοοιιρδηϊοα τὶϊὰ ἃ 
ταάψεν ἰο ἴδ ἰάοἱ κοὰ, {δὶ 9 ψου]ὰ δοσορὶ {86 
οὔογίηρ ; ὑμδὺ 6 σου ὰ 6 Ῥγορὶιϊουβ; δηὰ ἐμαί 
Ἀ6ὸ πουϊὰ ρσγαηῦ {πὸ ἀθβίγο οὗὐἨ {89 ὙΟΥΒΒΙΡΡΘΡ. 
Ῥτοπὶ ἐμαί οσυδίοτα {86 Βαϊ οὗἩ οχργοβδίηρ ἃ 86}- 
επποῶϊ, ΟΥ Ῥγοροβίηξ δ ἰοδϑί, υἱίογοά ἱπ ἀτγί πἰκίης 
νὶηθ, 8848 Ὀθοὴ ἀογίγοα, Το ἰοδϑί ΟΥ βοηξί πηθῆι 
ὙΔΪΟὮ ΠΟῪ υϑι 8 }}7 Δοσοηρδηΐοβ ἰῃ6 ἀν πκίης οὗ 
8 κἰαβ9 ἴῃ ὑπ18 Ὡδηπόγ, ἰἔ 10 τλθ8Ὼ5 δηγί βίην, ἰδ 
ΠΟΥ͂ ΑΪ80 ὁ »χγαψεν: δαὶ ἰο σοπι ἢ ἰο ἐ86 Θοἀ οἵ 
ὙΪΐη6 ̓  ἰο 8 βοαΐμϑῃ ἀοὶϊγ ἢ δὴ ἐν Ὀ6 βαρροβοὰ 
ἰδδὶ ἰὐ 18 8 ῬΓΑΥ͂ΟΥ οὔογοάὰ ἰοὸ ἰδ ἔσὰο ἀοα; [Ὠ0 
Θοὰ οὗ ρμυτιγῖῦἢ] Ηδ8 Φόβον αἰτοοϊοα ὑπαὶ 
Ῥτγαγεν βΒμουϊὰ ὃ6 οἴοτεοὰ ἰο Ηΐπ ἴῃ δυο} ἃ πιδῃ- 
Βοι ̓  Οδη ἰὺ Ὀ6 δοσορίδοϊο ἰο Ηϊα ἢ ΕἸΓΠΒΘΡ ἐμ6 
δοῃϊἐπηδηῦ 18 ὩΠΙΘΔΉΪὨ(Ζ, ΟΥ ἷὐ 8 Δ ῬΥΔΥΘΥΡ Οἴδογοα 
ἰο 4 Βεδίμβϑῃ κοά, οὐ ἰΐ 18 ἃ πιο ΚΟ ΥΥ οὗ υξελουαὴ ; 
δηὰ ἴῃ οἰλ πο ο686 ἰὑ ἰδ ᾿ΠΡΓΟΡΟΓΙ δηὰ π]᾽οκοα. 
Ἀπὰ ἴε ΠηδῪ 88 ἰγυ Ὁ 6 Ββαϊὰ πον οὐὗἨὨ ΟἸ τἶβι 88 ἃ8 
δὰ 186 ἐἴπιο οὗ Ῥδυὶ, “ὙΥὁ οδῃθοὶ σομδ᾽βίθη } Υ 

ἀρῖκ {86 οἂρ οὗ (9 Ιοτὰ δ {89 σοπιωπΐοῃ 
(4016, διὰ 6 σρ ποτ ἃ φγαψεῦ 18 οἴπτεά ἰοὸ 8 
ἔα186 χοὰ, οὗ ἰὸ πὸ «68, ΟΥ ἴο τ16 ΔΙΓ; ΟΥ Μ]ιΘΏ, 
ἱΥ ἴὸ τοοδῦβ δηγιβίηρ, ἰὑ ἰβ. 8 ἸΩΟΟΚΟΤΥ οὗὨ ὑελουαλ.᾽ 
Νον δὴ ἃ Ομγ  βιϊδ τὶ ΔΩΥ ΤΟΤΕ ΘΟὨΒὶ δι ΘΌΟΥ͂ 
ΟΓ ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ 7οἷπ ἱπ βϑυοὶ ΘΟ] Ὀχαί, 08, δηὰ 1 
ΒΆΟ ὈΠΙΙΘΔΏΪΩΣ ΟΣ ῥτοΐδηθ Ἰἰθαιϊο 8 {μ8δὴ 8 
οουϊὰ ρο ἰπῖο {πΠ6 ἰθπ10}6 οὗ δπ ἰάοἱ, δη ὰ ρμασγίδκο 
οὗ {1} ἰΔοἰδίγουβ 66] Ὀταἰΐομδ ἔμ οτο 

ΗΟΡΑΕ :--ον. 20. [ἰ νὰ8 οὗ ρτοαΐ ᾿πηρότίδῃοθ 
ἴον {μ:6 ΟοΥἰπεδίδηβ ἰο ΚΟ ὑπαὶ ἰΐ ἀϊά ποὶ ἀορεπὰ 
οἢ ἐποὶν ἰδιθηϊΐοη ΠΘΙΒΟΓ ὑΠμΠ6Ὺ δϑιὴθ ἱηὶο δοα)- 
τοαηΐϊοῦ Ἡ{1 ἀθν}]8ὅ. Τὴ 9 οί θη αἀἰὰ ποὶ ἰηϊοηὰ 
ἴο ΝΟΓΒῺΪΡ ἋΟΥ119, δηὰ γοὺ ἐμὸν ἀϊὰ ἱϊ; τδδὶ 
νου ὰ ἰὺ ανδὶϊ, Ὠοτοίοτο, ἰο {πὸ σϑο τ 88 Οονγὶῃ- 
θῶ π8, 0 δἰξοπἀοὰ ὑπ 6 βοογὶ βοϊδὶ ἔθαϑίὶβ οὗ ἢ 9 
Ἠοδίμθη, ἰ0 ΒΔῪ ἰμδὶ (ΠΥ ἀἰϊὰ ποὺ ἱπίοπὰ (ο ποτ- 
ΒΡ 14.018 ἢ 6 αυοθιΐοῃ ψϑ ποί, Ῥηδὶ {Π6Υ 
ταθϑηΐ ἴἰο ἀο, Ὀυϊ νδὶ (μον ἀϊὰ : ποὶ, τ ]ιαὶ {πεὶν 
ἰπἰοηίο τ88, Ὀυὺ νι μδί νὰ 8 (6 ἱπιροτί δὰ οὔοσοί 
οὗ τμ οἷν σομάσοι. Α τοὸδὴ πϑϑὰ ποὶ ἱπίδπα ἰο Ὀυτη 
ΒΙπιΒ6 7 τ θη δ6 Ῥυΐ δ ἷ8 Βαπάὰ ἰπίο ἰδ 6 ὅγο; ΟΥ 
ἴο Ῥο]αὐθ ὃἷ8 Βο] Ὑ Β 6 6 γθαῦθηῦβ 189 δ 8 
οὗ νἱσο. 7μο οἴδοίς 18 ΔἸ οσείθον ἱπάροηάᾶοαι οἴ 
8 ἰαιθηπίΐοη. Τὰ 8. Ὀσὶ ποῖ] ΔΡΡ.168 τ} 84}} 
[18 ὕογοθ ἰο δοια ρ ποθ τὶ (86 τοὶ σίου Βουν 668 
οὗ ἰμὸ μοαίμοη δ 186 Ῥνυοβϑοηί ἄδυ. Τῆοβο νὴ9 
ἴῃ ραζϑῃ σουηέγὶο8 Ἰοΐη ἰὼ (86 τοὶ σίουβ υἱΐθδ οὗ 
ἰὴ 8 Βοαί6Π, δ΄ΓΘ 81 88 τσ σα }γ οὗἁὨ ἸΔοΙΔΊγΥ, 
8 δ΄ΓῸ δὲ 68 οοΥγίδἰ ἢν Ὀτγουρί ἱπίο [6] ] ον ΠΡ 
ΨΊ(ἢ ἀοΥ 19, ἃ8 ἰδ 6 ποι ἷη8) στ ἰβιΐ δη8 οὗἩὨ ον, 
ψ8ο, ΔΙ Βου ἢ {λον ἵκηον (ἢ δ δὴ 140] γγδ5 ποι ῃΐῃ ;, 
δηὰ ἐπδὺ ἱμόγο 18 θα οὔθ αοά, γοὶ ἔγοαιιοηίοα 
89 Βϑδίμοῃ ἔθαϑίθ, Τὴ ββλθ ρυϊποΐρ]6 4180 δἢ- 
Ρ᾽ 168 ἴο (πὸ δορὶ ΐδηοο οὗ Ῥγοϊοβδίδηίϑ ἰὰ ἴῃ 9 γθ- 
Ἰἰχκίουβ ΟΌΒΟΣΎΔΏ668Β οὗ Ῥαρὶβίβ, ΥἩ δδίουθν ὑμὶν 
ἱπιθηϊ ἢ ΤΙΔΥ ὍΘ, {ΠΟΥ͂ πΟΥΒΕΐΡ (μ6 ποδί ἰΥ (ΠΟΥ 
ον ἀοτη ἰο ἱΐ πὶϊὰ {86 οτονψὰ 0 ἰπιθηὰ [0 
δίογο ἰύ. Βγ μὸ ἴογοθ οὗ (86 δοί νγ Ὀθοοπιθ 026 
τ (8086 ἴῃ τ 086 ΟΣΒΕΪΡ ψγὸ Ἰοὶη. Ἦ 8. 6οη- 
ϑιϊταΐθ τὶ {πὶ πὰ τὶ ἰμ6 οὐ͵θοὶδ οὗ ἐμ ὶρ 
ΟΥΒΒΪΡ 006 ΟΘΟΙΩΠΙὨΠΙΟὨ]. 

Ἑ. Οπεϊωμαϊησ αὐπιοπεον (0 ἴέθα ἐπ δυοῪ νιαίίετα 80 ἀξ (0 »Ὁτοῇί ομε αποίδλεν, απὰ ἰο σἱογῦν Οοά, 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ Χ. 28.--Χ, 1. 

23 ΑΙἹΙ ὑπΐηρθ ἂγὸ ἰδτι ΓΟΓ τὸ [οην. ἴου τὴ6},} Ὀαὺ 41} ἐπ ΏΡᾺ δ΄6 ηοῦ δχροάϊθηί; 
24 8}} ὑπ ΡΒ διὸ ἰδ] [ῸΓ τὴΘ [οηι. [0Γ 1267,1 Ὀαὺ 4}} ἐπ ηρδ ΘΠ πού. ἰμϑὺ πὸ τρδῃ βθοὶς 

[{πῶῦὺ πο ἢ 18] 18 οσα, Ὀαὺ ΘΥΘΙΥ τηδη" [{πᾶῦὺ ποῖ 18] δπούμ γ᾿ Β τοοαζέδ, [ὁηι. 
2 ψ68}}}}. ὙΥ̓ΒΑίθοουο ἰβ βοΪ ἃ ἴῃ (6 βΒδιλῦ]98 [πιθαἰ-τηλγκοῦ], ἐλαέ θϑῖ, ΠΡΩΕ 
20 πὸ 4υρβύϊοηΒ [ὉΓ δομβοίθη θ᾽ Β8ΚΘ: ΕΓ 086 Θαγ ἢ ἐθ (6 Ιμοτά 8, δπὰ 86 ἔπ] 688 ὑβογθοῖ. 
21 1{᾿ ΔὴΥ οὔ ὑπϑῦι ὑδαῦ Ὀ6]16νοὸ ποὺ Ὀ]ὰ γοι ἐο α γεαδί, δῃᾷ γα Ὀ6 ἀϊβροδθᾶ ἴ0 σο; Ἡδδίβο- 
28 ΟΥ̓́Θ 8 δοὺ Ὀϑίοσο γου, θαῦ, βίῃ ἢ0 αποϑίϊοηϑ ῸΓ δοηβοΐθηοθ᾽ βᾶῖθ. Βαῦ 1 ΔΏΥ Τηδἢ 

ΒΔ ὑπίο γουῦ, Τῖ8 ἰ8 οἴἶεγοὰ ἰῃ βδου ῆοθ ὑπο 14οΪ8 [οηι. πῃΐο ἰ40]87," θαὺ ποὺ ἴῸΣ ΑῚ8 



216 ΤῊΒ ΕἸΒΗΊ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ, 

ΒΑΘ (ῃδὺ Βῃοτοα 10, Δῃὰ [ῸΓ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ᾽ ΒΑ Κ6: ἴὉΓ ὑπ6 Θαυ ἢ 6 {π6 Τιογὰ Β, δηὰ {86 [εὶ- 
29 685 ὑπογθοῖ [ὁηι. ῸΓ ὕ8:6 Θαγί 18 Ὁ86 1μογά ΒΒ, δῃᾷ 8:6 ἔπι] 688 (ΒΘ γθο 1:5 ΟΟπβοίθποο, Τ, 

ΒΑΥ͂, ποὺ (Βὶπθ οὐγα, Ὀὰὺ ΟΥὨ 086 οὐοῦ: [ὉΣ ὙἘΥ 18 Τὴν ροτὺν ἡυαρμεὰ οὗ δμοῦμογ πιαῆ’ε 
80 οοηδοϊθποοῖ ΕῸν [οηι. [01] 161 ὈΥ γτδθθ θδὸ ἃ ραγίαϊζοσς [1 1 ρασίδκα ψι ἐμΔῺ ἢ Ὠ]ηθβα 

εἰ ἐγῶ χάριτι μετέχω], ΠΥ ἅπὶ 1 601} δροίκθῃῃ οὗἨ [ὉΓ ὑμαῦ [05 τ βῖοὰ 1 ροἷγο (Πδηϊοῦ 
81 ὙΥΒΟΙΒον ὑμογθέοσθ γὁ δαῦ, Οὐ αὐ Κ, ΟΥ ἩΒΔίβοουου γ6 (ὁ [0Υ ἀο δηγ ὑδίηρ, ἐΐτε τὶ 
82 ποιΐετε], ἀο 4}} ὑο {86 ρΊοτΥ οἵ ἀνά. Οἷνθ ποῦθ οἴδθῃοθ, ποῖ ΠῈ. ἴο {86 «76 Ὑ78.1 ΠΟΥ ἴὸ 
88 80 ἀἰϑπί}168 [ασϑθῖκβ, “βλλήσιν}, Ὠον ἴο {86 ΘΟ αγοΙ οὗ αἀοα: Ἐνϑῃ 88 1 ρ]ρᾶβα 811 πιόπ 

ἴῃ. 4}} ἐλίπρε, τοῦ Βοοιζϊῃρ, ταϊη9 οὐ ρχοῦΐ, θὰῦ 080 »γοῇέ οὗ [[}}6] τιδηγ," (μδύ ΠΟῪ πᾶν 
Ὀ6 βαυϑά. 

- 

1 Β6 γα ΟΠ] οστοσβ [Ἰταϊίαίογβ, μιμηταί] οὗ Ἰη6, ΘΥΘῺ 88 1 4180 τι οὗ ΟἸἘ σὶβῦ. 

᾿ 
Υ ον, 23.--ΤὴοΨο Ηθο. 68 μοι δΙἴοΥ πάντα ἴῃ ὁλοῖ οἴδυδο, θαξ [1 [6 ορροδοὰ ὈΥῪ {ἢ Ὀοδὲ δυϊμον  ἶθα, δ ἃ τῦλϑ ρσοῦα 

ἵλκθὴ ἥγοπι οἰ. νἱ. 12. [ΑἋ6 10 ΑΡοφ[]10 νὰ ΠογΘ ἘΠΑ4 ΘΒ. ΟΠΔΌΪΥ γοροδιίπς [86 ΒΑ πὶ οχργθδυίοῃ 88 85 υϑϑὰ ἰῃ οἰμαρ. ἀπκνι 
Ἐν ἐἰπέογθα] ονίάεηοο ψου]ὰ δοοπὶ ἴὸ Ὀθ ἴῃ ἴΆΝΟΓ οἴ μοι (ΒΙοοπΒε]ὰ, Ἀἰμοις. Βυΐ ἴδ ἀουυτη ΠΓΆΓΥ σνίάδησο ἔπ 16 ἴκτον (ΠΗ. 
Κ.ὕ1, 8ίη. (δὰ Ἰιμη.}). 16 βγγ. Ὀο(ἢ, ὁὯ9 ΘΟΡΥ͂ οἵ [9 Ὑ}., ΟἾΓγκ., Τποοῦϊ,, Ογᾳ.. Αὐρτοῖ. ἀηα δοπιὸ ἐπίυτίον ΜΒΒ. πὶιςὶ; σαϊ 
πάντα ἔξ. ἀλλ᾽ οὐ π. οἰκοδ.) ἰ6 ἴοο ἴϑε 6, δὰ ἐπ:8ὲ [ἢ ὁρροδί (ἴοι ἴο ἐΐ[Α.. Β. Ο. (161 Βιπὰ) Ὁ. δί;. (τ ἐδ ΟἹεπι,, Αἴλδα., θϑσρδος., 
Τνομ., Ἰοσῖ. ἀπ ΠΠΛΏΥ ΟἾΒΘΓΘ), ἔοο βίγοῃςς ἴο Ἡδυγδηΐ [18 ἐποογ ο.--Ο Ρ, 7.1. 

83 γοτ. 21.-- Το ᾿ἴθ6. αἷδὸ ἰπϑογῖβ ὄκαστος ΑΥΘΓ τοῦ ἑτέρον. ναὶ 10 τὙγᾺϑ βδῦθδΡ8 Ὀογτουᾶ ἴγοπι ἃ δίσα δῦ ραοδαρο ἐπ ΡΠ. 
1.4. [(1Ὸ ἰ6 υοΐ ἰουὰ πη Α. Β. 6. Ὁ. Ε΄. ἃ. Ἡ, Βίη., ἰχ οσυγπῖνοβ, πο 118].. ὕυ]ς.. Οορί., Βαμ 4. δὰ Ασα. γαγαίυμε, αϑὰ δοδιθ 
ΟΥθοκ δης ᾿δτἰπ ἕαίογθ. νοι ΒΙοοιυδοῖα, ν᾿ 8Ὸ δὲ ἤτοι ἀοίοπαοα {ἰΐ, πον Ὀγαοχοῖδ ἰξ.---Ο( Ρ. ὙΥ.]. 

δ γον. 21.--- 10 δὲ ἰβ ΔΉ ΩΡ αἰτοῦ εἰ ἰῃ βου φυοΐ τιδππβοτὶρῷ [4. Β. Ὁ. (156 Βαπὰ) Ε΄ Ο. Βἴπ., μηὰ βοπὶϑ σῃγαίνοα, ἔμ [(8]., 
Οορί. δηὰ γα]. νοσϑίοηϑ, πὰ Απίΐοο., ΟἾΥ8.. Τποοῦϊ,, Αὐζχ., ΠπΙτ Δηδ ἮᾺΒ Ῥχοῦαῦϊν, [δοιὰ ὑθσπυδο 1 τᾶ 
Βαρροθοΐά ἰο νυ ποριϊοα δ5 8 οοπιοοίξης ρΡασίίοϊο. [10 ἰΘ γοίδ  ϑὰ ὮΚ ἜΘΗ, πΠ8 . Ὁ. (ϑὰ Βαπά) Ε. Η. Κ΄. 1... δοτηε βαμβία., ξΞυχ., ΘΟ, 
γογείοηβ, ΤἩμοοάϊ., ΤὨΘΟΡὮΥ]. ἀπ (ἔρσαπι., νας [{ [6 σαμοϑ! θὰ ὉΥ̓ ἴϑςἢ., ΑἸΙ,, Μογ., Βιδη]. ἀνὰ Δ ογάεσογι. Ὁ. Ν᾿ Κ. Ος, 180 
1]. Ψυς. δὰ Οορί. νϑγείοηθ, πὰ Απιυγεῖ., Ῥοϊαρ. δη Βοὰθ (ποῖ [80 Ατρ.) ᾿πβογί εἰς δεῖπνον Δ΄ ἀπίστων».--Ο, ΡΜ]. 

ὲ ΨοΥ, 28.-- 9 ες, ὯΔ48 εἰδωλόθντον, ὕυξ ιἱ ἰδ ργοῦδΟΥ ἃ κἴοδο δἰ ἢ 88 Ὀθθι δΌΡΕ  Γαϊοα [ἢ πο ΤΟΣ ΤῸΓ πιο πιο ῦο υὩ» 
οομππίοη ἱερόθυτον. ΝοὶῖποΣ γον ΜῊλ8 σοσα ΟΠ, Ὀπὶ ἑερόϑ. γεῶδ οἵ 1Π0 εἸαδβίοδὶ, δπὰ εἰδολόθ. οἵ [6 Ἠο)]επίδεϊς Οσ εοῖς (ΒΙοσπν 
8.14). Τῶθ ογΙΔΟΣ πεμὶ ἃ ἢϑαῖγαὶ, δὰ [89 ἸαϊίαΣ ἃ οὐοῃ θη ρήποῦθ εἰκηϊδοκίίοη (βίΘη]6})}, πὰ Βθη66 Βοι)9 Βανο ἐποῦροι ἐμοὶ 
ΠΟ 0η0 ψου]ὰ ὃ6 ἸἐΚοῚγ ἴο υϑὸ ἰδ ἰατῖον αἱ [ὁ ἴ80]9 οἵ Δ τ 6 Θ ΕΥ, ΠῺ1688, 8Δ5 ΒΙΟΟΙ ἢ 6] ἃ ειιρκοείβ, ὈΥ ἃ ποαὶς 46 ον ΟΠγὶδ- 
εἰδὴ ἴῺ 8 ὉΠἅΘΓ ἴ0η6, ΟΓ δεϊάθ. ΤῸ ΤΌΓΙΠΟΥ ποτά [8 ποῖ ἐοο γϑβροεῖα! ἴον [86 Αροβί]θ ἴο 86, δηὰ ᾿ξ πσυ]ὰ ἱπΡῚΥ οί δίος 
6180. 1ι [6 δαοριοὰ ὃΥ Οτίοου., 1Δοῦπι., ΤΊ δοἢ., Μογας, ΑἸίοτα δηὰ βίδηου, οὐ ἔλα ΔΌΪΠΟΥΪΥ οΥὙὨ Α. Β. Ἡ. Εἰ., ἔτπὸο οὐυχαίνοῦ 
δἀϊυοσοῦ Ὁγ ΒΙοοτηῖ,; ἐδο βιμ]ὰ. υϑγϑίου βπᾶ βοῖμο ἱπάίγϑος ἰοϑδίἐπιοηοδ ὑγοδυοοα ὃν Τιϑοποπάογί, Φυ]ΐδη ᾳαοῖοθ Ῥϑὺὶ ὃϑ 
πδίηρς ἰμΐ8 ψογὰ ἰπ {πΐ8 σοπῃθοίοη, δηὰ ἷδ οὁρροποηΐ συγ] δάτη δ 166 κατηο (Τίβο ἢ ). ὙΒὸ [Αἰ νοσεῖ οἵ Ὦ. πκπὰ Ε. 930 
6 ψογὰ ὑμετποζαίξίοίεπι, ἴο ψ ϊοἢ δοῦν Υιὴρ. ΜΕΒ. δα ἑϑοέές, ὁπ (δπν81.} μδ8 ἐπιπιοϊαίέιπι (2 ΘΟΓ. Β88 ἐηεπμεοίαξέσωπ) ἑαοἱὲ 
Βηὰ τδ9 συ ]κ. (ο.})1.85 ὑρενιοζαξωνι ἑοῖς. Το Κθο. ἰδ ἱανογοὰ ὈὉγ Ο. Ὁ. Εὶ Ε.6.ὄ Κ. ὕ1,.. ΟἜγγε, δηὰ Ἐποοάξ., δοὰ ἐξ ἰδ δοίειόοά 
Ὁ. Ξοδοῖς, Κοίοθο, ΒΙοομδοϊὰ πὰ ϑ ογάσπσοτιἢ.---Ο. ῬΟῪΚ.]. 

Ψοσ. 23.-- Τὴ 6 Εθο. δἴνογ συνείδ. Πα8 τοῦ γὰρ κυρίον ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὑτῆς, Ὀπὲ {{1|ὁ60 ψογὰδ ἈΓΘ ποῖ Τουπᾶ ἴῃ [ἢ 6 
Ὀοδὶ Μ{858.., ἀηὰ δγὸ ἃ γοροιτίοη οἴτογ. 26. [ΤΟΥ ἀγὸ ἴθ οὐΐ ἴῃ Α. Β. 6. Ὁ. Ε Ε. 6. Η. (161 Βκπα), Βίη., 1π9 1ῈᾺ]., ΨῸ]ς., Οὐρὶ, 
Βγτ., Βαηϊὰ, δὰ Ατπ. νογδίοπδ, δὰ Πηπιδδο., Απρτιβί., Απηυγῖ., ΡΟ] ας. δη Βοάθ, δηὰ αὐτὸ γοίαϊηϑὰ ἱπ Η. (24 μδῃὰ) ἼΩ, ἴδο 
Θοίμι., δῖαν. βδοῖλο ὅγυτ. δὰ ΑὝπ.. υϑγβίοηπ. δηὰ ΟἾγγα. ΤῈοούί,, Ρποὶ., (ἔσυπι. δηὰ ΤἈΘΟΡΏὮγ).--Ο. ΡΚ Ὑ.]. 

6 ον. 30.--Τὴο.ὁ Ηθο. αἴἶἴοσγ σί ἰηδβοσίδ δὲ, πΐ [{ ἰδ ἔδϑυὶν βυδίμ πο. 
Τ ΨΥ. 852.---ΤῊ9 Ἐδο. Ὧ45 γίνεσθε καὶ ᾿Ἰονδ.. "πὲ καὶ Ἴονδ. γίνεσθε, ἰδ Ὀδέίεν Βυδίαϊμοα Ὀγ 1πὸ Μ5Ά, ὁ Ἰοϊΐον Ἦδϑ (ογ ἴὲ 

Α. Β.06. Βῖη., 11, 857. 18, Οτγίᾳ., Ὀιάγαι.. Ουτ., στ ἢ}}6 Ὁ. ΒΕ. ΚΕ. 1,. Βίη. (δά 85), δοῖ)θ εὐυγείγοα, δὰ ΟΕγγ. Τοοάξ. απὰ Ἀφίηδος. 
ὭΣΘ ἰῃ ἴδυουῦ οἵ [ὃ ΒθοοΡ -- "0 Κ.} 

γόον. 38.-- [6 Βδο. 88 συμφέρον, Ὀυὲ σύμφορον 88 ὈοίίΘΓ ΔΌΓΒΟΥΙ γ. 
Ῥ. Ε. Ῥ. α. Κὶἰ. 1,. δίῃ. (ϑὰ πδιιὰλ, μ}10 [}|9 ἸαξῖοΣ [6 δαδίεϊ οὰ Ὁγ Α. Β. 6. Βίη. 
Υἱ!. 36.--Ο. Ρ. Ὑ.} 

ἘΧΕΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ὙΕΒΒ. 28, 24, Ηφρ Βογο δηϊ οἱ ραὲββ δῃῃ οὈ)͵ϑοίϊοι 
ἐμαὶ ταϊην Ὀ6 ταϊβοα δραϊηδβὶ ἢἷ8 ργουΐϊουϑ ἱπ)αηὸ- 
ἐἰοη8 οὐ {16 βοοτὸ οἵ Ομ γἰβιΐδη ΠΙἰθογίυ, ὈῪ ρΡοὶπί- 
ἕως ουὖὐ (16 οἰ 164] ᾿ἰτη ἰδ 0.8 γι 16 ἢ γοβίτίοι {μδΐ 
ἸΙθοσῖγ.-- ΑἹ] Ὁ ηβα διὸ πῃ ΤΥ Ροῦνοι.--- 
ΠῚ 8 {μ6 οἷα βίαιθαιθηῦ 846 ἴῃ τἱ. 12, βοί ὑἱπρ 
ΟΥΙ ὑπ Ὀγοδα μεν] κο οὗ {μ6 Ομ γ δι ίδη ἔγϑο- 

ΤΏ8ῃ, ἃπὰ ἰο νι ΐο6}} π6 ΑΡοβί]ο ἴῃ ἃ τηθϑθΌγο 88- 
86 η.8.]--Βαϊ 8}1 τ πρ 5 ἀτὸ ἢοῖ οχροάϊϑῃϊ. 
- ΤῸ} 18 16 ἢγδὶ ᾿ἰπιαὐΐοη οὗ ἐχροάϊομον. Βυὶ 
Οχροαϊοηὶ ΤῸ ῃοαῖ 180 ποτὰ συμφέρει 
ταϊσαὶ, ἴῃ τον οὐὗἩἨὨ πῸ ΡΤ ΥΪΟυΒ τα ΐηρς, Βοοῖ (0 
ἐπ ΡΥ “οχροαϊοηΐ ἤὸγ {86 δυθ͵οοί λυ πΒο 1.) [Γ 
ΨΌΓΘ ὈοίίοΣ, ΠΟΎΟΥΘΡ, ἴο ἰδίκο (0 ψνογὰ ἴῃ ἐ8 
Ὀγοδάοδί δρρ]σαιίομ, " αἀναηίαροουϑ ποὺ ΟὨΪΥ ἴοὸ 
86 διιδ᾽] οὶ, Ὀυΐϊ 8180 ἴο 811 οἰ οσβ δοποογηθά."--- 
Βαῖ 41} [Βΐηρα οαἱέν ποῖ.--ΤῊὴο βοοοπὰ ]1πὶ}- 
ἰδίου ; βίποθ ἰΐ ἴ8 {86 ἀυἱΥ οὗἨ δυο Οδτ βίη 
ἰο πιᾶῖκὸ αἀϊδοδίίϊοηῃ ἃ βρϑοῖαὶ οὐ͵ϑθοῖ. ἴῃ {116 
γογὉ “ΘΠ ἰΠ6 Γοίδγοποθ (0 οἴ ΠΟΙ 18 ΏΟΓΘ ΓὯ]]Υ 
ὈΓΟΌΚὮΙ οὐ, δηα μογο ἰἰ ἀδηοίοα {86 {ΓΓ ἤΘΤΒΠ6Θ 
οὗ 16 6 ]αγο οὗ (6 ΟΠ ΌΓΟΝ.---1 (0 ποχὺ γ0Σ80 

9 ΤΌΓΙΘΟΥ ἰδ ΤΏΟΓΘ ὉΒΌΒΙ, διὰ 6 συδίαἰ πο ὉΥῪ 
ΩΡ. ὁἢ {πο δα:ηο γεγίδίίοι οἵ γοδ ἀϊτς ἐπ ΒΔ. 

(18. Τ᾽ παι ΔΕ] 0 8 ΤἸΏΟΤῸ ἀοδη 6] ὀχργοββοὰ ἴῃ 
(86 ἤογι οὗὕ 8 τιδχὶμ ἱπου]οδίϊηρ 86 οἸοΓοΐδκο οὗ 
δ Ὁη86188}} Ιουθ. [0 18 ἃ βΈΠΟΓΆΙ] ἰσυἢ Ἡ ΒΊΟΝ 
ἢφ ὈΥ͂ ΠΟ 688 ἱπίθῃαϑ (0 ᾿ἰτηϊύ Β᾽ ΡΥ ἴο {86 
6486 ἴῃ Ὠδπηᾶ.--81 πο τ8 δϑοὶς ἰδ οὐ 
(θα), Ῥυσϊ (ΘΥΘΙΥ͂ :28}} ἔμαὶ οὗ 8δῃ- 
οἴδμοσ.--- οσο ἴῃ6 πορδίΐοῃ 18 ἰὸ δ6 ἰλ κο δΌ80- 
Ἰυΐοὶν, δὰ ποὶ γϑἸδ ΎΟἾγ, δ5 ουρ} 1 τηϑδηὶ, 
«οοὶς ποέ πιογείν ᾿ἷβ ΟὟ ἢ Ῥ 6811}, διέ αἶδο ἴῃαὶ οὗ 
δοίπογ.᾽ Τὴ “ Βϑοκίης οὗ Ομ δ᾽ 5 οἾσπ ̓  ἀϑηῃοίοβ 
ἰδ 86018.8}} αἰξετιρὶ (0 Τχϑ]κ0 ΟΠ 6᾽Β οὐ ΘὨΪ ΟΥ̓ Σοηΐ, 
ΟὨΘ᾽8 οὐ Ἰἰδονίγ, μ᾽ Β ΟὟ Υὐρδί8Β 186 .80]6 
Ῥδσζδιηοιηί σοπβί ἀογα ὁ, ΓΟ τ 1668 οὗἉἨ {Π6 σοοὰ 
οὗ ΟἰΒοσΒ; δπὰ {18 [8118 Ὁπὰ ον δὴ ΔΌΒΟ] αἰ 6 Ῥσοδὶ- 
ὈΪΠῚΟΩ 88 Ὀοΐῃρ 8 Υυἱοϊδίϊοη οὗ ()6 στοδέ αν οὗ 
ἶονγθ. “ΤΉ ἰἄάδβ ἤθσο 18, ἰδ ὄυθὴ στ ῆδὶ 16 ἴἢ- 
αἰ δογοπὶ ἴῃ 1.86] ὈΘΟΟΙΏ68 Βα} τ ῃθ ἄπο ἴοὸ 
(ὴ6 φγοϊυάϊοθ οὗἁἨ 8. ποῖον." ΝΕΑΧΡΕΕΒ. 
ΕΥότὴ μηδείς ψΜὸ οὈίδίη ΤῸΣ [0.6 Ποτϊαϊπδίῖτο ἴῃ {116 
Ροβι(ἷνο οἴδιιθθ δ ἕκαστος---ἃ οαθ6 οὗ Ζομρτηδ. 
|Κ ΟΧΡΥΘΒΒίΟΩΒ ΟΟΟῸΣ ἰῃ σΣἰϊὶ. ὅ; ΡἈΠ]Π. ἃν. 4, 
Βοηι. χΥ. 2 ᾧ, 

ΨἜΒ8. 26, 26, ΕΪγδὲ ἢθ δϑϑουὶβ πὶ πὸ οαοίϊος 
οὗ 868} οχροβϑὰ [ὉΣ 8816 ἰῃ {86 πιλτκοῖ, ἡ ἢ ΤΠ 185 
αἀἰβοοπποοίθα ἔγοιῃ 1ἀοϊαίσουβ νου ΒΒ --- στο 
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ἐδου ἰδ Ἰρρῦ μῦθ ὈθΘΏ ουὐ ἔγομι δβδουὶ βοὶδὶ 
γἱοϊλπιθ, ψ͵δ8 8]  οζ οί ΒοΣ ἱπηοοθηί, βίποο ὑπ ΐδ τηϑδὲ 
835 Ὑ611 85 (Π6 ἢ 016 θαυίῃ δηὰ 8}} ἐπί ηρα ἰπ ἰΐ 
θοϊοη χοῦ υπίο 6οὰ.---- Βαεΐδοονοσ ἰδ δοϊᾶ ἐῃ 
πο τϑαϊ- πα εῖχοῖ.---μακέλλῳ, ἃ ποτὰ ἰδ θα 
ἔγοτα ἴπὸ [,ϑιὰ δπατακρεωπωλίῳ. [ἾπῸ δ6]0 οἵ 
ἐμο ρογίϊοιυ οὗ 86 βδουίβοίδὶ τβοδὲ, οι [611 ἰὸ 
πὸ Ῥγίοϑιβ, ἰοτπιϑὰ ἃ ραγί οὗ ἰδποῖὶν σϑύθῆσο, δὰ 
85 Ὠοΐ (0 ὃὉο ἀϊδίϊηχυϊδοα ἔγουι ΟΥΑΙ ΠΔΤΥῪ πιοαΐ, 6Χ- 
οαρί ρου 08 ὈΥ͂ 118 ΘΧοΘΙ] 6 Π 06, 88 [86 ΔῈ ΪτΩ4]8 οἷς 
Ζογοὰ δὲ ἐμὸ δἰΐδσ 8 9 ὉΒΌΔΙΥ οὗ ἃ ΒΡΘΕΙΟΣ Ἰεϊηὰ.] 
δαὶ θαῖ, νἱτϊποῦυῖϊ δρϑοὶδὶ ἰδ αυ σγ .--- μηδὲν 
ἀνακρίνοντες, οαγεξιεϊν δεατολισ ποίλίπο, ἑ. 6., 88 ἴ0 
ἙΠον ἰἰ δα Ὀθ6η οἴοτοα ἴῃ 586. ]Ά 66 ΟΥ ὨΟΙ.--- 
οὔ δοοουμπῖ οὗ οοῃδοίθ:οο.---διὰ τὴν συνείδη- 
σω. [αι ἰδ (8 ἰο Ὀ6 Ἰοϊηοαὰ πὶ ϑοῖηθ 
ΒΑΥ͂ ἰμοὸ Ῥτουΐουβ ρατίἰοἷ ρθ, δὲ βοϊ(ἱπρς Του ἢ (86 
Ῥαγεϊσυ αν ροϊηὶ 88 ἰο παὶσῃ ὑ86 ἱπαυ γΥ ἰ8 πηδάθ, 
διὰ ιθδηϊηρ ὁ ΟὨ ἰδ6 ΒΟΟΓΘ οὗ σοηδοΐθῃ0θ :᾿ ΟἰΠΘΓΒ 
σοηποοῖ ἰὶ τὶ ὑμ6 τ ο]9 ῥδγι οἱ ρ᾽81 οἷδιι8θ, 88 
δδδιχυΐης ἰδ 9 στουπὰ (οΟΥ ποὺ ἱπαυϊτγίπρ, Ὀθίπς 
οᾳυϊναϊοηΐ οἰ μοῦ ἴο : “ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ὑμαὺ ὙΌΣ ὁ60η- 
δοΐθῃ 69 ΤΥ ποὶ Ὀθ αἀἰδί αν θα,᾽ ΟΥ : “ ὈΟσΔΌΒΘ γΟΌΓ 
οοπδβοίθησο Ὀοϊης Ὑ6Ὶ1 ἰηΐογιηθὰ 88 ἰο ἰμ9 ὕϑαὶ 
Βδίυγο οὗὨ ἰᾳοἷβ8 ποϑάδβ 0 ἰπαυΐτγ 7]; 1Ἢ δὰ Ὀεβὶ 
Βονγουοῦ Ὀ6 οἰποὰ ψιλὰ ὑπ9 ποῖα ρτουΐουϑ 868- 
ἐδῆδσο, δηά ὑπὸ τπϑϑδηΐϊης που ὰ ἔμθη Ὀ6: “ δὶ 
πὶιμουΐ πα ΐΥ ἴῃ οὐδ ἰδὲ (86 σομβοίθῃοθ Ὀ0 
ποῖ Ὀυγάἀοποά οὗ ἰτου ]6ἃ.᾽ [οὶ ἰ5 [0:9 Υἱοῦ 
οὔ Μογοῖ δῃὰ ΑἸΐογτὰά. Ησοάφο αῖνϑβ δῃοίμον ἰῃ- 
ἰογργοίδιϊου τ 1 ἢ 86 ΘΟμ 8: ἀ9Γ8 {86 Β᾽Π|ρ]68ὲ δπὰ 
τοοδὲ ἡλίυγαὶ: ὈῸΥ τιδί γοὰ δηὺ δπὰ οαϑὶ, 
ταδί ΠῸ τηδίΐου οὗ δοῃβοίΐθηοθ ἰὴ ἐδθ (μίηρ. 
ἴου ποορὰ αν πὸ δοῃϑοϊθηϊίουβ ΒΟΓΌΡΪΙΟΒ, δηὰ, 
ἐποτοογο, δϑὶς ἢ0 αι θϑίῖοη 88 (0 τἩΒοί ΒΟΥ ἐδ 6 τηϑαί 
μὰ Ὀθοῃ οβδετοῦ ἰο Ἰᾳἀοἷ8 οὐ μοί." --ἰ ,,ιΚ γϑϑβοῦ οὗἉ 
σαὶ 18 Βαϊ ἃ ἴῃ τοῦ. 28, οὔθ δύ ὃ ἰθά ἰο βυρ- 
Ῥοβο ἐμαὶ 1ὑ νὯϑ [0 σοῃϑοΐθῃοθ οὗ 81} ΟΌΒΕΤΥΟΥ 
1ιδὶ νγὰ38 πιϑδηΐ, τ δῖ σἢ ὉΥ δαὶ δοί ταϊσμὺ Ὀθσδοτῃθ 
ἀϊραυϊοίοα οΥ 50}1104, ἱπαδιϑ ον 88 ἢ9 ἴο00 τἰρδὲ 
86 ᾿πϑποσησοά ἰΒτουγσὰ ὑμ9 ΘΧϑιαρ]9 οὗ ὁη6 ἀοοτηθὰ 
δίγο ον ἴῃ ἰμ6 δὶ ἰο ϑδὲ ᾿ἐἰζα νἶδο ἴῃ βρί(ο οἴ 
κεῖ βογιρο8. [80 86 Ῥοίίο, Βοηροὶ, Β οἰκο γι]. 
Απὰ ἰη 7υϑιϊδοδίίοπ οὗὨ {μ18, τοΐθγθῃοθ 18 ᾿ηδᾶὰθ (0 
γον. 29, σοτο (Π6 σοηϑοΐθῆσθ οὗ Δηοί ΠΥ ῬΡΟΥΒΟΏ 
ἦκ ραγι συ Υν βροοϊδοα. Βαΐ (μ9 οᾶ808 ἃσθ ῃοΐ 
ῬΆΓΔΙ1οΪ ; δηὰ ἴῃ υογ. 29, {πὸ τοΐργοῃσθ ἰο οἵ 6 Υ8 
8 αἰϑιίποι]γ ἀοποίοα ἱβσουσὶ (80 ῬΓΘΙ Πα ΒΑΡῪ 
οἴδυβο ἴῃ υογ. 28, δὰ ἰμποσῦο Ὀδίηξ 20 δβιιοῖι γθ- 
ἔογθησο Β6ΥΘ, ᾿ὑ ΤΕΥ ΓᾺΓ ἸΔΟΓΤΘ ὨΔΙΌΓΔ] ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(6 δοπδβοίθῃοο οὗ 6 ἱπαυΐροῦ (0 6 ἰπίοηἀοά. --- 
ΤῈῊο οχμονγίδιοη ἰἢ ΟἿΡ ῥϑβδϑδᾶβθ δρρἢ98 ἰο 8]} 
Ῥδείΐοβ, δϑρϑοίδἶγ ἰο {80 τοακ, τὸ που]ὰ ΔΏσ- 
ἸΟΌΒΙΥ 8 δϑουΐ ὑμεὶν αὐ πῃ ὑπ0 ῬΓριἶδ808. 
ἔοι Ἢ νγαϑ8 αδ'580 βυϊίϑα [0 ὑπὸ ϑίγοηρ δ ΟΒ6 ἦγθ6- 
ἄοπι οὗ ορ᾽ πίοι ταὶ δυο ἀδηᾶρσο ἱμγουκὰ (ἢ 6 
᾿παυΐγυ, βίησο {μ6 1} σοῃδοΐθποο δὰ Ὀθθ αὐἱοὶ- 
δηθὰ ὉΥ ἰδ ΑΡοβι]16᾽8 ἱπβίριιοί οι ἴῃ Σοΐθγθησο [0 
{815 π|βο]6 πλαίίοτ.---Τθ δοί οὗ οδιΐης μὸ 7υδι}- 
Ἄδπ, ΌΥ ἃ οἰίαιίΐοῃ ἴγοπι Ῥβ. χσχῖὶν. 1, [““] ἢ 
γγὰ5 ἰδ!6 σοπιπίοι ἴοτπι οὗ 6718 ὑπ 8ῃ Κϑρίνίης 
Βοΐογε ἐμ πιϑαὶ, δὰ Βθῆσθ ῬγΟΌΔΌΪΥ γα8 [δθ 
δον ΕἸΟΒανβιῖϊο Ὁ] βίης, δηὰ ἐμὰ αἰ δὰ ἰο 
ἔῃ (819 ργἷδοο.᾽"᾽ ΞΒΤΑΝΙΡΕΥ].--ΦῥΟΣ [86 Θασῖδ ἰδ 
86 Σιοτᾶ᾽ 5, ἀπ ἴπΠ6 ἔπ] 9865 μοτϑοΐ.---Τ 80 
ποτὰ πλήρωμα ἀθηοίοθθβ {πὶ νὰ ψΐϊο ἢ 8 
ἐπίης 15 8}19ὰ, Βοΐπα ραϑδῖνθ, 89 ΘΥΟΣῪ ὙΠ6ΓΘ ἰῃ [Π9 
Νον Τοβίαπιοηί. 1μπδὶ πϑῖοῖ Ὀοϊοηρδ ἰὸ Θοά 
ὅξβιι ΠΟΥ͂ΘΡ' Ρο] υΐθ, διὰ Ηΐ8 ΘὨἰ]άσθη πθϑαὰ μάνα δ0 
Βογαρ]6 δϑοι!ϊ υδὶπρ δὰ οηὐογίπρ ἰΐ ἔγθοῖγ. [Απὰ 
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ἐὶα τπεοοὶ το δα Ὀ6θὴ οὔἶεογοί ἰο 4019, 5 ἴἢ 
ἴαοὶ πὸ 1668 Ηἰδ (δῆ ΔΩΥ ΟἾΟΙ ᾿θαὶϊ. Απἡ 16ο] 
δοίης ποιπίπᾳᾷ οου]ὰ ποί νἱιαῖο ἐΐ ἴον 1186 οὐἱ χίῃδὶ 
180]. (Οοπιρ. οὐ οἰδρ. Υἱὶὶ. 6; 1 Τὶπι. ἵν. 4: 
δ'δὸ Οδίϑηοσ ἰῃ ἦος ἰοοο, δα ὑμὸ οἰἰδιὶοηβ ἔγοπι 
Οαἰϊνίη δὰ Μοϊδδοίβοη ὈΥ Δἰπι).---τὟῖνν. 271-80: 
Τὴ δϑῖὴθ τιδχίῃι 18 ἢ6ΥΘ Δρρ θα ἴἰο ὑμοῖν δοηἀυοὲ 
δἱ ἃ Ὀδπαᾳυοὶ ρσίνϑῃ δὶ ἃ σῖνδίθ βου8θ ὈΥ ἃ ἢθ8- 
θη ἰοὸ πῖον ὑΠΟΥ͂ πιΐρϊ Ὀ6 ἰηνίιοα.---Πἶ ΔΗΥ͂ 
οὗ ἴδο πηροϊέονοσα ἰπνίῖθ γου.--Τὸ ἰηνὶ- 
ἰαϊΐοῃ Πόσο ἰδ ποὶ ἰ0ὸ ἃ Βββουῖδοῖδ) ἔοηδβι, [ῸΓΥ ἴπ 
ΒΆΘὮ ἃ 6886 (9 ΡΟΥΒΟΩ που] ποὶ πορὰ ἰὸ Ρὸ ἰο]ὰ 
ὙΠΘΙΒΟΣ 186 τασδὶ δοὺ Ὀοίογο Εἶπ δὰ Ὀ6οη οἴογοᾷά 
ἐο ἰάοἶδ, ποὺ γοί που]ὰ ἰΐ ὍΘ Δ)]Ο Δ Ὁ]6 [ῸΣ 8 
ΟὨγἰβιϊδη ἰο θ6 ρτοβθηΐ 6. 6].- -δηᾶ γὃ ἄθαΐσθ 
ἴο ξο.---Α οἰ" ρὲ κἷηι ὑμπ8ὲ τοιαδὶ πίη γα ποῦ] 
6 ἃ [16 ὈΘΙΙΘΣ ; δῖπσο ὨΟΔΙ ΘΕΒΆ συϑίοσῃβ ὙΘΥΘ 
ΘΥΟΓΥΤΠΘΓΡΘ ἰῃ νου, δηὰ {πὸ ἰοτηρίαιϊοι ἰο ἀΘΏΥ͂ 
ποῖ Μαβίος οἢ ἰδ Ῥαγί οὗ πόδ ποῖ ΒΥ 
ΟΒί Δ Ὀ ἢ 180ἃ τγδϑ ὙΟΥῪ δίσοηζ. Ηθ βού 88 ἴῃ 
γίον (06 ΣΏΟΓΘ ᾿ἰΘΓΔ]-τοϊηἀοἃ τ μο86 ἸΙΌΘΥΓ ἨΘ 
ἀϊὰ ποῖ πὶδῃ 9 σοίγοῃοι, δα ἱπδϑηλιο 88 (9 
6886 οἴθηῃ ἱπυοϊνυθαὰ ἰδὸ σοϊδίϊοηδ οὗ ΤἈΓΪΥ δὰ 
ἔγὶομἀβΐρ, ΌΥ͂ ΣΏ688}8 οὗ ὙὩ]ο ἢ} {πὸ ἔστ ἢ τοἰκχαὶ 
Ὀ6Ὲ Ὀγουρμὶ Βοιῖο [0 ἰμόθὲ ὙΠῸ ψ6ΓῚΘ 8.}}} ἀηῦ6- 
Ἰίονονβ. -- -υβαΐδοθυθσ ἱα δοῖ Ὀθίοσθ γου 
Θαῖ, ααδἰσίηβ 0 αὐσδίίοῃ οἱ δοοουξῖ οὗ 
οομδοΐθῃο9ὁ.---δ06. ΘΟ ΘῺΪ8 ΟἹ ΥΟΣ. 2ὅ.--- Τὴ ὁ 
0886, ΠΟΎΟΥ͂ΘΡ, 186 δ᾽ ἰοσοὰ στ θη ἐπ δἰἰδηιΐοη οὗὨ 
δ 6 χαοθὺ 88 θθϑὴ ἰυγηρὰ ἰο {16 βρουϊ βοὶδὶ ομδ- 
Τϑοίοσ οὗ (86 χηραὺ ρυϑβοηϊϑα.-- - Βαϊ ἐξ ΔΤ 18} 
ΒΑΥ πηῖο γοῦ,---ηοὐἱ ἰμ6 Ἠοϑί, 88 18 οἷον ἤγοπι 
0 γτοροιϊίϊοι οὗ ἰμδὸ τες, δηὰ ἵἔγοιῃ νῆδὲ 18 
δααρὰ ἔπγί μον, τ ῖο ἢ σαπηοί ἴῃ ΘῺΥ 6680 ὯὈθΘ ΤΘ- 
ἔογσγοὰ ἰο δὴ ὑηθοϊΐονου. ΕΣ (ὴ6 δϑῖηῃθ γΘΆΒΟ0Ὲ, 
6 σδηηοί θχρί δίῃ ἱί, οὗ ἃ μοαίμβϑοη ζ6]] ον - κιιοϑὲ 
ὙΠῸ τηἰρδί ἱπαϊοδίθ ἐἰῃ6 ἰδοὺ ἰο ἐμ 6 ΟἸσὶβιϊδῃ, 
οἰ οΣ ἤγοτῃ 1ονθ «οὗ ταϊβοβίοῦ, ΟΥ ΤΣΟῚ 8 Μ 18 ἴο 
ἰοδϑὲ δἷτπη, ΟΣ ΘοΥθ ουὔύῤ οὗ σοοᾶ-Ἡ}}}. ΟἿΪΥ 8 
ΟὨσίβιΐδη οδῃ Π6ΤῸ ὈΘ τηρϑηΐ, δηὰ ἰδ δὶ ἰο0 Βο1)9 
ΘΔ ὈΓΟΙΒΟΥ ΜΠ} δ88 ἀϊδοονογοᾶ (116 ἔδοί Ροϊηϊοὰ 
οὔἱ, δΒηδ ΟΝ ὙΔΓΏΒ δὶ [6 ]]ον- Ὁ ] όνοῦ οὐ ἐξ. 
“Νοὶ ἃ ον 188 ΟἸν βία, β'ποθ δ ἢ ἃ οη6 ποι]ὰ 
ποὺ ΟΥ̓ΑῚ ΠΥ δοοορὶ {πὸ ἱηνἱἰδιΐοη οὗ 8 θα  μ θη ; 
Ὀυΐ βόδι σοηῃνοχίθα Οθηῖ)]6, ἱπίοοιοα τὶ ἢ} δον- 
δ Ῥγοὐυάΐοσοβ, 0 τορανθαὰ 14.018 88 ἀθιῃθηΐδο 
ΡΟΥΘΙΒ, δΒὰ ἴῃ μασίδκιηρς οὗἩ (80 βαοσὶ βοΐ] θ 6 βὴ, 
ἴο!ϊυ ἰτηβο Ὁ Ὀγουχῆΐ ἱπίο σδοπίαδοίὶ πῖῖ ἰμοιῃ.᾽ 
ΝΈΑΝΡΕΒ. Ἐνϑθῃ 8 στοαῖς ὈσοίμοΣ τοῖς Ὀ6 βὺ- 
Ῥοδβοὰ ἰο ρασίδιεο οὗ βυοιι ἃ ταϑδὶ, Ὀθοΐηρ ἰηδϑυοποοά 
ὉΥ ἷ8 Ῥασγίου Αν γοϊδιϊ 008, δῃὰ γοί νὰ ἃ ἀθίοῦ- 
τοϊπαἰΐοη ἰ0 χοΐγδὶη ὕγοτῃ ΘΥΘΥῪ ἐπίηρ ΡΟ] αἰ ζ. 
--.Ἡ ΤὯΙΠ] 8 ἰ6 οὔοτοα ἰῃ αβδοσὶ οο.---:ερόϑυτον. 
δηὰἀ ποὶ εἰδωλόϑυτον, Β6060 ΟΥ(ἴ68] ποίοΒ. Τδο 
ΤΌΤΤΩΘΥ 8 ἃ ὨΘΌΪΣΑ] πογὰ, δὰ 18 υϑοὰ δα νΐβοαὶν 
ἐἰο Σαρσγοβοηΐ ψδὲὶ νουϊὰ Ὁ βαϊὰ δὲ ἃ θδί ἢ 6} Β 
8016; αὶ (Π0 Ἰδίίο" 18 ἃ οοῃίθεηρίιιουβ Θχρτθβ- 
βίοι. ποῖ τὸ οουϊὰ ΒΑΙαΪΥ ΒΌΡΡΟΒ6ο σοιυϊὰ ὮὈθ 
οι ρ]ογοα ἰμ616.---καἵἱ ποῖ ἔοι δία βαῖζθ ἴμαῖ 
βιῃιϑνυσοᾶ 1ϊ, ἀπ ἃ ἔοΣ οΘομῃδβοίθῃοθ᾽ βαϊζθ.---ΤῊο 
Ἰδιίοῦ οχρυθββίου 18 οχρ᾽ πδίοσυ οὗ (86 ΤΌΓΙΏΘΥ, 
δηὰ {πὸ δοπποοίϊης καί, ἀπά, Βρϑοῖβθδ ΟὨΪΥ (89 
ραγίϊσαϊαν ροϊηί ἰοὸ τ ἰο ἢ {Π 9 ΤΟΥ βόπογαὶ βία θ- 
τηϑηΐ ἰδ Ῥγαϑθᾶθβ δρρὶϊθ8. [{ὀῸἕ ἰδ 6 ἱπδογπδηὶ 
ἍΘΙΘ 8. θδίμϑη, ὑἰμ0 (818 χρυ θββίοῃ, “" 1ῸΓ 60Ὲ}- 
Βοϊθῃσθ᾽ Β8Κ6,᾽᾽ ψου]Ἱὰ ὃθ9 αηδιυϊ 6 16, ΟΥ γὸ Βμοι)]ὰ 
Βαῦθ ἰο στοβζαγὰ 1 88 8 βοοοῃὰᾶ σχϑᾶϑοῃ ἀοτγί νοὰ 
ἔσοτα 86 ΤΘΘΙΚΟΣ ὈΓΣΟΙΏΘΥ, ἩΠΟΘΘ σΟμ ΒΟ Π66 ΓΘ 
τηυδὺ ΒΙΡΡΟΘΘ ἰ0 Ὀ9 ᾿τηρϑΐ. ΟΥ νὸ τη ἰδἴκο 1 
ἴο πιθϑὴ ὑδπδὶ {8:9 ῬΘΥΒΟῺ τασδὶ σοΐγαϊῃ ἔγοια δδίϊης 
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ἧπ ΟΥ̓ΔΟΥ ποὶ ἴἰο 8|1007 {116 οϑι θη ἸΠΥΌΥΠΙΟΣ ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΘ (πὶ (Π6 ραγιϊοϊ ρϑηί 811}} Βδά ἰο ἀο υὶΐὰ 
ἴά.ο15, πὰ 'π ογάογ μοὶ ἰο νἱοϊαίθ {9 σοὨΒοΐθῃῃ! 9 
οἵ ψθα]ς ΟὨ τ 8018}8---ΟὈΥΟΌΒΙΥ, ἃ ἰογοθα ἱπίθγρσο- 
ἰδιΐοη. [Ενϊαάθηιν ἔποπα ἰὐ 18 βοῖὴθ ΘΔΙΚΟΥ ὈΣΟ- 
{πον ἰΒαὺ ἰΒ ποθ πηϑϑηΐ, [Ὁ ΏΏΟΒΘ Βα κο ἰΐ τῶδ 
ἀυὶγ ἰο δὐβίαϊῃ. “1 υπίοπ οὗὁὨ ὑμ6 πλοϑί θῃ- 
Ἰἰχιθπϑὰ ογ ΑἸ ν τι [86 Βυϊηϊοβί σοροθδ- 
Βίου ἰοὸ (Π6 ἩΘΔΊΓΠ 688 οὗ οἰμογθ βογὸ ΘχηϊὈὶιοα, 
ΤἸΊΔΥ ὙΜ62}} οχοὶίθ ὑμὸ ἱρσμοδὲ δαπιϊγαϊΐοη. ΤῈ 
ταοϑὲ ΘΏ]  ἰοηοὰ τδη οὗἩ ἷ5. ποἷθ σοη Γαι 0 
ΔΒ (16 πιορὶ Υἱο] ἀΐηρ δηθὰ δοΟμοἰ ἰδίοσυ ἴῃ δ] 
χηδίίογβ οὐ ἱπαϊ βογοποο.᾽ ΗΟΡΟαΕ]. Ηθ ποχί 
χρη Ϊτη 86] Κ᾽ πλοσο {Ὁ}1}γ, Ρυϊιεηρ ἰι θογομὰᾶ Α 
ἀουδὲ τ ιοβθ οομβοίθησθ ἰ8 γοΐδγγοα (0.--- ΟΠ - 
δοίθῃοθῖ αν, ποῖ ἴΠ1Π9 ΟὟ ,---τὴν εαυτοῦ, 
ἧ. δ.) Οὗ ΔΏΥ 006 10 ἸΠΔῪ ΘΟΙΩΘ ἱπίο δΒι16}1 Οἱ ΓΟ τα- 
βίδῃ 68 (ποίΞς-ετὴν σεαυτοῦ).---ΟΥἹ ὙΥΆΥ͂ ἰδ ΤΩΥ 
ἸἰΌοΣΥ ἡυἀρθᾶ οὗ ἀῃροῖμοσ᾽ 5 ΘΟ δοΐθῃοθ 7 
-Τ 8. 8. ποὶ ἰο Ὀ9 ἰΔ] 6 88 ὀχ ρυδϑϑίηρ ἰῆ 9 ἀοβϑηὶ 
ΣΟ Οηβίγϑῃοο οὗὨ {Π9 1 06 γ8]-τϊ πα 6 ἰο ἢΪδ ΘΔΪΚΟΥ 
Βνοίδμον, στο οὈ͵θοιοα ἰο Ὀ6 χογογηθα Ὀγ δὶδ ργο- 
λιαάϊοοα. ὅ..ο}} δὴ ἱπίογργοίδιϊοη που]ὰ Ὀ6 υἡ- 
δβυὶϊ, Δ Ὀ1]0 ὈοΐΠ ὈΥ Γαδβοη οὗ (6 ““ἕον,᾽᾽ πιο ἴῃ 
{πῖ8 οδ80 σψουϊὰ Ὀθ Ἰῃδρροβίίο, δῃὰ 4150 θδοδυ 80 
πὸ 10] ὁσίης Θχροβί(ἰοη αἶνθβ πὸ ΤΟΡΙΥ ἰο ἰΐ, 
βονθγαὶ οὐμοῦ ἰηἰοτργοίδιϊοηβ ἤογΘ ΟἿΟΣ ἐμ θι- 
βοῖνοϑ. ΒΒ οκονί δηά οὐ οΓ8 {μη Κ μον πὰ Π6Γ0 
ἃ ΓΟΣΙ ΒΟΥ ΤΟΔΒΟῚ [ὉΓ ἰδ 6 σοτημιδηὰ ποί ἰο δαί 
(τον. 28), ἱδκίῃρς 86 ψογὰβ ἰὸ πιθδὴ ἰδπαὺ (ἢ 9 
ἸΙοΓα]-πϊπάθὰ βμουὰ ποῖ ὉΥ͂ οδἰΐης μὶνϑ οὐ- 
δαϑίοι ἴον Οἴμο ΓΒ ἰο ᾿υἀκο δηα Ὀ]δθρθθο. Βαὶ 
ἴῃ (μ18 6480 ὑπ 00 ΔΡΌΣΓΣΑΤῚΥ ἰπβογὶ {86 ἐμπουρῆὶ, 
“90 φὶνο οσοββίοῃ,᾽᾿ δηὰ θη ΓΟ 885 ΟΥ̓́ΘΡ 
γα. ρνυϑοθάς8.".---Τὸ (μῖ8 ὑποτο ἰβ Ἰοἱῃθὰ 8ῃ- 
Οἶμον ἰηϊογργοίαίίοηυ, τ ΐὶο που]ὰ δηά ἴῃ {18 
ΥΟΓΑΘ ἃ Υἱπαϊοαίίουῃ οὗὨ ἴπο ἔγϑοάοῃ οὗ οου- 
βοίοποσο, τ ιΐο ἰδ ΑΡοϑίϊο τηδϊηἰδὶ πδὰ ἴῃ ἐπὸ 
ὩΔΊ ΟΥὗΓὁἨ {86 ᾿ἰ 6 Γ]-τϊη ρα, φ. α., ΑὈουΐ οὨ θ᾽ 8 
ΟῚ σΟΏΒΟΙΪΘΏΟΘ Ϊ 81} ποΐ ΠΟῪ ΒρΘα κίηρ ; 10. ἰΐ 8 
δΔιιοροί ον ἰπΡΤΟΡΟΥ [ῸΓ τὰν Ἰἰδοτίν ἰο Ὀ6 Ἰυάγχοα 
ὉΥ δηοί μογ᾽ 8 σοηβοΐθῃοο [{1 8 ὈΪ]διηδα ἔον ὑπαὶ 
ὙῊΪΘΒ 1 ΓΙῸΣ ΤΥ ρϑτί (μη ΚΥΌΪΙΥ Θη͵οΥ, 80 ἐμαὶ ὈῪ 
ΣΩΥ͂ (ΔΉ ΚΘΙΥ ρ δ ἢ} ΘΩΪΟΥΠπιθηϊ 18 Ββηοιϊβοά, 
ἐπΐθ υπΐουμοα οοπάθειρηδίίοη ποι μον υἱοϊδίθβ 
ὩΟΣ ΘΠ ἀΔΏΚΟΣΒ ΤΩ ΟὟ σΟΏΒΟΙΘΒΟΘ : 80 (δαὶ ἰπ ποὶ 
Θδιΐη ρ, ΠΥ ΘΟΠΟΘΓῚ 8 ΘὨ ΟΙ͂ν [ὉΓ (ἢ 6 σοηΒοΐθ 06 
οΥ̓͂ δῃοί 6 Ὁ--- 806 64} ὈΣΟΙΟΥ τ 81 ἢ οὐσῶν ἴοὸ 
6 βραγοά, δῃὰ ποί πυΐδϑ οση.᾽ [Τ 8 8 ΜΟΥ Οτ᾽Β 
οσχρίαπαιϊίοη, το ὅπ458 ἤΟσΘ ὑπ 6 γθᾶβο; δββοτγίϑα 
ΨΥ δ] αἰὰ πο τῆοδϑῃ 86 ῬΟΓΒΟΠ ΒΒ ΟὟὮ 60ῃ- 
ΒοΐΘΠΟΘ, [Ὁ [8:0 Β4Κ9 οὗ Βρδυίηρ Ὑδ᾽οδ 6 οη͵οϊηοα 
δὐδβίϊποηοο ἔγουῃ δίς ἰη [ἢ 6 0886 τηθρηἰϊοησὰ ἴῃ 
ὙΟΣ, 28, υΐ ἐμ6 σδοῃβαοΐθησο οὗ δηοίμοῦ. ΤΠ 
Τ᾽ 5 ΟὟΏ ΘΟὨΒΟΐΘΠΟΘ, ἢΘ ΒΩΥΒ, ἀἰὰ ποὺ ποοὰ βιο} 
οοπϑίἀδτγαίΐομ, ἴον ἐξ ἰβΒ ποὺ αἴοίοα ὈΥ͂ Δηοῖ 6 Υ᾽ 8 
ἡυάρίης ἀπαὰ Ὀ]ΔΒΡ 6 πιΐῃς, δ᾽ πσο ὈΟΐἢ τὸ στουπά- 

4[ΚΊΙης πότ ΠΔΡΟΙ͂Υ ἀοο66 ἡπσε 0 ἴο {η9 ἐπίογρτγοίατίου ἣθ 
80 δ ΠΝ ΠΒΓΙῪ βοῖδ δβίτἰθ, αὶ ἢ ἢ ἰδ δάνυοσδῖθα ὃν ΟἾγγα. 
δηὰ ἴπ6 τεοὶς σοπιπηθηίαίοτβ, Ηογά., ΒΠΠΓ.. ΟἹδὴ., Νοδπά., 
Ἡοάχο, δίδη! ον, βη ἃ ἸΒΠΔΏΥ οἴμοι. ΤΠιδ ἰῷ κρίνεται 
ἴον κατακρίνεται, ἴῃ [)|6 5686 οὗ ορὐμάξιη, θὰ δυὰν ἢογο ἃ 
να ἃ γϑαϑοῦ ογ ϑηϊοϊηΐης [06 1 υθ γα] -πηϊπἀοα ὈτοΐοΓ ποῖ ἰο 
ϑαΐ δικεί πὶ {πὸ οοπνίο(ἰοηβ δῃὰ ρῥγαϊιάϊΐοου οὗ ἴ89 Ὑγοδ κοῦ 
Οπ6, ὙΠῸ Ππὴδ μοἰπίοϑα οὐἱ ἴο Ηἰπὶ 6 οὈθοξίομδυἷθ πιϑδί.- 
ΤΌ τοϑδοι 16 ἔπδὶ {ΠΟ ΓῸ 8 ΠΟ ῥτοργίοιυ ἰὼ ἀοίηρς τθδὲ τ Πἰς ἢ 
ΡΟ 8 ΠΘΠΒΌΓΙΌΪΟ ἴ0 ΔΙ ΟΙ ΠΟΥ, δη ρκίνοβ οσσεδίουη [0Γ ΟὌΘΟΓΥ ΤΟ 
ἴο ΒΑΘ ΡΠ Θῃγ6, οΥΘἢ ΤΠουρὶ ἐξ ΙΔ Ὺ 9 τί ΓἘΓ [ἢ Οὔτ ον οδίθθηι, 
δηα κοσοιηρδυϊοὰ τίτἢ (παπ κοχίνίησ ἴο Θοἅ. “ΤΉ "ἢ δϑ 
Ἡοάκο ν) ὸῸ}} δγβ, “' Ὀτίηρη ἔ6 Ῥδδδαβχο 0 ΠΟΡΓΙΏΟΔΥ ὙΠ 
{Ππ9 ὙΠοῖΙο σοπῖοχέ, δὰ οοπηδείβ ἐξ τ 1π6 τραΐῃ ἰάοβ, οὗ 
0 Ῥγουίουβ γογδο, δῃὰ Ὡοΐ ὙΠ} δὴ ἰηἰοσιηϑάΐδῖθ δὰ δ θογ- 
ἀϊπδίο οἰδυθο᾽᾽]. 

1988. ΤῈ γϑδβϑοη ὑβογ 70 ἴον δοπίαἰϊηΐης, σουὰ 
ΟὨΪΥ ὃθ ἐουπὰ ἰῃ ἐμ οομδοΐθῃοθ οὗ διηοίβοῦ, δὰ 
ποὺ ἰπ ἰῃ6 ἀδΏξος ἀοπ6 ἰ0 Ο.6᾽8 Οἢ σοῃβοίθῃοθ: 
δηὰ {μῖ8 4160 15 ΒΘηβ61᾽8 Υἱ9ν].- - Τὸ να τεξξ 
ἱνα τί γένηται, ἑη ογάεν ἰλαί τολαί τεᾶῖν Ἀα»- 
»επ3--οῦἦν Υ ἃ ἴοττα ἴ0Υ ἱπίγοἀυοίπρ 6 ᾳυσδίϊοη 
δου βοπιοίΐηρ Μίοἢ 88 ἢὩ0 ΟὈ͵ασί ΟΣ στουπά, 
88 ΠΟοΥΘ, δηὰ [0 γογῦ “ἡυάρο᾽ (κρέν ε εν) Π6ΓΘ 
ἀθηοίοβ ἃ αἰβδρργουηᾷ, δοπἀοιηπίηρ Λυάἀρτηεηΐῖ, 
88 6 ΒΘΘΏ ἱπ ἰἢ)9 ΡΔΓ811601 γοσῦ, βλασφήμειν, ἴῃ 186 
ποχί ο6]8086.---Ι1 υΥὲ ἢ εταοθ ἄο μΡασῖδϊζο.--- 
Ηοτοὸ χάριτι ΘοΥτοΒροπάδ ἰοὸ εὐχαριστῶ ἰῃ Ἡὰμὰὲ 
ἴ01]]1ογ8, δὰ 8 ποὺ ἴο 6 υπάογδίοοά οὗὨ (Δ κοοά- 
088 οὗ ἀοα, ψὩΐο ΔΊΟΥ οὗἨ Β  ἢ ραγιϊ οἱ ρδιϊο, 
ΟΥ αἶνοβ τϑ ἰ9 Ἰχδΐ το ΕἸ ΘΟΥΔΊΙΣΘΒ ΤΥ δρὶτίι, 
δηὰ μθῆ66 18 ηοἱ ἴο Ὀ6 ἰγΒηβ]αιϑὰ “ἰβγουρῆ σταοο᾽ 
[ονἡ “ὮΥ βτδοθ, 88 ἰδο Ε. Υ͂. Βδ8 117, Ὀπὶ 11 Τυδδ 8, 
ὙΠῸ ὑΠΔ ΔΕΒ, γοουυῖηρ ἰοὸ {86 ΕΘ ΔΥΪβίῖς Ὀ] οϑδί 
Ὑ ΒΙΘ ἢ δοοοιηρϑαϊοα ἐμ6 80018] Ιη68], 85 ΤΩΔΥῪ Ὁθ 
Β06ἢ ἰπ {Π0 ΟΧΡΥΘδδίοι βὲ}}} ΘΟΙΏΤΩΟΣ ἱπ ΤΠΔΣΥ͂ 
Ῥίδοθ8---“ 0 ΒΑΥ͂ ρΙἼΒ60.᾽ ΑΒ8 ἰδ οδ᾽] οὶ οὗὨ 186 
γοΥῦ “Ρρδυίακο, γ͵ὲὺ 86. ἰο ΒΌΡΡΙΥ "τολὶ δαὰ 
ἀσί ηἰκς.᾿ -- Ὁ 8:1 Σ ουνὶ δροΐτθη οὗ στϑαρϑοῖ- 
ἴῃᾳ παῖ 1οΣ ΥΒΙΟΒ ΣΦ κὶνο τ8.6}}]ς 67---9 λα σ- 
φήμειν, Ἰἰξ., ἐο δέαδρλενιε, ἃ ΒΏΔΤΡ ψογὰ, ἀθ6- 
Ὠοίϊϊπρ (16 ὈϊοΥ δοηἀοιππδίϊου Ῥχοπουποορα ὁ0ἢ 
186 1109 8]-πιϊπἀθα, 8Δ8 ὁ. ὁ ἴ͵86 ἰο ΒὶΒ ῥυὶποὶ- 
Ρὶο8. ἴῃ ἴμ6 υδὸ οὗ ἰΐ ὑπ6 6 1165 ἃ ΒΏΔΙΡ Χϑῦυ κο 
οὗ {89 ἴδοὶς οὔ ἴονθ οχἝθϊῖθά ὈῪ (09 ῬΟΣΒΟΝ 
δυάρκίης (σοτρ. Βοτα. συ. 8 ; χίνυ. 16). 

γεβ. 81--ΟἸδρ. χὶ. 1. Ηἰΐ οσχβογίδίϊοῃῃ ογθ 
ἰγὴΒ ἴο 9 Ομ αγοῖ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ἀοδογὶ δίης 180 
Θπὰ δηὰ δἷπὶ Ὑδὶοῖ δδουϊὰ ΘΟὨΣῸ] ἐμ οηιὶσϑ 
σοπαυοὶ οὗ οΥ̓ΘΥῪ ΟἸ τὶ βιϊδη. Απὰ {818 ἢ 608- 
ποοίβ αἰ γϑοῦΥ τὶ [89 168ὲ ψογὰ ἴῃ (διὸ ργουίουβ 
γ6Γ86, εἰ χαριστεῖν, Ὑ Ὠἰοἢ ἀρ ῃοίο8Β Δ δϑουιρίϊοῃ οὗ 
ΒομοΣ (ο 606. --- δ ὨΘΙΘίοτΣΘ, ---. ἀ., “ἴῃ Ἠϊκα χηδ- 
ΠΘΓ, 88 γ0 ὑμδὴκ αοα ἔογ ΥΟΌΥ ποιυῦ δ θηΐ, 80 
ἴῃ 411 γοὺυγ οδίϊηρ δηὰ ἀγιὶηκίηρ,᾽ εἰ6. Οὐ ἱΓ τ ἷθ 
τηοάρ οὗ Θοπποοίΐοῃ ἀοδβ ποὶ 888}, γν8 ΤΩΒΘΥ͂ 
ἰδ Κὸ πὸ “ἐβογοίοτθ᾽ ἰὸ ἱπάϊοθία (9 Ἰοχὶοδ)] ἰηἶο- 
ΤΘΏΟΘ οὗ Δ ΚΘΠΟΓΆΙ ἰγυ ἢ} ἔγοιῃ ὑμ8 βρθοΐδὶ οὔθ, 
-- Ὑϑοῖδοσ γ09 θεῖ, ΒΟΟΣ γ0ὺ ἄσίπϊς, 
ὙΥΒΘΌΒΘΥ ΒΥ τίη γ9 ἅο.---ΤῊὴο ἢτϑὶ ποιεῖτε 
ΙΏΔΥ͂ ὍΘ ἰδκθὴ οἱὐ ποῦ 8δ8 μοδβοσίο, ἱποϊυάϊπᾳ 
ὍΠΟΟΣ 186] 8180 ἐδ οδίϊπᾳ δὰ αἀσϊηκίης, οτ, ἰδ 
ΤΉΔΥῪ 6 (ἈἸ.6 ἢ 88 ΘΧΡΓΟϑΒΙρ 8Δ6ί]0η, ἰπ σοηϊγϑδὶ 
ἴο Θη)ογμθηί. [Ι͂ῃ (δ6 ἄγει οϑβθ, 86 δι ρ 8518 
ψου]ὰ 110 ὌΡΟΣ τέ, 88 ϑαυϊγναϊοηΐ ἰο ὁτεοῦν, 
εὐλαίδοεῦον ; ἴῃ ἴμ6 θοοοπάὰ, ἰὑ ψου]ὰ 110 ἁροῦ (6 
γΟΥΌ,---θοιὶ {818 18 ΒΑΤΑΪΥ ἰο ὃ6 ργοΐοστϑα, [που 
ΑἸτοσὰ ἀοθβ ὑγοΐονῃ 10]. [π 116 πιδῆποσ, (ο]. ἰδ. 
17. Ρσο Ὑπδὺ 88 Ὅθθη Ββαϊὰ, ὕδὺ} ἤδοσο ἀθ- 
ἀπδοδ 8 βοποΡγα)] ἀϊάδοίϊο ἰμίογθησθ; μ6 Θχβοῦῖθ 
{πὶ 80 ἰο δα͵υδῖ δῃηὰ ᾽:86 ΟΥ̓ΘΣῪ {πη ρ, ΒΟ ΘΥΟΡ 
ἐμ! δοτγοπί, ἰδ αἱ αοα᾽ Β ΒΘ τὰν Ὅ6 Πα)]]ονγοὰ.᾽" 
ΝΈΑΝΡΕΕ.--ὯῸὸ 8}} ἴο 116 ΝΊΟΙΥΥ οὗ Θοά . Ῥ--- 
[{“Τ} 18 ΤΩΔΥ πιθδὴ δἰ πο Σ, “ θῸ 8}} τ] 5 νυ ἰτἢ 
Υἱὸν ἰο {Π6 αἸΟΥΥ οὗ αοἀἂ :᾿ 1,δὲ (δὶ Ὀ6 (π6 οὉ- 
θοῦ σοπδβίδηιν αἰππθὰ δὲ; Οὐ, “ ο 8]}} ἰδβίηρβ ἴῃ 
βυο ἢ 84 ὙΑΥ ἰἢδί αοἀ τηδῦὺ 6 πἹοτὶ Βοὰ.᾽ ΤΊΘΥο 
158 1110 αἰ ότοποθ Ὀδίνγθθῃ (Π 686 Ἰη0468 οὗἉὨ οχρ]α- 
παίΐοη. Ὗαοὐ οαπηοί Ὀ6 μ]οΥΙοα ὈΥ οὔτ οΘοπάμᾳοί, 
ὉΠ|688 1ζ 06 ον ΟὈ͵θοὺ ἰο δού ἴθ ΗἾ5 μίουγ. Τὶνο 
Ἰδίι " ἐπί γργοίδίϊοι 18 ἔδυογθὰ ὉΥ ἃ σοι ρδτγίϑοιι 
τὶ! 1 Ῥοί. ἵν. 1], ““Ἴμαὶ αοά ἰπ 8}} (πῃ κ5 πλὴν 
δὸ ρον βοά.᾽" ΕΚΕ396 ὍΟοἹ, ᾿ἰϊ. 17, 4}} (})Ὸ βρεοΐωϊ 
αϊγϑοίϊομβ αἴνϑη ἴῃ [80 ρῥγοοθάϊης ἀϊδουπβίοη ἃτὸ 
6 γ6 βυτηπηθὰ ὑρΡ. “[,οἱ 5617 δ Τογροίίε. 1ωεὶ 
ΣΟῸΣ 6γ0 Ὀ6 ἄχοἀ ου ἀοἀ. [οἱ (δὰ ῥχοιιοίίοι οὗ 



ΟΗΑΡ. Χ. 28-ΧΙ. 1. 219 

Ηΐ8 κίουυ Ὀο γοῦν οδ᾽θοὺ ἴῃ 84}1 γοὸ ἀο. ϑιίγῖνο 'ἢ 
ΘΥΟΣῪ ἰπίηρ ἰο δοὶ ἴῃ δύσι ἃ ΨΑᾺΥ (δαὶ τηθῇ ΠΊΒΥ͂ 
Ῥγδὶδοὸ ἰδαὶ αοαὰ ψοπὶ γοὺ ῥτγοΐοθδβ ἰο βοσυθ. 
οναξ]. Τὶ (μου 18 ἔασι ΠΣ ὀχρδη ρα π6- 
κιιῖνοὶν.---ΟἷνΘ ὩθὴΘ οἤθηοθ, πϑέῖϊηοσ ἴο 
ὥοννδ, ΠΟΥ ἴο Θιθοῖζα, μοσ ἴο ἴ89 ΟΒυΣΟὨ 
οὗ Θοά.---Η ΒΕΥδ βρϑοίϑ!ν δά άγθββοβ (86 110 6- 
γΑ]-τηϊπα θα, 88 ἰὰ ν. 81, γῆο ὈΥ͂ {Π6 ΣΘΟΚΙΘΒ8. ᾽.80 
Οὔ {Ππ6ΙΣ ΠΙΌΟΣΟΥ͂ τό Ρυϊας ἃ δίυπὈ]ς- Ὀ]οοῖς 
88 γ06}} ἴῃ 110 ὙΔΥ οὗἩ {6 709 νγ718 ἴο βοτὰ ΘΥΘΥῪ 
δΡΡγοδοὶν ἴο θαι μοπίϑηλ ΤὋὁ8 8} ΒΌΟΙΙΪ δ ϊοΏ, 88 
ὼ {πὸ ἸΓΆΥ οὗ (89 Βοδίμθη 50 θοΒοϊὰ ἴῃ (μα ὶγν 
Ϊὰχ οοβάμποῖ ἃ ψϑῃί οὗ βαο} ἰγ ἰο 8 χο] κί οι νν Ἀ1Ο ἢ 
Ῥτοΐοϑϑοα ἰο βοραγαίθ ἰ(86]}7 80 βίσγι οἱ ἔγοιῃ 68- 
(ὰδαΐϑια, δηὰ σνουἹὰ Ὀθοοῖηθ ἀϊθαυδβίοα αἱ 1110 
ἀϊνιβίομϑ (8118 οτοαϊθαὰ διποὴς ΟἸ γι δῃ8; δηὰ 
δἷἶδο ἴπ ἰῃ6 νγΑ  οὗἩ ἴδ6 ΟΒατοὶ οὗ αοά, Ὀοϊὰ δἱ 
Οοτίπει πηὰ οἰδονδοτγο, τὶ ψουϊὰ ἴοοὶ ᾿π)υγοα 
ὉΥ σοπάυοὶ 80 διπδίσιουβ 81 80 ῥτγολιάϊοῖϊαὶ ἰὸ 
8 υπῖίγ. Απὰ νψ81}]6 δὰ ἰδ τοοοχηϊοη οὗ 
116 ἐγαο αοὰ ἴῃ ΟἸιγὶδὶ που 6 ορδίγυοίοα Ὀοὶἢ 
διποης 96 »)2ὠθῷ πα (6 {11685, πὰ (μ6 ΟΠ ΌγΟΣ που]ὰ 
86 ἰπάογοὰ ἴῃ ἰἰ8 ΒΒΡΡΥ͂ δι66088, ἐδ: ΣΘΟΒΪ: 
τνουϊά Ὅσ, ἴῃ 1ἰ8 ὅπ] ὈΘΑΥημβ5, αἰἸΒΒΟΠΟΡΔΌΪΟ ἰο 
(6 ἸΟῪ οὗ αἀοά. Το τοχαγὰ μοῦθ ραϊὰ ἰο 
26:8 δηὰ μοαίμοη, βου] ποὶ 80 ΒυΓΡΥΪΒ6 0.8, 88 
ἴο ἔοτοθ υ8 ἐο (6 δΒυρροβί(λοη ἐμαὶ 7618 δαὰ 
Ββοδαίδοι οοηυθγίβ ὙΘ6Γ6 τηθϑδηΐ; [ον πῃ ΟΠΔΡ. ἰχ. 
20 δἷβο, νγὸ δΒηά (6 Αροβι]ο ἰαγίῃρ ᾽υ8ι 88 στοδὶ 
8 5γ685 οὐ {16 ἀυίγ οὗὨ ἰακίηςς ρδὶῃ8 (0 νυ Ὀοίἢ. 
--Τὴ2ὔῖθ οὀχμπονίδεϊοη ἢ6 δηδ}}γ βίγθη μι 68 ΌΥ͂ 8 
τοΐδσσοησα (0 δἷβ ΟὟ ΘΧΒΠΡ]Θ. --- Εἶν δᾶ ὦ 
ΡΙθ8596 8]1, ἐπ 811 δέῃ κ8.---ΟοΡ. ἰδ Ρ. ἰχ. 
19 6[.--πάντα, 6 δοουβϑιΐνο ΟὗἩἨΤΩΟΤΘ οχϑοί ἀο- 
δηϊεῖοη. Τὴ6 υϑεῦ “Ρἴθ886,᾽ 845 ἰἴη Βοπι. χΥ. 2, 
ἸΠΘΔη8 20 δέοῖς (0 »ἔδαδο, (γψ (ὁ γ»γχγοῦθ αοοερίαδίε 
ίο, δηά ἰβ ἰο 6 ἰδίθηῃ ἰῃ 8 ζοοὰ 8086, 88 {μ6 
Βιαθϑοαποπί Θχρ δηδίΐουβ βου. [ὑ 18 οὐβουίδο 
ἴῃ 6Δ!]. 1. 10.--Ο͵ὟἼῆ͵ οἵ 5δϑοϊκίπκ,---[μὴ ζητῶν, {16 
1.56 οὗἨ [86 Βα] λοιϊνο ποραϊϊνο Β6ΓΘ, ΒονγΒ ἰδ9 
ΣΡ] σα ΐοι οὗ ἃ ρα συ] αθθοίίοη, Ὑ ῖο ἢ Β6 88- 
ΟΥΪΌ65 ἔο ἈἰΠλ5617, δπ ἃ Ὀτίη ρϑ ἱπίο 1} Βυρροδί(ΐου, 
ᾳ. ἅ., "88 ΟΠ6 ΜῪΠΟ, 85 [ΔΓ 88 1 ὁλ, 8πὶ 806 κί ηρ,᾽ 
806 ΤΊΧΕΒ, Ρ. {ΠΠ1., ἢ δδ, δ, 157,-͵πἰλοϊηθ ονγῃ 
Ῥιοῆςσ, πὶ τηδ᾽ οὗ [89 ἸΘΏΥ.--- ΗΓ ἢ Ρυΐ8 
ἴῃ δοηϊγαϑί οὐδὸν ἀχζοϊηϑὺ ἷδ οσση βίη ρίο 86], ἐδ9 
γαϑῖ πα] εἰϊ 46 (48 ἴῃ Βοτι. ν. 16) 089 ἱπέογοϑίβ 
οΓῸ ἐδ οΟὈ͵οοὶ οΥ̓͂ ἰδ ρυγὸ δηὰ δδοοί:οῃδίϑ 
δηάρδυονυ. Ὑμοὶνρ τοδὶ πψιϊοῦῆ ἢ9 βουρδὶ, τῶβ 
ἐδ Βἰσμοϑί δοηοοίγδΌ ]90,---αὶς ΠΟΥ ταὶϊμκ ΒΒ ὍΘ 
διν θᾶ.---Ο ΟΡ. ἰχ. 22; ἱ. 18.---Αβϑυτοὰ οὗὨ (8159 
δῖ5 ῬΌΓΡΟΒΘ, δ6 ὈΓΖΘΒ ἔμ οτὰ ἰ0 ᾿ἰτηϊδὶ0 ἰδ ΘΧΘΙ- 
Ῥὶο (οοιρ. ἱν. 16) ονϑῃ 88 ἢ6 δἰ πιβθ] ἱπιϊ διθα 
πὸ ὀσχϑιαρὶο οὗὁἨ Ομ νὶβὶ, ἴῃ {86 ΘΧΟτοἶβο οὗ 8 ἸοΥθ 
ἩΠΊ 6 γϑηουπησθοά 8]] 860] 8} ἱπίοτοβίβ.-- ἘΘ γθ ἐπιὶ- 
ταῖοσβ οὗ σΏ9, 88 αὶ 6150 ἂἃπὶ οὗ ΟἸ σὶ δῖ. --- ΟἿΪΥ 
ἴῃ 80 ΓᾺΓ Βῃουϊὰ {60 ἱπϊίαο Πἷπι, 88 86 Βοὶ ΤΌΣΓ 
80 ἰδροὸ οὗἨ ΟἸγῖβι. ΟὗὁὨ σουτδο {89 ψΒοῖο ρῥἷο- 
ἴσο οὗ ΟὨ γἰϑὺ᾽ 8 10 δίοοᾶα Ὀοίοτγο 8:6 ουϑβ οὗ (89 
ἈΑΡοβὲῖϊθ. Βαυὶ ποὺ Ῥϑυὶ ταυδὲ μαυθ ἢ8α ἃ Ηϊβίο- 
Τὶ 8] Ροτίγαὶϊί οὗ [Π6 δοὶβ δηὰ βυδοσχίηρδ οἵ ΟἸ νὶβί, 
δὶ ἃ5 1ἰ ἴ8 ὀχ ἱ δἰ οα ἴῃ (ἢ ἰγ8008 ΒΚοίο θα ὉΥ 
{πὸ Ενδημο  ἰϑίθ, δὰ ἴῃ ὑπὶβ γὸ δυὸ δὴ διρὺυ- 
τηδηΐ εραϊηδί 6 την ἷ08] τἱθν οὗ ὑμ6 1176 οὗὨ 
Ομ είϑι.᾽" ΝΚΑΝΡΒΕ. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὴε Ολγδαηπ᾽Σ ἱπλογίίαηοε ἐπ ἰλὶδ εαγίδ, απα 
ἐλο ἀμέίεδ οοηδέσμοπξ ὡροη 1. “" 700 Θαγι ἢ 18 ἐδ6 

Τότ Β, δηᾶ ἰμ6 ζωϊμοββ ἱπογοϑοῖ,᾽" Ι͂π {818 016 
Βοῃΐθη66 ἴΠ6Γ0 8 Ορϑποὰ ἰο (86 Οδγὶδίΐδη δὴ ἴῃ- 
Ἔχ μδυδὶϊ 019 δὶ ΟΥ̓ ἸΟΥ διὰ βαδιϊβίδοίζοη, 89 
Ἧ6}} 88 8 ννἱὰθ βρῇοσο οὗ βδοτϑὰ οδ] μαι. [ἢ 
ἐδ οδυίδ, υἱτἢ 8}} ἰπδὺ 4119 δηἃ δάογηβ 1, Ὀο- 
Ἰοῖχϑ ἴο [Β0 οτὰ, Ὀοσδυβο ἱΐ 18 Ηἶθ τόσ, (ἢ 6 ἰπ 
ΘΥΟΣΎ ΘΑΓΒΙΥ χοοά ὙΒῚΟΝ που β98 δηὰ αὐ 6 8 
δἴτα, ΒΘ ΒΙΓΘΏ 68 8δπα ἀ6] σῃ 8 εἶπ, οὐχὶ 
16 Ομγἰϑιΐϊδη ἰο ἰΔβίθ (80 ἴαυον δῃὰ 1826 χοοάπεβ8 
οΥ̓͂ ε18 αοα (ΡΕ. οχχχυΐ. 1; χχχίν. 8), ἰο ρογοοῖυθ 
Ηἰδβ ῬονοΡ δηὰ βἴογυ, δηα ἰο γθοϑῖυθ ἰΐ 8}} ἃ8 1} 9 
εἰἶι οὗ ΗΪβ Ἰονθ. [ἢ 8]] ἷβ οὐϑογυδί οῃϑ δῃὰ γθ- 
ΒΘΆΓΟΙ ΘΒ, Β6 οὐσλῖ 0 τᾶτκ 86 ζοοϊδίορβ οἵ {}9 
Ὀίνιηθ ψιδάοὰ δηὰ ριοδίηθββ; οὗἩ πῆ Ὀὶνὶηθ 
ΤΑῚ ]η688 δηὰ οᾶγὸ ἴοσ ΗἸβ ογοδίυγοβ, δηᾷ 
ΒΌΟΥΘ 4]}, ἴογ Ηἰβ Βιαπηδῃ ογθαίυγΓο8 τη866 ἴῃ Ηϊ8 
ον ἱπιᾶρο. ἬΒΘΥΘΥΟΡ 6 ἰυγηβ, ἰὴ6 ὑπουρίβ 
οὔ αοα νοὶ ΓΘ Οχργοϑδβοὰ ἰπ 86 ᾿η8 100] ρΡτο- 
ἀυοιίοηδ οὗ δαγί, ψ1}} τονοδὶ ἐποιαβοῖγοβ ἰὸ δ ἷθ 
ἰδουχὶ. Το οδυι ἰἰ86 17, τ ἢ 41} 115 υἱοῦ δηὰ 
γαγίοὰ 16, Μ111 Ὀθοοτὴθ ἴο Πἷπι ἃ τηϑηϊοδβία. 0Ὲ 
οὔ [86 Ὠἰϊνὶπο σἸΟΥΥ δὰ σΥδοθ; δηὰ (Π6 ἴΟΥ6 δ8 
ΒΘΔΙΟΒΘΒ, {1.0 ΤΟΥ ΟἸΘΑΥΪΥ γν}}} 18 ΟΡΘἢ ὈΘΙΌΓΘ 
εἷπι. Τηυ8 ἢ ΒοαῦΐϊΓοΒ 5 'υβο Ορϑῇ δοαγί, δπὰ 
ὈΘΟΟΙΊΘΒ ΘΥ̓́ΘΓ ΙΩΟΓΘ ΟΒΡΒΔΌΪο οὗ δη]ογιηθηῖ. ΕἸΥΟΥΥῪ 
ἰδΐην ΒΟΣσΟΥ δηὰ οοπιτδοίθα δου πὶ ν71}}} ἀσγὸρ 
ΔΩΥ ὌΥ ἀορτοθθ. αὶ οὔδο βϑοι)θα βίγδῃψθ 
δηα τηγϑδίοσϊουδ Μ01}} Ὀδοοιθ ΚΟ δηἋ δι 180; 
ἢθ9 11 Ὀ6 8019 ἰο το͵οΐϊθο ἰῃ 1, ἔγοθὰ ἔγοιῃ 4]] 
δηχίουδ που ί8.---ϑοοῦ ΧΟΘΌΪΒ δ.α, ΒΟΥ ΘΥΘΙ, 
οοπάϊιοποὰ οὐ δο ἔδοὶ ἐμαὶ ἢ6 γαῖ κϑ 88 ἴῃ (9 
Ῥύϑβουῦοθ οὗ Οοά, ἰΒαὶ ἰδ δῦ ἢ ΔΡΡΘδΓΒ ἰ0 Εἰμὶ 
88 ἃ ΒΒΠΟΙΌΔΥΥ, ὙΠΟΤΟ ἢ6 ὙοηίγοΒ ἴο ἰγολα, ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙ͂ΟΣ 6 Π48 ἰδίχκθῃ οἱ ᾿ν18 Β.}.068, {. 6., ΟὨΪΥ ΔΙΟΡ 
Ἀ9 ἢδΔ8 ἀϊνοϑίθα 186] οὗὨ {π|6 ΘΟΙΠ ΠΟΙ 688 οὗ δὲΒ 
ΘΑΣΙΆΙΥ Βθη86, οὗ τναῖη διὰ ρῥγχγουὰ ἱμουρμίβ, οὗἁ 
Β618.8} δηὰ ἰηἰογοβδιϑα ὑσχοθοὶβ δῃὰ δῃά δυο, 
δηα ΑῸΣ δ δ88 Ὀθδθοοῖὴθ σοἸ]οοίοα ἐπ Βρί σὶ ; 80 
{πδΐ οαἱ ἔγοτα ἐμ ταδὶ οὗἉ 811 6 τη το] ΡΒ 6 πο- 
008 δγουπὰ Ἀπ, [86 ὁη6 Ὠϊνίηο στουμὰ δηὰ 
δἷπὶ δα ἰῃ {μ6ι, πὸ Ὠϊνίηα ἰά68 ᾿η Τογπιΐηρ, δπα 
80 ΤΟΥ πο] πρὶ ̓ [861 ἐμ το, 588}} Β1η6 ουνν 
ὍΡΟΙ ἷ8 βρίγὶῖ, Ηἰΐθ αοά, ψδο {Ὀγπΐβμο8 δἷτα 
8}1 (μἷ8 ΤᾺ] 688 ΤΌΣ ἷβ 80 δηαὰ ΘΗΪΟΥΠπΙοπί, [ῸΓ 
5 βίυαν δῃηῃὰ ΘΟ ρΡ θη βίοη, Β88 ὉΥ [818 ἸΏ 6Δὴ8 
ῬΡυΐϊ δἰπη πάθον ΟὈἸ χαιϊ 8 8180, ἑ. 6... ἱπν ΔΡΪΥ 
Ὀουπά Βΐπι ἰο Η 861, 8ο {μαὶ 6 8}8}} Ὀ6 ἀθρθῃ- 
ἀοηί οη Ηΐτ, 88 ὁ 89 Ομ) 6 ψΠ80 8 {86 στουῃα δηά 
[08] οὗἙ 811} ἐπ ρβ; 80 ὑπ δὲ 4}1 ρδγιϊοι ραίϊο δηὰ 
811 ογ οὗ ἀἸΒΟΟΥΟΣΥ 8}18}} ἰβϑὰθ ἴῃ {ὑπ Καινίης 
δηὰ ρῥγαΐβο ἰο ΗἰδΒ στοῦ δηὰ χοοὰ ἤδῆηθ, 8πηαὰ 80 
δὶ Ἀ6, δ8 {π6 ρσυϊοδί οὗ αοά, 8.81}}] οοπάποὶ Ηΐ8 
ΘγθαίυΓο8 ἰο Ηΐμ ἰπ δὲ ᾿πιο ]ρεπί, ϑυβοορ 1016, 
δηα ἩὙΟΡΒΕΪΡΙῸ δρὶσὶϊ, που] άἀϊης πὰ 1881 οπὶηρ 
ἰμθ ουὖἱν οὗ Ϊβ8 ονῇ βρὶγῖϊ, ἰπ δυοῖν 8 ΨΆΥ 68 ἰ0 
δύο ἴῃ ἰθο Ὀῖνπο ΒΟ ΖΒ Δα ΘΠ ΘΑΎΟΥΒ, 
διά ἰο οδυ80 ἴθ παίυσαὶ ἴο ψγοᾶν ἰδ6 ΣΠΠΊΡΓΘΒ8 
ΙΏΟΤΘ δῃᾷ Ι00Γ76 οὗ {6 Βρ' γα]. [ἢ {18 18. ἰῃ- 
οἰυάοα ἃ ἰδηάον, ἀρ] οαἰθ, χγδοὶουβ ἰγϑαϊπηθηΐ οὗἁ 
8}1 ογδίυ δ, δηῃ 4͵]80 8 ὑθιηροσδμοθ δηῃ4 ᾿Ἰποὐ οί 
ἴῃ ὑμοὶν υδ6, ἰο 6 ΘὁχοΟΙ] 510 ΑἸ Κα οὗὨ 811 οοπαιιοὺ 
ἰδ αὺ ἰβ ΟΥΌΟο, ΒΟΥΘΤΟ, ΒΥ ΌΙΓΑΓΥ, ΓΟ 688 Δηα 6ὁχ- 
ΘΘΒΒΙΥΘ; δηα οἵ 8]} τι βιπδηδροιηθηΐ 88 νν 6} Γ[Πγου Σ ἢ 
ὈΒΙΛΘΓΡΟΙ Ὁ] 688, 88 ἐβΥΓΟΌ ἢ Τ00]188} ΤΟ ἰὴ δηὰ 
Ῥοιΐηρ.---ΟΥὦὌ. ΕΘΒΙΥΕΕΚ: - ΟΟΤΤΗΟΙ ΒΒ: “ΕΟῸΣ 
Βυπάγοα οοσδδί οηδ] ῬΓΑΥΘΥΒ;" ῬΑὺΌΣ ΟΕΠΗΛΕΡΒ: 
“60 ἴογ ἢ, ΤΥ Βοασί, δπα βϑοῖὶς ΤΥ 70γ,᾽} εἰς.; δῃὰ 
τὴῦοῖ ἰὼ ἢ. Βόμστοοθ, Οοἰΐηχοσ, Πογάοσ, βομυθοτῦί, 
οἷς. 

2. ΤᾺΘ δυοούδϑ, ΡῬεγγεοίίοη απα ἀευεϊορπιοπί 97 (ἢ6 
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ελωγοὶ ο., Ολγὼί ἰὲ οοπαϊοποα οπ ἰδὲ ρμγευαϊϊ εης 
»Ῥουεν οΓ τιρλιεοιιδηεειδ, ΊΘΟΉ, οα ἴδ οπθ μπᾶ, 
ἰδιοϑ δοοουηῆῖ οὗὨ ἰμὸ ΘΔ 658 οὗ υποοπῆγηιοα 
δηὰ βοσυρυϊουβ δίῃ γαθ 1 Θοηδβίαἀογαῖθ, ἰο]ογαηὶ 
861 -οηγίης ἸΟΥΘ, ΒΟΏΟΥΒ (110 ΒΟΥΘΙΥ οὗ ΘδΥ- 
ποβὶ Ομ γβυδηθ οὐθὴ ᾿ΒουρὮ οἰϊθηί 68 δυσαρί 
δπα ἱποτάϊηαίο, δα Ὀγθδθηὶβ δὴ οἴϊοτίης οὗ 86]7- 
ἀδαΐαὶ ἴὸ ὁ16 8ΠΟΙΠΟΣ ΜΔ ρογέοθοι τ] ΠἸ ΠσΉΘΒΒ ; 
γοῖ, οὔ τΠ6 ΟἸΒΘΥ, ᾿} ΌΣΘΒ ἢ Π0 τοδρθοὺ {80 γἰσυί οὗ 
ουϑηκο}} 68] ᾿ἰθοσίγ, θὰ ἀνονδ ἰὑ δπα τοδὶ πί 18 
ἰ0, δηὰ, νὶϊ 4}} σϑϑδάϊηθβθ ἐὸ ἀθν ἰ(βο] οὗ ἐδὲ5 
δηὰ (δαὶ, ἰῇ ΟΤΑΘΡ ἴὸ κὶνγ πὸ οσοβδίο. οὗ ΟἸΘΏΟΘ, 
8180 ᾿πδὶβίβ Ὀροη ἐπ ἔδοῦ (πὶ [6 οοῃδβοΐθῃοθ οὗ 
ἃ Ῥογβθοῦ ἰἰνίπας πὶ 9141} 8 ποῖ ἀθροπάθηϊ ὕροῃ 
μι6 ΒοΥΌΡ,6Β, δηὰ ὩΔΙΤΟῪ ἱμουρμὶβ διὰ ͵υαρ- 
Τυθηἰ8 οὗἩ δηοίμον, Ὀὰΐ, οὐ (δ ΘΟΠΙΓΆΤΥ, δίδπαβ 
ἤἴχοο δηὰ δ δῦουϑ ἱδθῶ, ἱπυϊοϊδὺϊο, ἰπὰ υπίγου- 
Ὀ]οα οαἸπιμθ88 δηὦ οἰθαγηθδβ. [ἐ 16 ὑμ8 (Πδΐ 8 
ἔγιιθ δάνδῃοϑθ σδῃ Ὀ6 τηδά9 (ον ΑΓὰβ {Πμ6 Βοιιηά 6Χ- 
Ῥδηβίοη δηὰ βοζιοηϊηρ οὗ 8 ΒΔΥΤΟΥ δηα βίγϊηροηί 
ταοῦθ οὗἩ ἱμβουκῖ, 88 νὺ9}} 8 ἰοασὰβ (ἢ 6 ΘΙ ὮΥ 
χοϑισγίοιΐοη οὗἩ ὑδδὺ το} ἰδ Ὀτοδὰ δηὰ ἴγοθ; δηὰ 
8 1Π6 φίοτγ οὗ αἀοἀ 6 Ρτγοιιοίθα δῃά βἰγϑησίὶι- 
Θῃοὰ ἴῃ Ηἱ8 ὑδυγοῖ. 

ἨἩΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΚΤΑΒΚΕ:---ὕ ον. 88 (βρθῃθῦ). Α ἀοὐ-Ἰονΐης 
Ομσἰβϑιίδη ἢν τοΐγδὶ β ἔἴγοτῃ ὨΘΘα]ΘΒΕΥ ἀο- 
ἱπᾳ δηγτ βίης νυ ΚΙ ΘΟ ἢ Δ ν ΔΆ Κοη ἀουὈ δΒ 88 ἴ0 118 
Ῥτγοργίοίν. [0 ἐβ ποὶ ϑπουρὰ ἴο δαγο σι ἴῃ 
γίον, δηα δοοογαΐης (ὁ {πὶ8 ον σἰρμίβ, δπὰ δο- 
οογάϊηρς ἴο ον τῖχθίβ ΟὟΣ ἸΙΌΘΡΙΥ ; Ὀυῦ (86 τΣΌ}]68 
οὗ Ομχιβιίδη ργυαάθῃοο δηὰ πιοἀοχαίίοη, αἀϊτοοιο 
ἰο οῃοσαὶ οαϊβοαδίίοι, γϑάᾷυΐγο οοτρίίαποθ τ ἢ 
Ἰονθ, ἰδ ἔσθ τιϊθίγοδϑ, νοι, ἐπου χὰ ἰὰ οὔθ 
ΣΙ 6) ἀθ 118 τσ ἔθ, ΠΘΥ͂ΘΡ [0868 (8 ζοοά δοῃϑοΐθῃ 66. 
-͵Κ ον. 24. 81:09 βΒεϊ π]ονο 88 ὈΘΘΟΙΘ 80 [8 Ὁ 6οΥ- 
ΤΌΡΙ δ ἰο ᾿ἰἶξ ὰ8 ποῖ ΟὨΪΥ ΔΌΟΥΘ ΟΣ ποΙρΒΌΟΥ, 
Ὀυὺ αἷδο δῦουθ (οά, β6]1- θη 81} "88 δοῖὴθ ἰο ὃὈ6 
μ6 ὅγεοϊ συὶὸ οὗ ΟΠ γι βεϊδηΐίυ, ἰῃ οτᾶον (δὲ ΟἿΥ 
Ἰονθ ΠΙΔΥῪ ὍΘ ΡΓΟΡΘΥΙΥ ὈΔ]Δπορα; δβῖηοθ (Π6Γ6 18 0 
ἀἰδηο ον οὗ ΟΥ̓ ΘΥΘΟΥ 8ΌΒΟΙυἰΟἾν Τογχοιηρ 86]. 
Ιμάοοὰ, ὑπὸ θαυ Υ οὗἩ ἰογθ ἀοπιδηὰβ ἰμδὶ το, ἰῃ 
ΤΩΒΏΥ ΟἰΓΟυηΒί8 668, ὈΓΟΙΟΣ ΟἿΓ ποι ον ἰο δο] ἢ, 
ἑ. ε.. 16 ῥτοῦι οὗὨ 818 8ο0] (ὁ Οὐξρ οσ Ὀοάἑ]γ οοη- 
γϑῃΐθη06.---[(Η66.} “κοΐ ΟΥΟΥΥ͂ 056 δοοὶς αὐ 8 
ΒΏΟΙΠΘΥ Β᾽᾿---80, ἴῃ ἴδοί, 86] 5 οδδ δῃ δυδγίοοβδαυ, 
ἧ. ε., “ὁἰαἶκο, τοῦ, χεῖ ΌΥ ἰγαυὰ ψδὺ 18 ποι ον Β.᾽" 
Βαυὶ τιδτὶς δῦ 186 δἀἀοὰ: “1μο[ ΒΟ 9086 Βροὶς μὲβ 
οὕ. ᾿΄--.͵Νοσ. 258. Τι6 Ομσιβίϊδῃ ἰδ ὕγθο ἰο οδὶ 
δυοσυ(ίης, ὑτονυϊἀθὰ πὸ οἤδηοθ 8 σίνθῃ ἴὸ ἷβ 
Ὠοϊχ ον. ἴ861688 ἱπαθῖγὶοβ δμά ουγίοιϑ Β. 0 116- 
168 ΔΎΨΑΙΚΘΗ ΠΙΔΗΥ͂ ΒΟΓΌΡ]6Β. Αμαϊηβί 8]] βυ οὶ, 
ΒΤ Ρ16- Τὰ Πἀ θά 088 18 ἃ ΒυΓ6 δΔηι 0ι9.--- ον, 20 
ἐπμδη ει ΟἸσὶβί ἰβ βοτὰ, δπὰ ἔγϑ, δῃὰ 80 8.6 
ιιγἰβιλαπβ, ἴῃ 811 (μη 5,5.---ΟἿ, τϑη, ἴδοι δὶ ποί 

Ἰογά-Ῥγορυΐθίορ, Ὀυΐ ΟὨΪΥῪ βίϑνψασγάὰ ἴῃ ἀοα᾽ 8 ἀο- 
τηδίη Ώδι ἃ συἱοἢ ΕΔΙΒΟΥ ΜΔ Πᾶγο ἰἶ τ 8.0 
αοά᾽ 8 οἰ ]άγθῃ.---Ἴ ον, 29 (}16γ). ΜΥ Θοπβοΐθῃσθ 
8}18}} γοιηδῖῃ ὑπθουπά, ἰΒοΌρὮ 1 οαὐναγαγ δοπη- 
ΡῚΥ ὶτἢ ΠΥ ΠΟΙΚΏΌΟΥ [ῸΓ 8 ροοά. 6 τὺ οαϊ 
ἩΔαὶ ψγὸ Μ11, ργτονϊἀθὰ ψὸ δύο ἰΐ σἰηυθουθ)γ, 
ἰακο ἰὑ 85 ἃ χἰἵϊ ἤγοια Θοά, δῃηὰ σϑοοὶνο ἰὲ τὶ τὴ 
(δ η Βα ν" κς.--- ἴἰ ον. 81. Α1] δοίβι βονονυον 8π|8]}, 
80 βδησίβοά δηὰ θῃποῦϊοα ὉΥ δ βίη ρὶθ ΓΟΌΓ ΘΠ 6 0 
ἰο {6 ΚΊΟΣΥ οΥ̓͂ αοα ; δηὰ (δἰ ἴδ ργοπιοίοα, τ Β θη 
Μο ἀο {880 ψἘ1ΟΙ δασογὰβ τ 8 γγ6}} ογάογοα ἴονθ 
ἰοινασὰ ΟὈΓΒΟΙ͂ΤΟΒ δια ΟΌΣ ποῖον, δηὰ δὈβίαϊη 
ἔγοϊῃ ὙΔΊΘΥΘΣ ἀοβοογαίοθ αοα᾽ Β Ὠ8π10.--- ἐγ. 82. 

Βεῖονοσβ οαρμὺ ἰο νΔῚκ ὈΠΥΘΡΓΟΥΔΌΪΥ, ποὺ ΟὨΪΥ 
διηοης ὈΓΘΙΆΓΘΏ, Ὀὰὺ 4180 Δι οηρ ὉΏ Θ᾽ ΟΥ̓ ΓΒ δηὰ 
Βυροοῦο8, ἢ ΓΘ {μ8ὲ βυο} πᾶν ἤπα 0 ο6ολ- 
βίου [ῸΣ ὈΪαβρμοιηΐης Οδ τὶ δίίδη ἀοςείση9.--- ΑἸ} 
ΒΥ ΟἿΘ δοπῖηοῃ Εδίμου; ν6 οὐχί, ἱμογοΐοσο, 
ἐο Ὀ0 ΒΟΥΥΪΟΘΔῸΪΘ ἰ0 006 88 Μ6]] ΔΒ ἰο ΔῃΟΙοΣ.---- 
γος. 88. ΜίμΙβιθσθ δου]ὰ Ὀ6 δὴ Θχϑιρ] ἴο ἐπ οἷν 
ἈΘΑΓΟΥΒ, ἱπ ΟΥ̓ΔῸΣ μα (ΠΟΥ ΤΩΔῪ ποὶ ΓοϊΓδοὶ ππἢ 
{μ9 Ἰοῖν τιιδὲ {μὸν χὶτο ψῖῖὰ ἰδ σὶρ, ---- χὶ. 1. 
Ομ γὶδί ᾽8 (86 ροσίϑοι ρδαίζθσῃ οὗὨ δ Βοὶγν ᾿17θ, τ 80, 
ΟΣ ΟὟἿΡ 88.608, Υϑβοιηοθαὰ 8}} οοτηΐοσι δηὰ ρϑγϑοῃδὶ 
οομγθῃΐθηοθ. Τ0 ο]]οὸν ἴῃ Ηἱΐδ βίβρβ ἰβ (8 ὑσθ- 
δεηϊποιηΐ ἐκ οὗ 8 γὰρ τὰϊ βίου. ΟΣ ἰτοϊί8- 
ἰοῦ 18 Ῥοββί ὉὈ16 ἐβσουρὰ (μ6 τίν! ]οκο τὸ μδγυο οὗ 
ἀγδνίης ἔσγομι Ηΐ8 ζὉ]π 088 (Φ08ὰ ἱ. 16). 

ΒΕΆΙΕΝΒ. ΒΙΒΙ,Ὲ :--- Ἴ ὁγ, 28. Α δου] συγ δτηδη- 
οἱραιθα τῆδυ, ὈΥ σϑϑβοῃ οὗ 18 ἱπῃόσοησο δηὰ εἰτη- 
ΡΙἸοῖιγ, ἀο πο ἢ Βΐ6} 18 ποὶ ΟὨΪΥ ποὶ ἀΐ8ρ]688- 
ἴῃ. θαΐ οΥὐθ δοσορίδΌ]ο (ο αοα ; πουθυί 6 ]6βα, ἰὲ 
ἸΏΒΥ ποῦ ὈΘ ΔΙΎΔΥΒ σαυίξαδίε ἰο ἀο ἰξ., [ονο τυδὲ 
6 (Π6 δἰδιάδγα ἰῃ δ] ὑμβλη ᾳ8.---ὕἷ .. 24. 1,οἱ ἤθῃθ 
ΒΑΥ͂, “ὝΔΥ τηυϑί 1 σοηδυϊῇ [ὉΓ δηοίμον ἢ ῬΥ τοιεὶ 
ἴθ Ὀθ6 80 τοα  ΥΒοσγοΐογο, ἰμοη, ἀϊὰκὶ (δου 
8} ἴο ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ ΠΙΘΙΩΌΟΣ οὗ (Π6 ΟὨυγοὶ ἰζ τθοὰ 
δὶ ὈὉΠΉ ΠΗ ἰ0 ἰπαυΐγο ΔῸΣ 18 πη ΘΙ ΠΌΘ ΓΒ ἴ-- 
Ι͂ῃ {8}8 ψὯγ ποὺ βονοσοδὺ ὑπ υ 8617 ἔγομι ἴῃς Ηεαά. 
--ον. 26. Ἧὸ τουδὶ ἀθ68] ΥΟΣῪ ἰθπάοσὶν τ ὶιἢ 186 
σΟμΒοΐθη6θ ΟἹ Βοοουηΐ οΟὗἨ ΟἿΣ ΘΟΣΤΏΡΙ βίδίθ. 
ΜΟΩΥ ΔΥῸ ΒΟΓΌΡυΙουΒ ΨΏΘΓΘ ὑπὸ τὶ Ὁσ υη- 
μοϑιιδιΐϊηρ, δὰ σϑοὶκ] 988 Ἡ ΠΘΓΘ (ΠΟΥ οὐρδί ἰο 8 
ΘΒ ΣΘΥι].--- ον. 26. αὶ (6 οδγιἢὃδβ;. ργοάμοοβ ἰδ 
ξοοά; ἐδπ6 τοδί ροϊηΐ ἰβ, ον 18 ἰΐ υδοὰ ἅ--- ἐγ. 
27. Τὸ ἸΙΌΘΓΙΥ πο ΟὨτίβὺ 848 δαγπθα [ῸΓΥ ὕ8 
Βιουϊὰ Ὧοὸ χυδτάεαὰ 88 ἃ Ἀγ οίθεβ ἦοτοὶ, {μδὶ 
ΟἸσἶβὲ Ἰοδύ ανὸ Ηἰ8 ΟἾῈ.---Ἄ ὸΣ. 28 Ε΄. Α Ῥοσγβοι 
ΤΆΔΥ ῬΟΒΒΘΒΒ βοιλοί ἰηρ δα γοὶ γοΐγαϊ ἢ ἔγοια ἰκ8 
86, ῬΓΟδΟΥΥΪΗς ἷΒ ΠΙΘΘΥΕΥ ἰηΐδοί.---ὕ ον. 81. 
ΟἸ τι βείδη πιυδί ογάθν δὶβ ϑηςγο 118, 8ὸ 88 ἰ0 γϑῃ- 
ἀον ἰύ 6 Ρεογροίυδὶ αἀοά-δοσυϊοθ. Ευθ ΟἿ 028]}- 
ἰῃᾳ ἰδ 8 βουυὶοο οἵ Θοὰ ; ἰδβογεΐοσο σοΐγαϊῃ ποὶ 
ἔγουῃ ἰθ, [ πὶ Β᾽ ρ ΘΠ. 6858 οὗ ρυγροβο ἰδοὺ ἀοβὲ 
δοηϑοογϑίο 8]} ἐγ Ἰαῦον ἰο Οοά, μὴ ἀο68 ἰἰ ὃδ6- 
ὁοπθ ἃ αἰνὶηθ βουυΐοθ. Τιΐβ συ]ὸ ραΐὶ ἰῃ 6χοτῖ- 
οἶδο, Βδηοίϊδοβ ουουυ ῖηρ, ΘΥΘ ΟΌΓΡ δίυταϊὶ 
ΜΟΓΚ; δηὰ ΘΟΙΥΘΡΙΒ ΘΥΘΕΥ Ιηθδὶ ἰπῖο 8 βοσγὶ οὗ 
βδογϑιηθηί, 80 {πδὺ ἀΐ, ἱπ 8 οσῆ ἬΔΥ, δ ἱἶ δὴ 
δοίοα ῬΓΔΥΟΥ, 8[8]} σϑοοὶγο 8 γονασχὰ. Βγ (88 
ΤΏΘΔΠΒ ΟἿΓ τηοϑί ΖΘΏΘΓΔΙ] ῬΟΥΚ5 ἃΤο ΒΔ] ον θα, δηὰ 
ΜΓ οαΐ (18 ΟἿΣ οοδβιϊ οδύ ΤΟΥ 5 ΔΥῸ ΡῈ ΒΒ ΔΌ]6. 
ϑδυσι Βοασοβίηρ τποϊμβοὰ ἐπ ἰμπ6 ποσυΐοθ οὗ (8 
ΒΡ᾿τῖ ̓ς ΤΩΔΏΥ 661} Ἰερα]. Βυὶΐ ἰξ ἰδ 86 τῶι πιο- 
τμοὰ οἴ ἔα! ἢ, ἩΒΘΥΘΌΥ (8 6 ὅθι ΤΩ ΚΟΒ υ8 ἔγϑο ὕγοια 
{86 ἰᾶὰνῃ οὗ βὶῃ δὰ ἀραὶ, Το Ὀδ]Ἶον ον ἀο68, δ6- 
οογαϊΐηρ ἰο {π6 δρὶ γῖϊ, ποιίηρ Ὀυΐ χοοα 80 [ΔΣ 88 
Ἦθ 18 ἃ ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΡ ; ἈΘ Ρ]684808 ἀοἂ ἴῃ 4}1 ἱμΐρδ ὉΥ 
υἱἰγίιο οὗ ἰ0 αἰνίηο 119 ἱπ εἶτα, ψΒλο ἢ μ6 ἢδ8 ὉΥ͂ 
ἴα, Ηἱΐδ8 ἀοΐης, (δἰπκίης, βρϑαϊκίη , 41} ἰγδῆ- 
ΒΡΪΓΟΒ ἰὼ ἀαοἂ δηὰ Ὀοΐογσο Θοά.---ἴον. 82. 1 ὁ 
ῬΘΥΒΟΏ ἀοδῖχο ὑὸ βοῦοσς ἀοά, δηὰ γοὶ βοὶ δμὶϑ 
ὨΘΙΖΌΟΥ δϑίἀθ, ἢΪ5 6ογ9 σψουὰ 0 ρἰαγίης {118 
τοζιθ. 428 υοἱά 977 οὔεποο "---ΟἾΔΡ. χὶ. 1. σμσίει 
ΘΧΔΙΡ]6 18 Ὀοΐἢ 8 αἰ πὰ δὴ ἰθυθηοθ. [1 νυ 
Ρυὶ οἢ ΗΒ ὀσϑδιυρὶο, Ηΐ8 βρισιῦ, Ηἰβ δοτ ρϑδβίοῃ, 
Ηδ ποδῖκθθ ουὐλ ονοσυίἰηρς τ ϊσ δ ΒΔΡΡΘΩ ἰὴ 
ΟἿΤ ΟἿΟΣ δπα ἴῆΠΟΓΡ 1106. Ηο ἰδ ἐμ ογἱ κί πδὶ, ᾽ο- 
οογαΐϊηρς ἰο ψ ΠΟΙᾺ 411 ταυϑύ 0 δεβιοηφςα. ἾἸ]ιὸ 
ΑΡοϑβί]6β, πα θοά, γοίου θα ἰοὸ ἐπιθοῖντο: Ὀὰϊ {ΠῈΣ 
μα ἃ ζοοὰ δσοηδοΐθμοθ. 

ΒΙΞΟΕΒ :--ΟἾΔΡ. χὶ. }. Ομ νὶδὶ 18. σογί ΑἸ ἸῪ 1116 
τιοδὺ ροσίθοι ΘχΙΏρΡ]ο ; γοί, 51:09 ᾿ΐ 18 αἰ ΒΊσα}ϊ 1ὺΓ 
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18, ἰὰ ΑἸ] οὐ " ἀτὶοα οἰχουπιδίϑῃοοβ, 8] ὙΔΥΒ ἰὸ 
ἰγδοὶς Ηἰ8 Τοο 208, (86 ἔγροϑ οὗἨ ΟἸ γῖδί βθϑθὴ ἴῃ 
(86 ΟἸΪἹὰ Τοϑίδιηθηί, δὰ (Π0 Ῥδίΐοσῃϑ δἷλον Ηϊτὰ 
ζουπὰ ἴῃ ἔΐὸ ἔρον Τοδιδιηθηῖ, ΒΟΥ ἰοὸ Ῥγοβθοὶΐ (0 
ι8 Ηἰ5 τυϊπὰ ἰἢ ἃ ἴοσῃπι δἀδρίθα (ὁ ΟΣ ΘΥΘΥΥ ΟΟΥ 
σΟὨ  Ἰ0Ώ8. 

ΒΕΧΟΚΙ,:---Ἴον. 80. Οἰνίης ὑμδ Κα δ τη68]8 
δα σι Ἶ 98 81} οοὰ, ἀθηΐθ8 ὑπ 6 δυϊμου ῦ οὗ ἱἰὰάο]85, 
δηἀ δοκηον οάρκοβ ἱμδὶ οὗ αοἀ. 
Ηξυβνεπ:-- ον. 24, Το ΟἸ Γι δ ῬΔΥΒ ἃ 

ἰδηάος γοχζαια ἰοὸ 16 Θοῃϑβοίθῃοθ οὗ οἰ θγβ, τ 1 1}. 
ουΐ Ργουα ϊΥ δϑϑουι ης ἷ8 οὐ Υἱρὶδ, πὰ τ] 1}- 
οὔι ἸοΥ πα οϑ οὗ ΒΡ τ !.---τ, ον. 29. 0 ἀουδιΐι] 6.568, 
4ἀο ποῖ ἰπ 83, ροὴ δηοί βου 8 ἀθοίϊάϊηρ δοοοτγάϊηρ 
ἰο χουν οὔ σΟὨ 80 6Ώ09.---Ἶ Υ. 80. 8106 ἃ ἰδ - 
ἴα] ερ σι δοηοιϊθοθ ΘΥΘΤΥ ΘὨἰοΟΥπιθηῖ, 411 ἐδ 
ἴδοι οδηβὲ, τὶ} 8. 6108} οοπϑοίθμοο, ρὶνο (ΔῊ Κ8 
ἴοςΣ δηὰ δ8Κ δ Ὀϊοβϑίηρ οὔ, ἰ8 8]} 8 0]9.---ὙοΓ. 
81. Αἴθο ἴθ (9 ΒβοοίΐοιΥ οὗἩὨ [86 ὉΠΡΟΪΥ οὐκχιῦ 8 
Ομ γι φι ἴδῃ ἰο Κορ ἰπ υἱὸν πἷβ Ηἰρποδὶ αἷπι, ἱ. 6., 
ἰο εἰογιν Θοὐ ὉΥ δἷβ "ἰδ ; ἢθποθ Β6 βῃουϊὰ Ἰοΐϊῃ 
πῃ ποιδίηκ ἐμαὶ ἀϊββόποσθ (Ἰοα.---Ἄ ον. 83. ΒΥ 
ΘΔΓΟΥΆΪ δνυοίϊάϊης οἰθηοοθβ, ἃ Ομ γι ϑιΐαη βῃουϊὰ 
ῬΓΟδΟτΥΘ 8 ΟὟ ΠΟΏΟΣ δπὰ ἰπιὲ οὗἨ δ Ϊ8 Ομ τοῖν, 
Ἴηο ἱπιπγογδὶ 169 οὗ ρῥτγοΐοββί ρς δοηυογίϑ ΤΊΔΥ͂ 
Ῥτουθ 8 οαυ86 οὗἩ δέ πςς ονὸπ ἴ0 ὉΠ 5] ΘΥΘΤΒ. 
--ον. 88. Το Ομ τὶ βιῖδημ᾿ 8 Ρ]οδβϑίης 18. ἃ ΒΟΪΥ͂ 
Ῥἰοαϑὶηρ. [ὃ αἰπιϑ ποὶ δὲ 18 οὐσῃῃ δηογταθηί, Ὀυΐ 
δὲ {πο βρ᾽ γα] χοοὰ οὗ ΟΥΒΘΥΒ; ἱΐ ῬΥΟΡΟΒ68 ἰοὸ 
νἰπ (ποῖ, δηα [ἢ 9 ΒΙΖΥΘΘΔΌΪΘ ΟΧί  ΟΥ ἰ8 ἀοβίρηοά 
ἰο Ορϑθῃ ἃ ὝΔΥ ἰο ἴδ ἰπίογῖον---ἰ 9 ΒομοΙ ΔΕΥ͂ 
ψὶιμῖπ.---ΟΒλρ. χὶ. 1. Οδγίθο 89 ἰδίκθῃ Θα ΓΘ ἰο 
Ῥτουΐο [ὉΣ υϑ ἃ του εἰ ὰἀθ οὗὁ ΘΧΔΙΡ 165, ἰῃ ΟΓΟΟΣ 
ἴο ΒΟΥ 8 ἱπδὶ ννὸ ᾿Ι Κονγ86 ἸΏ ΔῪ ΤῸ]1ὁἷν Ηΐ τ. 

Ἧ. Ε. Βεδϑεπ:--- ον. 24. πρλὴρὸ 8 εἰνϑη ἰδ 90 
ἴῃ 411 βογίβ οὐ ἐδίηρβ, ποὺ ἰο 86 ἔμοπὶ ἔοτ ἐμΐη9 
ΟὟ 88 Κ0 δἱ ρ᾽θδϑυσο, Ὀυϊ ΤΑΙ ΠΟΓ ἴὸ Β6ῦτο (ὮΥ͂ 
ποῖ χη ροΥ {πότον τ, δὰ ἰ0 5061. δ18 ῬΤΟΒΡΟΤΊΙΥ.-- 
γον. 258. ΤΠογο 188 δυίΐης δον οοηϑβοϊθῃηϊίοι 8 
ΒΟΓΏΡΪΟΒ, ἰῇ ΝὨΐοΟὮ ἸΏΘΏΥ ῬΘΥΙΒΟῚΒ ΟΔΥΓΥ͂ ουἱ μον 
ψποὶο ΟἸγ δ δἰ γ, οπαϊηρ, δαὶ οὔϊϑηςίταθβ, ᾿ῃ 
διγαϊπὶης οαἱ ζηδίβ δηα βυγϑ] οὶ ρ ΘΔ 11 6]8. 

[Α. ΕπΟΡΕΒ :-νοσ. 88. Ῥ6ὰ] ρἰοδβθα τοθῃ ἴῃ 
4}} ιΐηχϑ, δὰ γοὶ ᾿ὸ Βα, ἰζ 1 ρ]οδϑϑὰ τβϑῃ] 
δἰιοι ἃ ποὺ ὃδ6 ἐπ ϑβογυβηί οὗ ΟἈπσῖϑι, 64]. ἱ. 10. 
Ἑτουι δ σοπίοχὶ ἴῃ (Β6 ΤΌΠΟΥ 0886, ἐὺ ΔΡΡΘΑΥΒ 
Ρὶδῖίπ ἐμαὶ ἰὴ ὑπίπρβ ἰὰἄ νὰ ϊοθ 89 ΑΡοβί]9 
Ρ᾽ οαϑοὰ 841] τοὴ τϑαυΐγο ἰ9 Ὀ6 τοβίσγὶ οἰθα ἰο βασι 
(δέῃ χ8 88 ἰθπὰ (ο ὑμοὶν “Ἅ ῥτοῆϊ, ὑπδὺ {Π6Ὺ τῇδ ὺ ὉΘ 
δανοα." ἩΠΟΤΟΔΒ ἐμ 6 ἐπέρα ἴῃ πίοι, δοοογὰ- 
ἴης ἰο [89 ᾿δί(ο ν᾽ ραϑϑαζο, 89 σοι]ὰ ποσί 0]6886 
τοθῃ, δῃὰ “γοῦ Ὀ6 {μ6 ϑογυδηΐ οὗ ΟἸγἶϑί," γγοτθ 
οὔ ἃ σοῃίσγαυυ θη θοῦ. 800} Ο͵Θ (μ6 ΟὈ͵ ο(8 
Ῥαγϑαθα ἘΥ͂ {86 7Ἀ1]80 (ΘΔ ΟΠ θγ8 ποτὰ Β9 ορροδοά, 
διὰ ψῖὸ ἀοεδίγοα ἰ0ὸ πᾶ ἃ ζδὶν ΒΟΥ ἴῃ ἰδ 
ΒΟΒΏ, 1οϑὲ ὑΠ07 δβιουϊὰ δυ 0 Ῥογδοουζοη [ῸΣ ἐπ 
6Γοδ8 οὗἉ ΟἸτὶϑί, σπαρ. τἱ. 12. Το ἔογιηον ἴδ ἰδ δί 
δινοοὶ ᾿ποβοηπίνθηθεβ οἴ βρὶγὶν ποῦ ἔθ! 68 08 
ἐο 1ΔΥ 5149 8}} βοὶ [- 1} δηὰ βοὶ -ἰπιροτίδμοο, ἐμαὶ 
ΘΒΔΙΙΥ τ Εἰ σἢ “ 8οϑίκοι ἃ ποὶ ΠΟΥ ΟὟἹ,᾽ βοὰ “18 
ποῖ ΘΔ ῥχογοϊϑα ;᾽ ἰΐ 18 ἰμδὺ δΒρίτὶΐ, ἴῃ δμοσί, 

ψ Β 1 Οἢ (86 Βϑιη τσὶ 9 Ὁ 656 ὙΠΟΓΘ ΓΘΟΟΙΏΘῊ 8 [ῸΓΡ 
186 Θχϑῦιρ]ο οὗ Ομ γἰθὶ Ηϊμλβοὶ: “Ἧο, 16, 80 
ΔΙῸ βίγοῃρ, οὐχὶ ἰο ὉΘΑΣ 86 ᾿πβγηπιὶιϊοθ8 οὗἩ (ἢ 9 
ΟΔΚ, ἀπ ποὶ (0 μΐδδϑθ ΟἸΓΒΟΪΥΘ8.---Ἰ οἱ ΘΥ̓ΘΤῪ 
009 οὔ υ8 ρΡΐθ489 δἷβ ποίσΠΌΟΥ ΓῸΣ ἷΒ χοοὰ ἰο 66 ]- 
βοδίϊοι ; [Ὁ ουθὴ ΟΠ τὶβὶ ρ]οδβοὰ ποὶ Ηϊτη86]: 
Ὀυ 881. ἰ9 τὶ ἴθη, “ΚΤ ΤΟΡΓΟΘΟΙ6Β οὗ ἔμ οῖ {Πα 
ΣΟρΡτγοδομδὰ ἰῆθθ 7961} οὐ πι8."---Βαΐ ()|ὸ Ἰαίίοτ 
Βρὶ γἰῦ φοῦογγθα ἴὸ 18 ἰδὲ βογαϊὰ σοι ] ποθ τὶ ἢ 
80 σογγυρίϊοηϑβ οὗἩ ΒυδΔη πδίυγο, οὗ νΐὶοὴ 86ι- 
ἰογοῦΒ δ ἀθοϑίοσβ ὮΔΥΘ ΔΙ ΔΥΘ δυλὶϊοὰ (ἢ θ- 
ΒΘΪΥΘ8, Βοὶ ἴῸΣ 86 σἴοτγ οὗἨ ἀαοἂ οΥ ἰδμθ χοοὰ οὗ 
ἸΔΘΏ, Ὀυΐ 70. 16 ΡὈγομηοίίοῃ οὗ ἱμπεὶς οσσῃ 801 88} 
πθεσπες 

[Μ. ΠΕΝΕΥ :---ἴον. 28. ΤΉ ΟΥ σο Δ]}[ονν {πο πι- 
δΟΙΥ6Β ἰδ ουογυ  ϊηρ ποῖ ὈΪΔΙΏΪΥ δἰ πα} ἴῃ δος, 
11} οἴἴοη γσυὴ ἰηΐο τυ δὲ 18 ΘΥ]}] ὈΥ δοοϊἀϑηί, διὰ 
ἀο πυποῖ ταἰπομί οὔ ο οἴ θσα. ΟἸΣΟΌ ιβίδ 068 ΤΔΥ͂ 
Τηᾶκο ἐπα ἃ βἷη. παὶο πὶ ἐἰβοὶ ἢ 8. ΠΟΠΘ.---Ἴ ον. 
27. Ομ τ διϊδηΐϊ Υ 005 ὈΥ ΠΟ Τη68Πη8 πα 8 ὉΡ 
ἔγοπι (6 σΟΤΆΠΠΟΣ Οσ685 οὗὨ ἈσΠΊΔΠΙΥ, ΟΥ Δ]]ΟὟ ἃ5 
8 Ὁπσουρίοουβ ὈΘΒΔΥΪΟΌΓ (0 ΔΩΥ͂ οὗ Οὐ σῇ Κη, 
ἰΟΥΘΥΘΡ ὑΠΟΥ͂ ΤἸΏΔΥ ΑἸ ΟΥΡ το ὑ8 ἴῃ τοὶ σίου 
ΒΟπ ΘΠ 8 ΟΥ̓ ῬΓΔΟΙ 668. ---ὟοΥ. 88. Α ῬΓΘΑΟΠΘΓ 
ΤΑΔΥ͂ ῬΓΟΒΒ ἷ8 δα νΐοθ μβοηθ 1 ΒΟ] 658 δηὰ 
Δα οΥ γ, βοὴ ἢ6 ὍΔ ΘηΪΟΓΟΘ ἰΐ τ ὶῖἢ 118 οὐ ἢ 
Οχϑιρὶθ. Ζ77ε ἰδ πηοϑὶ Εἰ Κ  ἰο Ῥχγομηοὶθ 8 ριιὺ- 
9 ΒΡΙΡΙ ἴῃ ΟΥΒΘΙΒ, ἯΠΟῸ οδπ κχίγο ονυἱάθῃησο οὗὨ ἰὲ 
ἴῃ ἰτηβοῖῖ, Απὰ ἰὲ ἰβ δἰ ΖΚ ὮΪῪ σοτατηθ πάλ ]9 ἰῃ ἃ 
ταὶ ἰ βίου ἰοὸ πορίοοῦ ἷθ8 οὐ δανδηίδροθ, ἐμαί 110 
ΤΩΔῪ ΡΓοιοίθ (86 δαϊγδίϊος οὗἨ 18 βθᾶγοσβ. Τ}}}8 
ΒΏονγΒ ἰμδαὶ 6 π88 ἃ δΒρὶγὶς δυϊ 8 Ὁ]0 ἴὸ εῖ8 ἤπο- 
ἰἰοη. [18 ἃ εἰδίϊοῃ ζ0Γ Ῥα]16 υϑο Ὁ} 958, δπὰ 
ΟδΠ ὭΘΥΘΥ ὃο ἔδυ 7} αἰβομανυοα ΌὈΥ͂ 8 πιδὴ οἴ 
8 ὨΒΔΙΤΟΥ͂ Βρ͵χὶΐ δὰ 861888}} ουϊποὶ]65]. 

[Ρ. . ἘΟΒΕΚΤΒΟΝ:--- ον, 29. 7724 ἀμίῳ ( αἱ- 
ἱεπαΐπο ἰο ἀρρεαγαηοεϑ.----ΝΟῪ ὙΝΘ ΤῊΔῪ {πὶπκ {ἰι18 
{ϊπ|6- δον νίηρ : Ὀαΐ [89 ΤΩΟΕΙ͂ΥΘ τηΔὰ6 81} [80 ἀἰδῦον- 
ΘΠ60: ““Οοῃδοΐθησο, 1 Β884Υ, πού ἰμΐῃθ ον, Ὀυΐ 
οὗἨ (0 οἰμογν.᾽" βϑδβιυαν ΔΡΡΟΆΥΘΠΟαΒ, {ΠΘΥΘΌΤΘ, 
80 ΔΓ 88 ὑΠῸῪ 870 ᾿Ξ ΚΟΙΥ ἰο 6 ἱ᾿ ΟΣ ΟυΒ (0 ΟΠ ΕΓΒ. 
Ηδφγο, ἰπθη, ἐδ ὑπὸ γί ῃοὶρ]9 δπὰ (6 γσυΐϊο; ψ9 
οδηηοί ᾿ἷνο ἴῃ {μ18 ποι]ὰ ἐπα ϊβοχοηΐ ἰὸ Δρρϑδγ- 
ΒΏΟΘΒ, ΥΘΔΑΡΣ ὈΥ͂ 08} ὍὙῈδ ΔΓΘ ΙΩΟΤΘ δΠπα ΙΩΟΤΘ 
ἰδυρχὰς (8 ἔσαϊ. [[ἐ 8 γκβοπιθ, πὸ ἀοιδί, ἴο Ὀ6 
ὍΠΟΥ γοϑίσγαϊηί, ἰο Βανθ (0 8851. ποῖ ΟὨ]Υ, “068 
αοα ρμογεΐὶ ἐμ 18 7᾽᾽ υΐ, “ὙἯΠῚ ἐξ ποὺ Ὧθ τλϊβοοη- 
δίγυοα Υ͂ Οἵ ΒοΓΕ ᾽᾽ δῃὰ ἰο 8 ἴγοθ, ὀρϑῃ, ΠΟΡΥ͂ 
Βρί τὶ, δι οἢ 88 (89 Αροβιὶ]ο οὗ (80 αἀθμῃΠοβ, ἀουὺ- 
ΙΥ ἰγίδοιμθ, δῃὰ δ᾽πιοϑὺ ἱηίοϊοσ Ὁ ]θ. Νογοσίμο- 
1085, ἰξ τῶβ ἰο ἷτῃ ἃ τηοϑὺ 80] ΘΙ ἢ σΟΠΒ᾽ ἀΘΥΔΙΙΟΗ: 
ὙΥ βΒιου]ὰ 1 τηῖκθ ΤῊ Ζοούη658 πὰ τὴῦ σαὶ 
180 οσσαδίοῃ οὗ ὈΪΔΒΡμοΥ ἢ ΤΎΌΪΥ, ἰΒοη, δηά 
Βο]άγ, δη ποὲ οδγθΊ ΘΒϑΙΥ, μ6 ἀοίθτιη πο ἰοὸ μὶνθ 
ΒΟ οθησο ἰο ὅθι οὐ θη 98, οὐ ἰοὸ 89 ΟΒΌΣΟΣ 
οὗ σοά, Ὀυὶ ἰο Ρἴ6886 41} Ωθ. Απὰ {})9 τη θΆϑυ 0 
ΟΥ τοδιγαϊηί οὗ {π:δβ σοδοϊυζ οη ψ8, ἐπα ἴῃ ΟΔΥ- 
τγίης ἰὶ ἰμίο ῥγϑδοίδοθ δ πγουϊὰ 806Κ ποὶ μὶβ ΤὐὮ 
Ῥνοῆιϊ, θυΐ ἰλ6 Ῥχοδὲ οὗ ἸωδΏΥ, ἐπὶ {Π07 ταἰσλὶ Ὦθ 
86 Υ 6]. 



2.2 ΤΗ͂Ε ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΤΙΕ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΗΙΔΑΝΗ͂. 

ΧΥ. 

ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ἹΝΗΤΕΠΟΤΙΟΝΒ ΙΝ ΒΕΤΙΑΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΝΌΌΟΤ' ΒΕΟΟΜΙΝῈ ΟΒΌΒΟΗ 
ΑΞΞΕΜΒΙΙΕΒ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙὺὕ. 2.84. 

Α. 7. τεϑρεοί 97 ἀαρρατεῖ; ἐπ (δὲ οουεγίης ο7 (λ6 ἀεαά ὃν ἰλὲ τοπιεη, απα ἰδδ ὠποοῦεν πρὶ 97 1. ὃν ἰδὲ πιεῖν 
(ΟΒδρ. χὶ. 2--16). 

2 Νὸον [Βυϊ, δὲ7 1 ρταΐβο γοι, Ὀγοίμσθη, ὑπιδῦ γ6 ΣΙ ΘΙη ΘΓ τ ἴῃ 41] ὑμη ΡΒ, δῃ ἃ θεν 
[ἄτια]ν ᾿0]4, χατέχετε} (886 οΥάΙ Δ ΠΟ65 [ἰγδα! ὑοη8, παραδόσεις, ἃ8 1 ἀ6] Ι͂νοτοα ἐλεηι ἰὸ 

8 γου' Βυῦ1 πουϊὰ Βανθ γοὺ [1 τ ῖβἢ 7ο ἴο, ϑέλω] Κποῖν, {μαὺ {π0 Βοδα οὗὨ ΘΥ̓ΟΣΥ πιδῃ 
18. ΟἸτῖϑε; δηὰ ὑμ9 μοδὰ οὐ {89 [ογι. Ὁ8}6] ποπηδὴ ἐδ (86 πιδὴ ; δπὰ ὑπ6 ᾿ιοδὰ οὗ (τὶ 

4 ἰς ἀοά. ἘΘΥΥ͂ ΙΔ ὈΓΔΥΪΩΣ ΟΥ ῬΤΟΡΒΘδΥΐορ, μανίηρ δύ μβοδα Ἵοονοτοὰ [δηγίΐηρ 
ὅ ἀοπτη, ἀοροπάϊηρ, ἔτγοτιη ἷβ μοδα, χατὰ χεφαλῆς ἔχων], ἀἰδιοπουγοίμ ἈΪ8δ μοδα. Βαὶ 

ΟΥΟΥΥ͂ ποπιδη (Πδὺ Ὀτδγοῦ ἢ ΟΥ Ῥγορ οβίϑῖ ἢ} τὶν ἀερ μοδά πποονογοὰ αἰβῃοπούγοίἢ 
6 ποῦ [οτη, ἑαυτῆς} Ποδᾶ: ἴογ ὑπδῦ ἴ8. ΘΥ̓θὴ 8ἃ}}] ὁπ6 88 1 δβῇῇϑ Μθγθ ββαυθῆ. ΕῸΓ ἢ (19 
πολ θ6 ποῦ οονογοά, ἰοὺ ἮΘΓ 4180 Ὀ6 βῇῆογῃ [|δὐ Β6ὺ Βδγῦ θὲ ουῦ οἶδ, χειράσθω]: δὺ} 

7 τ ἴ0 Ὀ6 ἃ βιιδιθ [ὉΣ ἃ ομδη 0 Ὁ6 ΒΏΟΓΗ ΟΥ Βῆδγυθῃ, ἰοῦ Ὦ6Υ δα οογογθρά. ΕὉΓΣ ἃ τηδὴ 
Ἰηἀοοα οὐρσὶῦ ποῦ ὕ0 ΘΟΥΘΡ ἀΐδ θ8ι}, Τογαβιιοἢ 88 6 18 1:6 ἱπιᾶρθ δῃὰ σΊΟΥΥ οὗ ἀοά: 

8 Ὀαυΐ {π0 ποπιδῃ 8 ὑπ ρ]οῦΎ οὗ {π6 [ογι. [86] τδῆ. ΕῸΡ (86 [οηι. (Π6] τωδὴ ἷβ ποὺ 
οὐ} οὗἨ [π6 [οπι. [86] ποτηδῃ; Ὀαΐῦ [80 [οηι. 086] ποιηδῃ [ουἱ] οἵ {π6 [ογηι. {1}|6] πιϑῃ. 

9 Νοίιπον γψγὰϑ ὑἢ9 τηδὴ [ΕΣ τηδὴ ΜὰᾺΒ η0[} ογεαίθα 0} {Π0 ποιδῃ ; Ὀαὺ [Π6 [οηι. .} 
10 ποιδὴ ἴον (89 ᾿πϑὴ. ΕΣ 118 οδ8βθ ουρῃῦ ὑΠ6 σοηδὴ ὅο Παῦθ ῬΟΝΟΥ ΟἹ ἦε ᾿ι6Ὰ 
11 Ὀδοδῦβο οὗ (ἴ8 δῆρεἶὶθβ.Ό. ΝΟΥΘΥΓΠ 6 1688 Ὠθ Π ΟΣ 18 ὉΠ 6 τδὴ ψΙουῦ ὑ86 ποιηδῃ, μοὶ μοῦ 

{Π6 ποηδὴ ψϊΒουΐ 086 τη8ῃ [ΠΟΙ ΓΠ6Υ 18 τοτιδη που ΙΔ, ΠΟΡ τηδ ὙΠ ΠΟ ἸγΟπΙΔη], 
12 ἴῃ {π6 Ιογτά. ἘΕῸΓ 85 ὑπὸ ποῦδη ὕς [ὁ] οὗ (Π0 τπδὺ, νοῦ 80 ὦ (06 τῃηδὴ αἶβο ὉΥ 
13 [πιϑδῃ8 07 ὑῃ6 ποϊηδῃ ; Ὀαὺ 8]} ὑπϊηρΒ οὗὁὨ [αγὰ ἴτοιω, ἐχ] ἀοἁ. «πυᾶρθ ἰῃ γοιτγδοῖνεϑ 

[Διηιοηρ γΟΓ ΟΥΤ Β6Ι 68, ἐν ὑμῖν αὐτοῖς]: 18 1ῦ δο 6}ν ὑμαῦ ἃ ποπιδῆ ῬΣΑΥ ἀπο αοὰ υη- 
14 οονογοά ἢ οΐὰ ποῦ ουθη παύυγθ ᾿ἰἰ86] ἢ ὑσ86}} γου, ὑἰιαῦ. 1 ἃ πηδὴ ἢδνα ἰός Βαῖγ, ἴὖ 18 ἃ 
1δὅ βῆδηιδ υπίο εἰ ἢ Βαὺ ἰΓ ἃ τοιηδῃ αν Ἰοηρ ᾿αὶγ, ἰῦ 18 ἃ Ψ)ΊΟΥΥ ὅο μοῦ: ἴον λεγ [ιαὶτ 
16 18 ρψίνϑη ΠΡ ὉΓ ἃ δουυϊηρ [80 Θηγο]οριηθηύ, περιβολαίυυ]. Βαΐ 1 ΔΗΥ͂ τηδῃ Βθοῖῃ [0 ὃ6 

οοηἰδηίουϑ, ἯΘ ὮᾶΥΘ η0 Ββαοὶ [ΘΒ 4} 18} 64, συνηθειαν] ουδύομι, ποῖίμος ὕ16 ΟΠ ΓΟδ 68 οὗ 
6οἀὰ. 
ον 2.---Τὰ πλὴν ρμοοά ΜΈ, οἰο., ἀδελφοί [6 δγυηᾶ αἴον ὑμᾶς, Ὀὺ [Ἐ ἰ5 ἀοπεα] ; 1 5 ποῖ ἰῃ  Α. Β 5. [Β΄ παίε., 4 εὐτ- 

εἶνοο, ἴπ9 Οορὶί., δα... ΑΥἢλη. (Ποπιβηϑά.), Αττη., Αἴδμη. Ογγ., Βδθ., Οὔ συ.) 116 ἱημογέϊοη του] δᾶτο ὈδΘ ἢ ΥὙΟΣῪ πδίαταὶ. Τί 
[88 νοῦβϑθ 6 Γ9 ἴπο ὑυϑμὶ πηίηκρ οἵ ἃ πον δοοίίοῃ, ᾿γβηβογίυοσγθ πὰ οοπιπιοητεΐοτο Ἡου] ἃ ἢδνο ὀχρεςοῖοα ἴπ 6 νογὰ, δη {{ἰτ ἢ 
Ὀσέη ἰπ πὸ ογἰ κί δὶ, ἰ νου] ποῦ παν ὈΘΘΏ ΘΑΒῚΪγ οπιϊἰοα, [11 ἰδ ΤΓοὐπὰ ἰη Ὁ. Ε. ΡΒ. α. Κα. 1.. σὲ αἷ., τὴ0 114].. Υ} ας, Θοῖμ., 
Βγγν. (Ὑίς ἢ, {ἢ βοπηθ Οἵ οΓα, δή μον), Αἴδλη., ΤὨδοῦί., Παπιβδο., Αὐταὶ. Ἠσ6]. Ζαεῖπε., ον, δίαπίεν διὰ Μόγαάφυ. 
οδῃοο] ἱξ, ἩὮ]1ὸ Βίοονα . διὰ Τίρολ. {(μἴοΥ σδῇ οἰ πς 11 ἰῃ Ηἰο 8ά οἀϊξ.} ἰπδοτε ἱϊ.---Ὁ. Ρ. ὙΥ.]. 

8. γον. 8.--Τἢ6 ἀγεςῖο τοῦ Ῥοΐογο Χριστοῦ ἰδ Ὠοὶ γϑτν οογίαίη. [ζαύπε., ΤοΝ. απὰ ἀν δὐτῖ Εἰ οἢ ἔθ δυΐδποσὶς οἵ 
Α. Β. Ὦ. 8ίη. διά κοπιὸ Βαϊποῦθ. δΔίοοηιν βεϊὰ δυρσοδῖβ ἐπὶ ἴῃ (Π660 ΜΆΒ, “ 1ἢ6 πογὰ, Ἡεὶτρ αδὺγοντέαξέιι, ἩΔῪ ἤλυὸ ΥΓΙΘΟΏ 
Αἰὰ ας Δ Ὀγοοράίης δὲ. 1 πᾶν, ονονογ, δΥ δὴ γεπιουξα (0 πιδίο {8 δύδοῃοο οὗ ἰδο δειίοῖθ Ὀοίοσγο γνναεκὸς.-- 

Ρ 
8 γον. ὅ.---Ζαοῖπι. ἢ86 δὐορίϑά αὐτῆς οὐ γ βη μὰ νούσῳ δυϊπογγ (Α. Ο. Ὦ. (168 οον.) Ε. Ο.1,. Βπα!"., δὰ δνουΐ δ 

ἄοχθη εὐτεΐνεδ, πῖ εν ΟἾΓν., ΤΏΘοΟαΣ., οἔ αἱ.]. ἰδ ἴοττα τηϊχς πᾶν αγίεθη ἔγοηι δὴ δἰἰϑαιρί ἴο πιδκο ἰξ ἐουΐοσω [0 186 
αὐτοῦ οὗ τον. 4. [δΒίοοπε οὶ [ἢ κα {πὸ ἴσο ττογὰ "ΑΥ Ὦδγνο Ὀοθη αὑτῆς, ἩδΙοὮ ἴῃ ἨοΙ]σπἰδιῖος Οτοοῖκ Μὴϑ δα δα. γ] θη ἴὸ 
«αντῆς (Εν “δι 6). Τίελεπαον, ἰὰ 8 ΘΑΕΙ͂Υ οὐΐξ., δα αντῆς. Ὀυΐ ἰἢ δ ἀρὰ, δᾶ Ἰαΐοῦ, ἢὸ [δὲ ἑαντῆς. ΤΟ ἰαίίον πογὰ 
ὙΟυ] ἃ παν ὕθοη ποϑαάΐ), {πὸ Αροβεῖο δὰ τ δμοὰ ἴο ρτονοηῖ Πία τοβάογε ἴγοια οοηϊοιπάϊΐηᾳ ἴμ0 κεφαλὴν τὶ ὁ ἀνύρ, 88 
ἴον ψου]Ἱὰ ἴανο ὕθθῃ Εἰ ΚΟΙΥ ἴο ἀο ἴδον δὴ Πο Πδὲ δδϊὰ ἰῃ υοῖ. 8..-σὌ ΡΟ]. 

4 γον. 1.-- Ποὸ Ἀεο. υὑπιΐῖθ ἡ ̓ ὈΘίΌΓΟ γυνή, Ὀυ [πὸ Δῖον ν ἴον ἴη0 δτεςϊθ ἰβ ὙΘΤῪ δίγουζ. ἴὶ πὸ σοπιουοᾶ 80 ἴδ [86 
Ὦγδϑο πιΐμξ δοηίογη τὶ [ἢ δέ πι τ ργοοοάϊηρς δηὰ Ὁ] οί ας ρΡῃγαδοα. (4. Β. Ὁ. (16ὲ σοτ.) Β. ἃ. Βίπείι. (8 ουν.) 73,118, 
δλάογ., Τιιοοάξ. ἰφογ . 80 ζαοδηε., Τίβολ., Αὐτὰ, Ἀεγεν αὐπὰ ϑίαπϊεν. Βιίοονι εϊα τοοοῖνοδ Πρ δδὶ ΟΣΡύεσδαα ἐξ ἴῃ διρδὶ 

ΡῬείπς. [11 δοθῆ γοαυἱγοὰ ἴῃ [Π6 δαῖηθ θ0286 88 ἴῃ γοῦ. 10, Ὑθογο ἰΐ ἰδ οογίδί 1] χοπυΐη6.--Ο. ΡΟ 7... 
δ Ἄογ. 11].--ΤῊο . ἣἌδϑ Δῇ ἰηνογίοα ογου 70. {ποδ60 Ὑογάκ, Ὀπὶ [Ἐ ἰα ποΐ γ9}} δυδίδἰ πο, Ἀΐονοῦ Ἐπΐη κα {Πποῖ ἰἰ ΓΔ ΤΘΟΓΘ 

ὩδίΌΡαὶ (0 τιοπίΐοη πΠ6 Ἰθδη ἤτγεϊ, αηά ἰπδὶ ἐπί6 οοσπείοποα ἴ86 οπαηρο. [ζαολπε. Τίρολ., Βιοοπι εϊὰ κηὰ Αἰ} 0γἀ, ν-ἰ Α. 
Ε σ. ἢ. ([δὲ δπὰ δὰ μα Ε τ ΗΒ. διὰ βδίηδίιι., πὶ ϑονόγαὶ ουταίνοθ, τογαϊουδ δὰ ΒδΊΠοΓΒ, ἤδῪθ γννὴ χωρίς ἀνδρὸς οὔτε 
νἣρ. χωρὶς γυναὶκος.--Ο. Ρ. Ἢ]. 

6 Χρας 14.--.-Τὴο ἤσο. ἢδ6 ἣ οὐδὲ αὐτή φύσις, Ὀπὶ ἢ ορρυπίεΐοη ἴο ἀδοϊεῖνο δυ τον ἶδ8. ΤἘΠῸ ὃ νγδδ δὲ δὐἐςο ἴο ἀείεῖ" 
ταΐπο πο οοπηρδοξίοι τΠῚ γονῦ. 18. [118 πδπίίης ἰη Α. Β. Ο. ἢ. (1εἴ οοτ.) Β. Ο. Η. Βίπαϊε. εἰ 114Δ]., 1... Οορῖ.. ὅγτ. 
Ατῆν., Τοῦῖ., Αὐνογ., ΑἸΌτοῖ., δηὰ ἣδα ὈθΘΏ δυδροοϊοα ἴο ὃὈθ δη δἰἱϑεηρί ἴο τ πὸ ἰπιογτορβίίοη. Ἐ. Θ. Ατη., Τογε. δδνο ἢ 
φύσις πἰϊμοῦε [ἢ αὐτή, θὰ: ἀραίηδι ὈδτῖοΓ δαιἰογ (ἴθ: Βυϊ ΤῺ οὗ ἔπ Ὀθ6ῖ Μ88 ρυὶ αὑτή αἴξος φύσις.--Ο. Ρ. ἘΠ 

1 γον, 1δ.-- Ζαοδπαπη, πὶ τὴ ἐπ δα. δά 48 δὐτῇῆ αἴϊον δέδοται, Οἡ ϑοῖηδ χοοὰ νὺξ ηοὲ δυδῖοϊοιἑ δ ππδογίρί8. [11 19 ΘΘΑῪ 
ἴο 866 πον ἰδ ΏΔΥ παγὸ ὕδοη δβἀἀϑᾶ. ἰᾳ. Β. δίπαϊιι., εἰ αἷ., αγο δέδοται αὐτῇ: Ο. Η., ἢ ϑόπιο ουγαίνοα, [πη ὕα]ᾳ. δοὰ ὅ'ντ. 
υογοίομα, πὰ Πδιηδδο. δα ΑἸΩΌΣ, ἤλυο αὐτῇ δέδοται" δὰ Ὁ. Ε. Β. Ὁ. ΚΕ. ᾧ.., ἀηὰ πυδγ οἴδοτα, τὶ ΟἾΣγε., Ἰιδοῖξ,, (ταδὶ 
δηά Τογῖ. θπεγο ! Υ οἵα! τα αὐτῃ.--Ο. Ρ. Κ.} ; 
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ἘΧΡΟΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΤ,. 

[“Ηανΐηγ οοττοοίθα {89 τροτὸ Ὀυΐναίθ ΔΌ.Β98 
(δδι ρτονδὶ θὰ δπιοὰρ ἴδ 9 σον πι ἰδη8, [80 ΑΡο8- 
{16 Ὀεχία5 ἴῃ {818 Ομαρίον (0 σοῃϑίαἀον [086 ΜΒ] 08 
τοϊλια τὸ ἐμ ταοάο οὗὨ δσοπαποιπας ΡυὈ]Ϊο τνογβΐρ. 
186 ἀτγδὶ οὐὁὨἩ 1.686 18 (π0 δΌΪ οὗ ΟΙΔ6π ΔΡΡΘΔΓ- 
ἴὰς ἰὼ ρυ ]ϊο νι ιοαὶ ἃ γοὶ]. ὌΓΘΒ88 18 ἴῃ 8 ργϑδί 
ἄοχτοα δοηνθηϊϊοπδὶ. Α οοβίιπιθ ψῃΐσἢ που]ὰ ὃ 
ῬΓΟΡΕΣ ἴῃ ΟἿΥ σοΟΙ ΡΥ, τγοι]ὰ Ὀ6 πῃ ἀδοογουβ 'ἢ Δῃ- 
οἴου. Το ρῥγϊποϊρὶθ ἰπϑἰβέθα ἀροῦ ἴῃ ἐμ18 ρατὰ- 
ξύλ ἴ8, ἰλδὶ ποι βῃουϊὰ οοπήοττα ἰη τηδίῖ ΓΒ 
οὗ ἀτγοδϑ ἰὸ 8}} ἰο886 υϑαμὸβ σψιΐϊοὰ [6 ῬυὈ]Ϊο 
βοη(ἰπηοοΐ οΥ̓͂ [0 Ομ ΠἸΥ̓ ἴῃ τ ϊοὰ (ΠΟΥ͂ ᾿ἶνο 
ἀοπιλη 8. Το νοὶ] ἴῃ α1] οδϑίοσῃ δου ηΐνῖο8 88, 
διιὶ ἰο αὶ χτοδῦ οχίθῃιν 8ι}}} 18, (8 ΒυπΡ0] οὗ τη0- 
ἀοϑ δπὰ σιυδ᾽οοϊίΐοη. ΕῸΡ 8 Μοιηδη, [ΠΟΓΘΙΌΓΘ, 
ἴη σοτίπι ἰο ἀϊδοαγὰ (Π|0 τοὶ, γὰϑ ἴο ΣΘΠΟΌΠ 66 
ΒοΡ οἰδίπι 0 τοοἀοβίγ, δηὰ ἰὸ γοΐυ8θ 9 γϑοοβηΐ2θ 
μον βυδοταϊπαιίοηυ ἴὸ Βοῦ υδθαηά. [{ ἷβ οῇ (ἢ6 
δοδαπιρίίϊοη οὗ (818 δ᾽ καὶ ἤσθῃοΥ ἴῃ {δ 9 86 οὗὨ (86 
γεὶὶϊ ἐδδὶ ὑπ 6 ΑΡροβϑι] θ᾽ βΒ Ὑ8010 δγχζυμηθηΐ ἴῃ (ἢ 185 
Ῥδγδαζταρ 8 Τουπὰοὰ.᾽ Ἠονοε.] 

ψεκ. 2. Ηδς Ὀορίηβ ἢ} πον ἰΘΘ80ῃ ΒΘ γγἃ8 δθοιι 
ἰοὸ ἱπρᾶτὶ ΜΠᾺ ὁ σοῃοΙ ἸΔίοΥΥ ἰηϊγνοἀποίίοη --- 
ΟΝ 1 Ρταΐδο γοῦυ. --Τῖβ τοῖς Ὀ6 αἰἰλομοῖ 
ἀϊγεςεῖγ ἴο τὴ 9 ρῥτουΐοῦβ ἰδἸαποίΐοη “406 γ ἔο]- 
Ἰυπουϑ οὗἨ τηο,᾽ ἰυδὶ 8ἃ8 ταῦ {0110 γὙ8 ταϊρσς ὉΘ 
βυυθαπιοά υπάον {ἢ 6 016 ἰπ (9 82 γογβθ, ““ ψὶγο 
ποπο οἴἴθησο,᾽" δ᾽ μου ποῖ μὸν οὗἨ ἔμ.686 σΟ π60- 
(ἰοπβ 18. ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΠΘ6}8 σογίδἰη. Αὐ ΔΗΥ͂ Υγαΐθ ἰῃ9 
ἄγει οἰδιϑθ 8 ποὺ ἰοὸ Ὀθ ἰάκοὴ ἷπ ἐδ τὰν οὗ 8 
δβιγοηρ δοηΐγδϑὶ ἱ 1} αὐ Ῥγοοοάθ8 [ἰδ κίηρς (9 
δέ ἰῃ δὴ δὐγνογβδαιϊνο ἰπβίοδά οὗ ἰὐδῃβὶ(]οη δὶ 
86η56)]. φ ἀ., “ἰδουξὰ 1 οσχβογὺ γοὰ ἰο ἐιηϊϊδίὸ 
ἴὴς, γοῖ, πουουίοῖοβ8, 1 ρταὶϑο γου.᾽ [Ηοάρο 8 
ἱποϊϊ ρα το δάορί (818 πιοι μοὰ οὗἁ ἰηἰογρτοιίηρ 86 
οουποοίΐου, πὰ δ : “ἴδ ΟοΥ ἐπ ἶδ8, ΔΙ Ποῖ ρ}} 
Βεοϊκισατγὰ ἴῃ ΓΟ] οί πες (6 861{-ἀοηγίηρ δηὰ οοη- 
ΕἰΠἸΔΊΟΥΥ οοηάυςὶ οὗ (9 ΑΡοϑί]θ, 070, Π6ΥΘΡ- 
πο 1658, ἴῃ ζοΏΘΤ] τη αἴ] οὗ {8 6 ΟΥ̓ἀἰ ΘΠ 668 ΟΥ 
ΤῸ]65 πίοι μὲ Πα ἀοἰϊνοτοὰ ἰο ἰμοπι.ὕ-- παῖ 
Υϑ ΣΘΙΏΘΙΌΘΣ 119 ἰὴ 6}} ΒΒ κ6.---Τ 9 μου ἰ8 
ποί ἀοροηάδοπί οὐ πάντα, 80 ἰδδὶ ἐδ ἸαίίοΣ Ὀ6- 
δοῦιοα ἴμο ἀἰτοσοὶ οὐ͵θοῖ οὗ μέμνησϑε, τηακίηρ 
(86 τοπιοτίηρ (ἰδὲ γΧ6 Γοπι αι θ 6 Γ 8}} (κἰπρθ ΒΘ ἢ 
Ῥτοοοοά ἔγοτῃ πι6ὸ). δυο; οοπδίγθαοίΐ οη ὙΘΓῸ ἰἢ- 
φ πιϊ 561 Ὁ1]., ἱ7 ΓῸΥ Π0Ὸ οἴ ΟΡ τϑβο Ὀυΐ ἐδ 18, (δι 
ἔθ νοτὉ μεμνήσκειν ἴὰ {μ|9 ΝοΥῪ Τ᾽ οδίδιθῦ ΠΟΥ͂ΟΡ 
ἴδ κοῦ ἐδ 6 Δοσυβδεῖνο.---Ἴ 818 ΣΟΙ ΘΙ ΌΓΔΏΘΘ Β6 ἀ6- 
δἰχγαδλίεβ δν οὔθ ἱπαὶ ρῥγονοὰ :ιβοὶ ἰἱπ ψΟΡΕΥ͂ 
ἀεοὰς.--Ῥ παὶ γὸ οϑρ ὑπ τγαάξτιου δ ουθ 
881 ἀο!] νοτοᾶ (1012) ἴο γοῦ.--- 06 ῬΘΥΒΟΠαΙ 
δηὰὶ ἰδο οἴἶδεἶα] οι οίογΒ ΓΘ ΠΟΥΘ ἱὨΒΟΡΑΓΘΌΪ 
πηϊϊο. Τ8ὸ ἰγράϊιίουδ (παρα ὃ όσεις) 6 ὮΘΥΘ 
Βρεαϊκ οἵ, σοῦο ὈΟΙῊ οἵ δὴ οὔαὶ δη υ.εϊίθη κἰπὰ 
(2 ΤΈο. ἰἱ. 16), απ οι υσδοθὰ ἀοοίτ δ], 88 νν 6]}] 
85 ΤἰΠ8] δηἃὰ Ῥσϑοίΐθδὶ τηδιίοσθ. Ηοτο, ἱπάθοα, 
δὲ γοίογβ ρυϊ τυ ἴἰο βαο ἐπδιγυοίΐοηδ δηὰ οσ- 
ἰηδησοα Δ5 σοποογηθαὰ 86 ογᾶον οὗ {πὸ ΘΒ ΓΟ, 
διὰ οἵ ἀἰνὶπο νογβὶρ. Το αἀΐδρυΐθ γοβροοίπρ 
Βετιρίατο δπὰ ἰγαὰϊίοη οὐἱαΐπ δ πὸ μοϊὰ μδσο, ἰῃ- 
δαιοιοῖι δα {μ6 αἰδιϊποίίΐίοη Ὀοίΐνοοη (μδὺὶ τΒίοἢ 
Ἧ88 ἡχοὰ 1η τσὶ ηρ, δὰ {μπαὶ ποὺ 8δο ἢχοάα ἀϊὰ 
ποὲ δ γοί Ἀρρϑασυ. [“1ὲ8ὸ πογὰ ἐγαπβ)δίϑα “ ἰγσὰ- 
ἀπουδ᾽ 5 ποτὸν ἀδοὰ ἰπ ἐμοὸ Νον Τοδίδιηθπί ἰῃ 
Τεΐγτοποο ἴο (9 τὰ ]ο οὗ αἰ, ὁχοορὶ 07 {1Π|0 ἶτα- 
᾿οϊδίο ἱπδιγυοιΐοηβ οὗ ἱἐηβρίγχοὰ θὰ. μοα 
ἀποὰ ἰὼ 8 ᾿Ἰηοὐοχ β60η86 οὗ (Π6 ποτὰ ἰγασιίέοπ, 
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ἐξ 18. αἰ ΤΑΥ͂Θ ἰπ Τϑίθγθοο ἰὸ Ὑδδὺ 8 Βυπηδπ ἀπὰ 
ὉΠ ΣΟυΒ ΤΟΥ ΔΥ͂, Δ]. ἱ. 14; (ὁ). 11. 8, δηὰ ἔγο- 
αυΘΏΝΥ ἴῃ ὑπὸ ᾳΌΒΡ6]8 οὗ {16 ἰΓϑδαϊομβ οὗ 1.6 
οἰογ8.᾽ ΗοΡαΒ.] Τδαὺ ἰμθ μαγίϊου δ Ῥοίΐης 
δυὐοὰ ἰο σδηποὶ ὃ9 ἐμαὶ τηοηίϊοηθὰ ἴῃ τον. 8 8. 
(Ο18Ἀ.), 8 ῥ᾽ αἷπ ἔγοπι {86 ἔοσιηαὰ οὗ ἱπίσοάἀποίΐοι 
1Β6γ9 υϑοὰ ὙΒ1ΟᾺ ΕἰπίΒ δἰ βοιοί βίπρ ΠΘῪ (6ΟΙΏΡ. 
Οεἰδμάθσ). κατεχέιν, ἰο λοία Καδί, 80 ἃ8 ἴο Βα Ὀπιὶΐ 
ἰο ἰξ 88 δυϊμουϊγ, δπὰ ἰο δσοπαυοὺ ομθ᾽ 8 Β0]7 δ6- 
σοσαἰηρὶν (Μογ ον : ὉῪ ὕδτἢ δηὰ ομοάϊξοποθ ; Οβἰ- 
ΒΏΘΔΘΥ: δὲ εη ΓΕ). 

γεβ. 8. ΒυΓ ᾧ υυἱδὴ γοῦ ἴο ἴσπονν [δεῖ 
[86 988 οὗ ΘΥΘΥΥ στδὴ ἰ5 ΟἸσὶδι.----Ηὸ μοΥῸ 
δϑὶ 5 ὑπὸ ἀοοίγῖη8ὶ στουπαὰ [ῸΓ ὑμ6 Ὀγδοί 68] 
ἰηδβίιγυοίΐοη τ 6 190] 08. “1η (89 ΟοΥ ἴδῃ 
ΟΠμυσοΣ ὑμγῸ Ῥ8ᾶὰ8 ἃ ἀοραγίαγο ἔγοσῃ (ἢ 6 ὈΥΘΥΑ}}- 
ἱπρ σαδϑίοτα οὗ {89 Εδϑὶ (δοοογάϊηρς ἰο ΒΟ Β γο- 
ΙΆΘ ὙθΩὶ τοὶ θα), ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οἢ 186 ρϑγί οὗἩ ιθ8- 
{9 σοῃγοσίβ, το, οὐ ἰπ ΟΙΠΟΣΙ ΤΟΒΡΘΟοίθ, 
ταί ον οτογϑιχοίσμ δα (δ6 ἰά68 οὗ ΟὨγ δι δη Ἰἰ θ6 1. 
βίησοο Ῥδὰϊ ἰθ 6 Το ἀἰδουδββίηρς ἃ αἰιλοϑίξοι ΟΥ̓ ΠΙΘΤΟΙΥ͂ 
οαὐναγὰ ουϑίουι, 1ὺ 15 ἰηίοτοθίϊ πη; ἰο ΟΌΒΟΓΥΘ ΒΟ 
σμδγϑοίονυ δι! σα} ἢθΘ ΒΌΓΥΘΥΒ [86 8:18 }68ἱ τιδίίο τ Β 
ἴῃ δοπηφοίΐοι τυ {Π6 χτοδιαβὶ, πα υπάογβίδπαὰβ 
μον ἰο ροποίσαίο ἴο {Π6 Γοπιοίθϑί ματι οα ΓΒ ἔ ὍΠ 
ἐμ ιππαἀδιηθηΐβὶ ῬΣῚ ποῖ] 65 οὗἩ ἰμὸ ΟὨΣΊβι δη 116. 
Ηο Ὀοκίπδ, μοὶ ΜΠ (6 ουβίοτῃ 1861}, θαὺ νὴ 
1μ0 Ἰοδάϊηρ ἰάθα [παὺ οὐκὶ ἰο σόγθση 1ἰ.᾽ Νκ- 
ΑΝΘΕΒ. ΒΥ (86 ορϑηΐηρ ψΟΓὰβ οὗ {86 γ ΓΒ0 ἢΘ 
ἱπάϊσαίοβ (9 ἱπιροτίδηοο οὗ [6 ἱπϑίγιαοιΐοη 6 15 
δὐουίς ἴο σοπιπιμηϊσαίθ. δαί Βθ ρδυ ου] δ ῖν 1η- 
ου]οσαίοθ8, 18 {9 δβιιογαϊπαίΐου οὗ τοιδῃ (0 (868 
ταδ ; Ὀπί ἐμ18 86 αἰ ΟΙΥ σομπθοίβ ἢ ΕἸΖΟΡ 
γοϊαϊΐομβ. Βοίΐοτο 86 ἀθοίαγϑϑ 9 γο]αίοη τ αἰ ἢ 
{6 νΠῖὺ βυδίδϊηϑ ἰο ἰδ0 Βυβθαπὰ 88 ΠῈΥ ποδα, 
ἮΘ Ῥοϊηΐϊβ ἰο {παὺ τ ϊοῃ (80 Ιχδη Βιιβίϑ᾽ "8 ἴὸ 
ΟἸτὶδι 88 ἷ8 Ηοκά, πὰ σοπουεβ εὶ{}} ΤΟΙΌΣΥΙΠ 
84}} ὑδοκ ἰο αοα 88 ἴ8ο Ἡρδὰ οὗ Οἰσῖὶβὶι. ΒΥ 89 
ἰότ μοδαὰ ἢ ΘΧΡΥ65868 (Π6 ποχὺ ἱπιτηθαϊεὺθ σο6]Δ- 
(ἴοπ βυβίαἰϊποὰ. Τὴθ δι, ἐμαὶ ἰ6 ἰμὸ ΟΒ γἰβίϊαπ 
τηϑη, 848 Ομ τἰδὶ ἴον 18 Η δα ἰο τ βοτὰ ἢ ἰΒ 810} 
βΒιυδοταϊπαίο, πὰ ΐϊο ἐπ οηδῃ ὙΠΟ, 88 8 ΘΠ ΌΘΡ 
οὗ ἐιὸ ΟΒυγοῖ, 88 ἱπἀ ρα (τὶδϑὺ 'ἰῃ 1119 ΤΒΉΠΟΡ 
ἴοῸ μοῦ Ἠοδα, .ἰβ8. γοῦ ὈΧΓΠΏΔΥΙΪΥ Βα δ᾽ οοῖ ἴο ΒΕΡ 
Βυβθαπὰ, δηὰ ἱπ τη δ88 ΠΟΥ ΒΌΡΡοΥί, 6 Ρ ἀ68- 
ἰἴηγ, δηὰ μὸν ἀἰχηϊγ.--- Το οχίοπα (μΐ8 σοί θοῦ 
ἰο Τ|6 8 ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ, 15 Ορροβϑα ὃὈγ {89 ἔδοὶ ἐπα (89 
ΑΡοϑβί1]6 8 Βοτο δά ἀγοββίηρ (80 Ομ γἰβιίδη ΟΒύτοῖ. 
Νὸον γοὶ 18 ἢ ἱπαϊσαίΐης μ6 τοϊδίΐϊου οὗ ἐμ ἱνο 
ΒΟΧΘΟΒ ἱπ ζΈΠΟΓΔΙ, Ὀὰΐ ΟἿΪΥ 88 ἰὲ 18 ἀοΒη 6} Γοδ- 
Ἰσοὰ ἰῃ τωδυτίδρο. Βυΐ δυθῺ ὮΘΥΘ ΜΘ 810 (0 αἷ8- 
ἐἰσυΐθ θεΐννοοπ {πὸ ἱπηοῦ 1170 οὗἁ ἤαίιΒ, ΟΥ ἴῃ 
οἶμον ποράβ, ὑμ86ὸ Ῥϑύβομαὶ σοϊαϊΐου ἰὼ Ομ γὶβὶ 
ὙΓΠΟΓΘ 4}} ΟἾΒΟΣ αἀἰδιϊποί 08 ΓΘ ΘΗ ΓΟΙΥ δνν8]- 
Ἰονγοὰ ὉΡ δηὰ ]1οβδί (6 4]. 11]. 28), δπὰ ἐμ βοοὶδὶ 
Ῥοβίίλοι μοϊὰ ἰπ ἐμ ἔδιαῖγ δα ἴῃ 80 ΘΟ ΤΟΣ 
ὙΠΟΤΟ (6 ἩΪΐ6 18 ἀοροηάθηῦ Οἢ ἴῃ Τη8}, 8 Υγθ- 
Ῥτοβοιῃϊοα Ὀγ δἷπα, διὰ ραΐ πὰ Γ Β͵8 οᾶγθ. ΝεΥΘΥ- 
{6 1688, ἰΐ τπηϑὲ Ὀ6 γοιθι δοχοα ἰμαὶ {Π18 ῬΟΥΤΟΡ 
δηὰ αἰκηί οὗὨἩ (86 ΒυαΒβοδπα 18 Τουπᾶάθα οἢ ἐμ9 
Ῥοβίἐἴοι 9 Βοϊάβ ἰοναγὰ Ομ τἰβὶ 88 ἷ8β δά, δηὰ 
80 ἐη9 ἀοροῃμάδθῃοοθ οὗ [1:6 νἱθ ἢ δἷπὶ ΒΡῬΘΔΤΩ 88 
ἃ τιϑἀϊδίοα ἀοροπάδηοθ οα ΟἸγῖβὶ.---απᾶἃ [89 
μβοαᾶ οὗ ΟἸσχίβὶ ἰβ ΟΘοὔ.---ΟΟἸρᾶγο ἰἢ6 χο- 
ΤΥ ΚΒ οἱ ἰἰὶ. 28 ; Υἱϊ. 6. ΑἸΓΒουΡὮ ὑμ9 Θοοποτιηὶσ 
γοϊδιϊοη ἰ8 ὈΥῚΤΔΑΣῚ ΤΥ ταϑϑηΐ, νου οὶ ΟἸσῖδὶ ουοπ 
ῃ Η 5 οχαϊαιίο ἰβ ἀδροηάθηϊ οἢ αοὰ (χγν. 28; 
Οο]. ἱ. 16; ἘρἘ. 1}. 9); γεὶ {18 ἀθρθηᾶάθῃοθ ῥτο- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 βοτί οὗ ἀορόπάθῃοο 8180 ἴῃ {}}6 ἰταπιδ- 
ποπΐ σοϊδίϊουβ οὗ (6 Τυϊηϊγ, ἩΙσὮ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, 
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ἷθ μοτίοοι]ν δοπϑβίβίθην τὶϊῃ Θβϑοη αὶ] δαυδ!ν 
οὗ Ὀοΐῃκᾳ.--[Πόγα, (θη, »γὲκ ΒΑΥΘ 8 Υἱον οὗ (9 
υπἰίγ οὐ 6 Βοδύθν Κἰηράοπι ἱπ ἰἰ8 στγδά 8) 
δι ογαϊηδίϊοη ἰο ἰμ6 δαργοα Αὐδογὶ γ---αἀοἀ--- 
ΘΟ τΐβι ---- Μδὴ -- οδη. Τμθ ἀορομβάθηῃοο δπὰ 
βυδπιϊδδίοι 8 ὁη9 οὗ ἰογο γἱο]ϊηρ ἴο {μ6 αἰγὶ ΠΟ ]Υ 
δρροϊηπιθὰ συδγάϊδηβμὶρ δθὰ σοπίγοὶ ; ἐμ9 διιΐδο- 
ΥΪΟΥ ἴθ τπδὶ οὗ Ἰονγὸ δχϑγοϊβϑὰ ἴῃ νἱϊβάοπι, δῃὰ ἀἱ- 
χοοίοά ἰοναγὰβ (6 ροοά οὗ (μ6 Ἰονγεϑὲ δῃηὰ (6 

ΘΓ γ, γοῖ ποι ἶπςς οδῃ ὈῈ ἀεαπσοά ἤτοι ἐδ ῖ8 
88 ἰο ἰδ τηϑϑηΐης οὗ γοσ. 4, Ὀδόϑδυβα {πο σο (89 
τηθδηΐης 8 οβίαὈ] διοὰ ὈῪ ἑαυτῆς, ἀπὰ ἰδ οχ- 
Ῥἰαπδίΐοι πιο Το ονθ. Οἱ ἰλ6 σοΟΠίΓΔΤΥ, δ 6 
ΓΘΙΔΙΪΙΟΩ (0 τον. 8 18 ἀθοϊδῖτθ δ ἰο 18 τωθδῃΐηξ 
Β6γθ. β'υοἢ γγῶ8 ΜοΥυΟΣΒ Υἱοῦ ᾿π οἂ. 2, Οἱ 186 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἱπ οα. 8 ἢΘ υηἀογβίδβ ἰΐ 838 ἴῃ συν. δ, 
6, δὰ 14 οὗἩἨἍ {πὸ πβδίυγαὶ μοδά, οὴ ἩδΙσὮ (ἢ ονὶ- 
ἄθῃοο πευδὲ Ὀ0 Β06} ἐπὶ πὸ υτηθ Ῥοσβοῦ αὶ 

ΚΊΟΥΥ οΥἁὨ (89 πἰρμοδβι. ΤΏ 656 δΣ6 ἰδ οομάϊ  0ὴ8 ] σμεῖβι, διὰ ἱστοῦ ΟἸγῖϑε Θοὰ ἰβ ἰμ6 Βεβὰ οἵ 
οὔ (πὸ ἀἰνίπο ογὰοσ ἴπ σϊοῖ ὑπ 9 τοϊδεὶοθ 808- 
ἑμϊποὰ Ὀούπσοοθη {80 Ῥαγίϊθ5 Δύο ἰυρὶσδὶ οὗἨ 980} 
οἴμβοῦ. Αμπὰ οῃ {ἐ}ι8 ζδοὶ 18 {86 δγχυπιοῃὲ οὗ ἐμοὸ 
ΑΡροβιϊο ουπαθὰ. Α8 αοὰ '5 ὑμο Βεδὰ οὗ Ομ γίϑι, 
διά 85 Ομ γὶϑδί ἰβ ἰὴ ᾿ιοδὰ οὗἩἨ μ6 Οἰυγοῖι, 80 ἐδ 
86 πῆϑη {μ6 μοδὰ οὗ {μὲ οσιδῆ. ΕῸΣ 8 {ΠῚ ῸΣ 
ἀονοϊορπιοηί οὗὨ ("18 δηδΊ ΟΥ 866 Ερδ. νυ. 28--38. 
1οὺ ἰὑ Ὀ6 Βογθ υπἀογβίοοὰ ἐμδὺ ἐλ Βυ οταάϊπαίζοι 
ὑπ8 ἜΣΡΓΟΒΒοα ἰπγοΐγοβ πο ἀορταάδίΐοη. Αδ 86 
Οδυγοθ 15 μοὶ ἀϊδηοποτοὰ ὈΥῪ Ὀοΐϊηρ βυ)θοὺ ἰο 
Ομτῖβι, Βὸ πο ΠΟΥ 18 οδη ἀἰδῃοπογϑὰ ὈΥ ὈΘΙδς 
διι υ͵θΘοί ἰο τη8}7. 

Υγξσαεε. 4. Εσοιι (δ ἀοοίσχϊ πο οδ Δ] ϑιοαὰ ἴῃ γϑν. 
8, 6 τί ἀγαῖνβ δὴ ἰπίθγοῃοο [Ὁ ἴδ. 6 τηδὴ ἴῃ ἐδ 6 
χηϑίίου οὗἁ Π18 ΒΡραγοὶ ν 8ῖ]9 δὶ Ουτοὶ.---ἜΝ ΟΥΥ 
ἸΏΒ ὈΣΑΥΪΏΚ ΟΣ ΡσοΟρΡΒΟδΥ ΣΆ, ---ἰ δ., Βρ6ΔΙ- 
ἴῃς ἴὰ ρα] 6. Απὰ ἈΥ͂ {16 ΤΌΣΙΠΟΓΡ ἱβ τηθδῃΐ, ποί 
ΘΧδοῖὶν {π6 βροδικίηρς τὶ ἰοηρθθ πο ἢ 660Ὁ- 
ἰδί ΠΥ ὁσουγγοα ψ081]0 ἱπ ὈΥΔΥΘΡ, Ὀυΐ (86 δἰ ρ]6 
οἴεχίηρ οὗ Βυρρ)]ἰδαίίοι ἰδ ΚΟ ΠΘΓΑΙ ; ὉΥ [89 Ἰδιίον, 
Βυσἢ ἃ αἰβοοιιτθθ 88 βδοὺ ἔογί ἰῃ9 τηγϑίογίὶοδ οὗ 
{πὸ ἀϊνίπο σου. 86}8 ΟΥ οὗἩ 86 Βυδη [1ἴδ, ΠΟΥ 
ἃ ἀϊνὶπο ἱπδρί γαίίοα. (Οομρ. χἱὶϊὶ. 2; χίν. 248.). 
ΤΏοδο ΓΘ (6 ἵὑγοὸ τηδὶῃ Ῥδαγίβ οὔ Ῥυϊηὶἷνο 
Ομ ν βίϊδα τογβΐρ. [πῖ80 βγαὺ (86 ΒΡΘΑΚΟΡ ἰδ 
186 ΟΥ̓ζΔἢ οὗ {π6 σοῃρτορείΐοι Ῥτοβοῃεϊης {86 
Ὀοΐογο αοἀ ἰη ἐμ δηκδαί νης, Ρουϊ οι, πὰ ἰηίοσ- 
οοββίου ; ἰῃ ὑμ6 βοοοπᾶ, (86 ογβδϑῃ οὗ ἐϊὸ Ὀϊνὶπο 
ϑρίσιι σοπιτιπηί αι Η18 Ἰ6880}8 ἰο ἐδ ΟΒυσο ἢ, 
-- Εἰανίηκ πα οαᾶἃ οονοτϑᾶ.---κατὰ κεφαλῆς 
ἔχων, ὮΘτΘ τί ἰΒ ἀπἀογβίοοά---} 1, ὁ πανϊηρ δυρὶ 
ὌΡΟΙ κἷ8 οδὰ." Αοσοτάϊηρ ἴο ἐδ τπιϑδρὸ οὗ [89 
το κβ,ταθῃ ΔρΡροδγοα ἰῃὰ ρυ Ὁ] 6 σοὶ χίοιιβ βοστῖοθ 
ὙΠ ἴδοθ δὰ μοδὰ ὑποονοσοά. 7ὴὸ οδ89 δ 8 
οἰβογυνίδβο Ὑἱ 1 {πὸ Ποτμδηβ, δηὰ ἔγοπι ᾿δοῦν εἰπιθ5 
ΨΠῈ το Φ6͵8. [Ιἢ ἰμ9 ΟἹὰ ἸΤοδίδιηοδί ρονϊοὰ 
ΒΆΟΘΝ οογουὶπς 88 οι ρ᾽ογθα ΟἿ]Υ 88 8 ἰοϊζοη οὗ 
ἀθορ τωουγπῖης (2 βδ. συ. 80; 26.. χῖν. 18).--- 
ἀιδῃοθοσοῖβ δἷ6 ἢ θ8ἅ.---β“'αἱτΔ Ὁ} }7 τὶν {86 
φοπίοχὶ ψὸ σχηυσδὲ ΠΟΥ Ἀπαἀονβίδη ἃ, ποὶ 88 ΟὟΏ 
μιϑαὰ ἸΠ ΓΑ] γ, θὺΐ Ομ σὲ το ἰ8 ἀἰθμοοογοα ποθ 
16 πιδὴ ἀδηγίηρ ΒΒ ἱπάοροηάθῃσθ βοϑπβ ἰο δα Ὁ- 
ογάϊπαίὸ Ηἰπηβοὶ ἢ ἴῃ 18 }5 ὙΔΥ ἰο (86 ἀοροπάοπί 
ὙΓ6, ΟΥ ΟΥ̓́Θ Δ]ἸΟὙ5 {Π6 ἰοἶθὴδ οὗ δυϊηδὴ ἀθ- 
Ῥοπάρθηοο ἰο Ὁθ βθο Ὁροὰ πἰπα.Ἐ ΑἸΓΒουρ ἴα 
Υ͂ΟΥ. ὅ, 0 8ΓΘ ἴο ἰδ {16 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΣ ὁ ΒΟῸΣ ποδα 

Φ(ΒΙΔΏΙΟΥ δδγ παῖ Ῥοῖἢ τῆ ΠΟΤΕ] δπὰ ἐδ το δρῃονγίοαϊ 
80:86 οὗ ἰπ6 ἴογπι ποιὰ ὅγὸ ἤθτγο ἱποϊη δ, ΤῈῸ πιδη ἀπ - 
ΒοΏΟΣσΘ δ5Β ολὰ ὮὈΥ δῇ πΉΒΘΘΙΪΥ οἴοπιηδίο Ὀγϑοίςο, 
δὰ ποτ Ό ΟΠ γίδὲ, το 8. 16 ερ ταὶ Ὠοδἃ. Ἡδγο [ἢ 9 
᾿ιελά, 86 νοίηκ [89 δΥπιροὶ οὗ ΘΟ τίοξ, [6 ἐσοδέοη ἩΓῚ ἐὮ 6 δ πι9 
Τυϊ ἰοῦ ΓΟΥΘΤΟΙΟΘ Δ ἰ6 ἴΠ9 Ὀοάν ἰῃ νἱ. 19, δ Ὀοίπα ἴῃ 
ΚΘ Ρ]ο οὗ ἴποὸ ϑρίγι! Ἡσοίξο, οὐ ἴΠ:0 ΘΟὨΙΧΑΣΥ͂, ὁ νδρίυῥῳ το 
ἴακο ἴΠ6 ποΓὰ δοιὰ" ἴῃ ἰ18 ἸἰίοΓΑΙ δοῦδο. “1. Βοοδυδο ἰη 
{ϊν9 ἐπι τη θ Ἰ4 6} ρτοσοίηρ οἶδτιδα πο ψογὰ ἰδ υδοὰ ΠΠ ΓΑ γ. 
2 ΒύσΘΏ26 ἰ ΥΟΓ. ὅ [6 Ἡοηλθῃ ἘΠῸ ζοϑο Ὀπγοί θὰ ἐδ δοϊά ἴο 
ἀἰθθυγ δος ον Ποδα, ἱ, 6., δα δι Τ0]]1ονσα δοναε λενϑοζί, 
δὶ ποί ἢοὸγ Ὠμπδυδπά. 8. 1ἰ [5 τηότοὸ οὔνϊοπῖν ἔγῦο παῖ ἃ 
ἘιΔΠ ὙΠῸ μεῖδ ἱποοππδίδ ΘΠ} Ἡἱτν Ηἷδ5 σέκιίοι ἀϊΐ 0686 εἰ Π}- 
801{. τλπ Γ᾿ ἴ μ6 αἰσραταοον δι ὙΠῸ ρνοθ ἰ δὲ ἔῃ (δὶ δἴ8» 
τι ' ΤῊ ἴγοθ οὔ 189 Ἰδπῖ αγχουτοδηὶ δέΔΌΙΟΥ ἀοθα ποῖ Δ]]ν, 
8 Ὑ}1} σ᾽ αϑόπ δου. ἈΠ ΑΉΪΟΥ ὁ ΥἹΘῪ σοθιχδ, 811 ΠΩ κ5 ̓ οὨ- 
διάοθεοι, τυ πιοεὶξ (π᾿ ΡΓοίσγθῃοο). ᾿ 

180 τη, δηὰ {18 ουϊάθμοθ 8 18 υποογοχοὰ βίδίο. 
ΑἹ ΔῈ ταῖο ἴδ οἰ οὗ βδίγϑϑϑ 1168 Ὅροι (6 γοῦυϊκο 
δαπϊηἰβίογοα ἰ0 ἸΤΟΙΩΔ π᾿ 5 τ ϊθ (ο ὈΘΟΟταΘ δι 8ῃ- 
οἰραιθα ἵπ ἐῖ8 ναυιϊουϊαν, ἀπὰ ἱμαὶ καὶ οὗ ἐμὸ 
ΤῺ ταὐχδὶ 8180 βοσνο ζον "]] υδιταϊϊηρ [ἢ 6 ορρο- 
βἰΐο. 
εμδ. δ πηάθ. Βπϊ ΘΥΟΣΥ τοσάδε μαι 

ῬΙΑΥ ΘΒ Οὐ Ὀσορβϑδίϑιῃ.--- 6 Ῥσορυίοιυ οἵ 
ὙΓΟΙΠΘΏ 5 ῬΓΔΥΪΩΘ ΟΥ ῬτΟΡϑδγίηρς ἰπ ἴπ6 ΟΒ το, 
ἴθ ΒΕΣΘ Ραββα οὐοσ Ὑϊίμουῦϊ δοσθιπθῆΐ δῖῶσα ἢα ἰδ 
ΟὨΪΥ ἰγοϑίϊηρς Οὗ δρρδαγοὶ; π}}116 ἴ 16 τοδυϊκοὰ 
διὰ ἱπιοταϊοιοὰ ἴῃ χὶν. 848. Ηρθποθ ἰδ δχθὶ- 
ἰΓΑΤΥ͂ δϑϑυϊηρίΐοῃ ἰϑὺ ῬΤΟΡΏΘΕΥΪΙΣ ΠΟΓΘ ΠΠΙΘΘῺΒ 
ΒΙΤΩΡῚΥ σδἰπΐηςς ἰπ ἩΠΠῈ ἱηδρίχοα δοὺς ἰβ ΒΌΡΕΣ- 
βυουβΒ. [51π ογὸ ἀὐδδρρσγουίΐηρ οἵ {ὃ Ο):6, ΒΗ γ8 
Οαϊνίη, ἢ6 ἀο68 ποὶ ΒΡῬΧΟΥΘ οὗ {π6 οἱβασ. Ῥοὺ] 
δἰιοπάβ ἰο οὔθ ἐπἰηρ δὲ ἃ {11η6᾽.- - ἢ Βοὲ 
ἢθεᾶ πηνοὶὲ]θἃ.---Τὸ Ὀπυ προ οὗ ἰδ6 Βεοδὰ 
ὙΆΒ 85 ΒΌυ80 ΟΥ̓ κἰηαίϊΐτᾳ ἐπ ἔδσα δ }]6 ὙΠ ὉΠῸΕΡ 
{π6 Ῥγοίοσίβ οὗ Ομυϊμεϊδη Τσϑθάοιῃ δῃὰ οὗ ϑαυδ)ν 
ψ ἢ Δ ; δηὰ ἰΐ ἮδΒ 80 σωυοῖἷι (ἢ 9 τότ ἀἰδιοΣὺ- 
ἵηρς ἰο ἀονοίδοι 88 ἐΐ τῶϑ ΘΟΠΊΣΔΣΥ ἰο συδίοχῃ ἴθ 
Β6090 ὙΟΙΘΠ ηγοὶϊοα ουὐ οὗ (80 δουβό.-- δ- 
Βοπουθῖ ΒΟΥ οὐ θ6ά.---Τῖδ χεΐοσγοὰ (ὁ 
(6 τηλῃ, του]ὰ γὶοἰὰ 8 κοοὰ δΒ0ὴ86 ΘΥῸ ἐπ 60Ὲ- 
Ὠοοίϊΐϊοῃ ὙΠῸ ναῦ 720]]. ον 8, ἰμαϑυ δ 825 ἰδ 
ὙΟΠΙΔἢ ὈΥ ΔΡΡΘΑΡΙΩκΚ ΒΡτοδαὰ 80 βῃ δι ] 66 8}} διὰ 
ΟΧΡΟΒΙἢρ ΒΟΓΒΘΙΓ ἴο (Π0 58:29 οὗὁἨ Χ ΟἾἑΒΟΣ τη 68 ταΐμδὶ 
ὉΓΙΩς 8. ὈΪοῦ ὌΡοΩ ΒΟῸΡ Βυβθδηα. Βαυΐ {})6 υξὸ οὗ 
(86 Τοβοχίνθ Ῥγοβοῦῃ ἑαυτῆς ΒΠΟῪΒ ΟἸΘΩΣΥ 
8δὺ ϊ χηϑϑὴβ ἐδ παίυγδὶ μοδὰ : δῃηὰ ἐδπὶβ δοεοσὰθ 
ΜῊ τ δαὶ ἢ6 ΒΑΥ͂Β ΤΏΓΟΒΟΥ, ἱπδριυ ὁ} 88 8 ΔΒΟΓῚ 
μιοδὰ νγδ8 τ πόση θῦ ἀἰδρτδςοῸ}---ἃ ΒΥ ΙΩΌΟὶ οὗ 
ἴθπια]9 ἀἰΒΏΟΠΟΥ --- 8 ἰοχοα οὗἃὨ ΒΒ. δι ΘΙ] ΟΒΒΏ66Β,-- 
δι, ἱπάοοὰ, γδ8 τωδὰθ ἐδὸ Ῥυῃὶβῃιιοηὶ οὗ δὴ 
Δα υ] 6 Γ688 ---ἱ Ἰοαδὶ διροηρ 86 ΟΟΥΤΏΔΩΒ (869 
Ταῦ., σεγηι. 19; 8180 866 ἬΈΕΤΒΤΕΙΝ ἴῃ ἀος ἰοςΟῚ, 
δηᾶ, ἱπάθεοά, 4180 διβοηρ ἰμ6 9678, ΝΌΙΩΒ. νυ. 1 
ἴι νδϑ δὶδβδο ἃ (οἸοπ οὗ βθογγον.. Ὦουί. χχὶ. 12. 
[5.6 Π]16} δρϑδὶπ ὅπάβ 'π ἴθ 9 πονὰ “]εδ ᾽ ἃ ἀοΌ ]6 
Δ|1υϑοη οι ἴο ΒΟΡ οὐρῇ ποδὰ δῃᾷ ποὺ Πυθα δ 
88 ΥΤοργοβοηιοὰ ΌΥ ᾿ξ. 8.69 τη 8 ΟἸδβϑβὶοδὶ Ὠϊο- 
ἘΠΟΠΔΡΥ͂, ΟὍπια δὰ Ῥείαϊίε].---ἰίοΣ ᾿ΒαὉ 16 ΟὯ9 
δοᾶ ἴ89 δὴ τίη :--ἰἢ6 πουΐοῦ ἱ8 Β6ΤΘ 
υϑοὰ Ὀεοδυβο ἰΐ ἰγχοδὶβ ἢοΐ οὐ Ῥϑσβομδὶ, Ὀοϊ 
ξομογῖο ἀπ  Υ.---ὙὮ Ποχ οί αὶ Βα ν 1 .--- 
Τλιαὶ 18, δ δδδυμηθα ἰδ Θμαγδοίουιδίϊο τηγκ οὗ 
ἃ ἀϊθγοραί Ὁ]6 νι οπιΔΏ.--- 18 ἸάΘμἰΥ ἢ 6 σο68 ὁα 
ἴο ἐχρ]αῖη.-- -ϑ᾽ ΒΘ. ὍΘ δΒΒΟΣΩ.---Τ 8 18 ποὶ 
δαὶ Ῥϑυσαϊββιυοὶῦ, Ὀὰ} ἱύ ΟΧΡΥΘΕΒ08Β ἃ σοϊητηδηὰ 
βοίεϊηρ [οσί ἢ {8ὸ Ἰορίεἰιδὲθ ΘΟΠΒΘαΌΘΒΟΟ οὗ ἰδ6 
ἘΠΕ ΔΌΪΘΏΘΒΘ οὗ μ6ὸ᾽ Ὀοΐηρ, υηγοϊϊοα, φ. ἀ.. “1 
88:6 Ὑ1} ἀο {1:9 ὁ ἐδβίπᾷ, 1οἱ ἈΦ Υ 160 ἀο ἴο οἰ μον. 
1 89 Υ»} 1} ὯΘ 80 ΒΒ Δι. 6 1698 88 0 ΔΡΡΟΩΥΡ τΐϊ ΒΟΡ 
μοδὰ Ῥᾶσο, οἱ μὸν δοὲὶ οοπβὶ βύθ ΠΥ, δὰ σῖγα δα οὶ 
8 ἰοκδη οὗ ΒΟῸΣ Θδ ΘΙ ΒΒΏ 688 88 Ἧ]| Ὅ6 666 ἢ ἴῃ 
δι ρρίης, ΒΟῸΣ δοδὰ θη γον οὗ 1186 Βαῖν. -- Η6 
{πο δγβυθ8. -- Βαῖ 1 11 5 ἃ δβδβ:ηθ ἴοσζ ἃ 
σοσάδῃ ἴοὸ ὍΘ ΒΟΟΣ ΟἹ δθενθΘΩ .---ξυρᾶσθαι, 
ίο ὃς δἠαυοά---ἃ ΒἰΣΟΌΚΟΣ οχρσεδβίος ἐμ δὲ κείρασο 
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ϑαι, ἰο δὲ «ιγορρεά δλογτί. αἱσ χρόν, τλαπιαίμὶ, ΘΔὮ 
ἰδ ν ὃ6 ἰδθ Βεσὸ ἐἰο ἀϑηοΐίθ (δ 8 εθϑίμοίϊο 
Τίον οἵ 6 πιδίΐον 88 1 πὸ τηοδηΐης τοῦ “ἰ 
ἱι ἀΐβρίθδϑο μοσ, 8ο ἰδδὶ γὸ βουϊὰ ἰαῦο ἢδγθ 
δυὲ 8 βαγοδδβίϊΐο ἰδχυϑδὺὶ δὶ ῬἩΟΔΠ ΒΒ ὙΔΗΪΥ, 85 
Οαἰνία ἐμ κ8 [τῦῦο ΒΕΥ5 ἐμαὶ "186 σου θοία ΓΘ 88 
δ029 ΔΡΡΟΔΣΔΠΟΘ οὗ ῬΓΟΌΔΟΙ ἐγ ἐμαὶ τ οθ ἢ ΜΠῸ 
μιδὰ θὈοδαιαϊ πδὶσ, σότὸ δοσυδίοτηοα (0 ὉΠΟΘΟΥ͂ΟΡ 
ἰδοῖν ποδά5. 70. ἰὴ6 ῬυγΡοΟϑο οὗ αἰβρίαγίηρ ὑμοὶν 
δοδαὶγ, δηὰ ὑπαΐ δὰ] ΠοσΘ εἰπὲ ἴ0 ἔμ οτὰ ἐμπδΐ 80 
ἴδ ἴτοα δρροδτίης ὑμ6 πιοτὸ Ὀοδιυιι} ὈΥ ἰδκίηρς 
οἱ ἐδοὶν τοὶ 18, {ΠΟῪ Ἰοοκοὰ 83 ὈδΑΪΥ 88 ἱἰΐ {607 
ΜΌΓΟ 811 Βέδυ θη δηα Βῃόοτη.᾽) Τὴ ΑΡροβίϊο 'β γδαίμογ 
ἰοοκίης δὺ (86 δ 0)θοὐ ἔγοσῃ 8 ΟΣ ὶ ροΐδὲ οὗ Υἱθῖν 
(ἀγοῦυζΒουί. 

Υεβ. 7-10. Ἠδς Βο6γθ γοδυῦιοβ δ ΔΥκΖιιτηθΐ [ῸΓΣ 
ἰδ9 ποιιδη᾽ 8 υοἱ]ηρ ΒΟΥ Ὠθ8δα, ῬγΓοδβθηιϊοα ἴῃ γοΥ.Ψ 
8. ΟἿ 6 ἄγορβ ἐμ τοϊδιΐοῃ ἰο ΟἸ τὶϑί, δπὰ 
ΡΥοϑθηΐ (μα οὗἩἨ [9 δα ἰο ἴ80 ψοτλδῃ, 11|}5- 
ἰγδις ἷ5 Ροϊηὶ δι οἰ 160811γ.-- ΕἾ ἃ δ 1 - 
Δοϑᾶ οαὐσκῃῖϊῖ ποῖ ἴο νοὶ] Ηἰς Πθδᾶ.--- 0 οχ- 
Ῥγοϑϑίοη οὐκ ὀφείλει τα ἴ0Γ6 ἰμδὴ “6 ἐδ 
ποὶ ΟὈἰ κα, 1 ἀδθαοίοβ “6 βου ὰ ποί,᾽ “ἰΐ ἐδ 
Ὀπδοσοπιίηρ ΓῸΡ Ηἰπι.᾽ Τὴ σϑϑβοι οὔ {8 ἷ5, 
ἐΠ)δ.---Ὧῦ ἐα Ἐμ6 ἐσωδβθ δῃά ΚΊΟΥΥ οὗ Θοά. «-- 
ΒΥ (ι]8 ΒΘ μα ϊοαίοϑ (88 φοά!κο χυΐϊο δαὰ Ἰογάϊγ 
τῷ 681} (οοΡ. θα. ἱ. 26) νι ἰοῖι (μ0 Ῥοβὶιίου οἴ 
9 δ 88 ἐπ ποδὰ οὗἩ ἰμ9 νὶΐθ ᾿ωυοῖνοδ, ΟΣ 
π ἰοῖ ἰΒ ἰὰ ἃ ῬΘΟΌΠΔΓ ΠΆΠΠΟΥ Θχ δἰ θὰ ἰῃ ̓ ξ, ΒῪ 
(86 χρτϑδβϑίοη “ἐμ9 βίου οὗ αοά᾽ ἢθ τρϑδηβ ἐδδὶ 
Ἰλ8ῃ σΔΓΤ 68 ἴῃ ἃ ἰτπι86] ὁ 11 ΚΘ 688 ἰο ἐπ ργοβίῃθββ 
δηὰ πιδ᾿ εϑὲγ οὗ αοἀ ἴῃ 80 [ΔΓ 88 9 γΏ]65 ἴῃ δἷβ ΟΥ̓ 
δρίιθτθ πὶ αοα11κὸ Ρότον δηᾶ ἤγϑϑάομα. [“Ηθ 
8. οτοδαϊθὰ ἴῃ 16 ἰτδρο οὗ αοὰ, διὰ ἱβουθοτθ 
ἷδ (Ὠ9 τοῖοχ οὔ ἐμὸ αἰνῖπηθ βίοσυ, “ Ὀοΐπᾷ ογοσηϑὰ 
πὶ ΡΙΟΣΥ δὰ δοηογ, δηὰ μαγνίηρ, ἐπογοίογο, 
ἀοαιΐπίου οὐϑν {πὸ ΟΣ οἵ αοά. Ἧσο, ἐβοΡο ΉΤΟ, 
οὐρὰς ἰο Βανα ποἰμίηρ ὁ. ἃ βοδὰ πϑῖοι σορτο- 
Β6 118 8ὸ ὈΙ Τὴ ΠΟ ἃ τη Δ᾽ ΒΥ, ποίῖα οἢ 8 οομηίο- 
ὍΔλπο6 Μΐοι ΓΟΒβΘΟοίΒ 8ὸ Ὠἰνὴθ ἃ σίοτγ.᾽ 51:ταν- 
1.ΚΥ0].--- ὅν 16 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἐμ ροΐπὲ ὑτουρδέ οὐ: 
ποὶ ἴδ ΒΘ 18 βοὺ ἰο ΒΟΥ ἕοτί α οὐ 8 ΙΟΥΥ, ἃ 
(δίπρ π 6 ἀοθ8 ποὺ δρρογίδὶπ ἴο ἤδη ὀχοὶ αϑὲγνϑ- 
Ἰγ; ποὶ ἐἰδιῖ Ηο ἰβ (δ φίοτυ οὗ Θά ἴῃ βο ἴδ ἐπαὶ 
(89 ποπιδὴ 88 ἰ0 γοὶϊ μϑυβοῖτ Ὀοΐοτο πἴτι, αὶ 
85 ἰῃ6 ΒΕΥΒΡὮ ἴτΩ 40 ὈΘΙΌΓΘ [Π|6 τη θθὶγ οὗἉ ΤοΒΟΥΔΕ: 
ὍΟΡ ἰ8 ὀόξα --- ΠΩ Ἵ ἴον ἐλοὰ Ῥδὺ] που]ὰ Βδνθ 

υϑο (86 ἰοττα ὁμοίωσις : ὯῸΥ 1668 οὔ 411 ἰ8 ἰὲ ἰο Ὧθ 
ἀπἀεγρίοοά 559 ΕΓ Ζ8οῖο ἄἀοθβ οὐ Βομ. ἰἰϊ. 28. 

ἐωπε δ) εὲ φμῖρρε φεο ἥπσεπάο ἤει, φμαηίιμη 
Ῥομεί, τπεαηϊγεοίαυεγιί.---Ῥ αὶ 6 νσόοζῆδδ ἰδ 16 
ΕἰουΥ οὗ πλϑη.---ΤὨΐϊα βὴ0 18 ἴῃ 80 ἴδν 85 868 
θουϊὰ Ὀ6 αϑϊοηθαὰ οπίΐγ οὶ ουἱ οὗ δἷβ γἱ Ὁ---ϑὴ 
ἐτϊάθδοο σεαπί οἱ δἰ [] Νον, (86 τῖϊο 18 τὴ 9 
ΕἸΟΥΤΥ οὗ (ἢ τοϑδὴ ἰπαϑιιοσῖὶ 88 ἰπ ΠΟΥ, ἰὼ ὮΘΥ 
Ἰηδηλροίηθηΐ π5 8 Βουβουν ίΐο, ὑμ6 Θχα] θὰ φῬοβί(ἰοη 
οὔ [868 ᾿πδὴ 15 τηϑίὶθ τυδηϊοϑὺ: ΟΣ ἱπαϑιηθοῖ 85 889 
ἀονοῖορθ δα ἱπαθροπάθηϊ δοίἑν! ἐγ ΟὨ]γ ἰῃ δυῦοτ- 
ἀἰϊηδείοπ ἴο Ηἷα, διὰ ὈΥ υἱγίαθ οὐ [εἷἰβ ρἴθπα συ 
ΟΥΤΟΓ, ΟΥ ΟὨΪΥ ἰῃ οοπηθοξίοη τ τ ἶτ δἰϊδὶπδ (0 
ΟΡ ῬτΟρον αϊρηὶϊ δηὰ ψοῦῖμβ, [516 ΔΙ ΤΑΥ5 

8535 Π|68 ἷ9 δίδιΐοπ; ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ αυθθῃ, ἰἢ Π6 ἰ8 8 
Κίησ; δηὰ πιβηϊοϑίβ ἰο οἴ 8 ἐμ τγϑα] ἢ δυὰ 
οῦοΡ πο Ὀοϊοης ἴ0 μοῦ Βαδθαπὰ,᾽" Ηονακ.] 
ΡὰᾺ] ἀοδθ8 ποὲ δὰ (μ9 ποτὰ ““ἰπιδιχθ," βίμοο ἴΐ 
τουὰ Ὀ6 υπδυϊ Ὀ]6 οἡ δοσοππί οὗ ἐΠ6 ἀϊνογβὶὶν 
οἵ βεχ: οἴποτβ δῺγ Ὀδϑοϑῦβδο ἰΐ που]ὰ οὐδοῦ δθ 
ἌΡΡΟδΥ 885 1 {πὸ Ὠίν᾽ηο ἱπηλρο ἢ ποὺ ογο ἰρηογοά. 
Μαῖ Ῥααὶ 8 ποῖ δρϑαϊκϊηρ ἤθγθ ἰῃ 8 τοὶ βίουβ Οὗ 
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οἰ 68] 86:890.--Τ)6 ΒἰσΠΟΣ ροδίθοη οὗ {86 Ἰηϑῃ 
δὰ [0 ἀοροῃάθῃοσο οὗ 86 ψοπῦϑῃ ΔΙΓ6 8.1}} ἔιι;- 
(80 ῥτουϑὰ ἔγοιαῃα [86 ἰδίοῦΥ οἵ {ὑποῖν ογοδίίοη, 
(ἐΒοῖν ροηοίΐο τοϊδίϊου. ΜΈΥΒΕ.).--- ΕΣ δ ἐδ 
Βοῖ ἔσοτα γόσδῃ, Ὀτπ γοῦλδ ἔγοσῃ ΣΤ 8} .--- 
Ηρθτο ἰδ 6 ΘΙ Ρ 8518 Γοβὶβ ἢ “18᾽ ὙΔΊΟΝ ἰδ Θαυϊνα- 
ὀπὶ (0 “(698 18 Ὀοΐηα.᾽ Το γοΐορϑθῃοο ἰδ 10 α6ῃ. 

ἰϊ, 28. .---κ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς ἐλήφϑη αὐτη.]Ὑ.---ΙΒαὶ 
(ἷβ ἀοτὶνϑίϊοη γοδὶβ ἀζαὶη ΠΡΟῺ ἰδ ἔδοί ἰῃδὲ [9 
οὈἦοοῦ οὗ ἰμθ ογοδίΐοη οὗ ἰδ ποϊηϑδη ἰδ ἰὴ 16 
Τη8η---ηἡοῦ 86 ΓΟΥΟγΒθ. [Ἃἢ Οἰμον ψογάδ, ἰδ ἀο.- 
Ροῃμάθροο οὗ οχίϑίθποθ γοϑίϑ οὐ (6 ἀορθῃ 6:06 οὗ 
ἀοδιϊπδιϊοη.---ΕὌΣ ὩΘΙῚΌΒΟΣ να 8 οσϑαϊθᾶ 
οἵ δοοοῦδῖ οὗ ἴΠ0 νγοιλδαι, Ὅτι τυοϊδῃ 
οἱ δοοουδῖ οὗ 86 1288} .---Τῆδί [09 “ὁ 10τ ᾽ ἰῃ 
(ἷ8 οαυβο ἰβ ἰο Θ [Δ ΚΘῊ 88 ῬΑΓΔΆΪ101 τὶς (86 
Ῥτουϊοῦ5 086 8 α ΡΡΟΌΔΌΪΘ, ὈθοΘΌΒ6 ΔΠΏΘΟΘΕΒΑΤΥ. 
[ΑἸΐογὰ μβονονον αἰβραυίοβ ἰδ βυδοταϊηδίίοπ οὗ 
ἐδ Ἰαίέον “ἴοτ᾽ ἰο ἐδ ΓΌΓΙΔΘΡ, δ ἃ τ κο8 ἴπ6 ἐνὸ 
ῬΔΓΔ}16}; Ὀπὶ πίιίδουΐ τοῶϑοθ. Οογίδι Η]Υ (89 ΥἹΟῚ 
Εἰνοι δῦουϑ, ν ϊ σῇ 8 ΜουθΡΒ δὰ βιδῃ ον Β 8150, 
8 ἰπ ὈοιίοΣ δοσογὰ πῖΐὰ ἔδοὸ αγθεῖς, κα εἴ γάρ, φ. 
ἅἄ., “διὰ ἐμαὶ ἴον (μὲ8 γϑϑβου, ἴοσ,᾽ οἱο. 7.--- τσ πι 
(μἷδ νοϊδίΐουῃ οὗ ποῦϑῃ ἰὸ δὴ ἰμ8 Ῥγοόυύθη, ἢΘ 
ΔΟῊῪ ἀγα ἢῚΒ ἰὨΘΥΘΏΟΟΒ ἴῃ Τορβατὰ (0 Β6Γ (γὺθ 
τηοᾶθ οὗἉ δρρδγοὶ.- -ΕῸΥ τ818 οατ189 οὐκῖ ἴ86 
σγοδη ἴο Βᾶνθ ροῦσοσ ὍΡΟΣ θὲ ἢ6Θ8ᾶἅ.--- 
ὩΈΤΏΘΓΟ 8 ΒΟΔΡΟΟΙΥ ἃ Ῥοββᾶρο ἰδ ἰΐθ ΝΟ 
οδίϑιηθεὺ ἩἙὶοΒ 88 80 τηιοὶ ἰαχθα ἰλ6 [οαγη- 

ἴῃς διὰ ἱηρβϑθηῦϊ οὗ ὀομπιτηθπίδιουβ 88 ([18.᾽" 
Ηονυαβ. “1 ἰδ ἀἰ δου γ οὗὨ 105 ΒΟΥΘΓΑῚ ΡΟΥ ΟῚ Β 
ἐϊ δἰιαπὰβ δ]οπο ἰπ ἐμ ο Νὸν Τοβίδιηθηίΐ, Ὁ}}1688, Ρ6Σ- 
Βαρ8, τὸ ϑχοορὺ Βου. χἰὶϊὶ. 18; οὐ Θα]. ἰἰϊ. 20. 
Εδοῖ ρματί 688 ἰΐβ οὐ Ῥδυί οἶδ ΟὈΒΟΌΣΙΥ.᾽ 
ΒΤΑΝΙΕΥ]. [πὰ 80 ὅγοί ρ͵δ6θ, (ἢ 6 ἐθ πὶ “ῬΟΤΤΟΥ ᾿ἢ 
(ἔ ξ ουσέα) ἰδ 8 ΥΘΕΥ͂ ΓΘΙΔΔΥΙΔΌΪ6 Οη9. ΙπἰοΣρσοιοα 
ΌΥ [89 οοπῃἰοχὶ, ἐπ 18 68} ΟὨΪῪ πιθδῃ {86 γοϊϊϊηρ οὗ 
9 μοδά, βίαπάϊης ὈΥ τηθι ΟΥΤΩΥ͂ ἴον ἰμαῖ, Ἡ ]σ ἢ 
Ὅ88 80 ἰοΐζοη οὗ ΡΟΎΘΥ ΟΥ̓ ΔΌΠΟΥΪΥ. 80 ΝΕΑΝ- 
ΕΒ, τᾶῖῆ!ο δἀβ: “Τὰ τῦίο βου) ἢδγθ ὈΡΟΩ 
ΒΟΡ οδὰ ἃ βυῦοὶ οὗἩ ἰδ6 ρονγοῦ ψπΐοῖ [89 ἸΔῈ 
..:88 ΟΥΟΡ ΠΟΥ, ἑ. 6., ἰὴ γοὶ]."Ἑ πὸ ψονὰ {ἰ86) ἢ, 
Βοῦγονον, ΒΟ ΘΤΘ 6180 Οσουτβ ἰὼ (18 Βοη86. Α8 
ΒΟ δὲ Δηδιοροῦϑ ἰο ἐΐ, γὸ παν ἴδ0 πορὰ 
βασιλεία, πιο Δ ΘΥΔΙΪΥ τθϑη8 ἀϊησάοπι, π8οὰ 
ον οπιν ἴον αἰαάδσηι ἰὰ 7) 1οά. δῖα. 1. 41 (ἔχουσιν. 
τρεῖς βασιλείας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς: "ἸὮΘΥ͂ ἴδῪΘ (ΠΓΘΘ. 
Κἰπάἀοπιδ οὐ {6 ο68α,᾽ πιθδηΐηρ ὑὮΡ6 0 ΟΥΟΨΏΒ᾽). 
Α υμαῦον οἵ οοῃ᾽θοί ΓΑ} σϑϑαΐκ5, πὰ 4530 τὰἃ- 
τίοα αἰἱορίθ δὲ οχρ δηδίϊοι,--τϑοιθ δίγαηζθ, 
ΒΟΠ1Θ ΔΥΌΣΓΓΔΡΥ, ἸΏΔῪ ΠΟΡῸ 0 Ρϑβϑοὰ οὐϑρ. ΒΕΒῸΓ- 
8δῃ δΔοσουππί οΥ̓͂ (ἤθη, 806 ογον, Οβίαπάον [δὰ 
ϑιϑῃ] ον, νν}056 ποθ ΟἹ ἐδὶ8 ογὰ 18 αἰ οἶα ο- 
Ταὶθ].---ΑΒ δὴ δα ἀϊἰοῃ 8} Τϑϑϑοὴ ὝΥ (ἰ6 ΟΙΠΘ ἢ 
βῃουϊά μανὸ 86 Βγῃθοὶ οὗὨ ΡΟΟΓ οἱ ἰμοἷν ποδάθ, 
{80 ΑΡοϑεῖο δυδ᾽οϊη8.---οἹ δοοουῃῖ οὗ ἔΠ6 8Ὁ-. 
Ε9614.--- στο, ἴοο, {πΠ6γῸ 88 ὈθΘ6ῃ ἃ ζᾳγεδί δἰδΌο-. 
τηϊΐοι οὗὨ ορὲῃΐϊοῃβ, ῬϑΡΟΥ πὰ ἢ ἩΔῪ ΟΥ̓͂ ὁ0η]6ο0-. 
ἰυγϑὶ τοδαΐϊηρϑ, δηἃ ῬΆΓΟΥ ἴῃ αἰἰοιηρὶβ δἱ ὀχ ὶδ-- 
παϊΐοη. ΤῈ ΌΣΟΙ ἀσβοῦυθ ΠΟ πιδηίϊου [88 [86- 

4 ον βου δαγΒ, ταῖν “Δ ΘΠ ὉΪοπι οὗ δη(Ὠ τ 
ἩΠ ἢ δὴ6 ἀογίνϑα γοῦ ἢ τη ἤγοιῃη Θά; δπὰ Ὀγ ἐπγον  πρ 
ΟΠ πον οογοτίης δ). 6 [ἸΤΟῊῪΒ ΔΎΓΔΥ ΠΟΓ ἐξονσιάν. οΥ 18:9 ἸΏΔΤΚ 
οἵ ποῦ οὐ αὐἱδοτγιγ, πε οἢ σομδίδίδ ἢ [ἢ 6 οδοοϑπεῖαὶ ἀογὶ- 
γψαιϊίου οἵ ποῖ Ὀοίπῳ ἐπγοῦρν λη ἴγοὰ Θοα. 8)6Ὸ ἴου "οἷ 8 
ΠΟΥ οὕ Οἷαΐ 0 ΤΟΥ σ6 ὈΨΓ ὑτοβκίης (παι ᾿ς οὗὁἨ ὁρῆ"- 
ποοϊοη νη ο Ὀἱη5 6 Γ᾽ ἐγοπ ΘσὮ τῆδη ούϑη ἴο ἔπ ΤΏ τΟΩΘ οἵ 
θοὰ." Βῖ [πῃ ορροκί(ίοῃ ἴο {πὶδ δἰδίοπιθοϊ νὸ Ὡϑοϑὰ Ὀυϊ οἰ ἐθ 
8. ᾳφυοΐξαἰίοη πιρὰθ ὈΥ Βαγῶθθ ἤτοι Οπδγάΐη. ϑροκβκίηρ οὗ 
ἴποὸ Βολδοονογίηρ υϑοὰ ὉΥ ἰὴ Ἰαή 66 οὗὁἨ ῬοτΓείΐα, [8 δηὶδοῦ 
ΒΑΥ͂Β, “ΟὨΪΝ Πιδργίοα ἸΤΟΠΊΘΏ ὙΘΟΣ ἰἴ: δηὰ πὶ ἰδ πο πηασὶκ ὉΥ 
ὙΔΙΟΣ ἰ [6 ΚΟΥ τθδὲ (ὮΘΥ γὸ 6167 δι  )εοἴέοη, ]. 
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Ῥγοβοηὺ γοϑάϊηρ 18 δαρρογίθα ὮΥ 411 ροοά δυΐδο- 
Υἰθ5; Δ βουσὰ Νοδποῦ οδὰ ΒΑΓΟΪΥ 610 (δ6 
Ῥογβϑυδβίοη ἰδμδὶ 1 γγχ88 ἃ 1038 ἐπίγοἀυοθὰ δπίο- 
ΤΙΟΡ ἰο 4}} [86 οχίβιϊης ΤΗΣ ΙΡίθ, δα 80 ΡῈ - 
Ροϊυδίοα]. ΑΒ ΤᾺΣ 88 [86 ἰδίου δ.ὺθ σοποογῃθά, 
οὐίης ἰὸ ἃ ἰδ πο! παίλοι ἰο δϑϑυμηθ ὑμδῦ δ ρ6 Γ- 
πίυγαϊ οχἰβίθῃοοδ ΜΟΊ τροδηΐ, ἰὑ 88 ὈθΘη 
ἐπουχὶ (μᾶὺ {89 ““ δηροῖβ᾽᾽ ΠΟΓΘ ΒρΡοΚθῃ οὗ 69 
οὗ ἃ δυπιδη Ἰεϊπα---- οί. ἰΐ Ὧθ Ο60ΓΒ οὗὨ (δ6 
ΘΒΌΓΤΟΣΝ, ἢ τ ὶο ἢ δὴ ΒαΡαΪγ Ὀ6 (8.9 6880, ἔγοια (89 
Ἰδοὶς οὗ δὶ} αὐ) γίηρ, ὑθγτηβ (σοι. ον. ἱ. 20: 
“πηΐο {86 δηχεὶ οὗ (μ6 σμυγοΣ,᾽" ὁίο.; Μαὶ. ἰἰ. 7: 
“Το ρῥυὶϑϑί----ἶἰ (19 Το θβθηροῦ (ἀγγελος) οὗ ἰἢ9 
Ἰοτὰ οἵ Ηοβίβ)); ΟΣ ῥτορὶιοίδ, οὗὐ ν ὴο} (μ9 
δδῖαθ υοιηδυὶς Π01]418 χοοὰ; ΟΥ̓ ΤΘΒΒΘΏΖΟΥΒ ἴΥΌΙΩ 
οἶμον ον 68, τ Εἰ οἢ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΩ6ΔΠΒ ΤΓ0]] 08 ἔγΟΙΣ 
768. 11. 26, γβογο δμδῸ ἰθ βροίκθῃ οὗ 88 'σοοοϊνίηρ 
{π6 πιο ΒΒ Ὼ ΧΟΣΒ: ΟΣ ΜΒΘΙΠΟΣ ὁ Ὀ6 υποοηγοσίοα 
Βυθθϑιηαβ, ΟΥ οἴμογβ ποὶ Ομ ν βιϊδηβ, ἯδΟ χαὐρδὶ 
Θοθ ἐπίο {86 δου ρτοκβίϊο:8 (0 τ8]ο σοροσί. [ἢ 
ΒΟΎΘΥΟΘΥ, ΒΌΡΟΓΠδίΌΣΑΙ Ὀθίηρ8β δγΘ ὑπαογδίοοά (0 
ὍὈῸ τιρϑπί, ἐμ 6} ἰδο αἰιιοδίϊοῃ 8.1805 ὙΒΘίμ ΟΣ 8} 689 
δῖο ψοοὰ οΥ δα δβρὶ γι 8. 17 τὸ ΒΌΡΡΟδϑ ἐδ ἰδί- 
ἰός, ἰμ6π ἐ)6 ΓΘΙΌΣΘΠΟ6 Β6ΓΘ του] Ὀθ (0 ὑἐμ6 ἀδΔῃ- 
δ᾽ οἵ ἰοτηρ δίΐοι ὑὈγου ἢ δυο} οΥἹ]] βρὶ χἱΐδ, οἰ μ 6 Ὁ 
ἐπγουσ ἐλ 9 τοπιθη 8 Ὀσΐηρ Ὀοϊταγοὰ ἰπίο υῃ- 
Βα ον ἐμουρμίβ, οὐ ἰβγουρὰ (πο ἰθιρίϊης 
τῆθῃ ἰο ἱπάυχο 080 Βᾶπη0 ἈΥ̓͂ ΒΟΥ Πρ, ἐπθσβ6 1765 
υπγοὶἸοὰ. Βαὶ ἔτομῃ [86 ᾿δοῖς οὗ δὴν ἀοβηϊίο Ἰ᾿ἰπιὶ- 
ζαϊίοη οὗἉὨ [86 τηϑϑδηϊηρ οὗ (89 ἔοστα, ΟΣ οὗ ΔΩΥ͂ Εἰπὶ 
ΟΥ̓ 89 Κὶπάὰ ἴῃ ἐμ δοπίοχί, γγ σδῃ ἈΔΥΪΥ ΒὺΡ- 
Ῥοδο (ἰιἷβ οἷαββ οὗ βρίγιὶϑ ἴο 6 ἱπίθμάθα. Ηθ 
ταιιϑὺ Ἰποδῇ ἱῃμογοίογο ἐλε σοοα απα λοὶψ απρεῖς. 
Υοὺ ὑμ6 ΡὮΓΆΒΘ 18 ποί ἰο ὈΘ Θοῃδίχιιθα 88 ΘΧΡΓΟΒΕ- 
ἱηκς δὴ οὐἱῖ ψ ποῖ σουϊὰ ὈΘ ΘΟΒΙΓΘΑΤΥ ἰο {80 
Ὅθδρο οὗ {δ ἰδηρῦδρᾷο. ΝῸΣ γοΐ ἀοοθδ ἐὺ σηθϑῃ 
μα ποτὰ Βῃου ]αὰ νυς1} ἐμ οἷν ἴδοθθ ἱπ ῬΓΟΒΘΏ6Θ 
οὗ πιθῇ, ὙΠΟ ΓΘ ὮΘΓΡΟ αθοϊαγϑὰ (0 Ὀθ0 (6 ᾿πηθθ 
δηὰ ρίογγ οὗ αοὰ, θοσαιΒο δῃ 618 ἀο ἐμ ἱπ {πο 
Ὀινίηθ Ῥγόϑθῦσο ([88. νἱ.). ΝῸΡ γοὶ ἀοϑθβ ἰἢθ 
Ῥᾶῆγϑϑβο ἀοποὶθ ἢ} ῬΌΓΡΟΘΟ ποὺ [0 ραἶνο οἴοποο ἰοὸ 
ὑμβοὶν συγ ϊδη δηρ6 8 ὈΥ͂ 8 ἱπάθοΟΥΟΌΒ ΒΡΡοδτ- 
δῆσο; ἴον ἰΒδη ψου]ὰ Ὦθ ανοὸ δα ἀϑὰ {}16 Ῥσοηουῃ 
“ἰδοὶτ᾿᾽ (0 ἱπι|ΡῚῪ {μϊ8Θ. Τ6 σαοϑὲ Ῥγο 8 Ὁ]0 ορὶπ- 
ἴοι ἐδ, ἐμαὶ Β9 Ἰ 688 ΔΘ] ἢ σΘΏΘΓΩΙ, Τ8Ὸ ΔΥΘ 
Τομοαγαρα 848 Ὀοΐηρ ἰρΥ δ᾽ Ὁ] ῥγοϑϑηὶ τὶ ΟἸισὶϑί 
ἔπ {8 6 8561} Ὁ}168 οὗἩ (ὴ9 οδυγοῖ, δπὰ ψὮοβο αἷπ- 
Ῥίθδβυγο νουϊὰ Ὀ6 αὐναικομϑθαὰ Ὁγ {μ9 νἱοϊδίίοη οὗ 
ἀδοθποῦ. Τθ ἤγβί ἰγδοθ οὗἉ βυοῖ δα άθα, νν ἰοὰ 
ΔΡΌΘΔΓΒ 4180 ἰὁ ἢδνθ Ὀθθη δαἀνοοδίϑα ὈΥ {88 ΘΑΥΪΥ 
{ΑῚ ΠΟΥ Β, 18 ἴο δ ἔουπὰ ἰῃ ῬΒ. οχχσχυϊδὶ. 1, “4130 
Βοΐοτο ἔπ δῆροὶβ Μ11}} 1 δ'ῃρ Ῥγαΐβο ἰὸ Τ}66.᾽ 
Ττδοθβ οὔ 9 ββιηθ Ὀθ]ἰοΥ ΤΥ δ Τουπὰ 8180 
διηομᾳ (6 9600 οὗ ἃ Ἰδίοσ ροτϊοά. (Οοόοιρ. ὅτο- 
(ἰὰ8 οἱ (1115 (6χὶ). ᾿ευογεπίία σεπίοταπι, φαΐ ζοτπια- 
ἐϊοπίς λοπιίπωα ἰἐβίοε εἰ δροοίαίοτες γμεγωπί. ΤῈ 
οτἱμὶη οὔ ἐμ ἰάθϑ ἰμδὺ δῆ ροῖὶβ Το γ ργοθϑϑηΐ δύ (ἢ9 
ογϑαϊϊοη οὗὁὨ ΘΠ, 8} ὍΘ Ῥγονθὰ (0 δᾶῦθ 6010 
ἔτοια {π9 ΣΟΙ 1681 ἱπιθγργοίδιϊ οηβ οὗ 6 6ῃ. ἱ. 
26. [786 νἱονν υδὲ σίνγοῃ ΗἨοάρο ἀθοῖδγοβ (0 ὮΘ 
“186 ΘΟΙΏΙΏΟΩ δηὰ ΟὨΪΥ͂ βαίἰδέδοίοσυ ᾿πιοσργοίδ- 
ἐἶΐοπ οὗἩἨ (6 ραβϑαρὸ νοὶ ΒΏΒΥΘΥΙΒ 8}} (Π6 ἀθ- 
ΤΑΔΠ 5 οὗ (86 σοπίοχί]." Απὰ ΑἸζογὰ ὀχ ρυ 5568 
εἶα Ὀ6᾽ 67 1π ἰἴ, δα δά ἐμαὶ {πὸ γοάϑου οὗ Ραυ]᾽ κ 
ἐπ 8 Βροακίηρ οἴ ἐἰδ6 δημ9}5 γαβ, (δὲ 0 ““ Ββδαὰ 
Ὀοῖογο εἶδ πιϊηα [ἢ 6 οΥγον" Οὗ [8 6 υπΐγογβαϊὶ ΘΒ τοὶ, 
δηὰ ρῥχοΐοσβ, τ θη ΒΡΟΘΙ ες οὗὨἩ ὑπο 868} }}1685 οὗ 

[Τὰ σὰ 
τοϑηῖδ ἴῃ 
84.317]. 

τί οΥ̓ ἐμΐ8 ορίηΐομ, 500 δοπιὸ πῃ ογοδίἑηρ δἰδῖθ. 
ΟΜΒΟΝΒ “ΤῊ Σαπα απὰ ἐδ ΒΒοοΧχ," Ὑο].1., ΡΡ. 

ΟὨγἰβιΐδηβ, ἰο δάἄυσο ἰμο80 Ὀδίμχα ὙΠῸ, 88 ποὶ 
οπἰογίης ἱπὶο {86 φστδαδίϊοη το 110 Π88 ΒΘΓΘ 
ἀοβορι 64, τ σοῃσοὶνοα [0[] 88 βρθοίαίογ οὗ [16 
ψ 1016, ἀοΙ  αϊοα πὶ (119 ἀΘΟΘΙΠΟΥ͂ δῇ οτὰ ον οὗ 
(86 δβογυδηίβ οἵ αοἀ.᾽ ϑβυοῖιβ αἷϑο 1ἰβ (δὶ νυνὶ 8 
ἰόν, 0 ΒΔΥ8 ἐπδὲ “(818 νψγ88 δα ἀϑὰ ὈΥ ἮΔΥ οἵ 
ΔΙΏΡ γί, 4. άἅ. “ἢ ἩΟΙΏΘΏ ὉπΟΟΥΟΡ {πεὶ8 
ἢοδάβ, οΐ ΟὨΪΥ ΟὨγὶδὶ, θὰ 41} (86 δῆ ζο]θ, ἰοο, 
Μ|} Ὀ9 τυϊΐίποδθθοβ οὗ ὑμ6 ουΐγαρο.᾽ Απὰ ἐμ}8 ἴῃ- 
ἰογργοίδιϊοη βυὶϊΐβ νὰ (Π 6 ΑΡοβι]θ᾽ 8 ἀδδίξῃ, 88 
06 16 ἮΘΡῸ ἰχοδίϊης οὗ αἰδογοηὶ Σϑυκβ.᾽" Και, 
16 γ᾽8 ποίθ, τὶ ο ἢ 18 [}} οὗἨ ᾿ἰογοβιὶηρσ ᾿ΠΥΌΣΙΩδ- 
(ἴοι, ἰ8 ἰοο Ἰοπᾷ ἰο θ6 αυοϊοὰ Πογθ, δπά (πὸ ουὔ- 
τὶουβ χοροῦ οδῃ ΟὨΪΥ ὈῈ Τοΐεγσοα ἰο ἰϊ. 

γΈΒΒ. 11, 12. ΑἹ] ρῥγουά ἀορτθοϊδίϊοι οὗ ψοπιθ 
οἱ ἐδ μδῦὶ οὗ πιθῃ, δα νγο}] 88 811 αἰβροδβίϊξου ἰο 
ΤΟΟΘ οὨ ὑπ ρμαγὶ οὗ ψοιλθῃ, ῬΔῸΪ ΠΟῪ ΟΡΡῬΟΒ6Β 
ὈΥ αὐ) ἔγίηνσ ΕἷΒ Ργουϊοῦ 8 ΟΧΡΥ βίο .)8 δπα Ὀσίηρ- 
ἴῃς ἴἰο Υἱοῦ (86 τηυυ8] ΘΟΠΠΘΟΙΙΟΏΒ Οὗ {ἢ ΞΕΧΟΒ 
ἴῃ ἐπ6 Βρθοσο οὗ Ομσίδιΐδη 1116. Αξβὰὰ ἰμβεβα 88 
ἰιθη τοΐοσβ Ὀδοῖς (ο ὑδποὶν σοϊδίϊ δ σγουρὰ ἴῃ 
πδίυγο.---Ἰ νυ στ 9196ε6 ὨϑὲῖθΣ ἰ8 υνυοσδῃ 
νυ ιτδουῖ δσι, ΟΣ 80 υυνἱ τ δοῦῖ νυ οσ8 ἢ 
[80 Τιοτᾶ.--Τὸ οχρ]αὶπ ἰμ9 νοσὰ “1μογὰ ᾽"" οὗ 
αοά, 88 ἰζὖ {πὸ Ῥσα86 ““ἰη (860 Κοχά ̓ τηϑϑδῃΐ 05 
βδοοουπὶ οὗ “ 6οα᾽Β νὶ}} απὰ ογάϊπβηοα,᾽ τουἹὰ 6 
ΘΟΒΙΓΔΤΥ ἰο0 80} 8 Ὧ80 οὗ Ἰδηρυδρο, δὰ 18 ὈΥ Π0 
ΤἸΏ6828 γεαυϊτοα ὈΥ {πο τοϊδιϊου οὗ {89 νγο υϑσβεβ 
[11,12], Υ ψ πο ἐμ9 ΒΔΥΤΏΟΣΥ οὗἩ ἐπε Κἰπράοπι 
οὗ στδδα μη (δε Κίπράοιι οὗ Ὡδίυσο 18 ἱπάϊοαϊοα, 
ΟΣ {πᾶ 16 οτάοτ οὗἁ 116 ΟὈἸ  ΣΔΙΟΥΥ ἰπ {πὸ ΡΟΥΘ 
οὗἨ χτοἀοιρίΐοη 8 στουηάεα οἢ (ἰδὲ τ πῖ6 ἢ ῬΓΘ- 
οοϑαἀρὰ ἴἰ 'ἰῃ (Δ 6 ΒρΡΏδγα οὗἨ ογϑδίϊοη βοδοσάϊηρ ἴο 
(56 ἰνίον οταμϊποὰ ἀθυθὶοριμθαί οὗ ἐπ ηρ8 
ἰογοῖη.---Βυὶ (Π6 αἀποδίϊοη 81}}} δυβοϑ ΠΟΙῸΣ 
89 Θχργοββίοι “"1π [86 Τογχα ̓ 18 ἴο Ὀ6 Δ ]κο ἢ 88 ἃ 
Ῥγοάϊοδίθ τὴς 418᾽ υπἀοτβίοοά, 88 ἱἢ 6 τηοϑδηὶ ἰὸ 
ΒΔΥ (δῦ (86 ὁη6 18 ποὶ νΣΒουΣ (88 ΟΥΒΟΙ ἴπ σοπι- 
τοσπΐο ἩΪ (9 ΙοΥΤὰ: ῸὉΣ 88 85 δάγτοσ αὶ οχ- 
ΡὈΓοβδίοη αὐδ] ἐγὶηρ ἰδ 9 ἔττο οἸδιδο8 80 88 ἴο 11)- 
ῬῚΥ {μδὲ ἐπ (86 ΒΡΒοσο οὗ Ομ τἶδὶ Ὀοὶ ἢ ἃ ΣῈ 1πδι }8- 
ΤΑΌΪο. 1116 8086 18 ΘΒ Βδῃ18}}} }6 ΒΑτὴα ἰπ οἱ ἢ 
ΘΟ ΒΙΣΌΘ(ΙΟΏΒ, αμὰ ὈΟ( ἢ τὸ Ἰορὶ68}}} δατηϊεβὶ ὉΪ6. 
Βυΐ (86 ΤΌΥΤΩΟΥ ὈΘΙ[ΟΥ ΘΟΧΡΓΟΒ868 Ῥδ}}5 1 ουρσβί. 
ΗΘ Τρ ϑδὴβ ἐμαὶ ψ }]6 {μΠ6 δὴ οΟὐμῶὶ ἴῃ 189 
ΡΟυΌΪΙΟ ΘΒβϑι ὉΪΥ (0 Βῃ ν ΠΟΥΒΟ] ἢ 88 006 Βιιδοταϊ- 
πϑίθα ἰο {πὸ τηδῃ ἰῃ ἃ ἀδρεπάβμοθ ᾿δἰολι 18 ᾿ηάϊ-, 
οδἰδὰ οί ἴῃ Β6Ρ οτἱρίῃ δῃὰ πῃ ΒΟΥ ἀοβΊ ΠΥ, π6- 
γον μοῖο88 Ομ νἰϑιδπὶγ γοαυΐτοβ 80 βαερδιδίϊοη οὗ 
(80 Βοχθβ.0 ΝΟΣ Ῥασίγ δίδη ἀβ 70 1:86] Δ] οὔ δ. 
Βοίῃ ὈΘΙοΩ ΩΣ ΘΒ ἢ (18}}} ἰοχοίμον, δὰ ρμοϊηὺ ἴὸ 
Ο8 δῃοίμβοῦυ. Αμά ουϑὴ ἴῃ σοϊδίϊοι ἰο {Π6 ΟἸ τὶ5- 
δα 116 ὑπ γῸ 18 ἃ τουϊαδὶ ἀδρεπάθῃςο, δοὸ ἐμαὶ 
{ὴ86 ΟΠπ0 βοσυθδ ἰ0 Βυργρ]οπιοηΐ (86 οἴου. 45 
ΒΌΒΟΕΒΕ ΒΑΥ8: “Ἷη {πο ῖγν τοϊδιΐοα ἴο Ο Υἱὲ, ἴῃ 
ἐδαὺ δοπιτηυπΐοθ ΠΟΘ Ὀοίλ ΔΚ Βδνα (6 
τουπά δηὰ αδἷπὶ οὗἨ {8601} βρὶ γἰ(υ.8] ᾿ἰἶε, (86 αἷ8- 
ποίου οὗ {ἢ 6 δοχϑβ 18 σβοϊνοὰ ἱπἴο 8 τωυϊιαὶ 
ἀορομάοποο οὗ 1ογ9."-- ἰὴ δὶ 0]|]Οα, Ῥδυϊ 
Ῥοϊηΐβ ἰο {80 ἴδοι ἐμαὶ 1 ἷ8 τοϊδίΐο ἴῃ ΟἾγῖβὲ 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΒΒ ἰο {16 πδίυ ΑΙ] σοϊδίΐοι οχ ϑιϊης 6- 
ἔσθ {π ΒΕΧΟΒ, δῃὰ ἴα ἀοιιδηἀοα ὉΥ͂ (89 6586} - 
εἰ61 ΒΥ ΠΙΟΙΥ͂ ἩὙΒΙΘΙ ῬΓΟΥΔἾ18 Ὀοίνγοοη [86 Κὶπρ- 
ἄοιι οὗ πδίυγθ δῃηὰ {μ6 κί πράομι οὗἩ ζτθθ. “ΕῸΥ 
Ὅ0ΓῸ ἰ8ὲ8 ποὶ 8ο, ἐπ θὴ ποιὰ ΟἸγἰ δι δηἑν δ οΡ- 
Ῥοβϑὰ ἰο ὑπ δίῃ ταὶ οσάον οὗ (Ὠἰ ἢ χ8.᾽" ΜΕΥΈΕΣ.--- 
[ὴ οοπίταβίὶ τ ῖ ψνπδὶ 18 δαϊὰ ἐπ τορ. 8, δῃἀ Βοτὸ 
Ῥα-δβἰδιοα, ἰδαι--ὴ 9 υοσάδη ἰ6 ἥγτγοιι ἴδ 
18 }--- 858Άγ85---80Ὸ 8160 ἰ5 [9 τὰ ᾿πχοῦυ 
[89 ὙγοΣΏ8Π.---Α"α (Π6 ΖΌΣΤΩΟΣ ἀθοϊασαιϊου σχοΐοι 5 
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ἰο ἰδ οτἱ σίῃ οὔ {ἢ νσοτηδη, 80 ἀ068 ἰδ αὐτο 7 ΤΟΙ͂Ο 
ἰο ἴδ 6 Ῥτοχζτοβεῖτο τοργοάυοίἑ οη Οὐ (89 Γ8οθ, δὶ ἢ 
ὁτοῦ ἷῃ (86 6886 οὗ ἴΠ6 ἴη8} 5 εἰθοίοα ἰὨγουρῃ 
(6 ποπιδῃ.--- πα Δ 5{1Υ, 6 βοίβ8 ἰηΐ8 παι ΓΆ] σο- 
ἰδ ἴοπ ἀπ 6 8 γα] ζίουβ ρΡοϊηὶ οΥ̓͂ Υἱθνν.---οουιῖ 81} 
τοΐη65 οὗ οά---ἰ. ε., αἀοἀ ἰδ (6 τοί ργϊποὶρ]9 
οὔ ἃ} {δῆ σα, οὗ (6 οχίβίθποοϑ οὗ οτηδΔ ἔγοπι [ἢ 
τΏΔη, Δηἀ οὗ τδῆ ἱβγουρῃ ἰπ6 ψοδη. Βιυΐ [ἢ 6 
Ἰορὶςαὶ σϑϊδίϊοπ οὗ (89 ἔννο ὕ ῦ868 ἀο68 ποὺ ΓΟαυΐΓΟ 
ἰδαὶ τὸ τούϑγ (818 ἴο πὶ νγὰ8 βαϊὰ ἴῃ γον. 1] ὉΥ 
(6 Ἔχρυοβϑίοῃ “1ὴ 186 Γοτὰ." Ετοτῃ (818 Ὀνὶ οὗ 
ἀἰϊγτοββίοῃ ἢ6 σοίυγηβ 0 8 ἱππιηθάϊαϊο βαῦὺ- 
76εῖ, 

ὕ7ειβ. 138-68. Ἠθ ΠΟΓΘ ΔΡΡΘΑΪΘ ὁπ 66 ΠΙΌΤΟ ἰ0 
(οτ πδίῃ νη] δ 80 οὗ γτορτίοίγ.--- υρο. πὰ 
γούγβοΙνθ6.---ἰ. ὁ., τ ἰπουϊ τοίογοησο ἰ0 ΔῺΥ οχ- 
ἰότηαὶ δα ΒΟΥ 168 Ὁγ ΒΊΟΝ {ἢ οἷν ἡυάρτηοῃΐξ τηϊσιὶ 
δο Ὀίαϑεα. ο δτϑ ποὶ 0 δι ρροβο (πὶ Ῥδὰ] ἰδ 
ΒογῈ δοσοιητηοάπίϊηρ ΠἰηΒ6 1 ἰο ἴπ6 Τοπάπρβα [ὉΥ 
ΡΒ ]Οβορ εἶσ Ῥτοοῦ ργοναϊθηὺ ἀπιοηρ (ἢ 6 ΟὝΘΟΚΚ8, 
458 Ἀὔσκοτι τη σίηθβ. Ητ ἱπέθη 5 ον ἰο Ὀτίηρ 
[86 πιο ν οἴοβϑοῦ Βοῖηο ἰο ἐμοῖς οὐ δοῃδοῖὶοαϑ- 
π6885, δοῖἢ βοίἭ οηίηρ δὰ ββδγροηΐπς μ᾽ἰ5 γοργοοῦ 
δὶ (86 ΒΆπη6 {ἰπ|Θὸ. [“΄“ΤῊῈ9 ΑΡοβίΐθ οὔἵϑῃ τϑοορ- 
ηἶτοβ ἰἢο ἱπταϊ  νο γυδσιιοηῖβ οὗἨ ἰἢθ τηἰηὰ 88 
δυϊδογίαιϊνο, οηι. ἱ. 8.2, ἐἰϊϊ, 8, 76 δοηῃϑίϊίη- 
ἰἴοη οἵ οἷν παίαγο Ὀοΐηρς ἀοτὶ νοὰ ἤγοπι ὅοά, (6 
ἴδτϑ πεϊοῆ Ηο πδ8 ἱπιργοϑβοὰ προὴ ἱΐ, ΔΥῸ 88 
τι Οἢ ἃ Του ο]διΐοι ἔγοτα Ηἶπι, 88 ΔΩΥ οὐδ οΥ ροϑβϑὶ- 
δἷο σοῃπιη σαι οηβ οὗ ΗΪ5 ν᾿]. Απὰ ἴο ἄθῃ 
118, ἰ5 ἴοὸ ἄθην (ἢ 6 Ροϑ51 1} οὗ 41} Κηοτν]οά κα." | 
ΗοΡΟΕ].---Ἴα 1τ ΘΟΤΙΩΘΙΥ͂ τὲ ἃ σοϊῆδι ὈΣΑΥ͂ 
πηῖο Θοἅ πηοονοιθᾶ--- δ Ῥγαυΐηρ ὑη|0 
Οοα, 6 ἄοοβ ποὶ πῆϑϑπ βἰϊδηὶ ρδνισὶ ραϊΐοη ἴῃ 
ῬΠΌ]Ϊο ουΡ, θαΐ δ8 ἱπ νοῦ δ. ἑακίηρ (ἢ Ἰεδὰ ἴῃ 
δι 1 10]8 ῬγΑΥ 6 Γ.--ἰ Ἴ8 6 τοῦθ, 8116 ΓΒΘΥ͂ 6ΓΘ 
ἴδυ9 ρας ὑμβοπιβοῖνοθ ΡΟ ἈΠ ΘΑ ΔΙ τὶ ἢ 
Ιηθῃ, ἀδοπιοαὰ ὉΠ οιηϑαῖνο. δὺ ΠΟΥ οὐ {πὶ 66- 

τοοβὺ οἷν] θα παιΐοηϑ, (αὶ σοοά ἰδβέθ νἈϊοῖ ἀ6- 
ΟἾαΓ 8 {861 ἴῃ ἕδυονῦ οὗ δίιογί ἈδΙν ΤῸΓ τη δπὰ 
Ἰοῃρ ΒΑΡ [Ὁ τόθ. ΑἸλοηρ τη6ῃ, ἐδ 9 ὙΘΟΥΪΠΟ 
ΟΥ̓Ἰοῃρ δαὶν ἴθ ποῦν Γϑργοδαίοθα 48 8 πιατὶς οὗ ος6- 
ΤῊ ΏΔΟΥ͂ 8 ἀἰϑιῃοποτίηρ ἰο ὑμιθτῦ, ἱμδϑυοῖ δ ἰΐ 
ῬΧουθηβ ἴδ 6 ἔγϑο θχροόβυσθ οὗ (6 σου ΘΏΒΠΟΘ. 
Το Νασαυίοβ, 35 8 αἰδιϊποίϊου, δον {ἰ οὲν 
αἷν ίο γον]. Τὴ τηδίῃ δίσϑββ οὐ (9 Αροβίλθ᾽ 8 

ἰπϑίγυοιίοη, ΒΟΉΘΥΘΡ, ὈΘΩΤΒ ὉΡΟῚ ἰδ6 ἀυν οἵ 
ΜΟΙΏΔΏ, δΔηὰ δ ΒΕΒΙ(ῺΒ 48 0160 ΓΘΆΒΟΏ [ὉΓ ΠΟΡ 
ἩΘΑΤΙΩρ ΒῸΡ ἢδὶν ἸουΚ, (μα - θὲ Παὶν ἐδ κίνθα 
ἴο δογ᾽ ἰπδῖϑδᾶ οἱ α οονοτίῃν .--- ΕΥΟΤα (18. 1 
ἕο ]οσνΘ ἐμαὶ τἢ16 τὶ 6141 σνϑιϊὴς τ δἰ ο ἢ ἢθ6 δα 
ΒΡοΟίκΘῃ οὗἩ δΌΟΥΘ, 8 8150 Δ ΠΟΠΟΥ ἴο ἴπ6 ψοϊηδῃ, 
8116 ροΐηρ υὐγεὶ]οὰ ἀἰθρτασθθ ΠΟ, δίποθ π8- 
ἴαγο ἰἐβ6}  8θ6πὶ8 (0 δύ ἱπβιδίϑα ὑροῖ 186 γοὶ]- 
ἴῃ οὗ μὸν βοδαὰ, [Ὁμιδγάϊπ πυῖοϑ υϑϑρθοϊϊηρ ἴθ 6 
Ια 168 οὗἨ Ρογβία: “16 Πεδα-ἀγοββ οὗ {Π6 γοϊθη 
8 ΒΤ]: ἐποὶν μαὶν ἰ8 ἀσανσῃ 6 ἰπὰ ἰΠ6 Ὠθδά, 
δηὰ αἰνίαφαὰ ᾿πίο Β6Υ̓ΟΓΔΙ ἴΓ68568: {π6 ὈΘΔΌΪΥ οἵ 
18 ποδὰ-ἄγϑθβ δοῃβὶβίϑ ἰῃ ἰδ ἐπ ς κῆ 88 δά 
Ἰρωρί οὗἉὨ {688 Γ68808, ἰὸν ΒῃοΌ ἃ 141}1 ουθῃ 
ἀονη ἰο (0 Βροὶβ, ἱπ ἀϑίδαϊ οὐὁἩΘ ΨΗΐοἢ, ΓΠΟΥ 
Ἰοηρίῆ θη {Βεῖι ψἱ ἢ ἐγ 6 8868 οἵ 5.1}. Τὴθ δῃάβ οὗ 
(8686 ἐγϑββθβ τον ἀθσογϑίο νυ] ἢ Ῥ68Υ7}8 πὰ 76 γ6}8, 
ΟΥ ΟΥ̓ ΏΔΙΏΘΗἰ5 οὗὨ ρο]ὰ ΟΓ δὲ νϑγ.᾽᾿ (Βδσαβθϑ). ΤἈΐδ 
χηο 04 οὗ ψοδτγίηρ ὑμ6 Βδῖν 158. ΘΟΠΠΟῺ Β8ΠΊΟΣΡ 
8}1] Εδβδίθυἢ παίΐοηβ, δηὰ ἰΐ βΒῃονγβ ΒΟῪ ᾿Ἡ ΟΤη 8} 8 
ΠΑΡ ψΔ8 σορητάθα 85 “ἃ οονοσίηρ.᾽" Βιυὶ ἰδ 
Ἀροϑι16, 1ι ν᾿ }}} 6 οὈδβογυϑὰ, τ 98 Π0 δ] βίου 
ἰο {πΠ6 οωσίοπιϑ ο7 παίϊοηδ ἷὰ (8 τηδίίου, ΠΟΥ ͵85 
ον (6 τη ῃΈ 9 οἵ ἐμθπὶ γοϊουδηὶ. ΤΆ ΐβ. 1 ψ ὶ}]} 
6 ἱπηροτγίδηϊ (0 ΟΌΒΟΤΥΘ, δίῃ θ ΤΔΗΥ͂ ἅτ ἱποϊϊποὰ 
ἴο δοηβίγαθ 818 ἰῃδί Γιιοί 0:8 88 ΔΡΡ]ἰ 6816 ΟὨΪΥ͂ 
ἴο ἐμ ο86 ΘδεΪ {ἰπι68, Ὀδθιηρ αβαϊοποὰ ἴῃ δοδοσά- 
8ὴ00 ΠῚ οιυδίοτηβ ὑἰμθῃ Ῥγονυδίθηΐ. ἣο [Ὧ ἰψ 
{ηΐ8, Βοτγονοσ, ἔγοῦι Ὀοίηρ {Π6 6886, (δὶ 6 δΡ- 
Ρ68]8 70. Βυρροτί, Βο] οἷγ ἴο ὑἐβὸ Ὠν᾽ πο ογά ποθ 

ἐσαηΐξ 0 Δρροδν ἐκ {Π9 πῇθὴ υπνοὶϊοα, ἐλ 8 8οὸ 'ἰπ παίῃγθ, δπα {πῃ ΟΓΘ ἱπρατίβ ἃ Ἰθββοὴ Ἡ ΒΊΟΝ 
ποῦ (ἢ 6 τῆοτθ ΤΙ ΑΓ ΚΊΌ]6, ἐδαὺ ῬΑᾺ] ββου]ὰ | 18 ΔΡ ἢ]: 0816 8.16 ἤοτ 4}} {{π|68]. : 
γεν (8 6 πὶ 51 ΤἸΡΙΥ ἰο (ἢ 6 τ ποοτπο] 688 ΟΥ̓ ἐδ οἷν 
Ὀοδανίον γι 116 Ἰιοϊἀϊηρς Ῥυ Πα ἱπίοτοουγθο (ἢ 
αοα, νῇοβε οτάἀϊπδησο ἰΠΟΥ τσ Γο Υἱοϊδίης ἰῃ 80 
ἀοίησ, Ηδησθ ὮΘ ἸΙ6ΓῸ βγβ ποίμίηρ ἈΒουϊ Ῥγο- 
Ῥϑεϑιγίηρ. ---Τ δὶ ὑπ6 56η.86 οὗ ρῬΓορτίοίγ γοχαυϊγοὰ 
ἃ τοϊηαῃ ἰο ὯΘ γαϊϊοά, 15 δῆονγη ὕγοτη [ἢ 9 Βροῃίΐα- 
Π605 ἸΘΑΘΗ ΠΏ σΕ οὗ δία Γο.---) .. ἢ ἢοϊ πδῖατθ 
{1861 ἴΘ8. ἢ γοῦ τδδῖ ἱΐ7 ἃ πιὰ ἢδνθ ἸΟῚ 
δαίσ, ἴ 5 ἃ βῆδιϑθ απῖο πίπι, Ὀπξ τ Παῖ ἰΐξ ἃ 
ΜΟΠΙΔΠ ανθ Ἰοηᾷ Βαΐν ἰδ 15 ἃ ΡΙΊΟΥΥ͂ ἴο 
8012--Το οὐδέ δὰ δοϑὲ Ὀ6 ὑἰγδηϑ]αίοα ποί δύδη, 
ΔΙΟἢ ἱτηραγίβ ἰὸ ὑπ6 ψ801]6 αὐοϑίϊοη 8. ρΡΘδίοΥ 
ΕἸ ρμαϑ8. [Ἃἢ τοραγὰ ἴο “" παίιγο,᾽᾿ {6 αποϑίϊοη 
τῖβεβ τ ποῖον (ἢ τογὰ 8 ἰο ὃδ6 ἰαἴκοη ἰπ ἴπ9 0Ὁ- 
εοῖῖτο 56 186, 85 ἀοποίϊηρ {86 οτάὰον' δηὰ αν οὗ 
πϑίατα, ΟΥ πη (8 6 δ. δ᾽] οἰ γ 8658, 88 ἀδηοίϊηρ (ἢ 9 
ἰμϑιϊοεῖνο ζδοὶ πρ9 δ ϑοπίϊπηοηΐβ, [86 δεν 
8686 οὔ Ῥτορυΐοίυ οχίϑιΐϊης ἴῃ ΟΥΟΥῪ ἱπαϊνίἀυδ], 
δ ΒΊΟΝ ΤΩΔῪ Πᾶν ὈθΘη ΤΩΟΓΘ ΟΥ 1685 δῇεοίοα 
ὈΥ δυϑίοτιμ δηὰ Βαδὶι, Το Ἰα ον ἱπίετργοίαίΐοη 
ἐλαποὺ 0 ΔΙ(οχοίθον Θβ Δ Ὁ] 8 6 ἔγοπι [ἢ 6 Ἰηθ68}- 
ἱπρ οὗἩἨ 6 ποτὰ, Βυΐ ἰμὸ ἔογιημον γίοϊὰβ χοοᾶ 
656, 88 ὙΘ υπἀδογείδη ἃ ὮΥ 10 Πότ ἰο ἀθποῖο ἰδ 6 
πΔίΏΡΑΙ οοππέξιαἰΐοη οΥ̓͂ ἐπὸ βοχϑϑ, δηᾷ ἐδ 6 το 6 Ὁ 
ξηοπὶ οὗἩ αΐγν ἴῃ ἰὴ 9 νψοδη. [ἢ οδδογνίηρ 8680 
εοηβεϊαϊίοπδὶιΊ, ἰοηδοποΐθθ, ἃ δἱχηίϊδοδηι ἰηὶ 8 
ἀοτίνοὰ 85 ἴο τηδὶ ἰβ Ὀδδείίηρς ἴῃ ἐδ 6 Ῥγοι 868. 
ἈξλοογάϊσΥ, ἴῃ σοπίτδδι τῖϊ 1(Π 6 Ῥτϑοίΐοθβ οὗ 8 
ἐγιοτ Ποδτ ἢ ϑηΐδτη οὗὨ [8:6 Θε ΥἸἶον (πη, 6 η Ἰοη ρα, 
δεῖν ρῥγεναϊ]ϑὰ, ἰβοσθ 888 στον ὉΡ διοης ἰμ9 

νεκεα. 16. δ δοποϊυὰθβ ΌΥ͂ δϑβουίΐῃς ἢἷ6 νη 
σαυβίοτη δηὰ {Π6 ουδίοτῃ οὗ οὐπον Ομ υΓοἢ 685, 85 δῇ 
ΔΏΒΘΥΘΥ (0 ἐἰΠο86 οομίθηίουΒ Ῥθορὶθ ὙΠῸ πηϊρὶνξ 
τοΐπδβο ἰο δοησθὰ 6 ἰῃ8 γδ᾽αλίγ οὗὁἨ "18 δυρυϊηθηίβ. 
-- Βαὶ  ΔὩΥ τδὴ δϑϑῖὰ ἴο Ὀ6 οοῃϊοεῖίου. 
--δοκεὶ ἀ068 ποῦ τηθ δ ἐποίϊπε, [ῸΓ {Π18 1468. 15 6Χ- 
Ῥγοβϑβοὰ ὈΥ τίν. δοκεῖ. [Ὁ ἸὭΏΔΥ Ὀ6 οχρὶαἰπθὰ 88 
ἀφῃοίΐρ ΟἰΠ} 9 "ἘὨΪΒΚΒ Π6 8 δὖ ΠἸθΟτΥ ἰο Ὀ6,᾽ ΟΥ 
88 ἃ ἀο᾽ϊοδίθ ἰὩΓ δὐΐον ἰμ6 ἔβδ οη οὗ 180 1,Δἐΐη 
θ᾽ εὐ  ὮΘΠῸΘ 6580 {18}}ν (86 ΒΆΤη6 85 ἐστίν. [Ι͂ἢ 
[86 δροάοβὶβ {86 θσρ ύθβϑϑιοῃ ἰ8 6} ρι'σαὶ, δηὰ νν 8 
ταῦ ΒΌΡΡΙΥ Βοῖηθ Βσἢ ῬὮγαΘΟ ἃ5 “Ϊἰϑί δΐπι πἢ- 
ἀετγβίδπα ἐπί,’ --- τ .---ἰΠδὲ 8, Ηἰτη) 86} δηὰ δὶσ 
Το] ον - Αροβί]οβ, δὰ ἐμοϑο οὗἩ ᾿κὸ βϑῃςἰ πηοπὶ.--ο 
ΒδᾶυΘ ὯοΟ δ} οὔδῖίοχῃ --- 8 αἀὈΘΒι ΟΠΔῸΪ6 
ΒΘ ΠοΥ ΒΘ ΙΏΘΔΠΒ ὨΟΥΘ ἰδ οσυβίοπι ΟΥ̓ ΤΟΙΏΘΠ᾽ ἃ 
ΒΡΡοδτίης Ὁηγ61104, }.8ὑ δηϊτηδάνον δα ΠΡΟΠ. Οὗ 
186 δοπίθϑηί ἰοῦ βη 688 ἢ9 8 δηςοἱραίϊϊης. Τῇ Ἰαἰ- 
ἴον ᾿πίουρτοίδιου βυΐΐ8 Ὑὶὶ ἐμὸ 86 οὔ (6 πογὰ 
ἐγγ6, νι Βίοι οἴ που 80 οὐ] δυρκοδὲ μοι οαρδῦ 
οὗ βοῖιθ Ψ2ουν β οὐδίοῃ δὰ ἴῃ ταϊπὰ, 6 (μὶπρ 
π8ὲ ἀο65 ποὶ βαΐϊ ΠΟΓΡα; διὰ 680 οὗ {δ 6 Ομ ασοθοα 
οὗἩ ἀοἄ, 6 δου]ά γΘΡΥῪ ῬΥΟΡΘΥΪΥ 580 ἰπαὲ οοῃίθῃ- 
ουθ αἰπραιίησ τὰβ ποῖ δ᾽ οσσοὰ διηοηρ ἰμθπι, 
πὰ νὸϑ σοί {πον σαβίοα. [8ϑυο ἴβ (π6 Υἱοῖν 
εκἰνθη ὈΥ͂ ΟΠ γγυβοβίοπι, (δ᾽ νυνί, Μοόγον, ἀο Ὗ εἰΐο, 
Διὰ ΤΊΔΩΥ οὗἩὨ ἰδ9 Ὀοδί τηοάθση σομητηθηίδίοτγα. 
Βυὶ ἴπ γτοραγὰ ίο ἰὶ ΑἸήογὰ τν9}} βαγϑ: “" ΒΌΓΟΙΥ 
ἵ πουἹὰ ὍΘ ὙΟΡΥ τ] ΠἸκοὶγ (παὶ Δἴον 80 Ἰοηρς 8 
ἰγοδίτηθηὶ οὗ 8 δυο ν Βα )θοὶ, ἐμ6 Αροβὲ]θ 



2.8 

Βμουϊὰ νἱηὰ ὕΡ Δ]}1 ὈΥ͂ ΙΏΘΥΘΙΥ ΘΟ ϑυγης 8 ἴδυϊί 
ΘΟΙ ΠΟ. (0 ὑποὶν ὈΘΒΔΥΪΟΥ ὁ 1818 δ ἃ οὨ ἃ]} {6 
ΟἾΒΟΥ τρδίζοσθ οὗ αἰϑρυῖθ. ϑυοῖ ἃ σϑπάοσϊης 
ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 [ηΩ6 Δἰ᾿ηοδὲ ἰο βίυ 02} (6 οοποϊ]υπίοῃ. 
Βυι ἔοσ ὑμ6 νοὶ πδτλο8 ὁπ {πα ΟἴδΟΥ δος, ᾿ἰ 
σου] Βθθ πὶ ἈΑΡΟΪΥ ἰο δἀπιὶϊὶ οΥ̓͂ ἃ αποδίΐοη, ἐμαὶ 
(6 ουδβίοτα το ἢ 6 ΘΓ ΑἸ ΒΎΟΥΒ, 088 [89 ὈΓ80- 
ἰΐοθ οὗἨ ψοδιθὴ ργαγίπρ ὑποονοσοᾶ. Ηδ ἰμὰ8 ουἱδ 
ΟΥ̓ 4}} ἔμτγί μον ἀἰδβρυϊδίϊοη οἢ (ἢ 6 τηαίϊοτν, ὉΥ δρ- 
Ῥοδ]ὶης (ο αΐνογβαὶ Ομγἰβιΐϊ δὴ υδϑαρο." ὙΠῸ (818 
ὙἹΘῪ ἀρτοο Οτοί., ΒΙΠνοΒ, Οἰβιι., Ηοάκο, δηὰ 
οὐἶθγ8]. Τῇ δ)᾽]υβίοι ἰο ἴ9 Οὐυγοθοδ οὗἁ αοἀ 
ΘΑΥΓΪΟΒ ργοῶὺ ΟΙΏΡ δὶ, ἃ8 ἀδοϊπῖνο οὗἨ 6 ρμοϊπὶ 
ἦ. ᾳυοϑίϊοη, δπὰ βμαὐἰπρ ὉΡ 41] βίυἰἴο. [ὑ ταῖσι 
Β6 βαϊὰ παῖ βοσθ ΔΒ ἃ ζοπυΐῃθ Οὐ 0}16 6]6- 
τη θηὺ Β6ὲ ἱῃ ΤΟρροδίἐϊοι ἴὸ ἃ βοϊἰ-ορ ἰοπδιθὰ ρδγ- 
εἰ συ] Βχω. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. 7λε επιίψ ἀπά αἰυετφὶίῳ ἐπ (λε Τιυϊηα δοοποπιν. 
Το βογογοίρη οὗ ἴ86 ΒοδυθΥ Κἰησάοπι 5 {Π 9 
ΒΟ ἯἜὮΟ 18 050 ὙΠῚ|Ὲ (6 ΕδιΒοΣ, δπὰ γε 88 αοὰ 
ἴον Ηἰ8 ΗἨοδά. Υἵϑα, 88 ἰο Οπὸ νῆο ἰδ οΥ͂ ἰδο 
ΕΆΓΒΟΥ, δηα ἀοΣΙγΘ8 8}} ὑἱμίη ρα ἴγοι (86 ΕΔ ΒΟΓ, 80 
88 ἴο Ὀ0 Δὺ]9 ἰο 58, “4Α1 ΤῊΪΠ6 ΔΓΘ6 τηΐῃο,᾽" 
6 δ ἀεροπάοσῃϊ οη ἐμ Εδίον, δηὰ αἰδιϊηρυΐβἢ- 
8Δ01]0 ἤγσοιῃ Ηΐπιὶ Ὀοίῃ ἴῃ ΗΐβΒ ὉΠ δπὰ ἰῃὰ Ηἰδ 
δα. }}γ.---Τ 9 Βδπι9 ἰδτν ΤΟΔΡΡΘΒΓΒ ἰπ (Π 6 Βα 8} 
ΒΡρίίθγθ. Ηδφυθ τ.88 18 [89 οἰ οὕ ΡΟΣ, δπαὰ το- 
δ 8 ἀορομάθηϊ οὐ ἰπμ. ΤΈΘΣΘ ἷ8 {86 Βϑῖωὴθ 
Βυτηϑ  Υ ἱπ Ὀοΐδ, δπαὰ ἐμ βδιὶὸ Ὀϊνῖπο ᾿τΐθ ἰπ 
Ὁοΐ. Βυϊ 86 1(ῃ)9 οηδη ΟΥΙΣἰΠΔ}}Ὺ ἀογίνοα ΒΟΥ 
Ἐ116 ἔγοτῃ {86 πιδῃ, δῃηὰ Βο ἰ8 βυδοτγαϊηδέθ ἔο Ὠΐπὰ 
ἴῃ 811 π 6 χο]αἰοπδ οὗἉ 1116, θεΐῃρ στοδίοα (0. ἷπι 
δηΠ ἀδείρποα ἰο Ὀθ ἷ8 ΒοΙ͂Ρ6Γ; 80 ᾿ΣΚοννΒθ πὶ (ἢ 6 
δρ᾽ εἰ 8] Βρθθσο, ἴῃ πὸ ἀοτιαὶπ οὗ αοἀ᾽Β ΟΒΌσΟΝ 
ἷβ οΔΠ βυὺδογταϊηαίθ ὁ 8π. Ηδγζο, ἴοο, 18 1 
ὑμ6 118 οὗ ἐδ τῶδῃ ἱβγουρὶν νοι (6 Μοχὰ ῥυὶ- 
ΤΩΔΡΪΥ δοῖβ. Μϑῃ δἃζὸ ἰδ ὈΘΔΤΟΥΒ οὗ ἐδ Ὠιὶνὶηθ 
τΘΒΒαρα; {ΠΟΥ͂ ΡῬτοοϊδίτι {86 Ὀινίπο γα ἢ, δὰ ὈΥ 
γἰγίυθ οὗ ἴὁ Ὀοροῖ ἃ βρ᾽ σι 4] 118 ἴῃ οἰ γ8; βπὰ 
(807 τὸ 6 βΒῃθρθογὰβ 10 ἔοϑίον ἰδο ᾿1ἴ9 ἐδ 8 
Ὀεροίέοη ἰπ 18 οα γαγὰ ἀθυθὶ ρθε. Απὰ 88 ἴῃ 
ἷα ἀοἷῃρδ ἀπὰ πιδηδροιηθαὶ ὑμ6 τη ὐοδίγ οὔ Θοἱὲ 
15 τοβοοίοα, 80 18 {88 σΙΟΣΥ οὗ ᾿ζδῃ γεοβοοίοα ἱπ 
ἩΟΙΒΩ, 8Π4 ἰῃ ον δοὶϊν 1165 ἰἢ 80 18. 85 880 δοίβ 
ὉΥ (6 δυΓ ΒΟΥ δηὰ Ῥόνοσ οὗὨ (9 πιδῃ τηου]ά- 
ἰὴ, ἰπἰονιαϊηβ δηὰ ἰταϊηΐὶηρ ὑπὸ 116 τοοοϊνοὰ 
ἴγοῦὴ Ἀἰπι, δηα τυ] ης ἰπ 86 Βουβοο]α βοὶ ὮΡ ὉΥ 
Ὠΐπὰ, ἰ0 οΥγάοσ, Θοη8601] δηὰ οἀποδίθ 1} ΠῸΣ 
ΟὟ ΒΡΙΘτο. ΤὨηΐϊβ 5 ἃ ἱκομυΐηθ ὙΟΠΙΔΏ] 688, 
νοῦ πιδηϊοβίβ 1.86} ἴῃ [μ:6 σοηδίδηϊ οοπδβοῖΐοιβ- 
688 οὗἩ δ 6ἢ} 8 ἀοροῃάθῃοθ ἡ 810} ΘΥΘΥῪ ὝΒΟΥΘ ζ0]- 
Ἰονϑ ἐμ πιδη, ν Βῖ0}. Τορασ ἀβ δΪ8 τϊη ἃ δηὰ υ]}} 
88 ἰμ σγουπὰ δηὰ συ]ὲ οὗ ΒΟΥ δοίη, ἩΔΒΙΘμ 18 
ΠΟΥ͂ΘΥ ΟὈϊγαδῖγο, δστορδῖθδ 0 ἔπποίϊοπΒ ὈΘ]οηρ- 
πᾳ ἰοὸ (86 τῶδῃ, 8ηα αἰ ννϑδΥβ Ὑ6ΔΥΒ (ἢ 6 ΒΡΌΘΑΓΔΏΟΘ 
οὗ τηοάοβίυ διὰ ἀθοοσῦμλ ὙΒΔΊΘΥΟΣ ΤΩΔΥῪ ὈῸ ὑδ0 
Ῥτουδιἕἶηρ ζδβιΐοη οὗὁὨ [86 ἰπι68. 

Βυϊ 88 'π {ἰπ παι γὶ ΒΡΏ6ΓΘ, δὴ τ (ἢ 4} ἢ 18 
ἔγοθάοπι δῃὰ ἱπάδρϑοηάοποϑ, ἰβ ἰῃ ἑαγη οοπαϊιϊοποα 
ὌΡΟΣ ἐμ 9 ψοϊηδη, ἀογί νης 18 Ἔσἱβίθῃο9 ἐΒτουρἢ 
ἮΘΡ; δηᾷὰ 88 89 τόδ ὙΠ} 8}} ἢ18 ἔγοθάοσῃ σδηηοί 
ἐδοϊδὶθ δἱπιθ6}} ὕγομλ ἐμ τνοτδῃ, θυΐ 15 ΟὈ οα 
ἰο μὰ ἴῃ πον ἰ86 Θοπιρ]οπιοηΐ οὗ δἰ 016 Ὀεὲ ἢ 
δηἃ οχίβίθῃσθο, 850 ἰδ ἐϊ ᾿ἰἰκοννῖδο ἴῃ (8.6 ΒΡΒΘΥΘ οἱ 
}ν 18 Ομ τ ἰδεΐδη 116. ΑΒ ἐπ ψοιδῃ ΟΥΑΙ ΠΑΡ Υ ἱτ- 
ῬΆΥΙΒ ἃ ΒΑ] υἰδτν δηὰ σοδηΐϊης ἰηδυθποῦ [0 Τη8 ἢ 8 
ΣΔΟΣΟΪ δηεὶ βοοΐδὶ ᾿ἰΐο, ἐθιροσίηρς δὶ διγθησί 

ΤῊΕ ΕἸΒΚΒΤ ΕΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤγΠῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΛΝΒ. 

στ ΟΡ 1] άπο88, δ δ ἀΐηρ ΠῈΡ οἰδϑίΐσ ροπ οΣ 
ἴο αἷἰ8, πὶ ἐμ ψῆο]6 Ὀαδίη 988 οὗἩ οἀποδίίοη ; 80 ἴδ 
ὧι κα νγῖθο 1 {πὸ βρί γι] 6. ΑΒ δὴ δοὐϊάθῃποθ 
οὗ υϑδὶ Βδο '8 δῃὰ οδϑῇ 40 ἤδγθ, ἴ1ἷοὸάό, ὅδ Ροϊπὶ (ὁ 
6 ᾿ῖγνοβ οὗὁἨ τοϑὴῦ ἀἱοιϊηρυϊδῃθα τηθρ ἴῃ (δ9 
κίπράοῃμ οὗἩ ἀοα, γὙο αν ονοᾶ ἐπ ὶν ρτϑδίπμθβα 
ἰο ΜἘΠὲῪῚῸ δηὰ ρίουβ τῃηοΐοσβ. 1 οὐ ἐμ οπ6 
Βαπὰ ποιαδη, ἰῃ 06] ΟΡ τῦῖϊ ἢ τὰδη, οδἱαϊηῦ 
1Βγουρ ἢ δὲΒ ΠδΌΘΏ60 ΘΆΘΥΘῪ δηα ὈΟ] 688, ΡΟΎΤΕΣ 
δορὰ ἱπάδροπάοδοο, ἔσοοάοταῃ δηἀ Ὀχοδαὰί οὗ οὸ- 
γϑοίοχ, ὈΥ ΔΘΒΏ8 οὗἨ Ἡ8ΘῚ 880 18 ταϊδϑὰ δου 
ΒΕΡ παίυγαὶ δἰδὶθ πὶ ουῦ ἱΏΊΌΤΥ ἰ0 ΒΟΣ ζδσαϊπῖηθ 
αυδ) ἶοϑ, δπὰ 18 Ὀσουρην ἴἰο Βῆδσο ἰὼ δ. Ὀεΐης 
πίπουΐ δἰιοσίηρ, Ὀὰλ ΤΑΙΒΟΣΡ ΘΗΒΟΌΪ ΩΣ ΒΟῸΣ τὸ- 
ἸΏΔὨΪΣΏ6ΒΒ; 80 Οὗ [86 ΟΥδοΣ μαπᾶ, ἐβγοῦρῃ ἰδ6 
ιυϑθυθηοο οὗ πνοιηδη, (16 δηρυϊασιν δα βΒδΥρ- 
Π688, ὑῃ9 ΒΔΓΒΏΠ658Β δη ἃ Βίγθηρ οὗ (86 τηδϑοὺ- 
Ἰπὸ πδίασγθ Ὀδθδοὰθ βοϊιωκοποά, δηὰ δοαυϊτε ἃ 
Κομ ομοθδ δηὰ ρσύδοο, ὙΜ1ῸᾺ τι πβουῦ ἐπ᾽ατίησ 
δἷβ ἔσὰ9 ᾿τϑηϊίημοδβ, δύοσηδ δηὰ ΘΏΠΟΌΪοα ἢΐδ 
Ὑ8019 6. Απὰ Ὀοὶδ ἐϊ680 οἴδθοίβ δῦὸ δϑϑῦ ἰὼ 
(μοὶ Ῥυγοϑὲ δῃηὰ Ἀπἰχιβοδὲ Ζ20γ8 πὶ δῖα {86 
Βρθογα οὗ Ομ γἰβιϊδηϊγ. Απὰ [1ἢ {}}}8 ΒρΘσα 8]0Π68 
15 δ 8ΌΪ6 0 δϑϑοχί δῃὰ σϑαῖὶὶσθ 'ῃ ἃ ἰΣΌΪῪ τηο- 
τὶ ὙΔΥ ἷ8 ῬΓΟΡΟΣ Ῥοβί(ἴουῃ δηὰ ἱηθαθποο, ἴοσ 
Β6γΘ ΒΘ 888 ΟἸιγὶβὶ 88 εἷ8β Ηοδὰ. Ἀγ (δ τωδδῃϑ, 
αἶ8ο, ΔΥΘ ἴ6 τοϊδίϊ 5 οὗ (6 αἰνῖπο δὰ ἐμὲ μυ- 
ΤΏΔ ΒΡΏΟΣΘΒ ὈΓΟΡΘΥΙΥ τηοαϊαϊοα. πῃ 8 σοσίδιη 
860η86, ΟἸιγῖδι, (6 ὅοι οὗὁἨ Θοά, ἐμοὸ Εἰχβέ- θοσῃ οὗ 
84}} οσγϑδίῃγοθ, ἰπ δπὰ ἱβσουρῃ ποσὰ 4}} ἐπί ρο 
ὝΟΤΟ τοϑδάθ, 1η9 οΥἱρίῃμδὶ ἰθδρο οὗ αοά δῇεγ 
νἰο 8 Μ͵Ὸὼ8 Τδδϊοποα, (89 ῬΓΪπΙΘΥ 8] αἸΟΣΥ 
οὗ ἀοὰ οἵ νοὶ ὨυπΔ ἢ ΡΊΟΥΥ 18. Ὀυΐ 8 ΓΑΥ, τουδὶ 
ὃ6 οσομδίἀοτγοά 88 ἰμ6 ΗἨοϑδὰ οὗὨ ἰδ πιϑῃ, ἱπ 8]}} (86 
ΒΡΒΟΧΕΒ ΟΥ̓͂ ΘΑΥΓΌΪΥ 116, ἔγοτῃ (9 εχ πηῖης ἴο ἰδ 6 
ερᾶ; βηὰ 4}1 σὰ τρϑῃ] 688, 08 1(8 εἰονδεϊης 
ἰμθυθποθ ὉὈΡοΝ ἰμ6 Θμαγδοίου οὔ ΜΌΟΤΏ8Π, τυδὶ Ὀθ 
τοίεγγοα 0 Κ ἰο Ηἰπὶ:---ὐ)υδὲὶ 88 ἴῃ 1|κ6 ΤΏΒΏΣΠΟΣ 
(μ6 τοσορυϊνὴν δηὰ Τοσγιλδίΐνο δου λυ οὗ ἐδ6 πὸ- 
Δ ἢ, 8πα ἰἶιο ἸἀΘὨΛ ΠΥ οὗ {80 ὑνο-ζ0]ὰ 116 ἢ το δτ- 
τίαρο, 18 στουπάθα ρου ἐἰμο αἰνῖπο δοὶ ἐμαὶ δα 
ἐμοπὶ ρδυίδιζοσβ οὗὐἠἨ ομ ΘΟΙΏΙΩΟΝ Ὡδίασο. Απά 
οί 8689 ἃτϑ (ΥὉ}}} τοδὶ] σϑὰ ἴπ {Ποἷν ταυϊα 4] ἴπ- 
βαδηοοϑ ἰῃ ΟἸ τ ἰ β Δ ΒῚ ἐπ ἐμ ΒΡ Ρο οὗ γοάθερ- 
ἰἰοη τ ιΐοι 88 Ὀθ6π του ρΒὺ οὐυἱ δηὰ ρμοχίοοιϊοά 
ὌΥ [89 ᾿ποδιπδῖθ ὅοη οὗ 6οα. Ηθσο {86 τοδῃ ἀδ- 
ῬΘημαΒ οὐ Ομ τὶδὶ Ὀγ ἔδιί, δὰ ἀογίνοθ ἔσο ἯἩΐδ 
ΤῸ] 688 ΡΟΥΟΣ, τ ιϑάοτη δηὰ ἰουὸ, Ἡ ἴσῃ ΘὨ 8] 
ἷτα 0 ῬΥΟΥ͂Θ 8 ἰγῦ6 ΒΌΡΡοΣσὶ ἴον 6 νοι πὶιῸ 
888 θθ6ῃ γχοἀροτηοα Ὀγ (80 ϑδθ Ογὶβέ, 18 ὑπὶίεά 
11} ὐπὶ ἐπ ἔδλι, δηὰ 8 ἰδθῃ ἱπίο ροσβοῃδὶ 
δοτημμηΐοη ἩΪΓἢ ἶτω, ἱπιρανιϊπς 0 ΒῈΙ τὙδδὲ ἢθ 
Βδῶ γοοοϊγοὰ ἔγουυ) ΟἸγτὶδί, δῃὰ ἰῇ {πὰ ]Ἰονα οὗ 
ΟὨτὶθὶ, τῆοὸ ζῶνὸ Ηἰτ 6 Υ ἴον ἔμθῶι, ἀογοίεβ δΪΒ 
Βίσοη κί δὰ 6}} ἢϊ18 αὐ} 1168, πα 80 ἰ6δὰβ ΒΟΥ 05 
πον 1 ἰπθυθποο {πδΐ 8}10 8 ἀδ᾽}γ βιίσο᾽: αὶ εηο 
γουρὰ πὸ ἀἰνὶμο στδοὸ ἀοτγὶ γοὰ ἐπτουρὶ το, 
δηῃἀ 80 Ὀθοοπιοβ, ἢ ἰυτῃ ΤῸΣ ἶσα, δὲ ἰδὲ 886, 
δοοογάϊης ἰ0 ΠΟΥ ΟὟ ὙΔΥ 86 ἀεδίϊηγ, σϑῇ Ὅσο, 
δὰ οὐσιί ἰο Ὅδ6 ὈΥ τΥἱτίιθ οὗ ἐπ18δ βδία ἀϊνὶπθ 
11{6--ἃ χὰ Ομ τ βεϊδη τ ϊΐθ, ἃ το σὶ 8 ]9 ἢ. 6}Ρ--- τ δαὶ 
ἴον δῖα πη αοἀ. 

[2. Φτεδε 'ἰβ ποὶ ΟὨἸΥ͂ δῷ δτίϊοϊς οὗ οοσεΐοτί πὰ 
σοπγθῃΐθηοο, Ὀαὰ( 6'8ο0, ἴῃ 18 οὐαί μδὶ ἀθδίση δηὰ 
0.80, 8 8 δγῃιδοὶ: 1, Οἵ οὖσ ἔ]]θὴ δβίϑιθ---Βοιοϊζοη- 
ἱηρ β'ῃ δῃὰ βιδθθ. 2, Οὐ βοχ---αἰδιϊ συ βίης 
Ὀοΐνψοθη δ δῃὰ σοῦπ. 8, Οὗ τδὴῖ δηὰ βδίἊ- 
(1οπ---ἀοοἰ σαί ὉΥ ἰδ βροοΐδο αἰ ογθσοδ ἰδ 8 
Ροβι τ οὴ8 τ ἢ ΐοἢ ῬΟΥΘΟπ8 ΒοΪᾷ ἰῃ 116. 4, ΟΥ̓ οι8- 
Τϑοῖοσ διηῃὰ βοῃ(τηθηῦ--οχρτοδδίηρ ἴῃ 18 δίγ]6 πὸ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 2-16. 229 

ῬΘΟΠ  ν ε168, ζοοὰ οὗ Ἀδά, οΥ̓͂ (9 ὙθΑτΟσΣ. [Ι͂π 
δουϑθα 6 η66 Οὗ [πΐ8, (8 ΒΥπὶὉ0}15 οδανδοίου, ἰΐ 
ὈδσοΙη68 ΘΥΟΓῪ ΟἸΡΙΒβιΐδη ἰο 6 ραΥ συ ΪΆΥ 88 (0 
[88 τῶ. οὗ 15 ἀγΓ688, δῃὰ 866 ἰὸ ἐΐ ἰμαΐ 1ΐ ῥσο- 
ΡΟΓΙΥ ΘΧρΓθ8568 ἰμδ6 Ῥοβίϊϊοηῃ τ σὰ 6 ΟσσῸρίο5 
ἴῃ βοοϊοίγ, δπὰ ἰὴ {86 Οπατοῖ οὗ αοά, Δηά (δαί 1 
ἰπάϊοαίο5 ἰποϑ6 αυδ) 168 ΟΥ̓ ΟΒΑγδοῖοσ Μ ΈΙΘῺ ἱ 
θοδοπιο8 Εἴτα δἰ γα γ8 (0 σὨΘΥΪ8 δηα τη ϊοϑί. 
ΤῊΪΒ ΤῸ]6 ΔΡΡ᾽1659 δἰἶκοὸ ἰο Ὀοῖϊὴι βοχοβ, δηὰ οὐχὰὶ 
ἰο δ6 ΠΥ σοπβίἀογοα ὈΥ ΟΡ βιΐδη8 δὲ (Πἰ8 ἀδ νυ, 
πΠ6Ὼ (6 ΡΓΟΡΘΏΒΙ(Υ ἰ8 80 Βίγοῃρ, [ῸΓ ΟΡ  Υἱπς 
αι} (ἢ 6 Τα 5] δ οὗ ἃ του], π δίοἢ,, ἴῃ Τοτροι της 
Θοὰ, ἴθ ἴοο δρίὶ αἷ8ο ἰο ἰρῆογο δηὰ υτυἱοϊδίθ {86 
7.8. τοϊα(οπ5 6] ἃ ὈΥ͂ πιθῆ δπὰ ψοῦλθῃ ἴῃ βοσίοίγ. 
Αὔογα 411} ἐδ η σε οὐρὰ “6 ΟΠ θη Ῥτοΐοββίηρ κοά- 
Ἰΐπθ88 ἰοὸ δάόοτηι ὑμοτηβοῖνοβ ἱῃ Ἰτηοάοδὲ ΒΡΡΔΓΟΙ, 
πὰ ΒΒ δλθ- βοοποββ δηὰ δοῦγίοίγ,᾽" τοδὶ διϊπρς 
ΔΡΠΥ ΘΥΟΓΥ ἔβϑιιϊου ἰδὲ ΤΩΔΥ ῬΤΟΥ͂Θ Οἱ 6 8 ἀ18- 
ΒοποΡ ἰοὸ {ποθ Ἶ γ68 ΟΥ 8 ἰθιηρίδίϊοη ἴ0 τ2ΔῺῊ]. 

[8. Ναίμτε απά ΟἈτιδιἰαπίν. Βοῖὰ οτἱ σἰ παρ 
ἷπ (86 Βδῖηθ αοἂ, δρρϑδὺ ἰπ ρουΐθοϊὶ ΠΑΓΠΊΟΙΥ. 
ΤῸ Ἰατνα οὗἩ πδίυσο σοηᾶτῃ (Π6 ἀϊσίαίο8 οὗἩ ΟὨγ6- 
εἰδηῖν, δπὰ ΟὨ τ βιδηἶ  ϑοσδορίβ, δος Π θη 1οαο 5 
δηὰ βδαποί 659 ἰἢ9 ἰθδο 58 ΟΥ̓ παίυγο. [Ιἢ τὨΐβ 
τ 8] ΒαΡροτὶ νγὸ ὅπα οὔθ ουὐϊάοῃοο οὗἉ {89 ἴγυἢ 
οἵ τονε δι! 9}. 
[4 Το Νὸν Τοβίδιπθηὶ σομβντηβ ἢ 6 {ΥῸ ἢ οὗ 

(8ὲ ΟἸΪά Τ᾿ οδοίαπιοπΐ, οὐθ ἴῃ ἴθο86 ῬΑ δ] Δ ΥΒ 
Ὁ 168 ἢ 85 Ὀδοη ἰο00 τοῦσὰ {86 ἴδϑῃΐοῃ (0 ἀϊ5- 
σΡΟΪ 88 ἃ ἸΏΘ ΡΟ γ ἢ ΟΥ̓ Δ᾽ ΖΟΥΥ. ἴῃ γοίθυσὶης 
ἴον Ῥτοοῦ ἰο ἐδ ἴδοϊβ οὗ 6 ἰβίοσυ οὐὁἨἁ ἐδ οΥὔϑδ- 
ἰἴοα, ῬαῸ] ἢ Γὸ Θδίδ Ὁ} 1868 8:6 τα ΣΙ  γ οΥ͂ (86 
Μοβαῖὶς παγγϑδίΐνθ ἴῃ 8}} 1.8 ΠΡ] 658. [ἰ 15 ἰπι- 
ῬΟΒΒΙὉ]6, ἱμβουοίογο, ΤῸΣ ΔΩΥ ΟἸγἰβι δ νμῃο Ὁο- 
Ἰίενοβ 'ἰη ἰδ ἱπβρί γαιϊΐοη οἵ μ9 ἀροβί]θϑ, ἰο ἀου δὶ 
ἴι6 ἀἰνίπο δας ΒΟΥ Υ οὗὩ 80 Ῥοηίδίθασι, ΟΣ ἰ0 6οη- 
ἤπο (δ 6 ἱπβρί γαϊΐοι οἵ ἐμ δηοίθηΐ ψυὶ 6 ΓΒ ἴο ὑπ  ὲ Γ 
ἀοοίγη8] δπὰ ρσϑοορίνο βἰϑεθιη θη]. 

[6. Το δαιϊδπονὶιν οὗ (86 ΑΡΟΒι168 15 {89 δπὰ οὗ 
ΔΟΒΙΓΟΥΟΤΑΥ. ΤΟ δῦρυο δραϊηϑί ταὶ (ΠΟΥ͂ ὮδΥθΘ 
οεἰ Δ Ὁ] 5 οα 18, ἱΒβογροΐογο, ἴο ΒΟ ἃ σοῃίθῃϊουβ 
δη γοὈ 6] Ἰοὺ βρὶτῖϊ, ἐμαί, ᾿ηβίοδα οὗ Ὀοίης Γοδ- 
δουοὰ πὶ, δα Ὀθδὶ Ὀ6 Ἰού 4106]. 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑ ἢ. 

ΚΕΤΑΒΕΚΕ:---ὕον. 2. Α8 ἃ ἴδίῃοσς ἰοναγὰ ἢΪ8 
ΘὨ ἃ, 8ο ἀοδϑ8 8 ζδι(π 1] πα πἰδίοσῦ ἰοισαγὰ 818 
ΟΒΌΓΟΝ υ86 4]] τη68}8---Ὀγαΐθο δη ἃ σΘΏΒ0Γ6---ἴο Ὁ 
ὈΓχίης ἷ8 ὨΘΆΓΘΟΓΒ ἴ0 ροοάποββ Ἀπὰ ῬἱϑίΥ (ἷν. 
14; 1 ΤΉ οαβ. 1ὶ. 11 46.).---βᾺ5 λι0Π0] Τοΐη δίουϑ 
ΤΟΙΘΙΏΒΟΙ (πον ῬΘΟΡΙ6, ἰ0 ῬΓΔΥ 9ῸΓ, ἴοῦθ δηὰ 
ΒΕΓΤΘ ἰμοπ, 80 ΒΒου ]ὰ [09 ῬΘΟΡΙΘ ΓΘ ΘΙ ΌΘΥ {πον 
ἸΑΪ ΠΙΒίοΓΒ, [0 ῬΓΑΥ͂ ἴον, αϑϑίβὺ δὅπὰ μὶνο δορὰ ἰο 
(δοῖν Ἰοββο 8.---ὕ ον. 8. ἘῸΥ ἃ ΒΑΡῪ τηδυγίαρο, ἰΐ 
8 οββϑηία], 1, ἐμαὶ {9 υβραηὰ δβδοκπονϊοᾶρο 
Ὁ γῖδὺ 85 ἷβ ϑδα, δὰ σὰ] ἴῃ Βἷβ βρὶγὶϊ; 2, (μαῦ 
δὲ Ῥγόυα ἰμ6 μοδὰ οὗἩ ἴπ6 νἱΐδθ ἱπ ἴδοί, γοί ποῖ ἴῃ 
ΒΌΟΝ 8 ΨΑΥ 88 ἰ0 ΑοΒίτΟΥ ΒΟΥ δοῦΣαΑμο δηὰ σοηῆ- 
ἄεσποο; 8, (881 ἰ86 νὶΐο δοκπον ορκο ον πυβρδπὰ 
88 ἴον ἢ684---ηοὐ υπαοτίδκίης ἰὁῸ δοὶ 88 ᾿ηϑβίοσ. 
--εν. 4. ἴῃ Ρυ]16 ῬΟΥΒΒΐΡ, 88 4180 ΘΥΟΣΎΨ ὮΘΓΟ 
6166, ΟἸγἐβεΐδηβ οὐχδὲ ἰο Ῥγόβοσνο ἀθοογαμι 80- 
οοτάϊηρ ἴο Θβίδ Ὁ] 18 0ἃ υὑϑαρο8 (ἔχ. χίχ. 10, 11). 
--βρχυνεε: ἴἰ 5 ἱπουτδθηΐ οὐ ΟὨ θυ ϊδηδ πῃ 41] 
(πον τοὶ χκίουβ βουνίοθϑ ἴο ἱῃάϊοαία ὉΥ͂ ὑμοὶγ 8Ρ- 
Ῥοᾶγδποθ δηα ἀΟΙΠΟΒΠΟΥ ἃ ΓΟΎΘΓΘΏΘΘ [ῸΓΣ {Π6 ΡΓΘ- 
ἕθποο οὗ 6 ο4--πιδη ρα τ οιήδη σοπαποίϊηρ ἐπ οτὰ- 
ϑοῖγοβ δοοογαΐηρς ἰο {Π6 αἰνίπο ἱπίθην ἴῃ {πον 
σγεδί! οη.---ΗἨΕΌΙΝΟΕΒ: ΑΒ ἀοα δπὰ πδίυσο ᾿ᾶνθ 

αἰδιϊηρσυϊθηῃεα οὔἶοο8 δηα Β6Χ68, ΒΟ ἴδυθ {ἢ ΑΥ̓͂ Α180 
ΒΡΡοϊπιοα αἰ δι! ποῖ] 0}85 πὶ Ρρατσϑὶ δῃηὰ ἀθιποδθου, 
ψἶ ἢ} δμου]ὰ Ὀ6 οὐβογυρὰ βοσογαϊηρ ἰοὸ Ρυ]Ϊσ 
ουϑίομι, δὰ 80 88 ἰο δυοϊὰ οδθποθ (Πθιυϊ. χχὶϊ. 
δ).--ῦεν. 6. Νοῦθ διου]ὰ δ᾽]ον {πϑιηβοῖνοβ ἴὸ 
6 ἤοτοθα ἰο ἀο ἐμαὶ ψδίοῃ ἰΒ ροοὰά. Πρ 
οὈοάϊτεηποο ἰ8 σαὶ ρΡ᾽ο 8868 (οὐ.---ἡ ον. 8. Βοβμοϊὰ 
186 τϑάοπ οὗ Θοά ἴῃ διϊὶπρς δ δὴ ὑγοϊηδῃ ἴο 
{86 Ροβὶἐΐοη ἀοαεὶ σηοά 700 ᾿μτὰ ΒΟΥΘΥΘΙΪΥ ἢπ ΤΠ δΓ- 
τίοξο.--- ον, 9. 10 8 ἃ ρουυογδίοη οὗ ἀοα᾽ 8 ογὰϊ- 
ΠΆΠ6Θ, ΒΘ ἃ ΜΟΙΊΔΏ ὈΒΌΓΡΒ ΔΌΪΒΟΥΪΟΥ ΟΥ̓ΘΤ ΠῸΡ 
υϑοϑη, ΟΣ ὙΠΘ ἃ 28}, ἵἴγοιῃ ἴοπα εἴοοίίοη, 
ΒΘΟΟΙ6Β ὑδ6 δἰαῦο οὗ δἷ8 ψ]76.-ΗἘν.: ΑΒ (86 
Ἰογὰ οὗἨ [86 Πουδομοϊ ἃ, πιδῆ πηυϑὺ Ἰγθ Ρ ὉΪ8 Ρ]86ε, 
Ἀπα Π6 δοιῃΐΒ 8, στοδὺ τηΐβίϑδκο τ] 6 ΤΓοΙῃ ἈΠΥ͂ 
δία α οσοπδοϊ ἀογδιϊοῃβ ὃθ ἔθ υΒ ἃ δυο σοηίγαοί 
(δὺ τϑαυΐγοβ πη ἰὸ γίοϊὰ δ18 ρῬοβίζΐοῃ. Ὑοὶ 
“ἅν 6}} τ ὶ γοῦν ῖγνο8 δοοογάϊηρ ἰο Καον]οᾶρο᾽ 
(1 Ῥοί. 111. 7), δὰ ἰθῃμἀΘΓΉ 688 88. “ [6}]ὸνν Ποῖτδ οἵὗἁ 
(89 ατδοθ οὗ 110. ὁπ ὑιιο) αοἀ 84 οηϊοϊποὰ 
ΟὈδαϊθῃοθθ 88 8 Ῥγδίβο  ΟΥὮΥ ἀπίγ--- Β16 ἢ ἢ 88, 
ΒοΟΎΘΥΘΥ, βίησο {η6 [81] Ῥγονϑὰ ἃ ΟΓΟβΒ ἰο (09 
γγοδὶς δηαὰ ἃ υϑχλιοῃ ἰο {86 υγοροποσαίο.---Ἶ θ᾽. 
10. Α ἄγοαϑ ἀδδίριδα 00. {6 Ὁ8]}- τοῦτ 8. υἢ- 
βυϊίεὰ ἐο (Π6 ἢουβϑο οὗ αοά, ψἤογα ἰΐ Ὀδοοταοί ἢ 
ὙΟΠΔΘῊ 0 859.π|6 ἃ πιοάσεϑί δἰἰΐγα, 7 ποῖ ἴον (Π9 
ΒΑΚ6 οὗ ἴδῃ, γοί αἱ Ἰοδδί [ὉΓ (110 8816 οὐ 9 8ῃ- 
ξ6}8 Ῥτοβοηΐ ὑβ6 το, δῃα ἴ0Γ (86 δαϊκο οὗ αἀοα, 8ο 
85 Ῥυοιιϊβοα ἔμογ ἰο σοηθ δηὰ ὈΪ6868 ΗΒ ρθ0- 
ΡΙ6 (Εχ. χχ. 24).-τ΄Ἷον. 11. Μδῃ δηὰ ποιηδῆ 
Βδγθ δῇ δαυδὶ υὐχὺ ἰο (86 εἰ πάοαι οὗ ἀοἀ ; ἐδ ο 
Βηῦο ὈΘ6ῃ τοαἀφοιηθα αὐ δὴ θημαὶ οοβῖ, πὰ πᾶν 
ονιδίη ᾿ἰκο ] ββοάμθϑο: ὑμογοογο ἰοὺ ποὺ πῃ 
Ρἰυτσλα Εἰτηδο] Γ οα ἢΪΒ ΒΌΡΥΘΙΏΔΟΥ, ΟΣ ῬγΟΤΉδὴ ἔθοὶ 
ἀϊδατδοθα οἢ δοοουπὶ οὗὨ Π6Σ βυ Ὁ) οί  0ῃ.---Ὑ 6 Υ. 12. 
Οπγὶϑὺ Η 8617 τν88 Ῥοση οὗ νοϊϑῃ; ὨΘΏ6Θ Π6ἢ 
βου ΒΟΠΟΥ δηὰ ἴον (μοἷν τίνοβ, δηἃὰ τνΐνο68 ἢοὲ 
Ὀεσγυᾶρο {ποῖν ΒΌΔΌΘμαΒ ἐμοῖς Ἰογάβῃῖρ. ΑἹ] 
(81 58 τὸ οὗ 6οἀ---τηδη δῃὰ σψοδῃ πα (μ6 Ο0Υ- 
ἀϊμδησοβ γορυϊδιίηρς ὑποῖὶρ τοϊαυοπδ; ΒΘη60, (0 
Ηΐτα ὈΘ]οΏ 8 6 ΒΟΟΣ ἄυθ, ἰπ 8}1 Βυτι ΠΥ δπὰ 
οὐοάϊΐοποθ. Ἧ μαὺ ἰβ σοι }ν βου] Ὀ6 ουἰϊιἐναίθα, 
Ὀδσδυβο γγ6]] ρ᾽ολβίηρ (ὁ Θοὰ πο 1688 ὑμΒδῃ ἴο πιδῃ 
(ΡΆΠ]. ἵν. 8).--τνον. 16. Πομρ Βαῖν 'ἴ8 Δ ΒΟΠΟΣ [Ὁ 
8 ΟΙΏΔΗ ; Ὀπί Β6 Βῃο)]ὰ ποὶ ῥγουαν ρᾶγδὰο ἰξ : 
ΤΑΙΒΟΥ ἰΐ βιουϊὰ Ὀ6 ἰο ΒΟΣ ἃ βίμη οὗ βιυῦ)θοίΐοῃ, 
δια ΒΟΤΥΘ [ὉΓ 8 σουϑυϊηβ.-- ὸγ. 1606, ΤΥΌΘ σμΌΥΟΘΣ 
ΤΟΙ ΟΥΒ 1] ΠΟΥ͂ΟΤ οοπιμεῖ ΟΥΠΟΤΒ (0 βαορὲ 
ὑπο ῖν οὐσῶ ΟΡ πΐοη5, ΒΟΎΘΥΘΥ γ61} σγουπαθα, ΠΟΥ 
πτληρὶο δοουΐ ἰποπὶ; δ} ΨΜ|}} αὐἱοι}γ Ἰοὺ τ δη- 
Εἴοτβ ῥΡᾶβ8 δῃπὰ ]θαῦϑ ἔμότα (0 ἐμοὶῦ ΟὟ Γοδροπδὶ- 
ὉΠ. 

ΒΕΒΙΕΧΝΒ. ΒΙΒΙΙ :--τ, ον. 2. Ηδ γ͵δ0 ν}}] σηδΐῃ- 
ἰαΐπ (6 δρίτὶὶ οὐ Ομ τ β δε ἴῃ 118 ἐπί ρΥὶγ, νν}}} 
8ῃον ἰὺ οὐϑὴ ἴῃ 1{{110 ἰΒὶηρ8.--- ον. ὃ. ΑἸ} ὑγῖιθ 
οὔ ον πδ8 118 ἐουπάδίϊοηβ δΌΟΥΘ.--- 6 αἰδί 1 ο- 
(ἰοῆβ ψῃϊοῦ αοα 88 τπιδὰθ Ὀθίγθοῃ 89 Β0ΧΘΘ 
οϑηποὺ ὍΘ ΔΡΒΙΓΓΑΥΠΪΥ οὐ ἀ6}.--- ΜΔ τοῦδ 
δομάποσὶ δἰταβ9}} δοοοταϊηρ ἰο (ὴ8 ἰγρὸ βού ὈΥ͂ 
Ομτῖθὲ. 1 Βο γυἹάρθβ ηἰπιβοὶῦ οἡ Ϊ8 δυϊ που Υ, 
δηᾷ 18 ποί δὲ (ἢ 6 Βδπι6 (τη 6 οδϑαϊθηί ἰ0 δἷ8 Ἰογά, 
ΠΟΡ ΒΌΪΑ68Β ἴῃ Ηῖ]β βρῖσιι, 9 156. συ οὗ βαρτδηῖ 
(01]γ. Ηἰΐβ8 οχϑηρὶθ δῃσουτδᾶροβ ὑπὸ Ψψ 6 0 Ὧθ 
ἀϊθοδοάϊοηί ἰοο. ΑΒ8 Ο γἶδὺ ἰ8 δ τι ββὶνο ἰο Θοὰ, 
δα 18 ἐπ τίν πὶ οα ἰο Ηΐμ, 80 τησαὶ 8 ὯΘ 
γνοϊαϊοὰ τὸ Οιγὶϑ. Ηα παυδὶ δα ΔΒ ἃ (ΒΥ, 
δηὰ δοὶ δοῃαίβϑίθη γ νὰ ἷ8 ῥτοίοββί οι. --ῦν. 
1-9. ΤΉΘβο ἢσβι ρυϊηοῖρ! 68 βουπα 16 οἷα ἰδ]68: 
δαὶ οὶ 58 Κοορ τ πὶ ἔγοβῃ ὈΥ σοῃβίϑηϊ δρρ]οδ- 
ιἰοη. Το ΟΥΔΘΡ οὗ παίασο πιαδί δ0 οὶ οἷἶοδθ 
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ἢ (Π6 ογάον οὗἁὨ σγοαίΐου δὰ Ῥσγουϊάθποο, οαπμὰ 
ὙΠ} 0}6 ἢ ἸΒΙΟΤΥ οὗ Μο5868.--- ον. 10. ΟὨ τ Β0 18} 
᾿δΟΠΒΒῖ5 ἴῃ 4 186 οὗ βυ δ] αιΐοι ; Ὀαυΐ ἰἱ 18 ὈΥ 1818 
Τηηη5 ἰΠαλὲ δαίδη 8 ουδγοοτϊηθ.---ῦν. 11,12. Μίδῃ 
δηα νἱΐο τὰ αηἰ 64 Δ8 Βοδὰ δηὰ Ὀοὰγ---ἰἢ 9 06 
σαηποῖ οχὶϑί τὶ πουΐ [86 ΟἸΠΟΥ ; {ΠὨΘΓοοσΘ, ΘΔ 6 ἢ 
Βῃου ἃ οοηδβοηΐ [0 απἰίο 1 [86 οὐ ΒΟΥ ἴῃ οΏ6 υπ- 
ἀογδίδη ἔῃ, ΡΓΡΟΒΟ δὰ μοδᾶ. ἴη (δ εἰ πράοτη 
οὗ στασθ {ΠΥ τηυσδὺ 6 Ὧ0 ἐπέγδοί ο ὑροὴ ἰμ9 
κίηράοτῃη οὗ παίυγο. ΤΉΘΥ ΟΟΠΘΌΣ, δὰ ἢδνθ 
ἍΒΟΙΡ Ἰοββοη ὕσοιῃ (86 [ογὰ, δηὰ {Ποῖ ὉΠ οβδὶης 
του “1Π6 866 οΥ̓͂ ἱμ8ὸ ψοταδῃ."--- 6 Ταδη, 
ρον οσ, οδηηοί δϊάο πῃ ἐπ [οτὰ 698 δ6 ὃθ 
οοηαἀθβοοηάϊηρ ἰο πἴ8 νυ ἱΐο, Τὸ 8 8 ν᾽ 80}6 6Χ- 
Θγοΐβ ἴῃ Οἢγ δι δῖ [9 Ὀ6 τοΐουυὶηρ 41} τλδ 6 ΓΒ, 
Θσθ ἰδθ ἰοαϑί, ἰο {89 Ιιοτὰ, τῆθησο Δ}} {μὴ 8 
οοῖη6. Οοἀ ἰδ (9 βουγοο οἵ 8}} (ΐηρβ, δῃὰ 17 9 
ἀο ποί, ροὸ Ὀδοὶς ἰο {89 ογἱ αἷμ οὗἁ (μη ρ8 86 γουϑα]ϑὰ 
Ὑ6 Βἢ4]Ϊ ποῦ ἀἰβοόυοῦ ἱποὶν ἔγὰθ δ δια γον. 
--Φ ον. 18, αοα 88 ρσίνοῃ ποιιδὴ οογίδίη βἰρηδ- 
ἴΌΓΟ6Β, τ ἢ ΘὮ 8}}8}} ἱπαϊσαί ἰοὸ Ὦ6Ρ ΠΟΥ͂ 886 15 ἴ0 
οοπάποί Πουβε]ῦ οαἰναγαϊγ. ῬΥΔΥΘΡ Ὀσροίβ ΓΘ- 
ὙΘΥΘΠΟΘ Ἀπὰ ἀοοϊ] ϊν .---τἴὖν. 14, 16. Ναίαγτο πιιδὶ 
ποί Ὀ6 Βυαπαοποα ἰῃ σοῃθοη ᾿ἴ1ἴδ, τη ἢ) 1688 ἴῃ 
ΒΟΙΥ Βα υΐοοβ. 
ἈΙΕΟΕΒ:-ὕ ον. 2 Δ. ΤΒότο 8. βοτηοὶ Ια ΤΟΥῪ 

ἀεἸἰοαίο δοουϊ ΟἿΣ χοοᾶ βἰδηάϊηρ ἴῃ {86 Κίπράοτηῃ 
οὗ ἀοά, ΖΓ Τογο ἰδ δοουϊ ἰὴ 6 τηοϑί σοθδποά 
σουγί- ΒΟ α ἰπ ἰλ6 ποῦ]. Ἱ νὸ Βοβίίδίθ (0 
οἴη ἀραΐϊπδὲ (ἢ6 ἸδίίοΥ ἴῃ (86 Βἰἰσ οδί μδγιϊου- 
ἴδ οὗἠἨ ἄἀγϑϑβ Οὐ ἀδροχίμηοπί, ΒΟῪ τσ ΙΏΟΓΘ 
βου] ἃ πὸ ᾿ιοβὶί(αίο ἴῃ (6 6486 οὗ {Π6 ΤΟΤΤΏΘΥ. --- 
Π6 τῇδ ἤηὰ85 "ἶβ Ἠσδά ἴῃ Ονἰβὶ, ἔσοτα τ οῖ δ 6 
ἀονῖνοθ ΚΥΔ606 Ἀπὰ οἰὲ8 ποΐ ΟὨῪ Κ0ΓΣ δἰ τ) 86] 7, Ὀυΐ 
8180 ἴῸΣ 18 ουδα6; Ὀυΐ Ἡοδη ἰ8 ἰο πα ΟΡ 
Ἰιοδὰ ἐπ δῆ, οΥ̓ϑῃ αδἰ ἀο ὕγουι (86 Τηδυτῖδκθ σοΪ8- 
“ἴοι, Ὀθοδῦθα ἰπ [π6 σοπδίϊ ἰοῦ δα τῆϑδαβο- 
τηδπηὶ οὗὨ 6 ΟΠ ΌΣΟΝ 8}} ἀδρεπὰβ οἢ θη. Απὰ 
ἀῖθΒ Βῃοι] ἃ ποὺ ΔΡῬΘΑΣ δαγὰ, βίῃϑο ἴῃ ἐπ σοῦ κ 
οὔ γοἀοιηρίϊΐοα ἔμοτθ οχὶδίβ ι8ὺ ΒΌΠἢ 8 τουϊυδὶ 
τοϊαιΐοη Ὀοΐτψοθη ΟἸγίαὶ δπὰ 6οα. Ηξ ἀογίνοα 
ουογυΐηρς ἔγοῃη ὑπὸ ἔπ 688 οὗ [86 Εδίμοτ, δπὰ 
ΤΟΙΌΥΒ ὈδΔοῖ ἰο Ἠΐπὶ ναὶ Ησρ, 88 ἰιὸ Μοα ἰδίου, 
Ὀγίημδ ἴο 8. 

ἨΕΌΒΝΕΒ:---Ἶο Υ. 8. ΕΥΟΤΥ τοχυϊαίου βῃουϊὰ 
Ὧδο6 580 Τοΐογγοα Ῥδοὶς ἴο οὐσ σοι ρίουβ ᾿ῃμδίϊηοίϑ 
δηὰ ἰο ἤυππαπιηοηίαϊ Ῥυ οὶ] 68, 88 ἴ(ο 6 τηλᾶθ 
ἴΠ6 δβίδπ ἀνὰ οὗἩ ἀδοοΓΌΤΩ [ὉΣ ΘΥΘΥΥ Δ[6.--- ον. 7. 
Μδη ἴθ (6 Ιοτὰ οὗ (6. δοιβθ---ἰ 6 ἴδιο δηὰ 
γοργοβοηίδεϊνο οὗἩ αοἀ---ἰθ ὁπ6 ἤγοιῃ Ψ Βοπὶ [86 
τη οϑίγ οὔ αἀοα βμουϊὰ Ὀ6 τοβοοίθα. ΤῈ νῖΐο 
Τοργοδθηίβ αἱ Βομλ6 ἰδ 6 δΌΒομὶ τ8η, δπὰ βῃου)ά 
ΘΒ 0 ἷβ παρὸ πὶ ΒοΥβοὶ; δὴ δὰ8 δ ΒΟΥ Ὺ 
ΟὨΪΥ ἤγοιῃ δἰτι [ΟΥ̓ 85 88:0 ὈΘΑΓΒ δἷ8. ΠΑΙΠΘ]. 
Ἠρμσο οί δβἰιου]ὰ 80 ΘΑΥΤΥ (μότηβοῖνοϑ ἴῃ ἀ6- 
Ῥογίπιθηϊ δηὰ αδἰιΐγϑ, ὑπαὶ ὑπ 6 ΒΌΡΥΘΙΏΔΟΥ οὗἨ [86 
δὴ δηα {π6 Ββυθογαϊῃδίΐοη οὗ [Π6 πτοτηδη 5841] 
θῸ τϑοορβηϊζοα.---ὕν. 9. 1ὲ ἴΒ 8 βδὰ Ῥοσυδυβίοῃ 
οὗ Θοὐ᾽β ογάΐϊπδῃοθ, ὙΒθὴ ΤΟΓΘΏ χορᾶχὰ τὰθ ἢ 

ΔΙΤΩΡΙΥ 88 δ 9 Τη68}8 ΟΥ̓͂ (6 ΘΟ ΘΠ ΐ ΘΠ 66, ΠΟΏΟΓ, 
ΟΣ δοιηογί.---ΟαΑ νἱο τθο [8118 10 Ταγί πον (π 6 18. 
ἱπίογοβίβ οὐ μοῦ Βυβρδηᾶ, ΘΟμίγαυ 68 186 ἢρ- 
Ῥοϊπίππιοπὶ οὗ αοὰ.---ΟὨΥβ δ ηΣ  ἰ8 ἱπηοσοηὶ οὗ 
{παἱ 5᾽}}ν ον βἷρ οἵ 18.168 νἡν ἴοι δ88 οὔθ Ὀθεη 
οὐϑοῦυθα ἴῃ ΟΠ σἱβιδη παιΐοθβ. ὙΥοὶ ῬΟΤΏΔΩ ἰδ 
ποΐ οὐ {818 δοδουπὶ ἰ0 Β6 τορασά θὰ δ ἐδ πιοτὸ 
ἱπβίσυσηθην οὗ {π6 τη8ῆ.---Ἴ οὁγ. 1]. ΟἿ βυ ΠΕ 
ὈΔ]Δη668 (ἢ9 ἰποαῦδ} τ Βγοῦρσι {86 ΘΟ ΔΠΙΥ, 
βοουγοα ἱπ Ομ τὶβί, ἢ ἡ ΒοχΩ Ὀοΐὴ οὐυρλῖ το δ6 Το- 
κατάρα δ8 οηθ. Βοίοσθ Θοὰ 84]1] δἰαπὰ ὁ οῃθ 
Τοοίΐ ἢ .--- ὕογ. 18, ΟἿΣ τρογὰ]ὶ βοπιϊστυθηὶθ οὗ θη 
ἀεοϊὰθ ἃ ᾳυθδβίΐϊοῃ ΣΟΥ Θ ΘΟΥΓΘΟΙΥ (Π8η 16 ὑπάογ- 
Βίδη αἷς. Μοβὲ οὗ 8]], 'π ον ἀονοίίΐοσιβ δδουϊὰ 
ΤΟ οὶ Τα]θ δηᾶ ρῥγχοϊοοὶ (6 μβοασί. ὕδῃ ἰδ6 
θο]α, (8 δ} 61688, {86 σϑβίοδ8 ὕγδῪ 

Ἢ. Ε. ΒΕΒ5ΕΒ.:---τ,“)] ον. 1]. ΤῊΟ ἀσϑοῖεβ οχοϊυοὰ 
ὙΟΙΏΔΩ ἴγοτῃ σαγίδ ἢ ΒΟ] ἶ95 οὐὗὁἨ ἐμποὶν ἰὰοὶ- 
ΜΟΥΒΒΙΡ; ΟὉ {80 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, ἴῃ Ον βι ̓Θαὐ ἐγ τηδΥ- 
Υἱοαὰ οουρῖοδ γγ8}}ς ἰομοίμοῦ ἴο (Π6 Βοιδβε οὗ Θοὰ, 
δἷς δἰἀθ ὈΥ βἰθ δὶ ἐμ) [8 Ὁ]6 οὐ ἰμὸ Γοχὰ, υπῖϊ δὶ 
6 ποτηΐϊηρ δὰ ϑυθηΐηρ Ὀ]οβδίηρ, δὰ 816 ἰο- 
οι οΣ ἴῃ 811 {0 Οὔβοσυδῃῆοοβ ΠΟΤῈ 176 ἰπ 188 
1μοτὰ ἰΒ οβίοσοα. [πω ΤΠ θα, Ο ΤΠ ογὰ 1 {86 ΤηδΔῃ ἰδ 
ποὶ νι ουΐ (86 οίδη, δηἃ ψΟΙΏΔ ὧδ ποὶ ἩΪ|}- 
ουνἱὲ (86 δῇ ; Ὀαΐ ἱῃ ΟΥ̓ [ἢ δι ὈΟΓΒ ΤῊ ΔΥ͂ ΤοΙηδίῃ 
πῃ ΤΉΘΟ, Κοορ μοῦ ποτὶ βιθδάϊαδὲ ἴπ Οοάϊοῃοα 
ἰο ΤΥ ψ|}1, ὑπαὶ (Π6 ῬΤΟΙΩΔῺ ΤΌΔῪ ΒΟΥΤο ΤΠος ἴῃ 
ΒΌ δ᾽ 6σίΐοι ἰο {1:9 τῇδ, δῃὰ ἐδὸ πίδὴ τῶδὺ δὲ ἰδ 
Βοδὰ οἵ {86 ποῦυδο πὰ Τῇ 1--- οσ. 16. Α γῬγαΐβε- 
ΨΟΓΙΌΥ ΟΥ̓ ΠΔη66 Ἡ ἱο ἢ 88 ἰῃ ἰΐ ἃ εξουπὰ ΟΠ τῖθ- 
εἴδη Β6ΏΒ6, ΒΒου] Δ ποὶ Ὀ6 τυυῤ᾿δίοὰ, ἀοταπμεῦ, 
δηὰ ρογυθγθα, ἰοῦ ρσἢ ΤΙΏΘΓῸ Ἰονο οὐ οἤδημρα οἵ 
8618} ουὐπηΐηρ, ἰζ ΤῸΓ πὸ οἱ Βοὺ γϑββοῖ ἴμ δὴ {8]8, 
ἐμαὶ υὑπραϊγίηρς δηὰ ὑδβοῖθδα βἰτὶΐ 18 {ΠΘΥΘΌΥ 
ουοϊοὰ, 1 νον δὶ οὁη0 ἀθοσβ πὶβ ΟῚ Ἧ88 
180 Ὀεϑί. 
[ΟΕΡΒΎΟΕΤΗ -:---4-1δ. δι. ῬαῸ] Ὀότα ἐθδοβοβ 

{86 ΟὨγ βιΐδη γοσ θῇ, ὙΠῸ ΤΟΣ {88} ΒΥ το ἢ 
ἷπ {8ὸ σου]ὰ, περαρὰ δυο ἰμβίσποίΐ οο, (μ8ὲ ὮὉΥ 
οδίγυδῖνο Ὀοϊάποαα δηὰ νδηίοη ΘΠ ΤΟΒΙΟΣΥ, δπὰ 
ὈΥ Ῥγθβυσηρίυουβ ΒΒΔΙΠΘΙΘΒΒΏΘΕΒ δὰ ἢδυηίϊης 
᾿τπηπιοάοδίυ ἴῃ Ρυ]1ο, ἵπ (6 Ηουδο οὗἩὨ Οοά, {δὲγ 
ψαϊπεά ποίλίῃσ, Ὀυΐ γογγζεϊ(εα ἰμαὶ ἀϊρηΐν, ρῬόποτ, 
δηὰ στδοθ, οὶ Θοα δὰ ρσίνθη ἴἰ0 ΟΣ ΘΏ, 68- 
ῬΘΟΙΔΙΥ ὑπὰονΡ {86 Θ08}6].---ΤΒὺ8Β {86 Ὀϊνῖης 
ΑΡροϑι]9 8.88 16 Υξ ὁ Ἰθββοῃ ἴ0 ΟΦ ἴῃ ΘΟΥΘΓῪ Ὁζ5, 
ὃ ἰοβδοὸη ψΒΙΟΝ ἴπ (ἢ 6 Ῥγοδβοηΐ δρο ἄθδουῦνεβ 806- 
οἷἶδὶ δἰϊθηςοη, το (δ6 δἰ(ἶγο οὗ βοόοζὴθ διροῦς 
{πὰ ΒΘΟΙΩΒ (Ο ΘΧΡΟΒ6 ἰδ τὰ ἴ0 ἰΠδὶ Σορτοοῦ νοὶ 
ὙᾺ8 ΒΡΟΚΘΩ ἱμτοιρῃ ἶτὰ ὈΥ (86 Ηοὶγν ϑρίτίι [τὸ 
{πὴ6 νοιηθὴ οὗ ΟοΥπί.--6 6. (θτὰ ἸΟΒΥτ, ἔγοτι 
τη, ἐπαὶ (Π9 σὰ ῬΟΥΟΡ οὗἨ τομδῃ ἴδ ἴπ σ681}6 
Β Ὀ πὶ ΒΒ] 0 ; ΒΟΡ τηοϑί δἰἰγδοιϊΐνα ὕτασο δῃὰ ροπυ- 
πα ὈοδΟΪΥ τὸ ἴῃ πιοάοϑί χοϊὶ γοηθηΐ πὰ ἀ 6] οἰ 
ΤΟΒΟΙΥΟ; ῸΓ Ὀοβὶ ογδιηθηί, “δὶ οὗἁἩἨἍ 8. τπροὶς 
δηαὰ αυἱοὲ δρίτὶί, τοι, ἴπ [89 δαὶ οὗ αοά, ἰ8 
οὗ ξτοδί ῥσγὶοϑ᾽" (1 Ροί. 11. 4)]1. 
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Β. θη ἰλε εοηϊγαδί δείιοοεη ἐλὲ τἱοἢ απα ροον αἱ ολυγολ- δαδίδ, αε ἱποοηδίδίεπέ εοἰζ ἐλ ἑάδα 97 ἐλ Σοτᾶ ε 

ϑωρρετ, απαὶ Ῥγουοοαζίυε 07) ἰλε ιοίπε 7μάσηιοηίδ. 

ΟΒΑΡΊΕΕΒ ΧΙὺὙῚ΄ 17.884. 

1. Νον ἴὰ {818 ὑμᾶὺ 1 ἀθοΐδγθ μπίο ψοῖ 1 ῥτϑῖβο ψοῖς ποὺ [Βυὺ (818 1 οοτημιδπά γουῦ, 
ποΐ ῥγαϊβίηρςξ γοὰ, παραγγέλλω οὐχ ἐπαινῶν), ὑμαὺ γ0 ὀοηθ ἰοσδύμου ποὺ ἴον [89 

18 θοιίον, θαὺ ἴον ὑμ6 γοτβθ. ΕῸΥ ἢγβύ οὗ 4]}, ἤθη γ6 ϑοπιθ ὑοροίμον ἱπ (86 οδατοῖι [ἃ 
ῬΌΒ]Π1Ο ΔΒΒΘΙΩΌΙΪΥ, ἐν ἐχχλησία],2 1 ἢθατ ὑμαῦ {670 Ὀ6 αἰν,βίοηβ διμοηρ γοὰ; δηὰ 1 ρῥδγΟν 

19 [ἴὰ βοπιθ ἄθοτϑθο, μέρος τι] Ἀο᾽ΐονγο 1. ΕῸΥ ὑμ6γ6 τηυβὺ δ6 αἷβο ᾿δγθϑὶθ [βϑοΐβ, αἱρέ- 
σεις] διηοὺρ γου, [πδῦ ὑμογῦ" ΜΒΙΟ ΔΤΘ ΔΡΡτου θα τηδὺ Ὀ6 πιδάθ τηΔη1δδὺ διμοηρ γου. 

20 θη γα δοηθ ἰορϑύῦπον ὑπο οσο ᾿μῦο Ομ ρ͵8οθ, ἐλ [] 18. ποὺ ἴο οδῦ ὑῃ6 [,οτὰ Β βὺ}- 
21 μεσ. ἘῸΣ ἴῃ ϑδύϊηρ ΘΥΘΓΥ 0η6 ἐδκοί ὈΘΌτΘ οὐλόγό Ἦ18. οὐαὶ [ρτὶνϑίθ, τὸ ἔδιον] ΒΌΡΡΘΥ: 
22 δῃᾺ ὁῃ68 ͵ἴβ ΒΏΡΤΥ, δα δηοῦμ 6 Ὁ 18 ἀστακοη. Ἦμαὺΐ [Ἐοτ, γὰρ7 μᾶνθ γο ποὺ ἤουβεβ ἴὸ 

δδὺ δῃὰ ἰὸ ἀτγίηκ πῇ οΥ ἀθ8ρ1860 γὸ ὑ} 9 ΘΠ ΡΟΝ οὗ αοά, δηὰ βῆδαι ὑβϑα ὑμαὺ ᾿ᾶνθ 
28 ποιῦ Υ̓́μαῦ 58}4}} 1 ΒΔΥ ὑο γουΐ 888]}} 1 ῥταϊβοῦ χοῦ ἴῃ {Π15:5 1 ργδῖβο ψοῖ ποὺ. ΕῸΡ 1 
ιν [οπι. ἢδγθ, παρέλαβον] τϑοοϊνοά οὗἉ ὑπ6 Τωοτὰ ὑμαῦ ψῃ]ο αἶβο 1 [ἢδγθ, παρὲδωχα] 
ἀο]ινογθά ὑπο γου, Τμδὺ {πὸ Πμοτὰ «9808, ὑῃ9 δαπιέ ἰρμῦ πὶ Ἡ 1 οἢ. ἣθ γὰ8 Ὀοίτγαγοά, 

24 ἴοοκ Ὀτοδά: ἀπά σῇ ἴθ δὰ ρίνϑθῃ ὑῃϑηΐξβ, 6 Ὀγάκθ {ΐ, δῃὰ βαϊὰ, Ταϊκο, οδιῖ [οι 
ΤΆΚα 667) 0818 18 ΤῊῦ ὈΟάΥ, τ ]Οἢ 15 Ὀτόκοηϑ [οηϊ. ὈΤΟΪΚΘἢ7 ἴοσ γοι: 0818 ἀο ἴῃ τοιηθαι- 

25 Ὀγδῆσα οἵ πιΘα Αἰἴἶον 086 8816 ἸηΔΏΠΟΙ 8]80 ἦέ ἐοοΐ [86 οὑρ, σβθ6π 6 μαὰ βυρροά, 
βαγίην, ΤῊΪΒ σὰρ 18 889 ὨΘῪ ἰοδίδιηθηὐ [οονθηδηῦ, διαθήχη] ἴῃ τὴ  Ὀ]οοά : (}}8 ἀο γ6, 88 

26 οὗ 48 γὸ ἀτίπκ ἐξ, ἴῃ ΤΘι ΘΙ ΌΓΔΏ66 οὗ τη8. ΕῸΣ 88 οἴὔϑηῃ 88 γ6 οδῦ ὑ818 Ὀτθδά, δηὰ 
ἀγῖπκ 118 [{Π}6]Ρ σΌΡ, γ6 ἀο βου [ργοοϊδίπι, χαταγγέλλετε] 08 1,οτα᾿Β ἀθδίῃ 61}} ἢ6 

91 οὐἴωθ. ἮὮΒογοίοσθ ἩΨΒΟΒΟΘΥΟΥ Β84}} ϑαὺ ὑϊιῖ8 Ὀγοδα,}9 δηὰ [ογ, ἢ] ἀγίπκ ἐλίβ οὰρ οὗ ἐδ 
28 Ι,ογὰ, πηπου}}Υ, Βἢ.8}} 06 ρα] γ οΥ̓́ΉΠ6 Ὀυὰγ δηὰ [{Π6}}} δ]οοά οὗ {μ6 1,ογὰ. Βα Ιοΐ 

8 τἸδη Θδχϑιαὶηθ [38 Κο ὑτ18] οὗ, δυχιμαξέτω] ᾿ιἰτ86}}, δηὰ 8ο Ἰοὺ Βΐτπα ϑαὺ οὗ ἐλαέ [80 
399 τοῦ] Ὀτοδά, δὰ ἀτίηκ οἵ ἐλαΐ [{ἰ0, τοῦ] οαρ. ον κα ἐμαὺ ϑαίδιβ αηὰ ἀτίηοῦμ υη- 

ΜΟΓΓΒΙΪΥ, [οπν. ἀντ συ }}γ}}2 δαύθυ ἢ δηα αὐ ΚΟ ἀδηηδίίοι [πα ρπιοηΐ, χρῖμα7 ὕο Ἀϊπι- 
30 56], ποὺ ἀϊδοδτηΐηρ [86 Τότ Β [1 6 ἀο68 ποὺ ἀΐβοθγῃ {Π6, μὴ διαχρίνων] θοᾶγ. Ἐὸτ 
81 18:18 σϑτι86 ἸΠΏΔΠΥ αγῈ ἯΘΔΚ δηα β᾽ ΚΥ διμοηρ γοῦ, δα ΤηΔΗΥ βίθρεαρ. Εν [Βυΐ, δὲ] 1 

πῷ σου Ἰυάρο [δὰ Ἰυᾶροά, διεχρίνομεν] οΟαγβοῖγοθ, 6 Βῃου ἃ ποὺ 6 [μὰν θθθα 
82 Ἰυάσοά, οὐχ ἂν ἐχρινόμεθα] Ἰαᾶσοα. Βαῦ πῇθῃ γΧὸ δτὸ ἡυάροα [πο ὑμδύ τγϑ τ ἡυάροά, 

χρινόμενοιἿ, ὅ1ὸ 8.6 Ομαβύθηθα οὗἁὨ ἔπ 1ωοτά,} ἐμαῦ τ βῃου]ὰ ποῖ δ6 οοπἀθιηποα σι ἐπ 
88 ποιὶῖά. ὙΥ̓Βοτγοίοτο, ΠΟΥ͂ Ὀτγοίμτθη, ὙΠΘὰ γ8 Οὐπιθ ἰοροῦμου 0 δᾶὺ, ὑἈΥΤΥ͂ ΟὯΘ ῸΓ 

δηοίδου. Απά [υὑπι. Δα] 1} ΔΗΥ τῆδὰ Βαηροτ, ἰθὺ ᾿ΐτὰ θαὺ αὖ Ποπιθ; ἐπαῦ γΧ6 606 ποῦ 
34 ἰοροῦμοῦ ππίο σοπάθηληδίϊοη [}πἀριηθηΐῦ, χρῖμα]. Απά (δμθ τοϑὺ ψ}}} 1 βοὺῦ ἰὼ ἮἽσάθσ ψβθῃ 

Ι 6οπιο. 

1Υον. 17.-- πὸ δο. ὧδ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ. Ὑ8ὸ ΔηΙ ον 165 ἀγὸ δοους ΘαΌ Δ} Ὀαϊδησϑά, Ὀπὺ [Ὧ9 ἐπί 6.8] ρτὸ- 
ΒΘΌΪ  ἰο8 ἀσγὸ ἐμ ἕδυον οἵ παραγγέλλω ο. ἐπαινῶν, [89 πιοτὸ ἀἰῆσυἘ τγοδάϊηρ. [1 πιῆ, Τί ϑο Ὡϑηδοτῖ δὲ ΑἸίογὰ δαορὲ 
(δ᾽. τεοδίης, ἤγοπι Α. 0. Ε. Ο-., 10 συγεῖνεδβ, ἔμ βγγ. (ὈοΓὮ), Αὐστὰ., [{8].. ΖΕΊα., Τα] κΚ., Απιδτϑῖ., Αὐκ., ῬοΙαρ., Βοᾶθ. Ὑπὸ Κθ0. 
Μοοία ἰΐο ίανονς, Ὁ. (3 ππη4) Β. Κ. Τ|,. Β[ δή τ. ον γὰ ουγαῖτοα, {π8 Οορὶ., δ᾽αν. ΟἸγγβ.. ΤὨοοάϊξ., δηὰ 8 ἀοοπαοα ὃν Ἀοΐομο δηὰ 
Βιοοεαδοϊὰ. Ὁ. (σὲ μαι), 137, δηᾶ Βαμίά., Βαᾶνὸ παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶ, δῃὰ Β. ν ἢ ἃ Πρτ Ὀθ 1 συγαὶγο μὲ8 παραγγέλλων οὐκ 
ἐπαινῶν. ΤΊιο σου. δ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἃ δουυϑοίίος ἴο δυϊξ νυ. 2 δπὰ 22.-Ο. ἢ. Κ 1. 

δ γεν. 18..-- 6 Ἐσδο., ψ ὨΠΟ Πκ8 τῇ Ὀσίογο ἐκκλησίᾳ, [58 (ΘΘΌΪΥ δυδία!υθα; [ν ἢ ΟἔοΏπ., ΤΒΟΟΡΆΥΙΪ. δηὰ δ ἴον ὉΠ  ΠροΥ- 
[κοί οαγεῖνοσ, ἔσοπιὶ δῃ ἰάοα ἐμαὶ ὉΥ ἐκκλ. 85 τηοδηηΐ ἴῃ:6 ΘΟ αΓΟ ὈΓΌΡΟΓ. Ἰμοοάογοῖ 1186 ἰῃσίοαϊ οὗ ἐν ἐκκλ. ἴμ9 νογάθ: ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ, ίτουλ τοτ. 20.--Ο. Ρ. Υ.1. 

δΎ,ΟΣ. 19.--- Τὸ καὶ ἀΠογ ἵνα [6 Σίν ἀουδέη!. ΜΆΩΥ ΥγΟΓῪ κοοᾶ ΜΒ. δγὸ πίζδους ἰἰ. ΟΥ̓͂ ἈΓΟ: Α. Ὁ. Ὁ. (2 δὰ δὰ 
Ἰδο) ΒΡ. Ο. Κα. 1... Βίηδίξ. β'γν. ([Δἴογ) Οορΐ., Οτίκ., ΒΡΙΡἢ. ΟἾγγβ., Τηθοάς., θαπμδδςο. Ογρτ.--Ο. Ῥ. ΥΥ.]. 

[4 Υος. 21.--- ον προλαμβάνει, 8 σοῃπίἀοΥΒΌΪ6 απ ὕΟΓ οὗ ουτγαίνοα δ Ζοπαγδ (ΤἸσο..) τ Θ προςλαμβ., ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴγοπι 
ΔῈ δείοπιρί ἴο ἐχρ αἰ πὰ πιά κο 1οε8 αἰ ἴσα! [9 ἤκεῖ ὮθγΘ δίδιοα.---Ο. Ρ. Υ7.1]. 

δας. 22.---Ἰὐλοιδηη ἢη8 ἐπαινῶ [ο0Υ ὁπαινέσω, Ὀαῖ ποῖ νεῖ δι δοίθης δαϊῃοτίἰοδ. Ιὲ ττπϑ ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ σοινογπιδιίου ἴο 
18ο γτροοάϊηκ δηα [0] ον ὑγοποηῖδ. ἯΣ ἰα Βυ βία θα ΟὨΥ ὉΥ Β. ΒΕ. Ο΄., ἐπ) Τί), ὙῸΚ. απ (ηο 1ατἴ δι τ οΓᾺ.--σσ), ΡΟ ΥΥ 1, 

ΓΥ͂ἐγ. 22. --Ββιορθοῦσ (ἔπο Β]2.), ατγὶοδῦ., βοΠΟΙΣ, πὰ ὙἹβοῖ.. Βίηα! . δπὰ Β. (δὲ 60 Γ.), ἔἶ6 Τϊ.. Οὐ. δὰ ὅγτ. ([ωἴϑ.) 
Ῥεπείπδίς βο πὶ ἐν τούτῳ ἰδ ἰάκοη ποῖ τ ἢ} ἐπαινέσω, ναὶ ἢ τ 6 ΤΠ] οὶ πρ οὐκ ἐπαινῶ.---Ο, Ρ, ὙΥ.] 

ΤΥ͂ας. 2... -Αἴδοσ εἶπεν [πὸ φο. Πδ8 λάβετε, φάγετε: Ὀπὲὶ {π6 τοῦθ Ἀγὸ ποῖ χοηπίηθ ἔπ {Π|8 ρ]ας», απο δτὸ (ἈΡ Θἢ ἴγοπι 
Μοῖῖι, χχνί. 96, εἰο. [ΤῊ:ὁ0 τγοδάϊωμ οἵ ἴδιο θα. ἰΒ διιδίδί ὦ ΟὨἹῪ ὉΥ Ο. (δὰ ἢλπά) Κὶ. [,., κα ἔρυν σηγοίνοδὶ οὴθ ΓΟΡΥ οἵ ἴπ ΒγΓ. 
(Ὀοῖ δὴ, ΟἾγτα.. ποοάς, Ῥαπιλθϑο., (ἔσαπι., ΤῊΘΟΡΙΥ]. ΤῸὸ ΨΚ... Αττὰ., ὅϊαν. δὰ Απιῦγαι. 6160 αὐ καὶ αἴτος λάβετε. Βιι ΔΑ. 
ΒΟΡ.Ε.Ρ.α.-, 5παῖξ. οπιξ ὕο ἢ ποτ 85 ν)6}} 88 καὶ.--Ο, Ρ. Ὁ. 

ΦΥ͂ες. 21.- -ΤῊ9 δά στ κλώμενον (Β60.), θρνπτόμενον. δηὴ διδόμενον. δ΄6 Αἰξοτη ρα νη] ἢ ἤνο ρθη τηπήρ ἕο σον ἢ 619 
δὺτ ἱωτὰ 6 εχργεϑοίοῃ. Το ὑθαὶ Μ53, Ὠαγϑ δίπιν!ν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν. [Κλώμενον ἰδ οταἱτῖοὰ ἐμ Α. μ. ὁ, Βίπαϊε,, 11, 67 (2) μαμὰ). 



“83 ΤΗῊΗΕΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

Αἰΐδη, ὅν. δὰ συ ]κᾳ., Ὀαὲ [ἐ ἰ6 αἴνοη ὉΥ ἔδπο ϑδοοοῃᾶ μδηὰθ οἵ Ο. ἢ. δῃηὰ Βἰπαῖϊ., δοὰ ἰη Ἐ, Κα. Ι,., [80 γε. (Ὀο:8), ΤΒοοὰ 
Ῥαπριβὸς ἴβοιπι., ΤΕΘΟΡΑΥ}. [5 Ὁ. (Ὥς μ684) 16 θρυπτ., διὰ [π [86 Οορί. δορὰ Ατπι, ἰ διδόμ. ΤΙΘ γυϊραῖν οὔτι θραρμον 
φοῦὶῖς ἰγωμεῖμν. 

9 νογ. 26.--οΟ᾿Αἰἴοῦ ποτήριον 
ἰπδίοδά οὗ ἐὰν δίϊοΥ γᾶρ. 

ΨΟΓΥ͂ ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ ἰμο 1 ὙσΓάδ ΔΙῸ ἴθ γόνῃ οὐ ὈΥ̓͂ ζΔ6Π)., ΤίθοΒ.. ΒΙοομηδοϊὰ δηὰ ΑἸΤοτγά.--Ο. Ρ. Ν.1. 
80 θα. δὴ τοῦτο, νυῖ ἰῃ ορροοδίξου ἴο ἔδο Βεδὶ δυςμογίιίοο. Το 58:29 ΙΩΔῪ Ὁθ δι ὲ οἵ ἔδο ἂν 

10 γον. 21.- -αὐον ἄρτον ἴμο Βοος. ᾿πδοτίδ τοῦτον, Ὀα 1{ ἰθ Γ6ΘΌ]Υ συδέαίποά. [Τὸ Βηκς. ΑΟὟΥ͂ δας απὰ ποῖ 
γογϑο. Αἰίυτά, ἰπ ἷ8 ψγοσὶς οὐ “' ἔονν ἴο υδ ἴ89 Ἐμίφθ1}60᾽ (βΒαπὰ. Μοκ., Αρτγίϊ, 1807), ΚΤ τον ΟΘΏδΌΓΘΕ γα ηλο μένμῇ τε παῃ 
1ε ἰα ποὶ ἰτπωροκαίυ]θ ἴππξ οὖν Ἰγδηδίαῖοῦν ποθ ἰηδιιουοσοά ὈΥ [μοῖρ Βοδίἰν ἰο 16 Βοπιδῇ οοπδιταοϊίοη. Απὰ γεῖ {πος 
τοπάογίης ἰδ δυϑίαἰ θα ὉΣ Α., 4 συγαῖνοδ, ὁη6 ΜΗ. οἵὁ ἴ[Ἰὸ Ψαϊρείο, (π6 ϑγτγ. (Ὀ0(Ἀ), Οορῖ., Βα! ά., ΟἸοπι.. Ῥοου ἀο-ΑἸμδη", Οτί 
δηά βοπιοὸ [δεΐη Ἡγιίογα. βοπιθ οἵ [Π669 διιῖπογί ἰθ5, ουγουϑῦ, γογο οὶ ΠΟΤΕ ἴ0 ἔπδα. ἘΠο ἥ ἰο ἰσπῃὰ ἰῃ Β. Ο. ἢ. Ε. Πὴ ἃ 
Βιηδίε., [18]., ϑυγ. (ΡΙ]Οχ.), Ομγγε., Τμοοάξ,, Βαπιαδο.. ΟΥρτ.--Ο, Ῥ, Ὑ.1. Ἧ 

λι γοτ. 21.--- Το Ηος. οὔἱίδ τοῦ Ὀθΐοτο αἱματὸ Τδο ὕοοὲ ΜΒΗ͂. ἰηϑοσγί ἰϊ. 
12 ον. 29.---ἸἨ06 νογὰρ ἀναξίως οἴ πίνων, δηὰ τὸν κυρίον δἷϊος σώμα, το ποὲ ἴο ὈΟ ἔουπά ἰῃ ἔδο Ὁδεὶ ΜΆ, 860 

16 Ἐχοκοιίοαὶ ποῖοα. [ΤΠ6 ἰογίηοῦ πογὰ ἰ6 Ὑδηϊίπρ ἰῃ Α. Β. Ο. Βίπαί!., 11, βαιά. δηὰ Βι ἢ. δπὰ ἴμο ἰδέξογ ἔῃ ἔπ ϑαῖιθ 
Μ83. Ὑἱτὴ 61, δοὰ βοιθ Ἴοορίοθ οἵ ἴμο νυϊκαῖθ. ΤΟΥ δσὸ ἐΠΓΟΥΒ οὖ δ ἔδοδπι., Τίοοδι., Μίογος, ΑἸογὰ δὰ Βίδι!ου, νοὶ 
ἴον δγὸ ἀοίρηἀοὰ Ὁγ Οθίδηάον, ΒΙοοτϊηῆο!α, ἮΥ ογιϊαυσυσῖ δηὰ Ηοάμο. 
πδι ἴ6 σογί ἢν ἃ αἰ συ} δοηδο τί που [ἴεπη.--Ο. Ρ. 7.1] 

18 γον. 3]. -ΤὴοΥο Κοο. δδϑ 

ΟΥ̓ δορὶ ἴο ὃῦο ἃ α'οδδ5 ἔγοτι τοῦ. Ζ7, ἴο οοταρ!οίθ 

Ὀμξ δέ ἰα δυδίδιηοὰ ὉΣ ̓ ϑοεῖον δυςμονεῖοδ. 
[4 γον. 82) --Βοίογο κυρίον, ΤΙδοβοηάοτγί (71}) ὁ.) ἀπὰ Ῥοτἀδνγοττ ἢ Ἰηροτί ἃ τοῦ δου Β. Ο. Β᾽ παῖ. οί αἴ. ; ΑἸδυτὰ Ὀγδοῖκοῖδ 

ἐς; Ὁπὲ Ἰκιστ., ΒΙοοτηδ 61 δΔηὰ ΒιΔΏΙΟΥ͂ οἈποοὶ ἰϊ, ἐδ “ὁ ἸΟΓὸ ἢ ΚΟΥ ἴο "6 δ ἀδὰ [δ τοσμονϑά."--Ο, Ρ. 
16 νον. 34.---Ἰὴ9 ἤθο. ΔΙ͂ΟΣ εἰ ὯΔ δέ. Ὀπὲὶ ἰὼ ορροδίτοη ἴο ἀδοίσ᾽νο δυϊμογίεἶοα. {1| [6 τὐὐ ἰϑὰ [πῃ Α, δ ᾧ. Ῥ. Ἑ.Υ. 4. δια. 

ἐδο [,ιἱ.. 7 αἱᾳ. δὰ Οορῖ. νοσείοσιθ, ΟἜγγα. (1 οοπιπι.) δοιὰ ἐπο [δἱ. Βδίμεσι.---Ο. Ρ. ὙΠ... 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[[π οτάον ἰο ἐμ σὺ υπάοταίδηάίηρ οἴ {818 
καοσιίοη ἰδ τπαυδβὲ Ὀ6 ῥγοπιϊβαὰ: 1, ΤῊδί ἴὺ τᾶ ἐδ 

. Ρυϊπιϊῖνο οαβίοτα ἰο σοἸοὈταΐθ {86 ΨογὰΒ ΒΌΡΡΕΓ 

ἴῃ ῥυΐναϊο μιουβ68 (Αοἱβ 1ϊ, 46); δ᾽ πο ἢ {με 18 
τοῦδβου ἰο Ὀοϊΐονο, 88 ΜΠ]ὶ1 δοοι Ὀ6 δθοῦ, {πα (80 

Οονϊπιίδηβ μδαὰ δίσοδαῦ αὶ βρϑοὶδο ρ͵δοθ [07 ρυ- 

Ἰῖο ᾿ψοσβῖρ. Ὑαῖ, Βυρροβίῃς ἰμΐ8 ἰο Βανθ Ὦβοπ 

(6 δ486, ἱ6 πουϊὰ θὰ παίυγαϊ ἰο ἐπίον ἐμδὲ {110 

Βδοϊϊ8β δῃᾷὰ βοπιϊπιθπίβ δἰϊδοηΐηρς ἰ0 186 οὔΒΟοΥ- 

γαποα δἰ (μ6 ρῥγῖναίθ βουβο, τγουἹὰ Ὀ6 ἐγαηϑίογτοᾶ 
ἴο νι δὶ ταϊχαὶ ὍΘ 6416 ἀ “16 στο." 2. Τρδὶ 

ἐμὸ ον 8 ϑΌρΡΕΥ ψ͵88 μο]ὰ “ἀδῖ]γ " (Αἰ 11. 46), 

διὰ ψα489 βυλ}}} οοῃποοίθἃ ΨῚῈ ἀπ ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ͂ 

ταθαϊ: δἰ που σὰ ουθη ἴῃ (18 γοβροοί {Π6 ἰδηραδρθ 
ΟΥ̓ (9 ἰοχὺὶ Β6ΘΙῺΒ ἰθ ἱπηρΐγ ἃ σμδηῆρο ἴο 8 1688 

Γγτοαυοθπὶ ΟΌΒΟΥΥΒΠΟΘ; ῬΟΓΒΒΡΒ ἐμ ἢγϑι ἀδῪ οὗ {})0 

ΘΟ. 88 8 ΒΟΥ ΑΓΒ {π0 ουδίομι (Αο[8 ΧΧ. 

7). 8. Τμαῦ {818 τη 68] 88 οἴδῃ τωδάθ ὑρ οὗἉ 
οουἰσὶ δα 058 Ὁτουσῦ ὈΥ (89 σοιαπι 8.8, ἰ0 
Ὀ0 Θηὐογοὰ ἴπ οομηπηοῃ, ἀπά Μ}ι16}} σϑῖὴθ (0 ὮὉΘ 
οΔ]]οὰ Δ Αρᾶρο (ἀγάπη) οΥ Ἰονο- δδϑί, νθοτγα (ῃ9 

Γ6Ἰ]οσ δὶ οὐὗὁὨ τλ9 ΟἈ τ  αὐΐδη σοτατυ ἢ ΟΥ̓ γ88 ΘΧὨ]- 

Ὀϊιοἃ δπὰ ουἱιϊναιοὰ ἰπῃ ἃ βοοΐδὶ ἔθδίλνβὶ. 4. ΤΒδί 
{86 ουβίοτῃ οὗ δηὐογίπρ βι6ἢ Βοοίαὶ τορϑείβ οχ βία 
αἶδβο διβοὺς ἰμθ γθοκθ. ὙᾺ ἔμοπὶ {μ686 το- 
Ραβίβ ψγοσο ἰθγιιθὰ ἔρανοι, οἶμὸ γεαδίδ, Ἡ ΞΪΟΒ ὙΓΟΥΘ 
δϑϑοοίαίοα τ 11} ΡΊδη8 οὗ τηυϊυ 8] ΤΟ] οὗ ΟΥ ΒΑΡῪ 
ἰοναγὰ (μΠ6 φοοῦ, ποτ ἴμ9 Ῥγδοίϊοθ ψγῷ8 ἴὉΓ 

δδδὴ συσοὶ ἰοὸ οαἱ ἰδὲ ΒΊΟΝ ᾿ἰ6 Ὀγουρδὶ 1} 
Ὠΐτὰ ἰπ εἷἰβ οσὴ Ὀαβκοί. Απὰ ψμδὲὶ δὴ ἰπθπθηοθ 
δῖα Ὠδδίμοη οὈὐϑούνδησθ, 8ὸ οἔΐοη αἰϊοηἀοὰ τ] ἢ 

ἀἰδογάοσ δηά τἰοιίης, νουἹὰ Βανθ ρου {89 ταΐπὰ 8 
οὗ γοοοῃΐ δοηνογὶβ ργοβοηΐ δί δ βίαν Ομ γὶδ ἴδῃ 
[εβἰΐναὶ, σὰ ὍΘ τοβα ἐγ ἱπιαρίὶποᾶ, Βοδγίηρς {μ6868 
ἴουν ἴαοὶβ 'ἰπ παϊπὰ, γγὙὸ 8118}} Ὀθ 8δ0]6 [ἢ 6 Ἰηογ0 

Το] ἰο ἀρργϑοΐδιο ἐμ παίυτο οὗ (86 αἰ ΠΟ. ]1168 
νησὶ δα ατίβοη ἴῃ (86 οἰ Σ οι, ἀπ (8:9 ΟσσϑΒΊ 0 
οὔ ἰμ6 Αροβίοϊίο γοῦυϊκο δὰ ἱπῥαποίίοθ. Απὰ ἱπ 
ΑἸΪ {π|8 ψγὸ Β}8}} 860 δὴ ᾿Ἰ]υβίγαιϊϊου οὗἁ ἐμ οἱὰ 
τον. (δὶ ““ΟΥἹἹ οὐυβίοτηβ σίγα σὶβα (ο σοοὰᾶ 
δ }8.᾽ ΒΚοο ἰπ686 ἴδοίβϑ τροσοὸ Γ}]Υ ὈτουρΒίὺ ουαἱ 
ἰὼ ΒΚΒ'ΤΑΝΙΕΥ 8 γϑ] Δ Ὁ]6 ποία, ἀπά α͵80 ἴῃ αὐί 6168 
ὉΠΔΟΡ “1 οΓά 5 βυρρον," ἴπ Κιττοβ διδίϊσαὶ Ον- 
εἰορεαάϊα, Αἰεχαπάετ᾽ 8 Βά.; πὰ Β' ΜΙ ΤῊ 8 Φιοιἰοπατῳ 
ὁΓ (λὲ Βίδιο; ἘἈΠΌΌΙ,Ε᾽ 8 Οὐτιδίϊαπ Απιἐσιδ8, Ῥ. 
ὅ0θ: ΝεΑάκρεα, ῥίαπί. ἀπά 7ταΐπ. 9 (δε Ολτίδίίαπ 
Οἰωτοῆ, γη. 23, 163; ΚΌΒΑΣΡ, Ἠϊδί. ο7 ἰλ6 Α»οδίο- 
ἐἐς σλωτγοῖ, ν. 188 Ε.]. 

γεκ. 17. ῆουσ 116 1 ὀΘοζριωδβῃ. --- Ηὁ ΠΕΙῸ 
ΤΟΙΌΓΒ ὁ (0 Τογαχοίῃᾳς Ῥσϑοορὶ; οηὰ τΒτοῦρῆ ἃ 
Ρϑυιϊοὶ ρἷα] οἴδυβθ δσργοββίῃᾳς αὶ σοηϊσδαδὶ πὶ 
ταῦ ΒῸ ΒΑΥΒ ἱῃ Ὑ6 Ὁ. 2, Βὸ δοῃῃθοῖβ ἩΓΓ 1 ἃ χὸ- 
ὮυΚο οὗΤΤΙΒΟΙ ΟΥἹ]5 1 {Π ΟἿΣ ΘΒ ΌΤΙ ΔΒ δι Ὁ}168--- 
Νοῖ ῥὑσχαϊδίηᾳ (γου).--- ὁ βΒῃου τᾶ βᾶνο ἐχρεσίεὰ 
ἴο 866 ἴΠ9 Βοπίθῃοθ ἤθσθ αἰ ΠΥ  Ἶγ σοηδισιοίοα, 
μαυΐηρς [Π 6 τηδὲ᾽η ὙοΓὉ ἴῃ ἰἰλ6 ἔοστι οὗ ἃ ῥδυίϊ 1 ρ]6, 
δηὰ {16 Ῥαγίοῖρ!α ἴῃ {6 ἕοσιῃ οὗ (6 σηδίῃ υϑτὺ; 
δίηοθ ἐξ 18 οα {89 ἸαίίοΣ {μ8ὶ [ὴ6 ΘΙ Ρδδὶ8 ουὶ- 
ἀθηιγ 11.686. Ηδηοθ [86 ΟΣ ΏΑΤΥ γοδαϊῃς, τοὶ 
ἴον (815 ὙΘΤΎ ΤΟΘΒΟῚ 18 οὶ ἴ0 Ὅ6 τιδἰηἰ δἰποὰ, [17 
μονθυον, τ ἢ 1δοβιδηι [ἀπὰ ϑιδη]6 1}, τὸ 18- 
οἷα ἂρ νοσ. 106 ἴπ {818 Ῥδγαζγαρη, μὴ ἴῃ6 ἡ ογὰδ 
τοῦτο παραγγέλλω ποι]ὰ μοϊηῦ ἴο τ μδὶ ζο]]ονα, 
δηὰ ὈῸ Σοαπάογοά; “Νον {1181 ἀροῖΐδγο ὑπίο γου᾿ 
[88 1860 Ε. Υ.7,. νοι τοηοσίηςς νου] ἃ 6 60η- 
ΑΥΑΥῪ ἰο {890 Νὰνν Τ᾽ ϑείδιποηϊ ὑδαρβρθ. ΑὨὩὰ ἰο ἰἐ}ὲσ 
ἯΘ ΠΙΔΥ 86 (]ιαὶ 1106 Ῥσουϊουβ ΡΥ ΚΥΔΡΕ σοαυΐγεδ 
δῖ βϑυοδ ἃ οΘοποϊυβίοι 88 18 Του ἱῃ τόσ, 10. 
ΤΏΟΓΟ 18 0 664 ἩΠδίορυοασῦ οὗ δυρροβίης ἐμαὶ {19 
ΒΥ 88 δπα βΒοδίδιηβ δ] υἀοα ἰο ἰπ γον. 18 χαῖρ ἴθ 
(86 σοπίοπῃιϊουβπθδδ βροΐκθ οὗ ἴῃ συογὺ. 16. Β6- 
βί68, (86 ΓΘΙΌΣΟΠΟΘ οὗ τοῦτο, ἐλίδ, ἴο ν δύ 190110».8 
8 ἑηδάπ881]6, δ'π 66 Ὧ0 ἀἰγοοίιοπΒ ἀο ἤοϊϊονν ἱπι- 
τηραϊδίοὶγ ; δὰ 1 Οσάοσς (0 πὰ δῇγν, Μ6 τηυδὲ 
Ἰοοῖκ οηνδτσά ἰοὸ υϑζ. 88 Ν᾽, στ εἰοὶ νουϊὰ 6 ἰοο 
Τοιηοὶο. 8.11} Τὰγ ον, ὑπ 6 Γὸ 18 πὸ πεεαᾶ οὗ Ἰοοκίῃρ 
ΤῸ} μοῖρ Β6ΓΘ, δἷποθ {6 ο]οβα οοπῃθοίϊου πεῖ τὰ 
[89 Ῥγϑοορὶβ ἱπιτη θα δίοὶΥ Ῥγθοοϊηρ ὈΥ ΤΩ 68}8 οὗ 
(η6 γαγιϊοὶ ρ᾽8] οἴδιβο, 18 βυ πο ΘΔ} τηοίἱνοὰ ὉΥ 
(Πα πο 18 ΘΟΙΩΙΠΟΠ ἰο {80 ὑνψο ῬΘΥΒΩΓΒΡΙΒ, 
υἱΖ., ἀἰδοχάογβ ἴῃ (0 ΘΕ ΌΓΟΪΙ ΘΒΒΟΙΏΌΪΥ ; δηὰ (0 
(ἷθ τγϑ τι Δ δα ἃ ἰδ οομίσχαϑδί θθίνθο (ἢ 6 ““ποί 
ῬΥδί βίη" ὃπὰ (60 “Ι ῥγδὶβθ᾽" οὗ υϑσ. 22, φ. ἀ. 
“Βυὶ (818 Ῥγδοορί 1 σὶνθ ποί Ῥγδϊδίηρ γου, 85 ἰΒ 
{86 ὕΌΤΣΙΩΟΣ ἰῃϑίβῃοθ, ᾿π ἰπδί,᾽ εἰς. "---Π δῇ [ὅτι, πο, 
δεεαμδο, ἃ8 ΑἸΖ.,  οτάβ. γ9 οοσῇϑ ἰοβοῖβδοει.--- 
“ ΗΪΙΒογίο μ6 88 Ὀ6οἢ ΒρΡΟδΚΙπρ ΟὨΪΥ οὗ 186 Δ)- 
Ὀζίου ἴον; Ὀὰὺ ΠΟῪ 6 ἴ66]8 οΟὈϊσοὰ ἰο σοῦυκθ 
{89 8016 σμυγοῖὶ [ὉΓ 8 ῬΓου δὶς οΥ]].᾽ Νελα- 
ΡΕΒ.--ΝΝοῖ ἴον ἴδ Ὀοίῖοσ, Ὀθπλ ἔοσ [89 
ὝΤΟΙΒΟ.--Τ 686 ΡῬῃγαδοδ ἀο ποί ἱπαϊοαίο ἐλά τοαν 

[5 ΤΌΘ ποοδίηγαι ποϑο οὔ Π6 οοποίγποοη Βοῦο δάἀνοςαοιρὰ 
ὉΥ ΚΙος Γαγηΐκμοα ἃ δίγο:ρ δικυμθηΐ ἰπ ἔαυοῦ οἵ ἴδ ἐπίες- 
Ῥτοίϊδίίου ρίνϑῃ ὉΥ Οδτγγε., Θτοί., Βθηρεῖ, Τλοδβιδμ δϑὰ 
οἴποτα, το ΠΙΔΙΚο5 τοῦτο ΤΟΙ ἴο πα [0] δοοογάϊπα 

ἴο ἔϊΐο πο} }-κποόνση οἴδδαῖς ὑδαροὸ (κι, Οταπναν. ἃ 661. 3), 
δηὰ ἰδκοα πταραγγέλλω ἴῃ (6 οτἰρίηδί τυϑαηΐῃς, αποιοιποέ,-- 
ΟΥ̓, 88. ἰγαμπδίδίοἃ Ὁγ Τί πόα], Ογασπιδῖ, πὶ ἔμ Θοπότα ΒίΌἷο, 

τρανὴ γομ Ἷ; νὸ ονοιὰ (ἤθη πανὸ α πτίξηρ ἱπίσοσποιου ἴο 

ἷθ πανν [Π6Π|6: “ ΤΉΠ τπογϑόνοῦ 1 ἀδεϊαγο τ." γοῦ, ΟΥ ὙΦΙΏ 
γοῦ οἵ ποῖ ῥγαϊδίῃς γοῦ,᾽" "86 ἴῃ [6 ΤὈΓπιοσ οδϑο, ἩΒοσο ἰμ 
ἸΩΘΏΥ ματι συγ γοῦ αἰὰ τηοτίς ΔΡΡσουαὶ 
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πα τραλλεγ οὗ ἰδ ον δεδοιιϊίηρ, Ὀπὲ γαῖ πον 1ἰδ 
γέξεῖξ οὐ δ ἱέ, ἰταρ᾿  γίαρ ἰδὲ ὈΥ͂ Ἰθ8885 οὗ ἰΐ (Β6Ὺ 
ΨοΓΘ ἰηἸασχοά ΓΙΟΥ͂ ἴθ8Δ ἱπιργονθαὰ; δηὰ δὺ [86 
͵88ι6 τ,γλ8 ποὺ οαἱϊδοαίίοη, ἡ ἢ ἰὺ δ ἱπουμπιθδηὶ 
οπ 4}} ἰο δἷπι δἱ, Ὀυξ ἐβο ορροκίίθ; ἰηπϑίϑαϊ οἵ 
(ατιοτγίαρ, ὁ Βἱπαογοὶ ἐμοὶ οομμπδίοπ τὐϊὰ 
ἐποῖν Κοτὰ δὰ πὶ Θ80}} ΟἸ ΒΟΥ. Ἐ 

γκεαβ. 18, 19. Εοσ Ξβταϊ οἵ 81]1].--πρῶτον 
μέν ἰδ ἔοϊΠονοὰ ὈΥ πο ἔπειτα δέ, }ιυαβὶ 88 18 89 
6486 ἴῃ Βοαι. ἱ. 8; ἰἰϊ. 2. Αδοοτγαϊηρὶν {πΠ0 βοοοηὰ 
τηϑίίοΥ οὗ γοῦυϊεο ΔῈ Υ ΓΒ ἰπἰς (Π6Υ δηὰ ἴῃ γον. 20, 
ἰπἰτοάιυοσα ΌΥ͂ οὖν, ἐλέγφΐοτε, Ὀθοδυϑο ἰδ 18 18 ἰο ὉΘ 
γεζϑτγαοα 88 8 σόϑὰὶὶ οὗ [16 “ 8ο δι᾽" Βροΐίϑῃ οὗ 
ἴη πο ποχί οἶδυδοὸ. Ἡ μαὶ, (θη, ἀο068 6 τηϑϑῃ ὍΥ 
1Π656 “8 ΐπιηθ ἢ [510 πδὲ 6 τῆοτὸ ἔἰὶγ ἀἰ5- 
εὐποοὰ ἰπ σπδρίοῦ ἱ. 114. ογο (δα 8δο, δουϊὰ 
86 πατο δἱϊυάθά ἰο ἐβότα θγῸ ἱπ 80 ἱποϊἀδῃϊαὶ δ 
ἸΩΔΏΠΟΡ ΤὨΐΒ 18 ΒΑΓΟΪΥ͂ Ροϑϑὶ ὉΪ6; ΤῸΣ Β6 ταδὶ 
(ἤθη αν δά ἴῃ ταϊηὰ οογίδῖῃ σορογίϑ οὗ {ἐπ οὶγ 
Βαβι θη ίϊο ἩΥΔΥ͂Θ ἰπα ἐμοὶ Ομ ΓΟ ΘΘΘΘΙὉΪ]168 αἰΐ- 
ἔοτοηιϊ ἔγοια ὑπαὶ Ῥδυ συ ΑΥΪΥ δροοϊβοά ἴπ τον. 20, 
διὰ σϊοῖ οὐσζὰΐ [0 δδΥθ Ὀθθὰ ΤἸΠΟΤΘ {0}}}7 ἀο- 
ἰα]]ο. Τα οοτγτθϑοί νον, ἱπογοίοσο, υπἀουδιθαά Υ 
ἦβ ἰδδὺ ἐμ βοοοπὰ ἀἰβογὰ ον Ὶ ἢ ἢ 6 ΚΓΘΌΟΪΚΘΒ 18 ποὶ 
ἴο ὕῦο6 Ζοιπα ἐπ γον. 20 ΕἾ, δὰ ἐμαὶ ἱἰη (ἢ 6 ποτὰ 
“530 } 183 ἢ6 ΟὨΪῪ ἱπάϊοδῦθβ σΘΏΘΓΔΙΥ ᾿ θδὶ ἢθ 
ἐμ γ πλορὸ ἔν ἀοδπῃο8, δηὰ ἰο τΐος τπὸ τνοτὰἙ 
“6 γ8 σοι ἰοροίμον᾽" δηὰ {80 ““ἱποχοίοτο᾽᾽ 
ψὮ1Ο ΥΟΒΆΙΩΘΒ (80 ΓΚ ΠΘηΐ, Γοΐοσ  δηά (δὲ 
{π6Γ6, ἴον (86 γϑί τἰπι6, (8 6 ῬΤΟΡΘΥ γοῦυο Γ0]]0 νν8 
(τον. 22). Τδὸ "“ ΒοΒ15π|8,᾽ ἴμ6η, ἀθῃοὶθ σὰρ- 
ἴσγοβ, ἀϊδογάοτβ ἰῃ ἔθ] ο ὙβἐΡ οὗ ον 88 {ΠΟΥ δρ- 
Ροδγϑὰ ἰπ {86 σμυτο ἔϑαβίβ, δηὰ τ αἰσἢ ἢ 6 ΒρΘΑΪΚ8 
οἵ πιοῦθ ΤᾺ} ἱπ τοῦ. 21. Τηθ βοοομπὰ χτηδίϊου, 
ἰοὺ, ἩΔΊΘΒ ἢὯο 885 ἰο ΓΟΌυΚΟ, ἯΘ ΔΡΘ ἰο ἰοοῖς 
ἕον ἰπ ολαρ. 12, σἱΖ., 6 ἀἸΒογάογδ δι δίῃ ἴῃ τοῖν 
δ αγοῖ ΘΒΘΘΟΤΙΩΌ]ΪΟΒ ἔἴγοιηθ 8Δἢ ὈΠΌΘΟΟΥΛΪΠΣΖ 0896 οὗ 
“κιἴϊ6.᾽ ΒυΒο οοπηθοίζοι 18 ἸοοΒοὶΎ ἱπαϊσαίοα, 
δηα ἰδ ἔο Ὀ6 υπάἀογϑίοοα δ᾽οῦς [π6 τότ οχιοπἀ θὰ 
δσχροβι(ίοπ ν᾽ 16 ἢ ἰπίο ΡΥ θ}98.--- ὌΠ 6. 78 οΟοσθ 
ἰοφοῖδον ἰπ ἴμ9 ΟΒΏΣΟὮ.--ν ἐκκλησίᾳ 
βίον α 6 ἔοττῃ οὗ ὑμοῖν σομιῖης ἰοροίμον, ὦ. ἐ., ἰὼ 
8 Ομ ΔΒϑοι ὈΪγ. ΤῸ ΒΏΡΡΟΒΘ δ ρτοζηβδηὶ δοη- 
διἰτιιοίΐοι ἴον εἰς ἐκκλησίαν 15. ὈΠΠΘΟΟΒΕΔΡΥ ; 8.1}} 
1658 ἰ ὑπο ποτὰ ἐκκλησία, οὐωτοῖ, ἴο Ὀ6 τοχαγναἀρὰ 
85 ἀσποίϊηρ [6 ΡΙδοο οὗὐἠἨ δϑϑϑιι] ηρ; τσ ἢ 80 
οὔ (6 ἴτογηὶ αἰά ποὺ Βρτγὶπρ ὉΡ ὑπι}} Ἰαίον ἐἰηγ68. 
Υεῖ ῬεγθδρΒ νγὸ ταϊσῆϊ ΒΑ, τὶ Μόγοῦ δθὰ ἀο 
Ἰγοίίο, {παὶ ὑμ0 δσοηρτγοχαίίοη 18 ΘΓ χορβαγάρὰ ἴῃ 
Ὧδο ᾿ἱκὲ οὗ 8 Ἰοο Δ 1 γ.---ἰ ΒΘ81.---Ηο ἱμπ8 Υἱ νὴ] αν 
Ῥτοβοπείδίοθ (6 τι.0}10 οἱγουϊηβίδηοθ, 85 ἐβουρὰ 
νδὲ δὰ Ὀδθη δοιπτηϊηϊσδίρα ἰο ᾿ἶπι ΟΓΤΟ 8ι1}} 
δοαπάϊης ἴῃ ἷ8 08 γ8.--- δ΄ ΓΘΙΘ δ.Θ ΒΟἢ 5:5 
δδοῖβ γοι.--[Τ 056, 88 ἱπιπιαϊθα ἀθουθ, ἃ ΓΘ 
ΒρΘοΙ 64} Υ ἐἢ 089 οοσυγγὶηρ δί ἐπ Ἰοτθ- ἴδαδϑίὶϑ; δαὶ 
οὗ ἐδμο πηϑηϊϊοῦ οὗ ἰμϑ δ6 ὈΓΣΘΔΪΚ8 ΟἿ ἰ0 880» 
(δαὲ 850}. ἀἰ ν᾽ 81.018 ΤΟΓΘ ἰο 06 ΠΟ Ιηδί(ογ8β οὗ βυγ- 
Ῥτγὶδο, Ὀαὺ νψογο ογάδ᾽ πϑὰ ἰο ἰοδύ ἐμβοῖω. Τ86 οτὶ- 
ξὶπδὶ ἰθγη ἰ6 σχίσματα, ΘΠοΘ ΟΌΓ δολέσπιδ; δαὶ 
όγοὸ ἰἰ ἀοδὶ χη αίθ8 Β᾽ΠΙΡΙῪ οὐέψιαε, Βοραγαὶθη ἵἔγοιω 
εαοὰ οἶμοῦ ὈΥ̓ 8οοὶ8] αἰβιϊποίϊοηβ δπὰ γροιίν 

ΓΞ ὙῈΑΔΥ (δογὸ ποῖ ὃθΘ 8180 δὴ ΑἸ] δίοπ μογο ἴο ἐδ ρμηπίεΐνο 
ΘΟ;ΘΟηΌΡΏΘΟΝ ΙΠΟΓΟ ΠΥ βοΐ ἐογίϊ ἴῃ σνόγα. 29, 80, ἐπαΐξ ἴῃ 
ουπεΐης ἰὐαοίμοῦ “δηά οδϊίωζ ὑπνουίγ ὮΘΥ αἷϑ βοΐ 
ἄγβοϊκ σοηθὐοιηηδτίοη ἴο ἐπ οπιδοῖνθ,᾽" δη οΘχροθοϑα ᾿μόπηϑοῖνθα 
ἴο ὑὕσ ΠΥ ἀϊνογάογβ δηὰ ἀϑαί ἢ 80 πηδογδίδηάϊης [8.8 οἴδιιθθ 
ὧο 'Ἤὸ ποῖ μοῖθ ηδ ἃ ΣοδδοῺ ἴ0Γ ᾿ἰ8 πδίημρ 186 πογά 
παραγγέλω, τ ὨϊσὮ σΟΉΥΘΥΒ ἔδο ἰἀθ68 οὗὨ ἃ ϑοϊθπιῃῃ δι οῃ Πεο- 
ταϑεὶ οὐ ργοσϊαπιαίίοι, γαῖμοῦ πη ἴπο ογάΐϊπεγν λέγω. 7 2 
οΥ αἀ““ἴαγεῦ ον ἰη ἐδ ἰηἰογργοιὶπε ἕο ἑδοπι τῆ ὁ τυϊκοῦ 5 οὗἔἁ 
15.»  νῖπο ἀϊδρίραϑησο, δα] νγὰ8 ἴῃ ἔμοξ δος ἐμο ρετὶ οὕ ἃ 
Ῥάνίδο Πογϑ)ὰ (ἄγγελο!)]}. 
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δἰϊοπαίϊουϑ οὗ ζθοϊϊηρ. ἸΤηοδο γῸ 6 ΓῸ ἰδ8 ἀἷ- 
νἱαθὰ τοῦθ οὐ γα Ϊν 801}}} ομθ Ὀοαγ].--ϑοά 
ῬΑΣΌΥ Ὀσ]ονο ἱ1.---ΤῊὴ. ποσὰ “ὁ ΡΥ ᾿ 88 8 
βοΐ οπίης οθοοῖ, φ. ἀ., 41 (ἰπὶς ἰοο γνϑ]} οὗ γου ἰὸ 
Βο]ίονο αὐ μα. ᾿'88 Ὀθ6ῃ γορογίοα ἰο πη6.᾽ 

Ἦο ποχὲ ῥσοοδδὰδ ἰοὸ δϑϑδὶ ζῇ ἃ ΙΒ ΟΥ ΣΟΘ 50} [ὉΓ 
π9 μαγίΐ] Ὀο]1οῦ δῖοι ἢ6 88 οοπδίγαϊμοα ἰοὸ 
εἶτο ἰο πιιδὲ 9 μοασὰ, νἷ., ἃ Ὀϊνίπον ογάἀδ θὰ 
ΠΘΟΘδΒΙ(Υ ἴῃ ἰδ 6 οἰτουτηδίδποοβ δυο ἰο, 885 ᾿π- 
δΒἰγσιαθλθηί8)} ἰο ἃ Ὀινίηθ χϑϑαϊὶ, “ οσοοτάϊηρ ἰο 
μδὺ Ἰὰνν οὗ θ᾽ νίπμο δαἀπιϊῃϊδιγαίλοι ὈῪ ἡ ΒΙΟΘΒ 6Υ]}, 
80 Δ ἴγοπι πἰπαἀθυϊηρ, 18 Ἰθδὰθ {γα ΑΓ ἰῸ 
Βοοά.᾽᾽ Βυμβαξβε (Μαίι). χυὶὶ. 7; χχνὶ. δ4).-- 
ΕἘῸΣ ἴδοῖο σῦδὶ ὈΘ 8180 μϑιϑδϑὶθβ διῃουκ 
γον. [5 οχρίαϊηπίης (818 Ῥδββαζο (μ0 οἷο 
αιυθϑβίίοι ἰβ, μοὶ ἀἰὰ Ῥϑὺ] πιϑῶμ ὉΥ αἱρέσεις, Ἰῖι., 
λετεδὶο43 Τὸ ποσὰ ὁσουγβ ΘΟ 66 18 δ] 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 6]. νυ. 20, δρϑοϊγίῃρξ οη9 οὗὨ (116 ΟΥΪΚΒ οὗ 
{86 6δβ.ν, δῃὰ 18 οὔθ οὗ 86 ὀχργοϑϑίοῃμβ ἀθῃοίϊ 
οΒΟ ΠΥ δηὰ ἀἰϊνἰβίοα. [Ὁ οοουΣΒ Ὀ681 468 ἴῃ Αοἰδ 
Υ.17; χυ. ὃ; χχίν. ὃ, 14; χχυ!. 22, οὗἉ Γγοϊίουβ 
Ῥδυ (95 ΟΥ Βαοοίβ; δῃὰ ἴῃ Τιϊυβ 111. 10, αἱρέτικος 
ἀδηοίεβ ὁη6 το οοθαβΊ οη 5 ἀἰνί δ᾽ 058 1π [110 συγ 
Υ͂ ἰυγπίηςξ, 85:49 ἔγοιῃ βουμὰ ἀοοὶσὶ πο (σοΡ. 
αἱρέσεις, ἃ Ῥοίογ 11. 1). “ΟΥΑΙ ἷπ οἰδββὶο 
δα αἱρέσεις Βἰ πο ϊῆο8 ποις Ὀ8ἀ. [{ ᾿τρ]}168 
οὐοῖεα, ἈΘπσΘ δὴ ορίπίοη, ἴθ 8 ραγίψ, Ἦ ὨΪΘΕ 
ΔΥΪΒ6Β ἱβγου ἢ ΟΠ οἾ66, ΘΒρϑοΐ!ν ἴῃ (86 86.008. 
10 οαὴθ ἰο ροβδβθββ ἃ Ὀδὰ βἰρηϊβοβησο, ἤγβι ἴῃ 
ΟΠ ϑίδη ὑδᾶρο; δηὰ {μὲ8 18 ἰὴ ΘΟμΒοα ΘΏ66 οἴ 
ουῦ ΟὨ τ ϑίϊδῃ τηοάο8 οὗ (λἰηἰπρς απὰ τἱον 
(πΐηχβ. Οἱ ἐδμοὸ δβιδῃμα-ροὶπί οὗ που] νυ υϊβάομι, 
Αἰνογβ ἐν οἵἩἨ υἱονβ δπὰ ἰοπάθηοίθβ ἴῃ στορασγὰ ἰὸ 
τοϊρίουβ ἰδῖηρχβ 18 Δ] δ Ὁ]6; Ὀαΐ οα (6 ΟΒΓἾ8- 
(ἴδῃ βίδπα-ροϊηΐ 1 18 χοαυϊτοα ὑμαΐ ΟΥΘΣῪ (πη 
τὶ ἷ ἢ υ8 9 θυ] οἰ θά ἰο ὁπ9 Ὠ᾿Ι γἱ πο Ῥτἰποὶρ]δ οὗ 
Ῥ1ἴ6, δηὰ Ὀὸ Ὀχουρί ἰπΐο οὴθ ἔθ] ον  βιῖΡ οὗ ἔδὶτ ἢ 
ϑηὰ ἸοΥθ.᾿" ἢ ΝΈΑΛΧΌΕΒ. [ἢ οὔν ἰοχὶ (κ6 σαγγοπΐ 
ΘΧΡροΒικοὰ τᾶυογβ Ὀοίνγοθη ἴμ6 ἰἀεοηι βοδίί οι 
οὗ (6 ψογὰ στ σχίσματα 80 88 ἰο τηδῖζο ἰὶ 
ἰΡῚΥ ΟἿἹΥ ἰδὸ ἀϊνίθίουμβ αἰἹυάθὰ ἰὸ ἱπ (89 
[οἸ] ον, οοπίοχὶ, δηὰ ἰδ ἰδῖθὺ θϑοοϊββίδϑίλ- 
684] βἰσηϊβοδίϊοα οὗ 0 σψογὰ, υἱΖ., “ἈΘΡΘΟΒΥ ᾿---ῷ 
ἀοραγίυσο ἔγοιῃ ἰδ ζυηάητωθηίαὶ ὑσγυς οὗὨ ἰμ9 
Οοϑρεῖ, δηὰ ὑπὸ ἀἰνιβῖ 0η.8 Διὶ βί ἢ ς ἰῃ ΘΟμΒΟα ΘΟ; 
μυ8 αἀἰδπεϊηρσυ δῃΐηρ 10 ἔγοτα " Βο 15:α," 16} τὰ- 
Ῥ᾿[Ϊ68 ἃ αἰνιβίοη δἰ ρῚὶῪ ἴθ {πὸ τηδιίοῦ οὗ ἀϊδοὶ- 
Ρ»ἰμθ. Βοίνοοι {1|686 ΘΧΙΣΟΙΏΘΒ 6 ΕἾΘ [86 6Χ- 
Ρἰαπαίίομ, ἐοοϊεδίαδίϊοαὶ ἀϊυϊδίοηδ, ἰὰ ἴμ6 Ὀτοσάον' 
86η88 Οὗ ἴ6 ποτὰ [πὶ 18, ἀἰ ν᾽ βίου Β 1 Βουὺ ΒΩΥ͂ 
ΤΟΥΊΩΔ] Βδρδγαιο)]. Απά {818 ὀχ ρ᾽ δηδίϊοι ἰδ 1110 
ΟὨΪΥ οογγθοῖ ὁ8η6, δηὰ Βυϊϊοὰ ἰο (Π8 ΟδΙδοίοῦ οἴ 
{86 οἴδιϑο τδογοΐη {86 ποχγὰ οοουγδ, νϊοῖι 18 
ΟὨΪΥ 6 αἱ κγοββίοῃ ὈΥ͂ ΨΔΥῪ οὗ δοηξτγτηαίΐου (Μ6Υ67). 
1π {π18 6886 ἰΠ9 κα ἱ Ὀδΐογο αἱρέσεις ν}}} τηθϑὴ ποῦ 
εὐεη, Ὀαὺ αἶδο, ἱ. 6., δΙηοΩρ; Οὐ ν᾽ ΟΥΣ]8 ἰὺ 18 Ὡ6668- 
ΒΆΓΥ ἱπδΐ ἰμ6 γ9 δΒμου]ὰ Ὀ6 αἶδο “ Βογοβδὶθβ.᾽ Τδ9 
Τὶ ΘΠ ΔΒ18 1168 ἸΡΟῺ ““ τησδβί ᾿᾿ (δε:), ΤΑΣ 
18 ὌΡΟῚ ὁ“ ΒΟΡΘΒΙ65,᾽᾽ 88 γοαχυΐγοα ὈΥ (89 Ἰορὶ- 
οδ] σϑϊαὐοῦ οὗἉ ἰμἷ5 ἰο (86 Ῥτγοοράϊηρ γνοσδ.{--- 89 

[5 ΤΠ|]πδιγδιίοπβ οὗ (89 ΘΑΣῚΥ πδο οὗ ἰκ ψοΟΓὰ τηΔγῪ Ὧθ Β6Θἢ 
ἐπ ΟἸΕΒΕΙ,ΚΒ᾽ 8 ΟΝ. Ηϊΐε,, Υο}]. 1. 0. 149 Π΄., δοιὰ ποίθ 8]. 
{{Βυϊ ὁπ που]ὰ δΒΈΡΡΟδΘ ἴγοΐλ ἴ86 καί (Πιδῖ 16 Γ6 ΓΔΒ Α͵80 

Δ δίγοθϑ ἔο ὈΘ Ἰαϊὰ ΡΟΩ αἱρέσεις, 88 ἐπα ]!σαίί Βοτηοί ἐπα 
ἬΟΓΒΘ 80 σχίσματα. δηὰ ρμοϊπιίηρς ἴοὸ π δὲ ου]ὰ σου ΐηῖ9 
10 ὨδΡρθη ἰη ἴη9 ἤχξυΓο, 4. α., “1οὸΥ ἰξ 8 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ παῖ ΤΠ 6 ΓΘ 
τουϑῦ ατἷδθ ὁΟε λόγο εῖε8 ἈΠΊΟΙΚ ν 85 Δ οΥἕθΔ) ἴο ἰε8ὺ ἀπὰ 
οχι δὶς τποθ0 ὙΠῸ ἃΓο δρργουοή ᾿-αἢ Ἰγυ ἢ ἡ Βἰο 1.6 ὙΠῸ016 
ἨἰδίονΥ οὗ ἴπο ΟἸ το ἢ δ69 βίσηδ}ν {Πιῖγαϊδα, Δ. ΤΥ ὈΘ 
ΒΟΘἢ [ἢ ἴδιο ἐπηΐδηοοθ οἵ δυς ἢ πίοὴ 88 Αἰμβαπαδίυϑ δπὰ ΑἸ ρυ8- 
1|πὸ,) δὰ Πα τΠοῦ, πὶ Οπὶ]νίη, δὰ Ἐσπηγάδ, μὰ ἃ ἢοσὲ οὗ 
οἴποτα, Π0 παν πιλθ {ἢ ΘΠ Β61γ68 ἡ δῖτίουδ πῃ ἐμοὶσς ΘΟ» 
διοῖδ υὶῶι ἈΟΓΟαῪ (Μ. διμδτι)]). 
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οὈήεοίϊνο οἴδυβο, "1 οχᾶφε ἴμδῖ ἴμοδθ νσδο 
816 ἃρριονϑθᾶ :ρϑῦ ὍΘ τ:τοϑᾶσ τοϑηϊζοδι 

διωοὴβ γοῦ,᾿" ἰηνοϊνοβ ἰμδ0 ἰάφθα οὗ ἃ οἰδπίης 
Ῥγοσθαβ Ῥογίογιμθα οὐ 189 Οβυγομβ. “ 1Ἐ0 δΡ- 
Ῥτονθὰ" (δόκιμοι) ἃγο 86 Υἰ ΚΒΟῪ ἀϊδβροδοά, τγμὸ 
ἀογνοίο ἐδοπηβοῖνοα ψἰιμουΐ ΤΌΒΟΥΘ (0 ἴδ τῖι0}6 
Ῥοὰγ οἵ Οἰινἰβιίδη γαῖ, δὰ βθῆοθ (0 (89 ϑρίσίϊ 
οὔ {80 Ιιοτὰ ; δηὰ ἰξ γγῶβ ΠΘΟΘΘΒΘΓῪ ἰδμδὶ βυοὶ 
δου! ὰ θ6 ““τηϑδάο τηδηϊζοβί,᾽᾽ ἱπδδαιυοῖ 85 (80 

ἐταρυσ ἐν δηὰ πϑϑκηοδα οὗ {μ9 ΘΟ τί διδη 118, 186 
γοὶ σοπιδί εἰ ρ ρον Ὁ οὗὨ 8 ΘΔΥΠη8) διὰ βο] 88. Ὠδ- 
ἴυγο, οἴθη ὑπ 0148 1186] ἰπ Βα6} ἃ ΜΟΥ͂ ἐμαὶ τη ΔΗ͂ 
οἸθανο ομθ- δἰἀοαϊν ἴο ρατίϊουϊας ἱπαϊνί 1.818, δὰ 

ἰο Ροϑουϊαν κἰπα8 οὗὨ ἰδἰθπίβ, δηὰ ἰο οογίδί ῃ Βρ6- 
οἶδο ἰοπἀρηοΐοα δηὰ ορίῃΐοηδβ, τϊξμουϊ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 

Ὀασοιηΐης ἀἰϊδιϊποιὶγ μογοίΐοα] ; δουρὶ ἴὰ {πο 
Φυάαείϊδιῖα δηὰ δηιὶ- ἀίδιος τηοάθ8 οὗ ἱδουρλιὶ, 
δηᾷ ἰπ ἐμ ἀεδηΐδὶ οὗ ιμ6 γοβυγγθοίου οὔ (6 ἀοδὰ 
(Ἔαρ. χν.), β κηϊβοδηΐ ζότηδ δπὰ Ἰοδηΐη δ ἰο- 
Ὑ8͵:ὰ ΒΟΓΘΒΥ͂ παϊρηῦ πᾶν Ὀθ6η Τογπιθᾶ, 710 5] ἔἴ- 
ἰδ ΔοοοΡα ΡΥ 16845, δηἃ νὰ8 ἰηἰοη θὰ ἰο Ἰοδά, 
ἰο ἃ δίχῃον ἀογοϊορπιοηι οὗ {μο Ἰἰΐ8 οὗ ἐδ. δπὰ 
Ἰογο ἰῃ ἐμὰ Ομυτγοῖ, τ ῆΐῖσὰ δὰ Ὀόοα ἐδ οὔ- 
βἰγιοίοὰ δηὰ ἀϊδίυγ θά. 4.71.0 ΑΡοΒιΪ6᾽ 8 Υἱὸν 
οἵ Ηἰβίουυ ἰυ8 Ὀτουχμῦ ουὖὐ βιδη ὧδ ορροβεᾶ 88 
τυοἷ ἴ0 8 ῥϑηιϊμοϊδίῖίο σοπῃσθρίϊοι οὗὁὨ ΠΘΟΟΒΘΙΥ 88 
ἴο 8ῃ δἰοιϊδβίϊα υἱὸν οὗ ἤγοϑθάοαι. [{ γϑοορβηΐξ985 
ἦι ἰδίου σοοῖὰ ἴ0 {1|ὸ ΡΪδΥ οὗ ἔγοθάοιι, γοὶ δἱ. 
{π6 βΒδπῖθ ἐπ δϑβοτίβ ἐμὸ χυϊάδποο οὗ 8 δἰ κἢ ΟΣ 
ἴων." ΝΒΑνθεβ. [1ηὸ Οδάγοι 68 ὈΘ0η ὁ08- 
δἰταϊηοα Ὁ [Π6 χἱδο οὗ Βου βῖ 68 [0 Βδσοι ϑογὶρ- 
ἴυγ6 ΠΊΟΥΘ ΘΔΓΟΙΪΥ; δηὰ ἱμὺ8 Βογοδίθθ ΠΑΥ͂Θ 
ΒΕΟΓΥΘα 88 ΟΟΟΔΒΊΟΏ8 [ὉΣ ὈΤΓΙ ρίηκβ ΤΟΥ τ] ΟΓῸ ΤὉ}}Υ 
{89 γι 6168 οὗ ἔα} ἰὼ ΠΟΥ ΟΥΘοα8.᾽ ἩΟΒΌΟΒΤΎΟΒΤΗ. 
“«Βυὶ (19 δΔαἀγβπίδρο 6.6 Βροΐϑῃ οὗ τὸ οὐχί οὶ 
ἰο αβδογὶδο ἰο λεγοδίθβ, γον, Ὀθῖη ΟΥ̓, σὰ ΡΓΟο- 
ἀυοθ ποι πίη Ὀὰὶ ταὶ 18. ουὶ], Ὀὰΐ ἰο αοἀ, νἢο, 
ὈΥ Ηἰἷ8 ἰηδηΐϊίο σοοάῃθ885, Ομδη 68 89 πδίυγο οὗ 
(δ η 8, 80 μδὶ {189 ὑβίηρβ 816 βαϊ αἰδυν ἰὸ ἐμ 6 
οἰοοὶ, νὴ ΐοῖ βαίδη Βαα σοηίτγινοὰ [9 ἱποὶν συΐη. 
116 σαιι.88 ΒΟΣΟ ἱ 0 }104. ῳ 18 1:8 δοογοὶ σοι! η86] οὗ 
Θοὐ, ὉΥ ψ λοι δἰ πη ρκ8 ὑπαὶ ΔΓῸ ον]! ἀσὸ ΟΥ̓ΟΣΤΈΪοα 
ἦῃ 816 }} ἃ ΤΏΒΠΏΘΥ 88 ἴ0 δᾶῦο ἃ “οοα ᾿ἰϑβ.0.᾽᾽ ΟΑἹ,- 
ΥΙΝ].-τῦν. 20,21. [π 680 γο 898 Ῥϑαὶ ἱπεϊπιδίεβ 
ἐπὰν Ὑδαὶ ἰγδηδρίγοὰ ἴῃ ὑποὶνρ ΟΠ το δϑϑϑπι Ὁ] 168 
τοπαογοὰ (δ6 ΤοΟ]οὈγδίϊοα οὗἩ 89 ογἀ᾽ 5 βρΡοΥ 
ἐπιροδείδίε; δηὰ πο Β0 βίϑίθθ τοῦθ ἀοβη 6} 
ὙΒοτοὶῃ {86 ΠΟΙ ΒΙΒΙΘΏΟΥ ἯΔ8 (0 6 Τουπὰ; ΒΟ 
ἐδδὶ 018 ΔΡῬΘΑΓΒ δΒ δχρίαἰηΐηρ δηαὰ οοπῆγπιίης 
ὙΠαϊ 8 ὈΘίοΥΘ δββοσίοα. -- -Ὁ 6 [6 γθ ΟΟΣΏΘ 
τοξοῖδοσ.--- "ὕἴοτθο 19 Ὀοΐηρ δὰ ἱπίογγυρί: 08, 
6 σοπηθοίΐοη Ὑ{ΠῈ γον. 18 15 σοϑυιηοὰ ὈΥ [6 
Ῥαγίϊοϊο οὖν, ἐλεη."]--ἰλϊο ΟὨΘ Ρ]809.--ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ ἷἰΒ ἰο 6 δοπδίΓιιθά ἸΟΩ6}}Υγ (Αοἱβ νἱΐ. 1δ; 
ἰϊ. 1), δηὰ ἀδηοίοβ 6 ρἷδοο ᾿ θογο (86 ΟΒΌΓΤΟΙ 
δ6βϑ ὉΪο ἃ. [ΕΎοτ (18 ΒοΙηθ αν ἰπίοσγοα ἐμδὶ 
ἰὸ ΟοΥ  8η8 Βαὰ ΑΙ ΓΟΔΑΥ͂ Θοῖμθ ἰ0 ΒαΥο ἃ ΤΟΟΙΏ 
ΟΣ Ὀυϊαΐηρ Ῥδυιϊουϊαυν βού ἀρνί ἴον σοὶ κὶουδ 
ΒΟΣΥΪΟ68].---ἰ(Ὁ) 16 ποῖ.---β,Ξιοο ἐγδηϑὶδίθ οὐκ 
ἔστιν, ἰλὶδ 16 ποί ; [Χοίουτιης ἰοὸ δῦ ποῪ αἰὰ 
οἢ δομΐηρς ἰοροίμον, δὰ ΔΘ Β6 ρο068 ο ἰο 
ΒΡΘΟΪγ}]; ὃ [πῃ τοῦτο βΒβουϊὰ δῦ ὈΘΘᾺ 6Χ- 
Ῥγοδϑὶν αἴνθῃ 88 ἰμ9 Βι )εοὶ. 1,11,:5 ἸΒΟΡΘ 18 ΠΟ 
Β. 6} (Ὠἰηρ 88 ΥΟῸΣ δοιϊῃρ,᾽ ἑ, 6., “ἰΐ ἰ8 πρτδοίὶ- 
ΘΔΌΪα,᾿ 4 ΠΠΡΟΒΒΙΌ]6 ;᾿ ποῖ, ΒΟΝΘΥΘΥ, ἔγοσῃ ἰδοκ οὗ 
Ὀτοβὰ δηᾶ νἱῆθ (6661). Ὀὰὺ Ὀθοδαδο {πΠ|6 76 νγ88 
ἃ ἰδοῖς οὗ {π6 γχοαυϊδὶῖο αἰβροβιιοη. Αἢ δοοιιδδ- 
οἶνο Ὀσΐοχο ἰο ᾿Ἰηδηϊίνο ἰ8 ΠΘΓΘ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ. 
[Β]οοτηδο]ὰ ἀοίεοὶβ ἃ βαγοδϑίΐο ροϊπὶ ἴῃ 01}}8 βθῃ- 
ἰθῃοο, φ. ἅ. “ Τὸ οδΐύ (μ9 Κογὰά᾽Β ΘΆΡΡΟΣ ΒΌΓΟΙΥ ἡ 

ποῖ, σαπποί Ὀ6 {110 ΡὺυγΡΟθ89 οὗ γοὺγ τηϑοίΐηρ (δἰοθ 
ἐλαί γου ἀο ποί 68) : [Ὁ γΟῸΡ τη68] ἰδ ποῖ Θοτῃ- 
0, Ὀυὺ Βορδσϑὶθ ; ΘΥΘΡΥ͂ Οὴ6 Θδὶβ ἢ18 ΟὟ Βυρ- 
Ρ6Σ᾽].---ἰο θϑαῖ ἴδ οσχα᾽ αὶ ΒΌΡΡΟΘι.---κσριακὸν 
δεῖπνον, "ἃ ἴοδδὶ δρροσίδίπίηρ ὁ 186 Ἰογὰ,᾽ οὗ 
88 Οδἰϑθὰοσ ΒΆΥ8, “086 οομδοογδίοα ἴο ἐμ ον ἢ 
δηὰ ἱπδιιαϊοὰ ὈΥ Ηΐμ. (ΟομΡ. κυριακὴ ἥμερα, 
Βον. ἱ. 10). ΒΥ (δὲβ ἱμὸ Αροβίϊθ ἀεδίρπιδίοδ 
ἈΘΙΒΟΣ ἐβ9 δρδρῶθ (διὰ0 12), ἐδ6 δὸ οδ)εὰ 
ΘΟ α ΓΟ ἔδαϑίβ, [88 Βοχηδηΐθίδ ἱπίοσρσεῖ το που]ὰ 
ἰδυ8 οἰαὰο (6 ἀγρυϊθηῦ ζὈσηβηοά ὈΥ {μὶ8 
Ῥϑβϑαρᾷὸ δραϊῃδὺ ὑπο ὶν βδου οὶ ἸΠΘΟΥΎ οὗὨ ἰδ 
ΕΑ εν 80}; πο γοί, (806 ΗΟΪΥ ΞΌΡΡΟΡ (γον. 
28) ὃν ἐξδείΓ; Ὀυὺ )6 δοιο δ᾽ παῖϊδοη οὗ 86 ἔτοῖ 
88 ἰὲ νγ88 ἰ0 Ὀ0 Τουπὰ ἱπ Ομ σἰδιϊδη ΟΒΌΣΟΝ 68, δο- 
οογάϊηρ ἰο 86 οτὶ καὶ Αροϑίο!ὴὶο ουβίοτῃ, δηὰ ἱπ 
δοοογάδῃοθ τΪΐ {}|6 τοὶ ἱπδιϊυἱοη οὗἨ (86 δα ρ- 
ῬΟΡ, ψΜϊσὮ, 88 6 ᾽ ΚΏΟΥ,, 701] οὐ 6 ὌΡΟΣ ἃ Το αΪΔΡ 
12Ὼ04]. Τὴ ““ΒΌΡΡΟΥ ᾿" ΒΡΟΚΘῺ οὗ ἰῃ ἰμὸ ἰοχὶ 88 
8 Τοϑιϊνδὶ, (9 νοὶ 686} ὁμ6 σοὨ ΣΙ υϊθὰ ἃ Ροτ- 
ἰΐοῃ, δηὰ ἩΒΊ6ἢ Θοποϊυ θα ἩΙ 186 Ποτὰ 8 80}- 
ῬΘΡ ῬΓΟΡΟΥ. Τλαῖ, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, Ἡ Βἴ6Β νγν88 Ὀσοιρῆς 
ὉΥ ἱπαϊνίπα16, τὰβ ἰὸ ἰδτθ ὈΘΘΏ δηϊογοὰ ἰπ 
σοϊῃτηοῆ, 80 ὑδδὲ ἴδ 0 {611 ον ὶΡ οὗ Ἰουθ, πη Ὀτοΐζοα 
ὮΥ βοοΐβὶ ἀϊδιϊποίϊ μηδ, τοῦ Ὀ6 15 τη γα ΘΙ ΘΆΥΙΥ 
Ἔχ ἰἰιοα. ΤυΒ 88 (86 ἀρδρο, ΟΣ Ἰονο-ἴοδϑῖ, ἃ 
Β0 1 18 Ὁ]10 ῬΓΟΡΑΓΘΙΪΟΩ ἴῸΡ {Π6 ΤΟΥ Β ΒΌΡΡΟΥ, ἴῃ 
ἰϊ8 ποῦ τοδιγίοιθὰ βοῆβθ, ΘΟ δ] δἱϑ οἵ ὁ06 
Ὀγοδὰ, δῃὰ ἀγδὴῖκ οὗ οὔθ οὔὺρ. Βαϊ ἱπ Οοσίπιὰ 
ΒΌΘὮ ἃ 1168] 88 ἰμἷβ, ΤΒΟΓΘ 8}} δρρεοδασγεοὰ δ8 986 
ΤΑΤΑΤῪ ᾿ἰνίπ Ὁ 8 ΘΟΠΙΙΏΟΏ ῬΓΟΡΘΟΓΣΙΥ͂, οου]ὰ ποῖ 
ἴακο Ρ]86θ; δβίῃοθ ὈΥ σϑβδοῦ οὗ 186 σοοϊΐηρ οἵ 
{ποὶγν Ἰονθ, 680} ὁ50 Κορὶ δῃὰ οη͵ογϑὰ ἴον δΐση- 
8617 {πὸ ρογίΐου ψ μΐοῖῦ 6 Βαὰ Ὀγουρσμὶ [δοοοτά- 
ἱπᾷ ἰο ὑπὸ Βοδίδιθῃ ουδβίοιη οὗ [μ6 ἔρανοι---860 
ΔΌΟΥΘ7; 80 (μα π6 ἀἰδι ποῖοι ὈΘίνγθθη {89 σὶοκ 
δὰ 88 ῬοοΥ, βίοι οὐχῦ (0 Βᾶνο τηο] οὦ δα Ὺ 
ἰὼ ΟἸυσο ἢ ΘΟΙΩΙΔΌΠΙΟΝ, Γ6- Δρροδγοά---ηὰ {8 τὸ 
ΒΟ 8 ἄορτϑο ἰδ τ 8116 ὁπ6 οἶΔ88 δι δον οὰ ἔγοσι 
8ἃι. δ6η860 οἵ ναπὶ, ΟἸΒΟΓΒ ἜΟΥΘ Ββαιἰαἰθὰ ἴο ἃ ἀ6- 
ὅτοθ νη ΐο, ἴῃ Βοῖμθ Οα868, διηοιῃίοαὰ ΕΥ̓ΘῺ ἴῸ 
ἀγα ΚΟΏΠΘΑΒ.---ΕΟΥ [ἢ δαιϊηρ--ἐν τῷ φαγεῖν 
8 ποί ἰο 6 ἰΔΚ6ὴ 88 ἀθβῃ ἢ ΠΟΤ {]}}Υ 186 Ὀγθ- 
σοάΐηρς τοῦ, προλαμβάνει; Ὀυΐ ἰΐ 18 Εἰ ΡῚῪ 
ἃ Ὠοΐθ οὗ ἰἶτηο, φ- ἀ., “ ὙΒ116 οδίϊηρ.᾽ -- αν οὲν ΟΩΦ 
---οἵΖ., Μ ὈῸ 88 Ὀτουχηῦ βοηθοί ΐπρ τ ἰτ ἢ ὨΊΓὴ.---- 
ταἶῖτο5 Ὀθϑίοσθ οἵμοι--προλαι βάνει, ἃ Βυϊϊ8- 
Ὁ]6 ἜΧΡγθϑβίοη [ὉΓ 186 Β6] 88} δη Βαδίγυ δρρσο- 
Ῥτίδιίου οὗ ναί δὰ 6 Ὀτουσηὶ νῖι πουῖ παἱ(- 
πᾳ ἴο ρυϊ 411 ἰοζοίμον δῃὰ αἰνίαθ 1ἰ ἴον 1116 σοτ- 
0 ροοἂ.---ἷ8 ΟὟ ΒΌΡΡΟΙ. [1π οοπίγαβὶ 
ψὶϊ ἴῃς ΓοΓα ΒΒ ΒΌΡΡΟΣΙ, δὰ 18 ἴῃ 16 1 οτ 8 
οιιδα, δηὰ ποί ἴῃ 8 οὐ Ὀγῖνδία ἤουδο. ΤῈ6 
ΔΌυ80 ΒΘΟΙΙΒ ἰ0 ΠΑΥΘ στόν ουΐ οὗἩ ἴ}1ὸ ῥαἰπιϊεῖτο 
ῬΓδοιῖςθ οὗ βοπιϑίϊτηϑβ δηποχίηρ ἴΠ6 Ἰοτο-θδβί ἰὸ 
189 ΗοΟΙΥ Οομμπιυπῖοθ. Απὰ Ποσο, ἴῃ ἐδΐἷβ 6889 
{ἢ ΤΟΓΙΠΘΥ ΒΘΘΙΩΒ (0 αν γον ἀρὰ {6 ἸαίιοΣ ἃ]- 
τηοϑὺ Θη ΣΟΥ δδ14ο, δὰ {11|ὁὸ παῖ ΓΑ] τα πὶ ττὰ8 
εταιϊϊδοὰ ἰὸ {πὸ οὐδυϊοοκίηρ οὗὁἨ (δ πρίτιυδὶ 
π6064].--ὴᾶ Ο͵Θ ὨΌΠΏΡΟΘΙΒ δη 8Θηοῖδοσ ἰδ 
ἄσπϊσοη.- -μεϑὺει. [Τ|86 86 οὗἩ {8 ποχὰ 

ΦΓΒΉΟΝ δὴ οχῖνπκίοη οὐ {πὸ τηοδηΐρ οὗἩ ἴπ 6 ἴοττη ἴκ ΑἸ10» 
ζοῖμοῦ ἘΠ ΑΤΓαηοα Ἀηὰ ἩΒΟΪΪΥ Ὠϑεί θα. ΤΊο Ἰ οτγά α Νηρ 
ῬΘΥ ῬΓΟΡΕΓΙΥ σΔ ΟὨΪΥ͂ πο πὲ ρου] δῦ Ογα δ πο κ ΒΚα 
ψ{πὸ ἰποιυτἱοὰ Ὀγ οὐ 1 οτά, υἱξζ., ἰὴ δο]θπ ἢ Αγ με τἴοῃ οὗ 
(6 Ὀτολὰ διὰ εἶν τί πὸ, 88 {Π Σῃοϊῃογίδ}8 ΟΥ̓͂ ἣν ἀδη. ΤἊδ 
ὙΓΠΛΕ ΟΥΟΣ κορὶ ἀἰδιἐποὶ ἔγοπὶ ἔπ 6 ἄχαρο, αἰ οι ρῊ τοηποςῖρά 
Μ Ὠ τ, 08Π1}} δὲ ἃ ἰαῖος ρμογίοα [ΠΟΥ πσογὸ οπίί τοῖν ἀεραγηῖρι, 
ον οσΝ δαγα, {Ππδί “ἢ ΠΟΠ- βου το οἱ 1}. Ὁ} 6 μι 16 τ; 
τἰε]ὸ τὸ υοίοτο κνυρειακὸὃὸν δεῖπνον, ζυγὰ ΔΩ) ῬΕΤ, ἐμ οἴν8 
1δὲ ὉΥ Παθ  π6] υδὸ ἐπ 1η6 ΟΠ ΓΟ ἐδ)6 ἔδεζα ἐδ ΒΟῊ οἷν 
ἰδἰποὰ ἴπ0 [ογοῦ οὗ ἃ ΡΓΌΡΟΣ ὨΔΙΩ6᾽}. 
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ἷπ Φοΐλῃ ἰΐ. 10 βονη (πὶ 1 ποϑᾶὰ ποῖ Ὧδο ΑἸ ΥΔΥ8 
ἰβίζοα ἴἰο ἀροηοίο ἰπιοχίοδιϊΐοη ; ὉὈυΐ ἐπ8 8 18 
ΒδΔίΓ8] ΘΠ Ώρ, ἴῃ τηοϑὲ ραββαρθδ, δηὰ ἱὑΠ67Ὸ0 158 
ΒΟ πο68 οὗ δοϊιοπίηρ ἰΐ ΒΟΡΟ. ἢ ΑΒ ΔΙΘΥΘΣ ΒΕΥΒ, 
ἜΡΡΑὰΪ ἄγαν ἔμ6 μοί! ΓΘ ἰῃ Βίγοῦς οΟἿογΒ δηὰ 
τὶ δ ΒΔΥ ὑπαὶ (0 ΥΘΔΙΣΥ γὰ8 1088 δίγοηρ ἢ 
4Ἴ1| 15 ψόοηάογίι! δηὰ τγν6}} πἰχίι ροτίοπίουϑ δαὶ 
διίλη δου]ὰ δυὸ βοσσοιρ ἰβι6 ἃ 590 τυδἢ ᾿η 50 
Βοτί ἃ τἴη16.᾽ ΟΑΙΥΙΝ]. 
γε. 39. ΤΒΘ Ὀΐδηι εδὺ ἱπἀϊοαιθα 15 ΒΟΤΟ 805- 

ἰδἰ 686. --- ΕΣ, αν γ8ὺ οἵ Βουδθ6 ἴο Θαῖ δΔη 
ἴο ἄγί εὶς ἰπ 7---φ. ἀ, “ἸΓ 118 18. Ὑμδῖ γοὺ ΒΔ Υ9 
ἰο ἀο, νῶ., ἴο Βοϊὰ γου ῥυὶνδὶθ 26 8]8, ὙὮΥ, γοῦ 
το γοὺῦ ΟΥ̓ ἰἰουβο8 10. ἰμὶ8 ΟὈ͵]οοῖ. ΤῸ 99 
Π6 ϑϑο ὈἿΪΥ οὗ (ἢ6 ΟἸΌΓΟΙ [ὉΓ βυοῖ 8 ῬΌΓΡΟΒΘ 18 
Βοοάϊοββ." --ΟΥ ἅθαρίβθ γ9 ἴ8: 9 ομυσοἢ οὗ 
αοᾶ επὰἃ δηδιο ἴ8οδθ ῶᾷο μᾶνθ οὶ 7--- 
Α 8θδοῃὰ γδα8οὴ (ΟΥ̓ [6 Ὀϊδπη ον ΟΥ ΒΙ Π6885 οὗ ὑἱμοὶν 
δομάαοί---(Π6 ἀἰδραναρίης οὗ πο Ομ ΌΓο οὶ οὗ αοά, 
[086 Το ΘΟΕ ΏρΡΒ ΨΟΓΘ δοιδοα ἰο ζοβιϊν 168 ἀοΓοξ- 
ΒΙΟΣΥ ἴο 15 ΒΟΙΥ ΘΠΆγδοίορ ὈΥ (86 ἰηϊτοαυοίΐοι 
οὔ Βοοῦ αν ἀϊδίϊ οὶ 0}}8 ἔπ ογο, δη ἃ Ὀγ (Π6 σομίθιαρ- 
ἰχθι.5 ἰτοδϊιηοηΐ οὗἩἨὨ [86 ῬΟΟΡΟΣ ΤΠΘΙΌΟΥΒ οὗ ἐδ 9 
ΟΒΌΓΟἢ----ἃὦ οουγβο οὗ οοπαάσοὶ ὙΔΪΟΝ ἱπυοϊνοὰ ἃ 
ἀϊθραγακοιιθηΐ οὗὁἨὨ ἐμ ΟἸΣΟΙ ἴα 18 ΠΟΘΙ ΌΘΓΕ ; 
᾿παδιλσῦ 88 ἴμ080 ὙΟΓῸ δι Υ}}Ὺ ἱπγυβὲ ἰηίο 
[86 ὈδΔοϊς- στοιπα ὈΥ γϑαϑοὴ οὗ ἀϊ ἴθ γθθο6 νυν ΒΙ Θἢ 
οὐχὶ ἰο Βαγο Ἰοα ΟὨἿΥ [0 δὴ θαυδὶ πίῃς ἀἰδίγὶ θα- 
ἐΐοῦ οΥ͂ (0 κοοα {πῆρ ἰπ {10 61] ΟὙΒἈ}Ρ οὗ 8 
μοὶ ἰοτο. 7.680 ὑὑὸῸὸ ΓΟΏΒΟΠΒ Δ΄ΓΘ Ο]Ο50ΙΥ͂ Θ0ἢ- 
ποοίθά.---Ἴὸ ἴθτῖι “Κ ΟΠ γΟΙ ᾽ ἷ8 ποῖ ἰο Ὀ6 ᾿πίοὉ- 
Ῥτοίβᾷ Ἰοοαιῖγ, ἡ 88 ἰ5 ρ]δίπ ἴγοια {Π9 δα)υποῖ ““ οἵ 
6οα.᾽ [Κι βἰδηἀβ ἢγϑὶ, θθοϑδυβο οὗ (89 ΘΡ8815 
(16 Οπατοῦ οὗ αοα," Ηΐδ8 βαποίιασυ, Ηἰβ ἰθη- 
Ῥί6); οὔ {δ0 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ἰΏ ἰμ 6 δοοοπὰ οἴἶδιιδο (86 
Βίτ695 1108 οἢ (80 γογῦ, ““ ἀθδϑρίϑο γο.᾽᾿ [τοὺς 
μὴ ἔχοντας--εἰλοδα ποέ λαυῖπσ. ἸΤθοτο ἰδ 8 
ᾳυσϑιΐοη 88 ἰο νδὺ ἰδ ἔπ χσϑδὶ οὐὐθοῦ οὗ [0 ραγ- 
εἰοῖρὶα όγὸ ψῃΐσῖ πιιιϑὶ θ0 δα ρΡ᾽]]96α. ΑἸέογά, δὰ 
ΟἰΒΟΥΒ, 580, “Βου808 ἰο οοὺ δηὰ ἴο ἀγληὶς ἰη,᾽" 
δὰ ΒΌΡΡΟΞϑ9 ἐμαὶ 'π ἰἷ8 ἴμοὲ ψγὸ δαῦθ {9 Γϑᾶ- 
Βοῦ “ἴοῦ ἐμοῖν οοπλῖηρ ἴο ἰπ9 Ἰονο-ἴθαϑί ἰο Ὅο ἴοά. 
Βυι Μογον, ϑίδηϊου, ΗΠ οάμρο, δηὰ οἰβοσβ, Θοῃβίσυθ 
86 ῬὮΏΓΑΒΘ ἸΏΟΓΘ βΌΠΟΣΑΙΥ.᾿ ΤΏοδο ““ ποὺ Παᾶγ- 
ἴην ᾿ διὸ ἔμοϑοὸ ὙπῸ Βαᾶῦθο ποίη, θη αγὸ (9 
Ῥοοῦ ἴῃ δοπίγαϑί ψἱϊὰ ἰμ6 το. ΤηΪ8 ἐδ Ὀο(ἷι 
φδοηϑἰϑιθηῖ πιῖ ἢ ατοοῖκ ὑϑαρὸ δηὰ κίτοθ ἃ Ὀθιίου 
86ῃ996].--,τ ῴὠνγπαῖῦ Δ Ὁ ἴο σαν ἴο γοῦ 7 5.88]]} 
Ὶ »σταϊδο γουΐῃ ᾿δἰα ὁ Ι ῥὑσαΐδθ γόοιῖ Ὡοϊ.--- 
Το σοῦ ΒΟΓΟ 8 Θουμομ θα ἰῺ τα] ἃ ΘΧΡυΘ88:0Ή8, 
8διη4 18 ἐπ ΘΓ ΓοζϑίοΥΥ ἴοτπι 18 οδ συ] αἰοα ἰο ΤΆ 
γοβοοϊΐοη. ΤΏΘΥΘ ἰ8, ΒΟΎΎΘΥΘΥΡ, ἃ ΒΌΔΡΡ ΓᾺΡ ἴῃ 
80 σοποϊυάϊηρ πογὰβ, ψπΐϊσὰ 16, ἴῃ ἴδοι, ὙΘΥΥ͂ 
δούογο. ἴω βδγίηρ “1 ῥγαΐβθ γοῦ ποὶ,᾽" ἢθ Χο οῦο τα 
Βοοῖς ἰο τόσ. 17 (οορ. Οβίδῃογ). 
γε. 28. Το οοποϊυάϊηρ ααοϑίϊοη οὗἨ ἐμ Ῥγὸ- 

νἱοῦϑ γθγ86 ἰπ|0}1908 Δ ΘΏΘΥΟΥΡ ἰῺ ἰΠ6 ποραινθ, 
δηᾶὰ (8 'Β ΠΟῪ σοη ἥγπιθὰ ὈΥ ἃ ΤΟίθΓΘηΟΘ ἴο ἰδ 6 
οτἰ αἴθ] ἰηϑυϊαϊίου οὗ ὑπὸ ϑαρρον, τ οροὶα 18 
διδυδοίοῦ δπηἃ σΟΣΐΝ ΔΓ ΟἸΘΑΥΙΥ βού ἴον, ουϑα 

Ἔ [1 οί ἐδ[8 6 γα" δγχιποηΐ ἴῃ Ργοοῖ οἵ [δ ἵἕαοΐ ιμδὶ 
1.9 'τΐπο πθ0ὸα αἱ 9 Τωοτἀ 5 βρροῦ ἰὼ {86 ρτἰπἰεῖνο σἢΠΗΓΟΉ, 
ΣΝ 8δ8 οου]ὰ ἰπίοχίοοϊο 866 ΒΙὉ. ὅ8ο. ον 1843, ". 

ἐ[ογάσποτὶδ, μοπγουοῦ, ἐδίκοα ἐδ] ἑοχὲ δὲ "ἃ Ὁτγοοῦ οὔ 
ἔπ φοϊείπα πραγὲ οἵ ὑίδοοα ἴοσ Θοα᾽ 5 πποσβϊρ ἰὼ ῃγίοχί εἶν 9 
4πι68. ἀπῇ οὗ 6 ΤΟΥΘΥΘΏΘΘ ἀσ9 ἴο ξ6πὶ 828 δύσι." Απὰ Ὧδ 
Τοίδτϑ ἴἰο Ζ05οΡὴ Μοιλάο᾽Β ΕΒΒΩΥ οὐ ἐῆ6 ἰοχέ. ἴον ον! ἄθηοθ 00]- 
Ἰοοϊοὰ οὐ τι 8 πηβέϊον, δῆ αἷἶϑο ἴο Ηουϊκον Τ. 12, δ. Απᾶ οογ- 
Ἰδίν 10 σοπίγαδι πότ ἀγα Ὀοίνοοῃ 6 ᾿γγηΐο Ὠου80 
δῃη ἴδο ρῖποο οὗ σα ΡΟΝ πιθοιπρ, κϑϑνδ ΠΑΤΌΓΑΙΠΥ ἴο θυ ρσιζοδὲ 
ἴ8δο Ἰοςαὶ πιογρνοιδείου οὗ [9 ψοΓαὰ ΟΒΌΓΟὮ]. 

85 ᾽6 ὮΪΤη8617 παὰ τορσοϊνοϑα ἰἐ ὉΥ το] Δ Ὁ]6 ἰσδὰϊ- 
(ἰοῦ, δοσΐης αἰ ΡΘΟΙΥ ἔγοῃ (80 [ογά, δα ᾿ιδὰ 80 
ἰγδηϑιὶοα ἰΐ ἰο ἐμ θῃι.---ΕὌΥ 1 τϑοϑὶνϑᾶ ἴσου 
[μ9 τοτᾶ.--ταρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίον. 
ΤῊΘ Β6η86 ἴῃ νὙ 6ἢ (8660 ΤΟΣάδ δτὸ ἰ0 ὈῸ ἰδ ίκοῃ, 
ἷ8 ὙΘΥῪ αυθδίϊο Δ 0 ]θ.0 ΑΥΘ νὸ ἰο υπαοτείβηὰ 
ἰδθ 88 ρ  γἱηρ ἃ αἰγοοὶ, βρϑοΐὶ σονοϊδίΐοη ἰὸ 
Ῥδὰ] οὗ (δο οἱγουμηθίδποσδ οὗ {μ6 ἰπβιϊυἴοι (ΤῸΓ 
1.6 ἰοχὶ ΒδῪ8 ποίμίῃρ οὗ 8 ΤΏογο δοῃῆνπιδίίοη οὗ 
ἰοΒΟ ΠΟΥ͂ ΟἸΒΟΥ ΒΘ ΓΟ Υοα, ΟΥ οὗ ΒῺΥ βροοὶδὶ 
1Παπιϊ δίδου χοϑροοίΐης ἰμὸ διρηϊἤοδησο οὗἩ ἰδ 
οἰτουμπιδίδῃμοοθ) ἢ ἱΐ 8ο, ᾺΒ ἰὺ ΟΥ̓ 688 οὗ 8 
Υἱβίοη (88 Τβοϊυοκ, ΟἸβδδυβθη, Οβίδπαοσ δὰ- 
ῬΟο586) ἢ ΟΥ, 88 ἃ ἰγδαϊΐοη δβιασί τς ἔγοιῃ (ἢ 6 Ιογὰ, 
δηὰ ὑγδηϑιηϊ θα 0 [Π0 ΑΡοΒι168 ἢ 710 Βγϑὶ βυρ- 
Ῥοϑβιιίου 18 ϑιιρρογίοθα, ποὺ ἱπά θα ὉΥ (0 ἴὉΓΟΘ οὗ 
186 τοῦ παρέλαβον, 1 τεορεϊυεά, Ὀὰΐ Ὁ ἰδ 
ἴοτοθ οὗ ἰμ8 ΡΓΘΡ. ἀπό, ἥγοπι, Ἡ 16.) ἱχορ] 68 [8 
Τοιιοὶθ ΒΟΌ709,7}ὔ δ ἱπαϊΐϊγοοῖ ἀογί νδίΐοι : [ἰπδιοδὰ 
οὗ ψβῖοι παρά Ὑου]ὰ μανθ ὈΘΘῺ τΏΟΓΘ 1 Ἰκ6}Υ ἰο 6 
80, μαὰ ἢθ6 ἰπίοηἀοα 8 ἀϊγοοὺὶ οοτμτου ηϊοδιϊοι 
(μον, Ῥ. 1Π|., ὁὶ 47)}: 88 ψν6}} δ8 ὉΥ 88 ἰπΐοσ- 
ὯΔ] ῬγΟΡΔΌΛ] 165 οὗ (9 6886, βίποο Β6 δου]ὰ δγθ 
Τοβογίϑα -ἰο δὴ δοουγαὶθ ἰγϑάϊίΐοη οὗ 8 9 ψδοὶθ 
οἱγουτηθίδῃοθ. Τὴ6 βεσοῃὰ βιρ ροβὶ(ΐοῃ 18 ορροβϑὰ 
ὈΥ ἰδ9 ἴογοθ οὗ ἰδθ Ῥσοηοιῃ ἐγώ, 7, βιδησΐηρ 
οὐ ῬΥΟΣΑΪΘΏΓΙΥ ; δῖ8οο ἐπα 664, δοσογαΐηρ ἰο (818 
ΒᾺΡΡοβίίζοη, δὼ] ψου]ὰ ΟἿΪΥ πᾶν ρἰδοθὰ Ἀΐτ- 
8017 οἢ 8 θα Δ ἐν τ 8}} ΟἰΒΟΥΒ 80 Βδά, ἴῃ 
ἸΚΘ ΔΉΠΟΥ, Τοοθίγοι ἰδ6 Αροβίο]ὶς ἰσδάϊίϊοη : 
[ΒΟΡΘ88Β 6 Β6ΓΘ ὈΓΙΏΜΚΒ Ὠἰτηθ6)7 Βρθοΐθ!ν ἰηΐο 
Υἱοῦγ, 88 ΟἿΘ ὙΠ50 δὰ ἀογὶνϑα "8 Κπον]θάρζο ἔγοια 
οΥἶρὶπδὶ ϑουγοθβ, δὰ μδὰ ἐμ σἱρῃὺ ἰοὸ βρϑδὶς 
δυϊδμον᾽ δεΐνοὶΥ ἴῃ ἐμ ῬΥΘΠλΪ868]. 9 τωὶ μὲ 8Β0}- 
Ροδο ἢ Μογον, Βὰ. 2, ἰμδὲ (818 ἱπιρογίαπι οἱἷγ- 
ουπιβίδηοθ μδὰ Ὀθδὴ δοουγδίθ  οοπμμιηπηϊοαὶοα 
ἴο δὲπι ἱμπνουρσὶι ΑἸπδπΐδϑ, ΟΥ ΒΟΙΏΘ ΟΡ ῬΘΥΒΟΏ, 
ἴῃ οὈΘα ΘΏ06 ἰο ἃ Βροοΐδ] οοτσοϊββίοη οὗ ἐμ9 [οτὰ, 
δηὰ ἐμαὶ ἐιὶ8 σοτησηυηϊοαίϊ ἢ 88 τηδὰθ ἰο ᾿ΐτὰ 
ἢ (86 ἀπἀογείδηαίηρ μα ἐμ 1ογὰ μα αίνγοη 
ἃ Βρ60181 δοιηπιϊ βίοι ΤῸ ἷτὰ ἰὰ (8 Ῥδγίου αν 
ὈΥ τηθᾶπ8 οὗ ἃ νυἱϑίοη. Τ}18 πιϊχὶ ἤγοὸ Ὀθοἢ 
σοῃηθοΐθα ἴῃ ΒοΠ6 ὝΔΥ ὙΪΓῚ 18 Ὀδρίΐβη, οὐ τι 
(8.ο80 βροοΐδὶ ἀ 180] δ ΓΟΒ νυ βίο; μ6 δὰ χϑοοϊνοά 
ἴῃ γοϊδίϊου (0 Βῖ8 ζαΐυσθ οδ]}πρ. ΟΥ γὁ0 ΓΩΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (δοοογάϊηρς ἰο Μογοσ, Εαά. 8), ἐ}ιαᾶὺ ϑὲῃοθ, 
ἴῃ Θομβθαῦθῃοα οὗὨ ἐὲβ Θ58θῃίΐα 1} σομηθοίίοη τ} 
0 60809)], δηὰ ἱπάθοὰ τὴ τ86 ζυπάδιησηίαὶ) 
ἀοοίγίπο οὗ Ῥϑὰὺὶ] οοῃμοοσηΐηρ ἐδ ψοῦκ οὗ δίἰοῃθ- 
ταθῃΐ, ἐδ9 ψοἷθ βυ᾽] οὶ οὀχοϊαἀοὰ δυϊημῃ ἰηίογ- 
γοηίΐουι δοοοσαϊης ἰο 614]. ἰ. 12, 10, (πῆ δΘοπιηυ- 
πἰοϑίλοῃ "γῶϑ ᾿τηδ6 ἴῃ ΒΟοη6 ᾿ΠἀΘΗΏΔΌ1]Θ ΤΊΔΏΠΟΣ, 
οἰὐμον ὑἱμγουρίν (89 ἱπϑργδιίΐου οὗ ἰμ6 ϑρίσὶϊ, ΟΣ 
σοῦ (86 πιδηϊοβίδιϊοι οὗ ΔΕ μο018, ΟΥ ἴῃ θοδίδ- 
ι1ο γἱϑίοη. [Βοάρο δγχζιθβ τὶ} στοαὶ ἔΌσοο ἰΏ 
ΆΥΟΥ οὗ ἃ ἀϊγοοὶ ἀοχί ναί οι, δὰ βονγβ ΘΟ 6]υ- 
βίου ὑμαύ {μΐ8 18 ἱπνα!ἀδίθα ποῖ μου ὈΥ (ἢ 6 80 
οὗ ἀπό, ΒΟΡ ὈΥ {86 Βαυρροδί(ΐου ἰμαΐϊ πὸ βροοὶδὶ 
Τουθιδιΐου ἃ8 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ, Οἢ ἴ6 σγοιπὰ ἰδ δὲ 
ἰ86 ἔδοίβ οσοῃποοίθβἃ ὙΠῈ ὑμ6 ᾿πβδιϊτα το ὑγΘΥΘ 
ΚΘΏΘΓΔΙΪΥ ΚΠΟΤΠ; ΠΟΙ γοὶ ὈΥ ἴπ6 δββυπρίϊ 0 
(δὶ οὶ ἰἰδίοσὶοδὶ ἴδοὶβ, ὈυπΓ ΟΕΪΥ ἰἀο88 δῃπά 
συ δ, ΤΥ Ὀ6 Θοπιστλυ ποδία ὈΥ Υἱβίοπβ δηὰ ᾿ῃ- 
ὙΔΙ͵ΙᾺ ἤθη 665; Ὀπὶ ἐμαὶ, οα (86 ΘΟὨΙΤΆΡΥ, ἰΐ ἰδ 
γτοαυϊνθαὰ ὈΥ {π0 σοπίοχί, δηα 18 'ἢ ΠΔΥΙΊΟΠΥ ψ ἢ 
88 Ῥϑι] οἰβόνν Βογο οἷ δὶ 8 [0Γ 1561. ΗΘ 6οη- 
οἴυάοθ: “1 νγ8β ποῖ ΟὨΪΥ οὐὗἨ ἱπιροτίδῃοο ἔοΓ ἢ 6 
ον πἰδίδηα, Ὀσὶ ἔοῦ ἰΠ6 ψοϊο ΟΠ τοι, ἰο Ὀθ0 
αϑϑυνοα (Πδὺ [18 δοσουσηΐ οὗἩ (6 ΤΟΣ Β ΒΌΡΡΟΡ 
γγ88 Θοιμητηηϊοαί θα ἱπητηρα δῖον Ὀγν Ομ δὶ το {ἰι9 



90 ΤΠῈ ΕἸΒΕῚΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. 

ΑΡοϑί19. [ἴὰ βου ὑἐμὸ ᾿ρογίδποο ΝΟ ΟἿΣ 
1 οτὰ αἰγὶ θυ 8 ἰο {18 ογά!π8η090᾽7. - 888 1 
816ὸ ἀοϊίνοτοᾶ πηΐῖο γοι,---ἰ ὁ ε., ἀατίηρ 18 
Τταϊ ἰβίγΥ δηοηρ ἰμ θα ; 80 {πδὺ 6 18 ὮΘΓΘ ΟΠ]Υ Σ6- 
τηϊπάϊηρς μοι οὗ Ῥγϑοίουβ ἱπδιγαοοη8.---Ο ἡ (86 
Το] οί; ψογὰβ ϑβίβη) ον Μ}} Στ κθ: “ΤΟΥ 
ἴογ ῬγοΟῦΔΌΪΥ (μ6 οαΥ] οβὲ γοοογὰ οὗ μ6 ᾿πϑιϊία- 
(ἴοπ οὗ {6 Εὐοδανῖδί, δὰ {ΠΟῪ σοπίδίἢ δἷδο (116 
οδυ] οδι γοοογ 6 ΒΡΘΘΟΝ οὔουγ ᾿ογτὰ. ΤῸ οχρ] δίῃ 
(θη αἱ δὴν Ἰθηρί, οσ ἰ0 δα)αδὺ (μοὶν γοϊδίϊου ἰοὺ 
ἐπ οἶμον ἰἢγθ6 γ  Β68 ἱπ 8:. Μαίίον, δι. Μαγὶ 
δὰ δ(. 10Κ6, νουϊὰ Ὀ6 ἰο ΘΒΟΓΟΔΟΙ ὉΡΟΏ 41.68- 
ὑϊοηβ Ὀοϊοηκίπς ΟὨΪΥ ἰο ἰπ6 ἀοβρ6ὶ] παγγδαίδυο ; 
γοὶ (8086 ὙΠῸ δἃΓῸ Τα αν ΣῈ ὑπι086 αι. Β.1 008, 
ὙΠ} οὔδβεσνο: 1. Τηδὺ {πο δἰ πιοδί ὀχϑοὶ 60] η- 
οἰάδησο τὶ (δ 6 δοσουπί ἴῃ 3 . 1κ6, 16 ἱπηρογ- 
ἰδπΐ, 85 σου σΐπρ ἴμ6 ἱγδαϊίϊοι οὗ (89 βδυΐθοῦ 
οὗἩ ταὶ ἀοϑροὶ Ὀσίπρ (.)}6 Β8Π16 858 {8.6 σΟΙΏΡΔΏΐΟΣ 
οὔ δι. Ραυ). 2. Τμδὶ ἴη ἐμ 8, (8 6 χηοδὺ δηοὶθπΐ 
τοοογὰ, οὗ δΘοΥ ΔΙ ]Υ͂ ὁπ οὗὨ (π᾿ 6 τηοβὲ Ἱπιροτγίδαί 
ΒΡΟΘΟὮ6Β οἴου Γογά, ἰξ 18 Ῥοββί ὉΪ6 ἐο αἰ βδθσῃ 
ΘἸοπμθη 18 οὗ [16 ἀἰβοοῦγβοβ ἰὰ δι. Φο  η᾽ 5 αΟΒροϊὶ, 
οἵἷΖ., νἱ. 86-ὃ8; χν. 1-6. 8. ΤΙ δὶ οὐ ἰπ ἰμ0 
ἔουν οχίδῃί τουβίοηϑ οὗ {μ18 βδιῃιοῦὶ Ῥαδβαρθ, ἔμ 6 γα 
δΓΘ γοῖ ΥΟΥ0 8] ναυϊδίϊ 008 οὗ δυο δὴ δχίϑηϊ 88 [0 
ΒΟΥ ὑπαὶ 1 88 ἰ. 6 βυ θβίαποο, σαί μοῦ ἐδ ἴπ6 
οσδοί ννόοσάβ, τ] 0 8 ἐπ 6 ΑΡοβίΐο δῃά {6 Ενδηρο- 
1158 αἰπιθὰ δὐ Ῥτοἀυοίησς. 4. Τὶ ὑπο γο ἰ8 81} 
{0 ΔΡῥοδύϑδῃσξ οὗ ἃ ἔδυ ἷδὺ δὰ σχοα ἔοόγτιαι]α, 
ΘΒΡΘΟΊΔΠΥ ἴῃ ὑὴ9 οροηΐϊῃρς πνογὰ8. ὅ. Τδαὶ ἰἰ 
ἡπιρ] ϊοΒ οὐ ἐμθ ρματὶ οὐ δ]8 ΘΌΡΟΥΒ ἃ {0}} 
δΔοαπαϊηΐδηοθ ὙΣῚῸ {πὸ Βἰδίοτυ οὗ (μ6 Βεοίγαγ δὶ) 
δά Εὐπεῖθη ἀπ’ τ πδε 9 δὰ τοϑοοϊνοὰ ὉΥ 
ἸΔΟΒΏ5 Οὗ δβιισὴ 86 τογυοϊαίίου, δηὰ ἢαὰ 8150 
ἱπιραγίθα ίο ἰι6πι, 18--΄ἰ[δδὶ ἴμ9 Ὡοσᾶ ὅοβυκ 
--(α δβοϊθπῆ ΘΧΡγοϑβὶοη ἱπιϊπιδίϊηρ ἢΠ8 βυ- 
Ρτθπιο αἰρηϊ, δπὰ Ηβ8 σμαυδοίοῦ 88 ϑαυϊουτ)--- 
ἐῃ ἴ86 δϑῖὸ πἱρδῖ: Ὁ 1ΟὮ ἘΠ νσδκ Ὀθϑὶηκ 
Ὀσίσαγοᾶ.--παρεδίδοτο, ἸΏΡ., Ἰπάϊοαίϊίης (μαί 
{πὸ βοβοίηθ οὗ ὈΘΙΓΑΥ͂ΒΙῚ Μ88 8ι1}}} 1) Ῥσότοθ8, δηὰ 
ποὺ γοῖ ἔ]6]1οἀ 6 Ηθ ρογίοσιμοά {ἰιἰ8 δοὶ. ΒΥ 
ἐμπὶ8 οἱ γοχπιδίδησθ {86 ἰουσμίηρ δπὰ αὔϑοιϊηρς πὰ- 
ἴυγτο οΥ̓͂ (86 ἰγΔΏΒΔΟΙΙΟΩ 18 ΙΏΟΓῸ ῬΤΟΙῚΪΠΘΏΪΥ 
Ὀτγουριῦ ἰο υἱοῦ 1π σοηγδδύ τἱΐπ ἐμ ἐγ Ὶ δ! ηρ ο.8- 
τοῖον ϑχι διὰ ὈΥ {89 ΟοΥ οὐ 88 δ {ποῖ ]ονθ- 
ἔοδβίβ. [Ὁ νἢ8 (Π6 ἰδΔ8ὲ ἰγδῃβδοιίοη οὗ οὰὔν 1 ογὰ 
δι Βοῖογο ὁποουηίοσίης ἀθαίῃ, ὈΥ͂ πι68}8 οὗ Ὑ ΒΟ ἢ 
Ηὸ ἰπἰοπάρα ἰο βοὶ ἴοσι ἃ πῶιδὺ ἱπηηιϑαάΐδίον 
δνδϊιοαὰ Ἠΐπι, δη ἃ 8180 δϑί ὉΠ 18 ὴ 8, Βο] πὶ τη 6 π10- 
γί! οὐ (ἢ) 6 βδουβοθ τ 6} ΗΘ τν8β δρουΐ ἴο τδῖκθ. 

ὁ ΤΠΟΓΟ ἰδ, 5808 ΒίΔΏΪΟΥ͂, “85 ΔΡΡΟΆΓΔΏΘΟ οὗ 
χοᾶ ογάοσ, βοΐ! ἰπ {πο8ὸ Οροπὶπρ πογάβ, 

τ δἰ οἢ τηἀσαῖοα ὑπαὶ {π18 ΠΔα ΔΙΛΟΔΥ Ὀδδοπιθ 8 
ἕατη αν οτπι}8.᾽.].-- οΟΙς Ὀσοδᾶ--ἀρτον α 
ἰοα ἢ --ῖῖις Ἰαϑὺ οὐ (ῃ 9 ῬΆΒΒΟΥΘΡ τηθ8] γοὶ γϑδῖη- 
ἴης. [51 νβ ἐμ ἐμΐθ ῬΆββουοῦ Ὀγοδὰ οὗἉ {88 
2ον8. Βυΐ 88 πο ραν:ὶ οὗ {86 αἰ χη  δοΒηοΥ οὗ {π6 
τίϊο ἀερομαβ ου {μ6 Κὶ πὰ οὗ Ὀγοδὰ υδοὰ, ὧἃΒ (βοσδ 
ἦθ ἢΟῸ Ῥγδοορὺ οἢ [6 βυδ)οοί, διὰ 88 (16 δροβίϊθβ 
ΒᾺΘΒΘΑΌΘΠΓΙΥ ἴῃ (86 σοϊο ταίίοι οὗ (16 οΥἀ 8 )60 
υϑοὰ οτγαϊμαυν Ὀτγοδά, 1ὑ 18 ουἱ θη Υ ἃ τηδέϊοσ οἵ 
ἐπα δογοῦοο ψῃϑὶ Κὶπὰ οὗ Ὀγοδὰ 18 υϑοᾶ. [Τὶ τυϑβ, 
ΒΟΎΘΥΘΡ, ΤὉΣ ἃ Ἰοηρ ἐπι 84 βυ]οοὶ οΥ̓͂ Ὀϊ(ἰοΡ 
ΘΟΠΙΣΟΥΘΓΕΥ." ΗΟΡΑαΕ].--Δεᾶ Βανίηᾳ αἰνθῃ 
ἘΠ 8:1: 8.--Τῆ δὶ {18 ᾿ποϊυ δὰ ῬΥΔΪΒ86 [Ὁ αἰνὶπθ 
ἔταοο τηδηϊοαιοα ἴῃ {6 ποτκ οὗ τοάριρ- 
(ἴοη, 18 ἴο Ὀ6 ηαββυπιοὰ ἔγοιῃ (6 παΐατο οὗὨ (ἰὸ 

Ματκ {μ9 Θχργοδδῖοι 18, ““βδυΐης ὈΪοαβοϑα ἰΐ.᾽" Ὁαὲ 
ἴῃ 1019 {86 δϑῖηθ νογὰ 18 δοὰ 88 βεσῚ. Βοίἢ ἐχ- 
ῬΡΘΒΒΙΟὨΒ ΘΔ [Π9 δΔῖη9 ἰδίῃ, δὰ ἀδοϊαγο 189 
δοί οὗ σδοπβθογδίϊοι ὈΥ ἃ φγδίοία] δοϊζνον]οα ριιθης 
οἴ Οοα᾽ Β τ ΤΟΥ, δὰ ἱπυοοδίϊοη οὗ Ηΐ8 Ὀ]οββίηρ--- 
88 ἰμ0 ὑπο 8.6 υηϊδα ἐπ {816 ““ᾳδοα βαὶὰ ᾿" θοΐογθ 
ἜΠΡΕΠΕ ἘΓΠῸ Ὅταῖϊεθ ἐι.---ἰ “ὙΠ18 οἰ γουπιδίδμοο ἷ8 
ἰμοϊυαοθά ἴῃ 41} ὑμὸ δοοουπίβ; ἴῃ ἱποβα οὗἩ Μείϊ., 
Μαυκ, πὰ 1Κ6, 88 ν)ὸ}} 88 πὰ Ῥβυ} 8. Τι}185 18 
086 οὗ ἰδο εἰκηϊδοθδηί Ῥαγὶβ οὗἩ (8 βοσυΐοθ, διὰ 
οὐρθῦ πού ἰ9 6 οιἰρἰἰίθὰ 848 18 ἀοηθ ὈΥ Βοιηδη- 
ἰδῖ8, ὃν ἐι0 ατοϑὶς ΟΒυγοῖι, δπᾶὰ ὉΥ Ζυ Βοσδ8.᾽᾽ 
ΗΟΡοκΚΊ.---Δηᾶἃ καὶϊᾶ--[“Ἴὸ νογάβ υἱϊεγοα ὉΥ 
ΟΌΡ Ὀϊοδθρὰ 1οτὰ τὸ αἱ ΓΘΏΙΓΥ χοροτίοὰ, Τα 
ῬΤΟΡΟΣ ἰμίρογσθῃοο ἔγζοϊη {δὶβ αἰ ουβὶ Ὑ ἰδ, (δαὶ 
ὑπὸ τοσὰβ ΤΟΥ υἱἱοχοα : Ὀυΐ 88 ἐπ6 1685 πο ἢ 
ΠΟΥ ΟΧΡΓΘΒΒ ΨΕ͵ΓΟ δ ΒΟ ΘὨΓΕΥ ἱπαϊοαιθά ὈΥ (86 
Κεκίαγο οὗ γοδοιίηρ ἐπ Ὀγοδὰ ἰοὸ Ηἰ8 ἀϊβοῖροβ, 
{Π6} ὙΟΙΘ Οὐἱ θα ΌὉΥ͂ ΒοΙῃ οὗἩ ᾶ {86 ΠΔΙΓΔΙΟΥΕ 88 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΩΤΥ. ΤῈ ἰά68α, ΒΟΝΘΥΟΣ ΘΧΡΤΟΕΒΟά, 18 
οὗ πωροτίδηοο. Τδμο Ὀγορὰ νὰβ ἰο Ὀ6 ἰδοῦ δηὰ 
Θδίθῃ ; ποθ στοιῖδὲ 6 ἃ αἰδιυΣ Ὀυ(ο οὗἨ {6 6]6- 
γηθηΐὶδ ἰοὸ ὑμ080 ρΡῥδυ(οϊραϊΐης ἴθ ἰμ6 ΒΟΥ] σο. 
Οἰδογ νἶθο ἰδ 18 ποῖ ἃ. ΘΟΙΙΙ ΠἸΟΏ, 88 ἰἰ 18 ποΐ πῃ 
16 Βοχεΐδὲ Μα88 ΘΓ {86 ῥσὶθδί 810Π6 6δὶ8 86 
σοηδοοσχαίθα πναΐοσ.""--- οραε 1. --- ΠῚ δ ΣΩΥ͂ 
ὉὈοᾶγν τδΒδῖ ίοσ γου.---Π 1} (τ δ 86 νου 8 Ὠ6 5βὶ8- 
ἰῆοβ {86 δοὶ οὔ Ὀγοδκίηρ ὑπαὶ δα μ8ὲ ἴδ θη 
ΡΗἶδοο. “Τμΐ8,᾽ σ]σἢ 88 υϑὺ ὈδΘοῺ ὈτΤΟΚΕΙ, 
“ὁ. ἦβ ΤΥ ὈΟΑῪ ν᾽ διὰ (δ0 οὈ]θοὶ οὗ ἐμὶ8 Η6 δὶ ὁὔδθ 
ἀρῆποβ--τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 80. ὄν., ““ΨΈΙΟΣ 18 ΟΣ 
Β0}Π1 668 [ὉΓ γΟΌΣ 88) γαίϊοι,᾽᾽ πϑιηοῖν, ὈΥ ΓΟΔΒΟῺ οὗ 
{π|8, (Βδὲ ἱπ ἐξ 18 ζ:18}106ἃ ψμδὶ ὑδ6 Ὀγοακίην οἵ 
(πὸ Ῥτοδα ἱμπαϊοδίθβ, ἐὸ το : νυἱοϊοπὶ αἰββοϊι 
δηὰά Ὀγοδκίησ ὑρΡ. Τμδ (πουρκμὶ 18 ὀχ ργοββοα πῃ 
{Π6 ΔΡΡΥ ΩΣ Ἐν 6]1-δἰἰοϑίθα, γοὺ ὑπάοιι δα] 1ἢ- 
ἰοσροϊδιθαὰ ὀχρσοβϑδίο Ἅ Ὀσοΐκοα,᾽ ἰμδίοδα οὗ να ΐο ι 
Βοῖ!6 δυϊμον 168 ματο “ αίνοη,᾽ ὈοΙτονοα ἴγομι 
ἴλικθ. ΜουοΣ ἐπ 8ὰ ΒΑ οῺ ΒΡ68}18 οἵ ἰΐ, “88 τ. 9 
οϑὶπὶ υἰἱλογᾶποο οὗ ἀ6ο 0 θασζηρβί Το ς οσ οι οἀ ὈΥ 
(Π0 οδοδβίοη.᾽ Τὸ Βυτθο) 6 ομδγασίον οὗ ἐδ 
ψΟΡδ 8. ΔΙ πηοδὲ ππτ18ίΔ ΚΑ Ό]ο, ΔΙ μοι ἢ ΜΘ δ Τὸ 
ποί δὺ ΠΌΘΡΙΥ ἴο ἰγϑῃβδὶαίθ ἔςτεν δίρηϊιεδ, ΟΣ γοῦ 
μου τὸ σῶμα ἴδε ἰοζεη 977 τῖν δοάν. Ἡφτορδὴβ ἰὸ 
ΒΥ “ἰδὶβ Ὀχοδὰ .β χοῦ Ὀοάγ, ἰηἰοηἀρα ἴὉΣ ΟΣ 
ΒΑΙ να ὁ, ᾿πϑδλι ἢ 88 ἰη 6 Ὀγοακίηρ οὗ ἰΐ Ἔχ !- 
18 86 δΒαγίπς οὗ  Ὀοὰγ Ὑδῖοὴ χοαουπὰβ ἰο 
ΥΟΌΥ δα γαϊου. Τδὲ 1 18 ποῖ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἃ ΙΏΟΓΘ 
Τὴ ΘΙ ΠΟΥ 8], Ὀαὶ 8, ἰο Κο τ Εἰ οἢ ΟἸΟΥΒ, ρα σίβ, δηὰ 
{ΠΟΥΘΙΌΡΘ ΘΟΥΡΙ6Β 86 ζδοί π ἰδοῦ, δὰ δὸ 18 ἃ 
ΤῊ Θ8ῺΒ Οὗ σοϊηγλπἰσδίϊη, δηἃ ἃ σοηνούδησο οὗ 
86 Βλιηθ σδῆῃμοὶ ὍΘ ῬΤΟΥΘ; ἵσγοτῃ (Π6 ποῖ ἀδ οὗ 189 
Ἰηδεϊίαιοη 86}. Τῖδ ἐπουρμῦ 8 τοὶ οὐϊαϊποὰ 
ἰγουκὶι (80 δαϊηθπίΐο Δροϑίο9} 1] 0 δχροεϊ το ἰπ 
σΒΆΡ. χ. 16. ἶε τϑοορῃΐσθ ἴῃ {μϊ8 ἐδ6 ᾿πίογργθ- 
(δι ἰο8 σίνοι ὈΥ ὑπ6 δρὶσὶὺ οὐ ΟΒ τὶ δὶ, τῆ ἢ μ6Γ- 
ῬοίΔ}}Υ ΟΣΚΘ ἐπ ἐμ πηξοϊάϊηρς ἰμουρσμίδ οὗ 
Ομγἰβιοηάομι, δὰ τυ ΐος 88 οδιδϊ πο ἴῃ (δ 9 δυὉ- 
βίδῃηο6 οἵ (6 [πο δη διίϊοϊο οἵ ἀοοί ΓΘ δὴ δ8- 
ΒΘ 1417 οοτγτοσὶ ὀσχρνροβδίου--- 8116 ἱπ 6 ΒοΙΐΒἢ 
ἀοοίτῖπθ οὗ ἰσδηβυ θδί δηἰ δίΐ ὁ. ΘΑΥΤῚ 658 [ἢ 6 ΔΡΡΘ8Υ- 
806 οὗ ἴβῃου: δηὰ {δ9 δχροβί(ἴοη οἵ ἴῆς Β6- 
Τογυιηοαὰ Ομυγοῖ ἴῃ ἰἰ8 γασϊουβ τα! βοδί 0.5, 1 
Ῥασί, ῬΥΘΒΒ6Β 8 ασγ Ἵοχοζϑδὶβ ἰο0 ἵγ, δὰ, ἴῃ ρατί, 
ΒῖοΡ5Β ψ1ΠΠ}8 γϑιϊοπ! ἰξΐηρ βορδγδίϊοι οὗ {86 πιδὶ- 
(6τ8 ἰηνοῖνοα, δῃηἃ ἄοθβϑ ποὶ ᾿δἰίδϊῃ ἴο ἃ ἰγυὶῦ 
Ομ τὶ βεϊ ἢ κο ᾿πιυϊῖνα απΐοῃ οὗὨἩ ἰποτῃ, ἱπβδι ἢ 

ἘΥΒΏΒΑΟΘΙΊΟΗ ; πὰ ἰ 88 ὩΔίΌΓΟΙΙΥ βυρροβίοα ὉΥ | 48 1Ὁ ργοάτ668 πο ΒΙΏρ᾽ ΣΔΟΡΘ ἐπ 8ῃ {86 σοποορίϊ 
ἐΠ6 ργοοοάϊηρ ῬΑΒΒΟΥ͂ΟΥ Τη68] ὙΠΙΟΪ σοχπιποτηο- ] οὗἁὨἨ Δἢ 1468] ΟΥ̓ ΒΥΥΠΌΟΪΙΟ ΤΏ 688 ΟΥ̓ Θομητηἰσαἰΐοη, 
ταὶοὰ ἰδ ἀα᾽γογαμοο οὗ 1ϑχϑδοὶ. [{π Μαιί. ἀπά ; ! (0 τοίές ἐμδὺ {10 Ὀχοδαὰ ρῥγοβϑιίδίθβ ἰ886 Ὀοὰν οὗ 
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Οτῖϑὶ ἰο ἐμ8 Ὀο ίονογβ, δα 18 ἐἰιθ ρ᾽οάχε οὗ ἃ γο- 
ἀοιαριίοι δοιιίονθα ἴορ ὑμθπι, δηὰ 80 τωράΐαίθ8 
16 οροτγαιίοη οὗ (9 ΗοΙΥ ϑρίγιὶ πνῖο οου- 
(ΘΠ ρΡΟΥΓΘΏΘΟΙΘΙΥ 10 ἐμοὶ Ῥῃγϑίοαὶ ραδυιϊοὶ- 
Ρϑιϊοπ οἴεοοίθ ἃ ππίὶου πὶ (89 ΠΘΘΥΘΏΪΥ [ἰΐ6 οὗ 
ΟἸγῖϑὶ. "-θο 815 ἐπ ΣΟΙ ΘΙΔΌΣΒΘΙΟΘ Οὗ 129. -- 
Το ᾿ηὐαποϊίοη, οὐ ἰῃ 9 ὁη)6 δηὰ, Θχἐ 118 ἰο υ.8 
ἐμ Βα δ) θοιὶνο 5[ἀ9 οὔ πὸ οτἀϊῃαῆοθο, ἰο τοϊέ, {μι Ὀ6- 
Ἰίθνοσβ βου ἃ ἀο 1:18 νοὶ Ηἶθ τδβ ΠΟῪ ἀοίης, 
ἑ 6., Βο ]α Ὀγοαῖ (6 Ὀσοδα τϊΐ ὑμϑη κοραί νὶης 
δοὰ ἀϊνίἀθ ἰἰ, ἐπ ογαδν [0 τοαἰ2α τρῦτὰ Υἱυϊαϊν (ἢ 9 
βδουίδοο σι δ ἰὴ Ηἰδ οσῇ Ῥόῦθ08 γ7δὲ8 δϑουϊ 
ἰ0 8 Κ ἴον ἴθ πὶ: ὁ ἐμ ΟΡ δια, ἰὑ χἰγθ8 υ18 
ἴο υπάονϑιδηά ὑἐμδὲ ον [ογὰ τὶβιισά ἐοὸ δδγο ἐπ 15 
οτὐϊηδη6θ οοπίϊημαςν οὐδεγυεα ἴο 41} Γαΐ γοὸ ἐἰἰτωο. 
Ταὶ ἐμ 18 18 ἐδο ᾿πιροτὶ οὗ [89 ἑπ)υποίζου 18 Β ΟΥΤ ἢ 
ἸΔΟΓΘ ΟἸΘΑΤΪΥ ἴῃ ὙΟΥ. 28, 6 Γο, ἰῃὰ ργοδοηίπρ {19 
θαρ, Ης 58 8, ““{([ι}8 ἀο, αΦ ΟἿ 85. γο ἀγίηϊκ οἵ ἱϊ, 
ὦ 6... 85 Οἴἴθη ἃ8 γὁὸ διοϊὰ σοι πίοη ΜἰΓ} ΟἿΘ 
δηοίΒοσ ἰμτουσὰ Ὅ86 σαρ᾿ (λῆογον), [ϑμονίηρ 
Ῥἰδίγ ἐμ ρογροία Υ͂ οὗ [86 τ 9]. ΕΓΒ, ον- 
ΟΥΟΣ, τ κ6 ἰἢ9 νΟΓ( 5 ““ ἀὁ {18 ᾽᾽ τηοδπ [89 δἰ αι0}0 
τοσοινηρ οὔ [80 ο᾽Θπιθη δ ἂἃί (Π9 (ἶτηο : ὙΒ ΘΙ, ἴῃ - 
ἀοοὰ, Ὀοιὰ ἴῃ ἀιϑοὶῦ δηὰ ἴῃ γοϊδιΐοη ἰο δῖ ἴοϊ- 
Ἰονβ, πγου]Ἱὰ Ὀθ δυϊ}8]9 Θῃουχα, Ὀυ  ἈΘΓΟ, 6 ΓῸ 
ἴδε το 8 “181κ9, οαἰ,᾽᾽ 8γ6 ποὺ 0 ὃὉθ τοϊδἰποα, ἰἰ 
δ Βανὰϊν ἰὸ ὃΘ βυρροβϑοά. [78π0 ἱπιροτὶ οὗὨ (μ68 
εοπιηαϑηά, ἰΠ 68, 18 ποι ἷῃρ 1655 ἰδ (6 ᾿πηροδίης 
οἵ ἃ δοϊθσχαιῃ! ἀυ Υ͂ ἀροῦ ἴπ0 ολυτοι, ἰο Ὀ6 Ρθγ- 
ἰογιοὰ πη] ἢν ϑου ἃ ταϑοὶ ἰο ἀντί πὶς δηΘ τ Ὲ 
ουν Ιοτὰ ἰῃ Ηΐθ ΕδιμοΥ 8 ἰηράομι; δηᾶ ἐἢθ 
Ῥγίπιο οὈ͵ϑοὶ οὗὨ {16 ΟΌΘΟΣΎΘΏΟΘ 18 τοπιεόγαηοε--- 
ἃ ΓΟΘΙΠΘΙΙ ΌΓΔΏΟΘ, ΠΒΟΎΤΘΥ͂ΟΥΣ, ΜΔ 1ΟὮ ἰτᾺ 0}168 {89 ΓΘ4] 
τοργοδοι(βδίΐοη ἰοὸ ἐποὶν τη 45 δα ποατίβ οὗ ὑπ οὶσ 
τίβοη γοὶ ογμπὶ ρσοθθηὶ οτὰ, “ἼἼμὸ ὈΓοδα ἴ8 Ηἰβ 
Ὀοὰν Ὀδδδι186 ᾿ξ 5800 }γ ἰοδι 1808, (μὲ [89 Ὀοὰγ 
ὙΔΊΟΝ 10 ΓΟΡΥΘΒΟΏ 5 18 Βο]ὰ Γογίϊι (0 8, ΟΥ Ὀθοδιι80 
16 μοτ, ὈΥ Βοϊάϊῃρ ουὖἱ ἰο ἃ8 ὑπαὶ ΒΥ πιῦ0], χῖγο9 

4 {ΚΤηὸ δοδ) ρῥτοδιοέι ποι ΐπα; ἴὲ ἰο ἐἶιο Βρίτίε (δὲ 
αϊοκουδι,᾽" δαί Β οαν Ὀϊοδοθα 1[,ογἀ. Απάὰ Βογοὶμ τόν αγ9 
ἃ ΚΟΥ ἴο [[)6 ἰηϊογρτοιδείοη οἵ πο βδογαπλθηΐξ Ὀθίογο 8. 

Ὀομῃοδὲ τὸ ἐογῖνο ἤγοια ὑπο Ὀτοοὰ δηὰ νίηθ, τητδὶ 
θη ὃθ ὉΥ͂ νΥἱγέιιθ οὔ 19 ϑρίγί, τβὸ οί ἐβϑη ργοδοηὶ, 
ἄοσθθ, ἰπὰ δὰ τὨτοηχῇ ἐἢθ πγπιῦοϊο ὑπαὶ δοὲ 1ΟΥ [0 ΟἿΓ 
δΟΏ968 ἔπ 0 κύοαξ δδογ ἤοϑ οὔ ον γϑἀοῃιρείοη, ἔδκο οἵ ἔδο 
ἐπίπρα οὐὁἨ Ὁ γίϑί, διὰ 8ὸ βῃῃουν ἔμθτλ 0 ΟἿΓ δρίγθ ἐμαὲ ᾿γὸ, 
ἱδεοῦυχῆ ἔθοδο δου 65 Δηὰ μοχογη οὔἩ [ἢ δου], ννυβὶοῃ αἷοπθ 
ἐλη ἀθα] υεΐ ἢ πο δρίγις, ἀο ἰοϑά οὐ Ομ τίδι---ο σοπιϑ ἰηΐο 
τοῦ Ά0]9 σοπιπιπηίοη πίξὰ οὐτ γίδοα 1,ογὰ---ἀἀο ἤανθ οὐγ 
Ψψμοἷ9 Ὀοέῃρ---Ὀυάγ, δου], δηὰ δρί τὶ πἰοϊκοηθα δηὰ δαποίϊ- 
δοῖ͵ δηὰ δυθαςθλ!} αἰοτ ἢ θἃ ὈΥῪ ἰπλὶ δ ΘΓΩΔ] 1ϑ{{ὸ τὶ ἢ [ἢ 
Ηϊπι οἰοι Θὰ ἰϊδο! ἴῃ οὐν παΐαγο ἴος ἔδθ βακο οἵ οἴδεοοϊτης 
188 γΟΓὙ Οδἰοοῦ--δὸ ἴπδὲ Νὸ ἃγο αγαοά ἰηΐο Ηἰδ τη γοίίοαὶ 
δοάγ, "" Ὀϑοοθ γμδγίβκοια οἵ Ηἰο Ὀϊνίπο πδίηγο᾽" [ἢ {15 
ΘΒ (ΙγΓόπόδ8, ἀπ δἵὸ ργοραχοά [0 πη[ἴ6 νεῖ ἢ) ἩΠῸ [ἢ αἰογυ δἱ 
ἴδο τοϑαγσγϑοϊίοη. Ἧο δῖοὸ [οἰπϑὰ ἴο στο 5 σον μαδεὶ 8.88 Π|- 
1|αϊοὰ 1ο ἐξ, ποῖ ΟΥ̓́ΓΒῸ πηθγο γόοθδ 97] εαὐέησ απὰ 
ἴδο οἰ οπιθηΐδ, ὙγΒ οι ΦτῸ οἰἴποΥ ἰγδηδυθδιδηταιοα πο, οὗ 
εὐπδη στη ἰδίθα ν᾿ Γι. Ηἰ8 βθδὴι δῃ ἃ ὈΪοοά; Βαὲ ὈΥ ἐπο ζεΐὴ 
ψὨΐοἢ τοσοίνοϑ [Ὠτουκὰ [πο ϑρίτγί ἐπ 1 6- αἰνίης μβονγὸσ οἵ 
ἴπλϊ δου σοο τ ἰοὮ ἐφ Γορτοθθηϊουᾶ δηὰ δθα]64 ο τ, τῆγου ἢ 
ἴδθαι. ΑΦ ΟΑΙνίη ΒΆγ5: “ ΟὨγίη 5. ὈΟΔΥ ἰ8 ποῖ γασοίνοιὶ κδδ 
ἄθε οσ ουύϑῃ ἱπβοῖξίγο, ἀϊα)οϊηθά ἔγοπι ἴθ σταοδ δπὰ ῬΟΥΤΟΓ 
οὗ ΗΠ! βρί τι (.ΆᾺβ μτθηῖ πιἰδίαϊκο [5 πῃλθ πσῆϑη δον ἰ8 οοη- 
ἴσαη δὰ τ] [ἢ “ Ποβἢ δηὰ υἱοοὰ,᾽---ο] οπιοηῖδ πίοι ΟἨγίοε ἢῸ 
ἰσηζος Ῥοαδβοαῦδυδ, δηὰ οὔ υγμ!οἢ 1: ἰδ δα!ὰ ἐμαὶ ΠΟΥ “ 8881} 
Βονοῦ 1 μον [89 κἰπράοπι οἵ Θοᾶ." 76 ραγίακο οἵ ἰἢϑ 
Ὀτοδ δηὰ ὑίηθ, ἢγοϊ, 89. ἐμ 8 δυτηθο]}5 οὔ ἃ δαοστί ο τηδῆο ομοθ 
ζηῦ Δ1}}, ἀπά πὶ ἢ [5 ἢοξ ἴο ὃ6 τοροδίθα σοῃ τ ΠΌ8|}} (κα 189 
Ἐο- ἢ ΓΆΘΟΥΥ του ὰ πᾶνο [{) ; δῃὰ [ΠΘΏ, 88 ἴπ9 σουαϊίοη οὗ 
πος τ ἢ ἀπά Ὀσοοπηῖπα σοηίοταιοά ἴο Ο τίει ρἰογ δοὰ 

. ὙΓΒΙΟΝ ἰδ ἡῦσ ἰη Ἠσδυοῦ, το Ηδ ἰδ, τ. Ἠοδᾷ δηὰ 
Βορτγοδοηϊδεῖνο οἵ (Ὧ9 πῇηοἷ] ΟΠΌτΟΝ, ᾿γδηβίογπιξηρ, βυσίαίη- 
ἴῃς δηα κλιποτίπρς ππῖο Ἡ πιδο} 411 τνῆο ἐγ ὈΘ᾽!Π6ν9 οὐ 
πάπιθ, βρη τοσοῖνο ΗἾ 6 Βρί τί ξ.---Οἡ [Π]|6 ποθ πα ϑοξ Θουδα 
Ἠροκχεπ, 5 ὅ, ΟΝ αρ. 6] : Ενν. Τπτινα, Οὐ. Ἡγγέμ. Ῥοϊ. 2: ΘΛ, 
ΤΙΝ 8 διδέϊιίες, Β. 8, ΟΛα». 11. 18. ιττο Β Εζεγο. Ατί. ζογε 
δϑωρρεν; ἅμιτηβ Ὀύσέ, οὗ τλ Βιύδῖα, αἰμο; Ἠπκσεοσ, Μεαῖ. Ἐπο. 
Ἀντὶ. Α"επά- Μα)ιῖ.; Βίδ. λα. ἴον .δ48, ἡ. 6841; ΑΙδο ἴον 1841, 
Ῥν. 111, 225} 
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Ὁ5 δ {16 δλπηθ {ἰΐπιοὸ Ηΐ5 οὐνη ὈοΙΪ; ἔν 10 15 πο 
8 (ἀθσοῖγοθι",, ἰο πυ6}Κ ἃ5 ψγ1 {ἢ ΘΙΏΡΙΥ ΡΓοβοη 11 0}8.᾽ 
ΟΑΥΥΙΝ.. [1.088 8'1Ὰ}}6 τὸ {116 ννογἀ5 δϑιιρ]ογοά 
ἴῃ ἴδο ἀϊδινὶ θυ οη οὗὨ (6 σᾺρ γν Β16 1 γγὰ8. ραϑβοι 
διουπὰ 5Ἶὀ Ὁ (06 Ῥαβδβούοσ δὰ Ὀδοὴ οοποϊυάοί, 
ΤῊ ἐς ΒΟΟΣ [86 Οὐρ δαἷϊζοσ Ηῖὺ δᾶ 
διρΡ9ᾶ.---[ ΑἹ ἱπιϊτηδίΐοη (λὺ {π6 σὰ οὐρῆὶ ἰο 
00 δοραγδίϑα ὕγοπι (ἢ. 6 σοῖὰ πη0η τη68]. (ΒΕΝΟΕΙ,.}]. 
Βανίηκ, τἷ6 οὐρ ἰα [86 θῖν Οονθηδοϊ 
ἐῃ ΤΥ ὈϊΪοοᾶ.---Ηο ἀ068 ποὶ ΒΑΥ͂ ΠΙΘΓΟΙΪΥ “118 18 
ΤΩ Ὀϊοοά.᾽᾽ Τδαὶ νοι ἴῃ Μδίίμον δὰ ΜαΥκ 
ἷ8 δάἀδα ἰο (60 ΟΡ 5. “Τὺ ὈΪοΟα᾽" ΌΥ ΜΑΥ οἵ 
ΓΌΡΙΠΟΣΥ αυδ)βοδίϊοη, υἱΖ: “οὗ (6 πον Οονο- 
πϑηὶ,᾿ ἰβ ΒοΓΘ }οϊποα αἰ ΓΘΟΙῚΥ τὶν “6 (815 συ ρΡ᾿᾽" 85 
δ Ῥγοαϊοαίο---ο (8186 σὰ ἴ5 (6 πὸ Οονθϑπϑηϊῖ :᾽" 
8δ8.5Πἀ 88 δ ΓὈΣΓΠΟΣ 4υ8}} δοδίΐοι ὑΠοΓὸ ἰ8 δΔἀἀοα ““ 'ῃ 
ΤΑΥ͂ ὈΪ]ουά,᾽᾽ ἴῃ δοσογάδηοο 8 [Κ6᾽ Β ΠΡ σαιΐνο 
16. δἰμχοδί ᾿ἰ 6] ἀρτθο δ τ] ἰδὲ οἵ Ῥαδυὶ], 
δηά νδϑ πὸ ἀουδί ἀοτινοα ἔγοιῃι ἰ. ΤῺ ψοσὰβ 
“ἢ ΤῺῪ ὈΪοοα᾽" δζὸ σοϊαίθϑα οἰῦδποσ ἰοὸ “1 ΠΟῪ 
Οογοηδηὶ,᾽" 80 ἐμαὶ (μὸ οἴδυθο 858}8}} γθδπῃ “ἢ 8 
Οογοηδαὶ τ ιιΐο ἢ 16 ΘΒ ΔΌ 864 πῃ ΤΥ Ὀϊ]οοα᾿"---ἃ 
δοπδίγαοίίοη τι ο 60. ἢ] οί νυ {ἢ (ἢ 6 ΔΌΒαποο οὗ 
{πὸ δνίϊο]ο μον 18 ΒΟΓΘ ἱπἀἐΒΡΘΏ 8816, ΘΒ ροοΐα!Π}ν 
δΙΠΟΘ ἐστέ ἱΠΙΘΓΥΘΏΘΒ: ΟΣ ἴΐ ΙΠΔΥ Ὅο οοππηροίοα 
τὴν 80 ὙΠῸ]9 οἶδιιβθ, φ. ἅ., “118 οὰρ 18 {16 
Νοὸν Οογοηδηΐ ἰῃ υἱγίυθ ΟΥ̓́ΤΩΥ Ὀϊοοὰ.᾽" ἴῃ οἶον 
ποθ, Ηἰ9 Ὀϊ]οοὰ ἴδ ἐμαὶ ὙΒΟΓΘΌΥ ἐπα Νὰ σονο- 
ἡϑηΐ γγἃ8 οδδ Ὀ] 18:64, 1ῃ 80 Δ 85 ἐπ|8 Οονοηβηὶ, 
ἱπ αἰϑυϊποίϊου ἔγοι ἐπ ΟἹὰ Οογϑπαπί οὗ ἴῃ Ἰὼ 
{86 ἱπδιϊτ αὐΐοι οὗὁὨ νυ ΐσἢ ἰβ ἀθϑουϊ οα ἴῃ ἔχ. χχὶν. 
ἴῃ {89 ὙΘΣΥ͂ Βδῖῃθ ἰδ γ18), ἰ8 ἐδ Οονοηδηὶ οὗ 

ἄτλοθ, ἑ. 8., οὗ β'η.-ογιυϊηρ ον. Απὰ ἐμΐδ ἴ0Σ- 
εἰσθῆθββ 88 τηοαϊαιοα ἱμβτουσὰ (μ6 βῃοιίαϊηρ οὗὨ 
ΗΪ8 Ὀ]οοᾶ, ἑπτουρὴ ΗΘ ΒΟΙ͂Ὺ 86] [-βδουὶ σθ τ ἢΐοἢ 
8 δὶ ΟοὯο06 [89 Βδογῆοσο οὗ ἴμοὸ Οονθηδῃί δηὰ οὗ 
οσχρίδιίοη (οορ. Οδἰδδάθυ, δηὰ ἴῃ γϑίογοποθ ἰῸ 
(89 ον σονγοηδηὶ Μαίί. χχυΐ. 28; Ηοῦ. νἱϊ!. 8 : 
ὅοΣ. χχχὶ. 81 81.).---“Διαϑήκη ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἀθποῖθ8 δῇ 
ογάδιαπεε ΟΥ̓ ἐηδίδίἰἴοπ ἴὰν ΖΘΉΘΓΔΙ, ὑπ 6 αΠ ἀφγέθο.- 
πιοηί, ἃ εουεπαπί, ΔῈ Ἰμ δ ϊι αὐ ο τ Εἰ σἢ οἰ Ὁ] 15} 68 
8 Ἰηυϊὰ8] τοϊοαϊϊοα Ὀοίνοοη Θοὰ δηὰ χηθη. Ἢ 
ΝΕΒΑΝΡΌΕΒ.--ΤῊο οὺρ ὑμοη, ἢ (ἢ 6 πτῖηο ἰΐ οοΏ- 
ἰλΐἴηθ, ϑυτ 0] 1205 ὑμ6 Νὸνν Οογθηδηΐ, δηὰ ἐ}ἷ8 
Οονομδηί ἰδ 6βί Ὁ] θὰ πὰ Π6 Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸτῖδὲ, 
πΐοἢ [9 το, ρῬοαγοα πο [89 ΟΡ δῃὰ ρουγοὰ 
ουἱοῦ 1 70γ ὑμποὶν ραγι οἱ ρδίϊου, βοίβ Ὁ} 88 Βα 
ἴον {16 οχρίδέϊοη οὗὨ βἱ πἴι] θη δπα ἰοὸ Ὀ6 δρρσο- 
γι αἰοά Ὀγ ὑμο80 γ8ο ἀγί πὶς οὔ 8 ορ. ““Ασοογά- 
πᾳ ἰο 8 ὙΟΥΥ ΟΟΙΏΠΙΟΝ ΙΠΘΙΟΠΥΠΙΥ͂ (Π6 ΟΡ Β6ΓΘ 
βίδπαϑ ἔον ὑπὸ τῦῦηθ---ἴ πὸ ἰδίῃ δοῃίδἰηίηρ; ἴογ 189 
ἐπΐηρ οοπίδί ηθα.᾽᾽ ΒΤΕΟΡΕΙ. “Τὴ ν]η6, Ἀ8 (80 
ἐδ ϑὺι οὗ 6 Ὀ]οοά οὗ ΟΠ γὶδὶ, 18 (86 ϑγτοῦοὶ οὗ 
ἰδ Νον Οογομπδηί, δηὰ οὗ οὔγ ραγίϊοἱ ραϊΐοι ἴῃ 
ἧι, Βυὶΐ (1818 {0 ΣΏΟΡΟ δἰ ρηϊβοδηὶ 85 1ὑ 18 ἃ γεαΐ 
ΒΥτΟΟΪ, ἐ. 6., {80 “ψὶη6 οὗ ὈΪ]εδβίηρς (χ. 16) ἰ8 ἐδθ 
σοι πηΐοι οὗὉὨ ἰὴ9 Ὀϊοοῦ οὗ ΟΕ τῖδὶ,᾽ 88. {86 οἰδη.- 
ὨοὶΪ ΟΥ̓ ΣΩΘΔΏΒ ὈΥ͂ ὙΠΟ 1ἰ ἰδ δοιητηυηϊοδί ο.᾽ 
Κυξβτ2.--- 6 (ἰὴ ἰγοαϊοα οὗὨ ΠΘΤῸ 18 6 οουθῃηδηΐ 
---ἃ τοϊαϊΐου θθίνγοοη αοα δηὰ πιδὴ σοϑίϊηρ ὈΡΘΟῚ 
ῬΤΟΙΩΪΒ6, δηἀ ποῖ ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ {6 ]]Ο ΒΕ ΔΙ ΘΙ 
ἔυοβίϑ αἱ δ ἰ80]0 τπιπϊίοὰ δ Ὀσγοίσο ἰὼ ΟὨγῖδί, 

Φ[10 ἰ6 ἴο Ὀ6 τορτοίοὐ ἴπλῖ ἴδ ἐγδηῃδίδίογ οἵ ἴδ κα Ἰ 5 ἢ 
τουβίου δυο 90] ονγοὰ ἐμ γυἹἱχαῖο ἢ ὉΠ  ΟΓΙΠΪΎ ἐγπηδ] εἰ πς 
δεαθή κη ὉΥ ἐεείαηεεηὲ (ἐεείαπιεη έν), ἃ τηοπκοΐηρ ὁ ποννο 8 
᾿νδα, θϑασὸ [ἢ ΗθΌ. ἰχ. 1δ Δ΄. (βηὰ ἐλαέ ἰ: δοφυΐγεβ ὈΥΓ ἃ βιιυ]θ 
ἴαγη οὗ [ἢ ἰδουρῆϊξ, του, ΒΟ οΥΘΥ, δ᾽ Το ΕΓ ΚΣΤ ἢ» 
ἀοτγίης 8 οτἰ κίῃδὶ οἱ χη  ποδείοπ), απὰ σπΐο Θδίν ΟὈΒΟΊΓΘΘ 
ἔπὸ 8039 οἵ ἔθ μηδδᾶχοα θη ἰΐ οὐΟΌΓΒ. Οπἡ “(Ἐ9 ἐπιροτῖ 
δορὰ 1.50" οὗ ἐλπιὶθ νοῦ 860 ΒΔΙΒΒΑΙΕΝΒ ΕΠ ἐ Μαπμαὶ, 
ΡΡ. 8935-951.] 
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ὙΓ 0 056 απΐοη ἰβΒ γι θοϊ ΖΘ ὉΥ {π τίμα σοπίδὶ ποὰ 
ἴῃ οὔθ σὰρ (ϑομα 6185) ; δου δυσὶ ἃ ζ6]- 
Ἰουσϑῆῖρ ἀο68 ἰπἀ δορά τέδιέ ἤγοτα {1ὸ Οονοηδηί. -- 
Τιιο Οονομδηῦ 8. 68110ἃ ““ ΠΩ, ποῖ ΤΙΠΘΥΘΙΥ ἰο 
ἱπάϊοδίϊθ ἃ τοϊαίΐοιυ οὗ ἰἰπιο, Ὀυὺ ΟΥ̓ ΘΠ Γασὶθν 8180, 
ἴς δοίης ἀ!δονοπί ἰπ Κὶπά ἔγοπι ἐμ "“ οἷά " (6Γ. 
χσυχὶ. 81] 8.).- -τῆῦο νταγὶουβ δοσουπίβ κίνϑη ὉΥ {116 
Ἐνϑαροὶ ἰϑίβ δὰ 80} δζῦϑο δββϑῃ δ} } Υ, πὰ κὰρ- 
Ρἰοπιοδΐ δαὶ οἴου, [1 15 8150 δοῃσοῖνβ Ὁ] ὑδδὶ 
ἀυτίηρς (6 ρτοϑοηπίδίϊοι οὗ {ἰἰὸ Ὀτοδὰ δηὰ αἰδινὶ- 
Ὀαυϊίοη οὗὁὨ 6 ουρ, {10 βοτὰ ἴῃ τδγίουϑ ὙΔΥΒ οὁχ- 
Ῥτοβϑϑά ὑπ βἰρηϊἤσδησθ οὗ (6 δεῖ, ΟΥ [9 ἔχηάδ- 
ταθηί] ἰάθαβ οιη δοάϊοα ἴῃ ἐπ ἱπδι ταί οη. 
γε. 20.-- ΗἼογο ζο! ον (6 τ ογ 8 ηοί οἵ 76808, 

Ὀαυὶ οὗἩ αι], οχΡΙ ΔηΔΙΟΥΥ οὗ {πὸ ἱπ͵]αποίΐοη : “ ἀ0 
{18 ἴῃ ΤΟΙ ΘΙ ὈΓΆΠ6Θ ΟΥ̓ Τη0,᾿ ὉΥ͂ ἃ γοΐδυθηοο ἴἰὸ 
{6 δοίι8] ρυδοίίοα οὗ ἰδ ς σῃατγοῖ ψ ιϊοῖ σου νιπιοα 
ἴἰ.--ἜοΥ 85 οἵδ 88 γ7Ὑ6 6θαῖ τ᾿[Βἰ65 Ὀστϑεᾶ δὴ ἃ 
ἄτι ἰς τ 15 ουρ γὰ ἄο Ρσοοϊαδίτ τ Ὡωοτᾶ᾽ 5 
ἄϑϑδιῃ.---ἰπ ρἷδοο οὗὨ ἰμ6 νοτζὰ “Γι ὈΥΔΠ66᾽ 
6 Βηγ6 6Γ6 ἰδ νον ““Ῥγοοϊδίπι᾽" (καταγγέλ- 
λετ εὴ) τοργϑϑοηίπρ (6 ΒΌΡΡΟΓ 83 ἃ Βο]θηη ᾿ἰΐαν- 
εἰσ] εχ εἰ Ὀἰτ1οη. οὗἉ {86 ὕδοὶ ἐμαὶ {ῃ9 οτὰ δυδογοὰ 
α βαογιΠεὶαὶ ἀεαίλ ἴῃ ὉΘΔ.Δ]Υ οὗ ΗΒ οἰυτοῖι, δηὰ 
ΠΟΥ ΘΌΥ͂ δον θα (Ποῖν γοἀοτηρίίο0η---͵ 8. 85 (ΠΟΓΘ 
88 ἃ ῬΓΟΟΪδπιδίϊοπ ΟΥ ““Βμονίηρ Ὅτι Ν " οὗ ἰδ 9 
ἀοϊΐνογδηςο οἵ [βγϑοὶ δὶ {10 βάββουθσ. [“΄“ΤῊΘΒθ 
γοΥ5 δο ΘΠ ΡΠ ο8}}Υ ἱπιγοάποοὰ ἰῃ ογάογ ἴὸ 
ἰπιτοάυσσο 86 σοοἰίπυδηοο δηὰ ἰάἀφηί γ" οΥ̓ (89 
οΥἰ πα] τπλ68] ἱμτουρ 118 βδυθβοαυθηΐ σοϊοτα- 
{Ἰο0η8.᾽ Κ5'ΤΑΝΨΕΥ. 7.--- ὖο ἤν ΠΟΘ, ἸΙΟΥΟΥ͂ΘΥ, ὯῸ 
Ἰπ)υποίϊοη ; πος ἔμπα τοῦ καταγγέλλετε ἰδ 
ποὺ [πιρογαίϊγο Ὀυΐ [παϊοαῦύῖνο. ὍΤῺ6 ““Ῥτοοϊδιηδ- 
(ἴοπ ᾿ 18 (Πδὺ σοῃΐρβδίοῃ νυ ἐμ η κϑρίνίηρ τ σὴ 
18 οοπηθοίοα ψ ἢ ὑπ γἱ θ (8617, δπὰ Ὀοΐαρ πιδὰ 8 
ἴῃ 118 ὙΟΥῪ ἰοΥπὶ8 πὰ ἔτη, ὙΠΟ ΠΟΥ ἰὺ Ῥγοσοοά, 
ἴα ἱπαϊν᾽ 8] σΆ865, ἔγοπι ἃ ποᾶτί ροποίγϑίοα ὉΥῪ 
π6 Ἰοτο οἵ ἀοἀ οΥ οί. Το γχοροϊϊϊοη οὗὨ {86 
ὙΟΓὰ8 “89 ΟἴἴδΏ 88 γὸ ἀγίηἰ"---ἰδ 8 δομοίηρ {16 
Ἰδηχύδαο οὗ οἱν μοτὰ (νον. 26) ---ἰΒ αυϊθ ἴῃ 80} 8 
ΤΠ Π6γ. (᾿Ἐάν ἰῃ νυ. 25, 26, ψαΐοι 8 ἐη 6 Γοδᾶ- 
ἴῃς θοϑὶ βυβίαἰποά, 5 Δ ἱποϊἀ θηίδ) ἵογτη οὗ ἀν 
υϑδοὰ ὃν {16 Ἰδίον ἱπβρίγοᾶ νυ 6γ8).---Ὁ }} 11 ἘΠῸ 
ΟΟΙΏΘ, ἄχρις οὐ ἐλ9ϑ9ϑῃ.---Τ 6 οτμ βδίοη οὗ (ῃ 9 
ἂν 6 γ6 ΒῃΟνν8 (86 (ἰτη6 (ὁ Ὀ0 ἀοδηϊίοὶν ὅχοα : δηὰ 
1118 ἰπιο 158. {Π 6 βοοοπὰ δάνοῃϊ οὗ ἰ᾿ὸ ᾿ογὰ, υὑπ|]]} 
ψῆοη ὑ18 ΞῸΡΡΟΥ 8}}4}} οοπιΐπυθ ἰο Ὀ6 οὈβογυρά 
88 ἰῃ9 Θοτῃροηβαίίοη [Ὁ ΗἾ8 ΔΌΒοΠοΟ δηὰ {6 
ῬΙεάρο οὗ Ηϊΐ8 γοίυασῃ. [“΄7Ὰ18 ΤΘΙΩΘΙΩΌΓΔΠΟΘ ᾽8 
οὗ {μ|ὸ οἷοδοβὶ δὰ τηοβϑί υἱνϊὰ κἰπὰ, ἰκὸ (9 τὸ- 
ΤΩΘΙΠΌΓΆΠΟΘ ὈΥ͂ ΟἸΠἸάτοη οὗ ραγοηίβ, Ὀγ δ το οὗ 
Β6ν Βυδηδηα, ὈΥ 8 Ὀγοί ΒΡ οὗ Ὀσοίδον, αηἰοα τὶ ἢ 
Τα 1, Ἰονο, ἀοαῖσθ, ΒΟΡΟ, 7ΟΥ, οὐϑάΐθῃσο, δῃ ἃ βυτ- 
τοϊηρ ὉΡ {1ἰ|ὸ ΟΠ γι ἰαη σοπάϊἰΐοη. ΤᾺ 5 τοϊδιΐοι 
5 ἰὼ ἴΌγ66 ἔγοτα (ἢ 61086 οὗ (9 1Δϑὲ ἴδαβί τ ἢ 
Ηΐε αἰδεῖρ]65 {}}} Ηἰβ. δοπιϊῃς (Μαίί. χχυΐ. 29). 
Τῆυ8 ἰλὲδ πιγδίεγτψ εἰπιΐίεα ἰλε οχίτεθιοδ οΥΓ (λ6 ἔτοο 
»ετῖοάς οΥ ἀϊδρεπεαίίοπδ.᾽" ΒΒΝΟΕΙ,] 
γε. 27--29.--- σότ {80 ὕβοὺ ἐπαὺ ἐπ 6 ΒΌΡΡΟΥ 

Ὑ88 8 ῬΤΟΟΪαπιλίϊοι οὗ ΟἸγἶϑι Β ἀοδί, Ηθ δὲ οὔποθ 
ἀοάυδοβ δῃ ἱπήθγθπῃοο (Υ. 27), ΚΤ] ὈΥ δὴ 6χ- 
Ἰιοτίδιϊοα (ν. 29) ψ ΠΊΟΝ 18 οηΐοσοθά ὈΥ̓͂ ΣΩΘΔῺ8 
οὔδ ἰῃσοαὶ ἴῃ οδδο οὗ υοδυ {8010 ἀςΡρονίπιρηί. --- 
ὍΝ Βοσϑίοτζο, --- οἰηοα δὶ βυοσῪ δο] Ὀγαίΐοη οὗ {δ 6 
ΒΌΡΡΟΙ γ8 Ῥγοοϊαϊπι {89 ἀραὶ οὗ οὐνρ [1 ογὰ.-- 
ὙΠ ΏΟΒΟΘΥΘΣ 588]} Θδὲ [πα Ὀτϑαᾶ δηῃᾶ ἄσίς 
τ-ιῖα οὐὔρ.---Τὴ)ο. φαγίίοὶο ἢ, οσ, Βοσα δοῃηροίϊης 
ὑπὸ ἐνγχόο ὙΘΓῸΝ9 (ἸΥ Βΐοῖι 18 ΟΥ̓ ΓΙ ΟΔΠΥ͂ τσ 6}} κυ ρρογίοα, 
δἷποθ καί, ἀπά, δ 8 ΟἾ]Υ ἤονν δυ που 1168 ἢ 108 Δ 07)», 
88 θ6θῃ (δ ἐμθπι6 οὗ πο }}1116 ΘΟὨΣΟΥΟΣΒΥ. ΤῈ6 

Βοπιδηἶϑ8 180 ἰἰ 845 ἃ βδηοίΐου [ὉΓ [ῃ 6 βερασγδίΐοι 
οΥ̓1η6 ὁ] οχθηί8, δη ἃ (ὉΥ τ Βο] ἀΐηρ (1 6 σὺ ἵγοι 
(868 Ἰαΐίγ; 88 ὑβου ἢ {116 ργοργίοιυ οὗ υδίης τ}9 
σ» δῖοῃϑ τοϊχῃῦ ποῖ δὲ 88 7χ68}} Ὀ6 ἀοἀπυσοεα ἔγοτα 
ἰς, ἴῃ οτγάου ἰο γϑϑιυὶ ὑμὶν ἱπίογθηοο, μογουοσ, 
{Π6ῦὸ ͵ἰϑ Ὡ0 πορὰ οὗ ἰδικίηρ [86 ““οΥ ᾿" 85 δαυΐνι.- 
ἰοηΐ ἰο ““Δηὰ.᾽ Τὸ ἱνὸ (δἰ 28 δύο ὑμὺβ αἷδ- 
)οϊπρα [οὶ (89 ΡΈΓΡΟΒΘ οὗ δβοιιΐηρ οτ ἢ ἐμ6 συΐ!ὶ 
ἱηγοϊγοα ὈΥ ὉΠ ΤΟΡΓΒΥ οοπάυοί, ἩΒοΙΒοΣ ἰΐ Ὀ6 ἴῃ 
οδίίηρ ον ἀν ηκίηρ ; δηὰ ἔγομι {118 1ὶ του] βϑϑῖη 
δὶ ἴἢ (η9 ῬΓΪΤαΪἶνο δο] Γδίϊου οὗ (..0 ΒΌΡΡΕΟΡ 
(89 αἰδι τὶ θα ου οὗ (Π6 6]οιηθηΐδ ἀἰὰ ποὶ ΤΟΪΪΟΝ 
᾿ππ]  αἸαίοἾ ὉΡΟῚ ΘΔο ἢ ΟἰΘΡ (σοῖο. ΜΙοΥοΣ δὰ 
Οβίδηαθν).--- πυσοσίδῖϊν. --᾿ἀναξέως δαταὶϊϑ 
οὗ τναγίουβ ἱμίθσργοίδιὶ 0η8 --- ἐπιρεπείεπιῖν, ὑπδὲ- 
ἐϊευϊσίν, μπἰουϊησίν. “86 Ῥδυίδκοβ ὑπ νου Βἢ]γ.,᾽" 
ΒΔΥΒ Νοδηάοσ, “80 ἀοσαδ ποὺ θ6}Ρ ἴῃ νἱον (ἢ6 
ΠΟΙΥ ρυγροτί δῃὰ αδἱπὶ οὗ {Π 6 Βοϊ οιμη  ; αὶ ἰτοαὶϑ 
ἰδ 88 δὴ οὐ ΔΡῪ τηθϑὶ τ ίο, ἰπ 18 ΟΌΒΟΓΎΔΏΟΟ, 
ἀοθϑ ῃοΐ δον ἔογι ἢ ἐμ6 ἀθδίῃ οὗ ἰ8ο ᾿οτὰ." Αἱ 
8}1} ουϑηΐθβ, {9 ἀ ποτ 5688 1168 ἴῃ 8 Ἰδοῖς οὗ ἐνίης 
δοίϊγο ἕο ἴῃ ἰμπ6 διοῃθιιθεῖ τ 10} 88 Ὀδθη 
δοἰιιίονθαὰ ὈΥ ἐμ ἀθδίῃ οὔ Οιγῖβὲ; δηὰ {818 ἰβ 186 
δομγο οὗ ἰἢ 6 ΥΙΊΟΌΒ ΙΩΟΥ̓Ά] αἰδαιν δὶ) ἤσδῖ! 08 ὉΥ 
«βίο (Π9 δΟ]ΟὈΥΑΙΐοα οὗὁὨ {86 ΒΌΡΡΟΥ Δ. Ὀὸ ἀϊδ8- 
ποηογοὰ (Μογον Εά. 8). ΑἸρος ἰμ686 770 ΤΩΔΥ͂ 
τηθη ΐοη 8 Βο᾽ δῇ, υ]ουΐπρ σοπάυοί 88 ΟΏ6 οἴ [ῃ9 
ομἑοΐ-- -ϑυοὴ οοπάυοί 88 ἴΠ6 τίοἢ} δἱ Οοσί τ δ τ Ὴ]- 
Τοβίϑα ἰοναγὰβ (6 ῬΟΟΥ, δηθὰ ὙΠΟ ὀχ ὩΣ ἰ(οὰ 8, 
ϑι γι κίηρ, οοπίγαϑὲ τι {116 ἸοΥο οὗ Ομ τὶπὲ βθοπη 
ἴῃ ἰη6 δδουίδοο οὗ Ηἰ δ οΙ Γ Γ[ὉΓ 41}, δῃα βοὶ ΟΡ ἢ 
ἰδ (Π6 ΗΟΙΪΥ βυρρον υδοσγοίη (Π6 ὈΘΠΘ8 οὗὁἩ 1ἴ 8.9 
οχιοηἀρα ἰο ΘΥΟΥΥ Ο0Π6.᾽-- 8. 88}} ὍὈῸ6 ΚΌΣΙΥ -- 
ΟΒΡΘΟΙΑΙΥ ἰπ [μ6 γυάϊοϊαϊὶ δοῆβθὸ. ἘΕἸΒΘΎΒΘΥΘ 
ἔνοχος ἷΒ δΘοηποοίοα πὶ ἢ ἰη9 ἀδίΐϊνο οὗἩὨ 16 τ ογὰβ 
ΟΧΡΤοβδίπρ Ῥαπὶδτηθηΐ ῥγοβοσί θα ὈΥ {ἰδ6 αν, 
δηὰ (86 σοτηρ]αἰπὶ τη849, Δηα 4180 [Π6 ΟΥ̓ τη Θοἴη- 
ταὶ ἰο. Βυὶ {Π6 Ἰαίἴον βἰίδηα δὲ Εἶπι68 8150 ἴῃ (ἢ 6 
κοηϊ να, δὰ {18 σοῃβίτασἰΐοῦ 18 'π ἴπ6 Νὸνν Τοθ- 
ἱδπιοπὺ (ἢ 6 τουδὶ] ησ οη6. ΗδρχΘ 88 ἴῃ 9185. ἰἱ. 10, 
186 οὈ͵θοὶ ἀρεὶμδί ψἱο ἢ δἰ Ὁ 18 δοτημιϊ(ἰοἃ 18 μις 
ἴῃ (89 ρσοηϊἶνο. Ονέπηπίὶ εἰ ραπ α δ δὲ :απ- 
ψωϊπὲε Ολτίδιὶ υἱοϊαίἑ οὅποχἴμδ ἐγ Σ 5’ Β.4]11 6 118 Ὁ]9 
ἴο (8 οΥ̓π|8Ὲ δμὰ Ῥῃῃὶ δ πιϑηὶ οὗ μβαυΐηρς υἱοϊδι εἀ 
(10 ὈΟΑΥ δηὰ Ὀ]οοῦ οἵ ΟΒγτίδι." Βυὶ τς ἰάφδ 18 
ποὺ μὲ (86 ὉΠ ΤΟΥΓΠΥ Ῥαγ οἰ ρδηί ἰδ 88 συ ΠΥ ἃ 9 
1 Βο μδᾷ ἰδκοη ρᾶγὲ ἴῃ (9 ἀθαῖ οὗἩ Ογτὶδίὶ, δαὩὰ 
ἷ8Β ἰο Ὀ6 τοχδνγάθα δ8 ὁ:)9 οὗ Ηϊΐε οσυοϊδοσα. Τὴ 
σοπηθοίΐοι ροὶπίβ ΟὨἸῪ ἴ(ο [ὴ 6 ὈοαΥ δηὰ Ὀϊοοῦ οὗ 
ΟΒτῖβι δ ὀχ ἰ Ὀἱ θα ἴῃ ἐμ 6] οιλοπίβ οὗ {86 ΒΌΡΡΟΥ, 
ἐἰΟὙ8Τ1Β Π686 δ6 Μ|}} βἰαπὰ ἱπ βρυ ν σοϊδτῖου 
ἔτοτῃ ἴῃ ΥΟΤῪ ΤΟΙ Θηΐ Ὦ6 ῬΑΥΐΘΚΟΒ ὑῃ ΜΟΥ γ᾽ 
ΜΕΥΕΒ.--Τ}}1 5 ἀοοϊαγαιο ο᾽ἀβ ροοὰ ὙΠΟΙΒΟΥ 
ΜΘ ΘΌΡΡΟΒΘ 8 ΒγΠῚΌΟ]16Α] ΟΥΓ 8 Γ68] Ῥγθβθῆοο οὗ 

[5 Βυξ ΒΕ 1ἴ ΤΑ Ὀο δαϊοῖ, “ 1{ (γίϑέ [8 ΣΟΙ Ῥτοδοὺῖ 
ἴῃ [Π|ὸ βδογηπιοηΐῖ, οὗ Ὑδαΐῖ ἀοθο ἔνθ ὉΠΉΟΓΓΠΥ σοπιϊηπίσπηϊ 
Ῥασίδκοῦῖ Ῥοθα Βὸ δοίθδ!γ ραγίαϊκο οὗ (μγίϑε Ὠἰπι86} 7 (Οοῖ- 
ἴδ! Ὺ ποῖ. δ δῆβαγοθ ΟὨΪΥῪ ἰπ ἴδαιὶ Ἡλι ΐοδ πὸ ἰδ σβραῦ]ο οἵ 
δναγίης 'π. Α Οδ) ν] ἢ δαγδ : “" γϑοοῖνοϑ ποία ναὶ {πὲ δἰ τι. 
ΟτΥ 88 Αὐχυβίπηθ: "06 οβίδ ἐμ Ὀγοωὰ οἵ ἴδ6 [οτὰ, Ὀπὶ ποὶ 
ἔδο ἵστὸ Ὀτοδὰ ἮδΟ [5 ἴα 1,ογὰ." Βίηοο (γε ργεϑεηςο ἰῃ 
ἴμο ϑίρροῦ ἰ6 [Ὡσχουρὲ ἨΠΐ9 Βρί τὶ τ, ΟἾἹῪ ἢ σρίτ [Ὁ 6}} 5 -πιϊη ε 
σῇ ἰππόγο ποῖά γθα] σοπιπιαπίος πεῖ ἢ ἨΪπι. Βαϊ πὸ Ὀπντοῦ- 
{πίποϑϑ οἵ [ἢ σοπηπιαηΐοσδηξ ἀοδ66 Ὀοὺ ἀοΕίΣΟΥ [9 ΒΌρογμπίι- 
ΓΔ] ΟΠΑΓΒοΙΟΥ οἵ {π9 ποι πείου 1861, 11 ΓΟΠι ΔΙ ἴδ 6 5δπιθ 
ὙΠοῖΠοΥ {Π6 οοπηπππηίοδηςξ Ὀο] ον οὐ οὶ. 850 ἴδυ δα ἴθ κἱ- 
πιϊπἰδίγαιίου ἰδ οοποογποὰ “ ΟὈτίδι᾽ ὁ Ὀοάγ," δ Οδ[ νι ΒΆΝ Δ, 
“15 ργοθοῃΐϊ ἴἰο ἔπ νηὶ κϑᾶ το 1666 {Ππ|δη ἔο ἔθ βοοὰ : ἴον Ουά 
ἄοσδ ποῖ ἐπόγο Γοργοδϑηϊ ἰη ἃ ἀοϊαδῖνο πδῦποσ, ἴο ἐπ πἰς κοι, 
{Πη9 Ὀοὰν οἵ Ηϊΐο δου, Ὀυϊ Ηδθ ρῥτοδοηΐφ ἰὲ ἴῃ τοα]γ. ΑἋ 10 
τποῖν γοϊοοτίοη οὗἉ [ἴ. τῃηδὲὶ ἀοφοα ποὶ ᾿πιμδὶσ οὐ δ᾽ ἕογ δὴν τῃἷπα 
88 ἴο [ἢ παίιγο οὗ [Π9 δαογδαιηθηῖ,"" Οἡ ἐδ ΠΟὨΈΓΑΓΣΥ, ἔπ 6 ΙΓ 
εὐ} ἐμ εἰ νον Ὁ. ἴδ δλισογοὰ ομδγϑοῖογ οὗ πιδδὲ (ΠΟῪ οδερὰ 
δεαίϊησιί. 
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(λ6 οὰγ δηὰ Ὀ]οοὰ οὗἩ ἐπὸ ποτὰ. ἰσγονογθηΐ ΟΣ 
οσπίοαρίαοαβ σοηάποὶ ἰοτναγὰϑ (89 Βγτ 00] 18 ἴῃ 
(οὶ ἃ ἀοδεογαίίοηυ οὐὁ ἰμ6 οὐὐοοὶ βυμαθοἸ σϑά. 
186 χαϊὶο, ΒοΎΡΟΥΕΤ, ΒΡΌΘΔΓΒ ἴῃ 8 βίγοηρεν ᾿ϊρἈὶ 
σθοη ἰμδὶ Ψ ΒΙΘΝ ἰα ἀπ ΟΥΊΒΙΥ Ῥασίδκϑη οὗ 18 
τοχζαγάοα 88 ἴῃ} ὙΘΓῪ Ὑϑμΐοϊο οὗ ἴδ ὈΟΑΥ͂ δπὰ 
Ὀοοά οἵ Οιγὶϑι. ΤῸ βδιιθ σϑρδυὶς 18 σὰ οὗ 
γα. 29. [6 Δ}} {πὲ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ΒΘΣῸ (0 ΟΌΒΟΥΥΘ 
8, ἰδδὶ (86 νατηΐηρ; ἴθ ἀἰγθοί ἀραϊπϑὺ 1.0 ΟᾶΓ6- 
1688 δπὰ ὑτοΐδηθ, απ ποῖ βρδίῃδι ἐμ) (ἱπιϊὰ δπὰ 
86 ἀοαδιίηρς. [Ιὲ 15 ποὺ {86 εοπδοίομδηόδδ οὗ υὑ- 
ποῦ ἰπ 688 ἐπδὺ Δ 65 ἃ ῬΟΣΒΟῺ ὈΠΎΟΡΙΒΥ, ΠΟΓ 

γοὶ ἰδ ἰὰ ΔῊ πιϊδσίυίπσ πὰ γερασὰ ἴὸ 8 Β}80]0 
Ῥτορασδιίΐίοη : ΓῸΓ δἰ μουρὰ {8}8 ΤΩΔΥ͂ ὉΘ δ Π Ο6Υ}- 

ἀδποθ οΥ̓́Ισεαζ 7αἰϊλ ᾽ν σοί  εἾΥ ἐπάϊσαίε8 α δεί(εν 
εἰαίε οΓ πιπαά ἐλαη ἱπαϊδεγεηθος οὐ ζαΐϑε δεουτῖίν.᾽" 
ΗοΡαΕΊ.---ἰπ τον. 28 Ρδὺὶ ἱπαϊοαίθβ ἃ ὙΑΥ͂ ἴῃ 
σι ΐοι {π|8 οἷπ δὰ ἀδῆρσος τὸ ἰὼ Ὀ6 ρσυδγάρα 
δρεϊηδί.--- Βαϊ --ὁ ἑ, δον [86 δάνδῃοθ ἰπ αἷ8- 
Δοῦγ86, δηὰ ἐὰτηβ ἴ{ ἰηίο ἃ οομίγαβϑί, σ. ἀ., “ δαὶ 

ἶὰ ογάοσ ποί ἐδ ἱποὺσ (818 χῈ}}᾿ --πρὺ Ὁ 8 8} 
οχδιηΐηθ Βἰσα991:,---ἀνϑρωπος 88 ἴῃ ἧἷν. 1, [8 
ξεπογαὶ ἴοται Βυϊϊοὰ ἕο ὈΟΪΒ Β0Χ68]. Τὸ ὁχ- 
Ῥγοββίοη δοκιμάζειν ἑαυτόν ΘΔ Ποῦ π685 (0 πιαζέ 
οπε᾽ δεῖ ί; ἴον ἴ ον ΠΘγΘ ΟΘΟΌΓΒ ἱπ (18 Β6 86 
ποῖ οὐθὴ ἴῃ 2 (ὉΥ. χὶϊὶ. ὃ; 64]. νΥἱ. 4; 1 1689. 
ἷϊ. 4. αΐϊ 1ἰ τηοϑπ8 0 ἐχαπιῖπε οπε᾽8 δεΐ[, δ ἃ Ὠ6ΓΘ, 
88 ἰ0 ὙΠοΙΔΟΡ δ6 ἰβδ ΙΠΟΡΑΙΪΥ πα τοὶ κἸου Β} Ὁ 
γααϊβοὰ ἴον (89 ογάϊηπδπος. Ῥθγθ 880} Θχϑπιὶ- 
ἈΔΙΪοα 8 ποῖ Β᾽ που ον τηδάθ, δῃὰ 18 ποὶ δοοοῖῃ- 
Ρδαϊοὰ τῖϊἢ δὴ οδυηθϑὶ ἀθϑῖγ (0 ὉΘ 'π 8 818} 
ἴτδιιο οὗὨ ταϊπὰ, ποτ 8 ῬΓΟΡΟΣ δ6] πον ορο 
ψ|}} ποῖ 6 ἸἸΚΟΙν ἰοὸ οχὶδί, ΒΟΥ 111 ἃ ῬΟΥΒοὴ 6 
ἸΠΚοΙγ ἰο δνοϊὰ {πδὶ β6 188}, δδυρμίν, υπ]ονίηςς 
ἰοπιρον το ἢ 18 80 ἰδία Ὀἷπρ ἴοὸ 8 ΜΟΥΓΔΥ 6οηι- 
πιπηΐοῃ.---8. Ὁ Ω 80, ---ἰ, 6., ΔὗΟΣ Βανί οχαυϊποα 
μἴπιβο !  δηὰ ἀϊδοονογοα βοῖὴθ ὕθϑβοῦθ ὨΌΠΟΪΥ (0 
ορα ἰδὲ 6 ΤΏΔῪ Ῥαγίδκο σου ]]γ.---Ἰϑῖὶ Ὠΐση 
θαὲ οὗ [86 Ὀτθβᾶ δηἃ ἅσι ἰς οὗ [86 ΟὔΡ --- 
“71ῃ}9 ο856 ἴῃ πολ (ἢ 6 Βο] ἰ-οχ δι ηδίϊοη ΘῊ (85 

ἴῃ δὴ ὉΠ ΥΟΥΔΌΪ6 τογάϊοί ἀοθβ ποί Θοτὴθ ὕ5 6 Ὁ 
δοησἀοταϊΐου, Ὀσσδῦβο ἰὶ 18 δϑδυμπχοᾶ ἐμαὶ Βυ ἢ ἃ 
φογϊοὶ σὶ}} Ἰοο ἀ ἴο γοροηίδηδο 8ηἀ διηθῃηἀπηοδηίΐ.᾽᾽ 
ΑΙΡΟΒῸ].--- πὸ ἀθονο Θχβοχγίδιίοη 86 ΘΑΪΌΤΟΘΒ ὉΥ 
Τοεστῖηρς ἰο ἐδ6 ῬοπαΙΥ ἱπουττοὰ Ὁ ὑπ που ἢν 
εοππππίοῃ..--- ΟΣ 6 Βεῖ Θδαῖθῖἢ δᾶ ἄσὶη]ς- 
θἴἢ, ϑαϊοῖ δηῃἃ σι σοῦ σοὺ ἅδη πδίΐοι 
ἴο ἷπι5617, ---Τ δὶ ραγιϊοραιΐοη τ ἰσἢ οὐχὶ ἰο 
ὃς ἴο 186 σοπιπιηϊσδηῖ (Π6 ΙΠΘΔΏΒ ἴὉΓ ΔΡΡΓΟ- 
Ῥυδιϊηρς δα] γαίϊο, 6 δου οτίϑ πο (ἢ 6 ΟρΡροδὶίο, 
6 τηδῖτοϑ ἰὶ ἃ ᾿68Π5 οὗ ἀοδβίχυοίΐοη, δηα ἀγα 
ἄοπη οοπάοιμπείί ου ἐβογου ἢ ὕροη Ηἰτηβο 7, ΤῺ 
ψνοζτὰ κρίμα ἄοφδ ποὺ ἀοῃοίθ δὴ δοβοϊιιίθ ἀδ1η- 
ποιοῦ, Ὀὰὶ Ροΐπίβ ῬΥΪΔΡΙΥ ἴο {8086 ἱπιροπάϊης 
Ὀιϊτῖπο ἡ ρηνοηῖβ τ ΒΙΘἢ ΔΣΘ ΒΡΟΚΟΗ οὗ ἴῃ ΥΟΣ. 
86 (.---Ασσοτάϊηρ ἰο (86 ΟΥ̓ ΙΏΔΡΥ ἰοχὶ [πο ἢ ἰπ- 
Βετίβ ἴη|6 ψοτὰ “ὁ ἈΠ ΟΥΓΒΙΪΥ "7 86 δββογίβ {18 
οἱ ππιοογί ἦν σοτατηθπηϊοδηίθ; δηα ἔμθη δ 8 85 ἃ 
γοὶ ἤατί ΠΟΣ ΓΘΆΒΟΙ Θχρ δἰ ἰηρ (6 ὑπ ογ δἰ π688 
Ρτεἀϊοδιοὰ,--ιὐοὶ ἀἰδοοτηΐηρ [86 ὨΟΔΐγΥ.--Το 
νοῦ διακρίνειν 8 ἰγαπδ]αιοα οἰ ΠΟΥ, ἰο αἰδιίπσιΐδὴ 
-οκἶ (815 6886 ἔγοτῃ οὐ θαΥΥ Τοοά 8δπὰ ἀτγίηκ, οΥ, 
ἴπ οτάον ἴο οβσθρὸ ὑπὸ πϑαϑϑϑὶ οὗἩ δἀορίϊπᾳ 8 
ἀϊδεγοηῖ εἰ χη βοδίΐου ἔτοπι μὲ 'π νον. 83], ἰὸ 
ἡεάσε, ἰ. ε., ἴῃ τοραγτὰ ἴῖἴο {Π6 Ὀοάγ οὗ Ομγίβί, 
ἘδΟδ6 ΒΥΓΌΟΪ Π6 ΓΘΟΟΙΎΘΒ :--οίΐῃ ΟΠΟΣ ψογάβ, ἰο 
ἸΔΔ ΚΘ ἃ ΒΥ] οϑἰϊπιδία οὐἁ 18 βδηοΥ δηἀ ἱπι- 
Ῥοτίδῃοο (Μογον). Βυΐ 1ἰ ΤηΔΥ̓ Ὧ0 δδίκοὰ ψῃοῦ ΠΟ Σ 
16 Ἰεχί(πδῖθ δἱχοϊβοδίϊοη οὐὁἨ (πὸ ποσὰ ἰβ ηοί 
βετο ἐγαπβοοη δὰ; δηὰ Ἡμοίδον Ὀοίὰ ἐπ ἡ κίης -- .Ψ..»..ὕ.»Ψὕ;»ϑΨὕ 5--ὄὕὕὕ“ὐὐπἔὶπτπΦΔΦοέΕΠ,Ι͵ “-“π-πππ͵ππππππππππῇπΚ΄π΄π-π΄΄------τι τ “-ππἰπ-π---τς---“-.............-ὄϑὕ......ὕὕὕ.ὕὅὕὅὕὕὕ“-«-««-.«--....»ὕ.......-....ὕ.ὕ.ὕ.ὕ......ὕΨὕὕ..ὕ..Ψ......ὕ.ὕ.ϑγζτϑζτὦώϑὄϑὕ1ὦϑὌ)ὅὁέβ:ὕ....ϑὕΨ}ὃὦζὁὅ.«“τπσπασππαστοιαοπαπππσπ οπασπισππι ᾳρ,,'ἌὈυΙ τ ο--““πῬ“πκΓΓ0ᾺΚ Πητ..---ς--΄  -“΄-π-:0θ0ὥ0{(|ΓΤτ-;  ὈὌὌ--ὕ-΄΄.... τ ὐΠΠ1τπ|;1ὦόςᾳχῴἀτ--το Χὰώπις.,,.,....-.--..... 

οὗ ἱμὸ Ὀοὰγ οὗ Ομ τίβί δπὰ ὑμὸ ἡπάρίπρ οὗἨὨἁ Οὁἢ 68 
86]ζ, 18 ποὺ ἴο Ὀ0 ἐχρὶ αἱ πο δῃδ)ορουβϑ)γ. ἴη [89 
τηοϑὺ ἐτιροσίδηϊ ΜΆ8. (Δ. Β. Ο. [Ὁοά. δῖη.}}, νὸ 
βιὰ ποὶίμον ἀναξίως, υπιοογί λέν, ἼΟΣ τοῦ κυρίου, 
ἐλ Τοτά δ. Βαϊ ἰδ 6 δῖον ΟΣ δ δγ δἱ 8]}] ουδθῃὶβ 
ἐπ ρ} θα, δὰ ἰο Ὀ6 ἀογὶνοαὰ ἔγοσῃ ἴῃς σοῃηῃθοίίοῃ : 
(ῃ6 ΤΌΓΠΙΘΙ, ἈούΤΟΥΟΡ, οδημοὶ Ὧὃ6 80 ΤΟΔΟΠΥ υπηὰοῦ- 
δβἰοοᾶ, {πὸ ἀο ποί ΘοοΒο [ΟΒΌΡΡοβε (1 ΜΟΥ ον) 
ὑμδὺ ΔΗΥ δΔΌυΒο 18 ἰηἰθπα θα ἴῃ [6 οἰαυδθ, “86 88. 
θαϊοί δὰ αἀσϊπ κοι," ἀηὰ γχοραγὰ (0 ΟΧΡΓοβδίοα 
88 ἹΠΟΥΟῚΥῪ ἀοδί σηδίιΐης οη6 Ὑ80 Ῥϑσίοοϊκ οὗ 1ῃ6 
Βδοσϑιμθηΐ ΒΙΤΡΙΥ 88 8} δοί οὗ δίς ὅπὰ ἀση- 
ἱης (ΘΟ Ρ. ΥΥ. 22, 84), {6 τουδὶ ν8 ἰσϑῃβὶδίθ 
(86 Ρδγί 016 μὴ δακρίνων, {7 λὲ ἄοεε ποί ἀϊ8-: 
ἐετπ (ἀο Ῥοἰ6), ψ λρθ 18 θεῖον δηὰ Ἰροστο 6χ- 
ῬΓΘΒΒῖγο ἰμδὴ (δὶ Θὰ ΡΠ 8815 Ῥαΐ ὉρΡου (86 οἴδαδβα, 
τ δῸὸ ἐμεῦ οδίϑίμβ απὰ ἀσὶ οί," δὰ ἱΐ ἀο68 ηοὲ 
ΒΌΟΥ ΤΡΟΙΣ τα Δ ἢ 51688 ΘΧΡΒΗ ΒΊΟΝ : ΤΑίΠΟΥ ἰΐ 18 
ΔΘ 88 ἰθγβ 88 Ῥοββὶ ὉΪ6, βίῃοθ 6 υπαογβία πα 
Ὁ ἰΐ οδίΐηρ οὗ {π6 Ὀγτοδὰ δπὰ αὐ ηκίηρ οὗ ἰμ6 σου. 
“Νοῖ ἰο ἀἸβοθσῃ {86 ὈοαΥ,᾽" 18 ἴο [81] οὔ 116 συ Ὁ ΣῪ 
ἰδης ΒΊΟΝ βῃου]ὰ Ὀδ6 αἰπιθὰ δἱ πῃ ὀχϑση 
ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ, υἱζ,., (Π8ὶ τ 6 ῬΟΒΒΟΒΒ (δαί ἔγϑιιο οὗ τοὶ 
ν ΒΊΟΝ ὈΘΙΟΏρΡ8 0 Εἶπ 0 Β88 αὐ] ρα Εἰ πνΕ ον, 
ποὺ (0 Ῥδγίβκο οὗ Τγάϊπβασυ Ὀσοδα, αὶ οἵ 1παὶ 
ΨΉΙΟΣ 8 ἰὴ Ὀοὰν ΟΥ̓́Τ. Τοτὰ. 1 ἐ}}8 6886 8]50 
6 81Ὸ ποί δοΟΙΩΡο)Ἰοαὰ (0 σοῃῃροὶ, 848 Οβίϑ ΒΟΥ 
ἀοθβ, 89 τ οΓ δ “ ΠΟ ἀοση δἰ: 0ῃ) ἰοὸ ΕἸ] 56} Γ᾽ ἡ 1} 
πὸ οσαυδο, “ὁ ἐπαὶ οδίοι ἢ δῃηὰ ἀσληκοίῃ,᾽" 88 1 
ἰΐ γτγοδὰ, “ἢ {πδὶ δδίοῖ ἢ δῃηαὰ ἀσὶ κοί ἢ σοπα θη 8- 
(ἴοι ἴο ΒἰμλΒ6 ἦν» ἰὼ Ἡ)ΟὮ σδρὸ πὸ Βῃου]ὰ δδντθ 
ἴο (ΥΒηδὶδίο μ ἢ διακρίνων, εὐἱίλοιῖ ἀϊδεετπίησ, 
ἐ. 6., 6 ἐμδὶ οαΐβ δπὰ ἀὐΐηξκα ᾿υἀρτηοηί ἰο Βἷπι- 
86], θαΐβ δῃαὰ ἀγὶκα ΝΠ Πουὶ αἰ Βοογηΐηρς 1116 Ὀοάγ. 
δυο 8 σπου που] ποὺ ΟὨἸΥ 6 ὨΔΙΒΆ, Ὀὺὶ 
δἶδο ἱποουσθοί, [01 {Π 6 Θ6ΠΕΘ6 ΓΘαΌΪΟΒ {μαὶ “60 Π- 
ἀοτηπδίΐοπ ᾽᾿ 6 Ἰοϊποὰ τ [Π6 ρνεαϊςσαία. 

ΨΕΒΗ. 80,81. Ης ΒΟΓΘ ΡΡΡ Ϊοα ν Π81 Β648 7δὲ 66 ἢ 
βαϊὰ ἀΐγοοιν (ο ἴμΏ:6 (ΟΥ̓ πι ΕΪδπΕ.--- ΤΠ ΘΙ ΘΊΟΙΘ, --- 
ὃ. 6.2 0}; δαοοιπῖ οἵὨ ΕΌ6]} ὉΠ ΟΥ̓ ΒῪ ΘΟΙΩΣΙ ΟΠ, ΟΥ 
10 ΘΟΒΟαΌΘΠ6Β οὗ {δ ᾿υαρτηοηίβ Εὰ ρου πα υσοὰ ὈΥ͂ 
1, πο ΒΥ 81 να α}ς 88 ἃ δἰ ΟἸΣῚΥ ΔΙ ΟΣ Κὶ γΟΌ, 
ἃ ΤΩΘΩΥ͂ 8166Ρ.-- Τὸ ΒΌΡΡΟΒΕ δμαΐί (ἢ 6. ἢ8- 
ἴυγα] ΤΘΒ] 18. οὗἨ ἧἰπίο ΡΟΥΘ Π66 ΓΘ Βεσο δ᾽ υδοὰ 
ἴο, 18 θοΐΒ δὈβυταὰ δὴ ἀ- ΟΟΒΙΣΆΓΥ 10 (86 ἱχητηοαϊαῖθ 
οοπίεχί. ΝεΙΠῸ 685) ΜΘ Ὁπαοσβίδπα Πΐτὴ 10 
Τρθδῃ ὉΥ̓͂ ἴΠ0 ψογὰ ““8] 66, 15 ἄδοθν διὰ εχ- 
(ἰποιϊΐοη οὗ {86 Βρὶγϊίυδὶ 1116, βίποο {μ18 ποτὰ 
ΟΥ̓ΟΣῪ ἜΘΟΥ ἀσηοίοβ πδίυγα] ἀθαί ; δηὰ ει}}} 1688 
68 ἯῸ ΒΌΡΡΟΒΟ χη ἰ0 συ ΘΔ} 8 Ὁπΐοῃ οὗ (80 κρ]- 
τἰίυθ] δηὰ ἰθιροσυδὶ ἀθϑί (48 Ο]8}.)}. Ἐδίδοσ, 
{86 ΑΡοβίϊθ Βδσὸ δ᾽τὰ68 0 ΒΟΙῺὴ6 Ἔχ ΓΟ ΏΔΓΥ 
ψ 1 6- Βργοδὰ 688 δηὰ αἀΐβοδβο ὈγΟΥΙης αἱ 
{πὐ εἶτὴ6 ἴῃ {86 Ομυτοῖ,, δηὰ οὐζοιῃ Ῥσχουηρ [602], 
σοῦ ἢ τορατἀ ρα 88 8 ἀἰνί πον ᾿πϑὶο! εἀ μυπ18}- 
τηθεΐ οἱ ἱποὶγ ἀοβεογαίϊοη οἵ πὸ 1οτὰΒ ΞΌΡΡΕΥ 
(6ο Οδἰγίη, Νϑδμάοσ δῃ ἃ ΤΩ ῺΥ οἴ 618). ΤῈ ποσὰ 
κοιμῶνται. ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 τεπάοτγοι, ἕλον δἰεφρ, ἵ. 6., 
ἁγίηρ 88 8 δοοῃεϊδ] ὑγοοθδθ. Βυϊ ἩΒΟίΒΟΣ {818 
Ἰηϊοπάοαὰ 84 δὐρμοηΐίβῃ ἰο ἀδποίθ {Ποῖ ΘΙ ΣΒΠΟΘ 
ἰπίο τοδὶ σἱϊῇ 8 ὮΟΡ6 οὗ ΓΘΒΌΓΓΘΟΙΪΟΙ 10 119 
(Οοΐδηά ον), 18 δὶ Ἰοαδί Ὑοσὺ ἀουθι0]; 8118 ου ἢ 
ἔγοτα σμδί 8 βαϊὰ ἰῃ υϑσ. 82, ψγο ἃσὸ ποὶ οὐ]ροᾶ 
ἰο ΒΌρΡΡοβΟ {89 ουἰϊΐηρ οἱ οὗἨ 4}} ορο. [ οσὰ8- 
ὙΟΣΙΝ Βαγ8: “ἘΦ ἀο68 ποὶ ΒΑΥ͂ κεκοίμηνται, 89 
ἰόστῃ ὙΠΟ ἰδ υδοᾶ ἰο ἀοβοῦῖθθ (ἢ ρθε ΟΥ̓͂ [80 
βδ ἴϑ ὙΠῸ λαῦο γζαϊΐοη αεἴδερ ἴῃ 7 68ὺ8 (κθο χυ. 20; 
1 1658. ἰν. 18) θὰ κοιμῶνται, ἃ ἰθηδΒ ὙΔΊΙΟΝ 8 
1688 Ὄχργοβαῖνο οὗ ἃ Ῥοσιηδῃρηί σοηῃαϊἐΐοη οὗ τοϑὶ 
(δὰ ἐπθ οΟἰμΒοῦ]. Τὸ ποτὴβ ἀσϑένεις καὶ 
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ἀῤῥωστοι, τοοαξ απᾶ διοκίψ, ἸΑΑῪ ὍὯδ ἀἰδέϊῃ- 
ξυϊϑιοὰ οἰζμον ὉΥ ἰδικίης ὉἈ80 ΤΌΣΙΩΘΡ ἴο ἀδῃοίθ 
ΧΆΘΓ ἱπαϊδβροβι οι, δπα ἐπ Ἰα θυ βουθγο ἀἰϑ6886 ; 
ΟΥ ἴδ ἴογπιου ἃ ομγουΐο, δα ἰμὸ ἰδίου δὴ 
δουὶο ἀἰβθαδο; ΟΥ, ἩΔΙΟΘΒ 18 ἰηἀοθα Σογ6 δογγθοί, 
186 ἔοταιον ἀδποίοβ ἰμο080 τ ῖιο80 ὙΘΕΡῪ ΡΟΝΘΥΒ ἴδ], 
ζ, ε., σοηθνιηοὰ ἱμγα} 48: δπαὰ (πο Ἰδίίον [Π089 1 
νοπὶ ΠΟΥ ΔΥΘ ΟἿΪΥ ψοβκομθά. ϑοιποί ἰηρ 8η8- 
Ἰοζουθ ἰο 1} 680 ἡπαρτηθηΐβ 6 ργοβϑθηίϑα ἰ0 ἃ8 1π 
γ, δ; Ἅ948. γν. 1δ; δηὰ δἷ8δο ἴῃ ἰδ Ὁ. Ἶ.. ὀσϑδῃρ]θ8β 
τηθηϊουοὰ ἰπ χ. 6 .---ἰὰ ταὶ Ψ90]]ογ͵8 ἢ6 ποχὶ 
εἶνοβ. ἰποπὶ ἰ0 υπαογβίδηα ΒΟΥ βιϑι Ἰαάρτησι (8 
χαϊσαῖ Ὀθ νοὶ 68.---Βαὶ 1 τὸ νου]ϊᾶ υᾶμβθ 
Οὔταθ]νθ1.---Τὸ γάρ, ,οΥ, οὔ πο γϑοοϊνρὰ ἰοχὶ 
ἱταρ! 168 δηοίμοσ υἱοῦ οὗἩ ἰδ0 δομποοίΐοῃ, 4. ἀ., 
“ὑπ γθογθ, ἰὰ σοηβοαιθησθ οὗ 6 Ὀϊνὶπο ) υἀρυηχοηί, 
ἔπογθ 8.6 ΠΙΆΠΥ 516 ΚΕἸ} διποὴρβ γοὰ; [07 ἱζ νν9 ΟὨΪῪ 
δυάροά ουτβεῖνοβ, ἔθ που]ὰ δϑυοῖὶι Ἰυἀσιηθηί ποὶ 
ὈοΐΔ}} υ8.᾽ Ὑὴ6 διακρίνειν, ζμάσε, τοῖοτΒ Ὀδοῖς ἰοὸ 
δοκιμάζειν, Ῥγουε. Τὶ ἀδηῃοίθβ ἰ᾿ιὸ ἱποτουσὰ- κοΐ κ 
86] -οοπα οι παιίοη το δργίηρδ ἔγοια Θδσποϑὶ 
δο᾽[-οχαιιϊηδίϊοι---ἃ 5601]{-οοη ἀοιηπαίίοι τ ΙΘ ἢ 1π- 
γοῖΐνοβ 86  - ρυπἰδητηθηί, δηὰ ἃ (ποσοῦ ΒΟΥΘΥΔΏΟΘ 
οὔ (86 σδγἢ 8] ἔγοπι ἰδ δρὶ γι 8] τυϊΐη υ15 (ΟΡ. 
Οδβίδπ θυ). 8.611-}.ἀρηλοαί ἰδ ἰὰ ἴδοὶ ἃ ἀἰδρηοβὶ5 
ΟΥ̓ ὁ5}.0᾽8 ΟΥΤΏ ΠΙΟΓΔ] βίαίθ δοοοσαΐης ἰ0 ἰμοὸ Ὀ;ν᾽η9 
διαπάαγὰ οὗ πῶδὺ ἰ0 βιου]ὰ Ὀο (Βιυνροτ).---Ἴἠ πο 
ἰγαηϑί(ο ἰὸ (86 ἄγβὺ βϑσβοι ΒΈΕΥΥΘ5 (0 Βοΐϑῃ {110 
οχμονίδιίοη, ἀπά 15 ποὺ ἰο Ὀ6 θχρ᾿αἰποὰ (ατοί 8) 
οη 186 βυρροβί(ου (δὶ (86 Αγροϑί!9 δα σμιιγο ἢ 
ἀἰθοϊρὶϊηο ἱπ πιϊηα, οΥ̓͂ ψ Εἰσὰ ἐμ οοηίοχί αἰνθδ ΠῸ 
ἰηϊ.- -Βαϊ τ τ δῖ ἐπδροᾶ, τὸ ὃσθ 
ομδαϊθῃϑα ὈΥ̓͂ ἴ80ο Τιοτᾶ.---Τ 6 Ἰυάρτιαοηὶ 
Βροΐζθῃ οὗἩἨ ἰπ γοσ. 80 Ὦ6 ᾿θγ σϑρτοβθηίβ 1π [ἢ 0 
Ἰσυὺ οὗἨ ολαδίἐδοπιοηΐ, ἑ. 6., (μι ἱπβδίοίλοπ οὗ Ῥαΐῃβ 
ἴου πὸ Ὀοποδί οὗ 86 ἱπαϊνίἀυδ)]., 80 ἐδαὶ ἰύΐ 8..8}} 
ὌΡΡΘΑΓΙ ΔΒ Δῃ ΘΧΟΓοΐβο οὗ ραίϑγῃπαὶ 1ουϑ, δῃὰ τοὶ 
οἵ οσχβοϊπάϊηρ γαίῃ (σοιαρ. ΗθΌ. χὶϊ. θ--11). Το 
ὙΟΓΒ “ὉΥ ἰΐ6 [οτὰ ᾿"ἢ Ὧτ πού 0 ὃ6 ἱπίογρτοίοα 
οὗ 6οά, Ὀιυὶ οὗὁἨ Ομ τὶϑί, (16 Ποτὰ δὰ Ἑάποδίου οὗ 
6 οδυγοῖι, Δηἃ πον τὸ Ὀοίίον οΘοπηθοϊοα τ ἱΐἢ 
4“. συαϑίοποα ᾽᾿᾿ ἰθδη νι “)υ χοᾶ,᾽ τσ ἢ, 88 1 
Υ6Υ. 81, ἰ8 υϑοὰ νιϊπουΐ ΤΌΣΟΥ αὐ8]}1δοδί: οη ἃ8 
Ῥοΐῃρ 801{-οὐνάοπί, 1196 ΟΠ θοΥίης πὰ θποουγαρίης 
ἰοῃἀο ΠΟΥ οὗὨ {818 νον οὗὁἨ {ἢ τηϑίϊον ΔΡΡΘΔΥΒ γοὶ 
ἸογῸ ἀοδηϊ(οἶΥ ἴῃ ἐπθ πὶ] οἶβδυδο.--[δὶ τ79 
δου] ἃ ῃἢοῦὺ Ὀ6 οομᾶάθσθιμποαἃ ἱῖδ ἴ86 
ὙὐοἹ] . --Τγου σὴ δυο αἰδβοὶρὶ πο, δἱτηΐηζ δἱ 
ἐπιρτονθιιθηί, ͵Ὸ ΔΓ Βαϊὰ ἰο Ὁ συδγάθα ἴγοιῃ 
ΤΣ ἰδ ρ βίης πο 8 ΟΡ ἷγ διαί  ΒΘΓΘΌΥ ψνο, ἰορζο- 
δον νῖτ (80 τοῦ], ὁ. 6., (πὴ0 πι888 οὗ Βυπιδηϊιν, 
Τοτηδηΐηρ ουἱδίάο οὗἨ ἰδ 6110 τυ δα οὗ βαϊναίζομ, 
διὰ δοιάϊης ἴπ Βοβε ἐν ἰο Ομ γδὲ πὰ αοἀ, που]ὰ 
ἴπουν ἀδιμλπαίϊ οι, ἑ. 6., ἰὸν οσχοϊιϑίοη ἔγοια ἐπ 8 
κιηχάοιι οἵ αΘοά. πὸ νογὰβ διακρίνειν, κρίνειν, 
κατακρίνειν, Ῥνοβοηῦ 8. Βἰχηϊδοδηΐ Ῥδγβδποιραβὶδ 
(Οβϑἰδπάου. Μεγοσ 88 γ8 “δὴ Οσγυτογοπ᾽" ἢ). ἴπ 
8 ἔγιοηϊγ, τϊπηΐϊης ἸΔΔΠΏΘΡ 6 ποχί ΖῸ0]10.}8 ὉΡ 
18 γοῦυκο τὶτ ἃ Ῥοβίεϊγο οχμογίδ οι. 
γε. 88, 84, ΜΈΒΘσοίζοσο.-- -ὥστε ἀτανγβ δὴ 

ἐπίοσομοθ ἔγοτῃ Ὑμαὶ ῬΓΘΟΘΑΘΒ. -- ΕῦὍῦ ὈΣΘΊΌΒΣΘΙΙ, 
6. γ6 οοΟμ9 τοβοῖβοσ.--- ο ΠθΓο βο68 Ὀδοὶς 
ἰο {δ9 ροΐηϊ Β6 βίδγίϑα ἤγοπι ἷἱπ υονῦ. 20, ““ἰο οδί.,᾽" 
ἴ. 6., ἂἱ ὑπὸ σπ Γο-ἤδδδί--- (ἢ 9 δ, Δρ6,---Δ Υ ΣΎ ΟἿ Θ 
ἴον ἀποῖδοι.---ἐκδέχεσϑε 88 {}λὸ ορροϑβὶίθ οὗ ἰΐι9 
τορσομοηα ρα προλαμβήνειν (γ6 7. 21) τηθϑπ8, τοαὶί, 
ΒυΪ ΔὈΪΥ ἴο ἐμ9 Ν. Τ, ἀδαχὸ θΙθονοσο. [ οτάϑ- 

5.Α ἤχυγο ἴη ἩὙἩΒΙ ΟΝ δὴ ορί ποῖ οὗ ἃ φοϊὶο ΘΟὨΣΘΙΥ εἰκηϊδ- 
ευϊίοι ἰς αὐ ἀθα ἴο ἃ ψοσά. 

γον ἢ ὑγδηϑδίθϑ ἱἑ γϑοσέυε, ἐπίεγίαϊη οπὸ αἀποίλεγτ, ἃ 
τοπάογίης στο 8 Του ἀάθη ὉΥ ἐπα σοπιγαβὶ 
ΜΠ ο Ὁ ἔογιβ Σὰ προλαμβάνειν, ἀπ 159 ποί 
ἰουπα ἴῃ ΔῊΥ͂ οὗ [8:6 ὙΘΓΒΙΟΠΒ ].--- ΕἾΔΙΥ Βὸ ρΡοΐπι5 
ἰο {16 ἔδοὶ (πα. {818 ΒΌΡΡΟΥ νγᾶϑ ποί ἱπιοπά θα [Ὁ Σ 
{19 Βα ἰϑβοιϊοι οὐὁἨ ὈοάϊΥ τϑηίβ, δὰ {μδὺ {8650 
ουὐρὶ (ο ὃὈ69 διϊοπ θὰ ἰο δὲ οπι9. Τμἷβ πουϊὰ 
ΒΟΡΥΘ ἴο συδτγὰ ἰπθπὶ ἀραϊηϑὶ (ἢ δὲ ρστεοαν Βαβι 
ν ὨΊ0ἢ ἀφπίγογϑα {μ6 [6] ον 8} 1 οὗἉ {86 δι ρον δηὰ 
οουα(ογοοίοα 1.5 βΒηογοὰ ἱ᾿ηίοηί.--Απα 17 δΒΏΥ 
τῶδὰ ἈΌηβοΣ, 1ο᾽ ἰπὶ αὶ αἱ ΠΟΙ. --- 119 
οχ ιογίδιϊο 6 βίγοῃρί θη8 ὉΥ ΤΟΙΟΥΥΪΠΣ ΟΠ 
ΙΏΟΓΘ ἴἰ0 {86 ἡπἀᾳηιοπῖ τὸ τυ ἰ οἢ ΤΟΥ σου ὄχ ροβα 
{π 86 1] 7168 ΟΥ̓ 8 ὉΠΒΘΘΙΩΥ͂ ρα ογῖηρ.--- δὶ γ8 
Οοὔλθ ποῖ τοβϑῖμοσ πηῖο οοπμᾶοιηπδίξζοι. 
--ἰανίης 8 κἰνδη 89 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἀϊγοοίοηβ ἷπ 
ΧΘίοΓΘΏΟΘ ἴο {116 τηδί (6 τηοϑὺ ὑγζοηὶ, ἢ Ῥοβίρομθϑ 
ΑἸ ἔαρι. ν ἰηβέγαοίοηδ σοηπσογηίης Ὠἰνῖηθ γοτ- 
Β8}}0 δηιὰ οδυτοῦ ὑϑαρο, 9 ΒΪ5. ῬοΥβοῦ αὶ δυεῖν]. 
Δηᾶ το τοδὶ 111 δοῖ ἰῃ οτᾶθυ ΘΗ Σ 
ΟΟ;Ώ6.---ἔτοπι (818 ρδϑϑαρο ἰδ Βοπλῖϑἢ (ἢ ΘΟἸΟΦΎΥ͂ 
8 βοιυρῃ ἰο πὰ 6 βυρροτὶ ἴον 1ἰΐ8 ἰγαά[ τοι. 
“ΑἸ] ρογωδηθηί ἰπβίγυοίοιβ ψ ἢΐϊοἢ τὸ ἀοοί πο 
ἰο ᾶνϑ ἰδ μα γϑδοίου οὗ Ὀἰνῖπο δρροϊπιιπθηβ ἃ τὸ 
ΑΙΎΔΥΒ γοίογγοά Ὀμοὶς οὐὸπ ΟΥ̓ ἰ!6 ΑΡοβίϊοβ 
{πϑιβοῖγοβ ἰο ἐδ Ιογὰ δπὰ ΗΪΐ8 ογὰ (οἰδρ. τιΐ. 
10; ἰχ. 14): δῃᾷ βθῆοθ νγὸ }ιιδυ γ (6 σὰ ]θ {8δὶ 
ποίη ὁδῃ βίδπα 88 ἃ Ὀίν᾽ πο ογάϊπδποα ἰπ [ἢ 6 
οματ οὶ τίσ 8 ἐπ ορροδβί(ΐοῃ ἰοὸ ἐμ τοοοχσηϊσοα 
κοὰ ἀοβηϊίο Θχρυθϑδίομβ οὗἁὨ ἱμὸ [ἴοστὰ δηὰ Ηϊς 
ΑΡοΒβιί]ο8.᾽᾽ ΒυΒαΚΒ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

[- ΤῊΞ ΤΟΒΡ᾽ 8 βῦΡρΡεβ. 1. 7.6 αμϊλεηέϊεϊίῳ. 
ἴῃ ΡῬδὺὶ γὸ δαῦθ ἃ βορδγδαίο δηἃ δὴ ἰηδοροηάοθῃς 
ὙΥΙΠ658 ἰ0 ἐμ ροπυϊλθηθδδ οὗ ἐμὶβ ἰμϑιϊ αίοῦ. 
1 νγ8 χϑυθα]οᾶ (9 εἶπι 88 ἃ ρατί οὗἩ ἐμδὲ αοδροὶ 
οὗ νοι Βὸ σον θα ἱμπδὶ μ6 ποῖον ““τοδοϊγϑα ἱξ 
οὗ τηδῃ, ποῖ μον 88 ἰδυρὰί 1, Ὀὰΐ Ὁ ἐμ 6 τουοἷδ.- 
(ἴοη οὗ Φ468ὺ8 ΟΠ γίϑι.᾽ Απάὰ {80 οββϑῃί αὶ ἢδγ- 
ἸΩΟΩΥ οὗἉ Ηἷ8 δοσουιῃὺ τὶν ἐπ 6 πασσγαίνοβ Τουηὰ ἴα 
186 ΒΥπορ 684] σοβρεΐβ, νν Β 119 ἰὺ ἰβ ῥσυΐου ἰο οἰ μὸῦ 
οὗ {ποτὰ ἴῃ {89 ΟΥ̓ΔοΥ οὗἉ οοτηροβί(ΐοπ, ρυ185 ὈοΙᾺ ἐδ 9 
ἴαοϊ δηαὰ αἱ] 118 Ῥδγίϊσυϊασβ Ὀσογοη ἃ ΓΟΒΒΟΙΘὉ]6 
ἀοιθί, Τὴ την ἶσα) ΠΘΟΥῪ Βοτο ὅπ 48 τποϑὲ οἷ- 
ἰροῖυ] τοδαϊαῖῖοα. 2. 7.5 αἰείίποίυε ολατασίογ. 
0 ἰδ 89 Ζογα 8 ϑύρρονγ, δηὰ 8 ἰμβογοΐοσθ ἐὸ ὃ6 
βαραγηιοὰ ἔγοῃι ογἀἰΔΥΥ͂ τ 68]8 88 ἀοεϊσηοά ποὶ 
ἴον (86 που πθηὐ οὗ ἰῃ9 Ὀοάγ, Ὀὰὲ ἔογ 1π6 δου]. 
10. 186, ἐμβογοίογο, ἃ βιιϊίδ Ὁ] 6 ΟὈΒΟΥΥΆΏσΟ [Ὁ ἰδ6 
Τονὰ 8 ἤοιδο, δπᾶα δουϊὰ πογο ὈῸ σοϊονταιϊοά 
ὙῚῸ 4}1 (89 Βοϊοπιοὶϊίν το (Ὲ6 στοδὶ ουϑηςὶ ἴὲ 
οομῃπηθηιογδίθβ οὐρα ἰο ἱηϑρίτο ἰπ ἀογουῦΐ τηΐημ δ. 
8. 7.86 ἱπιροτί. α. ἴὰ 18 ἃ ταϑιθουα) οὗἩ οὔν [οτα Ἶ 8 
ἀραίῃ. Τρ ΐβ ἱΐ ὀχ Ἀ1ΌΪ 18 ἐο Ὸ8 ΔΒ 8 ΒΔΟΥΊ 06 [ὉΣ οὐν 
β'π8β. Τὰ9 Ὀγοδαὰ Ὀθίοκϑηβ ἐδ ὈΟΩΥ͂ ἰμαὺ νγῶβ 
Ὀτοΐζθα ἴῃ ον ὈΘ ΑΙ; (9 τῖπο 68}18 ἰο πιϊηᾶ ἐδ 
Ὀϊοοὰ ἐμαὶ ννᾶβ βιοα ἔοσ {ἢ ΤΟΥ ΊΎΘἢ 688 οὗ ΟἿΣ 
Β'Ώ8Β, αῃὰ ὈῪ σοὶ {86 σογοπδηί, ΘηΒυνίης ἰο υ5 
Θίθγ πη] 119, γγἃ8 βοα]ϊοὰ. Τι686 6] απιθηΐβ ΔΙῸ ἃ 
δἰ ρηϊβοδηὶ τὶ π 688, ἐπ ΟΣ Οὕοτο, Οὗ {8 6 δἰοπὶπρ οἴ Γ- 
δον οὗὁὨ ΟὟ Πογα δ βυβοσχίηρε δπὰ ἀθδίῃ, δηὰ 
{86 οδῃ Ὁο Υἱ κι ἸῪ τοσοῖτϑα ΟἿΪΥ ὉΥ͂ (086 0 
80 ἐπίθγρτοί ὑπαὶ τοπάονίαϊ ἰχϑηβδοίΐοῃ. ὁ. Βυὲ 
ΨΉ]16 ἴὑ 15 ἃ τηοιλ ταὶ, (80 ΤΟΣ 85 ΒΌΡΡΕΓ 15 δὲ 
ἀπ βδῖηθ ἰἴὴ8 ἃ γεαδί ἰο {86 βοὺ]. Ουν [,οτὰ 
{Βογοῖὶ ργοβϑοηΐβ ΗΒ ἰο (6 ΠΌΣΟΙ 88 (ἢθ 
ἔσθ Ὀτολὰ ἔσο Βϑάυθ ΝΒ ΪΟἢ σίγοί Ἰἰΐο ὑπο 
80 που], δμὰ ὮΥ͂ ΙΩ0888 οὗ πο γ' δτὸ [0 δδὲ 
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Ηἰΐ δοβὰ αἀπὰ ἀτγὶπκ Ηΐ5 Ὀϊοοά, 80 ἐμαὶ Ηδ 9861} 
ἀπ9}} ἰῃ υ8 δηἃ ψὸ ἰπ Ηϊη. [Ιἰ 18, ἐμοΣοΌγΘ, 0 
ΘΩΡΙΥ ἴοσαι, Ὀαΐϊ οὔθ δ᾽16ἀ τ ίῖἢ γυἱομοδέ δα Ὀθίδῃοθ 
--α δυθδίβῃοθ ὙΔῚΟΒ 18 ποιδίηρ 1088 ἐδδὴ ἐδ9 
Ῥοὰγ οἵ οὖν ἵοτὰ Φ6βὺ8 Ομ σὶϑὶ, νιοὶ ᾿ξ Ὀϑοοιμϑῖι 
(80 Ὀεϊΐονοῦ ἰο ἀΐβοοσῃῃ δηὰ δρργοργίδιθ ὉΥ͂ ὃ 
της ἰδ ἰο {89 βισουριποιὶπρ οὗὨ εἷ8 ΟὟ δρίτ- 
ἰμ 8] Ἰϊἴθ, δπὰ ἐμδὺ [8 ἸΏΔΥ Ὀ6 γχαΐδϑὰ ὉΡ δἰ ἐδμ6 
Ἶλδὶ ἀαΥὺ. ο. Βοδβιἀϑβ, Σὲ ἱθ ἃ ζδίέυαὶ ὁ δοείαὶ 
μη απα οοτπεπιπίοπ ἩὮΘΤΘ, ἴῃ 10] 5810 τ 1} 
ἐμοῖς Ηεαΐ, Ὀο] ονοτα κοΐ. ἐμ ο θοηὰβ οὗ ὑἱποὶν οοϊὴ- 
ΠΟΣῚ ΣΠΘΙ ὈΘΥΒΕΪΡ. ἀ, 1 18, ΙΠΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, 8 »χοοίαπια- 
οπ οὗ ΟΟΥ ᾿ογα ΒΒ ἀϑδίῃ, ἃ δἰχαϊ δοαπὶ ὀχ εἰ Ὀἱἐΐοα ἰὸ 
(λ6 τνοτ]ὰ οὗἩ τυδὶ ΗΘ μδ8 ἀοῃο διὰ ἰδ δβι}}} γον ἰὸ 
ἀο ἴπ Βεμ δ) οὗ 41} ρουιβϑῃίηρ βίῃπουβ. [Ι͂ὰ οοὶθ- 
Ὀτγαϊΐης ἰὸ ὑπ6 σλασο δοηὰβ ἤοσί ἰκ8 Ἰηγνἱϊδι  οὴ 
ἰο ἰλ6 τνου]ὰ Ὀϊἀαϊης ΘΥΟΡΥ͂ ὁη6 ἰδαὶ υπροτα δπά 
ἰδ ̓σβίβ ἰο σοπὶθ βδηά δδὺ νὶ τοι πιοποῪ δηὰ τ ]}- 
ουὔἱϊ ὑγὶδθ. 4. [188 γνέεασε οὗ 9 1,οΥα Β γχϑίισῃ. 
ΑΒ ἷἰὰ Ῥοϊμὶβ Ὀδοϊς να ἰὸ ΗἾ8 ἀθϑῖῃ, δὸ ἀοθοβ ἐξ 
8180 Ροϊηΐ [οτ Ὑδνὰ ἴο {πὶ ΜΙ δυσί ακο ΒυρΡΟΡ ὙΒΟΥΘ 
Ηδς, ἰδ τοϊυγπὶπρ Βυίάοστγοοια, Ὑ}}} οηἰοτίδίη 
Ηΐ8 Βεῖάθ οἱοι μιϑὰ 'π γβῖ 16 ΔΥΓΔΥῪ πἰϊμουΐ βροὶ 
οὕ ὉΪΘΠλἾ 5 ΟΥ̓ ΔΩΥ δυο (πίηρ, δπὰ ἀοδιἐηοα ἰο ρὸ 
ΠῸ ΠΟΤΘ Οὐλὶ ἔγοτῃ Η͵8 ργθβθῃ 09 ΤΌΓΘΥΘΙ δη ἃ ΘΥΘΓ]. 

2. ΤΗΣ ΚΟΒΡ᾽ 5 ΞῦΡρεπα. 7614 ὥτορεν τιεϊλοά οὕ 
ἐς οδεεγυαποα. 9 ψογὰβ ““φίνϑθῃ ἴοσ γου,""--- 
ἐν ῃρα ζ0Γ ἴ8:6 ΤΘπϊδϑίοῃ οὐὨ 518, -πᾶγο δαϑοοῖ- 
διοά ψῖῖ8 {86 δοὶ οὗ οαἰΐησ δηὰ ἀν ηκίης (μο 6]9- 
πιθηΐδ ἃ8 ΘΧΡΥΘΒΘΙηρ {86 οἰ ἰοῦ ἐπὶπρ ἴῃ (815 88- 
ΟΓΘΙΏΘηΐ ; δηὰ 86 ΨῈΏΟ (ΤῸ Ὀο᾽ΐονοα ἰῃ [686 
ΜΟΓᾺΒ ἷ8 ἃ τὴ ριὺ- ΨΟΥΓΒΥ δὰ νγυ}}- 48] 86 οοτη- 
τυπίσδης. Βαϊ 6 ΨψῸὺ ἀοθ8 ποῖ δοοορί ἱδμοῖν 
ἐγ ον ἀουὲβ ὑπ θτ 8 ὑπσουίῃΥ δηὰ αἀἰδαυλ)ὶ- 
Δεὰ; ἴογ᾽' 411 ἐμπαὺ {86 οσὰ 8 “ὁ Τ1ῸΓ γου τϑαυΐγο 8 
ἃ εἰποοσο δοϊἑονὶπρ Ποατί.---Αραΐη, τ ἤθτο ἐπ ΐδ 
αἰ" 15 ἔοσυθηΐ ὑπο γ ὑπ 6 ΠΟῪ σοϊηϊηδηά οὗὨ ΟἿΓ 
Ιιοτὰ, ϑοδ χιϊ!. 84, 8 οὈβογυϑα ὉΥῪ δ}} {πΠ6 τηϑιῃ- 
618 οὔ ἰδ δον Οογθηδηῖ. Τδο ὅτο οὗ ἐπΐδ8 Ἰουϑ, 
γ ἱοῖ ἰὴ ΟΠ τὶϑὶ ἀονοίοα ἰἰβο] 7 ουθη ὑπίο ἀθαὶἢ 
ἴὰ ὈΘθΔ]Γ οὗ 4}} τπδηκιηὰ, πο }15 ἀν ΠΌΙΙΔΗ 
γ»υίαθ δῃᾷὰ βοϊββιποϑβ. [ΙΓ ἐμ18 Ἰοντο οὗ ΟἈτὶδὶ 
ἐγ Ϊγ ῬΟΒΘΟ 5568 ΟἿΣ Βοδγίβ 80 ἱμδὲ ὙΠ 98 ΔΡΌΤΟ- 
Ῥτίδὶθ ἴο οὐ γϑοῖνοθ ἰδ Βδουϊῆοο ἰύ 888 τηωϑὰθ 83 
οὔογοά 70: υ8, ἰβδη Μ}} ΟΡ παίαγαὶ δβ6] δηὰ αὶ 
γὸ Βεαυο οὐ (818 που] β δάναπίαροβ. δῃὰ ροοὰϑβ 
θΟΟΟΙΏΘ 88 ποίμῖηρ. ΟἸχὶβὲ ἂπὰ ἷβ 1οσο μὰῖ]}]} 
Ὅο ΟΌΡ 411, δπὰ ἰη Ηἰΐτ ψν1}} ὑὰ6 οπίϊγο του οὗ 
1ἴὁ Ὀ6 ἱποϊπαρα [ῸΓ υ8β. 0 58}}8}} δθϑῖῃ ἰὁ9 ροϑ8- 
8638 ΟΓΓ 80 [ΔΓ 88 ὙΘ Τὸ ἴῃ Ηΐηι; δηὰ ουϑὺγ- 
ἰδίῃ 111 ῬΟΒ8668 υόογί ἢ [ῸὉΓ 0.8 50 Δ δὰ 1ΐ Ὀθ- 
Ἰοπαϑ ἰο Ἡΐπ, ργοοθοὰβ ἔγοιῃ Ηΐτ, ἰ8 ΗἸ8 ποσκ, 
Ῥδνγίλκοθ οὐ ΗΪβ πδίυγο, Ὀθαγ5 ΗΙβ ἔτργοδδ, δὰ 
δκ8 Ηΐπὶ ἴον ἰἰ8 6πα.---5.}1}} Γατί ΒΟΥ, ἢ ΤΥ 8δ68ο- 
οἰδίβα 1 6 ῃοϊὰ Οηθ νᾶ ἱβ 'π μη, θυθ δ Ηθ 
δ ἴῃ θα, 0 ραν Ηἐ 86] ἐο [μδ 88 Ηδθ 
ἀοδθβ ἐο ξη, ἢ ἸΟΥΘΒ {π᾿ 6 πὶ 88 Ηο ἀο68 τη6, δπὰ 
πθοὸ 15 Ὀσ]ονθά Ὀγ ἐμ οπὶ 88 Ηθ 8 Ὀοϊονθὰ ΌὈΥ πιο. 
ΤἘΠε|5, 4}1 5680 οὗ οϑ ΓΔ ΘΠ 688 ἰβ Σχοιηογοα, δηᾶ 
ἃ Γ06] 1 οὗ ἰγυο ὈὉτοιβογῃοοὰ 18 δι'ινακοηρᾶ, δηὰ 
5 Θοεθι ἶοι ΘΒ Ὀ] Βμθὰ ἩΒΟΤοΪπ τὸ ΤὙΘΕΟΙΥ 
ΒΑΡ ἘΓῺ ΘΘΟΣ οἷον τλδὺ γγὁο Βανθ γχοσοϊγοά 
ἴγοα Ομτῖο. ΥὙοα Ὀο]ίουοτα οἱ γαὶθ ἰδ6 
[οτὰ 5 ΞΌΡΡΟΥ ἴῃ δι οἢ ἃ βἰϑίο οὗ τηϊηὰ, {β 6 πιδῪ 
{Π6Υ 6 δβαϊὰ ἰο Ῥαγίαϊο νου Σ ἷ ; ἐμ 6 ἢ ΔΓΘ ἐδμΟΥ͂ 
ἷπ δοπάϊξιλου ἴο τοσοῖγο ἐμπνουρσὰ ἐμ6 Ὀγτοδὰ δηὰ 
νἰηθίμο 8]1]-αἱοηΐης σΓδοο οὗ ΟΠ τἶβί, διὰ ἐοχοί ΒΡ 
πιὰ ἐπἶα, ἐδ παρ οὗ ἃ ρυγθ Ἰονὸ πο ἢ αἰδαὶν 
ἰογεῖνοβ : νγῖσδἢ ΘΓ Κα αἱ μῸ 861 {-τοΥἱ!}δοδίίοι ; 
ψΔϊοδ ΘΙ ΌΓΔΟΘΘ 4}} ψὨΟτο ἴῃ ΟἸγὶδὲ τ10ὺῚ δ 
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Ῥυτο ὈΘΏΘΥΟΪΘΏσ66 δηάᾶ βίπκβ 8}1 αἰβεϊπῃοι 008 οὗἉ 
ὝΘΘΚ δῃὰ βίχζοῃ, οὗ Ῥοοῦ δῃὰ σοὶ, οἵ 1}1{}9 ἂπὰ 
ξιοδί, ἴῃ {π6 ομὸ Ἰἰΐο οὐ Ομ γῖβὲ πὶ 18. ἔΓΘΟΙΥ 
ἱπιραγίθα ἰοὸ 11], δη ἃ δ]οὴθ 88 δηα σίνοβ δΌδο] 9 
ΟΣΙΒ; τ δῖο δοοορίὶβ τὶ Ρ]θαβυγο {86 111] 
ἕγοια (δ 111116, διὰ Σο)οΐο68 8180 ἰο χίγο νἱ(οαὶ 
βίϊηί διὰ νἱϊπουὶ 861 8} ᾿πίθηϊ, 1π ρογίθοί β᾽τα- 
ῬΙΣΟΙΥ͂ οἵὗἩ δοαγί, 8ο ὑἐμοὺ νὸ σϑοϑῖυο ἔγοτῃ ΟἿ 
ὈγοΙΠΓΘα Ἡδὺ ὑΠΟΥ Δαν ἴῃ ΟΕ σὶδὶ δπὰ τ μδὺ ἰδ 
Ῥτοοίουβ δηὰ σοβίγ, ΒΟΤΤΟΥΘΥ Β108}} 1ΐ ΣΏΔῪ δὃᾧἢ- 
ῬΘΔΡ, δὰ ρκαἷνο ἴο ἰθι ἰὴ ἰυτη, Ἡμδὶ νν9 ἴο0 
'ἰᾶτθ ἀογίνοα ἔγοπι Ομ γὶβι, θοι ἢ στοδῦ δηα βι)8]]}, 
οουπίΐηρ ἰΐ α΄ ἔδυου ἱἢ ἯΘ ΤΊΔΥ Ὀὰῦ Ὀ6 τηδᾶο {86 
ἰπδβίγυπιοπίδ οὗἩ Ηἰδ ᾿0Ύ9.--- πο οἵα [ἢ6 ΘΟὨΓΑΤΥ͂ 
80 ποδί 158 οἰοβθα δρδὶϊπδὲε {86 Ὀγοι βου βοοά ἴῃ 
δβεϊ βαἰποδα δηχὶ αἰβριδὶ, δῃα οἴθαυθβ ἴ0 ΘΑΓΓΒΪΥ 
ἰΐηρ8 οὗἩἨ ψΠδίονοΣ Κὶπὰ, δηὰ χα] δ ἱ86 1} ὈῪ 
ΤΔΒΟΠ Οὗ ὑπ 6 Ὁ Ῥοβδϑββίοη δηα ]00Κ8 οοπίοταρίιι!- 
ΟΥΒΙΥ οἱ ἴδ τοδὶ Κοορίηφ αἹοοῦ ἴγοιῃ ἴμϑτῃ, {Π 98 
ἴδαϊι ἴῃ ἰδ6 ἀοοϊατδίΐοηθ, “αίνθη ἴον γοι"--- 
“Βῃρα [70 γοιν᾽" 18 υἱ ΟΥ̓ ἱπιΡΟΒδ: 0]; {6 γ6 (6 
ῬΟΓΒΟΣ 18 ἀϊἰδαυκ) θα [ῸΣ 8 Εἰνΐηρ υπΐοπ Ἱ ἢ (ἢ 6 
Ιιοτὰ ἰὰ Ηΐ8 ΒυρΡοῦ; ἰμθη ἀο068 μὸ οαἱ δΘηὰ ἀγπὶς 
ἴῃ δὴ ὉηΟΓΓΠΥ͂ ΙΏΔΏΠΘΡ. Ηρτο (ἤθη 18 ἰὴ9 
Ῥοΐϊηΐ πολ ΘΥΘΥΥῪ ΟὯ6 τηυδὺ ΘΑΤΟΙΌΪΥ Ἰοοῖς δὲ 
ὍὯο ὙΠ ο 5. ἰο0 ΘοΙμη 6 δὲ 16 ΒΌΡΡΟΥ; απὰ ἢὸ 
τηυϑὺ ὀχδιηΐηθ Εἰ πι|86] ΠΟΠΘΒΟΥ ἢ ῬΓΟΒόη66 οὗ 
[86 χτυδὶ Ηθαγί- δυο ἴῃ γοίσγοποθ ἰο ἰΐ.--- 
Απὰ ΟἿΪΥ δἷτονς ἐπογουρῃ βοϊ ποχδιη δῖ] 0} ὉΠῸΟΡ 
(86 ἱπδιγυοίϊΐοη δπαὰ χυϊάδηοο οὗ Οἢ τ δι᾽ 8 ϑρίὶσις 
τοῦδέ δ ΔΡΡΓΌΔΟΙ (86 ΗΟΪΥ ΞΘΌΡΡΟΙ ὙΒοσο ἰῃ6 
[οτὰ ἱπιραγία Ηἰ8 ονὴ οἴετοα 1176 ἰο Ηΐπι Ὀεΐηρς 
ψἰ Δ} ρτοδοδί ἱβγου ἢ ὑμ6 Υἱδὶ ὉὈ1]90 ΒΥΤΩΒΟΪΒ8.---- 
Ηοϊάϊπρ σοταπιυπῖο ὑδὰ8 ἢ9 {1} ὈῸ φτοδὶν 
ϑιγϑη κι οηϑα 1 (86 Ῥαγιϊοὶ ραίΐοη οὗἉ ΟὨ γῖβί᾿ Β 88]- 
γαϊϊοη δὰ Ὅθ τπουοὰ το σΟΙΡ] οἰ ΟΙῪ ἴῃ τ} 9 
τἶνον οὗ οἰδσπδὶ ᾿ἰἴ βονίηρ ἔγομι 9 6888, δπὰ Β18 
ὙΠ0]0 παίυγο Ὑ11 Ὅθ αὐἱοκοηθά, τοΐγοϑ θα δηὰ 
πουνΙ Βα ἴον {Π 0 ΤΟΥ σΟμ ]οῖο ἀσυοϊορτηοπὶ οὗ 
ἰ158 βρ᾽ εἰ τ] ΡΟΥΘ ΤΒ.--- Βα θη ἐμ 686 ΘΟΠα (018 
ΤῸ ὙΔηϊπΩ δηὰ ὙΠΘῺ ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΡΡΌΤΓΟΔΟΙΝ (0 
ΒΌΡΡΟΡ ἴῃ δὴ ὉΠΗ 8] νθα ἔγϑιηθ οὗ τϊπα, 1 18- 
1.88 δὰ Ἰονοΐθεβ, ὑμθὴ νῊ1}} {πὸ 1170 58ὸ ἔΓΘΘΙΥ οἵ- 
ογοα ἰο ἴθι, ἱπϑίοδα οὗ Ῥσγονίΐηρ ἃ Ὀ]βδίηρ δπὰ 
8. ΠΟΥ Βηθηὶ τοῖς ουὐἱ [ῸΓ (61 ἃ σΊ ΘΒΙΘΥ 60Ὴ- 
ἀοιππλίιίοη. Τὸ ΗοΟΪΥ ϑδογαπιθηῖ Ὀοΐηρ υἱοϊδί οὰ 
πὰ ἀοδοογδίθα ὈΥ Δ Ὁ ΜΟΥ ΒΔΠα]ΐη ρ ΡΥΓΟΥ ΘΒ. 
ἃ δία] ἐπ ᾳ- Ὀϊοοῖς ἴο {86 σοπιηυϊσδῃῖῦ ; δὶ8 11" 
Ῥἶπθ8 ΑὟΔΥ δηὰ ρμου8}}08---8ὴ οἴεοοι γ᾽} 16} ποῦ" 
ΟὨΪΥ ἰοοὶς Ρΐαοο ἱπ (89 δροβίοϊο σθυγοοβ, Ὀαΐι 
ὙἘ10} Βίγοίο 68 ὁ ἐπ του 8}} {πη (0 σΟΙΩη6 6Χ- 
ἰοηαΐπρ ουὐθῆ ἴο {π 6 ὈοαῪ 1186], (οοΡ. (ἰδ] νὴ ἴῈ1 
Ἰο60).--,δ,ισι Ἰυάρπιοηϊ, ΒΟΉΘΥΘΓΡ, 18 10 Ὀδ γο- 
κατα θά ρυϊαυῖ 88 8 Ομ δι βοηθοὶ οὗ {Π6 ΤοΓα Ἢ 
ὉΥ͂ ΒΟ Ηθ ᾿πἰθηάδ ἰο Ὀγίης ὕδοῖκ {80 πη-. 
ΜΟΡΌΒΥ δοπιτηπηϊολη8 (0 δυλίΔΌ]6 τοβοοίΐοπ 8 πα} 
ἰο συγ 1Π θη} αχαὶῃϑὺ δ᾽ πκίηρ ὈδΔοῖ ἰηἴο [86 νοσ]ὰ " 
δὰ πουγγί 8 συθδίον ἀδιμηδίίοη. Εσοῖι ΔΙ} 
ἐμΐ8 ᾽ξ ν᾿ }} βοοῖὰ ἰδδὺ δὴ Ὁ ΟΥ ΠΥ σοΙηπΠιθΠ]10α- 
ἰἰοῆ δὰ ΟἿΪΥ ἰδκὸ οἷδοθ Ψ ΏΘΓΟ ἱπρουρἢ (ἢ 6' 
οροτγδίϊου οὗἩ ἱμὸ Ὀινΐηθ βριτὶ ἃ ΟΥΕΒΥ ΠΟΙ" 
πἰσαιϊίοη μα8 Ὅθοῃ γοηἀογοὰ ῬΟΒΒΙΌΪ6, ΒΟΥΘ 8. 
Ὀοϊονίης ἀἰϊδροβίιζίί ου 85 δ᾽ γοδὰγν οχἰβί θὰ δβο ἐμδὶ 
186 ἁὐν οΥ Ἶ πο 85 ῬγοοΘΘαΒ ἔγοτῃ 0781 0] 688. 
ἰο ἴδ ἀϊνίπο ἰηδιθησοθ δηὰ ἔγοιῃ ἃ τϊπὰ ΡῈ ΓὉ 
ΨΟΥΒΟΙΥ γοδὶβιηρ ἐπ 6 στλοθ οὗ Ομγίδί. Βὺϊ ἰπο 
οἴϊθθοῦ βυσῖ ὑηποῦίπγ σοιμτηπηϊ οί) 1:8. Γ6- 
Ῥοοϊθὰ, ἐμ τῆογ οἱοϑοὰ ἀ068 8 τῦδπ' ὕϑοοσηθ 
δβδὶπδί Του κοδ οὗ 186 ϑιρὶ τὶϊ δὰ 189 τῆοτο αἷ5- 
αυα] θὰ ἔγοπι ῬΤΟΡΟΥ 8611- το οι ἰ ὁ Φα Ῥ6Σ 5818) 
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οσχδιηϊπαϊΐοη δηὰ ρυγίἡγίορς δβοὶ -ἀρηηθηΐ, ἰδ 
ὨΟΆΓΟΙ 8180 ἀοθ8 6 δρρσγοδοῖὶ ἱδμδὲ ϑίδίϑ οὗ δοπι- 
Ρἰοὶθ δροβίδϑθυ ψμϊοὰ Ὀχίπ 8 ψῖ0 0 ἀδχλπδίῖοι. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΠΎΎΈΗΚΕ.---ὕοτβ. 20, 2]. Νὼὸ δἴη 18 80 δΟῃ ἐλ  ΥῪ 
διὰ δμοδβίϊϊο ἰο (18 Βαδαοσγδιβθηΐ δδ ἀἰϑαπῖοι δηάὰ 
ἀἰβοογτά, Ά5Ξ'ΤΑΒΚΕ :---ὕ ον. 17. Το ταϊηἰθίοτ᾽ 8 ϑοτα- 
τϑηἀθ οὐχ ἰο Ὁ9 αοά᾽ 8 οοπιπιδηϑ, οο ἰο 
(886 πιϊηϊδίον το σοϊμπιδ 48 οἰ οΥ 86, διὰ νγὙὸθ 
ἴο ἐῃΠ6 ΠΘΆΓΘΥΒ ὙΠῸ ἀο ἢοΐ οὔ ἨΗΕΡ.:-- οΥ. 
19. ἀοα ἰυγηβ 411 ἰδίηρσθ ἴῸΓ ροοά: {μ9 υϊ6θ 
τηυϑὺ γεγπιεπὶ ἰἴ πὶπο ἰβ ἰο Ὀ6 Ῥγοἀυοθα: 80 τασδὶ 
(86 οδαγοῖι Ὀ6 αγίίαίοα ὮΥγ ἴδ᾽86 ορίηΐοηβ δηὰ 
ΔΌυ865 ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ (μαὶ τψιῇριδὺ 18 6Ὑ]] ΣΔΥ͂ ἴοϑι ἊΡ 
δηὰ μη88 ΟἿ. ΠΥ (818 ἸηΘΔ 8 γ6 ΙΘΑΤΏ ΟἸΥΒΘΙΥΘΕ, 
διὰ (9 μἰγροογιίο 18 βοραγδαίοὰ ἴγοπι {86 ἔγιθ 
Ομνίβιίδη (1 ὅπο. ἰδ. 18 ἢ.).--ἾἼ τ. 20. Οἱ, νβαὶ 
ταυϊ τ 468 ΔΡΡΣΓΟΘΟΙ ἰμ6 8019 οὔ (80 Τροχά, ποὶ 
88 ἰμΠ0Ὁ Βῃουϊ!ά, Ὀιυιΐ 88 ὑμ0γ σουϊὰ ; ὉΥ 80 ἀοίΐπῃ 
(80Υ σο]οὈγαίο, ποὺ ὑμ6 ἤθαβὺὶ οὗ {9 οσά, Ὀυὶ 896 
ζβαϑι οὔ οἷν ονγα ΘΟ ἀθιπηδίϊοη.-- ον, 21 (ΒκΡὉ.). 
Τὸ οτ 5 ϑαρροΥ, μοὶ δὴ ογάϊμασΥ τοϑϑὶ, Ὀυΐ ἃ 
ἴταὰθ ϑΌρρου, ὙὙΒοσΘ ποὺ {δποὸ βιοιθδοῖ, Ὀπὺ (0 
8ου], '8 ἰο Ὀ6 δεἰἰ8ῆοα. οβί ἰοὺ ΒΌΠΡΟΥ πὰ 
τἰγϑί δέον Φοϑυβὴβ: Τθα ἰΐ Μ11 ὍΘ ΘΑΒΥ͂ ἴο ζαδι 
Μ ΐο Ῥγοραγίηρ ἰ0 ΒρΡργοδοὰὺ {μ9 ἰ801]90 οὗ ἰδ9 
Ἰοτὰ ἴον (δ δαῖζο οὔ Ὀοίίον ἀουοϊΐοα. Βυὶ 1 ἰδοιι 
αὶ ποᾶῖς, πὰ πηδὲ ἡθοὰβ ραγίδκο οὗ ἴ004, 8ι1}} 
1} }8. νυ }} ποὺ ἰπάορ ἐπ ποσί γοσορίϊου οὗἉ {89 
Ηοὶγ ϑρρον.---- ον. 22. ἴῃ τ 6 ΟΒυνοῖ οὗ Ομ ἶδί, 
δηὰ ἴῃ ἴπο ἀἰϑί τ δαϊ ὁπ οὗἨ [μΒὸ βΌΡΡΘι, 9059 18 οὗ 
ἃ8 πιιοἷιλ ΘΟηΘΘαΌΘΠ6Θ 88 δηποίδοῦ διά ἰδ σἱοῖ 
δηὰ {86 ποῦ Ϊ6 τηυβὶ ποῖ ἰδ κ6 υσαρο ἰζ [89 ΡοῸΥ 
δηὰ (6 ἸΟΝΙΥ ῥδτίαϊο ἄγβι.--- ον. 28. Αὔυδβοβ 
δὴ Ὀθδὲ Ὅ0 τοιηθάϊοαὰ ὮΥ κοΐηρ Ὀδοῖς ἰο (π6 ΡὈγτ]ὶ- 
ταἰἶνο ἰδ αἰΐοη οὗ 6 ἐπ ς (Μαί. χίχ. 4).---ῇ 
ουν [ογτὰ 85 ᾿πϑιλια οἃ δὴ ογάϊπαποσ, ὑ 18 ποῖ 
Δ] ονγοὰ 8, ΟΥ ἴ6 ψο19 Ομ σοὶ ουθῃ, [9 σ Δ 6 
δυροὺ ὑμοτγοίη ; ἴον Ηδ ἰδ ὑπὸ Τυογὰ οὗἩ ἰμ)οὸ ψ 8016 
ΟΒυΓΟἢ. - ον. 24. Ηο 8808 ποῖ: “ ΟἿἿΕΟΥ Σΐ, ΒΟΌΟΣ 
ἱξ, φυτὰ ἰΐ, ΘΆΣΥΥ ἰΐ δϑουαϊ, ᾿τοσβδῖρ ἰΐ.᾽ ΞΚ8'ΡΕ- 
ΝΕΒ: [{ 89 γον ΔΌ]9 ὈΟΑΥ͂ οὗ ἰμο Ἰωογὰ μ85 Ὀ6θῃ 
οἴοτοά [ὉΓ υ8, ὑμβθὴ τιυδὺ ἰἢ6 8βϑίηθ 8180 ὮὉ09 ΣΘ- 
οοἰγοὰ πὰ οηὐογοὰ ὈΥ υ8 ἴῃ {μθ0 ΗοΪΥ ϑαρρον. 
Τηῃ ἐμ6 ἰη τγαγαὰ Σοιιθτ ὈτΆΏ66 οὗ ἐδ 6 αν ΟΌΣ Π|6Γ6 
8 δῃ δοίι 8] βϑοϊείηρ, ἀοϑί τίη δη ἃ δρργομομα δα 
οΥ̓͂ ΑἸ] Ηἰ8 ρσγδοϑθ; δηὰ βαοῖι χϑοο]θοίίοι ὑγ8 }8- 
Ηἶτοβ ἴῃ ἴμὸ ἰηπηοϑὲ ἀορίδβ οὗὐἨ ὑπὸ δβοὺῦ]. Το 
ἴλοτο ὑδοὰ ὑπ ηἸκοϑὺ ἀροὴ 9988 ὑμ6 ΒΔΌΡΙΟΡ δὶ 
ἴμοι : (89 οὔνοπμον, ἰμ6 Ὀοίΐοῦ  (ΞξΡοπον)---ῦ 6 Γ. 
235. [18 τοὶ Ὀ]οοΐ ἐμαὶ Ομ γὶϑὺ ἢ)48 βῃϑὰ ἴον 18, 
διὰ ἱπάροα ἰΐθ ϑβαονίβοὶαὶ Ὀϊ]οοὰ νοι Β6 δ 5 
οἴοτοα ἃρ ἴῃ οἂν ὈΘἢ 4], {Π 6 Ὀϊοοά οὗὨ δίἱοποιροδὶ 
ΨΈΘΓΘΌΥ Μγ͵Ηοο 819 γθοοποϊϊοα, δὰ ἢ6η09 ὑΠ 0 ΥΟΥΥῪ 
{πίπρ ὙΒΟΓΘΌΥ Β6 88 ΒβΒοδ]ϑά (9 Νὸνν Τ᾽ οβίδιλθηί. 
Ββοῦθ ὑπ Θὰ ἷἱβ νδπίϊηρ, ἱμογθ ἐδ ΒΈΡΡΟΥ [15 
τουϊ]αϊοα ; ἴον Ομ τὶδέ ἀϊὰ πο ὈοαυοδίςκΒ δἷ5 
Ὀϊοοὰ πίϊὰ (μ6 Ὀγοδά, Ὀαΐ τι ἐπ οὰρ. ΑΒ 8 ̓ 
Βανί Ὀθθῃ Ὀόγη, τὸ ποοὰ ἔοοά, ποὺ ΟὨΪΥ 0Π06, 
Ὀυΐ ἀδῖν ἕον {89 βἰροηριίμοπίπς οὗἨ οὖς παίυγο, 
80 τηυϑὺ {μὶ8 βδοσϑιηθηὶ, ψιϊοῦ 15 ἀοδίσηοα ἰο 
δίγοωσίμοηι ΟἿΣ ΠΟῪ ποίυγο, ὉΘ ΤΓΘαΌΘΠΕΥ ΓΧῸ- 
Ῥοαϊθά. Απὰά ἰο ἐδιὲβ γὸ βου] ἃ Ὀθ ὑτροὰ ποὶ 
ΟὩΪΥ ὉΥ ἰδ οομπαπά οὗ (μο ον, Ὀυΐ δ'8ὸ ὉΥ͂ 
8. Β0η80 οὗ οἷά οἴ π0608---Ὀθοδτ1580 γ50 ΟΥΕΥ͂Θ {6 
ἔογρίνοδοθα οὗ β'ῃϑ δηὰ βρίγἰίυδὶ ἰηυϊχζογδίΐοη. 
Βεβίάοβ τὸ Ββουϊὰ δὸ τηογοϑά ἰο ἰΐ Ὁ ἰδ 9 ΡΓγο- 
οαηοης ποσί οὗἩ ὑπο ζοοα πίῃ ρθ ῥγοβοηίθα ἰο 
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15.-- ον. 27. Ζυάροά δοοοτάαϊηρ ἴο οὟτ᾽ τα οσὶ(8 
6 ΔΓΥΘ 8}} ἰ00 Ἐπ ΟΥΒΥ οἵ ἔοοὰ δηὰα ἀτίπ, δυο ὰ 
88 80 δηρεὶ μ88 Ὀθϑὴ δβοποῦοὰ νἱὶῃ. Υοῖ (δ9 
ΒΆΡΟΣ -ΔΟΟυ Πα θ᾽ ΤΔο0 οὗ ΟΣ οτὰ 72 650ὺ5 ( τίβὲ 
Τοπάρθγβ ἰδ ἰοιννοδί οὗ 08 ΨΟΥΓΠΥ͂ οὗ 1. Τδοπ0 
γγᾶο ΒρΡργοδοὶὶ {μ6 ἰ80]0 οὗὁἩ 186 Τοτὰ σπϊιδοπῦί 
Τορϑηίδποο δηὰ ἔδί(, πιϊπβουῦ Του σθπο 6. δα 
ΒΟΙΥ ταβοῖνθδ, ἰοῦ! ἰονθ δηᾶ γϑοοποὶϊηίϊοπ, 
ἰῃ βιοσί, νοῦν "86 ρογίϑοϊ τουποϊαἰίοι οὗἁ κ4]} 
ἀο!ογαὶθ δηὰ ργοδυμρίυουδ βη8, οἴϊεπα 88 
δυϊουοιϑὶγ δραϊπδί ὑῃ9 Ὀοὰγ δηὰ Ὀϊοοὰ οὗ [86 
μοτὰ 88 ἀἰάὰ 10 χοῦ ]οβ5 ϑνν5 δῃὰ δβοδίμοῃ, σ8ο 
ογυοϊβοὰ 89 ὁπ δα βΒμοδὰ 9 οἶδεν. (Η Ὁ. τί. 
θ).-͵ἶον. 28 [{0τηξὰ: ΤῸ οχδιηΐηθ ομοβοὶϊ 
ἸΏΘΒῺ8 ἰὸ σου βίον ΒΘ ΟΡ 6 ἃτὸ ἢϊ : Ὠδῃοο, 1 
ΤΟαυΟΒ ἐπα νὟ, βῃου]ὰ ποί ἰγιδί. δί 9Π69 [0 ΟἿΥ 
οση (Ποῦ 5, Ποῦ ἰο ἐδ 6 ΟΡ᾿πΙΟΏ8 οὗὮὨ οἴ 6 Υ5, αὶ 
ΚΘΘΡ {8689 1 ΔΌΘΥΆΠΟΘ 0η1}} 186 τηδί οΥ Βῶ5 Ὀθοα 
Ὑγ6}} ἱπγοβιϊ χαιοὰ Ὀεΐοτο αοἀ ἀπὰ ᾽πὶ {δ ο Πρ οἴ 
δῖ8 ψογὰ. Απά ἴον (18 ἃ Ῥϑύβοῃ βμοι)ά Ὀς ἀ}} 
ᾳυδιῦοά. ΗΗρπμοςρ, πο υπσοπγοῦίοα δὴ οδἢ 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ οὀχϑηηθ πἰπιβοὶζ, υ016088 9 ἄγϑὲ Ὀορὶη9 
ἰο γἱ 6]α ἐο ἐῆ ργουθηΐϊοηῦ πὶ σοηνοιὴπρ Κτϑοθ 
οὗ Θοὐ, ἀπὰ ἐμ 8 δραῦὶς οὗ αἶνιηθ Πρ 18 Κῖη- 
α]οὰ ἴῃ λυῖμι.---Εχαπιΐηο ἐμ γβοὶῦ δοοοσαϊῃρ ἰο 189 
ἰαιο, 88 ἰὸ νι οίδογ ἴθοὰ αοβὲ ΓΘ 8]126 (ἢ ἶπ6 οὐτα 
δῖ, δῃὰ (ὴ6 νὸ]]- ποσὶ πυδιῃ οὗ αοα ; δ͵βο, δὸ- 
οογάϊηρ ἴο ἐ:6 σοερεῖ, 88 ἰο ψμοίμον ἔμοὰ ἀοδι ἴῃ 
ἔδιὶτ ἢ σουιέοχί ἐπ γ56}7 ΒοΙ ΕΥ̓ 1} (ἢ 411-δτα! Ππς 
πιο ἐδ οὗἩ θεὰ δηὰ τσ Ἀοίμον {Π|5 [4 1} πὶ {866 18 
βισοηρσίποποα {βγουρ ἃ ἈΘΑΥΙΥ Ἰονο οὗ αοὰ δυὰ 
οὗ ἐδν ποῖρῃθογ--- του ἢ ὁ ῥγοίουπα Βαίγϑα οἴ 
8} βίῃ δὰ ου]]---ἰὩσου σὴ 8. ΠΟΙΥ͂ Σ68] ἴοχ ἔστι ροῦὺ- 
Ἰΐπ688, (του ρα πἰρὰν ταἱηἀοαὰ οοπιοιρὶ οὗὨ ἰμδὶ 
ΜΕΘ 18 Β6Θ ἢ δῃὰ (θη ΡΟΥΔὶ δηὰ ἐμ γουρ ἃ Ὀυτη- 
ἰὴ ς ἀοβίτο ἴον ἐμαὺ πτ|ῖιϊοῖ 18 ἀηβοθη δηὰ οἴθγπδὶ. 
1’ (ἷ8 οχαπιϊπδίΐοη Ὀ6 βυβίαϊποα, Ὀ6 δβδϑιυσεὰ 
(μαὶ {ἰἰ8. ΗΟΪΥ ΞΆΡΡΘΟΥΡ Ῥγεβϑῃίβ γοῦ ἐμαὶ τὸ δῖον 
Βϑαύθῃ δὰ θαυ ὁδῃποί χίτο. (ΑΆΝΌΤ): τοῦθ 
ἰἈ γ89} δοοογάϊπρᾳ ἰο {86 Ἰᾶπσύυαρο οὗ {δ ἐπειϊία- 
{108 τννϑογοίη (Π6 στδδὶ τυβίοσΥ οοπίδί ποα 15 βοέ 
ἴογι ἢ ἰο 6, ἐμδὺ 16 ΘχὩ ἸΌ115 ἴο ὰ8 {86 ἔτ ὈΟΑΥ͂ 
δηὰ Ὀ]οοὰ οὗ 4268ι.5---ἰπδὺ Ης, 88 δὴ οἴτοά ὈΟΑΥ͂ 
δηὰ 88 αἰοῃπϊηρ Ὀ]οοα, γο8 88 8 ἰδϑίδιποπὶ ΜῈ 
811 νϑ}} οασπϑὰ ἰγθδβῦγοθ δηὰ μἱ 18 18 {ΤΌΪῪ ἈΓ6- 
βοηίοα, ἰο δοῖι!θ [ὉΣ ἃ Ὁ] βδὶης, ἰὁ0 Οἰμοσ ἴῸ 8 
οοπαἀοπιηδίίοη. Απάᾶ ΣΟΙ ΘΙΏ ΠΟΥ 8᾽8ο, ἐμὲ ἴο 8 
ἃ ΜΟΡΙΌΥ ρσυσδὲ ποὺ πιυδὶ ὈῸ Ῥγορασεὰ ὉΥ τὸ- 
ὈῬθπΐδηοο δηὰ ΓἈ1ἔΕ (ὁ 6 σδρϑὺϊθ οὗ δρίγιίμδὶ 
σοι ποι ἩΪῚὰ ΟἸτὶδὲ πὰ ἷδ βρί σιευδὶ ὈοαγΥ. 
ϑ6 ἢ 8.9 (Π6 Ὀ]ο55θρα ἱπίθηίθ, ἤρα, ΡΟΥΘ 1 0Ώ5 
ΟΥ̓ {πὶ τηγβίθγϊουβ ἐθδ δι θηίΥ ζδαϑὶ οὗ ον δηά 
τϑσοποὶ αἰΐοη.---ἡἴγ. 29. 1Πὶ ἩΑΡΡΘ δ βοπηροί ν68, 
(πᾶὲ [6 οἰ] άνϑη οὗ αοα Δρργοόδοῖ {86 ἰ80}6 οὗ 
[89 ΚΚοχὰ πὶϊμουΐ Βαϊ 019 τοβοοίζοι δῃαὰ ῬΤΟΡΟΥ 
Ῥγορδγδιίοη, Τθθβ6 ἰηυΐίο ὍΡΟῖ {πΘΙΏΒΟΙΥ 68 86- 
γΘΥΘ ΘΙ ΡΟΓΔΙ ΟΠ δ ἰβοιαθηίβ: Ὑ 8 ]6 ἐμὸ ἰ(ΟΥΙΥ 
κοά]ε88, ργούοῖθ 8 γτοδίοῦ ἀδιηπδιΐοῃ.--- 8 Γ. 80. 
Ἦεν.: ὙῺΣΥ ἃγὸ ΠιΔΩΥ βίοι ὃ ἩΠΥ (0 ΤΩΛΌΥ 
ἀϊοῖ ὙῊΥ ἀο πιδὴγ ΓΔ}}7 ββουιθ ΘΡΙΥ ; “1 πῶ 
8 Τακίηρ Ροβϑιὶ] θη 9᾽" ---{π6 ΡΒ γβίοῖδη {8116ἀ᾽--- 
ἐπα οαπδοί δυοία 1}} Ἰοἰ᾽.---Ἰ ΤΟΡῚΥ, “ἰν ᾽ἴθ θοοδαΒ3 
ΔΟῪ Ῥδῦίδκο ὑόν ιν οὗ τ 1ογὰ 8 ϑαρρετ. 
αοα 8 ̓υάᾳταηοηὶβ γοὺ ὁπάυτο. Βαϊ ὙΒῸ δβε68 
ἰδοπι το βυδροοίβ ἔῃ 6 ἴ---Ἶ ον, 81. 1 ἰδοὰ 
αὶ: ᾿υάκο ἘΠ Υ89}} βδ] υἱδυγ, ΚΘΟΡ ἤγοϊα ἀϊβεῖρα- 
πᾳ γαη εἶθ : γοΐγαϊη ἔργο ὑΓΘδΟΠΘΓΟῚΒ 86] τἰουος: 
δὰ ὑμέπὶς ποῖ ἰ0 πιδρη  ν ἰπ6 ροοὰ δηὰ ἀμ ἰδ 
(86 οΥἱ] (δαὶ 18 ἱπ 906. Ῥγδγ αοά ἴο οπ] πίοι 
ἰμ6θ; δηὰ ἰδ αὐ ϑ ποτὰ ἰο θΘουῃδοὶ διὰ σϑ- 
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ἔοττη ἐδθ9 ἴπ 81} ρδγιϊσυϊαυα ὙΒογοΐη ἰποὰ οϑηβὶ 
διὰ οὐυρηὶ το Ὀ6 Τοϊογιιθα. Ηθ ψῆο ἀο68 ποὶ 
ἀδλιν βιδὰ ἴπ ἰυάζιηδηΐ προὰ δἰ πιϑοὶῖ, σδηηοὶ 
δίδηἀ ν70}} ἰῃ ἃ αἰαίο οὗ γγδοθ. Αὐὴϊὰ στ ηΥ 
Κὶπάβ οὗΓὈ ποσὶ ἀνυοσαι οη 8 [818 ἸΏΔΥῪ ποὶ Ὀ6 Γ68- 

᾿αἰΠγ ἀοπε; γοὶ (Π6 πρί γἰτιιαὶ πὰ ϑίθγηδὶ το  ἔλγὸ 
οὗ ουὖ 5οι}}8 18 οὔ βυδηοϊοηϊ ᾿τροτίαποο ἰο ἀοιηαηὰ 
δὰ οδίδίη βοῖη {ἴτὴ6 0 [8:15 ῬΌΓΡΟΒΘ ἔγομι ΘΥ̓ΘΟΥΥ͂ 
θη6; δηὰ {{π|0 ἸΠΔΥ̓ Ὀ6 6Α5}}Υ ἔουηὰ ἴον 1ἰ 1 
Ὅ6 Ὁ}].- -τΛὟοΥ. 82, ΒΒ ο]ἀ (ἢ) σοτηρδϑβδβίοη οὗ αοἀ 
ἰοναγὰβ 19 ὉΠ ΤΟΥ ΌΥ Θοταταἱσδηίβ δ ΟΕ Υἶβι 8 
18 81]16θ. Ηὸ ἀἄοον ποὲ βοπὰ μη αἱ οὔποθ ἴο0 Β6]] : 
θυΐϊ ΞΘΆΓΟΙ 68 ποίη ὈΥ͂ ΤΠ 6828 Οὗ ἐξ ΟΥΆ] ΡΠ 8}- 
πιοηῖθ, Υ 18 Ῥδίογη δ) ἰπίοηΐ οὗ Ἰοδάϊης ποτα ἰὸ 
γοροηΐδῃςο, δηά Ἰκοορὶηρ ποῖ ἤγοπι Ὀοὶπρ δοΏ- 
ἀοιιποὰ πῖἢ δὴ ἱπρεοοϊίοηὶ τουῦ]ά.--- ον. 88. 
Ὁ ΒΑΡΡΥ ζο]] ον βεΐρ, ἢ θΡο ἴῃ ΒΟΙΥ δΟτΩ ΠΙ ΠΪΟΗ, 
ὁη6 ἀρογηδ ἢ ἰπ8617 0 ΒἰσοΡ ἰμ Δ ΔΏΟΙ ον, Ὀυὲ 
ΥΔΙΒΟΥ ΘΒΘἢ ΟἿὯ6 (ΒΙΏΪΒ οὐμαν ὈοίΐοΣ ἐμὴ πἰπι- 
8611 (ῬῺὨ]]. ἱ, 8). 

ΒΕΒΙΈΝΒ. ΒΙΒΕΙ,: έν. 16. 10 ἴδ δ' ταΥϑ (86 
ἄυίγ οΥ̓͂ Ομ βιϊδηϑ (ὁ πιοοῦ ἰοχοίμον, Ὀυΐ 1 
δου ]α Ὅο ἴον οὐϊδοδίΐοη. ἘἘΠῸ (Ὁ ΠάθΠοΥ 8 ΟΥΟΡ 
ἴο ὈΔοκεὶ 6. βιθαα βϑῃ 88 ἰὴ [86 γ ἢ ΔἸΙγοδ αν 
ΚΟ οοϑίβ οἷἶοτί, ΒΥ {μα στγᾶοθ οὗ οὐ ΟοηΪγῪ 
ὁδὴ νχὸ Ξ.ΤΟ,.--- 88. 18. 19, τὸ τὸ ἰο Ἰοοῖ ἱπίο 
ἘΔῺ 5. σοραϊίοη δηα 4180 ἴοὸ σοιργοιιοπὰ ουτ- 
δαῖγος δοίίον, ἰξ του] ποὶ δϑίοη ἰδ ὺ5 ἰο δηὰ 80 
1110 Ῥουΐδσὶ ππΐοη δίπμοηρ ΡίουΒ 1 ε Απὰ 
ἬΟΤΕ ΟἿΡ ΒΘΑΤίΒ ἸΩΟΥΘ δἰ πιρῖὶθ δηὦ (ΠοΤΟΌρΡΥ 
γοθὰ ἔγοπι ΓἈ]βομῃ!οοά, ον ποι ϊὰ τὸ ἴϑᾶσγη (ὁ 
Ἰοοῖκ τ} ΟΥ̓ ΘΓΒ᾽ ΟΥ̓́65 αἱ ον ΥΥΠἰπρ ὙΒΊΘ ἢ ΠΟῪ 
ΔΆΚΟΠ5, αἱ ἤγβὶ δἰχηὶ ἀουδι, ἀϊθσυβὶ απὰ Ἶ66]- 
ουὐϑγ! 76 τόδ γ αοαυΐθβοο ἰῃ [ῃ6 πιοϑὲ βίηρα- 
Ϊὰτ σῶσϑ οὐ Ρυγονίάομοθ ψβθῃ γὸ δδγο Ἰοασηοὰ 
πον ἴο Ὀγΐηρ ροοᾶ οιι οὗἨ οΥἱ], πὰ πάθον 8]} 
ἐπῖπχβ ἰο τοοομηΐσα αοα᾽Β νίβάοτη, ἐσγαὶῃ, πὰ 
Β]Διπ  ] οβϑηθθα. ΟΥ̓ ΠΔΩΥ 8. οἰ γ ἢ -οοπιτητπῖοι 
δί {η6 ρῬγοβοηΐ ἀδνὺ Ῥδὺ] τηΐρὶὺ τ 6}} βαν, “ον 
ὁ8η γο, Ὀοΐπρ ΠΟΥ, παῦθ ἃ ΒΟΙΪΥ ἰ80]6 οΥ̓͂ (Π 9 
μοταῦ Τηὸ μψογ]ὰ 15 ἔμ} οὐὗἩ πγροοτῖίοβ δηά 
τοῦ ἢ- ΟἸ γ᾽ βία ἢ59.---Ἴ οὐ. 28. Ἧ 6 πηυϑὶ ἃτϑὶ γεσείθε 
{86 ΤηΥ̓δίοτΥ οὗ ὕδιίἢ ἔσο (6 Τοτὰ, 1Υ νγὸ πσου]ά 
80 ἐγαπεπιὶξ ᾽ὰ ἴ0 οἰ ΠΟΥΘ δὰ 0 δινα κοι (πο ὶσ ΣΟΥ Υ- 
θΘ856. ΤοΒθ ὙΠῸ ῥχοΐθϑθϑ (0 6 ἴῃ ΒοΡυδηί(Ββ οὗὮ 
Ομ τῖδὲ οὐρλὶ ὅτι ἴἰὸ μαῦο ἰαβίοα οὗὉὨ {π6 φορά ηθ685 
σὔ (πὸ 1,ογὰ, δπὰ δαγὸ ἀογῖνοα βίγοηρί ἴσου Η18 
Ἰονθ, ἴπ ογάὰδν ὑμαῖ (ΠΟΥ ΏΔῪ 60 [δ 6 ΒΟΙΥ ἱπδίτγιι- 
τὴθη 8 οὗ αοἂ ἴπ ὈΘΑΥΙπ, ἩἸΠ688 οὗἩ Ηΐ5 ζοΒρο] [0 
οἰβεσθ, δηὰ πουτὶϑεΐηρ {μὰ τ ἰ1ἢ αρὶ εἰ] Τοοά, 
Ἧ δαὶ ἴ6 ἰο 6 ἱπιραγίδα [ὁ 8συ]5 οὐκῃξ οὶ ἰο 6 
ἰδίκοι δὶ δεοοπ- βδηά, οὐ ἀθ] γογοα πὶ ποὰὶ Ὀοΐηρς 
ἢτσγϑὲ ὀχ ροσϊθποθα ἴῃ {86 βου].--- ον. 34 Ε΄. ΤΗτου ρα 
ἐδὸ δροβδίδϑυ, πιϑηκῖπὰ Βανθ Ὀ6οῃ Ὀοϊγαγοὰ ἰηΐο 8 
ἔγχεα] ΠαιΓοὰ οΥ αοἄ, δὰ ἰπὶο ἃ βἰαυΐδα θα ν 
διὰ αἰδίτυβὶ οὗ Ηΐπ. Ηθποα ἰΠΟῸΥ̓ ὙΟΤΥ Γοΐαο- 
ἰσπί]γ σοί ἰο Θοπιπηθιηογαία Ηΐπ βοτὰ ὑπο γ 
χοκζαταὰ ΟἿΪΥ 88 ἱποῖν συὰᾳο, ἀπά ποὶ 4180 85 ἐμ οὶν 
ϑανίοῦνῦ δηὰ Ηοῖρον.---ἴἢ τον ἰο ζατη 8} θα κ 
αὐὰ πτοίομοᾷ δρ0}8 ἢ {Π9 συϊάδησο ἰκο {πὶ οὗ 
δἰιδηὰ, Οἢ γῖϑὶ ΘΔ Ὁ] 18} 65 (86 ουἱϊπνατὰ ΟὈΒΟΥΥΔΏΘΘ 
οὔ ἰμ6 ΗοΙΪΥ ϑου! ρ Ρ68 85 Ηἰ8 τη οιηονἶα]---τπιοὶ 88 
[βουσὶ Ηδ Ηἰπιθο]ῦ τΟΥΘ ΟΥ̓ΟΡ δυδοηΐ, βίῃδο Ηθ 
.165 ῥτουηϊδεὰ ἰο Ὀ6 νι τ 18 ΔΙ γα 8, γϑᾶ, ἰο ἀτνο6}} 
ἴπ Ηΐδ ονιι,---ὈαΓ ὈδδΑι86 ΟἿΡ ΟΥ̓ΟΡ Τοταοίαυϊ ἀ15- 
Ῥοδβίξϊου γρααΐγοθ βι0}ν δοῃμδίδηϊ Τοιηϊπάϊης. ΥὙοῖ 
ϑδὲ ἰδ Β81}6 ἰΐπιθ Η δἰπι8 0 τη8 6 δβιυοῖι ἃ ΡΟΊΤΟΥ- 

’ 1] ᾿πιρτοϑϑίσα ὈΥ̓͂ ΠΙΘΔΏΒ ΟΥ̓ ἰξ 88 58!8}} ἀΘΟΡῚΥ͂ 
δίδτηρἙ οὐ ἴῃ δοατί Ἠπϊβ τ ἢο]9 οἰδυδοίον δηὰ 
ὙΤΟΣΕ---- οἷ} νδδὶ Ηδ 1:8β ἄοπο δῃὰ ναὶ δ μ88 
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Βυαβοτοα ἷἱπ οὐν Ὀ6Β4]7.---Απὰ {Π15 τηϑποσῖ δὶ 18 
Ἰηϊεπαρα α͵90 ἴο οὔεοοῖ δὴ δοίια] γουπΐοη δηὰ 
σοῖο ΜΓ ἰμ6 Γογὰ; [ῸΣ ΠῚ ἃ ΡῬΟΟΥ, 
ὙΘΟΑΥΥ 800}, ἱπ (8 γγοδὶ πϑϑᾶ, β66 8 δηχίουϑν 
ἴον Ομ σὶδί, (ἤθη ἀοο8 ἢ Κηοοῖ δὲ 1ῃ6 ποαγί, ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἱπυναγἶγ, ὉΥ ΗΒ δἰἰγδοϊϊπς βρῖσῖ!, Ὀυΐ 6χ- 
(ΘΡΏΔΙΪν 8180, ᾿πγοῦρ ἢ (6 πλο8Ὼ8 οὗ σγαᾶσο. Απὰ 
1 189 ῬΘΓΒΟῚ ΟΡΘῺὨΒ ἰο Ηΐπι ἴθ Ὑβοὶα ποαστί, 6 ἢ 
ἄοεοβ ἢς δ οὔδσθ Ὀδθσοπθ 0Πη6 ὙΠ ἷπὶ {ΌΓΘΥΟΓ- 
ἸΏ0Γ6: δηά 1 Π6 ἰβ οὗὁ ὁ0η6 πυἱϊηὰ νἱὶϊ ΟΣ δὶ, (ἢ 6 
8 6 8159 ἃ ρατίακος οὗ Ηΐῃ.---Τ σοῦ ἢ [86 ΘΠΥΥ 
δΔηα πυδί οὗἩ δεαίδη, ἰιᾶνο συδῃκίη Γ4}|1|6π πο 8 
σοῃάϊίοι οὗ τυ] ΒΟΘΕΙ ΠΥ ἀπά ῥαβαϊοηδίο 
δίγιρ. - -Ἰ 9 Β6.] ΒΒ ΔΌΥ88 οὗ Ὀἰ(ἰΓΏΘε5. δηὰᾶ 
ΤΑ ]βοβῃοοα 168 ἀΘΟΡΙῪ Θομοδαϊθα ἴῃ ΘΥ̓ΘΥῪ ΟΠ, απὰ 
186 ὅτε οὗἉ 86} ]ὸν 9 δηὰ βοὶ[- ν}} ὈΌΣΏΒ ΌὈΥ πϑί 9 
ἷῃ υϑ 4]}1. Τηθποθ ΔΥΪ868 τγηί, βίγ Γο, μδιγοά, 
ΘΏΥΥΏΖ, δηα 41} (μ6 οἴου ἢ 6118} δι γι διιῖοα πὰ 
ΟΣ οὗ δαίδῃ, ὈΥ τσὴ αοα᾽ 5 στα ἢ 18 Κὶ πα] οὰ 
ἱπ ἴ8 Βυιδη Βοαεὶ. [ῖπ {818 Β 6118} ἰοττηδπὶ 
νου ὰ δὴ 6 ἀοοιποὰ ἰο ὈυΤῊ Θυογπιοσο, δΒαὴ 
πού ΜΟΓΤΟΥ Τουπὰ ἃ Ῥογίθαϊ χθ8 8 ΟΥἨ ἀο᾽ Ἰ γΟΓΆ ἢ 66 
πη 118 στοαί νίβάο1).---Τ) 6 δοη οὗ ἀοά, Ὧ85 (6 
Τλ ἢ οπἰδιίοη οὗ αΟοα᾽ 85 θατγὶ δηα ἴονθ, 88 ἱποοῦ- 
Ροσαίοα ΗΠ ΒΟ 7 τὶ ἢ Βυπιαπὶίν. δπὰ ἰΠ 5 ΒαΥθ 
Ὀινίηο Ἰοσο δὰ βταθθ Ὀδθη ρα χονραϊοὰ δπὰ 
Ὀγουχῆῦ ΠΟΔΡ ἰὸ πιδῃῆ. ἸΤῇοθθ ΠΟῪ ὙΠῸ τὑμϊ0 
αἰ ΟἸγτῖδυ ἐπγοῦρἢ Τα 1 Ὀσοοτηθ ῬΑΥΙ Δ ΚΟΥ οὗ 
Οοα᾽ 5 16 δηὰ 1ουϑ.-- - 6 πὸνν σονοηδηὶί ἰβΒ δί (9 
ΒΆΤΩ6 (ἐπι0 8 ἸΤοδίατηοην οὗ ἰΠ6 Ι΄] Π6 ῬΓΟΙΉἾΒ65 
τ ΒΪΘΒ (6 ὅ0η οὗ ἀοα ᾿88 Βοα]οα ΤῸ ὑ8 τὴ Ηἰδ 
ἀοδίἢ δπὰ Ὀ]οοὰ. 1 Πΐτπη, γΜ}Ὲ0 [88 οπ]ογοὰᾶ 
(ἢἷβ. δ]οοά ἴῃ 118 Ῥυν ἐγ ἱηρς μόνου, 18 (18 σουθηδηῦ 
ται δοα. ΤΥ δου ν]1]0 ΒΒ 6 Παγθ ἃ βῆδσο ἰὴ {818 
σογοηηηΐί πὶ ΟΘοά, που τασδὶ ΟΡ οι {πἷπὸ Ποαρί 
ἴο Ηΐπὶ ἰπ οτάοσ ἰὸ χοοοὶνο Ηἰἴβ ρογίθοϊ ν"}]}, ἴο- 
Ποῖον τἱ{} 4}} Ηΐ στῶοθθ δπὰ βίγϑῃριῆ. Ῥὸοτ 
{118 ἰ8 [ἢ 9 ΡΟΨΟΥ ΟΥ̓ 8 ὩΘῊῪ σογϑηδηί ἰδὲ αοα 
ῬΓΟΡΟΒΘΒ ἰο σὶνο ίο ΗΪ8 βαὶπίβ Ηἰβ ϑριγῖ, ἢ 080 
ὍΟΤΕ 1 18 ἰο ἄγαν τ18 ἰὸ Ομγὶβί, σ᾽ ΟΥΥ͂ ΒῚπὶ 1π 
οὔν 6γ69, δηἶ 8 ΚΘ 8 ΒίγΓΟῺρ᾽ (0 ΟὈΪΆΣΪΏ 81 (ἢ ρ8 
ἷὰ Ηϊπι.- -Ηὸ νῆΟ 88 8 δδυποϑὶ Ἰοηίηρ ἴο 
Κποὸν ΟἸγὶδί, δὰ ἰο ραγίδκο οὗ Ηΐπι, νἢ}} πὰ 
Ὀαΐ 1116 ρ]οαδυσο ἴῃ ἰγϑῃβι(ΟΥΥ {ΠῚ 28, ἀπὰ ὮὉΘ 
1116 ἀϊδροβεὰ ἰο ἐμππκ οὗ διηὰ οἵθαᾶνθ ὁ ἰδόσῃ. 
ΕῸΥ {ἰπ6 ὁΠ6 τηυδὲ χῖνο ΡΪδοα ἰοὸ {Π6 οἰ 6 Ρ, ὅσο ἴῃ 
[βουρλιὶ.---ὐ ον. 26. ΤῈ ἤγβι οὔβοσυδμσο οὗ (6 
ΞΌΡΡΟΥ ἰδ αρί ἴο 6 αἰίοη θα τὶ ἢ (ἢ 6 ποδί δασποδὶ 
ἀεονοίϊοη. Ἡ ἢ {ἶπιο, ἀσνοίϊοη Ἰοββοβ. Οοηδβίδῃϊ 
τοβοοίίοι ν1}}, ΠΒΟΎΘΥΘΥΡ, συγ 8 δρδΐηδϑί {18 
δυν]]. Οὐυγν ἀογοίϊοη οὐχῃ ἰοὸ 6 ἜΥ̓ΘΥ ΠΟΥ ΘΆΒΊΠΡ;, 
δηα (18 Μ} 111 Ὀ6 (Π6 6889 1 γγὸ 80 68. οὔ {Π6 Ὀτοδὰ 
88 ποὺ ἰο Τογχοὶ 89 1ῳογά, δῃὰ ἀστοί ουσεοῖνοθ 
οπἑγοῖν ἴο 6860 ἢ ΟἰΒαΥ, δϑ 86 Τιοτὰ Π88 ἀ0}6 ΥῸΡ 
8, δηἀ ἐδ ΔΙ] ον ἐμοὸ Ὀ]οοὰ οὗἩἨ ΟἸ γῖδί ἴο κἰπα]9 
ἴῃ ὉΒ 8 ΒΟΙΪΥ Σ68] ἴἰο 6 το ἰο Ηΐπι ουθὴ ππΐο 
ἀρδίῃ, δῃὰ ἰο βίδπα ὉΥ ϑδοῖ}β οἶον δυὐθὴ τὑπίο 
Ὀ]οοά, ἔπ ἰδ δοίια] δηὰ δοίγϑ σου 1 οη οὗἁ (ἢ 9 
Βρδσί, δηὰ Ἰ|10 δπὰ ροοᾶβ, 838 Ὀθοοιηοί ἢ ΤΠ ΘΙΏ ΌΘΣΕ 
οΥ̓ οπα Ὀοᾶγ. Α8 νὸ οδὲ δῃηὰ ατγῖηκ ἩΙ (δ 
ταουϊῃ, δὸ τϊτἢ {Π9 χηου ἢ ἀο τγὸ 8180 σοπΐοββ (ἢ 9 
Οτγυοϊδοά, ἀπ ἱποῖϊθ ὁδοὶ οἵον ἰο {πὸ ἤογυϑθηῖ 
ἐϊαἰΐοα οὗ Η. Φἷδ Ῥγοοϊδτηδίϊου οὗ Ηἱΐδ 
ἀοϑί ἱπυοῖΐνοθ οὐν ΗΖ 85 ὑμβο8Ὸὸ ννο δᾶνο ὈΘΘΏ 
στυοϊδοα, δηὰ δ΄ ἀρδὰ ἐο ἐπ νου] ὰ τ ῖῖὰ ΟΝ Υβί ; 
80 ἰπαὶ 6 οδῃ Βδονν (μα γ͵ὸ δύθ ἃ μέσίδος 
βαυΐϊοιν βοίυα!} Υ ἴπ π8, τδο, 88 οὖν Ηρ Ῥυιοδὲ 
Ὧ848 δἰοηϑα [Ὁ ὉΒ, 85. ΟἿΡ Ῥτορ οί, 85 ἰηβίσυοίοα 
18, πὰ ἃ5 ον ΒΌΪΟΥ, μ88 ΒΓΟΏΟῚΥ ΘΟ ΓΟ]]οα τι. 
--ΟΗἰ8 ἀρεῖ β]αγϑβ οὺσ ἀθαίῃβ. Η]5 10 αυ ]οϊκθῃ 8 
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ον Ἰἰἴο. Απᾶ ἐμὶ8 γὸ οὐσῶν αἷ8ο ἐο ἔπ 058 ὁ 
ϑδοὶ οὐπονῦ: ὑμαὺ 48 Ομ γὶϑὶ ἀϊοὰ ὁ. ἃ5 οι οὗ 
ΒΏΘΟΡ ἸΟΥ͂Θ, 80 4190 οὐκίιὺ τὸ, ουὐ οὗἨ {μ9ὸ ἸοΥθ 
Μοῦ Ηδ 88 χίνθη 88 ἴοοὰ [Ὸ7 ΟἿΓ 8ο0]}8, ἰ0 ἀΐθ 
εἰδαϊν απο ἱπιαυϊί, αμὰ ἰο Ἰῖνθ ΒΟ πιογθ ὑπίο 
ΟὈγΒ6Ιγ 68, Ὀὰὺ αὐἰο αοἀ ττουχὰ ΟΠ γὶδί, 0 88 
βυθογο Ηἰ86}}7 ἰο 06 58]61 ἴὰ οὐυῦ ὈΘ}81.--- ΑΒ 
(0 βαογϑδιωθηίβ ἀογῦῖνο {ποῦ ῬΟΤΟΣ δηὰ δοίϊγο 
ορογϑίϊοη ὕγοαι ὑπὸ ἀδδίἢ οὐ Ογίβί, 80 18 ὑποὶν 
τιοϑὺ ἱπωροτίϑπὶ οπὰ ΘΟ  ΟΥΓ Υ͂ 0 ὑμθ ἀθαίὰ οὗ 
ΟἸιγὶϑι. (ΡἈ1]. 11... 10). «{Φα8ὲι ἴῃ Ῥγορογίϊοι 88 ἃ 
ΘΥΒΟΏ Ὀγΐη8 ἰο τοϊπὰ (μθ ἀοδίι οὗ οὖσ οτγὰ, 

βοϊάς Ηΐα ἰπ οοπδίβης Σοοο]]οἰΐοη, δὰ {1 }}κ8 
ΤΏΘΥΟΙΥ οὗ Ηἰβ ζαΐυγο ΖΊΟΥΥ, ὙΠῚ 6 Ὀθοοῖηθ ἀοδὰ 
ἴο 4}} οΥἱ}] Ἰυβίβ δαὰ ἀοϑῖίγθϑ ἔγοπι ἀδὺ ἰο ἀδΥ. 
ΤΏοη, τ θη ΟἸιγὶϑὶ σοπιοβ, ψ1}} Ηθ ἰδικο ἰμ0 δο- 
γογοϊχηί, δὰ Ἰἰδογαίθ {μ0 οὐθδίαγο ἔγοιῃ ἐδ 
Θαγ86, δηἀ ὕγοπι ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ΟΥἿΪ το ἰὑ δ 88 ἱπουγτοά 
ἴῃ οΘουμϑϑαυθῃοθ οὗ {86 ζ4}}1. δὲ} ἐμ γ͵ὸ πιιδί 
δοϊὰ ἔαδβι ἰο 1π6 πιϑπποῦΐλ]8 οὗ ΗΒ ἀϑαίῃ.--Ηο 80 
δΌι..365 ὑπὸ σγθδίυσο ἴῃ ἰα8ὲ δὰ υδηϊυ, δα ἰμυ8 
Θχοὶίο8 δῃὰ Ὡουν 8.68 ᾿ἰαδϑὺ δηὰ διγθορί 98 8]π, 
ῬΟΟΥΙΥ ῬΥΓΟΡΑΓΟΒ Εἰπι86} 7 ΤὉΣ (10 Οσοτϊηρ οὗ ἐδ6 
Ἰμοτὰ.---ῦον. 27. Ηδ ν πὸ θα(β δὰ ἀγίηκϑ νἱιπουί 
ἰγὰθ ροηϊίθησθ δῃὰ βρί σι) Βα ΖΓ, ΟΥ ΤΟΠΘΓΒ 
δἰ 86 1 Ὁ ΟΥ ΠΥ ΟΥ̓ ΒΟΥΤΥῪ Ῥυγϑιυ δ, 80 ἴδ ν ἔγουλ 
Ὀοΐης δὐϑοῖνοα ὕγοιι καΐ, ΟὨΪγῪ ἀου Ὁ] 68 ἰί.----Υ οΣ. 
28, ϑοϊ[-οχϑιιϊ παιίο Βῃου]ὰ Ὀ6 σαγγϊοα οἱ ὈΥ ἃ 
ΒΏΔΙΡ ἰπίγοθροοϊίΐοη δὰ σδοηδβίδαϊ ΟΌΒοΓνδΠ69 οὗ 
Ὑἢδὶ ἰγαηϑρίγοβ τὶ ΐη υ8---οὗἩ ουν ἱπουρδί8, δ᾽ Π8 
δηα ἀρϑῖταβ; ὈΥ͂ νδιοίης τ δδὺ Ῥγοσοοαβ ἴγοπι υ.8 
ἴῃ νοι δηὰ ἀθθα; δηὰ Υ σοβοοίΐϊηρ οἢ Ὑ8δΐ ὑπ 
ἴδθα6 οὗ 4}} (1686 ὑδῖπιρ8 μι }}}] θὸ Ὀοΐογο αοὰ. Αἱ 
{86 8816 (ἴπι6 {Π6Γγ9 τη δὲ ΒΗ 1π ἴῃ ἃ8 (89 ᾿ἰκΐ οὗ 
ἰο Ηοὶγ ϑρίγίὶῖ, γνῆο 88.4}} ἀἰϑοουύϑν ἰο τ18 ΟἿΣ 860- 
ογοί ἔδυ 8, δὰ ἀϊβοῖοϑο {89 ον] νὸ πιϊ ἢ οὐ 6 Ὁ- 
τὶθο οὐθυϊοοῖ, ΝΟ βἰσθαρσ ἢ πιυϑὶ 8180 Ὀθ 1ἢ- 
γοκοα ἔγοτιῃ Ηΐπ ἔοσ ἐμὸ ονογοοιίηρ οὗ οὐυὖτ 56]- 
βϑιη698. [{π᾿)|1Ἢ σουϊὰ ΟὨΪΥ ΒΥ Οὐτγβοῖνο8 (0 Ὀ6 
οχδηίηθαὰ ὮὉγ Ηΐπι, ἱμϑὰ ψου]ὰ ᾳυοβίϊοῃΒ δ 6ἢ 88 
ἔπ680 δυῖϑο: “Ηον ἰδ 1 τι ἴΠ60 ἴῃ τοβροοί ἰὸ 
{86 ἴονο οὕ θοά ἢ Ατί ποί ἰδοὺ Ἰονυΐῃς δπὰ βογσυΐης 
{9 ογϑδίασο 076 ἐδ 8 ὑπ Οτθαίου ἢ Ἦ Βογουροῦ 
Τοβίβ ἰῃγ οοηῆάθποθ---ροῦ ἰμο Ἰἰνίης αοά, ΟΥ 
ὌΡΟΣ ὑμγβοῖ [7 Αὐτῷ πού ποὺ 80}}} δοπβίδη 
δουβίηρς (89 μοὶν Ναπμθ δηὰ νν}}}} οὐὁἨ Θὰ ἴογῪ Ἀγ- 
Ῥοογίε168] ὁπ ἢ [8 ὑμότο ποι ἷηρ ἴδ ᾽βο ᾿ὰ (ἢ 109 
δοί δὰ οὔ (ΠΥ ἰοησυοῖ οβί ἰδοὺ ποὶ ἱπάοοα 
τοργοϑοηὶ ἐπ γβοὶ 85 ΤΏΟ0ΤῸ Ρίουβ ἰμδῃ ἰδοὺ δτί, 
δὰ κ5.1}} ρουίογπιθδῦ ἴῃ βοογοὺ ἐμηθ οὐὴ Μ1]7 
Ῥοϑὶ ἐδοι οὶ αοα τοδὶ ἴῃ ὑμῪ ἰιϑαγί, ΟΥ δυὸ ἐδοὰ 
δἰμἀογίης Ηΐπι τὶ (πῖπὸ οΥ] ἀοβίγοθῖ ΗονΣ 
δυὶ ἰδοὺ ἀραὶ τὰ Οοἀ᾽ 8 ἥἥοτὰ 2 Ατὶ ἰποα 
οι ΡΙ οΥίηρς ἰμ6 Ὀοδὲ οὗ ΤῊΥ ἰΐτπηθ ἔον {μ9 ἐγὰθ ἰῃ- 
μογὰ βογυΐοο οὗ αοὰ ἢ Ηον ἀο068 ἐδγ Βοαγί βίδπὰ 
τοϊδίϑὰ ἰο (ΠΥ πεϊρῃῦοτ ἢ Ηδδὶ (που ποὶ ἰπ]υγοα 
ΟΥ̓ ΟΡ υϑββϑὰ ΔΗΥ͂ 0ῃ9, 80 Ἀ8 (0 οϑι180 ἷπι (0 δἰ χὰ 
Ὀδοσυδθ οὗ (603 [5 ἢν θαγὶ ἔγϑο ἔγοαι Βαίσχοα, 
δηἃ ΘΩΥΥ͂, δὰ ψγϑίῃ, ουθὴ ἴῃ ἐἰδθ πἰσοδὶ ραγίϊου- 
Ἰαγβ ̓  Ατὶ “βου ἀϊ8ο! ) πΐπ ἀπά ομαϑίθοϊης ἰδ γ- 
80] Ατὺ ποὺ ρῥγϑδοίϊϑίης οί πΐης, ουθη ὉΠΔΘΡ 
ΟΟΥ̓́ΘΥ' Οὗ πηϑτγΐίαρο, ὙΊΘΝ βίδ᾽ 8 (866 Ὀοίογο αοα ἢ 
ον δτί του ἀθδ] ηρ τὶν Οὐ Βογ δ᾽ χοοὰβῖ Ατὶ 
ἰμοὰ δοίϊηρ ἰπ 811 ἐπίηρβ ΒΟΏΟΘΟΥ δπὰ τυ ϊγ Ὀ6- 
ἴοτο αοα 1" ---Ὁ͵). 6 Ὁ διοι βοαγοιίης ᾿παυΐγγ, ταὶ 
8 ἀορέὲι οὗὨἨ ἱπρυν Υ ἰδ οροπθὰ υρ πὶ] ΤῈ 
ΑἰΒΟΟΥΘΡΥ οὗ ἐὺ οδῃποὶ Ὀπὶ Ὀονν (Π9 θατὶ τ μον 
Ῥοίοτο αοα, Τμῖβ 86] -οχαπιϊπαίίου, δοσογάϊηργ, 
ἱποϊυάθα ἰμ [8617 89 τ οἷο νοτκ οὗ σοροπίϑποθ 
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ψ ἰοῦ 18 ἀοιημδηἀοα ὈΘΙίΌΣΟ (δ ΘΟΙΠΙΩΙΠ]Ο0Ώ.--- 
γοτ. 29. Α ροσβοι οδίβ ὑόν} 1}γ.---1, τ θη ἢθ 
8119 (0 ΣΘσοη 26 ἷ8 ΟὟΕ πο6θ0α, δΔῃ Ῥγουϑδ Ὠοὶ 
Βἰτηβοϊῦ; 2, ψθα 6 ΒυΏΖΟΙΒ ποὶ αἴτϊοῦ ΟἸτἶβί, ΒΟΥ 
ἀἴβοοσῦηβ Ηἰβ τηοϑὺ ΒΟΙΥῪ δηὰ μὶοσι δοὰ Βοάγ. ϑυοὶ 
θ886 οοπίθιαρί οὗἩ Ομ γῖδϑί 501} πο ΓΒ ὍΡΟΣ ἰἰβο] 
(80 βογογοϑὶ Ῥυῃίβημιθηίθ. Ρ]δαρυθβ οἵ ΟΥΟΓΥ͂ 
κὶπὰ ἐμοη θηϑι.6---ἰἢ 9 οδι186 οὗἁ τ ἱοῖι 18 ποὶ οἶδα 
8606η---ἃπἃ γὸὺ ὙΟΠΟΘΥ ΜΕΥ (818 ΟΥ ἰμδὲ Ρδσγβοη 18 
80 ΒΟΥΘΓΘΙΥ οἰλδίϊθοα.---Ἴ οΣ. 80. ΤῊ δγβὶ ἰπῆϊο- 
ὑἱ0}8 Δ.Θ ΒΟΉ δὲ ὑθι ΡΟΥΆΣΥ, πὰ ἐπ ο Υ ὁδῃ ὃς 
διηοϊοταίοά ὉΥ Θαγποδί χοροηΐβηοο, 80 ἐπδὺ (80 
Τηδ 88}8]}] ποῖ 18]} ἃ ΡῬΓΘΥ ἰο ἀθαί. πάθον ἰἢ9 
Ῥτγοθίγαϊίοι. οὗἩ ἐμ6 ὈΟάγ, ΣΩΔΩΥ͂ 8 Βουϊ ΠΠΔΥ ὉθΘ 
τοβουθὰ, Τμαΐ {ποῦ δγο, ούθῃ διποῦς ΜῸ]]} 
ΤΩΘΘΏΪΏ ῬΘΥΒΟΏΒ, 80 ΤΔῺΥ δῖος δὰ ἀδδὰ ἴῃ ἔδίίι, 
ΒΒΡΡΘΩΏΒ [ὉΓ {Π}8 Τοδϑοῆ: ἜΘΓΘ ῬΘΥΒΟΠΒ ΔΙΤΔΥΒ 
Βοϊρϑάὰ, 80 88 0 ζὸ οὁῃ Βιισοοββί}} ἱπ ἐμ ὶν ἃρ- 
Ῥοϊηϊοα οοῃβίοίΒ, πὰ ἰο γχομπιδίη Ἰοοϊκίης [0 6808, 
δὰ ἐο γϑσοῖγο ἤγοιῃ Ηΐπὶ σγασο δηὰ Υἱοΐοσυ, ἰδ 0 γ 
που δὖ οὔσ6 ρίὶγα Β6Ορ6 ἰο ἐμοὶν ἔδῃμου, ὑγὶὰθ 
[μοι δοῖνϑϑ οα ἐδο αἰ τὶ οἢ ὑπ 0. Βᾶγο γοοοιγοά, 
δὰ γΒϊσο ἢ γ6γ0 ρίνοη ἰο ὑμποῖι 70 [86 ρύγροβο οἵ 
δοΐηρ ἱπαπαδιγὶ ου 5} ἱπηρτονοϑᾶ, ἰοναγὰβ τρϑἰης 
ἐμοὶ οΔ]Ἰΐρ βυτο, δηὰ δανδποίπρ ἰπ ΒαπΙ ΠΥ. 
Βαΐ ἰπδίοδα οὗὐἨὁ ἁ ὑμπ18, ὑπ 0 ρστδάυδν δοδμάοα 
{6 Βαμα ἐγ, δὰ οχαὶῦ ἐ]οσαβοῖσοθ. [ἢ ἰδ ἰ8 
ὝΔΥ ἰμοὶν δοϊ]ὰ ἰβ βονὰ τὶΐξὰ ὑμπόσηθ ὈΥ͂ [86 
ΘΩΘΙΩΥ͂ ; γοί ἰμοῦ ἄθοιι ἐλ δὶ σοοὰ ἔτγυϊϊ, οδὲ 
ἰΒογοοῦ, δὰ 81} {11 ὑμοῖν ργϊὰθ δπὰ βοϊξεϊουο.--- 
ΜυσδᾺ ΟΥ]] ἀνῖβοϑ ἤθη ἰ 086 .Ο ΑΓΘ Ὑγοϑὶς Βορᾶ- 
Γαΐ (θη 80 1708 ἕτοπι βιιοῖ 88 8Γ6 δ0]6 (0 ΓΤ 5} 
ἰπθὶ ροοὰ ρκυΐάδῃηοο.--- ον. 81. Ηδ ὙΠῸ Οοοπι68 
ΒΑΌΔΡΘΙΥ ἊΡ ἴο ἰδο χἰχιθουβηθβδ οὐ Θοά, δυὰ 
ἴγϑϑ δοϊζηον θάροβ Αἰμιβοὶῦ 88 συγ Ὀεΐογο ἱὶ, 
δηὰ βιι᾽θοοίβ Ηἰπι8ο 17 ἰο 1185 αυὐοηρὶπς βινοτγὰ ὮΥ 
σοπάοιμηΐηρ πἰπι86 17, δοίβ ἀἰβογθθγ, δπὰ δοοογά- 
πᾳ ἰο (86 πιΐηα δηὰ οουηβοὶ οὗ ἰμὸ Ηοὶγ 8 ρίτϊ!, 
ον ἰἰ 18 ΤᾺΓ ΙΏΟΓΘ ἰο]ογ Ὁ Ϊ6 0 Τρδῆδρο ΟἿΓ ΟὟΘ 
ο886 σῖϊὰ ΟΘοἀ Ββοϑογοίϊυ, βῃὰ ἰὸ ἰδ ἰο βδιιθ 
ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ, δῃὰ ον ὈθίοΓΟ Εἶτα Β6γθ, ἐμὴ ἰο Ὁθ 
ΘΧροβϑὰ ἰο ββδιὴθ γοῃὰοῦ ἴῃ ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ {86 88» 
κεοὶβ δηὰ οὗ 4}1 (μι6ὸ οἱδοί, δηὰ ἱβοσο ἱθουν Η]8 
οοπἀοπιηδίϊοθη. Α οουγοχίοα ΟἈγιθίϊππ Ἰυᾶζο 
ἈΠ ΒΟ] Γ Δ΄ οηο, δηὰ ἐγιιβίβ ποπο 1688 ἐπακ δἰτ86} 7. 
δυο δοὶ [πὰ ρτηθπὶ δἷδὸ ΟΣ 8 ἴῃ 8 [6 ἀοδίδ οὗ 
Ομγὶβὲ, ἰπ ἱ(μαῖ νγὸ υάρκο οὐγϑοῖνοβ 88 (086 ὙὙ80 
αγθ ἀοβοσνυθὰ 11κὸ αἀφϑίδ, γοὶ [ὉΣ μοί (89 
Ιογὰ μὲβ ἀϊθὰ, ἴῃ ογάοσς ἐμδὲὶ ννο, ἰΒβχουρα Ηἱΐδβ 
ἀοαῖμ, ἸΏΔῪ ἀΐο υπίο δίῃ δηὰ 1ἶντοὸ υπΐο στ ζυιθοῦϑ- 
Π088.. ΗΟΥ ΣΩΔΗΥ 8ἃ ὁη6 Μου]ὰ 110 ΒΙΣΟΔαΥ ἰῃ 
Β6]], ἱ αἀοἁ, ουί οὗὨ ΒΏΘΟΙ ΙΔΘΤΟΥ, δὰ ποὶ ἰδυρκδὶ 
δὲπι ἱπνουσὰ στοδί ἰγὶ θυ] οι] 

ἈΙΕΘΒΕ: ΥΕΒ. 178, [Ιῃ ἃ οῦσοι οὗ ΟἸσίδὲ 
μογα οὐκὶ ἰο ὈΘ τηϑιηϊΐοϑὺ δάνδηθο ἔγοπλ Υ6 ΔΓ 
ἴο γϑαᾶσ. ἴω ὑπὸ ργοβϑῃΐ σομβιλιαἰϊος οὐὗὁἁ ΟἸ τῖδι 8 
κίηράοτα, ἰπ το ΡΟΥΟΡ 18. 81}}} Ἰοῖϊ ἴο ἰδὸ 
ΔΙΟΙ ΘΏΘΙΩΥ͂ ἰο Ὀοίχαῦ, δὰ ἰὴ ἩΜοΒ οδιπαὶ 
ΒΟΟΌΣΙΥ, ἸΟΥΪΥ δὰ ἰθπι σι διὸ δὲ }} ρμοοὺ- 
αν ἰο τῆϑῃ, δοϊϊΐοηθ δηὰ οἷαϑδ αβιίλῃοί 008, 
{8 089 ἤγυϊ(β οὗ Βο}.-οστοϑὰ ορί πΐοῃδ, ΓΘ ἀπδνοὶά- 
ΔΌΪθ.0 ῬοΥθ 186 ἀἰδιϊποιΐοι. Ὀοδίνγθοι σῖοΒ δηὰ 
ΡΟΟΥ 8 8.1}} τηλϊηἰδϊποὰ ἴῃ ἐμ ομυγοι, ἔμοτὸ ἰΐ 
ΡΡΟΔΙΒ ΠΟ ΣΩΟΤΘ 88 ἰἱ ἀϊὰ ἴῃ 8 ὌΡΡΘΣ σμδίοθοσ 
οὔ τ8ο ὅγδι [νὰ Β Βυρρον.--ῦον. 28 . Το οὔ- 
ΒΟΡΥΘΠ6Ο ΟὔἴΠ0 ΠΟΤ Β ΒΌΡΡΟΥ [4118 ἰὼ Ὀοινοθῦ 
ὑνο ὑθστηϊπὶ---οὰ (06 ὁη6 δἰάθ, ἰμὸ πῖρμι ν᾿ 68 
ΟὟΥ Τογὰ 8 ογ ϊΣΥ ἰπίθγσοουτθο ἩΪ ἢ πὸ νου] 
Ἧ88 ὈΓΟΚΘῺ ΟΝ, πὰ οὐ ἐδ οἱπος Ηἰἷδ βοοοπὰ 
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θομαΐη, θη ΠῚ 88}8}} Ὀοσίη ἰο οαὺ δῃὰ ἀὐὶηῖκ 
ΔΙΘῪ ὙΓΓ ἢ ἶτη ἰη 18 Κἰπηχάοιι. [ὑ 18 ὑπο ΥΘ 6 
8 δρ60181 Ῥγου ϊϑίου Ι͂ῸΣ ἰμο86 Μὺὴι0, ποὺ δανΐης 
βοθ ἰἰπὶ γοὶ Ὀδ6]αν6.-- ον. 8]. Το Ἰυάγσο οῃ6- 
6] Γ, ἰο 6 ἡυάσοά ὃγ ἐἰι6 ἱογά, ἴο Ὀ6 οοπἀθιηποα 
αἰ (16 τον] δορδίλία 6 ἰγ06 δίδροδ, ᾿υδὺ 89 
ἰὰ Ματκ ἱσ--ῖο Ὀ9Ὸ βα!(οἃ πιὰ {86 84}1 οὗἩ ι68- 
ΥΘῺΪΥ αἰδοῖ 116, οΥΓ ἰ0ο Ὀ6Ὸ 8119 ὙΠ ἤγθ, ΟΥ ἴ0 
Ὁδ οαϑδ ἰπῖο ἴ86 ἅγο ν᾽ ἶο 58}8}} ποῖ Ὀ6 αασπομ θα, 

Ἠξευβνεα: γεν. 17. Ουἱὐ ἔτοπι ον ψοΥυϑ ρΙη 
οοπζτοραίίοπϑ ὑπ 6 70 ΟΥΟΥ ἀοραγὶ ἰμο086 ῬΘΓΒΟῚΒ 
τἶὸ ὅγο τΟΣγ86 ἔθ) ΏΘη (ΠΟῪ ΘΆΠ1Θ0--- ὈΟΥΒΟῺΒ 
ἭΠῸ μβανὸ Ὀ66Π ᾿ "“ἀοηοα δΔδὰ οπὈἰιογοαά ἀμχαὶπϑὶ 
ἐ8ὸ νοτὰ οὗ ὅυ. --- ἴον 19. Οοα᾽ 5 χογθσῃηπιθηΐ ἴῃ 
115 ποι]ὰ δἱτηϑ δ αἰβοϊοδίῃρ 6]] ἰπ 118 ἰγθ 
ἴοτιη, Ὀαΐ (19 15 Θνγὸν σοῃποοίθα ψ ΙΝ (μ6 φ]οτὶ- 
βοβίϊου οὗἩ τηδὲ ψΜ1ο} 18 σοοά--- ον. 21, Το 
Ββοϊίοδι ἐπί ηρ8 Δ΄Θ ῬΥΘΟΙΘΟΙΥ 8089 τ ΟΝ ΔΥ0 
Ἰηοδὲ ὀχροδοὰ ἰο ἀοβϑοσγδίἱοη---ὐ ογ. 22. Τδθ 
Ῥτγθβθηῆοο οὗ Οαοά δηὰ (9 βδῃοί ἐγ οὗ Ηἷβ ἐθρὶθ 
Οαζι ἴἰο ἱπΡΥΘ88 ΟΥ̓ΟΣΥ͂ 0η0 ΝΣ 8 86η80 οὗ 18 
Οὐ ΠΟΙ ΠΡΏΘΒΒ δπὰ οὗ ἴῃ9 ὙΔΏΪΥ οΥ͂ ΘΑΥΓΪΥῪ 
(ΐηξε---Ἄσ. 28, [ἢ ἐπαὶ ΡΙδοθ στ ῃθγο (ἢ 6 ἔγὶθηα- 
δδ}Ρ οὔ 92 6808 γβ 80 ὈΣ ΟΣΪΥ σοαυϊοα Ηρ Ββοί ὕὉ 
180 πιοηηουΐαὶ οὐὁἁἨ Ηἰ5 Ιοτϑ ; ἱπ ἐμαὶ Ρ͵δοθ ὙΏΘΣΘ 
Ηθ δυϊετοα Ηἷ8 ἔδαγίυ] ραβϑίοῃ ἀἰὰ Ηο οδίδ Ὁ 198 
ἐδδὶ ογτάϊ πδῆσο (του ἢ Ἡ Βῖο ἢ Ηθ ἱπιρατιοὰ Ηΐπ- 
ΒΓ τηοδὲ ᾿μΕἰτηδίοΥ ἰο Οἰ6Υ9.--- ον. 26. ΤῈ6 
[οτὰ βΒ δαρΡΡοΥ βου 4͵80 τ ούγοϑ ἰμ6 δυγ0 6χ- 
Ῥεοίδϊΐοα οὗ Ηΐβ8 ζαίυσο σοταΐπῃρ, δηὰ ὃ6 ἃ ἴΌγο- 
ἰδείο οὗἩ ἰῆ 6 ΒΟΑΥΘΗΪΥ ΒΌΡΡΟΙ.--- ον. 28. 118 
δαρρεῦ ἀδιηδπαᾶβ [9 τηοϑὶ θασποβὲ ργορδγαίΐου οὔὗὨ 
ταϊῃα, ἩὙΒΟΓΟΙΌΓΣΟ ἰὺ ὈΘοοϊμροίι ΟΥ̓ΟΣΥ ΟΠ γί ϑυδπ ἰὸ 
ΟΥΡΟΥΘΠΟΘ ΒΟΙῺΘ ΔΗΣΙΘΙΥ γαβροοίΐης ΒΙτηΒ6 1 ἃ 5 
(ὁὸ ἩΒΟΙΠΟΥ 6 15 Βοῃογίης μἷβ οΓὰ 88 δ οὐρδί. 
γεν, 29. Α ἀοϊονγϊογδίίου οὗ {᾿ὸ Ὠθατὺ ἴ8 0π6 Σ6- 
δ0}1 οὗἩἨ Ὁ ΠΥ σοτητη:οδί Ὲ.---Ὑο γ. 80. ἐμ6 
μνῶν ὙΘΘΚΏ 659 ἡ δ Ϊ6ἢ οὗἴο μοὶ ἰι6 ΠΡΡΟΣ 
δηὰ οΥ̓͂ υ8, 18 ἰῇ γϑνΐοιιβ ὙΔΥΒ8 ἃ δια [0 η οὗ 

ἸΏΟΓΆΪ ἀορΟΏΘΓΔΟΥ͂.---ὅ ον, 81. ΤῊ Θ ΠΟΤΘ ΒΟΥΟΤΟ ἃ 
ἸΏΔη ἷΒ ὍΡΟΙ ἰπιΒο ἢ, {8 9 ἸΠΟΙΘ Βρδυϊης ἰ8 αοἀ 
ἱονασὰ ἰὰ, ΤῸ ὃ Βραγίηρ οὗ δο] 18 ἴ0 'ποὺῦ 

Ἦ. Ρ. ΒΕΑΒΕΒ: ΥἘῈΒ, 17, μοτο ἐδο ζουπ- 

ἰαἰτβ οὗ σγδοο διὰ οἵ 1 ἴθ δτὸ βδοπίηρ, δα πθοσο 
ἐδ φσυθβίβ οὗ ἴπο [κμογὰ ἃγὸ ἰο θ6 πουγίβ)ιεὰ κπῃὰ 
Βισθησίμοηοα ψῖ|} Ηἰ8 Ὀοὰγ δηὰ Ὀ]οοά, ἴῃ οχάὰοῦ 
ὑμπαὺ ΓΠΔΟΥ ΤΠΔῪ Π5ΤΟῊ ἴῃ ἴουθ ἰονναγὰ ϑαο Οὐ Γ᾽ 
ΟΥ̓ 88 ΟὨγὶϑὶ μ85 Ἰονϑα {μθτὰ, {11.680 Ῥεορὶβ δδῃ 
ΠΘΥ͂ΘΡ 8.586: Ὁ]6 ΟὨΪΥ ἴ0 ΤΘΙΏΔΙῚΠ 85 ἐμὸν οτο θ6- 
ἴοσγϑ; ὑδμι86γ ΔΓΘ Οἰἰ) 6 ὈδίίοΓ ΟΥ̓ ΨΟΥΒΘ ΑΙἾΟΥ ἰἰ.---- 
γεν. 6. Ηον οδῃ ἔμ ἀοδί οὗ ΟἹ 1,ογὰ πιουθ 
(89 μεαγὶβ οὐ ὑμο8θ ψγ0 δαδίϊαδίο {μπθιμβοῖνοδ 
ΟὨΪΥ ἰ0 ΟΑΓΏΔΙ οοῃἰθηιϊίοηβ δηὰ 68} }γ δηογ- 
ἸΘλ87--- εν, 99. Ηρ εοδἰβ δπὰ ἀγίηϊκα Ἰαὰρ- 
τλϑηΐ ἰο δἰ μΒο] ἢ, ὙἢῸ ἀο68 ῃοὶ οδὲ δηὰ ασίηϊ 
Ὀϊ]οβδίπις ἰο πἰπιβο]. ὙΒΟΡΟΟσΟ Ἰοὺ ΘΥΟΥΥ͂ 0.6 
8690 ἰο ἱἰ, ἰδδὶ ἢ ἀοθϑβ οὶ οδὲ δηὰ ἀγίηϊς {896 
δυαρπιοπί οὗ ([)0 ἐτιρθῃϊοῦ δαὰ {μ6 ἀπ 6] ονίῃς. 

[Ὅλυγνιν. Υεπ. 80. Τῇ ἴα Ῥαυ}᾽Β (ἰπι|68 Δη οχὰϊ- 
ὭΔΓΥ δΌιι890 οὗ [Π0 ΞΌΡΡΟΙ δου]ὰ Κἰη]9 Ααοά᾽Β 
ταὶ δραϊπδὶ {86 ΟοΥὶ ἰδ η8, δὸ ὑμαὶ Ηδ ριη- 
15ῃ ἃ ἔοι (8 8 Βούθγοῖγ, νμδὶ οὐρμῦ πὸ ἰσ (Ὠΐηκς 
οὔ ἐμ βίδίϑ οὗ ἰδίῃρβ πον 7 806 ἰβγουςδοιὶ 
186 8016 οχίθαὶ οἵἩ ῬΟΡΘΤΣΥ͂, ποὶ τλοσοὶγ Βονγία 
Ῥτοίδηδιϊομβ οὗ (6 ϑρρεονγ, Ὀυὰὺ οὐθὴ βδ8ο0γῖ]6- 
Εἰουβ δοιηΐ μαι 08 βοὺ ὉΡ ἴπ (8 σοο. 1. 1 ἰ8 
Ῥγοβιϊιυϊοᾶ ἰο βῥέλν ἔμοτε (1 Τῖτι. 11, 8) δῃὰ πποῦ- 
ομδηᾶϊβθ. 2. [0 ἰδ πιδιτηθα ὈΥ ἰακίηρ ΔΊΔΥ 
86 οαρ. 8. ἰ ἰδ ομβδηροὰ ἱπίο δῃοίμοσ δδβρϑοὶ 
ὈΥ {86 συδβίομι οὗ ραγία Κίς ΒΟρΑΥ δι οΙΥ, σοΙμη)ὰ- 
πἷοη Ὀοΐης ἰδ ἀομθ ἅνναΥ. 4. ΝῸ οχρ]δπαϊΐοα 
8. αἴνϑη οὗ 86 τρϑδηΐπρ οὗ {86 ΒΔοΥδιηθπί, Ὀυΐ 8 
τυ Ὀ]᾽ης (μδὲ που]ὰ δοσογαὰ θοίίοΥ Ὑ{10} ἃ τηαρὶ- 
64] ἰησδηϊδίϊοη, ΟΣ ἰμ6 ἀσίοπί ὉΪ6 ΒδοσῖβοοΒ οὗ 
ὑμ6 Θομ. 1168 ἐμὰ πὶϊὰ ὑπὸ ᾿οΓα 8 ΒΌΡΡοσ. ὅ. 
1 18 δβϑοοίδι ϑὰ ψὶτἢ Δ ΘΠ 1688 ὨΌΠΌΘΡ οὗὁὨ οογ6- 
ΤΙ ΟἸπΐ68, ῬΔΥΓΥ ὑγἰνὶαὶ, δα ΡΑΥΓῪ Βυροσϑιλι ου8--- 
ἱποτοίοσο ροϊ]υϊης. 6. ΤΏΘΥΘ 8 (6 ἀἰΔὈο] 168] 
ἐπνθηϊΐοι οὗ βδουὶῆσο, νν Εἰ οἢ ΘΟμ ΔΙ ἢ 8 ᾿τη ΡΟ. 
ὈΪΑΘΡΉΘΤΩΥ͂ οἢ ἰδ ἀδδ1} οὗ Ομ γιϑί. 7. 118 δἰ 6ὰ 
ἴο ἱπίοχίσδίθ τϊβου Ὁ]6 θη Ὑἱ ΘΆΤΔ] σοηῆ- 
ἄθποο, ἡ 116 ἐμ ον Ῥσγαβοηὶ ἰΐ ἰο αοα 88 ἱγ ἰΐ ννουθ 
8 ὀχρίαἰΐοη, δα ὑπῖηκ ἰο ἀγῖνο οἱ Ἔνοσυ (πΐης 
ΒυΣία] ὉΥ {ἐπὶθ ομάσ, δηὰ ἐμαὶ ἰοο νυἱἰϊμουΐ 
δῖ δὰ σοροηίϑηοο. 8. Απ ἰΔο] ἱβ (μοσο δἀογχοὰ 
ἴῃ Ρ}]8σ6 οὗἩ Ομ γί. [ἢ δδογί, ὺ 8. 8116 πὶ 8}} 
Κὶ πᾶ οὗ Δθοταϊ δἰ] 0}8]. 

Ο Τῶε ελυτοῖ πὶ σεπεναῖ, απα ἰδέ Ῥοδδ6480} οὕ δριὶγίίμαϊ σὺ δ ἐπ ἐλεὶν τίσλί οεἰπιαία απα αρρἱἱοαίίοπ. 

παρ. ΧΙῚ]1--ΧΙΥ. 

1 δοδο κεἰ --- [Βοἷσ ρβτουπᾶ δῃὰᾶ εαἷπὶ δὴ ΘΏΟΘ ἴδοῖσ τ ἴῃ τϑιἱοϊ 688, 
ΒοΌΙΥ ἴο 189 οτβϑδηΐο οβδζδοῖοσς οὗ ἴπ9 ΟΒ υσοῦ. 

ΒΑ». ΧΙ]. 

Νον οοπδοσηΐηρ, Βρὶ τιῦπᾶ] σύ δ, Ὀτοίμγθη, 1 πουἹά ποὺ αν γοὰ ἱρπογδηῦ. 6 Κηον 
2 ἐμαὶ [πθη, ὅτε]; γ8 γοτὸ (ὑϑηύ]θβ, [γ8 ἯΟΓΘ] δαγγὶ θα ΔΎΘΥ͂ ἀπίο ἔμ689 ἀπηὉ 1Δ0]8, 
8 οὐϑῆ ἃ8 γ6 6 θά. ὙΒΟγοίοσΘ 1 ρὶγθ γοὰ ἰ9 ππαογείδηά, ἐπδῦ ὩὨῸ τηδὴ Βρϑδκίην 

ὈγΥ (μὲ ϑριτίῦ οΥὗὁἨ αοα οδ]]οὺ ἢ οβθυθ δοουγβοὰ [βαγβ, " Οὐτβοα 18 “6888: ᾿ἀνάϑεμα 
᾿ησοῦς],2 δοά ἐδμαέ ὩΟ πιδὴ δ} ΒΥ ὑδαὺ «6808 18 ὑπ6 ωμογὰ, [βγ “Ιμοσὰ “6808, Δυρίοσ 
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4 ᾿]ησοῦς] Ὀυὺ ὈΥ ὑμ0 Ηοὶγ αἸοβῦ. Νον ὑμογθ ἂῦὸ αἰνθγβί (168 οὐ μι, ὑαῦ (9 Βδτηθ 
δ ϑρίγιι. Απά ὑδογὸ δὸ ἀἰ βογθηοοθ οὗ δάμη ηἱβιγαίίοηβ, Ὀαΐῦ [πιϊηἰδίγ98 δηά, διαχονεῶν 
ὁ χαὶ] ὑπι6 βᾶπιθ οσὰ. Απὰ {ἢιθγθ δγθ ἀϊνθυβϑιῦθ8 οὐὗἨ ορογαίίουῃϑ, θυῦ ἰΐ 18 [ογὲ. θὰ 10 16, 
Ἴ ἴπδ. δηα7 186 βαῖὴο οὐδ τὶ που κϑί 4}} ἰὼ 4}}1.. Β αὖ (89 τωδῃὶ οβίδιϊοη οὗ ὑπ ϑρί γι 
8 ἰ8 γίνθα ο ΘΥΘΓΥ͂ Ἰηδη (0 ῥγοῖν Ὑ 088] [Π0Υ ϑοιλθ ῥγοδί, πρὸς τὸ συμφέρον] ἘῸΓ ἴο 

ΟὯΘ ἴ8 ρίνθῃ ἈὈΥ͂ 80 βρίγιῦ {86 ποτὰ οὗἉ πίβάοιῃ ; (0 δηοίμογ ὑμθ ποτὰ οὗ Κυον]δὰρθ 
9 ὉΥ [δοοοτάϊηρ ἴο, χατὰ] [86 βᾶπιθ ϑβρίγιῃ; [Βαὺ4, δὲ]" ΤῸ δηούμοῦ Γ} ἢ} ὈΥ [0.9 Βδ1)0 

ϑρίτῦ; ἴ΄0 δῃοῦδονῦ 86 ρἰ ἔνθ οὗ ὨθδΙηρ [ὨθΔ] 1 σδ, ἰαμάτων ὈΥ͂ (80 βαπιοῦ [ἴῃ (8.68 ΟὨΘ ἐν 
10 τῷ ἐνὶ] ϑρίνγιο; [Βαῦ, δὲ} Τὸ δηοίμον ἐμ πογκίησ οὗὨ τηΐγδοὶθβ ; ο δθοῦβονὺ Ῥσορίιθοῦ ; 

ἴο δηοίμοΓ ἀἰβοθγηΐῃρ' οὗ Βρὶ γἹ[8 ; 0 δηούμον ἀΐνόγς ἰτϊπἀβ οὗ ἰοησαθθ; [Ὀαύ, δὲ} ὕο δαοίμοῦ 
11 (6 ἰΙηἰοτγρτγοίαιϊοιῦ οὗ ἰοησαθ8 : Βα} 4}1} ὑπ686 πογκοί ἢ ὑμαῦ οὔθ δηὰ (ἢ 6 8ο᾽ίβδηνθ ϑριγι, 
12 ἀϊνίάϊηρ ἴο ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Ιδῃ ΒΘΥΘΓΔΙΪΥ 88 Ὧ6 ΜὙ{111. ΕΓ 88 86 ὈΟΑΥ͂ 18 οη6, δΔηἀ [γ60] μαῦ ἢ πηδηΥ 
ΘΙ Ρ6 18, δηὰ [ρυΐ, δὲ] 411 {Π6 πιθιθατβ Οὗ ὑμδῦὺ οὔϑδ [οηι. (μα οη6, ἐπδ. [86] Ὀοάγ, 

13 Ῥοίηρ [ΔἸ Βουρ ἢ] ὨΔΏΥ, ΔΓΘ Οη6 ὈΟΑΥ͂ : 80 8180 ἡ Οσὶϑὺ. Εον ὮΥ [Ἰπ| ἐν] οηθ ϑρί τις ἃγὸ [3180 
Ἴ6ΥΘ, χαὶ- ἐβαπτίσθη μεν} ἯΘ 8}} θαρίϊΖοὰ ἰηῦοῦ οηθ Ὀοάγ, τβϑύμοΥ τσ δέ Κ 6018 οὐ (θη :}68 
[Οτοοῖκβ, "λληνες σι ῃϑῦμοῦ τσ6 ὅς Ῥοπά οἵ ἔγθο ; δηὰ πδνθ Ὀθθῆ 8]} πιϑδὴβ (ὁ τίη ἰπίο 

14 [οηι. ἰηο75 οὔθ βρίγὶβ. Εὸν ὑμο ὈΟΥῪ [α]80, χαὶ] 18. ἤοὺ οὔθ τηϑπῖρθῦ, Ὀαὺ ΤΔΗΥ͂. 
1δ [δ 86 ἔοοὐ 88}}8}} βαύῦ, Βϑοϑαβο 1 δηὶ ηοὺ ἴΠ6 Πδηά, Γ δὶ ποὺ οὗὨ δ ὈΟΑΥ͂ ; 18 1Ὁὺ ὑΠ6γθ- 
10 ἴογο ποὺ οὗ {δ θοὰγῇ [10 18 ποῦ ὑμογοίοσο ποὺ οὗ ὑπ θοᾶγ]. Απὰ 1 (ἢ Θ᾽ 8}}8}} β8 γ, 

Βοοδυδο 1 δ ῃοῦ {10 606, [ Δι ποὺ οὗ {π6 Ὀοάγ ; ἰβ ἰὺ ὑβογοΐογο ηοῦ οὗἩ (89 Ὀοὰγ ἵ [Ἰὲ 
17 15 ποὺ ὑπογοΐογο ποὺ οὔ ὑπο Ῥοαυ]. {186 Ὑ80]9 ὈΟΑΥ͂ τῦέγα δὴ Θγ6, ΠΘΓΘ τσόγ6 ἢ. ἈΘΆΤ- 
18 ἱηρῦ [Ὁ 086 ὙἘ0]6 τσ6γ6 ὨΘΑΤΙ ΠΟ, ἩΪΔΘΙΘ τσόγ6 86 ΒΡ ἢ Βιαῦ ΠΟΥ͂ Βα (ὑοά βοΐ 
19 ὑμ6 πιθιρ 6.8 ΘΥΘΤΥ͂ ὁη6 οὗ ὕδαπι ἰὼ 1816 ΒΟΑΥ͂, 48 10 Βαϊ ἢ ρ]δαβοὰ ἃ. ἀπὰ [Βιϊ, δὲ] 
20 1 ΒΟΥ ΓΘ 811} Οῃ9 πιθιθοΣ, ΠΘΓΘ 0676 ὑ86 θοῦ Βιυϊΐ ΠΟῪ αγὸ δεν [Ἰηἀοοά, μὲν" 
2] ΤΩΔΩΥ͂ ΤἸΩΘΙΏὮΌΟΥΒ, γοῦ [οηι. γε} Ῥαὺ οὔθ ὈῬοάγ. ᾿Απὰ [Βυΐ, δὲ} [0 οΘγ6 οδῃποῖΐ ΒΆΥ͂ 

ἀηΐο ὑπ δδηά, 1 δῦ πὸ ἠθ6α οὗὨ [66 : ΠΟΡ δρδῖη ἴῃ6 Ποδὰ ἴο 86 ζει Ι δνθ ἢ0 
22 περᾶ οὗ γου. ΝΥ, τη} ὩοΥΘ 086 ΤΟΙ ΓΒ οὗἉ ὑ}}0 ὈΟΑΥ͂, ΜΔ Ϊοἢ βϑθῖλ ὕο 6 Το ΓῸ 
22 660 ]6. Δ΄Θ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ: Απα (μοβο ηιεπιδεγβ οὗ ἴδ Ὀοάγ, νοῦ τὸ μι η}κς ὕο Ἠ6 1688 

ΒΟΠΟΌΓΔΟΪΟ, ἀροη [ἀγουηά περιτίθεμεν} ὑἢ.089 Ὑ͵ὸ ὈΘΒΙΟῪ 00 δραπάἀδηῦ ΒΟΠΟῸΓ ; δηᾶ 
24. ΟἿΤ ὉΠΟΟΙΙΘΙΥ͂ ραγίδ ὮΔΥ͂Θ ἸΏΟΤΘ δραπάδηῦ ΘΟΙΩΘΙΙΠ088. ΕῸΓΣ ΟἿΓ ΘΟΙΠΘΙΥ ραγέξ ὮᾶΥΘ ΠΟ 

ῃρρά: μαῦ (ἀοὰ δαί ἰοιμρογθα [σοπιρ᾽πθά, συνεχέρασεν] {86 ῬΟΑΥ͂ ἰογχοίμαν, Βανῖης 
25 ρἴνϑῃ τοστὰ δρυηάδηξ μοηουΣ ἰο ὑμαὺ ραγέ Ὑ ἰσὶὶ ᾿Δοκοα "2 Ταῦ ὑμοτο βου ἃ 0 0 

ΒΟ δι ἴῃ 86 ὈοάΥ; μαὺ ἐδλαέ {86 τμϑῦο γΒ Βμου ἃ πᾶν ὑμ6 Βϑη9 σδσθ ΟΠη6 ἴοῦ 
26 δῃοίμβοῃ. Απηὰ σοῦ ῖἐ ΟῊ6 ὩΘΙΌΟΣ Βα ΟΣ, 4}1 (8.6 ται 6 18 βυδον τ τὰ 1Ὁ ; ΟΥ ΟὯΘ 
27 ἸΩΘ 6 Ὁ Ὅ6 Βοποιγθά, 8}} ὑδ8 τμϑτθογβ σο]οϊοο ὙΠῸ ἰ0. ΝΟῊ γὺ ἃγὸ (89 Ὀοὰγ οἔ 
28 ΟἸγίβύ, διὰ τηθαιθο 18 ἴῃ Ῥαγυ σαν [ΒΘ ΘΓΆ]Υ, ἐχ μέρους]. Απά Οαοἂ Βιδίἢ βοὺ βοζῃθ 

ἴῃ ὑ86 ομαγοῖ, πγβύ ἃροβί]θ8, Βθοοη δ Ὁ ῥγορ οίβ, ὑἐγά ἢ γ ὑθα ΘΟ 6 ΓΒ, αὐτου ὑμῦ τι ϊταο 68, 
{ποη16 [Δἴζοσ ὑδμαὺ, ἐεπείτα] γι θ οὗ ᾿θδ!ηρβ, 6108 [οὶ] ρίηρΒ, ἀντιλήψεις] σονοτημθηῶ 

29 [ρονθγ Ἰη 08, τυβερνή σεις: αἰγουβιυ198 οὗ ὑοσιιθ8. Χ44γ6 81 Δροβί!θβ ἵ ἀτε 8}} ργορῆθῶ 
80 “76 8] ὑθδο οι γ᾽ αγὰ 8}Ϊ πότκογβ οὗ τη ϊγλο] 68 ἢ Ηδνο 8]} {πὸ σἱ δ οὗ Ἀθδ]ηρ Υ ἀο 4]]} 
91 βρϑδὶῖς ψ τ τοΏρτι687 ἀ0 8]] ἰηίθγρσγοῦῖϊ Βαὶ οονϑῦ ϑδγῃθδίὶυ [ὍΘ ΖΘΔ]οῦΒ ἴοσ, ζηλδυτε] 
006 Ὀεδὺ [Βυροτῖοτ, χρείττονα "7 γ᾽ 8: δηὰ γοί [Ἰοσϑόύοσ, ἔτι] ΒΏΘΥ 1 προ γοὰ ἃ ΧρΟΓΘ 
ΘΧΟΘ] ιδηῦ ΨΑΥ [ὙΔΥ δοοοσζαϊηρ (0 ΘΧΟΘΙ]θη06, χαϑ᾽ ὑπερβολὴν]. 

1 γον. 2ῶ.---ἸΠο Ἄθο. Ἦλα ὅτι ἔθνη ἄο. Βηξ (πο οπιίβοίουῃ Ὀοΐἢ οἵ ὅτε δηὰ οὔ ὅτι [ζ.} τῇδ ὯὍθ ὀχρ᾽ δηθὰ ὮΥ ἐδὸ δέίϑαι 
φῆ οἢ λ8 πηϑδᾶθ ἴ0 ΓΘΙΊΟΥΘ ἔπ 6 ἀπδουϊυἷ ποὺ ἰὼ [δ9 ογἰχίμαὶ. [Ονίοεδαο)ι, ᾿αιολπιαπη (τὸ Ὠονονοῦ Ὀτδοκοῖσ ὅτε) 
Τλεπαρη δὰ Αἰοτνα οαϊ ὅτι, ὅτε Ὀοίογο ἔθνη πιἢ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. 1. Βίηε!". αὔυουΐξ δ0ὺ ουγδῖνϑα, τ ΠΕ Το Ἰαΐδγ), 
βαμί. Αοίῃ. (ο ἢ), Ασπὶ. βῖμν. δβῃὦ ὙΘΥΥ ΠὩΏΔΗΥ Θγθοκ δά [δἰ Ἑαΐΐοσο. ΤΏ δο. (101κ.}. το ἢ κίνοα ὅτι δίοβο οτος 
διδατε ἀπαὰ Ὀοΐοτο ἔθνη, ἰδ δηδίαἰηθὰ Ὁγ ΚΕ΄. Ο.. αὶ πυπιῦοῦ οἵ οπγαίνϑα, [89 ὄντ. (Ῥόμο}.) Οορί. Ατοῦ. (ἔγρ.), Οοσαπι. ΑἸθτοέ. 
Τὴ δἀδαϊ(ίοη ἴο Εἰ. ὅτι (Α]ΪοΠ6) 85 ἐπ [18 ἴανοῦ πὸ οομίοθ οὗἩ ἴμο ϑϊἀν. ΤὨϑυαϊξ. (οοπιῃ).) θδθλαδο. Οϑουπι. (οοταπι.) δὰ ΑπὉ- 
κυκίίπο Ο. Ρ. 7.) Το δυιμονίτ66 ἰἢ δυρροτί οἵ ὅτι ὅτε δἴο ἀδοίδίνο. 

ΒΥ͂οΓγ. 8... -ΤῊῆο ἴοοσ. δ8ὲ κυρίον Ἴηοουν, δηὰ δ4]|5δ0 ἀνάθημα ᾿Ιησοῦν. Τδο δοαί ΜΒ. Βαγνο (680 Ὠσπὴϑ ἴῃ [ἢ 9 ποπιϊπαῖῖνα. 
Σαολππαπη, Τιφοὴ, δυὰ Α ἵἴανου ἴα Ὠοϊηΐηδῖῖνο ἔοόστῃ, ποῖ ΟὨἿΥ Ὀφοθεθο ἴη6 οχίοτηαϊ δυϊπογίεαα (Α. Β. Ο. βέπαδιε. 
ουγείτοθ, δηὦ ἃ ποῦν οὗἉ γεσγδίουδ δηὰ Βδί "6 Γ8) δῦο οὐ ἐμποῖνγ κἰάθ, ὑθκὲξ Ὀοσδῦδο ἴπ 9 δος πδιϊνο [τε δοϑίμθ δὴ ουἱάθοϊ αἵ- 

ἐομιρὶ ἴο δυοίὰ [6 ογαξίο ἀϊγελεία. Α ἴον 488. ἰποϊοϊίωρ ἰ;9 Τπϊκαῖο ματὸ Ἴησ. ἴῃ [δ Οδεαίεῖνο, δηὰ Κυρ. Ἴησ. ἰπ 180 
δοουπαίγο. --Ο. ΡΟ. ΥΥ.] 

δ, οΣ, θ.--- Τρολεηον, αἴλοτ Β. 1. αἱ. αἴ. λα καὶ ὁ αὐτὸς θεὸς ὁ, Ὀπέ (δ ο Ἐοο. Βδ8 ὁ δὲ αὑτός ἐστι θεός. Βαΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ ἐμεῖο 
8 ἸἸΡΑΓΠΥ͂ υοΐτγοθη [6 ἴνγο ρῆγαδοδ ὁ αὐτὸς δά δΔηὰ ὁ δὲ αὐτός, Ὀπὲ ἐδ πηοκὶ ἀοοίεἶνο δ μου εἶ96 δΥΘ ἀχαίτοι ἐστι. [Ὑπὸ δα τος 
σου] ἱπιρῚῪ ὑπαὶ ἰ [4 ΠΑΡΑΙΥ Ῥοβαί Ὁ] 6 ἐμαὶ καὶ ὁ αὐτὸς δῃιοι] ἃ ἤν ὈΘοῚ δὴ δἰ ογαείοη ἴγοιῃ ὁ δὲ αὐτὸς, δὺο 86 ἴο σοὨ οττα 
ἴο πὸ ργονίουβ ῬΉΓΒΒΟΒ, Θδρϑοίδ! } πῆθη ἴὴ9 ταί οὗ [Ππο66 Ρῆγαθοο (τὸ δὲ αὐτὸ) τουιαίηθ πηςμδηροὰ; δηὲ πὶ ὄστι. Ἰνοῖτις 
τοδηὶ ΓΡΒΤΙΥ δραγίοπα, τ γον δἰ Οδ δ᾽ ἀου θὲ οΥὐὸῦ (ἢ 9 ππμοἷο τοαάϊηρ. ὙΤ μοπε ἐἶο ὥστι Πονγουον. ὁ δὲ αὐτὸς δδν ἴτ᾽ διρ- 
ΡηΓΓΓΑ. Καὶ. ἴ,. Βίπαῖι., [πὸ 118]. Υα]κ. ὅγε. (ὈοΓἢ), βη ἃ. δῃὰ βδουθσγωὶ οἵ ἴη 6 τοῖς βαίμοῖα.--Ο. Ρ. ἯΙ 

[4 ὙοΥ. 9.-- Π6 ἢγει δὲ ἰν οὐ οἂ Ὁγ Β. Ὁ. Ε. Ῥ. α. Βίπαϊ:. [πο Τία]. ὙῊ]κ. Βγγ. (Ροδοδ.) ΟἹοιι. Οτἶς. Ἐπ. δπᾶ ἴμο Τ,δὲ. 
ἙΔΙΠ όσα. Ὀαΐ [τ [5 ἰῃδογίϑά ὉΥ Α. Ο. Ὁ. (2 δοὰ 34 δηΔ) Κὶ. 1,. Βίπαῖι. (84 μδῃ 4) πιδῆγ ουτοίνοο, ἐμο Οορί. θαμίά. ὅγσ. (Ἰαἴετ) 
ΑΤΆΝ.. (Ῥηγ.}) ϑδ!4αν. δηα ὨρδΟΪΥ Α}} {π9 Οὑθοκ δι Ποτα.- -Οὶ Ρ. ὙΥ. 

ἜΨεγ. 9. -Ἴλιο δα. Ἰα6 αὐτῷ ἱπδιριι οἵ ἐνὶ Ο]] ονίπρς Α. Β. [δ ουγεοῖτοα, ἐθο Ψαϊκ. Ὁ άγπι. δᾶ 6 σοπαίἀθγΑ 16 παπεῖον 
οΥΤ1ν6 Πα ἐἴη ΒαΓἢθτα.) Βα ἘΠ 6 αὐτῷ ὙΓᾺΝ βιι Ὀδι{π|θὰ βὸ 4 ἴο ςουίοτπι ἴο [ὴ9 ργοοφι τς οἰαῦθοα. [1 48 πιόνγοτος ἴος ἰς ἢ, 
Ἰὸ, κ. α. Κι. Βἰμαῖ!. ἐ9 βγγ. (Ὀ0[}), Οορέ. ΟἸθαι. ΟὩγγο. Τιϑοὰὶ.--Ο, Ρ. ΥΥ7.] 
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ὕῪ} ;. 10.--Ἴὰ ὁροἢ ο686 ἐπ πμοϊ) δὲ ΟΟΟΌΥΒ ἰη νοτ, 10, δϑΘοῦιο κοοὰ ΜΆΒ, δἵὸ ἐοιιηὰ ἐο οὐἱϊ ἱξ, θαΐ ἐ1ὸ σοί! οὗ δυο Γ- 
ἐϊν ἴα ὀοεϊ δα !]γ ἰῃ 116 ὥλνοτι.--ΟὉ. Ρ. Ἢ. 

ΤΎΣς 
] 

10.--αολημανοα ᾽Δ86 διερμηνεία, ὈπῈ ἐξ ἴα ηὐὲ 5668 19} 17 πυθδίαίηοα. [Αἰ γα {μ|ΠῈ15 ἐξ ἃ πὶ δία ο οσσαδίοσθαὰ ὈΥ 
ἰδ ὑγοοδάϊης δὲ. Το βαυοιδηϊλίνο ἐρμηνεαία οσσατθ ομδθ διδΐίη ἴῃ ἐμὲὶβ ορίοι!ο (χίν. 26). Ὀυῖ ἴ..ὃ6 νογὺ δ} }ν ἰδλεον ἐμ9 
ἴσται οἵ διερμηνεύω (χὶϊ. δῦ; χίγν. ὅ, 18, 27, 28). Ἡδθηοθ ροσὴρθ ἴ86 σμδμο. Α. ἢ. (1δὲ δημά, ψ Ὡ]ο ἢ 8]δὺ 

γλωσσὼν) ἮμΥθ διερμένια; Β. 109 οὐκἱξ ἄλλῳ δὲ ἐρμ. γλωσσῶν; ἂἀπὰ Ὁ. Ὁ. (τὰ πὰ) ΒΕ. Ε. Θ. Κ. 1, Αγ διερμηνεία γέ 
Βία. δηὰ 186 ΟἿΟΟΚ μεμοῖν ἰιᾶνγυ ἑρμηνεία.---Ο. Ρ. Υ7.} 

85 οοηΐοδ- 

δον. 12.- -κδο. δὲ τὸν ἑνὸς αἴγζοῦ σώματος, Ὀπὶ ἀρυίΐϊποῖ (ἢ τιοσί ἀδοϊδὶγο δη τ ποσὶ 1986. 
δος. 13.--ὀο. [28 αἰς ἐν πνεῦμα, ὑαὶ εἰς ἰα Βοὶ 8 61} σπδίαί ποά. 1ἴ νὰ8 ον  ἀΘ ΕἾῪ οσοδδίοῃθα ὮΥ {πο γοὶ τϑῃ}- 

ἴον οἵ ἐδο ϑοπίθῃσθ. Τὲμι6 γορὶ 
δαγθ: Δςεογάϊην 
{τ 1ἢ οὐ πίιμουϊ εἰς) ἰπδίοθδα οἵ πνεῦμα. δηὰ 
οἵ 1 

πόμα ἐποτίσθημεν οτἱσὶ παϊοὰ ἰη δ διϊοπρὶ ἴ0 πρϑίκο [6 ἸΘδ Ὠἰ Ὠμ πιοσὸ δου άθηὶΐ, (ΜΝ γοΓ 
84 ἰδ βοηδο οὕ ἰὴ 9 ἬΟΓΙΪ8 νΣτὰ8 πιδήθ ἴο τοΐοσ ἴὸ 1.6 ον 

ωὠτίσθημεν (δροΐζοη δΔοοογύϊης ἴο ἢ  ὑδᾶχὸ οὗ [89 ἀσγοοκο οὔ ερέϊδηη) ἰπδίυδὰ 
8 ΒΌρΡρΟΥΓ οΥἩ Ὡοῖ, ΒΡΓΠῚ Ὁ ἴπὸ γοδαϊηρ πόμα 

“ν. Ἐδο γοαδίῃᾷ ἐν πνεῦμα ἐποτίσ. ἰδ δυδιαι πο ὉΥ Β. Ο. Ὁ. Ε΄. Βίπα[β. δοπιο οορίοβ οὐ 9 α]χαῖθ, Ὁ [Π9 γγ. 
{πη Οορί. σοςἢ. Αοῖἢ. δηὰ τηοσΐ οὗ 1ηὴ6 Οτοθὶς τ γίογθ. [08 

ἸΎδ, Ὁ--Α. ΟΌ, Ὁ. (2ὰ δηὰ 84 μαηὰ) Ἐ. Ρ. 6. Κὶ. Ι,. βἴπλι!ς. Βανο μὲν, δηὰ ἰξ ἰδ βορ 
οἵ ἐποτίσ. Α. ἢμ8 τα χὰ ἐσμεν.-ΟΟ ΡΥ. 

ὉΥ Τἰδολεπαον  δυὰ Αἰποναᾶ ; Ὀυὲ 
πὶν οὐ ἰοὰ Ὁγ Β. Ὁ. (181 απ), ἔττο συ γείνοο, (ἢ 9 ἀοϊὶο δηὰ Αὐρβηοίίῃθ.--Ο. ΡΟῪ 

Ἷ γόος, Τιβολεπάον. 
6τ8.--Ο. Ρ.Ἐ,.] 

. 2 
ἢ δυὰ Αγυτά ἰηπδοξῖ δὸ, (οἰ υπίος Β. Ὁ. Κ. 1... βίπαιε. 9 Κ'γχ. (ΡμλϊοΣ.) σοί. ἀπά ποεῖ οἵ 1} 

ΜΒ Ύογ. 24.---  αοληκαπη 88 ὑστερουμένῳ πἰιΐ Α. Β. Ὁ. (Βιπαΐξ. 17, ΒΤ, 67, Μοϊοξ. (ἢ ἘΡΡΙ ἤότακθο. ΝΘΕΓΙ͂Υ 81} ἐπ 
γεϊβοαϊ πίη ΜΒ5Β. ἤαγτο ὑστεροῦντι. [Β Ὧ85 τι περισσοτέρον δοὺς [ποϊοαὰ οἵ περ. ὃ. τιμήν.--Ὁ, 

[ γον. 28.--Ὦ. Ε. α. 1,.. Βίπαϊ δ. δυνὰ ἃ ΠΌΣΩΟΣ οὗ γογβίουθ ἀπὰ αΐποση ᾶνο σχίσματα, Ὀπὶ τῃ0 Ργορομπάθζγαμποορ οἴ δ ΠΟΥ Υ 
" ι ΑΥοζ οἵ σχίσμα.--Ο. ΡΥ. 

ἴον, 26.--- Σαολτεαπη Ὠ88 ἃ τι, Ὀπὲ ὨΪδ ΔΙ Ποτ [168 ἀΓὸ ποὶ δτιδοϊοηῖ. [ὙΠ᾿ τος ἂν ἰδ οσυ θὰ ὈΥ Α. δπὰ Οτὶς., δπὰ (89 
δδδοινὰ ὉΥ Δ. Β. δίπαιϊ!ῖ. ΤῊ ουἱάθησο ἴοῦ ἔποη 19 δυπσπάκηΐϊ.--Ο. Ρ. ΥΥ.] 

δ Υαος, Ζ1.--όοῖθο Μ88. πανθ ; Δέενεν 
Ἰ6 Υον. 23.---Πῆδο. Πῶ8 διτα. Το ποὶρχῃςξ οὗ δυϊποῦγίγ ἰα ἰὴ ἴανοσ οὗ ἔπειτα. 

ιοτὸ ὑδυδΐ ότι, διὰ [π6 Θ ΕἾ ΓΟ Οὔλίϑεϊοῃ οὗ [89 ποτὰ ἩΠῚΟΝ ΘΟΏ)6 ΓΟΒροσίδ]0 
οὔθ εδίδιορυε.--Ο. ΡΥ. 

. Τὶ τδϑ δὴ οΥΤῸΥ οὗ δοπ)0 ΤΓΔΏΘΟΓ ΟΓ ΟΣ ὥΌΤΩ ποῖ πῃ ἀοτείδπάϊηᾳ ἐκ μέρους. 
[«ἱ γα ἰπΐη κα ἴπὸ θα. αὶ σογγϑοιϊίοη ἴο 8 

3. ΘΟ, 8 δἰϊϑοιρὶ ἴο [ΠΓΟῪ 61} ἑηἴ0 

ἼΤΎ(ς:. ππέκ κενά, δορὰ οἴποτα οὐδ μείζονα πίίι Α. Β. Ο. [Β]η6]1.. οἸϑνυοῦ οὐγδίνοα, (Ὧ0 δποίθης Εν (Ροθο}.) δῃά 
Ῥατθδρα 1060 δῖον ὅγυ. Αδίῃ. δά βοπιὸ θγοοῖς Βαϊῆογθ]; Ὀυΐ ἴπ6 θο. 88 κρείττονα ὙΠ|0]) ΜΟΥΘΓ ρΓοίογθ. 

ὍὯ6 τη166 Ὀδοδ890 κρείττονα Βοοιησὰ Πρ] δαδδηΐ, Δ. οὐ δΔοσοπηῖϊ οὗ Οδδρ. χὶ, 18 δηὰ χὶν, ὃ. ΠΗΟΝ ἂν 
ΒΟΊΤΟΥ͂ΟΣ ἀχγοθ ἩΠῊ ΤἘἰδοποηάογί ἐμαὶ διὸ ποσῶς οἵ ον άθηοθ ἰθ ἴῃ ἔα νοῦ οὗ μείζονα.--Ο. ῬΑ Ὺ. 

δὴ 
οοὲ 

ἘΧΕΘΟΣΓΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[“Τὸ δποϊθηῦ ρσορμοίβ μδὰ οἱοαυῖν Ῥχοαϊοίοα 
ἰδδὶ (6 Μοδϑίδηϊΐο ροσὶοα βου] 6 δἰἰεπά βα ὈΥ 
8 ΓΘΙΠΔΓΚΔΌ]6 οἴαδίου οὗ ἐλ Ηογ ρί σι (9 06] 11. 
28). Ουν Μοτά, Ὀοΐοτο Ηἰβ οσυοϊῆχίοπ, ρῥγοπιϊβοά 
ἰο βεπὰ 6 (οι οτί ον, 80 18 ὑπ Ηο]Υ αδοβί, ἰο 
ἰβείτυοὶ δὰ συϊάο ΗἰΒ Ομυτοῖὶ (Φοδηῃ χὶν.). Απὰ 
δον Ηἰβ8 χσοϑυγγοοϊΐοη Ηρ βαϊὰ ἰο ΗΪ8 ἀϊδβοΐ }68, 
ἜΤ 686 δ᾽ σΠΒ 8118}} ΤΟ] ον ὑμοῖὰ {μαὲ Ὀ6] θυ. [ἢ 
ΤΥ πϑίηθ 8Β8)}48}} (Π6Ὺ οδϑί, οιἱἱ ἀ67118.; ὑῃ 67 88}}8}} 
ΒροΔΧ ΜΠ πῖον ΟΠ ριι6Β; ὑπ6} Β88]] ἰδῖκ6 ὮΡ Β6Υ- 
Ῥεπίβ: δπὰ ἰἱε πον ἀσὶηῖκς ΔῺΥ ἀράν ἰίηρ, 1ἰ 
888}} ποὶ Βατί Ποῖα ; {μ6γ 888]}} [ν βϑδπὰβ ου τῃ9 
δἴεκ, δηὰ ΠΟΥ͂ 8.1Ὰ}} σθοουου ̓ (Ματκ χυὶΐ. 17, 18). 
Αὐὰ ᾿ταοαϊαίοὶγ Ὀοΐοτο ΗΒ δϑοοπβίοη Ηρ βδαὶὰ ἰὸ 
ἴδε ἀϊβο 1 0165, ““ὙΥ8 8118}} θ6 θαρυϊχοὰ τι τὰ {86 ΗΟΙΥ 
ΟμΒοϑὲ ποῖ Ἰηϑν ἀδΥϑ θη ο0᾽ (Δοίβ '. δ). Αο- 
ΘΟΡἀΪηΚἾγ, οὐ ἴδ ἀλν οὗ Ῥοπίοοοϑιί, ὑπ θ80 Ῥ͵ο- 
Ἰΐθε8 δὰ Ῥγορθμ ΘΟ 08 Ὑ6ΙΘ 116 ΥΔ}Ὺ 00]8]]6α. 
ἴμο ρϑου τὶ γ οΟὗἁὨἩἨ (80 ποὺ αἀἰβρθηβαίίΐοῃ ὁο;- 
δἰδίο, ἔπ ὑπ ἢγβί ρῖδοθ, ἴῃ (86 ζοιθγαὶ αἰ αβ᾽οα 
οὔ ἰμ.89 ρσὶ 58. ΤΉΟΥ ΟΥΘ ποί σοπῆποα ἰὸ ΔῺΥ 
0060 οἶδε οὗ ἰῃ6 Ρϑορῖὶθ, Ὀυΐ οχίομαρα ἰο δ]} 
εἶδαϑεβ---- τὰ 816 δῃηα ἔδιμδ]θ, γουσης δπὰ οἷὰ ; απὰ 
Βοσορ Ϊγ, ἴῃ [Ὧ9 ἩΟΠαοΡΓῸ] ἀἰγουβὶιΥ οὗὨἨ {8:686 Βυ- 
Ῥοτιδίυσαὶ οπαοντθηίθ. ὕπάορ οἱγουμαβίδη668 
80 ΕΧ ΓΟ  ἀἴπατΥ, ἰΐ 88 ὑπανοϊἀλὉ]9 ἰπαὺ ΠΔΩΥ 
ἀϊδογάουβ δου] δζὶβθ. ϑβόζὴθ τπθὰ που]ὰ οἸδί πὶ 
ἴο Ὀ6 ἴδ6 οσρᾷϑηβ οὗ {6 ϑρ᾽σὶῖ, το τ γο ἀοϊυἀοά 
Οὐ ἱπιροδίογθ; βοῦιθ ψουἹὰ 06 ἀἰδβδαιϊβῆθα στὴ 
()6 κἰἴ18 ἰοῦ δον δα γχοοοϊνοα, δηὰ ΘΩΥΥ͂ 
ἴδοδα βοτὰ ὑπ 00 τορδγάρθα 88 τηοόσο ΕἸ ΖὮΪΥ ἴα- 
τογοὰ; οἰδοσγα νουϊὰ 6 ἰηδαίοα, δὰ τλκο δῃ 
οαἰοηίλ ἰοῦ 8 αἰ ΒρΙδΥ οΥ̓͂ ὑμῖν οχ δου αἰ ΤΥ ρον - 
Εσβ; δηά ἰπ (πὸ ριιὉ]1} 6 δββθι Ὁ]1685 1Ὁ ταϊχῦ ὈΘ6 6χ- 
Ῥεοίεά δαί {86 σγοδίεθι οοη υδίοη σου δγ80 
ἴτοτα 80 ΤΩΒΌΥ ρουβοὴ8 Ὀοΐηρ ἀδβίτουβ ἰ0 Θχθγοΐβθ 
ἰδεῖν αἴῆα δ {Π6 βαπιθ ἐΐπιθΘιυ ΤῸ {86 οογγϑοίΐοι 
οὔ ἰδ.ο ουἶΐα, 411 οὗ νι ϊοδ "πὰ τπιδηΐοβίοα ἐμ - 
εεἶνοα ἴθ {86 Ομ ΤΟΝ οὗἩ Οογίηί, (μ6 Αροδὶϊο ἀ6- 
ΤΟΙ 65 (8185 δηὰ (0 ἱγοὸ [Ὁ] οί οδδρίοσε.᾽; 
ἨονακΊ]. 
εκ. 1-3. Ἠΐ8 ἱπϑίσαοίίοπβ ἴῃ τομβαγὰ ἰοὸ βρὶ- 
τ] καἰ 8, ΘΒροθοΐδ}]γ ἴῃ χορασὰ ἰοὸ βυο ἀἰ8- 

ΘΥῪ Ῥγουαγ ἃ 

ΘΟΌΥΒΘΒ 8ἃ8 ῬὈτΤοσοΘαρα ἤἔγοτῃ ἰδ βρ6014] ἸὩδι6Π606 
οὗ {86 ϑὅξρἰσιι, Ῥδὺ] ἱπίσοάμυ 68 ὮΥ ἃ βἰαἰθιμοπὶ οὗ 
86 σὨϊοΥ ἰοκοη ὈΥ γ᾽ Βΐο ΔΩΥ ζοπυΐπο βρί 8] 
αἰΐοσδ0Θ ΤΏΔΥ 6 Κπονπ, υἷζ., “16 δοκῃονς- 
Ἰοάὰρςιπιθεὶ οὗ 968ὺ8 88 [οτὰ. ὙΠΟίμοΣ 6 δὰ 
Ὀ66Π ῬΑΓ ΓΙ ΟΌΪΔΙΪΥ αὐ οβίλομ θα οὁα {118 ροϊῃΐ, 88 ἴῃ 
{86 ἰμβίβποοβ τῃθηἰοηθα Υἱΐ, 1 δηά υἱϊϊ. 1, [πὰ 
Ὑ ΪΘΝ ἃγῸ ὉΥ ΒΟΙηὴΘ Βιρροβοὰ ἰοὸ Ὀ6 σοπιϊπυρα 
ΒΟΓΟ; ΟΥ ὙὙΒΘΙΒΟΥ {Π18 18 (86 Βοοοπὰ οὗὨ (89 Ῥοϊηΐβ 
αἰἸυάοα ἰο ἴῃ χὶ. 16, σοποθγηΐης τ ἰσἢ 6 δὰ 
μοατὰ,] 18 ὑποορίδἰῃ. Αὐ ΔῺΥ σχϑαΐθ, ψηδὺ δ9 18 
ἸδοΥΐπρ ἴὸΣ 18 {8 6 ΤΟΙΟΥἃ] οὗ δΌυ 868 Ἡ ΟῚ δὰ 
ογορὶ ἰμίο {80 αἀἰἀδοίλοα] δηὰ Ἰγυῖσαὶ ρογίοπβ οὗ 
Ὀἱνίπμθ νουβηῖρ, οοσαβίομοα ὈΥ ἰποβο οχίγδογαϊ- 
ΠΑΓΡΥ͂ ΡΒ ΘΠΟΙΏΘη8 (ΘΟΏΡ. χὶν.). “Τὸ ΟοΥ 8 η8 
Βανΐηκς ἰυτηθὰ δϑϊάθ ἔγοιῃη 8 μὶαΐῃ, ῥγϑοίϊ δ] 
Ομνἰβιϊαπὶίγ, 6 τΘ οι ριουΐπο ὑμ6 γι οὗ {89 
ϑρί γι πὶ Βουὶ χορατὰ ἰο ομυγοῦ οαϊβοδίίοη, ρΡυΐ- 
ἀπ (80 ρφγοδίοδὺ σ]ὰθ οἱ πα ῖγ χηοβί βί σι Κὶς 
ἤοαίαγοβ, ἂμ ρῥυϊζίης τοοϑὲ βυοῖ 85 ὝΟΥΟ Ὀοδῖ 
σα]ου]αίοα ἰο ᾿ΙΏΡΓΘΟΒΒ 89 Β6η868. Ηδσδποο Ῥαδυὶ 
[610 οοῃδίγαϊποά ἰο ἰπδίχαοσί ὑπο ἴῃ {πὸ ἐἰγὰο οηὰ 
πὰ Υἱχὰῦ 180 οὗἩ ἱμεβὸ αἱ δ, δὰ ἰὸ τὰ πο ὰ 
Ἀμαϊηδὺ οοηΐουπαϊης 8. σΟΠΌ]Π6 ἘΕΡΝΕ ΟΝ 2... 
ἔβπ σαὶ οχοϊίθιηθηὶ,᾽ " ΝΈΑΝΡΕΒ. ΤΉ 686 ΔΌ568 
ἰᾶγο, νι πουὺ σοοὰ γχοϑβοῦ, Ὀ66Ὼ Ραὶ ἰῃ ΘΟΠΠΘ66- 
ιἰοα τὶν ὑμ6 Ῥδγίγ αἰνίβϑίομβ δὖ (ον πίν, τη 6ῃ- 
ἐἰοποὰ ἴῃ οἰδρ. ἱ. Βδὺῦ δηὰ ΒΒ Οίζου σθοκοη 
{8086 ὍἘΟ Ῥγορμοδίοα διίποπς ἰμ6 19Ὸ]]ΟΥΟΥΒ οὗ 
Ῥϑυΐϊ, δὰ ἰπο89 βρϑακίης νψῖἢ ΓΟὩ 68 διροης 
(86 ΤΟ]]ονγοσΒ οὗἩ Ῥαίοσ ; ψ πο Θά ηθ τορασὰβ τῆθ 
Ἰαΐίίοῦ 88 Αἰοχαπάσγί πο ἰαπαιΐοϑ οὗ (9 ΘΟ μγῖβι- 
γῬαγίυ.- - ον οοποθσηΐμᾳ δβρίσγίταδὶ Ὁ 1} 6.8. 
--τῶν πνευματικῶν ἰδ ἰο 6 οοῃδίχιοι 89 
ΠΘΌΓΟΓ, δοσογάϊηρ ἰο {Π6 Δπδῖορυ οὗ χὶν. 1; διά 
ἷθ ποὺ ἰο 6 ἱπίογρτοίθὰ μβοϊϑὶν οὗ ἰὴ αἰ οἵ 
ἰοῆσυοθ [88 Β11]ν., ἀθ  οἰίθ, ϑίϑῃ] 6 γ}, ΘΟΠΘΘΓΏ- 
ἴηᾳς Βο Ὧ6 18 ποὺ ΠΟΙ͂ Βρϑακίῃρ, Θχο υδί γον ; 
αὶ οὗὨ 8βρ᾽ εἴτα] {πἰπ 8 σΘΏΘΓΆΙ]Υ, ἱ. 6., οὗὨ Β}0}} οἷς- 
ἔδοἰβ ἃ8 ψοῦθ ψγουρηὶ Ὀγ (86 Ηογ αμδοβί, νΒε- 
(ΠΟΥ ΟΥ̓ ΏΔΥΥ ζτδσοβ δηὰ υἱγίιθϑ, ΟΥΎ ΒΌΡΟΓΠδία- 
ΤᾺ] Ῥβοποιηθῃα ργοσοραϊηρς ἴγοτῃ Ηΐτ δηα Ὀθ]οηρ- 
ἵπς πὶ μη Πὶ8 βρθοσο. Ὑβαὶ 18 βαϊὰ ἴῃ χῖν. 87 
[ἴὸ τ ΐοὰ ατοί., Ηδπι., Ἰοοἶκο, 8146], ταϊρἣς 
ΒΘΘΠι ἰο0 βιιϑίαϊη ἢ 6 ΤΩ ΒΟῸ] ἢ 6 ΘΟ ΒΓ ΟΠ 6 ΓΘ, 
πιδκίης (86 ΟΣ ΔΡΡΙΥ ἴἰο ἰηϑρίτοιὶ Ῥϑύβοῃϑ ἕἰῃ 
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ἄθῃοΥΔ)] (πνεῦμα ἔχοντες), οΥὁἨ 1080 δροαϊκίηρ νὴ ἱἢ 
ἰοηζιι68 (γλώσσαις λαλοῦντες). Ῥτονϊ ἀθαὰ ἐπ Οονίη- 
ἐἰαὴ8 δὰ Ὀθοὴ ψομὺ ἰο αἀρβίρῃδιθ ὑμθηλ 6806- 
οἰ ΑἸ ὉΥ {μ18 ἴοτὰ. Βαΐ [16 ργβἀοιαΐηδηιν γοῦογ- 
6ῃ66 ἰβ, ὁ; ἐμὸ ψζοΐο, ἰο {89 Ῥῃθηοίμθηοι ἰἰβο] 
(οορ. νοῦ. 81; χῖν, 1, 89); δηὰ ἰο γϑβίσὶοσί ἴἰ ἰὸ 
016 αἶα88 οὗ ῬΘΥϑθΟῚΒ 18 ἀοιηδηαθα ποι 0. ὉΥ [86 
ΔΙ]υβίοι ἴο ἀυτ 1018 ἴῃ νοῦ. 2, ποῦ ὈῪ ἰδθ ἀΥῖδε 
οὔ (86 πιοὶθ Ῥδγαρταρ, Μ᾽ δΙΟὮ δίιη8 (0 σοτγϑοὶ 
(0 οχοοββῖτο δϑιϊτηδίϊοη οὗ ἐπεὶ ρσΙΣί.----ὈΣΘΊΒΣΘΩ, 
1 νουἹἱᾶ ποῖ Βανθ γοῦ ἱβῃοζσααῖ.---Ο ΟΡ. οὁἢ 
χ. 1. Ηοθ Βογὸ αἰνϑϑ ἔμβῆὶ 0 πὑπαογβίδηα Ὀοίδ {πὸ 
Βυ͵]εοὺ οὗ 8 ἱπβίγισίοπ8, δα 8180 (μδέ ὑπὸ γ 
ποοραρὰ οἱ ἰοπιαϑοὺ γοβρϑοίϊηρ ἐμ παίυγο, οΥἱ- 
κἴι, σου δηὰ 80 οὗ ἰμ680 ορογδίζοῃβ οὗ (6 
ϑρίσγιι, Τὸ 18 πδσοοΒΒΙ ἐγ 9 Ροΐπὲβ ἱῃ {}6 70] ν- 
ἴῃς Υοχ86, ΠΟΣΘ 6 τοι ἀ8 ἴμ6 ΟοΥπίίδη 6οῃ- 
γοῦίβ (γΒο ἰογπιθά (86 τηαΐῃ οαγ οὗἁὨ ἰμὸ Ομ ΣΟ Ἀ) 
οὗ ἱποῖν ἤουτπ ον θα θη βἰδ.6---ὦ δϑίαίθ οὗ ἵἱποχρο- 
Υἶθῃθο ἰῃ τοραγὰ (9 ἰμθ τονοϊδίΐου οὗ ἰδμο 1ἰνίπηρ 
Οοὰ δοὰ ὑμὸ ϑ'ρ σι 8 ἰηδυθηῆσοδ, δὰ οὗ 8. ὈΠπὰ 
Ῥαβδίνὶἰυ ἴῃ τοὶ! σίου ἐπίῃ 98---ἃ δίαίθ τ ΒΟ ἀἶ8- 
υδ)ὶὶβοα ὑπ πὶ ἔῸΣ δ δοουγείο ἡυἀρηηοπὶ τοβροοί- 
ἴῃς 680 ὨΘῊ ΘΧΡΟΥΘΠΟΘδ, ὉΠ]688 ΘΑΓΟΙ ΠΥ ἰη- 
βἰγυοίθα. ΒΌΓΖΟΡ βῖίδιθϑ ἰμ9 δοῃηῃθοίΐζου {μΠ 08: 
εἰ86 ρονγοῦ ἡ ϊο  ὁΠμ00 πη διιθηοοα γοι 45 θα ἢ ὴ 
18 ΒΟΥ ὈτΟΐζ ἢ : δηοίμον ἰπ ἔθη [88 ΠΟῪ Ρουγοὰ 
186} ἔογἢ}! ἀροὸπ γου, οὗ ψμϊοῖ γοὰ ΔΥῸ τηϑὰθ 
ΔΊΓΑΓΘ ὈΥ {1686 αἰ [8 οὗ {86 ρίειι. Απά πον, Ὀ6 
ἀι αηδεογβίοοά, ἐμαὶ (8 ϑιρ᾽ τὶ μ48 χρὰ δηὰ πυπϊ- 
ΌΡΙΩ ῬγροΒοϑ δηᾶ βίρηβ, δηὰ ἀοδθβ ποί βοδίίοσ ἰΐ- 
86}7 ἰὴ ἃ νδγίοιυ οὗ ἀἰβοογἀδηὶ σοϊδίΐοη8 δῃηὰ βοχ- 
Υἱοθ8 ΒΟὮ ἃ8 γοι 019 ἱπνοϊνϑαὰ ἴῃ δηὰ ἐἢ9 ἀΐ8- 
ὑγϑοί οῃ8 οὗἨἩ  Βοα  ομΐβηι. Τ}16 Ομ ΔΌΣΑΪΩσ σΟΠΙΣΘ 
οΥ̓͂ ΑἸ] δρ᾽ εἰϊ 4} ΟΡ γι 008 18 79 6888.--- ὁ Ἰζουν 
τῆ δῦ 61 .---ἰὰ (μ6 Ὀ6ϑύ δι  ου (168 (Π9 τοδάϊης 
ἷβ ὅτε ὅτε, ἰδαί ωέη. 1ῇ πὸ δάἀορὶ (μἷθ, τ 
τηυϑδί οἰ 6 ̓ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 .δηδοοϊ αἴμοη ΘΓ, οἡ (6 
δδϑυτιρίϊΐοῃ ἰμδὺ αὐΐοῦ τυ ὅτε, τολόη, Ῥδὰ] 
Ἰοϑὺ β'ζεὺ οὗ (πὸ ὅ τε, ἐλαί, ἀπά ργοσοθαοὰ ἀϊ τοῖν 
αὶ τὴ ὑπὸ [Ὁ] οί; νογὰβ ἴῃ σοπηθοίΐοη τ ἢ ὅ τ ε, 
τσλξη; 80 ἰμαῦ {6 σοπβίγυοίΐοη νου] Ὀ6---) 
Ἰκπονν ἴ88ὶ ΒΘ γ86 νσϑῖθ Θϑης 168, οδσ- 
το αὐσῶν ἴο ἁπιιῦὺ ἰᾶο0]8 δα γὸ νγϑσο 164.--- 
(ὡς ἂν ἤγεσϑε, Ἡ ΟΓΘ ἴΒς ἂν Ἰπαϊσαίο8 τὲ οταϊ.- 
ΠΑΥΪΥ ὨΒΡΡΘΏΒ; δοΙαρ. αδδοῖο ἴ., Ρ. 166). Ον, 
ψὶὰ ΒΟ ρκοΙ, γγὸ Π]ΔΥ σοηδίγυθ ἰδ ὡς ἂν, 85 ἴῃ 2 
Οοτίηιΐδ8 χ. 9, ΌΥ ἑαπφιαπηι, φμαδὶ, ας { τοότο, 
(08 βοίιοπϊης ἴῃ 6 Βίγοηῃρ ὀχργοβϑβίοῃ ἤγεσϑ ε, 
τσεγὲ ἱεα,  ϊοἢ ποιϊὰ ὑπο 6 ἰλῖκθη ἴῃ σοηῃθο- 
(ἰοὰ τὶ ὅτι, ἐλαί, Ἀ8 ἰδ) 6 ρῬγϑάϊσδίο οὗὨἩἨ {6 πηδΐῃ 
οἰαυδο; Ὑ81|Ὸ ἀπαγόμενοι Μου]ὰ σοτῃθ ἴῃ 88 
8, Β:16 ᾳυα)  βοδίίϊοη, ᾿ἀἰοδίϊηρ ὑπαὶ (ΠΟΥ βυδογοα 
ΚΠ ΘΒ ῖν 8 0 Ὀ6 8 1.6. [Ι͂π (118 6889 {86 Β6ῃ- 
ἰθηθθ ψουϊὰά γχοδὰ -- ἰδὲ γο, ὙΠ γ86 ΜΟΥΘ 
Οθμθ]68, νογθ ἰῃ ἃ ἸΏΔΉΠΟΣΡ ἰοὰ ΔΙΔΥ (0 ἀπ 
14,5." --ἰ ΑἸζογὰ ΒΌρΡροβο8 δὴ 6} }0 815 οὗ τόν χρό- 
μον, ἐλ {πι6, ΜὮ1]16 ὅτε υἱγί ΔΙ ἀγτοὺρ8 ΑΥΔΥῪ 88 8 
Ῥαγὶ οὗ {μ6 ἔογπιυϊα, οἷδατε ὅτι, 4. ἅ., "Υγ8 Υθ- 
ΤΉΘΤῺ ὈΘΤ ἰἢ6 {{π|0 ὙΠ ΘΠ γ8 γγ670᾽]. ΑἹ 4}1 ουθηΐβ, 
86 ποτὰ ἤγεσϑε [816 ΠΘΡΘ ΘΧΡΤΕΒΒ6Β ἐπ τηαΐῃ 
Ροϊπί ἰο νι ΐοἢ π6 ψψου]ὰ 68}} δἰζθη 9} πα σαίθβ 
ἃ ῬΟΥΨΟΓ ἔογοὶρῃ (ὁ ὁπ 68 ΟὟἸ ΘΟηδοϊοι δ 861{-46- 
ον πδίϊου, τοίου 1 Ὅὸ ἐδδὶ οὗὨ ἃ, ὈΪϊπα δαί δυ- 
δἰ88π), ΟΥ οὗ Βοπὶθ ἱτῃριδο οὗ παίυγο ποί 88 γοί 
ΟΥ̓ΘΡσΪο Ὦν ψΠδ 18 ἰγαὶν Ὀϊνῖπο, ΟΡ ούθη οὗἉ ἀ6- 
Ἰηοηἶΐδο ἰμῃδθθηοο. ΤῺ ᾿δϑὲ δρῦϑαθβ Ἐ6}} τσὶ 
Υἱἱἱ. δ; χ, 20; ΕΡΆ. 1ΐ. 2, δπὰ οδὴ 6 δβϑυιϊηθϑὰ ἴο 
οο-Οχὶδὺ Στ ἢ ὉΠ πὰ Θη  υθδ8πὶ δηα πα γΓΆ] ἱτὰ- 
Ῥυ]86. Τὸ ἰμιδζίῃηθ ΔΩΥ ΣΘίογθηοο ἰο ἐπ ὈΠ πάλης 

ἰπηἥμσθποθ οὗ Ῥγϊϑδίογαῦί πψου]ὰ Βδγϊγ ἀο, οἷ ποςὶ 
{0γ8 Ῥἃ48 ὙΘΥῪ 11{{|6 οὗἁ (8 Δρρασζϑηὶ ἰῃ (86 χεο]]- 
βῖοῃ οὗ ἐμο ἀγϑεῖβ ἴῃ ἐμ οχργοδβϑίοῃ, ἁ π αγ 6- 
μενοι, δεῖηρ οαγγίεα αἰὐοαν, 6 Δτα ποὺ ἰοὸ ΒΌΡ- 
ῬΟΒ6 ΔὴγΥ μυγαιϊνο δ] δίοπ, Οἱ ΠΡ 85 ἴ0 ἃ ΘΓ ηλἷ- 
ὯΔ] ᾿ἰοὰ ἰο ὀχϑουίζομ, ΟΥ̓ ἰο0 ἃ υἱοϊϊπι τοὶ ΙΒ ΗΓΥ 
ἀταρροὰ ἰο ἰμὸ δ᾽ δυραίον, ἐμ ΟΥΘΌΥ βηονίπς (89 
νὴ ΟΥ̓] ΘΒΒΏ 655 ΟΥ (86 ἈΠ] οἰκί 685 Οὗ 9 ββοσγίδοο. Γ᾿ 
18 πού ἰο {πὶ8 (δὶ ὑπὸ οοῃίοχὺ Ροϊπίδ, Ὀὰὶ Σέ ΒοΥ 
ἰο {μ6 τοϑδά 688 νι (}} το {Π6Υ Δ᾽] οννοα ἐπ τ- 
ΒΟΙγ 8 ἴο Ὀθ Ἰοὰ δδἀθ ἤγομι {86 χροὶ ἱπίο (89 
ΜΓΟΏ ὙΔΥ---ἃ Τηδ ὁ ἩΠῚΘΣ ποοάρὰ ποί ἴοὺ 6 
αἰγ οὐ δἰδί θὰ πὰ {πὸ οσοπίοχί, Ὀὰΐ ἩΔ16Β 1168 ἐπ 
(8:0 ΥΘΥῪ πδίυγο οὗ δα 6886, 88 [ὴ9 ΑΡοΒί]9 Χθ- 
ζαγαὰβ ἰΐ, δὰ 88 86 ἰθ80}1608 {8086 ΒΟ Β6 ἴῃ- 
διγυοίοα ἰο Τοχανὰ ἰΐ. 80 ἐδ ἰϑστὰ ἰ8 υδοα δ]δὸ 
ἀπ οἰδδϑὶο τυϊΐοσα (σον. Ραβδοιο ἴ., Ρ. 292). 
Το 140}]5 ἐο 080 Δ]ατα δπὰ ἰθρ]οβ ἰΠ6Ὺ ῬΤΟΓΘ 
19, τρίβον (0 βδογΐῆοθ, ΟΥ̓ 10 ῬΓΔΥ, ΟΥ ἴο 60ῃ- 
810, δγὸ ἑοσιηθὰ ἄφωνα, υοἱοοῖδδα, ἀμπιὸ (οΘΟτΡ. 
ΗδΌ. ἰὶ. 18:0.; Ῥβ. οχυ. ὃ; οσχσχχυ. 16) ἴῃ δοπίγωβίι 
αὶ (806 Ἰἰνίης αοὰ γῆο γόνθα]δ ΗΒ] ὉΥ 
ποτά, δηὰ ἱμβσουρ Ηΐ8 ρὶτὶὶ τ ρατγίβ ἰ06 νἹΩ οὗ 
Βρθδκίηρ ἱπ ῬΤΟΡΒΘΟΥ.--Ὄ Βοζϑέοτσο --- Ἂ., βυΐϊ!. 
ΔΌΪΥ ἰο ὑμποὶν ποοϑδϑί(θβ. [Ι͂ἢ ογάὰορ ἰμδὲ ὑδμῸῪ 
ΤΑΥ͂ ἴοΓΠ 8 οογτϑοῖ ῥπαρτιηθηὶ πὰ χοϊδίϊοι ἰὸ ἐδ9 
ϑρὶ γι 8. ΟΡΟΥ δ ίο 8, ΘΒρ ΘΟ Δ }}Ὺ ἰῃ τοϊαιΐοι ἴἰο υἱ- 
ἰοΣϑ 668 Ῥγοσθοαϊηρ ἴγοιῃ ἐμπὶ8 ΒΟΌΓΟΘ, ἢ6 χίνοδ 
(6 πὶ ἐπ 8 οἰοῦ ἰοκοη οὗἩ δΒροαϊκίηρ ὈΥ 186 ΗοΪγ 
αδοβὺ; διὰ ἢγβί, πορξαίίνου,---ο τὰ8ιι δρ68ς- 
ἱὴρ Ὁν ἴπ6 βρ»ίτ τ οὗ Θοᾶ καὶῖδ, 'οπταϑᾶ ἐδ 
7 6818 .᾽---ἰ 4., ΒΡοΔΙεῖηρ ἱπ (6 ϑρίγιυ ἀχοϊυάθ 
8}1 ουγδίηρ οὗ 9688; Βοῆσθ, ΟΣ ἐμπὲὶβ ἰδ κε 8 
Ῥΐδοθ, ἔβοσο σὴ ὍΘ ΠΟ βροακίῃρ ἱπ {πΠ6 ριὶτι; 
ποχί ροβι ἑν οὶγ,--- 0 ΣΏΒΠ 185 ΔὉ]6 ἴο Βα. . “᾿οτὰᾶ 
ὅοδυπ,᾽ αν ἰπ Ὁἢ86 ἙἘΟΙν Βρίτ. .-- Τὴο 
οοπἔρββιοι οὗ 96818 88 Ι,ογὰ 18 ἰο 6 διίτὶ θαϊοὰ ἴὸ 
(16 Ηοὶγ ϑρ᾽τι 88 1.18 δουγοθ, βὶπ6θ οπὶν πὶ Ηϊπι 
8 Βασὴ ἃ {πῖπρ Ῥοϑβί Ὁ190 (δορ. 1 Φοδπ ἵν. 2 δ... 
Τὰ αἰδιϊποίΐοα οί τοῦ (ἢ6 ἰοχὶ ΒΕΓ δηὰ ἰδεῖ ἰδ 
ΨΦοη, δοσοοσάϊης ἰο Βοηκεὶ, 18 [μὲ 80} ΓὈΓ 8} 68 
ἃ ἱ0Κοη οὗ ἰμ6 ἔτι ἱῃβρί Γαι ἴοη 88 δρδῖπδιὶ 180 
Βοδίβοα ; Ὀυΐ Φοῖη, 88 δραῖϊπβί [8180 Ῥγορδοῖδ. 
ΤῊ6 οχργοβδίοη “"ἷη ἐπΠὸ ϑρίτγὶ!,᾽ ἐν πνεύματι 
(οοπιρ. Μαίίι. χχὶϊ. 48; Ματκ χὶϊ. 86) ἡπάϊοαίϊθβ 
(6 σοηϑβοϊουβ δχοσοΐδθ οὗ ΟἿΓΡ 186] 1168 ἰπ ἰδ9 
οἸ]οιηοηί οὗὨ ἰ.Ὸ ϑρ1γ1|1-ἃ ἱπογοῦρῃ ροσνδαϊηρ οὗ 
ὑπ 80} ὉΥ {89 ϑρίτὶε ἴῃ (Π6 δοὺ οὗ βδρϑαϊκκίπα. 
«᾿Ανάϑεμα᾽ Ἰησοῖν, απαίλεηκα υει8, 18 δπι ΟΣ ΌΓΘΒΒΙΟΣ 
οὔ (9 ἔδπαί σαὶ γοῤϑοίΐοη οὗἨἩ ΟὨτἰδί, ΒΟ ἢ 85 τηῖϊρσδὶ 
ΟΟΟῸΡ ἰῃ πιοπιθηΐβ οὗ ἀοΥ ] 8 οχοϊἰθεηοῆϊ ἐπ 96 8 
οΟΥΓ Βοδίμοη, Ανάϑεμα, ἴῃ 118 οΥἱ κ᾽] δἰ σι ἢ οδιϊον, 
8 ἐι:6 βδη 88 ἀνάϑημα, απν ἰλίπο ἀευοίεα; Ὁαὶϊ ἰἐ 
8 ΘΒρϑοΐδὶ)ν υβοὰ ἢ ἃ Ὀδα δ6ῆ86, ἀδηοίϊηῃ ς ἐμὲ 
μοὶ 18 ἀονοίοα ἰο ἀδδίιγυοίΐοη ὈΥ αοα, 708ὲ 119 

ΟἽΗ ἰκ (δο Ο. Τ., διὰ δασογ διθοηρς ἰδ Βο- 

ΤΩΆΠΒ, ἴη ἐδὸ βυπδροριο ἰΐ ἀοκὶρηδίοὰ (δδὲ 
ΨΏΙΘῚ μψὰβ ἀοομθα ἴἰο αἱΐοσ δ χϑοιτ ἢ ΘΒ [10 9 
Βοῆοθ ἰΐ8 πιρϑῃΐϊηρ ᾿ἰἴ8 δοουγχβοα." ΝΕΑΧΡΕΕ. 
“ΗΘ βαύβ8, ποὺ Ολγίδί, ἩΒῖσῆ ἰθσῖὰ ἀθδί σηδίεβ 

ἰδ οΒῆοο, δῃὰ 1β ἱῃ: 8016 Τῃη ΘΑ ΒΌΓΟ ὑπ οὈ͵οοὶ οὗ 
δΑλ(ἢ, αὶ ὡέδωδ, [86 ῬΘΙΒΟΠΔΙ Πδηη0 ἀοδὶ κπδίϊπα 
ἰδ ἰδίογο81] Ῥοσϑοῦ ψθοδΘ 116 8 τηϑίῖον οὗ 
ἴσοι. ΤΏ ουτβο δηα (Π6 ΘΟἢ ἔδββίοη ΔΓῸ ἴῃ ἐμ ὲΒ ὙΔΥ 
ΓᾺΡ θοροῦ ᾽7. 786 1ᾶθ8 (πΠδὲ ἴῃ ἰδ Ἰαίζον οἴδιβθ 
1 τῶβ Ῥ80}᾽ 8 ἰηἰδηίίΐοα ἰο δυο οοηϊοσηρί ἔγοις 
ἰοδθ βροακὶπς ψῖς ἢ ἰοριθ8, 15 ἃ στοῦπα] 688 δ9- 
Βυτηρίΐοι, δίησθ Ὡ0 ἴγϑδοθ οὗ δυο σοπίθῃρί ἈΡ- 

ἐΡΘαγβ; δπᾷ ἰὲ Ὀ6ΙοΩ 8 νἱ} 0119 ΣΙ ΤΑΤΎ ΒΌΡΡΟ- 
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δἰΐοα ἰδαὺ ἣθ ὮΟΙΘ δα ΘΒρΘΟΐΔΠΥ ἰπ τϊπὰ ἐδ 6 
εἶτ οὗ ἰοῆσαθβ. ἴπ 8 Βά. Μουὸσ βδγϑ: “1 18 
Ῥοϑϑὶ ὉΪ9 ἐδαὶ δπιὶὰ {μ9 γαγίοι δ ἴΌΓδ δὰ θύθῃ 
αἰδιοτιῖθη8 οὗ βρί για) αἀϊβοουσθο δί Οουΐδίῃ, 
Ῥυ "6 ΟΡΊ ΒΟ ΤΩΔῪ δγθ νδγὶοὰ 88 ἰοὸ γιὸ δου ά 
ὍΘ ΡΓΟΡΟΡΙΥ τοραγάθα 88 6 Βρθδον οὗ ἰμ9 ϑρὶ- 
τἰϊ, δά μῸο πο. Ονὸν δξαϊηδὶ 2}} δι  ΓΆΓΥ, 
διῃ ὉΠ 908 δπα 6χοϊαδὶνο ἡαἀριηθηίδ ὁ τ ΐ8 ροϊπὶ 
6 Αροβί]θ Ὄσρσθ8868 Εἰπι99} {16 πιοῦὸ ΤΟΡΟΙΟΪΥ͂ 
ἰλὸ Ὀγοδάθν ΒΘ στρϑὶςοβ ὑπὸ δρϑοὶῆο δρῇ!οσο οὗ 8ρὶ- 
τίϊυδ] ἀἰβοοῦγβο ἰ0 δρρϑδσ, δῃὰ {89 ἤϊοτθ Βἰ ΠΙΡΙΥ͂ 
δηὰ ἀοδηϊ ον μ9 ἰδ γ8 ἀονη 1(8 Βροοὶϊῆο οἶα τδο- 
ἰογίβι6." Τὰ οχργοβδδῖοθ ““δηδίμβοιὴωδ “6808 
ΙΔΔΥ͂ Ὁ6 ἰΔΘἢ ΟΙΙΒΟΡ 858 ἃ Ἡ1ΒῺ, “θὲ Εἶτῃ ὈΘ 8η8- 
{πο),᾽ ΟΥ 88 ἃ ἀδοϊδγδιίου : “ἢδ ἰβ δηδί δῇ," 
108 τοΐοστίης ἰο ἴδ [Δα ἐμαὶ Η6 δβυβοτοῦ ἀθδαί ἢ 
ὍΡΟΙ ἰδ 6 ΟΥΟΒΒ 88 ὁ0ῃ6 δοσυγδοὰ (οοηρ. ΟδΔ]. 11]. 
18). Ὑμ6ὰ ἰὲ ψου]ὰ Θβϑϑη }}} ἀχτοο τὶ (86 
ἰθύτα 6 ὉὈΪΔΒΡΘΩΙΘ᾽᾽᾽ ἴῃ Αοἰδ χχυΐϊ. 11. Τ86 6οη- 
ἰγαϑδί τ ῖκἢ 018 οχίσοιῃμθ οὗ ὑπ ο]ϊοῦ 18 αίνθῃ ἴῃ 
[50 Κογ-νοτὰ οὗὨ 1410}} ““Φ 6508 18 Κοτὰ,᾽ ὙΒοτοὶπ 
(0 Μοββ᾽ διϑὶρ οὗ ΨΦε6δ8 18 δοϊςῃον)οῦκοά, δηὰ 
ἰδδὲ ἰο0ὺ 88 8 ἀἰηὶ ἀϊνίηθ (οομιρ. Βομι. Σ. 9). 
"ΠΕ οομπΐθεϑίοι ἱποῖυ 68 (6 δοϊκηον)οάρσιηθης 

Ηὁ 5 ἰσυὶν αἀοἀ δμὰ ἰγὰ]γ δη. δὶ {19 
ΑΡΟΒ1]6 588 18, ἰδὲ πὸ τϑῃ 68} τη {μἷ8 80- 
Κηον]οαρπιοπί, Ὀὺὶ ὉΥ ἰμ6 Ηοὶγ αμουὶ. Τὶ οἴ 
δοῦγΒθ ἀο98 ἢοἢ τη68} ὑπαὶ πὸ 056 68 υἱΐογ (Π)680 
ψογὰβ ππ1688 ὑη 6 Βροϑοΐὶδὶ Ὀἱνίμο ἰηθυθῃοο: 
πὲ 16 πιθϑῃ8 ἰμδί πῸ ὁπ6 685 ἐγ ὈσΘΙϊονο δηά 
ΟΡΘΕΪν οοηΐοδβ ἐμδὲ Φοβὺβ 18 ἀοα τπιδηϊίοδὲ ἴῃ [89 
βθθῖι, ἈΠ1658 ΒΘ 18 Θ] ζ οποά ὃγ ἐμ ϑρ τὶς οἵ αοἀ. 
ΤὨΪ8 18 ΡΓθοΐδοὶν δαί ουν Ιογὰ Ηἰπιβοὶ Υ βαϊὰ τ ἤθη 
ῬΘΙοΡ δομπΐοϑεδοα Ηΐπὶ ἐο 6 ἐδ6 ϑοη οὗ ἀοά. 
“Β]ο55θα γί δου, Κίπιοι ΒασἼομᾶ ; ἴὸΣ 68} δπὰ 
Ὀϊοοά παι ποὺ τουθδ]ϑὰ ἴξ ὑπο (66, Ὀὰΐ τγ Εδ- 
Ἰδοῦ τῶο 18 πη Βοδυρη,, Μαίι. χνὶ. 17. ΒΟΡΘΕ 

Υκε. 4-1. Ηδ Βοσὸ ΘῃΓο᾽Β ὈΡΟῚ (86 ΣΏΟΓΘ ἀ6 
πἰΐδ οχροδίϊϊου οὗ μὶδ βυ δ]θοί. ΑδΡ μΒανίης ρῬσο- 
δοῃίοα ἃ ἐστι ἰοδἰ οὗ ἃ βοπυΐϊῃθ αἰΐογδηοθ ὈΥ͂ (19 
δρὶ τὶς, 6 Ροϊπίβ ἰο 186 αἰγὶ οὗἩἨ {πὸ δρ!γ 8 
ΟΡΕΓΔΙΙΟΏΒ, ἘΥΒΙΘὮ γοῖ ΘΟΏΥΘΥΘ ἴο0 016 6πὰ, 6Υ6 8 
88 {Π6 0 81] δνϑ Ὀαΐ 009 δοίιδεΐπρ ῥυϊποῖρ]θ. ΤῈ 
δύνδηοθ ἰπ ἷβ δσρβυιϊηθηΐ, ΟΥ ῬΟΥΒΔΡΒ, 8180, ἰδ 9 
οομίτασδὲ Ὀοίπνθοθη ἰδ9 Αἰγθσηῖίν ἢ9 18 δοοαί ἰὸ 
ΒροΔκ οὗὁἨ νυ 16 ὁ ἔυπάδτηθηίδ) Ομ αγδοίου δι ἷὸ 
Ἰηθῃϊλομοα ἴῃ ΥΟΥ. 8, 8 ἀδῃποίδα ὉΥ 84 Ἔέ.---Βαϊ 
ἴποσχθ δχζϑ ἀἱδισι πο 8. --- ΒΥ διαιρέσεις 18 
Ἰροδΐ οἰ μον αἀἐδισιδιιίίοπα (Θορ. διαιροῦν νον. 11) 
οἷν χοῦ ἃ τλδῖκο (815 οἶδαβο ἱπιρὶγ (μαι ὁπ6 αἰ 
Δ ᾿τρδαγίθα ἰ0 006 ΡΘΥΒΟΩ, δὰ ϑῃοίθοῦ ἰο δῃ- 
οἰδδῖ; ΟΥ αἰἰδίποίίοπδ, αἰσεγοίίίεα (ΘΟ. Βοτα. χἰϊΐ. 
θ, χαρίσματα διάφορα). Βοῖδ τοπάοσίημϑ διωουπὶ 
ἴο δϑοιι! ἰδ βῶὴθ ἱἐδίηρ. ΤᾺΘ ΓΌΤΊΔΟΓ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
Ὑΐοἢ οαρσλὺ ἰο Ὀ6 ργϑέεγγοα οἡ δοοουπὶ οἵ νον. 1], 
ἵπνοΐνεβ ὑπὸ Ἰαϊίοσ. [7818 ὀχργοθβίου 1Β σορϑαίοα 
ἴθσοθ (1π|68 ἴπ οοππϑοίΐοη Ὑἱτ ἔμγοο αἰ ογθης 
οἰαδϑον οὔ οὈ]θοίϑ--- χαρίσματα, διακονίαι, ενεργήματα, 
ΒΟΥΘΓΘΙΙΥ Τοπάογοὰ σίδ, πιῤπιδίγίεβ, ορεταίϊοη8]. 
Βυὶ υηδὺ 8τὸ γὸ (0 ὑπάογβίδπα ὈΥ͂ ἐθ86 ἰθυτηβῦ 
ΜΌΘΟΝ 186 δβᾶπηθ ἰπίπρῦ 85 ἱμβουρῃ ὑπο ΟὨγἱβϑιΐδὴ 
νἱτίῃοβ, οὗἁὨἍ τ 16 ἢ 6 ΒΡΟΘΚΒ αὐΐοσ ψϑγὰβ, Το σο 60Ὲ- 
ἰοιιρ διε ἔγοιια ἔσο αἰδογοηὶ Ῥοΐηὶβ οὗ υἱοῦ; 
ἤτϑί, 88 σί [8 οὗ αἀἰνίηθ σγϑ6θ, 88 οἰ σπιθηΐβ οὗ [ῃ6 
πδνν ἸΣο νυν Ὠϊο, τὶ 4}} 118 ναυιθὰ σαρβϑοϊ 168, 18 
τοραϊπιοα ὃν ἰπ6 ἱπάπο!ξ[οης Βδρὶτὶς οὐὗὁὨἩἨ αοά : 8β6- 
ἙΟὨαΙν, δ.8 παϊη! Β ΓἼ68,--- ἸΏ, 6. 8 ΟΥ̓ Σῃδ γα ἢ8. ὈΥ͂ 
ψεϊοἶν ΟἿ Θ᾽ ΙΗΘΙΠΌΘΙ σομί τὶ Ὀυ 68 (0 {16 χοοὰ οὗ Δῃ- 
ΟἾΟΥ: ΟΥ΄Ὰ, 88 Ιθυοῦ Βηγ8, ΒΟΥ ΟἾ ΣΙ δὲ 18 
βοτυοά---- ἐπαῖ βαῖηο ΠοΤὰ ἰο ΒΒ οτη Βουυΐο6 ἰβ [808 
Σομάἀογοα,᾽᾽ --- ΟΒΙΧΑΓΣΥ [0 Π6 ΔΙΔΙΟΩΥ οὗὨ λ6 οὐδ ῦ 

οἰδαθοδ; ἰδίγαϊγ, 88 οἴοοίβ ἱπ σοῦ {π9 οἰ 
τπιδηϊΐοδὲ ἐμ οὶν οὐδοίθηου ἢ 
οοπά δπὰ ἰδίγὰ ο᾽688θ8 δῦοὸ βυρογζαϊηδίθα ἰοὸ {116 
ἔγο---ἰς ΒΟΥΥΪΟΟΘ᾽ ἃπαὰ ““οροσχδίϊοηβ᾽᾿᾽᾿ Ὀοὶηρ [80 
ἵνὸ οδασδοίου δίϊο ΤΌΣΤῚΒ ἴῃ ὙΔΙΘΒ [86 “αΙδδ᾽; 
δῖο οχοχοϊδοὰ, δηὰ ἰπ 16 ἢ {8086 ΘΣχ Ὀ1ὺ {ἢ θ.- 
ΒΕΙΥ68, οἱΖ., ΔΒ ϑογυΐξεδ ἰτι ἰποἷγ γο]δίύϊου ἰο ΟὨτὶδί, 
δὰ 88 
ἩΠΘΙΒΟΣ Τα Γδοι] Ὁ ΟΥ ποὶ ῦ (ΜΟΥ ).---ΟΥ ἀ068 
186 Αροϑβέ]θ δὶ υ.ὰϑ ἴὸ νασίουβ βοτὶβ οὗ 86 δ ἐσ 18 
ΟΡοΥδίίοηΒ, ΒΌΘὮ ΔΣΘ δίζοΓ ΓΒ ῬΑΥ ΓΟ ΪΔΥῪ ΒρΡ6- 
οἰδοά ἱπ νον. 8 ἢ. ---δὸ μοῦ ὉΥ “κἰ8᾽᾽ ννὸ δύο ἰὸ 
Ὁπαογβίδηά "{μ6 νοτγὰ οὗ νιβάοτῃ δῃὰ οὗ Κπον- 
Ἰοάζο, ῬΓΟΡΒΘΟΥ, αἀἴνοῦβ Κὶ πὰβ οὗἨ ἰοηραθ8,᾽" δηὰ 
9 σΘΡΘὈ}} 1168 Ὀοϊοπαίης ἱμοσοῖο, δὰ ἱπίοη θα 
ἴον ἱπδιγυοίίΐοη ; δὰ ὈΥ ““βογυΐϊοϑεββ," ““"{π6 Β6Ὶ}08 
δὰ σονογητηθηΐδ,᾿" ὅο., ΔΡΡοσίδι ηἰηρ ἴο ἰδ πιδ- 
πδροιηθηΐ δηὰ ΡΟ] Υ οὗ 89 ομυγοι (γον. 28); 
δὰ ὈΥ ““ΟΡΟΡΔΙΙ0η8,᾽" [89 Τρ Γϑοι]ο 8 ῬΟΥΘΥΒ 
τπιθηϊϊοηθαὰ ἰῃ τον. 10, δηὰ ἱμὸ δι οὗ νοῦ. 9, 
διηοηρ ὙΠ τῊ ὅπὰ ἰῃ0 κἰδα οὗἨ Β68]1ὴ 9 Υγθ0}- 
οηϑᾶ, Ὀυλ ΒΟ ΔΙῸ ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ τοΐοσγοα Ὀδοῖς ἴ0 
{πὸ ὅτι 61688 οὗὨ “εἰ, Βονης ὈΥ (818 ὙΘΥῪ οἷγ- 
ουτηδίϑηοο (μὸ ΔΥΌ ΓΑΥμ688 οὔ ἐδ 9 ἰοΥΡΓΣοίδΣ οι ἢ 
Βίησο ἐδ ὅγβί οὗἩ 689 τηοὶ μοὰβ οὗ οοπϑιγυοσίϊοι 
..85 δἷβο 8 αἰ ου ἐἶ66, δηὰ “' ΣαἸ ἈἸΒίγ 165 ̓" οδπηοί 

ὈῈ ἱποϊυάοὰ υπὰϑν ἴθ 6 Βοδά οὗὨ “" αἱ 8,᾽" Δποί ον 
τηρᾶο οὗ ἰπἰογργοίαιΐου δὰ δυγδηροπιθηὶ 18 ΤΘ- 
αυἱτοὰ. Τα χαρίσματα, ρίίδ, Δτὸ αὐ} οδίϊ 08 

ΟΥ ἰδυ8, (δαὶ (18 86- 

ορεγαίέοηϑ ἴῃ τοϊαϊίοη ἰοὸ ἱμοὶν οοοία, 

ΟΥ σδρΔΌΪ 98. Ῥθου) αν ἰο ΟἸΥ δι Δ} 1Υ (ΘΟΙΩΡ. 
οἱ ἱ. 7)-ἰζ " Ἐπαϊπϑηΐ ὁπ ἀ ον θη οὗἁἉ ἱπαὶϊν] ἀ}]8 
ἱπ δῃὰ Ὁγ ὙΒίοΝ 89 δρὶ τι ἀν .]ηρ ᾽π ὑμϑτα τη8- 
εἰ οοιοα Ηἰπι86}7:---πὰ {8686 οἰΐμποσ αἰγεοίίῳ δὲ. 
δΦἰουεα Ὀγ 16 Ηοΐὶγ αἰιοϑὶ Η γαβο] ἢ, 88 'π [8:9 ο880 
οὗ Βοδ]ἑηρ, ταί γο] 68, ἰοηζυ 68, δπα ῬΓΟΡΒΘΒΥ ΩΡ, 
ΟΥ »τευϊουιδῖν σταπίεα ἰμϑτὴ ὉΥ αοα πῃ ἱμοῖσ υἢ- 
οομγοσίοα δἰδίο, δηὰ πον ἐπεριγοά, λαϊἰοιεά, δὰ 
»οίεπίἑαίφα ἴον ἰμο σοσκ οὗ Ὀυ 1] ϊπς ἈΡ ὑμ6 στο, 
88 ἷῃ ἐμ 6886 οὗ ἰοδοβίηρ, οχμοχίδιϊοη, Ἂπον- 
Ἰοάφθ. ΟΥ̓ 4}} ἰμ680 ρἱζίβ χαϊὰ ιοογχίησ ὃν ἰοῦδ 
8 ἐδ ὩὨΘΟΘΘΒΔΙΎ δυδδιγαίαπι ΟΥ σοπαϊ οι. 
ΑΣΕῈΟΒ.].--- Απὰ Β6.Θ ΝΘ ταυδὲ αἰ δυϊη καἶ Ὦ6- 
ἱσϑϑ βίο αἱ ὲδ 88 δτὸ χοροδίθὰ ἱβσγουκμουΐ 8]}} 
{ἶπιθ, δπὰ δύσι 88 ἱπνοϊγοὰ ἐμ ΒΕ ρεσπδίιγ) 8180 
ἰῃ ἕοσια δοοογαΐηρ ἰο {80 ῬΘΟΌΪ ΣΕΥ οὗἩ ἰμ9 ἅγβι 
σΘὨϊυΣΥ. ἨθΏΟΘ ἮΘ 866 ἴΠ0 ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΗΘΒΒ ΟὗἉ 1γ- 
υἱπ ν᾽ βίδπα-ροΐϊηῦ Ὀγ  Βοπὶ ὑπ γοβίογδίϊοι οὗ 4]} 
ἐμ ρὶτια οο0]] ον οἷν 8 ἀθδισϑὰ ἔὺΣ [86 τοζϑῃ- 
ογδίζοι οὗ 89 οδυσοι, δὲ 88 ὑπ 0γ οχἰ ϑιθα ἱπ ἴῃ 9 
ΔΡοβίοὶο ροσίοά. Βαυὶ νϑ, αὐ ΔῺΥ σϑΐϑ, Μ1}} τϑ- 
δοσοὶσθ ἴῃ ἐμο88 αἰδῇ (80 ἰγρε8 οὗ δυο} 88 8}18}} 
οχἶδβί δἰ ναγβὶπ ἰμ6 ΟΕ γἰβίϊδῃ ΘΒ ασο,, ΟἾΪΥ, 1π- 
ἀοοά, ἰῃ δηοίμοσ ἔοόσι., ΝΈΑΝΡΕΒ. ΤΏ6 διακονίαι, 
σαϊηδισίθα, δσὸ ἰδ 9 τηδηϊ 010 οἴ 668 οὐ [ὉΠ Οὐ ΟΏ8 
ἴῃ {86 στο, (υπάογειοοά ἰπ ὑμεῖν ν]Ἱα οὶ ἜἘ866) 
ἴῃ θοῦ ἐμθ80 “αἰδι8᾽ τόσο ορὶογοά, 8 
ψ ἰοὰ ἰπαἀϊοδὶθ ἃ ἀἰνιβίοι πὶ 8 9 ΘΡΒΘΓΕΒ οὗ ἸΔΌΟΡ 
ΟΣ Τοβροπΐης τὶ} ἰμ686 “ μἰ718. [“Ἴθ680 
τηυδὶ ποὺ Ὀ6 παστονοὰ ἰο 80 ἐοοεδίαδίσαὶ ογάεγα, 
Ὀυΐ Ἰκορὲ δοϊωϊηθῃβυσδαίο ἱπ οχίθπί τὶτὰ {π6 αἾ8 
ΜΙΘΝ δΡῸ ἰο πὰ βΒσορὸ ΒΥ ἰμ:686 Σῃ 688, Β66 ΥΥ͂. 
1--.0.᾽ Αὐγόοβῦ}]. ΕἾπΔ}}Υ ἰμ6 ἐνεργήματα, ΟΡΘ- 
ται ΟΣ; ΔΓ᾽Ὸ (80 τασγίουβ οὔοοὶβ γ βΌ] ἱηρ ΤσΌΤΩ 
{π0 Θχογοὶθθ οὗ ὑμ6 “ αἰδ8᾽᾽ ἴπ (μ680 ῬδΡ ΣΘΌΪΔΡ 
“ἐ χαϊηἰ δι ἱοβ." [6860 ΔΥΘ ποῖ ἴο Ὀθ ᾿ἰπιϊ  οἀ ἰο 
“ἰγασμίοις οἴἰἶθοῖθ, θυ} υπάἀογβίοοα Θοτητοοηδα- 
ΓαιΘΙΥ τὶ! ἢ (86 αἰ οὐὗὁἁἨ τμοθῸ του κῃ (ΠΟῪ ΓΘ 
{86 Τ66}}.8.᾿ ΑΙΚΟΒΡ]. ΥὙΘΓΥ ἱπδβίσυοίνο ἰ8 ἰῃ9 
γΘογθησθ οὔἶδο ὅγϑί οἵ ἰθ86 οἶ8δ8868---ἰἢ0 αἱ [18---- 
ἰο ἐμ8 δ᾽ τὶς δ 9 γί ποῖ ρ]9 τδὶομ Γϑίοσιαβ (89 
᾿ῃ Νδχὰ τηδη, δηἀ αι1.6}1868 δὰ αἰβροβθβ οὐσ πᾶ» 
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ἰαγὰ] οηἀδοντηθη δ [ῸΣ ΟΑΥΥΥΪΗ ΤΟΥ Αγ ὑπὸ 0Ὁ- 
}θοὶα οὗὁἨ ἀοὐ᾽ Β Κίπράοιι, ανγοκοηΐπρ. ἀϑυθὶορίημ, 
δΔη βδποί ἔγὶπς ἔμ θτὰ ον ὑπ δῖ ν ον 6 ΓᾺ] 0808---Ἷϊ 
[86 δα1θ δδρ τὶϊ. ---δο., ὁ διαερῶν ΘοτῃΡ. Υ-. 11, τὐλο 
αἱοιτίδιείος ἰλεπε αἋ ΗπἼε οἱ δ :--τ-οιὐὦ 5ὸ δἷ8ο ἰδ Γ6- 
ἔογϑθησο οὗ ἴμο τνάγίοιβ ταϊηἰβίυῖθδ ΟΥ οΟΠσθβ (0 
Ογῖϑὲ 88 (89 θεά οΥ̓́Ιμ6 ΟΠ ατοῖ ἔγουι τ μοι 118 
ογρδηϊζαιΐοη δηὰ σϑβὰ] ἰΐοη Ῥγοοοϑὰ (ϑορ. ΕΡἢι. 
ἦν. 11), -αϑαῖ τἴ89 βαῦλθ Ὡοτᾶ, ---8ο., ὁ διαιρῶν, 
εὐὴο αἀρροϊπίς απάὰ αδδίσης ἱπαϊυϊάμαΐα ἰο ἰἦέπὶ αδ 
ΗἑἜ υἱἱἱ; διὰ ποὶ 1658 ἐπᾶὺ οὗἩἨἁ Ἁ[Π6 ορογηί: οἢ8 ἴὸ 
{6 8}1- νου Κίπρ 6οα,--οαὶ [86 βαᾶπιθ Οοά --- 
Απὰά Ηοσ ἱπ δοηδβίβίθῃου Ὑἱΐ8 (η86 ἰδγπὶ “" ΟροΓἃ- 
(ἰοη8᾽ (ἐνεργήματα) 1ἴΒ τοργοβθηίθα δὲ 89 ΟἹ Θ 
Ὅσο Ὑχοσῖσϑτδ (ὁ ἐνεργῶν) 411 ΓΒ ἢ κ5 1π 8]].--- 
Τοΐθ οἰδιι8θ ΠΠΔΥ ὉΘ ἰδίζοη ἴῃ ἰ(8 Ἡϊἀθϑὶ Β6286, 85 
γοίογείηρ ἰο αοα᾽ Β δοιἱνἱγ ἴπ {86 ἀπίνογδθ;; οΟΥ ἱΐ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰπιογρτοιίθα τλογ9 γοαιγ οἰθά]γ, 1π τοϊδίοη 
ἴο 6 ρἰι8 διὰ πη βίυθ8 ἀουθ δροοϊβοά ; ΟΥ̓, 
μι ἰοἢ παχὺ Ὀ6 πιοῦθ οοττγθϑοῖ, ἰη τοϊδίϊοι ΒΟ] οἷν 
ἰο {16 ορογαίϊ ομβ βροίζκθῃ οὗὨ ἰῃ (8 οἰδιι8θ; δίῃοθ 
Θοά ἰδ τι οἴδήοϊοπὺ οδ0856 οἵ 8}} ἐπ οἴἶθοίθ ψΒΐο ἢ 
89 ΡῬγοάυοθα ὈΥ ἴΠο80 τῖδο, ὈΥ͂ νἱτγίαθ οἴ ἐμ οἰ [8 
οὔἐδο ϑρίγίι, νοῦκ ἴῃ (86 γνδγίουβ οδῆϑθβ οὗ ἐδὸ 
οδυτγτοῦ. αὶ 15 ποτ6 δὲ γιμοα οὗἨ αοα 'Β ποί ἴῃ 
οοηδίοὶ τιτὰ τΠδὺ δϑοϑονίοα ἰὴ γυὰγ. 24, σονο αοά 
ἷθ βαΪ4 ἰο Ὀ0 (0 ὁη6 τσ ᾿ϑροτα ἰμ6 ὈΟάγ ἴἰο- 
ἀοιδοῦ; βῖησθ ἰΐ 18 ἀοα ψ|0Ὸ οὐ αἷμ δπὰ ἔχϑβ α]] 
(πη χθ, οὐ τμδὺ ὑπὸ ϑρίτγι ἰηννΥαΪ πο, 
δὰ ψῆδὺὶ ΟὨνὶϑὺ οτά δῖ ηβ ἰῃ {π6 δι νοι. ΝΟΣ, ἴα 
ἸἰκΚο πιϑῆποῦ ἀο98 (μα ποι 18 βαϊὰ οὗ Ομ σὶθὺ ἴῃ 
Ερὶν. ἱν. 7., ὑδὺ ““φτᾺ00 18 ΖΊΎΘΙ ἴ0 ΘΥ̓ΘΥῪ 009 80- 
οογάϊηρ ἰο ἐμ6 τχϑᾶϑιιγο οὗ (9 οἱ οὗὨ ΟἸιτὶβί,"" 
ἀοτοραῖθ ἴγοπι ὙΠδὺ 5 ὮΘΥΘ δϑουῖθϑα ἰοὸ Π9 ϑρὶ νι, 
Ομ νίϑυ ἰ5 (9 οὐδ ψὴ0 ΘΟΠιπλ βϑίοηβ ἔμ ϑρίγὶΐ 
(Φονῃ συ. 26) δῃὰ δἷἱ ἐμ οδϑθοὶβ οὗἉ ἰδ9 βρ᾽σι το- 
ἴον Ὁδὸκ ἰο Ηΐω. [“ὙΤὺυ85 τὸ Βανθ Ὗαοα ἐλέ 
αίλεν, ἰλ 6 Εἶγϑί δοῦγοθ δηὰ Οροσδίου οὗ δ4]} βρὶ- 
σίίυδὶ ᾿πἤπαοποο ἱπ αἷ]; Οοὐ ἐδ ὅοπ, ἰλ9 Ογαάδῖποῦ 
ΐη Ηἰ8 Ομ τοι, οὗὨ 8}} τοϊἰβίνθ8 ὈΥ νιοὶ {μὲ8 
ἰηδυθηοθ πα 6 ]ορὶἐἰπιϑίοΥ Ὀτουρηί ουἱ ἔὸΓ 
οὐϊβοκριίοη; αοα ἐλ Ηοϊν Ολοεί, ἀνο]ϊης δηά 
ψγουϊκίης ἰὰ π6 ΟΒΌτΟΝ, δηὰ οἰοοϊπδιίηρ ἰὴ 6860} 
Τὴ Βυ6ἢ τηραϑατγο οὗ Ηἰ5 μἱ δα 848 δ δθο8 ἢὶ.᾽" 
Αὐξοᾶῦ. “ΟὍποο 8.0 ἴμθ80 ΤΏγοΘ Κονη ὑπ 
ΒΟΪΘΙΠἾΥ ἰ0 πα Ύο ταϑί, αὐ (Π 9 στοδϑιϊηρ οὔ (πὸ νου] ά. 
Οηθο δχδίη, αἱ (Π6 Βαριΐβιη οὗ ΟΝ γὶβί, ἐπ 6 ΠὩΘῪ 
οτοδιίηρ ἰ. Απαὰ θγο ΠΟῪ {80 ἰ(μϊτὰ (ἴθ, ἂὖ (86 
Βηρι(βηι οὗ ἰΒ0 Ομ ατοῦ τὶ ἴμ6 ΗΟΙΥ Ομδοβὶ, 
Ὕογο, 8388 {Π0 ΠΆΠΠΟΥ ἴθ δὲ 841} Ὀδρίΐβιδ, 080} 
Ὀοβίονοι ἃ βονυογαὶ βι οὐ ἰδύζϑαα οὐ (6 ῬΑΓΙΥ 
Ὀαρυϊτοά, ἐμαὲ ἰ8, οη ἐμ οδαγοῖι ; ὋΣ τδοῖη 584 
ἔον πῖο36 κοοὰ 4]} (μὶ8 ἀϊν ἀἰπρ δηα 41] ἐμὲ πιδ- 
εἰἐοπιϊηρ 18. ΝΥ, ἴον τ Βοὰ δπα ἴον τ 080 σοοά 
ἐπθ νον ὰ ἰἰ80}[ πσῶ8 οτγοδίϑάὰ, Ομ γίδί Ηϊπβοὶ ἢ 
μερίϊτοά, δὰ ἐμο ΗΟΙΥ αοβὲ υἱβὶ ὈΪΥ δϑοηΐ ἀοντπ.᾿" 
ῬΟΒΌΒΝΟΒΤΗ] Ἀανίηρ ἰδι18 βοὲ ἕοτγί ἐδ αἰ- 
γοῦϑ 169 δπὰ (ἢ6 οπ6 ἄχοα στουπὰ οἵ (8689 ρΊ 8, 
Βο Ῥτοσθϑαβ ἰο ροϊπί ουὐ {π6 οπ6 οἰ οὗ οηὰ οὗ [890 
τοδὶ [ο] οροραιΐοῃβ οὔτ ϑρί ιι.---Βαϊ ἴο Θ6 0 Β 
ΟὩΘ.,----ἰ, 6., ὅᾷο ἰΒ οῃῇήονχοά. ΤΗϊο δβίδπαδ ἤσγϑι 
ὈΥ ΜΆ} οὗ οι ρμαβϑὶβ. ἈΤΓΒ Ἐπ 8, αρδίῃ, 80 ἰάθα οὗ 
ἀϊνογειδοά Δἰ]οι πα οη 8 19 ἀσλ 1 πη Δ ΚΘ ἀρ, ὈμὉ ΟὨΪΥ 
85 τοϊαϊοὰ ἰο ὑῃ9 ἀπῖγ οὗὨ ρωγροδε. ἸΤμδὶ ψ Β 16 ἢ 
18. φἴνϑη ἰο ΘΑ Θἢ ὁπ Ηο ο0818---ἰΠ 9 ταϑη ϑαϊδ- 
κίου; οὗ ἴ8ο δ οἰτίϊ,--- Ὁ τοι (Π 6 ὉΠ οὗὨ (89 
δοϊυλιίπρ ρυϊηοίρὶο 15 ἀραῖῃ βροοϊδοᾶ, Βαὲ 1ἰ ἰδ 
ἀοαυδιῖυϊ τϑοίμον ὑμὸ δρίνς 15 ἰο Ὀ6 τοβαγά θὰ 88 
τηληϊοδιϊηρ Ηἰτηβο] ἢ, οὐ 88 Ὀοὶπρ τοδηϊοδίϑα. 
ΤΏ ᾿ἰδιῖοσ δοοορὰβ Ἡλι ἴδ 9 υ8ὸ οὗ ἐΒ9 πογὰ ἰη 2 

σον. ἰν. 2, (ὴ ΟὨΪΥ͂ ΡΙδοϑ Ὑδοτο φανέρωσις εοἷδ0- 
ὙΏΘΡΟΘ ΟΘΟΌΓΣΒ ἢ (Π6 Νον Τοβίδιηθηί. Τδδί ἰπ 
ἐπὶβ ἮΔΥ ἰοο το} ψου]ὰ 6 Θοπῃοοαοα ἰο ὨθτηδΕ 
80] -δοινἱγ, ἰδ ἃ στοῦπα]688 Οὐ) εοίΐοη, ἩΔ|ΟΙ ἷκ 
ΔΙτοθαν δβοί δϑὰθ ὈΥ ἰμ6 80 οὗἩ {16 γὙογὙὉ “ὦ 
φίυεη,᾽" πὶν τ σὰ α͵8ὸ {Π6 ΟΥΒΟΡ δΟΒΙΣ οἰ Ἰοἢ 
Ὀοιίαν δυϊ8. Ἦ αὶ ἰβ τηοδηΐ 8, δαὶ ὁδο ἢ 0Π6 
τηδηἑοϑίβ πο ϑρί τὶ ἀν !]ης δὰ ον κίηρ ἴῃ Βα 
ἀβγουρ {80 Θχϑγοῖβ οὗ ρί8. (ἢ ογάβισοσι 
υπὶίθυ ὈοΐΒ ἰάθαθ. “7680 βρί γι] αἰ 5. 8τθ 
ἐμ πιαπύϊεδίαίϊοηα οὗ 86 Ξρὶτι δοιἑυϑῖυ, Ὀθοδυδο 
ὈΥ ἴΠ680 ἐμ ᾽στὶ τπδηϊεβίθι ἢ 9 Ὁ}}} οὗ Θοὰ 
ἀπίο {86 οπυτοῖ, {μ 656 Ὀοΐηρ (Π 6 ἸηδίΣυτηθη(5 δηὰ 
ΤΑΘΔῊΒ οὗ οοηνογίηρ ἴπΠ6 Κπον]οᾶρα οὗὨ 5Ξδ᾽νδίϊοη 
απίο (16 ρΡΘ0}]6 οὗ αοά. Απὰ ὑδμεῪ διὸ (δ πιᾶ- 
αἰ οβίδι οι 5 οὗ (86 β' οἰ γι ρϑδβϑί οἷν ἴοο; ὈΘΟΔΏΒΘ 
ὙὙΠΟΥΤΘ ΔῊΥ Οὗ ἴΠ686 μἰἔϊ8, ἜΒρθ ΙΔ ΠΥ ἴῃ ΔῊΥ οταὶ- 
ποηΐ Βογί, ΒρΡροασϑα ἴῃ ΒΠΥ͂ ΡΟΣΒΟΠ, ἰΐ νγ88 ἃ πιδ- 
εἰΐζοϑὶ οὐ άθηοθ ἐμαὶ ἴπ6 ϑ ̓ ν οὗὁἩἨ αΟοά ντουρλὶ 
ἴῃ Ηἶπι. ΑΒ ν͵Ὺὴ Τοδὰ ἴῃ Αοίβ σ' 4δ, 46, 7Τλὲέν οἤ 
ἰλε εἰτοιιπιοίδίον τοεῦὸ αδἰοπὶδλεα τολεπὶ ἐλεν ϑαῖῦ ἰλαΐ 
οπ ἦε Οεηιίδς αἷδοὸ τοαϑ ρουωτγοά οἱ ἰδ σὶῇι οὗ (δ 
Ἡοὶν Ολοφί. Ἰ1ῇ ἰὰ Ὅ6 ἀοπιαπάοά. Βυὶ δον ἀϊά 
{π8ὲ ἀρρϑδυ ῖ [ΓΕ70] σοί ἰῃὰ (86 ποχί τογβο, ΕΓ 
ἰλεν λεατὰ ἰλέπι δρεαὰ εοσἱϊὴ ἰοπσιεδ, εἰς. Τ8θ 8βρὶ- 
γί] εἰ, (Β 6ῃ, 18 8 πιαπύϊεδιαίϊοη οἵ 6 ΒΡΊΥΙ, 88 
ΘΥΘΡῪ ΟΥΟΥ Β6Ὼ510}9 οἵεοί 18 ἃ τηδηϊ δἰ δίϊοη οὗ 1(8 
ῬΤΟΡΟΥ οδυδ80᾽}. --ἕἶοσς [86 οοσῆσηοι ρῥιοῆϊ.-- 
συμφέρον ἀδῃοίθ8: {μ6 σοοὰ οὗ [16 ΟἸνυτοῖ, ἰἰ8 
οαἀϊβοαίίου. [118 16 (ἢ 9 δοχιπιοη Οὐ ͵ οοί οὗ 821] 
{μ686 χἰθ. ὍΏΘΥ τὸ ποὶ ἀδβίρῃι δα Ἂχοϊ βίο] ῦ 
ΟΥ̓́ΠΩ ΔΊΏΪΥ [0 {80 Ὀοποδὶ, πὰὰο 1688 [ὉΓ [16 γτ- 
υἱδοδιΐοι οὗὨ ὑπεῖν τϑοὶριομίϑ; Ὀαΐ ἴον (86 ροοά οἵ 
{πὸ ΟΒγοι. ΦΔυβὶ 88 {86 ΡΟ οὗἁὨ ν᾽ βίοι 18 ποὲ 
ἴον ἰμ6 Ὀοποδί οὔίδο ογο, Ὀυΐ οΣ (Β6 τηδ. εν, 
ἐμογοΐοτσο, {π9 σἱ 8 οὗ σοά, παΐίυσαὶ ΟΣ βυρεγηδ- 
ἰυ ΓΔ}, ΘΓ6 ρουυϑσίθα 88 ἸΏ 688 οὗὨ Βο] [- οχαϊδίϊου 
ΟΡ δεςγδηαϊζοηθηΐ, ἱἰ 8 ἃ δ'πῃ δραῖηβι ἐμοῦ ΚΊΎΘΓ, 
88 Ἅ6]] 88 δῴζαϊηβέ ὑμοβ9 [Ὁ 0856 Ὀδηοδί {μ6γ 
Ψ6Γ6 ἰπἰοπᾶοά."--ΟΡΟΕΒ]Ί. πρός 88 ἰὰ γ]]. 8ὅ, 

γεε. 8-11. Ηο Βογθ ργοοϑϑὶβ ίο υπίο]ὰ ἴῃ ἀθ- 
(411 ψιθβδὶ 18 βδαϊ ἃ ἴῃ συγ. 7, δρρθα πη ἰο ἴδοίβ 88 
{800 οχἰβἰοὰ ἴῃ (86 ΟΒΏτΟΝ. Ἠδησοῖδο γἂρ, πίοι 
18 Οχρ᾽ δηδίουυ.--- ΕἿσ ἴο ὁπ ἐπ θα .---]π ᾧ μέν 
τ-τῷ μέν {πὸ οἷά ἀφιποπδίγδίῖγο 86 οὗὁἨ ὃς ΔΡῬΘδΓΒ 
(οοταρ. Ταδεου. 11., Ρ. 164δ). ἴὰ τὴ δὶ Τ0]]0 8 
ἰη)}0 ΘΟχρυοββίοῃβ ἀθῃοίΐηρ 0Π6 γΑΤΊΟΙΒ ῬΔΓΓΪ65 (0 
Ποῖ {πὸ αἰπίγὶ δα 0 88 ὈσΘη τἸηδά6, ΟΟΟῺΓ ἰῃ- 
ἰΘΓΟΒΔΉ ΟΘΔΌΪΝγ. ο ἤατο ἑτέρῳ δέ δπὰ ἄλλῳ 
δὲ. ποθ {δ ΓΌΤΣΤΠΟΥ ἱπάϊσαῖθβ ἃ δίγοι κὸν αἰ - 
[ὍΓΘ 66 (Π8ῃ {Π6 Ἰδαίου, (Π6 ΓΘ 18 8 αἰ ΒΡΟδΙΠ 0. ἰ0 
τ ΥῈ οὐἱ (86 οἰϊοΥ ἀν] βί οἢΒ δοοοσαΐῃρ ἴο {[8688, 
80 85 ἴο ΙΔ ἢ Υγ60 6118868 οὗ ρΊΓ8 ἴῃ {Π 6 ΘΗ. Π6- 
ται 0 ἈΝ Μογοτ). Π- αἰ 8 Βαυΐϊηρ ΤΟΌΥΘΠ60 
ο ἰπ(ο] οί 8] ρόνθ: 1. {π|6 “ψοτὰ οἵ πϊβάουι "Ὁ 
2, “18 ψοτὰ οὗ Καον]οάρμο.᾽" 11. ΟἸδδ οοπαϊ- 
ι(ἰοπθὰ οὐ δὴ οχδϊοὰ ΤὯ811}: 1, “με ᾿ἰβοὶ; 2, 
»ταείϊεαὶ ποτκὶηρβ οὗἨ ζ1Ἐ.----οἱΖι: α. ἈΘΑΙΙΏ ΡΒ; ὁ. 
ῬΟνΟΥΒ; 8, ογαὶ ΜΟΥ οὗ (Π6 Βδγη6---ῦίΖι; Ἀὑτο- 
ῬὮΘΟΥ ; 4, ογίοαὶ σοτκῖην οὗ (1|6 84:γ6----ὐἱΖι: 186 
ἀἰβοουπτηθηῖρ οὗ ϑρίγιί8. 1Π|. αἰ ανΐηρ το- 
ἴδγθησα ἰο ἰοηβθβ: ἴ, βροδκίηρς Ὑ1Γ} ἰοηραθρδ; 
2, ἰηϊογρσχοίδιϊοη οὗὁἨ ἰοηριοβ ]. Βυὶ 5888}} νὸ 

[᾿ ΤῊο δι) οπίπα οἸ δα δολίου 0] οντί ρ (ἢ ἀϊσι! ησίοῖ [πε 
Ρὶ τὴ ἴη “πῖον Ὑτὰ τὰν ΠΟ ΒΌΚΕΙΝΙΝΙ ὈΥ τ. Ἡδπάοιθου αϑ 
τοηάϊης ἴο θῃῆον ([ἢ6 “ Ὀθδη Π1] ΒΥΤΑΤΩΘΙΓΥ ᾽᾽ οἵ [6 μϑδαεδζο: 

1. Τὸ οπο, ἴῃ6 πογά οἵ τιβάοπ). 
ῷ. ἴο Θηοῖπογ. [Π6 ψογὰ οἵ Κποπ]ὶοῦζο. 

11. Τὸ βποῖδοτ, (αἱ. 
1, ἴο δποῖδογ, κί δ οὔ Βυλ] ρ. 
2, ἴο δηοίμοσ, ψόογκίυξ οὗ πιίγβοὶοδ, 
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δδβίχζη ῬΡΥΓΟΡΉΘΟΥ δηὰ {89 ἀἰβοθγπιηθηΐ οὗ δρὶγὶ ἐδ 
ἰο ἰμδὶ οἶδββ οὔ χιδϑ ν ΐϊσ τὸ οοπάϊἰοποὰ οἢ ἃ 
βογοὶδ ἤδιι ̓  ΤᾺ8 ψ1}} Πατὰϊγ ἀο. ᾿ἥθ ΥὙ}} 
Ββεγὸ ϑίαδίθ ἱπ δάναηοο οἿἋ ἰάθιβ οὗ ᾿δμοίμο. δὰ 
Βον [86 οἰδϑδι οδίϊου σῶμ ὈὉ6 τη846. ΒΙταί, τὸ 
δατο ἱπὸ σἱ δ ουὐἱ θην Ὀεϊοηρίηρ ἰορσοίμθ ον, ΟΥ 
ΒΕΔΡΪΥ τοϊαιοὰ, υἱΖι: “86 Ἡοτὰ οὗ νν ἰϑάοιῃ ᾿᾿ δορὰ 
“186 πογὰ οὗἨ Κποπν]οάμβο.""---λόγος {ππ8 τοπαογοα 
“γον ΤΏΘ8Π8 ᾿ἰϊ. ἀἰδοοιγϑε; δοσοσαΐηρ ἴο ἐπ9 
86Π86 ΠΟΤ, α οαραοὶίῳψ ἴον αἰδοουγθίηρ; δηἀ {186 
πογὰβ 'η οομπροίΐοι ἀρῃοὶθ {μ6 δ 7] 6οὲ τηδί ον οΥ̓ 
ἀΐβοουγβε. Βυΐ ἰβοσὸ ἰ8 8 αἰ δ συ] Υ ἱπ ἀϊδίλη- 
ξαϊϑῖηρς Ὀοΐτγθθη τβάοπι δια Κπον θᾶσο. Οθγ- 
(Δ 7 ψγὸ οὐπποὶ δάτηϊὶ (6 υἱονν ὑπο ἰδ το 8 
λόγος σοφίας, ἴμα ἀΐδοουγδε οΓ᾽ υὐΐδξάοηι, 8.5--:- 
ἰο σοφία λόγου, ἰλὲ ιοἱδάοτα ο7Ὑ αἰδεοίγδε, ἱ. 17, δηὰ 
ὙΒΙΟἢ ἱπίογργοίβ λόγος γνώσθως 88 τηρϑηΐηρ 
Χπον]οάρο σοτηπιαῃϊσαιοα ἴῃ ἐἰ)6 δἰ ρ] οδί δι ]6. 
δι μοΥ, ᾿γ6 τηῖραϊ ἴα (μ6 ἀϊκιϊποιίο Ὀοίν θα 
{8686 ἔτπτὸ ἴο Ὀ6 1880 οὗ ἰμΠϑογοί6841] δῃὰ ρῥτγδοιὶς δὶ 
Κηον]εάχο. Βαϊ ἐπθη ἰὶ που]ὰ Ὀ6 ἀουδίίαϊ Ὁ 
ὙΠ ΊΘΝ (θὰ 8.6 Οη6 δηὰ (80 ΟΘΡ ψ͵δ8 ἀδποίϑα. 
ῬδυὶΒ υϑᾶρθ ἀθοϊαῦοθ 0. ΟΣ ἰδκίης γνώσις, 
ἐποιοίεξάψε, ᾿Ὰ ΘΟΥΟ 68 }}}7 (18 ορροδίιίοι ἴο ΝΒΙΘΕ 
86 ῥτδοιΐσαὶ ᾿πιρογί ͵β Ῥ᾽δί} Υ ἰο 6 δϑϑυτηϑά ἴῃ 
Ἰ Ροίον 111. 7.; 2 οί. ἱ. δ7.); Ὀυι σοφία, εσίσάοπι, 
ἕδη ὈΥ͂ ΠΟ Πη6 88 ὈΘ υπαογϑίοοα ἐπ 8 Ῥγϑοίΐσαὶ 
Β6Ώ86: ἴῃ ϑαρροτί οὗ νϑΐοι ΟὨ]Υ Ὁ]. ἶν. ὅ ΤΔῪ 
ῬΟΒΘΙΌΪΥ Ὅ6 δαάυοοά, δαηὰ β81.180 {8:6 δαἀ᾽θοίϊυθ 
ἐ χγ186 ᾽ (σόφος) ἷπ Βοι. χνΐ. 19: 1 Ὅον, ἰἰϊ. 10: 
Ἐρδ. γν. 18. Ασοογάϊηρ ἰο ΜοΥΘΣ, υοφία ἀδποίεβ 
ἴδε ἶσος ΟἸιτιβιΐδη βάοση ἰπ δηὰ ἴον ἰἰδοῖῖ, 
ὙΪΟΒ 15 ἢοΐ ἴ0 66886, ΟΥ0}} δ΄ ἐδ δολίης ΟΥ̓ ΟΌΥ 
Ιοτὰ; ἩΒ116 γνώσις (χὶϊὶ. 8), ἀποιοξοάσο, ἀδποὶαβ 
ἃ Ξρεσυ ιν πίει ἰηΐο ἱγαΐῃβ, (πο ῬΒ]]ο080- 
Ρβῖςδ] ὀχροβίτΐοα ἱμπσου χὰ (88 Ῥγοσθϑβοδ οὐ {6 
ἰμι6]]οοἱ, Αοςογάϊηρ ἰο Οβίαπάοσ, “" νυ ἰβάοσι᾽" ἐβ 
(δε Δρρυοδβοηβϑίου οὗἩ Ὀϊνἷπο σας ἴῃ 1ξ8 (οἰΔ}11γ.--- 
οὗ (86 δἰπιϑ δῃὰ Ῥυγροβοβ οὗ αοά, οὗ {μὸ Ῥ]δηβ 
δη ρογαιΐου 3 οὗἉ βαϊνδίίοι, οὗἉ {110 θηϊγο βο θσηθ 
οἵ τοἀετηρίοι ἰπ [18 ἱπτνατὰ σδοππθϑοίΐοη 88 8 γ06}} 
ογχαδηϊχζο Ὀἱν πο δυβίθα ; Ὀυὺ ““ Κπον]εαρο᾽ ἰδ 
(με ΟἾΘΑΓ δρΡρυθ βϑηβίοῃ οὔὗὕἨἩ γραγίζουϊαν ἰδίηρε ὈΪ- 
ΥΙΠΟΙΥ ρατιοὰ τὰσυυσῃ δὴ ἰμνασὰ δρρσοργία- 
ὕοη δηὰ Ἔχροσίπιθῃηῖ] δοχυαίπίδησο (σου. “0 Βἢ 
τἱ. 69; χυὶϊ. ὃ; ῬἈ1). ΠῚ. 8)---ἰὴ 9 ἔοστθοσ δοίης 
ΤΑΙΠΥ ἴῃ 6 οΟὈ]θοιΐνο, οχιθηβῖνθ, 8}}- ΟΡ Θἢ 6 η- 
δίτο ἔογπι οὔ Κπονίθαζο, ἰπ6 Ἰαΐϊίον [8:6 βυ ] δοξϊνο, 
ἰυϊεηαῖνθ, απὰ δβρϑοΐϑὶ ἔοσηα. Αὐἀδβοσὶπ ΠΟῪ 68- 
ΒΘΏΓ ΔΙ ἴο ὈΟΪῈ (μ686 ἰηϊογρυοίδίϊοηβ, 6 8 Κθ 
“ἐ πἰϑάοτῃ "ἡ ἰο0 ἀσποίο ἐμ αἀἰτοοὶ ἱπια τοι ἱπίο 
τίη τογϑίοσίθθ, δὰ “ Κπον]οᾶσο᾽" δ ἱδαὶ 

Χἰπὰ οὗὨ δρργβδηϑῖοι τ ῖοὶ '8 χαϊποὰ ὈΥ τοῆοο- 
ἰἶοι, δπὰ τυῃϊοῖ ἐμογοίοσο ὈθιοαμΒ ΟΥ̓ ἰο (86 
Ῥτεβεὶ ἀϊπροηβαίϊοη. [80 ϑυθβίδηι }}γ Ηοάξθ 
Δ} ΑἸΐογτὰ. “ΑἌοοογάϊηρ ἰοὸ Νοδπάοσ, " τυϊβάοηι᾽ 
1 186 αἰεί τ ]6ἢ δ ΔΌ1]6 ἴἰο χοάυοθ ἐδ νυ 0}6 
Ῥταοίἰεαὲ ΟἸἈ τ οἰΐδη 1170 ἰηίο 8 ἀπ ογάον, ἴῃ 8δο- 
τογάδηοθ ὙΠ) 115 Τουπάδιϊοα Ὀτὶποῖρ] 68 (866 
Ῥίαηὶ. αμα 7ταϊπ., Ῥ. 444, 446); “Κηον]οάκο;᾽ 

38. ἴο διοίδος, ὑρτορξθογ. 
ἡ. το δηοίδοτ, ἀϊφοθτγηίης οὔ βρί τ ἰδ. 

πη. τὸ τρῷς βοῦε ἀϊνογα κί ηὰδ' οἴ ἰύρκύοε: 
ἴο ἀμοίδοτ, ἐβιστργοίδεϊοη οὗ ἰοῃ κΌΘα. 

: Τδπα τἶνο δτρὶ εἴδϑα ἱμοϊυοδ “ ἰμὸ Ψογὰ οἵἨ πίβδοπι " δπὰ 
ἴΠ9 ποτὰ οἵ Κυον οίχο." ὕπάοτ ἴπ Ἠναὰ οἵ γχαΐλ---ἢδὲ 

ἰε, τ89 ("ἢ οὗ πηΐγϑοϊϑυ --ἰουν Κίπαο οὗ Κηφ αγὸ ρηπιηογαϊοα: 
᾿ εἰ οὐ Ἰρῆπς," “ πογκρες οἵ ποΐγηοῖθα,᾿" ΑΚ ΡΡΟΡΒΟΟΥ," δηὰ 
ἐϊοοτοίης οἵ δρίγί ἐδ: ψθ}6 {50 ἐάγά οἴωνο ἰδοϊ ἦρα “ ὁ - 

τότε Κὐ γαῖα οΓ Ἰοη Κη ν δ." πη " ἴδο ἀν ον ον οὗ τἸοηζοο8." 
Πσπν 81). ΚΆΒΟΧ οὐ ̓ πριγαΐζίοη, νῃ. 186-- 

ἐμ ἐλεογείϊοαΐ ἐῃδῖσλέ ἰηῖο Ὀϊνίπο ἰμίηρθ; δηὰ εἰ- 
τα εν ΟἸδμ. δπὰ Βέ]]γοίι. Βυι Βοηροὶ, εἰ αἱ,, 
ἰδ κὸ ἰμθπὶ ΘΟΠΥΘΥΒΕΪΥ--- πον ]θαρο᾽ [ΓΙῸΣ (ἢθ 
Ῥγϑδοιΐοϑὶ, “νυϊθάοιῃ ᾿ ΤῸ 186 ὑμϑοσχϑιΐοαὶ. Βοίἢ, 
85 ἀο Ῥοιίθ ΣΟπιδΡΐθ, παν ἰδ οἷν σγουπὰβ ἰὼ 
ὑδαᾷο. " !βἀοπι᾿ 18 Ῥγδοιΐοα), 60]. 1, 9, 88 ἰδ 
“Κπον]οαρο᾽ ἰῃ Βοπι. χυ. 14, Ὀὰΐ {μι 6γ σα ἐλεο- 
γείϊοαξ ΤΟΒΡΟΟΏΤΟΙΪΥ ἰμ οἷν. ἱ. 17 Ε΄, δηὰ νυἱϊἔ. 1 
Βδιΐαα ὀχ ρίδίπῃβ {πὸ ἀΐδβοουγβο οἵ τ ϊβάοῃ, σγα- 
ἕανι ὧδ ἐδ φιδὲ αὐ ἀοοίγίπατε τεϊϊριοπίδ αἋ ριείαιὼ 
δρεοίαπέ αἰδεογεπαϊΐ ἐξ οαμδῖε ευρτοπιῖν,---- θ ΟἿ. ἰἰ, 
Οὗ ;--απὰ ἴθ ποσὰ οὗ κπον)εῦρο,, μ6 58γ8, 
“φταίϊα εδἰ ἀϊεδογεπαϊ ἀδ γεύια Ολτιειίσπεε τοι στοηΐδ, 
δα τῶ φια διηί λωπιαπβε δεϊεπίὼς υεἰ ἐχρετιεη 18.᾽" 
ΑἸΈΟΒΌ].--' [Ο δποῖμοχ---ἑτερῷ ὁ ἐ---ΑἸ1Ὲ.--- 
Νού ἰδδι ἴα νν αἴ 6 χϑδοῖν θα βαϊ ναί οι ἰῃ Ο γἰβὶ, 
ἡ. 6.. }υδιγίης δῖ, θὰ ὲ 8 δίτοπα δοῃβάφῃοθ ἴῃ 
Π0 ὈΙΥΪμΘ οπιῃἱροίθημοθο, οὐ ἴῃ (ἢ 6 ΡΟΊΤΟΣ οὗ 
ΟἸνἶϑί, 88 ΔὉ]6 ἰο τοδί ἩβεὶΓ τηδηϊζοεὶ ἰ οχίγα- 
ΟΓαἰΔΡῪ ἀθοάδβ, ΟΣ ἰο αἴοτά δὰ ἔπευσγο μον οἵ 8 
ΒΙΡΘΟΣ ΙΗ ΔίΌΣΔΙ Κὶηὰ : ΟΥ, π ΟΒΟΙ ποσάδ, 8 οομπῆ- 
ἄθῃσθ ᾿᾽ ἷοα 8}18}} 68 Ὁ}6 ἃ τῶδῃ [0 ῬΘΣΙ͂ΌΤΙΩ {8680 
ἀθδαβ οὕ ἴο δβογὰά {18 ἢ 6}} (σοσρ. χἑϊὶ. 2: Μίδιι ἢ. 
ΧΥΪ;. 20; χχὶ. 21). Οεἰδπθν βῶγϑ, “"ἴμ6 παρ 
μιϊγασμίοδσ, Ἡ ΕΪΟΩ οου]ὰ αἰδρΊδν ἰἰ8ς] 7 ἴῃ ἰοσυθας 
εἴεσίι} ΡΓΑΥΟΣ, 4160 ἰῃ οχ  ΓΟΥ ΔἸ ΠΑΤῪ ογ] Ὁ] 85 
διὰ οοὐδάθδῃοθ δεηϊὰ ἀδῶμοσθ δῃὰ βυ δου βδ, ΟΣ 
ἴῃ γοϑαϊηθδβ (0 ἘΠάεΣρβΟ [86 βᾶθ. Βεμῃροὶ ἀ6- 
βη68 1ξ 88 “8 ὙΘΙῪ δδυῃοδί Ἀπὰ τοδὶ ργοδβοπί δΡ- 
Ῥτγοβοηδίοβ οὗ Οοὰ, ΟὨ ΘΗ ἰῃ Ηἰδ ν}}] δ (9 189 
εἴἴδοιθ Ῥδγι ΌἸΔΥΥ δοπδρίουουδ Οἰἰθ 6 ἴῃ (86 
ἰππράοιι οὗ πίῃ γθ ΟΣ οὗ ρύδοο." [ΑἸ]!ογὰ βαγϑ, 
“48. ΤΑ. ΘΗ ΔΌ]  ς ἃ Τη8Ώ ἴ0 ΡΪ866 ἈΪπ)86}} Ὀογομὰ 
ἐμ Τοβίοη ΟΥ̓́ΤΏΘΓΘ ΤΔΟΥΔ] ΟΥ̓ ΔΙΏΙΥ, ἰῃ {})6 δοία 8] 
ΤΘΔ] ζαίῖοΒ οὗὨ πὐηρβ Ὀεϊἱονοα, πὶ ἃ δἰ κι δὰ υπ- 
080}8] ΤΙΔΏΠΟΥ.᾽ ΗΟΡΟΒ: “Α Βρθον πιρδδυχα οὗ 
186 ΟΥ̓ΔΙΠΔΡΥ ρῥτδοο οὗἩ ζδιῃ. δυσὶ 4 1411} ἃ8 
ΘΕΘΔΌΪοα τη9 8} [0 ὈΘΟΟΙΩΘ ΟΠ ΕΒΟΥΒ δὰ ΙηΔΙΙγ 18, 
διὰ ὙΠῚΘΒ 18 80 [Ὁ}}γ 1Ἰ]υδίγδίοαὰ ἐπ ΗΘ. χὶ, 88-- 
40. Ταῖς 18 δοιβοί ΐῃρ δ5 (ΤῸ]Ὶ ᾿ ὁπ ἀου ΓῺ] 88 1119 
εἰν οὗἁ τὰ γ80192 ᾽᾽].--- Το δ οιμοι--ἀλλῳ ὁ ἐ---- 
[86 εἰέϊα οὗ ΒοαϊἑΏ 6.8,---ἰ. δ., ΤῸΓ Βοδ] πρὶ ἀἶνον8 
αἴδβοαβοθ, ἤθῆο ἴδμ6 ρὶυσδὶ ἰαμάτων, ο7 λεαί- 
ἐμηοα. ἴὴ 080 8 ΟΔΡΘΟΙΙΥ [ῸΓ ΒοΘ] Ὡς ὁ06 Οἶα88 οὗ 
ἀϊδοαβδοα, δὰ ἰῃ δῃοίΠοΣ [ῸὉΓ Πϑο]ΐηρ ΒΟ ΒΟῸΣ 
οἶδ88, ὮῪ ποσὰ δῃὰ Ῥσδγυοσ, δὰ {Π|ὸ Ἰαυΐηᾷ οα οὗ 
Βδηἀβ (ΘοΡ. Μδυκ χνὶ. 18; Δοίβ ᾽ν. 18, ἐν) -τ δᾶ 
ἴο διιοῖῃοιϊ--ἀλλῳ ὅὲ--΄ἰὩ6 στοἱϊκίπρ8 οὗ 
τηἶχ8.0108.---[ἐνεργήματα, ἃ Ῥαδεῖτο που, ἩΟΝ, 
ἘΓ σομπδίγιεα βίσγίοιγ, που]ὰ ἀφθῃοὶα {110 {μία 8 
ἩτΟῸρΒὶ ὈΥ ΤῊΙΣΤΘΟΌΪ]ΟουΒ ῬΟΎΟΣ; Ηοάμο 1γ888- 
Ἰδίεβ {16 οἴδιιδο, ε)εείς τλίολ αγὰὸ πιγασμίοια, δηὰ 
ΠΟΘ ἐμὸ οβοοι ἰδ βυὲ 7Ὁ. [06 οαι86, υἱΖ., [9 
ΔΌΪΙ ἰο ΟΣ ΤυΪ7860}608]. ΤῊΘ ΙηΐγΒ 0168. ΒΘχΘ 
8.6 οὗ ἃ 8βὲ}}} ἀϊ δογοιὶ κἰη ἃ ΤΟΙ (086 οὗὨ μοδ] ἴῃς, 
ΒΌΆΟΝ 88 ἰμὸ ΟΧρυ βίου οὗ ἀον1]8, γαϊβίηρ (ἢ 6 αμα ἢ 
Δηά, δοοογαϊΐηᾳ ἐο (αἰ νὶπ δηὰ οἴ βοσα, )ιαϊοΐα] ἰῃ- 
Βίο 08 4180, 88 ἐπ Αοἰβ νυ. δ, 9; δοοοσάϊῃρ ἴο 
ΟἸδδυδϑῶ, οροζϑίϊουβ 88 ἱΒ Μίατκ χυὶ. 18: Δοίθ 
ΧΧΥΣΙΪ. δ [{π δα δ] ως οὐ Βοσρθηί δηὰ ἀθδαν 
{1 88]. ΜΟΥΟΣ υπάἀογβίδηβ ἰΐ οὗ πἱγβου]οιιβ 
οἴἶεσίβ οὗ 81} Κὶπἀβ (οοτρ. Αοἰβ 'ν. 80), δπὰ ποῖ 
ΒΙ ΠΡῚΥ Βοβ)ίηρε. Ηον ἃ βρϑου]αϊΐνο γι ομ] ΐδβεὰ 
ἱπίοσργοίβ 1686 ΟΒΑΥἑΒΠῚΒ ΟΥ αἰ ίϑ, ΤΥ Ὀς Β66Β 
ἤγουν Ὅν. Βαυγβ Ῥαμίωμθ, ἡ. δῦθ 1. «“Εδὶ1Β,᾽᾽ }19 
ΧΡ αἱηθ 88 ἃ ῬΘΘΌΪΙΔΥΪΥ δίγοπρ ἰσυδὲ ἴῃ ΡῬχουί.-. 
ἄθησοα; ““ψίτε οΓ ἀεαϊέμσ " ταοδὴ πὸηοτθ ἔμ δῃ [0 
ΔΌΠΙΠγ [0 ῬΥΔῪ τὶ ΡΘΟΌΪΙΑΥ ῬΟΤΤΟΥ ἀπὰ οασηεδί- 
ὯΘΒΒ ἴῃ Ὁ6Π4] ΟΥ̓ [Π6 δἰοῖκ, τὶ ἢ ἸΠΏΟΥΟ ΟΥ 1688 88- 
ΒΌΣΩΒΟΘ οὗ ἰμοὶν ΣΕΘΟΥΘΣΥ, ἰξ ἰΠῸΥ ρίθαδο αοά; 
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δυὰ 86 ““ ορογαίί ουϑ οὐ τηΐγϑοὶ δ," δγὸ (9 Ῥγοοίβ 
οὗ Θχυγθογαϊ Δ ΣΥ͂ βίσθηρίβ οὗ 5800} δηὰ νυτυἱίδὶ 
Ῥονοῦ ἰπ σαβρθαὶ ἰο 6 ἀθορον ἰδὶηρβ οὗ Οδεΐβ- 
ἱδηϊϊγ. 6 τοϊαιίοη οὗὨ {π686 ἔῃ γ90 δ δυἑδιηβ 0 
86 ϑδρίνὶς ἰ8 θΘχργοβϑϑοά ὈΥ ἴμγοο αἀἰβογοηί ργορο- 
δἰιϊουβ: διά, ἑῤγουσὴὰ; κατά, ἀοοογαϊηφ ἰο; ἐν, ἐπ. 
ΤῊο ρἴγαβο -- ἰλγτουσὴ ἰλ6 ϑδρίζις -- ἰλ95 ἀοϑδὶρ- 
Ὠδίθ5 ἐπ βρί τὶν ἃ9 189 ΡΟΥΤΟΥ τυ οὗ ταϑαϊαΐθ8 ἐμ 9 
Ὀϊνίηο Ὀοϑιονιποηίβ,---Δοοοτἅϊπηᾳ ἴο [89 5816 
βρὶτὶῖ---5. (86 ρον  ν ΒΟ αἀἰβροθθβ δὰ γερι- 
Ἰαῖ65 (οἴη, ---ἦη ΓΘ δᾶπ:10 Βρίτίϊ---85 {110 ῬονΓ ΟΡ 
ἰῃ νι πῖὶσοι [86 ολανίβπι ἰ8 ἐοαπ θα. ---Ὀ 1 δ 1 ποῦ ΥΤΟΙι 
(8656 {πτθο σῃ δ Υ δ 8 γ6 ὑπ9 τὸ ἔο]] ον ἰηβ,,--- δὴ ἃ 
ἴο ΒΠΟΙΒΘΙ ΡΙΟΡΔΒΘΟΥ͂, ἀἃ ἴο διηοῖβοσς 
ἀϊποθταίπρ οὗ βρὶ τί ῖδ.--ἰδο Ἰαιίο ν σου υοδροπά- 
ἴης ψίιὰ ἐμ ἔοταθν. Τ689 οδπποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ 6886 
8 τοΐογγθὰ, 88 Ὁ ΜΟΥΘσ, ἰοὸ ἃ δβοσοίο ζδιΐ ; 70Ὁ᾽ 
{86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δἰ θὰ ἴο ἰὰ Βοηι. χὶϊ. 6, ““ὙΒοίΒῸΣ 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂, ἰοὺ ἃ8 ῬΓΟΡΆΘΒΥ δοοοραϊηρ ἰο [80 Δη8- 
Ἰοὺ οἵ ἔα᾽τδ,᾽ 16 οὗἩ ὁ ἀϊβοσθηὶ βοτί. ῬΨΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
Βορο (σοιῃρ. χΐὶ. 8) πιθδῆϑ ὑπ δηπουποοιηθπί οἴ 
ἰΐηρ8 ἰάθη ὈΥ πιθδῃ8 οὗ ἃ Ὠὶ γἱπ γουϑ δίλοι ΟΥ 
ἐπϑρί γαίῃ ---ἰη Οἵ ψοτάβ, (89 ΔΌΪ Π Ὑ οθίαἰποὰ 
Ὀγ 189 Πα πιϊπαιῖοι οὗ {86 ϑρίτιι, ον ᾿πγουρῃ ἐ89 
οροπίηρ οὗ [190 βρ᾽ γιίααὶ νἱβίοη Ὁγ Ηΐπ, ἰο αηΐοϊά 
(89 οανατὰ ργορτθδβ οἵ ἰμο κἰηρσάοαι οὗ Οοά, .--- 
Θϑρϑοία γ 18 ἑαιατο ἀθγθιορπιθηίβ, οὐ ὀύθη ἰο 
ΟΡΘἢ υΡ ἴδο τη γϑίθτὶθα οὗ {8 πὴ 9 δῃὰ οὐἱον ἰδ. 
Το ἰηϑρίγαϊίοη ἴῃ {18 6880 8 ποὶ ἃ Ὀϊμὰ τδΔΡ- 
βοάϊος οχοϊϊοπιθαί, Ὀὰὺ οὔθ υπίέοὰ τικ 8. οἷδδν 
801{-οοηϑοϊουθποαδ δῃὰ (Π6 ἴγϑοθ οχογοίδα οὐ ἐδ 
δου 69 (σον. χὶν. 82 ἔ.); διὰ {8ὸ ἀἸΒοΟΌΓΒΘ ἰδ 
οανγίθα οἡ ἰπ δὴ θχδϊ θὰ δηὰ ϑασγῃθδί, γοί ρϑὺ- 
δον ἰπ οἰ 1 Ὁ]6 ϑίταῖθ. ΒΒ. (86 549 οἵ (μὶβ 6Θὴ- 
Ἰἰκειοπίης (χίν. 24), αὐσαϊκθαΐηρ, ἱανίρογαιίηρ, 
ἰηϑρί τίη ορογδίοα οὗ ὑμλὸ Αρίγιι, ἔπ γο βίδα β ἃ 
)αάιοὶϊαὶ δὰ οΥἰ 681 ῬΟΥΤΟΥ, ““ ἀἰβοορῃϊηρ οὗ δρὶ- 
Υἰ 8,᾽ ὦ, 4., δὰ Δ ΠῚ ν τὸ ἀϊδιϊη σα δ ἰΡὰ9 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
ἔγοιι 6 ἴμ186, πῃ 0 βδπὶθ ΟΣ ἴῃ αἰ ογοηὶ βαὺ- 
ἦο6ι8,-ο ἀϊδοονῦη Ὀρύνοθη (9 ΡιγῸ ἱπϑρί ταί οη 
οὗἩ (86 ἀἰνίπο ϑριγιὶ δηὰ ὑπο ᾿ρυγο οχοϊ θη θη 
οἶνον οὗἩ [86 παίυγϑὶ τάδ οὐ οὗ ἀϑαχοπῖδο ἀρϑῃ- 
οἰ68---ῶἡ δ ΌΪ ΠΥ πτὶοῖ ἱποϊαοθ ἱπ {86} δ βι15- 
ΟΡ ὉΠ ἴοτ ὈΡΟΡΆΘΟΥ δῃηὰ δὴ δΌΪ ΠΥ ἰὸ ϑηΐοῦ 
ἱπίο ργορμοῖίσ ϑοβδίαϑυ. Τὸ ἀθιηχδπὰ ἴον βυσὰ 
ἀἰϑογι υἱπαϊίοα 8 ἱπαϊοαίοα ἴῃ 1 Τ}688. ν. 21: 1 
Φοῖη ἱγ. 1. “10 ΔΡΡοδγβ, ββρϑοὶδν ἔγοιχ ἐμ 9 
δορί βϑ.105 οὗ (8 ἄροβι]ὶο Φοόοδη ἐμαὶ ργοίθπθγβ ἰο 
ἐμϑρίγαϊϊοα 9 γ0 ὨυΏΘΓΟΘΒ ἰῃ [89 δΔροβδίοὶο ἃζχο. 
Ηο ιποτγοΐοσο θχμοῦίβ ἷ8 γοϑάθσθ, ““ἰ0 ἰσὺ (δθ 
Ββρίν 8, τοῖο" ὑΠ6Ὺ ὃὉ9 οὗ ἀοὰ ; [ῸΓΡ ΙΏΔΩΥ [850 
Ῥγορδοίθ δῦο βοῆθ ουὖὖ ᾿πῖο ἐμ 6 νγοῦ]α.᾽" [ὑ ττδῶϑ 
{ποτγοίογο οἵ προγίδησο ἰ0 ἢδγο 8 οἾ488 οὗἨ τϑῃ 
πὶτῃ τἢ0 οἰδο οἵ ἀϊδϑοογππιοπέ, γῆ οου]ὰ ἀοίον- 
γαΐθῆθ ψΠΘΟΔΘΡ ἃ Δ ὋῈ8 ΤΟΑΪΥ ἱπδρίγοα, ΟΥ 
ΒΡΟΙΚΟ ΟὨΪΥ δἰ 6 Ρ ἔγοπι {89 ᾿πιρ]80 οὗ Βἴ8 οὐ 
χηϊηὰ ον ἤγοτα ἔμ ο ἀϊοίαίϊοπ οὗὨ δοπὶθ ον]] ϑρ ἰνιι.᾽ 
ἨολαΒ]. Το ρίαταὶ “6ρ τ 5᾽ ἴθ ἰο Ὀ6 γοΐοτγοα 
οἶμον ἰο ἀϊβογθηὶ δροηοῖοθα δὺ σοῦ ἴῃ ΡΥΟΡΈΘΟΥ, 
υἷζΖ.. 16 αἰνὶπο, ἰμα πυπιδη, ἔθ ἀθτηοπὶς: ΟΥ̓ ἴο 
{μ6 πιδηϊοϊὰ οροτγδιΐοπβ οὗ {ῃ 9 Αὐρὰν δηα ὈΓ πι|6- 
ἰοΏγηΥ, ἴο ἔμ ο56 ἰπϑρίγοὰ ὈΥ το ϑρὶγτιί. ΤῈ8 
δονγοοῦ ἰηἰονρνοίδιϊοη 18 ρΡυο] θαι ο8]. ΤῊ δηυ- 
τηογδίίοη σοποϊιάο8,--Δηα τὸ δ οίδμοσ, ἅϊνοτα 
Ἰεὶπ 5 οὗ ἰοῆκυσθα δπμᾶ ἴο δδοῖμοσχ ἴΠ9 ἰπ- 
τοσρσϑιαιϊίοι οὗ το αθ8.---γ γένη, ἀἰπάε, ἈΘ 
ἰηἀισαίθϑ 8 6 ἀν ονβ  Υ {ἢ 06 γγ88 ἰπ {Π6 ἰοηρα68---- 
ἃ ἀἰγογϑίιγ οὔ σοῦ, ἔδ μι ἶγ. Βρϑοὶθδ δ τηοάθ8. Βαυΐ 
Ὑ8Αι 18 πιολπὺ ὈΥ (86 τνοτὰ ““ἰοηραθ8᾽᾽ (γλῶσσαι) 
ἐδ ταῦσῖὶ ἀϊδρυ ϊοά. 1. 116 ΟΪἀοΓ ὀχροβίτΐοη Ῥσο- 

οαϑὰβ ἔγοπι ἐμ ἀοβηϊ οι ζαησιασε, ἀπὰ ΔΡΡΘβδ]9 
ἴον ϑαρροτί ἰο (π6 ΡῬΓοπιΐδο οὗ Οἰ γἷδὲ, Μαὺὶ χνὶ. 17 
"Ὁ ΒΘΥ͂ 888}} ΒρΟδὶς ἱΓἢ ΠΟῪ ἰοη φῦ 8᾽᾽ δῃὰ ἰο ἐδ9 
ταῖτα 016 οἵ Ῥοῃίθοοβί γοοοσάϑά ἴῃ Αοίϑ ᾿ϊ. [{ἰ ὑ- 
ἀοτνβίδηὰβ ἰδμὶβ καἰ ἰο Ὀ0 δὴ Δ} ἰο Βρθακ ἷἰβ 
γὙΑΡΪΟΌΒ υπδοαυϊροὰ ἔοτείζη ἰδηρυλροθ ὉΠΔΟΥ [δ 6 
Ἰηδυθηοο οὗ ἰΠ6 ϑ'»᾽τὶς τ αἰ ἢ ΤῸΣ ἐμ τηοπιοπίὶ ἀϊο- 
Βοϊνϑὰ 4}1} Ὀουπὰβ οὗ ᾿ἰδῆφκυδρο, δηὰ ἱγωηβροτίοὰ 
186 δι 0] 968 οὗ 1 ἰπίο ἃ δἰδιθ οὗ ϑοβίαδβυ, {ΒΥ 
ΒΥΩΟ] σὶρ {19 ἀπ Ύ ΘΒ ἐγ οὗ ὑπ αοβροὶ. Ταῖς 
ΥἹΘῪ Δ 06᾽ ΘΟΙΠτΘηἰδίογυβ δυο τηοαϊδοά - ΒΟΙΩΘ 6Χ- 
Ῥἰδἰπίπρ ἰδ οἱτουπιδίδηοθ ἰο Ὀ6 ἃ δροδκίῃρ ΟΣ 
ΜΟΥ ρρίηρ ἰπ δοαυϊτοὰ Ἰδηρσύοροβ, 4159} σὸ- 
ξιταρα 88 ἃ οβδχγίβιη (ΕΣ  ἰΣβο 6); δηα οὐ 6 ΓΒ 88- 
δβορίϊηρς ἐμαὶ ὈΥ ἰδπθ ρονονρ οὗ {μ9 ϑρίγι. {π 6860 
Ομυἰϑιϊδηβ μαὰ Ὀθοῃ αυδ) βορὰ ἰο δρϑδῖκ ἱπ (δθ 
οΥὶ αἰπδ] Ἰδηρσυδρο---ἃ Ἰδησυδκο τ ΐ ἢ οοηίδὶποὰ 
(89 οἰοπιθηΐβ οὐ τυΐϊτηθπὶβ οὗἨ {89 συϑυϊουβ Β18- 
ἰοτῖσα] Ἰδηριδκοθ, δηὰ γγῶ8 {Π6 ἰγρ6 οὗἩ ἐμ6 Ὀγοδὰ 
Κϑῆπαγδὶ ομδσδοὶορ οὐὨ Ομ γϑιϊδηϊγ (ΒΙ]ΓΟΙΒ).--- 
Οἰἰογβ, το χοὐοοὶ (6 οἷὰοσ ἱπίογρτγοί ίΐοη 88 
πο νγ6}} ϑβυθίδὶ ποά, ῬδΡΠ Ὀθσδιιδο οὗ ὑπὸ ἰταροῦ- 
Β ὈΠΠν οὗἨ (μ6 (μίηρ 186]7, οὐ αἱ 1θδϑί Ὀδοϑιιϑο 1ὲ 
88 Ὑ ΒΟΥ Ἀπ ο δ) ]οὰ ον ὉΥ ὑπ οἰΓοι πιϑίβ 668 οὗ 
86 Οονπεδηθ, δηὰ Ῥδυὶν Ὀθόδυδβο ἱσγθοοποὶϊδ- 
Ὁ]6 νι ῖῖα ἐμ 6 ναῦίουβ οσργϑδβίοῃβ δῃᾷ βιαἰθιημθοὶδ 
οἴ οὔὖῦ Ῥδυδϑυδρὰ (οοαρ. οὐ οαρ. χὶν.), βανυθ 
δΔηἀοποὰ (89 τ ῃϊΩρ ἑαησωασε, ὁ8 (λ 6 ἀθϑυτορ- 
(ἴοῃ οἰ μον ὑμδὲ ἰ89 Ῥῃοποιηθποι δἱ Ῥοϑωίθςοοβέ 
ν88 Αἰ ογθηὶ ἰῃ ὶπὰ ἔργο ὑμαὺ πθγὸ δροΐζϑῃ οὗ 
[δ δὺ Ὀοίπρ ουὐλά θην 8 βροοϊκίηρ ἰπ ἔοτοίσῃ ἰδῃ- 
ἔυκχοα, 1π 61}. 10]60 ἐο 189 Βοδγοσϑ, νν δ}6 (ἢ15 
ποϑάθα ἱπίθγρσοίαι πη], ΟΣ (μὲ ἐμ δοοσουμὲ ἢ 
Αοίϑ [Ὀοΐπρς πιιοῖ Ἰδίθυ (μδὴ ΟἿΌΣ δρὶβι19}] γῶβ δ 
Ῥογυονγίϑα ἱγδαάϊιΐοη οὗὁἨ ἰδὸ οτἰ χίῃαὶ ἔαδοιβ.. Βυὶΐὶ 
{8686 ἱμύθγργοίοσβ ἐμβοηιβοῖνοβ βίαν ἴσγοτα αἰ ογ- 
Θῃΐ δἰρηϊδοιίίομδ οὗ ἰμ9 ψογὰ ἴῃ αυοδίϊοη. 11, 
ϑοπλθ ἴδ Κο 1ὑ ἰο τηϑδῃ σίοδδεες, ἵ. 6., ἈΐΥ γμοοίϊο 
ψΟΓὰΒ δηὰ ἔοόσιϑ ἐμαὶ ἃγὸ οὐβοϊοὶθ οὐ ὑσχονῖ ποδὶ, 
[(8. βθῆβο ἱπ ὑγ ΐο ἢ ἐλ 9 ἰδσῖα 18 τἰϑεὰ ὉῪ τ 9 ΟΥ̓Κ 
υϑι ΠΥ Δ }|8; 860 ΑΒΙΒῚ. ἤἰλεί. 11}. 2. ὁ 14) 
(ΒΙ66 Κ): οὔ, υποοῦοι δηὰ βιγι κἰηρ Ἔσχρτοθ- 
Βίὁη8, ΔἸ δοτῖπρς ἔγοῦι ΘΟΙΆΠΙΟΣ δᾶ δπὰ ῥδσὶγ 
ἰδίζοι ἔγομι ἔοσοῖχη Ἰδησυδροδβ, οι ρον δα ἰο δϑϑὶδὲ 
{86 υἱέεγδποο οὗ πὸ ϑρ τὶν νυ ΐσ γ88 διγυ κρὶης 
ἴογ οχργοββίοη ὑπᾶοσς 89 βίσχοββ οὔ οὐεγδονὶος 
ἴϑοὶ ΡΒ {πΡοτ) -- δὴ ἱπίογρσοίδιοη μῖσος 18 
σΟΡίδΙ ἢ]Υ ἰογοΐχζῃ ἰο ὑΒὸ Νὸνν Τϑδίβιηοϑῃί, απ τ 9 ἢ 
ἴῃ ΡΟ] 8 ΡαβδαροδῚ 8 ὕγαυρηῖ τ} στοαὶ αϊ- 
δοιι]εῖοα. [Π1|. Οἰδογβ, μΒοϊὰ ἴωϑύ ἰο ἰΐ 9 οἱ αν 
Τιυμπαηαταθαίαϊ τηϑδηΐης οὗἨ ὑπὸ ἰθσιι, υἱΖ., ἰοπσεα ὧ8 
{λ6 ογφαπ ὁ δρεεεῆ. ἴπ ὑμοὶν νἱοῖν (πὸ σἱτὶ ἱτὰ- 
Ρ θα (86 Βρθοΐαὶ 89 οὗ [μ8 οτζϑῃ ἴὉΓ Θχργοββϑῖοι, 
1, ΘΙΙΒΘΥ ἴῃ 1ἰ8 ογτυὰοσ ἔοσαι, 88 {9 ὈΔΌΟ] πα οἴ 
ἱπαγιϊου αίθ ἰοηθδ [πο γο ὑμ6 ἰοηρσὰθ τηονοὰ διὰ 
πού ἰδ 1108] (ΕἸΘΆΠΟΥπ δμὰ οἰ 6 ΓΒ); ΟΥ 2. 85 δὲ 
οοβίδιϊο Βρϑδικίπρ ἴῃ ἸοΥ, Βοδιοοὶν δυα 1016, ἐπ 8Ὁ- 
ιἸσαϊδίθ τογάβ, ἰοηθ8, βοιηάβ, τ ΒΘΓΘΌΥ ἰδ ἐπ- 
βρίγοα ϑρινὶς σαν σϑηὶ ἰο ᾿ἰβεὶγ (Ἦ168616})---ὦ 
το ΜΒΪΟῊ 18 ἀϑοϊϑί νοὶ ορροβϑὰ Ὀγ οβδρ. χῖν. 
18: ΟΥ 8. ἃ8 Δὴ δοί οὗἩ ὙοΥΒΪρ ΟΥ̓͂ ΤΠ 68Π8 οὗ 
θοβίαιία οχοϊδιηδίϊοηβ, δὰ βηδίονοθ οὗ Ἀγτηϑ 
οὗ ρῥγαΐβο δπὰ οὐδὸν ουϊδατγδίθ οὐ ῬΧΓΑΥΘΥ, ἩΠΟΣΘ 
186 ἰοπρίιθ πὸ ἸΟΏΖΟΣ δογυο 88 8 οὔζϑῃ οὗ Θοῦ- 
βοΐουβ ἱη 6] ροῆθο, δαὶ τηονϑὰ ἱπάροη 6 ΕΥ δηὰ 
ἸπγοἸ ΠΙΑΥΠΎ ἀπάον ἐπ ᾿πηρι]86 οὗ (9 ϑρίγιι (0 γ. 
Βοδυ!χ, ἀ6 οιίο, ΜΟΥΟΥ δηὰ οἰβουβ); οὐ 4. 
88 δὴ ἱπερίγϑὰ υἱνοῦϑῆοο πὶ τ ἰσἢ (μ6 σοπδοϊοιι 
᾿π 6}]6σὺ τσὴβ Β6]ἃ ἱπ Δθογαποο δηᾷ {86 ερίγὶξ οὗ 
119 ΜΟΣΒΕΣΡΡΘΟΡ ΟΥ̓ΘΣΡΟΤΘΟΓΘα δηὰ γαυϊοβοὶ ὈΥ̓͂ (Ὰ 9 
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ταῖσαὶ οὔ ἰμ0 ϑρίτὶ!, συδμοὰ Τογὶ ἰὼ οτὰβ δηά 
δΟΏ Δ ΠΟΘΒ ἸΔΥΟΪ ΠΙΔΤΙΥ ἐογοθὰ ἀρΟΩ ᾿ἶπι, τ ὶο ἢ 
Ἢ6ΓῸ ἀπ᾿ Ὠ 61} Ἐκ 16 ἰο ἰμο89 οὗ δὶ5 ἈΘΒΓΘΥΒ 20 
ὙΟΓΟ ποῖ ρμοϑβθ5βοά οὗ (6 Βδπιθ ἱπυρ᾽ σαϊΐοη. 9 
884}} γουογίὶ τὸ 818 ρῬοϊπὲὶ πουθδῆοσ, [806 οἶδρ. 
χὶν.. δ'΄ποθ (18 βροδκίηρ τὶ ἰοηβιθθ 8 
πῃΐη 6111] 0] ἰο (86 δοηρστοχϑίΐοι, 1 885 ΠΘ068- 
ΒΔΥΪΥ Βιιρρ!οπιθηϊοα ὈΥ δοί μον οἰ, υἱΖ., “129 
ἰοϊογργοίδίϊου οὔ ἰοηραοβ.᾽" {18 γ88 (86 ΔΌΠῚΥ 
ἴο ἰγβηϑὶδίθ {1118 Ὡπὶ πι6}}1010]0 αἰΐογϑηοθ ἰηΐϊο ἃ 
Ἰδβυδρο Κηόνη ἰο 4]}, δῃὰ 80 ἰο δα δίῃ ᾿ΐ8 πηθΔῃ- 
ἴπρ---δἂὴ ΔΌΪΙΥ πιο ΣΡ] Θὰ (86 ῬΟΤΟΣ οὗ 
Ὀτησίηρ, [86 ὑπ ἀδοτοίδηάίηρ (νοῦ) 0 ὉΘΑΥ ὉΡΟῊ 
[86 πιρδῃϊης οὗ ἐδ {πη ρσδ στοῦ ὈΥ (80 ϑ»ἰνὶϊ, 
δηά ἐμ ἰο δοῃβοΐοι 8) Υ δρρσοβεπὰ ἐμθη. Τἷδ 
οδδυίδιη Ὀδϊοηχοὰ οἶμον ἰο {86 ρόδο δἰ το) 
ὙΠῸ Βρόκὸ τ ἰοηζιθδ (οοτρ. χὶν. ὅ, 18), οΥ, 
88 Οὴ6 Ὀδϑβαρο ἰηπ(ἰπλαίοθδ, ἰο 8 αἰδιϊποὶ 61888. 

Ἡανυΐως ἰμὺ8 Θηυτηθταίθα (δ 6 βούοσῶὶ αἰ 8, Ἦθ 
ΟΏ0Θ ΟΡ ΓΟΙΌΥΒ ἴῃ Υ6Γ. 11 ἰο 89 οὁ06 οτἱρίηδὶ 
Ῥεϊποῖρ᾽θ ἔγοτϊα τσ ὑπο Ῥγοοοοαθα, ὑπ 9 οπ9- 
1668 οὗ  ΕΙΘὮ 18 Ὀτουρσαὶ οὐαὐ ομλρμ δἰ σα }}γ 15 (89 
Οχργοϑδβίοη “ἰΠ 9 ὁη0 δηὰ {80 ΒΔ:16.᾽᾽ ---ΑἸ} [8650 
τοῖα ὑσουϊσβ 056 δπηᾶ ἴΠ6 δα ϑρὲχὶι.--- 
Ἧμαδι ἢθ δϑϑογίοα ὁ αοἀ ἱῃπ νοῦ. 6, ἢθ ΒΘΥΘ 
Δϑου 08 ἰο 109 ϑ'οἰγὶὶ,--τ-ἐνεργεῖ, ἠ6 τοογῖδ, Βο ἱμδὶ 
πὸ ϑϑρί σι ΒΟΓΘ ΡΌΘΔΣΒ 88 ἃ οὔθδιγο ῬΟΥ͂ΣΟΥ---88 
189 δρ᾽τιι οἵ ἀοα νονϊκῖηρ ἀϊνί πον. Α8 ἰπ {μ18 
νοῦ νγὸ ΒΔΥΘ {80 ἱτηροτί οὗ (86 ΡγΥΘΡοβιἐἰο 5 “π᾿ 
δὰ “ἰπτουρθ (τν. 9 διὰ 8) δρδαίῃ Ὀτοιρδὶ 
οαΐ, 50 ἐμαὶ οὗ {8 οἰ βοὺ Ῥυθροδι οι ““ δοοογαϊῃς 
ἰο,᾽" νὸσ. 8, ἰβ δραίῃ γοδυπιθαὰ ἴῃ {μ6 Ῥυιϊοὶ ρ᾽ 8] 
οἴδυβε,---ἀἰδιστὶ αἰ ας, εἰο.---ΤῊ 6 ϑρ σιῦ 18. Π6 ΓΘ 
Σοργοδοηίθα 88 ἃ Ὑο᾽ πίδΙῪ τορυ δι ϊπρ ΡΟΤΟΓΙ, ἴῃ 
ἰοττὴβ ἡ 16} ΒΒΟῪ Ἡ 0 Ὁ6 ποὺ 8 ὈΠ πὰ ΘΏΘΣΩ͂Υ, 
δυΐ 6 56]-οοπϑβοίουβ, ᾿π 6 }}[χθηὶ ἀρομί.---Α5 ΒΘ 
Ὑ71116.----ποί ΔΥὈΪΠΓΑΥΙ, Ὀαΐ, ἱ ροτίοοι ΘΟ δἰ βίθη οΥ 
υεὶτ οἰαδϑὶο ὑϑαζο, δλοοοσάϊηρ ἰο ἃ χϑϊϊοπαὶ δὰ 
αἰ δονϊτηϊπδιΐηρ 5611-ἀοἰοντηιϊ πδιϊοι τ οι ἀθοίάθ8 
ἐϊ8 δοϊϊοι ρου [89 στουπάβ δὰ Ῥυγροδοβ οὗ ἃ 
αἰνὶπο νϊϑάοπι δηὰ 1ονθ.---Ὁ ΘΘΟ ἢ ΟἿΘ δον- 
ΘΙΒΙΙΥ͂.---ἰὴ 80 ΤᾺΣ 88 Ηο ἱπιρατίβ 0 Θδο ἢ} 019 
δοστλοι ἴῃς Βροοίδὶ, 80 ἐμαὶ Θϑο ἢ ὁῃ6 Β88 ἃ ὁπασίϑαηι 
οὗ δὶ ον ὈΥ͂ ὙΠΠΟὮὉ δ6 ἰ8 αἀἰδίληρσυ θα ἵγοιῃ 
οἴβοσβ τι ὑποὶν οηἀονιοπίβ. Τα ΐθ 18. ἴῃ 80- 
οογάδηοθ τ} ἰΠ αἱ ρυϊποὶ ᾽θ οὗ ἱπάϊν 81} Σϑ 9 ἢ 
ποῖ Ῥοσυδάρθδ [86 νγ0 16 ΘΟΟΠΟΠΙΥ οὗὨ οΥΘδΪ 0Ώ. 
Τὰ αἰνῖπο ἰάθ8 ῬΟΟΧΣΒ 186] ἔοσι 1π ἃ τοὶ νὰ- 
τοῖν οὗὨ ἔοτι5 ὙΜΙσὮ δρσαΐῃ σοι Ὀἷῃ9 ἰ0 ΒυρὈ]6- 
τοδὶ 650} ΟἰΠοΡ ἴῃ ἰμ 9 ΘΧΟΣΟΙ89 οὗἩ ἐδδὶ βδῖῃηο αἷ- 
Υἱδὸ ἴοτὸ ψῃΐοι γαϊοὰ πῃ ἐμποὶν στοαϊΐοη. 718 18 
Ὑΐδὶ ὑπ0 ΔρΟΒΙ]6 ἔυγΊΒΟΥ δοὶβ Ζου ΒΒ ἴῃ δὴ ἰῃ- 
δΒιτυοσίδνο ΔΙΔΊΟΩΖΥ, ὙΒΟΡΘΌΥ ἰὲ του βοθπὶ ὮθΘ 
δἰπιοὰ ἰοὸ δσουπίογαοί ΔἸ Ἶκο 186 ἀἰδρεγαβοιμθηΐ 88 
γ6}} 45 ἴΠ0 ογογοδίϊωηδίθ οὗ Ῥαυυϊσυϊαῦ μὶ(8---. 
888}} νϑ διὰ 4180, ἐπ: πὶ βαρρυθῃθηδϑῖοι οὗ 89 ἀἱ- 
ὙἱΗΟ ῬΥΪΠΟΙΡ]9 (μονϑῖη ἢ Αἴ ΔΩΥ γδίθ ἐμ 9 18 80 8 .- 
βαυπιοηΐ ΒοτΘ δρδὶηβὶ σοΐοσυϊηρ {8 σΊ 8.0 8 ὙΔΥ]ΟῪ 
οὗ οτἱρί παιΐπρ οδ568 ΟΥ Σἱποΐρ] 5 (Μοα)ιοὶ πα). 

Ψνεπ. 12, 18. Ηθ Βοῦο Ῥγοσοϑᾶβ ἰο οχρὶαἷη ΟΥ 
δοπῆττα ἢ δί 8 βίδιϑὰ ἴπ γον. 11. ΤῸ ἀη]Υ οὗ 
ἴδ π-τονκίης βρίσιὶ πὶ ἰὴ 6 νατὶοὶγ οὗ Ηΐβ γὶ 8 
ἴο 89 ΟΒαγσἢ ΘΟΥΤΘΒΡΟΙΟΒ (0 ἐπθ ὉΠῚ οὗἉἨ ἰδ9 
ΟΒυτοΣ ἐἰβο ἵπ ἴπ6 νϑυὶ ον οὗ ἰ(8 τηθτη 68 88 
ἀγνῖβοὰ ἴῃ ον ῬἈ 8108] ογχδῃϊσαϊίου. [718 

[5 Τῆο ὑργοροῦ ἀοῆηϊἐΐυη οὗ δῷ ογρηπίμηι ἴδ, 6 ποῖ6 Ο08- 
εἰστίπρ οἵ ματῖϑ ψὩΐϊοἢ οχὶδῖ δηα ποτ Ϊκ Θποἢ ΤῸΓ α]] δηά αἷΪ ΤῸΓ 
ΦΔοὮ : πὶ ΟΥΟΥ πογὰδ ὙΠΙοὮ ΓΘ ΓΘΟΪΡΓΟΘΆΠΙΥ γοϊαῖθα 8 ΤΏ 68 Ὦ8 
δο οηἃ. Βαυὲ κπυοὴ αὶ σοποιί τπτίο ΔῊ ΟἾΪΥ ὕο οἴροίςίοα ὮΥ 
τῶν στοοαξίτο ροτγοῦ οὗ βοπιὸ Ὑἱ᾽4] ρῥγί ηοὶρὶο πνογκίπῃς ἔγοι) 
πιλΐα ἰπ δοοοτάβηοο ὙΠ [18 ΟΥ̓ ϑροοίδο ἸΔῊῪΤ ΟΣ ὨΟΣΊΩ. 

1πουσΒί ἰ8 δραίη ἔατίμοσς ἀονοϊορϑα ἴῃ τοσ. 14, 80 
88 ἴο ΟΧΒΪΌΪ. {86 ΟΥ̓ΔΘΠΙ6 ΟΒαΥΔΟΟΣ οὗ [6 βρὶ- 
Υἰϊτ 4] ασἰδ, δηὰ ἐποῖν ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΘΗ ΡΥ ΘΟΠΠΘΟΙ 0. 
γ ἢ οδοὸὴ οὐ. ΕἸγβὶ, (86 ΟΥ̓βδη1ο Ἀπ ἐν οὗ (89 
οἰ το ἰβ κοπθὰ ἰὸ ἱμδί οὗ ἐμὸ Ὀοάγυ, βμιονίης 
δὲ {86 ὉΠΙΥ 18 οῺ6 Ὑ 16} ἀ065 Ὠοὶ Θχοϊιὰς ἀἰ- 
ὙΘΥΒΙ Υ͂, πὰ, οη ἴμ6 ΟἶΒον Βηπά, ἀἰνογδὶιν δ ποὶ 
ΟΠ] οι τὶτἢ ἀπ  γ.-- -ΕἿΥ δα ἴ86 Ὀοάγν ἐδ 
ΟΣΘ, 8πἃ γοὶ.--Βγ σοϑβϑοῃ οὗ ἰδ:9 σοῃίγαϑί Ὀ6- 
ὑσθοη (89 Οη ἈΠὰ (06 Τϑηγ (6 καί Βιουὰ Ὁ6 
Το ογϑα, απ ψεί,--- 88 ΤΏ ΘΩΥ ΣΩΘΙΏΌΘΙΒ, δε ἃ 
8.11 ΘΙ ὈΘ ΙΒ οὗ ἴΠ6 Ὀοὰν .--ΤῊο ποτὰ “" Ὀοάγ 
8 ΒΟΥΘ Γορθαϊθα ὈΥ͂ ὙΔΥ οἵ ΘΙ 8818, ἰπ ὁσάὰον ἰὸ 
Ἰβαϊσδίθ ἰῃ δάνδῃοο {86 Ὀπὶΐν οὗ [8:0 τι ΘΙ ΘΟ Γ8 
Δ] ἐμ Ρ] ΣΑΙ γ,---(Ἰ μου 8) ὈΘὲ πὶ τ 8: --- 
πολλὰ ὃντα--οἰβ ἴο Ὀ6 ἰΣϑῃβ]αίθα ΘΟ ΟΟΒΒΙΎΘΙΥ,--- 
Δ1Θ οΟὔΘ Ὀοὰγ. --- Βμοτὶ δηὰ ρῥσγορηαπὶ 18 89 
ΘΟΒΟ]υαϊηρ οἶαιιδο,---Φ0 81]5ὸ ἰβ. ΟΒσίαϊ,---ηοῖ 
ΟἸὨγῖδί ἱπ Ηἰβ αἰδβιϊηοίνγο Ῥϑγβομδ λίγ, θυϊ 88 ἴῃ- 
οἰαάϊπα ὑπὸ σμυγοΙ πῃ Ηἰπβο]ὗ δ Η8 ᾿ἰνίπρ οΥ- 
ξϑηΐθθ. Αδ Αὐυρσυδίϊπο δ4Υ8, ἐοίμιδ Ολτγίδίιιδ σσρε 
ἐἰ ΓΟΥ̓́ΡΙΙ8 ἐδί. “ΤῺ Ὑ80]6 ΟΒτιδὶ ἱποϊυ ἀθβ Ὀο(Ὰ 
᾿ιοδα δῃὰ Ὀοαγ." “ἩΒδὶ {πὸ βίδίο 18 ἰπ (8 Οὐ 
ΒΡΌΘΤΘ 88 δ ΙΠΟΓΒΪ ῬΘΓΕΟΝ Ῥοδββοαβοα οὗ οουρογδαὶθ 
τρί, (μδὺ (86 ΘὨΌΓΟΙ 18 ἐμ [8 ΒΡΏΘΤΟ; δῃὰ [89 
Ὠδιη9 οὗἁ ἰΐδ ὁ0] οἰΐνὸ ῬΘΥΟΙΔΙΥ 18 ΟἸσίδι." Ὑ. 
Ε, Βεκβββ. “[πίδμο νἱον οὗ (9 ΑῬοβί]ο, Ομ γἰ δὶ 
8 {μ6 Δ βοίγγρο οὗ ἃ ποῦν δηὰ ρ]ουὶ ββὰ Βυτηδ} γ 
88 ἷξ 186 ἀονοιορϑὰ ἴῃ ἐμ8ὸ Θμ σοῦ. Ηδθποα {86 ἀ6- 
γο]οριηϑηΐ οὔ ΟΕ γ δι ΐδη ΟΒΌΤΟΙ ἰβ ποι ἷπρ 1688 
μδὴ ἐπ Ῥσγορτοδβὲνσο σου ορχωθπὶ οὗἨ ἰμ6 ἱχηαχο 
οὗ ΟἸγῖβι." ΝΚΑΝΡΕΕ. 8 ΕρΒ. ὶ. 28: ν. 
80). Τδαὶ Β6ΙΘ [Π6 Ὀ] ΓΑΙ οοπδί 68 ἃ ΠΠΙΥ 
68 ΟΣ Εἰ δ ἰ6ἃ ὈΥ 8 γοΐθγοῃσο ἰο0 {ἰμ6 ἔδοίβ ὈγῪῚ ψ σὰ 
ἃ σΠΌΓΟΙΙ-} 1} 15 οοπϑιϊαἰο. Το ἄτβὶ δηὰ ζοσθ- 
τιοϑὶ οὗὨ ἐπ980 18 Ὀδρίλδτω (οι. ἘΡΆὮ. ἱν. δὴ---- 
8 ἰγδιηβδοίΐοῃ ΙΟὮ ἱμγΟΪν 68. 6180 ἰμὸ αἰβρθηβα- 
ἰἴοὰ οὗ ἐμ ϑρῖγιι. (Οομρ. ΦόΒὴ :. 88; [1]. ὃ ; 
Τίς 11. δ).-τὖῆοσ 818ο.-- -Τῆοὸ καί ὈΘΙοηρΒ οἰ ΠΣ 
ἴο {89 ὙΠ80]6 6686, ΟΥ̓ΪΟ [86 ῬΤΟΤΒ ἱπηπ 6 18 6} 

“Το ἰἰ 16 τς ἢ δδοϊτο δῖϑα {πὸ τηδιογὶ] οὐ Ἡλι οὮ {16 οΥ- 
δαρίδζη 8 οΘοπι ροθθα ἰπἴο ὁη6 ϑυυδίβῃσθ, ῬγΌδογν δ ἰΐ8 ᾿ἀ6ῃ- 
ἘΠ ὴ απ] 4}} οδηροα οὗ ἕοττῃ, δὰ ἰδ ἘΠῚ ΤΠΓΟῸΡ ἢ αἷ] ἃ" 
γΟΓΘΙΥ, δὰ οϑίδ "6 95 δὰ τη δἰ η ἴα 8 1.6 ΓΟΟΙΡΤΟςΔΙ δοίίοῃ 
οὔ [δ ρμαγίϑ οοιη πίῃς ἔπ θπι ἴῃ ἃ βυπιραίμοϊὶς Σεϊδτίοπ, δηά 
τα κῃ ἴθ {τ ὈΠΙΊΆΓΥ ὈΟΪΏ ἰο 186 τὴ 6}1- δ ν οΥ̓́ ΘΑΓἢ ΟἿΒΟΥ 
βου ΓΑ ΪΪ., δηᾶ οὗ δ ἩΔΟΪθ. ΤῊ (8 6 γοδρϑεῖ δὴ ὁσραπίκῃ ἰδ 
οοδοῃεδιν αἰ ἤοτοη οοά τότ τϑομδηίδιῃ, ἩΐΠ ἢ ἰδ Βοπιο ιΐης 
(διιἰοποὰ δηὰ ὑρὺΐ ἰοχοῖδοσς ὉῚ δ ΡῬΟΎΘΣ ορογδίίηρ ἴγοδι 
ψὺὦ που. 

Νοῦν, βίησο ἰὲ ἰ9 ΟΥὗἩἨ τ:6 παίογο οἵ 4]] 115 τὸ οὔμηηξο. {670 
οχίδὲβ ἃ δίνη δῇδὶ Ὀοῖττθο δὶ ἰΣῸ0 ΟΥ̓ΣΒΗΪ ΣΘΙΪΟΙΒ ; 
Δη ΟὯΘ ΒΟΓΥΘΘ Ὅ70]] ἴο ΠΠΠπδῖταῖο βοΐπογ. Τρο ἤρυτε, [Π6ΓΟ- 
ἴοτο, ἢ ΓΒ ΤὨγοιῃουΐϊ πῖ8 ΟΠδΡρίοσ, γοδῖίθ ΟὉ Δ 68- 
“οηείαὶ δθδίοαγ. Τηο ἢ} οὗἩ ΒαϊΏΤΟ ὃἃδ Ορογδίίρ ἴω (δαὶ 
τηοοὲ ρογίέφοξ οὔ ογαδιίβπια, ἔθ ΒΔ [ΌΓΙῚ ὙΘΥῪ ΡΓΤΟΡΕΥΥ͂ 
ἐγρίβεα ἔθ πογκίης οἵ 10 Βρίγί οὗἨ ἴδ ἐπ σοι Πα ς [89 
Ὀοὰγ οὗἩ Ομ τίεϊ, πηϊοῃ 6 Ηἰ8 Ον τοῦ. ΑΒ παρῆν θ6 οχροσιοα, 
Βονγσουοσ, ἴθ Ἰδίοσ οὐ ρδο σδιοη, ἢ Ῥγοροσέίος 88 [1 [8 ἰμμοσ, 
5 τῇοσο οοϊηρίοχ δηὰ ἴατ στίσθοῦ ἢ ἐΐδ σον ΒΟ πα δά τὸ- 
δῖα. [{ ἰθ᾽ ποῖ ἴον [ἢΐβ τραδοῦ 8ῺΥ ἴδ 1686 ἃ ΓοαΪ ΠΟΥ͂, δᾶ 
8}} (παὲ Δ 06 αδοσοτῖϑα οὔ 9 ΤΌΣΙΩΟΓ μοὶ δ ἸΠ ΘΓ  ρσοοάᾶ 
οὕ Ἰαϊῖοσ, ὙδΘ τποΐῃ ἀἰ δουθῆοο ᾿ἰθα ἐπ [ἢ 8 παῖπτο οἱ [8.9 
γί δ] ργϊποὶρο τ οἷ δκδί πὶ ]δἴθϑ, δαροδ, δὰ οἷο5 ἰοροῖθον 
πο ΟΠύτου οὐσοὰ Το Βρίτὶδ οὗ "6 όΓΟ ἰβ δ βριγιὶ οὗ 
Ἰοτο. γϑα, ἰδ ἴον ἐϊϑοῖζ, απὰ ἐμο ἴδνν τ οὮ του δίθα Εἴ8. ΟΡ6- 

ταῖϊομο ἰβ ὅηθ αἀϊνίῃηο Ῥοτᾶ. Ηδ σῆο ἰέσέβ ἰῃ ἴπο ϑμίιτιξ 

ἴουοξ;--Τὴ6 ἐπο πογὰδ ἈΓῸ Ὧο 1665 ἰάθη τἰο81] ἱπ ἐμοῖτ τοϑῖ, 
ἘΠΔΏ δγὸ {πο (δίηρε τ! οὮ ΠΟΥ ἀσβοτίθθ. Απά ἴονὸ ἰδ ἴγοτὰ 
118 ὙΘΥῪ παίΐητο ογρδηίς. 1Ὲ Ὀἱπᾶὰθ ρογβομα Τομοῖθοῦ ἱπ ΟΠ0 
γἱταὶ οοιηπιυπίοη ; δὰ Ὀοίης δὴ ἱπιο κοηΐ ῥγὶποίρ]6. ἐξ 
Ὀϊπᾶδ ἑῃοπι τοχοῖποῦ δοοογάϊηκ ἴο {ποὶν ἀϊδεϊ ποῖ! νὸ ἀπ} {168 
δηὰ αἰα τ ἔπ σϑῖηθ ΒΟ θη. ὙΏπα ἄορ ἢ οοηδεί ἐπ 9 [}}9 
ῬοΩῪ οἵ ΟΠ τίπί,---οα σομιρῖοχ πᾶ ρο]οτγτίοπα ὙΠΟ]6. σΟΠπῊ ἴ- 
1615} ἀν οτα ἢ οα [ἢ {6 τι οτ ΒοΓΒμΐἷΡ, γοῖ Β1]Υ λοϊ πο ἸομϑῖποΣ 
δηὰ οοτηρθοῖοιί Ὦγ (λέ προ ἢ ΘΟΥΟΤῪ Ἰοἰΐ ΒΡ] οἰ ἢ, πεσογά- 
ἴῃς ἴο ἴδο οὔνεϊυκὶ! πολϊείης ἢ ἢ 6. πηϑλδηγο οὗὨ ΘΥΘΓΥ͂ ρΡαγῖ, 
δῃὰ μκγονίηρ πΡ ἰηίο Ηἰΐπι ἰἢ 411} ἐπ ρ ποῖ ἰθ ἴπο Εἰ οδα, 
ϑύϑῃ ΟἿ Γι]. 
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Το] ]οση, φ. ἅ., (9 υπΐου 'β ποὲ δἰ ΡΙΥ ὉΥ 
ΘΧίομα] Ὀοπαβ, θυΐ α͵80 ἱπνοῦυχ ὑπ βρὶτίς.᾽ 
ΜογοΥ). --ἶπ ομϑ ββρι πανθ Ἧ)71ἷὸ 8611] Ὀ66η 
αρτὶ  θ9Ά.--Τῆο βριγῖε 15. ΒΟσΘ Τοργοβεηί θα 88 

ἴδ6 οἰεπηοπὶ ἱπίο ψῃϊοῆ ἴθ Ὀδρίϊζοὰ ἤδνθ Ὀδθη 
ἰγαπϑίογγοα, δηά ἰπ ἢ ῖσἢ 858 ὑπ 6 ταβαὶϊΐ οὐ ἰδ οῖν 
Ὀαριΐθπι ΠΟΥ͂ ΕΥ̓́ΩΡ ΔΙ͂ΟΣ ᾿ἷνσο δηὰ τῆουϑ (Αο]8 ἱ]. 
88: χίχ. ὅ, θ6).-- ἔαγποῦ δοπβοαιθησο οὗ {Π8 
ὧἦθ [6 Τογηαιΐοη οὔ οη6 ὈΟΑΥ͂ ;---δη ἴΟ 29 ἈΟὰάΐγ .«-- 
ἑ. Φ., “80 85 ἰο Ὀθ6οπι6 ὁΠ6 ὈΟῪ ;᾽ ΟΥ̓, “ἷπ ΟΥ̓ΘΥ ἰο 

Ῥδδοῖλθ οὴ6 ὈΟΔΥ͂;᾿ πὰ δἰδίϊηρς ἰμ6 ΟὈ͵θοί ΤΟΥ 
ψπϊοἢ (6 ϑρίγι πγουσι ἰπ 1. Ὑπὸ Ἰδίιϑν 18 [0 
ὍΘ Ῥτγοίονγοὰ δβ8 6 βἰπηρ]ον ΤΌΓΤΩ.-- ὙΒΘΌΒΘΥΙ 
δον οἱ Οθοῖσα, Ὀοηᾶ ΟΥἨ ζ1660.--Ηῆστο (86 
βίγοηζοϑὶ οθηΐγαϑι5 οὗ παϊίοηδὶ, τοὶ ρίουβ, δὰ 
Βοοΐδὶ 1179 ΔΥῸ 506 οΙΔ ΠΥ πιοη(ἰοπ θα 885 ἢ δ Γαϊὶης 
ἀπο παῖ αηϊῇ6 ροντοῦ οὗ (6 ϑ'ρ᾽ γἷῦ ἐπ 8 θ0}15}- 
ἴηι [μ6π|.---ο  ΤῊ6 Εἰ ΚΟΥ ὉΠΠΥ͂ ἀοϑί σπδίθα ἰ8 δἢ 
81} σοπιργοοη 5 Υ6 οθθ. [{ ἀο908 ποί ἀοΒΙΤΟΥ͂ {86 
ἀἰπιϊποιίοηβ οὗ τσ δα δοπαϊἰΐοη, Ὀαὶ ἰΐ δδϑὶ στι5 
ἰο ἐδοπι ἃ βϑυ 1 {4016 ογον, δηὰ οὐδυσο 658 {6 1 ἴῃ 
ἐπ οἷγ 5πγρ δηὰ 56143}} δηϊαροπίβηηθβ. Φ6005 δηά 
ατϑοῖκϑ γὸ (ο τοπιϑὶη 16.5.15 διὰ αγϑοῖίϑ, γοί (Π6Υ 
ΔΥ6 ἰο Βυδοτάϊπαίο ὑμῖν παι σηδὶ ρϑου αν ΕἾ65 ἴ0 
8 εἰρον Ομ νι ϑείλη ππὶγ." ΝΕΑΝΌΒΗ.--- δὲ υ78 
811 θῖθ τϑᾶθ ἴο ἄτι ϊς ΟἿ 9 ΒΡΊΠῚ ΠΥ 
πνεῦμα ἑποτίσϑημεν, ἴον 0 σοπείγασίίοη 
οὗ (ῃς 86α., τ ἢ ἃ ραϑϑῖνο ὙΟΓΌ, 866 5}. ἢ δ45, 
8, οὐ ἯΊΝεα, Ρ. 1Π|. 2 89, 8: [ῸΡ {πὸ οὐ! 95] οὴ οὗἁ 
{μ6 εἰς ἱπίο, 860 σγἰ(ἴσ64]} ποί09]. ἸΤΗΪα βίϑίοτηθηὶ 
8 ῬδᾶγΔ|161] ἰο ἐμθ ὕοτιποῦ. Ασσογάϊη μὴν Βοτὴθ 
ἐμὴ ηκ (πὸ γ ἀἰϑοονον ΒΟΤΡΘ ἃ ΤΟΘΓΘΏ6Θ ἰο (ἢ) 6 Τηγ8- 
ἴθΥΥ οὔ (Βα ΗΟΪΥ ΒΌΡΡΟΡ 88 δϑβοοϊδίϑα ὙΠῈ ὈδΡ- 
(ἴ8η), [πὰ ποϊρίης ἰο Ὀϊοπμὰ ὈοΙ οΥυΒ ἰπΐο Ὁ. 6 
ὈοΟΑγΥ7, (ΘΟ. χ. 4; χὶ. 2). ΤῊ γούδγθῃσο ἷβ [ο 
Ὧθ τοσοχηϊσοα ἰπ (86 τοδάϊηρ εἰς ἔν πνεῦμα ἀαπὰ ἕν 
πόμα. Τα οὈ] οοϊΐοι5 ἰο ἐπὶ5 8ΔΓ6: 1, {86 Ῥγϑδοίθ- 
το ἐποτίσϑημεν τρόγὸ πιαάε ἰο ἀγίπλ, [τ πϊΘΝ ἀ6- 
ποίθ8 ἃ ρϑβὶ ουδῃί 7, ---ηὰ σαπηοὶ ὃ0 Τοραγἀθα 85 
ἐμ δογὶβὲὶ οὗ ουβίοιῃ, βδἷποθ ἱΐ τη δὲ θ0 ἱΔ Κδη 8η8- 
Ἰοφουϑὶν τῖϊ ἐβαπτίσϑημεν, τοεγὲ δαρίϊΖεα; (80 
ΒΠΠγοίΒ, ΟἸβη. [ἢ οἀς6}7). 2, (86 σομίθῃίβ οὗ [86 
ο᾽διι8ο [501 δ πσθ ΠΟ ΘΓ οἷἶθ9 ὧἀο ψὸ γΤοδὰ οἵ 
86 [ον ϑιιρροτν, δῃὰ βι}}} 1685 οὐὁἨ (πὸ ἀντὶ πκίηρ 
οὗ (86 σὺν, 848 ἃ ΙΠ0808 ΟΥ̓ ραγίακίὶπρ οὗ ὁπ0 
δρίγιε:-- θα 1 ἃ απίοι τὰ ΟὨτῖδὶ ἰ8 οἴοοϊοα ἴῃ 
πὸ ΒΌΡΡΟΥ, δηὰ ἰ τη6 δσοιηπιαηΐοη οὗἩ ΗΒ ὈΟΑ᾿Υ 
1ο οὔεγοά τρ ἔοῦ υ8 σβηποὶ 6 Βορασγδίϑα ἔσχοιη 
186 σοϊμημχυπίοη οὗ Ηϊα αἰνὶπο 76, ὑ6 πῃ τηϊϑί 
ὑμοτο 6 ἱπ ἰὐ 4150 83π ᾿τωραυίϊηρς οὗ ἰ0 βρ᾽ΡΙς 88 
ἴῃ Ὀαρίΐϊϑηι ; δηᾶὰ, ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, Βἷησα ἴμ6 Κρ»ἱτὶϊ 18 
Οχμὶ θα ἰο υ8 υπᾶϑν (86 ἔρσιτο οὗ ὃ δονὶηρ 
Βίγοδηι,, ὁ. σ., “ἴδ ουἱρουτνίης ΟΥ̓͂ ἰδο ϑρ τὶς, 
Αοἰϑ 1). ; “186 Ἰἱνὶης πδίον νΐοι ΟΠ τἱδὲ ρσίνοι, 
Φοιπ υἱῖ, 837, δ΄. (σοπιρ. ἐν. 14) ἱέλέ γγ88 πδίυσαὶ 
ἴδαιῖ Ῥαὰὺὶ βῃουϊὰ βεϊοοὶ [18 ρῬατὲ οὗἁὨ 186 ΒΈΡΡΞΥ, 
δηα ποί ἐπ οαἰΐπρς οὗ ἴμ6 Ὀτοβὰ 68 βρϑοΐδὴ!ν ἴπ- 
αἰοδίπρ οὖν ρανίϊοϊ ρδιῖοι ἰὰ ὑμο βρὶγι, [Ι{{818 
Οχρδηδίϊοη μοϊάβ, ψ)ἷ͵Ο τὴσδὲ ἰμ6η ΒΌΡΡοΒο ἐΐ 6 
δουϑὶ ἐποτίσϑημεν ἰοὸ ᾶγο Ὀ66Ὲ υ8ο6ἃ ἴπ ΘΟΠ ΟΥΤΩΣ 
ΜῈ 189 ΡΔγΆ}}6] ἐβαπτίσϑημεν, ἀιὰ Ὀθολαδο δα 
Ὑ848 Βροδκίηρ οὗ (86 ραν οἱ ρδίίου ἰπ ἰδ ϑρίνὶ 
πο 88 ἃ σοπίπυουβ δοί, δαί 88 βοτηοίἷηρ τ ἢ, 
ἰοχοῖμορ τὶν Ὀαρίΐβηι, Βα αἰγοϑν βουνὰ (0 
Τουπᾶ (Π0 σοἰ οοἰἶνο 116 οΥ̓ (8 σματοῦ. ΒοΙ Δ Γ6 
οοπιρΙοίοα [ας 8, ΌὉΥ ποθὴ οΥ̓͂ ψ ΔΊΟΝ [86 υπίοῃ οἵ 
6 ὀαγο πδ5 66 σομείϊἰυἰοὰ ἴῃ {86 Κρ νὶς, 
Απὰ οτὸ ὅἷ1ο ΠΊΔΥ Η180 αἰκιεϊ προΐῃ Ὀοίνσοοι ἐδ9 
ορϑγδίίοη οὔ ἐπ Ξρὶ τι Ἰαγίης ἴμθ ἐουπάδίξοη οἴ 
{πὸ σοῦῖς ἱπ θαρίΐδβαι, δὰ ὑπὸ ᾿ηἰἰπιδίθ ΔρΡΡσορσὶ- 

δίϊου οὗ (86 ϑρ»ἰνὶε ἐγοῦυρῆ ἰδ 6 ΞΌΡΡΕΡ (δοτῃρ. 
Οϑἰδηαθρ). [1 τὸ γοϊϑοὶ ἐμο ἰάθα οὗ δὴ 8] ]υπῖου 
ἰο {86 ΒΌΡΡΘΟΙ, 86 ῃ τὔο Οἱ ἴΠΟΥ 1080 (6 ῬαΓδ}}6]- 
ἶϑα ὙΥΪ ἢ (ὃ ὙΘΥῸ ““ἸΟΓΟ Ὀδρίϊξοι,᾽᾽ ΟΥ̓ νῦ6 τηυὶ 
ΒΌΓΓΟΠΟΟΡ 4180 [86 ἰάδδ οὗ ΒῺΥ δ] υδίοπ ἰο ἐδ 
γί οὗ Ὀδρίΐϑτα ουδῃ 6 γθ, δηὰ ὀχρ] δίῃ ἰδ βίο} }Ὺ 
οὔἐμπο σορίου οἴἶαδίοι οὔ ὑπ Βρίγ!." Βαΐ, αἴ δὴγ 
Ῥαίθ, ἴὑ 18 ϑίγβηρο ὑδπαΐ αὐὔοῦ δ "διὰ Βρόοκθ οὔ δ 
0η6 Υρίὶτἱϊ δ [δὲ οὐ ψῃῖὶοδ ΟὟΤΥ Ὀεοΐηρ Ὀαρέϊτοά 
ἰπΐο ὁπ ὉΟΟῪ 15 ἠουπάοα πὸ βΒῃου)ά πζϑῖῃ}: 580 διη- 
ῬΒδυσΑῚΥ πρϑδκ οὗ ματι ϊοὶ ραιΐηρς ἱπ 6 98 πὶ (88 
ΜεγοΡ: “Το γσοορίΐοι οὗ ("6 οπο βρὶνῖς πὶ ὈΔρ- 
ἰἶβτα 18 6066 ΤἸΏ0Τ6 ΘἸΩΡΒ ΔΙ 64}}} ἐχρυθϑβοὰ ᾽᾽). κ᾿ 
8 σ᾽ αν ἔγοιὰ ὑδὶ8 βθεδβο ἐπαὶ Ρδὺ] οοπεΐοτα ἴδ 
ὉΠ οὗὨ 186 ΟἸΤΌΓΟΒ ποί 88 βου ϑί πη Γοττη οὐ ἤγοιι 
ψἰτποῦί, Ὀαὶ 88 Γδϑιϊὶοποα ἤγομι τὶ ΐη.᾽" ΝΈΛΠΌΚΕ. 

Υκα. 14-26. 186 Ῥτογοσίϊείου ἐπὶ (Π}6 τι {Υ οἵ 
ογχδηϊσδιϊοη ἱποϊυ θα, τί Υ ὑπ δὴ ὁχοϊυάοδ, ὃ 
ΡΙΌΡΑΙΠΥ ΟΥ̓ τυ ὈΘΥΒίρ, 18 ποχί οδττίοα οὐί ἴη 
Το αίϊοπ ἰσ ὑπ δπιδὴ Ὀσάγ, δηὰ (πὲ ἴοο ἵπ 8 
ΜΆΥ ἰὁο βΒαυσροδί Ῥγϑσίΐο 8] ἰδ Γυ ΟΣ 5 ἴῃ γοδροοὶ 
(ο {πΠ6 οΥρδηϊσαίοα οὗ βρὶ γἰἴ.8] σα ἴὰ (86 
σατο. Τὸ γι ᾿θθβοὸι ἰδ ἃ ἀἰδδυθεῖνθ δροἰπϑὶ 
αἀἰδοοπίοπὸ σὴ δοσουπὺ οὗ 18 δι} 1] 565 οὗ (ἢ6 
εἶτ, δηὰ πραΐϊπϑὶ ἃ δοηβοαυθος αἀϊδροπίτἑου ἰὸ 
αἰ Πάτα ὕγοτι {ἢ 6 ΘΒ ΤΟΝ ΘΓ ΠῸΥ ἱΏ ᾿6ΘΙΟΟΘΥ͂ οὗ 
ἴῃ 5601 {-αἰθραγαβόιπεπί, 88 ἱμποῦρ ΡῬΘΥΞΌΠΒ 80 
ΤΟΘΌΪΥ οπάονθα σου]ὰ ἀ0 Βοιϊδίὴηνρ ἰοναγὰδ ἱπί6- 
ταις ὑῃο Ὀοᾶγν. ΤΠ ΒΟΥΕΤΆΪ ΤΩΘΤῚ ὈΘΥΒ 816 ΓΘ 
ἱπίγοάυσοα 886 πο ϊἷηβ ΘΟ] ον ἰο (δ οἴδεςί ἴῃ ἃ 
ΒΙΚΕΙῪ ἀταπιδέϊο βίγ]9. ϑβϑοιηοι εἶπ ρ ἐκ {815 15 ἰο 
6 Τουπὰ ἴῃ {89 δΡροϊο νῦν οὗὐἠἨ ΜΈΝΕΝΙυΒ ΑΘΕΙΡΡΑ; 
νυν, Π|., ὃ ». 82.---  ῸΥ τἴΔ 6 Ῥοάγ ἐδ ποῖ ὁπ0 
ΤΏΘΙΠΌΘΥ, Ὀπ δ ΥΒΗΥ --[“Τὸ νογὰ Ἅ τη οι Γ᾽ 
ΠΠ6ΔῺΒ 8 σοῃδίϊυϑηΐ ρΡαγί, μαΥυηρ αὶ Γπποίΐοη οὗ 
ἰἰ8 ον. [Ιὑ ἰβ ποὺ ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ τ] 11 οἱ ἐγ οΥ̓͂ Ρατίδ 
(μαὺ 8 πΘΟΘΒΒΆΤΥ ἰ6 ἰδο ὈΟΟΥ ; ΒΟΥ ἃ τ Ὁ] ΕΠ ΘΙ 
ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟῚΒ ὑπδὺ ἰθ8 ὨΘΟΘΕΒΆΤΥ (0 ἐπ6 ὁματοῦ ; Ὀαῖ, 
πη ὈΟΙΒ σαποβ, τ μδὺ ἰ6 γοαυΐϊτοι 15 ἃ Ὁ} ] ΟΣ 
ΟΥ̓ ΤΙ ΘΠΙ ΌΟΥΒ πὶ (ἢ 6 8686 ἡ:ι8ὲ δἰδίοαἁ. Νὼο οπθ οὗ 
ἴπ686 18 ΟΡ] 66 ἱπ 1861. ΕΟ ΤΟΡΓΘΒΟΠΪΒ 
Βοτηϑί ἷηρ τῃδὺ 15 ποῖ 50 τ 1] ΛῬεργόβοηίοαὰ ἴῃ (ἢθ 
οἴμαοσγβθ. Εδοῖῆ 88 118 ον ΔΙΠΟΙΪΟΝ ἴοὸ ΘΣΟΥΟΙΒΟ, 
πηὰ πστκ ἰο ροτίοσπι, ν᾽ 6}. δου] ῃοΐ 80 τ'.8}} ὈΘ 
ΔΟΟΟΏΡ Βα π|ιβουῦ ἰδ, 10 18. οἷν πῆθῦ (80 
δλῃά πηάδονίδκοα ἰο υγ ἰμ ἴοοί οαΐϊ οΥ̓͂ (6 ὈΟΑΥ 
τΠαὶ (86 ἴοοῖ ἱα Ὀουσηὰ ἰπ 56 - ἀούθησο, δὴ [00 1116 
ποσὰ οὔδο ψΒοΪο, ἰο ἀοήοπα ἐδΥῖρ 8." Ηοάρε].--- 
{186 οοῖ 5881} Βα, ἘΒΘΟΘΌΒΟΙ δὴ ποῖ δ. 
Βαδηῃᾶ, 1 δ ποῖ Οὐ ἴπο Ὀσάγ; τὲ ποῖ ἘΒοτΘ- 
ἔοτο ποῖ οἵ ἴηςσ νοᾶν. Το δηδὶ οἴδιϑο οὗ 
παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 ΟἾἾΒΟΡ ἰδ 85 ἃ αὐοαίΐίοη [ΑἸΐοσα, 
Ἠοάρο]; ἱὰ πῖον οα80ὸ {πὸ ἀουθῖο πογεῖιϊνο 
ψοῦ]α Ὀό ὀαυϊγ)] πὶ [0 8 βίη οὐἊ, [ΝΕΒ ἢ 

[5 δο Ἡοάξο, πῆ ἀγβτοο δίσοηθουσὶν δικδίηδί ΒΟΡΡΌΜΙΒΕ 
ΔῺΥ 81υδ οι ἴῃ ἀπ! ΒΕΒΘ ΕΆ το οὗτδοῦ οὗἩ [9 πβαογδι)θηῖδ. Αἢ 
ἐξ πιιιδὶ Ὅ6 σοηἵο ἀπκτ [ἢ τπουρῆδ οὐὗἩ δυσῇ δὰ αἰ ππίοα 
ἄοοια ποῖ ΤΟΛΟΪῪ ΟΟΣΌΡ ἕο {Π9 πιϊπὰ οὗ 86 σοῦ τοϑύου. 
Βοτγὶρίαγο δϑουσδάδ ἐπ δβυοῖ ἤκθγοα ἃ σὰ οῖο υϑοὺ νἱ ποῦς 
ΒΏΥ Ὁ]6 τοίϑγθηοο οὐδοῦ ἰὸ 8 τἰἴο οἵ ΕΡΉΘΙΙ, οὔ, οὔ ἐδ 
Τοτὰ δ ΒΌΡΡΟΣ (οοτάρ., Μαδι. Π|. 2; οῦῃ ἴ. 838: ΖΦοη Τῇ. 
81). Υ̓οῖ ἐῃ9 ἵποῖ πιπδὲ Ὀ6 ποίοᾶ ἐπαΐ ἴΠ 9 Ετοκνὶ Ὀοὰγ οὗ 8Ὁ-- 
εἰδηῖ δὰ δασῖυ πιούϑγη ἐσϑθημϑϑίδίουο, ἐ. 3.. ὑἴποτ, Βοσδ, 
Ομ! νίη, ΗΠ ΘΏΓΥ, δοοίί, ἱπίογργος δ ΕἸ πα ἀοθδ, ἀπά 811 ἰαΐος 
ΟἿΟ5 οὗ βαογδηθηταυδη Ὀγος γ||66 ᾿κὸ  ογάθπογί. ΑΒ 
{ον ὰ πιδὶ πέδη δὴ δ᾽ Ῥϑδίοῃ ἰο Ῥάρεϑμν ΟἹ. ἣπὶ ὈσΤ ἴ᾿ 0 6Χ- 
»τοδαίουα ἐπ δοοοράθβοο τέ Ομγγο. ἘΒΘΟΡΉ. Βοδροὶ. ΒΒ οἰκ- 
δγῖ, ἀο οιῖο, Μογοῦ, δῃὰ οὐδοῦ; τῆν Βάγπος ἐθδίοα ἐΒΠ8, 
ΟΥΓ πιδί παῖ ΟὨἿγυ ἴῃ δ᾽} σίου ἴο 86 δύῃρεγ ἐπ ἴ8ο ἐεουοβά. 
Τὴ οδδθ μαγάϊγ αὐτοί οἵ Ὀοίης ἀοοίἀθὰ Ὦν ἀγκυπβιεηΐ, εΣνά. 
Ὑἰ}} οοπείαπιο ἴο Ὀ6 ἀοξοτπεὶποὰ ἐπ δοοολγάθποο τ τ ἐἰδο ἰδοὶ. 
ἴηρε βδπὴ οτἰρίηδὶ ῥτοίογοησαα οὗ ἀἰδεγοης ἱπαάϊν ἀπε. 860 
ΒΟΗΣΕΌΒΗ ΣΕ Β Ζε". 11. Ρ. 671}. 
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δ9, ὃ ".], διὰ ἐμῖ8 ψου]Ἱὰ ἱπάοοὰ ὉΘ 8 ΤΟΥ ἸΘῪ 
ὙὉΥ οὗ οοηδιγυοίΐηρ 186 βοηίθῃοθ; ὈὰῚ ἩΒΟΙΒΟΡ 
Κιϑιατη δῖ σ}}γ δἰ ον ΔΌΪ6 8 ἀοα 1. ΟΥ ἴὑ πιδῪ 
Ὀ6 ἰδ κοι 88 Δ δ τιηδιϊνο οδυδβο, ἰἢ Ἡν Εἰ σ ἢ 6886, 
16, ἰβοοὺκ ἔστιν που]ὰ ἔοτῃι ἃ ἀἰδιϊησί Ἰάσδ: 
«'ς ἴ6 ποΐ οἢ ἰἰιδὶ δοδσουπὶ οὶ οὗ πὸ Ὀοαγ.᾽ [80 
Βιδηϊον, [δοπὶ., ΒΙ1}}ν., Ἀδοϊ.].--παρὰ τοῦτο [1ῃ- 
δἰοδὰ οὗ ἰῃ:8 ἸΏΟΥΘ σοΟΙ 0} διὰ τοῦτο] οπ ἐλΐδ αὐ- 
ἐομεῖ, ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ [᾿ἸΟΥΑΙΪΥ, “ΔΙοηρββίαθ οὗὅὨ ἱἰδ]8.᾽ 
[9}πι:. Ο,τεοῖ Οτ., ἃ 681, 1Π.. 8, 4.1--1ἴ τἴ86 ϑασ 
8)8}} ΘΑΥ͂ ὈΘοΘΌδΟΙ δὰ ποῦ [86 ΘΥ9, 1 δ: 
ποῖ οὗ ἴΠὸ ὈΟΔΥ, ἰ ἰ5 ποῖ ᾿θσχοίοσο ποῖ οὗ 
τὴὸ Ὀοάᾶν.---Αααβ ἴῃ οι ρατίβου τὶ (ἢ ἰἢ ἕοοῦ [86 
μαμὰ 1518 6 ΠΟΌΪΟΣ τθπεῦΥ, 80 18 ἢ 9 6Υ6 ἴῃ Θοτηρᾶ- 
σίβοι ΓΒ 86 Θαν. [ἰ 18 ἐπ Βοροιροηΐσαὶ (ἡγεμό- 
γεκον) ΟΥὨἩ ἀἰγοοιϊηρ ρΡαγὶ οὗ ἐη6 Ὀορᾶγ. Τπὸ Βαπάᾶ 
διὰ ἴοοὶ ἀδηοίο {6 Εἰ σΟΣ δ ἸΟΤΟΥ αἱ ΓΔ οὗὨ 86 ᾽- 
γἱοα; ῃ9 6γ6 84 (9 66Γ, (1:6 ἱπιο]] οί) οἱ 8. 
Ῥαγιϊσϊ αν ΟΧΡ δηδιίϊ οΏΒ ΠΟΓΘ δΔ΄ΓΘ ἱὮ ΔῺΥ 0880 
ᾳυθδίϊοδθϊθ. [“ΤῊΘ ονυίουβ ἀπΐν ΒΟΡΘ ἰπου]- 
οαἰϑὰ ἰβ ἐμὲ οὗἩ οοπίοπίπιθηί, [ἰ 18 ἰυδὲ δα υἢ- 
ΣΟΘΒΟΒΔΌΪΘ δια δὺθυγαὰ [Ὁ {πὸ ἔοοί ἴο σοι] δὶῃ 
ἐδδι 10 18 οί {πὸ δηὰ, 88 70. 006 πιοῖηῦον οὗ {0 
ΘΒΌΤΟΒ ἰο σοι ρ]δὶη ᾿μαὺ Β6 8 ποὺ δῃοῖίδοῦ : ἐμαὶ 
ἕβ, ΓῸΥ ἃ ἰθϑόθοῦ ἴἰο σοτηρ δίῃ ἑμδὲ δ6 18 ποὲ δὴ 
ΔΡΟΒΕΪΟ; ΟΥ̓ ΤῸΡ ἃ ἀθδοοη 088 0 ΘΟ ]α ἢ ἐμαί 586 
δ ποὶ 8 ῬΙΘΒΌΥΓΟΥ ; ΟΥ ΤῸΓ ὁπ γιὸ διδὰ ἰπ6 ροἸ 
οὔ μΒοδ! ης ἰο οοῃρϊ αἰ ἰμαὺ ἢ6 δα ποὺ {δ6 κἱδὶ 
οὔ ἰοηχιοθ. ἘΠ|15, 838 16 ΑΡροϑί]θ βῆονβ, πγου]ὰ 
ἀεπίτονυ (89 γοττ 1άθ8 οὗ {8 8 σμΌΓΤΟΙ.᾽ ΗΟΡαΚΊ. 
ΤἘπδὶ {πἰ9 ὑπάογυδ᾽υδίϊοη οὔ [Π6 1658ὸν σϑ, δπὰ 
ἐπὶη ΘΧΘΘΟΒΘΙΥΘ ΟΥ Θχοϊιδϑὲνο οϑεϊτηδὲθ οὐὗἁὨ (86 τη Γ9 
ΒοίδὈ]ς σἱβ νγ8 δ) οροίπον ᾿ΡΤΟΡΟΡ, 18. ποχί 
Ββιόναῃ ἔγουι (ἢ 6 ὕδεὶ ὑπαὶ τ γο ἐμ δι ον (0 οχἰϑὶ 
δ'οπο. ὑ86 Ὀοάγ οὗ ΟἸτῖϑὶ του]Ἱὰ Ἰδοῖς ϑοτηο οὗὨ 118 
τηοϑὲ 6556 η(18] (ποι! 0}8.---Τ7 [86 ͵80]6 Ῥοὰν 
ὍΘΙΘ 8 ΟΥγθο, ΘΙΘ σοῖο 86 ἈΘδυηκ 7 
Σέ ἴμὸ0ὸ σἼΟ]6 σοσθ ΘΟ κΚ, ΤΒΘΙΘ 119 
89 δ ]} 5 2 Α ατδάδίΐοη ἰΒ πογὸ οὐϑεσυρὰ 
ἤτοια ἴμ6 ΒἰσΒΟΡ ἰοὸ {9 ἰοοσ. ἴῃ ἰδθ ἰοΥΤΩ8Β 
"4 Πρατίης ᾿" δὰ ““ βιι6]} } ( ̓ {Π6 ΟΥ̓ΖΔΠ5 8Δγ0 ἀ6- 
κἰξυδίοα δοοοταΐϊηρ ἰο0 ἰμοὶν ἔπποίΐο:8 ; [0 μοῦ- 
Βαρϑ ψ͵ὸ τηΐϊχηῦ ὈοίίοΓ ΒΔ ἰδ ἔπῃοίϊοηδ 8.9 
δροοϊδοά ἴῃ ογον (0 866 ἤοστί ἢ {89 ᾿προγίδποσ οὗ 
ἐμβὸ ογζϑῃ ἰδτουρσὰ το ὑπ 6 ΤΟ ῬΟΣΤΟΥΣλϑά. 
“ ΤΠπο δρρὶ)ἱσαϊΐου οὗ ("5 Ιάθα ἰο 86 σἤυγοι ἰδ5 
ῬΙαϊη. [ἰ αἰβὸο γϑαυΐγοβ ΤὉΥ 18 δα δίθῃθ 8 ἀἴγ67- 
βἷ(γ οΥ̓ οἰ 5. δπα οδῖπθα. [ΙΓ 8}} ποτ δροβϑί]εβ, 
ὍΟΤο πουϊὰ ν6 πὸ ΟΠ ΌΤΟΝ ἢ οὐ ὙἩ ΝΟΤΟ (86 αἷδ- 
ϑοποῖο, ΟΥ ὙΠΟΤΟ ἴμ6 6] ἀοτθδρ Ἷ [ῖπὸ οοπίγαδί 
ὙΠ {μ6 σοπαϊκίοι οὗ ΓΒ᾽ 55 δυῖϑίηρ ὕγοτα ἐδ 9 
οτιο-ἰἀοαἱ οδἰϊπιαίθ οὗ ραγίϊσυϊαν ΟἹ ᾿6 ποχὶ 
ΦΙΥΒΙΌΣΒ ἰπ6 πδίυτο οὐ 8 ἐγ ΟΥ̓ΚΒΏΪΣδ 08 88 
οτὰἀαϊηποα Ὀγ αοά.---Β τπξ ΒΟΥ͂Σ, ---ὦ 6., 85 (0.6 6856 
δοϊΏ}ΥΥ βίδηδ3,---Θο δοῖ---ἔϑετο, ποὶ “ τοδάο,᾽ 
ναὶ δεΐ, ὦ. ε., συν (6 ἃ Ῥοδιίίου, δηἃ ἃ ἀδ6βῖ1- 
πδίξοι ἰπ δοοοτάδηοο σῖ ἢ ̓ ξ. Ὑο ἀϊνπο ῬυγΥ- 
Ῥοδο βού Ῥγδβϑῃίβ 8 δ᾽ ϑῃὺ σοπίγαϑὺ (0 {86 ὑτουά 
δηἃ βοὶ 88} τον δηὰ ψἱβθοα οὗὨ πιῆ 88 Ὀεΐηρ 
ὁπ6 οὗ νοσγζεοὶ ἴον δηὰ νυ ϑάθι.--- Δ 9 ΣΩΘΙΩ ΌΘΙΒ 
Θθ ΟΝ ΟΣ οὗ ἴΒ612,---ἰθ Ἰδίίου Ἔχρυθβδίοα ἐδ 
δάἀάεοα ἴπ οτγάον ἰ0 σαΐ. οἵ 4]}} ὑποῦρῆὶ οὗ Ἔχοορίΐοι 
ἧπι ΠΥ Ῥδγίξου γ.---ὄἶπι 1ἴ[η6 ὈοάγΥ, 85 ἐϊ ΒαΤΉ 
Ρ᾽ϑαδοᾶ δ: --ἰἰ, δ., 10 18. ποῖ πιϑῃ᾽ Β Δ ΠΟΥ͂ ὑπαὶ 
Βαγο γὕυ]ο5, Ὀὰὺ ἰῃ9 νὶ}]] οὗ Ηΐτὰ ψῆοκο πϊβάομι 
δηὰ σ κί ΔΥῸ πα 6 5|10}8Δ0}6. [πη νοῦ  ]]} πη ς (Βότο- 
ἴοτγο διϑαϊηδίὶ Οὔν υΐδοθ δῃὰ δρροϊηίτπηθπίὶ ͵ὸ ΔΤΘ 
γί τί ΕΗ το ἘΠ πρ' ἀραϊπαὶ ἰδ 6 Οτγϑαίον πὰ τἱρδί- 
ΤῸ] Ὀΐσροβου οὗ 4]1 {1 08].--Απᾶ ἐζ ΠΠΘῪ τσϑτο 
81} ΟΘ ΣΔΘΙΏΌΘΣΙ,  ΒΟΙΘ ϑτ0 86 Ὀοὰᾶν 23--- 

ΤῊ ΦΧΟΙ ΔΙ γΘ τα πίομ8866 Οὗ 076 ΟΥβπῃ τυἱτίυ- 
Δ} ἀοδβίγουβ {πὸ τ 016 οὐρδηΐβιαῃ ; [δηὰ [}8 πδ- 
ἰΓΔ}}Ὺ χεδοίβ ἰο (06 ρῥΤε) 166 οἵ {πα Οὐδ 1186]: 
ἴῸΣ ὙΏΘΓΘ 18 ἐμ6 180 ΟΥ ἐὐθῃ ἰΠ6 ἀἰρσηΐ οὗ 18 
ΟΥσδη τ Ὠοαΐ ἐμ ὈΟΑΥ͂ ἰο Μ ΒΐοΝΝ ΐ 15 δι το μ θα 1] 
-͵ΕΒδυ ΠΟῸ δῖΘ ΠΟῪ ἐπ ᾶθϑἃ ΤΩΘΩΥ λθση- 
Ὀθιθ, Ὀθπὶ οὔθ ὈΟάν . ---Τ 8 ἰδ (86 ΟΠ αγδοῖου οὗ 
Δ}1 ῬΓΟΡΘΟΙ οΥβδεϊσδι 0}--- ὈΪΓΑΙ ΤΥ ἴῃ ὑπὶ(γ.--- 
Η6 ποχί ἱῃ νου. 2] σθυΪτοΒ {86 ῥσὶὰο οὗἉ [8.6 ΙΏΟΥΘ 
ΒΙΖΒΪΥ αἰιοα, δὰ τοίαϊοβ {μον ταὶη οοποοὶϊ οὗὮ 
186 ἀρ θη ΒΒ Ὀ]ΘΏ 688 οὗ (86 [6586 Κ͵ 78 ἴο Γ᾿ 6 1ι.---- 
δηἃ [09 οΘγὅ6 οδυποῖ.---οὐ δύναται, ποὲ 
ἜΤΩΔΥ͂ ποῖ, Ὀυῦ ΔΌΒΟΙΓ(ΟΙΥ εσαπηοί, Ὀοοδυδα 186 
παμὰ 8 ΓΘΔΙΪΥ ἐπα ρθη δ Ὁ]6 (ὁ (886 6γ6,--- ΒΑ 
ἴο ἴδο μδηᾶ, 1 Βανϑ 0 ποϑᾶ οὔἴπ66: ΟΣ 
ἀκα [89 Ὠθδᾶ ἴο 186 ἔδοῖ, 1 αν Ὡ0 
Ὡδθᾶ οὗ γου.--[Ης πεγα Ἔχ Ὀἱ 18. “(Π6 τισὶ 
ἀοροπάθῃοο οὗὨ [}}9 ΤΙ ΘΙΏ ΘΙ Οὗ {μ6 Ομ υτοΒ. ΤΒῸ 
πηοδὶ σε ΔΓ 85 6 ἢ ἀδροπἀοπί οἢ 8086 1658 
ἰαυογοὰ ὃ ἰδ Ἰαιϑὺ Δ’Ὸ Οἢ {86 ΨΙΌΤΙΩΟΣ. ῬυΥΐάο, 
(πογοίοσο, 18 85 08 οὐϊΐ οὗἁἨ Ρ]666 'ῃ (6 Οδυχοῖι 
88 αἰδοοπίοηι!."" ἨΟΡΟΕ]. 1} οοπίγαβδὶ Ὑἱ 1} [89 
πορϑίίνο 8 ποχὺ βοίβ 10ΥἹ]} πὸ φοδὶίἱνο βἰὰσ οὗ 
{Π6 ζδοί.---Ἡ ΑΥ, ΣΟ τ ΟἿ ΣοΣΘ, ἴΠΟΒ6 ΣΙ ΘΙ ΌΘΣΒ 
οὗ ἴδο ῬὈοᾶν, υνδίο δβϑϑῖὼ ἴο ὍὈ6 νυδδῖσοσ, 
δΔΙΘ 60 --ΤᾺ9 Δαν ΥὉ]Α) ΡΏΓαΒΘ “6 ἢ 
ΙΠΟΓῸ ̓̓  ἀοο8 ποὶ Ὀοϊοπρ ἰοὸ ἰμ86 δάϊοοίςϊνγο ““ Ὡ6668- 
ΒΆΥΎ,᾽᾽ 4. α.. ἸΏΘΟΝ ΙΔΟΤΘ ὨΘΟΘΒΕΆΓΥ,᾽ 85. ἐδ}8 
σοῦ] Ἱαὰ νον 85 Ὁπδ 180]. ἱπουρὰαί; δαί ἰο (ἢ 9 
019 οἶδιθο, διῃ ἃ σδυτίοβ {.)6 ἸορίοαΪ Β6Π8Β6 οἵὗἁἨ 70» 
γαίλεγ. Τδ6 θροοϊδο οἾ858 ΟΥ̓ ΤΟΙ ΌΘΙΒ 6 ΤῸ 8}]}- 
Ἰυὰρά ἰο 1ὲ ἰδ ποῖ ΒΟΥ ῬΟΒΒΙ ὉΪ6 ΠΟΥ ΠΟΘΟΒΑΒΥῪ [0 
ἀφροίάθ ὑρορῦ. [“ΤΏΟΥ δ. Ὀοδί Ἰοἷιὶ υπᾶεδηορά, 
88 (6 ΑΡοβίϊθ δΒαβ Ἰοῖί ποτ." ΗἸΑΝΙΕΥ]. Ηδ 
ΘΟΣΡΔΙΙΥ σαπποὶ 68} ἰΠ0 6γ86 ΟΥ {86 ποδὰ, Ὀ6- 
6880 οὕ πδδὺ 8 βαϊαὰ ἰμ νοῦ. 2]: ποῖον οουἹὰ 
ἢθ ἱπίοπα (09 ἐθῦτη {μ8 Ββδῃηᾶβ δπὰ (89 ζδεὶ 88 
ΒΟΘΙΙΪΏΡΙΥ ΘΒΚΟΥ (Δ ἰδ6 δγΥὸ ΟΥ {86 δοδά. 
ΟΥΒΟΣ Βαρροβιιτοιθ, δυο 88 ἰμαὶ {86 ὈΣΔῚ δηά 
Υἱ᾽8}5 ΘΥΘ Β6ΙΘ δ᾽] υἀὐεὰ ἰο [Ἠοᾶρ6], 8Δτ6 ΒΟΥ 
Ὁποογίδὶ ; [δὲ Ἰοδϑί, ἰμ6 Ὁ 816 ποὶ δία }}γ βὰὺ- 
βοδίεα]. 0 ἰγϑπῃδ]ϑίθ ἀσϑενέστερα ὉΥ δηιαΐίεν, 18 
ὉΠ ΔΎ ΘΔ 016. [(ΑἸδογὰ υπάογρίδπβ ὈΥ {86 
ῬὮΣαδο ἱβ αυοδβίξοι, “1 ΟΒ6 ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ Ἡ ΒΟ} ἰπ 
680) Ἰηδὴ ̓ Β 0886 ΒΡΡΡΟΒΥ ἰ0 Ὀ6 {86 ἱἑπλεγίίοσδ οὗ 
ἀΐδεαδε, ΟΥ ἰὸ δύο ἱπουττοὰ ᾿νοδκηοθθ. ΒΥ ἐλδ 
φέγῳ 7ασὲ ἰμοῖν πεδοδεεὶίν ἰὁο Πύη ἴθ Ὁτουρε οὐξ 
ΤΟ ΤΟΥ ἰδ8ὴ (δαὶ οὗ 86 Οἰ εχ." Βυΐ πϑδὺ- 
ΟΥ̓ΘΡ ΠΩΔΥ δᾶνο ὍΘ ἰδ6 αροοὶδο {μΐηρ πδὰ ἱπ 
ΥἹΟΎ ὈΥ (86 ΑΡΟΒΙ]6, {1:6 ἸΘΒΒΟῚ 8 ῥἱδίη. 186 
ΥΘΤῪ ΘΙ ἰοδὺ ἰπ ἐμ 6 ΟΠ υχοὶ--- ΒΟ ΠΟΡ 10 Ὀ6 ἐν 
Ὀσᾶγ, τϊπ, ΟΣ οδίδὶ 6--- πανο ὑπο ῖΥ υ86, Δ ΔΙῸ 
ποῖ ἴο 6 ἀοδρίβοα οσ ουου]οοκο,. Τ]}16 δίοκ, 17 
ΦΥ͂ σδηποὶ ΟΣ. ΟΔΏ ῬΥΔΥ. ΤῊΘ ῬΟΟΣ 8.6 πεϑά- 
[Ὼ] ἴο ἴ8ο 6] ἰοὐτῖπις οὗἨ σΒασγ. Απὰ {πὸ Ομ άγ οι, 
ΒὸΟΎΘΥ͂ΟΡ ΒοῚ Ρ] 658, οδηποὶ θ6 βραγϑὰ ἤγοσο ἴδ ζο]α, 
0 ΠΟῪ δῖ ἰΒὸ ΒΟΡΘ οΥ̓ ἴπ6 7Ζυΐυ16].--ηᾶἃ 
[ΠΟ5Θ ΣΩΘΙΠΌΘΙΒ ὙΒΙΟΒ ψὸῸ 818}. ἴο Ὀ9 
ϊοτθ ἀϊβ ΟΠ ΟΣΘΌ]6.---ἰ του ]ὰ Ὀ6 πδίτισαὶ ΒΘΣΘ 
ἴο ἐπϊηκ οΥ̓͂ ἐ89 ΞΓΠΙΒ, ἔθοί, δῃηἃ ΘΔΥ8 ὙΔΙΟΒ Ῥ60- 
Ηἷθ δῦὸ ποῃὺ ἰο δάοσῃ τὶϊ 411 ΚΙπὰβ οὗ οσγῃῆδ- 
τηθηΐβ. [Βαϊ 8 {μΠ6γῸ ποὺ ἃπ ΟΡ μα 518 ἰδ ὰ ὁ 
189 ΟΥΡΥΟΒΕΙΟΒ “ἯἨΠ ἐδὲπης,᾽ δηὰ ἃ ὍΓΟΘ ἴῃ ἰἢ9 
ἰαντὰ ἀτιμότερα, ΜΟῚ Ῥοϊπὶ ἰο ΟΠΘΤ Ῥδσίβ οὗ {89 
Ὀοᾶν ὙΒΙΟΙ δἰπ ΟὨΪΥ 88 δεβοοϊαιθὰ υἱἱἢ 8. Β6ΠΒ6 
οΥ̓͂ διδτηθ, πὰ νὩΐοἢ τὸ τὸ {ΠΟΤ ΟΙΌΓΘ ΙΏΟΤῈ 68 76- 
[Ὁ] ἰο ΟΠΟΡ ὈΥ͂ Θοποοδ]τηθηὶ 7]-- ΟἹ ἸΏΘΤ νγ9 
Ὀοβῖουν ἴδ τοτο αραημάδηϊ ΒΟΙΟΣ .---ἰ 6., 
ΌΥ Ἰπ68}8 ΟΥ̓ ΟοΥ ΒΡ ΟΥ δἀογπτηοπί. [“1ἰ 18 
οὐβεοσυθὰ ὉῪῚ Βδρμοὶθ ἰδαΐ τιμὴν περιτιϑέναι 
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δἱκηϊδοβ ἴῃ ροπογαΐ 9 σίσα ἄόοπον; Ὀπὶ ἴῃ {818 
Ῥᾶθδαρο ὈΥ͂ ἃ ΠΙΟΙΟΠΥΤΩΥ, 0 ΘΟΌΘΥ' ΟΡ τοἴίἑ α σατ- 
πιοπέ ὑηδί νι ϊσ, 1 θοῦ, νου Ἱὰ δδΥθ 8 ἀἰβαρτθθ- 
δὐϊο δηὰ υὑμβθθῦ Υ ΔΡΡΟῶσγαποο, δηὰ ἐδπἰ8 18 ἃ 
Κιπὰ οὗ Βοηοῦ Ρὰΐ ὑροὶ ἰμθα"] Τὴ πογὰ 
περιτιϑέναι οἴϊθηῃ! ἀϑποίο8 ἄγοββ (Μαδιί. χχυὶ. 28 ; 
αϑθῃ. χχΥΪϊὶ. 106 δ΄. [Ὁ νοὶ Ῥῶββαρὸ τίμην ΠΥ 
Ῥοϑδ ὈΪγ ϑνθ Ὀ66} βυρᾳθβίοα βῖποθ 1Ὁ ἰδ ἢογο 868 
Ὁγ (86ὸ ΧΧ. [Ὁ ἃ οονουϊης οὗἩ ογ68.᾽) β:1κν- 
ΨΕΥ7}7). --δηᾶδ ΟἿΣ ὉΠπΠΟΟΙΘΙΥ͂ ραεῖα δᾶνθ 
τοΣΘ ρα πᾶδηϊ ΟΟΙΘ]: 988.--- αὶ ΔΥ6 Π6ΓΘ 
ταθδιΐ οδηποὶ Ὀ6 ἀοανίοα. [189 δοοοῃὰ οΧρ]ΪΑ- 
πίοι χίνϑη δΌοΥο Ὀ6 [86 ἰγὰθ 009, ἴγο Βα 16 6 Γ9 
ΒΙ ΠΡ 8δηὴ ὀσχρϑηβίοι οὐ ἰμ6 βίδίοιιϑηῦ υ8ὲ ῬΧο- 
οϑαΐης]. ΟΥνὐ υῃοοπλο ραγὶδ Τϑοϑῖνθ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ἀθοογοιβ γτοραγὰ ἱμδη 8:9 ΟΥΒΟΣ ΠΙΘΙΔΌΘΓΙΒ, 1888- 
ἸΏ Οἢ 88 (ΠΟΥ͂ ΓΘ ΟΓΘ ΟΒΔΥΘΙΆΪΠΙΥ οἰοίμοα 88 ἃ 
τηδίίον οὔ ρῥγορτίείυ. ὙΠ 4}} 819 πὸ αἶγοβ υ8 
ἰο υπἀοτγβίδηά ὑδαὺ {86 0590. αἱ δ 'ἰπ (89 ΟΒΌΓοΣ 
ΔΙῸ ποὺ ἰο Ὀοθ Ἰἰχθυγ οδβἰθοπιθα δηὰ πορ]οοίοὰ ; 
Ὀυΐ δου] 6 ἱτοαια τὶν ὑπ 6 φσγϑδίοσ σοι; δί ὁ Υ- 
δίϊοῃ διὰ οασϑ, ὈΘοΘΌΒΘ μοῦ δΔ΄Ὸ ἱπάϊβρθηΒ8 Ὁ]9 
ἐο 86 ψμοῖα Ὀοᾶγν, δὰ (86 Βοβον οὗ {86 Ομ ΌΓΟΝ 
ἀορθῃὰβ 0 1688 οἢ (86 ΡΓΟΡΟΣ σδγο οὗ [086 ἴδ 
ἀοοθα 86 όποῦ οὗ ἰδ Ὀοὰγ ἀροὰ {80 δάἀοσπίης 
ΟΥὗἨ 16 1988 ΒοΠΟΥΔΌΪΟ, ΟΥ̓ (86 νοὶ] πρς οὗὨἨ 9 ὑη- 
ΘΟΙΔΘΙΥ͂ τ 6γ5. [51 8 δὴ ἱπβίϊηοί οὗ ργϑοθ 
ἴο ΒομποΥ πιοϑὺ [Π080 τη 6 γ8 οὗ 89 ΟΠ ΓΟ 80 
Ἰοαϑὺ δἰϊγαοὶ βιαίου." ΗΟΡαΒ]. ΒΥ νὰγ οὗ 
δοπρ] οἰ ΘΏ 688 6 8(8,---ΕὟΣ ΟἿΕ ΟΟΣΏΘ]Υ͂ ρμϑεῖδ 
δανθ πο πθ6Άᾶ---- 6., (0 ἢᾶνὸ Β6 ἢ, ΟΔΥΘ ὈὉδ6Θ- 
βίονοα οα ἰμοα. [ΤῈ6Υ ΔΥΘ ἴῃ ἴδοί 1 8 ΤηΘΘΘΌΓΟ 
πορὶοοίοα. 10 ἴδοοθ ζο068 ὑποονοσοὰ, 89 δαπὰβ 
δΔυὰ οἴϊου ἰ6 ἤδοῦ διὸ ἰοῦ Ὀδρο, Ὀθοδυδο ἐδμοὶν 
ΘΧροϑυγα ἰησόϊτοβ π0 αἶβργ800].--Βπὶ ΟΘοᾶ 
Βαϊ ᾿ϑιιροτϑᾶ 89 Ὀοᾶγ τορκϑῖβοι.,--- Το γο 
δῖο ἐνγοὸ σοηδίγυοσίίοη5 Πόσο: 1. Τδαὶ οὗ 1.86 }- 
τδῆη δὰ ΜΟΥ ΟΣ, ΤῊ 0 [Δ|κ0 ἐμὶ8 οἸδιι89 88 ἀΐγϑοῦ 
δηξ ποιὸ το τ δ ργθοοᾶδα, δῃὰ ρμυὲ ΟὨΪΥ ἃ σουλπ)δ 
δον ἔχει. ἴα (ὲβ οα86 ἡμῶν πουϊὰ Ὀδ6 ἀο- 
Ρομάθηὶ οα οὐ χρείαν ἔχει, 8π4 Ββίαπὰ ἴῃ 
οοπίγαδὶ πὶ ὁ ϑέος, 80 88 ἰο τοδὰ : “ ΟἿ Γ 
ὩΠΟΟΙΠΟΘΪΥ Ρατίβ ὮδΥθ ΠῸ ποοὰ οὗ δ; Ὀυὶ αἀοὐ 
Βδῖν,᾽ εἰσ. ϑδι.6 ἢ ἃ σοπϑίγυσίΐοη, Βονγουοῦ, νουϊὰ 
ποὺ σοπΐοται ἰ9 16 Δηδίονῦυ οὗ τὰ ἀσχήμονα 
ἡ μῶν [8ππὰ ἰὺ 18 τελοοίοα Ὀγ ΑἸέοτά, βιίδη]ον, δπὰ 
Ὑογάδνονι. οὐ 2., Ὑμϊοῦ 18 ῬγΟίοσγϑὉ]0, ἃ 
Ῥογίοα παν ὃὉ6 ρυΐ δοἴδον ἐ χει, δπὰ ἐΠ9 618} 89 ΠΙΔῪ 
δ Γορδτ θα 88 8 Ι30Γ0 ΘΟΙΠΡΓΘΙΘΏΒΙΥο δβίθίθεμθηὶ 
οὗἉ ἰδ τοϊδιϊου οὗὁἨὨ ὑπὸ πη ϑ6 8 ἴ0 ὁδοὶ Οὗ Υ ἴῃ 
ἐμοῖὶν πἰχίίιος ἀοβιίηϑιΐοαθ δηὰ σδοϊηροβί(ΐοι, ἱπ 
οοπίγαβὶ ἢ (Π:}6 Ὑἱ 907 ὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ δίς οὗ ἰμ θα 
Βοραγαίοϊγ, δὰ ργοβοηίπρ {πὸ σγ01]6 ἴσοϊωῃ ἃ 
ἰοϊοοϊοχίοαὶ βίδηα-ροῖηί. ᾿Αλλὰ, δι, νοι]ὰ 
ἔθ ΒΑΥ͂Θ 8 ΒΙΓΟΏΘΊΥ δανογβδίῖνθ πιθϑηΐῃϑ.--- [ἢ 
18 γοΐϑγοησο ἰο ἐμ 9 πψοτῖκς οὗὨ ““ αοά᾽᾿ ἈΘ (δ|κθ8 υ18 
Ὀδοῖς ἰο {μ6 οτὶ ζ' 8] ογϑαίΐου οὗ ζῶδῃ, δπὰ ροϊπὶβ 
ἰο ἐδ ῥυϊαι εἶνε οοπαιϊἑαἰΐοι οὗ ἐμ] ρ89)]. Συνε- 
κέρασεν ἰπαϊοαῖοδ βᾷσι 8 τησἰπ 8] δα᾽υδίπιϑαί 
οὗ 180 ρδνίβ ἰὰ (8 ὉΟΟΥ͂ 88 88}8}} δου Δ] Δῃ 69 
αἰ  ΘΏ668Β, 80 ἐμαί ὁπ6 Ῥατί βἰ161}} αὐ} ΕΥ̓ ΔηοίΒοΓ. 
Β5ο κεράννυμε 'ἰΒ υδοὰ ἰο ἀθποὶθ 4 ἰθιιροτὶπρ οὗἁ 
Ῥαγίδ ὉΥ πιϊχίυτο; ἔδθη, ἃ ρ᾽θλβδηί μδυιηοπίϊζίης 
οὗ οουίγαδίδ Ὀτγὶηρσίὶηρ οαὐ ἔγουι ἐδ οπὶ δὴ δρτθο- 
ΔὺΪ6 πιδπὶ οἰ ποδβ δηὰ ἱπίοσομδηχο, (ΘΟ ΡαΣΘ 
Ῥδθθον ἵ. 2, Ρ. 1707).---Βὺ ΨΑΥ οὗ ἸΔ0γὙ9 δχϑοὶ 
ἀοδηϊιίίοη ἢ6 8448, --- Ββανίηκ αἰἷνθὴ ΣΏΔΟΣΘ 
αὐτὴ ἄδηϊ ΒοποΥ ἴο ὑπαὶ νγίο 1Δο]κθΆᾶ  .--- 
ἑ. 6.) ὉΥ τοδικῖπρ ὑμο Ὁποουι οἱ Ὁ Ῥϑνίϑ οβδϑη 8] ἰοὸ 
{9 τ 68 }}-Ὀοΐης οὗἨ ἰδ9 τϑδί, διὰ γ αἰδυκίηῃβ ἃ 

ΘοΙΤη08 1ἴ76 ἰ0 8}} ἢ. 6 ΤΩΘΙΩΌΘΥΒ, 80 88 ἰ0 Ὀσίηρ 
[Β6 πῇ ἐπΐο 61086 ΒΥΤΩΡΘΙΒΥ οὨ6 νυὶτ ΔΏΟΙΠΟΣ, δηὰ 
ΔΒ 6 ἴῃ Θ80 ἢ} Δὴ ἱπίογοβί [ὉΓΣ δ]} δοοοσγάϊηρς ἰοὸ 
{π6  βούβρωὶ ομβδγδοίοσβι. δηὰ δόμα τ 0η8.---Τ]}19 
οὈ͵δοὶ οἵ τῖ8 18 ποχί βἰαἰϑὰ.---ἰῃ οχᾶθχ δαὶ 
ὮΒΘΙΘ ΙΩΘΥ͂ ὍΘ ΠΟ δβοβέβιω ἐῃ 86 Ὀοὰᾶνγ ---- 
ἐ. 4., ἰγουσὰ τ[λ9 πορὶϑοὶ οὗ {μ0 πέσ! ου τρθῖ- 
6.8 οἢ ἰδ ραᾶσί οὗ 88 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ΟΠ68Β:; ΟΥ ὈΥ ἐδο 
ΒΟΡΑσϑίίου οὗ [809 βυδογάϊπαίθ ομδϑ ὕγχοπι ἐδ 
Χα ἰὨΡ ΤΟΙ ΌΟΥΒ, Ὀδοδυδο οὗ ὑμοῖν ποὶ Υϑοο ΒΡ 
ὑπαὶ οοπϑι ἀογδίΐοη δηα οἂγο τ Εἰσὶ 18 ἀπο ἴο (δ θπὶ 
88 ΤΏΙ ΌΟΓΒ οὗ ὁη6 θοᾶγ. ἸΤθογΘ 8 δὴ δ᾽] υδίοη 
6γὸ ἰο ἐδ 80.188 ἐπ {86 Οογπιίδη Ομυτοὶ, 
ὙὮΟ086 ἱπδι 0009 Μλ8 ζ6]: δἷδὸ ἱπ {μ6 τιδίϊος οὗ 
{Π9 φἰ δ ἴὰ 80 ΓὉΓΡ 85 ἸΘῪ βογυρᾶ ἰοὸ υπάθγσαῖμο 
ΟΥ̓ ΟΔΚΘῺ ὑπ 6 ΘΟ [6] ον 8}}}0.---Ὁ.Ὁ ἐμαὶ 
[89 ΣΏΘΣΩ ΘΙ ΒΒοτι ] ἃ ΟΔΣΘ ΟἿἹΘ ἔοσ δῃοῦμοσ. 
--Το ἀδὸ οὗ ἰδ6 Ρ]υΓΑ] μερεμνῶσιν δἴτον 8 
Ὡθαΐ. ΡΊΌΓΔΙ] ποτιϊηδίΐνα, 15 οὐὶης ἰο {86 [δοὶ οὗ 
μῖ8 Βανῖπρ ρουβοιὶβοὰ {86 σῃ ΘΙ 6Χ78.---Τε δάπεε, 
τὸ αὑτό, ἵ. ε.. πῃ ἃ ΒΒΥΙΏΟΩΥ {δι 18 ορροδοὰ ἰο 
8}1 βο ιέβι ὮὉΥ υἱγίυθ οὗἨ ποι Θδοῖδ τη πι ὈΘ Σ᾽ ̓)88 
1μ6 Βδπὶθ0 ἀπίογοδί ἰὼ οΒδΥμο, υἱΖ., ὑῃ6 »}} Ὀοΐῃᾳς 
οἴ 81} π0ὸ τοδσ. 1.18 ἱπουρλὶ 18 οχργοββϑαὰ β81}}} 
Γαγίδον ὈΥ βοιἐΐπς ἔοσί ἐμὸ τη 8] μασι ϊοϊρϑιΐοη 
οὗἉ αδἱὶ ἰῃ {πὸ βμοοὰ οΥ Ὀδὰ οοπάϊξίτου οὗ ἰμ6 οἶδ 8 
ΒΕΥΘΓΔ]}Υ, (ΘΟ Ρ. οι. χὶϊ. 1δ).--Απἃ τυ οῖμοσΣ 
ΟἿΘ ΣΏΘΙΔΌΘΣ ΒΙ͂ΘΙ, 81} 186 ΣΩΘΙΏΌΘΙΒ δαΐ- 
ἴον τἱῖὰ ἰϊ;--Τὴ9 ὙΟΥῸΒ μοτὸ 181} δΤΑΥ ἔγοιι 
{ποῖὶν ἀθρομάθῃρθ ὁ ἶνα, 80 88 ἰο0 ἱπαϊοαίθ ἐδδὶ 
ἐμ αἰνῖίπθ ρῬυγροβο Ὀοίοσο Βροῖκθῃ οὗἨἁ [688 δΙγθδαὰν 
Ὀθθὴ γοδὶϊσοα, 70 οομ͵)υποίίζοι “διὰ ᾿᾿ οϊηβ 
(818 ΕΠ δηὰ γοὺ οἸ 090} ἰο ἰδ 818] οἰδθβοα, 
δηὰ ἰο πο τπημδΐη σου Ὁ ργυθοθα ἢ β, 88 ἃ ΘΟ ΒΟαΘΏ6Θ 
τοβυϊίης οὗ ἰἰδο], ΟΣ Θϑί δ ὉΠ Βΐης (06 ἰγ ἢ οὗ 
{89 σδθθ. ΤῈΘ ΒΥΤΩΡΘΙΒΥ ΠΟ, βροΐζθῃ οἵ ᾿τ ρ]}168 
ποί ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ΘΟΙΏΠΙΟΙ 8680 ΟὗὩ {86 ἰἾΌΤΥ Ἰηδὶιοιοά 
ὍΡΟΙ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, Ὀυὺ 4180 δὴ δοἰϊγο οἴἷοσί ἰο δϑδίϑ 
(16 Ρδὶῃ δηὰ γϑίῆουθ 89 οα8θ6. [πῃ {Π18 ΨΔΥῪ {88 
οδΓθ, Μοὶ ομ9 ΒΒ ου]ὰ ἐδῖκο ἴῸΓ {πὸ οἰδιϑτ, '5 ὑτο- 
ῬΟΡΙΥ οανγὶθὰ ουἱ. -- ΟΣ ΟἿΘ ΙΏΘΙΔΌΘΙ Ὀ6 
Βομοσϑᾶ, 4}} 1:9 ΣΩΘΙΏΌΘΙΒ στοήοΐοθ υσὲῖϊὰ 
1ϊ.---ΤῊθ ΒΟΟΣ ὮΘΣΘ ΤΏΔΥῪ ὈῸ (δαὶ ψΒΙΟΩ 18 δοἢ- 
ἔογγοὰ ὈΥ Δρρδσγοὶ δῃηὰ οσγπδιηοηί, δπὰ ἐμ |κο, 
88 Ὅ6]1] δ Ὀγ ἰδ τοσορπίίϊου οὗ 86 Ὀθδυίΐυ, 
βίγθη κί, ΟΥ αὐλγ ὑπ οἱ αὶ πιο, ὁπ {6 Ῥατί οἴ 
86 οἰδογθ (Μογοῦ). --- 9 " τεῤοϊοίπρ ̓  ἰδ τ8δὲ 
βα ϊοίδοιου δμα 86η80 οὗὁἨ δομΠ05}) γ06}}- Ὀοῖη ας 
το ΔΡΐ865 ὈΥ Υἱτίιο οὗἨ (ὸ ογξδῃΐϊο οοππθοίἑοι 
δεν θοη ὑπ 6 τ ΟΣ, Βυὶ ἤτγοιι {18 1 ἀοθ8 ποὲ 
ΤοἸ]ὸν (αὶ δοξάζεσϑαι ἰδεεεδεηδ δὲ ζοϊιοϊίεν λαδετί, 
“(9 ὈΘ ἰδ ῬΥΟΒΡΟΡΙΥ δηα ΒΒΡΡί 688" [ΟΑΙνΙ ΣΧ]. 
ἘΔΙΒΟΣ ψ6 τοῦ ΒΟΤΘ ΒΌΡΡΟΒΘ Εἶπ ἴ0 τϑδς ἐπδὲ 
ἤμπο ἀονοὶορηιθηὶ το ΘΏΘ0008 88 ἐΐθ γϑδυϊῖ οἴ 
Βυχδῃ ΟΔΥῸ δηὰ ἀϊνίμο ργονυϊάθηοο (Οβἱ ποθ). 
Οπ {πὸ το, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, γ͵ὸ δὰ ὈδίιΟΣ ΔΌΪἀ6 ὮΥ 
1.6 σοι οὴ ἱπίογρσχοίδίϊοα τ ΠΙΟὮ τοὶ] δυϊΐ8 ἐμ 6 
Ροσϑοιυϊδοδίἑοι ϑιωρ]ογοᾶ, δὰ [86 τοοτο 80, 06- 
68.186 86 18 δὲ ρῥαββίῃᾳβ ΟΥ̓ΟΡ ἰοὸ ἔα Ῥγδειξοα) 
δρρὶἰοαϊοῦ. Τὴ ἘσιαΐμῊ ΘΧΡοΒίοσβ τὶ στοαὶ 
πα ργορτίοι Υ ἀοάμποο ἔγοχα ὑπ 6 ὀχρσζϑθϑίοι " σεϊοὶοθ 
νι ὶτ ἦ ὑπὸ ἀοοσίγῖπο οὗ δὴ ΟΥ̓ΘΣΗ͂ΟΥ οὗὨ τηοΥὶΐ ἔχοισα 
1Π6 βαϊπὶβ ὑροπ ἐμὸ τοβί οὗ 89 ΟΒΌΣΟΙ.---Ἴ 15 
οὈνίουβ ἔγοπι Βαὺ 8858 Ὀ60Ὲ Βδὶὰ ἐμοὶ Ῥδὺὶ βεοὺϑ 
τοϑϑΐ ἰο τἸροΥ Ὺ (80 ῥτὶάθ οὗἩἨ [86 σον δὴ 
ψ0 Ὀοδϑδίοα οὗὁὨ {ποῖ Ἰογὸ ποίοα ρὶῆ 5, δὰ ἀϊὰ 
ποῦ ἰδῖκο ἰὸ Βοαγὶ {80 ΘΙ ΔΘ ΟΥ ὑπ6 βυδοσιηςς οὗ 
πὸ ΟἸΤΟᾺ δηὰ 18 ΣΘΙΠΌΘΓΕ. 

ΨΈΒΒ. 27, 28. δ κοθ8 ὁ ἰο ΔΡΡΪΥ πμδὶ Βδ8 
ὈΘΘῺ δαὶὰ οοποθσζηίμρ ὑἰμδ9 μυσαδη ὈοαΥ ἰο ὲδ 
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Ῥεδάουβ δθ ἃ οδυσζοῖ οὗ Ο γΥἱδί, οοτοροβοὰ οὗ ἱπὰϊ- 
Υἱάπαϊ τὰ ϑύ 0018.--- ΤΟΥ γ0ὺ δ ἴμ6 ὈΟΔΥ͂ οὗ 
ΟἸσίδι- -σῶμα γριστοῦ, ποὶ αἃ δοὰγ οἵ 
Ομγῖδε, δ ἐβοῦσῃε ἰδ 9 σπύγοοθ Το ΡΟ ΒΟΥΘΓΘΙΪῪ 
τοξαζὰοὰ δὲ ἀϊριϊποὶ Ὀοάΐϊου οὗ ΟἸγίδε; Τδῖδοσ 
ὁδοἢ δἰβιγο 8 ἰδ κοι ἰο ΤῸ ἐ 86 Βοαγ οἴ 
Οἰσὶδὲ, ἐ, 6., 9 τμο]ο οὗὁἨ σεν διθβάοια. Αμα]ο- 
Κοτιδ ἰο νάος ϑεοῦ, ᾿ϊϊ. 6 [866 ΤΓΕΜΒΕ, ἢ ΧΕΧ,, 2 ὁ.1. 
ἴιο ἤρατο οὗ ἐμθ ΘΌΓΟΝ δὲ ΟἸγὶ δὲ β δοὰγ ἔγο- 
φυθ ΒΕ οσσατα, ΕΡΆ. ἱ. 28; ἰϊ. 16: ἱν. 4, 12,16; 
γ, 28, 80; ΦΌΏΡ. Οο]. ἱ. 18, 24; 1ἱἱ. 19; 11. 1. 
Οὐ επῖο Ὀοὰγ ΟἾτίδβι ἰθ (μ6 νυ κπὰ αὐἱοϊκοπΐπα 
Βειοὰ.---ιὴὖ ΤΟΙ ΌΘΙα ἐπ Ρασιέουδι.--- ΤΠ18 
Βο δα ἴο ἀϊειΐπισιἑθβ {Π9 ἐπαϊν νυ }5 ἔγοπι [86 
ποθ ΘΕ οΟΙ Θο  γ6}γ.; βίπιοο ΠΟΥ, ἐπ ἐμοὶν 
βονοζαὶ ὀδρβδοὶιίθα οαἱγ, οουὐἹἱὰ Ὀ6 τοχαγαϑὰ 88 
Ὡθδθοτα. ΤΒο οχργυοδδίου ἐκ μέρους ΤΟΔῪ Ὀ0 
τοποτοα οὐδοῦ ἱπαϊοίμαϊῳ ὑπ ρανίομέατ, 88 6180- 
ἜΟΓΟ κατὰ μέρος ἃπιᾷ ἐπὶ μέρους ; ΟΥ, 88 δ ΣΩΟΓΘ 
αχδσὶ ᾳυδὶ! δεαίίοπ, ργορονίϊοπαίείψ, δοοοτάϊηρ ἰο 
ἴλ9 δδδο πε οδοῖ ΟΒ6 888 ἰπ ἐδὸ Ὀοὰγ οὗ 
Ομ γίεὶ, δοδοσάϊηρ ἴὸ εἶδ ρῬ'899 δπὰ ἔπποίΐομ ἐπ ἐμ 
οοἰϊοοίῖνο ογζδηΐδαι (Μόγον δὰ Οϑἰδπαορ). Τ86 
ἰΟΣΈΘΘΥ το ἀθρίηρ 18 ΟὈΥΟΌΘΒΙΥ ἰδ ὸ ΤΙΘΟΓΘ ΟΟΥΤϑοί. 
Το ἐχρ δὶ ἰΒὲ5 οἱαιδο οὗ Ἰοσ8] ΘΒΌΡΟΙΟΒ δα Ῥβδεὶδ 
οὔ {πὸ ἮΒΟ16 ΘΒ αροῖ,, ΟΣ οὗ {099 ἸΠ016 δρὶ εἰ π8}}γ 
οηάοννοι, 88 17 ἴδον ὁχοϊυδί γον ῬόΤΟ ΠΟΙ ΌΘΣΒ οὗ 
(89 οβτοι, 18 Δ ορβοῖ ΒΟῸΣ ἀπίομαθ]θ. ΤΠ ἷ8 σ6η6- 
Τὰ} δρρ  ἰοαϊϊοι 18 ΠΟῪ πηΐοϊἀ θα ἱπ ἀοὶα}]. Ῥδ8δε- 
ἴα, ἔγοθχυ (89 αἰτρ]6 αἰνίδῖοθ οχρυοδδοὰ ὉΥ 
οῦς μὲν ἰο 8 δἰδίοπιοξδί οὗ Θγά 6. ἱπ ὑπο ὲὶν' δουθ- 
ΤῸ] στο δυοῃα; ΒΘΠ69 Ὧ0 οὖς δέ ζ0]1οὁγ8 (85 ἱπ 
ἘρΡΒ. ἱν. 11). --Αϑᾶ δβοιῶὼθ αοᾶ ποῖ ἐπ ἴδ0 
ΟΒΌΣΟΒ.--ἰ ἐ., (16 ΘΕ ΌΤΟΙ δ τ δοῖο, Ὀδοδῦβο οὗ 
ἴιο προπίΐου οὗἨ Αροβίϊθα τ Ὅ͵6 Ῥγοδιιποπὶ 
ΟΥ̓Ρ ἰῃ0 τ8οῖ9 Ὀοαγ.--8χαῖ 886-- 
Ῥοοδεδβεᾶ οὗ {80 ἔμ] 6886 οὗ δὶ σ'ἣθ. Τ.1686 06- 
ΘΌΡΥ ἰδ6 ΒΊ ἢ θϑὺ Τῆς (σοτΏΡ. ὁπ ἑ. 1). ΤΟΥ ἴῃ- 
οἰαάο βοὲ τϑτοὶΥ 0.6 οτὶσίηδὶ ὑστοῖτο, Ὀπὶ δ} 
δἰδο, νῖο, ἰπ σοπβοαιοῃοο οὗ ἐμ αἰτοοὲ οΔ]]ληρ; οἴ 
Ομ σϊδὲ, οοσυρίοα (μῃ9 δϑιθ Ῥοδιϊξου ἰοτσαγὰβ ἰδ 9 
ΘΓο 65 δοηνογίοα ἔγουι ποδὶ οηΐδια, τ δ ἐδ 9 
οἴδοτε ἀϊὰ ἰοτγατγάβ ἐμ ομνοιοθ οοπνογίθα ἤρου, 
ἴ(δο ὅονα. Βυὶ ὙΒΟΙΒΟΥ ΒΑΣΠΘΌΔ6 δοιὰ ἰδ 11 κ9 
ἃτῸ ἴ0 ὃ6 ἱποϊπαοα 4180, 15 1088 οαγίδίη. [71|6ὁ690 
δενθ 520 ΒΘΟΟΘΒΟΥΒ, τοὶ οΥόσ ἰπ ἐμ Ὀέβμορα, το 
ΔΘ δυρροδοὰ ἰο 60 ἐποῖνρ δρίσιυδὶ ᾿ἰποαρο. 
ΦἘΠΟΥ τογθ {86 ἱἰτητηοάΐαίθ τοθδϑθῃ οὗ 
Ομ νὶπί, βροπβά δγοα :π78}}}0]0 88 ἰδ δῆονδ δῃὰ ΣΌΪΟΓΒ 
ὮΥ ἴμ9 αἰ ΟΥ̓ ΡΙΘΏΔΙΥ ἰπϑορίαιίοι.᾽" ΗοΡοεΊ. 
Νοχὶ ἐο]]ονσ ἐμοθθ τῖῆο 8)᾽ὁΡα Ἰἰτοὶίϑὰ ἰο μενεῖ σοὶ 
εἶδα, δὰ δῦ ΟΪῪ ἱπαἰγϑο  Υ σΔ|166---ΦΘΟΟ ΠΥ 
Ῥιορδοῖβ, ἐπ τα ν᾽ ἔθ οσο.-- - 086 διὸ αἷ8- 
εἰπροϊομοὰ οί δ (9 οἱῆ οἵὨ ἱπδρίχοά πὐΐοτῶποῦ 
ἐδγοιρὴ ἃ ἀϊτοοὶ τονεϊδίϊουι (ΟΡ. ΟἹ τον. 9) δἷ- 
οτάϊης ἀδοροσ αἴδπςοδ ἱπίο ἐπ ορένὶν τον], ἐδ 
ἀϊειϊηραϊμοὰ του (6 δοχιυϊγοά δΌ  γ [ῸΡ 
ΘΔ] 7 ππἰοϊάϊηρ ΟὨ τ οἰΐδη ἐστ δὰ ῥασι Βογίης 
ἰϊθ ϑοϊηρτϑμθηβίου. Ἦ Ἀ110, 88 ἃ Κϑοσαὶ τυϊο, 80 
Ῥνορλείε (88 ὅ79}} 838 80 ϑυδηροϊἑδίβ, Βρὰ. ἱν. 11) 
ΘΕΟΌΡΥ ἃ ὩὩΟΓΟ οχιοῃ θὰ ΒρἢΘΓο οὗ ἰδῦοξ, δἰϑπδίηρ 
ἷα ἐμνὴφ τοαρθοῦ ΙΩΟΥΘ ὨΘΔΥΥ ἰὁὸ ἰδ6 ΑΡροβί]θθ 
(οο8Ρ}. Δοίδ χυ. 82), ὑπὸ ὑθϑόββογη υὑπηλ}}}ν ἀ18.- 
οἰκο (μον ΤὨποιΐοηβ ἴῃ ρϑει ον ΘΒ Έ ΡΟΒοδ 
(Ερδ. ἱν. 11). Ὧο πὰ ἐ8ὸ ἐπνγο οἴἰδθδοῦ 8180 88- 
βοσϊδιοὰ ἱπ Αοἰπ χἰϊὶ. 1; Ὀπὲ βογῦὸ ἐοδθ' 856 ἰπ- 
οἰυἀδοὰ υάον ἰδο ἰαστα ἐθοῦθγβ, νἣο Μὰ; 9 οολ] οὐ 
[0 ἃ 96 ΘΟΙΩΡΥΘὮὨ ΘΏΆΒΙΥΘ ΓΒΒρῸ οὗ ἀαπίγ. Οἱ οὗ 
[6 δῦονο τηρηϊοηδὰ οἰ ία {Π6 ἔθδόθοῦ ῬΡῸ 
Ῥτοδιηἑ ον “ἐπ ποσὰ οὗ κηον]οῦρο.).-- ΕΥ̓ΟΙΩ 
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(0 οοπογϑίθ 9 Ὡβοχὺ Ῥδ6δ08 ΟΥΘΡ ἱπίο ἰδ 8ὺῸ- 
δίχδοί, ἀοοὶρηδίϊης ποῖ Ῥθγβοηβ, Ὀὰΐ οὔἶῖοοθδβ (σο- 
υουβίηρ Βόχα. χὶϊ. ὃ 8.) ; ποῖ Ὀθοδιδθ9 ἰμθγ τῶ ἃ 
ἰδοῖςε οὗ οοῃσχοίθ ἐθγδ, Ὀυὺ [ῖῸΓΡ ἰδ βοΐ οἵ 
Οὔδβθ. ΝΒΑΝΒΕΒ δΟΥδ, ὨΟΎΘΥΟΣ : ““ ὈΘΟΘΌΔΘ 
ἐμ καἰδ 6 ὑγοσοοϑὰβ 0 Θῃυρηοσδίθ 670 οὶ 30 
ἀμ 10} δὰ σου ΠΟυΒΙΥ δοππθοιθα ψἰϊ} ὁ6Σ- 
ἰδίπ "[“Ὅαι γοχο στη Ὀγοι βου ουβῦ 
0 81} ογάϑσβ ἴῃ ἔμ ΘΒΌΡΟΒ.᾽" ΑἹ,Θ0Β0].---ΔΙΌΣ 
(Βαϊ πλίσϑο]θ8,---80. ἔϑοτο ἰῃ ἐγ Β6η86 οὗ ὅδωκεν, 
3ανι.---αἀἷκος ἴμδἱ αἶα οὗ Βοδ] κΕ,--- 366 ὁἢ 
γοξ. 9.- - ρα, βουθιβηΣθη 13,--ΤῊο τθϑηςἱ ἢ 
οὔ [8686 ΚΕΡΡΟΕΒΗΙΣ δὰ 8116 οὐ {86 οαἰο! ορθο οἴ 
γεν. 84, Το (δίηρη (ποιηδοῖγοθ Ὀθίοως ἰο (89 
809 Ῥνδοίδοδὶ ἀδραγίσηθηίβ οὗ Θβογοῦ 116,6 ΤῈ 
ἔουθοΥ (ΘΟ. 2 Μδοο. υἱϊὶ. 19; Βὶν. χὶ. 12, διὰ 
80 γϑσ [υκὸ ἱ. δέ; Δοίδ χχ. 86) ἀθιοίθδ βιιοὶὶ 
δϑεϊβίδηοθ 88 16 χοηἀογοὰ ὮὉΥ {6 αἱδοοπαίο ἴῸΣ 
“80 τοιοῦ οὐ (86 ῬθῸΥ δηὰ εἱοῖ, εἰς.; δὰ ἐΐο β86- 
οοπὰ, ἰδ ἔυποίλουμδ οὗ ὀυνοὶ δα ἰτοϊηἑοί αὶ ο δυὰ 
ΡΟΙγ δὲ αἱβοδβαγρὰ ὃν οἱάογα, Ὀΐβιορδ, ρϑοίοτγα, 
ΤΌΪΟΙ, Ῥγοϑι ἀδηίβ, ΟΥ Σοάθυδίοσθ, 70 Υοΐοσ (89 
ΤΟΥΈΕΟΥ ἰο ἐμπὸ δίριιον ἀορανγίπιθης οὗ ρον υΘΏ ἢ, 
Ῥοοδυδα ἱῤ εἰδυὰθ ἢνγοὶ [88 Ξίδῃ)οῦ ἄοεβ, Ψὴ0 
ΒΑΥ͂Β: ““ἀντιλήψις, δὃὸ πδοὰ ἰῃ {86 1ΧΧ., ᾿6 ποί 
(6 διακονὶα) ἈΘῚΡ πιληϊδίεσοὰ ὈΥ δὴ ἰὨΥ̓ΟΥΪΟΡ (0 
8 ΒΌΡΟΣΣΟΥ, θυ ὈΥ 8 ΘΌΡΟΣΙΟΥ ο 8) ἱΌΥ 0 (869 
Ρεο. ἰχχυσὶσ. 18; θο]οβ. χὶ, 12: 11, 7), δοτι- 
Ῥοτὶβ βοέίποσ νι (ἢ. 6 πηοδηξτιρ οὗ ἰμΠῸ τΟΓα, ΠΟΡ 
ὙΠῚ} χοὸ οἱΓουτηβέδ 68 ΟΥὗἨὨ ὑπ ΗΥὶρλ ὐνο ουΓΟΙΙ : 
Ὀοορίοθ, ἐΠ9 ΟΥ̓ΟΣ οὗἨἩ τσδὴϊς 86 αἴυθῃ ὮΡ, ὙΒ6Π 
9 φιι ρἰογταοηὶ οὗ δοδίσασὶ ἐοστὴ δ ὈΘΚ8Η.--- 6 8Ὲ}Υ 
ἄϊνοτο Ἰείτκᾶδ οὗ ἴοχι ιθ6.---Τ 818 τηϑπιϊοποα 
ἰαδί, ποὶ Ὁ ἐδο Ῥυῦροβθ οὗ δϑοϊψηίης {μ6 οΥοῦ- 
οδἰϊτοδαίθα κα ἰο 86 Ἰοινοβὲ Ρ]Ωθο ; [0Υ, 88 δὲ 
Βαϊά, 120 ΟΥ̓ΔΟΣ οὗἉ σϑηὶς ἰ8 ποὶ βί οἱ] [0] στοὰ ἴῃ 
180 ΘῃυτηοΥίΐοι : Ὀυΐ γαῖ ν Ὀθοδαδο οὗ ἰδ Β1}- 
κυϊατὶν (Μ6γ67), ΟΣ Ὀθοδαβο δ 88 ἴο ἀο8] νὴ 
(88 ΦΒρ6ο18}}γ 1 δ'5 βῃ βϑαυθαι οχροθίίτοη (ΟΒὶ- 
8 91).---Ηο Ρδ56868 ΟΥΟΡ {δ γ᾽ δ οὗὨ "π  Σρσοίδ- 
οι οὗ ἰοβρυοδ᾽ διὰ “ἀἊὐἰβοοσησιθηὶ οὗ βδρ᾽γὶ 8," 
Ὀαΐ χιΘὨ 088 ὑπο τὶ διζδίἢ ἴῃ τοῦ. 80, Ὑ εσο, οτ- 
ΟΥ̓́ΘΡ, “Βοῖὶρα δῃηὰ μουθυῃτθηϊβ᾽ 8.0 Οπιἰἐοα. 
οΣοΘ δὶ ἀθδὶνδϊο ΠΟῪ ἰθ οἰδβδὶἔυ (6 μἱ 8 διὰ 
οἴἕοοΒ βρϑοϊῆοα ἰὴ ἐμπὶβ ΟἸδρίοσυ, πο τοϊχὺ 8᾽- 
Ῥδηρθ ἔμθῖ ἰδὰ8: 1, Το αἰτί8 οὗὁἨ Κπον]οάρο, οΥ̓͂ 
ἩοΤΙα δῃὰ οὗ ϑ ἀοοίγίπο, υἱΖ., “16 ποτὰ οὗ πν|ὶ8- 
ἀοπι,᾽ “180 ποτὰ οὗ Ἐδον]οαρο,᾽" “ἰοδοόμοτθ,᾽ 
“ἐῬΥΟΡΒοίδβ,᾽᾽ διὰ “86 ἀἰβοοσῃίηρ οὗ βρὶγὶ8:᾽ 
2. ΘἸἴϊθ οὗ ρόονονς δηὰ ἀδοὰ, υἱδ., ““ χη ΓΔ.1608᾽᾽ δηἀ 
“ὁ 868] 5.8, νιὶῖὰ ἐποὶρ χοοῖ, “ ἔδ|1}.᾽ 8, ΘΙ 
ΟΥ̓ Ῥτδοίΐοδὶ 1189, νἱῶ., ““Ἀ60]ΡΒ᾽ δηὰ ““ ζουθγῃ- 
ΤΩΘΕΪΑ ;" 4. Οἰἤίω οὗὮὨ οσδίαιῖο ἱπϑρί γδίϊοη δδὰ τἰ- 
ἔθρθῆοο, υἷς., ““ ἀἶγοῦβ κΚὶπᾶβ οὗ ἱοῃριιθ8᾽᾽᾽ ΒΌΡΡ]6- 
τδίοι ὈΥ “(δ Ἰδἰοχρτοίδιϊοι οὗ ἐοηρτιοβ." ἯῬο. 
τοϊρεὶί ΡΕΤΒΔΡ8 Ῥυΐ ΟΣ ὑδ0 Βδ1ὴ6 μοδα “ῬῇῸ- 
ΡὮΘΟΥ ᾿ δὰ ““δροβκίηα ὙΠ} ἰοπσυοδ,᾽ ἰοχοῖμο Σ᾿" 
τὶν 89 αἱ 5 Ὀδιοι αίηρ ἰοὸ ἰλ6860, υἱΖ., κἰ 8 οὗ ἀἱ- 
Τοσὲ ἐπβρίσαϊΐοι τη δι ς ἰ(Β6 17, ῬΑΥΓΥ τ ἢ ἃ. 
ΟἷΘΔΣ δ6] ὕ- δΟὩΒΟΣΟΌΒΠ 668, Ἀ8 1 ῬῪΓΟΡΌΏΘΟΥ, δΒΌρΡΪ9- 
τρία νὴ ὑπὸ νότον οὗἨ αἰϑοσσῃσηθηὶ [0 ἰἰ8. 
οοϊαι τοί ββοιησοῦ δηα ἐδ τηδ πἴθηιδηο9 οὗἉ 8 Ρυγὶν: 
δια ῬΓΟΥ, ἴῃ οσοΒίαϑΥ πὶ πηϊπίο}}} 1 0]6 αὐΐοτ- 
ΒΏΟΘ, {ἑ. 6., Βρορ κα τί ἰοπρτιθθ, δυρρ)θοδίθα. 
τὶτ ἰπίογρνοίθεϊοιι ΤῸ ἐπὸ ῬΌγροσο οὗ οδυτοβ. 
οὐἰδοοίΐοι, δηὰ βὸ 70. ἐδ δἰΐδὶ πτωθὰῦ οὗ ἐδ9 
πτοδὶ οπὰ (0. βίοι 41} κἱ δ τσονὸ σίνοι---ἰ 6 κθ-.- 
ὮΘΙΆΪ ὑτοῦί. ΤῸ υδοόκου [18 ΑΡοδί]98. παπποῦς [89 - 
βυϑὶ οἶδϑβ (ΜΟΥθ.), 8 Βαγα]γ Δι, βίποο, ἴῃ δοοογά-. 
8566 ἩΠῚ (ποτ ΕἰσΖὮ ΘΟΙΡΡΘ σμϑῖγο ροδὶίΐοη ἴΏ 
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[86 σατο, {6 Θιιτδοθὰ 8]} {μ6 ρἱῆα ἴῃ ὑποὶν | 
Ροββϑοβϑδίοη. [Ιὲ πιυιδὶ Ὀ6 δθτιιθα, μουγουον, ὑμδὺ 
ΙΠΟΥΘ ΟΥ 088 υποουίϑί ΠΥ τηυδὺ αἴστγαγθ αἰϊϑηὰ 
8 τησίέον οὗ οἰΔδϑ δοβδιΐοη, δίηδο ἔθ γὸ τηυδί 
ἢδγθ Ὀ66ἢ ἃ Θοπιδἰ παίΐοη οὗ αἰ ογοηὶ οἰ οὔθ. 
εἰτλθβ ἴῃ {10 βΒ8π160 ῬΘΓΒΟΏ, ἐ. 3., 86 τοτγὰ οὗ νγὶδ- 
ἄοτα δῃὰ Ῥγορἤθου. Ἐ 

γκββ. 29-81. Ηο οοπίΐϊμυοβ ἷ8 δρρ)οαίίοη, 
Ῥτομουποίηρ 8Β.}}} διυρίθο Ὁ δραΐϊηδί 8}} οχοῖυ- 
Βἷνθ σοζαγὰ ἴῸ. ραγίϊου δὺ αἰ; βίποθ 1ὑ γὰβ 
ἰπιροβϑὶ ὉΪθ [Ὁ 8]} ἰο ἢδυϑ 006 δίομπο, αὶ ἀν σι γ 
οΥ αἰβιγὶ θυ 05 6͵ΙΘ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ.- -ΑΥΘ 811] ἐροβ- 
1198 δἃτθ 81} ρσορβοῖβ 7 816 811] ἴϑδόοβϑιβ 7 
ΔΙΘ 811 σταΐσα 198 7---Ἴὐ 18 ἀοθαίοα τὙΒοίπον {89 
Ἰωβὲ (δυνάμεις) 18 'π ὑμ6 ποπιὶπδύγθ ΟΥὁ οὈ᾽θοϊΐνο 
ξονοσηοὰ ὈΥ λαῦέ (ἐχονσι») ἴῃ ὑπὸ ποχί οἸδυ.86, 
ὙΜοΝ, ΓΘ (δὲδ 80, Ου]ὰ ΟΟΟΌΡΥ 8 ΤϑιρδΙ- 
8ΔῸ]6 ῥἷασθ ἴῃ ὑδ.6 Β6 1.108 οὗἨ αυθϑίϊουβ. 1, Βονν- 
Θυον, ἰὸ Ὅ6 ποπιϊὶπδιϊνο, 1 ἰ8 ὑμ9 δοϑίσγδοι ἑθστω 
ἴον 88 δοποτγοίθ--΄ ΟΥΚΘΟΤΕ ΟΥ̓ τι 86168᾽ (ΘΟΙΏΡ. 
Αοίϑ γἱῖϊ. 10; Οοἱ. ;. 16; Βοπι. Υἱϊῖ. 88), 118. 88 
Ὑ76 ΟΔ}} τηθὴ οὗ μτοαὺ ῬΡΟΊΤΟΣ, ΡΟΎΘΓΕ.---οᾷ΄ξο 4]} 
δρθαϊς τἱτ τουξῦο8β.7ὴ ἄο 411 ῬΡΣΤΟΡΏΘΒΥ 7 
“ΦΑΒ ἴῃ ὑμ0 ὈΟΑῪ 4]}} 8 ποὺ ΘΥ6, ΟΥ 8]} ΘΔ σ, 50 

ἴῃ ἐμ οδαγο οὶ 4}} Βατο τοί ὑπὸ βαῃι9 κἱ 8 ἀπὰ οἹ- 
804, Τθο80 ἀοἀἂ ἀϊδίγί υίεΒ δὲ Ηθ Ὁ]68868 ; 81] 
ΔΙῸ ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ δῃᾶ ἰῃΠ0 τοοὶρίθηίΐδ οὗ ἐμϑῖὶ ΓΘ 
του }}γῪ ἀορομάοηί. ΝΟΩΘ τυϑὶ Ρ9 ἀἰβοοπ θηϊοα, 
ΠΟῺΘ ταδί Ὀοδδί.᾽" ἨΟΡΟΕ]. Νοχί 7011 Ογ5 δῃ ὁ Σ- 
Βονίδείοῃ.---Βαῖ---ἰ, ε., (που ἢ 411 αἰ 8 Βανο ἐπ οἷτν 
γα] ὰ9 δηὰ δγὸ οοῃήοστοά ὈγῪ Οἷα, γοὺ βοὴθ δΓ8 
ΙΏ016 γδ᾽ υδοϊο ἐπαπ οὐΒογα,---Ὅ6 πϑαῖϊοσδ ἴο:--- 
ΒΟ ΘΔ ΟἾΪΥ͂ Ὀ60 {86 τηϑϑδηΐϊηρ οὗὨ ἰδ νογὺ ζ η- 
λοῦτε, 88 ἰὴ χίν. 1, 89.---ὸ Ὀσῖῖοσ καἱ{{28,--- 
ΟΥ̓ ϑοοογαάϊης ἰο βδηοίμβεν τϑδαΐϊπρ (860 οΥἶ 168] 
ποί68)---Ἐ89 βρτϑϑῖθυ κἰ8.--- ΒΥ (Π980 ἢθ πΠιθϑῃ 8 
{πο89 Ὀδδβὺ βαϊἰ6ἃ ἰο {Π6 αἰἰαϊππηοπὶ οὗ {86 οὈ͵θοί 
οὗἉ 4}} κἱ δ (τοῦ. 7). Τμὶδ 15. δ Του Ὁ]6 ἰη- 
)αποίϊοπ ψἤθα υἱουγοα ἴῃ (80 Ἰὶρδί ο7 τον. 1], 
ὙΠ 6ΓῸ ἴδ 6 βρίνι 8 βαϊὰ ἰο ““ ἀἰδϑίσϊ αθ απίο θδοὴ 
ΙΏΒΏ ΒΟΥΘΥΔΙΪΥ ΔΒ Ηο ν]}}." ἸῸ ΥὙϑοοηοῖϊο ἐδ 9 
ΒοοΙηἷῃ ἰμσΟΙΒ ΒΘ ΠΟΥ Βοτη6 ἰηὐεγργοὶ {6 “αἰ δ᾽ 
ἢθγῦθ ἰο πιϑϑῃ ζ0Γ8] Ομ γ βίδα Υυἱγίθοδ, δυσὶ 88 
αὶ δηὰ Ἰονο, σοῦ οὐχῆί ἴο 6 δουρὶ ὮΥ 4]] ; 
Ὀαὶ {818 ἰδ ΘΟΛΙΓΑΓΡΥ ἰὸ [86 υ8δθ οὗ πο πογὰ ἰῃ {15 
ορίβϑεϊο, δῃὰ α͵8ὸ ἰο ἐμ δοῃίοχὺ δῃὰ {86 δχροβὶ (ἴοη 
ψΒοἢ ΤΌ] 1] γ8. ΟΥ̓ ΓΒ ἱπίοσργοῖ ζηλοῦτε 88 
ἀοποίϊπα σοαὶ ἰῃ ἱπιρτογοϊηθηί οὗἁὨ ὑπὸ οἱζίθ Ὀ6- 
δίονγοα, ΘΟΠίΓΩΓΥ ἰο0 χὶν. 1, 8389 (706] ἰϊ. 18; ΖδοΒ. 
1,14; νἱϊϊ. 2; 2 ὅδπι. χχὶ. 2, ἀο ποὺ Ὀϑϊοης Βοτο). 
Οἰδοσα, δραΐη, ἰγδηδἷδίο (ἷβ του Ὁ 88 ἰπ ἰδ ἱπάϊ- 
οοἰΐνα, φ. ἀ., “79 ἴῃ γοῦ ορίῃηϊοῃ ἃσὸ ϑϑοϊεϊηρ ν᾽ 
οὐ ογμ, 85 ἃ αυοδίϊοη οοπίϊπ που οὗ ἐμαὶ ἴῃ Ὑ8 Ὁ. 

[ἢ ΒΟΠΑΥΡ γοροδβοβ "ἃ ρεγοδοϊορίοοδὶ οἸδευϊδοαίίοη, ὁ ἐδ ὁ 
Ὀδεία οἵ Ἐπ9 ἸΏΓ66 δλαῖν “7 αοιμεξέεε ὁ} ἐλε κου ἶ---(Β0 7 4}} Ὀ6- 
ἴῃς Ὁ19 δὰ ἰῃ ποοὶ οἵ Ββαποιίδοοίίοι, διὰ ἰΐο ΗΟ 
αμποϑξ ἴῃ ἴδοί Ἰϑανίπρ Ὠοηθ οΥ̓͂ ἢθπι ππίουοποά, θαξ ατγηΐης 
Ἐῆοτ 41} ο ἐδο οἀϊδοδίίοη οἴ ἐλ ουγοι. ἘΜῚΝ τ] σοΓΓο- 
Βροπάβ δἷϑο ἔϊιο οἰδευ δοδίίοῃ δοοοράϊπα ἴὸ ἐμο ἀϊδογοπὶ 
ὅγαάπολεε 4" ἐδ ολι οὐ ἰζζα, ἰὰ πμ οἷ Ἐπ δοξ νιν οἵ οὔθ οὗ 
ἔπ οἶμον οὗ ἴο80ὺ ΤΔοΌ] ἰθ6 ἔππ8 συρογηδίιγα ἰγ οἱοναϊοὰ 
ΑνβυθοΑκεηνε ἠξδ᾽ν ψεϑοθριν εἴτνο τα τ βϑοθρεε οἵ οἸδγίβηιδ: 

0860 Ὑ τοϊδιθ ϑερϑοίδ! ἢν ἴὸ διὰ τρονγελίρ ; (2) 
ἴδοδο πρΐο τοδί ἰο ξηοιοίσάσε δηά αὐτων ἐη (8) ἴοϑ9 
ὙΓΠΙΟΝ τοϊδίο ἴο τοῦ δπὰ ολιγοὶ σουσεγηπεοπξ. Ἐο [80 ρἶ δα οὗὨ 
Ἰϑοϊηρ ὈΘΙΟΩρκ, δροοκίης συ τὰ ἰοηρτιοα, ἰπἰογρτοιδ θη οἵ 
ἐοπήτιοθ, δηὰ ἱπορίγοΐ Ὀγορμοίίο ἀϊδοοῦγοο: ἴο ἴπ6 ἐποοτοῖί- 
ΟΔΪ οἶδ68, οὗ κἰἴϊφ οἵ ἐῃεο]]οοΐ, Ὀοϊοης ἴδ6 ομαγίϑη οἵ βάση, 
διὰ οὔ Κπονίοακο, οὗὨ ἐδλοπίηρ δὰ οἵ ἀϊδοουτπίης δρίγ ἐδ: ἴὸ 
[86 ρῥγδοϊίςαϊ οἱ δδ8, οὐ μα οὔ Μὴ}}}, 6 οἰασίϑυινδ οὗἉ υυ] ἰθῖγα» 
τίοπ,, οὗ κονοσηπιϑηΐ δηὰ οὗ πιίτβοϊου. ζΖαίλ 66 Ὁκοῖ οἵ δ]]}, 
ΔΒ ἴΠ τηοίΐγνο ΡΟΤΟΣ, ἰδ Κίηρ ὩΡ (δ 6 τοῖο δ δὰ Ὀγηρίηςσ 
41} .εἷα ἡλεπ] ἴθ 6 ἑπίο οοπίδοϊ τί ἴδ. Ὀϊνῖ8ο βρίτιε, δᾶ υἢ- 
ἂον Ηἰο 1Ἰηδυθηςο δηὰ οομέζοῖ "} 

29, δηὰ τορδγάϊηρ ὈΟΐδ 88 ἱπιρὶ γίηρς τοῦυϊκο. Βαυὶ 
(δὶ3 ἀο68 ποῖ ϑαϊϊ : Βίπσο ἰπ νδδὺὶ 10] 1078 ποῖ Ἰης 
8 Βοὲ Οοὐο ν᾽ διζαϊηδὶ 88 (πὶπρ τοδυϊιοὰ - Τὸν ἐὰθ 
σοῃλυποίΐζοι 108 90]] ὁ »8 18 καὶ ποὶ δέ. ΝΟΥ γοὶ 
8 ἐβοῦο ΔΏΥ ποϑὰ οὗἉ βοὴ ἃ σοπβίγυαοίΐοη. ΝΟΙΠΟΓ 
σδΔῃ ἯΘ ΘΟΠΒίσαθ 8.6 ὙΟΥῸ 88 ἱπιΡΙ Υἱπρ; ΤΠΘΓΟΙΥ 8 
88, ἀθαῖσθ ΟΥ̓ ΡΥΔΥ͂ΘΕ; [Ὁ (818 18 ΘΟΠΕΓΆΓΥ ἰῸ 
ὑπὸ τιθδῃΐηρς οἴ (Π6 πογα.---Ρϑ0] 18. Πθτο βρϑδῖ- 
ἰης οὗ ἰμὸ ἀπίγ οὗὨ ουἹεϊναϊλης πὶ ουγβοῖνοβ [8080 
ον ΘΒ δηὰ αὐδιἐιῖ68 ὙΠΟ. ἸΏΔΥ ὍΘ Βαποιϊδοά 
δηὰ οχαϊ θὰ ἰηΐο σμαν θη! ὈῪ ἰδ 8 ῬΟΥΤΟΣ οὗἉ [86 
ϑρίνγιι, [““δηὰ τὸ ΠΔῪ ποίϊοο ἐμδὶ [89 στθδίοῦ 
εἴθ, (Πο69 οὗ Ῥγορ οὐ δηὰ ἰοδοδίηρ, σοπεδὶσίοὰ 
ἷῃ {80 ἱπδρί γοὰ Ὄχογοΐβο οὗ δοπδοῖοις ζασιέϊες, ἴὰ 
Ὑπϊοῖ σαϊίατο δὰ αἰ οῦοθ του]ὰ Ὀ6 5678] δο- 
ΘΟ Βϑουῖθα." ΑἸΡΟΒΌ]. Τ 18 οὗἩἨὨ ΘΟΌΓΒΟ 18 7δγ αἷ- 
[ον ϑηΐ ἔγοπι ἐμ 6 ΘοΥ τ Β1Θ ἢ (6 ῬΘη οἰδὺβιηαῖκο ἰὸ 
ἴυτῃ (6 Θχογοὶβοβ οὗ ἐμοὶν ον βρί τἰτ ἰο ἃ βοτὲ 
οὔ αϊνίηο σχουοϊαιϊΐοη. παῖ 186 ἱπσου]ϊοαῖϊοὰ ἰδ 
Β ΡΙΥ 89 Ῥγορϑζγαίίου οὗ (86 πιϊπὰ το δέδ ἰὶ 
ἴογ (6 αἀἰνίπο Ὀϊοβδίηρ, }181 28 11185ὸ ῬΓΟΡΔΓΟΒ 
{16 Β01} ἴον {89 ροπὶδὶ ἱπβιθησοθ οὗὨ {116 δβἷςγ. 
ΡΡΑαΪ ΘΥΘΓΥ ΜΝ ΊΘΥΘ ΡΥΘΒΌΆΡΡΟΒΟΒ ἰμπδὶ {ΠπῸ αἰνῖῃο 
ΟΡΟΥΔΙΪΟΏ ΘΠ ὩΘΥ͂ΘΡ ἰδ μ͵δοθ ἰπ δ πἰϊδουί 
ἃ οοὔρογαίίηρ ΓΟΟΘΡΟΪΥΙΥ οἡ ἷδ ρασὶ.᾽" Νελχ- 
ῬΒΒ. Τλδὶ (πὲδ δηάσαγνοῦ Βμου]ὰ οί Ὀ6 ἀϊτϑοιοὰ 
ουὖἱ οὗ νϑηϊν ἴο σίο 1658 νϑ] δ 9 θδοϑυϑὸ 1685 
Βιβουυϊοαὶ ἕο {|6ὸ οὁη8 στοϑδί δῃὰ οὔ οαἀὐϊδοδίίου, 
δα ταί Ὁ ἴο 8086 ὙΠΟ 8.6 μγοδιὶϑπὶ ἴῃ ἐδὶα 
γοβρθοὶ, ἀ068 ποὶ ΘΟΠΗ͂ϊοί τυ ἐμ ἀπΘΏΥ γ᾽ οση- 
ἰο θη τ σι Β6 δὰ ἱπου]ϊοσαίοα δΌουθ; δηὰ ἱΐ 
ἦ5 ἴῃ μὴ 6886 ΤΟΥ ἴπ ΘΟΏΪΟΥΤΩΣΥ ὙΠ Ὶ 8 {86 χηοΔῆ- 
ἴῃς οὔ νογτὰ ζηλοῦτε ἴμδπ ἰἤ πὸ βαϊὰ σῖῖ8 
Οϑίδπάοσ, ὑπαὶ ἐὺ Σοοσθαὰ τηογ9 (0 {86 οχογοῖδο 
οὔ ἰδο ρκἱ δα αἸτοδὰν πδὰ, ἐμδὴ ἰο ἐπ βϑοκῖίηρ [ὉΓ 
{Π 6πι, βοΐ ον νὸ σοραγὰ ἰῃ9 ὀσχδβοσίδιι οι ἃ5 ἀϊ- 
τοοίθα ἰο 80 Οὔ υΓΟἢ 88 8 Ἧ80]6 νι ϊοῖ χορσυϊδιοά 
{Π6 ΘΙ Ρ] ογιηοηί οὗἁὨ (86 μἰ 8, ΟΥ ἴο ἐπ πα ϊντἀ υΔ15, 
ϑηάονοὰ νῖ {Π 68.--ἰῷ ἐΠ8 ΘΠΘΔΥΟΣ ον ἐδ6 
Ὀοβὲ σἱδϑ ἃ ντἱβοόσουδ βρί εἰλυ 8] 16 διὰ ἃ ρίοεῃβ 
568] ἴον τ βοσίης {86 σοτητοι ΘΙ ΔΓΘ Δ’Ὸ ἀρὲ 
ἴο Βῆονν ὑποπηδαῖνθα. ΤῊ 18 18 ἱπάϊοδιοὰ ἰῃ ταί 
Το] ον 8, σῃθ το δὸ ἰοἱὰ ἐμαὶ (}8 168] ἰβ ἀἱδ- 
Ῥἰαγοὰ ἴῃ {πὸ γῶν ΟΥ̓́ΊΟΥ͂Θ ΜὶοΝ 18 (6 το κυϊὰθ 
οὗ 81} (8689 οὐ ἄϑδύοσβ. Α8 ΝΈΑΝΘΕΒ δΒαΥδ: “Ῥϑεὶ 
ΒΗΟΝΒ 8 ὑμδὶ ὑπὸ Ὀοδὲ τὰν ἕον ἀἰβοουουίηρ (88 
ὈοίοΥ αἰ 18 (σου Ἰοσο. ἴῃ ἷ8 δϑιϊπιδιίοα 
Ἰογνο ἰ8 ἐπ διαπάδγὰ ὃγ πον (16 ΟΣ οὗὨ 6 
εἰἴτ8 15 ἰο δ6 ἀοιοτηϊποα."---᾿ΑἙπᾶἃ γοῖ---Ὀεδὶἀεα 
Θχδουίϊηρς γοῦ ἴο ὃθ9 (8 2608]0ι.8---ἰ δον αηἴο 
γοῦ ἃ νϑ.Ὁ Θχοϑι]θηῖ γ47.--καϑ' ὑπερ- 
βολὴν Ὀοϊοηρμα ἴο ὁ δὸν, ταν, ἴῃ {δ 6 Βθῆϑο οὗ 
ὑπερέχουσαν, δυρετγίον, σεν ἐξοοίεηΐ, ἃ8 οχρίαἰποὰ 
ὈΥ ΟἾγγβ. δὰ ΤΏθορΝι., οπείσοὶυ πῃ δοοογάδηοθ 
νὰ ατοοῖκ ὑδᾶᾷο. Βοηροὶ ΒΔ Υ8: σέαπι πιαχύπα 
υἱαΐεπι. Τῇ ψὸ οοῃποοὺ ἰὲ ψὶϊ (δ9 τοῦ 88 ἴθ 
ΒΟΠῚΘ ΥΘΙΒΙΟΏΒ, ἱΐ γί οἶὰ8 πὸ διε ς δοδο, ὙΠΟΙΒΟΣ 
Ἧὸ ἰγδηβὶδίθ ἰὲ " δΌΌΠ ἀβηἘἾΥ,᾿ ΟΡ “Ϊπ δ γοηδυκ- 
ΔΌ]6 ΤΩΑΏΠΟΡ :᾿ ἐὺ που]ὰ Ὀ6 ἃ ΣΩΤ6 δοπιρὶ ϊπιοαΐ ἰὸ 
δἷ8 Οὐ τηοάθ οὗ ἱπβίγ οι 0Ὲ :-- ΟΣ γοῖ οδῖὶ ΝΘ 
ἰβκο [80 ῬὮΡΑΒΘ ΘΟ ΡΑΓΘ ΤΟΥ ἸΏΟΓΘ αἀζοείνηί,᾽ 
88 ΟΧΑΙ ΐπρ ἴονο δῦονο {Π6 οἰνασχίβδιιϑ (Βαοκοετγε 
[Δπὰ 16 Ε΄. Ψ.]7), ΟΣ 88 ἱπιρί γίης βοιπείμίης 5α- 
ῬΟΥΪΟΡ ἰο Ὀεοΐῃ ΣΘΑΪΟῸΒ ἴον (η6 Ὁοδί αἰ δ. ΕῸΡ 
{πἴ8 {86 οοηἰοχὶ δἴοταα πὸ ψατσαηῖ. [“ὙἘὸ ἰάοα 
8. ποὺ ἰδὲ ἢθ ἱπίθπαβ ἴο βῆονν ἐβϑῖῃ ἃ ὙΑΥ͂ (μδὲ 
ἷθ Ὀοίίοῦ ἔπδη δοοκίηρ ρἰζίδ, θὰ ἃ ἸΤΔΥ Ραγ ἐΣ- 
οεἶϊεποοο οὈιαὶη ἰπο89 αἰα." Ηοραπ. 8.0 εἷϑὸ 
ΑἸ οτγὰ.] 



ΟΗΔΑΡ. ΣΙ]. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. σλτιεἰϊαπίίν δυρεγίον ἰο Ἀεαίλεπίδπι ἐπ ἰδὲ πιαίίεν 
οΓ ἱγιμλ απὰ {8 ἰεδί8ι ἴτ μεδι ϑηΐβια ἔμ ογῸ ΤῸ] 68 
8 ἄδτκ δηὰ βου]- ἀδυ κοηϊης ΟΡ ΟΥ̓ Ὑ ΒΊΟΝ ἰἰ8 ἀ6- 
γοΐθοϑ δγὸ ὈΪ πὰ }γ ἱπιρο}]οα. Τότο ΒΟΥ ΒΔ Υ6 0 
χευο]διϊοη---ο ϑρί γι αἰ υδίηρ ᾿ἰ9 δπὰ ᾿ἰχῆϊ, Ὀυΐ 
ΟὨΪΥ ὈΘσυ  Ἰπς ΕΓΤΟΥ δηα (06 ἸΓΘΒΟΒΟΣΥ͂ οὗ ρτὶθδί- 
ἐγαῖ δηὰ βοοίϑαγίημ, οὔὗὐἠἨ οὐδοὶθθ δηὰ τοϑρίο. 
ΉΤΟ οτοσυ  ἴης ἰεπᾶὰ8 ἴ0 Κ6ορ ἀονῃ 86 ΡΘΟΡῚΘ 
ἰῃ ἃ βίδίο οὐ ομὶὶ 8 Ἰχηοταποο δηὰ Ὀοηϊηιθα 
ἀορεοηάθηοο. Ῥυγθοίβοὶ Υ 86 ορροβίϊθ οὗ (18 18 
δϑοῦ ἴῃ ΟὨτἰβιϊδηϊ---(9 σαι δηὰ σχϑαΐδησο, 
(86 Ἰίσῃι δπὰ ἰτἴθ οὗ ἐμ θίνίμο βρί τὶς ; ΠθμοΘ 
δἷβὸ 828 οἱουφίΐοῃ ἰο τωδίαγὶ Υ δηὰ ᾿Ἰπάθροηάθῃοο ; 
Βοῦσθ (86 ἔγϑο ΟἹἿῸΣ οὗ ἰοἸἴζθηβ ὈΥ ῬΒΙΟΝ ἰο ἰοδὺ 
186 ἐγυϊῃ. ΕῸΥ ἃ Ομν βίϊδη ἰβ ὁη6 ὙΠῸ 18 βαϊα ἰὸ 
ἀποῖο ὙἘῈΥ δὰ ἴῃ σποπὶ μΠ6 ὈΘΙΐΘΥΘΒ; πθο ἀο68 
ποί ἐν ἀϊπιδοὶ ἰο ἀεοερί ι.λ6 [αὶν Βῆῃον οὐ εἰσί ον 
Ρονγογ ἱἰουὶ δβοογιαἰ ἰδ Σ68] ΘΒ Υβοίου οὗ 
νΊδὲ {ΠῸ8 ΘΠ 4]]Θ 5685 π'8 σοηδάδποο δηὰ 866 8 ἴοὸ 
ἐπηϑδυρησθ ἶπι--- αὶ ἰἰ δἰ αἱ, δηἃ νυ θηοο ἂἀπὰ 
ὙἘἔΠΠ μὲ δυο οΥ 1 οοθ8. Ηδ ἰ8 ὁη9 ἔυτγ- 
πἰϑῃοαὰ ψ{{ 8 δυγο (ΟΚθ οὗὨ ἰσυΐ ἴῃ (Π6 το]δί ὁ 
ψῖο ΔΩΥ ΓΙ Πρ Βιιδίαϊ 5 (0 ΟἿ γἰβἰ---ἰ αὶ Βοίηρ 
ἔγοιω ψοιη 4}} βρί εἰΐα] σαὶ δηὰ 116 ἀξβοοηά. 
Ἰγμδίουοῦ ἰοπὰβ ἰο αἴβραγσαρθ ΟἸγίβί, οὐ Ηΐβ 
ποτγάβ, οὐ Ηἰδ πιογὶ 8, ον ΗἾ8 ὁχοϊ αϑῖνο δυδ δ Ὁ} γ 
ἴοτ Οὐ τοὶ κου ψ6}} θοΐηρ---Ὑ Βαΐθυου ἰθπὰβ (0 
δοὺ δβἰἀο Ηἰβ ροσβοῃ ἃ8 Ηδθ τνγ88 οὐἱ βίῃ! Ἔχ Ὁ- 
ἐιοὰ ἴο υβ, δῃὰ 85 Ηδ ᾿π8᾽8ἰ8 οὐ Ὀεοΐηρ τοχαγαϑα 
θοίὰ Ὁ ΗἰδΒ οὐ ἀοοϊαταίίοη δηὰ ἐμαὶ οὗὨ ΗΪ8 δο- 
Ἔτοάϊοαὰ ΠοΡα] ἀ5-- ΟΥ̓ Σ ἰθπαμ ἰοὸ ἐπ ἀθηΐ8) 
οὔ Ηΐβ δβοϊυϊθ σοῦ ΤΣ 8, δὰ οὗὁὨἩ ΗΪδβ υἢ- 
γὶ γβ]οὰ ἀϊρηϊνγ ἰὰ Ηἱπιβο 1, ΘΔ ποτὸν Ῥχοσθοα 
ἔγοτα ἐμ βρίὶτι οὗὁὨἨ αοὰ. Οἡ {80 δομίγασυ, τῆδί- 
οτος ἰοπά ἀἰτθοίν ἰο ἰοῦ γ ΟὨχίδὲ δηὰ ἰο 60ῃ- 
ἤγια Ηϊ8 ἰγυ, δπὰ ἰοὸ πιλίἰαΐϊη Ηἰΐβ βδυΐης 
Ῥονον---ὙΔίΟΥΟΥ ΘΧΑ]Β ΗΠ 88 {μ9 8}}- δι 81- 
οἷοπὶ ϑαυΐόοῦ δηά ἰδθ δΌβοϊειθ ὑγαδί- ποσίμγ [οτὰ 
--πδίονον οοπάποίβίο Ηΐπ δηὰ δϑοσίθοβ ἰοὸ Ἡϊπὶ 
189 ΒοΠΟΥ ἴῃ 8}} {πίη ρ8---ἰ ἷ8 5. ΟΥ̓ (μ6 ϑρ!Τ . 
ΒΥ 800 ἢ ἰΟἸΚΘῺΒ δ. ἐπ Ορογδίϊ οηβ οὗὨἩ ἴμὸ ϑιρίγις 
οἵ Θοἀ αδοοτίαἰηθα ; ἰο (686 σδὴ ψὸ Θομβἀοπι}γ 
Βοϊ]ὰ ἔδει δπὰ ἴπ8 Ὀ6 Τατί οτοὰ ἰὼ Κπον]οάρο δὰ 
ἐπ 4} ἰγσ ρμῥἱοίγ. 

Ηογοΐῃ 'ψγὸ 866 ὑ86 Ῥογίθοὺ δΟΠΘΌΓΓΟΠΟΘ 6- 
ἔπσοοι ΟὨχὶϑὺ δὰ μὸ ΗοΙΥ αΠοβί, δηἃ ον ΠΟΥ 
ὍΘΕΣ υἱίμοθϑθβ (0 οδοῖὶ οἰμβοῦ. Τὸ ΗΟ Αδοβί 
ἐδει θα οὗ Ομ εῖεὶ, δὰ {π6 χεπυΐϊπθηθεβ οἵ Ηἰ8 
ἐθβυξι ΟΩΥ 18 δδοογίδι πο ὈΥ 1.8 σοϊδιΐοη ἴὸ τ μδὶ 
"ν Δσοδαν Κποῦ οὗ ΟΠ σὲ ἴῃ Ηἶ8 ογα]. 
. Λαίωγο απα σγαδέ ἐδϑεη(ἑαϊψ λατπιοπίοια απὰ 

απαζοσοια. ἸΥ Ὁγ υδίατο γὸ υπἀογείδπαὰ Βυμδα 
1116 δα συ ὶβάγανη ἔγομ ἐπ 6 σοπίγο Ππρ ΡΟΤΟΥ οὗ 
416 Ὀΐϊνῖπο βρίτῖϊ, ἀπὰ Βθπο6 88 μοί θββ δηὰ βἷῃ- 
71 (88 (16 πογὰ 18 βοπιοίϊ πλ68 864}, ἐποα ἰβ ὑπ γ0 
δεοίτγδο [818 Δηα ᾳτδ090 (Ππ 6 βίγχοηροδβί δα ΚΟ ὨἑΒΠι. 
Βυϊ {Π6γ Βἰδὰ ἰοροίδοσς ἴῃ τποβὺὶ ροσίοοὶ ΘΟΥΤ Β- 
Ροπάθηοο θη γὁ σοηδί6Γ ἢδίυγΘ 88 ΟΥΘα  ὈΓΘΙΥ 
Ἰ:ἴα, ἀϊδβροβοὰ διὰ ογάογοὰ Ὀγ ἐδο Ογοδίοτ᾽ βὶ ψ}]]. 
ἘΠῚϊῚ6, 50 ΤῈΣ 88 ἷΐ 18 οὐβδηϊξοὰ δηὰ ἄδυβῖορβ 1ἰ8οὶ 
ἦπ {86 μόνον οὗὩ (μδὶ ν}]}, γ᾿ Β ἢ 95 8 δὲ βυθδίγα- 
απ ΓῸΓ 411} τοποτίηρ δὰ βαποι ἔγίηρ ᾿Ἰηθυθῆ608 
ἐπαὲ διὸ ἰο ἔδϑιιΐοι ἰὑ ἴῃ Βδγθοῦν ψἱ ἢ ὑ8 6 Ὀϊ νη 6 
ἑᾶάοθ. ΟΥ̓ ἰδ ο8ο ἰηδαθηδ68 ἰμ6 οἰΐοῦ 18 ἐμὲ ΒΟ ἢ 
νὸ ἀπσποιιίηδίο σγασδ, ἱ. 4., ὈΙ νη Ἶονο ἷπ 1.8 γο6- 

ἀδοπιΐηρ δὰ 6} περ ῬΟΎΘΡ; δηὰ ὑμ18 ἰῃ 118 τοῖδ- 
εἶοι [0 πδίιγο ἰδ ἃ 88] ΠὐΘΓῪ δηά ποὶ ἃ ἀοθβίσυοι το 
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οὐ ἀϊβίυγθίηρς ἴοσοθ. Τμὶβ σὰ 18 ΟἸΘΑΣῚΥ Ἰη8Ώ].- 
[οβιοὰ ἰπ (86 αἰἤι8 οὔ 9 Ποῖὶγ αἀμοβί. 1π {μ 6880 
ΜΘ ΟἸΒΟΟΥ͂ΘΥ 8 Ββρὶ γιὰ] οὐρδηϊζαίϊοη ΒΟ ὨΔϑ 
118 ῬΥΓΟΡΟΡ δῃιδίοζοι ἴῃ ΟΌΓΡ ῬΒΥ 8104] ΟΥ̓ ΖΔ" ἰζαίΊ0η. 
ετγο ἰδ ότο 8 ομ 6 ὙὙ}016---ἃ (οἰ 8} Οομδἰ βίης οὗἁ 
ΑΥΪΟῸΒ ρμαγίβ, του δ }ν ΒΟΡΡΙοπμ θη απά 
ΒουΥλς ΘΑ οἢ Οἰ ΘΓ, 81} ΒΑΥΙΤΔΟΠΙΟΙ ΒΥ ἀτιϊου]αιοα 
ΌΥ ΟΠ6 δοιηχηῇ ΓΙ ΠΟΐρΪ6, δηαὰ ΜΟΥ Κίηρ ΤῸΓ 0.9 
Τὸ {μ6 δϑῖὴθ θῃηἀ---ἰ Βὸ ρσοβοσυδιΐοῃ οὐ οὺῦ πβδίυσαὶ 
18. 
068 ρογίεοι ψ Βο]6, δοῃβἰβίϊ ρ οὗ τ δ 1101 ΡΟΝ ΘΥΒ 
μι οι, ἢ (Πεἷν ΤΟΙ] ΟῺΒ ἀπ Ορογ δι 08, Βα 6 
8}} (Π9 Βδη9 Υἱίδ] ρῥυϊποίρὶθ, υἱΖι, {π6 οὔθ ϑρὶ τι, 
(89 οη6 [οχά, 6 ὁπ αἀοἀ ; δῃηὰ (8 ὀρϑσϑῖθ [Ὁ Σ 
{86 βαῖηθ 6ῃὰ, υἱΖ., 9 ᾿ἰποσγϑᾶβθ οὗ {}|Ὲ θοὰγ οὗ 
ΟὨγτῖϑί. Εοσ {818 σϑᾶβοῃ {Π 6 ὅσα ᾿οϊποὰ (οί ΠῈΣ 
ἱῃ τη 8] ΒΟΡΡΙοπιοηἰδιΐοη δη ἃ ΒῸ ὈΒΟΥΙΘΏΟΥ͂, 88 
τὸ κεν ἶ8ο {1080 0 ΘΧΘΓΟΙΒ6. {πῃ 61}---ῬΘΥΒΟΏΒ 
οδαἀονοὰ νῖνὰ τηδηϊο᾽ἁ σαρδοὶ(ἷο8 οὗ 800} δπὰ 
Ὀοᾶάγ. Τα, ὈΥ τνἱγίαθ οὗἨ (μδὶ ὁπ ϑρίγὶ( δοίυ- 
αἰἴηρ ὑπ 6 πὶ ὕγομι τ ἴῃ, ΔΥΘ 8}} ΤᾺ ΘΙ ΌΘΥΒ οὗ (δ 6 
σΒΌΓΤΟΝ,---οϑο ἢ οὴθ ἱμάοοα σοπδιϊ τὴς τ [ἢ 18 
ΟὟ ϑρ6οἾ Δ] γ οη6 δ86][-ἰποϊυἀοὰ ᾿0]6 ; γοὺ ὈΥ 
(9 ΘΠΟΥΩΥ οὗ πο Ὀίνίηο Ἰουθ, ΒΟ 8 βῃδὰ 
δυτοδά {πγουρὶ ἰβ οτὰ 8]}1, οδ ἢ 18. αὐ! οα (86 
τοδί, Βὸ ἰβαὺ δα ἢ βρϑοία! ν τὶν 18 οὐ ἢ ΡΘΟΙ ΔΓ 

Απὰ 80, ἴοο, 18 ἐμαὶ Βρὶγὶ 8] ΟΥ̓ΣαῺΙ ἸΖδι ἰ 08 

α08]}}}1ὁ5 αὐἱοκομοὰ Ὀγ ἰδ6 ρὶγὶῖ, Βοσυθβ διὰ 
6108 {86 ΟΥ̓ ΒΟΓΒ, ΤΌΤΤΪ ᾧ ἰοχοίμοσ τ [Π τὰ Ο.0 
ἶσοσ σορίοχ Ἰἰἴ6. 
(Π9 Ρουθ δν δου ΟΥ ΒΡΟΒΙΘΏΘΟΙ8 ππογοιηοηΐ 

ΤΊθ. ΒΡΘοΙΔΙῪ ΘΟὨ 5188 1π 

ΟΥ̓ ὁπ6 ΡεΑγ συν Κἰπὰ οὗ παίασαὶ ἰδ] θη 8, Μν 8110 
1}6 τοβὺ σϑιηδίῃ ἱῃ ἃ Ῥϑββὶυθ ΟΥ σΣϑοὶριὶ επί βίαΐο; 
80 (δδὺ ἴῃ Τοβροσὶ ἰο (86 ΖΌΣΙΩΟΣ μα γο 18 ἃ ἀἰγϑοῖ 
ΡΓΟΙῸΣ οὗ ροοΐά, 8 [ΓΙ ΒΒ; οὗ δ'α, ν ἢ 116 ἴῃ σθ- 
Βροοί ἰο ἐπα Ἰδίίοῦ (Π6Γ6 18 ἃ ῃ66α οὗὨἩ 6}, δπὰ ἃ 
οοῃάϊῖου ἰο ραγίδκο οὗ [86 κοοὰ Ἡ}16}} [86 ΟἸΒΟΣΒ 
Ἀδγο ἰο Ὀεβίον (σου (μοὲν ραν ου]δΣ δάνδῃ- 
ἰαροβ. [1ἢ (818 ἯΒΥ ἃ σοὶ τηδηἰ}0]ἃ Βρ᾿Ὶ σ᾿ 1.8] 1170 
8 Ῥγοάιοοά. ΤΠ δἀνδῃίδρο Ἡ Δ 1ΟΩ οδοὶι ΟὨΘ 
Ῥοδβθδββθὸβ ὈΘΙΟηΒ ἰὼ ᾿|ὸ ἸΠΏΒΏΏΟΣ ἰὸ 8}} ἰδ 
τοϑί. 

ἴῃ {18 σοχητα πο ἰδ 9 ΔΡΡΆΓΘΙΓΪΥ δὶ κπἰβοσδὶ 
ΤΟΙ ΌΤΙ 18 ταὶβοα ὈῪ ἃ ἔθ᾽ ον ΒΡ 1} (ἢ 6 ὨἰαΒ ΘΓ, 
81) 690 ὺ ραγίδικοβθ οὗ ἰδ αἱ ᾿ ]οἢ (μ6 ΒΟ Σ 
ΘὨἾΟΥΒ, δοοογάϊηρ [0 18 ΟὟ ΘΒΡΘΟΙΙΥ ; ἃπα ἰΐ ἴπ 
ΓΙ ΘΟΙΩ6Β ἴο ἰμποὶν δἰά, δῃὰ 18 Ὀγ [βοτὰ ΔΟΚΠΟΥ͂ - 
Ἰεάχοα δηὰ οβίβοιηθα 88 ἱπαϊβρθηθαὉ]6θ. ΤὨυ8 ἃ 
ΒοϑαυΣ Ὁ] ἱεπιρεγαπιεπίωπι----α, θΔ] ποίη οὗ ρϑγίθ--- 
Θηδυ68 ὙΒΊΟἢ ΟἸγ68 ἰὸ (Π6 τ ΒΟΪ]6 ἃ ΣΙ ΟὨΪΟΙ8Β 
οἰ αγδοίου. ΤΒ6 δἷκ ἸοοΝΒ μοὶ ἀονν ΒΟΟΓΒΓΌΪΙΥ 
ὉΡΟΩ (ἢ ἸΟῪ ; ΠΟΥ ἀο68 {16 ἸΟΥ̓́ ἸΟΟΚ ὉΡ ΘΕΥΪΟΙ ΒΥ 
αὖ ὑπ6 Βἴχῃ, οὐ δίπα 1.86] ΔΎΤΒΥ ἴἰπ Β6]}-οοπίοιηρῖ. 
Βυϊ 680 σχϑ)οΐϊσεβ ἴῃ ἰμ6 Βοοίθίν οὗὅ το 618 
Μ οτα ἰὺ ΘΔ ἰῃ ΒΟΠῚΘ ἭΔΥ 88618ι ΠῚ 1.8. ον ἢ 
εἰΐι. 

Ιῃ δῖ ερ᾽τί(α4] οὐχδιϊσαίίου, Βουθυοσ, ἰμαὺ 
τη ϊ 81 ΘΟΠΟΘΌΓΣΓΘΠΟΘ ΘΒ ἴῃ (6 παίυχδὶ ὈΟᾺΥ 
ζοο68 οῃ ᾿ῃδβιϊ ποίου ἀπά ὑποομβοϊ ο  Β]Υ, 8 τοδίχ- 
ἰαἰποὰ τῖϊῃ ἃ οἷθαν, ἰπι6} !ςοηὶ εο]7- ἀοἰογτμδ- 
ἰἰοῃ, δηά ἴῃ ἐμ6 οχογοΐϑο οὗ 8 δομβοίουϑ ἰουθ, πὰ 
σγουρὰ ἃ δθῆβο οὗἩ ϑβυσοι ππΐοῃ, ἰμδὶ Κ068Β 08 
πο] ἀΐηρς 86} ἴπ ίβμθβ δηὰ οὔοτίβ ἴὸς (80 
σοττηοη χοοά, 811 δανυΐηρ ἐμ οἷν ΘΟΙΏΤΏΟΣ γί ποῖ Ρ]9 
πὰ Βδὲ ΓΑ} νοι τοσοχηῖσοθ δὰ ΒΌΠΟσΒ Θ06᾽ Β 
εἰ τ ΒΟΥΘΥΘΥ 866, δηὰ δθοῖκβ ἰο ἱτρτουθ ἔμ θα 
δοοουαϊηρ ἴο ἰδ Ὀἰνίηθ ἰηϊοπηί. 

8. ϑιριτίιμαὶ γί ι6---ἡεὶν ἀἰειἑποίίοε ολαγασίετ. ΤᾺ 
{8680 καἰ οὐν πδίυγαὶ ἀἰαροπίεουβ διὰ ἰ816 08 
ΔΙΘ 80 Ῥοβδβοββοα Ὦγ ἰδ β'ρί γι 88 [0 Σθοουοσ ἐμ οὶν 
οὐ ἰδ] οοπαϊιὶομ δηὰ 80, 48 ζοσταϑὰ ἴῃ δοοοσὰ 
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δ 66 Ὑὶ 8 (Π6 Ὀϊνῖμο ἰπιαρο. Τΐβ Ῥοβϑθββίοῃ ὉΥ͂ 
ι1|ὸ ϑρινὶν γοδα 8, ρατιγ, ἰὰ αἰτίης 0 ΔΩΥ͂ ἰδ] οηὶ 
ΔΊΤΟΔΑΥ ουεϊναιϊοα ΟΥ̓ ἃ πον αἰγοοίΐοη ἰονατὰ 8 
ἐμ ἰχμοδὺ ϑηά, υἱΖ., (86 Κἰησάοιῃη οὗ ὝΟοά, 80 
{μαὺ ἰἰα οδρδοὶ(ἰ9ο8 δε οχογοιϑοὰ τΐἱιΐη {818 
Βρῆογο; δὰ {πΠ6 τηδίίοῦ οὐ ὙΔΙΘΝ ἰξ δοὶβ 18 
οἰδηχοά, δηὰ ἰ(8 ζογτι Α͵ἶ8δὸ βοιηθῦμαί τηοάϊδεά: 
δηά, ῬΑΥΓΥ, ἱπ διουδβίηρ, ἃ β᾽ απ ονίης τΑ]θοί ἴἰο 
δοιΐοη, 8ὸ ἐπὶ ἰΐὺ δΡΌΘΘΥΒ 88 δοῃῃϑί ΒΒ ηΣ ὩΟῪ 
πε ἰοἢ ἐμὸ ϑρί τὶς οὗ ΟἸ τὶδι Β88 ὕον (δ) ὅτεί (ἰτὴ 6 
ΒΌΓΠΙΙΟΠΘα ἔογ ἢ. [ἴπ (δ 8 ΔΤ δηὰ 8880- 
ὐγίης ον πδίαγαὶ ἰδ] οπίβ, 89 ορὶγιὶ δοὶβ 85 8 
νψοϊυπίανυΥ δοιαὶ, δοσογάϊῃρ ἴο Ηΐδ ονη ἔγοο ν]]], 
ἀϊγοϑοιοὰ στ τοΐδγθησθ ἴο (86 ποοοβϑί(ἷθ οὗὅὨ (μ8 
σμυγοῦ οὐ οὔ ὑμο ἰοαϊνίἀυ4), 8δο ἐΠδὺ πὸ ὁπ6 
ἀδοπιϑά σου οὗ 80 αγδοΐουβ ἃ καἰ, Ἅσδὴ ὑσῖὰδ 
ἰταβ 6] Γ᾽ ὉΥ σϑϑβοη οὐ ἰἰ, πὰ ἢ0 ὁη0 ὁη ἩΠΟῦΙ ἃ 
Ἰϑβϑοῦ δ Π88 Ὀδθη Ὀοδίονγοα, 88 οοοδϑβίοι ἰὸ 
σοι] δίῃ οὗ ἃ πι590]7. 
ΤῊ ταγίουβ ὁηἀον τ θη 5, ΒΟ νον, δἰδηὰ σο- 

Ἰαϊοὰ ἴο ἐμ πιδῃλο] ἃ ΤΌΤΙΏΒ Δα ῬΟΎΟΣΒ ΟΥ̓ ΟΌΓ 
ὨδαιΌΓΡΑΙ ᾿ϊἴ6. ἴῃ 086 ῬΟΥΒΟῚ δὴ ἱπίαϊνο Κπον- 
Ἰοάγχο ἰδ αισαιοηθὰ δηά δδϊοπθα ἰηιο δὴ ΔΌΪΥ 
ἰο δρρυϑβοπὰ ὑγοϊουπαϊγν δηὰ δοΡΥΟ ΒΘΉΒΙΎΟΘΙΥ 
(Ὧ 8 ΡΪΔη8 δηὰ Ρρύγροβο οὗ αοἀ᾿Β ργονίΐάθῃοθ. ἴῃ 
ΔΠΟΙΒΘΡ, ἃ ΟΘΡΔΟΙΙΥῪ ΤῸ ἱπυθδιϊ αι δηα βοΐθη- 
ι186 δἰαϊοπιθηί ἰ8 δναἰκθηοα δκηὰ αἰγχοοίθα ον ΓΒ 
(86 δἰοδὲ Ῥγοῦ θβ οὐὁ δυαη ἱδουριί. [π 
δηοίδον, ἰὴ6 διαρίης ΡΟ οὗ ἱπιαρίὶ παι 0}---ΔῊ 
ΔΌΪΙΓΥ ἰο δρϑακ ἴῃ ἃ υἱνἃ δηὰ ρἱοπνῖης βίγ]ς, 18 
θιηρίογοὰ δηὰ βδηοιϊδοα ἰο βοΐ ἔογί ἃ ἐπ Τηγβίθ- 
τίϑδ οὐ 189 κί ράοπι οὗ Θοἂ πηὶ ἰἐθ αίυτο ἀονο- 
Ἰορθηιβ, οὐ τ86 ἰἀάθῃ ὀχροσίθῃσοβ οὗ 86 ἴῃ- 
πογὰ 16. ΙῺ δηοίμοῦ, ἰμ6 οὐ ἐἶ681, Δῃ δ, γ ]ο 
ῬΟΝΤΟΡ ἰ8 80 Θῃἰ αι ἰοηθα (μα ἰξ β ΘΔὈΪ]οὰ ἰο0 86- 
Ῥδγαίο Ὀϑίνοϑη {86 ἰτὰδ δηὰ (89 78]890 ἴῃ τοὶ κου 
{Πχ5, ἀἰϑοοτπίηρ Ὀοίτθοη κοηυΐηθ δρ᾽ γἰ 4] Ἰῃ- 
βυθησοθ, δπὰ βρυγίουβ ὀχαοϊοιηοθηίϑ. ἴῃ δηοίΒ ΟΣ, 
ἀπ0 Θθηογρίοβ οὔ {86 Ὑ]ὶ1 δὺὸ σουδϑᾶ, 8ὸ ἐμαὶ ὉΥῪ 
ἰαἰκίηρς μοϊᾶ Ὀδ,ον αἾΥ ὁ (80 Ὀϊνΐπο ομπηΐρο- 
ἴθηθ6 88 Ῥτοβοτγϑὰ ἴῃ (8.0 ῬΤοτῃ 869, ἰξ οαη, ἰΒτουρ ἢ 
᾿λλα δλνὰ δηὰ βίγοηρ, Θοηδο]αιΐουθ, νοτκ ουὐ δυ- 
Ῥεγδυμδη γι 5, Ὦ641] ἀἰθθαβοδ, ΓΟ] 6Ὑὸ ληβγεηΐ- 
(168, δῃἃ ογϑδίθ οὐ σϑπμουθ Βδίουου πϑϑὰδ 0 Ὀθ 
Θϑίδ Ὁ δ θα οὐ ρυΐ δισαν ἴον [8.9 ρΊΟΥΥ οἵ αοὰ ἀπά 
{86 ἰπίοτγοϑία οἵ ΗΪ8 κἰησζάοῃ. 70 {11680 ὙῸ ΤΏΔῪ 
δἀὰ α ἰδ οῃ ἴῸΓ 4}} δοτίβ οὐ μα Υ [Δ Ὁ]6 δοσυΐοθ ἰῃ 
Ῥοπάουϊηςς {πιο }]γ δηὰ θυΐ 8 0]0 δἰὰ ἰοὸ ὑπ) Ῥοου, 
{δὴ δἷοκ, δηὰ (Π8 ἀϊδίγεββοα, Απὰ βῃ8,}}γ, 6 ἰδ] ϑῃί 
ἴον φονογηπίηρ νι δῖ 8 σγθδίοῦ ΟΥ̓ ]0880᾽ ΒΡΏΘΙΘ 
ὙΠ 41} οἱγουιηβροοίΐοη, δῃὰ ῬΟΥ͂ΤΘΥ, δῃ ἃ ΘΠΟΥΡῪ, 
δυὰ ραείΐοποθ, δοοοτάϊης ἰο 86 τοαυϊγοιαθηΐβ οὗ 
εἰποΒ δῃηὰ Ῥδύβομδ. ἴπ 4]} ἐμπὶβ ὑμ 0 γ0 οχὶβίϑ ἃ 
ΘΙ οὗ βρ γι] ορογαί: οἢ8 δῃηὰ ἃ δσορ᾽ ΟΌθἢ 688 
οὔ πλοῦ] (88 5, (που ἢ 6 ῬΟΓΓΌΤΙΏΔ πο οὗ τ 0 ἢ 
[86 δὶ ρῃοβί οἰ ἶοαὶ σοῦὶ οὗ δὶ 8 Ὀγοιρλν ἰο 118 
οομρ οίΐοη. ΤΉΟΡΟ 8 Β6Γὸ ἃ Ὀίυϊῃο ορϑγϑιϊοῃ 
Ταπηΐης ἰπτουρὰ ΘΥΘΥΥῪ δὲ δὴ ἀοι νης; 
ΟὟ πϑίαγαϊὶ }1ἴθ ἰῃ 118 τη δηϊο] ἃ σαραοὶῖθδ, τὶ ἢ, 
ΒΟΤΘΥΘΙ, 85 ἰῃ0 ορογδίϊοῃ οὗ 8 ροσβοῇδὶ αοὰ ἴῃ 
Ὀθὶηρκα ἀοβιϊποα ἰοὸ ἃ ῬΡΟΓΒΟΏΔΙ [ἰΐθ, 8 οπὸ Ὑ ἰοὶ 
ἀονοὶορα ἃ ἔγοο ἱπάῤν᾽ τ) δοίΐοῃ, δηὰ 18 φἰοτί βοὰ 
ὉΥ ἰἰ. 
ι: ΟἿ Ρϑου τὶν οὐ 86 αΟδροῖ, 88 οοπ Ταδβίοα 

ὙΠ (86 Ἰανν, 18, ἐμαὶ σλυγοῖ οδέοεα Ῥγέειρροδε δρὶ- 
γμαὶ ὁπαοισπιεπίε; ἰὯ6 οϑοο ΓΑ] ποί, 88 οὗ 
οἷά, ἰο 6 ποχὲὶ 688081} βύσοοδβορ, Ὀυὶ ἴο ἐπ οβῈ 
ἀπε τσοα ἴον ἴι; δηὰ (80 αυδ)] δοαι! 0η.5 ἐρτίμεῖηξ 
ἸΓΘΟΙΠΥ ἔγοιι ΟἸσὶδὲ, Ῥγοδοηῖ Ὁ. Η] 5 ϑρι σιν ἴα 

186 πιϊήβι οὗ Ηἰἶἷ ρβοορῖὶϑ.0. 189 ψδσγϑδηὶ [ὉΓ ΘΧΘΣ- 
οὐδίδᾳ 10 οδῆοο 8, ἐπ ἰμο ἄχδὲ ἱπδίδησο, δὰ ἢ6- 

ἴοσθ ἰὺ 'β ΔὴΥ ἰμίηρ 6͵86, {16 Ῥοββοβδβίου οὗ (89 
εἰδδ οὔ ἐμὸ ϑρισιι, ν}ιο, ἴῃ 0818 τπιδίίον, σοΐ865 ἴο 
Ὁ6 ὑἱοὰ ἰο ΔΏΥ δχίθγη αὶ ργθβουὶριΐον, δᾶ ἀἰϊνϊάθι 
ἰὸ ΘΥΘΟΓΥ͂ 8 ἢ ΒΘΥΘΓΔΙ]Υ 88 Ηο ν1}}. 8960 ΙΕΤΤΟΧΣ, 
Ολωτοὶ ὁ" Ολτίδι, ». 812 8.1. 

[δὅ. Οὐϊε απὰ ογΆῆσεο ποί εοπιπιεηδυταίς εἰ(λετ ἴῃ 
πιπιδὲῦ ΟΥ ζιπά. Το αἰ δ ΘΡΘ ΠΌΙΔΘΓΟΙ5, Ὀ6- 
βιοψοὰ ἴῃ δοοογάδῃοο ΨἱΔ {86 ποοοβϑὶίοδ οὗ 
Ῥδσγίίσυϊασ (τη 65 δηὰ οἰγουϊηδίδποοθδ. β΄ οῦΘ ΓΟΥΘ 
ἰγτδηϑίθηϊ δῃὰ βοῖηβ Ῥογιηδηθηί, Ὀυὺ {πὸ οἵἶοςβ, 
τὶ ἢ (89 Θχοορίϊοι οὗ ὑπαὶ οὗ (80 Αροβί]θβ, δτθ 
Ῥοτιοδηρηΐ; δὰ ὙΠ δὲ (ΠΟῪ 8.ὸ 18 0 ὍΘ Δ56ΕΓ- 
ἰ(δἰποα ἔγοτω οἰβὲσ ρογίϊοπβ οἵ δου ρίυασο. Ἠδδοθ 
10 τυϑὲ Ὀ6 Βρροβοα ἱδπαὶ βεύθσδὶ σὶ 5 ἼΟΥΘ σ0ῃ- 
ἤοστοὰ ὑροὸῖ τῃ6 βδιὴθ ἱπάϊνϊἀυλ], δὰ {μδὶ {86 
ΓΘ ΘΧοσοϊβοά οὐδ ὈΥ Ὀτίναίο Ῥθγβουϑ, τὶ ιβουΐ 
ΔΏΥ οἴἶδοὶα)ὶ δυι βου γ, Ὀὰΐ ὑπάον (80 δΒἰταρ]ς νᾶγ- 
ταηΐ οὗ ροββοϑϑίῃρ (δε αἰ]. 

6, 7λε σὺ εοὐἱὰ τολίολ ἰλὲ ἐαγὶψ δοϊξευετς ισέτε 
ἐπαοιοεά τσετε αἰΐ ἐαγπεείς οὗ (λ9 ῥτοπιϊβδοα Πθαςιηρ- 
ἀἴοπ,---Ρ οάχοβ ρῥγοδθηϊοὰ ἰο ἴδ μυχοῦ δὲ 118 
ὙΟΥΥῪ Βίατί, οὗἠἨ ἰμ89 ὅδηδὶ υἱοίοσυ τ μῖολ ἰξ νὴ] 
ΔΟδοΥο οὐϑὺ (Π 6 τ 8016 τϑαΐτὰ οὗ πϑίπγο, ΜΠ Θα 108 
σὰ ἰάθα δ ἱμὸ κίἰηάομ οὗἨ αοἀ 8.411 Ὀς ΠΥ 
τϑδ] το, δὰ δ]} ἐπΐπιρθ 888}} Ὀ6 πηδὰθ βυ)εςί ἰο 
ἐξ ἴπ ΟἸτῖδι, ΤΉΘΥ ΤΕΣΘ δἱ {Π|0 βϑσηο ἰἶτηο ἀοβί χποὰ 
ἴο Θ δίσηδ υπίο (89 ποτιϊὰ οὗ [88 ργϑβθῆοθ οὗ ἃ 
έν! ο ΡΟΥΤΟΣ ἰπ (86 σατο, ἀοτηδηάϊηρ οὗ 1 ἴὯ8118 
δηὰ δοιαρο; δηὰ πιυδὶ οὐορ Ὀ6 Βαὰ ἴῃ ἰδθ 
οἴ υτΟΒ δβοοογαάΐϊηρ ἰο (Π9 οχὶ ζοποῖοβ οὗ ΒΟΥ Ροϑβὶ- 
ἰ1ο0ῃ---ϑο 18 ΡΟΥΘ ΏΘΗΐ, ΒΟΙΔΘ ἰσγδηβίθηΐ. ὅθε Ενυ- 
ὙΛᾺΡ [ΒΥΙΝΟἾΒ Ὀίβοοῦγβο οἢ 7.6 Ολωγολ ἱἱὰ 
δ{86 ἐπαοιοπιεηὶ 07) Ποϊΐπεειε απᾶὰ Ῥοισεγν. (α]]εοιοὰ 
ὙΓΙηχ8, ο]. Υ͂. ». 4504... 

[7. Τὰς ἀοοίτῖηε ΟΥ ἰλε Ττιπίίψ. Τὰ ἰμπὲ8 Ομδρίον, 
ΘΒΡροο δ ν ἴῃ νυν. 8, 4, 6, 12, 18, 27, 28, νγὸ αν 
{6 ἢγτοα ἔβοίοτβ οὗ {π6 Ο τ  βίϊδη ἀοἀ Βοβα Ῥ] Δι 
Ὀγοῦρδ ἰο Υἱον : ἵ, ἴῃ (μοῖν ἀἰσεγδίψ, ἀπά οΣ δὲΡ- 
δΙδίο ὩδΙη68 δηὰ Διποίϊοῃβ ; 1. ἱπ {πο ῖὶΣ ρέσϑο- 
παϊίῃ 88 δοιϊῃβ ψὶϊ οοηδοΐουβ ᾿π οἴ ζοποο; 1Π. 
ἷῃ (μοὶσ μπὲψ, 88 ἰοβι γί οὗ ὁ 6 ἢ} ΟΙΒΟΓΡ, Ῥ6γ- 
Τοταΐης Ῥαγίβ οὗ {86 βᾶπι6 στγοδὶ ποσὶς, δπᾷ δ]]} 
οϑΥσγίης [86 δἰἰτϊ Ὀυΐο5 οὗἁ αἀἰν 1 γ, γοὺ 'π βυο ἢ ἃ 
ὙΘΥ ὑπδὺ (Π6ΓΘ δΔΓῸ πο (βγϑθ ἀοάβ, Ὀυΐ οὔς αοά. 
Τῆι πὸ δδγοὸ αοα 186 Εδίδον, ἰμ9 ἄσγβι Βουγοο 
δη Ορεγαίον οὗ 81} βρ᾽ γϊΐυδὶ ᾿ὩδιθηοοΒ, ἂπὰ ἴῃ 
τοϊδιΐϊου ἴο Ηϊηι (686 ᾿πδυσησοδ σὸ οδ]]οὰ 4 9Ρ- 
οΓδιΐου 8 :᾽᾽ Οοἀ (δ ὅσῃ, ἐδ Κογὰ οὗὨ ἰδ (ΟἸυχο, 
δηὰ {1.6 Οτἀδῖποσ οὗὨ 81} {86 σαὶ αἰβίσὶ 68 ἐπ ουοΐῃ Ὁ. 
ΒΟ {π680 ἰμδυθη608 ΔΥῸ ὈτουφὮ ἰηίο ΟΣ οσ- 
αἶδος διὰ ἴῃ χοϊαιΐου ἰοὸ Ηΐπὰ ἰμον δύο ἰδσπιοὰ 
“ἢ πἰβί αἰ 088 ;᾽" αοἀ ἰμ6 Ηογ Οοβὶ, ῥσχοοοοά- 
ἴῃς ἤγουν {16 ΕΙΒΟΥ ἰμτουσὰ (86 ὅοι, ἀν οΠΠος 
ἴῃ διὰ δ ϊπιοϊϊρ πὰ βαποιἱ γἱης δὰ Ὀἱπάϊης ἰο- 
ξεῖν ἐμ ν Β019 ΘΒ ΟΣ ὮΝ ἰηΐο ὁπο Ὀοάγ---οπ6 ἐνὶης 
οΥξϑηΐβηι, δὰ ᾿ππραγίϊπρ 0 680} πιδῖα δες δυ οὶ 
ΤΩΘΔΒΌΓΟ Οὗ ΡΟΤΟΣ δηὰ ζΥῪΓΔΟΘ 88 Ρ]θΆ8ε8 Ηΐμ; 
δηὰ 8ὸ ἴῃ σοϊαιϊΐοῃ ἰο Ηΐπη {μ6 850 ἰπβυθη065 δτῸ 
ἰοτιηοὰ “ μἰ 5." ἘΤμυ8 ψὸ δᾶνθο ἔδο ΤΥΪΏΣΥ ἰδ 
απἰΐγ βδόνῃ (ὁ πηάον]ϊα (80 τψὴ0]6 ποσκ οὗ Β6- 
ἀοφιπιρίΐοι ἴῃ 18 οτἰ κί] Ρ]δὴ δηὰ οοη(ἐπιυοὰ οχο- 
οαἰϊοη]. 
088.:--- Ἐς βυδ]οςὶ οὗ δροδκίης Ὑἱ τ ἰοη ας 

Ϊ8Β Ταβογσυνοὰ ἴοσ ζυσί μοῦ ἱπαυΐτγ, δηὰ δδ5 ὡοὶ 
(Ββογοΐοσα Ὅθθῃ ἱδίθῃ ὉΠΘΔΟΡ σοπδιἀθχδίοη ἷμ 
{8:86 σοπητηθηίϑ. ᾿ 

ἨΟΜΙΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ΒΤΑΞΒΚΕ:---ἴκκ. 1. 618 οὗἩ τηΐσδοϊοβ, δοὰ σἰ ἶδ 
ἴοσ δαποιϊδοδίίοῃ δσὸ (90 0 ἀϊδιϊησυϊεμοὰ; πὶ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 

ἴηο ΤΌΤΊΘΟΣ ποῖ ΟὨΪΥ δροβί]οα, Ὀπὶ 8150 ΤΩΒΏΥ Ὀ6- 
Ἰόν σα πατο Ὀδοὴ οπἀονοα 0. [6 δΒδῖκο οὗ Ἡ]ῃ- 
ΒΙΏΙ ὈΠΌΘΙ]ΘΥοΤΒ; Ὀὰΐ ἐπ ΔΕ. Ὁ ΔΙῸ ὨΘΟΟΒΒΔΕΥ 
ἴον 811, ἴῃ ογὰοσ ἰὸ δι, ἰουθ, δῃὰ ἰ86 ψοτίδγ 
ΘΧΘΟΤΟΣΒ6 οὗ 4}} Ο ιν  βιΐϑῃ υἱσγίιϑδ.---ὕ ον. 2. Ἧ 6}} 
}8 ἐξ ἔον ἷδλ ΒΟ πῸ 8 δαὶ ἢῸ Π64 Ὀδ66 πη, πὶ 
δο 158, δηὰ Ὑὰδδὲ δ 886}} 00.---Τὸ {ἐκ οὗὨ οὖχ 
οτ χίη, δὰ οὖὖῦ {ΌΓΏΔΟΣ βίδίο, Ἰησὶΐο5 ἰοὸ Βα  Υ, 
διὰ Κϑθρδ 8 ὕγοπι Ὀθοοιΐηᾳ οἰαἰοὰ ψ 1} (86 αἱ 8 
Ὅ6 παύοὸ χοοοϊγοὰ (ΟΡ. ἱν. 7; α6ῃ. χχχὶϊ, 10). 

Ηξκρ :--- ον. 8. Ηκὲ ὙΠῸ ΒΟΏΟΥΒ δηῃὰ δοῃΐραβοα 
Ομ νῖδὶ, βηὰ βυξιβ 80 ἀθῆρονῦ [0. Ηΐδ δαῖο, μχῖνϑα 
εἰτοὴς οὐϊάοῃσο οὗἨ ἷβ βἰῃϑουϊγ. Νουςυί 6 }688 
ἮΘ τουδὶ αἰδιϊησυΐοῖι Ὀοίνγθοῦ δαυΐηρ δηὰ ἀοίϊαρ, 
Ὀοδδίϊος διὰ ρογίοστηϊη. Μίδου δἰιᾶνϑ ΟἿ]Υ ἰΠ9 
Βλον δῃα βροόθοῖὶ οὗ ΟὨ γι δ ΐδη8; 1ἰ ͵θ9 8]}} ποι δίῃ, 
ἰδοῖν δὰ δηὰ δοιϊΐοῃ Ὀθίγαυ ἵβθ. Βα [89 
οοἷπ, διὰ γοιυ ν"1]}] 800 ἐδ Θορρϑγ.-- - εν. 4. 1{ 
ἰλοχὸ 18 οὔθ ϑριτίιι, ΠΥ οαγνὶοδὶ ἰμου  [ἐ 188 
ΒΏΘΙΩΘ 0Γ 080 ὙΠῸ ΤΟΣ ΟΒ ἴ. 9 δαῖῃθ 01] ἰης 
ἰο ἰδ ῖκο 1 111, Ὀδοδυδο οὰθ Ὀυΐ 48 δῦονθ δὰ δῃ- 
οἴμον Ὀοϊον, [μοΐ 680} 0ῃ9 ῬΆ88Β8 Ὁ ὙΒδὺ 6 8 
πονίι. 6 δοιὰ δοϊδῖης ἰπ ἐδίηθ οὐαὶ ὁγο8, Ραυὶϊ 
ἔδιι τ] ἴ ΤῈ ψοτκ, δοοοτάϊηρ ἰο ἰδ οχιοηὶ οὗ 
τλτὴ9 ΔΌΪΠγ. Ο, ἐμδὺ [86 πιο π ὈΘΓῈ τοῖχον ΟὨΟΘ 
δρτοο! Ἐμδὶ δὴ διιουηὶ οὗ οοὰ ποῦ] πο 
οβυθ ; Βαῖΐ πο, ἴμο ἀδθυ]} βυπάθσβ 41} ἰβτοῦμὮ 
ΘΏΨΥ, δηα ἀνϑυῖοο, δΔηα δηιὈἱ(1 0}.--- ον. ὅ. Ὀινης 
ἔτϑοο 8 ἐπ ἐγὰθ Θογῃυσορὶδ ουἱ οὗ ν᾿ 16}} νὰ σδῃ 
οὈίφίῃ δὶ Ὀ]οϑδίη δ, γοϑ, 8 Βυρογδουμαάδηοθ οὗ 
εἰ8, δῃὰ ρόνουῦβ, δῃὰ βο απ. --- ον. 7. ΑἹ] αἰδῶ 
δηὰ δρίλιυάθ8 δγθὸ σοῃίογγοα ἴ0ν (110 ὈΘΩηΘΗ͂ϊ οὗ 1.6 
Ομ αχοΝ, Ηο Ὑἶΐι ροσυοσίβ (θὰ ἴο δΒὶΒ ονγῇ Πο- 
ΠΟΥ δηὰ τπδ80, ρογροίγδίϑβ 8 βοτί οὗ ομυγο-Τοῦ- 
ΒΟΥΥ͂, δὰ 6 ἀοβοσυίηρ οὗ Ῥυπίβδιωθηὶ (ΕΡΆ. ἴν. 
1δ).---ῦοεν. 8. ΤῊο ΖΊΟΣΥ οὗ ἐμ6 [μοτὰ βμῖποβ ἕοσί 
ουΐ οὗ [86 καἰ δ Ὑ πότον Ηθ 885 οπἀονγοὰ Οἢ6 
ἴῃ Ῥγοίοσζομποθ ἰὁο δποίμοσ. Ηδϑί (μοι ατοδὶ αἱ δ, 
Ὀοδβὲ ποῖ; ἱβτουὴ βι}4}} αἰ ἀρὰ οδπ δοσδοῦ- 
ΡῬΙϊδὰ στοαὶ ἰπΐηρθ. Ηδϑὲ ἰδοὺ βιι8}} ρἸἶθ, Ὀ6 
οὶ ἱπιραίϊοηῦ δηὰ οηνίουβ; αοαὰ Κπονδ ΠΟΥ 
ΤΩ ΘΒ Οἱ] δυϊίθ ἰμγ 1110 οσυ8ο. Τ}6 Τα οὗ τὰἷ- 
Τ86165 Β6}]}8 ποιμίης ἰοναγὰβ βαϊναίΐου. Ασὶ 
(δου Ὀ]οδὲ ν ἢ 8 βαροι γίης ζδ11}, ἐμ Δηκ αοἀ 
ἴον (818 κἰοτίουθ γἰδ (2 ΤΊ 088. ἱ. 8).---Ψ ον. 10. 
δι μΥ} ποθ, 0 πᾶ γθ τῷ ἀογδίδηαΐϊηρς ἰ0 Ῥτονο 
4}} ἐδίπχ8, 816 0 Ὀ6 ΙΘὮΪΥ τοζαγαάοὰ 88 ἃ κι εἶ οἵ 
αοὰς: διὰ {ἐπ 6 0 πυυϑὺ νι πϑιαπα 86 ἱπιγοαἀποίϊοη 
οΥ ἔδ᾽βο Ῥγοόρβοίβ ἰπίο ὑπὸ σμυγοι οὗ αοα 0ῸΓ για 
ΟΠΘ8.---Ἴἴἷογ. 11. Ησ Ὑδο 18 ποῖ οοπίοπὶ τὶ δἷ5 
εἰῖι, ὅπαὰβ ἔβυϊε τ (ΠῸ 8}}- ννῖϑο αοἄ, δηὰ νϑχϑβ 
.ἱ τη θο}  δοουὶ ἐὺ ἰῃ νδίῃ.--- ἴον. 12. Αἥ6 ἰπ6 ᾿ιδδὰ 
ἦδθ υπϊιοα νἱ (ἢ [6 ὈΟΑγ, 80 ἰ8 Ομ τὶβὲ υπἰἰοὰ ψ ῖ ἢ 
Βὲα Γδι τ ὕιϊ ομθ8 (Ὁ ο]. 1. 18).--Ἴσον. 18. Βαρίΐϊθαι 
δυὰ ἐἶο οΓα᾿ 5 ΒΌρρον βῃου ἃ γοιηϊηὰ υ8 οὗὁὨ οὖν 
Ὅτοι Βουὶν υπΐοη. ΤΒτγουρ {89 ΤΌΣΟΙ πὸ Ὀ6- 
σοῖο ΟἸ τὶ δι᾿ Β τ μι ὈΘΓΒ: ἰπρου ἰἢ6 ἸδΔί(ΟΥ ΜῸὸ 
ΔΙῸ ΘΟΥΟΣ ΠΟΥ ΟΘ]ΟΒΕΙΥ͂ τηϊϊοὰ τὶ Π18 ὈΟᾺῪ : δοιὰ 
189 ἸΟΤΡῸΣ ἰὑ 8 οὐδογυϑά, ἐδ του ἀο ἴγ9 ρασίδϊκϑ 
οἔ (δα δρίτὶι οὗ (1οα.----Ἶον. 14. [οὐ 116 ΠΌΣΙΟΣ 
οὔ τὴν ὈΟΟΣΪΥ το θΟΓ8 αν ΚΘ ἴῃ {Π 60 πισἢ ΒΟΪΙΥ 
δϑίοι ᾿βυθηΐ, τηοἢ} χταιϊ 6, δηἃ πο σατο ποῖ 
ἰο οὔεπὰα {Πγ Ογοδίοσ τῖϊ ΔΏΥ οὯθ οὗ {ἢ 61.-- 
ον. 1δ-20. Αἥβ 'ἰπ (86 βυπηδει ὈΟΑΥ ΘαοΘἢ Τηθτι- 
ὍΘΙ 88 ἃ Βρδοΐδὶ {πποιΐϊοῃ 00. 1110 χοοά οΥ̓͂ (16 
016, 80 ἢ88 ΘΥ̓ΘΟΥῪ ΟΠ τϑιδἢ 8 Βροοὶδὶ κί ἔγοπι 
{μ6 ΗοΙγ ϑριγι (0Γ 180 υδὲ δηὰ οἀϊδοαίζοη οὗ 
Ομτϊσεθπάοπι. ΑΒ 0Π0 ΣΩΘΣΙΌΘΡ [88 ἃ ἰδύχεῦ δηὰ 
Βίχβον οδρδοὶν ἰμβδὴ δηοίδον, 80 4180 διποῃᾷ 
Ομ χιδέϊδηδ, 0ῃ9 888 ΠΟΥ δια υἱοῦ οἰ Β ὑπ 88 
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ΔΏΟΙΒΟΥ.---ἤον. 21. ΤΒοΒ6 σὙῆὸ πᾶν ἃ Κοϑη ἰἢ- 
βἰχαι ἰἰο ἀἰνί πο ὑπίηχϑ (6γΥγὲε8) δλπηοὶ αἰΒρΡΌΠΒΘ 
γρἢ ὑμΠ080 80 Βο]ὰ Ῥυδοίῖοαὶ οῖοοβ (μη); 
{πὸ ΤΌΪΟτΒ (16 μεΔα) ὁοδηποὶ ἀΐβρθηδο ν ἢ (ΠἸ 0596 
ἍΠῸ ΒΌΟΥΘ 8}} ΟἸΠΟΥΒ ὈΘΑΥ 116 Ὀατάθ 8 οὗἉὨ [6 
δΒΌτοΣΙ ({661).---Ὁ1ἸὈὺ ΠΌΠΙΡΟΡ, νου ϊοίῦ, δη ἃ ποοᾶὰβ 
οὗ (86 τηϑιθογ δηὰ βουγαηίδ οὗὕ ἰΐ ΟΠ ΤΟΝ, 8.0 
ἰὼ (μοῖν που .ἀδροπάθηδθ ἩΘΟΟΘΒΒΆΤΥ ἰο ἰϊ.---Τ 6 
δἰ χμοδὶ οὗὨ 8}} Ὡδοὰβ (86 Ἰονγοδὶ οὐἁ δἱϊ, δῃὰ 850 υἱοῦ 
σεγαα (ῬὨἷ]. ἰϊ. 28).---ἼὟ ον. 227. Τθοβα ΧΩ ΘἸΏΟΓΙΒ 
ἧπ {86 Βρ᾽ γα 61 ὈοὰΥ τ Δ1Θἢ δγὸ (πὸ ψοδκοδὶ, δὰ 
ἤτοι ὙΠΟ ἐπ ὁπ ατοῖ ἠεγίνοθ (Π6 Ἰσδδὶ ΠΟΙΟΣ, 
ΒΟΌ]α ἴον {ἰνϊ9 ΤΟΒΟὴ ὈΘ6 τηδἱ πίδἰηοὰ ἢ 186 
τοδίοδε σᾶσγθ δα Ῥλιίθῃο66.--- 7] Ὁ. 24, Θοα ἢδδ 
ὙΓΪ861} οταἀ αἰποά ἰΠδὶ ΘΔοἢ ὁπὸ Βηου]ὰ δοϊάθ ἴῃ 
δ ον οσάοθ: Ὀυ{ τἸη6 αἰδίυ Ὁ ἰ86 οτάον, δά 
ἀἰβμσποῦ ἢ: ΤΟΙ ὈΘΥ6 ὙΠΪΟΒ πϊκαὶ δὰ οὐχδύ ἰὸ 
Ὧο Βεϊὰ ἰᾷ ὑπο ἱκίιοδὶ ΒΟΠΟΡ, δηὰ δάμοσε ἰὸ 
οἰΒογβ τὶ ἃ 00118 Ῥυὶᾶθ, ουθ ἢ ΠΘῺ {ΠΘΥ ΠαΥΘ 
Ὀαὺ Ἰιε116 ποϑα οὗἉ ἔβοὰ (οὮΔΡ. νἱ. 1δ, 18; 18. 11]. 
18 ἢ.-- ἐσ. 26. Το Βυπιθ]οοδὶ ΟὨ τ διΐδη Π ΔΒ Ἀ8 
πτσλ ἱπ ΟἈΥὶδί, δὰ ἰβ ΔῈ ἰΥΌΪΥ 8. ΤΠ ΟΙΩΌΟΥ οὗ ΗΙ8 
Ὀοάγ 88 {μ6 τιοδί ἀἰδίϊη σι ϊβῃθα. ΕΌΡ (δὶ το 50 ἢ 
δἷβο {πο γθ οὔρλὶ ἴο ὈΘ πὸ αἰ ν᾽ βίο..8 διηοπρ ΟΒΓ18- 
(ἴδῃ ὈΘ᾽ ἰόν σβ, Ὀὺὶ γί ΠΡ 4 Ἰουΐπρ πῃΐοῃ (ΕΡὮὨ. 
ἷν. 8, 1δ).--Ὗ εν. 26. Τμῖ8 'β ἐμ:8 (γ ΘΟΙΙΙ ΠῚ ΟῚ 
οὔ {89 πρὶ τ 8] Ὀοὰν οὗἩ ΟὨ τὶ δὲ, 6 ἢ τα ἴδοὶ δπὰ 
οχροείομοο [8 τγγ͵Ἣδ8] δπὰ ἰἰ8 11}, (88 οπα ἰο οἵ 
ὅογ, δῃὰ ἐμπὸ οὐμβὸρ ἴὁ ΟἿὟΥ ΒΟΓΥΟῪ (Βοτη. χἱὶὶ. 
18 ζ). -- ον. 27. ΒοΊ θυ οσΒ ΑΥΘ 81] ἸηΘΙΏΌΘΥΒ οὗ 
ΟὨγὶϑὶ, αν οπο Ηδοδά, δηὰ βιδπὰ ἰομοίμοσ ἰῃ (ἢ 6 
ὉΠῚΥ οὗ ἰδὸ [411 δηὰ οἵ (Ἀ6 βρ᾽γὶΐ, κὸ ἴΒδί ὑπὸγ 
ΒΟΡΥΘ ἐποιηβοῖυοβ οὗ ϑασῖ οἴ ον, δηᾶ ἴα κΚο ῥασί ἴῃ 
οδοῖ οὐ Σ᾽ Β ογ5 δὰ βι δουίηρα. Βευὺ 6860} ΟἿδ 
8 ἃ ἀϊδβιϊποὶ ΤΩ ΘΙΒΌΘΥ ἘΟ Β858 δὶβ ΟὟΣ ῬΘΟΌΪΝΕΣ 
κὶδβ δπὰ αὐ] σι 918, δπαὰ τ ]ΠΠῈ {Π686 μ6 κμου]ὰ 
ΒΕΓγο (Π6 ΟΠ 6Υ8.---ὕ Υ. 28. ΤῊ οΟΥ̓͂οΘ οὗ ἐσ ΒΥ 
ἰδ μο τηοϑὺ ὉΠΙΎΘΓΒΑΙ, δηὰ {86 τηοδὶ Ἰδδί ἱρ, δηὰ 
ΘΙΔΌΥΔΟΘΒ ἰπ ἰ86]7, ἴῃ ρατί, Ῥσο οί βου Β ἢ 108 οὗ (Π9 
186 ΒΊΧΒΟΥ δηὰ ἸΟΤΟΓ βο οοἶβ, ἣν οΡ οἷ [ἢ 6 ἰοΔΟ ΟΥΒ 
ποτα βοῖν 5 Ἀγ6 ἰσαϊηθα, βη, ῬΑΡΓΎΥ, ἴη6 οἶος οὗ 
Ῥδβδὶοῦ ἐπ ἐμ σῆυγοιοδ. ἸδΒοΙ͂Σ Ῥοβιιΐοη ουρμὺ 
οὐδη δὶ ἐπὶ8 ἀν ἰοὸ μὶνθ ουϊάθῃηοο οὗ 1ἰ8 αἰνίηθ 
Θπατδοίου, ἴῃ ἰΐο σὰ δρὶ τ 08] αὐ) δεδίϊοη δπὰ 
δάοΙτγ ἰμὸν ὀχ ὶΐ, δα ἱπ ἰμοὶν δἰ] οὐοαϊ- 
ΘὨ6Θ ἰο {π|6 ἀὐνὶη 68]}, ποὺ ΓΌΠΠΙΠ ΩΣ ὉΠ}688 ΒΘηΐ.--- 
γον. 294. Βεοοδυδο πὸ 956 88 δυοσυί ῖηρς, Ὀπύ 
δδοἢ δ88 περὰ οὗὁἨ Δηοί ΒΟῸΣ, 1 ὈΘΟΟ 68. 4}} 0 ὍΝΘ 
τη οἷν οὐ αἰ8 ἴον (86 ΒΟΥΥΪΟΘ ΟΥ̓ ΟἾ ΠΟΤΕ 'π δὺ- 
τα ἰγ, 8611{-ἀἰδοὶ Ρ] πο, ὁσά ον, δὰ ἴονο.---Ἴ ον. 81. 
Α ΟΒυΣοΒ -Τοϊ ἰδίου, ἰπἀθοα ΟΥ̓ ΣΤ ΟἿ ΓΙ δι} 8}, ΤΩΒΥ͂ 
ν 8}} Βοϑίΐν Εἰ τυ 56] ἰοῸ 6χ οὶ] οἰ ΥΒ δι αἰ 8, ῬΥσ- 
νἱἀοὰ ἢο ΟὨΪΥ υδὸ δυο οἱ ΜΟ}} δηὰ ῥ᾽ ουδΙΥ 
9 ἐμ φοοὰ οὗ πὸ σμΌΓΟΝ. 
βΡεπεπ:--- 16. “5 ὀΧΟΟ]] πὶ ἩΔΥ"Ὅ ἷθ. Δ Β᾽ΤΏΡ]6, 

ἐγσαο- βοδυιοὰ ἴον, τ ΐϊσ ἴῃ [86 ἜΥ̓́6Β οἵ ΠΙΔΗΥ͂ 
ἸοΟΥ͂Υ δρ τ 8 ᾽8 ἃ σοῃ οι ρ 016 ἐμίπρ; γοὶ ἰΐ 1688 
ἰο {86 Εἰριμοαὶ χἰίδ, τ ἱπρ υΡ 4 ποῖ πὶ Βοὸ ργ8- 
ἀυδ}ν ἐμαὶ ᾽ν ἰαΚο8 ἃ τηδῃ δὶ Ἰηϑί ἰο {86 Ἰοῦιϊοθὶ 
Βυτητη 8 τυ Βουὲ {80 ΑἸ οϑὶ ἀλροῦ; 116, ὁἢ 
{6 ΘΟΠΙΡΑΓΥ, [Π 086 50 8.6 τϑβοϊν δὰ ΟὉ που ἰῃ 
βισαῖ χῦ ὋΡ {πο τοσῖκβ, 18}} ΠοδάἸοῃ ῷ [ὉΓ {86 πιοδὶ 
Ῥαγσί, οὐ δι Ἰαδί, οϑδβὸ ἔγοτῃ οἴΐτη δἱην, δπὰ πὰ (ἢ θτ- 
βοῖνο οὈἸ θὰ ἰο ομοοβο {86 συ τὸ στδάθα) ρδίἢ. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΕΙ,:---ὟοΥΣ. 1. Βυσῖ Βρὶ ΓΙ [08] γι 8 
οἴϊουσατὰθ Ὀθοδιηο Δ᾽ ΒΟΥ ἘΠ Κονα ; γοὺ [8 8 
δδῖηθ Θοά ἰδ 5.1}}} 1ογτὰ ΟΥ̓ΘΡ 8}1, δῃὰ ὑυδβὶ 88 
κἰδὰϊν ἀϊδισὶ αὶεΒ Ηΐ8 αρί γιὰ) οἰ, φγουϊαεὰ 
ΟὨΪΥ [11 Π 7] τοοὶρ᾽ Θ 8 σδἢ Ὀ6 ἴουπά, το ποι]ϊὰ 
υ86 ἰμόι ἰπ ἰοτοὸ δηὰ δα ιν, δπὰ ρυὲὶ {ποδὶ ἴο 
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ληίοτοδὲ [Ὁ {μ6 καῃοσαὶ ροοὰ, Μϑῃ σϑδαϊ]ν 
ξουηδον οη ἐμαὶ Ὑ μοι βίνῖκοβ {86 6γθ, δπὰ 
ΘΏΘΘ 1Β Υ̓ΘΟΥῪ δρὺ ἰο ἰεδυθ ουὲ οὗ δοσομηὶ ἰμ)οδθ0 

εἰἴτ8 ψ 16 8 θοϊοηρ ἴ0 (λ6 ὙΘΓΥ ΘβΒθ:6ε οὗ Ο γ͵δ- 
ἰδ γ. --- ον. 2. μιαὺ ἰδ ἰοδάϊης γοὺυ πον 
ὙΒΙΒΟΥ ἀγὸ γὸ Ὀουπὰΐ Τακθ ὁῶγο ᾿ἰοϑὶ Ὁποῦ 
86 ἤδη οὗ ΟἿ γἐβι δηλ γοὰ 6 Ὀοίγαγοα ἱπίο 
ἀονίουβ Ρδί}8.---Μδὴ ῥσϑοὶριιδίοβ Ηἰταβοὶ ἰπίο 
ἸΔοΙαίγΥ, δη ἃ ΘΥ̓ΘῺ ΠΙΔΙΚ68 8ὴ 140] ουἱ οὗ αἰ π)86].---- 
γον. 8. {186 δρί τὶ οὗ ἰμὸ ογυοδοα βανίουν 0698 
ποὺ ΒρΡΟΔΚ ουΐ οὗ μος, ἴμ6 ἢ 18 81} (ΠΥ ΒΡΘΘΟΝ 8 
αἴϑατδοο ἰο Ηἷπι. Το ἔσο Κηπον]οᾶχο οἵ ΨΦ 6808 
Ομ γιβὲ ἱῃ ϑρίγιὶ ἴθ (6 οἱ οὗ αἰῶ τ 16 ἢ ἩΠ]1 ΒΟ συ 
χου ΔΒ ἃ ῬΓΟΡΟΣ β'ζῃ. Οἰμποσ γἱ δ σιϊβουΐ {8 
ΟΥ̓́Θ 186 Α6Υ]} ΠΠΙΔῪ 80 0. δὲδ οὐ Κίηρχάοτω ; 
Ὀαὺ τ6 Ηο]Υ ϑρίσγιε ἀοϑβ ποὶ Ἰοδὰ ἰο ἐπ δομΐουθ- 
ταθηΐ οὗ σεοαὶ Κμῖπ 5 οὗ τ Β]ο ἢ 8 ἸΏ δὴ Ὀοδεὶ, 
δυΐ ἴο τἴΔ0 ὨΘΣ Υ οὗἨ Φ“68ι8, ψὴο τνναϊκοὰ πὰ 
186 πιϊάδϑὺ οἵἁὨ δβιβοτῖηρσα. ΑἸ ἰηβηϊία Ὀ]οββίηρ 
ἷ8 1, ἐξ (89 βοὺ] γι σϑοομηΐσοθ ὕθϑυβ 88 [ἴ{8 
1ιοτὰ δγουρὰ ἰμ6 Ηογ 3 γί; 0. δ ἰὰ 8 (86 
δρίγιυ ΠΗ μιβο ἢ ἴθ τδ (δαὶ οοπΐοββοα Ομ σὶδὲ ἰὸ 
Ὀθ0 ἃ [οτά, 80 ἀοοθ8 Ηο 8]} υ νι τ {δ} 1}, δὰ ἴονο 
ῖο Ηἰπι. Τιῖθ 8 ἰπ9 Ὀϊοδοθὰ οομμτηθποθιηθῃΐ 
οὗ Ββαϊνδίξοῃ. ----Κ΄ῖἵν, 4-6, Θοἀ ρἶνοβ Η!ταδ6} ἰο {88 
ΘμυχοΒ ἰῃ πιϑηϊζοϊὰ αγϑ; Ὀυὶ βδίδῃ βθοῖκβ ἰοὸ 
Ῥοσγυοσὶ ουοσυί πίῃς Ὑϊοὶ αοα ἀο68.--- Οοά 
ΘΟΒΟΣΒ ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΥΥ αἰδ, ἰδ κο ἔμ μὰ πὰ ᾿ΘΒ ΤΏ 
ἴ0 υβο ἱδοῖα ἰῃ βυδοτάϊπδιίοη,.--- δὶ 88 86 ΑΡροϑβ- 
{168 ἀϊὰ ψο δοὰθ ἴῃ ἐμ6 ϑρίτὶι οὗ Θοἀ, να]κοὰ 
ἴῃ ΗΪ8Β ργϑβθῆσθ, ταϑϑῃΐ τν6}} τυ ἱτἢ ἐμ Ῥϑορῖς, δπὰ 
Β0 ΟΥΘ ἰῃ σομαϊιξοη ἴ0 Ορροβθ 8]} δΌιιΒ68.---Ἴ 86 
ὙΔΥΪΟῸΒ ΟΒΊΘΟΥΒ οὗ [86 σμυτοῖ βου] σομδρίσο ἰὸ 
016 ΓΟΒαΪύ, 97 Ὁ 18 189 βα1η9 ᾿ογὰ οἡ ψ  οτὰ [ΠΟΥ 
811 ἀοροῃὰ.- -Ἴ ΠΟΥ 6 ΠΙΔῪ 6 ΠΟΎΣ Β0Ὸ ΣΩΔΏΥ͂ πηδί- 
ἴογ8 ἴῃ ἰἰδηᾶ, θη ὦ ΠΘΥΟΥ 80 ΣΩΘΏΥ ἰπδίσγα πιο }}- 
168, γοί 81} ἰϑϑὰ9 ἔγοιαῃ {86 βδιο Θά ἔγομη ὙΠΟ 
80 ϑρίγιϊ Ῥγοσθϑάβ, διὰ ὈῪ ψβοπὶ ἴμ6 ὅοη ἱβ ὃὉ6- 
ξοιίϊθη. Τμὸ ῬΡΟΤΟΡ οὗ (16 Βρίνὶν τ ογα ὉῪ ὑδο 
οομμπιδηὰ οἵ ἀοαἀ ἱπ ἰμ6 πϑδιηθ οὔ Οἰιγὶϑὶ.---ΤῈ6 
ΙΏΟΣΘ Υγ6 ΔἸ]ον ΟἿΣ ψοσκίπα ἰο γἱε]ὰ ἰο ΗΒ ψοῦκ- 
ἵπρχ, 189 ξγθαῦον ὙΠ] ὈΘ ΟὟΥ βυσοθδϑοα. [{ ἷἰβ 119 
ἴο ΒΆΡΡΟΒΘ ἰἰλαὶ νγΘ ὁ8} τηδυὶς ὑμ6 ῬΤΘΒΘΠΟΘ οἴ (89 
ϑρίγιν ἴῃ ἃ 1{{|6 σοἰσίουδ Κπον]οᾶρο δπὰ ἴῃ 8 
ἴον οἴοτιβ (μβουρσὰ ρσοοὰ ἱπ {ὑμοπιβοῖυθδ; ὑμ6 γ0 
μυϑὺ Ὀ6 ἰῇ ἃ8 δ ΠΟῪ Βρὶγἰἰὰ8] "16 (0 αἶγα δβδι- 
ΤϑΠΟΘ οὗ (18. Το τπιυδὶ γὶο]4 οπίΐτοὶγ ἰο ἰμο ηδιυ- 
Θθ8066 οὔ π6 δρί ἰϊ, ἢ τὸ πουϊὰ μᾶνὸ οὖν γον ουπα 
Ρογίοοι ἰονγαγὰ 6οἀ.---Ουν στον 18 οοπαἰ ἰἱοποὰ 
ου δοϊαΐϊπρ ἔδει ἰο αἀοὰ Ὦγ Ηἰδ8 βϑρίγιι. Τμοθ9 
ἯΠΟ ἰἰᾶγο γϑοοϊγοα Ηΐιη, δΙγαθὰγ υπαογθίαμα 818 
ἸΩΥΒίΟΣΥ, δα 800 ΠΟΥ ἰἰ ἰδ ἐμ ἐμ ϑρἰγὶϊ δἰ γαγϑ 
858 δηὰ γοοοῖνοβ ἰῃ Ὀ6]ΘΥΘΓΒ.---Ἴ ὁ Υ. 7. 1,οἱ τ, 
ἄγϑι οὗ 81}, ἰακὸ οᾶγο ἱπδὶ νψὸ ὃθ Τουπάὰ ρυγο δηὰ 
Ἅ6]1 αὐυδ] 8 θα Ὀοίοτο Θοά, 5βο ἐμαὶ Ηδ τιᾶὰὺ ἰγυβί 
Ὁ8 ψ 10} ψπδὶ 8 τρί, ΑὉονο 8}} ἰδίηρβ, Ἰοὺ τι8 
τοτηδίη ἢ ]6 δηὰ ἰῃ ἐμ:6 Ἵχϑγοῖβο οὐ 86 Ὀεβὶ 
αἰἕιϊο; ἴον ἰὑ 18 ἠοὶ (86 καἷδαδ ψΠοὮ τᾶ ὺ8 
ὈϊοΒαοά, Ὀυῦ δῖ νον γοσκα ὉΥ ον. ΤΏΘΤΟ- 
ἴογο ἰοὶ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ 0η6 866 ᾿μΑἰ ΒΘ ἐδ τἸηδἀ6 ῬΓΟΡΘΥΙΥ͂ 8 
Ῥάγία κου οἵ Ογίβὲ δἰ πιβοὶῖ, {[η9 Βὲχβοϑὶ μἱι. 
86 ἰποϊάοῃί] αἰ 8 Μ|}}} (6 ἢ Θοπιθ (0 Ὁ8 88 Βι10- 
Ρἰθιθηϊα). ἸΤμαὶ πιϊοὰ Θοὰ ὅπάβ τοδὰγ ἱπ ὑπ 
βου], Ηο σϑῃ ΡὈυνὴν δηὰ ο᾽ουδίθ δηὰ τη 6 1186- 
ἴω] ἴον Ηΐβ βοσνίοοί Ηο πόοσκβ πῆδὲὶ δπάὰ ΒΟΥ 
ἢ ν"}}}8 στιν οἂν οτη Ῥϑσα Δ ΘΟ θη 8, 80 8 
ἴο ΟΥ̓Κ οὖν ῥγαῖβο ἰῃ υἱὸν οὐἵ Ηΐβ ον τ ΟΠ 6Γ- 
ἴα] ἀοίηρβ.---ϑοπιοι εἶπρ σοοὰ 1168 τῦϊ! ἢ ΘΥΘΓΥ͂ 056 
ὃν ννϑϊο 6 ΤΥ βοῦν αοα δηὰ διὶ8 ποίσῃ Γ, 
διὰ 4150 ΘΔΓΏ ἰο ᾿τηΒο] ἃ σοοὰ ἀσρτοο ἴῃ ἐμο ζὰ- 

ἰυτο. Βυὶ ἐΐ γοαυΐγοβ πα υδίὙ δηὰ οοππίδηϊ δβ6]}- 
ἩΔΙΟΒΓΌ]Πο88 ἰο Ὀ6 ΔΌΪΟ ἴο ΟὌΒΘΥΥΘ δηὰ ἰγδοὺ ουἱ 
(6 οὐ͵θοὶ ἰο νι οὶ ὑμ6 ἀφᾶγ αοαἀ 64]}16 διὰ ἀγὰνθ 
ὉΒ, δὰ ἀΐδοονορ δαί Ηΐδ8 πιοίΐνο, Ηἰβ οἱ 18, 
π ΪΘἢ ΟΥΚΒ ἰὴ Ὁ8Β.--ἰ 6. 8. Α.8 τοὐδαοητὶδ δ κἿΆ 
ΟΥ̓ ἱηδὶρδῦ ἐμαὶ ΘΠ 8 Ὸ]685 8 ἰο Ἰοοῖ Ῥτοίουπα!γ ἱπίο 
ἰΐηρθ: ἀποιοϊοασε οχ 86 ΘΟΣΙΓΆΓΥ 5068 ἴο ἐδ 
γἷσιιῦ ΔρΡργορτίδιίου οἵ 8]1 (μ ταῦΐουβ αἰυΐπθ ἀοο- 
ἰγῖῃ 68, αἀἰθοῖ ρ᾽ ̓68 δηὰ ἰοδιϊπιοηΐθ8.---Α8 ἴῃ ἀοὰ 
{86 γ0 ἰβΒ ἃ ἀορί οὗ σἱσμθδ, ΟῚ οὗἉ τίβάοπι διὰ 
οὔ κπονϊεάρο, 80 ἰλοτο ν ]}] δ᾽8ο ον δ} βΟ 
ἱπίο 86 βυοκίϊηρδ οὗ δὲβ Ὑίϑάομι 88 ἰ0 τῶδῖθ 
θὰ Ἰυπιΐπουθ Ὑἱ(μΐη.---οΣ. θ. Τμδὶ δαυϊηξ 
αὶι ἢ, τ ἢ ΒΘ ο ΚΒ ΓῸΥ ἸΏΘΤΟΥ͂ δηὰ μυτγίβοδιίου 
ἐπτουκσὰ (π6 Ὀ]οοὐ οὗἩ 4 6δὺ5 ἴῃ {πΠ9 ΗΟΪΥ βρί γι, τ 
8}} τοῦδ Βαυθ. Βυὶ νὴ (818 νὰ Οδπ ΘΌΙΟΥ 
ΘΟΌΓΔΙΘΟΥΒΙΥ ἸΡΟῸῚ ΟΥουΥ  ἰῃζ, δίηοα {π 6 ΡΟΤΤΟΡ 
Οὔ πο βρίνὶῖ τᾶ χοδ 80 δίσοης ἴῃ {86 808] (του 
{86 ποῪ Ὀἰγίδ, (μδὺ 1 ἰβ ΔὉ]6 ἰο ἀο 4]} ἐδίηρβ ἴῃ 
Ομ γῖδὶ, γοα, ϑύθῃ Ὀϊπα δηὰ δομῃβίγαῖὶῃ Οοα Ηΐμ- 
8617 ἴα δῖ, ἐμδὲ Ηθ τηΔΥ δου [89 Ὑοπάογ οὗ 
μἷβ Οπιπίροίθμοο, ΠοἸΐποβα, ἮΝ Ἰϑάοτ, Οοοάποδβ, 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ρΑγ συ }δὺ τδίίος, δηὰ ἰῺ 8}1 Οἱ ΓΟΌΓΩΒιλΠ- 
688 ἢ ΜῈΪΟΒ ΗΒ ΒΟΏΟΥ 18 ἰηνοϊγεὰ. Τὸ ἐδῖδ ὶἱ 
ΤΩΒΥῪ ὯὈ6 δἀ ἀρὰ ἐμαὶ ὈΥ͂ Τη08}8 οὗ ΘΟΣ δὲ ῬΓΥΔΥ͂ΟΥ, 
ΤΩΔΩΥ “8 πρὶ τὶϊ οὗὨ ᾿ἱπῆήστοΣ γ᾽ ΤΩΔΥῪ ὉὈθ ἀγίνοπ ουἱ 
πὰ ἔΔ11}..---. ου. 10. ἴῃ 88 ὕλτ0}} 88 {πΠ 676 18 ΒΌΟΒ 
ἃ ἀἰγουϑγ οὗ δρὶσιθ διὰ μον οσδ, δπὰ ἐμο ΟΥἹ]] 
086 βο.5 ἊΡ 80 ἸΩΔΏΥ͂ ΒΙΓΒΏ 9 ΒΒΟΥΒ, δη ἃ Ὀσδοίΐδεϑ 
ΒΌΆΘΙ ΤΥ ΟΚΘΥΎ ὈΟΙΒ ὈΘΌΤΟ δὰ ἴπ τη6Π, ΘΒρθοΐδιν 
ὙΠΘΓΘ κοιημοι ἷηρ χοορὰ οχίβίβ, ΟΥ 18. ᾽.δί οοτΐπᾷ 
ἰο Ἰχι, ἰὰ 18 ὙθσῪ πϑοαΐα] ἰο Βδνο (86 ψΊϊὶ οἵ ἰεαὶ- 
πᾳ διὰ ἀϊδιϊ σοῖς Ὀθίνσθθι ἰἰο. Απὰ (818 
εἰδι ἰ6 ἱπιρατίοα ἴο ΤΏΔΩΥ ἔγίοπαβ οὗ ἀοα. Υοὶ ἱΐ 
ὈΘΟΟΣΩΘ6Β ΘΥΘΙῪ ΟΒΥΙΒιΐθν 8180 ἰ0 ῬΥΔΥῪ [ῸΓ Βοχμθ- 
(Εἷπρ δἱ Ἰοδϑὶ οὗ ὑπ͵8 αἱ, πὶ ὁσοσ ἰυ ζυδτγὰ πἰπι- 
οὶ ἔγοχῃ ἰγοδοΐογουβ 6, ὯῸ ΟὙΘῚ ὑΥΒΙΔΙΌΣΕΙ 
(Βομλβοῖν 98 πο δηκοθ οὗ ᾿Ἰρηι.---ΒῪ (86 ρὺ οὗ 
ἰοησμεε (6 ϑβρίγῖ ϑπδίομοβ δρδὶπ ἴγοτα ϑ.διδῃ᾿ β 
δηά {μ9 Ὀ]υγ} Υ οὗ ἰοῆσυοθ. [πάαθοὰ, 1 ἰδ 
ἔδυοῦ δῃου ἢ ἰο Ὀ6 80]6 ἴ0 ΟΧΡΤΘΒ6 {μ6 τοὶπὰ οἵ 
(86 δρίγὶϊ!, διὰ ἰμ6 ἀϊνίῃθ τηγβϑίοσίθθ, Ῥ8Υ8 διηὰ 
ῬΌΤΡΟΒΟΒ δοοογάϊης ἰὸ ἐλιοἷν ῬσΟρΡοΣ στουπάα.--- 
γον. 11. Ὁμο ομασιοὶ οὔ Θοὰ 88 δουδγδὶ) νη )66}8 ; 
δαὶ ᾿ξ 8 ὁηο ϑρί τιν σι ἀγίνοβ [μΠ6 Ὑν 8 66}8 δπὰ 
ΜΟΤΚΒ δ] ἰπ 4}}.- -Ἴ 86 βρ τὶ Ἰοδυθ 8 ΠΟΙ ΘΡΙΥ͂ 
88 016 ἰδοδβα Ὑοῖὰ ἰὰ ἤπάβ ἐποαρδῦϊο δὰ οἱοδεά 
αἰδὶποὶ Ηἰδ ἱπδαθποθα. [πὶ ὑπ ὲ8 τδίίον Ηο ἀθαἷδ 
485 Ηρ Ἡ]1:᾽ αὶ Ηο ν1}}86 πο οὐδοῦ ]θ9 ἰμΒ8ὴ 
885 Ηο ὅπαάβ ρμοοὰ δπὰ ποοάΐι)] 70. θΘϑοῖι 0Π6.---Π 
ψ6 τ ου]α ΘΕΟΥ (δ ἰσυ ΒοῦΓΟΟ0 δηἀ σοχηροὨ ἀἰΟὐΒ 
ΒΌΙΑΙΩΔΓΥΥ οἵ 4}} ἀἰνίπο κἱἣδ πὰ ρόνοσγδ, τὸ ουρδὶ 
ΘΟΠΕΪΒΌΔΙΙΥ (0 Ὀσδοθοὰ αοἀ ἴον Ηἰἷδ ΒοΙγ 1Ἰονθ, 
ΜΠΪΟΝ ἷἰβ 186 ἱποχβδυδβίΐθ]ο ἰγοδδΌσο οἵἁ 4}} ροοά. 
Ης ψὩο βϑοῖ ἰμῖ8, ἷ18 [0 ἰδίῃ πιοδί βυγοῖγῃ, 
διὰ οοπίΐϊπιιοδ ρυδγαάοα δἀροϊηδὶ ἐπὸ ἰθτηρίδιϊοιβ 
ὙΒΙΟἢ ΔΟΘΟΙΠΙΡΘΗΥ͂ 41} 80 Βέρμον αἰ ι8.--- ἐν. 12. 
ΤῈῸ το. Ὑ5 ἰομοῖ μον νὰ τ[86 Ηολά ἔοττα ὁ0ῃ9 
σπτίδε (θ4]. 1}. 28). ΟἩ τί δὶ βίδπβ ἴοσ 811. ὁχ 
(μὲβ δοδουπὶ Ηἰβ Ῥϑυϑοῃδιν 8 ργοϑοχσυϑὰ δυο 
{πὸ βίῃ ρυϊλτ ΠΌΤΟΥ τοδὶ ἰδὶποὰ.---Ὑ7ὸγ. 18. Τ|Ὸ 
ἔνο βδογϑδιηθηίβ, ἑ. 6., ἰ8ο οὐ᾽ϑοὶβ (ἢ θτηβ νυ δ 
ψ ΐοι (Π6Υ ΤΟργοδοηῖΐ, βμου]ὰ 8οὸ υπἰλο (ἢ τἶδι 85 
8δ᾽ {ΠῸγ ννὶ}} Ὡϑυοῦ δυο ἰμθτηβοῖνθα 0 Ὀ6 ΒΕΡ- 
δγαιθαὰ ἤσοόῖὴ ὁὴ6 δηοίμοῦ ἰῃ τορϑγὰ ἰὸ μϑυίϊου 
ΡΟΎΘΙΒ.---΄ν. 14-27. θὸ ποὶ Ὀ0 οανΐουβ Ὀδοδυ8θ 
(βου οδηδί. ποὺ Ὀ6 89 δοίϊνο 89 οἰδθγβ. Τὸ 
ᾳαοδίξου ἀοθ5 ποῖ ἰυση ὕὑροῦ ἐδ τηφρηϊαὰς οὗ 
(6 ψοΥκ ἀοῃθ, ΟΓΥ ὍΡΟΝ (ΠΥ Βῃδτρ- δι ίθάῃ688 
ΟΥ ΚΘΘΙΠΘΒΒ οὗ πὶϊ, Ὀὰθϊ ὍΡΟΙ ἰδ6 δίδῖθ οὗ (Ἐγ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 403 

θοσὶ δηὰ ἰδπὸ αυδι οὗ ἐμγ ἔαϊί. Αἰϊοηὰ 
ἴο ὑἰδγ Ὀυβίηοθβθ δὰ ὃ6 δβαἰϊββοὰ νὰ (μὰ γ ἰοί. 
αοὰ ν}}} τονδσὰ δοοογάϊης ἰοὸ Ηἰδ ν1}}.---ίηθθ 
ἐδ οδυγχοὶ 16 ἃ [δσεδγοίζο, γὸ ἤδΥθ τηοϑί ἰ0 ἀ0 
ψΠῈ [Β6 νοδικοοί. Νουοσίο]οθ8 ΠῸ πιδὴ ἰΠ 070 
οχὶδὶβ ἱπ υδίῃ. Τ8δ ΠΠΟΓΘ Βαπι]6 δηὰ ἸΟῪ ὁ 
Τῆδσι ἷβ, (6 ΣΏΟΓΟ ἀοθβ 9 ἀοδοσυθ ΟΟΣ Θδδίθθῃι. 
Μίδου ἃ πιᾶὴ ψ οι ἴδ6 ποσϊὰ ἀοδβρὶβθβ, 4068 

ΤΌΣ ἴῃ βϑοζοὶ ἐπ 8ὴ δΒοῖ)θ βγοδὶ βδιηἰθ 
Ὅδο μαγϑὰο ὑπο βου 8 Ὀσίογο ἰδ6 ΟΥ̓ 66 οὗ τηθὩ. 
Τμο πζοιομβοὰ βῃουἹὰ Ὀ6 ]Ἰοοϊκοὰ αἴϊοσ. Τῇοβο 
ἘΙΘΙΩΌΟΘΙΒ ἩΔΙΟΘΝ δΙΊὸ (Π9 τοδὶ ποοᾶγ, βδουϊὰ 9 
ϊποϑὲ οάγοα [0Υγ.--- ΜοαΙ ΟΣ οὗὨ οὁμὸ Ὀοαγ 8μου]ά 
Βο]ὰ τοκοίβοῦ ἐπ 70. δηὰ βΒούσοόοῖγ. [π80 8] 1} 
6 {π6 τοῦτ οὗ ἃ μυϊτοβοά οὐ ἀοδὰ τρϑθετ. Α 
ἔσιι βοαῦὶ ἰθ ποὶ θαἰϊϑῆοὰ αἱ μανΐης (μη μ8 50 
Ἧ611 τΠΓΠ8Ὲ ᾿ἰδο 7 δἷοῃα: ἰἰοθοθ ἰὲ 18 οι ἰο 1η- 
ἐσααὰο ππδοϊ!οἰ δὰ ὑροῦ (86 τΣούσΒΘᾺΠ65Β 8 ἃ ΒΟ0Γ- 
ΣΟΥΒ οὗ οἰβοσβ. Τθοδοὸ 80 τηδὶπίδίἢ {86 ΔΡΡ061]6- 
ἐΐουι ““ ΟὨ δι 8 ὈΟὰγ δῃὰ πιϑι Ὀθγ δ᾽ ἴῃ ἰσυϊῆ, τὸ 
οὗ οΒο διοδεὶ δηὰ εἱπὰ νὰ} ἐπ ΗΠ αα, ζο] ον Η τὰ 
ἩΒΎΤΟΥΟΥ ἢο ρο068 δηὰ ἀὁ ν]ιδὶ δ Ἡ]118.--ΤΥ̓ ον. 
2844. ΑἹ] πιυδὶ βατοὸ ἰΠ6 νν}}} ἰοὸ Ὀ6 ποὶροσϑ; Ὀαυΐ, 
ἦπι δοΐι)8] ῥγδοίΐδθ, δοηθ 8.0 Ὀθίι6 Γ᾽ θαυ ΡΟ [ὉΓ 
μοῖρ δῶμ οἰδοτβ.-- ον. 81. ΑἹ] Ῥγοόοροὸῦρ γμίἣϑ 
Θοῖῶθ ἰο 1018 ἱβροῦρ {89 ΟΥΟΒδ, ΟΥὨ τηϑὲ Ὀ6 ῥτο- 
δβοτυοὰ ὮΥ τηθ8η8 οὗὨ ἰ!.-- Κπον]οᾶρο δ ποὺ {16 
μβεδὶ κἰ. ὟΟοὰ ἱδ Ίονο, διὰ {18 18 (6 ὅται διὰ 
ταοαὶ ἀϊδιϊηκσυϊεοα διμοης ἐδο κἱδ οἴ (9 βρίσιι. 
(6 4]. τ. 22). 
ΒΙΒοκκ:-τν. 1-8. ΤῊ ορὶτιὶ οὗ ἐμθ σον]ὰ 

Βδ8 βοιμϑίϊπϑβ οὈὐβογυϑὰ ὑδδὲὶ ἰὰ ὁδϑῃ ὭΘΥΟΡ οσονὰ 
Ομεῖδε, δπὰ Ηἰδ κίηχάοιω, δηὰ ἰμὸ ἐσύ οὗ ΗΪ8 
Κο8ρΡ6)] οπῃίϊσοὶν ἴσου (λ9 ϑασίν ; ΤῸ (18 γθδβ0} ἰὶ 
ϑηάοδυοσδ ἰο ᾿ῃἰγοάμυοο 118 Βρὶτιε δὰ “σου ἰπίο 
ΟἸγὶδάδηϊϊγ. Ηδποθ ἰμ6 ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ, δὺ 6}} (ἶπι6θ, 
ἴον Ῥσγονίης [8186 βρίσὶβ δῃηὰ βοραγαιϊπς ἔγοσῃ 
ἴθ. 0 που] οἵ ἰο-ἀδγ 48 Ὀθοοπιθ 80 ἐ:Ώρ8- 
ἰἴθως δὰ Ἰποσδάυϊοιδ ἰῃ γοβρϑοὶ ἰ0 ΔΩΥ στοδὶ δἀ- 
γδηίη κο δυϊδίηρ ἔγοια βρί γἰϊυδὶ Κπονίθαρμο, σι, 
οΡοσαιϊ: οὔ8, ἀπ ἐχροσίθηοθδ, ἰμδὶ ἰὰ 186 αἰβροβοα 
ἴο ἀοτγίἀο δὰ Ὀτίηρ ἰπὶο οοπίθιηρὶ ΘΥοσ Πρ 
ψ ὐο ἢ σαπηοὶ ὃὈο ἱποϊυαἀοὰ πάθον ἰπ6 ἰδ οὗ πα- 
ἴυχο δηὰ τοῦβϑοῦῆ. Τ6 ἸδΌΟΣ οὗ Ῥγουϊης τὐσἢ, 
δὰ {86 ἀδηροῦ οὗ Ὀσίπς Ὀοίγαγοα δἰγὶρ ἰὰ οὗ 
ουοσυιΐης. Βυΐ οὐ (8 ὙΘΙΥ δοοουηὶ ἀο68 ἰὰ 
ἴα κο πιο ἰΠ6 στοαϊοδὶ 80][-ἀοοορίίοη. Ο [ογὰ 
Θευδὶ ἩΠΘίΒοΣ 1 ἴγὸ ΟΥ ἀϊ6, ΤΥ ΘΟΣ Ὁ Ππ͵ 0 τὶ ἱἢ 

Τμδο 8 ΤῺ Ὀοαδίΐηρ, δα τ Βορθ. ΤἘ}8 δδυθὶ 
Ἰεωσπϑὰ ἔγου ΤῊν Ηοὶν ϑρίγὶί, δηὰ ἰῃ ἐπὶ9 ἐσ ἢ 
ἂο 1 ουδοὺ ἀϑδίσο ἴο ὃ ἰοὰ οὐνατγα.---ὖν. 4-1}. 
Ττοια (ἢ ὁπὸ οιπίδία οὗὐἨ ἐμ ϑβρίγὶὶ, οροποὰ 
ἐπγουγὰ 96δὺ5, οαρηὶ γγὸ ἰ0 Ἰοδτπ ἰο ἀγὰν πιδηΐ- 
[ο]4 εἰτοϑπιδ, Ρυοδουυΐηρ {Π1ὸ ΠῚ ἴῃ ἰη0 τσὶ οἷν 
οὗ ἐμὲ ἀἰδιγὶ δυϊ,οη. ΒΥ τηϑϑῃδ οὗ μἱ 6, οΟΠο68, 
διὰ μόνου, (με βρίτὶν οοπιτηϊὶβ ΗΪ ΘΟ] ἴο {δ 6 
ΘΒΌΡΟΝ ἴον {86 δοτηηο οπἀονεηοῃὶ οὔ πὸ δ6] πί8, 
ἴοτ (8ὸ εοὐϊξγίπς οἵ ἴπΠ6 Ὀοᾶν οὗ Ομ τίδὶ, δπὰ ὑπ6 80 
ἐπί κα οἰδηὰ τοϊαϊοὰ ἰο οδοῖ οὐβοῦ, δηὰ δ6}ρ (ο- 
ψοτὰβ ἰδ δἰἰδἰ ππιοπὶ οὗ 8 δοχιϊηοη επἃ. Τ}ἷ8 
τοῦ Δ] οοὔροτγοίΐου οὗ ΡΟΎΘΓΣΑ, ΟΠΊ066, δηὰ ρὶῆο, 
ἧς 9 [6 ΠΙΟΥΓΘ ΠΟΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰ0 ΟΌΒΘΥΥΘ, ἐδ 6 ΙΏΟΤΘ 86- 
ΟΥΕΙ χταθθ ΟΡ 8, δὰ ἱπιραγίβ 1ΐ8. Ὁ] βϑὶῃ 8 
Ἰβτουρσε {π6 οι μ]ογτηθηί οὗἩ οὔτ ἢδίυ ΓΑ] ῬΟΝΘΓΕ. 
Θτδοο δηὰ ἰ(8 κἹΒ ΘοΥ δἰ ἢ} ἔργου δηα οἱονδίθ 
πδίυτο, Ὀυί ἀο ποὶ 8] ῖΠ 6  ΘΏδηχΘ ΟΥ̓ ΔΌΒΟΡΌ 
ἧι. Ῥδορῖὶο οὗἉ κτϑαὶ πηΐιιτ8) ῬοοΣ8 οἴϊδϑῃ χολδίῃ 
αἰ πουὶ ρατδοο, δὰ μοῆοὸ ψἰϊδουΐ μὸ αἰδὴδ οὗἉ 
1ς Βρίγεί. ὙΠῸ οὐ οΥ5 (86 παία ΓΑ! ΡΟ ΘΥΒ 8ΓΘ 
ΘΟΙΟΡΑΓΔ ἑγΟἿΥ 5π18}}; Ὀυΐ σταοο, δὰ ὑπο αἾ {18 οἵ 

{89 ϑρίγῖι δουμἀδηὶϊγ οοτηρθαβαίο ἴῸγ {πὸ ἀθ- 
ἴθοῖιβ. Βγ τοὐδάοπι ἯΘ ἸΘΆΣΏ ἰ0 ΣΟΟΟβΗΐΪΣ9 δπὰ οχ- 
Ῥογίθποο ὑπὸ ἰσυν ἴῃ 118 ὈτοΘάοΡ ΒΟΟροθ, διὰ ἴῃ 
118 Θμδηοί ρδιϊηρ ΡΟΣ. ΑἈΑποιοίεασε οσουρίς8 
156} 7 τηόγὸ νι 186 ἰΓὰ ἢ πὰ (δὲ. } δηᾷ δοὶ, δπὰ 
ὙΠῸ ἸΩΒΙΓΌΘΓ(ΟΩ ὑηΟ Βα] γαιΐον, δη ἃ ἀγα ΤΌΣΟ 
ἴτοτῃ {6 ψογὰ οὗὁἩ αοὰ ἰπδὴ ἴσγοϊῃ 411 (80 τ οΣ ΚΒ 
οὔ Θοἐ, δὰ ()}ὸῸ τνὶβάοτῃ συ δηΐοβὶ ἐμ ογοΐῃ, Αβὶϊ 
ΤοβΑγὰβ (μ6 αἰ Π8 οὐ 186 βρὲγιΐ, ποι ἷηρς ὁδὶ Ὁδ 
τηογὶϊοὰ, ποιμης αἰοοίεα, ποι ίηρς Γοχοοὰ, ΤῈὸ 
Βρίγὶι χαἴνοβ δὰ πΟΥΚΒ 88 Ηὸ Ὑ1}}.---΄ῖΊσἷν, 19. 8). 
Ἄεη 97 ἰλὲ τοτίἃ Ἰονο ἰο ονεσββδάον [86 ψἼ 8 οὗ 
ΟἸΒΟΥΒ ὮΥ ἰδοῦ οσῃ. Ολγίδίίϊαπδ Ἰονθ ἰο βοσνο 
6868 ΟἶΒοΣ ψ} ἢ (Π6 οἰδ τ ΒΙοὰ αοἀ ἢδ88 ρίνϑῃ 
(86. ἮΤπΠο τὴδη 7101 ὩφΟΘΒβ1 1168 οΟὗὁἨ ΟἿΓ σοηα  ἱ 0ἢ 
τοαυΐγα ἃ ἀἰγεσδίίγ οὗ μἱδβ. Εοσ ἰδ ΡοῸσ δηὰ 
ἰδ θυδοτσίηνσ, ἰμ 6 γὸ ἰΒ πο ρμἰγ, δπὰ [ἢ 6 8Ό1}} 1 
ἰο ΒΥΤΩΡΔΙὮΪΖΘ; [ὉΓ 18:60 816, (80 οἱὰ δῃηὰ πϑαῖο, 
μδπᾶβ ἴο κίνθ, δῃὰ ζεεὶ 0 ΘΑΥΤΥῪ ; ΤῸ {π6 γουῃρ, 
6 ἱφῃογδηί, (86 δὐτΐηζ, ἰθο ΠΟΥΒ ὙΠῸ ΔΤΘ ΖῈΣ- 
Ὠἰβμοα 1} ογο8, διὰ ψἘὴῸ δύο 1ὈΣΪε μα τ] ἢ 
ἰοησυθδ, ἴ0 δροδκ αἱ (6 σἰρμὶ ἰὐπιὸ; ῸΓ {ΠΒ0868 
ὙΠῸ ὅθ 8{}}} δίαν οἱ, Ὀὰϊ στο αοὐ μ|}} πονου- 
{8 6 1688 681}, ἰῃοβα γὮΟ 8ΓΘ ΤΣ Θαγ ἰο Ῥχοοσϊαίσῃ ἴῃ 6 
ξοβρ6}); ἴοῦ ἰβοβθ ὙΠΟ δῖ ἀοβδίτουβ οἵ νἱβάοηι, 
ΒΕΙ͂Ρ ἴθ ζυγηἱβῃοα ὈΥ 580}}} οἴμοσ εἰ 8.---Νο 0.9 
δ ουϊὰ ππάρσνδϊαο Εἰ πη βο] , δπὰ δβι}}} 1685. ἐμου]ὰ 
ΔῺΥ ΟὯΘ ΘΟὈ ΘΙ ΒΗΟΙ ἢ ΟΤ᾽ 8 ῬΓΔΟΙΪ66 ; 8}} [8:6 τη! - 
ὈΘΙΒ ΒΒου]α ΟΑΓΘ ἴοτ ΘΔ6} ΟἰΠΟΣ, Βῃουϊα χοὐοΐοθ 
δὰ βυον ἱπ σοΙηποῦ. ΑὙΔΥ ὙΠ} (δαὶ δβ6]7- 
Ἰονὶῃ, 860[- »1ϑαδίηβ οσοδίασο, ΨῈῸ {Β1}Κ5 ἰὸ 
8 Κ6 δ’ 80} 7 ἱπἀοροπάρφηὶ οὗ 18 Ὀχσοίβσοι 
ΑΥΔΥ ὙΠ 4}} οχυ]δίϊοη ἴῃ πο ΒΟΥ Β 181}, τ τι} 
Βἰβροσίπρ δῃηὰ βἰδπάοσίηρ, Ἡ118 νου υ πῃ 
ΨΈΙΟΘΝ ᾿εδὰϑ ἴ0 Ῥγογοοδίϊον, δὰ ᾿ΘΔ]ΟΌΒΥ, δηὰ 
βορδζαίϊου, δῃὰ σοηΓιΒΊ0}.---Ἶ 6 δι σῖγα δἰΐοσ (89 
Ὀεβὺ δὰ χτιοδὲ βοΐ] οἱ μη Ῥ' ΒΡΡΤΟΔΟΣ 
ἰδς ἄφὰν ἀοὰ νῖ1} Βυχῃ λίγ, 181}, 884 ΡΥΆΥΟΡ, 
Βοβοθοδίηρ Ηΐπι ἐμαὶ Ηδ ν"1]} ΠΟΥΟΥ βυ δον οἰϊ πον 
Ηϊ8 ΘΒ ΌΓΟΙ, ΟΥ ΟΌΣΒΕΪτοΒ ἰ0 Ὀ6 απ πὰ ροοὰ 
Βρ: γι] οἰ 8, ΟΥ ἴθ Οὐοάϊθῃμοοθ, ΟΣ πῃ ΔΡίπθδϑ (0 
ἀενοὶθ βεὶ το (16 σοσθοι ροοὰ; δηἀ ὙΒ6Ω, (0 
8 οὐ, πὸ γρυὶ ουἱλ οἴ [8:9 ΜᾺΥ ουοσυ  μΐης 
τ ΒΙΘΙ ἰομἀβ (ὁ Ῥγοάμοο δοΟμ  οΙηρὶ, δὰ οονυ, δὰ 
οὔεδηοο. ὙΠΟ ἴβ ΤΏΟΤα Οἱ ΠΥ ἐπ (86 τηοϑὲ ρο᾽- 
ἴοοὶ Ἰονὸ ἰπδὴ 1 8]] (86 δὶ οδὶ σἱΤἃ8 ψὶς μουν {{. 
ΑΒ, Ἰογτὰ Φοϑυ8, βΒον ΤΏΥ Εν β ῬΟΝΟΣ ἷπ τη, 
80 ἰμδύ 1 ΤΩΔΥῪ Ὀ0 ἔρυπά ἃ βδίἰεδαΐαεί, ἔγϊθομαἶγ, δηὰ 
80} ΤΟΙ ΌΟΣ ἰπ ΤῊΥ Ὀοαγ! 
ΗΕΟΒΝΕΕ:--- νυ. 1-11. ΤῊ 6 ὉΠΣΥ οὗὅὨ 81] βρὶ- 

τὶ 4] αἰ ι8.-- ον. 1. Βρὶ γα] αἰ [5 ΤῊ ΤΌΣΙ ΠΟΥ 
τυοῖ, δηα 8]80 ἀο 6} ἀδπιαμι. Τ]οσο 18 ποοὰ 
οὗ ναγηΐηρς ἰο ῥσγουθμὶ οὐρ θοπρ πη18]6 ἃ Ὀγ ριδοα 
0168.--- ον. 2. ΤΙ8 νίπς Θοα ΟἿΪΥ Βρ6δ 8 δπὰ 
Του 6815 ΗἸ ΒΟ ΙΓ ὉΥ Ηἰΐδ δρίτιι. Ηο γῆ ἀο068 οί 
ΚΟ ὑμ6 ἴτὰθ Θοὰ δηὰ Ὁ Υἱβὶ ἐβ, πουουί 61 688, 
Ὀοίγαγοα, Ὀον] οοα, ΟΥ Ὀ]ϊπαοαὰ ὈΥ δοῖῃμθ 160], 
Βδαίδῃ 108.18 το Ὁ] Πα 7}0]1ἀ ; (ΠΟΥ ἃΓ6 σοι ρ6]] 6 
ἴο ζῶο, ψὶ} ογοδ Ὀουσηᾶ, ΔΙ ΒΘΥΒΟΘΥΟΣ 5} ἰοδα5 
{8 961|.--- ον. 8. Ηο νῖῆο 8 ἰγνΥ ἱπδβρίγοᾶ, οδῇ 
ὭΘΥΟΣ ἀουδὲ ἰδ6 ἐγ ΒΥ] 688, ἰμ6 οτα, οὐ [80 
ἀϊνίπο τηϊβϑΐου οὗ Φοβυβ; 86 τουδὶ ΘΠ ΣΟΙ δΩΤ60 
αἰ} ἰῃ6 ἤδοταά οὗ 7658β. δοτα (π6 σΒυχοῖ 18 
ἴῃ ΖΘΏΘ6ΓΔ] σορυίο, {(μ6 γ6 τλ6 ἢ ἀο0 ποὺ ΟΡΘΕΪΥ ΟὐΓΒΘ 
᾿οὴ διδι μϑιιδιΐζο ἴἰ ; Ὀυΐ (Π6 Βοουεὶ ΒοΟβὶ ΠΥ ἴῃ 
86 ἀορίββ οὔ [86 Βοδτὲ σϑιιδί 8 ἐμ} ΒΔΙΏ. 1 τ χ- 
Φοδβὺϑ 18 οΥΪ]-ροόκοη οὗ, (μβγο ἃ οοὰ βρίτγι ἰδ 
πηίΐηρ. ΤῸΘ ΠΟΤ ΒΥΠΙΡΑΙΕΥ οχἱδίβ ν᾿ ΟἸ γἰβῖ, 
δὰ (80 ΠΙΟΤΘ ΒΩΣΙΠΟΩΥ͂ ὙΪΙΩ ἐμ σοδροὶ, (86 ΤΏΟΓΘ 
{πο σο δ οὔ ἰμ9 ϑρίσὶι οὗ αἀοἄά. ἴῃ ογάογ ἰο Ὀ6 16 Υ9. 
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οἢ ζΦοβιι ψὶἢ {π6 8016 δουΐ, ἱθ γὸ ἰ8 ποοάδοᾶ ἃ 
Ἰισατὶ οπ] σίοηοὰ δηὰ ρμυτγίδοὰ ὉΥ ἰμ6 ΗΟΪΥ͂ 
(Βοϑι.- ον. 4. [πῃ (80 νατγΐουβ βρὶ γἰυ] οαἱδα 
γουσηβαΐοα Ὀγ Ὀϊνίηθ χγδοα, ΟΣ ρογυηάδοά ὮΥ (6 
ΠΙοἷγ Βρίτῖς, δπὰ ἀοβιϊ θὰ ἴθ μ:|6 Ββαγυΐοϑ οὗ (ἢ ς 
σπαγοῖ, αοα ρἸογιῆεβ ΗΠ 8617 7τ8. Δ5 νγοπ ἀοΥ ΓΟ Υ 
8 ἴῃ ἰδ τηληϊο] ἃ ον οὗ παίυτο.---ὕ ον. δ. ἴῃ 
ἐ.ι6 68}} ἰο ΔΌΥ οἴἶοο ἔπογο 8 {818 ΠΟ] 1οϑὲ δη ἃ τηοβί 
σοπβίταϊηίης ἱβουρδῦ, (πὸ Τοτὰ ομοοβοβ {866 ἴοτ 
Ηΐδ βοσυδῃΐί. Τΐβ ΔΘ 6 τη ῖκο5 {πὸ ΟἾἶΟΟ στοαί; 
ποΐ οσχίογπαὶ ὨΟΠΟΥ, πᾶ αἸΟΤΥ, δπὰ ἰηδυθπθο. α 
ζαὶ" Ὁ] βο 00]-Ἰαβϑίον Ὧ88 7υ8ὲ 85 ἱρὰ δὴ οδἕοθ 
8ἃ8 6 ἰχΒοδὺὶ αρὶ τὶ 8] ὈΐβῃΡ.--- 7 Ὁ. 6. 1 (86 
οἴἶδοσ ουὐθυυι ης 18 ὙΓΟΌΡὮΩΐ ΌΥ τιϑδδδ οὗ ἱΠ6 
εἰῖ5. Οὔ 6860 ἀοὰ 8. 86 Ῥτΐπιδ] βοσοθ. ΤΒουὺ 
οϑῃβὶ ποὶ Βι 1 ἃ δηρον οχοορί αοἀ Μ1118.--- οὙ. 8. 
Ενϑη ἰδ6 καἰ [Ὁ ἰΔαυΣΥ δηὰ δρϑουϊαίΐοπ τηυδὶ 
Ῥτοοοοά ἤγοια {πὸ Ηοὶν Κρίσὶί, οὐ μου νἷδο ἰὲ 1688 
ΔΎΑΥ ἴσοτα ἰη6 ἰγυϊῆ.-- - εν. 9. 1 8 ποὺ ΘΥΘΡῪ 
Ὀο]: ον ΟὨγ βιίδη ἱπαὶ ἢ85 ζδ.1}}58 σουγαρο. 
Μοϊαποίμοι Ὀοϊ ον θᾶ ΔΒ ἢ 88 [υϊπον αἀϊὰ ἴῃ 
{πῸ δἰομοπηοηὺ ἱμσουρη Ογὶδί, Ὀυΐ ΓἐΠ 0Ρ}᾽8 Β6- 
τοὶς βρί τὶν μὸ μδὰ ποί, 

ΒΕΒΒΈΠ:---τῦν. 4-6.,. Α58 (16 ΒΟΥΘΗΪΟΙ ΔΉ 688 ΟΥ̓͂ 
(6 ϑ»ἱτὶι οΥ αοα (Βεν. ἱ. 4; ἱν. ὅ; ν. 6; Ζϑοῖ. ἦν. 
10) ἀοο8 ποὺ Ὀγθαῖς ὉΡ 18 ποὶϊίγ, Ὀαΐ 5. ΟὨΥ δῇ 
δ ζο οὔ {86 τηδηϊο]ἃ 701π6885 τ οἷ οἷ 1168 ἱποϊυδοα 
ἧἰπ (μδὲ υπὶγ, δῃα σοὶ ΜΟΥ ἐἰβοδ᾽ οὐἱ ἰῃ 8 
ΒΟΡΪ6Β οὗ τουδ ] ης δοίϑ, 80 (86 αἰδὶ ποιΐοη ον ἀϊ- 
υἱϑίου ἴῃ ἰΠ)0 1118 οὗὮὨ ρ,,λοθ 4068 ποί ἀδδβίσου ἐμ 6 
αἩΐγ οΥ̓͂ (μοῖγ οτἱρὶπ δηᾶ δπὰ ; σαί Ποῦ 19 Ρ6.- 
δομαΐ ὉΠΙΔΥ οὗ (6 αἰἷνεῦ 85 τὸ] δ5 ἱ8ὸ υπϊίοά 
ΤΩ ΘἸ ὈΘΓΒὮΡ οὗ (Πο80 ὁπ ἀονοὰ τὶ (86 αἰδι8, ΔΓΘ 
ἐπ ΟΥΘΌΥ ταδάο ΚΌοΨη, 80 (Βα (6 γατίουϑ σα ΒΒ ΔΓῸ 
Ῥδγίθ οὗ ὁπ Ὑδοῖο, ὑμ9 ὁπ 6 Ῥοϊη(ίπρ ἰο (89 οὐ Π6ν, 
διὰ οδοῖ δοιῃρ]οἰΐϊης 868. 6 ἰγίυπϑ οοηίγοὶ 
οὔ (86 ἰῇτοο Ὀίνῖπμθ ῬΘΥΒΟΠΒ ΣῸΠ8 ἰβτγοῦ ἢ {89 
ομαΓοῖ ἰπ {Π6 ταδιίίον οὗ 18 οὐϊβοιέΐοι (ΔἸ Βου ἢ 
δβδῃοιϊ βοαίΐου 8 ἴῃ Ῥαγί σαν (ἢ 9 σψοτκ οὗ τ 0 
Ἠοῖγ 8ϑριν1 1); [πὸ ϑρ᾽γὶι κἰπα]68 ἐπὸ ὅγο οὗ (ἢ 
εἶζικ8 οὗ οἀϊδοδιίοη, ἰμ6 ϑοη ογάοσβ {πὸ σαγβ οὗ 
86 οἵἶδἕτοι ἴον οαϊ εδίϊου, δΔηὰ {πὴ6 ΕΔΙΒΟΡ ογοαΐθα 
ἐπα σψατηι ἢ οἵ ἰπ6 ΡΟΟΥΒ [ὉΓ οὐϊβοαίΐοη. 1η- 
ΒΟΡΑΤΒῸΪ6 ἱπ Ὀοΐηρς, ἴμ6 ἰτίυπο αοἀἂ τυΐϊοα Ηἰβ 
ομυτοῖ ; τδδὲ Δ οταθ ἰδθη 8 10 ἴἰο φγοἄισο 
Βοίβτη {ὑπ οτοίη.---ὕὔον, 7. Ἧ 6 ἰο (Π6 8688} ἀπά 
18:8 στη] (Ομάρ. ᾿ἰϊ. 8), 80 ΘΙΕΡΙΟΥ Ὁ βοιΐβ- 
τυδίϊο ομὰβ ἐμαὶ νοὶ ῬῊᾺΒ ραίνοη ἰπϑῦι (0 βυδ- 
ΒοΥΎο ὑπ 6 βΟΘΠΟΓΣΒΙ ροοᾶ οὗ 86 0] Ὀοὰγ Απὰά 
τψο06 ἰο ὑπαὶ ἰ(416 βεογνδηῦ 8 Ὀυγίοα ἢΪδ ἰδίϑηι !.---- 
γεν. 12. Ομ νι δίϑηἀοπι ἱβ ποί 8 οοἰϊοοϊίοη οὗ ἰη- 
ἀἰϊνίάυ] ΟὨτ  ϑυῖδπ ῬΟΥΒΟΏΒ ῈὴΟ ἩνΑἱκ Ὀδδὶἄθ φδοῖ 
οἶον, ΘΔ 6}. ὁπ6 ἴον ᾿ἰἰπιβο} ἰὴ δἰβ οσὰ ΨΑΥ: 
ὨΘΙΓΒΟΥ 8 ἰἴ 8 υπηΐοη οὗἉὨ ΟἸ τ βιΐδὴ γί ο ἀδ, νῖῖο δαγ 
ΔΙΌΪΟΥΔΥΠΥ οὐ τοὶ Δ Υ αϑβοοϊαί θὰ (ἢ ΘΙ βοῖν 5 
δον (μδὺ (ΠΟΥ δα Βοραγδίθὶ Υ Ὀδθοοπιθ ροββοβδβοὰ 
οὗἩ Ο τ διἱδηΐγ. Βαΐ (ΠΘΥ ἅγὸ ἴῃ ἃ βρὶ εἰϊυδὶ αν, 
Ὑἢδὶ (80 ὈΟΟΥ͂ 18 1} ἃ ὨδίαγΑΙ ΝΔΥ ; ---ὍὯ6 ὙΠῸ0]6 
σοηπίϑιϊηςς οὗ ΤΩΔΗΥ Ῥδτίϑ [πδὶ οχίδί 70. δδοὴ 
οὐδόν, δηα βυϊϑὶδὲ ἱπτουρη δαοἢ οἰ ον. 

Βσοτη:--- Υυ. 1δ--28. ““Ουν κίἰπὰ στγϑαῖοσν πδὶἢ 
οὔεοί4}}} γνουϊ θὰ ἐμαὶ ποῦ δῃουϊά 6 Ὧ0 
δΒοιίδπιν ἴῃ ΟἿΤ παίατα] Ὀοάγ, Ὀυὶ Ηφ δΔ8 70. ψνευΐὶβο 
ΤΟΔΒΟῺΒ δ66ῃ ρορά ἰο πιαϊχα {(γ8} οὐἁὨ (ἢ} 6 πιο ὉΘΓΒ 
οὗ (86 πιγβιϊσαὶ Ὀοὰγ οὗἩ Ομ γίβὲ ἴῃ (8 γοθρϑοί 
δηα του (ἢ 6 ΣΟΙ ΔΙ Πἀ6᾽ οὗ ΟΥΤΟΡ Δ βίῃ ἴῃ σϑδὶ 
Ομ γί διΐδηβ. ἱπγουρσῃ {89 ἱπίγυβίου οὗὁὨ Βγροονῖ 65 
δηὰ {ἰΠ0 ἀριἰᾶο68 οὗ {Π|ὸ ΘΏΘΙΗΥ ; ΤΩΔΏΥ ἀἰθαγδοοῦα)] 
δηὰ Ἰλιμθπί Ὁ16 αἰ  ΒΊΟΏΒ 8.}}} ργουαὶ, τῆ οἢ τη 6 
μου] ΡΓΔῪ ἀραϊηδὶ δηὰ οηάδανον ἰο 868) (ο 

(16 υἱτηοϑὲ οὗἩ ΘΌῸΡ ῬΟΝΟΣ δηρὰ ἩΪΐδλ ΡΟΣ ΒΟΥ ΟΣ Κ᾽ 
ΘΔΤΉΘΒΙΠ685᾽]. 

ΥΈΒΒ. 1-11, Ῥογίοορο 0 {86 Βογϑιῃ βδυπάδλγ 
αἴλον Τυϊηΐϊγ. 716 οῖν ϑρύνεξ ὦ ἐλ ̓ ἀἰφλεδῖ 97 αἰὦ 
Θοῦ᾽ε σίδϊε: 1. ἴηω Ἡπωροὶ, Ὀοσδαδο ἴδ ἔοδη- 
ἰδΐη οὗὁὨ 411 ἐριιὸ 1ἰ{6" ὃ. ἴον νἱμουὶ Ἡΐπι, τδῃ 18 
ἔδυ ὕγοπι 60, δ εἶλτο οἵ {1:0 6Υ]}] βρὶτιϊ (νοσ. 2) : 
Ὁ. ἑβτουαχὰ Ηΐη), δὴ ἢνδὶ ἸΘΑΓῚΒ ἰ0 Ὀοϊέονο ἐδ 
Οπνὶδί δῃᾶ ἰο νογδδὲρ Ηΐπ (γεσ. ὃ). 2. Τσγουκβ 
Ηΐδ ναγιϊσυϊαν ορογδλίΐοηϑ; ἃ. Ηο 18 (89 σδδο 
ἐπαὺ ϑυουυ πίη δοσνο5 ΤῸΣ ΟἿδ οπά, οἱζξ., (89 
βἴοτγ οὗ αοἀ δβηά {86 βοϊ γαίῃ οὗ ωϑῃ (νυ. 4--); 
Ὁ. δ δΔιΎΔΚΟΙΒ ἰμδὸ οἰΐι5 δηὰ ῬΟΝΟΣΘ γοδάληρς 
ἴῃ δδοῖλ ἱπάϊνἑ αὶ, δπὰ βδηοίδεβ ἐμόσα (τνοσ. 11}. 
7λε τιαηὑϊθοίαίίοπϑ 9.7 ἐλ6 Ηοἷὶν ϑρισὶἐ ἐπ ἰλ6 λδαγῶ 
οὔ πδι: 1. Τὰ ΚΟΏΘΓΑΙ, ὈΥ͂ τοροβογδίίου δηὰ σϑ- 
ποναῖ; 8. ἐἑαταΐηκ ἔχοι βίη δα ἸἀοἸ δίσυ ; "Ὁ. ξυ ΣΏ- 
ἰὴ ἰο Ομ σίοὶ. 2. ἴὰ μαγίϊουϊαυ, Ὁν ἱπυρατίίως 
ΥΔΥΪΘῸΒ ῬΟΎΘΥΒ [ὉΣ ἰδ 586 οὗ ἰμ9 Οἰιγιδίδη 
σὨυΤΟῖ ; 8. Ηο ΔΡΟΌΒΟΒ δρίστὶτυ8] δβοιϊνιν ; Ὁ. 
Ηδ ἀδορίφηαίθβ ϑδοῦ ὁπ6 ἰοὸ δὶ οἷἶἑοο; ο. 6 
ταδῖσοβ ϑδοῖ. 00ὴ9 ΔῈ ἱπβιγυϊηοηί οὗ αἀοα: ἀ. τοῖ- 
ἄογβ πἶπι 8 Ὀϊοδοίηβς ἰο [6 σοπργοραίί οι. --- 
γν. 12-81. ΤᾺ. ρμενγζεο ὠπὶν 9. ΟἈτιδίϊαπα ἐδ 
σνονπαεοα ἐπ Ολτγίεί, απὰ ἰε Ἀνγεθεγυδά ἑλτουσὰ Πα. 
ΤῊὴ6 ΘΠ υΣΟΝ ἰβ 8 δρί γἰϊυδὶ Ὀοάγν: 1. Οη6 νδοῖς 
ἸκῸ {89 Ὀοάγ; 2. Ῥεσνδαάεὰ ΌὈγ ἰδ ϑρὶ γὶϊ οὗ ἐὲα 
Ηξεδα, 85 ἰδ ὈΟΑΥ͂ ἰβ ΌΥ ο.)8 ἰνΐηρ ΡΟΝΟΡ; 8. 
Ὀἰνοσϑὶὶ οὗ ΡΟΟΣΒ δηα [υποίίοηδ, 85 οὗ σωϑζὰ- 
ὍΟΓΒ; 4. ΑἹ] βουυΐῃςξς 0Π6 48 8]} ΘΙ 0.8 ὙΟΥΪΚ 
ἰονγαγὰ οὔθ οδ᾽οσῖ; ὅ. Μαυίυα!]) ἱπραχίίης οὗ 86 
Ρονογα οἵὨ Ἰ᾿ἰΐα,---οὐϊδοδίίοι, (1 66}1}),---οοπίδηι- 
Ὠδίΐοι, (ἀϊ50889) ; [πὸ Ἰογθ ϑδουηὰ Ὀ]οοὰ ἱπ ἰδμ6 
Ταοϑὲ, (8 ΒΠΙΟΥΘ ΥΟΘΑΥ͂ μοδ πρ οὗ (μ6 εἷοὶς ; 6. 
Οοιὐϊηδίζου, οΥΘ ΤῸΣ ρδτίϊσυϊαν οΟὈοοίβ, δοοὶθ- 
(65, Ὁγοιοσβοοάβ, τπὶοὴ ΤΑΥ͂ ποῖ, ΒΟΤΤΕΨΟΣ, 
ΒΘΥΟΣ ἰποιηδοῖνϑν χουν δαοῖ Οἰποσ, Ὀὰπΐ τῦδὲ γ6- 
τοδίῃ υπίἰοἃ ἱῃ 006 ἬΠΟ]6,--- δαρέϊδι δπὰ (δ 9 
ον ϑιρρεον, ἰᾺ}9 τλϑδῃβ οὗ υπίομ, ἰποὶν οἰδοῖθπς 
ρυϊποῖρ]θ, ιν6 ϑρίτίι. --- ΝΟ ΠΟΥ οἰ 688 ΠΟΥ ΘΧ- 
δἰιθ πη 688 οὗἉ  βἰδ1 οη γοϊθαβος ἔλοῦι ΟὈἸ διό (ο 116 
οδυτοῖι. ΕὙΘΡῪ Ἰορχίἑτηδίθ πὰ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ Οδ᾽ ληςς 
ΟΣ Β.Β 8 ΤΌ ΌΟΥ Οὗ {8.6 ΒΒΠΙΦ; ἢ ΒΟΥΓΣΥ ποίϊοῃ ἰδ ἐξ 
ἰο (δίπκ οὗ πὶ μάταν οὨοβο]Γ ὑπᾶον δοσίδὲαι 
ρΡγοϊοχίδ ἔγοια ἰδ κὶδρ ρασὶ ἰπ ἰδὈουϊπρ [0 1.8 ν}]- 
[876.--- ΑἸ] ἴοτὸ 8 ΒΟΥ ΥἱοΘ, ᾿ἰνὶης [ῸΓ οἰἰοσα. Τα 
ΓΘ. ΒΌΡΡΟΘΘΒ τηδηΐο] ἀΠ988 ; τὶ πους πδΔη}101ἀ- 
Π658 ἰδαγὸ ἰδ πο δοοίοίγ, ὑπ6 ὙΟΣΥ Θβϑθποθ οὗ 
ἩΔΙΟΘΩ ἰδ 180 υπίου οὗ ἰδ τ δη το] [ὉΓ 056 οδπὰ. 
ΒαΣς ὁδοὴ} οὔθ βδουϊὰ Ὀ6 διὰ ἀο, ἐμαὶ αοα δα 
οΡάαϊηοά : ἰο 660 ὁη6 88 Ηο δρροϊπιοὰ δ εἱ8 Ρο- 
δἰ ἰΐο δὰ οδ] ες δὰ δοιϊυϊν δηὰ πόοσῖῆ. Νὸ 
ὁΠ8 ρϑοβογίδοδα ἰο Ηἰπι δυσί. [οὶ οδοὶβ. 026 ΟὨΪΥ 
Ἰολτη νϑδὶ αοὰἂ νν1}}5 οὐ δἷπι. Ηθ ὙδΒο ἰβ ἀϊ- 
βαϊἱβδοὰ στ (πΐ8 ἀστηροπιθηξ, αὐδργοὶδ πιὰ 
Θοά. Τὸ κἸΟΥΥ οὗὨ οδοῖὶ 056 οοῃβὶβίὶβ ἰὼ Ὀθῖῃ 
ἐμοὺ ὸ7 τίου αοὰἀ ια8 δα)]οὰ, ϑπάονοὰ, 
δγοδαϊδὰ μπἰπ).--- ὙΠ που ὁ σα σίϑίν οἵ θη ῦογα, ἰδ 
Ὀοὰγ πουϊά Ὁθ ὁ. ἤοτπι)]688 ᾿υ}Ρ.---ΝῸ Τϑι 0 Ὁ 
δου (ἰ ες ἰδαὲὶ Βο δἰϑπὰβ ἱπ η0 ποοὰ οὗ δὸ- 
οἰ δον.- -τἩ 9 τησία4] ἰπδυθηοο οὗὅὨ ἰμ0 τιϑ Ὀ6 τ 18 
στουπάοά προ (86 τροδὲ ἰπιϊπιδίο δυμρδίδγ. 
ΤῊ 16 οἵ 6 Οπεϊβιΐδη σμασοῦ βουϊὰ 6 8 Φο"- 
βίδηϊ βρί ταδὶ ἰηἰϑγοοῦγεθ, 6 οἰγουϊαίομ οὗ δρὶγ- 
ἰΐμα] Ὀ]Ϊοοὰ. ΤῊΘ τότ ἰηἰξιπδίο ἰμἷο μα] ρμᾶγ- 
υἱοϊραιϊοι 'δ, 86 τθῶογθ ρογίοοὶ ἰμὸ ᾿76 διὰ 
δουπάποββδ οὔ ἐμ πβοὶῖε. ϑουϊά δἰαφηδίϊου ο0- 
ΘΌΓ, ἰ89 τ 80] βδυδογβ. ἘλΟΝ ῬΟΥΒΟῸ οδῃ ὉΘ ΟὨΪ 
οὔθ ἰπίηξ, δηὰ ββουἹ]ὰ ἱδβογοίοτο ποί ἀδϑὶγθ [0 
δεν δῃοίμον οὔἶοος.--- Το οδῖοθ, ποὶ ονϑὰ ἰμβουσὰ 
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Ὧ δ ἐδ Βἱσποδί, σίνοα πὸ οἷαῖτι ἰο βαϊναίΐου. 
Οογ ἰμ6 δϑβοϊυίο σι, ἐμοὺ οὗ Ἰονϑ, οὗ ἐμ ρβυγθ 
μοασὶ οἤϑιγοβ 18. Τὸ τηοβὺ ὀχοο θη ΑΥ̓͂ 8 
πο ἰΠ8ὲ ὙΠ1ΟΒ Ἰοαάβ ἰο οἰογῃδὶ Ὀγοίογιηθηϊ, Ὀαὶ 
ἐδ Ἡ ΠΟ} ρῖνοϑ {86 Βἰσμοδὶ γα] ἰο (89 Ἀοδτί. 
[ΒλἈτ 88, ὅϑαγν. ---΄ὴῆτν, 1-11, Ζ77.6 διοοδίπσε 

σοογα. ἤσοπι ἐλὲ οογεπιμπίοη, πὰ Οὐτίδί, 1. Τὶ ἀο- 
Ἰΐνοῦβ 8 ἴσοια πὸ ἀππ ἰΔ01]8 πιο ὁ Βογνο. 
Π. ΤῊ15 10 δοσοιῃρ } 88:68 ἱΒΤΟΌΣΒ 86 ὑπὶ οὗἩ 89 
ϑρίσ!ι---ι ἢ, 111., ἰοδο68 Ὁ8 ἰο βοσῦυθ ἴῃ ὑἐδ6 
πιδῸ ΠΟ] γι655 οὐὗὁἨ ΟΌΥ μἰθ, ΟὗἶοοΒ δηα ῬΟΜΟΓΕ---- 
ΙΥ., (86 οὔθ 1οτά Φ 6808 Ομ τἶδὲ. 

ΒουτΗ:--τΚΓΝἾΣ. 4. Τἀε Ολειδέαη Ῥεπίδοοδί, οὐ (ὧς 
ἐοίοπη αὐ μείοη 97 ἰλ6 Ἡοῖψν Οδλοεὶ ἐπ ἐλά δευεταὶ φιΐ- 
τασιίους σὶΓ5 σοπ εγτοα ὑροη ἰλὲ Αροϑδίϊδα απὰ ἢτεὶί 
Ολρνίαπε. 1. Βαϊ ἰμοβο σία σοσο. 11. αὶ 
'6 ἱπιρογτοα δη ἰο Ὀ6 απάἀοτπίοοα Υ ἱμποὶν ἀἶγνοσ- 
εἶἴἰιγ. 1. Τὸ ἱποϊαάοβ ναγϊοῖγ. 2. 1 ὀχοϊνθ8 
οσπέγαγοείγ. ΠῚ. δι δύο μ9 ΘομαοαΌ 68 668 οΥ̓͂ 
(18 οπιδηαίοη οὗἨ ΒῸ ΣΙΔΩΥ δηὰ αἰβογοπὶ καἰ 5 
ἴροπι ὁπ6 δη ἃ ὑπὸ βαπὶθ Ξρίτὶ(ί. 1. Ἧ6 ἰηἴοσ (89 
ἀεῖγ οὗ (9 Ηογ αῃοβί. 2. ἯΤΟ ἰπΐοσ (6 ἀν 
οἵ Βυπι}"γ ἢπ δοῖπθ, δα οοηἰοαἰτηθηΐ ἱπ Οἰ ΒΕ ΓΒ. 
ἃ. Ἧϑ δδύθ ᾿οο 8 ἰουομδίομο [ὉΣ ἰδ ἰγίαὶ οὗ 
ερϊτι, 
ΒΟΒΕΒΊΒΟΝ :--7Τὴε ἀϊερεπδαίοπ 9,7 ἰδὲ δρίντί. 

1, ϑρί για] ρἱ 8 σοπήογγοὰ οὐ ἱπάϊν 0418. 1. 
Ναί γ8]---ἰ, 6., 1086 ὀαρδοΐιϊοβ οὐ ρί 4 }}} ἔουπὰ 
ἷπ Βυπηδη παίυγο οἷοναίοα δηά δηϊαυχοαὰ Ὀγ [110 
εἴν οὐὗἡὁἨ (86 Ηρίτῖ. 2. βυροτπηδίυγμ!---Ὃ, σ., εἶτ 
οἵ ἰοῆφσιιοεβ δῃὰ οὗ Ῥγορβθου. Οδϑ. 1. Τμδ πὶ ρὃ- 
ξπὶ οὗ (8686 ποὶ δοσοιιρϑηϊθα τὶ δῥὶ εἰ 8] ἔα }0- 
Ἰεβθθθδθ. 2. ΤΏοδα ΠίκθΟΡ ἴῃ ΟὯΘ Β0η80 ΨΟΓΘ 
ἸΟΤΟΡ ἴῃ δποίμοσ. 11. πὸ ϑρ για] ΤὨΣΥ οὗ (86 
εἰυγοὶ.----ὁ (0 Β81η6 80 1γ11." 1. Α1} Γϑδ]ὶ πὶ ν 
δ πιδηϊοΪὰ, 2. ΑἹ} ἐξούπο ὉΒΙ ἷβ Βρίγιϊαδὶ, ποί 
ἴοττιδὶ --- ποΐ βδίῃθῃθδθ, Ὀυὺ ΟΟΙΏΡΙοχὶγ. ὅ. 
Νοπὸ Ὀυὶΐ 8, Βρ  γἰϊ8] ὈΠΙΓΥ 68 γοῦστο (6 
γἱσιίθ ὈοΓἢ οὗ ἰῆ6 ἱπάϊνϊἀυ)]) δπὰ {πὸ σμυγοῆ. 
4, Το βαοποιϊίυ οὐὔἩ ἐμ ἱπάϊν ἄυα] ομδυδοίοσ σο- 
δροοϊοα. 

θνεν-:-- ον. 11. ἈΠΝπιδίεγίαΐ ἐπαοιογπεηίξ ἰλά 
τοὶ οΓ τλε Ἡοῖν δρσί. 1. Ουὖυν Τογὰ Βα ῥσο- 
πἰδεὰ ἰο 6 ῥγοϑοπὶ ἩΣΠᾺ Ηΐ8 ΘΠ αΤΟΝ ὑπο ὑμ6 
ἐπὲ οὗ ἐπ νου], 11. Ηδ ἐβ (8 Ῥγθδδοὶ ὑτὶη- 
ΟΡΔΙΥ δηὰ Γππαἀδιηθηίδ}ν Ὁγ Ηἶἱβ ρὶτῖῖι. ΠΙ. 
ΤὨΪ9 ρσόδοηοο οὗ ἐμ β 0 ̓ν] 18 Ῥγοπιὶδοα δηὰ ρίνυθῃ 
ὉΥ δὴ ουου δδίΐπρ σογοπαπὶ. ΙΥῸ Ηθηοθ [86 τηϊ- 
ΗἰδίγΥ οὗἩ 1:6 ΟὍΒΡΟΙ 8 “186 τὰ ΐ ἸΒέΡ οὗ (Π6 δ» ῖ- 
τ! Ὁ, ΤῊΘ ὥΌΠ6ΓΒῚ] οπμὰ ὙὮΥ πὸ Κ' δ ἱγὶς 18 
ἰδπ Ῥτοιηΐβοὰά. ΨΊΙ. Ῥδυι 60}ΔΥ Ῥτοοῦ οὗὁἩ ἐδπθ 
Ῥτοροσίεΐου ἰμαὺ ἰμ9 ΒΟΥ Οαδοϑὶ ἐμπ8 Ῥγοιιϊδοί, 

260ὅ 

Βοηξ, δῃὰ ρίνοῃη, ἀοίϊβ ΤὈΓἾΘΉ τοϊηϊδίθσε τὶ ἢ 
Βρ᾿ γι. 4] ΔΌΣ 1168 ἱπ 80 ἀἰδομοῦμβο οὗἉ (Π 6] ν οὐῖς. 
ὙΙ1. ϑρί ναὶ οαἱδβ 85 Ὀοδίονοα ππὶο ἰμὲ8 οπὰ 
ΔΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ΤῸΥ ἰΐ, ΥὙΙ1.. Τα ἰμ6Γ6 18. ἃ σο- 
τὰ] σαι. οὗ βρὶ 8] ΣἹ ΔΒ ἴῃ χοβροὶ οὐ ἀϊ δ πο ο8 
βυρρονγίοα ΟΥ̓ ὈΧΡΟΣΘΠσ6. γαο. Οδε. 1. Τὴ 
ἘΠΙΉ ἰΘίΎΥ οὗ (80 ροΒροὶ τηοδὺ οὐ γέοειἐ ταὶ δ  γδιίος, 
δη ρτοδί 88 ἀϊδίου]. 2. Α σίοτίομδ ΜοΥὶς. 8. 
Τ8ὸ ΟἿΪΥ εὐ δοίμαξ ταὶ ἰδίγγ. 

ΒΑΧΤΕΕΒ:--- ὅν. 12. 7λείγιο Οαἰλοϊές απα (αἰλοῖῖς 
Ολωγνοΐ ἀεεοτίδοά. Ὁοοῖ. Τ πὸ τππῖ τ γ98] σατο ῖ Ὀεΐπς 
189 ὈΟοὰγ οὗ Ομνἰβί, 8 θὰαΐ οπθ, δπὰ 4}} (σὰς (ἢ σἾ8- 
υἱδ8 δ΄ ΤΠ ΘΙΆΒΟΥΒ Οὗ ἩΙΘἢ ἐΐ ἀοιἢ Θομδἰδὶ. 1. Ὠϊ- 
ΥΘΥΒΊΓΥ οὗ ΘΙ ὈΘΥΒΕΪΡ 88 ἰο, 1. Αζο, ΟΥ ϑίαπαϊης πῃ 
Ομ γῖδὶ. 2. βιγοηψίῃ. 8, ΑἸδϊ8. 4. Μοπηίδ) σοσω- 
Ρἰοχίοη. ὅ. ϑρι γα 8] μοαὰ. 6. ὕβοΐαϊμοβθ. 7. 
Οἶδα. 8. Ἐπωρ]ογιηθηῖ. 9. 1110 ἰο ὈῸ Ἰονεὰ 
δηά ποῃογοὰ. 10. ΟἿΟΣ. 11. ΤῊΟ υπὶὶν οὗ ἐβὸ 
ΤΟΙ ΘΥΒΩΪΡ. 1. ΑἹ] βδνὸ οὔα αοἀ 6 δίδου. 
2. Αμὰ οὔθ Ηορδα διηὰ βαυΐουσ 9 6808 Ομ γῖβί, 8, 
Οηθ Ηοΐγ Ομοβὶ ἀνθ] ἴῃ, ᾿ΠἸυτπδιΐης πὰ 
βαηο γίηρ ἱποπι. 4. Οπὸ ρῥυϊποὶραὶ, υἹεϊτηδῖο 
ομὰ. ὅ. ἿΝ ἔοβροὶ. 6. Ομῃ8 Κἰίμὰ οἵ ἔα. 7. 
Οπὸ ΠΟῪ ἈΟΙΥ Ἠδίυσο. 8. ΤΏ6 βαῖὴηθ οὈ᾽δοίβ οὗ 
δἰοοϊζου, διὰ ἰδ βδῖὴο οἰοοίϊΐοῃϑ. 9. Ομ συ]6 
οΥ ἴα. 10. Οπθ δηὰ ἰμ9 βϑ)8δ οουοῃϑδηί. 1]. 
ΤῊ βδζὴθ ᾿βϑίσυσηθηίαὶ Του 6 Υ8 οὗὨ ΒΒ 7 1 ἢ Ὁ π- 
ἂδν ΘΟ γσὶϑί. 12. ΜοιΟΣΒαΐ ἴῃ ἴη6 Ὀοάγ. 18, 
Ηαδίτπ4}] ἸονΘ ἰ0 ΘΥΟΥΥ Οἶ ΠΟΥ ἸΠΘΙΏΌΟΥ. 14. 80Ρ6- 
οἶδ] Ἰονο ἰο ὑπὸ 8019 ὈΟΑΥ͂ οὗ ἐμ Οδυγοι, 16. 
ϑ'ρϑοῖδὶ Ἰου ἰονδυὰβ ὑ6 ΠΟΌΪΟΥ δογὶ οὗ σωϑιῃ Ὀ6ΥΒ. 
16, ΑΒ ἱπνναγὰ ἱμποϊϊηδίίου ἰο μοϊὰ οοιχπηιπίοῃ 
τὶ Γ6]Π1ΟὙ-ἸΩΘ ἸΏ ΌΕΥΤΕ, 80 7187 85 {6} δ. ἀϊβοοσῃρὰ 
ἰο ὈΘ ΤΟΙ ΌΟΙΒ ἱπάοοα. 17. Απ ἱπιννατὰ ᾿ἱπο]ϊπα- 
(108 ΓὉΓ ἐμ: 8 Ἰη68η8 οὗ 5τῶοθῚ. 18. ΤῊ βδῆιθ ΒΟΥ 
εἰαρϊογιηθηῦ. 19. ΑὮ Ἰηνατὰ ΘΗΤΥ ἰὸ ΔΒ δί ἰκ 
ἀραιγυοίνο ἰο ἐἰ86}7 οὐ ἰο [86 θοᾶγ. α. ἰο Βἷῃ ἴῃ 
ἔοπογα); ὁ. ἰο 411 Κπόονῃ Βῃ ἰἱῃ ῬΑΥ( ΘΌΪΔΥ ; ς, 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰο ἀϊν᾽βίοηβ, ἀϊδίγδοῖ 0η8, δὰ αἰτηϊηυ- 
{10Π8 οὗἨ {86 σδσοι. 20, ΤῊ Βδ1ὴ 9 ΓΟ οὗ ΡΊΟΣΥ, 
80 Βϑδιὴ0 Ὀϊοδθοὰ οα, ἐπο βδηιο 66]68ι14] Φ σὺ 88" 
16π|, ὑπ ββπιθ ΒΟΥυΐΪ 668 οὗ 0 δῃὰ ῥσαΐϊβο. ΑΡῃ]:- 
οδίΐοη : 1. ἴο (086 ὙῈῸ ἀθὴγ (86 ΥΟΥῪ Ὀοΐης οὗ 
0 Οδἰμοῖϊϊο Ομυσο;Β. 2. Τὸ ἰβοῖθ ὙΠῸ 816 Ρ67- 
Ῥὶοχϑᾶ ἰὸ ΚΠοῊῪ ὙᾺΙΟΘὮ 18 (6 ομυγο. 8. Τὸ 119 
ΒΟΩΥΘΥΆΙ 8008 ἐμαὶ τ ου]ὰ ΔρΡγορυὶδίθ ἐδ 6 ΘΒ ΣΟ ἢ 
ἴο ὑποιηβοῖνο8 ΟὨΪγ. 4. Τὸ 16 Ῥδρίβίβ ἐμαὶ 88}ς 
ῸΣ 8 φτοοῦ οὗἩ {μ6 οοπίϊηυδα Υἱβ᾽ ὉΠ ΠἡΥ οὗ οὐ Ὁ 
συ τοῦ, δπὰ τ ογο Σὺ ττδβ Ὀοΐοσο Γυΐ 6 Ὁ. 

ΜΈΤΙΨΙΙΣΕ :-ττε  οΣ, 21. 7Τλο ἰθαεί 4 εεγυῖοε (0 1Ὺ9 
9τεαίεε]. 

2. πο πιοαδτσχϑ οὗ 86 υγοσί ἢ δ ἃ 896 στο] οὗ ἴ80 υ59 οὗ ἴδο κἰΐϊα; Ἰονο, ἐϊ σσοσὶδ (νον. 
186.), βδῖασο (νοσ. 48.), απιᾶ οἴϑσῃ δὶ ἀυσαίίου, ἰὼ οοὨῖσαδι τ ἴ[μ6 ἰσαμαὶθηξ 
εἰἴϊα (νοσ. 8 8... 

πάρτε ΧΙΠ. 1--18. 

ΤΒΟΌΡὮ 1 πρϑαὶς σῖῖἢ ἐθα ὑοηρτι68 οὗ θη πὰ οὗἉ δῃρεῖβ, δῃηὰ μαᾶνθ ποὺ οῃαυ!ν [Πον6, 
2 ἀγάπην], 1 διι Ὀϑοοηθ [μᾶῦὸ ὈθΟΟμΔΘ, γέγονα] 48 βουῃάϊης, Ὀγαβθ, Οὐ 8. {ϊπκ]ηρ [οἰαῦ" 



ἐδ ἸῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΒΕ ΤῸ ΤΗῈῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

32. ἰογίηρ, ἀλαλάζον] ογῶθαὶ. Αβὰ ἐδβουσῇ 1 δνὸ {λε σὐῇ ο77 Ῥσόρθθου, δὰ πηάἀογείδηὰ 
8}] τηγδβίοτίοδ, δηὰ 4}} πον ίθᾶρθ; δῃὰ βουνὰ 1 μανθ 4}} ἴα, δοὸ ἐμδι 1 οοπ]ὰ τϑῦιουθ 

ὃ τοοπηίϊδίηβ, δηα μᾶνθ ποῦ ΘὨΔΓΠΥ [1ονϑ, ἀγάπην], 1 δι ποίην. Απάὰ ὑδουρᾷ ἴ ὈαΒΙΟΝ 
8}} ΠΥ ρΟΟάΒ ἰο δὰ ἐΐε ροοῦ [πᾶν ἔδα ουὔΐ (1π ΤΠΟΓΒ6Ϊ8) 811 τ ροοὰβ, ψωμίσω πάντα 
τὰ ὑπίρχοντα]. δῃὰ ὑδπουρσᾷ 1 ργῖνο [Πᾶν Δα] γογοὰ πρ, παραδῶ] τὴῦ ὈΟΑΥ͂ ἴο Ὀ6 δυτηοῖ, 

4 δηὰ ἢᾶνθ ποῦ ΟΠΔΥΪΥ, 0 ῥτοβίθι τὴ6 ποι βίης. ΟἾΑΓΙΥ βαβογοί Ἰοηρ, απὰ ἴδ Κιηά; 
ΟἸΔΥΪΥ θην Θ ἢ ποῦ ; ΟΠ Ὺ σνϑαηίθι ηοῦ 1561} [8 θνοίδι ἠοί ἰ(86]} οὔ, περπερεύεται], 

ὅ 18 υοὐ ρυδοά ὑρ, οί πο ὈθθαΥθ 1:86} πΏΒΘΟΘΏΪΥ, βϑοίκοίδ ποῦ ΒΓ ΟΥΤΙ, 18 ἢοὺ ΘΑΒΠΥ 
Ῥτονοκοὰ [πο ξοα ὉΡ ἴ0 δηρεσ, παροξύνεται], (Β᾽ κοῦ ἃ ὯΟ 601] [π|ϑῖκθ8 πὸ δοοουπῖ οὗ 

6 {8 61], λογίζεται τὸ χαχόν] ; Βα) οἰοοίἢ ποῦ ἰῃ [δ (86, ἐπὶ τῷ ᾿πἰααΣγ, Ὀαὺ το)οϊοοιἢ ἴῃ 
1 [αἹοὺρς νίι, συγχαέρει (86 ἐσα(ἢ ; Βοασγοίι [ρυ8 ἂρ πιὰ, στέγει] 411 (Βίηρ, Ὀ6] ονοίἢ 
8 4} ὑπίηρβ, Βορϑῦδ 411 (Βῖηρβ, δῃἀατοὶ ἢ 8}} ἑὨϊηρβ. ΟἸΒΑΥΥ πόνο 816 0}} [{8}18 δτ ΔΎ, 

ἐχπίπτει] 2 συ τ θοῖμοῦ ἐλεγο δὲ Ῥγορῇθο168, ὑΠΘΥ 888}} {81} [οοῖαα 0 πουρβῖ, χαταργη- 
ϑήσονται); ἩΒοίδοΡ ἐλεγὸ δὲ ἰοῦσαρδ, ὑμ6 0 8.41} οθδ80; Ὑθοῖμοσ {λέγ δὲ Κηοπ]θαρα, 

9 10 58}8}} νδῃ θα ΔΥΓΔῪ [ὁ0π|60 (0 πουρθύ, χαταργηϑήσεται]. Εοχ' 6 ΚΠΟῪ ἴῃ ρατί, δπὰ τ 
10 ῬΓΟΡΩΒΥ͂ ἰῃ ρασύ. Βυῦ σοι {παὺ ΜΟΙ 18 ρογίθοῦ '8 Θοτιθ, ὑπ6π [οηι. {Π6}] ὑπαὺ σι ἰοὶ 
11 15 ἴῃ ραγύ 88}8}} 6 ἀοῇθ ΔΎΔΥ [οοτη9 ἴ0 πουρῇί, χαταργηϑήσεται. Π ὨΘα 1 τγὰβ ἃ οδὶἹὰ, 

1 ϑρ8ΚΘ 88 ἃ οὗ], 1 ππαογβίοοα ΓΟ το ἐφρόνουν] 88 ἃ 611,1 ἐπουρλῖ [τϑαϑοηϑᾶ, 
ἐλογιζόμην] 88 ἃ οἰ] ὰ : αὶ [οῆϊ. 

ἐέπτρουν, 
ἴῃ ρμαγύ; 

07 ψ ἤθη 1 Ὀθοδιηθ ἃ τηδη, 1 Ῥυὺ ΔΎΔΥ [Ὀτουρδῦ ἴ0 
12 πουρβμί, χατύργηχα] 61] ἰδὲ (ΒῖηρΒ. ΕῸΣ ΠΟῪ Νὰ 866 ὑβτουρἢ 8 ρ͵488 

ἀδειν [ἴπ δὴ ϑηΐριηδ, ἐν αἰνίγματι]; Ὀυῦ ΧΓὉΒ6ὴ ἴδοο ἴ0 
αὖ {πθῃ 88}|}8}} 1 Κπον [{Ὁ]}ΥῸ Κηον, ἐπιγνώσομαι ΘγΘ 88 αἰϑὸ 1 δχ ἰζονῃ 

[88 ὉΥ 8 υΐγτου, δι 
Ὧ66: ΠΟῪ ὦ ΚΟΥ͂ 

18 [ν8 {}}} πον, ἐπεγνώσϑην] ΑἸά ΠΟΥ͂ δ ἀδὴ ἢ}! ἈΠ, ὮΟΡΘ, ομδυιγ, ὑ686 ἰὮγοο ; 
Ῥυὺ {86 ρτοαύθδὑ οὗἉ [ρτϑδίθυ διηοῃβ, μείζων τούτων] {8686 15 ΟΠ ΑΙ. 

1 Ψον. 8..-ο σα. 88 
δαείαϊποὶ ΟὨἹΥ ὃν Β. (Μαϊ), 

μίζω, Ὀπὲ ἢ ορροκίίοῃ ἕο ἰ;δ τηοαὶ ἀθοίδῖ το δ πον ἶοθ. ὁ ΕἸεονν ἤοστῃ Γψωμίν 
“ Β0Π16 ΘΌΓΒίγοα, δὰ δῦιαδο. (ῬᾺγ.). ΤῊ οο]]οφυΐαὶ 80 οὗ ὑμέτος Ῥτοσοιὶ ἴον [89 δι). Αοε. 

γὐδλίμρι τὰ ἰῃ ἔδο δῖον ἀγθεκ, δ ἰ6 σοϊος [ἢ ἃ δἰ παν ἔογτα ἰῃ ἀρ λυ θαυὶ τ οουἹὰ Βαράϊγ δυο ὕϑθοη δ᾽ ονσθὰ υν Ῥβῃὶ. 
ι ἸΏΔΥ ἮὮΔΥΘ ΘΟ0ΠΙΘ ἰπίο ἴΠ6 ἴοχὶ ἔγοπ ἴδιο εἰπιί δ΄ ργοηυποίδιίοη ἴῃ ἃ 

8 γον, 8.-.--ββοπιο οά ΜΒ3. (δὰ ἩΐῈ [ἢ 91πὲ Δατοθθ 
ονοῦ, 8π|9 τού τὰ τοὺ 
Βιοουνῦ. ΔΏ 
ἜΠΟΣ ἘΔα κοῦ (διιν. Το κου γίσεμει 
τοῦς Μ αὶ μδ5 κανχήσομαι), Βίηε!!., Αοἴδ., 

πιουῃάε, κα 

Ζαοναμῆ) δνὸ καυχήσωμαι. 
. 800 χορ. ποῖρθ. [ον 189 τοϑύ!ης καυθήσωμαι͵ μι τὴ 

οὐ ἀειοογίλ, 

ιἰο.- Ο.Ο ΡΕΕῪ1 
Ἐηὸ οὐάδῃοθ ἴῃ [8 ἴλνουν ἰδ ποῖ, μον» 
ἰ6 αἰτϑῶ ἰὼ ἴ:6 θο. δυὰ ἘΡμ μμω ΌΥ 

Ει- ὙΟ0 δνο Ὁ. Ε΄. ἃ ΒύυμηῦΟΣ οὗ τογβίοῃϑ, ΟἿ γγε., Τποοάξ., ϑεγοσαὶ 
ἢ ἢ ἈΝΨΕΡ διγο ἰμαὶ ουθὴ ζαςλιιαην ἦμοα ΝῚ 
νι. (4.8.), Ερηγ., δογοπῖθ (Ἠὦἃ0 τοζοδεῖκο ἰμαὶ δ οΠρ' (Π9 γϑονο ἐπο οορίοδ 

ἐΠοτ, δῃὰ ἐμαὶ δπιοὴς 6 1Δι 9 Δ ΟΥΓΟΓ δα οτορί ἴῃ ΟἿ δοουυπὶ οὔ ἰδ τοδοϑι Ὀϊβηοο Ὀοϊνεθοῦ κα 
» 5008 ἢ δὴ δά ἀϊείου ἴο πᾶ ῖκο ργοσηϊηϑηΐϊ ἴδ 6 Ῥοβδί ὉΠ Ὴ  ἐμπα|Ὲὶ δυςἢ δδοοσίἤοοϑα πιίχϊ θ6 ἰ τὰς 

ΠΟῪ κἰγθῦ 0) 6 δδνὸ Α. Β. 

μαι διὰ κανχήσωμαι. 
οι 
Ἰογτηιοά ψίϊπουῖ ἰοΥϑ, δηὰ ἴο δυοίά {πὸ οὈοοξίἝου ἐμαὶ τδχίγγάομιβ ὈῪ 5.0 ἬΤΕΓΟ ΑἸσηοθὲ ὨΠΊ ΠΟΤΕ ἰὴ ὃ6 Αροβι]θ᾽ 8 {{πη0. ΤΌΘ 
Βυ}!. Εαϊυγο 88, ΒΟΎΘΥΘΡ, 8 ὑΑυ θα γίϑγη ὙΠΟ οου]ὰ ηοῖ "9 ὀχροοῖοά ἴῃ Ἡτ ΟΓΝ λ6 ΘΑΥΪῪ λ8 ἴοδο οὗἶδο Ν. Τ., δη ἃ δὸ ῃῦτο 
8ὸο ἴῃ9 Αροβῖϊο Ῥαυῦ]. Ζ7ελεμπάου, 

συγείνοι. Μασδσγ., Μαχ., δοὰ ΟἹδιηθηδ ΑἸοχ.- -ΟΟ ΡῪ 
δον. 8.-- ζαολικαι ὯΔ πίπτει αἴζογ Α. Β. Ὁ. (Βίπαίξ. 17] διὰ βοπιϑ Βαίμοτα, 

ἴο ἀοῆπο ΠΟΤ ρΑΓ  ΘΌΪΔΡΙ͂Υ Ἡδαὶ [ἢ 6 ΑΡροϑῖ]θ πιθϑῃϊ. [ 

Θνίοδαον, διὰ δίιαπῖεν (ἰπ ᾿νἶΐν ποῖθ) βδτθ ὑγοΐοστοάὰ ἴῃ 1πηἀ. ΕἸ. (κανθήσομ αι), ν᾿ δεῖ 
τηϊρμς ὕ6. οδαγ σμδηχοὰ ὈΥ δ οδοϊϑοαο οουγίοί ἱπίο ἐδ βϑυνίυποϊίίνο. Ταΐδ χοδάϊης ἰ6 δυρρογῖοὰ Ὁγ Ὁ. ΒΕ. Ῥ . ζν, ὁῬοπιο 

Τοχαγὰθ ἐκπίπτει (Εθς.) δὲ ἃ 
Ργϑίεσβ ἐκπίπτει, δ ἰξ ἢδδ ἴῃ ἐΐ ἴδυογ Ο. (3 μδηδ), Ὁ. Ε. 

: ) Σ. α.ὄ ΚΟΊ,., αἰ πιοδὲ 41} ἔδο οσυγαίνον, ΠΙΒῺΥ υϑγαίουδ (Υυἱᾳ. μα 8 ἐσοίατξ, πὰ ἀὐογομὶ οορίοα δγνὸ ἐζοίαεί, ἐξοοάϊξ διὰ οαὐτέ 
διυὰ τηοοὶ οἵ πὸ ΟΓγθοῖς δηὰ βοπὶὸ [δι Εμέπθιϑ. Οουιρ. ἤοπι. ἰχ. 6.--Ὁ. Ρ. 1. 

4 ον. 9.-- Τἰδολεπάον 

ΜΒ5. 1 ἀρρϑασζο ἴο βαγο θδθϑῃ δὴ δὐάϊἰοη ἤγοπι τοῦ. 12. 
ὑτια: Μοϊοῖ. (0 ἘρίρἈ.), Τοοάξ. Ὀπὶ [ἐ ἰ6 οὐνἐδὰ ἰπ Α. 
Ἀοὐδ. (θο1}}}, αηἃ δ τ ΌοΓ ΟΥ̓ 6 Θτγοοῖς Βα μοτο.-.-Ο. Ρ. 

δα δέ, Ὀαϊ πὸ νοσὶ ΜΆΒ. δγὸ ἴῃ ΠΑΥΟΥ οἴ 
δον. 10.---ΤΠηὸ θα. ἰπϑοτίδ τότε ὕδίογο τὸ ἐκ μέρους, θηϊ ῃδῖ ἴ80 ἰαγᾷοαυοί μῦν, δ ἰο δοπιο οχέϑοῃς ἐδ Ὀεδὲ, οὗ ἐδ9 διαὶ 

116 (οπηὰ ἰῃ ἢ. (26 δηά 84 πδῃὰ) Ἐ. {πτε καὶ) Κ. 1ἴ,. ϑγτ. (Ὀ018), 
Ὁ. (1εὲ ᾽λδΔη() Κ΄. α. διὰ οἰκεῖ οἰμοζο, 9 14]., γα] 5. Θο.μ., Οορές, 

ΦΎΡρΓ. 1].---Τη 10 ος. ὡς νήπιος ἱν ρυὶ ὈσΙΌΓΟ 16 γογῦ ἴῃ δδοὴ οἵ ἴῃ ἰῶτϑο οἰδαθοδ. Τιολεηάον, ἴὰ ΘΛ Ὦ ολβο, ϑοῖδ 
{880 τ τάδ δίτοσ ἔπ τογῦ. 76 ΜΆΒ. δεγὸ ποὲ ἀοοϊεῖνο ἔπ Ὀ6 4] οὔ οἰ θγ Ἀγγδῃ 
ἔπ Ὁ. ΚΒ. Ε. 6. 
μ» τὰ “ Οορῖ., Αοῖδ., δηὰ ἃ κἰλῆΐασ πΌΠΌΟΣ Ο 

οοῖ. [ΤΉ 680 ψογβ δὸ Ὀδίογο 9 τοσὺ 
Κ.1,. εἰ αἱ.; το 11τ4]., γαὶς. (Ε]4.), βγν. (01), απ δ υσαθοΥ οὗ ἴδ Ογοοῖκ πὰ [απ Βαΐμοτα. Α. Β., ΒΙ παϊξ᾿ 

16 ἀτοοῖς δίδμογο, νὰ Φογοῦιο δηὰ Αὐκυδί., μίδοθ ἰδδῖι δϊος.--- 

ὁ γεῖ. 11.--τρο Ἐθο. ἰποτίϑ 8 δέ αἴϑος ἰδο δοοοπὰ ὅτε, ὕυϊ ἢ ορροεί(ἰοι ἰο ἐπ6 Ῥσδὲ δι μου 166. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

[ΤὴΘ ““ΒΌΡΓΘΙΙΟΙΥ Θχοο] θα ὙΥ,᾿᾿ ὈΥ ὙΒΙΟᾺ 
ἰο δδοογίδίῃ (μη Ὀσδϑὶ χκἱδδ δῃὰ ἴο τορυϊδίο {πο ἷγ 
86, 18 ἐ86 διι)θοὺ ψ ὶσὰ οσσυρὶοδ (ἢ 6 Ὑ80]6 οὗ 
(ἷ8 ομαρίοεν. Τηἷ8 ὯΥ ἰδ ἰῃ (Π6 οἱ κὶ αὶ ἰογιη θὰ 
ἀγάπη, ἈΠΏΔΡΡΙΙΥ ἱγδπδϊαἰθὰ πὰ ΟΌΓ γνογϑίοη ἴῃ 
δοοογάδησο ὙΠῸ (86 υϊχ. Ὁγ (86 ποτὰ ολαγέξν, 
νοι 18 ΌὉΥ ΠΟ ΤΠ 88 ἰΐβΒ ΕΏρΊ δ οααΐϊνδίϑηί. 
ΤΙ ϑυθδίδηϊϊνο ἀγάπη ἔγοτῃ (80 νοῦ Ὁ ἀγαπάω ἰδ, 
85 ΤΥΊΘΠΟΝ ΤΟΙΏΔΓΚΒ, “8 ῬυΓΟΙΥ ΟΝ γϑι δε νοτὰ, 
ΠΟ Θχϑιηρίο οὗἉ 1.8 '86 οοσυσγίηρ ἰῃ ΔΗΥ͂ Βοδί θη 
τυ τ βδίονοσ, δηὰ ἰΐ νδβ οωρϊογϑαὰ ὃγ ἐδ9 

δηὰ ρυγοδὶ δ0η80---ἃ ἴοτο ἩΠ|Ο ΔῈ δι Ὀγδοοὰ 88 ἰδ 
ῬΓΟΡΟΣ ΟὨ]οοὶβ οί αοα δῃὰ δὴ. Απὰ ἐπὶ5 15 
188 Τομάουίης δαορίοα Ὀγ (06 ἰγαδπδίδίοσο Τἰμα δὶ 
δὰ ΟΥ̓ΔΏΠΙΟΣΡ 88 ΜῸ6]] 88 ἱπ ἰδὸ ὅπουϑ Ὑ ΥΒ 0} ; 
δηὰ ἰἰ ἰδ ἰο Ὀ6 τορτοι οὰ δαὶ {π6 ρτοσοάθηϊ Β6ΤῸ 
δοὺ Ὧ88 ποὶ Ὀθ6ῃ 10] ονϑὰ ἴῃ ἰμὸ νοτβίοῃ οὗ Κὶῃ 
ψδη68, ᾿ΠΔΒΙΠΉ ΘΝ Δ5 ἰὴ 6 τοτγὰ "ΘΒ ΥΙγ," δαορὶ 
ἴῃ (18 σοπῃθοίίοη, Β88 αἰνθῃ σἶ86 ἴ0 ἸΏΔΩΥ͂ ΘΣΤΌΣΒ 
οὗ δουρὶ! δηὰ ὑγδοῖϊοο. Μδηγ ἔδυ ἴῃ δομδο- 
αυθῆσο ὈθοΏ ἰοα ἰο ὑδίηκ ἰμαὶ δἰταδ- αν δηὰ 
κἰμάποϑβ ἰ0 μ6 βἷοκ δῃὰ [Π6 ῬΟῸΣ ἰ8 {86 βυπὶ 
ἰοίαὶ οΥ̓͂ 8}} γτεϊϊχίοηυ, Ὀθοδυδο οὐ 186 ΒΈΡΟΓΙΟΥ 
ΟΣ ΠΟΥΘ Δϑουϊ οὰ ἰο ΘΠ ΔΥΪΥ, Ἔχ δ] ἰηρς ἐὺ ΔΡοΥΘ 
Ὀοΐὰ ἔδλί δηὰ ορο. Βυῖ νῶδιὶ {π 6 ΑΡοβί] ὁ Βοσθ 

ἰμδβρίγοά τυϊίοσβ, 0 ἀθηοὶθ ἦουα ἰπ ἐδ πἰριιοβὶ [ βρϑδῖζα οὗ, 18 μοὶ ΔΩΥ 029 Ῥαγίίουϊανς τἱσίαῃθ οσ 
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κτδοο, Ὀυΐ ἐμαὶ ψ ΘΒ 18 ἐμ τοοί δῃὰ βρσγίῃᾷ οἵ 
8}} υἱγτίιυοβ δῃηὰ ργβοοβ, δηὰ τυ 816} ἴ0 Ροδ8θ88 ἰβ 
ἰο θ6 ὈοΙδΒ ᾿ἰκρ αοα δηὰ ἱπ αοὰ. ἴη ἀεδβουὶίης 
δη( γοοοιτηθηάΐηρ (018 δι πἀδηιοηία) στδοο, ἰμ 6 γ9- 
ἴοσϑ ἐμὸ Αροβεῖο χοΐϊηὶ ν6}} Ὀ6 οχροοίοα ἰο 6ῃ- 
ἰάγζθ τποϑὲ δἱοαυ θη. Ασοοτγαϊηγ, γὸ μᾶγθ 
ΒΕΓ Ῥγοϑϑηίθα ἰὸ ὑ8 ἃ ομδρίον Ὑϊοῆ, δ ἤοραοκ 
Μ4|1 ΤΟΙΠΙΔΥΒ, “ΤῸΓ ΙΩΟΤΔῚ οἱοναίΐοη, (ῸΣ σὶοὶ- 
Ὧ6ΔΔ8 8Δη ΘΟΙΓΙΡΓΥΘΒΘΏΒΙΥΘΏΘΑΒ, ΤὉΓ Ὀοδυὶγ δηά 
ἴθ] οὐ οὗ οὀχργοδδίου, δ Ὀθϑθῃ [δ6 δἀπιϊ γαίῃ 
οὗ 186 ὕδύγχοιι ἴῃ δ} διχοβ."" δὰ] μοῦϑ δσ δ: οὶ 8 
ἰο υ5 ἴον δον [89 ΤΒΠΠΟΡ οὗ ἃ 76 6 }}]90 5 Βαπά- 
Ἰπρ 186 πχοϑὲ ρχϑοΐουδ σθαι οὗ μὶβ σδ ἱποὶ, ἰ ΣὩ- 
ἴπξ ἴτ ΟἹ. ΟΥ̓ΘΥῪ δά 6, βΒιοννίης 1 ἰπ τασίοα Ἰἰ (8, 
διὰ ποίαϊηρ ἰζ πρ ἰο νον ἴπ 8 ὙΔΥ Ὀοδβὶ διϊοὰ ἰο 
δ θα ἀο8 119 [07 118 ροδβδβοβδϑίοῃ. Α8 ΤΕΒΤΌΣΙΑΝ 
δΑΥΒ, 5 818 ἀςβουὶ ριΐοη οἵ ἴον ἰ8 αἱϊογοϑὰ ἰοέΐ ϑ)ί- 
γί υἱγίδυδ, ττὶι ἢ 4}} (86 Βέγθη χὰ οὗ ἐμὸ ϑρίσίς᾽᾽. 

Υεε. 1. Τὴο σου οὗἩὨ Ἰονθ 8 δγϑί βοὶ ἴοτὶ 
πορδιϊνου, ὈΥ [86 δϑδβογίΐοῃ οὗ 89 αἰνὸν νου ἢ- 
Ἰθδβη 688 ουύϑῃ οὗ {8 δὶσιϑϑὲ ὁπἀονταθηιδ δπὰ οὗ 
16 μτοδίοδι β6]}-δδουΐβοθα, νη ποὶ δδβοοϊδιϑὰ 
ΜΠ} ἴ., [6 1π ἐμ18 ραβδηβθ ἰθογο 18 8 οἰ πιαχ 
ἱγουρμοῦι. Ηδς Ὀορσὶπδ νὰ πϑπίοπΐης 00 αἸ 
οὗ ἰοῃξῦοδ, 88 ἰὑ ῬᾺΒ δραϊπϑὲ 86 οχαρχοτγαιοά 
οϑιϊταδίο οὗ ἰμΐ5, ἰμδὶ 6 δὰ ΘὨ᾿ΘΗ͂Υ ἰο οοηϊοπά.᾽ 
ΒΤΑΝΙΈΕΥ.].---ἘΠΟοΌΚὮ,--- Ἐὰν, φυρροείπσ ἰἠαε; 
Β6 ΒΘΡΘ ἱπηδρῖποΒ ἃ 6886 ΒΊΟΝ ταὶς ῬΟΒΔΙΌΙΥ 
ΟΟσΌΓ--- 6 8 0486 ἱπ [Π9 Ταϊυγα,᾽ δ ΜΙΥΕΒ Βδγ8, 
“180 τοϑ)ἰσαίοὴ οὗ Ὑδο τυϑὲὶ Ὀθ6 ΚΟ ὮΥ ἴδ 0 
ονοεί." --͵ἰ δροαῖς τὰ τἴ86 ἸτἸουκῦθδ, ταῖς 
γλώσσαις; ἴδ δγίΐο19 ἱπάϊοδίοα 186 ἐπὶπρ ἰπ 
ΞΘ ὨΘΥΒῚ.--- τ ἱῖ 8}} ροβδὶ Ὁ] ἰοπχιιοβ.᾽ Απά {1689 
δθ Ἔχ 118 ἴῃ ἱποὶν εἰ σιοβίὶ σομοοίγϑ 9 ἀονοὶορ- 
πιθῃϊῖ,---ΟὗἨ τΏ6 διῃἃ οὗ 8:4618.---17 πὸ δἀορὶ 
186 τοημάουῖηρ ἑαηρμασεδ, Ἧὁ 8}.8}} δυὸ ἰο ἐπϑὶβί 
ἢ ἐμο ἰάθα ἐμαὺ ἐμογϑθ ἯΘΥΟ υδυΐουϑ οἾ88868 οὗ 
δῆ 618, δὰ (μ 6 8ΒϑΌπι6 Οἱ ΠῸΣ ταί β τη οἀ68 οὗ 
δΡ᾽ σΊ 18] δοτηταππΐσδίξου διμοπς ἰδ πὶ, ΟΥ 8 ἀἶγνογ- 
ΒΥ ἴῃ 186 ογΒ οὗὅἨἩ ὀχργοβδίοη υ8οὰ, δοοογαΐϊης 
ἰο ἰδοῖὶγ νδυίουβ ογάουσβ δηῃἃὰ γϑῆκδ πὶϊμουὶ ἰη- 
γοϊνΐη, ΒΟΤΘΥΘΥ, ΔΠῪ ΒΟΝ ΤΌΡΙΌΓΘ οὐ αἀἶβῆδτ- 
ἸΩΔΟΏΥ͂ 85 ΒΡΡΟΔΓΒ ἵπ ΒυΠ)ΔῺ ἰδηριαροδ δὰ ἀἷδ- 
Ἰοοῖιβ. Βυϊ 1 νὸ δορὶ 6 χοπάοτγίης ἐοησμέδ 88 
ἸΏΡΒΗΪΏ ΙΒ ΟΥ̓ Κ8}8 Οὗ ΒΡΘΘΟΙ, ἔπ 6 γ͵7ὸ τηυδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἃ τοίδγθῃςοθ Β6ΓΘ ἰο Βοῖηθ τα σὺν ῥ᾽ ]διΐοη, τὰς 
οἂν ἱῃ 8}1] ἴπὸ Ζ]]Π688 οὗ ἰοηθ οὗ πο ἢ δρ6}8 
διὰ τθθὴ ΜΕΓΘ ΟΔΡΘΌΪθ. ΒΒΒΒΕΕ ΒΑΥΒ, “ὙΠ 
ΔΗ9] ᾿ἰοηροο8 ἩΠΟΓΘΌΥ ὑμ6 αἸΟΥΥ οὗἩ Οοα᾽ 8 ἴδοθ, 
85 ὈΘΠμοϊὰ ὉΥ {ἢ 6 :, 18 δοὶ ὕοτι.᾽" ΕἸΤΑΙ 88 08, 
4“ 1 ᾿ἰοηρῦ68 ἴδ Υ ΙΏΟΤΟ νοπάονίιϊ δα ϑθο δηΐ- 
ἵπς ἰμδὴ [0866 Θιαρ]ΟΥ θά οἡ Θϑυγὶ ἢ ὈΥ {ἢ 6 ΟΥΑΙ ΠΑΡῪ 
ΒΡΟΘΚΟΥΒ ΨῚ 8 ἰοηρθοβ πο οου]ὰ ποὶ |1κ ἐδ6 
8δΏ618 δἀορὶ 8 ΡυΓΟΙΥ ΒΘΘΥΘΩΪΥ δἰγαὶη.᾽ 9 8.0 
δὶ ΔῺΥ τοῖο ἴο χοὐοσῦ ὑπὸ ἱπιογργοίδιϊοι οὗ Ησδγ- 
ἀεφηγοίοῖ, τὸ ἴδ Κ68Β ἴπ0 ὀχργοβϑίου ἰὁ0 ἀθῃοίο 8}} 
δογίβ οὗ ἱοῃριιθβ ἱῃ ΚΟΠΘΓΆΙ, δπαὰ ἰμδὶ οὗἩ Οδ]νίῃ, 
0 ΤΟΆΣΟΒ [ἢ15 88 “8 ΒΥΡΟΣΌΟΪ σα] ἜΣ ΡΤ δδίο 
ἴο ἀοποῖο ψΠδὺ ἰδ β'ρΊ Δ οὐ ἀἰϑιϊ συ δηοὰ 
ΟΣ ἰμδὲ οὗἩ ΟἸΟΥΒ, 80 ἰδῖκο ἐ Β᾽ ΤΩΡῚῪ 88 ἐπι ρ γὴν 
δοτῃθ οΪοαυθηος ἰσθμοῦ (δδΔη Βυθδη. [ΑἸΡΟΒῸ 
ΒΥ, ““ἷΐ ἴθ ΒΔΓΟΪΥ ῬΟΒΒΙ ὉΪ9 ἰο πα εγϑίδηα γλώσ- 
σαι ΟΤΟ οὗ δηυί βίης Ὀυὺ δτίιϊου]αίο ΖΌΓΙΩ8. οὗ 

πον 8 δἷλμο δ: δε ογ ἢ τὶ ΟὟ, δῃά {ΐ{ ΠΟΥ ΔΙΏΪ οοπιποη δ 
ἴο 8 ρμογβϑοιι᾽ δ ΘΟ ΠΟ δ6η80: Βη ἃ [8 ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΥ δυδία! δὰ 

Ὅγ ιδῦο οτγήογ οὗ ἰδ ποτά, “" ἴ8οὸ νι ἐμὸ ἰοημοεδ οὗ 
ΔΘ 1 δΡοδκ,, οὐ ἐτϑῖ οὗ δηροΐδ.᾽" ΤῈ ἸΔΓΓΕΥ βοϑιὴδ ἴπτ9 ἰ0 
ξοῖὴθ ἰῇ 85 δὴ αἰϊογι δουκι, δα ἀϑὰ δἰμρὶν ἴον [[)0 βαῖκο οὗ 
ταακης [856 δ᾽ αλοηθηῖ 88 δίΓΟΙ ΔἈ6 ῬΟΔΒὶ "16, δὰ ποῖ ἡ ἱὮ 
δ" ἀϊδτιίηος ἰάθα {πὶ δοζοὶθ ὑδοὰ οἰἰλοῦ ἰοηχυθ8 οὐ ἰδ" 
ΓΟ : 
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ΒΡΘΟΟΝ,᾽᾿ δηἀ 80 α]δο Ποάμρο].--δοᾶ Βανθ ποῖ 
1ονθ.---ἀγάπη ἴῃ ἰμἷ8 δοπηροίΐου τθϑὴβ ἐμαὶ 
ὉΤΟΙΒΟΣΙΥ δϑοοιϊοπ τ ἰσι θχοϊυ 68. 8]} 86] -896}κ- 
ἱπγ ἷἰπ (λλὸ ρῬοβδοδβδίοῃ διὰ ι180 οὔ κΚ᾽718, δῃα 18 αἷ- 
τοσίοα οχοϊυδί νου ἰο 86 ἔὩσί Βοσδῆοθ οὗ ἰμ6 Μοὶ- 
ἴαγο οὗ ἰ0 Ὀτοϊμοσμβοοά. [Ὁ ἐπρ)ο8 86 γμογίδοι 
δοοϑρίδῃοο οὗ {ο ἀϊνΐηο 116 88 (89 Ὀσὶποίρ]ο οὗ 
4}} αοἰΐοι--- ρεγυδαϊης οὗ 86 οπιῖγο ἀἰβροβὶ 08 
ὉΥ ἰδ6 {πηἀδτιηθηϊδὶ π]0Γ8] πδίυτο οὗ αοά, ν}} }]6 
ἰῃ ἰὴ Ραγιϊουϊαν σἱτιδ {π᾿ ΒΟΥΘΓΙΑῚ 8168 οὗ Δ Ώ, 
11ἴδ δγοὸ Ἰαϊὰ μοϊὰ οἴ διὰ ἰδδϊοποα ΌΥ (10 ορογὰ- 
οη8 οὗ 189 αἰνίῃθ ΡΟΥΘ; ΟΥ, ἴῃ οἴμοσ ψοτΒ, 
βροοΐδὶ οττοβ οὗ 119 δηὰ δοίϊοῃ δζὸ δοπιδὶ ποὰ 
ὙΪΓ} αἰνίηθ ῬΡΟΥΟΣΤΒ ὙΔΪΘΒ 811 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ΡΓΘ- 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ Ῥογίθοὶ υπΐοι οὗ 6 Βυχσδη ΜΝ} ν 1 
{80 αἰνῖπο ν1}}, δὰ {παὶ ρμοσέοθοϊίοη οὗ {μ6 αἀἰνίῃθ 
18 το ἐδ τ ΡΠ1οἃ ᾿ὰ ᾿οσο. (Οὐπρ. αἷδο Μαιί. 
Υἱἱ, 22). Οπβίδῃαοσς δίδίθβ {8:9 τηδίίοσ βοιῃ ον δῦ 
αἰ ΟΓΘΏΟΥ, Ρ. ὅδ06.0. ΝΧΑΝΡΕΒ ΜὙΠῈῸ}1} δὸκβϑ ΠθΙῸ: 
“ ΒΟΥ 5888] γὸ οσοποαῖνο οὗ ἐμαὶ ὙΒΙοΝ οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ῥγοσοοὰ ἕγοτι {89 ΡΟΤΤΕΣ οὗ 86 Ομ γί βίϊδη 116 88 
οχἰδιΐη, ἩΒΟΤΟ [δ 6 ΥὙΟΥΥ͂ ΡΥ] ΟἾ}]6 οὗ ἰμδὶ 1179, 
οὐϑῃ ἰουο, ἰ5 Ὑδυιοὰ 1 Το (δῖ8 ΒΘ Τρ Ϊθ8: “16 
ΤΩΔΥ͂ ἰηἀοοα Ὦδρρϑῃ ἰδ με (Ἡγ  βιΐδη 116 δοία- 
811} οχἰβίοὰ ἱπ 8 τὩδῃ, ἰμβου σὰ ἴῃ ἃ ἰγσου Ὁ] 6 δἰδῖο, 
Ἰονο δβατὶπρ ἀοραγίοα, ν Ἀ1]6 γοὶ (86 μόνον 1 σαν, 
οδοπεΐπυε8 8 Ἡ Ἶ16 ἸΟΏΚΟΥ, 08 88 6 ομβογὰ ὁ0ῃ- 

(ἰποβ ἰο νἱθταίθ δον ἴἰ μβδ8 ὁὴ66 ὈΘ6Ὼ διρὶ θη. 
1 6 Ῥοβδὶ 019 δ]8δο ἐμδὲὶ 89 ρδγιζου δῖ αἰΤὶ ἰἰ86] 
ΤΛΑΥ ἰεδὰ ἰο {89 ζ4}}, ἐβγουρ (86 56] 8}: 088 
Ἡ Β Οἢ ἔδαίθηβ ὑροι ἐΐ ἀπά ρογυοσίβ 1 (0 8. ΟὟὮ 
6ηἀ8." --ἰἶἰ βανο ὈΘΟΟΣΩΘ, γέγονα, ἧ. 8., ὉΥ [89 
τοοθρίΐϊου οὗ βυολ κἰἢ8 88 ὑἐμβδὶ σπιθηϊϊομθα ; [ὉΣ 
88 ονακ Ὀοίίον δα γ85, “"ἱβγοῦ ἢ [80 ΤΠ6Γ0 ψδηΐ 
οΥ̓͂ Ἰογο νγβίοι ποι πὶ δίς [89 σεν ἴῃ αι.68- 
(ἴοα νου] γϑάυο9 πιθ ἰο 8 1619] τὶ (}ν---δοσπ ἀϊῃ ας 
Ὀταβα."]Ί-- τ Ηἷἴ8 ἀοποίθθ, μοὶ ὁσ δοί]Υ 8 ὈΣδΖϑα ταν- 
808] ἱπβίσυϊηθην, Ὀὰὶ ΔῺΥ Σοδοπδηΐ μΐ666 οὗὨ ὈΓΆΒΒ. 
ΤῊ ἱπβίσαπιθηι ἰ8 ἄχ βροοὶ δ οα ἴῃ ἰδ [0] οἱ πρ--α 
ΟΣ ἃ οἸδυ κί: β ΟΥ̓ΤΩΌ8],--- δὴ ἱπδίσυτιοηὺ 1Κ 8 
μοίϊονν θαδὶῃ τ αἰ ἢ δισαοῖὶς ὈΥ Θηοί ΒΟῸΣ Οὔ [86 589 
ϑοχὶ ϑυυΐί8 8. 88 0111, οἰδηρίης βδουπᾶ (οοιρ. 2 βδια. 
υἱ. δ). [Εογ ἀοδβοσὶρίΐου οὗ {8:9 ουταθα] ἴῃ 118 βου- 
δγδὶ νδγιοίΐθθ 860 Ξ'ΜιΤΗ Β 2 ἴ.. οΓ ἰλε Βιδ.. ὙΠ 
τοσὺ ἁλαλάζειν ἰδ ὁποιηθίοροσίϊο 8ηα Μ᾽ 89 ζοστμ θα ἴῸ 
ἜΧΡΥΘΒΒ (μ9 Ἰουὰ γε6}} πὶὶτ τ ΒΘ 81 δεῖν συθμοᾶ 
ἱπῖο Ὀαί1ὁ; δηὰ ἰπθῃ ἔγομι {118 11 σδπιθ ἰ0 Τη0 88} 
(89 τιδκίης οὗ ΔῊ Ἰουὰ ποῖδ6. Τ86 Ορ ἰοὺ ΒΘΧΟ 18 
οοΥἑδὶὩῪ ϑυρκοδίϊνο σαίμοσ οὗ Ἰουὰ δπὰ οοπίυδοα 
δχοϊατιδίϊου οπ (86 ρατὶ οὗὨἨ (πὸ βρθδῖίκοσβ σψἱ ἢ 
ἰοηφαοθ [80 Ηοάρο, τοΐογτίηρ ἰο χῖν. 287], ἱμδὴ οὗ 
ΔῺΥ 8060} χηυἱογίηρ ἰὼ ἸΟῪ δηὰ Βοσο }ν δυα δ] 
ἰοπθβ 88 80π|0 δᾶγθ δϑδουϊδοὰ ἰοὸ ἔβοὰ. Βιυὶῖ ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ ἱπιϊπηδίϊοι ἱμιθπαϑὰ οὗἉ 86 σϑρυ]βῖνθ- 
ὨΘΒΒ 8δηἀ ΒΔΗΠΟΥΔΠΟΘ οὗ ἰδ6 ἀἷῃ οοσδβίοπθα ὈΥ͂ 
ἐμοῖ, 88 Ομγυϑοβίοσῃ 068, 18 ΒΓ Ϊγ νδιτδηιοὰ Ἐ 
ΤῊΟ ροϊπὶ οὔ (89 σου δ υίδοι 8, 88 ΜΙ ΕΥΕΕ βίδίθϑ 
ἰϊ, ἐδαὶ 80 πὴ ὙΠῸ βδρδδκβ 1 ΠΘΥΘΣΓ 80 
ΤΩΔΩΥ ἰοηβΌ65, δηὰ ἷἰ8 δἱ ἰδ βδιὴθ ἰΐτηθ ἀογνοϊὰ 
οΥ̓ Ἰονο, Ὀθοοσι68 Ὀαΐ {86 ογβϑῃ οὗ δ Ἰοσγοὶ ῃ ἴπι- 
Ῥυ]86, ὙἱιΒουὶ ἱπὰοροπάοηϊ ποτὶ Β,᾽ δηά, 88 ΒῈ85- 
8Ε8 δ άβ, ““βανίῃρ ποῖ ΒοΣ οπιοί 0. ΔῸΣ ΘΟὨδοὶ- 
Οὔ5Π688." --ἃὴηᾶ ᾿ἸΒΟΌΒὮ ΓΕ αν 6 ΡΙΟΡΏὮΘΟΣ «-- 

ΦΓΤῺΥ ποὶῦ {{π᾿γθ ΓΘ ΔῺΥ ἩὖΐΟῸ ἄσδοσυο ἴο Ὁθ “ οουῃίεά 
48 οἰνίης Προγίϊοπε ἐσοτὉ]6, 88 ΔῊ δηπου ρ δηὰ ποαγί- 
ΒΟ) Βοτὲ οἵ ῬΟΥΒΟΙ 5." 0 180 ΟὨγγϑοδίομι᾽ 8 Ἰδοβιακο, ΠΟΥ 
τὸ ἴμοδο Ἰουἀ-τπουίποὰ ἰδικοτα διὰ ὀχ ογίογα ἘΠῸ ΒΟΠ)0- 
1[τλὸ8 ΔΡΡΘΟΓ 1 ὅπ ΟΠ ΌΓΟὮ 88 οἵ 6 πϑγυνοου εἰ 
οὔ τοηκῦο8, ναὶ πειοεῖν ἀονοίά οἵ ἴμ9 πιίϑάοεη δηᾶ τού οδῖῦ 
οἴ ἴονθ: ““δοιιάΐωμκ ὑγῶδθ δηὰ οἰδησίμ ΟΥῦ ΔΙ᾽ ἃζὸ Ὡοὶ 
λό ἰπιοϊόζαῦὶο ἰδ {110}} 
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ἡ. 6., ἰο κἸΗ͂ οΥ̓ Ῥγορῆθου. ΤδΪΒ ἱπ Ῥδυϊ᾿β Υἱον 
ΔΒ Βο Βὶρ ΕἸΖΒΟΣ ὑθδη ἴῃ ΤΌΓΙΩΘΡ, ὈΘΟδΔΌ80 
ἦι οοηἰγ δυϊοἃ Ἰηογὸ ἴο ἐμο φδαἀϊβοδίΐοῃ οὗ {ἢ 6 
Ομυτοῦ, δὴ ἔπι ογιοσο, ὈΘΟδ 0186 Σὺ γ88 ὀοτηδἰηθα 
ὙΠῚῊ ἃ οἶδας 56] οοῃ οὶ ου ΒΏΘ88 το 88 πδῖ- 
ἴης ἴα {80 ΟἶΒοΡ 6880. Υοί, ϑχϑϑὶ θη 88 (818 ρἰτι 
γγ885, Ὑ6 5606 ἴῃ {80 ἰηδίαποο οὗ Βαεΐδϑπι (2 Ῥεῖ, 11. 
1δ; Νυπι. χχὶϊ.) [6180 οὗἨ σαίδριδβ, 5η0. χὶ. 49 .] 
ΠΟῪ πον ἷο88 ἰὺ 18 γα οὶ απἰίοὰ τ 1} Ἰονο. 
Βυὶ ΠΟΙ͂ Δγ6 γὸ (0 σοπποσὶ {18 ΓῺ ἰδὲ ποχί 
τηοηἰϊοποα 3--Δηἃ ΠΟῪ 841} 186 ταγδῖοσθβ 
δηᾶἃ 8411 Ἰσξῃον θᾶκθ.---ἀγὸ ἰθ80 ῬαΥ  σΌΪΔΓΕ 
οὐἷγ ἀοδὶ σπαιίοηβ οὗ (ὰ9 ἀσρτοοβ ἱπ τ 16} ὑδο 
εἰδι οὗἩἨἁ ῬτΟΡΒΟΟΥ͂ γὰ8 μὰ ΟΥ ἅτ {ΠΟΥ Βρθοΐαὶ 
εἰλθῦ ΤΠ0Ὸ ΦΌΓΙΔΟΣ ἰ8 ΔΡΡΒΤΟΠΗΥ διαβϑίαἰποα ὉΥ 
(Π6 ζλοὺ μαῦ (86 ῬΔΥ(10108 “δπὰ ἱπουρἢ ᾽ 8Γγ6 
ποῦ τοροδ θα ὑ80}} τὸ σοῦ ἰο ἰὴ ποχὺ αἿΝ, δὰ 
80 ὑπ6 ὑγ90 δθϑαὶ ἱποϊαἀρἃ θοῦ ὁπ μοδὰ (8βο 
ΔΙ ον). δαὶ ΔΙΒουσὰ “(ἢ 9 Κηον]οάρο οὗὨ τὰγβ- 
(οΥ᾽08,᾽ 835 ἰρ᾽ γί ἃ ΒαΡΟΓΏΔίΌΤΑΙ τονυθἰαἰϊοη 
Ἐκ ἐμὲ ἱῃ ῬΓΟΡΆΘΟΥ, ΤΩΔΥῪ δβυὶϊΐ τὶ (818 δοῦ- 
βίγυοίίΐοη, γοὺὶ ὑπὸ οὐ 6 ΟΧΡΥβϑίοη “Ὃ 8}}] Κηον- 
Ἰοάσο᾽ 8 υδύ 85 ἴᾺγ (6 ΟΥΒΟΣ ὙΔΥ (860 01 χὶϊ, 
8). [Βοδ᾽άθ5, Ῥαυϊ οἰἴβοβογο αἀἰδυϊ ρα 88}68. Ὅ6- 
ἐσόθη ὈΤΟΡΒΘΟΥ͂ δΔηἀ Κηον]θάχο (γε σ. 8 δηὰ χὶΐ. 8ὃ-- 
10); δηὰ ἰο ἐμὲ8 ἐξ δ Ὀ6 δάἀοά ἐμαὺ {86 ψψογὰβ 
«τηγοιογὶοβ᾽ δηὰ ὁ“ Κηον]οάσο᾽ ἀοροπὰ ποὺ ὁη “1 
δυο, θαυὺ “1 Κπον ᾽]. Ηθποο ἰΐ πόσο Ὀοι (6.0 ὰπ- 
ἀογϑίδη ἷπι 88 βρϑαϊκί πρ οὐ βποραγαῖθ μβὶ 8 ὑσο- 
οοοάϊῃρ ἤγοπι (πο αἰγνὶπο 10 πὶ} παίϊοη δηα βοσνίηρ 
ἴο ΘΕ] χύδη οἴποτβ. Το ἤταὶ οὗ 686, “16 Κηον- 
Ἰοάρο οὗὨἨ τυγϑίονὶ θ᾽ (τὶ οὶ ἘΟΡΗΡῚΥ ἸΏΔῪ ὈῸ [Π6 
δδῖη 6 58." υγίβάοπι,᾽" χὶΐ. 8), 10}168 ἃ ἀϊγοοὶ ᾿η- 
οἰκί ἰηΐο ἐπ βϑοτοί σου 8618 οὗ αἀοα δ8 Ὀγουρδὶ 
ουὐ ἴὰ 86 φήϑδαϊ ρίδῃ οὗ ροἀδοιηρίϊου, ΤἨΐδβ, ἰη- 
ἀοοά, οουϊὰ ποῖ Ὀ6 δὰ πὶϊῃουὶ τονοϊδιΐοη, ΒΟ ἢ 
88 (δῦ ψΒΪΟΝ ὕοῬιηΒ (μ6 θα 818 480 οὐ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 
ἕγοτα ΨΕ10} ἴ0 15 ἀἰϑυϊπ  αἰδ οα 4150 ὈΥ (6 Ὡδίυγο 
οὔ {πο οὈ͵δοὶβ ἰηνοϊνοα : ἈΠῸ ἰΐ 1.861 ἔοστηβ ἐμ9 
Ὀαβϑὶβ ταῖμου οὗ ἰῃδβίγαοιίΐἼοη. Ἐυΐ ἱπδβιυθοί. δ8 
{16 ρῬγορμοὺ πιδὺ ὈΘ δἰ {{π 86 π|0 {1Π|9 ΔῺ ὀδτηαϑί 
ἱπαυΐνονρ, δπὰ {ὑπγοῦχ {6 μοῖρ οὗ (86 βϑρ᾽νῖ, 
ΤΑΔΥ͂ ὈΘΟΟΙΘ ἃ Ῥτοίουη ἃ ὀΧΡΊΟΓΡΟΡ ἰηἰο {8 ἰγας 
οὗ 6οἄ᾽ Β γονοϊαίίου, ἐπ τὸ ἰδ ποιϊπίπρ ἰὼ ἰδ πᾶ- 
ἴατο οὗ [868 6486 (0 ρτονθηΐ οὐ δοοορίϊη Μογ οΡ᾽ Β 
ὙΪΟῪ 88 Οχργοϑϑοὰ βῦουο. Τὸ οχίρηϊ οὗ ἐἶι68θ 
κἰδθ ἴα τοργοϑοηϊθᾶ 8858 {86 ργϑαίοϑὺ δοπσοί γα Ὁ]6 
ὉΥ {π6 τοροϑαίοὰ υὑδὸ οὗ 1Π6 ὑθ πὶ ““ 8]}.".-- ΤῈ 
ππΐοπ οὐὁὨΘ (80 ποτάβθβ “πὰ 411] Κπον]οᾶκο᾽" ἀἱ- 
γί πὶ ἢ ὑπ Ὑ ΓῸ “1 Κπον,᾽ ρσίνοβ σἶ86 ἰὁ 189 
οοπαίγμοίο οοπ͵φαίὲ (Οπἰδη 6), ΟΣ ἃ σουρτης 
(Μογο}), 8ο ἐπὶ Ἰπβίϑδα οὗ “1 Κηον ᾽ γοὺ τυυϑὲ 
ΒΟΡΡΙΥ δοθ βυοῖὶ τοῦ 85 “1 Βαγο.---δηὰᾶἃ 
ἘΠΟΌΡΒ Σ Βανϑ 411] ἴα, ---ἰ, 6., αὶ ἢ ἴα ἱἰβ 
ΜΒ οἷο οτίοηϊ δηᾶ ζ]168ὲὶ τοϑϑϑυγο. 70 ποτὰ 
ΠΟΘ ἸΙΘΒΏΒ ἃ ῬΟΎΟΥ οὗ «|}} πον }ίχζοα ὃν ἔα! ἢ 
(Νεοαπάου).---δὸ ἴδ8ῖ 1 οου]Ἱᾶ τϑλονο ἸὩοΌ- 
κα 1} 8,---ἰ, δι. 80 85 ἰο ὍΘ 8ΔῸ]6 0 ΒΟσΟΙΔΡ] 8} ἐδ αὶ 
Ὑ]σἢ ἰΓΑΠΒοΟ δ ΟΌΓΡ ὨαίυγΑ] ῬΟΝΟΓΒ, δπὰ δΡ- 
Ῥοδιβ ἱπιροϑϑ Ὁ] 9θ.Ύ (Οοῦιρ. Μαίϊ. χυὶϊ. 20; χχί. 
21). Τὴ οχργοβϑίοῃη δὴ ΒΑΓΟΪΥ ὈῸ ἀογίνοὰ 
ἔγοτα ἃ ϑαρροθοά ἰγδάϊοη οὗ Ομτίβί᾽ ΕΒ Βρϑθοῖ α, 
Ὀυΐ πιιϑὺ ταί μον ὍΘ ἰδ ΚΘ 88 8 ΟὐΓΓΘηὐ ῬΥΟΥΘΓΌ. 
[Ππβιυδἢ 88 {πὸ ἴοσγτῃ γα 18 υϑοά ἴῃ ἃ σδυίοὶγ 
Οὗ 50,868, γἷἢὸὼὸ Ιησδὺ Ὀ6 ΟΑΓΟΥᾺΪ (0 ΟΌδογτο (86 
Βροοΐδὶ βρη δοδιΐοη ἰπ τ ΒΊΘἢ ἰὐ 18 ΘΓ οιηρ] ογοά. 
Οἰιγγβϑοϑίοπη δαὶ 1ὑὺ κ{Π6 781} οὐ τ ]Γ80165,᾽" 

ΓΑ ἤρπτγο οὗἩ βῃρϑςοῖν Ὁν ὙΠΟ Ὦ Δ δόϊδεῖϊίνο οὐ Το γΓῸ ὙΠΙΟΝ 
ϑατορα ΜἰΓῊ Δ ὩΘΆΓΟΥ οι, ἐδ, ὉῪ παν οὗ δβηρρὶ οῃηθηΐ, γοίογγοα 
Ὧο ΔΩΟΪΒΟΣ ἸΟΓῸ σγϑιηοΐθ διά ροῦΔΡ6 1066 δε 1οἀ ἴο 11} 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἐπδὲ πνϑῖο ΔΡΡΥΘΒοπὰβ ΟἸτῖδὶ δἰ αρὶν ἴῃ Ηἰ9 
ΟΠ ΟΥ- ΟΡ ΡΟΝΟΣΥ, 8ηἃ ΥὨΔΥ͂ ΒΟΙΏΘΙΙΠη6Ά 
δχὶϑὲ ἷἱπ 8ὴ υῃδδῃοί ἤρα Ῥδγβϑοι, ᾿ἴκθ 7υάαβ, 
Νοιδίηρ σϑὰ Ὀ6 ἰπήοστοαὰ ἐβμοσοίογο ὕγοῃ Ῥδυ]Ὲ 
διδιθιοηῦ ὮΟΓΘΟ ἰ0 π0 αἱπραγαροιηοηί οἵἩ ζαὶ (ἢ 88 
(86 Ζπἀδιηθηΐδὶ ρσρδοθ οὗ 6 ΟἸ τ βέϊδη ἸΪ 
(Ὁ 4]ν1}}].---ἰ δὰ ὩΟΓΒΙΏΒ.--Αα βοσί δπὰ οσ- 
Ῥτοβϑῖνο βιδίοιηοπὶ οὗ {86 σοϑὶϊ. ὙΙΒουΐ Ἰουρ, 
(δουρὶ οραονγοὰ ᾿ἰΔ ὑπ 686 χποβέ σϑιῃαυ Κα Ὁ] δ 
καἰ σι ῖον ἀγὸ 80 δίρην οϑἰθοιηθὰ ἀπά οδρ- 
ΔΌΪο οὗ βυσῆ 86, δῃηᾶ τΠΙΟΝ δβϑο (0 ᾿ἰπάϊοδίθ 
8 δρθοΐδὶ αἀἰνίηο ΖΑΥΟΥ, 8 ῬΟΥΒΟῚ ἰβ ἰῃ ἔδοὶ ἃ ΠΠΘ 9 
ὨᾺ}}ἘΠΓγ. [“ ΤΟΥ ἀο Ὡοὶ οἸοναίθ Βΐ8. οἰ δυβοϊου, 
ΟΥ ΤΟΏΔΟΥ Βίτη ἩὙΟΓΙΌΥ οὗἩὨ τόβροοὶ οὐ δοηδάρῃοθδ. 
Βαίδῃ Δ Ὺ Βδᾶγθ, δηἃ ἀουθι]688 88, τοοτο οἵ ἴῃ- 
ἰοἸ]Π σοῦοθ δῃᾶ ῬΟΟΣ (μὴ ΔΗΥ͂ ΤΠ8Π ΕΥ̓́ΘΡ Ρ08- 
Βοβϑϑοά, δηὰ γοὺ ἢθ ἱβ βεαίδη 8.1}}. Τδοβο, ἰμογο- 
ἴογτο, γ͵ῶο δΒεοῖς ἰο δχϑὶὶ τη Ὼ ὍΥ (86 τηϑγο οὐΪιϊ- 
γαϊΐου οὗὨ (6 ἰμίο]]οοί, δ΄ὸ βίσι νης ἴο πιδῖζθ 
Ξαΐδηβ οὗὁὨ ἰδ." ἨἩΟΡΟΕΊ. --- Ηο δὐἀνϑδησεβ ἴα 
{6 οἸΐπιαχ ὈΓῚ ποχὶ πιθῃ ΟΠ] δοίβ ἡ ἰοὶι δ.ὸ 
γΣοραγὰ θα 85 (ῃ6 οχϑγοΐβοβ οὗ ἃ ἴονο οὔ (6 πιοβί 
διάδης δηά 861{-6α ον δοίης κὶπά, Ὀὰϊ τ ΒΟ 8 γα, 
ΠΘΥΟΡΙΒΟΪ685, Δ τη ἰ0 ἀνα }} ποίη μη ἀδ- 
γοϊὰ οΥ̓ {πο ῖὶσ ῬΓΌΡΟΣ δου διϊης δρὶτὶῖ. ϑυοὶ δοὶ8 
8:6 Ὀυΐ (89 ουϊναρὰ ἔοΣΙη8 οὕ 'ουθ, πβῖοὶ ΠΔΔῪ ὉΘ 
Ῥουζοσιηθἃἂ ὑπάορ [86 ὈΓγομιρίϊπρχ8 οὗ 8 τοδηοὰ 
80] 5 688 δῃη ἃ ὙΑῈΪ(Υ ; ΟΥ, 88 ΒΕΒΒΕᾺ ΒΔΥΒ, “ΔΤ0 
[86 ἕογι ἢ-Ῥυϊιί κχΒ οὗὉἉ 8 8βεϊ [-νῖ}}, τ ϊσοῖ, Ὀοΐηρ ἀδ- 
γοϊά οὗἩΊονο, Ἔχροπὰβ ἐϊϑοὶζ ἴῃ οιηρίν, ὕγα 688 
Ὀ]οΟΒΒοι8Β.᾽ ἈΞἴποθ 89 8 ἴθσο βροδκίηρ οἵ ἰγϑῃ- 
βἰϑηΐ δοίϑ, ἣ6 δι ΙΟΥ ἐπ 6 δογϑί ΤΌΥΤῚ8 ψωμίσω 
τὰ παραδῶ.---Απᾶἃ ᾿ΒΟΌΡΕ Ι ἄο]ο οὔ 41] 
ΤΩΥ Βοοᾶπκ.---Τὸ τοῦ ψωμέζειν, ἢ 6π υδεὰ 
ῬΓΪΔΔΣΙΪ πὶ ἢ 8 ΡΟ γβοῦδὶ ΟὈ]οοὺ (ΒΕ οτα. χὶϊ. 20), 
ΤΩΘΒΠΒ ἴο ζεα 88 8 Τὰ οἴ ΟΡ ἀοο5 ΠῈΣ ὈδὍ6, ὉΥ ρΡυϊ- 
ὑπ ἱπίο ἰἰ8 σπου 11{{10 ΙΩΟΥΒ618 ῬΓΟΥΙΟΙΕΙΥ͂ 
οἰοτνοᾶ: ἰδοῃ, ἰο γεε ἐπ φεπεγαῖ, ἰὁὸ ποιγῶλ. 
 Βοὴ υϑοὰ τ {π6 δοοαβδίϊνο οὗ {89 ἰδίην, ἱἱ 
ΤΏ68ΠΒ ἰὁ 7εεα ομΐ, ἰο αἰδίτίδείε ἰο ἰλ6 »οοτ."---,Αἀ)ὰ 
ἘΒουρὮ Σ ρκἰνο πὶῦ Ὀοᾶν Βαὶ ΣΕ παν ὉΘ 
Ῥυχηθᾶ.--Τ)6 τοδάϊηρς να καυϑήσομαι 8 
Βίγοηἷν δυρρονίοα--Ὀαὶ καυϑήσωμαι 18 ἃ θαΣ αχίδαι, 
ἐπουρὰ Τουπὰ πὶ βονογαὶ οὐϊίϊομβ, [866 ΤΙΠΟΡ 
ΤΙ., ξ 18,1. 0]. Τδὸ Ὀυτγπίης ΒΕΓΘ τΏΔΥῪ 6 ΕἸΠῈ Ὁ 
8 Ὀυγηΐης ἰο ἀδαίῃ, οὐ δ'τιρῖὶο ἰογίασο Υ ἤτα. 
ῬοΡΉΔΡΒ Ῥαὺ] δὰ ἵἱπ τηϊπὰ βυο ονοηῖ8 ἃ8 δΓΘ 
τοοογσἀ δὰ ἰῃ ἴ,Δη. 11]. 19 6΄., 2 Μδοο. νυἱῖ. ΤῈ 
ἩΒΙΟΤΥ οὗ δῖ8 ἰΐπιο μΒαᾶ ποὶ γοὶ ΓΗΒ 6α ΔῺΥ ἴἢ- 
Ββίδῃοοβ οὗ τηδγίγγάομι δἱ {|| βίδίε ; Ὀϊιὲ ἴῃ 80- 
οοτάδμοθ νὴ (86 Ῥτοοοάοηίβ ᾽υδι ΔἸ] αὐ δα ἰο, δηὰ 
ἐπτουσὰ ἰμ 6 ουἱ]Ἱοοῖς τ δΙ6ἢ ἢ οδβὲ ἰηΐϊο {μ6 ἴὰ- 
ἴαγο, (6 τηϊχυὶ ὨῸΡΘ Βαγθ δη(ἰοἱραίθα βοτηοι Εἰυ 
οὔ ἐδὸ βογΐ ᾿π βρὶτὶὶ.---τὶ 18 ΘὨΤΙ ΣΟΙ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ἰὸ 
ΒΌΡΡΟΒΟ (μα [89 ΤΟΐΘΥΘΏΘΟ ΠΟΤ 18 ἔο Ὀταμάϊηρ, 
88 (δαὶ οΥ̓ ΔΙΪαγθθ: ἐδ ϑ0ὺ8] ῬΟΣΩΒ ΖῸΣ {818 δγΘ 
στίζειν δᾶ στιγματίζειν. Αὐτὰ βι}}} 1.088 οδῃ ὃθ 
146 ἰο [Π6 σαϑίλης οὗ ὁ} 9᾽8 86] ἰπίο ἐμὲ ὅσο ἴῃ 
ΓοϑυιρίυουΒ Ἔχροοίδίϊοη οὗἩ Ὀἰνίηα ἀ 6] γογβ 6. 
δ ΡΔΓΆ}} 1 8πι τὰ ἐπμὸ ἄγϑί οἴδυβα πδίῃ τ ΠΥ 

βυρροβίβ {80 1468 οΥ̓ δ Βα] [-αδονίῆοθ ἴῸΡ ἐἰ8ο ρμοοὰ 
οὔ οἴοσβ. [Τ}18 8 {86 ἱβουρῶῆς πϊο Ηοᾶὰρο 
Θοπβί 678 ἴ0 θ6 ργεβεπίβα 6 Γ6}]. Βυῦ {818 ἀοεϑ 

ὁ [(ο]Ἱογίάκο ἔπ ἃ ΜΆ. ποῖϑ οὐ [8 Ῥαδβαχο, κί το ὃν Βίδι. 
Ἰον, δᾶγΒ: ΤῈ ἔστι αηά πιοσὲ κἰκε ἤοδβῖ δϑοῦβο ἴδ, " “ισυκὰ 
Ὶ ἀο]9 α'ΝᾺΥ ἴῃ Του Γ}}8 Δ]} ΥΩΥ͂ ΡΥΓΟΡΟΣΙΥ, ΟΥὁ οπιδιεα. 
Ὅ)ο [δαῖ ἢδα6 τὶ ραϑοᾶὰ [80 ΔΙταδ- αἰ νην ἴῃ ἃ δ μος τῶο- 
ΠΗΑέργυ, οὐ ἴπο σουγί οὗ α Αραῃίει οὐ Βἰο Πα ὈΐαοΡ᾽ 5 οὗ 
ἀνα νειν υδ Ῥλίδςο, Ν ΏΘΓΘ ἢ ΠΊΘΏΒΘ ΣΟΥΘΠΏ6Β ΔΙῸ ΘΥΥΪΏ 
ΔὟΘΥ [πη ἰΑΣείηκο 0 ποιάν οἵ Ὀερχαγα, Ὀαϊ τοσξ ἔδοὶ ἰδ9 
ἵἴοσοθ οὗ [10 Αροδί]θ᾽ β 6} βα({γίοα] ψωμίσω) 



ΟΗΑΡ, ΧΗ͂Ι, 1-18. 2600 

Βοὲ ὁχοϊιὰο ἐμ ἰάθα οὗ ἃ τυδυίγσ- ἀοδίῃ, ἱπδϑιιυο ἢ 
88 βιυςἢ ἃ ἀϑδϑί ἢ ΔῪ ΒΟΥΥΘ ἴ0 ρϑηϊΐθδὲὶ Ὀοΐἢ δὴ 
ἀπυγυοσίης οουδάθῃοθ ἰπ Θοά, δηὰ 480 ἃ τοδαϊ- 
Ὧ685 ἰὸ ἀονοία οὔθ᾽ 5 δο)ῇ, Ὀοὰγ δηὰ 1176, [ΟΣ (Π9 
δοποῆι οἵ οἰμοτθ. Βυὶ ἰἴϑυοῖ 86]{-ἀονοιΐοη αἰὰ 
ποῖ βρσίης ἴσοι ἴονα, ἱν ἰδ οονίουδ ἐμαὶ {86 τρδὺ- 
ἐντάοωῃ ἰδὺδ δυδετοὰ σψουἹὰ ὈΘ0 ΟἿΪΥ οὗ 8 Κὶπὰ 
ἐιαι οἴου οοσυγτοα Ἰοίοσ ἰῷ 86 Βίβίουυ οὗ (89 
ΟΒΌΓΟἘ--- 8. πιΘ ΓΘ ρδσϑὰθ οὗ Βοσζοὶθ Θῃ ἀΌΡΒΠΟΘ ΟΥ 
ἀοθδωςο}]. Τδυδ ἐμ0 αΊο068 ΘΑΥΪῪ δ γοΒα, ἵνα καν- 
χήσωμαι, ἕπ οτεν ἰλαέ 7 πιᾶὰν δοαεί; ὙὶΟΝ 
ἐμδὴ ψου]Ἱὰ ἢανο 80 πιοἢ [86 ΠΟΥΘ ΘΑΔΙΪΥ ΘΟαιθ 
ἑπίο ἐδ Ρῖδοο οὔἐμὸ πιοσγὸ ἀϊβῆουϊὶ, αρὰ χγδιηρδ- 
ἀἰσα]!γ δἰ χυϊδν καυϑήσωμαι δἷμοο ἰΐ πουϊὰ παγθ ἰῃ- 
γοϊνοά {}ιὸ σμϑδηρο οὗ ΟὨΪΥ οπ6]οἰογῦ. Τἷδβ ρ]088 
νου ὰ 6120, 1ἰθ δυοῖ 8 σοπποοίΐοου, Ὀ6 ὈοΙἢ δὶ 
δηα ἀϊφιυγθίης 10 ἰδ6 50889,---Ἶ δὰ ὑσεοδῖθᾶ 
ποϊδὲηκᾳ.--ΤΒὺδ 9 ἰδκοῦ ἀυνπ Δ]}} οοποοὶὶ δου 
ἐπ που ϊἐοΥυ ἹοΌ586886 οὗ δυο νοῦκβ. Ἴδα ἀϊνίῃθ 
γονσαγα, ἑ. 6., (86 τον οἵ τἰριὐθουϑῆ6 88 (1 ΤΊ"). 
ἦν. 8), ὁοδὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 σίτου ἰῸὸ 8 ΒΌΒΙΌ]ο ἀϊδίηίος- 
εοἰοα Ἰονο. 

γΕκαο. 4-1. Τὰ (6 ῬΔΓΘΘΤΑΡ 9 ΠΔΥΦ 8 ΘΌ]ΟΘῪ 
οἵ Ἰονϑ ἴῃ ἃ ἀδδογί ρίϊοῃ οὗ [8 αυδ)λιϊοθ, δβοιιης 
Τοτῖ Σὲ ΘΌΡΟΥΙΟΣ ΘΧΟΘῚ]6ὴ66 ὈΟΪᾺ ῬοΒΙ ΕΥ̓ΘῪ δηὰ 
Βοερδίίνοϊγ. Τὴ Ὀοδυίγ οὗ ἰμ9 ἀθβογί ρου ἰκὰ 
δεϊσμέοποα ὈΥ ἃ ρογβοηϊ δοδίΐοι οἴ Ἰονϑ, ἰο Ὑ Βἱο 
ἐποδοὸ ἐδὶηρδ δσὸ δϑουϊδοὰ ἐνδὺ Δγὸ Του πὰ ἢ δυο 
88 ἰγῸ]γ ἸΙουο. ΤΕσουρποαὶ {π9 τ ο]Φ (Π6 79 8ΓΘ 
οὐςαϑίομδὶ δἰ θ᾽ αἴδησοβ δἱ (6 ἴδ}18 ἱπ ὑπὸ (ὁ- 
τἰ εἰ ἴδῃ Ομιγο, τ οι βίοοὰ ἰὰ οοπίγαδὲ πὶ 
πο δ χοο]θηοοδ βοὲὶ ἴΌτί. -- ον δβυδοχοῖ 
Ἰοκ, δ ἐδ κά ---- ότὸ Ἦὸ δῦο ὁρροβδίίϑ 82- 
Ροεῖθ οὗ ἰμ)6 δαῦ!θ αμλ᾽ίγ. ΤῺΘ ΤΌΠΟΥ ὁΧ- 
Ῥγοδδίου ἀδηοίεδ πὸ ἩΪΠΒΟΙ ἀρ οὗ ΘΗΡῸΣ, ΟΥ 
ἀἰδρ᾽ οδδυσο δὶ ἰμθ οἴξϑησοβ ΟΥ ἴρἸηρ85 οὗ οἰο ΓΒ, 
διὰ ὑμΠῸὺ8 ᾿σὰ}}168 ἰλ6 ονογοοϊαίηᾳ οὗ ἃ "δία γα] ἰπ- 
ἀϊσηδιίοη ; (80 Ἰαίὶον ἀϑηοίθβ ἐμ 6 Θχ Εἰ 1105 οὗ 8 
τη], σταοΐουδ, θη ον αἰἱδροδί(ίοη. 109 ποτὰ 
χρηστεύῦεται [{[1|ςοτὰ χρήστος, ὠδεΐμϊ] ΟΘΟΌΓΒ 
ΟὨΪΥ Βογα ἴῃ 8}} ἰδ Νοὸν Τοβιδαιθηῦ; δηὰ οΪἶδο- 
τΠΟΤΟ ψ͵ὸ πα 1{ ΟὨΪΥ ἴῃ 86 ΟΒυγοῖ Εδίμοσθ. [ἱ 

ἹΣΩΔΥΤῚῪ το 8η8 ἀμ ροεοά ἰο δὲ δε, Οδ]νίη ὁχ- 
1018 {80 οοηίγεδί ἐδ.8---ἰη ἰοἰεγαπαΐε ηγαζὲὶδ----ἶν 

ἐοπξεγεη εἶδ δοηβ. Νοχὶ (ΟἸ]ΟὟΒ 8 βουὶθϑ οὗ βίδίθ- 
Ἑιθηὶδ ἰὼ ΜΕ ϊςοῖ δούογα] Ὀδαὰ {εϑίυγοδ τὸ ἀθηϊοα 
ἰο͵]ογνο.---ἰονῦ φενίοῖὮἢ σοὲ :--- Το τογὰ ζηλοῦν, 
88 Ὦοτο υδεὰ, ἀρηοίοδ ὑπὸ ὀχ ἰ Ὀἱ(ἱ ΟὨ οὗ ὙΤΟΙ ΟΥ 
ὈΠΡΙοδδδεί θα ηκ8 ἰδ υἱον οὗἨ δάἀνδπίοοβ Ρο8- 
βοδδεῦ ὈΥ οἰβογα, ασἰνΐης Υἷδο (0 βιγὶ θ δῃὰ βοἢίβιη ; 
δο ζήλος ἴὰ Βοιι, χὶϊ. 18, Δηἃ 6Ἰ]ΒοΎ 6 79.---ἰονὐ 9 
νδσμῖοῖδ τοὶ {ϊ60]ΐ,---περπερδύεται ἴδ 
σποπλδίοροορίϊο [684 6ΟΠ)65 ἴγοια ἰδ οἷά 1,4 ἰΐῃ 
νοτὰ ρεγροριιϑ, α ὑχασρητί.---'8ᾳοοθ ῬοΪγΌίι8 χαχιὶ. 
8, δ; χὶ. 6, 2; ΒΈΛΝΙΚΥ] [ἰ Τηθ8ὴ8 {0 δλοιο αὔ᾽ 
Ομ δ᾽ 8 εεἰ,.---ἰο σμΐ α διοοίξ, ααζε α ἀἰδρίαν, 6Β}06618}}Υ 
ἢ ἴω156 ῥυϑίθῃοοα, ἐο ἑαίζ δέρ, 0 εῳφασσον. 
Νοχὶ νυ μδνὸ δὴ δ)]υδίοῃ ἰὸ ἰ8ὸ ἰη νὰ φγουπὰ 
οὗ 11 διοῖ οοηὐποὶ.---δ ποῖ νυ ἃ Ὁ} .---ἰ ε., 
ξπδαιοα τι ταπὶέγ, Α8 (δῖ Ἔχ θβδ68 89 Β0Ὁ- 
εοίδνο βίδία οὗ οομϑοὶξ δηὰᾶ βοὶέ- οχδ᾽ιδιΐοη, 80 

“ΗΜ, Πονσουοῦ, ἰΘ ΘΟΒΙΓΑΣΥ (0 (δ6 τηοδηΐϊπς κίνοη ὉΥ 
ΟἾΣγε.. δοὰ τϑοοὲ οὗ ἐδὸ Θτοοῖς οοπιπιθπίδίοξο, Ὁ αἱἱ ἰδ 
οἷδος ΚορΉ δἢ τογοίουδ, ὁχοορὶ ἴΠ6 σοπουδη, δηὰ Ὦγ βομιλουμ- 
ΒΟΥ, δ] ΒΙοοπιδοϊά, δηἃ οἴμοσθ, γ8ο 41} αρτοϑ πὶ 186 
ΒΟΈΘΟ: “ Οἐδ οί κεῖ ὑτροὶρί δίοϊυ, [ΓΟ γάγ, ΓΑΘΏΪΥ, ᾿πσοΏ- 
οἰάεξωῖοῖγ. ΟἾγγα. ΘΟ θΒίδ: “ἧ1ῶγὸ τοπβάογα ἢΐπη ἩΠῸ 
ἴοναα ὉΠ ορηίοταῖο, κά 6, Βῃὰ δίδδὰνγ ἰῃ Ὠἷδ πιουθ- 
πυοείθ.᾽" ΤΤ8μ6Ὸ ὕδΊδῆοσο οἴδιποΥ Ὺ 16 ἴἢ ἔδυον οἵ 15 ἐηἴον- 
Ῥτγτοίλση. Απά δυςεῖ ἀἰποργοοσιοεὶ [1 ἰα ἀΠΠ συ] ἕο Ὅτ ἃ 
ἀιυοξαίοη 

ἘΠ ΒΑΥ͂ 86 Ἰοδδί, ἀουδι(α]}. 

ἄοθβ {π0 ΤΟΥΊΏΘΡ ΟΧΡΓΘΒΒ ἐπ6 πδίιγ8] τηδηϊοβία- 
υἴοῃ Οὗ ἐ8 15 πὶ Ὀοαβί8 οὐϑῦ δἀνδηϊδιθθ ροδβϑϑϑοῦ, 
διὰ ἴῃ δἰἰδιηρὶβ (0 ψοὺ ΠΟΠΟΡ ἔοῦ ἴμεπ. [07 
ΘΟΌΣΒΘ ἔθ 6 8 ἃ οΘοπίγϑϑί Π6Γ ᾿τρ]οἃ. ΤὨγουρὶι 
(8696 πεζαίϊνοβ 9 που]ὰ ρσίγο ἔμ οχὰ ἴοὸ ὑπἀογβίδηα 
(μα. “ον ἰβ πηροἀοϑὲ δὰ δυπιῦ]6: τηοάοϑβὲ Ὀ6- 
Θ880 Ἀυγ)0]6.᾽ ΟΥ δἃΒ ΟἨΒΥΒΟΒΊΤΟΜ Ὀοδυ ἢ }}γ 
ΒΕΥΗ: “ἢ6 ΔαΟΣΏΒ ἰοΥ̓́Θ ποὶ ΟἿΪΥ ἔχοι ν»δδὶ 89 
Βαι, Ὁ} 4180 ἤγουν δὲ Β6 Ὠδιἢ ποὶ. Ἐοὸν δ 
βϑὶῖΒ (δὲ 886 Ὀοΐδ ὈΓΙῺρΒ ἴῃ νἱτίαο, δηὰ οχιίΐν- 
Ῥδίϑϑ υἷσθ, ΠΥ, ΓΑ ΟΡ Β86 Βυ  ΥΒ ἰΐ ηοἱ 10 αρτίης 
ἋΡ εἱ 4}1".1-πᾶοϑα ποῖ Ὀθμανο ἐϊδ5ο0}] υὩ- 
ΒΘΘΙΏΙΥ,---[ὸ πογὰ ἀσχημονεῖν ἀ068 ποὶ ΔΙ᾽] υθ 
ῬΓΘΟΐΒΕΙΥ ἰο ΒΒ οΘοπάποι 88 18 γουκοὰ ἐμ χὶ. ὃ, 
Ὀυϊ Υδίμοῦ ἰο 8 ἈΏΒΘΟΙΩΪΥ ΟὈ ΓΟΒΙΥ 688 ἴῃ (80 
ι.89 οὗ ρἰ δ (ὁοταΡ. χὶν. 27 ἢ; 89). [ΜΕΥΕπ δὰ 
Ηονοακ ἱπίοσρτοί (μ6 πογὰ οὐ ὕῃβδϑοιγ σοηαυοὶ 
ἵἱπ οῦθταὶ, ἡ 4., κἸονθ ἀθθ8 ποι μη οὗ ΝΒ 6 ἢ 
οὔθ οὐρδὶ ἴο Ὀ6 δϑμδιηοά ; 118 ποθ πε οτί πίξαὶ 
8 ἀθοοσοῦβ διὰ Ὀθοοτηΐηρ.),--βϑοῖςθῖ οἵ πος 
ΟὟΣ,--- ἤογθ 6 μανϑ ὑπὸ ὀχδοὶ ορροβίϊθ οὗἩ ἐδ9 
τοδὶ πδίυσο οὗ ἸοΥϑ, 8 8618. 5}} βοοκίης δον. οῃ θ᾿ Β 
ον δάγνδηίαρθ, ΒΟΠΟΣ, δὰ ἰμϑῃθη66 88 ἰΠ6 ζτοδὲ 
ἐίῃς ἰοὸ Β6 οὐϊαἰποὰ (ΘΟ. χ. 24, 88).---“ ἸοΥ9 
866 18 ποὺ 1[85 ΟὟ Ρ]εδδυσο, 118 ΟὟ Θη]οΥΙηθοΐ, 
ἰϊ8 ον τορυϊδιίοη, 118 ΟὟ δατδηίαρο, ἰΐϊ8 οὐ ἢ 
ΓΡροάοαγ---γοδ, ποὶ 118 οσ ὈΪΘΘΒΟ ἢ 688, ΤῸΣ, 85 8 
ἀαρῥε τη, ἰὑ β6 6 κα ποι ἷηρ ν᾽ δίοῦ ἰὁ που]ὰ 
ΔΥΘ ΔΙΟΠΟ ἴο ἰἰ56]1.᾽᾿ ΒΕΒ85Ὲ.---ἰα ποῖ Ριο- 

νοϊτϑᾶ ἴο δε βοσ,- -[ἰ παροξύνεται; κἴδο 6χ- 
ἘΡΡΕΘΟΣ θ 8 ἐραύα 0Πη6, δὰ ἀροπῃοίοβ 811 (ἢ 059 
6] ρβ οὗ Υἱοϊοπί Ἰγσϊϊαιΐοη, δὰ Β᾽{06Υ ΟΧΒΟΟΣ- 
Ὀδιΐοη, ὙΠ 10} ΔΣΘ 80 ΘΘΒΙΪΥ οχοϊίοα πῃ 8ὴ ἱγγὶί8- 
Ὁ]6 τοδῃ.᾿ ΒΙΟΟΜΝΡΙΕΙὉ].---ἶῖ μοΐπί 5 θδοῖὶ ἰο (δ 6 
Ἰοης-δϑυ οτος ΒρΡοκοη οὗὨ ἰῃ γυοὸσ. 4. Οβίδῃ δος 
ἀἰβιλησυΐβμοβ ἰξ ἴσοιλ ἰμ9 ΤΌΓΙΝΟΥ (ἩΒΙοἢ Β6. 6Χ- 
Ρ]δίπϑ 88 ΒΟΥ ἸΏΘΟΚΏΘΒΒ ὉΠῸΟΣ ΧΟΩ ἴῃ 56- 
ΠΕ6Γ8]) Ὀγ (ἢ οχρ᾽δηβδίϊομ “ἷους ἄοεθβ ποὶ 8]100 
[8617 ἰο 0 δρουθοὰ ουϑῃ ἰπίο ἃ ἰσδῃδίοπί ρϑβαίοα, 
ΒΌΘΝ 88 ΔΙΪ868 ἤγοτα {.9 Βυρροδοὰ ἱπίτί πχοιηθῶὶ 
οὗ οὨ θ᾽ οὐσει οἷαί πιδ δὰ ἰηϊογοθὶ.᾽, Ηρηοο (18 
ἀφοϊαγδίϊοι 18 ΘΙ ΟΘΟΙΥ σοπποοίοα Ἡῖ1ἢ (ἢ 6 ΟΠ 6 ἴχω- 
τιθα δον ῥγθοθάϊηρ; δῃὰ δ8 τ ἢ 80 ΜῊ 11} τ μηδὲ 
10]1οΟ γ8.---ἰσαρ αἴοῖ δ ποῖ ἴ86 ον] ];---οὐ λογ έ- 
ζεται τὸ κακόν: {5 ἀο68 ποὶ Τοΐοῦ ἰοὸ [ἢ6 οΥἱ] 
ἩΒΙΊΘΙ ῬΥΤΟΟΘΘαΒ ἔγοιῃ 0Π6᾽ 8-86] ἢ, 88 ἐποῦ ἢ λογέ- 
ζεϑσαι τιϑϑὩὶ (ο (λίπα ὡροῆ, ἰο πιεαϊίαίς, 88 ἴῃ 76, 
χχυΐϊ, ὃ; Νδῆυμα ἱ. 9: δῃὰ 88 ΓΌΝΟΥ σε άογ ἐὲ : 
“ϑὲς ἰγχαολίεέ πἰολὲ παοὴλ ϑελαάεη ;᾽" Ὀυϊ ἰὶ γο- 
ἴογΒ ΟὨΪΥ ἰο [86 ΕΥ]] ἄοῃο ἰο ἰΐ, σ. ἀ., “Ἰονθ ἀο885 
ποῖ σἤδΥ 9 ἐμ ΟΥ̓] ἱπηϊοιοα,᾽ Σ δον Ὠοΐ ΟΔΥΣῪ ἰὐὺ 
ΘΥ͂ΘΡ ἴῃ ταϊηά, Ὀυὲ ογρίνοδ ἰἰϊ.᾽ (Οομρ. (86 ποτὰ 
88 υδορὰ 'π Βοῃ. ἷν. δ; 2 ΟΣ. νυ. 19, δῃηὰ εοἷ8δ6- 
ὙΠ 616). Τη0 το ουίῃῷ Βαδρεοι᾽ [ρσίνοη ὉΥ 
ατοὶ., Ηογάθη,, δια δἀορίοα ὃὉγ Φοῃ. Βαπτατὰβ ἴῃ 
.ιὲδ ΘΟ ουτα θα αἀἰβοουγδοδ οἡ ἰμἷδβ Θμδρίβυ] 18, ἰὸ 

10 ἷ8β ορροβεὰ Ὦγ {}ι9 
τί ἰοἷθ ὈθίοΣ 9 κακόν, “ ἐλ6 ΟΥ]],᾿ [ἡ ΙοΒ ονἱἀ μι} 
πη Ρ]168 80 δοί!8] οχίβίθβοο οὐ ϑοῖιθ ρδσζί συ δ 
ΟΥ̓ ἐμαὶ νῶδ ἰοὸ ὈῸ ἀ68}}Δ τὶϊ; 8ὸ ΑἸτοσα, 
Ηοάᾳο]1.---τοὐοοοῖδ ποῖ δὲ ἴδ ἰπέᾳοΐιν ,--- 
Ηδτο, ἰοο, ἰδ πη Βροϊζοθῃ οὗὨ ἰβ Τουπὰ ουϊδίαάο οὗ 
ἐμὸ Βυ ̓ οσί, ΔΒ ἸΏΔΥ̓ ὯὈθ Β6δῃ ὕγοσῃ {86 ροβδὶ ἐἷνϑ 8ἢ- 
ὑπ ποσ οἰδυβο πο ἤ0]]ονγβ. [900. Ἐάν δρὰδ 
(δ ικοβ ἐμ9 ορροϑὶίθ νυἱϑῖν, δῃηὰ υπμὰογθίϑμαβ (80 

δ8δᾳο 88 ΔΡΙ τος ἐμαὶ Ἰογ0, 80 [ΔΓ ἴγοτηα ἀθ- 
ἰει εἶδα ἴῃ {80 ῥγδοίΐοο οὗἨ ἱπίᾳῃΐυ, ἰθη δ ἰο- 
Ά͵,Β ΠΟ] 688 1ῃ {μ6 116. Τμΐδ ἰδ ἰο ουὐθυϊοοῖς 
[86 φοῆογαὶ ἀντὶ οὗἩ 9 ραβϑβδζϑ, τίσ 18 σα μον 
ἰο τϑριοβθῃΐ ἰουο ἰἢ ᾿ἰ τοϊδίξοῃϑ ἰ0 οἰ6. 8]. Βαΐ 
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(πὸ Ἰηΐψα!ν ἰο ψ οι ἢ6 δ᾽ υἀ08 18 ποὶ ἰπίαυϊγ 
ἴῃ κοπογα}---ἰηϊ αὐ 88 1 γα ΡΒ πὰ βρτοδϑάϑ, 
ἀπά Ὀοοδυ80 ἰὺ 8 ἴῃ ἐμθ Δϑοθῃδποῦ [Β 8 η]6Υ, 
Ἡοτάδνοτγί];; Ὀυΐ, Ἰλογὸ βυϊ Δ ὈΪΥ τ (ἢ ἐμ 6. οοα- 
ἰοχί, ἰδϊαυ ΠΥ 88 ρογροίγδαίθα ὈΥ ρδγιϊου αν ἱπαϊ. 
υἱαυδ]9, ἀπά τοουηάϊης ἰο {ποὶν οὐνὰ δυτί [Α]- 
ἴοτὰ]. Τα ἐγαΐῦ Βογὸ Ὀγουχκι ουἱ, 18 (δὲ ἀΐβροβὶ- 
ἰΐοη ἰο τοὐοΐδθ ἰῃ {μῈ ἀον ἢ 8]} οὐ ᾿πἾΌΤΥ οὗὨ οἴ οσα 
(ϑεολαάοηγευαε), Ἡ ἰΪΘὮ Βρυίηρθ οὐἱὐ οὗἁ ϊ111- ῖ]} ΟΥ 
θδ]ουβυ, δηὰ ψ πο} 18 σἰδἀ  οηοα ψ Βθη (Π 086 γγἢ0 
δ8΄Ὶ6 οηγνϊοὰ [0Γ ἰποῖν δἀνδληΐαροθ δγ6 σοιρο] ]ϑὰ 
ἐπγοῦ κι δοῖηθ πιΐθ-ϑίο Ὁ ἴο οοῖηθ ἀονῃ ὕσοπι {ποὶν 
δἰχι ροβίιϊοη δηά πόαν αἴδρταοο. 1118 Ἔχ ΡΪδ- 
ὨΔίϊοη ἰ8 ΠΠΟΓΘ πδίυγαὶ (δὴ (ο ΒΌΡΡΟΒΘΟ βυος 8 
Ἰοτϑ ἰαἰοπαά ρα 88 ὉΠ ΠΑΙΥ οὗ 8186} ΔΡΡΓΟΥΘΒ οὐ 
80 ΟΥΤΟΥΒ οΥ̓͂ οἰποτβ, σρρίαμαϊί πιαΐα ἀασεπίίδις 
(ατοί.) ; δοαρ. Βοπι, ἱ. 82; χὶΐ, 9.---Α5 ἃ σοῃίγαβιὶ 
ψϊτἢ} Ομ ἷ8, ἢ 5Β.γ8,---Ὁ.1 σοοϊσοῖἢ ὴῖδ τ86 
συῖϊ.--συγχαίρει δὲ τῇ ἀληϑείᾳ, ποί “ αἱ 
δε ἐγ. (5 πιρκίης {Π6 σὺν ἰπ σοιηροβί(: 00 
ϑῚῪ ἰπιοηβῖνο [848 Ἃ0 πιοβί ΟΥ̓ [86 δοπιιηθπίδίουβ 
δά {μο Εἰ. Υ'΄., δἰἰοροί ον ογοσϊ οοκίης {Π6 ΤΌΓΟΘ 
οὗ πὸ σοῦ Ὁ δηὰ (πὸ αδἱϊοσοὰ οοπαίσυοίϊ 007; ΠΟΥ 
858 ᾿βουρῖν [ἢ 6 ῬΟΥΒΟΠ8 δοποογ ποῖ πο γ 8160 ἰδ κθη 
ἰηίο {16 δοοσουπὶ 18 Βοηροὶ: σγαίμίαίμν [7818] 
7μδἰἰαπι; Ὁσὶ, ““τοὐὰ {6 ἰγαϊἢ,᾽) ἐσαϊὰ Ὀοΐης 
δοῦθ ρογβοηΐβοα. [{ ἴβ ἰδίζοῃ οἰ πον ἴο ἀσποῖθ 
(86 δοϑοϊυϊο ὑγαϊῃ οοπίδί πο ἴῃ ἰῃ6 Οο8ροὶ (Ὁ οἹ]. 
ἱ. ὃ; 4 Τ688. 11. 12, οἰ6.} (89 αἷἰπι οὗὁἨ ἩΔΙΘᾺ ἷἰκᾳ [0 
ΙΒ ΚΟ ΠΙΟΓΔΙΠΓΥ γόνα] οηΐ δηὰ πῃ ἢ γο]οΐδο 5 ἴῃ 
{π6 δἰἰαἰ ππιοηί οὗ (8 Θηἃ (Μεγ6γ) ; ΟΥ ἷπ δὴ 
οἰ 6Ὰ] 86η86, 88 (6 σοοὰ. ΒΌΒΟΞᾺ ΒΑΥΒ: “(}9 
ὑγαϊ ἴῃ 86 Γ}168ὲ. βοηβὸ (Φοη 1ἰ1. 21 ; υἱῖ!, 82-- 
44) 85 180 ρτουηὰ οὗ ἰγτι  ἸΠΟΥΑΊΓΥ ᾽ δηὰ ΝΈΑΝ- 
ΒΕ: “Ραὺ] ΒΟΡΟ ἰγ8668 ὉΔΟΚ (86 ἰάδβ οὗ ἰδὸ 
βοοά ἰο ἐμαὶ οἵ τπ6 ἀϊνίηο ἰγυΐῃ." οὖ ἴὲ 8 η- 
τογργοϊθα βυ᾽] δον οἾγ, ΤΩΟΓᾺ] χοοά ἱπ ὑδμ6᾽ δοἢ- 
ογοίο, ἡ. ὁ., πιθη ψῆοόο ἤἴᾶτο Ὅσο τοβουρα ἰὸ τη0- 
ταὶ γ (ΒύσΚονι); οὗ [η9 Βοατὶ δ)16ἃ δὰ βαποῖϊ- 
βοὰ Ὀγ μὸ ἰγυ ἢ δηὰ ὈΥ οὐδάϊΐοποο ἰο ἰΐ (ΟΒβἴδῃ- 
ἀογ). Το οἰδίοαϊ ἱπιογργοίδιϊοι βυΐϊί8 Ὀοδὺ τ 1 ἢ 
{πὸ δι  6 8.8 ; ἰο ἐμαὶ ἱπιπιοτα ἰγ, τυ Β1Θ ἢ 8 ἃ νυἱὸ- 
Ἰδιΐοη οὔ μο ἀϊνίηο τς θουβηθ 85 δὰ (86 αἰγίηο 
Μ{111, (Βόγο 8 ἢθτο δοπίγαδίθα (Π6 ΒΑΡΙΠΟῺΥ͂ οὗ 
Βυσηδη 119 ἰη νν7ὶ}} απὰ δοὶ τ αοἄ δηὰ Ηἰ5 π|ῖ]}, 
ἡ. 6.70 ἰγα ἢ ἴῃ 8 πιοῦϑὶ βοῆϑο. ῬἩΡ λ 0} 18, τ ΒΘΡ6- 
ΟΥ̓͂Ρ ἰῦ ΔΡΌΘΑΓΒ, Ιονο Ῥοὐοΐ698; ἰΐ 0145 [611 υβη ΐἱρ 
πῖτ ᾿ς, δη ἃ βθδτοβ ἴῃ (89 ΤΟΥ οΥ̓͂ ἰἰ8 δασαθαβ. [80 
Ηοναξ, γῆο 88 γ85: 189 ΒΥΡΔΙὮΥ οὗ Ἰοτθ ΜῈ 
(Π 9 αἀο5Ρ6), (μογοίογο, 4068 ποῦ 5866πὶ ἰ0 ὍΘ ΒΡΤΟ- 
Ῥτίαίθ ἰὼ (Πἷ8 δοηπϑοίϊοῦ, ἴῸΡ ἰΐ ἰ8 οὗ 1ογθ 88 8 
υἱγίαθ οὗἩ ποῖ Ρδυὶ ἰΒ ϑροακίηρ᾽].--- Το δοποῖα- 
δἷοῃ οὗἉ ἐμὶ8 ἀθβουϊριϊοη ἰ8 86 ὮΡ οὗ 0} μΡοβὶ- 
ὑνο βιδίθιηθηίβ. 180 ἧτβὶ πάντα στέγει ἴδ 
γΑνΙουΒῚγ γοηἀογοὰ. 76 νοῦ πιδὰὺ Ὀ6 δοπβίγυοὰ 
οἰΐμοῦ 88 ἰπ ἰχ. 12, “" ἰΐ μυδογοι ἢ 8}} ὑπίη ρ8,᾽ δηὰ 
Β0 Ὁθ Ροΐζογγοὰ ἴο (80 ραΐῃϑ δηὰ ρῥυίναι οη5 δῃ- 
ἀυτοὰ ζ0γ (86 Ὀοποῦι οὗ οἰποτα (ΒΟΥ 61), ἐπ ἀἷ8- 
ἐἱποίϊοα ἔγοιῃ {πα ὑπομένει, ἐπαμτείλ, ὑπαὶ {011 Ονγ8, 
Ὑἰοδ 18 γοίουυθα (ὁ ἐδ ἐγἾ818 δ ἃ Ῥογβθου 1018 
ἰηδίοιοὰ ὉΥ οἴμοῦθ.0 ΟΥ ἱἰΐ ΠΙΔΥ Ὀ6 γοῃδογοὰ 
“ ΘΟΥ̓́ΘΓΒ ἊΡ 8] (μἰη χ5,᾽" ἡ. 6., 600664}8 δΔῃηᾷ ἰδ 8]- 
Ἰοπὶ δθουϊ ἰ8οβὸ ἔδυ ιβ οὗ οὐ τὶ οὮ ἃ τη 8]Ϊρ- 
τπϑηὶ 501 8 ῆῃῃ6 88 ψουἹὰ αἰ ΟΧΡΟΒΟ; 85 ΒΕΝΟΕΙ, 
ὙΟΥΥ ἤΠΟΙΥ ΒΔΥΒ: “ [4685 (0 ἰἰθ6 1 7 δηὰ ἰο οἴ 6." 
Β8ο τοπδογοὰ ἰΐ που]ὰ βίδηὰ ἴῃ θα 9 Ὁ δοῃποοίξοη ὙΠ 
486 “Ὑτοὐοϊοίηρς ποὶ ἱπ ἰπΐᾳυΐ γ᾽ οὐ νυϑῦ. 6, νηὰ 
δἶδο σου βαὶϊλ 'πὸ}} ψῖ 8 τδὺ (οἸ]ονβ. [908. 
Ἐὰν ατάβ ᾿πιουργοῖβ (π6 οἴδυδο 88 ἀδηοίϊ πρ 8 ἀϊ85- 
Ῥοιιοα τοῖν Τα ῖκοδ 18 πὶ ἴον ΟἾνἶδί᾽ 8 
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ΒΔ 6 ἰὸ ππάοῦρο 8}} βυ ουϊη ρα ἰ9 ἩΠΪΘὮ ΜΠ ΠΙΑΥ͂ 
6 οχροβοὰ ἰπ 189 ὙΑΥ οὗ ἀυἰγ} Βαὶί ἐμΐ8, Βον- 
ΟΥ̓́ΘΤ, ἰΡΌΪΥ ὁ τᾶν Ὀ6 δϑβογίϑα οὐ ἴουθ, 18 ΒαταΥ 
οομαίβίθηις τψῖΒ (86 ατΥἹΠἕἔἜέτ οὗ (86 βαββαρζθ. [1 18 
ὈοιίοΣ ἰο δάδβογο ἰὸ ἰδ δίσίοι τηοδιίηρ οὗὨ ἰδ 
γορ στέγειν, 0 σουεν, Ν᾿ αἰοΘὮ, 85 υδοα ὈΥ Ῥδα], 8 7- 
το τὶς ἐς 186 ἰά6α οὗὨ σον Σ᾽ ΟΥ̓ΘΥ διῃα Ὀδδγῃρ, 
ἴῃ β']θοθ ΠδίΘΥΟΡ ΔΥῪ Ὅ6 Ραΐ ὕροῦ οη6. Κ0 
ΒΔ δηὰ ογάἀβνοῦί]. --- ὈΘ᾽] ΘΟ Υ Θ.ἢ 4]] 
ΚΒΊΏ 66, ---ἰ, 4., ΒΟΥ8 8. ἰΣ 870] αἰ ΒροϑΙ 10 ἩΔῖοΣ 
ἱπαδίοδα οὗ βυβρὶ οἱ ΟΌΒΙ Υ δηὰ το 8] ΔΉ Υ ΒυΤτΐ8- 
ἱῃζ δῃὰ δχροβδίπς ἔδυϊίδ, 18 ουδν Ἰποϊ πη εα ἰο 50}- 
Ῥοδα {8 οχἰβίθησθο οὗ ἃ ροοά ποὶὲ Β66Π, δηὰ 1ἢ 
{ΑἸ ΡΒ ἴο Ῥγοβδυσιθ (ἢ 6 Θχὶδί6Π06 οὗ ἃ γἱ σι ἰυίδη- 
ἐΐοῃ. -- Τὸ ἐἷ8 ἴδον ἰ6 δαἀάαοά,-- ΒΟΡΘΌΒ 84]} 
[812 68.--πἴἰ9 ἀοηοίεδ ἐπα ἀϊδροδίκϊοη ἴο ΒΟΡΘ 
ἴο Ὁ 411 ζσοοὰ ὈΥ Ἰοοϊκίηρ υπίο αἀοὰἂ (σοιρ. Ῥ.Π. ἱ. 
7); δοῃδάθηγγ ἰο ἀχροοὺ ἐδ ζαίατο υἱοίουυ οὗ 
βοοὰ πῃ οΟἰμοΥΒ, ἩΔΔΙΘΥΟΥ ΤΩΔΥ Ὀ6 {πὸ ἴΔ0}}5 δυἀ 
ἱτηροσήοοιοηβ Ἡδίοι [Ὁ [6 Ῥγοβοηὶ ὍΔΣ δυεὶι 
Βορθ. [ΜΔΗΥ δοιηπιοπίδίοσβ τὸ αἰϊβροβοὰ ἰο 
ψἰάρη ἐπ θ δοοορίαϊἑοη οΥ̓͂ [1680 ἔννο 145. 40.8}}1168, 
δὰ ἰο ργῖνο (δ οπὶ 8 σοὶ χίουβ βἰρηϊβσδποθ. 50 
Φοη. Ἐατνατὰβ γῆοὸ τοχαγὰβ (80 ΑΡΟΒ1]6 88 Β6ΥΘ 
οοπηοδοίΐηρ ᾿ονο Ἡ 1} 1 ἰ 1} ἀπὰ Βορα, ὑπὺ8 βδον- 
ἴῃ ΒΟΥ 4}} (86 ρταοοδ οὐὗὁ ΟἿ β δ Υ ΔΓῸ 6οῆ- 
ποοίρα ἰοχοίβοῦ ἴῃ τηυΐυα] ἀοροηάθῃοο ; δπα ὑὉκ 
ὝΤΕΤΤΕ δᾶγβ: “(89 ΥΟ]  σἰοΌΒ 14645, δῖ. ἢ, ὮΟΡΘ, 
Ῥδίΐθῃϑο, 8.9 ἴοο γῸ}} κόνιν ποὶ ἰο ὃ6 βΒαρροδβοὶ 
ἰο δοπιο ἱπίο ὉΪΔΥ θγθ. Α ῬΤΟΡΟΡ σοπἤάσμοθ ἰῃ 
ΟὟ ποίη ΟΥ Ῥ48868 ΟΥ̓́ΘΡ 1 ΤΩΔΗΥ͂ ΓοΒροοίβ ἴπἴο 
{86 ζ8 το μανο πη {86 νι δάουι δηὰ σοοάπῃο6885 οὗ 
αοἂ ; {μὸ Βορ6, ὈΥ͂ υἱνγίαο οὗἁ Ἡἴο ἢ το δηζἰεἰρδίθ 
ξοοὰ ἴῃ τοϊαἰΐοη ἰ0 οἷν ζο Ἰονγ- 6 ἢ, τηουπίϑ Ὁ 
ἱπίο ἐπ 6 ΒορῸ τ Βανθ ἰπ ὑπ 84] ΥὙἱοίουυ οἵ (80 
Κίησάουι οὗ Θοά ; δηὰ ἐδπθ μαϊΐοποθ νῖτὰ τ ΒΙσΒ 
6 δηἄυγοα ορροβιιζίζοη [Ὁ ΟἿὟΤ ποὶ ἢ ὈΟΥΒ᾽ Βα κθ, 
Ῥδυίδικοβ οὗ ΟἿ δἰοδ βδίποδδ ἴῃ ἀοίϊηρ Ὀδι(10 [ὉΓ 
1Π6 Κίπράοπι οὗ αοἀ. 16 (γι ΨΔΥ ὑμογοῖοτθ 
{106 ἰο ἱπιογργοῦ {8680 δία οηιοηβ ὈΟῚΝ τι ΟΥ̓ Ὁ 
ἷῃ τοϊδίΐου ἰο ΟΡ πο χ ΌΟΥ, δὰ χορ ΟΟΕΙΥ ἷπ 
Τοϊδίΐοῃ ἰο αοἂ,᾽ Βυὶ, Βονγονοῦ ἔσο ἰὴ {ἰδο], 
(μ͵8 ὀχρδηβίου οὗ (δου ρὲ τΔῪ Ὅσ, ἰὲ 15 ᾳασδίϊος- 
8016 ἩΒοίμου {π6 ΑΡοβί]θ ἰπηἰοπαθὰ ἰο κῖνο διἷ8 
Ἰδησυλρο ὑπ}8 860Ρ6].---ΕὙο πὶ ἐμ8 {6 γ ζ0 110 ΜΝ 
ἐμ6 ΔΌΪΙ(Υ 70. ἐδπδὶ τὶ ἢ ἰδ ΟΧργοβϑοὰ ἴπ ἴ80 
ποχὶ οἰδυδο,--ου ἀπ ῖ 81} ἘΒ1Ὲ (6, “--- ὙΠ ΟΊ ΒΟΥ 
τ θ6 ἰδίκοη ἴῃ {86 Β6η86 οὗ οχροοιΐηρ ἢ Ῥαδίϊθῃοθ, 
ΟΥ̓ οὗ σΔΙΥ οπάυτγίπρ ονουγίἷΐηρς ρΡδίηαϊ πβαὰ 
ἰγγίπρ ἐπὶ δρρϑασδ ἴῃ (μο οδ᾽εοοί οὗἨ ΟἿΓ ΠΟΡΘ. 
[“1Ὲ6 τότ ὑπομένειν, 85 Ποάμβο δαύξβ, 'β ῬΥΟΡ ΣῪ 
ἃ ΤᾺ ΠΑ ψογὰ, δη ἃ ΠΊΘΔΏΔ 10 διιδία!ἢ {π6 88- 
δα]. οὗ δὴ θῇθῃυ. Ἐϑηοο ἱὶ 18 υδοα ἱῃ ἰδ6 ΝΟῊ 
Τοδίδτη θη (9 ἜΧΡΓΟΒΒ ὑμ0 ἰάοδ οὗ βυδίδί εἰς ἐδ 
85881}}8 οὗ κυ δογίης ΟΣ Ροσβοου οι, ἱῃ ἐδ: 868890 
οὗἨἩ Ὀοδυῖηρ ὉΡ ὑπάον που, δὰ οπάυτῖης ἐποιὰ 
Ῥδίϊοπιν (2 Τί. ἱ. 10; ΗοΡ. χ. 82; χὶϊ. 2). 
ΤῊ οἴδυθο, ἐμπογοίοτγο, αὐ δου ὕγοτη ἐμαὶ δὲ ἐδ 
θοκίπηϊΐηξ οΥ̓ {ὁ υϑῦδο ; 88 ἰμδὲ δὰ χοΐεγθῃσο ἰὸ 
ΔΙΠΟΥΘΠδΕΒ θὰ ἰγΟΌΡΪ68 [ογ, 8βι}}} Ὀοίΐον, ἰο 
ἴδαϊῖ8 δηὰ οἴδθῃ 681], {π18 ἴο Βυδενίης, δὰ ροσθϑο- 
ουἰίομ.᾽᾽ Βάπναραάθ, Βουου συ, ἰῃ ΘΟὨ δ᾽ δίθθμον πεῖ (ἢ 
Βἷθ ργονίουβ οχροβί(ΐοῃ ἰδ ογργοὶδ ὑπϊ86 οἴδυδο 88 
οχρτγοββίης ἰῃ9 πᾶ] ρδύβουόγδῃσο οὗ 10Υ, δῶ- 
ἀυνῖης ἰο (16 οπά , {818 1 ΠἸχουσὶδο τυσδὶ Ὀ6 οοςιϑἰα- 
ΘΓΘα ΔΒ ἰσαπβοϑηάϊηρ ὑμ6 Αροβὲ]θ᾽ 8]1π οὗ ([πουρῆϊς. 
ΤῊ υπΐοη οὗ αἰ ἢ δηὰ Ῥαΐίθη06 ΘΡΡΕΔΥ͂Θ αδἷδο ἴῃ 
2 ΤΏ 688. 1. 8, Θὐο. 2 Τα. ἰἱ. 28. Τὴ ὀχ ρτοδϑίοη 
“ς 8}} ἐπ: σβ᾽ ἷδ οὔ Θοῦγδβο ἰο δ Δκθη ὙΠ 8 ἀθ- 
ἔτοοθ οὗ δ᾽᾽ονγδαηοθ. ἴα {80 σϑὶ ἰμδίδῃηοο ἱὲ ἐπ)" 
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ῬΙΪθδ “8}1} (Β] 8᾽ νι ΐσ ΔῪ ὃ6 θη ἀυγοά οὐ 60Ὲ- 
οΟδὶθα δὸ [ἊΣ δ8 ἀυΐγ δπὰ οοπϑοίθηθα ἀο ποὶ Γγθ- 
ᾳυΐγο ἰποὶν δχροβϑῦσγο; ἰπ ἰὴ9 ἱνὸ ζΖοΪ]]ονίης ἰὶ 
ἸΏ} 8 “ 8ἃ]} (ΠῚ Χ8᾿ Β0 δῖ 85 ἐστ ΔΙΊΟΥΤΒ, 80 ὑπδί 
Ὁ ΡΟΣΒοη ἀο068 ποὺ ἱπρο86 οἢ ιἰπιβο] ἢ, θοὸν γὶοϊά 
ἰο τοῦ πα]685 ἴδῃ οῖοβ; δηὰ ἴῃ (89 Ἰαδὶ ἰἰ 8 (ο Ὁ6 
πα ογϑίοοα 80 88 ποὺ ἰο ὀχοϊυὰθ ἐδαὶ δδσηϑδί σο- 
Ῥτοοῦ συ βῖοι οἱἰγουτηβίϑηοοβ Δ ἀοιηδηᾶ, [ὉΓ, 
ἱδκῖπρ (86 βοοοηῃὰ οχρὶδηδίϊοι αἶνομ δΌογο, 80 
88 ποὶ ἰο ὀχοϊυὰθ β86}} ἃ Τοβίβίϑποο ἰο ἰ͵υΥΥ δηά 
ἩΤΟΙΩΘ 85 ἴ[Π9 Ρα]α ρσοοὰ ΟΥ [09 ἱπίοχοϑίβ οὗἁ 
Υἰ Ὠ ΘΟῦ5η 658 ΤΩΔΥ͂ τΘαυἷγ 6]. [ἢ ἰδ]8 ὙΔΥ τῃ9 
ἩΒοῖα ἀοβοσί ρίΐοιι Ὀθοοσηθ8 Ὀδϑι ἐΓᾺ}}} οοῃ δὶ βέθηί. 
Βεδίἀθβ, ἰὰ (18 ἩΔΥ πὸ βυδὶ οχρίδπδίϊοη οὗ 
στέγειν, τ ΟΝ Μ65 ἴῃ [18 ἔβυονῦ Ῥαυ]η6 υ88 9, 8 
ποὺ 8εῖ δείἀς.0 70 βϑυρροβθο 8 61086 οοῃμηθαίΐοη 
Βοτα τΪΙΒ γοσ. 6, 18 ΌΥ͂ ΠΟ Ππιθ8}ὴ8 ΠΟΟΘΕΒΑΥΥ͂ ; (ὃ 6 
γΟΪ ίαυΥ οπαυτίηρ οὗἁὨ 8}1 Ῥοββίθ!ο Ἰωῦοσθ δηὰ 
ΒΑΡ ΒΒ 08 ΤὉΓ ἰμ6 φορὰ οἵ οἰ ογδβ, ἰῃ δίγι νης ἴον 
ἐδοὶν βδ]γδιΐου, οχργοδϑοα ἰῃ ἰδ δγβὶ οἰδιυιυνθ οἵ 
ἐπὶ8 νοΥ86, 18 πδίΓΑ]ΪΥ )υϊποὰ τῖῖἢ (86 δοὶβ ὁΧ- 
Ῥγοδϑοὰ ἴῃ νῇηδὶ {0]1]0.υ85. Βοβίἀοβ, νγὸ ποοᾶὰ ποί 
πηἀογβίϑηα ὉΥ (6 Ἶ848ι οἴδιβο [88 Ηοάρο ΕΘ] 
{86 Θῃμἀυγδποθ υὗ ῬοΓβοοι 5 δηὰ {μ6 ᾿|κ6, 80 
ὍΔ Βοϊ]α 1αϑὺ ἴο ἰδ6 βοοοπὰ οἵ ἰδ ὀχ] δηδίϊ ἢ 8 
εἰντθ δῦουθ. Μδγκιδο οἰ πιᾶχ οὗ ὀχρυθβδίοῃβ ἐπ 
115 Ὀοδυι αι] γοτϑο. “« ΒΔ ΘΥ͂ΟΥ ἸΟΥΘ ΤΩΔΥῪ 65- 
οουπίου ἴγοιῃ οἱογβ ἐμαὶ 18 σδ]ουϊαϊθὰ ἰ0 στρ χ6 
ἐς ᾿πιρεαιϊϊοηΐ, 4}} τ}8 1ὲ ὈΘΑΓΒ; ἩΒΔΊΘΥΟΣ ΟΘἢ 
ἸΏ ΚΟ ἴτ αἰδίτσυβίζι, 411 {816 ἐξ τταϑὲβ ἴον: Ὑδι8- 
ἜΤΟΡ ταὶ συ βοῦν (0 ἀθβίΓΟΥ ΒΟΡῸ ἴῃ ἃ ποίβθοΟΥ, 
81} π18 10 ΒοΟρ68Β ἴου ; ὙΒδίουον ταἷραί οαΌ8α6 ἰἰ ἰο 
δἷηκ ἴἢ  ΟΔΚΏ655, ὈΘΏΘΔΙΙ 4] {πὶ ἐξ πο] 45 8 
ετουπά ἴε Γι ηΠ6 88 δηὰ ὁπ υγϑποθ.᾽" ΜΕΥΕᾺ.--- 
Αἴον Βανίηρ οχῃἰ δἰ ἐοα 16 ὀχ οο]] 6 πδο οὗἉ Ἰονθ ὉΥ͂ 
Ῥοτέσαγνἱηρ ἴ8086 διπἀδταθηίδ) δαί γο8 οὗ 1 τ ΒΙ οἢ 
το ἔουπα 4]530 ἰῃ 18 ἀϊνίπο Ασγομοῖγρο (Βομ. ἰἰ. 
4: 1 Τίμι.ἱ. 16; 1 Ῥοεὶί. 1ϊ. 20; Τίϊα 1. 4: ΕΡΆΒ. 
δι. 1) Ἦθ ῥγοσθοὰβ ἰὸ ἀἰβρίαν 1.8 ὁχοϑιϊθποθ 811}} 
Ζυτῖ ον ὈΥ Βιονίης 6 Ῥογτϑθηοο Οὐὗἁ ἰδοβο 
ἰδῖηρβ ἰπ γεϑρθοῖ ἰοὸ νοι 1ὲ δία παὰβ Ῥγοδυιϊ ποηΐ, 

γκεμβϑ. 8-18. ΤΊιο τπηδῖη ργοροβίζίοπ ἴῃ ἐμ [0]- 
Ἰονεῖης οχροβίιϊοῃ Βογο βίαπαβ ἢσγθί.0 Α5 ἰοὸ ἐδ9 
ογἰ σῖπδὶ ἰεοχὶ, οὐ τἶ68 τὸ ποὺ γοὺ δργοθὰ 88 ἰοὸ 
ἙΒΠοΙΒον, τὶ ἰἢ6 Βοα., ἰὑὺ ἰα ἰο 6 γτοβαὰ ἐκπίπτει 
Τίδοι. Εά. 7. [Ὕογαβ.}), οὐ. νι Α. Β. Ο. ΓΑ], 
ἰδιν.] πίπτει; ἴΠ 80Π80 18 (86 Β8Π|6,---οὗ καταρ- 

γεῖταε, οὗ παύεται (ἐοταρ. υκο χΥΐ. 17). [{ δἰδίο8 
πογπίῖνου νη αἱ 18 ῬοΟΒ᾿ οἷν δϑβουίϑα 1 Ὑϑ νυ. ] 8.---- 
τίσ ὩΘνΟΣ 4116 1} ;---Τ πὸ οΘομηρουηᾷᾶ ἐκπίπτειν 
8 ΔΡΡΙοα το ἀεποίθ ἰἰθ ζδάϊηρ οἵ βονογβ, ὑδ9 
ζαἸἸέτις οὗ ἰγοο5, (6 αἰδ]οοδιίοη οὗ ἐδ Ἰΐπη Ὁ8 ἀπά 
1δο 11|κὸ ; 8130 ἀἰβρ δοοηϑηὶ ἔγοπι οπ0᾽8 ροβὶϊΐοι, 
Ὀεσουιῖηᾷ γνοἱά, ἴῃ Βοπι. ἰχ. 6, Βροίκοη οὗ ἰμο9  ογὰ 

οὗ 6οά, φογγοβρομπάϊηρ ἰο ἐμ ΟἹ Τ᾽ οδίϑπιθης 5), 

(οὗ χχὶ. 48; χχὶϊὶ. 14). “ὍΘ ΓΟ ζ 116 ποὶ δυρἣὶ 
οὗ δὴν ροοὰ πίη ππἰοῖι ἐπ 6 ̓οτὰ δὰ βροΐκοϑηῃ :᾽" 
δια αἰ πα ]αΥ}} χχὶὶ, 14. ΤΠ Β᾽ πη }}9 ἵότι πίπτειν 
ΣΩΘΔΏΒ (0 ζαϊΐ, Δ8 ὨοτΒ68, Βίδτβ δηὰ {μὸ ᾿κο ἴα}}. 
Μόοοχο σοπίϊησδηοθ ἴῃ 086 18 ποῦ ἐδο ἐδὶπιρ τηθδηὶ ; 
ὯΟΓΣ γαῖ δἰ ρὶν, ἰμδύ ἸΟΥΘ ΠΘΥΘΥ [δὶ] οὗἁ 15 οὈ͵ϑοὶ ; 
ας, δοία8] οσἰβίθποο Αϑ ΝΈΑΝΡΕΙ χρυ αΒ68 
2, “4ΑἸ] τηδῃϊοδίδιοηβ οὐὗὨἩ ὑἐδὸ Ηἶχθον 119 8.τὸ 
ἐχαπεοίθηί, βαυὸ ἴουθ. [ἰ ϑῃάυ 6870 οὐ ν,7 ---ἢ- 
οἱ εδὰ οἵ οοηιἰηυΐηρ ἴῃ τορΌδν ΒΕΔΊΘΏΟΘ, 85 ταἰχμί 
Ὅο ὀχροοίοα, “Ὀυΐ ἐπα αἸΠΒ οὗ ναγίουβ Κη 48 
τὰ 111 84}} θα βϑο. ΒΒ ἱπίγοάιθ8 (86 τηϑῃἰίοη οὗὨ ρδγ- 
ΕἰσΌΪΑΓ κ᾽ ἰ9 ὉΥ εἶτ δ---εἶ τε, τ΄λείλει---ἰολείλετν. 
ΒΥ (μἱδ (0 φχοδογαὶ ἰάθα οὗ αἰ ἰδ δρ}1} ἱπίο 
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(8 βρϑοΐοϑβ, ἰοἱἹονοὰ ὈγΥ ἀϊβίϊποὶ βδββϑουί 08 ΓΘ" 
Βροοίΐπρ 686},---Ὡἴ τοῖον ([Πθ 10 Ὀ6) ΡΙο- 
ῬΏΘοΙΘΕ,---ἰ. ε., 180 κἸΝ οὗὅὨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἴῃ 8}} 119 
νδῦὶθα ΤΟΓΙΩΒ.---ἘὮ ΘΥ 5.811 ΟοΟἵΏΘ ἴο ΠοΟΌρὮΪ :--- 
ἧ, 4., ΘῈ ἐποῖὶν σοηίθηϊδ ΣΡ 8}} 001}]}}6ἀ, Ἢ ἨΠ6 ἢ 
Δ}} ποὺ γγδϑ ὁὔσθ πἰἀἄθῃ 18 οἱθδυν σουθα]ϑα, δηὰ 
“ ΘΥ̓́ΘΣῪ 056 ἷ8 ἰδυρδῖ οὗἩ ἐπ 1ογτὰ. (“εΣ. χχχί. 
84). -Ὑ 8 οῖῦμοσ (ἴθτὸ ὍὈ6)ὴ ΤοΏρΌ685, ΠΟΥ 
8.81} ὁο6889 :---Νοῖ πυδη ἰδηρσρυδροδ ἃ δΌΘΒ, 
δυλ (μὸ βρϑοΐδὶ αἴ οὗ βρϑακίῃρ τὶ ἰοπραθβ, 
ὙΠΔΙΘΥΟΡ ἴ Ὀ0.--- τοῖον (6.6 ὍΘ) ἰσμονν]- 
θἅμᾳ9,---(Πὸ χοδαϊηρ γνώσεις, ἀποιοίεάσεε, ἰδ ποὶ 
Βυ η οἴη} νγ δοοτοάϊθα, δὰ {86 ῥίυγαὶ 88 υϑοὰ 
ῬΟΥΠΔΡΒ ἰἱπ δοι ον Υ τ τἢ ἐδ 9 ρτγονυΐουβ γοτσα.--- 
ἐῖ 88}81} οοὰθ ἴο πουξδῖ.---Οπ καταργεῖν 860 
ἜμδΡ. ᾿. 28. Α1} ἰμ)686 κἰζ18 Ὀοϊοπρ ἰο ἐμ ρχεθοπὶ 
δβιαίο οὗ ἱπιροσχίοοι δβρὶ τὶ] ὀρογαι δ πὰ ν}]} 
660880 ῬΒΔῺ [86 μεγὶοὰ οἵ ρμογίθοι0η) 88 ΘΟΠ,6. 
Τΐϊβ 6 ΧῸ}}}Ὶ δββοσίϑ ἰὼ σοϊδϊίΐου ἰοὸ ἴμο8θ οὗ 
Κηονϊοκο δη ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἱῃ τοῦ. 9, 104. Ἐργ δθ 
οοαβαϊίοῃ οὔ ἰδ κἱἰΐ οὔ ἰοῃχιιθδ δ 0 ἢ} δΒΒΌΓΘΠΟΘ 
ἍΔΒ ὈΠΙΙΘΟΘΒΒΔΕΥ͂, Βἷποθ ἐξ νᾺ8 ουἱάθηί οὗ 80] 
ἐμὲ (μῖ18 ρδγεϊδὶ ϑοβίδιϊο δῃὰ υπΐῃ 6}} 1.116 πδῈ- 
ἰθδίδιϊου οὐ ἐπ βϑρὶτὶϊ νγδα ποὶ 9 Ὀ6 τοσοσάθα 88 
δηγίἴπς Ροεγροίυδ) δπὰ ἀθϑίϊη δα ἰο σοηίϊσιθο ἴῃ 8 
βίαίο οἵ ροτγίϑοϊίοη. [ΟἾΤΥΒ. δα οἰ ΥΒ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
υηάἀογνδίδηἀ ἐ986 αἰ Γ68, οὗὁὨ ἰδ 6 (τὼ Ἡ ΏΘΩ, Δὲ ἢ 
δανίηρ, Βργϑδὰ δγοδι, (ἢ 680 Βροοΐδὶ μίτ8 ψν}}} Ὀ9 
Ὧ0 ἸΟΏΖΟΥ ποοράρθα ; ἤθῆοθ, 88 Ὀ6Ιο σης ἰο 109 
Ῥγοϑοῆϊ δῇ. Απὰ ἐμῖ8 88 ὕὑθθῃ ἰδ Ῥτδοί: 68] σ0}- 
διγυοίίοη Ῥυὶ ὉΡοΟῺ (ποῖ ὉΥ 8 ἰαγβᾷα ρογίΐος οὗ 
16 Ῥγοιοδβίδην οὔυτοῦ. ἩΒαΐίθυοσ ΤΑῚ Ὀ6 [89 
ὀχοροβὶβ σίνϑη {1:8 Ῥδβϑδδᾶκο, (8.6 ῬΤΟΥΔΙἑ ἢ ρ Ὀ6]1 οὗ 
8 δδὲ {π6860 αἰ 18, ΘΒΡΘΟΣ Δ} ἐμ ο80 οὗ 8 ΠΣ ΓΔ 6 - 
Ἰοῦβ πδίῃγο, ΨΟΓΟ ἀοδβίϊποά ΟὨΪΥ ἴον 1.6 Δρο8- 
(ο]ῖο Ρογίοα, διὰ αν δ᾽γοδὰγ οεδαδεὰ. Βαυὶ 1})18, 
ΘΟΡΙΔΙΏΪΥ, ἰὑ 88 ποί {80 ἱπίθηίίοι οὗ (9 Αροβί]θ 
ἰο δϑδδοτῖ βοσοὺ. Τ8ο ἰἶπι6 δ᾽] υάθὰ ἰο ἰδ υπάοιυδι- 
εα]γν (δαὶ οὗ "180 39 [0 δοτθ,᾿ πδμογοὰ ἴῃ ὉΥ {ἢ 6 
βοοοβὰ δάυθῃί οἴ ἰδὸ 1ογὰ). Ξϑ'ποθ (89 Δββουί 00 
ἐμαί {080 ρἰδίὶδ τ Υ6 ἴ0 ἰοσιηϊπδίθ, σου ὰ βϑοηὶ 
τηοδὲ βίγσδηρο 86} ΔΡΡΙϊοα ἰο Κηονϊοᾶρο, Β6 ῥγο- 
ὁ6048 ἰο ΘΌΪΑΓΚΟ Οἢ {{π|ὶ8 ὅγϑι.--- ΕΣ τσ ον 
ἰῃ Ῥασῖ δῃἃνο ῬΣΟΡΒΘΟΥ ἰδ ρειῖ.--[Ηγ9 
γ6 8 ῖ6 (80 ΓΘΆΒΟΙ ὝΒΥ Καον] θα σο δ ἃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
ΨΟΓΘ ἰὼ 608806. ΑΔ ΒΟΣῸ οχογοϊβοα, ΤΠ6Υ̓ ὙΘΣΘ 
Ῥαγιῖδὶ δηὰ ἱπιροσίοοί, δῃὰ ἰδογοίοσο ἴπ ἐμοὶν 
Ῥγθδοιΐ ΤΌΤΤΩ τιῦϑὺ ὨΘΟΘΒΒΔΙΪΥ Ὁ888 ΔΎΎΔΥ ὙΒΘΏ 
86 Βίἰαίο οὗὨἩ ρονίδοϊίου αὐτί γοὰ. Τἢ πιοβὶ (μαι 
(6 τηοϑὲ ΦηἸ ἐκ Βεοηθα δηὰ ἱπερίγοὰ βθοσδ οὗ ἰδ9 
ΡῬτγοβεηΐ σουοϊα οι οουἹὰ Ὀοδδὺ οὗ, γσογο Ὀμὲ τὴο- 
ἹπΘ ΟΥΥ σἰΐπιρδοβ, ἩΒΟίΠΟΥ ἰθον ΟΣ ἰηΐο [89 
τηγϑίονὶοθ οὗ μῸ βρί 8] που]ὰ δγουπὰ ποῖ, 
ΟΣ ἰηἴο {80 αΐατο Ὀογοπὰ {86 π}].--- Βαϊ τ Β6 
ἴὴὸ φΡοτιίδοοϊὶ δὰ οοΐζὴο, ἰδδῖ ἐπ ματὶ 88. 4}} 
οονθϑ ἴο ΔΟΌΚΒΙϊ.---Βγ “ἐἰ8ὸ ρΡοσίςοι" (τὸ τέλειον) 
8 πρϑϑῃ8 (6 δοηδυτϊητηδίίοη οὗ {πὸ Κίπράοιχι οὗ 
Θοὰ νπΐοῖ ἰπ ἰο διῖκο υ͵ῖδοθ δἱ {89 δΔΡῬΌδσωποϑ οὗ. 
ΘΒ τἰβὲ, δὰ ποί ἰδ δίδίϑ οἵ Ὀδ] 1 οΥΘΓΒ δύο ἀθδίῃ. 
36 ΗδΌ. ἰϊ. 14, “ον {λεὲ φδαγίδ 588..Ὰ}} ὯὍο Δ] ]οἃ 
πὶ ὑπο Κηον]ϊοάρο οὗ {π6 αἴοΟΥΥ οἵ ἰδ Ιοτὰ δ 
16 ἩΔίουβ ΟΟΥ̓ῸΡ ἰδ β6ῶ.᾽" [ςΔἋἰλΠ {παῖ ἐἰπι6 8]} 
Ρανιΐδ] ΣΠἸυτϊηδί ἴοι τ᾿ 1}} θ6 φασπομοαὰ Ὀγ (89 8α- 
Ροτγίοῦ οὔηϊχοηοο οἵ {πὸ αἰνίπο τουοϊδίΐου ἐπ 68 
τηϑὰο, ἦυ8ὲ 88 {π6 Ἰχδύ οὗ Ἰδίῃρϑ δὰ βίδυβ 18 8]]} 
αυθποδοὰ ὈΥ ἐδ δοίης οὗὨ (80 βυη].---Τὴ9 χοὸς 
Ἰαίΐοη οὗ ουν ῥγοδοηΐ ἀοίοϑοιλνο οοπάϊίΐοπ ἰο νι ϑδὲ 
ἦι μι 1] 6 ἰπ δὲ8 Ταϊατο δἰαίθ, 18 ποσὶ δβοὶ ἕοσυί ἢ ὈΥ 
δ 1ἸΙυδί τοίου ἔπτη ἰβ θὰ ὈΥ σοι ρασίος ἰδ βου- 
6ΓΔ] βίδροθ οὗ δυτηδῃ ἀθγνοὶοριλθῃΐ --- (δαὶ οὗ 
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ἱχηογδηΐ δὰ ἱποχρουϊθησοα οὨΣ]ἀΒοοὰ πὶ ἰδ δι 
οὔ στρ τδηλοοί, 10 18 6᾽θον ογὸ ἀοβοῦι θα 
ὈΥ μ6 οαρίτμοὺ ““ροτγίροι,᾽᾿ (σοιῦιρ. 11. 6 ; 1ἰϊ. 1: 
χὶν. 20; Ερίὶι. ἱν. 18 [.).. -Ὁ 98} Δ νσῶῦ ἃ ΟὨ]]ἅ, 
Ι[ ὄραϊεθ 858 α οἰὶ]ᾶ, 1 91} ἃ58 ἃ οὨἰ]ᾶ, Σ 
τουδὶ 886 ἃ οδὶ]ὰ :--[ “6 ογ9 ΟΏ66 ΙΩΟΥ0 
ΤοΟΙΌΓΗΒ ἰ0 Εἰ πΒ617, 88 0ὴ9 γοργοβοιηίδιἐνο οὗ δα 
ἧπ ζοποκα];᾽" δηά 89 νογῦβ θιωρογοα (0 ΘΧΡΓΘΒΒ 
ἐμ ἱπέδπέ σοῃαάϊἰοη ΙΩΔΥ Ὀ6 ἐμὰ ἀθᾶποα δπὰ 
ἀἰδιϊηραϊδιοὰ, Λαλεῖν Ἰαθλὴ8 (9 (86 ἰῪλ6 υοΐρε, 
πϊΒβουΣ ΔΗΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΑΡῪ τοίθγοποο ἰὸ ὑμ6 ποτὰ 
ΒΡΟΙΚΟΙ, διὰ 18 88 δρρὶ 98 ]6 ἰο (δὸ ρῥσχαίεϊο οἵ 
ΟὨΝάγθα 88 9 {89 Βρθϑϑὰ οὗ τιθῇ ; φρονεῖν 46- 
Ὡοίοα ἰδ Σου] δίδίο οὗ ἰμὸ τἰηα, θαυ οὗ 
ὙὖΠ|Ι, πδϊοῖ σα ργοδθοδ ἰιβοὶΓ ἰδεου ἢ }}0 ΤΌΡΤΩΘΥ, 
δηὰ πιθδῃ8 πο ΟὨΥῪ 10 ἐλέπά, θὰ αἷ80 10 7ε6[ ΟΥ ἐο 
δὲ ὑποίπεα ἴῃ ΔῺΥ Ῥᾶγισυ αν ἀϊνοοίζοη ; δά λο- 
γίζεσϑαι ᾿ἰτλ0}}958 ἃ δοηϊί. Δ] Ῥτοσοδδ οὗ ἱβουρδὶ, 
ἃ οοὐὔγδθ οὗ Σουρ, 88 688 (0 ἡμάσε, 8180 (0 
»Ῥυγροδε; διὰ ἰὸ Ἰη8 } 4180 ἀϑαοίο Ὀϑμδυίογ, 80 ἴδε 
88 (86 γϑβ.}} 18 οβίδ Ὁ] ἰϑμθὰ δηὰ ροαοϊοῃμϑὰ οπ]. 
Τὸ χοΐοὺ ἰδθ8δὸ ἰμγοθ δοὶβ οὗ οδἱϊ ἀποοὰ ἰὼ ἰδ9 
(Πγθ6 ΘΒ ΔΡΙδθι.Β ταοηἰϊοηθὰ ἰδ γοΡ. 8, υἱε., οὗ Βροδὶς- 
ἴῃς τὶτ ἰοησιι65 ΟὗἨὨ ῬΓΟΡΈΘΟΥ δυὰ οὔ Κβονϊθὰρο 
[Βϑθηᾳ., ΟἾδ., Βίβη., διὰ οἰβοῦβ], 15 0 βαὺ {89]ὁδϑὶ 
ΨΟΡῪ ῬΓΟὈΪΘΙ54168); ἔος δ᾽ βουσὶ ἰδ ἤγθί Δ Ὺ 
δον οἵ ὑμῖ8, 10 18 Βαυ ἢ γ δἰ] ον δ Όϊο οὗ ἐμὸ οἱμον 
ἐπο, θνοῦ ἱπουρὰ ψὶϊμ Οβίδπαος ψὸ καἶ ο ἰο φρονεῖν 
ἃ ΠΙΘΓΘῚΥ ἰπιοϑὶ]οοίαα] δἰχηΐβσαβοα, φοπέΐγα, δ8α- 
»έτϑ.---ὸ ταῖὶρμῦ δἷὶϑὸ Ὀ6 ἐθιαρίθα ἰο ΒΡΡΙΥ 189 
οομαϊίλοη οἵ. ἱπίδηογ, 'ἰπ 108 οοπἰθῃϊθάποδθ Ἡϊΐ(8 
ἰΐϊα ον ργϑδίι]ο δηὰ δοίβ δοιὰ ἱβοιρμὶβ, ἰο 11108- 
ἰγαίθ {η:0 86] -δυβοί ΠΟΥ οὗ ἰμ9 ον αἰ δὴ8 ἴῃ 
[26 Ῥοθδθϑϑίου δηὰ υ86 οὗἩ ἰδμοὶσ αἱ δ; 80 ἰδμδί 
ἐμοπ ἐπο Αροβί]θ ψου]ὰ ρσἷνθ υ8 ἰο απήοτείαηὰ ἰη 
ὙΠδὺ ΤΟ]]1ονν8, ΒΟῪ ὀυογγίἰπρ οὗὁ ἐμὲὶθ βοσί, 11κ6- 
80 ΜΠΙΘΒ ὈΘΙΟΏρΡΒ ἰ0 ἃ Ῥογίοα οὗ ἰδίου, 
ταδί δ6 ἀ0ὴ8 ΔὙΔΥ ἴῃ Εἰὶροῦ ῳϑηδμοοα Μ δ θη ἐπ 
δίδία οἵ ρογίδοϊ(᾽ου 85 σοθ. Βαΐ (86 Θουγδο οἵ 
ἐδβουρΒί ἤοστο ἤογὈΪ 48 06} 8ὴ δρρ]ϊοαίΐοα οὗ {μ9 
ΘΗΔΙΟΘΥ, δη6ὶ 8} 0.78 ΟὨἾΪΥ ἰδδὲ δρροσγίδϊ εἷς ἰο 
ἐμ86 ροϊπὶ ἰῃ νἱον. Ἐδθ πιοδὴδ ἰ0 δᾶῦ, ἐπδί Ἀ8 ὁ. 6 
Ἧδο )88 ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ΠΙ8 63 ΡῈ  ΔΎΦΩΥ ἰδ6 οδ ά- 
δι σα ΡϑοίοΣ ἰὴ ΦΥΟΡΥ͂ ΓΟΒΡΘοῖ, 80, ἰῃ ἐδ αϊυ το 
89, ἰοδο ἴογπιδ οὗ (μἰπκίης, 166] π δπὰ Βροδ κίης 
ὙΠ 6 8 Ὀοϊοπρ ἴο ὑΠ6 Ῥτγθϑϑηὺ δρο, Ὑ}}1} χὶνο ρἷδοϑ 
ἰο βοιηοίπἰηρ ἕν Ὀεινον. [6 δοταρδσίδβοι μοτο, 
δι υδϑὺ ὍΘ οὐϑοννοά, ἰδ ποὶ ΔΒ Ὀούνθοη ἐπ 6 ἴα]86 
δ (ἢ ἰτιο, Ὀυὺ Ὀούτγθοα {0 ΤοΥ9 δηὰ ἰδ 0 1688 
ἴπ γοργὰ ἰο νῇῆδὶ ἰδ ἐγαθΦ. ΤῈ ἱδουρβία δβὰ 
Τοοϊηκ8 οὗ ἃ οἰ ἃ ὩΏδΥ Ὅ6 ΘΟΣΓΙΟΟΐ 89 Δ 88 ἐδ 8 γ 
8ο, Βυίδοϊοηῦ [ῸΓ ἰὸ δἱ 115 βίαχε, Ὀυὺ υἱ ον ἴη- 
δἀοαυαίθ ψ Βθη σοιῃραγοᾶ πὰ ἰΠ6 οὈ͵οοὶδ νι ὶς ἢ 
Ὑ{ϊο ἐν 18 δοποογηθα : 8]}} ΟΥΟΡ, ἰδ ΟΥΥΟΣ οχἰδίβ, 
ΠῚ 86 ὑπαὶ ατιϑίης ἴγουλ ἰδιο ᾿ἰπιϊίδεΐο οὗὨ 118 
ῬΟΝΘΓΒ; δηὰ ὑμὶβ Ψ1}} Ὀ6 στϑάμ δ} γοϊηουϑὰ 8 
118 ῬΟΊΤΘΥΤΒ οχραῃἃ. 908ὲ 80 Οὐν υἱοῦ οὗ ἀἰνίηο 
ἐδίηχϑ δὶ ργοβθηὺ τὸ ποί, 0 6 βυθρδοίθα δβδὰ 
ἀϊρονγηθὰ 88 ἐμπουχὰ ὑμ9ν 670 ἔδ᾽ϑδὸ Ὀόθθθε180 ἰηι- 
Ῥοξίοοι ; δυὶ ἱ{ Τογπιοὰ ὑπᾶον (ἢ 6 συϊάδϑηοο οὗ 89 
ποσὰ δϑὰ οὗ ἐπ βιρί σις, (0 δτὸ (0 Ὀ6 τοὶ θὰ, ὁπ 
88 ῬΓδοίΐοα!γ βυβὲοϊοηλ [ὉΓ 18 ἴδ ΟΣ Ῥγοβοηΐ 
οοδαϊοη, ον ἰδουκίι ἀσαίξηοα ἰ9 Ὀθ6 ΖΡΘΟΔΙΟΥ 
τοοαοά ἴῃ (Π 6 ται υτ6].-- Ἐπ ἰπααθαυδίθηθεδ οὗ 
6 Ρτοϑοηὶ δίαιο οὗἩ πον ϑάκο ἰδ πῆϑτὸ ἔ}}γ Σ]- 
Ἰυδιταίοα ἴῃ νον. 12, ἰπ ὑτγο οσοῃίσϑϑίϑ----ὍἿ 6 868 ἰ0 
ἐδ ἀϊγϑοίμϑββ οὔ Κπον]οάζκο, δὰ {119 οἶον δα ἰοὸ 
ἐῖα σοι] οἴ Θη988.---ΕῸΥ ΒΟῪ Ὅ70 866 ΤΒΣΟΏΚὮ 
ἃ ἩΔΙΤΤΟΥ ἴῃ 8} ΘηΐΠ18 ;--- στο Κοον]οάκο ἴθ 
Βροϊου οὗ υμπάον ἰδθ ἴογὰ οὗ Υἱδίου. (βλέπειν) ; 

Ὀυὺ ἰξ 18 ποὲ δυηδῆ πονίοάζο πῃ κοποσαὶ (μα ἰδ 
ἰπίομαρα, θὰ Οδν βιϊδα Κπονίοῦρσο δα ἃ γίῆ. 
Ἡ μοί μον {}}18. “4 Βοοὶπ κ᾽ Γοΐδγβ ἰο ργορβοίίο τἰβῖοι 
ἰπ ἀἰπιϊποίϊ οι ὕγοχῃ βί τ ρ]9 πον ϊηρ, ἰδ, ἰο 88} δἱ 
Ἰεαϑέ, ἀουρε}. "Εσοπτρον Βοιῃθ ἱπίδυργοῖ ἰὸ 
68} 6 τοϊπάοιυ-ραπε, ἩΜΘΙμΟΣ οὗ ἰβίηρ)αδθ Οὗ 
Βοίῃθ οἱμοῦ ἰγαῃβυσοης δι θβίδμοο. δὶ [6 
ννογὰ ἴον {μὶ8 15 δίοπτρον, ἸΘΥΟΣ ἔσοπτρον. Τδο 
Ἰαϊίον ἀδηῃοίοῷ 8 ΠΙΣΤῸΣ ἩΙ6ἢ, δοοογάϊΐπρ ἰο (19 
ἔαλδιυΐοη οὗ (80 (ΐπλθ, οομδίϑἰθα οὗ ἃ Ὀσὶ χΒί πιρβίδ]!ϊο 
ΡΙαίθ, δῖον, ΒουΘΥΟΡ, τοβοοιοὰ ἀἰπιγ δὲ {δ 
Ὀοθι. ἘδΠ6 Ῥγθρ. διά, “Ἰγοισ᾽ [ὈΥ νι ἰς ἢ βοδιὸ 
δι ρροτγὺ (89 ἰπιογρϑθοίδιϊοι οὗ α τἱπάοιο-Ῥαηε), ἰῶ 
υαϑοὰ ἴῃ δοσογάβῃοο ψἱϊι ἰδοὺ ορίΐοαὶ 1}}υδὶοα 
τ ΒΟ τηδῖζο68 (86 Θυ᾽οοὶ γτοβοοϊοὰ βοοῖὰ 85 ἱΐ δο- 
λἀὠιά ὑπ ΠπιΓΤΟΡ, δια 80, 88 ἢ βϑοὺ ἑἀγοωσὰ ἴἱι." 
Τὺ} ὀχργοβδίου ἐν αἰνίγματι ἷ5 ποὶ ἴο δ σοῃεἰνυςὰ 
ΔΟνΟΥ ΙΔΙΪν [88 ἴῃ ἐμ Ε. Υ. δπὰ ὮὈΥ Ηδγχάθα, 
ΒΗΠν. δθα οἰ 618] “ ἐπ φηιαιοαϊ,᾽ “ ἀατκίν᾽ (ἁμαυ- 
ρῶρ)»: Ὀυὰὺ 076 ἐΒὸ Αροβίϊθ ρᾶββθθ ουέ οὗ ἰδ6 
ϑρίιοσθ οἵ βοοΐηξ ἰῃΐο ἰδ δι οἵ Βοδυῖπ, δὰ βμονβ 
ἘΒ πὸ πδίῃτο οὗἁ ἐμαὶ ἰη πῖον {86 ΟὈ͵) οἰ Δ) υἀεὰ 
ἰο ἃγθ δοοῦ. ΤἈ18 Βὸ 081195 δὴ " Θηΐσπιδ'---ἃ νορὰ 
ἀοποίϊζης ΟὈΒΟΌΣΤΘ ῬΒΓΔΘΘΟΪΟΔΎ, δοπιθ πηοὰο οἵ 
δἰαιθιηθοΐ ἰδαὶ ΟἹΪΥ ἰπίϑ ΟὈΒΟΌΓΣΟΙΥ τ ὰλδὶ ἰ8 
το, Οὗ ῬΤΟΡΟΌΣαδΒ ἃ γἱἀα]9 ἐο Ὀ6 βοϊνγοδ, Απὰ 
γ (18 ἰθτα ἢθ σμδυδοίου σοθ ἐμ οὈ)͵οοίΐνο 5γ6- 
ἀΐὰαπι οὗ Ομυιβϑεδη Καον]οάζο, υἱΖ., ἐμ τονϑα]εὰ 
ψογὰ ἴῃ ψμΐσὰ αἀὐνίηο ὑμπίπρβ δύο βθοὴ τγοβεοιοὰ 
ὯΒ ἰῇ 8 ΠΟΪΤΤΟΣ. ΤῈ6 ΦΡργορυ αίθη 88 οὗ ἐδ 
ΠΕΡΙ ΠΌΚΟΝ ἰβ 860} ἱπ ἔδο μοὶ ὑμπαὺ ἐπὸ αἰνὶηθ 
γοργὰ ἀοθβ ποὲ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰ0 υ8 {8680 (ΐπρϑ ἴῃ ρεῦ- 
ἴοοῦ οἸδαγηθβα, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ δυρροδβίβ ἔμ επι, Ἰοανίως 
ΤΩΘὮ 5.}}} ργοὈἸθιαδιΐσαὶ. ΑΘ ΜΕΙΑΧΌΟΤΗΟΝ ΒδΥ8: 
ἭΤῈ9 νοσζά, 88 ἰΐ ὍΟΥΘ, γ76118 ἃ ΘΠ ἀΟΥΪῸ] ἔδεὶ 
νι ο 'π 189 ΒΘΒΥΘΏΪΥ δὲϑέθ γγ 8.18}} σοῃ(οταρ]δίθ 
ΓᾺ]]γ ἀϊδοϊοδοὰ ἰο ΟΡ εἱρει.) Απὰ Βυπαξε: 
ςἾΤ)6 τονϑα! θα γογὰ 18 681198 8η οπίβηιδ, Ὀϑοδυδθ 
ἦξ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ βοὶβ Το} ἀἰνίηθ σα ἢ πη ταοᾶο8 οἴ 
οχρυθββίου Ὀοσστονθα ἔγομι μυπιδη οοπ αἰ κοι δηὰ 
ΠΔΙΌΓΡΑΙ ῬΒΘΠΟΙΏΘΏδ---ΘΟ ΒΟ ΘΕΟΥ͂ ἰπ 8 βοσί οὗ 
ἢριτγαίνο ἰδηριδρο, {86 ἱπιροτὶ οΥ̓ ψ ἰοῦ ΟἿΥ 
τὴ πἀ8. θυ  ΡδΡ} 16} δρργομδηά. ἴμδς Ηοναξ: 
“6 ἀο ποῖ 869 ἔδο ἐμ κΒ5 (ϑπιβοῖτοβ, θαϊ ἐπ ο86 
(ΐη 58 85 βοὺ ὕοτί ἢ ἰπ ΒΥ Ὀ0]8 δὰ τ οΥῦὰβ οι 
Ὀυὺ προσ ύθος ν᾽ χρΡ 88 ὑμβο..)} 6 ̓ ᾿ 250}, 4180, 
ἱηογργοὶβ (80 ῬΌΣΆ8Θ ἰῃ αὐοδιίΐοι οΥ̓͂ (6 γενοδ] 
ψογὰ. ῬΟΓΌΔΡΒΊΒΟΥΘ Μ848 βοαίίηρ Ὀεἔογοίο πϊηὰ 
οὔ (6 Αροβίϊο ἐμδὺ Ῥβδεβαρὸ ἰῇ Ναυη. χὶϊ, 8, 
ψ Ώ6ΓΟ {86 1ογὰ ΒΑΥ8Β οὗἩἨ Μο868: “ΔΝ πἴτα πει}]} 
Ιδροδὶς ποῦ ἰο ταουΐ, ουθπ ΔΡΡδγοπίυ, διὰ 
ποῦ πὰ ἀδιῖς Βρθθοβο8 (δὲ αἱνεγμάτων, ἰχχ.), ἀαπὰ 
(19 5ἰἰπὰθ οὗὨἨ ἰμ0 Κογὰ 58}}8}} δὸ Ὀομοϊά.᾽ 
Οοπιρᾶσο Ἡϊ8 (δι᾽8 αοῃ. χχχὶϊ. 80: “41 Βαγο ϑϑϑῖι 
αοὰά ἴ869 ἰο 806" ---πῦογο, ἱπάοοα, γ͵ὸ μᾶτο (ἢ 6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ἰπ [86 Δηξ μοἰϊο οἶδυδα οὗἨ οὔτ ἰοχὲ, 
νι 6 8 ἀθεϊηδίθβ ἐπ)6 ἱπηιτηοα δίθηοθβ οὗ υἱβὶοῦ.-- 
Ῥαξ, ἴ8681 ίδοθ ἴο 8096 :---Οὐ (μὲ γμοΐῃμς 8661 
δηο. ᾿ἰὶ. 2: “380 Κπον ἱἐδπαί, στο Ησ 8})8}} 
ΔΡΡΡΘΆΡ, ἯΔΘ 888}} ΘῈ ᾿ἷκο Ηἰηι; [ὉΓ Νο 5.)4}} 
800 Ηΐτὰ 18 ο ἰ8.᾽ ἘΒβομ 17 (ἢ Βαῖιο ὁ0}- 
ἰταβὶ 15 οχργυοβδοὰ ἱῃ 2 (οσ. νυ. Ἶ.- ἼΟΥ 1 ηονν 
ἐπ μασῖ;-- ἀὸ Ὀοΐοσο, (8 μοϊῃὶ οὗ οοτοραγίβοι 
828 28 ἰ0 ἰὴ αἀἱγρεοίνεδαε οὗ Κπον]οάρο, δ0ὸ πόσο ἐξ 
18 88 ἰ0 ἐἰ8 ἐχίεηί. ἸΤΤ890 ἱπιροτγίδοίπμοββ οὔ Κηονε- 
Ἰοᾶκο 18 οὐίπα, ΒοσΘΥΘΓ, (0 18 ᾿παϊγθαίπ 688].--α 
Ὅυϊ τι δ5886}]}} Ζ Ἰζηον--ἐπιγνώσομαε; 

4 ἡ50: ἰκ Ὡοῖ [ἢ]8 ΔὮ ὉΠ ΠΟΟΘΗΒΑΓΥ Το ηοπηοηξ οὐ ἴπο Πιορα ἢ» 
ἴκῖ Ἱποῖορδὰ οὐ (δ ἴοοιΐ ΠΥ ποῖ κἰτο διά ἴδ 
δυιδο ὃψ περα 4 ὅ60 ΦΣΣΨ, ΟΥγ. Οτακε. ἃ ΟΣ, 8. ἃ.) 
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ἰδ ἐπὶ 'ὰ ςοτῃροβι(ΐϊο 18 ᾿πἰοηβῖνο, δλαὶϊΐ 7 τλο- 
γουφλϊῳ ἔποιῦ, ρεγποδοαπι.--- ΘΟ ΘᾺ 8Β ἵ Α180 να 
ΚΠΟΨΏ.--- οσγο, ἰοο, ἴ.6 δᾶ τι γΟΣῸ 18 οι ρ ογοὰ, 
ἐπεγνώσθϑην, τα ἱλοτουσλίψ ζποιοσπ. ΒΌΡΡΙΥ 
“ὉΥ Θοὰ.᾽ Το ρμοτχίεσϊϊοη οὗ Βυπιδη Κπον]οᾶρο 
8 οοπιραγοὰ στ ὑπαὶ οὗ [86 Ὀϊνὶπο Κπον]οὰκθ 
ἘΠ ΙΟΝ ΔΡΡΤ ΒΘ ηἀ8 115 οὈ͵οοὺ ποὺ ἔγοτῃ 0Π6 δβὲἀθ ΟΥ 
(86 οἰασ, Ὀαϊ 18 σομίσα] δηὰ οἱ], «“ Ἧ ὁ βουϊὰ 
πο μοδίίαῖο ἰο δϑβοσὶ (6 δῃιΐγο Ὁ] η 688 οὗἩ ἰμ6 
Ῥγομΐδο γον {86 ΗΌΪΥ ϑοχϊρίατο εἶν ἐὸ 1} 9 
800] ἰδὲ 15 γοϊδίοἀ ἴο αἀοά. Ἐμὲ Νρυν Τεοδίδιυλοπὶ 
Οσσπρί68 19 ῬΓΟΡΟΥ τηθδὴ Ὀδίνγοοι ἀοίδηι δηὰ 
ΔΩ οἶβτα ἢ δ ΠΟΥΟΥ ΔΙΊο8 ἃ8 ἰο ἀϊνοδὲ ουγ- 
δοἶῖγοβ οὔ ἴμ6 σμιασδοίθυ ρϑου δῦ ἰο ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΝΥ, 
ὙΠῚ 118. 1 δ ϊοπβ; αὶ, αὐ ἐμ ϑαϑῖθθ ἔΐπηα, ἱὶ 
γεῖπιε 8 ΔΌΔΥ ἴο (Π6 δἰ σ'ιοδὲὶ οχαϊιαἰΐοη οὗὨ 189 
ὉΠΩΔῚ Βρ᾿Γὶΐ Ὁ υἱγίαθ οὗ [Π6 761] ΟΡ ἰδ δο- 

αἶγες τὴ αοά. Τΐ8 βίδίοπιοηξ οἴ Ῥϑυὶ 60 Γ- 
ΤοδΡοπὰ8 ψὶΐ (μ6 Ὀοαιϊυδᾷ οὗ οὐν ]οτὰ ἰπ 
Μαι. ν. 8: “ ΒΙοβϑθά ἃσθ {86 ρᾳγο ἴῃ μοασὶ, ΟΥ 
{8 67 5}8}] 866 αοἀ." ΝΈΛΝΡΕΒ. ΑΒ ἰδο οἸ)εοί 
οὗ 180 γοΓὈ8 “. 866 δηἀ ““Ἰκηον,,᾽᾽ Βοῖιθ ΒΆΡΡΙΥ 
“6οὐ᾽ ον “ ϊνίπο ἰΒὴης5,᾽ οὐ " αοἀ ἴῃ Ομτίδὶ,᾽ δαὶ 
ἀπο γο 'Β ΠῸ ΠΘΟΟΒΒΙ ΤΥ ΓῸΓ ΒΟἢ βροςϊδοαίίομ, ΤῊΘ 
οὈ] οἱ οὗ υἱβίοπ πα Κηον]θᾶζο ἂγὸ οὈνἱουθ}γ (ἢ 6 
1 π κ8 σοη δὶ πρὰ ἴῃ [Π6 τον ϑαϊοὰ ποσὰ, Το ἰγβη- 
δἰ110π ἔγοπι {π6 Ῥ] τ] ἰο (816 Β' ὨΖΌΪΑΥ ΒΌΙΩΌΟΣ 8 
οδοϑοϊοποα ὃν (Π6 ολδηο 'π (86 τιοάθ οἵ δχροεὶ- 
ἴἴοη. ἘΠ6Ὸ δοσὶβ ἐπεγνώσϑην, 7 τ΄ῦ΄ᾶς ἀπουη, 
ἄἀοε8 πὸ ῥγογυάϊοο ἰο ἐμι6 δίθσμὶ οὗὨ (89 Ὀϊνΐηθ 
Ἀπομ]θάρο, [ΐ 158 θιηρὶογθὰ βἰτηρὶν ἰο ΘΧΡΙΓΘΒΒ 
86 ῬΥΪΟΓΙΥ͂ οὗ Βαὶ Κηον]οάρο ἰπ γοβρϑοί ἰο ὑπδὶ 
οὕτω ἱπ ἴ86 ἔαίυτο βίαίθ, 88 8 ἰδίᾳ ἐμὴ ρϑδβί 
(Μεγεν, Εὰ. 8). 1 ροΐπί8 Ὀδοῖς ἰο {86 ἐἶπιθ οἵ μἷβ 
ΘΟΠΥΘΓΒΊΟΙ, ἩΠΘῺ μ6 Ὀθοδη6 (86 οὈ͵θοὶ οὗ (δ 9 
ἀϊνίπο Κποπ]εάρο ἐμαί βοὴ γγδβ ἰυγηοᾶ ἀΐτϑοιν 
ὁπ. δἷπι (Ομ δρ. ΥὙἱῖϊ, 8). Βοδροοίξῃ ας (6 το]αιίοη 
οὗ ἐΐ8 ραββᾶρο ἴο οἰ βοῦβ, ὙΒ6ΤΘ {86 ΟΙΘΟΣΏ 688 ἀπὰ 
Ῥοτίεοιϊίοη οὗ {86 Ὀϊνῖπο σουο]δίΐοη, δὰ οὗ 186 
ΟδΒεΙβέ απ᾿ 8 Κπον]οᾶρο οὗἩἨ αἀοὰ δσὸ ῥσοιιΐμθηί]ν 
Ὀγου πὶ οαἱ, σοιωρ. Οβίδπάον, Ρ. 601.---Βαῦ τιμαὶ 
18 80 τιοδπΐηρ οὔ (89 σομοϊυάϊη ΥοΓ890, διὰ ἴῃ 
ἩΠαὺ σοπηθοίοη ἀο68 ἰὺ βίδηὰ ψιῖία (μ6 ργϑοθά- 
ἴικῆ --- Απᾶ ον ---νυνὶ δὲ, 18 ἰμὶβ ἰο Ὧθ 
ἰδ Κη ἴῃ 118 ἐθτοροσδὶ δοοορίδιϊο 88 ϑαυΐϊγαϊοπί 
ἰο 86 ““πον ᾽" (ἀρτι) οὗ 80 ῥγοϑοϑᾶάϊΐπρ νϑσδο, δπὰ 
1η οοπίγαϑί υγὴἱἢ (89 ““ἐμδὴ ἢ Ὲ ΙΓ 8βο, ἰο δαὶ 
ἐχίθηϊ ἀο068 δ Θιηρμ88126 ἱμ0 δσοπίϊυδηοθο οὗ [86 
ἰδίηργο βροοϊδοὰ ἴῃ ἰμ6 ρῥγοβθηΐ ἀϊβρομπβαίϊου οἵ 
6 νου] 068 δο ἱπίεμπά ἰοὸ ναὶ (Βθπὶ ἱπ 60ῃ- 
ἰγωϑέ ὙΠῸ (86 ΟἾΒΟΣ χίτθ ὙΒΪΟΒ ΓΘ ΒΟῸΣ ἰο 
οεδβδοΐῖ ὙἈῖβ δ Βαγαΐν Ὀ6, ἔον ἰπ ὑμ9 ΑΡροβιϊθ᾽᾿ Β 
ΤΟΥ ἐπὸ οὐἀγοπί οὗ Ομ τῖβὲ 88 οὐοσ δ ᾿δηᾶ---8Ὸ 

ΦΆο Ῥοοο, ΒΙοοπιβο]ά, δῃὰ οἴογθ (ὈΟΠΈΓΩΣΥ ἰο ἐΐ τπιδὸ 
3πεῖ αἴτοσ ἴω χίν. 6), γαο Τἴότρτοῖ {π|8 Ὑ6Γ89 δὲ ἀδϑογίηρ [ἢ 
Ῥειοδηθοῖ οδβεογαοῖον οὗ ἴπ9 ΤὮγΓΘΟ σγάσεξ ἰῃ σοηέγααξ νἱἢ ἐδ 6 
ἰγαπαίοηεμοῦα οἵ ἴδ σύ", ἀπὰ εἰμδὶ ἴογῦ Σηἰδ αἰαροοδείου, 
ὙΠῚ᾿|}6 {Πμ6 εἴογπαὶ ἀυτδίίΐου οὕ]ονο δ δβοῖ σ ἢ Ὁ ἐπι !]οδιίοα 
1π 1δὸ ἴὰρὲ εἴδιιδο: “1 γχταδίοσὶ οὔ ἴ8:0660 ἐδ ἴογο." “9 
ὀμδεο εν," 6 ΒΙΟΟΜΨΙΚΙΡ ααγα, " δίηρον ἢ Ἐδὶ6 : ἐῃο Αροϑέϊο 
μδ6 οἰ  ἐθα τὸ χπηϑητοη [86 σατο οἵ (δ9 ἐγ; γοῖ δ 
᾿ηπίο 18 ἐπ 186 πογὰϑ' ὯὩον ΔΟΪ οἴ, υέφ., δίποα ζα [ἢ δὰ ὮΟρΡ9 
(Ὁ γοδιδίη ἰῺ 080 ποιῦ, ἰπ (15 ὑοῦ ΟὨ]Υ, ον ἨΠῚ αἷδο 
Φχογεῖοδά ἴη ἀποίλεν τοοτία, δηὰᾷ ἴο 41} οἰογη γ. ΤῊΘ δ6Π86, 
ἘμΕΏ, ΞΩΦΔῪ Ὁ6 δα οχρτγολοϑὰ: " Ἑωϊὰ, Ηορο, πὰ ἴοτϑ, ἔξνοθθ 
δε ἐρχοῖμον ἐχίϑε ἴῃ Γῃ9 ῥσοδθοΐ ϑοθῃθ οηΐν; ναὶ ἰη ἴῃ 
ἰαΐατὸ Ὡρτ]α ΚΠ δηὰ Ἦορο πὶ! 6 ἄοῃμθ αι Υ, δηὰ {Ππ|6Γ6- 
το 8ὸ κτγοδίευ! οὐ ἰποθα ἐκ ἴουθ.᾽" Ὑπΐο ᾿πέογργοίλεοη 

οὐυίαίεα δονιο ἀ{{ΠΠ 6 υ{|66 δὲἐοιμδης πὸ οἴοτ. δπά 
βοδία τα [80 ἐπουτγ οὔ 6 ἐσ ΡΟΓΒΓΥ Ὠδίατο οὗ ἴμο κἰῆθ ἰῃ 
ὨΦΘ οη " Ὁσὶ ἴα ἰξ ηοΐῖ δἀὰδίης ἴο τὴ Ἰοέῖον δηὰ ἱπηροτί οἵ 

ποιοί πος ποῖ ἰου πὰ ποτ Απὰ ἰδ [ξ ηοῖ ορροδοὰ 
ἂὮγ οἴδηκγο οἵ ῥρφγείοῖοα, νυνί δὸ Ὀοίης πδοὰ ᾿πδιουὰ οἱ ἄρτι 
ὧδ οῦβας τὸ δυοίά ἮΝ οομδιΣ ο]00}} 

1 

ἱπαλϊ ποπὶ, ἰπἀοοα, (μαι μ6 χοχαγὰβ ἰ86 αἰ 89 
οοηίἰπυΐηρς ἀηῈ11 ἐμθ. Αηὰ δρασὶ ἔγοπι ἰμΐἷ8, ἴῃ 
νυ ἢδὶ 2068 ὈδίΌΓΟ, ὃ μ88 ργονϑὰ (μδὶ (ΠΥ που Ἱὰ 
60886 ἴπθὴ ὕσοπι ὑπὸ ἴδοὶ ἐμαὶ (ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ΒΟ ρ0]806 
ἰῃ ἃ βίδίο οὗ ρεγίδοιίϊΐοη, ἯἯὯ9 δΔΓῸ ἐβογεῖοσθ οοϊὰ- 
Ρο)]ρὰ ἰο ἰδῖκο (86 ψοτὰβ “" δῃη ΠΟΥ ᾽ ἴῃ ἃ Ἰορίοδὶ 
8686 (ΒΟΚΟΕΒ ΒΆΥ8, “88 88 ᾿ΠΙ͂ΌΣΘΠΟΘ ἴσοι ν᾽ πα 
ῬΥΘΟΘα6Β ᾿᾽)Ξξ’ ὑπὸ γ {8680 οἱ Του 668, ἐ, 6., 
Β'ποθ ἴΠ680 «18 δΔ΄Θ ΔΡΡσορσίαίθ ΟὨ]ἹῪ ζὸὺγ ἰδ ΐ8 
αἰδβροηβαίίοι, δηὰ τηυϑὺ οθᾶβ9 Ὑ1} (μ6 ἱποοιηΐηςς 
Οὔ ἰδ ροσίοα οὗἉ ρεγίθοίἰου.---θ 16 ({πΘχϑίοσθ) 
ΓΘΏΔΒΣῺΒ ὈΘΣΙΩΘΏΘΏΙΙΥ δι ἢ, ΠΟΡΘ, Ἰονϑο.--- 
Τὺ νδδὶ δῸ ᾽88 διὰ οὗἩ Ἰονθ 1 νϑγ. 8, 6 6χ- 
ἰοηἀβ ὩΟΨ ἰο ἰδὸ Οὐ ἰὩπἀδτηθηία] σγϑοοβ οἵὗἁ 
ὉΒΥβυ ἰδΏ 1 Υ ἐμαὶ 8γὸ αἶϑο οἴβον βσὸ δβϑοοίδιϑὰ 
Μ ἢ} ἴονὸ ((]. 1, 48..; 1 ΤἼ1688. 1. ὃ; νυν. 8). Τα 
οὨΣ οὗ οὈ)θοίϊοι ἰο ἐν 8 δοπδβίισγυοίΐου δῦὶθ68 ἔσγοια 
μ6 ἴδοί ἐμαὶ Ῥϑυΐ 650 6 γΘ ΧΙ 118 0 Ὁ8 δὶ ἢ 
δηῃἀ ἈΟΡ6 88 δοϊοηρίης ἰο (80 ῥγεοβοπί 11ἴ6 ᾽πὶ οὐὩ- 
ἰταϑὺ 1} ἰδ Γαΐγο. 8.00 ἴῃ 2 Οογ. νυ. 7, ἤοσο 
νἰκίης Ὁ ζαἸ (8 1ἴθ ορροβθά ἰὸ “ νἰκίῃρς ὮΥ͂ 
δἰ χὰ ; δηὰ οι. Υἱΐῖ!. 24, ΤΒΟΣΘ το δγὸ βαϊά ἴὸ 
6 ““βαγοα Ὀγ Βορβ,᾽" ὙΒ1ο ἢ ψὰ8 ΒΟΓΘΔΙΟΥ ἴὸ Ὧθ 
Ἰρουβοὰ ἰπ βἰρθί. 881} πὸ ἴθι ρυὶ (16 ΑῬοβεῖθ 
ἴῃ σοπἰγδαϊοίλοι τυ δἰ τη Β617 7 ὙΔΥ1ΟῈ}5 δἰ οπιρίβ 
πᾶν 60 τηλάο ἰο οὈνἱδίο ἐπὶ8β, βόομπια νουϊὰ 
δὐδίσδοι ἔγοότῃ δὶ (ἢ δηα πορο ἐδ οἷν ΤΣ Θ80}{8 οὐ οἷ- 
ἴδοϊβ, δπὰ ἰδκο (686 ΒΙΠΡΙΥ 1ηἰ0 Υἱο 88 {9 
τίη 85 ν᾽ ἈΪΟἢ 6͵Θ ἴο0 ΓοΙηδα ; Ὀυὲ ἐμὶ8 ΜΠ} ποὺ 
ἀο βὶποθ {Π 6 τυυδί Ὀ6 σοπϑίγυ θὰ ἴῃ ἰδ 6 ΒΔ1η6 ὙΒΥ͂ 
{μα Ἰονϑ 18, Ὑ Βἰ ἢ 8 Βοσθ ἐδ κοπ ἷπ 8 Βυ]οοίἑνθ 
86η86ό. Οἰμογβ πουϊὰ οΘοηδίσαρ {6 Ὑ ΟΣ Ὁ ““ΔΌΪΑ6᾽ἢ 
ἴῃ ΟΥΟΣ ἐμ8ὴ ἃ ὑπ ροσαὶ Β6η86, 4. Ἅ4., “80 ἰδ 6 19 
8 ἰοΐε ἰο ὺ8 ἰπ686 (γθθ ἰὰππαδιηθηί) Υἱσγίιι68 : 
18ι686 ἔΧ6 6 ΔΙοπθ ἈδΥΘ δὴ δοϊαϊης δἰ η ἤοδποθ 
(ΒαυτροΣ), δτὸ (16 Θϑϑϑηιΐαὶ ἀπὰ βυδιοΐηρ δ᾽ πιο 8 
οὗ (μ6 ΟἸιν βιίδη 1116. Βιυΐϊ Α]} βυοἢ ᾿θίοσρσοίδ- 
ιἰοῆθϑ 8τὸ ἴῃ {818 σοῃῃθοίϊΐοῃ ΔΥΌ ΓΓΆΓΥ (ΠΟΙΡ. 
οἢ τοῦ. 81). Οἰμϑγβ 8.1}} τηδὶπιδίη, ᾿πάθϑά, (ἢ 
ἰθηΡΟΓΑΪ Β6η86 οὗ ἰδ ΥοΥῸ, Ὀυΐ, 80 ΔΓ 88 1611} 
δὶ ῸΡ6 ἈτῸ δομοθγηῃθα, οὐἷγ το]αι γοὶγ. ΤΠΟΥ͂ 
δθϊά6 ΟΕ]Υ ὑπι}} (μ6 δάνοηί. Βαΐ Πογο ἀφαΐῃ {19 
οἷά ΠΟΥ δυϊβδίηρς ἴσοι ἰμ8 αἰΓ18 ΟΟΘΟΌΓΒ, 
Οἰμονβ δ80}}} ἱπίοσργοὶ {ἰδ υοτῦ (0 ἀοσποία Ρετ- 
Ῥοίυα] ἀυγαίϊοη, πῃ σοηίταβῦ ἩΒ (6 Ῥυηοίΐοδὶ 
διὰ Βρδβιηοᾶϊο ομδυϑοίον οὗἉ ἰΐο αἴθ; τ ΒΊ 0 ἢ 18 
Βοπιθῖν δαὶ ΔΥΌΙ ΓΑ. ΟΙΒΘΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἃ ἀϊδιΐπο- 
τίου Ὀεύννθοῃ {86 αἸοΣ Βεα Κἰ πράου οὗ (ἢ γῖδὲ ἅροπ 
Θλτ δηὰ ἴΠ6 ΔὈΒοϊαῖ 6 Ρογίδοίοη οὗ Βοανθῃ, Ἀπὰ 
ΥοΙον (16 γοΓῸ [0 {}ὸ ἔοτιον βίδίο  Ὀμὰΐ {}18 σδἢ- 
οὶ Ὀ6, δίῃ6θ [ἢ ῬΤΟΥΪΟΙ 8 ὙΘΥΒ6Β ΡΙΑἸΏΪΥ Ῥοϊηὶ [0 
ἃ βίδί 6 οὗ δΌβοϊυίΐο ρογίθοιϊΐου. [1ἢ οἷν Ἔχροϑι θη 
γγ6 τη δ βο {16 Ροη 18, ἐπα [ἢ 6 ΑΙροβί]6 δϑουῖθε8. 
ἐο ἤδῖ ιἢ δηὰ ορο ὑπ βϑη6 Ρουτβηθηῦ οἰ δγδοί Ὁ 
ψοΐοῖ Β6 ΒΟΥ 68 (ὁ ἰογθ.0. Βυΐ [6 αἰ Β6. 
ΒΡΟΔΪΚΒ οὗἁ 15. ποὺ ΟΡρΡοβϑά ἰο βὶρεί, (88 ἴῃ 2 Οον. 
Ὑ. 7); 5.1} 1688 18. 10 ἐπ 6 14 1 τη Θπ Ἰοπ θα ἴῃ ΥὙΘΥΘ6- 
ἃ, ποῖΈμ ον ἰ8. Βορο ίο δ6 ἰακϑη ἱπ οοηίγαδὺ ΜΙᾺ 
δοίι 8] ροββϑββίοῃ δα θῃὐου τι θπὺ (88 ἰῃ Εοπι. Υἱ]1. 
24). Βυι [δῖ το 18 (η6 ον ον  βίΐης Του ἀδίΐοη, 
ΟΥ̓ 186 εἰαὶο οὗἨ δ] ββθάῃ6598--- 1} 8 1.6 ἰτυβι]. 
ΔΡΡργοβοηβίοη, δηὰ ζ88ὐ- βοϊάϊηρ οὗ Ὁ γὶβϑί, 189. 
βοῖϊθ στγοιπὰ οὗ βαϊνδίοι. [ὉῸΣ οδοῖὴ δηὰ 84]}}; δηὰ 
ἈΟΡΘ 18 ἐμ Ῥεχροίυ) ἐχρβοίδίϊοη οὗὨ ΟΥ̓́Τ ΠΟῪ δὰ 
ἀεοἴ ἢ Γ] τηα πὶ [οϑί δἰ οἢ8Β οὗἩ αοἀ᾽ Β “ΊΟΥΥ, 88 Β 0 Ἀ 
οχροοίδιϊοι τηυδί 8180 οχἰβὺ ἰὼ ἰδ ἕαΐίυτο βίαί 6--- 
ἃ (μΐπρ ἱπιροῦβὶ Ὀ]Ὲὸ ΟὨἸΥ ὑπᾶρθσ ὑπ 6 ΒΌρροβί( ἰοὰ 
παι αοαὐ ᾽ἷδΒ ΝΊΟΥΥ νγἃ8 δί ὁπ66 Θῃ)ογοά (ο 16 [Ὁ], 
δηᾶ οἀπιϊ(ἰοα οὗἉ πο ἔιΣΊ ΒΟΥ ἀπίοϊ ἀὴ. Βαϊ {88 
δίαζο οὗὁἩ Ροσίφοι ἢ ὯῸ τογο Ἔχ οὶ 689 ΡΥΟΖΓΘΒΒΙΥΘ. 
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ἀουθ]ορπιθπίβ ἰῃ δῖ χα δὰ Κηον]οᾶρο, ἐμ 8η ἀ068 
(ΒῈ πηδίυσι ιν οὗ τδηβοοὰ ἴῃ [86 πδίυγ8] 1178. 
δυο ΤΙ ΠΥ 18 ΔΙΊ ΟΥΟΣ ΒΒ υἱὸν. Ηδ ἱπίοσργοίβ 
Υαὶν ἢ 88 δῷ δοϊάϊηρ ὑσγυδί ἴῃ {μ6 δίοπθηχθηὶ οἷ- 
[οοἰοὰ Ὀγ Ομ γῖδὶ, νὰ ΐο ῬΓΌΒΟσΥοΒ (86 ρ)ονὶ οὰ 
ἴῃ 180 Ῥδγροϑίι] ϑῃουπιοηὶ οὗὨ βϑαϊνδιΐου, δηὰ 
ἴογτηϑ (0 ᾿ἰνίηρ Ὀοπα οὗἁὨ δ8ῃ οἰθυηδὶ ζο] οΒ ΒΡ 
αἰνὰ (οἷν Βανίουγ ; δηά Βορθ 6 Ἔχρὶαἱῃϑ οὗ (᾿6 
οἰθγηδὶ ἀυτγαίίοη, δὰ Ῥσγοργθβαῖνο πη] ] ἀϊηρ οὗἉ 
ἐμ φΊοΟΥΥ σοῃξογτθὰ ὑροῖ ἰδ θη; πὰ 8180 ἔτγοῃι 
Θ᾿ 8Ρ. χυ. 24 ᾽6 βθϑῖῃβ ἰο πα δυιοῖ ἀθυθ]ορτηθπίβ 
ἱπ μ Ταίατο βίδίο ἱηἀϊοαίεςα, Απᾶ ΝΒΑΝΘΕΚ ΒΑ γ8, 
ἐ ῬΥΘΟΪΒΟΙΪΥ Ὀδοδαβο ἤδη δηϊοἰραίοδ ἃ Βίρθον 
δίαζο οἵ ἀονοϊοριιθηῦ ἰῃ ἴθ, 8 ἰΐ οογίδίη ἐμαὶ 
(δαὶ νι ίοῖ ἰἴ ΠΟῪ 88 ΟὨΪΥ͂ 88 δὴ ΟὈ͵οσὶ ο7 δὶ! ἢ 
δ οὐ ἰο Ὀ6 δὰ 88 6 ρογίοοί ροββϑϑϑίου οὗ Κῆον- 
Ἰοά με." ϑδοπιοινμαὶ αἰ οτοηὶ 18 ΜΙ ΘΏΪΚ 6 π᾿ Β ΥἱαῪ ; 
8 Δϑδϑτῃηθϑ (6 οἰο ΣῊ) ἀυταίΐοη οὗἨὨ Ὀοίἢ ἤαὶ(Β δηὰ 

.ΒΟΡΘ ἰδ σοϊδίΐϊοῃ ἰο δυο ἔγϑδῃ γϑυθ δ 088 οὗ αοά, 
δὰ ἰο ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ ἀορτθοβ οὗὨ ὈΪΘββθά 688 8180 ἴῃ 
ἐμ Βέρ!ον ϑίαίθ.ι Ασσογαϊ σὴν γγὙὸ ποθα ποἱΐ, νῖ(ἢ 
Οβἰδπάθυ, τοῖον ὉΔΟΚ δἰ ΡΥ ᾽ο {89 ροηοσαὶ δίδίθ 
οὗ τοἰπὰ υπάἀονϊγίης ὈοΙᾺ : υἱΖ., ἐπεὶ οὖδ ἰσυθ δηὰ 
Ὀϊοδδοὰ αὐϊδοβιηοοηί ἰο αοἀ ἱπ Ομ γὶδί, πο Ὦ 18 (0 
0 οὐ υπίοϊάΐης (861 ονθὴ ἰῃ γοπᾶθ ψου]ά--- 
[986 ἴδτ60; Ὀθσϊ [Π6 ριϑαῖθσ οὗ ἴ}|96δ6.--- 
μείζων τούτων; τουτῶων, οὔίλεδε, ἰθ ΘοτηΠΙΟὨΪΥ͂ 
τοΐογσοα ἰο 7411} δηἃ Βορθ, 8ὸ ὑμδὺ ἰῤ 18 ἰσϑῃβ- 
Ἰαϊθά “ Ζτοαίου [88η {μ686.ἡ Βυὺ {80 ὨΘΒΓΟῚ Γο- 
ἔογοῃσα ἰ8 ἰο (9 ψογὰβ “Ἅ{{π᾿ 80 (ἢγ60,᾿ δηὰ (ἢ 9 
ῬΓΟΡΟΡ τοπάουῖηςβ 18 88 δῦονο. ΟΥ̓ ἔπϑῶὶ δὶ] {89 
Κυιοδίον, {896 ὁη6 ροββοββίῃηρ δἰρηον ὑουίὶ --- ἰΒ 
Ἰονβ.--- Εσοαι (86 ἔβοι (Πδί ἴΙοῦο 885 ποί(πΐηρ ἰο ἀο 
τὶ! ἐδθ υϑι18σαίίου οὗ (86 ΒΙΠΠ6Ρ, δῃὰ ὑπαΐ πο γθ 
ἕαϊ! ἢ αἱοπο δολοβ ἰπὶο ἐμθ δοσοουῃΐ, ὯΟ ᾿ΏΘΤΘΠ60 
68 ὃδο ἄγανγῃ ἷπ χοβροοὺ ἰο {16 γτοϊαίγὸ ποσί οὗὨ 
ζαϊ! ἢ: όποθ δἷ80 ὑπὸ Πα ΌΪΥ ΒΊΟΝ Οαϊ νη ἰπϑιϊ- 
(υἵοα ἱη γαϑροοὶ ἰοὸ ΠΟῪ ΓᾺΡ, 4180, ὁ. {86 οἱ β6 Ὁ 
παπᾶ, αὶ 18 στθϑῖοῦ ἐμ δῃ ἸοΥθ, 18 ΒΕΓ ΒΏΡΟΥ- 
δυουβΒ. 6 βυρογίον σπορὰ οὗ Ἰοτο, το ἐδ 
180 δ: δηάὰ διυδδίδησο οὗὨ 41] υἱγίυθβ, δὰ 8 ἰδ 6 
Ὀοπὰ οὗὨ Ῥογίδοί 988 (γοΣ. 4 Ε΄. ; (οἱ. ΣΣ. 14), ἀο68 
ποὶ τοϑὺ οὐ ἰδ ἔμοὶ ἰπαὶ ἰὐ ᾿μβοϊ 68 ἷῃ 1861} ἔα (ἢ 
δὰ ΠΟΡΘ, 88 ὁη0 που]ὰ ἱπ ἴον ἔγοτῃ ὑοῦ, 7 [88 9Ὲ 
ὝΕΤΤΕ, 0 ὈΘΒΌΓ ΠΥ ΓΘΙΠΔΡΚΒ, “’ γὸ δ γο αὶ Β 
ΟὨΪΥ ἴῃ οὯδ ὙΠ 176 ἰοΥθ, ἯΘ ΒΟΡΘ ΟὨΪΥ ἴοτ (δαὶ 
τ Ὠ]Οἢ πὸ ἴον ᾽7Ὶ ; Ὀυΐ γαῦμο . οἡ ἰμΐα, ἐμαὶ ἰη Σἱ 
ἐμὸ ἰπιᾶρο οὗἩ αοα, γδο ἰ8 ἴονο ἰἰβοι, 18 τιοϑί Ρδὺ- 
ἴοοιγ οχμὶ ἰϊοὰ, ἱπ 8Βὸ ἔδ 85, ἅ8}1κὸ ὑπὸ οὐ ν 
ἔνο, ἐὺ ἀοοβ ηοὺ τοϊδίο ἰο ἐδ 6 τεσείσίπσ οὗἩἨ ουν 84]- 
σϑϊΐοη ὙΠ ΓΠ 4}} 116. Ὀϊοβϑίημα, θαὺ 18 οδβοηςα!ν 
ἐπιραγίίησ κηα δοϊ-δεείοισπιοηί. [Ιὰ ἴα ἰο {πῖ8 (δαὶ 
ΒΕΝΟΒΙ, ἀπο ΙῪ Ῥοΐπίδ: “ουΘ ἰβ οὔ πογθ δάνβῃ- 
ἴαρχο ἰο οὐν ποῖον, ἰδ τπογο ἔα δηἃὰ ᾿ορ9 
ἧπ ὑμοιηβοῖνοβ (σοι ρ. “9 γέαίον,᾽" χὶν. δ): ---αδηὰ 
αοά ͵ἴδ8 ποὺ οΑ]16 ἃ ἤδιιἢ ΟΥ Βορα δΔΌϑο]ιυ ογ, δαὶ 
Ηο ἰ5 οα]]οὰ “Ἰονϑ;᾽ ᾽ δὰ ΜΈΕΥΕᾺ πη Ἑα. ὃ Βαγ8: 
“Β1ποο, ἔῃ σοϊδιίοι ἰο ζαἱἀ, {80 Ἰονθ ὉῚ τ ϊσὶ ἱὶ 
ΟΥ̓ 5. οοηἀ  ἰ0η8 18 ΠΟ] ποσί 88 τνρ]] δα ἐδ 6 
ΤΟΥΔῚ ὕγυ 1] 6 88 οὗὨἩΘ ἰΠ6 Ομ νἰδιϊδη 1106, μα 
ψἰιουὶ ἰὺ τουϊὰ 6 ἸΏΘΥ6 ΒΠΟΥ͂ ; δηὰ λορέ οδῃ 
Βρτίπρ ΟὨΪγ ἔγοτῃ 8 ζδ᾽ [ἢ (πὶ 8 δοίϊνο δηὰ Ἰονΐη 
(οοαρ. Μαίιῃ. χχνυ. 86)." Απά Βύυβαξῃ: “[μονθ 
18 [8 9 στορίον Ὀθοδῦβο 1ἰ 18 {π0 ἔπη ἀδυ) οῃία} ΤΌΤΤΑ 
οὔ πὸ Ὀὶνὶπο Ἰἰἴο {86 1, νπϊσἢ, ἰπ υ8, δου ἃ 6 
δοὺ ζογτίἢ} ἴῃ {86 τψΑΥΘ οὗ ἔαδϊί, δηὰ οὐἨ δορο.᾽" 
[ἀπὰ Ηοραξ: “Τπσουφδουῖ (ἷ8 ΟΒδρίον ἰδ 
Ετουπὰ οΥ̓͂ ῥτοΐογοποθ οὗ οὴθ οἷ ἰο οὐδθυβ ἰδ 
ΤΩ 46 ἴἰο Ομ 88. ἴῃ 1.5 ΒΌΡΘΤΙΟΥ υδοΐι πο85. ΤὙ}18 
8 Ῥδ0 7} 8 βιαηἀδγὰ ; δῃρὰ ἡυὰρεοὰ ὃγ ὑδὲὶκ γυ]6, ΙΟΥ9 

8 ατοδίον (8 8ῃ οἰ ὑπ ὸν Γαι ΟΣ ἢΟΡ6. Ἐδὶϊ βαῦϑϑ 
ΟΌΤΒΟΪν 65, Ὀυὺ ἴον ὈΘμΘΗ͂ϊ8β οἰμοσβ ᾽᾽. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, 7Ζουε ἰδλε οοδοηαϊ ρμγίποῖρίε οΓ αἰἱΐ πιοταὶ ἐχοεῖ- 
ἰφποε. 8): ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΟΡ ἀπ οἰθγη 8) ΜΘ δτο 
οὗ δὴ ἱπάϊνζαυα) δοηβὶδίδ ποὶ ἱπ ΔΩΥ͂ ἰδὶπρς πιΐοὶ 
Ὦ6 ΙΔΔΥῪ ΠαΥθ ΟΥ ὍΘ ΘΆΡΔΌΪΟ οὗ, ὙΒοίμ ον 1ἰ ὃθ 
6Α]]6ὰ ἰδἸδηΐ, ΟΥ ὁπαοντηοηί, ΟΥ δρίϊίαἀθ, ΟἹ 68- 
Ῥϑδοὶίυ, ἡ ΒΟ ἢ ΤΑΥ͂ ΘΏ8Ό]6 Βἴτῃ ἴἰ0 ΔΟΘΟΙΏ] 18} ΔῺΥ 
τπΐηρ οὗ χγοδίδν οὐ 1688 ἱπιροσίδῃοο ἴῃ ΔΩΥ͂ ΒρΡΠΟΥΘ 
οὗ ἴδ, ἴῃ (86 ΨΑΥ ΟἰΠῈΣ οὗἩἨ ἰδουρδί οὐ Κυου- 
ἰοάκο, οὗΥ̓ ψ ἹΠηρ ΟΥ νου Κη. [ἢ (μἷ8 τοδιΐον ἰΐ 
τη 8 κ68 πὸ ἀἰ θγοημοθ οὐϑὴ (που ρἢ ἐμ 6 ῬΟΓΒΟῺ ΠΙΑΥ͂ 
δοὺ 8ἃ8 δὴ ογζδῃ οὔ ("6 δρίσιι οὗἩ αοά, τνδο 107 (89 
(6 ὈΟῚΠΡ ἸΔΥῪ (ΔΚ6 Ῥοββϑβϑβίοῃ οὐἁ 818 πδιιγαὶ 
ΡΟΟΓΒ δη ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἰμοπὶ ρου ὨὈϊνίηθ ἐμΐηγϑ. 
[εμεἰ Βἷτη ἀο, ΟΥ ΒΆΥ, ΟΥ̓ (Βἰ5κ, δὶ 6 ν}}} απ οῦ 
ΒΌΟΝ οἰγΓουτηβίϑποοδ, ἔγομι (18 Δ] 06 ΠῸ Ρδσβοῃδὶ 
ΟΣ ἢ, ὯῸ (γα Βαϊ γί ἢ οηδϑιοθ. Τὶ γοβίϑ 
ΒΟΪΟΙΥ δηὰ δ]οῃο ἴῃ 8 δοί:8] 1Ἰ ΚΟ 688 ἰο Οοὰ δ8 
ουἱποθὰ ἐπ ἐμ γγ} 016 6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗ 8 Ῥοτβοδ Β [ἴ{8. 
Απά {μῖ8 ᾿Σ ΚΘ 688 18 ζοιιπᾶ ἴῃ ἰουε, ὉΥ τηϑδη8 οἵ 
ΒΟ ἃ ΤΠ Ῥδίζ ΓΒ αὐΐον αοα ἴῃ ἨΪ85 τ 80]6 ἰδ- 
ὯΘὃΡ δηῃὰ ουϊναγὰ οοηάαποί, Ὀδσοϊη68 δι πάδιηθῃ- 
(81 υπίοὰ τὶ αοά, ἐπ 8 δηὰ δοίβ ἰΚὸ Θοὰ, 
δ ἃ ΡΌΓΡΟΒΟΒ ἰ0 δᾶγα δῃά ἰο Πο]ὰ ποίμίης φοοὰ 
ἴο05 ἢΪπι|86}7 δἵομο, Ὀυΐ ἴο ἱπιραῦὶ δὲ ἰο οἴδοτθ 
8180, σίνοβ ὉΡ 411] δχοϊυβίνοῃθθ, δια ἀονοίοβ 
ΜΙ 86] πεῖ 8 αἰπηοϑὺ ΘΠ Υ ΧΊ68 ἰ0 ἡγουκϑ οὗ ὃ6- 
ΒΘΥΟΪΘΏΟΟ, ΒροΚίπς ἱμουοῖῃ πο δἷβ οὐὰ βάνδῃ- 
ἰαβᾷδ, ΠΟΙ ΒΟΏΟΣ, ΠοΡ' ἱπυδησο, Ὀυὲὶ 818. ποὶρὶι- 
ὈΟΤΒ πορά, δῃὰ βὸ δἷβδο ἱμ6 δι δ] πιοαὶ οὗ {πο ἢ) ]- 
υἱἣθ οπά8, ουθη ἰδ ρΊΟΥΥ οὗἩ Θοά. 8. Ἰοῃρ, ἰθθη, 
88 ΟἸγὶβί, γὴο 18 ἰδο γονοϊδιΐοη οὐὁἩἨ {μ6 δίδουν 8 
Ἰοτθ, 18 ἕοσιηθἃ ἴῃ 8 8, 068 Ἦδ6 ὈΟΒϑ688 ἃ 
ποτὶ} ΒΟ ποίη 6186 σα ΘΟΙΈΓ; δηὰ ἴῃ 
ΘΟΙΏΡΔΏΥ ΠῚ ΟἾγδὺ 8 6 δάἀτητ 64 ἱπίο [δ 
ΥΟΥΥ ἔμ] 688 οὗ ἰἴ6 Ὀϊνὶπα Ὁ] βϑίη δ, ἴο ΒΒᾶγο ἷπ 
ΟὨγβι᾿ 5 ϑαϊναίΐου δὰ δηίον ο 8 ἰδ οὗἉ ὀυουἾδεί- 
ἧηρ Ὀ]Ϊοϑβθάῃθββ. Ηδβ δθ ΔῺΥ Ῥδυί σαν α08}18- 
ἐδ οη8, Ὑ11}} {8 686 ΒΘ ΒΕΓυ 68 {π6 ὈΟΑΥ͂ οΥ͂ Ο τί δι, 
διὰ ἀσγοίοβ ἰδοῦ δηὰ Δ}} ἢ 88 ἰο Ῥχοϊηοίθ 
(86 πο]ΐδτο οὐὁἨ τηδὲ ἩΘΑΥΘΏΪΥ σοπιπηΐοῦ ἱπίο 
ΜΒΙΘΙ ἢ6 18 ἱπουτρογαίοα, Τδὰ8 ἄο68 μ6 Ὀθοοπις 
8 ΟΡ Δ ΌΪΟ το ον οὗ {π18 ΠΟΙΥ δηἃ Ὀϊοϑβοὰ βο- 
οἱοίγ, δηὰ ρασγίϊοἱραίθοβ ἴῃ πὸ Ὀϊνίηθ ζυ]ηοβ8 
νὶο} 8118 ἴι. 

Βαΐ ἢ (δαί 18 ἀογνοϊᾷ οὗἩ Ἰονο, Ἠόνγουοῦ ατολί 
5 μκἰία, ΒΟΎΘΥΟΥ ΒΌΡΟΤΙΪΟΥ δ᾽8 Κη] θα ρο ΟΥ̓ ἈΪ8 
ῬοΓ ουπιδΠο668, ἰδ ἢ σοηβοαυθησα τοϊὰ οὗ Ὑ τὶ. 
ΤΠ6 δρί τι οὗ Ο τῖβὶ 8 ποὺ (86 ᾿ἰ76 οΥ̓͂ 118 11{6---ὐοί 
[86 νἱΐία] Ὀομὰ οὐ μὶβ υαπΐοπ τὴ ἀο4---ποὶ (86 
ΡΟΥΘΡ ὙΠΟ ῬΟΒΒΟΒΒ6Β 18 ποδὶ δῃὰ ἄγαν ἰϊ 
ου ἤγοπι 1.5 8618 8} ἰϑοϊαἰΐου δπὰ βϑαβ δογοδ ἴῃ 
πὶ ἐπ αὐ ἴον ὈΥ τοϑδηβ οὗ 6 6 1π (}:9 ΥΕΥΥ͂ 
ἰπιαῶθ δηἀ ὕγαπιδ οὗ μἷβ ταὶ ἃ 8881} Ὅ6 σοπζοττηεὰ 
ἰο ἴ86 Ὀϊνίηο ἰδ. ἵπ δοίϊῃς ὉΡροὰ δὲπὶ 86 
δρίγιι οὐὗἁἨ Ὑαοα ορογδίοβ ἔσγοια υὶϊβουὶ, δηὰ οι" 
ῬΙοΥβ 18 Ῥδγίϊουϊδυ ῬΟΎΟΓΒ ΟἿΪΥ 88 ἴδ ἱπείσυ- 
τηϑηΐϑ ἔὉΓ [ἢ 6 ΔΟσΟΙΩΡ 8διποηί οὗὨ βρϑοΐδο οὈ͵οοίβ, 
διὰ ΟἿΪΥ 80 Ἰοπᾷ 88 ἰΐ ΙΠΔΥῪ 0.880 ἯἩϊΐπι, Βε- 
τλλἰ πίπρ ἔδϑὶ ἱπ Πἷ8Β ον βοϊ ἤβῆποϑθθ, δῃηὰ δὲ- 
ΘΟ Ζ δη θη [0 ὨἰπηΒοῖ Υ ἀρατὶ ἤγουι αοά, Βα [0Ὁ 
{μ18 Υϑδδοὸπ ἤοτοὶ (δ 8}1 οἰαὶτὰ ἰο τορασγὰ, δηὰ ἀ6- 
ΒΟΓΎΘΒ ἰο ὃθ υϑοὰ ΟἿΪΥ 88 8 πη08ῃ8 ὮΥ̓͂ ἰμαὶ Βεΐος 
ὮΟΒ6 ΠΟΠΟΣ ΒΘ 648 ἰδ8 νἱοϊαίθἃ. Α1} ἐμ τϑ- 
δτὰ μ6 [88 18 ἴπ ὑπ6 ρ΄ ΘΑϑι το δπὰ γορυίδιΐου ᾽9 
ΤΩΔΥ͂ ΔΎΟ δοαυϊνροὰ ὈΥ͂ 8 καἰ 8; διὰ δὲ υρ ἰα 
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Ἀὐπιβο] 1 ἢῸ ᾿ἰνοϑ δὰ ἴῶονθβ υπίουομοὰ ὃν ἰΒαί 
δίγοδὰ οὐ Ὀἰνϊηθ Ὀ]οβϑίης ὙΠΟ Βονγ8 ἢ ὉΡΟΠ 
διὰ 8115 116 Ὀοὰγ οὗ ΟἸτὶβὲ, δημὰ τηϑῖκο8 ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ἹΏΘΠΌΘΡ Υἱοὶ ἴἰο ᾽8 Ῥχγοϊουηάοδβε σομίδηςπηθπὶ 
ἰδτουχῇ 80 πο ΓΟ ο οὗ ὈδηΟΠίΒ ΒΟ ρΚοΘ8 
ου δοιτο (6 τη ΌΟγΒ. 86 58π|0 Βο]ὰβ ἴγὰθ 
αἷεο ἷπ τοϊαϊου ἰοὸ βυοῖ δοίΐοῃ8 88 8.6 Βρροβοά 
10 ὈαΓΟΚοΠ 8 δἰγοῦρον ἰονο, υἱΖι, ΘΟ ΓΔΟΡα  ΠΑΤΥ͂ 
ΒΑ ΓΙ 68, θΟοΙἢ οΥ͂ ΡΓΟΡΘΟΥΙΥ δῃηά οὗ ᾿ἰἴο [56], πὰ 
ἐμαὶ ἴοο διϊά τηγίυΥ δυβοτίπ μα. ὅπου] (Π 686 
Ὅο πλὰθ ἰῃ ἃ Ἰονοϊοβθ ἰθΡΟΥ, δῃηὰ ἴῃ 8 β6. 8} 
ἐρίσῖῖ, (μου ΠΟΥΟΣ 80 γοβηδά, (ΠΟΥ ΒΘΟΌΓΘ ὨῸ 
δὐνλοῖλχο. 86 Ρογβοι Τογίο 8 ἷβ σόν, Ὀ6- 
ὅλι80 Ἰπβέοδαὰ οὗ Βοποχίης αο(ἱἱ 86 δουγχδί ΟὨΪΥ ἴο 
εἰονὶ ἔν υἱτα 56 17. 

2, Τὴε εχοείϊεπὶ φιαϊίν οΓ ἴουε. ΤἸδαὶ ν Ἐ ἢ 
δ08 φοπ {108 ΟὟΥ ΡΟΥΒΟΠΔὶ ττοσί ἢ 8πὰ βδ]γδί! ἢ 
τηυϑὶ ἴῃ ἰἰ86]7Χ( Ὀ6 ΒΌΡΥΤΘΙΙΟΙΥ͂ ΘΧΟΟΙ]]οηϊ. Αδοογα- 
ἰὨρῚγ τὸ βΒ66 ἰδ Ἰουὸ ἀϊβρίτυβ ᾿ἰ[861} ἴῃ ἃ ΠΟΌΪΟΡ 
ἈΤΤΥ οὗ ρ]ογίουβ δἰἰγὶ 68 Ὑγ 6 τὸ Ὀὰΐ (86 
οαἰσοϊηρθ οὗ ἰΐ8 ἱπιαοϑδὲ πλίησγθ. ᾿ἱπᾶάθοθὰ, 118 
θεδΌΪ ἰ8 Βοθὴ ποῖ ΟὨΪ ἴῃ ψἰιδῦὺ 0 μα8, Ὀὰὲ 4180 
ἴῃ ταδὶ ᾿ς 15 ἀογοϊά οὗ. {ὙΠ} αἰ δἰ πίεγοϑί οα οἷς 
ἴξοϊϊοη 1 ἀργοῖθ πυΥ 86] ἴο ΤῊΥ̓ ὈΓΟΙ ΠΟΥ 5 Εἰ σἢ δι 
ΜΟΙ ατο, ΤΠ ὸπ πν }}} ἴποτὸ Ὀ6. ΠῸ Τοομ ἴῃ τὴν ποασὶ 
ἴον ἐρίϊε οὐ {ποῖ αθὰ πὸ χοϊαχαίί οι ἱπ ΤῊΥ [40 075 
δΔηὰ ῬΓΠΥΟΙΒ ἴῃ Ηΐ8 ὈΘθΔΙῖ, Ενοῃ ἱβουρὴ Ἀἷβ 
ῬΓΟΡΤΟΒ8 Ὀ6 ΒΙονοΓ ἴδῃ 1 δηἰϊεὶραιοᾶ, {Που ρ ἢ ΒΘ 
Ἔχ ἢἑ ὉΠ 811} ἸΠΔΠΠΟΥ ΟΥ̓ ἩΘΆΚΏΘκΒ. δηὰ ᾿πηρογίθο- 
ἰϊοα, (Βουρὴ πὸ ζ8118 δῃ ἃ Ὀδο ΚΒ] 1468 ἀραὶη δηά 
ἃξαῖπ, που μὰ οὐϊησοβ Δ ππῖθδοδ Ὁ]6 ΟΥ̓ 
ὈΠσταίοὉ] ἀἰθροβιΐοι, ᾿βουσῃ δ6 σϑυ868. τὴθ 
ἘΘΔΙΪΏ6559 δηἂ αἰδραβί, ἱπουσίι 6 ργίονθβ δηὰ 
Ῥγούοῖοβ τὴο, [Βουρὰ ΒΘ Ὀοίγαυθ ΠΟΥ͂ σοι βάρῃσο 
ῃὰ αἰβαρροϊη (5. ΣΩΥ̓ ΒΟΡΘ οἴϊοη, γοὶ [Ὁ 81} (818 
ΨΠΠῚ ποῖ ἴυγη ὕγοπι πἷαι ἰῃ ἱπαϊχπαίοη. [Ι͂ΩΟΥ͂Θ 
ἰδ ἶ65 πιὸ ὁ δπάυγο, δπᾶ ἰο τϑβίγαΐῃ ΤῊΥ͂ ἱπιρὰ- 
ἰἴἶοησο, δηὰ ἰο δμουίβῃ δα τδη 68ὲ ΤῊΥ͂ ὈΘΠΟΥο- 
ἴδπδθ 5(}}}, αοσογάϊης ἰο (88 ΘΧΑΙΏΡ]6 οὗ τὴῦ Θοὰ. 
Ι΄ ῬΠΘ ΡΒ τὴ6 ἰ0 ρὺ Οἡ. δηὰ ὍΘΆΓ 41] {Πρ 8, δὰ 
Θηάυγχο ἸΔΌΟΥΒ δηὰ ΟΥΟΒΒ68 ἴῃ Ηἰθ. ὈΘΠ 417, οὐ πὸ 
ΤΟΔΟῪ δυρροβί(ϊου δαὶ σβοτο αοἀ᾽ 5 ὙΟΓΚ Πὰ8 Ὦ6- 
ἔαπ, ΒΟΜΘΟΥ͂ΘΥΡ σοποραϊοὰ ἔτγομπι 10, βοηθ κοορὰ 
παιδί οχὶϑὶ τ Ἰ οἷ 6418 ΓῸΣ ΤῊΥ Ῥοσϑουογίηρ οἴοτίὶ 
οὐθ ποθ {Π6 ἀΔΏρΟΥ οὗἉὨ ἔδ᾽Γ0 ΒΘΘΠῚΒ τηοϑί ἱτη- 
τοϊποηῖ. Αμϑδίπ, ἰΥ ἴῃ σο.}}14] ἴουθ 1 παᾶῦθ σίτθῃ 
ΤΥ 86] Ἂν ἴο [86 σοι πη 10} οὗ Βαϊ η8 ἴῃ ΟἸγἰβί, 
ἰποὴ 1 8}}4}} [66] ἠδ πο Σ ἐπ ποῦ ἡεαίοιδῳ τ ΥὙἱθ 
ΟΥ̓͂ (ὴ6 ῥγοδπιϊποηΐ οἱδ, οὐ ρτοδίονρ ἱπῆυθηοθ, 
οΥ ἶσον ΒοηοΥ οὗὨ οἰ 6 Γ8.--ϑο, ἴοο, 1 588}} Ὀ6 6χ- 
ρτορὶ ἔσοπι γί 'ἀπὰ δοαδίίϊπ οα δοοουῃὶ οΥ͂ ΠΙΥ͂ 
ΟὟ ΒΊΡΟΥΪΟΡ δανδηίαροβ: ΠῸΡ 1} ἴηδ6- 
ΘΟ ΡἾΥ οοίγυ δ τγβοὶῦ οἢ οἰ ΟΥβ᾽ ποίϊσο; αὶ 
ΘΥΟΥΥ ὙΠΟ6ΓΟ ταδὶ πίϑὶ ἃ τηοάοεὶ δηὰ ἀθοογοῦβ 
Δεροτίπιοηιϊ : ποὶ (8 Ὁ 8}}8}} 1 06 Βεθκίῃηρ τοΐῃθ 
ΟΥ̓ ΒΟΠΟΥ, ΟΥ̓ ῬΟΎΘΡ, ΟΥ̓ ΘΗΪΟγΙΘηΐ, ΠΟΥ ΚἿΥΘ 
Ρίδος ἰο ὈϊΓΘΤ689 δηα ονἱ ρμαβϑίοη σι βθη αἶδδρ- 
Ῥοϊπίεὰ ἴῃ βιυιοῖ δἰϊοιηρὶβ οὐ Ὀδῖοα ὉΥ στὶνα]β. 
Μονίηρ σου π }} ἰπ (886 ΒΡΉΘΓΟ οὗ ἐπεὶ ζγ866 
πΙΟἢ ΥΓΘΟΙΥ δηὰ δουπάδηι Υ ραγάομα 8]} βίη, 1 
ἦσο 584}1 ποὺ θ6 ΤΟΥ ἰο ἱπιραὶο 0 ἰπἰαδίϊοο Ε1 
δυΐον ἴγοιη, Ὀπὲ ταί Ὁ. 8}}84}1] βοοῖκ ἰὸ αἷὰ δηὰ 
δεβ5 ἴῃ τοίυση, δηὰ τοαυϊίθ χορ 1ῸΣ οΥ̓Ϊ]. 
Μοτγοουοσ, ματίηρ Ὀδοα πιδάθ ἔἤγϑ ὉΥ͂ ἐδ6 ἰγσα ἢ 
ΟΥΒΟΪ Γ΄, 1 58)8}} βδυτιραιῃἷσο τὴ ἰσυϊῃ ἴῃ ΘΥΘΥΥ 
ΟἸΟΓΥ ἰξ ρηΐη8, δηᾶ ἴδκθ πὸ Ῥ]ΘΔΒΌΓΟ ἰπ υὴ- 

Τὶ δΟΏΒΠΙ655, ΠΟΤ 66] 8. πη Δ)}Π[ρχηπδπὶ 88 1ϑδοιϊ ἢ 
πΒΘῺ Οἱ εγΒ Χ1]1], 48 μοι ρὴ ἐμ οῖν [4}} τοὰουπάοα 
π΄ ΒΟΙΏΘ ὙΔΥ (0 ΠΗ ὁγοαϊς, Ὑπὰβ 8 Ἰοῦθ 8βι- 
Ῥτοτοἷν θεδο αὶ, ὈοΐΒ ἔγοιι ταὶ Ὁ ΙΔοΚ8 δηᾶ 
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ἔγοτη ὙΠ δέ ἰΐ ροββοδβεβ, βῃϊπὶηρ ΤΟΥ ἰῃ σοπίγαϑὲ 
ὙΠῚῈ (110 δ'π8 δῃὰ ἱρογΐθοί 98 οὗ ἐπ ψου]ά, 
11Ἰκ6 ἃ υἱβίδηὶ ἔγοτῃ Ἀθαυθῃ. 

8. Σατιλ, Τορε απά ἴους αἷοπα ρεγπιαπεηί. Ῥατ- 
υἰσαΐαν καἰ πο δὔογὰ 5 ΟΠῪΥ ἰγὰπϑθηί 
εαἰἴπιρδθβ ἰπΐο ἴπ6 ἀρ οὗ {δα Ὀίνίπθ Ρ]Δη5 απὰ 
ΡΌΓΡΟΒΘΒ, δοῦν Μ6]}} ἴ9Ὸ᾽ {π6 δα δη18 οὗ (8 ργοβοηΐ 
6, δηὰ βαι ϑν οογίαϊη ποεὰβ οὗ {6 οἰ Γο} 
ἀυγίης ᾿ἰἰ8 ΘΑΥΓΒΙΥ ΘΆΓΘΟΥ ̓  Ὀυΐ [ῸΓ [8 ΤΘΆΒΟῺ 
(Π6Υ 8ΓΘ ποῖ βυϊίοὰ ἰο {πᾶὺ δαί οὗὁἨ ρῬογίδοι 0 ἢ 
ΒΟΥΘ [Π6 ΡΑγί Δ] ρσίνοϑ ρ᾽λο9 (0 [6 σοι ]οία, δπὰ 
ὙΠ6Γ6, ἰπδιοοὰ οὗ ἃ ηον]οάζο πιοαϊαῖοα ὈΥ 1η8Δ46- 
αυαΐθ οΓὰβ δηα βίρτϑ, ὸ ΘΠ ΟΥ͂ [Π6 αἰτοοὶ ν᾽ 8ῖο ἢ 
οὔ ἀοἀ δῃὰ οἵὗἉ 811] [πϊηρβ 'η Ηΐπ. ἸΤδαΐ ΟὨΪΥ ὁλἢ 
Θηάυγο ΠΟ ΤΠΔΥῪΥ 6 Τορατα θὰ 48 8 σοποΙ 5179 
ἀπο ΟΥὗὨ Οἵ] τοπονοαὰ παίυτο 1} πὸ 1116 οὗ 
(οὐ---τῦῖῦ οίοσγηδὶ σγῆσθ, δα ἰσγυΐῃ, πὰ ρΊΟΤΥ. 
Απὰ βυοῖ ἴἰβ αἰ Μ ἈΙΟΒ ΕΥΠΙΪΥ απὰ {γι βι ὮΠΥ 
οἸἴησα ἰο ΘΟοἀ 5 τοἀθοιιΐης στδσθ ἴῃ ΟἸτὶβί 88 (89 
8010 Τουπαάδίίοη οὗὨ βαΐοίγ ὈΟΙΒ 0. {ἴἰπλ6 8 πᾺ δἰδῦ- 
ὨΠΥ; δυοῖ 8 λορε, ΕΘΝ ΓΟΔΟΒ 65 ουἱ ἸΟΥΓΩΑΙΠΥ͂ 
ΔΙΊΟΙ ΟΥ̓ΟΥ ΤΎΘΕᾺ πηληϊοβίδιϊ οπμβ οὗ {ἰὸ ἱ νη 6 
ἸΟΤΥ ; δύσῃ, ἴοο, 18 ἰουδ, (86 απΐοῃ οὗὈ {86 ΓΟρΡΘἢ6- 
Ταΐθ δοὰὶ νἱἢ τη6 Ταΐαπο αοὰ, ἱπ τ᾽ ἰοἢ 116 ὙΟΓΥ 
116 οὗἁ αοὐ σιιβῆδβ ἐοσίὶ ἴῃ ἱποχ διιϑί1}]6 Βί ΓΘ 8, 
δηὰ ἩΒΊΟΝ τηυεὶ ανο ἰ.6 Ὀτοδιη! πο Π6 6, ΘΥ̓ΘῚ 88 
(86 Ὀϊνῖπο ρυϊποῖρ] οὐ ἀϊδιτ θυ ἴοι απὰ 56}-86- 
διοντηθηὶ ταδὶ ὨαΥθ (06 ΒΌΡΟΙΪΟΣΙΥ ΟΥΟΡ [86 
ΘΑΓΓ ΠΥ ῬΓΪΠποΙΡ]6 οἵ τγϑοοϊνίπς δηα δου, Ὀ6- 
οδ80 ““ἰῦ 8 ΠΟΓΘ Ὀ]οϑδϑοα ἴο σίνθ μ8ὴ ἴο Γ6- 
οοἶνο.᾽ 

ἩΟΜΙΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΙ,. 

ΟῊἩΚΥΒ.:- Ἴ εν. ὅ. Α5 8 βρδυκ ὙΒὶο ἢ [8115 ἱπίο [86 
868 γί ποί [ἢ 6 868, Ὀιιΐ 18 ᾿1861]7 οχιῖηρσυϊδηοά, 
80 Ἰοΐ ΔηΥ͂ ἐδίπρ εν]] Ὀ6741} (89 Ἰονΐηρ βου], δπὰ 
0 νν1}] βοοῦ Ὀ6 οχίϊηρσυΐϊβηοα τι ουῦί ἀἰκαυϊοϊμαα, 

ΓΌΤΗΕΒ: -- εν. 8, αἰνίηρ 18 ἱπάθεα 8 ἡγε 
οΟΥ̓͂ Ἰογα. θυ ὁ 'ἷ8 πο ἴονο ἰἰϑοῖῖ: ἰοτὸ 18 8 
Βρὶ τι] αἰ τ ΒΊο ἢ ἱπυονοβ ὑμ 6 ποανί ἀπα ποῖ 
ἰῆο Βαπά δοπο: ἴον ἄθῃοιθβ μοὶ {ἰνιΐ το ἰδ 6 
δαπὰ ἀοςβ, Ὀυὺὶ τῆ ϊο δ ἰδ Ὠοδυὶ ἴ66]8.--- ογ. δ. 
« Νοὺ ἰο βοοῖκς 18 οσσῃ :᾿᾽ Ὀοδο]ὰ, (18 18 (ἢ 6 ὨδίΥΘ 
οὗ ἴονθ ΠΡΟ ἰΐ 8. Βίποοῃο: Ὀυΐ ἰὲ ἰβ βίο} ΤΘ 
ΟὨΪΥ ὙΠ6Γα ΓΑΙ Τὰ 18 δίΏσΟΓο, Α ΟἸ τ βίη ᾿ἶνοδ 
ποὺ ἴπ ἰδοῦ δἴοπο, θὰϊ ἰῃ ΟΕ σία δὰ ἴῃ ἢ ͵8 
ποῖ Ὀο1---ἰη ΟὨτὶβί, ἑβσουρὶ ΓΑΪΤΒ ; ἴῃ Ηἷ5 πεῖρἢ- 
ΟΣ ἰπτοῦρῃ ἴονθο. Τγουρὰ δαὶ ἢ6 θα 8868 δ6- 
γοπὰ Ὠἰπιβο]ῦ ἱπίο Θοα, δὰ ουἱ οὗ αοἀ ἢδ ρῥ888β68 
δζαΐϊη ὈΘΙΟῪ ΕἾ τη86 17 ἱμβτγουρὴ Ἰἰοῦο, δηὰ δυο 
ΔΌΪά46Β ἴῃ αοἂ δῃά ἴῃ Ὠἰνἷπο Ἰουθ. 
ΒΤΑΚΚΕ:--- ον. 1. ΑἸογίουβ σα 8 τη 6 ΠῸ ΤΏΔῈ 

ἃ Ομτιδιίβη, δαὶ ἰὰ 18 Ἰοῦθ ἐπὶ ΤΏ 8 68 πὰ Ῥσουο 5 
τὰ βο (64]. νυ. 6; Φοδῃ χἱϊὶ. 86).--- αὶ ἴδ 
ἰὴ6 Κποπίοάχο σοπίδὶ πο ἴῃ ἐμαὶ Βρθϑδἢ τ ἰσὮ 18 
ποὺ υδβοὰ ἰΒβγουρῇ ἴον δῃὰ ππίο Ἰουο, Ὀυὶ 89 
σοηδιδίου οὗ ΒΩΌ6]. ΟΥ̓ΘΗ ἾΤ6Β ὑμόγο 158. στοδὲ 
βουπαΐης ἴῃ (ἢ 6 ΘᾺΣ ΘΠ ἰδ 6Γ0 18 η0 Ῥχοδί Ὀ6- 
ἔοτο Θοα. ΔΙΘῺΥ ἃ ΤῸ ΒρΡΟΘΚΒ ἰο ἷβ παῖ ΟΡ 
ἵπ Ῥυγχο δηροϊίο νγογάβ, ψ 116 ἢἷ8 Βοατὺ ἰ8 ἀονοϊὰ 
οὔἿἷονο; βδηᾶ ο αοα δο ἀδῖϊν ἄσδνγνϑ ΠοῸσΣ ψΠ]Ὶ]10 
8 δοαγί 8 7 ὕγοτῃ Ὠΐτη.--ὖοσ. 2. ΤῊ Κπον]- 
εἄρο οὗ ἀϊνὶπα τιγβίονίοβ 18 8 Γι Υ ΚΔ Ὁ]6 μη 6 ; 
Ῥυΐ ΔΚ ΔΎΘΔΥ ἰογ9 δηὰ ἱἰΐ ἸοΒ68 118 Ῥγαἶβθ.---αὶ 
ΟΠ ΟΥ- ΓΚ δὶ 8 ποῖ {πὸ ζ8 1} ὙΒΙΟΣ 
ΏΒΚΟΒ Ὀ]οββεὰ, ἸὙδουρ ἢ Ῥοβδοββίηρ 1ΐ, ΥὙ0 ΣΩΔΥ͂ 
γοὶ 6 Ρπηροᾶ ἱπίο ἐπ 6 ῥγίβοπ-οαΒο οὗ ὈΠῸ6- 
Ἰἰονίης 8Βο}8 (Μαΐέ, υἱΐ. 22 8..). 
Εν. :---τ᾿ ῦῖον. δ. ᾿οῖ πο μθο οδασταθὰ τὶ ρὶνο 
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ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. 

ηξ δὰ δυδοτίηρ. [παυΐτο δὕνου (89 ἀϊδροδί(: 0} ---- 
εἶιο χγουπα δη (Π9 δἷαι. [ρους κῖτο8 νοὶ ρὶ το 8]].---- 
Τυοακὰ [ἀο 4}} 86 χοοά ἃ τη8ῃ 6, δῃὰ βϑυβεον 6]} ἃ 
ταλ ΠΥ ; ὙΪΙΒοαΐ]ονΘ 1018 0 σοοὰ ψοτῖὶς ἴῸ Υ τυ ἃ16}. 
Ι οδῃ Βορο ἃ φυδοίουϑ τονδγα.-- -το μαζαγὰ [ἰδ 
χαῦλον ἴμ8ὴ {89 ὑσαΐ 18 ἱπάορα ἴῃ 1.86] βοιιθ- 
(ἰϊς δοιαπιθη ἀ]6; θυ μ6 ψὙ80 χαϊρς οἢ {18 
“οὐοσδῖὶ ομάαγο [86 βουογοδί ταγίγγάοια τἱϊπουί 
ον, πουϊὰ που 61058 ἀογῖγο ἰ(ἰοτοΐγοαλ ὯῸ 
Ρτοῦῆι.- --Ἴ Π6ΓΘ τὸ ἴσὰθ δηὰ {8159 ἸηΔΥίν γ8--- 06} 8 
δηὰ 180 ἀ6Υ1}᾽8.---ἷἶὖ]Ίν. 4-, ΑΒ ἴῃ ἃ οσονν {600 
δΓΘ ὩΔῺΥ ΡΥΘΟΙΟΙ8 8ίο00. 68, 80 ἴῃ ὑδ0 8 9}9 Υἱγίιθ 
οἵ Ἰονθ ἴβογα ἃγὸ ᾿πθολαοὰ τὩΔΗΥ͂ Υἱγίιθ8. Βαὶ 
ἴ0 Π0 ν᾽ οἰθά 685 πιυϑὶ Ἰοῦθ Ὀ0 80 μο8ι1}19 88. (0 
γαῖ πὰ τούθηχο, στ 10 ἐὺ οησουπίοσβ ἴῃ ἐδ9 
δορίπηΐπρς (“Ἰοηρ βυδογὶη ᾽)), πιϊὰ 416 (“18 ποί 
ΘΑ. Ρῥτουοῖζοά᾽᾽), δπὰ δηἃ (“" θη Γ08᾽᾽).--- Βουι 
Μ6ΊοΥΘ, γ͵ὺ δἰ ὮΪΥ οϑίθοιι; μον ἐἤθῃ σδὴ Ὑ6 ΘΧ- 
Δ'1 ουγβοῖνοβ δῦονθ Ἀἷηὶ ἢ---Ο,, ον 58 Ὁ 18 (86 
ϑισοοὺ ἤδη οὗ ἴοῦο δοιιϑοὰ ἴῃ (μα ἐΐ 18 τηδάθ ἴο 
ΒΟΡΥ͂Θ 85 ἃ ΥΘΙ] [ὉΓ αἷϊ ὑποπιαβιϊν δηὰ πδηίοη- 
ΘΒ8 «ἰ  Ὑβύνειυ) ἱ-ππονθ ἰδ 80 ἴδ ἴσον τηδκίηρς 
ἀπ σουίθουβ ἀδπηδμβ ἰμαὶ ἰλ γδίμον γίο]ἀθ 108 
τ δηα ἱπιραγίβ 1(56], τ [ἢ 4}} 11 48 δῃὰ σϑῃ, 
πὑηΐο οΟἰμβοσβ. Ταὺ ψ ϊοὰ 16. οδ]]οὰ Ἰουα διὰ 
ἔγιθπ ἀ8}}}} 18. οὔνθηϊϊ πιθ5. ποιίης Ὀὰαΐ 8 ἰτβά6--- 
αὶ ἢ οὴ0 Βδηά ἰΐ χίνοϑβ, Ὀὰΐ νι ὈοῚΒ ἢδηὰβ ἰὐ ἐκ 
ΤΟΔΥ ἴο ἴλΚὸ δρῆϊη. Βοβο]ὰ μον σατο σὰ ἰοτο 
888 Ὀθοοιηθ (Χ. 24).--Ἰνονο ἀο68 ποὺ “Ἰδυρὴ ἴῃ 16 
ϑίϑονθ᾽ θη ἰΐ 8005 ἃ ὨΘΙΖΆΌΟΥ [2]] ἰηΐο βίη ; 
ΤΑΙΌΘΓ, ἴ0 το οῖσοθ ὙΠ ΘῈ πιθ δοὶ ἀρυ ΒΟΥ δαὰ 
ῦ ρο68 γγὸ1} πὶ ὑπ οπι.--- ) οἷὰ οὗἨ ΪονΘ ἀγὸ {86 0, 
Ὑὰο ΤῸΓ (0.6 Β6}κ0 οὔ ροδοθ ἴῃ ἰδ8 οδυτοῖι πουϊὰ 
ΤΟΥ 56}} {π6 ἐσας οὗ (λῸ ζοβροὶ. Τΐβ ἰπ ἴδ σ 
ἴ00 ῥγθοΐουϑ 8 706] ἰο Ὀ6 (8 Ὀατίογοά.---Βο- 
οϑυδο ἰονθ ϑῖβ 68 4}1 σοοα ἐο ΘΥΘΣΥ͂ οη6, ἐὺ οδΠ 
ΒΓ πιΐ88 ΟΥ]} οὗ ποῃθ, Ὀχΐ ΘΟΥΟΣΥ ΠΟΡΘΒ γ79]] οὗ 8 
ποὶριῦοτ, ΑἸΟΒουρσὰ οὔϊθη ἀθαοϊνϑα ἴῃ 1ἰ8 χοοὰ 
ορίῃΐοι, γοὺ ἀο65 ἰΐ Ἁ4}} ουῦ [)8 τηϑᾶβυγθ οὗἉ ἐΐ8 
Κοοάηθ685 ὈΥ θηἀυγίης οὀνοσγγι βίης, δὰ ἸΔΌΟΥΒ 
8.1}} (0 8θὲ δἷπι γἰχα ΜΙᾺ 4}1} αἱ] ἀπ 688 δηὰ ππθοκ- 
0838. [ἰ ἀ008 ποὺ γΘΘΙ]ν ἀοδραὶν οὗἉ ΔΩΥ ΒίῃΠοΓ, 
ΒΟΥΘΥΘΡ λα, δηἀ Κθορ5 Βορίης ἐμαὶ αοὐ ννῖ }} 81}} 
ῬΥΘΒΘΓΥ͂Θ δῖπλ, δῃά ἐμδὲὶ Ἀ6 Μ}}} γοῦ δοϊζπον ϑάρο 
διὰ γοίονπι ἔγοσι ἰϑ ἀμ τὶ Ὠ ΘΟυ5}688.--- ον 6. ἢ88 
8 ὑγολὰ πϑ0 6 Μασ ἰδ πργθδὰδ ΟΥ̓ΘΡ ἃ πιυὶὶὶ- 
ἰ.46 οὗ 815 πὰ συδτάϑ ἐἰ86] ἔγοια (ἢ διιγδθ οὗ 
Ἦδὰ αὶ 41} αἰ] σθποθ. -ῦ ον. 8 δ΄. : Τοτο ῥτὸ- 
ἄπ698 ἰ(8 ἔγαϊϊ5 6 το πὶ πϑαὶ Ἰπ ον ϊβϑίοα δηὰ ἰβ 
8, ἰογοίη βίο οὗ ϑίθγῃδὶ 118; σόπάογ ἰῦ νν}}} Ὀθοοπθ 
Ῥοτγίθοι ; δηὰ ἰὴ {μὶ8 οἷ ὈΪΘαβοὰμ688 γγι}] οοπϑἰϑί. 
ΑἸυπου ἢ νγα Ρ0386088 οὐουγίμίηρς ἰῃ ἔδί(ἢ, δὰ ἀο 
ΠΟῪ ῬΌΤΘΟΙΥΘ Βοιηοίμίαρ οὗὁἨ ψὰδὲ αοἀ ἰδ, δπὰ 
ἯΑΙ Ηθ κἶγϑϑ 9, γοὺ 18 {μὶ8 Κηον]θαμρθο ϑσδηὶ 
ὙΠ 6 σοΟπιραγοα νγῖ ἢ {16 οἶδαν υἱβίοη οὔ [6 70- 
ἴᾳτο. Ηδγθ νῦθ ἱᾶ)ὸ ΟἿΪΥ ἃ ἔθ ἀγοὸρβ ουἱ οὗὨ δ 
οοθδῃ οὗ ἀϊνίπθ πουνιθάρσθ; δηὰ πῶ ἄοθβ δοὶ 
οἶνθα πα ἰπ (080 γΘΥῪ ἀγορβθ δὴ δΌγ588 σίοι 6 
σϑηποί ἔδιοῦ (Ποῦ. χὶ, 88) 1--- 6 ἱπροτγίοοι 
Καονίθαρο '8 88 ἴδ δι γρδϑβϑαὰ ὈΥ (δ ρογίϑοι ἃ8 
8 ΜΔΧ ἰἰραῦ 18 ὈΥ ἰπ6 βΒυαπθδῖηο (Ηοἀὰ.).---ἼΓ (ἢν 
Καονίθαρθ 18 δαΐ ραισα τοῦ, ΕΥ ἀοδί μου Ὀοδβὶ 
ἱμϑγοοῦ ὃ Ηρδυθῃ ἰβ (ἢ βοῖιοοὶ ψῃθγο τ δὲ}8}} 
ἄγβὲ Ὀθοοῦιθ πιδϑύθγ8.--- Εν θἢ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, δἰ ἐμουρὰ 
ῖϊ δ 16 ρονίθοι!οη οὗ 8δη ϑη] κ ὐοποὰ μιϊηὰ, 18 γοὶ 
Ἡαρογίϑοί, ἱπαϑίηο 85 ἰξ ἀορθδ οὶ Ὀθμοϊὰ ἐδ θ 
Ῥτοτηἶϑοὰ ὈΪοϑδίηρ 88 Ὀγϑβθηὶ, δαὶ ΟὨΪΥ σοπίθτη- 
ΟῬΙδίθϑ ἰὰ ἔγοπι δἷδυ. Τμῖὶθ Ὑ 1] οϑαδο ΒΘ 6 
Β[.8}} ὈΘμοϊΪά {86 οἰιϊοΥ οὐ͵θοί οὗἉ 4}} ρσορῆθου ζῈ}- 
8116, οὐθὰ οὔνρ σϑἀθιμριίοῶ.---- ΒΥ σθϑβο οὗ ΟἿΌΣ 

ΟἿΣ] ἰϑ Δρρυϑ θη ϑῖο θυθ {δ 6 Οὐ ΒΟΥ Γ186 ΟἾΔ 
νοτγὰ οὗ αοἀ δοιῃμθ8 ἰο 8 88 8 γοϊϊθὰ δβρϑϑοὶ ἰὰ 
ὙΙΘΣ Μγ6 ΟΥΟΥ ΙΟ00Κ (8 ἰμἀπιδέγιου Θοπἰορ]Δ- 
(ἴοπ διὰ οὨ]γν σγδάυδ}ν ἀἰβοουοῦ ἰδ ἱπιροτῖ; θυὶ 
ἴῃ ἰδ ρογίδοι βίϑίθ 6 8}18}} αν Οοἀ ϑδῃῃὰ εἱ] 
ΒΟΔΥΘΗΪΝ ὑδίηρσθ ῥγοθθηΐ ἴο ΟΣ Υἱον δυα δε ο]ὰ 
ἐμ οῖὰ 88 {0} 8.6.---οΥ. 18: ΕΔ γεσείυοε κοοά, 
ἴοτο ἀοες χοοὰά. δὶ διὰ Βορο ῥσγοᾶϊί πιὸ οἱἱν, 
Ὀαΐ Ἰονο δεγυεδ πιαπηπν. [Ι{ 8δ]ὁῃ:θ οὗ ἰδ ἔθχοα 15 δὴ 
αἰιγίθαίο οὗὨἩ οὐ, δἀπὰ ἱπ τχθὰ ἱἰἰ 15 (86 τηοϑὲ ἐϊ8- 
ἰπρσυΐϊδιοα ζοαίατο οὗ [0 αἰνὶπθ ᾿πιαζο.---- ΒΔΕ 5 
186 κτουπὰ οὗἩὨ 8 Βοὶγν 11 διὰ οὗ ροοὰ πονκϑ; 
ΒοΟρΡΘ Ὀ.}}48 ἰδο οἀϊδοο οὗ ἐδδ βαῖῶῆθ; δηὰ ἴονὰ 
Ῥογέϑθοίβϑ διιὰ γον 8 1ἰ. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΕῚ,:---Ἶ Ὁ. 1. 1Ε18 Ὀθ(ΓΟΥ ἕο ἈΡΡΘΑΓ 
ἔοο 8 δὰ ψγοαὶς Ὀοΐοτο θη, (8 [0 Βροδὶκ σ]- 
ουν ὑμ9 βΒρίτῖϊ οὗ Ομ τὶϑί ; Ὀοίίον ἰο ᾿δοὶς δρϑϑοβ, 
(8 ἰο Ἰδοῖς ἰουϑ.--- ἴον. 2. ἴπ ΘΟ ρα βοὴ σ}18 
Ἰοτο ουοσγίμέης ἰ8 βι8]}1, ουθὴ (1 6 τὴ] γ8 0168 οὗ ἃ 
ὙΟΒάοΣ- σους ἴδ. ὙἩΒογοΐοροῖ Βθοδυθο 
ΟὟΓ παίυσο δισγοχζϑίθθ ἰο :ἰβ6ὶ 41} {659 σψόγκβϑ. 
Βαὶ ον θυϑῦ ὈονΒ ἸΟῪ Ὀδίοσο ἐμ οὈ͵δοὶ Ἰοτεῦ, 
οί αοἀ δηὰ τηϑῆ, δηὰ 80 18 βοουγοα ἀρδίηβί Δ1}]} 
ἐοτιρίδιϊοη δ ἰο {8 18.----Α8 ὁνθη {86 πιοϑί Ρ]δΌ30 6 
γοΣβ γὸ ἀοδὰ πἰίδμουϊ ἴον, 80 τὶ ποσὶ Ἰονο (δ 
θοϑὲ κηον]οάχο 8 4180 αηΐγυϊ ]; γοα, 1ῦ ΒΟΡΥΕΘΒ 
ἰο ΘΔ Π06 5.8} 8 ΘΟΠ ΘΙ ΠΑ Ί0Ώ. ᾿Βουὶ 1ἰ (89 
αἰοτίοιι αἰ. οὔ Ῥγορθθου οϑρθοΐν 18 ποίίης, 
δίποο αοὰ ἀοδβίζπβ ἴο ὃὉ6 ργαϊβϑά οὐ]γν ἴῃ ἐμβὸ ὅθι 
ΟΒΗΪΒ ονϑ:; δηὰ πιίβουὶ ονΘ πὸ νοτά8, πο ΟΥ̓͂Σ 
ΘΧχοο Ἰθηί, ἀο Ηἰΐπὶ βοσνΐοο. Τ8ο ἴον οὗ αοά, 83 
ἰς ἰ6α ΗΪ8 ΥΟΥΥ͂ πδίυγο δὰ 11ἴ9,κ,ἁ᾿ Ψγ9 ΤΩΔΥ 1 6}] 
6811 (μ6 τηγβίουυ οὗἨὨ τυγβίογὶοβ. ΕῸΣ ὙἘ80 6δ8 
εἰν οοπιραίθ ἐΐ8 ΡΟΤΟΣ, διιγὶ θυΐθβ, δπὰ ὀρογα- 
οη8 Ηδηοο (π9 Κηον]οαάρο οὗ 8411} το υϑιοτίοϑ 
δηὰ 411] οὐθν βοΐθῃσθ, οὐ βου νγἶ8θ ὨΘΥ͂ΘΥ 80 ψοοί, 
5 ΘΟ ΘΔΡ ἴῃ σοι ραυίϑοη ἩΓῚ ἰἰ..--- 10} 411 νοῦ 
βρὶγὶ(8] κἰὔι8, δἰ τνᾶγ8 ΘΟηΒΙ ον μον ἔδσ [86 ὁΠ8 
ἀἰνίμθ ρόνγον οὗ ἰονο ΙὩΔΥ̓ γοί "6 Ὑδαϊίηρ ἰῃ (866 
ἴοΣ βοῦιϑαΐϊηρ ἃ}} γοῦν νὰ Ὡδίαγαὶ θαι υιϑἴαϑ8πι. 
ΠΟΥ ΓΔ .κ68 ἐμ9 δοατί ἰσὰθ δὰ οὐνϑάϊοηί. Τδδ 
ατοδίοδί ΟΥΚΒ ὨΣΔῪ Ὀ6 ροΓἔογπιοα ἔσομαι [8]86 τηο- 
νοδβ, ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΣΩΔῪ ὯὉΘ0 ῬΟΓΥΘΓίΘα ἴ0 ΟΌΡ οὐ 56] - 
βοο κί ης.--ὖἴ ον. 8. ΙΠΟΥΘ ΒΌΓΡΑΒ8888 811} βδογίβοα. 
Α ροβοῃ οϑὰ βὲ}}} ἴον Ἀἰπιβοὶῦ ἴθ {π6 δἰ οεῖ 
ἄοξτοο, Ὀ6 βοοκίηρ ἷ8β οὐ ΒΟΠΟΡ, δηὰ (Π 6 ῥτδῖβα 
οὗ πιθῃ, ουύθὰὴ ὙΠῸ αἰνιἀϊης 411 18 ῬτΟΡΕΟΓΥ͂ 
διαοης 86 ΡΟΟΡ, ΟΥΓ ΘΟ  Υἱης τὶ Οὐ οΡ το]Σ- 
ξἰουβ γϑαυϊσουλθηΐβ ΟὨἿΪΥῪ ἴῸΓ [8.6 ΡΏΌΓΤΡΟΒΘ οὗ θεῖς 
ῬΓδὶβθὰ 88 8 σϑαΐουβ Ομ γϑιΐδη. ὃ. ουἱ οἵ 86}- 
Ἰονθ ΠΙΑΥ͂ ἃ ΡΟΥβ0ὴ δίῃ ΑἸΤΆΥ ἷβ 19, δηὰ εὐθεν 
ταϑτνίγτάομι, ΟὨΪΥ ὑμδὶ ᾿θ ΤΟΔῪΥ̓ ζαΐη Δ ἰπηππογία] 
Ὠλθ. δυο, ἱπάοοά, παγο ὑμοὶς τον διά.--- Βα 

ψηδὶ Ὀοοίβ ἰὲ ἴον ἰμϑπὶ 0 οαϑὶ ΔΎΔΥ 68]} (δεῖν 
ξοοάε, ἱγ ΔῸΥ ἀο ποῖ 4190 οδδί δυδὺ ἐμοῖς 86 }- 
νἰ}}} ΑἹ] ἤοσμδὶ βϑοῦὶδοθ ὑγοῦϊβ ποίμΐηρ, Ὀ6- 

θ60.86 ἰἱ ἰ8 πιϊουΐ (6 ἴσα ἴον οὗ Θοἀ, πεῖςὰ 
ἰπάοοὰ δαἀπιϊίβ οὗ πο βυοῖὶ βοίξϊονο ; δηά ὉΥ ἰΐ 
ὁπ Ὀθοοπλ68 ὝΟΙΒΘ ἰπδίοδαὰ οὗ Ὀείτοτ. []Ιοτὸ 15 
{89 ἀϊδροπί (ἴοι οὗἩ αοα ; 848 οοἴαπιοι (86 ποτὰ, 50 
Ὁδοοηπιοῦ ἰ8 (μ9 ἰδὶηρ ἰἰ861. 8.6[ ΟΥ̓́ΣΡ αραϊ δὲ 
1ξ 9 πιοϑὲ οχί δου ΠΑ ΡῪ [π1Ὸρ8 8.6 Ογὐθγορροῦ, 
διὰ βοοϑῖν πάθε γῦϊθ. Εσοῖα {818 ΤΥ 6 ΠΙΔΥ͂ ἰπΐοτ 
[6 χτοδίῃϑββ οὗ ἰουῦϑθ, δηἃ ΒΟΥ σομοὶ ἰϊ 159 (0 86 
Ῥτγοΐογγοὰ δραΐϊπϑί 8}} οἶδβο. Βαϊ, Ὁ 1οῦθ, πιδῃ 
Κηαοτοϑίι (866 ποῖ, Ὀοοδαδθα ἔμοὰ ανὶ δἰὰ δελὶπἃ 
ἰμῖπο οὐ βαρ οὶ γ. ΟἾΪΥ Υ ἐδπν ποτκίο (8 
οδηδὶ ἰδοιι Ρ6 τϑοοχηϊσοα,---ἴοΣ. 4 Δ΄. 1ότο ἰ8 1 - 
γἰποῖθ]ο. ΒΥ ἐπωραίίθησο ὑμ6 δίγοιοθί δπᾶ (86 
τυ ϊδοδὶ, ψίιθη ἀογοϊά οὗ ἸΟΥΘ, πιδὺ Ὧδ ΟΥ̓́ΘΓΟΟΏΘ 
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οἵ οΥἱ] ; Ὀσὶ ἴονο 18 Δ0}90 ἴοὸ δάυνο {δ6 Κοοποϑὲ 
βαογίπ σα, δδὰ 1 18 [18 ἐμαὶ τηδῖζοα ἰΐ δἰγοηρ. 1ὲ 
βῆονε 561, ἱΒοσζοΐοσο, ἰδ ἐθοδο γῆ δαῦτο θυ 
ἀνε ηρς ἴα ἰΒοπι, ρατιὶν ὉΥ ἰδθ πιϑηϊοϑίδίϊοη οἵ 
κοοὰ, δη ἃ Ρωγν ὈΥ ἰδὸ ὁδάυγῶμποθ οὗ ουἱἱ, δηὰ 
ἴῃ ὈΟΪᾺ πιο 685 δηὰ Ἰοηξ.δυδοτίης 88 ὀχ ἰδἰιοὰ 
ἴω (6 οαχέ δηὰ ἰδ οὗ δοθδιι8.---ὕ ον. 4. ΒΥ υἱσγίιθ 
οὔ 8 Βο, φοηιϊο ἡδίαγο, τ ΒῖοΒ βῃυπδ 81} γϑϑἢ- 
085 δΔῃὰ Πι45910, ἸΟΥΘ 8 ἰῃ ἰἰ86]Γ ἰοηφ-φεβεγίησ, 
ἜΥ6Β 85 αοα Ηϊτ86]Γ 8 (οι. ἰχ. 23), οδρϑοΐδ 
ἷῃ ἰι8 ἀραϊ ης νι ἀπ ου]ν 6 8565 ἴῃ 1.6 σδυγοῖ ; 
ποὶ ἰδ! Μὸ 86 ἴο οὶ 4}} οἱ ρδιβ, Ὀπὶ ΟὨΪΥ ποί 
ἴο οὐτογάγῖνθ γτούοστη. ἴωοΥ9 ἐὸ ζίπαά (64]. νἱϊ!. 22); 
ἐδ 18 8 118 δίυγο. Τμο ]ονο οἵ Θοὰ, ἱπδιυδοὰ αἱ 
(886 πον Ὀΐτίδ, τα ῖκοθ (16 8Βοὺ} Κίη, 80 ἰδὲ ἐὶ 
εἰν δοτάβ οὐβογθ (Π9 Ἰοθϑ8 οὗ οδυϊογηθαΐ 
δἰϑο. [{ Β8 γ8 ποὶ : “1 δῖ δοί Ὀουῃά (0 4ο ἰμΐδ κηὰ 
{μ14.᾿ Ἀαϊ ψὮΘΡΟ ἔθ 96 18 ὯὨΟ δ ἰδ ΤλΔΚ659 0Π6, ἰδ 
ΟΡ ἰο ἀο 88 τηυσὶιϊ σοοὰ 88 ἰΐ σα, δηὰ ἰοὸ ροὺν 
1561 ἔγθοὶ Υ ΡΟ 4}} πιϑῇ.--- ΠῚ ἸΟΥ͂Θ ΘΗΥΥ͂, Γ6- 
τρῦζο, νἰοκοάηοϑβ, δηὰ ρῥγὶὰθ οδἢ ἥπα πὸ γοοι. 
ἵονο ἦδ6 18. πὸ ᾿θαϊουβυ ἴῃ ϑϑοΐῃρ' δποί ΒΥ δοδίου- 
ἵἱβ6 ζτοοὶ (μη 85.---ἰἰ 8016 δοίΐου 18 τηοάθαί. 
15 ἰδηον δρίγὶϊ δ] 5 οὔ Ὧ0 διγοζαποθ. [1{| 
Ὀοαδὲϑ ποῦ οὗἉ 118 ἀϊνίπο Ὠδίυγο, βίηοο ἰϊ8 ἀΐϑροδὶ- 
ἰἴοη ἰδ ΟὨ]Υ ἴο δεσυϑ. [ἐ τρᾶ 68 ἰ(86}7 δ1.8}} δηὰ 
οὨ]4-κὸ: ἴι θΟν5 1ὲ8 ἐδ ροῦ ἰ0 8 ἸΟῪ οϑιϊτηδίδ 
οὗ {86 ]7, δῃὰ ὁ ἰεἰκ οβιϊπηδίο οὗὁὨ οἴοσβ. [ἐ δ᾽ π28 
ποὶ δὐ [ὴ0 Ῥγδἶβθ οὗἩἨ ἴθ, ΟΣ αἱ 801[-}»]ϑδβίῃρ ; 
δαὶ δἰγῖνθϑ, ἰῺ ΘΥΟΓΥ͂ ὙΔΥ, ἰ0 ρΪ6889 6οἱ,, δηὰ 4} 
ἯΔΟ δῖὸ Ἰογϑὰ οἵ 6οἀ.---Ἄ ον. δ. Ασσοτάϊηρ ἰο ἃ 
ΘΟΠΙΠΟΏ ῬΤΟΥΘΓΡ, ὑἰΠμ6 δπηδ] οηὰ οὗ Ἰουθ, ἴῃ τ δἰ ὁ ἢ 
ἱξ τοϑὶϑ δηὰ ἰβ οοῃϊθηϊ, 8 (86 δα ϊβίδοιϊ ου δπὰ 
ῬΙθαδυτθ οὐὨ (ἰὸ οὐ͵εοί Ὀεϊουνοά. ἸΤτὰθ Ἰουθ 88 
ΠΟ βαρδγδίθ Ἰηἰογοϑὶ οὗ 18 ὀση, δαὶ ἰἰ κεῖνο 1{86]7 
ΘΒ τ ῖγ, τὶς 84}} 118 Ὀδίης δηα τάθϑῃ8, ἴο ἰδ οὉ- 
ἦεει. Ηἰΐβ8 χοοὰ ἴδ ᾿ἰ8 ξοοά, ἰ8 ἦογ ἰΐ8 70γ; ἰΐ 
᾿ἦνεβ βο] ον δπὰ 8]0η6 ἴπ εἶτα δηὰ [Ὁ δἷω. [7 Σἰ 
Κπονβ μι 11 68 οοσδβίομϑα ἴτω 8ῺῪ ἀἱβρ᾽ ΘΘΒΌΓΟ, 
{6 ἢ 18 ἰἰ8 8}} οὐ Ὀϊ ογοὰ ; δπὰ ἰὲ οδηποῖ χοβί ὑπ] 
ἴε ἰ9 δβδυτοά ὑπαὶ ἢ ἢ88 Ὀθοοιη6 γοσοποὶ θὰ ἀραΐπ. 
[μοῦϑ 8]]ονβ ᾿ἰβοὶ ἢ ΠΟ Ὑἱο θη 66, ΠΟΥ ΔηΥ ἰπογάϊ- 
πδίς ἀο5Ι ΘΒ ΔΙ͂ΘΙ ΔΏΥΓΒΙΣ, ΠΟΥ ἴῃ ΘΏΥ 111 ὨΌΠΙΟΡ 
εὐθῷ διδί πδί ουἱὶ.--- σα ἴογροῖ ; 68 ὨῸ ΠΙΘΙΠΟΤΥ͂ 
[Ὁ ΟΥ̓] : διγῖ κοϑ ἰἱζ ουΐ οἵ ταἱδά.---- ον. 6. Τουθ 
ἴδ κο8 0 ἀο] κεῖ ἴῃ βοοΐηρ 8. Ῥοσδοῦ βίαι Ὁ] ἴῃς, 
80 ἰδαὶ 1ὲ οι Ταΐβο ἃ τ6 δῃὰ ΟΥὟἿ αἷἵον δΐπι. 
Απεὶ στ δι 18 ΒΡ ̓  γ  ἰ8 τοὐοΐσθ 6 δηγ  Βἰἢβ σοθα 
πιοὴρ ὙΪ ἰἰο8ὸ ΝμῸ ἀοὁ ποὶ οοδρογδίθ τὶ 
1Βοῖη ᾿π Αἱ] ἰδίησα. [κόουθ ἷἰ8 γἰβμίθουβ, δπὰ ὕ- 
ὁοῖδοϑ τῆθῃ 1π6 βρίγὶὶ οὈίϑίμβ α δοῃαυοδὲ ΟΥ̓ΟΡ 
Ὑ ἸΟΚΘά ἢ 688.--- 9 ἰονθ πῃ ὶοῖ ἀοο8 ποῖ Γοϊοΐδο ἴῃ 
186 ἐσ, ἰδ πὸ 10Υ6.---ὕ τ. 7. Πονο 8 οὶ ογοὰα- 
Ἰοῦβ, Ὀὰϊ Ὀο]ΐαγεβ 8}} χσοοὰ οὗἩ ΔποΒ ΟΡ ΒΟΟΠΘΡ (ἢ. 8ῃ 
ΔΙῸ ἐδ οδϑίγ ἰο Ὀοϊΐονθ, ΟΥ ἴο ἑπιασίηθ ΒΏγΥ- 
ἐδΐης νιὶιοκοά, δοσδῦδο ἸΟΥ͂Θ ΟΥ̓ΟΡ ποῖ 65 ἰο (6 
βίάο οὔ ἐ"ὸ σοοὰ, [Ιμογϑ ἱγυβίβ αοα ἴον ὅπ) υἱο- 
ἸΟΣΥ ἴῃ 8}} (πἰσα. δύ ἰὰ ἀ068 ποὺ 566, 1 αιὐσαὶἐβ 
8 Ῥδίΐθησο; ἰξ οχοβοΐβοθ [80] ἴῃ Ῥταγοῦ, δηὰ 
ἀοεβ ποὶ ϑοοῆ Ὀδδοπιθ ΨΘΆΣΥ οὗ δά 6} 7 δπὰ ρὰ- 
(ἴεβσο ἰοαγὰβ οἰβοστβ, δαὶ αὐΐθ!} Υ οηάυγοα 1860 
δυϊεγίη 8 πιοίοα ουὖἱ απἰο ἰἰ.-- ΑΒ ἰη κοοὰ, 80 ἴῃ 
ΕΥ̓Ϊ], ἴ8 1 ᾿Ἰανί 6 1016. [ἴ0 του]ὰ γί μον ΌΘΘΓ, Ὀ6- 
Ἰίονβ, Βορϑ, βυοσ 4}} ἰπΐηρβ ἰΒδὴ δ] ον 6Υ]} (0 
{πὰ ρ. ΑΤΔΥ, ὑμεγοίοτο, τ γΟΌΡ Ῥδδαδίοη- 
δα, ἴδ]κο, τί γαὶ παίΓο68]---Ὁ Του οἴθγηα] 
[Δ{ε, ἴῃ ἐδ τοϊ δὲ οὐ ΤὨΐϊηθ ϑηθμΐθδ γα] ΤΠ οα ἴῃ 
υ8, (τοῦ ΤΥ δια Ὁ-ἶΚὸ Ἰονίηρ ϑρ᾽ εἰς, ἰὼ [89 
ΡεΙΘη66 δηἀ δι οὗἩ ἘῊΥ δβδι βίθ, ἰπ πιὰ 988 δὰ 
ΘΟ 688, δηᾶ σαπαῦ γ}--π ͵  ον. 8. Τρονϑ 18 υἢ- 
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ϑπᾶαϊηρ δη 668861068 88 ἀοα᾽ 5 οἵνῃ οἰογηδὶ Ἰ1α, 
ΟΥ̓́Θ 80 ἴδ δὲ Ηο ᾿πρδγίβ ἰξ τὸ Ηΐ8 Ὀο] να 
ογθδίυσοϑ. [ἰ δοπεϊπ68 ἰῃ οἰ Υ 85 8 οἰ ΘΓ δὶ 
Θ580806 δηά [76 ἴῃ Θοἀ, δηὰ ἴῃ Δ}} ὈϊΪαββοὰ βρὶ- 
τ. ΟΥδιοῦ βρὶγί 8] αἰ δ δῦὸ ἱπάθϑὰ ἔγοτη Θοά, 
Βυΐ ΒΟΥ 8γ70 ἠοὶ αοα᾽ 5 Θ6δθῇοο δηὰ 119 ΔΒ Ἰουϑ ἷδ, 
δηὰ (Ώ6Υ γτοιϊτὸ Ὀοΐοτθ ἰΐ ἰὴ οἴδγαὶίγ.--- ΑἸ] ΟΥΒΟΣ 
εἰζ18 ΑΥϑ ΟὨΥ ῬΥΘΡΑγαΙΪΟῺ5 [ὉΓ ρογίδοι ἴον: ἰὰ 
ὧξ 81} (Π086 ὑμΐπαβ ἰοχτηΐϊπαίθ Ὑἢϊο ἢ αγθ ποὶ ἴῃ 
1ὈΒοιάδοῖνοα ὑπὸ ὁηΐγ6 ἀϊνίηο ᾿ἰἴο. --- νυ. 9, 10, 
Ο;ο Κπον {π8, δηοίμον ὑμδὲ, ΠΟΘ ουουυἰηζ. 
Το ΟΒυγοὶ οὗ αοἂ διηισὶραίοβ ἃ Β: ΠῈΣ τὸ Ἀ1ΘἈΒ 
888} ΠΟΥ͂ΘῚ ῬΔ98 ΔὟΎΘΥ. Αἰ Ϊδϑὶ 1 |ὸ ἰσθΘ ρσοάυδο8 
τὶρο ἔγαϊίβ, {86 6}}}}ὰ Ἰο898. ἰτηβ6}7 ἰπ ἰμῃ6 γουῖδ, 
δηὰ ἰδο γουΐὰ πη (9 δη. Ὑ δ θΩ {{6 γε ὶ δ υν 810] 
ὩΟῪ σδυγίαϊ! ἢ 118 ΔΤΘ 81} (Δ ΚΘ ΔΜΑΥ͂, βοὴ ψν 11}} (ἢ6 
Ῥοτγίδοι σοῦ. 70 δϑϊάθ ἰπ ἐμαὶ ννῃϊοῖ ἰ8 ἔγαρ- 
ἸΠΘΏ ΩΣ ΝΘ 86 5 πιδίυγοα, ἰδ οἰ Σ 18} 0 688, 
Ἡ Βθη νγὸ Πο]ἃ ἰο δβροϑοΐαϊ σὶ ἰβ ἴον ὑμβοὶν οὐσῃ 8819 
δίομῃθ, ἰΒ6ἢ ΔΣ6 Μ8Β83 18 Ὁ]0 ἰο Ὀθοοσλο οχί συ ηοὰ 
ἑν {ΒΘ .η.----Ἶ ον, 11 ἢ. Μαίΐυτο τδημοοῦ ἴῃ ΟΝ τἰβέ 
ΘΧΟΒΔΉΖ6Β ἐδ ρϑισμ πνοσὶς οὗ {μ6 ουϊπταχὰ οχϑὺ- 
οἶβο8 πῆ ΒρΡΘΘΟἢ δηὰ Κηονϊοάρο [ὋΣ ἴῃ6 ρογίοοί 
ΘββΒθΏοθ οὗ ἰογθ. ΤΪβ ΤΏΔΚΟΒ ὰ8 ΟἸγὶδί σοα]γ- 
σοὶ πα 64, δηὰ αἸοΥ δ65 Ἰὴ τ5 Ομ τ ἰδὶ, πῃ (86 ΕδΙΠΟΥ. 
--νον. 18. Ῥαϊιὴ, Βορο, δηὰ οδβαγίίγυ, 4}} (σα, 
8 ́ 6 ὑδ6 δΒἰτηρῖὶο οἰοανίηςρ οὗ ἰμ6 Ἰοὔιϊοβί ἀϊΒροβί τ οα 
ἴο 6οἂ, 85 ἰμδὶ Βοίῃᾳφ το δ΄'ο᾽υϑθ οδῷ δηὰ ν]]}} 
Β6ΙΡ 6 {προυχὰ Ηἰϊπιβεὶϊζ. ἴη ἰοῦὲ τὸ ΠΑΥΘ 07 
ἴῃ. Ηἰπι 858 ἴΠ6 ἰριοδὶ χσοοα νυ ἢ δῇ 88 86 8}} 
ΟὟν Ἰοηρίηρδβ, δὴ ψὸ βίγίνθ᾽ ἰὸ ρΐοδβϑα Πὶτ βυ- 
Ῥγοπιον. ]η ,αϊλὶ το Θοτητηΐϊὶ οὐγβοῖνοθ τ ΠΟΙ]]Υ͂ 
ἰο Ηἰπὸ οἱ {89 στουπά δὶ Ηδ Ἰονθβ 08, δῃὰ σ0Ὴ- 
ΒΘαυΘΏΣΥ ψὉ1}} οὶ} 1.8. Ι͂η λορὲ 8 Ῥδιίϊ ΠΥ 
οχροοὺ ἰδαὶ Ηθ Μ]}} Ιουθ ὰἃ8 ἱπ Θἰ ΘΓ, 11} ἰτὰ- 
Ῥϑαρὶ ΗΪ πι86}Ὑ (0 υ8, πὰ 6 οἂγ ΒΕ6ΙΡ ἔΌΤΟΥΟΥ. 

ΕΙΜΟΡΚ :-ν. 1-8., Τιᾶῖ ἃ ῬΟΓΒΟῺ ΠΙΔΥῪ ὮΔΥΘ 
εἰἴ18 ν τ ουὺ σοτηγιπΐοι 1} αοα ἰδ8 ἃ ὙΠ 688 
οὗ 86 ζθθοσαὶ αἰϑροβί ὁ οἡ ἰμ9 ρατί οὗ αοἀ 
ἰο ἀο ζοοὰ δῃὰ βἰΡΙΥ ἰο αἷνο. [1 ἃ τηϑῃ 6ῃ- 
ἀονγοα τὶν ΤΔῺΥ καἰ 8 18 ποι ῖηρ του! ἸΟΥΘ, 
ψθδὶ τουδὲ ὑπαὶ δ ὈῸ0 νῖδο 8 αἰζο υ}ν οδίγδηρσοὰ 
ἔἴγοια ἐμθ 1110 οὗ Ἰοτθ, δῃὰ 88 ποι ιΐης δὲ 8]] 
ΘΟ ἰοὼ οΙοίμο ἷβ πακοάποβα. Αβ ἰοη 
δυβετίησ, Ἰονθ 8 ΘΟΠΒΌΙΣΩΘ τσ) ὑπ 6 ΟΥ̓́ΔΡ [89 
[ΔἸ]Π[πχ8 οὗ οἴμβοσῦθ; 88 ἀίπά, 1ὺ σοῃβίαουβ ον 
68} 86 1.361 δοσδρίϑδ]9 ἰο {ποῖ ΤῸ {πο ὶγ 1τὰ- 
Ῥγογομθηΐ. [{ ἀθβῖγϑβ πο ἰο θ6 δῃηὰ ἰο ἀο θυ οτΥ- 
ἐδὶηρ 186}; Ὀαΐ ἰὶ ἸΟΟΙΒ αἰδαγ οἢ θη ἰ(8 ἀθ- 
ἔοοίδ ἃσὸ βΒιρΡ] ἃ ὈΥ {Ππὸ δββ᾽ βδίδῃησθ δηὰ ργρὶβ οὗ 
οἴβοσβ. ΤοροῖθοΣ πὶ {Π18, ὁ ἀνοϊὰβ 4}} (μδὲ 
Ῥοίυϊδασο το ΘΠ υϑοίοσῖσοβ ἢ 086 ΨΏΟ ἰΟ79 (0 
ῬΊοδϑο {βοιιβοῖυθθ. [0 ἰθ ποὶ μι δε ὉΡ πὶ (86 
Ὀγϑδί οὗ Βα πδπ ΔΡρίδυβο, δηὰ ἴῃ 8]] ἰϊ ἄοϑβ, 85 
Τοίογθηοθ σὑαῖθοῦ (ὁ ἰδ9 ΕδίΒοΡ 0 βϑοῖ ἢ ἰἢ 
βοοτοὶί. Ηδφποδο, ἰὸ ΠΟΥΘΡ ὈΘΠΔΥΟΒ ἰΐ8617 τυ 6}, 
ὩΘΙ ΒΟΥ ὈΥ̓͂ πιακίηρ ἴ00 Θοϊημοῃ οὗ Εἰχὰ {μ΄ η δ, 
ΟΓ ὉΥ Ὀοίηρ ἴοο ἴγϑο τΐζ ἢ δαι1818 ΟΥ ὉΥ Ἰοοκὶης 
οορἰοτηρί ον ΒΥ οἡ ΨΠδί 18 ον ; Ὀιυὶ 1 Κ6ΘΡΒ 18 
{86 Ρ͵Ϊδοθ σι θοτο Θοα μ65 ρυΐ 1 88 ἃ τηϑρτῦοσ. [ἐ 
ΠΟΙΓΒΟΡ ϑοο κα 118 οὐσῃ ἴῃ 860] 688, ΠΟΙ [8118 ἴ0 
Ῥτγοίοσ. ἐμ ρόπογαὶ ροοὰ ἰο ἐΐϊβ οσῃ. [τ τορυΐοβ 
ποί ΟΥ̓, Βοϊάΐηῃρ Οὐ ΘΓ5 δἹοοῦ ἴπ βυδβρί οἰ ΟΥ ἰῃ 
τούθηρο. [ὑ Β6ὶ}8 89 συ, δηὰ ἰΐ βυ ογ8 τι ἢ 
{παὲ 18 υπ͵]υδὶ ἰογὰβ 1ὰ ἰο Ρ888 88 ἱπβουρῃ υπ- 
οὐϑοσυοα. ΑΒ ἴδγ δα ἐ σϑῃ, νι Βουί ῥχοὐυαῖοο ἰὸ 
Οἵ ΒοτΒ λῃὰ τϊουῦΐ ἸΏ ΪΌΤΣΥ (ὁ (π6 ΡῈ ]1ς Ῥ6866, ἰΐ 
Ὀο]Ίον 8 811 (μὲ ρΒ δὰ ΠΟΡΘΒ 81] ἐδ ἴη 98 : ἀπά υη- 
{1 ἐπἷ8 ΒορΘ 888 Ὀθοοτηθ ἃ. 1ΟΥ, ἰὲ δῃάυγο8. 4]} 
ἰδίηρ8 διὰ Βο]48 ζαϑὶ :-- ΘΟ τοἠοϊοἰῃς ἀραὶπδὶ 
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λα ρπιθηί.---ἶνν. 8-12. ΑἸ! Κπον]οάρο δηὰ Ῥσο- 
ῬΌΘΟΥ 8 Ῥαϊοδ νοΥὶς ἢ ἴθ86 σα ταργοβοηὶ {89 
ἰσαῖῃ ΟὨΪΥ ἴῃ ρῥαγίΐαϊ δβϑρϑοίβ ψίἱιμβουΐ οἰνίης 8 
δοιῃρ]εὺθ ΒΌΡΥΘΥ, Ὀθόδιιδα αοἀ 885 ἀοίογαχποα 
ἰο ἀγτὰν το ἰο Η  πι861{ ὑπγουρσὰ ΗΐΒ νογά, δηὰ 
80 στγαᾶπ δὶ γουοϊδιίοη οὔ Ηἰπ86} ἰμογϑίη, δὰ ἰὸ 
οροσδαίθ ἀροῦ μον Βϑαγίϑ ἀπάοσ ἔμ 680 Οχίθ 8] 
ΡῬτοβθηίδιΐοηϑ, δοοογά πη 88 1068 8.10} ἰδ θι- 
δαῖνοβ (0 ὯΘ Ὀγουχὰὶ ὑπο Ὁ ἰο (19 οὐοαάΐθηοθ οὗ 
ἴαῖ ἢ δπὰ ἰο μοϑὰ τλο ρϑνιἰδὶ τϑονοϊδιΐοπβ αίνϑα. 
Αἴ ἰδ ᾿ἰρῦ ὑπ8ὶ τψγὰβ αυοηομιοὰ πῃ (89 ζ4]], 
ἀοα ρυγροβοὰ ἰο χοβίογθ πἴδὴ πού ἐμβσγουκχὰ ἃ αἱ- 
γτοοῦ Πα ηαἰίου ὑπαὶ ψου]ὰ πᾶν γεηἀογοα αἰ 
δηὰ οσοῃνϊοἰίοη, οϑοάΐθηοθ δηὰ ἸοΟΥ̓Θ Ὁ ΘΟΘΒΒΑΤΥ. 
Α5 δ βίμηθα (του μοαγίης δά ἰδγουρη ἀΐ8ο- 
Ὀραΐθησθ, 80 0788 ΒΘ ἴ0 09 Βαγθα 4190 ὈΥ̓͂ μοδσίῃρς 
δπὰ ἔδίοἢ δηὰ οὐθάϊθηοο. Ὑμογοίοτο αοα μον θὰ 
19 Βἰηὰ 80 τῇ0ἢ} 8ἃ8 ΨὙΧῈἣ ὨΘΟΟΒΒΆΣΥ (0 ΔΎΔΚΘΟΗ 
ἢ δηὰ οὐοάϊΐϊφῃσορ, ον ἰἰ 50 ΔΓ ΟὈϑοΟΌΓΟ 88 ἰὸ 
ΔΙΙΟῪ τοῦῦι ἴον 19 Ἔχσιιϑ88 οὗἩ ὑπο] οὗ ἰῃ 6856 Β6 
οθαβοὰ ἰο μα ῦο ρ᾽οδβαγο ἴῃ ὑμ6 ὑγρὰ }.--- ΑἸ} οὗ 8 
δΓ6 ἴοο ΓΟΔΑΥ͂ [0 ΘΏΖΓΡΟΒΒ ἰ0 ΟἸΓΒΘΙγΟΒ ὀυοσ γ ἰὴ ς; 
αἱ (86 ἀοϑῖγθ οὗὐἨ Ὀθοοπιίης ρογίοοί ουγβ δὶ 
αι {89 ϑοτγὶρίαγοθ δα πιο δὰ 8 ἰο Βο]ά Θνοσγ- 
πη 88 ἃ σοιμιθο σοοὰ νι ϊσὰ μ88 Ὀ6θη σοῃ- 
ουτοὰ οἡ ἃ8 δῃὰ οὐβοσϑ. ΤΠ ρογέθοι ἀδβοθηα8 
ὉΡΟῺ πλ6---οΥθὴ ἰδ6 Κἰηρίοιι οὗ αοά, πο πυιιϊσἢ 
Ι οηΐοῦ, δηἀ σοῦ Ὀγίησζθ τὶ [ἢ (861 δοιλοί πίῃς 
ΡΥ Ὀογοπά ἐμαὶ πιῖσι 1 σουϊὰ δἰιπογίο δἰἰαὶ ἢ 
πηΐο ἰδ ὩΥ ρατίΐδὶ οτ]οάχο 1 ΡγΟΡοϑυϊης. 
γον. 18. Αἰποὴρ ὑμθ ρμογίβοιοα σἰχμίθουβ, ἸοΥθ 
Ὑ11 τοπηδῖὶη ἃ8 ἰδ Ὀοπά οὗ ρμογίϑοίίΐἼοη. Ηθ 
ἀϑι ΔΌϊἀ95 ἴῃ ἰογθ δυϊάθθ ἰῃ οἀ, δηὰ αοἀ ἴῃ 
ἴα. 
Ηκξύυβνεπ:---ονῦ. 1. Τῴονο Δ] π9 ᾿88 υποοπάᾶϊ- 

ἐἰοηϑὰ πονίῃ, 10 ΘΑΥΤ 68 ἴῃ ἰἰ86]} 18 οἾ ΘΟΠ ΘὨ (5; 
Θνουγι πη 6ἶ8θ, ούθη ἰδ6 πἰχίιοϑὶ βρὶ γι) δά- 
ΥὙδηΐδρθβ οδίδιη ἰμοῖν σοῦ ἱΒβτουσὰ ᾿ξ. ΑἹ 
Βρθθοῖ σὶςμουὺ ἰὺ 18 11{616588.0. ΤΠ ταοδὺ Ὀδδαίί- 
ἴα] οταῖον ἀογοϊὰ οὗ Βοατὶ ἰβ Ὀυὶϊ 8. θοδα  }} ἰη- 
βίγαιηθηῦ ἀποοηϑοίοιϑ οὗ ψῃδὶ 6. ῥἰαγοὰ οἡ ἰϊ. 
ΤΙθ' ϑἰπρ]ο8ὲ τγοτὰβ βροΐζοῃ ἴῃ ἴονθ 810 οὗὁἨ ἴὩΟΓΘ 
ὑοῦ (Δὲ 016 πιοϑί οἰιαγιηΐη Βρθθοθ 68 γοϊὰ οὗἁ 
ϑατί. Τμοβθθ το δύ ϑιλίηθης ἴογ ἰηδὶρεί 
βου ποὺ ἔογζοί ἰο Ιονθ.Ό Απὰ ἰὸ τοι ἐμὲ8 ἰπ- 
βίρι ἰ8 ἀδηΐοά, Ἰδὲ ἶσα ποὲ ἐγου 9 Εἰταβο] 1 ΒΘ 
Βα ἴονο.--[ηἀοοά, ἔθ γο 8. ἃ δοσυΐδο νυ Εἰσὶ Οὔουβ 
Ρ 4}} ιδηζ8 ἂἀπὰ ϑηάυγοβ 411} ϑυ δον ηρα δηὰ γοὶ 
οὐἱδίη5 ποῦ ὑπ6 στδοφ οὗ οἷ ΟΣ ΔΏΥ͂ οἰθγηα] γ6- 
νατὰ, ὈΘΟΘ56 ΙΟΥΘ 8 νγαπΐηρ---Ὀοσαιδο ὑπ πΐης 
Ὑ88 (06 ΤῸ ἰονθ οὗ ἔδιηθ.--- ον. 4 Α΄. Α8. {Π9 
τοῦ ἢ οὗ Ἰονὸ ΒΒ 68 ἔοτί ἢ ΌΥ͂ ἃ δοιηρανίβοη ψἱ τ 
ΟΥΒΟΥ Χο  ] ΘΠ 6108, 80 18 ἰ( πο 6 ἢ 8160 ἔγοιι ἰ(8 Ὁ] ὁββοά 
ἔγαϊίϑ. [8 οι ϊ οὗ αἰὐγὶ θα 68 ἃγ9 8 βραγίηρς ἐθι ἀθῦ- 
Ὧ688, ἃ σΘη ]ΘΏ088 ἩΓΒΙΘΟΒ ΠΟΥΘΡ ἱπ͵ΓΘ68, 8 βΒίτι- 
ΡΙο 8601{-ἰοΥ οι Ὁ] 088, ΒΟΙΥ βυαραίμγ, ἱπυὶηοὶ Ὁ]9 
σουγαρβθ,---Ὀἰνιϑίοι : 1. δοοοτάϊηρ ἰο ἐδ βυ͵θοῖ: 
Ὀϑηθγο]θηΐ (γον. 4), ἔσθ (τον. δ), ΒοΙγ (νον. 6), ἰη- 
τἱ πο] (νθν. 7); 1. ἀσσοτάϊηρ ἰο 1(8 οὈ)θοῖΒ: {110 
αὶ! ΓΒ, ᾿η Βα 198, [011108 οὗὨ ΟΠ ΘΥΒ (τον. 4), Ἰη͵ὰ- 
Σὶθ8 (γϑγ. δ), ἡθθ ἀκ (το 0. θ).---- Ἴ ὁΥ. 4. ἴμοτθ 158 ποΐ 8 
ὑἰγαπϑίοπί ΘΔ οη, Ὀὰΐ ἃ ὈΘΘΥΟ]θη66 Μ᾿ ]ιΐο ἢ ἀο68 
οί ΔΙ]οΟΥ 1860] ἰο βία ον, οὐ Κίηα]ο ἰβίο σαὶ 
οα δοσοιηύ οὗ (Π|0 ἔΔ᾽] 5 ον ᾿μἀοοὶ ἐγ οὗ οἰ ΟΥ̓. 
τ 80 αϑβοοίϑίθβ. τ ὶὰ ΟἰμογΒ ἐπδὺ ἰΠ60 οδῃ Οὗ- 
86Υγ9 δηὰ 66] {86 ἱπῆϑν δϑδοίϊοη ἴῃ 1.8 ἔγί θην 
ΝΝΆΥ5.-Ἐὶὶ ἀοεθ8 ποὶ ἀθ8] ροίυ δῆ }γ στὶς ἢ ἰλ6 
ΘΚ 65868 8Ππα [0]1168 οὗἨὨ οἰ ογα, ΠΟΥ χηλῖκα ἐπ θὰ 
(ὸ βυγοσὶ οὗ νἱάϊσυ]θ9.---ἰἰ ἰ5. ἔγοο ἔσοσι σοποοὶῖϊ 
δηιὶ 56] [-οοῃμβοϊουδηθ88, δηὰ 18 ὙΠ ἰο [οὶ 

ΟἰΟΥ5. 760] 1(8 ΟὟ ἸΘΑΙΚΠ6Ε8.--- 77. ὅ. Απἰὰ 
ΣΠ͵ΊΌΓΙΟΒ ἰὸ ἀοθ8 ποὺ ὈγοαΪὶς ουὖὐ ἴηϊο σαὶ δηά 
σορἰθιρί 008 ΟΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ, ΠΟΙ ἀο68 ἰἰ δου ἴἰ- 
8017 ἴῃ δηγίβίης ὈὉγ ἡ ἰοἢ ΘΟ ΟΣ 8 ΘΠ 5. ΕἸ Υ6Π 688 
ΟΡ ἴβο]ηρ οὗ βῆδηλθ σϑὴ ὃδὸ Ἡουηάρα, ΠΟΙ ἰδ ἰΐ 
ὉΏΒΟΘΙΔΙΏΙΥ ΟὈϊτυβῖγο. [{ 8518 τοί, “ ὙΠ)δι ἴδ 
μ8 ἴ0 1ὴ6 ἢ ΠΟΤ αἰ ΒΑΥΟΥ (Β 6 παίυγ} τε δι ΘΠ 58} 
ΒΙΏΟΏΩ ΠῚΘΠ, ΠΟΙ ἸΩΘΘΒΌΓΤΟΒ ἰδ ἰπίαυ ϊ(ἰο8. οἵ 
οἰμοτβ δοοογάϊηρ ἰο 6 ἀδδο βιυογοά. --- ]Ι 
ἄἀοοθβ ποὶ δἷϊονν 118 ΘΒ Θυ ]θΏ00 ἰο 6 ἀϊδιυγδεὰ 
ὈΥ μ0 Ρϑίῃβ ὙὙΒῚῸ 8 οἰοτβ ἰαῆϊοί ἀροῦ ἴἰ. 1 
δαπίδβ μοἱ Δἴ ΟΥ̓] ἰο ἰμβὶδὲ οἢ δὴ δί ομοιηθα, Ὀυϊ 
σε ῖβθβ ἱΒβουχηῖβ οὗὨ Ρθ809.--- ογ. 6. Οὔδβογνο 
118 ΒΟΙΥ ἱπίογοβι ἴῃ (6 Βρί τα δ] νγο] ἴδιο οὗ οἴεγδ: 
Ὑ 8116 (ὴ6 οΥἹ]-ταἰπἀοὰ Σαὐ)οΐ06 ΟΥ̓́ΣΣ ΟΥ̓ ΠΟΙ Β 5118 
δὰ Ὀιυπίβητηθηί δηὰ αἀΐδρταοο, δὰ πᾶγγαίθ 
(6 πὶ τι ἰαυρΐηρ 1108, ἴον ἀεὶ ἐ ἰδ ἴῃ ὃ6- 
μοϊάϊηςς (86 Βίῃοθγθ ῬἱΥ οὗἨ οὐδοῦ 5 οἱ δα υὶν ἀἷ8- 
Ρἰαγοα.---Ἶ ον. 7. Τονα ἀ065 ποῖ ΒΘΟΓΘΙΪΥ ἱτπῦρ059 
ΒΟΥΘΡΓΘ ἰΔΌΟΣΤΒ ὍΡΟΙ οἰογβ, Ὀὰΐ ρΟΥΪΌΣ 8 ἴδ 6 πὶ 
᾿ιβοὶύ, δὰ θδΥβ ὑποῖν Ὀτυπηί.---ι] σίνεθ (86 Ὀεδὶ 
ογοᾶάϊι ροββιῦ]ο ἰο οἰβοῦδ [ὉΓ ὑμοὶν ἀοίϊηρβ δὰ 
ὮΟΡ68 ΔΙΎΤΑΥΒ ἔοτ ὑ}ι6ῖν ᾿πιργονοιηθηΐ, δηα ἀπάθτ- 
(αἸκ65 ἰο ῥτοπιοίθ ἐΐ ἴῃ 4}} ροβϑβὶ Ὁ}]6 ννϑυβ. ---εσ. 8 
Ε. Το νου οὗ Ἰονθ ἰβ βϑθῃ ἐμιγαΐγ, ἔγοπι ἰ(8 
Θίδρηδὶ ἀυταϊΐοη, [ δἱοηθ δυδὶϊβ ἰῃ Ηδδνυθῃ 
ὙΟΓΘ 81} ἐμαὶ 15. ΒΘΓΘ Ἰοδτηθα 18 1186]688.---ἶῃ 
Ηδανυθὰ ἔμόσο 18 π0 ῥγοδο;ίηρ, δίῃ οθ ΟὨΪΥ͂ ὁπ 
βρὶ γα ἰοηραθ 8 (θτὸ Βροόῖθῆ. 6 8.}8}} τεδὰ 
οδοὶι Οἱ ΒΘ. ̓Β ἰμου δ ἢ ΟΟΥ βουΐϊΒ.10. Τὶιὸ ἰρίιοϑὶ 
παπηᾶπ Κηον]οᾶρο 18 ἰῃ 118 οσίθηί δηὰ ἀἰθρί πὰ 
ΘοὨ ΘΟ 058 Ὀιϊι 6 ΓΘ ῥδίοι γ τ κ.---ἶΝον Οοὰ ᾿85 
ἴσο 8 ἃ ὈΓΟΌΪοπι ἰο βοῖνσθ; ΜὙΗῊΗ δσθ (0 ὅπά 
ἰϊ8 βοϊαϊίοα ἴῃ πϑίυγο, ἱπ Ηἰβίοσυ, ἱπ ΗΪ8 πογὰ 
ὝΟΓΟ Ηΐβ ΠΟΙΪΥ Ἰονα οχὶ (8 118617 ἰο ἃ ἷπ ἰδὲ 
ἰηαρο οὗ Ομγὶβι. Τμθὴ 888}} νὸ Ὀαμο]ά ἰμδὶ 
νυ σὰ 18 πον ἀμ Β66ῃ, ἴδΔ00 [0 ἴδοθ. 

Υ. Ε- ΒΕΒ8ΒΕΒ:---ον. 1. ΛΒ (89 1179 Ὀϊοοὰ οἵ 
ἐδ9 ὈΟΑΥ͂ 18 ρουγοὰ ἔτοπι 6 θδαῦὶ Ἰηΐο 4]} 118 
ΤᾺΘΙΏΌΘΥΒ, δηἃ ΔΒ ΟΥ̓ΟΓΥ Ποαγί- Ὀθδὲ Ρ0]88168 ἐη 4]} 
(Π9 τοΐῃβ, 80 18 ἰοῦθ ἐμ9 ποαγτὶ οὐ ἐμ Ὀοὰγ οἱ 
Ομσγίβε. αοὰἂ μα8 ἴοσοὸ νίιϊμουΐ σαϑαϑυσο. ΗἹἰ8 
ΘΒ86ῆ00 ἰ8β ἰἴογο. Τμὸ Ο γι βιΐϊδη 845 ΟΠῪ ατορϑ8 
ἔγοια ἐμΐβ ἀἰνῖηο 868 Οὗ ΟΥ̓}, Βοῖλθ δι:)4}} ροσίϊου 
οὗ (μο ἀϊνὶπο ἴα] ηο88. Απὰ δαὶ] 15 δίσοῃυοιιβ ἐΒαὶ 
ἐμ Ἰογϑ οὗ {86 ϑρ᾽τιι πο Γοη νϑ {πὸ υ1Ώ Δ} 
800] ἰπ ΘΟ γὶβί, 888}} τῶουθ ἐδ6 ἰοῆμυο οἵ Ῥ}ιλπ 
0 ῬΥΔΥΒ δΔηἀ Β'ῃρθ ὈΓδίβοβ: ἰδαὺ ἴονθ (ὁ ἴδ6 
Τωονὰ ΨΔ468ι8, Ἰογα ἰο (86 σμγος, Ἰονο 0 41} ϑδη- 
κἰηἃ 88}8}} αἰνὸ ἰο {1|ὸ βουπάϊης ᾿πβίσγυτηοηί 18 
᾿ἰνίης ἰ π6.--- τ. 8. Ο, ΒΟ ἸΔΥ ΨΟΣΚΒ οὗ η- 
αὐτὴ ἔδιηθ ροῦὶϑὰ Ὀοίΐοτο αοα δηὰ Ζ20]}Ὸ0Ὺ ποὶ 
ἐποὶν δυΐμοτϑ, Ὀθοϑυ 86 ΠΟΥ ΔΙῸ ποὶ αυϊοϊκοηδὰ ὮὉΥ͂ 
ἰμδὲ Ἰογοὸ υἱιΐοδ 18 δ᾽οὴθ ἱροῦ Β80]6 !----Ἶ τ. 
4.7. ΤῊ:9 ἰν]οθ-. ΒΟΥ ἢ (,18068 οὗ Ἰογθ ΒδγΘ δι ϊῃθ 
Ἐ|κὸ (0 Βούϑθῃ δοΐοσβ οὗ ἐπ σαί θον. Τ78ε γχαΐϊῃ- 
Ὀον 18 πο ἰο κοὴ οὗἩ ἐπ6 ἐσ οὗἩἨ (ἢ δι ΟΥ̓́ΕΓ 
{πο σαΐῃ ; 80 ἰοῦθ ΒΟΥ 1186} {ἰΥἸΌ ΡΒ δηϊ οΥοῦ δ]Ϊ 
Βοβίῖϊο οὐδισυιοίΐοηβ ἰπ ταϑηϊοϊὰ τσᾶγα. Τὸ 
ΒΟΒΥΘΗΪΥ ἀδυρπίον οὗὨἩ ἐδ6 ΚΑ ρίτὶϊ ὑυἱθσο 8 ΟΥΟΡ 
(μδὺ τ ΘᾺ 8 ΘΔτἢΔ] δηὰ θαυ }]γ.---Ἴ }ὸ νὙϑΥ15} 
οὗ ἃ που] αγ Ρο] δῖ 8 ποίβίῃρς ἱπ σοι ρδγίδου 
Υῖτὰ ἔπ6 οὐἰΐαγτο οὗἨ ἐδ9 Βοδγὶ ἴὰ ἐμ (τ  βέῖδα, 
ΒονοΥο δυι δἷο ἢἷ8 σοπαϊ ἰοῦ ἸΔῪ Ὀδ ; ἾἸοτθ 
ΘΩΠΟΌΪΟΒ ὑ86 τ ῆοὶο σοπάᾶποὶ οὗ κἷπι ννο 85 11.--- 
Ο, Του ἰγυθ ΒΑΥΟΥΡ, ἴῃ ΟἿΡ ῬΟΥΟΥΙΥ νγ ΟΥ̓ ἴθ 
Τῆοο] Τυγῃ ΤῊ γθοΙΓ ἰο υ81 Ετοια θη ΤΑ - 
ἴα}, υἰΐτγϊοηαϊγ, οηνίουθ, Βαυριγ, σοποοί(οι, 
Ττυαο, β6᾽Άβῃι, ἱπιρ Δοϑθ, ΤΟΥ ΌΟ], σοϊὰ τεοπ- 
Ρθτοά, υππιογοϊέα!, βυδρίοΐουδ, πιοδ, ἐπιρδιϊεηὶ 
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ἂο Του 8 Κ6 υ8 Ἰονϊης ἴῃ δεδτί.---ν. 9-10. 
Τὸ οὐϊῆοϑθ οὗἩ ουδημοὶ σα] ἀοοίγῖηθ 88 ΤΟΒΩΥ͂ 
ορθαΐη δ ἡ ῖοἢ νν1}} σοιηδὶπ ὑπο]οβοα, [ῸΓ {Π| 6} 
δ΄Ὸ ἴ:6 ψὶπάονβ οἷν οὗ ν πΐοΒβ ψγ6 100 Κ ἰοναγὰ 
Ηδανθη βπὰ ἴον ἰδ ὸ οοπλίης οὗ (πὶ νυν σὰ 18 ΡῈ Γ- 
ἴοοι.---Ὑ7ον. 18. Τὴ)0 Ομνιδιίδη 1176 ἰθ βυ )]θσὺὶ 0 
86 ἐσϊυτηνσδαιο οὗ 86 ἔθγθο Βογο Ἰδυάἀοα (ΘΟ. 
1 Το 8. ἱ. 8; (Ο]. ;. 4,δ; Ηδφῦ. χ. 22--24ὴ.---. 
αΐὰ Ἰαγϑ ο]ὰ οὗἩ (86 Ῥγοιῃἶδβα οἵ οἰδγδὶ [58 ; 
λορε ναὶϊ8 ἴοσ {86 Δρροδυΐηρ οὗὨἨ [89 οΟὈ)θοοὶ οἵ 
(δἰ ; Ὀυΐ ἴοῦδ ἷἰβ ΘΙΘΓῺΔ] 11ἴ6 186] ἰὴ 118 ΡΟΤΤΟΡ 
85 τοδηϊοδἰοα ἰονατὰ ἀοα δπὰ δὴ. [18 σγόδίοσ 
ἷπ ἀυταιίοη; 118 Ὀδΐης 888 0 θῃὰ. 
ἘπΑΚΌ :--ῖγν. 4-. 7Τλδό. ιυογίἡ οΥ᾽ ἴους. ΤΉΟΓΘ 

ὶβ ποῖ ἃ Ομ γι διΐδη υἱσίαθ οι 18 ποί βίγοηρι- 
δηδὰ ὈΥ ἐϊβ8 ροΟΨΟΡ, ποὺ 88 ΟΥ̓] νυ ϊοῖ Ὁ σϑηποί 
ΚΘοΡ δἱοοῖ, ποὺ ἃ δοπαϊιοι ἰὴ 116 ἰὸ τ λὶοὶ ἰΐ 
ἐδηποί ᾿πιρϑτγί 8 Ο γι βιΐδῃ ομδγδοίοσ, 

γυ. 1-8. Ῥογίοορο ἔοῦ ϑίο Μιμπὶ ϑυπάδγυ, 
ΟΕΤΙΧΟΒΕ, ϑεγηιοπ οπ ἐδ Ερίδίἶεα Ῥ. 10] Ηἰ.--- . 
Ττγυο ον ἀϊβιϊη ρα βῃ 6α ἔτγοιῃ διϊδο πιθῃὶ δηἀ ρΡδγ- 
ΕΔ] γ; 1. ονοσοοιηοία 81} ταὶ δῃὰ ᾿υαἀρηχοηί. 

ΗξυβχΧεβ.---ἶ. [μους 8 {π6 ἰρσιοδι αἰδι οὗ χζτδοα, 
ὁ0 δοσουπηὶ οἵ: 1. 118 ἐπ νατὰ ποσὶ ; 2. 1.5 Ὀ] οββίῃᾳ, 
διὰ 8. ἰϊ5 ᾿πθθησθ ὉΡΟῚ δἰθσημὶ 1116. 1ΠΠ. ΠΟΥ 18 
10 δοπδιπιπχδίΐοη οὗ ΟὨΥἰβυ ΔΙ: 1. 1 γῬυΐβ (ἢ 6 
ΓΟ ὈΡοῸπ 81] ἐχοο]]οποΐθβ; 2. 1ὁ ΟΧ 118 ΡΓΘ6- 
οἰ μο ες γ (μ6 ρΟν ΣΡ οὗ Ομ βιϊδῃ ζδ 1}; 8, 1ἰ 
Βοῖβ 08 ἴῃ σοῃηῃροίίΐοη ψἱἢ Θἰ γα Υ δὰ Οοά. 
11. Τὴ σοτοραγίβου Ὀθίνγθθα [89 ΘΧΟΘ]] 6 ποἿ68 οὗ 
(ἢς χαϊπὰ δηὰ οὗ {89 μεασὶ : 1. 00 ἔὐγΔΘΥ ΒΔΥ͂Θ 
ἴῃ (ποπγχϑοῖνοδ πὸ ὑποοηπαϊιϊοηρὰ ποτ; ψἱιπουΐ 
Ἰοτο ἰμοΥ τᾶν ᾿ἰηβθίος ἰμΊΌΓΥ ; {1|ὸ Ἰδιῖ6 Γ 6190 }9 
ἱπιρατὶ νον, δὐὰ υπἰϊοὰ τὶ τ ἐὺ [6 ΌΣΙΔΟΥ Ὀ6- 
ὅοῖη6 ἐγ ΤΟΠονο:; 2. ἰμ6 ἤοσπιο ἀο ποὶ 
ἸΔΈΕΘ ἃ Ῥογβοῦ ὈΘποδοΐα] ἴοῸ ὑπ6 Ῥ0]16 ; ἸΟΥΘ 
ΟὨΪΥ ΠΡ ΚΘΒ 0Πη6 ΤΕΔΑΥ͂ ἰ0 ΒΟΙΥ͂Θ δηῃὰ ρΘΏΘΓΆΙΙΥ 
δεῖ]: 8. [890 ΓΖΌΤΙΩΘΥ ΘΟΠΙῸΡ ΠΟ οἸδίτῃ [ῸΓΣ βηῖνδ- 
ἰοῦ; ἴον 81016 τ 98 8 ΨΟΥΓΠΥ ΟΥ̓ ΒοΔΥΘη, 
ΤΥ. Το ἰβιΐδη τοδὰ ἰο ἐσθ ἔδυ (Θοπρ. ΟΠ ΔΡ. 
χὶ!. 81): 1. 10 18. 8 μοὶγ τοδᾶ, ἀϊ δογθηΐ ἔγοτῃ {110 
ΟΡ ΠΑΥΥ οη9; 2. ἰΐ 5.8 ἰγυν αἰ ουὶ γοβά, τὸ- 
αυϊτίησ ποῖ ΔΌΟΓ (σΟΠΡ. ΥΥ. 4--7), οἵϊοη τοί 
γοιηπηογδιΐγο, οὔθ Ἰοδίης 861 ἰὼ πὸ ἀλτκ; 
δαὶ γοὶ 8. ἰξ 'ἴ8 βίο, δηὰ οογίδὶη οὗ Ἰοδάϊηρ ἴἰὸ 
βεδυοῆ. ΥΨ. Τδὸ ψοσγί οὗ ἔσθ οτος: 1. οἵΐθῃ 
εοἸρϑοὰ Υ μἰἰἰοτίηρς σἰ 8 δηὰ ΒΟΥ δοίβ; 2. 
(δ Ρϑου αν βρίγῖι, Ὀοΐηρ οὗἶθῃ οοσαρίοα ἰπ αῃ- 
δέξῃ ἰδῦοτα, 18 ποὺ υἱβῖ 16; δ. (8 οἰθγῃ 8] τοναγα 
δι} ἰδ άφη.---ν. 1-8. δέγπιοπδ Ὀγ 7. Ο. ΚΆΑΕΣΤ. 

Ἧο]. 1, ν. 1652. ον: 1. [18 Ῥϑου δῦ ομδσ- 

ϑοίοῦ: 1. 88 (0 118 στουπα (Βυμν}}γ); 2. 88 ἰο 
αἰγὶ θαϊθ8. [{. [19 δίσιοΡ ΟΡ : τὲ βδποιῖδθ8 
Κπον]οάκο; ἰ8 ὑπ6 δου] οὗ ἔδὶίι ; 18 μ9 Θοηδβ6- 
οΥδιϊοη οὗ ΘΥΘΥΥ͂ “οοὰ ἀφο. [111 Ηογ ν9 
8[1}8}} ρατίδκο οὔ 180 βαῖπθ: 1. ΒΥ ἐμ σοπίθιρ]ἃ- 
θη οὗ 1.8 δοβοίγρθ ἰῃ Ψ9805 ΟΠ τίβέ ; 2. ὮΥ σο- 
οαἰνίηρς ἰοτθ ἔγοπι Ηΐπ Ὑλ0 18 ὑμ6 ἔομπίδιη οὗ 
ἔτγϑοο δῃηα ΪἸοΥο. 

γον. 7. ΒΟΕΙΕΙΒΕΜΑΘΗ ΚΕ 8 Οοἰϊεοίεα ἰσογζα. Μοὶ. 
Ι.ν. 406. Το Ἰϊπιῖιϑ οὐ ουθθδταποο: 1, ἴῃ οὺγ 
ἡυάριμθηὶ Τοθρθοιϊηρ τθ : 11. ἰὰ ΟἿὟΓ ὈΘΉΔΥΪΟΣ 
ἰοναγαὰ ὑπο. “1 18 ΟὨΪΥ ᾿αδιΐϊοσα ἰοινατὰ (6 
Βοοᾶ διδὰ (Βὸ ρῥίοιιβ, βοὴ γοὰ Ἰ00.Κ ὑροῦ 16. 
ὙἱΓἢ [86 Ογ68 οὗ Ἰογς, 41} ἴον της νὴ ἢ ΓΔ 10. δηά 
Πορο; ἰὺ 18 ΟΠ] ἸΟΥ͂Θ ἰο (86 ΟΥ̓], ὙΠ θη γοιι 5 0} 
βισὶοὶ }ιβύῖ69 ἰονγαγὰβ Π6 6Υ1} πὶ ἢ ἰβ ἴὰ ἐμ 6 ..᾽" 

ὅον. ΕὔΑΕῦ8. Οδλατγὶν απά ἐϊ γι. Ὑᾷυ. 
1.ὅ. Αδ ἰλε υἱγίωε ἰλαΐ ἐδ ϑαυῖπρ απὰ αἱδίϊπσείελοα 
ίσως ΟἸτιδιϊαπη ὕγοπι οἰδετϑ, ὦ δωμιπιεα ἢρ ἴῃ 
Ολτνιδίίαπ ἤους. 1. ΤῊΘ παίιγο οὗἉ {18 Ἰονὸ: 1. ἴῃ 
8}} ἔσθ ΟΝ δι 88 18 ὁπ6 δῃηὰ {1180 Βδῖη6 1π ῥγίη- 
οἴρίο; ἃ. ἔγοτα {Π6 βϑι8 βρίγιἱ; Ὁ. σοῦ Ὦγ 
109 βδὴ 8 ὙΟΥΪς ; 6. ἢΔ8 (6 88)6 πποίΐγοβ. 1]. 
Ρχγοοῦ δμδΐ 8}} ἔγπθ υἱγίαθ 18 βυμηπιθὰ πρ ἴῃ ἰὶ : 
1. ἴγοπιὶ Ὑλαὺ ΓθΆβου ἰθδοῖ 8 οὗ 118 Ὠϑίυγο: ἃ. 
(πὺ 1ἱ ἀΐδροβοθβ ἰο 41} ῬγΌΡΟΣ δοὶβ οὗ τϑϑρϑοὶ ἰο- 
τ αοὐ δηα πηοϑη : Ὁ. (πὶ τ ΠαίατοΡ ΒΟΟΣ 
υἱγίυθβ ὑπ 6079 δ΄ τϊιπουΐ Ἰονο δγο υπϑουηὰ δὰ 
ὨγΡοογ 68) ; 2. ἔγοπι ναὶ βοτγίρίυγο ἴθδο]168 : 
ἃ. οὗ ἴμ9 Ἰδὰνὺ δῃὰ ποτὰ οὗ αοὰ ἴῃ ζϑῃθταὶ, 
Ὁ. διὰ οὗὁὨ εδοῖὶ ἰδ0]9 οὔ ἰμ9 ἰδὰτ ἰῷ Ρδγ- 
ἰἰσυΐϊαν; 8. ἔγοιη ψ ϑδὺ {Π6 ΔΡΟΒι]9 δββοσίδ οὗ 
ἔδιι ἢ ἐπαὶ “10 τογκβ Ὀγ Ἰονο :᾽" 8. ἴουθ ἰ8 (86 
τηοϑὲ 6ββθῃ 18] δηὰ ἀϊδβίϊ ηρυϊπεηρ ἱηρτγοάϊοπι ἴῃ 
ἃ ἴγὰθ δηὰ Ἰ᾿ἰνίπς ἔδιιμ ; Ὁ. 4}} Ομ γιϑιίδη 6χ- 
ΘΥοβεβ οὗ ἐπ ποδὶ δπὰ ψοσῖθ οὗ ᾿ἰοῦθ 8ΓΘ 
ἔγοια ἴουσθ.0 ἀρρ)οδίϊΐοῃ : 1. ὈΥῚ ΨΔΥ οἵ 86]1- 
οχδιίμδίίοη ; 2. Υ ΜΔΥ οὗἩἨ ἱπβίγιοίίοη. 4. ἴἰ 
ΒΟ Β ὺ8 Ῥδαί ἷβ (868 συἱχυΐί ΟΠ γι βιίδη βρί τὶ, 
Ὁ. Ῥγοΐδββουβ οὗ ΟἸ τ βία γ τη θ6 λυ ὶ 88 
ἰο ᾿ΠΟῚΤ ἜΧΡΟΥ ΘΏ668 ὙΒΘΙΒΟΥ ΓΠῸῪ Ὀ6 σοαὶ ΟἸγί8- 
υἱδ ΟΧΡΟΥΙΘΏσΘΒ ΟΥ ποῖ. ὁ. 1 5Βονβ 6 διιΐδ- 
Β]Θ 685 οὗἉ {10 ΟὨ τὶ βϑίϊ δὴ αρὶ τὶῦ; ἃ, 8180 1π6 Ρ}]68- 
Βδῃΐποϑδβ οὗ ἃ Ομ γἰβίϊαῃ 1179; 6. {86 γσϑᾶβοῃ ΜὮΥ͂ 
σοπίθε!οη 8 80 ἀοβίγυοίῖνο ἰο τοὶ ζίου ; {. Βθποο 
{86 ποορὰ οἵ νυ δἰ δ] 688 ἀζαὶ δὲ ΘΠΥΥ δὴ τη] 169 
δὰ 4}} 1{|κ6ὸ ραβδβίοπβ; ρ. ΒθῆδΘ ΠῸ ὙΟΠΩ͂ΘΥ γγ 
δγ6 Θοτρτηδηοά (0 ἸΟΥ͂Θ ΟΌΤ ΘὨΘΙΐ6Β: ἢ. 6 ἰΘΔΥΒ 
(80 ἱπιροτίβηοο οὗ βοοκίηρ ἃ βρίσὶϊ οἵ Ἰουϑ, διὰ 
οὗ στονίης ἴπ ἰὉ Ἰογ0 διὰ πιο χο.] 

3. Δ οοτιρασίβοι οἵ ἴ89 α1{{8 οὗὐἠἨ ὈῬΤΟΡΈΘΟΥ δῃᾶ οὗ βρϑαϊείῃρβ τὶ τοη βτθ5, ἐῃ τοαρϑοῖ 
ἴο τ ϑὲν υυοσῖδ ἴον ἴ89 οαϊδοαϊίου οὗ ἴ89 ΟΒΌΣΟΒ. Ἐ1]198 ἴοσ [80 σὶρ Βϊ τορβυϊδῖος 
οὗ τ ϑὲσ τιδὸ δοοοσᾶἅϊμπᾳ ἴο ᾿μοὶσ θμᾶ, δμᾶ δοοοχάξπῃξ ἴο ἴ89 ὈΘηοδΗϊ ΒΟΥ τϑηᾶθι 
4ο ἴ8 6 ΟΙἸ ἜΣΟΒ. 

ΟΠΑΡΊΣΞΕ ΧΙ͂Υ. 

ἘΟΙΙΟῪ δον ομανῖγ [ονο, τὴν ἀγάπην], δὰ [Ὀαύ, δὲ] ἀοβῖτο [{86, τὰ] βρὶνἰἑαΑ4] 
δ σίδε, Ὀὰϊ γαῦμοῦ ὑμδῦ γ8 ΠΙΔῪ ῬΓΟΡΒΘΒΥ. ΕῸΓ Β6 ὑμαξ ερθᾶ ΘΒ ἴῃ δὼ μηζποιοπ ἰοῦ σθ 
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[8 ἰοπρῈ 67 δρϑακοβ: ποὺ ἀπίο θη, Ὀαὺ ἀπο οἷ : ἴὉΓ πο τδη ἀπἀογβίδἀϑιι [Π687- 
8 οἴῃ, ἀχούει] λΐπι; Βονθοῖῦ ἴῃ 086 βρίτιῦ [ρ᾽γ 10] 6. Βρϑαϊκθίι χηγβύθσίοϑ Βαΐ ἰιο (δαΐ 

, ῬγΟροϑίθυ ἢ βρϑαίκουῃ πθῦο ταθα ἔο [οηι. ἐ07] Θαϊ βοδίϊοη, ἀπὰ οχβοτίαϊίοῃ, δπὰ φοιοτί. 
4 δ ὑμαῦ βρϑακϑί(ῃ ἴῃ δὴ μπζποιοη ἰοοραθ [ἃ ̓ οησ06)] οἰ βοῦι Ἀἰπιβο] ; θα. Βο (μαῦ ῥτο- 
ὅ ρμοϑίοι ἢ οαϊβοιίδ [86 Θυτο (σοηστγοσαϊίοη, ἐχχλησίαν].  που]ὰ ὑμαὺ γὁ 8}} βρδῖζϑ 
ΝΟΥ [ τὶδὲ γοὰ 41} (0 βρθϑαΐς, ϑέλω δὲ πάντας ὁμᾶς λαλεῖν] πὶϊῃ ὑοηρθαϑ, θυΐ ταῖν 
ὑμδὺ γ9 ῥγΟρ θϑιοα [τπϊρῦ ῥτορίθδϑυ, προφητεύητε] : [ῸΓ ἽΝ δὲ} ρτοδίθν ἐξ ἢθ (ἰιδὺ 
Ῥτορμοδίϑυβ ὑβδὰ δ8 δαὶ βρϑακϑιὰβ πιῦῃ ἰοπζαθβ, δσοθρὺ 86 ἰυὐογρτοῦ, ὑμδῦὺ ἐμο οματοὶι 

6 [οοπστορδίίοῃ, ἐχχλησία} ΤΩΔΥ͂ Τοοοῖνο οὐ γος. [Βυΐ, δὲ] Νοῦν, Ὀτοίδγοη, 1 1 οοπὶθ 
πἀηΐο τοὺ Βροακίηρ ἢ ἰόπρι68. ἩΠαὺ 8Π8}} 1 ρυοῆὺ γου, ὀχοδρὺ 1 β8}}8}} βρϑδῖκ ὕὸ γοὺ 
οἰύμοῦ ΟΥ̓ ΓονοἸδίίοη, ΟΓ ΒΥ͂ Κποπ]οάρα. οὐ ΟΥ̓ ρτορ δ ϊηρ, ΟΥ ΟΥ̓ ἀοοίτπο [ὑδδοξίηρ, 

ἢ διδαχῇ Ἷ Απά [οπι. ΔΑπ4] ἀνϑὴ (ξμίῃρβ πιμβουΐ 116 σι νίησ βουπά, ΤΙ ΒΘΙΒΟΥ ῬὶρΦ ΟΥὉ 
Βδτρ, [γοὺ ὅμως ἐὰν] ὁχοορὺ ὑΠ6Υ σῖνο' ἃ αἰδυϊποίϊοη ἱπ {Π6 βοιηάϑ," ΒΟῊ 8841} 1Ὁ ὉΘ 

8 Κηοσῃ δῦ ἰβ ρὶροϑαὰ οὐ μαγρϑὰ ἢ ἘΕῸΓ [8]50, χαὶ] 1 (ὸ ὑγυμιρόῦ ψῖνθ δὴ πησοσίδίῃ 
9 βοπη, γὴ0 8}}8}} ργϑρᾶγα δἰ πι80}} (9 (ἢ6 ρατ|6 7 8.0 ᾿ἰκοτσίβο γθ, ϑχοθρὺ γὸ αὐ ὈΥ͂ 

186 ἑοῆσαα ποτάβ [8 ψογα 7θα80 ὕο 6 υπαογϑιουᾶ, ΒΟῊ 884}} 10 δ6 Κπόονχῃ δῦ 18 βροΐϑῃ ἵ 
10 ἴον γὸ βἰ)}} βρϑαὶς ἰηΐο {Π8 δύ. Τθογθ γα," ᾿ἰῦ πᾶν 6, 50 ἸΔΟΥ͂ [Κἰ Π68 οὗ γοΐθ68 ἴῃ {Π|8 
11 ποτὶ ἁ, διὰ ποηθ οὗ ὑμδπιδ ἐὰ [Ὡοη6 8.6] τϊπουΐ βὶρη!δοδύίοη. ΤΒογοΐοτο 1 1 ΚΩΟΥ 

ποῦ ὕΠ6 τηθδηϊησ οὗ [Π6 τοῖοθ, 1 58}}4}} Ὀ6 ἀπίο ᾿ϊπὶ ὑΒαὺ Βροα ΚΘ ἢ ἃ Ῥαγραγῖδῃ [ΤΟΙ ΘΓ, 
. 195 βαάρβαρυς], ἀπὰ δ ὑπαὉῷ Βροακοῃ ελαϊ δὲ ἃ Ὀατθατγίδη [τοὶ 61} ἀπο 6. Εὔγϑη δῸ 

Υγ6, ἔογαβιη ἢ ἃ8 γ6 ἄγ Ζϑαϊουβ οὗ βρί γι] σύ [Βρὶ γἰ[8, πνευμάτων], Β66 1 (Πδὺ γα ΤΑΥ͂ 
18 οχοοὶ [δϑουπά, περισσεύητε] ὑο 1π6 οαἀἰἔγίησ οὗἨ (ἢ6 σμαγο [σοπρτοραίίοη]. ὙΒοΓο- 

ἴοτο Ἰοὺ δίμι ὑμαῖ βρϑαϊκούῃ ἴῃ δὴ ὠπόποιοιι ἰοῆσαθ [ἃ ὑΟΠρΡῈ6] ῬΓΑΥ ὑπαῦ [ἴῃ τάδε ἐδαῦ, 
14 ἵνα] ἢδ πηδᾶν ἰηίογργοῖ. ΕῸΥ 1 1 ργᾶν ἴῃ ἂὴ ππζποιοπ ἴοησαθ [8 ΤΟΩρῸ6], ἸΩΥ Βρὶτὶϊ 
10 ρῥγαγοίμ, θαὺ τοῦ αηάἀογδίδηίηρ 5 απἴταϊὰ]. Ὑ Βαὺ 16. 16 {πο ἢ ΓΟ ψ|}} ᾿τγᾺΥ σστξὰ {16 

Βρί εῖῦ, δια [θαὺ, δὲ] Γ π|}} Ῥγαὺ τὶ 186 πη ἀοτβίαπαϊηρ᾽ αἶδβο: [ὙΠ] βἷπρ τὶ Ὁ ό βρί- 
10 τι, δηα 1 ψ|}} βίῃρ; ψῖῦρ {116 ἀηἀοτγβιδηάϊησ αἰθο. ΕἾἾ86, ἤθη ὑβοὰ βμ81} Ὁ]6 555 π τἢ 

086 Βρι γι [88}0 ἢδνο Ὀ]οββθὰ ἴῃ βρίγὶῦ, εὐλυγῆς πνεύματι], ΠΟῪ 888}} 6 ὑπαῦ οσσαρίου 
086 τοῦτ [ρΪ866] οὗὨἨ ἐδ τ] θαγηθα [0π6 πού 80 ρἰοά, ἰδιώτου Β4Υ͂ [μο. τὸ] Αὐπθὴ δὲ 

17 τγ ρἰνίηρ οὗ (Βδηκβ, βοοΐηρ 6 αηἀογβίαπαϑι ἢ οὺ τ βδὺ ἐποὺ βαγοδὺῦ ΕῸΣ ὕθοα νοὶ Υ͂ 
δἰνοβὺ {πη κ8 Μ06}} [συ τν ἡμοα ἀοοδῦ γγ06}} ἴο ρὶνϑ ὑμδη 8, σὸ μὲν γὰρ χαλῶς εὐχαριστεῖς], 

18 Ὀὰυὺ (Π6 οὐποὺ 18 ποὺ οαἀϊβδεοὰ, [ {Βδηῖς τὰῦ [ὁηι. τιγΥ]} αοά, 1 Βρϑακ'" ψὶἢ τουριιο8 
19 [4 ἴοῆσαο, γλώσσῃ }}} τηογο ὑπ γὸ 8]}} : Ὑοῦ ἰη ὑπ6 οἰυτοῖ [σοπρταραίοη]} 1 μδὰ γχαΐδβοῦ 

Βροαῖκ ἔνθ σόογὰβ «0 ΤΥ ἀηαογβίδηἀίηρ,.2 ὑπαὺ ὃν πιν υοἵἷσε [οτᾺ]]}Υ, χατηχήσω] 1 ταϊρὶιῖ 
20 ὑδδοῦ οὐδ 6ΓΒ 8|80, (δὴ ὕθβη ὑβουβαηα ΟΓὰΒ ἴῃ δὴ μπζποιοη ἰοησαθ [ἴῃ ἃ ᾿ορ 6]. Βτο- 

ἐγθη, Ὀ6 ποῦ ΟὨΙ]άτοα ἰπ ἀπῃαοτγβίδμαϊηρ [τϊπ48, ταῖς φρεσίν] : ΒΟΥ θοΙῦ ᾿ὰ τα δ]ῖοθ 
[τ|ιοϊκκοά 688, χαχέα] Ὀ6. γχ6 οὨ]άγθη [Ὀ8068], ναῦ πῃ ἀπαογβίδπαϊηρ [τη 48] Ὀ6 τη [{Ὰ]]} 

21 στον τέλειοι]. [ἢ ὉΠ αν ἰ0 ἰΒ [68 Ὀθ6η, γέγραπται] ψεϊίίαη, ὙΠ [1η,͵ ἐν] πιοπ οὐ οὐδὲν 
ὕσηριιθ8 δηα οὐ εξ 1108 [1ῃ 1108 οὗ οὔθ, ἐν χείλεσιν ἑτέροις] 11 ΕΓ Βροεὶς απίο ἐδὶ8 

22 ΡΘ0}]6; δηᾶ γοῦ [ὉΓΥ 8}} ὑπαῦ Μ}}} (ΠΘῪ ποῦ ΔΓ τη6, βδί[ἢ 86 Τοτά. Ὑ μογεΐοσο [ἢ6, 
αἰ ἰοηρίιθ8 δγθ ἔοτ ἃ βίρῃ, ποῦ ἰο [ἴ0Ὁ] ὑμθπὶ {μαὺ δοϊΐονθ, μαὺ το [01] ὑβοῖι ὑμδαῦ Ὀθ- 
ἴον ποῦ : θυῦ ρῥγορμοβυίηρ δογυοίν, [186 ΡΓΟρ ΘΑ αρ Ϊ8] ποῦ ἔογ ἔμθη ὑμαῦ Ὀο ον ποῖ, 

28 ὑαῦ ἴον {πθῖὴ τ δἰ οἢ μα] 6νο. [Ὁ {πογθίοσο Ὁ86 τ μοὶ οὔτοι [οοηρτορδῦοη} δ ΘΟπιθ 
το ΘΠ ἰηΐο οὁη6 ρἶδοο, δῃὰ 4}} βρϑαὶς τι ἐοηρί68,." πα [ΠΘΓ6 ΘΟπ16 1η ἐΐοβε ἐλαξ ατὰ 
αἀπἰδαγηθα [οὐ Βρ6ο.8}}Υ ρἰἴτοα, ἰδιῶται), ΟΥ τη 6] ον σβ, Μ1}} (ΠΘΥ ποῦ Β4Υ ὑμδῦ γ8 δῖ 

24 τὰ ἵ Βυΐ 1 4}} ῥτορίιοδυ, δηὰ {πο γ0 ΘΟ ἰῃ οὐΘ ὑδδῦ Ὀδ᾽ϊθυθί ποῦ, ΟΥ οπς πὸ- 
Ἰοασοϑᾶ [πού τι δυ σΙ Θηἀον 647, δ ἃ οουνίησοα οὗ [Ὁγ, πὸ] 4}}, μα 18 Ἰυαάμοὰ οἵἁ 

25 [ὈὉγ] 4}}: Απά ὑμιυβ'δ δγτα [οηπι. Απὰ (πυ8 816] ὑῃ:6 βϑογοΐβ οὗ 818 βϑαγὺ [8.6] πηδᾶ πιδ- 
ὨἾθϑῦ ; δηἀ 80 [Ἀ]][πρ ἀονη οα λΐδ ἴλοθ 6 ὙΠ] οσβϊρ αοά, δηὰ τοροσῦ ὑδῦ αοα 8 

26 ἴα γοῦ οὗ ἃ (γα [ἴῃ (γα ἢ ἷἰβ ἰὰ γοα]. ΗΟ 18 10 ὑΒϑη, Ὀτοίσθῃ ἢ βθη γὸ ΘΟΙΏΘ ἴο- 
δοῦθοῦ, ΘΥΘΤΥ͂ 0η6 οὗ γου [ϑδοῦ οη6, ἕχαστος, οπι. οὗ γον} αι ἃ ῥβ8]πι, ἢδὺ ἃ ἀοο- 
(χϊηθ [ἃ ἰοδοβίηρ, διδαχὴν}, δὴ ἃ ὑοῆμαθ, δι} ἃ τουϑ]αῦύοη [μ0ἢ ἃ τονοϊδίλοη, Βαϊ 

97 ἃ ἰοηρ67,"} Βα ἢ δπ Ἰηϊογρτοίδιϊοα, 1μδὲ 4}} ὑπΐπρΒ δ6 ἀοπθ απο δα γηρ. [6 δὴν 
ΤηΔῺ Βροδίς ἴῃ δὰ “πζποιοη τοῦρσυθ [8 ἴοπρπθο, γλώσσῃ ], ἰεΐ ἐξ δὰ ὈΥ ὕπο, ΟΥ αὖ [8:6 τηοδβὲ 

98 ὃγ ἴ᾿γθθ, δηὰ ἐδαξ ὈὉΥ Θουχτθθ; δηὰ ]θῦ οὔθ ἱηίδγργού. υῦ 16 ὉΠ6γ6 ὍΘ Ὠο ἰηϊογρτϑῖοσ, 
Ἰοῦ ἴπι ΚΘ 6 Ρ 8. ]Ίθῃοθ ἱὼ ὑἢθ σῃαΓΟὨ [σοηρτοσδίϊοη]; δηά ἰθὺ ἃἷπὶ βρθϑὶς ὑο ΒΙ 156}, πὰ 

29 ἰο Θοὰά. [μοὐ 120 ῥγορῃοίβ βρϑαῖς ὑπὸ οὐ ἔΐπγθθ, δπὰ ἰοὺ {89 οὐποῦ λυάρο. 
80 [Βαἱ͵, δὲ] 1 ἀπν ἐλίπῳ Ὀ6 τονϑδὶθὰ ὑο δαοίμοῦ ὑμαῦ βἰυὐβύμ Ὀγ, ἰοὺ {π6 ἢγβι μβοϊὰ μἷβ 
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81 ρϑᾶθθ. ΕῸΓ γὁ ΠΔῪ [68ῃ, δύνασϑε] 4}} ῬΓΟΡἬΘΒΥ ΟὨ6 ὉΥ͂ οπθ, ἐπ 81} ἸΩΔῪ ᾿θᾶγῃ, δα 
82. 4}} τὰν ΒῸ δοιηΐογτίθοα. Απά ὑμθ 8ρ τι16}5 οἱ {80 Ργορμθίβ ἃτο βυ)θοῦ ὑοὸ ἐΐ6 ρσορξιθίβ. 
83 Εον Θοὰ 15 ποὺ ἐδ απἰλον οὗ οοηξαδίοη [ὑππα]}}; ἐππταῦ τὸν (5 θαὺ οὗ ρ6866, 88 [Ρ6866. 
94. Α57]7, ἴῃ 8}} σμυγομοθ [(ἢ6 ουηρΓγορδίίοηϑ, ταῖς ἐχχλησίαις} οἵ ὕΠ6 Βαϊπί8..} [μοῦ γΟῸῦ 

[παϊη18, Ἰοῦ, οτι. γοῦ τ] οπηθη Κόδρ 8116 πο ἴθ ὑπ6 ΘΠ ΓΟ 65 [οσηργθρδίϊ 8]: ΖῸΓ 1ὐ ἰ8 
ποέ ρου 6“ πὐϊΐο ὑῃθτι ὑο Βρϑὰκ; Ὀαὺ ἐΐεν αγὰ οοηνηκαπάοα ἴο 6 ὈπάοΥ ΟὈΘα 6 ημ66 

80 [Ἰὼ Βυδ)θοίΐοη, ὑπυτασσέσϑωσαν ] 2 ἃ8 4180 Βαὶ(ἢ {π6 ἰαὰτ. Απά δ ὑμ6 γ π|ὶ]}} θᾶ ΔΗΥ͂ 
Κπιηρ. ἰοῦ {ποῦ παῖς ὑποῖρ [οὐτῃ, ἐδίοος} ΠαΒΌαπ 8 αὖ ΠΟΙΠΘ: ΓῸΡ ἰῦ 15. ἃ Βῆδτηθ [ὉΓ πο- 

86 πιθὴ [ἃ ποιὰ, γυναιχὶ “5 [0 ρους ἴῃ ἴδ σῃ το [οὐυατοραὶιου} Ὁ ὙΥΒαύ  ολπι6 [ἢ 9 
81 ποτὰ οὗ Θοἀ ου Πυπὶ γου ἦ ΟΥ̓ ΘἈΏΘ 1ὑ πο γοὰ οἶγ [6 ΔΗΥ͂ τηδη ὑπιίηἰς ἈΣΠΏΒ6 1 (0 

Ὀ6 ἃ Ῥτορδοῦ, ΟΥ̓ Βρὶ γυπαὶ, ἰοῦ ἢϊπι δοκηον]θάν 6 ὑπδὺ ἐἢ6 {πῆμ ταῦ Ε πτὶῦθ ἀπο τοῦ 
88 δγὸ (86 δοἰμπιδηἀπηθηῖβ [8 Θοιμμηδηηηθηῦ͵ ἐστὶν ἐντολή] οἵ (86 ᾿οτὰ. Ὁ Βαΐ 1 ΔΩΥ πδὴ 
89 6 ἱσποτδῃῦ, ἰοῦ μἷπὶ ὕ6 Ἰψπογαηῦ. Ὁ Ὑ Βογοίοτο, Ὀγούμγθῃ, σουοῦ [0 ῬΓΤΟΡΠΘΘΥ͂, δηα ἕουὰ 
40 ποὺ 0 Βροακ ψ|Ὸ} ἰοηρυαοθ. [Βαἱ, δὲ] οῦ 8}} ὑπίηρβ Ρ6 ἀοῃθ ἀθοθῦυ δπὰ ἴῃ ογᾶθυ. 

γον. δ.--Σ εο. Ἰι68Β γὰρ, δηῃὰ [ὲ Ὧδ86 ΔΩ ΜΒΈ8. ἴῃ ἰδ ίανον, Ὀυΐ η οἹάσοεὶ (Α. Β.) τοδὰ δὲ. [10 ἔδιδδο πιεί ΠΟῪ δ αἀἀθᾶ 
ϑίβοις. ὁ σπιγεῖτο οὗ ἐΠ9 111 ΟΘΏΓΠΓΥ, δηὰ ἴἢ6 ορῖ. νογυΐοη. Οἱ ἴδο οὔμοῦ δηά, Ὁ. ΒΕ. (Ε. 6... πο 104]. δηὰ Υὐκς.. δηἀ βοχηθ 
οἴδογα, δυθ γὰρ ἔστιν, ΟΥ ἐξέ ἐπίκα) ἸΚ. ,. Βιηαΐῖ., (ϑὰ Βαπὰ), πιΔῸΥ ουτβίνοα διὰ νογείοην, Ἡὶΐΐὰ ΟἾγγ8., Τποοάϊξ,, Φογομιθ δὰ 
Απαθτεῖ, ἴκυοσ γὰρ.--Ο. Ῥ. ΜΓ.]. 

8 γον. ἀλαδ σεὴ ̓ι85 δῴ, Τεδολενον ᾿86 διδῷ ; δηὰ 15 88 δἰτοης Ὀαυΐ ποὲ ἀδοίοίνο δυρρογί. ΤΌΘ δῷ πιϊμξ ὙΘΓΥῪ παί- 
ΤΆΙΎ ὕε δὴ δἰϊζετρὲ ἰο οομίυτιι ἰο [1 δῷ ἰῶ νον. 8. [Σαολπεαηπ δὰ Αζυνγα τοοοῖνο δῷ οὐ 16 ΔΌΪΒΟΣ Υ οὗ Α. Β. Ὁ. (1εὲ 

, Κ᾽ παῖς. ΤΩΔῺΥ οσυταῖνεθ, Οτίᾳ., ΟἾτυθ., (ἰσπη.---Ο. Ρ, 7.1. 
Υον. 1.-- αςδπδι. ᾿Δ8 τοῦ φθόγγον, ὕὺι ἰζ ἰδ ποῖ Β0 ἘΠ ἸΘΉὉΠΥ δηδίδίοᾶ. [ἘΕΠΠἦῚἥἥῚἔἧὄῸὉ γί ποῖραῖ ον άθηοο ἰα Β. (πο ἢ. Βονγουθνῦ, 

βθοτον (8 πποογιίαί πεν Υ οτηεεἰπς {Π|ὸ τοῦ), δηα ποπὶὸ [14}}ς ἀπὰ αϊμχήῦο ὁορί 5 (ψηϊσῃ, Ἡ᾿ ἢ Ῥοδρ. διὰ Βοάθ. χίνο δοηεέξμεν, 
οΓ ἐπ ρμλίλοησίε). Αἰϊοῦ [ἢ με φωνὴν διδόντα 69 Οοδη ζθ οὗ ἐιὲ8 ἀμ ενο δο 16 σοι νυθ, δὰ οἵ πο Ρ᾽ υγὰ} ἰπῖο ἴῃ9 
αἰπκτιαγ, ΓΔΒ ὙΘΓΥ͂ ποία! (ογετ).---Ο. Ρ, 7.1. 

ΑΥ͂ος. 10.--- Τίξελοπ ον 7 εἀϊὶα εἰσίν αἴος τὸ Ὀοσὲ ΜΗ5. Τδὸ ἐστίν οὗ {π0 ΣΦε6. ττὰβ Ὁτοῦυ δ Ὁ 8 στδιιπιδῖϊοαὶ σογγθοϊοη. 
λέεγεν, οὐ ἰ9 οἶος παπᾶ, γϑϑδοῦδ ἴπδλὲ ἴ}}9 δἰ ΔΊ ΩΣ νογ ἰ6 δὴ διπθηάιηδηΐ ἰο δυ ἐξ ἘΠ6 ποιοῦ Ρίαγαὶ πόα. (860 δἴϑο “ἢ 
͵7αγώ. Ἰη ὈομαΙΓ οὕ {πο Ρ] υγ τὸ ατὸ ΤΡΠ ΘΙ 189 ὙΓιβαῦθο οὔ ἀοσαποηίδιΎ ὑγοοί: Α. Β. Ὁ. Ε. Ε, α.., Βίπαί!,, δουθῃ 
εὐγαεΐνοα, τ ἢ ΟἸ6η)., Ὀκηταδο. δὰ Τμοορῆν} », Υ7.]. 

δ Ύοτ. 10.-- Τὸ αὐτῶν οὗ ἴΠ6 θα. [ΔΆ δρηϊηδι ἐξ (ἢ δοσὲ ΜΒΆΑ͂, [Α. Β. Ὁ. Ἐ. 6. Βιίπαϊέ,, οἴονοσι συγεῖνοβ, Υπ]8.. [6 ζαΐ. 
τέξείου οὗ Β.. π τ ΟἸθηι., θαπιδος., Απἰ αξ., Βθ66.--Ο. ΡΚ Ὑ.]. 

[6 Υον. 18,- -- δα. 85 Διόπερ ἰῃϑθεὰ οἴ Διὸ, τ] εἶ ἢ ἰΝ οαἰ το Ὁ ΑἸέογὰ. πο ον ἄϑῃοο ἐπ ἴμπυοῦ οἵ Διὸ (Α. Β. ἢ. Ἐ. Ἑ. (,, 
δῖηπαίιι., 17, θαιηβδ6.). [6, ὁ πὸ 8016, ἀδοϊδύνο, Γ[Βο σἢ ἰδθ ἀποίοηϊ ατθοῖς ΘΧ ροδίοΟΥγΒ ΓΘ ΠΟΑΙῚΥ 6}} ἴογ δίοπερ.---Ο, Ρ. Υ.]. 

ΤΎΟΣ. 1δ.--.1}9 δὲ [6 160 οὐκ πὶ ὈοΟΐἢ 1Ἰηϑίδηοοϑβ ὈοίογΘ καὶ ὈΥ͂ Ἰπ ΠΥ ἀπὰ ϑχοοι] θη ΜΗ. Βυΐῖ [ΠΟΓΘ ἈΡΡΟΔΥ ἴο ὈΘ 0 8βΆ- 
ἐμεδβοίον Υ τοββοὴδ ογ ἐῃθ οὨιδείοῃ. [116 ΤΟΥΙΏΟΥ ἰδ ἱπδογίρα ὉΥ Α. Β. Ὁ. .. ἵ,., Βίηδὲξ., ΤΥ οὐγϑίνοδ, πο Ροθοδίίο, Οορῖ., 
διὰ δογογηὶ Οτροῖς ἘδίΠοΓα: δὰ {86 Ἰαΐ6Γ ὉΥ Α. }). ΒΕ. Κα. 1,.. Βίμαῖῖ. ἐῆο Ἰαίονῦ Κ'γε., Ουρῖ,, δὰ 1ὴ6 5δ})6 ἀσοοῖς δι ογα, 
Αονὰ ἱπιϑοτῖα ὈοΐΒ, δηἀ Ζαοῦ οαλι66 18 ΟὨἹΥ [16 βοςοπᾶ.---Α. Ὁ. ΒΕ. ΒΕ. α., Β᾽5., δηὰ ἴπγθο συγδίνοα πᾶγοὸ προσεύξωμαι ὈδίοΓΘ 
τῷ πνεύμ., Ὀαὶ Β. Καὶ. 1,., ἸΙΔΏΥ σπγίνοβ, [ἢ υ],.. δη ἃ ΤΊΒΗΥ κί ΘΓ πανΘ προσεύξομαι.---Ο. Ρ, Υ7.1. 

Β ΨΥ. 16.--- αἄοἦης, Ὧδ6 ἐἐλρὶά ΤΏ ονυἰάθπου ἔος εὐλογήσης ἰΒ ὉΥ πὸ πηϑὴδ σοηγνίποίηρ. [{ὲ 82 ΕΚ. α. Καὶ. 1... ΤίΔῺΥ 
εὐγαΐ τοῦ, Ογυϑ., Τμουάϊ., αἴσυμλ., ΤΠΘΟΡὮΥ]., υὰἱὶ εὐλογῃῇς ἰαθ Α. Β. Ὁ., Βίδιιίξ, πὰ Ὦάζηθδο.--Ο. Ρ. Ὑγ.]. 

ΡΥ, 18.-- ες. ἱπθογὶβ μον δον θεῷ, Ὀπὶ ἰἢ ΟΡΡΟΒΙΟη ἴὸ ἢ 96 πιοϑδὲ ἀροίδίνο δυϊπογ 686. Τὶ τνὯ8 ΌΡΔΟΣ ἴα Κο ἴγοῖα 
ἐδδρ. ᾿. ὁ κηὰ Ἐσῃπι. ἰ. 8. [1| ἰ6 οηνἑ θὰ τη Α. Β. Ὁ. ΒΕ. Κ΄. 6., Βιπαῖδ., ὨΪΠ6. συγοῖνοβ, βού όγαὶ διΐη αηά γυμαῖο νϑυβίοηβ, [ἢ 9 
ἰαῖες ϑυσ., σορῖ., Αϑίῃ., γα... Ἔ ποοῦϊξ. (ςοἰἶοχ), Φογοπιο, βου]! υ5 δά Βοάο, ΠῚ {{ 6 κἴνϑῃ ἢ Ε΄. 1. ἸΏΔΗΥ συγβίνοι, Ρό- 
δε ο, 1τω].. ἡ ἰς, Οορῖ., δορὰ δὴν [Δὲ δίῃ οΓ.---Ο, Ρ. Υ7.]. ᾿ 

Ἰο γοῖ. 18.-- ἤέδ. Ὦπδ λαλῶν, ναὶ ἰδ [8 ΤΟΘΌΪΥ βυδίαϊποά. ΒΟΥΕ ἢδγο ὅτι λαλῶ. [1 Ῥτίποί ρα] τ θαθ68 ἴον {116 ες. 
δε Κὶ.ὄ ἴ,., αὶ πυπηῦον οὗ ουτβῖνϑα, ΟἿ ΓΥβ. Ἐμοοάΐξ., θααδο.. έεϊολε ἀοΐθηε Σ. Βπὶ Β. Ὁ. ΚΕ. Ἑ. α., ΒΙ παῖς. 17, 67 (2ἃ Βεη4), 
ἴδε 112]., Υα]κ., Οορὲ., 5γγ. (υο1}), αἴουπι., Οτίκ. δηὰ τ [δι ἘΒΊΠΟΓΒ δΡὸ ἀδοϊθίνο διζαϊποῖ ξ. Α.. οἰπί δ θοΐΪἢ ᾿γογὰβ. Τ|}6 
ἑπ7ιογιίου οὔ ὅτι δηὰ ἴδο σἤδηρο ἱπίῖο 8) Ραγιοῖ ρ}]6 ἃγὸ ἐΠΈΡΗΝΕ δ, ἐξ τὸ ογἱκίῃδὶ δὰ Ὀθ6ὼ ἔδο ἀἰου} Ῥγοδϑηξ, τ ὨΟΥΟΔΦ 
18 ΤΟΒΕΠΙΣΥ σἤδηρβο που πανθ Ὀόθη πίἰτηουῖ πιοιΐνο.--Ο. Ῥ. 7.1. 

Ἧ γόον. 18.- - Μη πὰ ὀχοο!]]οηῖ ΜἉ8. παν γλώσσαις ΨΓ( 1η6 7266., Ὁ Αενεν τ πα 1 “' ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σμδηρβο ἴο ΤΆΥΟΙ 8 
ἴοι ρὑεοϊπαΐοο." [11 ὴδ66 ἴον ἰἴ Β. ζ. 1... ΠΕΒΩΥ οἰ γοίνοθ, ϑ'γγ. (00(}), Οορῖ., ΟἾγγο., Τποσάϊ., δηὰ ΟΥἰκ.: υυἱ ἡχείηθί 1 Α. 

,. Ἐ.Ρ. α.., Βιθαῖτ., ϑηαπιδνο.. Απ Ὀδ,., Ροϊηβ.. Βοά6. Τὴ9 Ὑυ!Ε. 8.88 βῤιε; οπεπΐμηε υσείγωπι ᾿ἴπρμα ἰοχμον.---Ο. Ρ. Ἢ... 
[ΓΞ Ψενγ. 19 ---ἶεσ. στ Ζιίδοδηον ἢ ̓αα διὰ τοῦ νοός μου, Ὀπὶ [πϑ ον]άθῃσθ ἐπ δίγοη μοῦ ἴῃ ἤινοῦ οἵ τῷ μου. [ΠῚ ὐδὲ 

δο ὁοσποραάοι τ8δε ἴη6 ἀοσππιοηΐαγν ονίσπσο Ῥγοροπήσγδαιθα ἰη ἔανοῦ οἵ ἔπ ἀδὲϊνο (Α. Β. Ὁ. Β.. Β.6.. Β[π811., 12 σ ΓΑΙ νοΒ, τ ϊὮ 
ῖδο Υ]ς., ὅτ. (Ἰδἴόγ}, Οορί. τογϑΐίοηθ, απὰ (ἔσοπι., Οτἰς., δπὰ τΠ9 [τη ΒδΙμ6Γα), δπὰ ἐπδὲ {πὸ ΠΥ ΠΟΘ οἱ βαυης ἐπαΐϊ [80 
ὮΣ πᾶϊπρ τα τὸ ἰηδίταηιοης οἵ δροαδ κί πα δ ρΡΡ 64 ἃ δίγοη ας ΟἿ 79 ΤῸΓ ἃ οὔδῆμο. Απὰ γοῖ ἴδολ., λίεψεν αἰνὰ Βίοον» 
Ἀβιά τπΐηκ ἰ τχοτγο ἢ Κοῖγ [πλὲ {Π|8 ἀδιϊνο τγ88 δὴ δἰϊοπιρὶ ἴο σοῃίοτπι ἰο νϑγ. 1δ, δηὰ ἐμαὶ Μαγοίομ᾽ β τοδδίηρ (διὰ τὸν μόνον 
πίδουῖ μου) δον (πα ἐἸ16 σοΟργὶδε ιυθὲ πάνθ Δα ὈοΙΌΓΘ Β[ πὶ διὰ τοῦ νοός. 

Δ γος. 21.---Κεο. δ ἑτέροίς, Ὀπὶ ἰὲ τἷὰδ ργΟΌΘΔΌΙΥ οσσδδίοηθα ὈΥ͂ τὴ ργοοδάϊηᾳ ἀλείνοα. 
14 Τὸν. 23.- -Τπογο τὸ ναγίουβ μοί ἰοηβ οὗ ἔπ νογὰβ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, Ὀὰπὶ πὸ δοη86 οὗ ἐῃ ρᾶδδαρο ἱπ Ὠοΐ δ΄- 

δοοϊοῦ Ὁ. τοι. [Α. Β. Β. α., Βίπαὶξ., Βοογη., ΒδδΙ!, ΤὨΘΟΡὮΥ]., ἢδνθ πάντες λαλ. γλώσ.--Ο. Ρ, μᾷ 
6 γον. 25.--- Κδο. 88 καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ (αἰ Θῃ ἤγοιη [ὴ9 [0] οτος καὶ οὕτω), θαυ πιῖὴ ἰμίονυϊου τ ἄθηοθ οὗ τ86 ΜΗΒ, 

(εοερ. Ἀίσψεγ). {ενεν τΐπκο παῖ “ ΤΏ ΓΟδῸΪ ΟΥ ΘΟΠΘΟαΏΘηοΘ οὗ ἘΝ ἐμΠ6 Αροβεϊο 'γαβ δῦουξ ἰ0 Βρϑαῖζς ψὰδ 1 ΟΡ ὈῪ 
ἘΒΔΏΥ τιοϑὲ ΡΓΟΡΘΥΙΥ ἴο ΘΟ ΘΏς9 ὮθΓΟ; δηὰ ἤθηοο [δ διιδοηαῃθηΐ καὶ οὕτω ᾿νῶϑ δηςἰςὶ ρα θα ἤθγο δηὰ Ἰοΐὲ οὔ ἰῃ 18 Ῥγοροῦ 
Μετ (48 11 ἰα Ὁν ΟἾγγα4.). ΑἸΟΓ αγὰβ [018 βοοοηὰ οὕτω νου] Ὁθ ἰὴ δοτηθ οΆ866 το ϑογοὰ τσ που [16 ΓΘτα γα] οὗ πὸ τες 

οὕτω." ὙὍδὸ Μ58. τ ΐοἢ ΔΓΘ ἀσαίησιὶ ἴῃ ψογὰδ (καὶ οὕτω) ἴῃ ἴθ Ὀοχίπηΐης οὗ [ἢ 6 πϑῃΐθης9 αγο Α. Β. Ὦ. Β. Ἑ. 6. Βίπαϊ,, 
πεν, ἐπρασες 10 1δὲν, ϑγγ. (δ ἢ.), Οορὲ., Αεἰδ,, Αγ. τοσβίουβ, Βωδὶ!, Οἤγυα., Ογγ., δὰ πο 1,80] ἘΔΙΠΟΓ.-- 

ἸΘγετ. 26.--- δο. ἢδ8 ὑμῶν ΠΣ ἕκαστος, Ὀπὲ 1{ τοπηδί πη αὐτο πποοτγίαίη, [ΠῸ ἰδ οτηϊ θὰ ἴῃ Α. Β. Βιηαί!. (160 παπᾶ), 74, 
διὰ (οριὲ., ὕυπὶ ἰδ ἰποογίοἀ Ὁγ Ὁ. Β. Ἑ.6. Κ.1,.. Βίπδις. (δὰ μδῃά), δ᾽ πιοδὲ 411 ἐμ νογϑίοῃ  δῃὰ συγδίνοβ, ψ 1} Ομ γγα., Τποοάέ,, 
Ῥδδιδες. θα (ἰ6 ξαξίη Βδίδοσβ,--Ο. Ρ. 7... 

Ἦ γον. 26.-- δε. ΔΒ γλῶσσαν ἔχει ἀποκ. ἔχει, Ὀπὲ ἐη8 οτάος οἵ [πὸ τογὰθ 18 ΖΘ ΌΪΥ δυρροείοα. [Α. Β. Ὦ. Ε. Ἐ. 6. 88 
Βδῆ., κατανοα, Τα β. θορ, βγτ. (0018), Αοἰμ. (Ὀο1 8), Ατδν., Βδδ., (ἔσυπι., ΤΠΘΟΡΕΗΥ]. δπὰ 1μδἱ. ἘδΊΠΟΓΒ βανθ ἀποκ. ἔχει, 

ὄχαι Ὁ Ῥ. Ἢ.1. 
16 γεγ. 92 .- -ἶθες. αἰτοῦ δα ἃ Ὗδνγ. Ἀοδάϊηκβ, πνεῦμα ἱποϊορὰ οἵ πνεύματα. ΤΠπ|ὶ6 'τῶὰ ἃ σογγθοίο. ὈΘΟΔΏΒΟ ἐπ 6 ἈΪ ΟΥΑΙ 

βεετιηοα κίτγληκο. [ΑἸίογα βαυπ: “18 οὔθ Βρίγιζ πρὶ γοὰ 41}} ἐδ) Ῥτορμοί8, πνεύματα ν8δ ποὶ πηδεΓείοο." Α. Β Καὶ. Γ,., δίπδιε., 
ἸΘΏΒΩΥ Ετιγοίν θα, ΣΤΡ Οορΐ,, ὅγε. (1667). Οτὴζ., ΕΡΙΡΆ., ΟἾγγδ., Τποοάϊξ., Ῥδπιαδο., αὔουπι., ΤΒΘΟΡΗΥ]., Τογί., θΙάγπι., παγὸ 
ῖ.. νι ἀτα].---Ο, Ρ. 
ν εν. 38.--ΤΠῸ ποτά ὡς ἐν πάσαις τ. ἐκκλ. τ. ἁγίων δ΄ υϊβοᾶ Ὑ1Ὶ} γον. 84. ἀχνὰ ἃ μογίοά 8 ρμπῖΐ δὲ εἰρήνης Ὁ ΖΣαςλιηιαπη, 

", Αἴσγεν, διαηῖοψ. Ορηγδεατε, Ἡοάρε, Κιίηρ, δὰ ταοδῖ οὐ 186 Ἰαΐουῦ σοπιταοηϊδίοσα, (Ζαοΐπε. ΡυϊΒ ἃ σοπ αι ΔΓ 
ἀκκλησ.. δὸ {Ππηὶ ἁγίων Ὀδοοπιθθ οἴῃ ρῃδὶίς, πὰ αἱ γυναῖκες. Ἡϊ Ποῦ ὑμῶν ΠΟΙΟΠΕΕ ἴο ἘΣ: Οεΐαπάεν, Νεαπάεν, ΒΙονηκεϊά, 
τά δι Ῥρονάεισονίδ δὐδοτο ἴο ἔθ Ῥηποίἠ βίοι οἵ [ἢ ἘΑΙΏΘΓΕ ἀπ οἵ 81} πιοάϑθγπ Οομμη. πη} Οα ἴδῃ, βοοογαϊης ἴοὸ 
πίμο ἐδεσο τγοτὰς τὸ ἰοϊηθά ἴο ἐἢ9 ὐαναενς τ δοηθ ΜΒ3. (Ε΄. 6. γαϊξ., ϑγσ. (ἰδἴον}, Αττο. δὰ ΟἾγυθ.) δὰ διδάσκω δῇοῦ 
αἰρήνησ. 1ὶ τΗϑδο ὑΓΟΌΘΌΪΥ Δ ΚΘῺ ἴσοπι ομδρ. ἰγν. 17.--ΟὦὍὌ Ῥ, Υ7.]. 
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80 ΨΥ. 834.-- το. 88 ἰὴ τοῦ. 26, ὑμῶν [5 ΟΓῪ ἀοηρνίἝα]. ΝοΙΈ Ποῦ ΠΘΓΘ ὍΟΓ ἔοΓΘ ἃγὸ (9 ΜΒ. ἀθείαἶτο δζαίηδί 6 νογὰ. 
ΠΈΛΘΙΘΟ δηὰ ᾿βοίολε ἀοίοηῃά ἰδ, τὰ Ὦ. ΕΒ. Κ΄. Ο. Κὶ. ἵν... ουγείγνοα, ϑὅ0γ. (Ὀο1}}), δά, ὅ]αν. ΟἾγγυ, ΤΠηουάϊ., ΤΏ δορὶ. 

ὑπι., ΑΠΌ, ΑἸτηῦπῖ.; θαι ἰδ ἰδ Ἰοΐσ οὐδ ὑγ βομηι. πὰ ΑἸώτγὰ, πὶ Α. Β., Βιιαὶτ., υἷκ., Οορνί., Αεἰἢ., Αγ. δπὰ ϑυπὶθ 
Ρ.Ὺ.1 Ῥεκίμοτα. Τὶ δοοιθά βυρογῆποῃθ, θα [9 δΔηςαυ! , οορ οί} ἰῃ 1.5.6 Βδδῖ, πιά κε τ ῬΓΟΌΔΌ]9.--Ο. : 

δι νον 84.---εο. δηὰ Τιδολεπάον Ἀδτὸ ἐπιτέτραπται, υὰξ ἰΐ ἰ6 ποῖ 50 Ὑχ}} δυσία! ϑὰ δϑ 1᾽.6 ργοδοῖϊ ἐπιτρέπεται. [Π| δὰ 
Ῥεςοιθ οοπιοὴ ἴο Γομαγὰ [Π6 ἸΔῪ 88 οὔ ΟἿΪΥ ΤΌΓΠιοΥ νλ] γ, δοὰ γοῖ ἰπ ἐδἡς παιοίίος ἰξ ψγ͵ῶϑ ὩδίΌγαὶ (0Γ ἴπὸ ΑΡΟΒΕΪΘ ἰι ἰιἷφ 
εἰπιθ ἴο ϑρδαῖς οὗ [18 ῥγοϑοιδ εἰρηϊδοδλιείοη. Τμὸ δας πυΓὶγ οἵ ἐμ6 οοαῖ δῃά ὕδδὶ ὑποία!β (Α. Β. ἢ. Ε. Ρ. 6. Βι[ηδίτ.), [80 
ψυ κ., 118]., Βαδηι. νογαίουδ, 81} ἴμο [Δι αῃηὰ δοῦο οὗ [πὸ Οεϑοκ υσίϊογα, ἰΘ ἰπ ὅκνος οὗ ἔδμπο υϑσρ ἰδ ἐδο Ὠεεθθαί.-- 
Ο.ΟΡ.Ὺ 

δ Ὑοτ. 81.--- Ζαοϊμπαπη, οὐ ἴδο δυο γ ἐγ οὗ βολο χοοὰ ΜΆΒ., οὐ ὑποτασσέσθωσαν. Ἀΐενεῦ, ἸυνΘΥΟΣ, οουδέάοτιε ἰΐ ἃ 

ὁ ποίρδι οὗ ἔμο συτείνοο, ἔθ γογείουδ, διά ἐπο Βα ογ.--Ὁ. Ρ 
Εἰοσε 1 8 ἴυγ ἰὶ Α. (αὐ ἀκ τοῖς ἀνδράσιν), Β., ϑίηδί!., δοΟΥΘῺ ΟΌΓΒΙΥΘΒ, Τρ Βαδῖ)., Μαγο., ΕΡ ρΡ)ι., θαϊωδβδο. Το ἰπδηίίίνο 

ἴογ : 
8.}Ὲ ογ. 88.---- 6ο. πἰῖὰ ΠΩΔΏΥ 

ἴο ̓ » ΓΤ ΤΕ ΡΙΌΓΑΙΪΒ. 
ΜΆΒ. ᾽86 γυναιξίν ἴοΣ γυναικὶ, Ὀπὶ Εν Ὑῶδ Ῥτοῦδυν ἃ οΟΥΤοΟοΌ ἰο0 πιδῖο [16 Ἡοξὰ οοδίοσδι 

ὁγ8. 3, 86.---Τ 0860 Ἐσο Ὑϑγϑοῷ ΔΥῸ μ᾽ δοοὰ δον υδρ. 40 ὮΥ Ὁ. Ε. Κ. α. [ι4].. Ατδαῖ. δὰ βοάπ].--Ο. Ῥ. Ὑ7.1. 
ΨΥ. 81.--- 766. Ἦδα τοὺ κυρίον εἰσὶν ἐντολαί. Δαολπανη ἮΔΒ ἸΏΟΣΘ δυο ν [ὉΣ ἐστίν ὁντολή. Βυΐ ὈΟΓὨ ΔΣῸ Ῥχοῦυδδυ 

ἔϊοθδοβ. ϑοπιο Μ58. βανο θεοῦ ἱποϊοφά οἵ κνρίου, Ὀπὶ ἐποῖγ Δι ΟΓΠῪ 15 γοῦν δθ 09. 
86 ΤρΓ, 38.-- ζΖαολπιαηπι, δἴνοῦ ΠπιΔῺΥ Ογοοκ δοὰ [δἰἱὰ ΜΆ8., μα ἀγνοεῖται, ἰποϊοαὰ οὗὁ ἀγνοείτω. 1 'τῶϑ ῬγΟΌΔΌΪΥ δὴ 

ονυογοίει οἵ ᾿γππκοσίθογα. 860 ἀήσψεν απ ὀχϑαᾷ. ποῖθδ. [1 ἴδυογ οὔ ἴ8ο ἰπαϊοδείτε ἰ6: Α. (15 Πδηά---δο μγοδυπὲ --αε Θοδαν ἴο 
Ὅθ ὦ τοβογίρε (Ὁγ ἃ ἔθστηοῦ - οὔ 188 παηά), Ὁ. (1δὲ Ππδιηά), Ε. α., Βιαίε., Οτίκ. δὰ (Π9 

ἐμ", δ ἀ ΗἸ]δΓτ. δὲ. ποθ οἰυάϊης {μΠ6ὸ 1...) δὰ ἰδοῦ Ὦδυο ὦ 
εἰ ἩΓΪοΓΘ. δοιιο υϑγοΐοτβ ([ἢ- 

.ς δ ὦ Ὠἰκῖ ΘΑ δ νο ΓΔ]]ΘΏ οὔἱϊ, 86 οοροθοοίμ 

ἀγνοείτω κιιὰ {Π0 (Οονίηρ ὥστε 66 ἈΠΟΙΘΩΠΥ τρί θη οοπεϊπυουδὶν δηὰ σε μου Ρυποϊυδιίίοι, δηὰ πο [μ6 αε σου] ὰ ὈΘ 
ϑυρρίοὰ. Οηἡ (Πθ οἵποῦ μδηὰ, ἰἰ ἴθ ἀϊ σις ἴο ἐπιδαίῃο αὶ δου διοίοοϊ πιοῖγϑ (ΟΓ σμδηρκίπς [Π9 ἱπύϊοδεῖνθ [πο ἴπ6 ἱπυροτγαίίνο. 
ΤῊ δϑηθ6 οἵ ἴπο ἱπάϊο. Ἡου!ά δἰθὸ βατς ὕυδοῦ φαϊο διυιυἱκύουβ, τ 8110 ἐμδὶ οὗ [86 ἐπ ρογ. γὼ ὙΘΣῪ πιθο ἢ ἐμ Ῥαι} 5 δρι!γὶ: δοὰ 
ΣΑΔΏΌΠΟΣ.-ΟΟΡΟῪ 

ἘΧΕΘΟΕΞΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΊΙ, 

γεμα. 1--ὅ. [Ηἔὸ πον ἰυτη8 ἤσοτῃ ἷ8 αἰ κνθβδβίοι 
ἴο ὑπ πιαΐῃ ἰορὶο οὐ μδῃηά, υἱζ., ὑ86 ὈΓΟΡΟΙ τοᾶ- 
παχοπιοηί οὗ βρί τἰἴ8] κἰΓ8. ᾿ Βοίογο ϑπίθγίηβ 95 
{μ18, ΒΟΎΘΥΘΥΙ, 6 ῬΓΘΒ868 8 ὅπη] οὀχμοσίδιϊου ἴῃ 

τορδγὰ ἰο ἰδ πὰ ϊοῖ 9 δὰ Ὀθθὴ 80 ἩΔΕΙΩΪΥ 
ευἱορί ἰης].--- ΡΌΣααΘ ον, ---ἰ 6., 0.86 8]} αἰ}}- 
ἔβῃοθ ἴῃ οὐίαἰηἴπρ δηὰ ουεϊνδιίης ἰδ ; οἰδ89 1ἱ 
88 ἃ ΠΟΥ Ρυγδ 65 18 σ8Π1|60: ὈΓΘ88 ἰοπαγὰβ ἰΐ 
88 γοῦν ομϊοῖ ροοά, 88 πι6 ἢ ἸΠΔ,κ6 70. (89 ᾳ04] ἰῃ 
ἃ Τῶσθ; ΒΒ} ἰβ ὑμ6 ἴοτοῦ οἴ διώκειν Βότθ (Βοαι. 
ἶχ. 80; χὶϊ!. 18 1., 19; ΡΒΙ], 11}. 12, 14). ΤῈ 
οπιϊββίου οὗ 4}} ἰπΐογοη 8] Ῥαγίΐϊοὶ δ Εἰ οὖν δὰ ἀ5 
ἐο {πὸ ΘΏΘΓΔΥ͂ οὗἉ ἰδ ἰη)υποίίοη.--οα ὍΘ 508]- 
οἵδ ἴοσς ἴ86 αρὶτὶῖα 81 κἰ{{8,---ἰὰδ ϑϑῖο ἰ8}- 
ζυδαχο 88 8 αδϑϑὰ ἴῃ χἰΐ. 81. Βαὶ {18 ποὶ δἰ πι ΡΥ 
ἰο τοϑυιθ Ὑαὺ ΔΒ ὑποτο βαϊ, δ8 (Πουκίι 4]}} 
(δὶ ἱπιοσυθηθὰ τγ5 Ὀὺὲ ἃ ρα γθη μο88 [80 δίδη- 
167]. Βδίμον, {πὸ δέ, δωί, 18 ἀδϑίρηοά ἰο βοὶ {δ 
βοοοῃὰ οἴδιβθ ΟΥ̓ῸΡ δβϑϊηϑί {6 ἤγϑβί, ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ 
διονίης μα ὑἱΒουρ (ΠΟῪ ὙΘΥΘ (0 Ῥυγϑαθ ἸΟΥ͂Θ, 
811}} (8 88 ποὺ ἴο ργονυθῆν ὑμοῖὶν βοοκίῃρς [ῸΓ 
δρὶ σι λα δ] αἰ 8 αἶδο. [πυγρίηρ (λλ6 ἔοττηοΣ ἈΘ νγ88 
ποὶ ἰπιομαϊης ἰο ἀἶθραγαμθ πὸ Ἰαϊίθῦ, 88 ὑπὸ 
τοῖσί Ὀ0 ἀἰβροθοά ἰο ἰπἴοσ. Ηρθμοθ γγὸ ΠΙΑΥ͂ ΤΘη- 
ἀον δέ ὉΥ πιεαπίίπιδ, λοισεῦεν, οἵ πευεγίλεῖφεδ. Νο- 
δοᾶον (6 κ68 ἰδ 6 βϑοοοηὰᾶ ἰἰπποίϊου ἴῃ {δο Ἰ᾿ἰσμὶ οὗ 
8 Ῥογπιϊβδίοη, ταίμοῦ ἐΒδὴ οὗ ἃ ροϑὶ(ἶνο σοτηπιδη, 
δηὰ δι ρροββδ ἱμαὺ Ῥϑὺϊ οἴνοβϑ [16 βίσοῃ βου νογάὰ 
ἴῃ {(8ὲ ὅγβι ἰπβίδησϑ ἰἢ οσάϑγ ἰο ἰϑβοῖι ἷβ γοδάθυβ 
{μδὲ ἃ Ομνιβιϊδη Β πιδὶῃ ὀημάσλνον βμουϊὰ 6 ἰο 
Ὀοοοπθ αὐἱοκοηρὰ ὮΥ ἴονθ. [ΗΕ ΟὈΒοΥΥΘΒ, 
Ἐμοτοίογο, δὴ δαπηὶγϑὉ]θ πιοάϊατι Ὁ αἀἰδαρργονὶῃς 
οὗ ποιδίπρ {ἰμδὶ νγὰ8 υδρ[], τὶ πουὶ δὲ ἐμ 6 βδπὶθ 
ἐλπλθ ῥγοίδγγιηζ, ὈΥ δὴ δὐβυσὰ σϑαὶ, ὑπίηρε οἵ 
1988 Θοῃβθαιθηοῦ ἴο δὶ Μ͵ᾺΔΘ Οὗ ὈΥΪΤΏΔΥΥ ἐπ ροῦ- 
ἰδη66.᾽᾽ ΟΑΙΥΙΝ]ἅ.--ἰὰ τοραγὰ ἰο βρί γί.) αἱ δὰ 
806 Οοἢ χὶΐ. 1. Α ΠΠΟΤΘ γοβίγϊοἰθαὰ δρρὶοδιίου οὔ 
{6 ἰθτπὶ ἢόγ, (ο ἀθποίθ βἰ ρ}ν {πὸ αἰ οὗἩ ἰοη- 
ζιι685,᾽ πιϊσιι, ᾿πἀ θεά, 6 ἑκυογθὰ ὉΥ ἐπ δοπίτϑϑι 
ἱπιρ]1οἀ ἴῃ ἢ 9 “τα πογ᾽ αἰτοῦ ΓΟ] ον ̓ ς, πὰ ὈΥ 
ΥΟΥ, 2. δῃὰ αἶβὸ ὈΥ τϑν. 14 ΄., ἰηδβϑπγυοῖ 88 {86 
εἰ οὔ τοηριιθ8, Ὀθοδυ8θ ἰὰ 85 8 βροα κὶπρ δὰ 
Ῥτγγίηρ ἴῃ [ἢ Βρὶ εἶτ, ταῖσι νγ6}1} ὈῸ 6816 ἃ ὈΥ ὙΑΥ͂ 
οὔ ργοδηπιΐπϑοῃϑο “ βρὶ ν᾿]. αὶ {86 Ῥ]ΌΓΑΙ ἔοττη, 
85 γγ 6] 85 (πὸ πιοτὸ οχιθη θα οομῃθοίξου 84 ννΣἱἱ! ἢ 
(86 Γοτοχοίης; σπαρίθογ, ἀθοΐαγθ ἴ9Ὸ. ἐμ ὈΓΟΔΟΣ 
ἐπίογργοίδιΐοη οὖ: αἱ δ ἴῃ ΚΘΏΘΓΑΙ.---Ὁ} ταῖοσ 

--μᾶλλον ἰδ ἰο Ὀθ οοῃμδίχυυοα σοπραγδίϊυοἷυ δηὰ 
ποί ἃ ας, 4. α., “πιοτὸ ἰλαη αὐἱΐ (λ6 οἰδεῖ 
σὺ. --ιθαῖ γὺ τ ῬΣΟΡΏΆΘΕΥ .---[ϑἰοδΔὰ οἵ 
υϑίης (08 ΠΟΙ “ῬΓΟΡΒΘΟΥ,, ΒΘ ΘΙΙΡΙΟΥΒ (ἢ 9 γοτὺ 
ὙἘΠῺῈ (Π6 (6116 να, 88 1Π9 οὈ]οοὺ οὗ ζηλοῦτε, δὲ 
Ζεαίοια ἴοθγ. ΤῺ {8 ὑποῦὸ 88 ὑπαουθιθά!γ ἃ 
ἀοϑίχῃ ; Ὀαὶ ποὶ δΒυοῖϊ 88 0 ψαγτϑηΐ ΜΟΥΟΓ 5 Γθ- 
ἀοτίηρ, “ἴη ογάον {δὶ γ8 ΣΩΔῪ ῬΓΟρΡ 8." [ϑ8ίδΔε- 
16 Βᾶγ8, ἰδδὺὶ 8» ἃ 8 6 Γ9 ρῥδβϑίῃρ ἱπίο ἴ8ο Βο- 
τιδὶο βοη80, ἰὰ ἩΒίολ ἰῦ ἰδ υδοὰ 68 ἃ Βιιθβι 6 70. 
{π6 ἰπδηϊένο. Οομρ. ΖὉΣ 8 υ86, τὸν. 12; 
Μαίι. νἱὶ. 12: Μαγῖὶς νἱ. 8,26. 3.66 δ]8δὸ Ῥ ἸΏΘΣ, 
Ῥ.1, χὶ. ὶ ἰχἰτὶ. 2, 1]1.-:. ΤΙ Θ σϑϑϑοη οὗἉ (89 Ῥγοίε- 
ΓΘΏ6Θ '6 ποχὺ 888 5}8.---ΕΣ Β6 ᾿μαὶ ἀρϑαῖεθ 
ὙΣὮ ἃ το Κθ. ---ἰ. 6., ἰῇ ΒΟΙΏ9 Βίγβηρο ἰδησυδρο 
Ρτοιιριοά ὈΥ [86 βρίγίῖ, [Β]οομμβοϊὰ ἰδίκοα τ} 
“ὁ Βροδκίης " (λάλῶν) ἰο β᾽ ΧΏΠΥ ργεαολίησ, ἐχλοτί- 
ἵπσ, δ βαγ8, “ἰδ σοῃπίοχί ΓΘΑΌΪἑΓΘΒ {ἴω :᾿ Ὁαὶ ἰἐ 
ταυϑί θ6 ἐ)6 σοῃίοχὶ ΟὨΥ 88 τοδὰ ἴῃ {δὸ Ἰἰμμὶ οὗ 
8 οογίδϊῃη ἱπθοσυ. ΤΠΟΓΟ 18 ποιδίης ἴῃ (δ 6 1Δῃ- 
ξυδροίο πναχγϑοὶ 1ἰ, ἀπ ἴἰο σοπδίσυο ἰΐ ὑΠ 8 πουϊὰ 
6 ἴο τῶῦκθο {118 [Π6 ΟὨΪΥ ῥϑβϑᾶρὸ ἯΒοτο ἴμ6 σᾶ 
οὗ ἰοηζυοβ τυδβὺ θ6 Βιρροδοὰ ὁ δνο Ὀδεη υδοὰ 
ἷπ κἀάἀνοβδίηῃσ Οὐ 8 ἀϊγθο ]γ].-ρ δ οῖ ποῖ 
ἴο ΣΏ2Θ:,, ---ἰ. ε., ποῦ 1 {86 ἀοδίσῃ οὗ ᾿π ρδγ ης 
δΔηγίβῖης ἱπαὶ (6 ΠΟΑΓΟΓΒ οδπ υὑπαογείπ πὰ δηά 
Ῥτγοῦϊ ὑγ. --Ὀπ᾽ ἴο ΘΟ οὔ :---ἼἸὶ 8 ψὶ} αοὰἂ (δαὶ 
ἢ ἰ8 ἴῃ οοτμηιππ:οδίϊοι, [““ Δοσογαΐῃς ἴο ἐπ 6 ῥὑγὸ- 
γοΡὉ: “δ βίηρβ ἰο Ηἰπιβο] ἢ δηὰ {116 τη υϑθβ᾽ ᾽".- 
σαι Ν]. Οὗ (Π18 189 ῥγοοί---ὅτϑι, ποραι ἑν ο]γ.-- 
ἴοσ ἢο οὔθ διϑϑδχϑιῇ.--- γ ὑ{πὶ8 ἢ6 ἀοθδ βοΐ 
ΤΆΘΒῈ ἸΟΡΔΙΪΥ͂ ὁ ΒοΑΤΟΙὮ ηοἱ,᾽ 88 ᾿ἱΒοιυρὰ 16 ψογὰβ 
ψ6Γ6 ἰηδυά ! 0]6, ᾿ἰἶκο ὑμο80 τηυἱίοτοὰ Ὀγ ΗδδπδΒ, 
1 ὅδ. ἱ. 18: βῖποθ (818 νοῦ ἃ ΘΙ 6 διιϊὺ 180 
ΘΧΡΓοβδίου “Βρδα ΚΟ ἢ :᾿ ΠΟῸΡ γοὶ ἰδ6 δοπίοχιί, 68- 
Ῥοοΐδ!ν οὗἩ τσ. 7: πον γαί })} 6 σογγθβροηάϊης ρ88- 
δδ69 ἴῃ Αοἱβ 1. 10,19. Τὸ ψοτὰ ἀκούειν ΓΑΙ ΒΟ 
ἀδποίθβ 6 γ {86 ἰηναγὰ πολυ ϊης, {86 τηϑῃ(8] 8Ρ- 
Ργϑοϊδιίοι οὔ ψῆδὺ νγῶβ αἰϊογοά. [80 (9 πογὰ 
ἰ5 υϑοὰ ἰη Δοίϑ χχὶΐ. 9ϑ, σογτο {6 αἰνθηἀδαὶϑ οὗ 
Ῥδὰὶ τὸ βία ποῖ (ὁ ανθ " βοαγὰ [π0 νοϊϑϑ᾽ υϑίοὶι 
ἴῃ Αοἰβ ἰχ. 7 1Π6} νοῦ βαϊὰ ἰοὸ πα ποδιγά---αι 
δι ἰσυὶν ψ ἰ ἢ σδη Ὀ6 Θχρ]αἰ θα ΟὨἿΥ ὈΥ ἰδ Κίπρ 
πὸ ψογὰ ἴὰ {Π0 ἔὐγηοΥ ἰπβίδῃοθ ἴ0 πιοδῇ “ὑἢ- 
ἀογδίδπα,᾽ 8ὅ,..6 δἷ80ο Μαγῖ ἱν. 88, “Πο δβδραᾷκθ 
88 ἰπΠοῸΥ ὍΟΥΘ ΔΌΪΘ ἰο ΠΟΑΓΡ:, 8180 6οη. χὶ. ἢ; 
χ]ϊ!, 28.186. χχχνυὶ. χὶ. ὙΒΟΥΘ 07 “υπάἀογαιλπᾶ᾿ 
{86 Ιχχ. 88 ἀκούειν] Τη6 πορδίΐγα “πὸ 086 
8 ποῦ ΒΥΡρΘΥΌΟ] ΑἹ] 88 1 αἰ χη γ  ΎΘΡΥ ἴον, 
Ὀαΐ ΔΌΒο] αἰ; 9 Θχοορίϊου δνϊδίης ἔγοπι ἰδ 6 88- 
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βἰβδίδποθ οὗὁὨ βοὴ ἱπίθγργοίοσ ὙΠ. οὗἨ δοῦγϑθ ὉθΘ 
ππάαοτδίοοῦ. --Ὀαἴ ἐπ [89 αρὶσχὶϊ δ Βρϑαϊεθὶδ 
ταν αῖοσχίθ8.-- Το ὁ Ὀυν᾽ ἰβ ποὶ ἀοδίὶᾳηοα ἰο 6χ- 
ῬΓΟΒΒ ἃ δοηϊΓδδί, 88 βου οαυϊγναϊοοΐ ἰοὸ δοη- 
ἄεγη (ΒὔσκΚονι) ; Ὀυὶϊ 1ὲ 18 Θχρ] !οϑιὶνο, ἰπιγοάποίΐης 
8ἃ ἤχστιμον Ββροοϊβοδίϊουν, υἱΖ,, ““'π (09 ΒΡ] ;᾽" 
ἢ 116 1866 ΤΟΙ ΔΙ ΏΪΩ ΟΓὰΒ ΔΙοηο δίδίο ἐδ δηΐίϊ- 
τ οδὶϑ ἴὸ δὶ 18 δδβουῦίθα ἴῃ {86 Ῥγουΐουϑ οἾδιι890. 
Τὸ ποχζὰ “" τηγβίοσθδβ᾽᾿ 18 ηοΐὶ ἰο ὈΘ υπάοτβιοοὰ 
85 ἴπ 'γ. 1.; χιὶ!, 2. [48 ΒΤΑΝΊΕΥ, “ΓΟ, 48 οἷ56- 
ὙΒΘΡΟ, δ ἸΠ6ΔΠ8 ὁ“ ἀἸο᾽ ΒοΟΣΟΐΒ .᾽ ὮΟΙΘ, ΠΟΎΨΘΥΘΥ, 
ποῖ 88 ΟΙΒο τ ΠΟΥ ᾽ἢ {Π|9 8686 Οὗ Βδοογοὶβ γουεαίοα, Ὀὰΐ 
ἦπ [880 Β60η86 (ΠΘΆΓΙΥ ΔΡΡΓΙΟΔΟΝίπρ ἰο ἐ10 ΤΟ ΘΓ 
ὙΟΤὰ ΙηγδίοτΥ) οὗ δβϑογοὶβ οοποεαίεα. Τ|ι6 ΟὨΪῪ 
ΟΥΒΟΥ ἰηδίδποθ ἰ8 ον. χυϊΐ. δ. Απὰ ΑἸΟΒΡ: 
“« ΤΗΐϊΩρ5 ἩΠΊΟΒ ἃΓο δ ἀάση ἔγοιι [6 ὮΘΔΓΟΥΒ, δηἃ 
ΒΟΙΏ ΘΙ Ἶ Ππ|68 8180 ἥγοιῃ ἐδ} ΒρΘδΙ ΘΓ Εἰ πιο]. 80 
Ὡπάοτγπιοοι, {μ6 δἰδιθπιθοὶ πουἹὰ, 85 γχοϊαϊοα ἰο 
116 Ῥτουϊουβ ΟΏ0, ΔΡΡΡΟΔΣ ἰδυϊοϊορίοδὶ : θη ἰΒ6 
ΟΣ 5. “ἴῃ [06 ΒρΡΙΣῚΣ ᾽" τοῦυδὲ ΒογῸ Ὀ0 80 ἰδ θἢ 88 
ἰαιοη ἀρὰ [ο Ὀτίπρ οὔὐ πιοτὸ ΖᾺ]]Υ (μ6 σἰιδτδοίοσ- 
ἰδὲϊο οὗ τ6 αἰ ἰπ αὐορδίλοθ. Ασοογαϊηρ}ν ὑπὸ 
ταυθὲ 009 ἱπιογργοιθα ποὺ δ ΡΥ οὔ (Π6 ἱπντασγὰ 
Ἰλῶη, φ. ἀ., (6 ΒρΡΘαΚδΒ (0 Βὶπη80}7 1 18. οὐ ἢ 
ἐβουρμῖθ᾽ (186 ΟἸοτο, 1οοῖτο, βθιι]9 5). 8.11} 1688 
ὅ8ῃ πνεύματι ὯὍο ὑμ6 οὐ͵θοίϊνο ἀαιΐγο οἰ μον ἴο 
λαλεῖ, οΥ 'ο μυστήρια, φ. ἄ., "Ἀ6 ΒΡΟΔΚΒ ἐπ (8 
γε 10} ΘΓΘ ΙΤογδβέοσὶθθ [05 [9 δρίτὶ οὗὨ οἰ σβ." 
Ἐδίθ ον [8.9 ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΙ 18 πδοὰ ΠΟΤ 88 ἴῃ τοῦ. 14, 
οὗ τΓΠ6 δοιἐνἱγ οὗ ὑὴ9 δίρθον τοὶ σίου Θομβοὶοῦβ- 
688, ηἰηδαθηῃοοαὰ ὉΥ γοβεοίϊου (Μογεῦ), [“ οὗ 
{1 Βρί τὶϊ δ ορροδϑὰ ἰο ἐπ Ὡπαοσβίδηαϊηρ, πἷδ 
δρίγῖῖ 85 ἐμ6 ογχζδὴ οὗὨ (86 Ηοὶγ σμοβί πὰ}}6 ἐδ6 
ἀπαοτβίδηἀϊπρ 8 υπήτοηϊ}᾽" (ΑἸΙοτα)], οΥ̓͂ 86 
ΠΏΘΙ 1116 88 δυϑιγδοίθα ἔγομῃ (86 ΟΣ σὑου]ὰ 
(866 1), “οὗ ἃ δίδιο οὗ ἱῃβρίγδίξοι ΟὨἹΥ ἐβυουρὰ 
1δο τπιϑάΐυμ οὗ (86 ἱπίθ! 1018] δ᾽ ὰ9 οὗἩ 6 Ὠυτλη 
δρί τὶ ἀϊτοοίοα Θοα-ναγά--τϑ ϑίδίο ἰπ ἩΔΙΘὮ {δ6 
Βο᾽ [- δοῃβοϊουβηθ88 8, 88 ἰΐ Ὑ6ΓΘ, ΒΌΡΡΓΟΒαθα οὕ 
οὐοσρονογοά Ὀγ ἰδ6 αἰνίπο ἱπβαθποθ δοταρ]θίο] 
ἐδ κὶης Ῥοδδοβϑίου οὗ {86 πυπλδῃ ΒΟ]; ἰπ βιμοσγί, 
οὗ «ἃ δίαίϑθ οὗ χυγϑίϊο ϑοδίδδυ πμϊοι, τμθὴ Ῥδγ- 
ἰδικίηρ οὗ {86 Ομ υδοίου οὗ ἃ ρΊ Ἷ, ογοδύθβ ΤῸ ἰἰβ οὶ 
8 ἴοτιι οἵ ΒΡΘΘΟᾺ ἴῃ ὙΔ1ο} (9 ΒΟ] Ὀτγθαὶκβ ον, 
88 ἴδ ΓΟ πῃ ΔΟΙΥ αἰ ΠγΥδια Ὀἱ68᾽ (Πο!1ὕσβοῖ ν. 
ὁ 5). [80 α]βὸ 09 Ῥοιίο; πνεύματι Π6 οχ- 
Ῥ]δῖπϑ ὈΥ̓ “ἸΒΥοΌρ (80 αρί τὶς, ὁ, ὁ., ἴδ ὨΙΚΒΟΣ 
ὉΠΟΟΙΒΟΙΟῸΒ δΒρὶ νι] ΤΔΘΌΪΕΥ τ ἰο 'β Δ]]οὰ ὉΥ 
{πὸ Ηον 5 ρἰγὶῖ, δπὰ 15 υϊιπβοαί {86 νοῦς. Β]οοτ- 
δοϊὶὰ δὰ Ηοάρο, Βούγονοσν, Το 11οὸνν ἰ19 αἸΓ οἷς σοτὰ- 
ΣαθὨἰδίουγβ, δηα τπηοϑέ ΘΑΥΪΥ το ΘΥῈ ΟὨ 68, ἰῃ ἰα Κίηρ 
6 πνογὰ “ Βρὶτἱ ̓ (9 τιθ8ῃ, ποί ὑπ Βίχθον δρὶτί- 
[8] ΡΟΤΤΟΓΒ οὗ ΟὉΡ πδίαγο, θαΐ ὑμ9 ΗΟΪΥ Οποβί 
85 ἰπ σΠΔΡ. Υἱἱϊ, 14. “1 ἔδυου οὗ ὑμ᾽8 ἱπίοσργοία- 
τοῦ ἰδ: 1, 186 ῬγοΥδ Πρ τ189 οὗ ἐπ 9 νοτὰ ϑρίτί 
ἴῃ ΤΟοσθμοΘ ἰοὸ ἴδ Ηοἷγ ἀδοδβὶ ἰπ 4}1 Ῥϑυ}᾽8 ορὶ8- 
4165 διη ἃ σβρϑοΐδ]}Υ ἴῃ {π18 Ἡ μοἷ9 οΘομποϑοίίοη. 2. 
ΤἘμδὶ {89 ὀχργοδβίοη (0 “ἐ Βροβδὶς ἐπ᾿ οὐ “"ὁψ ἰδο 
Βρὶνὶ:,᾽" 16. δ. Θβί δ Ὁ] βμοὰ ϑουίρίυγαὶ ῬΏΓΒΒΘ, 
ΘΒ ἰ0 δρΡΟΘΚ πάρ ἰπ6 συϊάδηοο οἵ (δ9 
Ηοὶν ϑρίνιι, 8, ΒΘ δρίγίἐ 1ἴΒ ἰο Ὧο ἀϊδίϊη- 
ευϊδοα ἔγομι (Π6 ὩῳὩησεγδίαναέπσ, ᾽ν ἀοδίσπδίθθ (ἢ 6 
δῇήδοδοιϊοηδ:; ἃ Β0η860 ΨΕΪΟΝ πνου]ὰ ποῖ αἱ 411 διυϊῖ 
ἐπὶ8 Ῥαβϑβάβζο. 4. Τὸ τωθϑηΐϊηβ δυγίνοα αἱ ὉΥῪ 
18 ἱπιογργοίδιϊοη 15 δίῃ] δηὰ βυϊΐδ]ο ἰοὸ ἐδθ 

ἃ ΓΙ ποῖκ οἵ ὉΠ ΠΣ βοῦς ῬΓΟδΘῊ ἴδ ἃ τη Δί οΥἿΥ ΔΏΔΙ γί οὗ 
ΒΡ] σαὶ ἀοοίτίθ οὐ [6 δηῃὰ 411 ᾿εἰηάγοιὶ δον] εοῖα, δηὰ ἀ9- 
ΒΟΥΥΘΒ ἃ ὕΘΊΤΤΟΥ γα] το πα ἰδὲ ἰδ ἢδ885 δι δογοα ἔΓΟΠὶ 
{89 Πππᾶ οὐὔ τ. γὲ4}}}8. 11| σδπηοὶ 0 υπηάδοτοϊοοά ἰη τμεῖ 
δα κἰἴδὴ ἀγθο6] 

οοππροίζοη. “ΑἸ βουσὶ δ6 ὴῸ δρθδκδ 
ἰοῆχυθβ ἱ8Β ποὶ υπαοτβίοοα γοὶ χυϊὰοὰ Ὦγ (89 
δρίσὶι, Β9 ΒΡΘΘΚΚΒ ΙὙϑίοσ 95. Ηονοκ. 70 (18 
ἰῦ ΙΏΔΥ 6 ΓΟΡ θά ἱπ ογάεν 1. Τὺ πνεῦμα, ψ ἈΘΗ 
υδοὰ πὶϊμουΐ ΔῺΥ αὐδ) νης ἔθγῶ ἰῃ ῬαῸΪ᾿ 5 τσὶ - 
ἴΏσ,8, ΠΙΟΤῸ ΘΟΙΩΣΠΟΙΪΥ ἀδηοίοϑ ἴ)6 Εἰ ΣΠΘΥ δίασο 
οὗ χιϑπ, Θϑρθοϊαν 88 αὐυἱοϊζοηοα ὈΥ τὸ ΗοΟῚΥ 
αδοδὲ. 2. ἴπ ΘΥΟΓΥ ἱπδίβῃοθ σι οτο (ἢ 6 ᾿άδὰ οὗ 
ΒΡΟΔ κεῖ “ἰδ ὑπο ΗΟ]Υ Ο]ιοδί" 1θπίοπάοα, ἰὰ 18 1" 
ἀἰοαιϊοαὰ ὈΥ {86 188 οἴ ἐπ} ΡΓΘΡ. ἐν, ἐπ, δ! ἃ βΌ08}}Ὁ 
ἢ (89 Δααϊλίῖοη οὗ {89 δτίϊ010 (48 ἱπ βου. ἰ. 9; 
Υἱ Δ. 9; χνυ. 16; 1 Ὅον. νἱ. 11).  Βοσουοσ ἰδθ 
ΒΏΡΪΘ δηδυίμσου ἀδίγο πνεύματε 18 Του πη 88 
Βοτο, ἰο ἀσποίο ἐμαὶ ἰῃ τοΐοσθησο ἰο ΝΔὶοΘὴ 8, 
ὑΐης 18 ἀοπθ, ἰΐ δίϑηβ ἴῸΣ 8.0 Βρὶ Υἱΐ οὗὁὨ Ἰηϑῃ, 88 
ταχὺν 6 οχροοίοθα (πο. ἱν. 24; Βοπι. Υἱϊὶ. 18 : 
1 ον. ἰν. 21; νἱῖ. 84; 612]. νυ. ὅ, 16). [ ἴδ ἴῃ 
18 Ὀγοϑάοσ βθηβθ ἰδδὺ ἴμ6 νογὰ 18 Βδσθ ἰὸ Ὀθ 
υπὰἀογθίοοά. [Ιὑ ΣηΘΒῺΒ ποὶ ΒΙΠΡῚΥ ὑμ9 ἰπί6]16οί, 
Ὀυὺ 89 ΒΟῸΣ Ὡδίυσθ οὗἩἨ πιδῃ ἴῃ 8}} 18 δι οἰϊομδ 
8.5 δἰϊγτθοὰ ὈῚ ἰδ Ηον δρὶσίι. 4. 116 (86 
ΤΑΘΒΏΪΗΩΣ “1π ὑὴ9 ΗΟΙΪΥ βρίγίι᾽ ργίνοβ χοοὰ βθ89 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΓΘ, 8ὲ1}}} (10 οἰ ΒΟΥ τη δ 18 ΣΏΟΓΘ ἰὴ 80- 
σογάδῃσο οὶ σι ἐλ 6 ὡὠδοδ ἐοφμεηαΐ, ἀπά, ν ἢ 
δ ἰσαΐῃ οὗἁ Διυρυπιθηῖ, δη δῃουϊὰ {ἐπογοίοσο Ὀ6 
δαπογοὰ ἰο ΔΒ ἰὲ 15 ὉΥ Δ}} ΕἸ ρ]18}} υϑυβίοῃβ, δπὰ 
ὈΥ ὨΘΔΕΙ͂Υ 8]} Θοτιτηθη(Δί.γ8].--- 0 6886 18 οἴ ΒΟΥ- 
νἷδ0 τ ἱὰ {10 χορ οί.--- εἶθ [Βαῖ ὑσορῃϑδὶϑθα 
ΒρΘαϊσα ὑπο :290}---ἶη [80 Ῥσορβεῖ ψ80Ὸ 18 
ΘΔ] 6 ἰο Ὀθ {πο τοϑάϊοίοΣ οὗἩ αἰνῖπο τηγεβίοσὶ θδ 
ὈαΒΑΙΥ οὗὨ οἰογδ, ἐθοσο ἰβ υαηϊοαἃ νὶτ (6 δίαίθ 
οὗ οοδίδϑΥ (8 ]ο ἢ ΒΟΎΘΥΘΥ 18 ποῖ {μ0 Ἔχοϊυβὶνθ 
πιοάο οὗἩ γονοϊδίΐοη ΜΙ} πἶν), (86 ΔΌΪΙΥ οὗ το- 
φγοάἀποῖηρ ἐμὲ νοὶ π6 Ὦ88 Β6ϑῺ ἴῃ (116 ερί σὶϊ, 
ὮΥ ἐδπθ δἱὰ οὗ δ᾽8β υπἀογβιδηάϊηρ δηὰ ρῬεγοὶ σα) 
ἴδοι ἶοβ ἴῃ δαθαιαῖο δὰ ἱπι6]}} 1 0}]6 ἰαησυδμθ 
(θ οἰ χϑο} ᾧ δ). ὙΠαύ ὑπὸ Ῥσορβοὶ ἱτωρασγίβ 18 
{πτοοζοϊὰ, ---- οὐαὶ δοαιίου, δ! ἃ Θσμοσίδιϊοι, 
δηῃ ἃ οοτηΐοτί.---Τθ γι οὗ {8086 ἰθστὴβ (οἱκο- 
ὅδομ΄ή), ῬΥΟΡΟΥΙΥ ἱπρΙ γἱῆρ 8 Ὀυ)]αϊηρ ὉΡ οὗ ἰδ6 
ΟΒγἰβϑιίδη ἴθ ἴῃ ἰἰβ8 Βυσοοδβῖυθ βίδϑδβ, ΔΎ Ὧθ 
(Δ Κοὴ 88 οσρυϑδδὶης ἰἰ6 σοηυβ οὗἩ 1 ἢ} (8 6 ΟΥΒΟΡ 
ὑνγ ΟΘΧΡΙΟΒΒ {μὸ ϑρθοῖΐϑθβ, ὑβου ἢ ποὶ 8]} 189 8ρ06- 
οἷο. Βγπαράκλησις, ἐχλογίαίίοη, στὸ ἀπο Γ- 
βίαπα {μπὲ Ὀγ ψ Βὲο 186 νν1}} 18 ασουβοα ἰ0 στεδίοῦ 
ΘδΥΠΘδί 688 ἴῃ 86] [-ο]] γ0 δηὰ ἰο σγοδϑίοσ ΟΕ σὶδ- 
(ἰδ δοιλνϊγ δηὰ ἰο ΙΔΟΓῸ σϑϑ]ουῦβ ϑηάθαυουβ. 
ΞΤΑΝΨΕΥ Ὑ8Ὸ τὩὐῖ 68 τὶ ἢ ὀχ ογίδίλομ {πΠ6 τθδῃ- 

ἱη! οὗ εοηδοϊίησ ΟΥ δίγοησίλοηίησ 88 ἴῃ ἐμὸ νοχὰ 
παράκλητος, ΟὈπΓΟΥ ΕΥ͂, ΒΔΥΒ: “ ΒΟῪ ΟἸΟΒΘΙΥ 60}- 
ποοίοαὰ (μὶ8 σἱἶ τγδϑ τὶ ῬΓΟΡΒΟΒΥΪΏΣ ΠΥ ὍΘ 
Β00Ὼ ἰῃ ἰπ0 ἔδοὶ {μδὶ {86 Ὡδ)6 οὗ “ ΒΑΓΏΔΌΔΒ,᾽ 
“18:0 800 οὗ ΡΥΟΡΙΘΕΥ͂,᾽ 18 Σεμἀογοὰ ἴῃ Αοἰϑ ἱγ, 86 
υἱὸς παρακλήσεως, “86 Βοῃ οὗ σοΠΒο] Δί οη.᾽ " ΒΥ 
παραμυϑία πὸ υπἀοτϑίδηα (παΐ ὈΥ ψΐοΝ ἐμ9 
δρί τις 18 φαλοίθα δῃηὰ οἰδογοάὰ. ἸΤδουρ βδαγίης 
ΜΊ ἢ {μ6 ΌΡΘΡ, {86 8680 οὗ οοπδοϊαΐίζοη, ἰἰ ἱτπὰ- 
Ρ 168 βοιηοι ἷῃρ ογ ἰθμάθν πὰ βοοίμὶης. Α8 ἰὸ 
86 σοηὐυποίζουξ και-κα 9 ἰδ6 χβὶ ἸΏΔΥ δ ἰδ Κοὴ 
85 Βηποχίηρ ἰο {86 Οἰ οὗ Ὑογὰ βοτηοί ἰηρς ΓΒ 6 Ὁ 
ἘΧΡΙδηδίοσυ, ἰκὸ απ ἱπάδεα; οΥ (ΠΟΥ τοῦ Ὀ6 
ἴδιο 88 αἰδιγὶ Ὀυϊλνο Ῥατ 6165, δοιὰ απά. Οϑὶ- 
ΒΏΘΔΘΡ [Ὁ]]ογΒ ἰδ 0 ΘΑΓΡΔΥ ΘοΙητη Ομ δίουϑ ἴῃ 60- 
ογαϊηλιίης 86 ἔγθθ Ῥαγ συ, πὰ ρίνοβ ἴ0 
[80 ἤχει ἃ χοϊδίΐοῃ ἴοὸ ἔδιι 88 ᾿ς (116 
ἔν οσϑῆσο δηὰ βἰσοηρσί ϑηΐηρ οὗἩ ἐμ6 ΟΒ τ δι λῃ 
116 ἱποροὶπ : ἰο {80 Βοσοῃά, ἃ χτοϊδίϊοῃ ἰὸ Ἰονὸ 88 
᾿πρΡΙ γί πᾷ 6 δβυλτυαβ ἰο ἐδ συ]εἰναίζοη οὗὨ 1ΐ, 88 ἴῃ 
1809 ΠΟΤ δοίϊνο ἀυίϊθ8 οἵ ΟἸΥΙΒ  ὨΪγ: δδὰ τὸ 
(80 ὐϊγτά, ἃ τοϊαιο ἴο ΠΟΡΘ, 88 89 Βουχοθ διὰ 
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οἴδοοὶ οΥ͂ 4}} δσοτΐοτί : ΓΙ Πογοτο, 6 δυδογάϊ- 
ππὲοα ἰῃ6 ὕνο ᾿ἰαϑὺ ἰο {π6 γβὲ 88 {ποῖῖν τοοί, ---- 
ΤΒαὶ ἃ βϑυθδοτγάϊπαοαιλοπ ΠΟΘ 15 ἱπιοπἀδα 18 δΒι18- 
ἰδίπδαὰ ὉΥ (Π6 πού ἰμδὲ 186 ψογαὰ “ οἀϊβοαίί οη᾿ 
τοί 8 δρκηὶπ δίοπο ἰὰ τὸν. 4.--ΒαῸ 86 ἴμδ8ῖ 
αρϑαᾶϊεα τσὶ ἃ ᾿οβῦθ ὁἀ 1466 Βὲπιθ90] ’--- 
Ηδ Βοῖθ γοίδγε (ο (6 οἰξοοί οὗ ἰμοβο ἱπτορὰ ὁσ- 
οἰτοπιθηίβ δηὰ οἹοναϊίης ἱππρτοβαίουβ ἩΠὶδ 8 
ῬΟΥΒΟΏ ΟΧρουϊθησοβ ἱπ {818 ἱπίογθουσθο ὑἱτἢ 
6οἀ---ἰὰ (ἢΐ8 βίδἰθ οὗ ὕΥδυ ον διῃαῖ ργηΐβα, οὐ"ῦ' οἵ 
ἴηγϑίὶς Θοϑίαϑ ἩἩπογοΐπ ἐμδ9 ΟΡΟΓδιΪ055 οὗ (6 
Ηοὶν ϑρίνῖ γολοῦ {μοῖρ συϊπιὶπδιπρ ροὶπὶ (οοταΡ. 
θεοὶ 286, δΒ δθουθ). “Τη8 ἀ068 ποὺ ἱΠΡΙῪ 8 
δεοηοῆι ἀογίγοά (Προυχ ἢ ἃ ἀἰϊδθιϊποῦ απἀογοίηη της 
οὗ ἐπαῦὺ ψιΐοῖ δ δροδῖ8: Ὀυΐ ἰθγο 15 ἸοΥϊ ΡΟΣ 
{πο ϑρί γἰΐ οὔ 86 ϑρθαΚΟΡ δ ἐπ ργ βδῖ 95 τὰς ὈΥ 
ἐπ στ πο]ο Ἔχ ροσίοῃοα, οὗ ὃ αυϊοϊκοηΐης δηὰ οἷο- 
γαιϊΐπρς ὑπουρβὴ πιγϑίϊσαὶ Κίηα.᾽" ΜεΥρα. Απά 
18 {κὸ πιᾶπῦοῦ ΟΒΙΑΝΌΞΕ : “ Ηο δου] δ]]|οὸν {Π9 
ἐοίΑ] ΠΡ ΘΒ 05 δηὰ 786] ης οὗὁὨ δΒ᾽5 ἀϊδοοιγδο [0 
νοῦ ῖ οα ἰη πἰτη.᾽" [4718 νίαν 18 ΠΟσΟΒΒΔΓΥ͂ 0 
δοοσουηῖ οὗ ψηδὺ 18 Ββοϊὰ ἐπ γορ. ὅ, {μὲ 1 ἢθ 68 
ἐπίεσργεί, Ἀ6 οδὴ δα ἐγ ποὶ οὨΪΥ Βἰτδ6} , αὶ (ἢ 9 
ὁδπυγοῖ." ΑὙΥΟΕΡ. Ηρα, οὐ {6 ΘΟΒΙίΓΆΡΥ, 
ἑρπονῖης {πὸ ἤλοῖ δαὶ δὴγ Ὀθποῆϊξ σου]ὰ 6 ἀ6- 
τιγυθὰ οσοαριίίηρ ὑἱμβτουρ δ ἀἰδυϊμοῦ πη 6} ΖΘ ῃ 66 
οὔ ναοὶ ν88 υἱίογδα, ΒαῪ8, “ {π18 ὙΘΓΒΘ ὈΓΟΥ͂ΘΒ 
μαι [π8 υπάονβίδπαϊηρ γὰ8 ποὺ ἰῃ δΌογβποο, ππὰ 
ἐπαὶ ἐμ βρθαϊοῦ τγδϑ ποῖ ἐπ δὴ δεβίδίϊο ϑίδίο.᾽ 
Βαϊ (9 8 8 ΠΙΘΤΘ δϑδιαπιρίΐου, δραϊπϑὲὶ τ ῃ]σἢ 
τοὶ Ὀ6 ρΡαΐ {86 Γ0]] ον πρὶ ὁουπίον ἐδβίϊ πι ΟῊΥ : 
“Τὸ ρὶ ιν ταἰχι δηὰ ἀϊὰ σοηϊτίδαὶθ ἰο ἰδ Ὀυϊ]ὰ- 
ἵπρρ οἵα πι8π᾿8 οὐγῃ 1{{8 (1 ον. χὶν. 4)η. ΤΒὶβ 
ταν 6 {16 ΟἿΪΥ ΜΨΆΥ ἴῃ νι ϊσ δοῖὴθ παίαΓ 8 
οου]ὰ ὃ0 γουϑοα ουἱ οὗ {6 Δρδίδῃγῃ οὔ πκ' Βοηβυδὶ 
Εἴ. οὐ (6 ἀυ}π 685 οὗ ἃ ἤογπιαὶ γἰΐὰ 8]. ΤῊ δοβί Δ 8 
οὗ δΔἀὐογαιίίοπ τ ϊοῖ βοοπιθὰ ἰὸ 6 σηϑάη688, 
τοὶ ὐ 86 8 τού ΘΒ πθηΐ ὈΠΒΡΘῚ ΚΑΌΪΘ ἰο οη6 γΠῸ 
ἯΔ5Β ὙΘΆΓΥ τὶ (ἢ (80 800 016 αὐλοδίϊοηἰ δ οὗ (86 ἴη- 
ἐ6|19οί, ἰο ψῃοῖ 41} ἔδυ δῦ δὰ ἱηιο]]ἐὁσὶ Ὁ}6 
ψογαβ 6 γὸ ἔγλαραὶ τὶ το Ἰ]Θο( 1008 οΥ̓͂ ΘΟ ΓΟ- 
ΨοΟΓΒΔ] Οἱ Π698 ΟΥ ἴΠ6 δηδονυί 8 οὗὨ ἀουδο. 
(οι. ἃ ρΡαϑβᾶχο οὗὁ τνοπάογίι ροῦν 88 ἰο ἐπ18 
586 οὔ ἐδ αἰ Ὁ Εαν. τίη. “Μογπίηρ Ῥ αἰσὰ,᾽ 
γι Ρ. 78.") 8866 ΞΜμΜι͵1η 8 δίδ. δὲεί. Ῥ. 16681.. “Ραὶ 
8 ἴδ Ρτορῇοϑβιϑθα δάϊβδϑα ἴμ6 ΟὨ ὉΤΟΆ..--- 
Ἐ89 δυιίοϊο θοΐογο ἐκκλησίαν ἴδ ἈΠΠΘΟΘΒΘΟΡΥ. 
Τη6 ΘΙ ΓΟἢ 885 8 σοἰ]οοίΐοη οΥ̓͂ ἰηάἰ νἱἀ}3}6 6 6 ΓΘ 
Ὀγουχῆί ἰοσνασὰ ἰπ οοπίγδδί τὶ 186 ΒρΘαΪκῸΡ 
Βἰπνβοῖῖ, [Νοὲὶ 80 Βονονοῦ ΑἸἤοτὰ. “Τ1μὸ ἀγίϊ- 
616,᾽ 85 ἢθ Β8Υ8, ““ Ὀοΐηρ οὗοι οπἰἐοα, ΨΩ 8 
που ἴῃ ρογογηηχθηὶ 888 δὴ ΘΙ ρΒδίϊα οἷδοα Ὀ6- 
ἴοτο ἰμ6 νου; ποσογαπῖὶν ἰῃ γὸ. δ ἐδ δυίΐο]ὁ6 
ΤΟΆΡΡΘΑΓΒ᾽᾽ 1, --Ἰ δὲ ΒΥ δβδουϊὰ (ἰπὶς (μδὲ 16 γᾶ 
ὮΘΓΘ βοοκίηρ (ὁ 86ὺ δϑἰ40 δ] βροακίηρς στ 
ἰοηβυθ8 88 οα]ουϊαἰθα ἰοὸ Ῥσόύοῖτο ΘΥΥ, ἢ6 ὕτο- 
6ο60668---Ἰ σουἹᾶ τἴμ8ὲ γδῸ 811 βραὶσθ τὴ τ 
Κου Κ068,---Τ 8 τοδὶ Ὀ6 τοραταὰοα 88 ἃ Ποασίγ 
τὶδι δηα ποὺὶ δ ὈΠΉΎΤΟΤΓΠΥ οοπσοββίοη ἰο ἐπ ὅοὁ- 
Υἰπι δῆ, οὐ ὑπ 6 δοογὸ οὗὨ ἐμβοῖν ραγι δι} ΥῸΡ 
ἐπὶθ κ'θ. ΤΕ 18 ὀνϊ θη ἔτοπι {π6 ἤηοὶ {πδὶ ἢ6 
ἔοο8 οἢ δὲ 0566 ἰο δά! 6 ῬΥΓΟΡΈΘΟΥ 88 {μ6 δἰ ΠΡ 
δηὰ ποτίμίον οἰ ἢ] ἢ ἔς Βἰ}}} ἸηοΟΥΘ ΘΑΓΏΘΘΟΪΨ 
ἀθβῖγοα ἐμαὶ ὑπ 6} δβδῃουϊὰ πᾶν δηὰ δχογοῖΐβο.---- 
πὶ σαῖμβοσ ᾿μδῖ γ Ῥυορῃοαϑιϑᾶ.---Ηὸὁ Πογθ 
Ῥ888608 ΟΥ̓ΘΡ ἰηο0 {π6 ἰ6}16 δοῃβίγιοιοη ὙΪῈ ἐν α, 
“« ἐῃἀ οι ἃ βίγοηρον ἱπίοπιίΐου ἰονσατάδ (ἢ 9 
δίχμον οὈ͵οοι" (Οϑἰδη 6). Αοοογάϊηρς ἴο (ἢ 9 
ΘΟΙΠΠ.0ὴ Τοδάϊηρ μείζων γάρ, 707 στεαίεγ, Ὧ6 δάδΒ 
ἃ ΤΌΔΒΟΣ [Ὁ δαὶ [88 ιχδὲ Ὀθ6ῃ βαϊὰ, Βαὶ 1 

ΤΗῈ ΡΙΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΥῚΒ ΤΟ ἘΗῚῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕἙΙ͂, 

μὶϊ βοῖο ζοοὰ ΔΒ ΒΟΥ Υ ψνὸ τοδὰ δέ, δμί. ἱπείθδὰ 
οὔ γαρ, 6 τηυδὲ τορδιὰ μἷτῃ 88 βὶ ΠΙΡῚΥ οοπιϊπυΐη κ 
πἷκ ἀΐϊϑοουγβθο.--- αὶ ξστιθϑῖοσ ἐα 6 δαὶ Ρτο- 
ΡΒθδίθῖΒ πὴ 86 δαὶ δρϑαϊεθὲβ Στ 
[οὩυ98,---Πὸ στοδίμοδθ ἈΦΡῸ ΘΟ Δ᾽5(8 ἢ 0.56- 
] 655, ἀπὰ όπδο δἷδὸ ἱπ ἀἰχηϊγ. ΤΕΐθ δον- 
ἜΥῸΡ 58 αὐδ]᾽Ῥ͵δοά ὉΥ͂ ὑπ6 οχοορίΐοῃ,---Θῳποθρί-- 
ἐκτὸς εἰ μή. ἸἸὯθ μή ἈΘΡΘ δρΡΟδΥΒ ρ]οηδαίῖσ 
(συν. 2: 1 Τῖπι. νυ. 19). [ἘπΠὶ5 τοάαπάδοϊ οσ- 
Ῥγοβδίου διίδοβ ὕροιπα ἐπ δ᾽ οπἀΐπρ οὗ ὑνγο δοη- 
διΡι οἰ οΏ8, ἐκτὸς εἰ δηὰ εἰ μή, ἱπβδίδποοδ οὗ τ δῖος 
ΔΙῸ Τουπὰ 4150 ἰὰ ἐδ οἰδενίσαθ. Ηθῃοθ, δΒοὶ ἃ 
Ηορταίθῃ. ἈΒῸΡ ἰδ, ἃ 60 8 ο.].--Β6 1πῖθοχ- 
Ῥιοῖ.---ΤῊὴο δβυδ)οοί οὗἁἨὨ {6 του 18 πο ΔΏΥ οἵ μοῦ 
Ῥούβου, θὰ [80 Βρϑδ τον Εἰπιβοὶίὶ. πὸ οου]ὰ ὑπ]116 
η ἱνο αἰ οὗἨὨ ϑροδκίηρς στὰ Ἰοηρυδδ δηὰ ἴη- 
ἐορργϑίδίϊου ἴῃ πἰπιβοῖῦ, Βγ ἰ86 Θχογοῖβο οὗ (86 
Ἰδίίον χὶδ ἔον (89 Ῥυγροβα οἵ οάἀϊγίτρ ἢ 6 ὁμαγοΣ, 
Βοραυὶ Ηἰπι8ο] 7 οἢ ἃ ῬᾺ ὙΠ ἷμα ἐμδι Ῥγορῃθβίϑα. 
ἴῃ τοβαγὰ ἰοὸ ἐλ9 συ) ηποίἑγο ὕΌτ πὶ δύο εἰ ΘΟΤΠΡ. 
οπ 6ΒΔΡ. ἰσ. Ἐ1, (γεφροοίμη ἐοπιρτελεμα δ εχ ρεγίεηταε. 
Μογθν). [ΠῸΌΡῸΒ 54 γΥγ85: “ἐδὲὶθ Ῥαβδηρθ ἤΓΟΥ͂ΟΒ 
ἐμπαὺ 189 σσπίθηϊ οὗ (680 ἀϊδοουγβοα ἀοἰἑνοτοὰ 
ἷῃ δὴ πκπονπ, ἰοηρθθ ὙΟΥΘ δα γίπα ; δηὰ 
{πογοίογο ἀϊὰ ηοξ δαμδίβί ἰἢ πιγβίοτίοβ ἰῃ 1ἢ6 Ὀπὰ 
80289 οὗ ἐῃδὲ ἰθΘΓη), ἑ. ε.. ἴῃ οῃἔσπιὴΝ δ ἀδυῖς δα γ- 
ἰπᾷθΒ. Το δΌβομοο οὗ ἴδε οἰ οὗ ἱπίδγρσοι αἰϊοα 
ἄοοβ ποί Ῥγοῦο δαὶ {86 δβρϑακοὺ δ᾽ π8617 πὰ κὐοἢ 
Ο8868 ὙΓ85 ἱρπογδηΐ οὗ δαί Βὸ υἱίεγοά. [ξ ΟὨΪΥ 
Ῥτοτοβ (πὸ Ὠ6 γγὰ8 ποὶ ἱπδρὶ γοὰ ἰο σοχητηι ποδί 8 
ἴῃ δῃοῖμον ἰδηρθαμβο Ἡΐδι 6 μαὰ ἀοὶ]γονοὰ.᾽" 
Τ6 τοδϑοηΐπρ 18 ποΐ σοῃοϊὶιιϑῖνο, [{ 8 σγτουπάοά 
οὐ ἰδ6 δδδουμρίϊου ἐμδὶ 50 Ὀοποῆϊ οδου]ὰ Ὀ6 ἀ6- 
Υἱνοαὰ ἤγοπιὶ ΒΗΥ͂ Οχρογίθποθα {παι σοτὸ ποῖ αἶδ8- 
εἰποῦν ἰμι61}}σ1}}]6 δηὰ δαρϑδῦϊο οὔ Ὀοΐηρ οοτητὴὰ- 
πἰοαίοα πον [9 ΟΥΑΙΠΑΓΥ ἴὈτπι5 οὗ ἰπουρσμξ ππὰ 
Ιδηρυᾶχο. Απὰ ἴτ᾽ ἸΩΑΥ 6 δεκοὰ 1 {δὶ τυ] ἢ 
νγ88 ΒρΟΙΚΘἢ ἴδ (86 πη ονσῃ ἰοηρσυθ γα αἰ. 1 πο 
ἰπι 6 }}1χ 1016 ὑο {86 ΒΡΘΑΪΚΚΟΣ, δῦ ποοὰ γγ88 [ἢ 6 Υ9 
οὔ ἃ βρϑοῖὶαὶ) βἶἶἔ οὗ ᾿Ἰπἰοτρνείαι οι ἰ0 ΘΔ ὉΪ6 Βἴνη ἰσ 
οοπητηππἰοαὶο ἰ0 ἰο (8 6 ΘΟ ἢ ΤΠὸ ὑπάογϑί δπα- 
ἱηρ (νοῦς) ἰΒ (9 Ῥδγϑῆὶ οὐ Ἰδηρυαρο; δπὰ ναὶ 5 
Ῥογϑοῦ υηδογδίοοα Ὠ6 ΒυτοΥ οου]ά υἱὸν. Ὑουϊά 
(5 ποῖ Ὀ6 ἐπ νἱοϊδίϊου οὗ 8 νοὶ] Κπόοσῃ γυϊο, ὁποῦ 
(ο ἱπίγοάυςθ ἃ ἀἰγηἶ γ᾽ ἀΡοΣ {π6 βίαρο 0}]688 186 
οσσα δῖοι γοαυϊγοα 107 ἴ--ὖ ον. 6-11. Βαϊ ον -- 
νυνὶ δέ ἈΘΓΘ 8180 88 ἴῃ χὶϊ!. 78 ἰῃ 86 Ἰορίςδὶ 
86Ώ86, 4. ἀ., “αἷποθ ἰῃ δρϑακίης πὶ ἰομ σι δδ ἐδ 9 
οὐϊβορίϊον οὗ [16 σμανοῖ ἀορ6η 485 δ᾽ ἰοροῖ μον προσ 
{πὸ ἑηϊογρτοίαιοα τ ΐοδ τοὶ] ονγοά, {6 τὶ ποσῦξ 
(ἰδ, -ἰ 1 οοτθ ὑπῖοὸ γοῦ δΒρϑαϊείηρβ υνἱῖ 
το Ό68,---6 0868 Βίτηβο] 88 δὴ ἱἸ]υδεγδιῖοη 
σου ἸΑΥΪῺ  βίσϑαβ ὑροῦ δῖ ρῬουβοπδι εν, [88 
ΟἸγγβ. 7, ἰδ τοι 896 αὐτὸς ἐγώ, 7 πινδοῖ, νσου]ὰ 
δ γοαυϊγοᾶ ; ὁΥ ἰὐ ἰβ κὶ τηοάδ οὗ πάνυ δ᾽ Σἰης 
89 6886 88 8 ἑουπὰ ἰη νυ. 1], 14: χὶϊὶ. 1, 12.-- 
Ὑ88ῖ 68]} Σ Ρῥτοὴϊλ γου,---Τ}8 αποβίϊοι ΒΘΥΘ 
ἤοττηβ [86 τηδί ἢ ρῬΓΟΡΟΒ τίοπ πῃ ΐοἢ (8 ΟἾΘΕ ΠΔΡ- 
ῬΘῚΒ ἴδ {8 61558108) 18 ᾿πιϑδογί δὰ Ὀοίνγοθῃ ὑ86 {ντὸῸ 
Βγροίμοί 68) οἴαυδοβ, (ἢ 6 βοσοηὰ οὗὁὨ νι ϑίο; δίδπ δ 
ἐπ οοῃίγαϑὶ ῖ (ἢ ἰὴ ἄνδί, ΟΡ ἰδ 1ϊ8 ποραιΐνο Ρ8Γ4]}- 
161] (ποί 18 Βυδογαϊπδίθ 80 85 ἴ0 ἰπάϊσδί μουν ἐδ 4 
Βροακῖπς ἱτ ὑοησιιδ8 τηυαὶ (Δ ΚΘ ΟΪλοθ ; ποῦ γοῖ 
ἄοοβ 1ἰ βίδῃὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ Οἴο8ον ἱπίογη αὶ Το δ  οπ 10 
(89 πιδὶῃ Ῥγοροβί"]08).---Ἀ}160 88 Ζ 6881} δρϑεαῖ 
πηῖο γοῦ οἰζδοε ΌΥ͂ τουϑ]δεΐοη,--- Το ἐν. ἐν, 
ΟΥ, ὃν, ἀδηοίοβ δ ἰῇ Μαίί. χἰϊὶ. 8 (ἢ 6 ἤοσττη τ εἰ ἢ 
ιῖ8 ἀϊβοουγδο ταὶσηὶ ἰδ Κα, οὐ (86 ΒΡΉΘΤΟ ἴῃ τὸ ΒΕ] ἢ 
ἰἴι ψουϊὰ πιοΥ6.---Οὐ ὉΡΥ Κηον)]θάᾶβο, οσ ὉΥ 
Ῥιορδοαδυίῃᾷ, οσ ΌΥ ἀοοϊσίῃθ 2--ΤῊὴο, ἴουν 
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ἐδίηρσβ βροοϊδοὰ ταῦ ὍΘ τοΐογγοα Ὀσοὶς ἰὼ ἵνο 
εἰια: ἄγβι, ἰο Ῥγορβϑου, ψβοϑθ ργουῃὰ δβ8πὰ 
ὀοη θη (8 18 γουθἰδιΐοῃ ; δηὰ βϑοοῃαΥ ἴ0 ἀοοιγίῃθ 
ψΠϊσἢὴ ΓΟΒί8 ΡΟΣ Κπονϊοὰβο δηὰ ἔυγηΐθμθ8 108 
ρας: [88 ΗΟΡΟΕ δα Υ8, ἼΠΟΓΘ 6. ποὶ ἔθ, 0 ΟἿ 
νο πιοάθ8 οὗ δἀάτοϑβθ δοηϊοιρ]δίθα ἰῃ ἢ} 18 Ὑ0Γ86. 
Βουθϊδιίϊοη δηα ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ ὈΘίοπς ἰο οὔθ, δῃὰ 
Κοονίθάρο δηὰ ἀοοίγίηθ ἰὸ ἰδ 6 οἱμοσ. Ησθ νψ[0 
τοσοϊνοα γουϑἸ δι ο8, Ῥγ88 8 ῬΓΟΡΒοῖ; δοὸ πῖο δὰ 
(80 νογὰά οἵὗὨ Κηον]οάρο, 88 ἃ ἰθδόογ.᾽" 8.0 |1Κ6- 
Ἡΐδ9 ΟδἸ τίη. ΤΠῖ5 δοββίταοιίοη 18 ἀοτὶγϑὰ ἔγοιι 
Δι:6 8686, δηὰ ποὶ ἤγοτῃ ἐδ 6 ΚΥΘειτ δ. οὗ ἐμ ἰοχὶ. 
ΤΒόγΘ {δ6 ἔοθαν ἰΐοπιδ βίδηὰ οοὔγαάϊπδίθ 85 ἐμβοῦυρη 
ἀἰδεϊηοῦ δηὰ ἱπάθρθαάθην]. Βουοϊδιΐου ἰ8 ἰοὸ ὃ6 
Ὀπάογδίοοα 88 ἴῃ γὙ0Ὑ. 26, 8] δο γ9}]γ}γ (οὐ μοῦ νγΐβο 
ἰη ἰ. 7). [Ιε ϑἰρχηϊῆοβ οσοθδίοπαδὶ αἀἰβοϊοδυγοθ σθ- 
δροοϊϊκ δεν ίηρ ΜϊσὮ ΘΟΏΟΘΙΏΒ ἰδ Κἰχάοῃ 
οἵ αοὐ, οΥ δὴ υῃγοὶ πᾷ οὗ πιγϑίοτῖθθ. ΑΒ νδβδὶ 
6 (8 ἀἰποϊοδοα ἰβ υἱἱϑγοὰ 'π ἰδ διάϑηΐ δηὰ 
Ταρὶ ἀἰβδοοῦγθο οὗ (6 Ῥγορδοὺ, 80, ἐδδί υιϊοὶ 
δὴ οἰ χη ίοποα ἱμα Ἶ Υ δοτ 5 ο᾽ ἔασι που οὐν 
ἰπδί κι ἱπίο αἰνὶπϑ ἐμΐηβμβ, ἰδ Οχργθδδοὰ ἴπ {86 
οδἰλον ἀϊοίϊοη οἴ 6 ᾿Ἰϑϑοῦον, δηὰ 5 ἰθειῃοα ἀοο- 
ἐρῖῆθ. Α8 ΒΕΝΟΕΣΙ, Βαγ9: “ὁ ὈΓΟΡΒΘΟΥ γοϊαίθα ἰο 
Ῥδγιϊ σΌ]ΔΡ Γἀοἰ8, ποὶ γ76}} υπαἀοτγβιοοὰ Ὀθίοτο, ἰοὸ 
Ἰηγδίοτίοδ ἰοὸ Ὀθ ΚΗΟΏ ΟἾΪΥ ὉΥ͂ τουο]διΐου." 
Ῥοοίτῖπο δὰ Κπονίθαμκο δῦ Ὀχουρμὶ ἴγοιῃ {86 
ὀοΒη 00 Βίογ βου 86 οὗ Ὀ6᾽ΊΘΥΟΥΒ, δηα τοῖος ἰ0 οὔ- 
Υἱοῦδ ἐδῖπρ5 ἴῃ ὑμ0 τηαῖοῦ οὗ ΟἿΣ βαϊναι οη.---Ηθ 
ποχὶ ργοσϑϑάβ ἰο ᾿]]υδβίγαὶο 18 ροϊῃὶ ὈΥ ταγίουβ 
δηλ ορίθθ; δηὰ ἤγβί ἔγοιιυ ταυδῖσαὶ ἐπι ΓΙ ἰδ. 
βοιια αἰ ΒΠΘΌΪΕΥ ΘΥΪΒ68 88 ἰ0 6 ῬΣΟΡΟΥ Γϑη ον ς 
οἵ ν]δὶ ο! ] ον, ἐπ σομδοαῦθῃο6 οὗ (Π9 απηδίαῃγΓαὶ 
Ῥοδί(ΐοη οὗὅμως. ϑοιηο [Δ Κθ ὑμὶα 88 θαυϊνδίοηὶ 
ἴο ὁμοίως, ἐπ ἐϊξκὸ ππαηῆόΡ; ὉὈυὶ ἰδΐα πμουἹὰ 0 
Ὠθδυ 4 Ὁ]0 πὰ ὑπηοοθαδῶσυ. Τῃ9 εἰρη δορίίοη, 
πενόγίλείεεε, ψεί ἐὐεπ, σουϊὰ δὲ Ὀοίίογ. Βυὶ 51}}} 
ἦι 16 ααοβίομδἶο τ ΒοῖΒΟΣ ἰὴ6 τογὰ τηδίὩ]}Υ δἵ- 
ἴοοιβ ΟΥ ΙΥΘΒ Ῥγοιηΐποηοθ ἰοτὰ ἄψυ χα, { είεες 
ἐλίπφε, 88 1ἴἰ8 Ῥοβι(ἷοῃ ΔΡΡΘΔΥδ ἴο ἰηάἀϊσαίθ: 80 
ἰδὲ 818 ἀγάπη οὐ ἴῃ [}} πνου]ὰ Ὅο τὰ ἁψυχα 
καίπερ ἄψυχα, ὅμως, “11{9]688 ἱπϑοίχυμηθηίδ, ἐμβου ἢ 
εἶθ, γοὶ αὶνθ βουαπᾶ᾽ (ΤΠ ΠΘΣ); ΟΣ ψ ὨΘΙΠΟΓ ὉΥ͂ 
ξ 186 ἐδὶηρ ἱπίγοἀυσοὰ ἰῃ ῥγοοῦ 15 δοὲ ὋΡ 85 αεὖ- 
δβοϊα εἶν υδιὲὰ δζαϊπηϑὶ 8}} οὐ)ϑοί:ο, φ. ἀ., “956 
ὁδηποί γοὶ παἀογβίδη,, ὁ. 6.., “(815 τηυϑί δ δῃγΥ 
Ῥαὶθ Ὅο οουσοαοα, ὑπαὶ τὸ σδπηοὶ υὑπὰἀογείδη ᾽ 
(46 Ῥει 16) ; ον, νγβϑῖδον, ὈΥ νἰτίαθ οὗ ἃ ἴγδῆβρο- 
δί(ο ἢ Ἡ Β1Ο. ΔΡΡΘΘΔΥΒ 8160 ἴῃ Οἱ]. 111, 1ὅ, δοὰ 
οἰδϑύγβογο ἴῃ ἐπ οἰδϑαὶοβ, ἐμ πογὰ ἰδ ρ]δοοὰ νοὶ, 
ῬἘΠῸ ἰξ ῬΤΟΡΟΣΙΥ ὈΘΙοηρμ5 Ὀδίοτο ἐάν; 8οὸ ἐμαὶ 
411|ὸ σοποδδδῖνθ Ῥγοίδδὶβ ἰ8 ἰογιηθὰ ὉΥ 9 πογὰβ 
Φωνὴν διδόντα, Ἡδῖοι (ΒΘ που]ὰ 89 οαυϊ- 
γαϊδηί ἰ0 καίπερ φωνήν διδόντα. ἼΒο ]Δ5πὶ οοη- 
βιγηοίΐου '8 ἐπ οογγϑοὶ οὩθ, θοϊῃ 6 ΟὨ]Υ ΟὩΘ0 
Ἡ ΒΊΟΝ σΟΥΤΟΒΡΟΒ 8 ἰ0 18:9 080 οὗ Ἰδηρύυδρο, δηὰ ἰοὸ 
ἴδηο οοῦγϑο οὗ [βου ρδ.--- ΒΔ 5 νεϊτδους 6, 
ΔΙΒουκ ἢ γίοϊᾶϊηᾳς δουηᾶ, τγμοῖμοι δυῖο 
ΟΣ ΒδῖΡ, γοὶῖ ἰέ ἴπου ἄο ποῖ---οδροοιΐηρ {80 
ὝΔΡΪΟΙ5 ῬΟΒΙ(Ϊ0η8 οοοσυρίοα ὉΥ ὅμως, μον ἐδ6 
ποτὰ ον οἶδυβο ᾿ἰπαϊ θὰ ὮΥ ἰξ βοτηοίξθβ Ῥγϑοθάθϑ 
διη ἃ νοτηοιΐ τη 68 ΓΟἸ1οννΒ ἐΐ 88 ΒΟΡΟ, ΘοθΡ. Ῥαδϑβον ἰΐ. 
15.177]. ΒΥ δοὶπρξ ναὶ ὅτε ἰὶ δδσνὶθδ δὴ οζωρὶδ- 
δἷδ. ᾿“Ῥδοτο 6 δὴ ἐπίογομποο ἀτατγῃ ἴγοι (ἢ 9 
1655 ἰο ("6 ατεδίος,᾽" φ. ἀ., {{, ἐπάοϑὰ, δυο 8 180 
6826 σι} ᾿ἴ01686 οὈ͵οοῖδ, ΒΟ τη! ἢ ηοτο τουδὶ 
ἐξ Ὅο9 τί! ταθὴ ἴ---κἰῖγο ἃ ἀαεϊποῖίοι ἴο 89 
ἘΟΈΘΕ, ---ἰ ε., ΌῚ νδυΐουϑ αἰδιϊποὶ πιοάπϊαιΐοηδ οὗ 
δεῖ σῃ πὰ Ἰονν, βίγοηρ δηὰ νϑδ}.---ονν 68.811 ἐξ 
᾽Ὅ6 Ἰξοονσῃ! Ὁ 8δὲὶ 16 ρὶροᾶ οἱ δατροὰ ὅ--- 

Το σοΐθγα (0 ἐπ δἰχηϊβοδησο οἵ ἐμαὶ Ἡἰοδ ἴδ 
Ῥίαγθὰ ο5 δαὶ ἰμδιγυπηθηΐ (ΘΟ ΠΡ. ΥΟΥ. 8 8.) : 
ἃ. 6.,) "ἃ ῬΟΓΒΟῚ Μ}1}}, ἱπ (μδί 6880, ποὶ Ὀ6 Δ0]6 ἴ0 
ἀἰδοθσῃ οὐ Ῥϑροϑῖῦθ υπδὶ ἰὰπὸ 8 ρἰαγοὰ. [Τ|}0 
ανίϊο]6 ἰβ 6 τὸ γαροδίϑα ἰο βιοῦν ἐμαὶ ὑπὸ αἰδιϊηοὶ 
᾿πβίδῃοθ Β.Ὸ σοῃιοιηρ αἰ, ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΤῚΪΥ 056 
ἀμπθ οἰΐμοῦ γἱροὰ οὐ ιασροά. ΜΟΥΟΡ στοζασὶ δ 
{818 Ῥδββαβο 88 ἀδοίϊβίνο δραϊπδί {η9 ορἱ πίοι ἐπ δὶ 
πο ἰοῃφᾷοθ υδοὰ ἐπ ἰμὸ αἰἐ ἴῃ αποδίϊοη ο σα αἀἰ8- 
(ἰ ΠΟΥ δνιϊου]αϊθα ἔοτγοίσῃ Ἰδηρυδχοθ, δπὰ ἐμὲ 
πὸ υἱίθγῶμοθ ἴῃ {μὲβ ὁ856 νεᾶ8 8 Θοηυδοὰ 'δύζοι 
οὗ βουπάβ, βοὴ ὧδ ἰδὲ ὑὶομ του Ἱὰ 6 τηδὰθ 
ἐγου κῃ (86 ᾿πδισυτηοπίβ τὶιπουὶ οὈβοσυΐηρ ὑπο ὶν 
ῬΥΟΡΟΣ τροαυϊδίϊοηβΒ. Βαὶ {[ιἷὶ8 ἐδ ῥγοαδίηρς [80 
ΒΏΔΊΟΡΥ ἴ00 ἴδ. Το μοΐηί ζηδὰθ 15 δ΄ ΤΏΡΙῪ πτῖξὰ 
τοΐϑγϑῃσθ ἰο {86 απὶπ 6 }}} αἱ. Ὁ] 688 οὗ (86 (πΐπα8 
Ῥὶαγοά, 668 416 ν 6 }}- Κη ον Δ 8 οὗ (μ6 ἴῃ- 
βιγυιαθηῦ δὰ οὔ ἰδὸ τυδὶσ ὝΟΣΘ ἀφευθώ 
πὸ δυρυπιοηί 18 δοπδνιηεα ΌΥ ΔπΟΙμῸΣ ἐχϑιηρὶθ 
οὗ (δο βᾶο κὶηά, Ἡλι οἢ δοὶβ ἰδ 6 οδδθ ἴῃ ἃ δὲ}}]} 
ΟἰΘΆΡῸΣ ἡ κμί.-- ΕΣ 6140.---ἰ ΤῊς “ΤΟΥ ΒΟΓΥΘΒΟΓ 
8 οἸΐμηδχ, {86 πἰ φὶο " σοῃβτταίης ἐπ Ἰονο1].---ἰ 
πὸ ἵσστηροῖ αἰνθα 6 τπποσδεϊαίῃ βουπᾶ,--- 
Τὸ ἰγυπιροὶ, δο βίγοσξια ἐπ ἐϊ8 0868, δῃἃὰ υππιΐδ- 
ἰδ κα Ὁ]9 ἰπ ἰἰα σμδυδοίοσ, θύθη (δ 8 θαυ ΐ το 8 8 
οονγίδίη ἀοῆηθ πηοὰυϊαίΐ ει το η σἰνίηρ 118 νὰ- 
τίουβ δἰρπαῖθ, {7 ἐξ ἰδ ἰο Ὀ6 Κπονη ἩΒαί 6 Ρ ἐπ 
β'σηδὶ 18 009 [ὉΓ Ὀδι.]0 οὐ ποὶ. ἮΤδι9 δὐ]θοιἷγθ 
“' ὉΠΟΘΣΙΔΙῺ ᾿ἢ ΟΧΡΤΟΒΒ6Β {Π0 Δ {16 518 (0 [8.6 ῥῬχθ- 
Υυἱοῦθ οσρυϑβδίου, “"αἶντο ὁ αἰδιϊποιΐοῃ ἰοὸ (9 
δουπᾶβ.᾽" [δὌεσοπὶ δουπάϑ οὗ {86 δδτηθ ἰγυπιροί 
δυτϊηηοηθὰ Βοΐογ ἰο αἰ δοτοηὶ ἀυιϊΐ68, 056 8δ06- 
οΘΒΒί 0. οὗ ποίθ5 ρίνιηρ ἐπα 5' χ18) ἴον δἰ(αοἷὶς, δῃὰ 
ΔΏΟΓΠΟΣ [ῸΓ σοίγοδί. Ηδηοο ἰδ αποδιϊο].--σ 80 
ΒΏΔΙΪ ῬΙΘΟΡΟΣΤΘ ἰπ)80)7 ἴοσ 180} 6 Ὀδῖ116 1--- 
ΤΏ Δρρἰσαϊΐοη ἰο (ἢ 6 Ῥοΐηί ἰὴ αἰιϑβίϊο μ6 Ὡοχί 
ΡΥοΟσΘΘαΒ ἰο π)81κ0.---ὅ8 ο ἐϊζουν δα γο, ᾿βσοῦ ἢ 
Π9 τοῃΚΌ9,--- 680 ΤΟΓΒ δγ6 Ρυὶ ὅγϑὶ ὈΥ νῶν 
οὗ ΘΙ ΟΡ δδὶβ, 88 οοῃίσδδίδηρ {86 ΟοΥγΐηι δ η8 ἴῃ 
80 ὀχϑχοΐβθ οὗ ἱμοῖν αἰνίπο οὶ τὰ (ἢ 11761685 
(ἴηχδ ποῖ 6 ἢ85 }υδὲ ὈθοΣ βρϑεκίηρ οἵὗ.---} - 
1088 γ0 αἷνο 6 ψοσχᾶ ϑδὲδὺν ἴο Ὀ6 πηᾶδοχ- 
βιοοὰᾶ, ---ΤῊ 8 οαυβο Ὁπαυθβί  ΟὨΘΌΪΥ δίϑπᾶβ οΡ- 
Ροβϑὰ ἰο {μ6 βδοδυμηρίΐοη ἐμ δἰ παν ουϊδία δουπ ὰϑ 
ΔΓΘ ἱπρ]1οὰ ἴῃ ἐδο αἰ, 1 ΓΙῸΣ πο ΟΣ Το Β0ι 
(88 οἢ δοοοιμπὶ οὗἉ ἢ 080 οὗἉ ἐ})6 δότω "“ νογὰ,᾽" 
Ὑ]εἰο ἀθηοίο8 8, γδιϊοῃδὶ, δυιἱσυϊδὶθ υαἱΐουϑησα, 
οΥϑι ἰπουρ ψγὸ ψουἹὰ τ ἶδὰ ἰο ἰΔκο (86 αὐ]  γ- 
ἱπᾷῷ ὀχργϑδββίοῃ ἱπ νἱΐ ἢ 11, ΝῸΓΡ ἰδ 1 ἰανυογοὰ ὮΥ 
18:8 ΟἾΟΣΥ ΟΧΡΣΟΒΒΙΟ “(Ὠχοῦ ἢ {ἰἰὸ ἰομρσαο,᾽᾽ 88 
που ἐπὶ8 τιϑϑπὶ {}π|ὸ δορὶ ΟΥΚ80) Οἵ ΒΡΘΘΟΣ ; 
ἴον ἴῃ ἐπδὶ 6880 ἰξ οι] ΟὨΥῪ ὈῸ υἱοὰ 88 ἱῃ 6ο:- 
ἐγαδί τ ἢ {86 τη δἷ64] ἰῃδίγυτηθηΐθ βροοΐβαα..--- 
Βονν 68}4}} ῖ Ὅ6 ΠΟΤ Βα πα Βροΐσθῃ Ὁ 
ἴοσ γὰ 684}} Ὅ6 (ἐσεσ ϑ ε Β0 ἸομᾺὶ 88 γ8 ΒΡΕΔΧ) 
ἃ δροαϊείπ κα ἰπῖο 189 αἱτ.---εἰς ἀέρα λαλοῦν- 
Τες; 86 ΡΒΓΣΩδ0 ἀθποίθθ ἐπ ὉΔ6]688}688 οὗ 85 
ὑπ πὲ 6} 1Ὁ}9 ἀἰδοουγθο. [0 αἷἱο8 ΔΊΥΔΥ ἰηἰο (9 
ΔΙΙΏΟΒΡΒΟΣΘ, ΤΟδ οί Βοὺ {86 τοϊμὰ οὗ ἐμ6 ὮΘΆΓΟΥ. 
---.Ηο ποχὶ μῦυδ68 ἢΐ8 σϑῆρο οὗ Δ ΔΊΟΩΥ δ.}}} [δ ν- 
Πμ0Υ, 80 88 (0 ἐποϊιὰθ ἐδὸ τοῦῖουδ δυπδη ᾿δη- 
υοροθ ΟΝ δὴ ἔμ ΠῸ 1οθδη8 οὗ ἰπὲδῃ- 
ΘΟΣΣδ0 ὈΟΘΙ ΘΟ ΙΔ δηὰ 08}, 80 ἸΟΠΩ 85 ἐπο ὲ» 
Τὴ ΔΏΐΪ 8 ποὲ υπάἀογοίοοά.---ῬΘΙΘ ἀγα, ἰἶΐ ταν 
Ὅ6.---εἱ τύχοι, ἃ ΡῬΈΓΘΑΒΘ ΘΟΣΩΙΟΗΥ Του τὴ 1 ἢ 
πΌΙΙΘΥΪΟΔ] ΠΟΏΏΒ, δΔη ἃ ΠΟΥ͂ΟΡ ΤΩΘΔῺΒ 707 ἐχαντερίε; 
ἀν ΟἹΪΥ αἰδίεθ (6 ὩΌΡΩΌΟΡ δὲ Ῥγοδ᾽ μμδιΐοδὶ, ΟΣ 
ἀϑῃοὶθβ ΠΟΥ ΔΙ ἰπ ἐμὸ Τόσο ἀεδηϊίο δἰ δίθ- 
τηθῃΐ.---90 ΣΔΗΥ͂--τοσαῦτα. [“1ὸ νογὰ ΒΟΓΘ 
88 1890 ἔογοο οὗἃ ἀοβηῖνο ὨύσοθοΣ. [{ πιὰ οου]ά 
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νον ανο οοπηίοά ὑπ παπιῦον, Ῥαὺὶ νουϊὰ πᾶν 1 Βροδοί .᾿ βο ἐν ἐμοὶ, ἐπ πεξ, τηυδὶ Ὀ6 σοπδίτυεά 
8οῖ ἰὸ ἀοτὴ βοτὸ: Ὀυϊ δὲ ἸθΆνοθ ἰξ ἱπάοβηϊ δ." ) “ἰἃ ΤᾺΥ ΘΟΥΘΘ,᾿ ΟΣ Ἅϑορογαϊπρ ἰο ΠΥ υάρπιοαι, 
Βενσει,].--ἰση δ οὗ νοϊοϑα πῃ ἴδ} 9 υυοσ]ᾶ, --- ἰ (οοαρ. Ῥαβϑον 1. 2, Ρ. 909.) 
φωνή, υοἱδε, ᾿6τὸ βίη 68 “ ΘΡΘΘΟδ,᾽ ΟΥ̓ “Ἰδηραδκο; γε58. 10-}θ0. ΤΊ οΘοππθϑοίϊου τυ ἐπ|6 ῬΤΟΥΪΟῸΒ 
(8 αἰ8ο ἰπ θα. χὶ. 1,7; δηὰ ἴῃ ἴδ οἶδ3ϑ199 οἷ- [3 γ0γ80 δ ΙΏΟΓΘ ΟΘΟΓΤΘΟΙΥ ἀοἰοττηϊηθα ὈΥ̓ πιδκὶ πῇ 
θη, διὰ γένη φωνῶν ἀοπηοίο8 (86 “ γαγίουβ Ϊἰδ- ἰ6 δοηά[(' 08] οδυδο οΓγ6 χοΐου ἰ0Ὸ δὶ νοῦ 
Βιλχοβ,᾽ οὗ ν ῃϊο ΘΔ ο ἢ Οη6 ΤΌΓΠΙΒ 8 γένος, σέπιι8. ᾿ ῬΟΡΎΘΥΒΘ ἱπ ἰποῖν ἀθδῖτοβ δὰ ον 5 88 οοῦσοδ: 
Ηο (065 ποὶ 080 6 ψογὰ γλῶσσα, ἑοῆσμο, Ὀθοαυδ6 ᾿ ῬΡοηάΐηρ σία 9 τοϊδυίοη δοί ἤοσι πῃ ἰδ ῥγο- 
ἴῃ {πἰ8 νγ 010 ῬΑΥΔΟΓΔΡΙ 18 18 οἴαρὶ ογοα ἰο 46-  γΥἱοῦδβ Υϑγβθ, ΝΏΘΤΟ 1ὑ 88 Βῃοπ (πδὶ ὮΥ τοδδοὺ 
ποῖο ὑμ6 βροσίαὶ σιν τ ΐϊοῖ 8 ὑπᾶοῦ οοηβίἀθγα- οὗ ποῖ υπἀογβίδπαϊης 86 ἰδηκιαζο Βροίκθη, 0η8 
ἰἰοη.-ἀδὴ ἃ ποηδ---οὐ δὲν τοίογϑ ἴο γένη. [{| Δρροαγοὰ ἰο {ῃ6 Οἶμδοσς 88 8 [Ὀγοϊζηον; δυὰ ὉΥ 
ἄοοθ5 ποῖ πῃ ὁὯΟ Ταϊϊοπαὶ ογθϑίισο ;᾿ Ὀυὺ ἐπ τορανάϊηρ {116 ᾿) αποιΐοη Ὑ1ο} [0] 1 ογ8 85 τρίς 
ται γοϊδιοη ἰ8 ΟΧΡΓΟϑϑοα Ὀγν {Π6 αὑτῶν, ο7Γ ἐλόπε, [ {θπὶ ἴο [9 δἀορίϊοη οὗ 8. ΘΟΠΙΡΆΓΥ ΟΟΌΓΒ6,-- 
οὔ 6 66. πιΐσῃ, ΒΟΟΣ, ἰδ ποὶ οτγἰ ζί πδὶ.---- ἰ ὅσγϑὶ, ἰὰ δὴ ἰηἀοβηΐϊίθ ΘΉΡΑΙ ὙΥΑΥ͂ ; ὕγοτω τῇ ἰ6ἢ 
ἐα νι ουϊ δἰρηἰΒοεῖίοι.-- ἄφωνον, ἸἰΟΥΔΙν [ἢ δὲ ομοθ Ῥγοσδθὰβ πῃ γοσ. 138 ἰο ἄγαν {86 ἰῃ- 
δροεοἠέεδ5 (Ἰἰκὸ β'ος ἀβίατος), ἕ. 6., “ “ἰιδουῖ ὑπαὶ  Υ͂ΌΓΘΩ69 ἴῃ χοϊδίΐοη ἰο ὑ80 τηδί(6Γ ἴῃ απ Θα 0}, "ἱΖ., 
ν ἴοι 15 (Π.9 ΘΘ86 } {18] (μὶπρ ἰῃ βρϑϑοῖι,᾽ " απδιιϊ θα ᾿ προακίηρ, τὶ ἢ ἰοηραθ8. --- ΕΟ 8160 Υγό .---Τιι ϑ 
ἴον {π6 Ράγροβθο οὗὨ ἐπίο! ἰσὶ δΪΘ δου πἰοαιίοη.᾽ ἰ[ὀχργοδϑίου 18 ϑθὰ 8485 ἴῃ υοῦ. 9: (Π6 “80 ἴῃ- 
“ |ι6 ΑΙροϑῆ]ο ἱπίθπαϑβ 0 ΒΑ Ὺ ἐμδὶ ΟΥ̓ΘΡΥ Ἰδημαδρο  ἀϊσαίοα ἰδαὶ τσ ΘΟΥΓοΒρομὰδ ἰο [86 ΔΗΔΙΟΡΥ͂ 
᾿Δ59 (98 ἀεβηΐία βἰχηπὶοιιίοπ: ἱπδϑηνυσὶ 85 ἰΐ ἰβ ργουϊουϑ ἰηιγοάυσοὰ, δπὰ ἴῸγ (μα γϑϑϑοῦ ἰΐ 
ἀοδίσποὰ ἰο Ὀ6 ἐπ τϑἷοὶθ ΤῸΓ δοπηπιπἰοδίηρ | δίδηὰβ αἱ (116 Ὀοαί ποίη οὗ {μ6 οἶδ ἰο νυ ϊοὶι 
βου." Νπανρεβ. [ΗΌΡΘΟΒ βᾶγβ, “" Το ἰ!- [ἰἰὰ Ὀοϊοηζθ, δ ἔμθτθ. [ὑ 18 88 ἢ 6 παὰ βαϊὰ: 
Ἰαϑιγιτίοη οοπίαἰ θὰ ἴῃ {πὶ8 γὙ6γ86 0058 [0 ῬγΟΥ͂Θ᾽] “ἴῃ {(Π|8 ὙΔΥ͂, 88 γ0 ΔΓΘ ζογοΐ βῃΘτΒ (0 οἷ ΟἴΒο 
ἰδὲ βροικὶπῷς ψχίτὰ ἰορσυθθ γγὰ8 ἰ0 Βροδὶς ἴῃ ἴο- | ἤγοπι ποί ιἱηἀογβίδηἀϊηρς ϑαοῖ Οἱ ΠΟΥ Β ̓Ἰδησιδᾷο, 
τοῖρζη ἰδηριαχ55." [ΙΓ ὉΥ ““οτοῖχα ἰδηρύακο8 ᾽᾽  δῃά πο ἰπίογοοῦγθο οδη ἰδἶκο ρἷδοο Ὀοί ποθ γοῦ--- 
ἐδ. πιθδηὶ ἰδηριδζοδ οὗὨ οὐδοῦ σουηίγῖοβ οὐ 16 | 4 οοπάϊιϊοη οὗὨ ἐπ ρα ΟΝ ἷἰβ ΡΔΙΡΘΟΌΪ ττοπρ. 
κἰοῦο, {μη βροίκφῃ, {δ6 Ἰηΐογθησο ἰ8Β ἴοο Ὀτγολά. | οἰς. 80 Μογοῦ. Ῥχγοσοοϑάϊηρ ἔγοπι (8 ἷ8 Σπίθγργε- 
ἴν ϑαρρο3ϑθ8 ὑἱμαῖ πὸ οὐδοῦ ἰδηβιυδρβο νν8 Ῥοβϑι 016, (Αἰἴοὴ οὗἩ ἰΠ6 ψνοτα ὁ’ 80.,᾽ 80.109 ἱπδβϑυί 8 Θοϊοἢ ΟΥὕ 
ΒΆΝ 816} 89 νγοῦθ 6 ἴῃ τοζυθ. [Ἰδηζυδίζο 18 ρογίοι δι “γο,᾽ τηαλκίης ἰδ οἷδιδθ τιθ8ὰ 
6ο01᾽85 γἱϊ, δὰ ποὺ ἃ πιοσπαηΐϊςαὶ σοπίγίγληοθ οὗ « βυσὴ ΒΑΡ ΌΔΥΪΔῊΒ 0 γ8 80 δροαὶς ν ἢ} ἰοηβῖιοα 
τλιῃ, ὙὙ1Υ σουϊά ποῦ ἐδ ϑρίγιυ ἱῃβρίσγο τὔϑθῃ (0 σίζῆουν Ἰαϊογργοιϊης ; δὲ {Π||8 τ οὐ] Ὀς (0 δορ8- 
ἰοῦ ΓΠΟἷΡ ὨΘῪ ΘΧΡΟΓΙ ΘΉ088 ἢ 8 ΠΟῪ δηὰ ““ 668 γαΐθ ΠΠΘΟΟΒΒΆΡΙΪΥ τηϑί6γ8 Ὀοϊοη χης ἰοροίβ ον. 
Βρ6ϑοῖ,᾽ νυ ῖσι, [οι σὶι α80ι} ΟΥ̓ ΠΟΏΘ ΟΥ̓ΒΘΓΒ, τἸγῶἃ8 1 Οἰἴγβ οοῃδβίγιιο (16 οἰϑυϑο “80 8150 γ᾽ 88 88 
ζαὶ γ ϑητ{161 το Ὀ9 σα] θὰ αἸδηρυδροῖῦ Απά ΠΥ | δροάοβὶβ, ἱπιρὶ γίηρς {παῖ 1.16 ΑΡΟΒΙ]6 ταοαπὶ ἰοὸ 
ἦῤ ποῖ ανθ Ὀθοη οὁη6 ἰαἰθηὶ οὔ (πὸ ϑρίγὶν ἰὴ {161 ἤανο (ἢ θη Θη ΓΟ δυοϊά, ππδ κί ΘΑ Οἢ ΟἴΠΕΣΡ 88 
Ῥτιοϊαοίίοη οὔ (ἢ 18 6 τ ἰλησαλρο ἰο ΓΒ} ἃ θ᾽ ᾿ θαγτθασίδθθβ. Βαυΐ ἴῃ βυο}βδβ. ἃ οοπϑίιγυοίΐου τοί 
{πὲ 16 (ἷπ.23 ἰδ ΓΘΥΘΑ15 γγχοΓ9 δα “88 ΘΥ6 Βαὰ | ΟἸἹΥ ποιὰ ἐμ θτο 00 πο 8816 Σεϊαίίοη ἴο ἔοτιῃ 
ποὶ βοθῃ, ποῦ οὰν ποᾶγὰ, ποῦ Βαλα θαίογοιὶ ἱπίο (86 φγουπά οὗ 6 ραγδ)οῖ, Ὀὰὶ ἃ σοπίταϑὶ νου]Ἱὰ 
{π6 ποτὶ οὗἩ τὰ λη ἰο οοποορίγο, δηὰ δυο ἱμογο- [ 6 ἰηἰγοάισοά, 6 Βιιουϊά ἴδγὸ ἴο ἰηδοσγί ἰὑλέ 
ἴοτο 48 τοαιϊγοὶ ἰὁὸ ὈΘ ΟΧΡΥΕΒΒΘα ἴῃ ἴοτη8 ὁοῦ- | ἴῃ ἰπουσιῦ ἰο πῃ ϊοῖ (86 “480 διιοι]ὰ τοί. 
γοϑροπάϊησ Τὸ υπογβίαπὰ (680 “Του σι165᾽᾽ ᾿ ΒΟΠΊΘΠΟΥ πίον (ἢ 8. 8 βῃ10}.---ο ἱη οτάοσ ἰο δυοὶϊὰ 
ἴο ἀθποίο ἰοτοίβαη ρᾶφδῃ Ἰδηρυαρο5, πιοϑὶ οὗ νοι σοιαΐης ἰαίο ἰδ 6 τοϊαιίοπ οὗἨ Ὀασθατίδμβ, ἰἱ ΜῈ] 
σοῦ Ὀυὺ 0 ἀοῆ]οὰ νϑϑϑοὶβ οὐ ἐπμηρυγ  δηὰ 1 Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰ0 ἐπίτοάθοθ 8η ἐπί ργοίου, 80 δ]80 
ζ4180} 0.) 4 δη.} ἰΔοϊδίγυ, δηὰ υἱ ον ἱπδάοαυδλίο [ Βῃουϊὰ γὺ οπάθαυονς (0 τρϑῖζο γουγβοὶτ ρἰδὶῃ. 
ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ Βρί γἰζ141 ὑγα ἢ, 18 ἐο πιΐβα (ἢ 8 ἱπιροτγὶ , Βαὶ ψΒΟΓΟ ἰδ 86 ὨΘΟοββίν οὗ δυοῖν 8 δι δια 1οα, 
οὗ {8 τοπιλν καῦὺϊθ ΡΒ ΘΠοΙ ΘΠΟΠΗ]. --- Ετοῦι (Π6 ! 1 Δηοῖ μον Θχρ αππίΐοι οουβ ᾿ἰ86} 7 τ Β ἢ 18 δὺ8- 
ἴδοι {παι ἢοπο οὔ τλ9 ναγίουβ ἰδηρυδροβ οὗ δαγιἢ | ἰαἰποὴ ὈΓγ π9 ΔῃλΙοΩῪ ἱπ τὸν. 97 [ΑἸ οτὰ δηἀ 
Ἰδοϊικοά ὑπ9 σπαγβοίον οὗ ᾿Ἰδηριιαρο, σἱΖ., [16 ρονοῦ [ Β]οοιαβοϊὰ ἰῃ δοοογάδσποο στὰ (9 χτοϑί Τρ Δ) ΟΣ Ὁ 
οὗ οοπιπιιπί σεις ἰΒουρηῖ, π6 κο08 οἱ (0 ἰμίοδν ἱ οὗὁἨἩὨ δΘοπιπιθηίδίογβ ἔγομι ΟἾΣΥΒ. ἱπίογργοί {86 608- 
ὑπαὶ σσίιογο ΟὁΠ6 ΡΟ ΥΒΟΒ Ὑ845 ἱποδραῦὶο οὐὗἩ ὑπάθυ- 3 ποοϊΐοηῃ ΠΊΟΥΘ δἰπρὶγ. ΤΏΘΥ κἶνο οὕτως (δθ 
βίδη ἰῷ δποίπον, (00 ἯγὙἃΔ8 ΤΘΆΒΟΩ (0 Ὀο]ΐονο | Β6η86 ΟΥ̓͂ ἐλέγογε, ἱ. 6.. “ δἴνον (89 [688οη οορυογοὰ 
ἰδαὶ {ΠΟΥ 8ίοοι ἴῃ [Π0 τοϊδίίοη οὗἨὨ ἤονγοίβρτιθσβ ἰο ὉΥ {πὶθ8 δχδιαρὶα,᾽ ΟΥ, “ἴ0 ΒΔΡΡΙΥ (8 (0 ΥΟῸΓΡ 
οδϑοῖι οἱμορ. Τηΐϊ9 πουϊὰ ποὶ 6 ἰηΐεγγοὰ ψθγ6  οαβα, ὙΠΊοα δ88 (ἴθ οἀναπίθρο οὗ δ᾽ πιρ]1ο 17 ].--- 
18:9 ““Βρ566}} ““πἰτπουΐ 5ρ660}}" (ἀφωνος), ἡ. 6., δίῃοα γὃ9 δῖθ πκϑαϊοῖβ οὗ αρὶτἱτ6- -ςζηλωταί 
ἴα 1861} απἰ πιο }} αὶ Ὁ]0, βίποο ἐμ: δρϑδκοῦ ἰπ ἰμἰ8᾿ πνευμάτων, ἱ, 4., ἐ8τα Διάθηι υ ἀεονοίοα ἰο 
9896 οου!ὰ Ὀ9 απ ονβίοοα ὈΥ͂ ἢο ὁη06. ΗΘ τοϊχπὶ | {6 πὶ πὰ δά πιῖτο ὑμϑτα :᾿ 80 {86 οὈὐ͵θοίϊγο ζοηΐ- 
Ὧο Ἰοοκοὰ τἴροῦ 89 οη6 ἀογδηχοᾶ, θυΐ ποὶ κ5 8 ἱ εἶν οἴϊθῃ οοσυῦγβ ἰῃ οἰδββϑίοδὶ πτίϊοσα. “ Οὗ 
[οτοΐχαον. Τὴ ΥΟΡῪ ἴοτοο (δύναμις) οὗ ἐμ 1Δῃ- [ 5ρ᾿ τί 8 18 8 Ὀο]ά οχργοβδβίοη, δνάοριεὰ ἴῃ δοσοῦ- 
ἔακμο, ἰΐβ βϑῆβϑθ, 18 δἰφηαϊβοβησθ, υἱξι, ἰβ Ῥγϑ-  ἀδῆδο ὙΪᾺ 189 ἀἰγ γι ἐν πμὶοι δρροδγεὰ ἴῃ (89 
οἰβοὶν ἐμαὶ ἐπΐης τ ἰοὰ ψψοα]ὰ Ὀ6 ὀχοϊαἀθα ὮΥ ἰ8  ορογαιίοῃβ οὗ {πὸ ϑρὶτίι, Ὑ6 ρυϊποῖρ]ο δὶ ννοσκ 
Ὀοΐης “ νἰιπουὶ Βροθ μ᾽" (ἄφωνος).--- ῬΗΘτοίοσο, ᾿ 15 ἰἰβοὶ βροκθῃ οὗ 88 πιδηϊίο]ϊ ἃ. Αϑ ὉΒι ΑΝ ΌΚΕ 
(1 Ἰκπονν ποῖ ἴδ ἔοτοσ οἵ ἴπ ἰδπιβύδβο, Σ᾿ 5αγ8: “ἰδ ἱπάϊν!ἀυδ] αἰ δ δτὸ ἀοβιρηδίβα 88 
8811} Ὀ9 ἴο ἰπι ᾿μαϊρϑαϊςοῖν α θαι ατίϑῃ,--- ἰ δοϊϊνο ρόνοσθ, οχἰβέϊηρ ἰπάἀθροπά θη! ἴῃ ἐμο89 
Βήρβαρες, (6 δοπηπιοι ἔθγτα ἰο ἀθδὶ ηδίθ θη9 ποί ὁ ] ὁπάοποὰ νὴ (μα. ΟΥ δὲ Μευκπ: “ἡδὺ 
ἀτθοὶς, θη6 ψῆο δίοοᾶά ουἱδίἀθ (δ 8 δρβθτθ οὗἉ (δ  Ὑϑτθ ἴῃ ὑϑδὶ τ ἀἰνοσεὶ (165 οὗὅὨ κἰἔιδ, δῃὰ (ποροίοτθ 
τοῖς ἰδ σαδκο δηᾷ σαϊίατο. Ηδτο ἐΐ 'θ υδϑοὰ ἴῃ πο ΟΠ αἰ ογοπί τοδηϊ οϑίδιϊουθ οὗ ἰλ9 ϑρ᾽τὶϊ, Ἀγθ- 
Ὀδὰ 56π89. Ὀαπὶ δἰ πρὶν ἰ0 ἀθῃοίο 8 βίγϑηβον.-- -δὲὴ ἃ , βοηἰϑὰ ἐποπιβοῖνοθ (9 86 Ῥορυΐεῦ δρρυθβθῃδίοῃ 
πὸ δαὶ βρϑαιζϑῖ ἃ Ὀδιθασίδῃ ἐπὶ 1290.---Α ἴῃ 88 ἀϊνογδί εἶθ οἵ δρίτὶ 8." Ταδὶ Ῥδὺὶ δἰ πιβοὶΐ 
189 ἔοτπιον οἶδιιδθ, τῷ λαλοῦντ εἶδ ἰπ6 ἀδιένο οὔ δοϊμδ!ν Ὀοϊονοὰ ἰῃ 6 Ῥ] γα ἑν οἵὗἁ βρὶτγὶἰ8 (ΗΠ}- 
δυάκαιθηί, τιϑλπίηᾳ,, “ ᾽ῃ {110 Θϑἰ πγδιΐου οὗ Εἰτη ἐμὲ ἰ χοηἴ614) 8 δὶ, τασίδποο Ἡϊΐ χὶὶ, 4, ἴ. ϑοτηθ, 
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ΔΥἰ γα σὶ]ν, ᾿ἰπιῖϊέ (6 ποτὰ ἰο ἀοποίθ δἰ υΡῚῪ (86 
εἴϊι οὗ ἰοηριιοθ, [0 8 6ΓγΘ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἴ0 ὉΘ αἴθ ἢ 
ἴῃ ἰ19 Ὁτοι οδί ΒΒῆ86 85 βίδησϊηβ ὈΥ ΠηΘΙΟΠΥΙΩΥ͂ 
ἴον αρί σὰ μ8 πὰ ΖΘΠΘΓΑ].--ἜΘ ὨΟῪ ΟΠ 68 
ἴον ἴα ἄτϑυ {πιὸ (0 (6 ῥγδοίΐ68] δρρ]οδιΐϊου οὗὨ 
[15 αῦσυπιοπὶ. 76 ἀυίγ δ ὑγροὸθ προῦ {ἢ 6Πὶ 
ἙΟΥΓΟΒΡΟΠβ ἰο ἴδ οὈ͵θοῖ [0ὉΓ ΝΒΪΟὮ δρίγι 8] 
εἰ 'νὅτὸ ρσίνϑη.---ἰοσ [86 ϑᾶϊ Βοαιίοι οὗ ἴ86 
ΟΒυΣΟὮ,---Τῆο οηα ἰο ὈΘ δαἰπηθὰ αἱ ἰδ νυΐ ἔτει 
ὉΥ͂ ΨΑΥ͂ οὗ Θρμαβὶβ. Βαΐ [(Π6 ψΟΓΩΒ ΔΓῸ ποῖ ἴ0 
νο Ἰοϊπρα 5 ΠΡῚΥ πῖι ἐπ [0] οσὶ ρ ᾿προγα ιν, 
-- 8661, ---ῶβ ἱῃοῦρἢ {118 νὰ8 0 Ὀ6 σοῃδίγιιοα ΔὉ- 
Βοϊυΐοῖγ, αηὰ ἰὴ8 ψογὰβ αὐΐον ἰἰἱ,- --ἰβαῖ γ͵θ6 ΤΥ 
ΔΌΟΌΩ ἅ.---νόΓὸ ἴο ὍΘ σοΟὨϑιττιοα 85 ἃ ἅπ8] ο᾽ατι596 
( εγοΥν), α9 ἰβουρὴ ἐπ 6 πιοϑηϊηρ ΓΟ: δἰ γῖγο [ῸΣ 
86 οὐϊδοαιίοπ οὗ (9 ΟἸυτος πῃ οτάοσ ἐμδὲ γ0 
ἸΠΔΥ δΌου α !---ἰον ἰῃ6 γὙοῦῦ ζητεῖν, δεεζ, οδῃ 
Βαγάϊν Ὀ6 πι8ρὰ πίϊπουΐ δὴ οδήοοί, Τὶ" οὈ] οί 
ἰϑ ΓΘΙΒΟΡ ἰο ὍΘ Τουπᾶ ἱπ ἰδ6 τοῦ (0]]οσίης ἰΐ, 
ὙὨ]ΟὮ 15 ἰηἰγοἀυσοα ἴῃ δοοογάδποο ἴ} ἃ ἰδίου 
ἴαχ ὑδῆρὸ ὈΥ͂ ἵνα, ἐλαί, ---- 60 ἰπαὶ γὺ ΤΏΑΥῪ 
δυουσηά,᾽ ον, “5661 ἰο δρουπᾶἃ. ΤΠοη ἔπ ποτίῖα, 
-- ν ἰλὸ εαϊβεαίίοη οὐΥἡῪ ἰλὲ Ολωτοῖ, --α πουϊὰ 
Ὀοϊοης ἰο ἐδοὸ δοῃδὶποὰ ρῆγαβο “βθοὸῖκ ἐδπαὶ 
Υγ8 πιδὺ  Δδοιιπᾶ;,᾽ δηὰ ποί (ὁ ἴμο ἰδίου γου Ὁ οχ- 
οἰαϑῖν θῖν, ΔΙ Βουρ (18 οΘονουδ {6 οἰ οΥ ἰάρα; 
δὶ Ἰοβδί ποῦ 80 ἐμαὶ πρὸς Βδου]ά δ τηλῆο οηιι - 
τδίοηι ἴο εἰς, πὰ (πὰ 56ῆ86 δὶβ, “{πδὲ (6 ὉΪ]698- 
1893 ΟΥ̓́ {[Π6 1} αἸΠΒ ΤΏΔΥ Ὀ6 Ῥουτγοὰ ουΐτοτο απὰ 
ἸΏΟΓΘ ΘΟ ΔΏΓΠΥ ὑροῦ ἴμο ΟΠΓΟὮ ἴον ἰϊα οἀϊῆ- 
οατοη.΄ ---Νοχὶ σοτηθδ 86 ΔρΡΡΙἰσαιΐοη οὗ (18 διη- 
ἀαπιθπα] ῥυϊποὶρ]ο ἰο ἴδ 8 τηδὶίον οὗ βροηκίπρ 
ὙΠῚῊ ΟΠΡῸ 65. -- Ὁ ποτϑίοσθ, ἴδῖ πὰ τ δῖ 
ΒροαςοῖΒ Ὁ ἃ ἴουβῦθ, ῬΥΑΥ ἴμαὶῖ Β6 
ΤΑΥ͂ ἐτιϊοτρστοὶ.---προσευχέσθω, ἵνα διερ- 
μενεύη. [7818 Ῥαδβαρο, β'τηρὶθ δ8 ἰΐ ΒΘ ΙΏΒ, 
45 δλ 5664 πὸ {110 ῬΟΥΡΙΟΣΧΊΕΥ δτηοπρ δοπηπιοη- 
ἰαίοταθ. 6 τηοάθ οὗ ἰπίογργοϊΐης ἰἃ μΔ8 ἃ ἀθ- 
οἰἀφα Ὀοανγίης Ὄροη πὸ ἐΠΘΟΥΥ ἃ ῬΟΓΒΟῚ ΠΙΔΥ͂ 
ἴοσττη ἰπ τοραγὰ ἰοὸ 88 παίαγο οὐ ἰδ “" "ἱῇ οἵ 
ἰοησα65 :᾽ δηά ἰἰ ἱπ ἔπτη ΒῈ5. ὈθΘη ἀοἰογπιϊηοα 
ἸΆΓΡΟΙΥ ὌΥ ἩΠΔίΘΥΟΡ ἰΠΘΟΥΥ͂ 88 ΔΙΤΟΔΑΥ ὈΘΘΏ 
[οτπιθὰ. ἸΤῆθΓΘ ἀΥῸ ὑπ γ60 ῬΑΥΒ οὗ οχρ]αϊηΐηρ ἰἰ. 
1. Το ἰαἶο ἵνα ἱπ 15 ἸΑΧοὺ δθη86, δῃ δΟ ΒΙ ΓΘ 
1Ἀπ6 τοῦ δεερμενεύῃ πἰιῖ ἰὸ δ8. {π6 οὈὐοσὶ οὗὨ 
προσευ χέσϑω, φ. ἀ., “Ἰοὺ ἷτπη γᾶν ἰπλὶ Β6 
ἸΌΔΥ ὈῸ ΔῸ]6 ἰ0 ἰηίογρτγοί,᾽ ἡ 6., ἴοσ (86 οἱ οἵ 
ἱπιογργοϊαιϊίου. ΤὨῖβ 8 (8 9 Β0π56 σίνϑη ἰξ γ 4]] 
1.6 ατοοῖὶς σοτηπιθηΐδίοσθ, δηὰ 18 δΔἀορίοα ὃν τηοϑὲ 
οὗ (π6 πιοάθτῃ ὁη68. Αἰποηρ ἰμ686 ατοί,, ΒοζΖα, 
Ηδκδτλτ., δηθὰ Ἠοάρο. Αἀορίϊης (8 γον, τγϑ ΓΘ 
αἱ ΠἸΘΟΥΓΥ͂ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἐδμαῦ {9 ρϑγβοῦ βροδκίηρς 
ὙΠῊ 4. ἴοηρτιο γ͵ὼ8 ποὺ πΘΟΟΒΒΆΓΙΪΥ οηραροὰ ἴῃ 
ποΥΒΕΙΡ, Ὀὰὶ τγῶβ δα ἀγοαδὶηρ [ἢ}6 ΒΒ) ὉΪΥ : δηὰ 
80 ίο ἱπίου ἰδὲ {μ]8. σἰεξ νγὰ8 ὑδθὰ ποΐ ΟἿΪΥῪ ἴον 
(86 ῬύΓΡΟΒΘΕΒ οὗἁ ῬΓΆΥ͂ΟΥ δηὰ ῥγαΐβο, δαὶ αἷβὸ [ῸΓ 
Ῥοραΐδν αἰβοοῦσθβο. 7:9 οὈ͵θοίΐου ἰο {815 υἱὸν 
6, τδαὐ ἴῃ 86 βυ δϑοαυθπΐ ἀγρυπιθηὶ ἰπ βαρροτί 
οὗ 1μ6 ᾿π͵υποίϊοη ΒΘΤο αἴνϑη, ὑμο δοὶ οὔ ρσγαγίηρ 
ἷβΒ ΒΡΌΚΘΕΙ οΥ̓͂ ΔὈβοϊυίοῖγ; δηὰ βίδπαϊηρ, δλ8 ἐπ 
ποχί γοΥ80 6068, ἰῃ οἷἶοδο Ἰορὶς8) δοπποοίΐου τ τἢ 
1818 ὈΥ͂ Τ68}8 οὗ {π6 “707, γγὸ ΓΘ οοῃδίγαϊποᾶ 
ἴο ἐπίοσργοίς (Π6 Ῥγαγίηρ ΒΡΟΚΟοὴ οὗἉ ἴῃ Ὀοΐἢ γ 868 
ἴα ἐϊβὸ δββπὶθ ΔΌΒΟΪ 6 ΟΥ βΘΠΟΓΑῚ Β6Ώ86, δηὰ (δπαὶ 

5. ΓΓμ]6 ποῦ]ὰ Βαγαάν σοπιροτὲ τὰ ἢ ἐδο ΤΉΘΟΥΥ ἰπαξ ἵνα 
αἴ Ἰδὲ ἴο ἃ ἴωυτ ΟΥὉ 1665 ἀθᾳ166 8, ἰ616 (οτοθ. απὰ 80 
ΒΊοομ]ο] ἃ δυυπυάα! 8 ταῦτα, τοΐογτίηρς ἰο πνευμάτων, ἴδο 
οἴοοΐ οὗ ἔτεα, 4. ἃ. "δοοῖς ἔποπο ἐπίηρα ἴπδὲ γὃ πιδλ 
Ἀοσθο τ πὶ οογγοδρου δ Ὀοϊῖον τι ἐἰ8 τπ8ὸ ἴῃ ἐδ6 ζοὶ- 
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{π6 π8ὸ οὗἩἨ [πὸ σοἾΕ 8 ἷπ (Π6 δοὶ οὗἨἁ ἈῬγάυοῦ. 
Ηδθδοο ἰὲ Μ11} ποὺ ἀο ἰο Ἰ᾿ὲπιῖϊέ 1.6 Ῥσχαγῖπς ἰπ {18 
ὙΘΥΒ6 ἰο ἔδπο ΟὈ]εοοὺ δβροοϊδοα ἴῃ (Π6 ἥὅπαὶ ᾿ννοσὰβ, 
88 ἱπουρε ἐπ 6 Αροβίϊο τηϑδπὲ ὑπαὶ ἐπ 6 ῬΟΒῸι 80 
Ὑ88 ΘΙΡΙοΥγίηρ ἰδ οἱ, βου]ὰ Ῥγηῦ ἱπαὶ ἢθ 
παῖσμὶ ἱπίογρτοὶ. Βα βία 68, ἰΐ δβθθμηοϑ ἃ ρυΓγεὶν 
ΘοΌ Διο δὶ στ δοθίΐου ἱπ να, τ οἴ ἰβ απ δϑι 1 0}- 
ΔΌΪ6 ὙΠΒΟΙΠΟΥ Ὁ ΟΥΟΥ Β88 ἴῃ {πὸ Νοὺῖν Τοβίδπιϑηί. 
(866 πον, Ὁ. ΠῚ. ἃ δ8. 10. 6). 2. Τὸ ἴκκθο 
να ἴῃ ἴδ Β0η86 οὗ ὥστε, 0 ἰλαί, φ. ἅ., “1οὶ Εἶτα 
80 ῬΓΔΥ, (μα 0 ΤΩΔῪ ἰηΐογρτσοῖ,᾽ ἡ. 6., 1οἱ ἶτπα ποῖ 
ῬΓΔΥ͂ ὑη 1688 Β6 68} ἱηίογργοί, ὅ0 ΓΒ οΡ, ΒΟΒΘΗ., 
δηαὰ οἴμοσβ. αὶ (Π6 Ῥτοργι ον οὐ ρἰνίηρς (δὲ8 
ΒΟΏΒΘ ἰ0 ἔνα 158 ΥὙΟΥΥῪ ἀουθία]. ΤῈ ΟὨ]Υ ΜΆΥ͂ 
Ἰοΐϊ υ8 ἰμθὴ 18 8.7 ἰο δοῃδίγυς ἔνα διερμενεύῃ, 
ἰλαΐ ἦδ ταν ἵπίετρτεὶ, 88 ἃ ἤπια] οἰαυβο, [80 Μουον, 
πον, ΑἸέοτά, απὰ οἱ μβ6 78]. Τηΐβ νου]Ἱὰ σῖτα το 
{ὴ6 τ ῃοῖο ἰδ υποίΐοη ἃ τησϑηΐηρ οἵ [18 βογί, 
41 (6 ουαἱμρυϑηῖορ οὗὨ δἰ οι 08 ἰῇ ῬΤΔΥΘΥ 
ΔΏΔ ῬΓδΐδο ἰοὺ {00 ῬΟΓΒΟΝ ὙΠῸ ΒΡΘΆΚΒ ψὶἢ 8 
ἰοηζαθ, τ κθ ἰὰ ἃ Ῥοϊηὶ ἰο δ ἶγ (6 ΟΒΌΓΟΣ 
{ρου ἢ ἐπιογργοίαιου. [Ιἢ οὐδοῦ ψνοτὰβ, “]οὐ 
Ἀπ ῬΤΔΥ, ποὶ ἴπ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰο τηᾶκο 8 αἰ Βρ]αν οὗ δὶ 
εἰδ, θυὶ πίη {Π6 ἱπίοπίϊοη οὐὗὁὨἁ ἱποΓρτοι πρὶ δὲ 
ῬΤΆΥΟΡ.᾽ ΤῆΐΒ, οὗ δουγβο, [ΠΏ }}168 ταὶ (ἢ 6 ῬΟΥΒΟΣ 
ΔἸ] υὐδὰ ἴο ΒΔ8 δ γοδὰγ {μ9 ρὶὺ οὗὨ ΠΥ σοίδι οΏ, 
δΠἃ γογῪ Υἱρδ νυ, ἴοῦ οὐδοῦ γίδθ ἢθ τὰβ ποί δὲ 
ἸΙθοσὶν ἰο δῖον αἰπιβοὶῦ ἰο Ὀ6 Βοαγὰ ἴῃ ΟΒΌζοὶι 
τηροϊϊηρς δὶ 411 (νον. 28).-- -ΤὩο ΤΘΆΒΟΣ ον {}}}8 
ἰπἰυποίίοη ἰδ ποχί ἸΠΟΤΘ ΟἸΘΑΓΙΥ βοὶ ἔοσ ἃ ἴῃ ὑόν. 
14, ογο {Π6 ΑΡοβίϊθ, ΔΖΓΘΟΒΌΪΥ ἰο {116 πἰπί 4]- 
Ῥοραγ ρκίνϑῃ ἰἢ ὙῸΓ. 2, δης 8 ΠΠΟΓΘ {ΠΥ Ἰ ΡΟΝ (ἢ 9 
ἰηνναγὰ σμαγδοίου οὐἵἩ (8 σι, δὰ ἤγοιῃ Ὑπαὶ 118 
ΒΑΥΒ ἤΘΡΟ ἰ 18 οΟἶθατ ἰμαῦὺ (ἢ. Τη6γ0 ΒΡΘΑ ΚΙ ΠΩ ΟΥ 
Ῥταγίης πὶ ἰοηχιιο8 ψ| βου Ἰπ  τργοίηοη 6χ- 
οἸαάρά 4}1] γο]δίοη ἴο {86 οχίθγη δὶ γουϊὰ. δηὰ ἰπ 
{8 δα86, ἰο {(Π6 οσοπρστορηίοη.--ΕΥ ΣΙ σαν 
υὐνὶτἢ ἃ το, Όθ, ΤΥ δρὶτὶϊ τδυα, Ὀυϊ τὰν 
υπ δοταϊαδηδίπρ ἰδ ππέσῃ]. ---- Ηογ [89 
νοῦς ἀρηοίοδ (μα που ν οὗ (Π6 Βο}} Ὁ Ἡ ΒΊΟΝ 
τὋὁὸ αῦο ἰο ἀθε] στὰ (6 οὐἱοῦ νοῦ], [(Πδὲ 
τ ἢ ΣΟΘΔΘΟΏΒ, ΘΟΏΘΟΙΤ 68 πα Ὀεροίβ 86 ἰΒουρμὺ 
(δὲ 18 οοἰποὰ ἰηΐϊο ψογά8] (ΒΕΕΚ, διδί. δεοίθη- 
ἰεῦτε, Ὁ. 49). Τ 8 18 βαϊὰ 1ο Ὀ6 υπύγυ [ἃ] πὶ {μ δὲ 
ἰν ΘΟΠΘΥΒ πὸ Ὀοποῆύ οἢ ΟΙΠΘΓΒ (δοπιρ. ΕΡΉ. νυ. 
11; Τίς, δἰ. 14, Μαίί, χὶὶ, 22). Τὶ ρϑβδβὶνθ 
ἱπιοτργοίδιίοα, “χαρουίθθοθβ πὸ Βαποῆϊ,᾽ ἀοεβ 
ποῖ βαϊῦ 106 σοππροϊΐοη. Α8 (89 ψογὰβ “ΤΥ 
υπδογβίδπαΐηρ,᾽ ΒῸὸ τηυδί 8150 [86 ῬΟΤΒ “ ΤΥ͂ 
βρὶ γι Ὅθ ἱπιίογργοίθα οὗ (παὺ νν ῖοβ Ὁ] Ζθ 
ἴο οὔτ᾽ παίῃσο, δηὰ ποὺ Ὀ6 πα ογβίοοα 8ἃ8 Τη ΘΔ ὨΪπρ; 
86 αρὶγὶῦ οὗ Θοά ἱπ τιο᾽ [88 Ἠοᾶρε]. Οἡ 189 
οἶον βδηά (δ δη 6818 ἩΥΙΓὮ “ΠΥ ΒΡ γ᾽ 068 
ποὲ 411ὁΝν οὗ ΟΟγ ἱπιοσργοίης ἰμ6 ποτὰ νοῦς ἴἰο 
τη 68} δέηδέ, ἰῃαὶ 18, οὗὁ ἰ89 ψογτάθΒ. ΒΕΝΟΞΙ, 88 
δΙγοδαὰγ ρῥτοβοηϊθὰ ἰμ ϑββϑῃ 18 }}}Ὺ δογχϑοὶ ΥὙἱοὺν : 
“Τὴο πνεῦμα, δρύγίί, 15. (10 ῬΟΝΘΥ ΟΥ̓ (116 8Βοι], 
ὙΠ ΘῺ ἴὑ δυο οὶ δυϊῆετε (μα ἨΟΪΥ Ξρἰγ 18 Ορογα- 
ἰἰοπδ: Ὀαὶ [Π0 νοῦς, ὑπαεγείαπαϊηρ, ἴθ [ἢ 6 ῬΟΤΤΟΡ 
οὗἨὨ {86 βου], σ θη ἰὑ ροοθβ δυτοδα, δῃηὰ αοίϑ. ΜῊ 
ΟἿΥ ποίσῃ 0 : 88 8180 Ὑ ΒΘ ἢ 1ὑ δίίοηβ 0 οχί οσπ αὶ 
οὈὐοσὶθ, ἰοὸ οΥΒΟΡ (πίηρβ δηὰ Ῥουβοῃβ. ΑἸ βουρᾺ 
8 ΣΘΘΒΟΏΪΠ ΡΒ ΤΏΑΥ͂ Ὀ6 δοπορΑ]οα.᾽ [76 ἀἰδί'πο- 
Του ἷβ ΠΟΘ ἱβοτοῦρἾΥ αν ὉΥ ὈΕΙΊΤΣΒΟΗ, 
Βιἰδὶ, Ῥενελοϊοσίε, ἵν. ῷ δ. πῃ οχρ᾽ αἰ πίη {μὲ8 
Ῥδβεαρθ 9 ΒΔΥΒ: ““Τ}1ὸ ὀχϑυοΐβο οὗ βο] [-οοῃβοΐοαξ- 
Ὠ668 ἰβ ὮΘΡῸ ΒΌΡΡγοδβοὰ ὮὈγ 89 ἀἰνίπο ἰηδύθῃο9 
ΜΘ ΘΗ ΤΕΙΥ ἴδον σαρίΐνα (8 9 ῬΟΥΒΟΙ ΒΡΘΒΚ- 
ἱῃρ Ὑἱ ἱἢ ΠΕ, ΤῊο {πη κίηρ Ῥονν ον οὗὨ {89 
νοῦς, 85 ἷξε Ὀγΐημθ (οΥ ἔγυΐϊς ἴῃ ποσγὰβ δπὰ 
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βου ιίβ ὑτοδίϊης οί 186] δηὰ οὐἶοσβ νἱιπουί 
ΒΩΥ ΤΟΥΙΠΟΣ Σαἰθγνοπιίΐοῃ, 668868, δηα ἰδ ἀἰνὶηθ 
ἐηθυθηοο ζοο8 οἢ Θχογοϊβδίης 1186] ἱπ ἰὴ ρ Βυδὴ 
ΒΡίιογο οὗ αἰγθοί ζ6 θ᾽; δπὰ ἱπίυϊιοα, δπα οχ- 
Ῥι.θι68 ἰΐβο 17 αἷβὸ ἰῃὰ ἃ Ἰδηριδρο ἐμαὶ ΘΟΣΓΘ8- 
Ῥου8 ἴο {18 ἀϊτϑοίῃθ8β, δπὰ 18 ποὶ ροσυδαρὰ ὈῪ 
1:6 ΠΡ ΕΡΕΙΒΗ, ΒΚ (ν οὗ ς) οὗ 89 ΒρΡΘΑΪΚΟΥ, βῃὰ 18 
ἰμοτοῖίογο υπὶηἰο  σῖῦ]ο ἴο 6 υμάογβίδπήϊης 
Ῥόνῃ οὗ ἰι6 Ἀθασοσβ. Τἷβ Βρθοσο οὗ ἀϊγχοϑοὶ 
δος δπὰ ἱπίυϊίοη ἐπ 9 Αροβί]ο 08118 ἐμ βρὶ γὶν 
πνεῦμα) ἴῃ αἰδιϊποίίοπ ἔγοτι ἐλ υπάογβίδπαϊης 
ἰοῦ ς). [ὁ 8 ἐλ6 πρίν ἰπ {8.0 ΠΒΑΣΤΟΥ͂ΘΣ 8686 
ἰδιϊ συ ϊβιοα ἤσγοτι (86 βρὶνὶὶ ἴῃ 84 νἱὰὰοσ βθῆβο 

(1 ον. νυν. ὃ; τἱϊ. 84; 2 ον. νἱΐ. 1), 88 ἔδεϊης 
δηὰ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΪΥ ΔΒ αἰ ΘΟ ὈΘΟ] ἀϊη ρ--τῷ ΘΟΡῪ 88 
ἦι ογο οὗ 86 αἰνὶπο ΗοΟΙΥ Κρὶγὶ 1). -.ἨηΗΗῆ6 ποχὶ 
Ῥτοσθθὰβ ἰο ἀγδν 88 ἰπίθγθησθ ἴοσ (16 σοχιυ]ϊαί: οἢ 
οὗ (λ6 σοπά ποῖ οὗ {μ6 Οοτἰ μ᾽ δῃ8 ἴῃ {818 τη 6. --- 
ὍνΒαὶ ἴδ ἰα ἰἰ7---ϑοἴλο ΒΌΡΡΙΥ πρακτέον, (0 
δὲ ἄοπε, ΜΈΪΟΝ 18 μηηθοθββοσΥ. [ΗΠ 768}8, 
“δύ 15 86 ῥγδοίϊο8) Θοποϊιδίοι αὐ π ἰ ἢ τ) Ὁ Γ- 
χῖνοῦ ΤὨῖβ δ ρίγεβ ἱπ ψμδὶ 01101ν}8].-Ἱἰ τ }}} 
Ῥταν ἰὼ 80 ΒβΒρὶτὶϊ,---[0π (διὰ τολαϊηρ προσεύξω- 
μαι (βι Ὀὐαποίϊνο ἰμδίθδα οὗ ΙπΔ. ἔμ.) ψ 16} 18 
ΒΙΓΟΏΔΙΥ αἰἰοϑίοα Ὀγ Α. Ὁ. Ε. Ε. 6. δηὰ (μὸ Οοά. 
δίη., ΑΙΕΟΒῸ σϑιλατκβ: ἐμοῦ 5" 1}}6 0890 οΥὨἁ ἐἰδπὸ δυὉ- 
υποίϊνο ἰπ {1}18 88 γΧῈ}]} ἃ8 ἴῃ οὐ ΒΟΥ ΡΪδοθβ ὕτῸ 
ουΐ οὗ ἃ ἰδ ΘΠΟΥ͂ ἱπ ἰλ086 0 ἰγταηβοσὶ θα δβιιηθ 
οὔουν Μ|53. ἰο ρσὶνο δυο δββογίϊουβ 8 βοσίδίογυ, 
ΟΥ ΒΟΣΤΘ ἰπἰουυσοζδαίίυθ 8 ἀθ] θογδίϊνο όσα. 
Μοῦ ο08}18 ῤ ““δολίεολία εδεογωησ.᾽ [Ι᾿ ἰδ 
ποίθ- σοί ὑμαΐ (89 Σπιροντίδης Οοάοχ Κ᾽ παι ῖουϑ 
Βὰ8 ἐδ0 βιυδ) υποίϊνο ἔογτα ότο, τ 116 πὰ (89 ποχί 
οἴδυϑο ἰϊ ἰιΔ8 {89 ἰηαἀϊοδίϊνο ζαίαχο, [π (ἢ 5 Θά 86 γν6 
βιουϊὶ ἰδ ἐϊὸ χοῦ δ8 οοπάἰ ομδ), “1αὲ τὴο 
ΓΑ, οὐ, “171 δὰλ ἰοὸ ῬΥΑΥ͂ ἩΪΐΠΔ τὰῦ Βρὶτὶϊ, 1 τὶ} 
ῬΓΔΥ δἷϑδο ᾿ΪΐῈ ΠΥ υπάογδίαπάϊορ.᾽ 180 Ῥσο- 
ῬΓΙΘΑΥ οὗ (818 19 βθθὴ ἴῃ {9 Ζδοὺ ἐμδὺ ὑσαγίηρς ἴῃ 
ἀ9 βρὶ γι τῦϑϑ ποὶ αἰνγδυβ ορίϊουδὶ νἱὲλ {λὸ ἱπὰϊ- 
Υἱά πὶ, ΠΟΣ ἃ τηϑίίον οὗ γοβοῖνθ, [ἰ οῶπιὸ ὈΥ αἰ, 
πὰ8 (9 ἰπΒρί γαϊΐοη οὗ (9 βρὶ τὶς 0 ἀϊδιχὶ δυϊοὰ 
Ὀπίο 680} 88 Ηθ νου]Ἱὰ : ῬΟγΟ88 ἰ86 τ180 οὗ {86 
υηἀοσβίδηάϊηρ (ν ο ὕ ς), λοι σοπι Ὀϊποα ἰμ ἐ86] 
δοιὰ ἱπιοὶἸΐχοηοο δὰ Μ 11}, 88 υοϊυπίασγ [ἱ 
ΒΘοιη8 ἰο 6 ψ Ί ἐλο ροσχοορίϊου οὗὨ (18 ἔδοὶ ἐμαὶ 
ἌΊΝΕΚ, 0 δἀορίϑ {9 ἔαΐυΓ6 ἴΌτχΩ, ΒΥ: “818 
ΒΘηΐΘΠ06 ΟΧΡΓΟΒ865 ποὺ 8 Γοϑοϊυἰΐου, αὶ 8, ΟὨγ θ8- 
ἰδ πιλχίτῃ τ ]οἢ (1186 ὈΘΊαΥοΣ ἱηίοπὰθ ἰο ζ0]- 
1ον. Ἱ-ππαῃᾶ 1 7111 ὑσαν υυϊτ τΓ86 πη ᾶοι- 
αἴ ἄϊηῃς 8180 ;---γ (815 18 πιοδὺ Ρταγίης ΣΙ Β 
{11ὁὸ υ86 οὗ “ἐπ οΥΡργοίδι οι" ὙΠ}16} του] χλδ}κο 
8:0 οοπίθη β οὗ {89 ΡΓΑΥΘΡ ἐπί 6] 111 Ὁ}]9 ἐοὸ οἴ ΒΟΧΒ, 
διὰ 5ὸ οαἰγίης. [Ιἐ ν1}} Ὀ6 δαϑὴ ἔγαχ ἰλλ9 Δ 16- 
815 δαὶ (9 ““ υπαογβιβηάϊηκμ᾽᾽ δἰ]υὰἀοὰ ἐἰο 8 ἐμαὶ 
οὔ {19 Ρούβϑοη ργαγίῃς δηα ποῖ ἔπδί οὗ οἰ 6 Υ8,---ἃ 8 
ἀδαυρσὶι (0 ἀδίϊνα σατο ἐμδἰ οὗ ἰΐλ6 σοιιοίο οὔ- 
7εαί, φ. ἀ., “ἴο {μ9 υπάργβίδπάϊηρ οὗ οὐ θγβ.᾿---ὦ 
Ὑ}1 αἷηκ τ [09 αρίτὶῖϊ, δηᾶ ΤΣ ΥΥλ]} δἰπ κα 
αὶ [19 πη δοχδῖδῃ ὅϊηρ 8160.---α ῥῬσοοῦ (μδι 
89 ἈῬΓΆΥΟΥ ν᾽ 8 δοσοιορδηλοα τὶ δοηβ δη Βαχρ 
8130 πο 5. Οοϑἰδηάθυ). ““({ὯἸ)ὁὸ βθὸ βαῦϑ το ΖΌΣΙΩΒ 
οὗἨ ΟἸοΒΒο] Αγ -σΡΓΑΥ ΟΣ δπὰ ῥγαΐδβο; 1ὺ τηομπηϊοὰ 
ἰπογοίοτα ἱπίο {1160 ρορίϊς τηοοᾶ ; δηαὰ ἰδογο 88 
ἱωγοϊγοὰ ἴῃ ἰὑ ἐμαὶ νοὶ Σοβο Ὁ]90α τ μὲ 80- 
Ῥαδνοά ἰδίου ἰπ ΟὨ τ βίῃ ΡΟΟΒΥ.᾽ ΝΈΑΚΝΡΕΒ.-- 
Τὴδὲ (686 6 γο 186 τηδίῃ, 1 ποί (86 ΟὨΪΥ ΤΌΣΩ 

1ὴ 19} ὑμ18 αἰ 88 οχογοῖβο, φ ἃ ΥΘΣῪ ΤΆΓΟΙΪΥ, 
ἱ ουϑου, ἱπ ἀἰΒΟοΟΌΓΒ68 ἰο ἰδ 9 ΘλΌΓΟΝ -ΔΒΒΘΙΔΘΙΥ, 18 
ἈΘΥΘ ὈΓΟΙΓΥ οἰ ΘΔ ρσόύθη. Ἠδὰ ἰὲ θδαοὴ οἱ μα Υ- 
ν.δ0, ἃ8 Ποάχο δῃᾷ οἰδιθζβ χροἰηίαὶμ,--δὰ [Ἀ9 
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ῬΘΥΒΟᾺ “ὙΠῸ Βροῖθ τῖϊὰ ἃ ἰοησιο᾽ υπάοτίδκοα 
ἴο δ άγοββ 0 διαΐθμοθ ἰῃ Βῖ8 ὑπ  μ 6 }}} σ᾽ Ὁ]6 Ἰαη- 
ξυδᾷο, ΟὟ ποῖ τΠΟΓΘ ροσιϊποηί ἰο δι} 8 δτρυ- 
χηϑῃὺ ἩΟυ]ἀ 1ὲ ἤν Ὀθθῃ ἰ0 δον ἐπ6 1156]6 85} 688 
διῃα δὐυβυγσάὶίν οὗ βροδκίῃς ἰο ΟἸΘΙΒ ἴῃ οχὰδβ υἢ- 
Κπον, δὴ (0 ᾿πβίϑποο ΟὨΪΥ {86 ὁ084568 οὗ ἈΤΩΥ- 
ἱηῷ Δοὰ δἰηρίης ἴῃ 8 ἰογθίζη ἰοηχυθ. Ηδογο 189 
ΜΟΣὰβ υἱίογοὰ δἰοοίοα (μ6 δυάΐθποθ ΟὨΪΥ ἐπάϊ- 
ΤΘΟΙΪΥ, δηὰ (19 ΒΡΘΘΚΟΣ σαΐρσιὶ ρ]οδα (ἰαὺ [6 μα 
οηραχοὰ νἱῖϊλι αοὰ ; Ὀυΐῤ ἰπ 0 οΟἰβαὲσ σϑϑὸ δ 
που]ὰ ῥχοΐοθββ ἰὸ 6 Θοιμσαι οί ψγμᾶῖ Β9 
οουἱὰ ποῦ ΒῸΡ9 ἰο Πᾶῦθ γοδοΐὶ {89 ΠΟΆΣΟΥ 5 ταἱπὰ 
δὰ πρασί πιοῦν ἱηϊογργοίδιΐοο, Ηδτγο ἰμογο- 
ἴογο νὰ ἰδ)16 ροϊμὺ ὙΒΘΓΟ Βροδκιηρ τὶ ἰοηρυοβ 
νἰϊουν Ἰηἰογργοίδίΐου πουϊὰ ἑοοἢ 6 σι γθτιθ 
οὗ ἐπδρρσορυιδίθ 688, δῃὰ ψῖσα ἴῃ (1.6 6856 Βὺρ- 
Ῥοβοὰ Ῥαχὺϊ πουἹὰ πιοϑὺ ᾿ΠἸκ ον παν δἰ]αάἀοα ἴο. 
ΔΒ ἰο ἰμ9 ἀϊδιϊποίλοη Ὀεινγθθὴ νΟΣΒ ρὶπρ “ἴα 
(890 δρὶτἰ ν᾽" διὰ πουβὶρίηρ “ἴθ (86 Ὁπᾶογ- 
Βίδ πα .᾿ γγὰ ταδί ΒΌΪὰ9 ὈΥ ἰδ9 νἱϑνβ δἰγοδὰγ 
εἴσεη. Το ΤΌΥΠΙΕΣ ἀσοποίοδ ἐπ βίδί 1πίο ν᾿ μοὶ 
{πὸ ΠοῚν ϑρισιι 18 19 Ῥογβοὴ ἐπϑριχοά---ἃ βίδίθ 
ὙΠΟγοΐη Π0 8608 δηὰ ζ86}8 ἐμ 5 τ ΒΙΘΒ 1 18 ᾿τ- 
ῬΟΒΒΙΌ]9 ἔογῦ δἷιλ ἰο υἱἱοσ, ἱπαβιηῦ ἢ 885 ἐμ 867 
ἰγαπβοθηᾶ ἰδ6 Β60Ρ9 οὗ ͵5 υπἀογβίδπαϊης ; δὰ 
Ὑ ΒΊΟΣ Ὀτοαῖὶς οτῖ ἢ πὶ 8 ἰδησυδρο ἰμαΐ {16 δΒρίσὶς 
[ογΏ8, βυϊιοὰ ἰο αἷνο ἰθτὰ πϊοσαηςοο ; δηὰ τ ἱο ἢ 
ΠΟΩΘ σδῃ ὑπαογδβίαπὰ δηα ᾿ἱπίοσρχοίὶ βαῦθ 6 ἴο 
ΠΟΤᾺ ἰἱ 16 σίνγοη,---Ἡ ΠΟΘ Γ 1. δ0 (δ 6 Ροσβοῦ κἷπι- 
5617 ΟΥ̓ ΒοΙη9 ΟἾΠΟΣ 0}6].--- ΤῈ) 6 ΓΟΒοΙ͂ΥΘ οσ ὑτοβϑδοὶ 
ἴῃ γον. 1ὅ, ΒΟ Ῥϑγίδϊκοθ δἱ ἰ86 βδιὴθ ἔϊπια οἵ 
(89 πδίυσο οὗἨἩ δὴ οχμιοχίδιϊοῃ, ἰἱβ ποχὺ δοὺ- 
Τοθογαίθα ὮὉΥ ἃ ΓΤ ίοσομοο ἰὸ ἰδ 6 ἱπάδοοχιαι [δ δὲ 
νοι 0 οσσαϑιοηοά ὈΥ Ρυτγδυΐης {80 Ορροβίίο 
ΘΟ ΓΒ6.---ἘΠ46,---ὀ πεὶ, 707 ἐλέη, ἐη ἰλαί εαεε; 
[ϑ9} ἰ8β (80 πιεδηΐπα ἰμ6 ποχὰ ἰδῖκοϑ Ὀθίογθ 
αυρδίϊοηϑ ἐπι ρ  Υἱπᾷ 8 πθρζαίγο (860 ΒΟΒ. ζ.εχ.}]. 
Ἡάατο {π6 οοηαἀλίλομαὶ οἷἶαιι8θ, τ ἰσο ἢ ἴῃ 186 086 οἵ 
ἐπεὶ 18. ὉΒΌΔΙῚῪ οὐὐἱ 6 (σορ. γ. 10), 15 (ΠΥ 
βίαἰρὰ.---Ἰ το δ8δὶῖ Βανὸ Ὁ]Θ689ᾶ,εῳ----οεὐλο- 
γεῖν, ἴἰο ὀἰεδι, (χ. 10) 18 ΘΕβθῃ 1 8}}Ὺ 116 Βαῖὴθ 88 
εὐχαριστεῖν, ἰο σίυε ἰλαπῖδ, (γ. 17); ΟἿΪΥ ΒΟΙΘ 186 
ἰά68 οὗὨ ΡΥδῖ86 18 ΠΊΟΤΘ Ργοϊαϊποηί.---ἰ σρὲτὲξ,--- 
85 ἴῃ γοῦ. 1δ, Βογοὸ νὶϊὰ (6 οχοϊυδίοη οὗ ι.}6 ὈἘὩ- 
ἀοχβίδηἀϊης. [Ποάρο, ἰο ταδὶ πἰδὶμ 1.18 σοπῃδἰδί- 
ΘΙὨΟΥ͂, ΣπίοΥρτοὶβ (μὶ5 οὗ (μὸ ΗΟΙΥ ϑρ τσὶ τ γο οὗ 
81} ΡΙδοοδ βυοῖι δὴ ἱπίοσρσγοίδιϊοῃ που ΔΡΡΘΑΣ 
Ἰεαβὶ δρργοργίδίθ, δίῃοο ὑἐῃ0 ψνοσχὰ ἰβ δυάδι 
υδ6ἃ (0 ΕΧΡΓΟΒΒ δὴ ΔΌΒΟΓΙΙΠΔΙ σοπαϊἰΐοη].--- ΟὟ 
8.811 ἢὨ6 δο οοουρὶθα ἴδ6 ὑ]δοα οὗ ὃῃ9 
Ριϊναῖο,--τοῦ ἰδιώτου; ΒοΟΙηΘ σομηθηϊδίοχα 
Ἰηἰογρσοῖ {18 ΟΣ 85 ΟΧΡΓ βϑί Ὡς ΒΙΌΡΙΥ δ δῃ- 
{6818 ἰο ἴθι “ὙΏῸ ΒρΡΘΘ ΚΒ τὶῖὰ 8 ἰοησιυθ,᾽ 85 
ἀοῃοίϊης;, ὁὴ6 ἯὙ80ο αἀἰὰ ποί σοπιθ τ ΒΪΏ 1110 ΒΡΒΟΣα 
οὗ {μὲ8 κἰΠι;- -αὐαδϑί 88. ἴῃ οὐ ον ΘΟ μοοίί 018, δ. Φ.. 
0868 ποί 8 Ῥ γϑίοΐδη 18 ἰογηδά δὴ ἐδιώτης, ἑἀϊοί, ἴα 
δομ ραν ίβου 11} Ο6 ὙΠῸ ἰδ: ΟΥ ὁὴ6 ὑπδοᾳυδὶπιοὰ 
αὶ δὶ ἀη σοιραυθου τὰ δὴ ατίϊβί ; ΟΣ ΒῺΥ͂ 
ὉΠ ΚΗΘ ᾿σΠΟΥΔΙῈΒ ὶπ ΘΟ ΡΣ ΐΒο. τὶ δ᾽ θα στοὰ 
Ῥούβοῦῆ. [ἢ πον, ψὐ Μόνον, 6 ἱπίεγργεί {86 
ποζὰ “« ῥΙδοθ᾽" ἰῇ ἃ 1068] Β6η86, ἐλ6η 89 Ῥοσβοι 
πῃ ᾳυσϑίϊοη πνουἹὰ 06 ὁη8 οὗ ἰδ)6 οοηρστορεῖϊος 
ὙΠῸ Βἰ.8 ΔΎ ΠΟΣΘ οχοορὺ ἴῃ [86 βοαΐ οὗ ἴδπὸ 
ΒΡΘΑΚογ. Βυΐ δΆ (890 ῬὮΏΓαβο, “(0 Α]}] (ἢ9 »͵ἷδοθ 
οὗ ἃ ἔγϊοη᾽ (φίλου τόπον ἔχειν) 18 ἃ, ΘΟπηηο ΟΠ6, 
1ς ἷ8. αυοϑύϊοδ]θ Ὑδμοίμον ἰμ6 ἰάοβ οὗἁ Ἰοσδῖιγ 
οἂπ Ὀ6 Μ6]1] ἱπδίϑίθα ὁῦ. Μοσο οογτϑοὶ βῬο σβδῃ8 
νοῦ ϊὰ ἰὺ ὍΘ ἰο ΒΑΥ͂ ἐμδί (μς ψγογσὰ ν88 ὄἽὄχργϑῶβῖτθ 
οὗ 4 ἀἰδιϊποιΐοι αὐἱΐθ δυγγοΩὶ δἱ (89 ἰἰτὴ8, 6- 
ἰνθοη (πὸ δοίῖγθ ΙΩΘΙ Δ ΌΟΣΒ οὗ ἐδο ομυσο τδῸ 
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οηρεχοῦ ἴῃ βροδκίηρ διὰ ὑγαγίηρ, δπὰ ὑπὸ βίϊοπὶ 
τοοὶρίδηϊ ὨΙΘΙΙΌΘΓΒ; δηὰ ὑμδὺ ἰξ ΠΟΥΘ δίϑπάβ [0 Σ 
180 τΒοΐα τυ]ζλυὰθ οὗὁὨ ἰμοθ6 νῶο ἀϊὰ ποὶ ππάογ- 
βιδπὰ 89 ΡΈσβοῦ ὙΒ0 ΜλΜΠ64 βροαϊικίηκ ἰἰἢ ἃ ἰοημα6. 
[80 ΑΝογὰ, βίδηϊου, διὰ Βοὰρο γῇο δά ἀβ, “"1δθ 
οοπίοχὶ Βθον ἰμδὶ δ} ἀο68 ποὶ τοΐϑυ ἰ0 Ἰαυτδθ 
ἦπ Ορ!Ῥοβι(ίοῃ (0 στο ΟΠΊΘΘΣΒ; [ῸΓ (89 οΟἤΘΕΤ8 
ἬΟΤΟ 708 88 ᾿ΙΚοΙγ ἰο Ὀθ ἰδιώται, ὑπ σανγηεα, 88 ἴ0 
18ο Ἰαπρύλρο υδοα 88 οἰ615.,ὔ-- ΒΟΥ 6}8}} Ἀ6 
88ὺ--Τὴο αὐοειΐίου ἱπ }}198 {80 ἱπ ΡΟΘΒῚ ὉΠ Υ οΥ̓͂ 
(8ο ἐπἷπᾳ.--- 9 Α Ππ161,--τὸ ἀμήν; [1890 ἀειϊ- 
οἷο ΘΥΘ ἰβ δροοϊδο δηὰ ρμοϊῃίβ (0 8 ὀυδβίοιη δ Ὺ 
080 οὗ ἐπΠο ποτὰ ἴῃ 89 δυο δὖ ὑπδὶ {ἰτη9]. 
“Απιοπ᾽᾽ 18 ἃ ΗΠ ΘΌΤΟΥ οἀὐοοιίνο, τ οϑηΐης ἐγὼ Οἵ 
7)αἰλ με, διὰ 88 οι ρ] ογοϑα ἴῃ [π δγμδίοκαθ ὉΥ 
ἀμ9 ὙΠ616 ΔΒΒΟΙΔΌΙΥ ἴῃ δοποουί ἰ0 ΟΧΡΓΟδ8 118 Γδ- 
εἰβοδίξο οὗἁ ναὶ 88 βαϊαὰ ὉΥ οὔθ ἰὼ 86 πϑιπο οἵ 
81}, ΟΥ 118 οοηδάοδποο ἴῃ Ὀεΐῃς Βοασὰ ἱ πὲ ἐπίῃ ς 
ΒρΡοΚκοῦ ΜΠ 8 Ῥῦδγοῦ. Τδὸ ἔογυ]δ ἰμὰ8 πϑοὰ 
88 ΘαὨΥΔ]οπὶ ἴ0 “80 ἰοὺ ἰξὲ Ὀ6,᾽ ΟΥ 480 ἰὺ ἰδ." 
[18 ΣΠαϑενδίίοη οὗ [Π6 ἱπιρογίδδλοθ αἰΐδομβϑά ἰο ἱϊ, 
ΠΤΑΝΨΕΥ εἶνοθ {πΠ6 10] ον πη οἰϊαιϊοηδ ἔγοιι (ἢ 9 
ΒδΌΡἷπα: “δ ἯΒΟ ΒΕγ8 Απιοὴ 18 βτοδίον [ἢ ΔῈ ἢ 6 
0 Ὁ] 65668.᾽ (ΒΕ δ οὐ τὶ !!. 8). ἩΏΟΟΥΟΥ Βα υ ἃ 
“Ατοθαι.᾽ ἴο δἴτῃ (Π 0 χαῖδβ οὗ ραν δαΐδθ ρθῆ, δ6- 
«οταϊπρ ἰο 18. χσχνὶ. 2, “ὀρθῇ Υ9 {86 ρχαὺθϑ {μδὲὶ (89 
τἰχίθουβ παἰΐοι, ἱμαΐ τυ ἰσὰ Κοοροία ἢ 9 ΑἸηδῃ, 
ΣΩΔΥ͂ Θπίον 1η᾿ (Ἡ οἰδίοΐη αὐ, 10ς.). ΑὉ ““ Απθη’ ἢ 
ποῖ ν᾽. 6]] σοβε γα γγ88 δὴ “ὍΟΥΡπδῃ Απαθῃ’ ([ἱιὺ- 
ἴοοί αὐ. ἰος.)ὺ.  ΒΟΘΥ͂ΘΥ ΒδῪ8Β δὴ “ΟΥΡΒ δὴ Αταθη’ 
8185 ΟΒΣάγϑῃ 588}} 06 ΟΥ̓ΡΏΘΠΒ; ἩΒΟΘΥ͂ΟΥ ΒΏΒΎΘΓΡΕ 
“Αἰθη᾽ ΒΑΒΟΪΥ ΟΣ ΒΒΟΥΥ, 819 ἀ8 Υ75 8}}4}} Ὀ6 δοσὶ- 
ΕΘα ; ὙΓΠΟΘΥΘΓ ΔΏΒΥΓΟΥΒ ὁ“ ΑἸΩΘΠ᾽ αϊδιϊπουΥ δηὰ 
δι ἸΘηρΡΊ, νἷ8 ἀδ Υ8 888}} 0] σι οηοᾶ (ΒΟΓΒΒΒοίΝ, 
41,1; δομδιίζοι αὐ, ἰο6.). 8 ἱῃ (λ90 θαυ ΟὨ γί 8- 
ἰἶδη Ηἰυτρίο8 1 88 τοβαγ θὰ 88 ἃ τωδυκοά ροϊηὶ 
ἷπ ἐμ βοσυῖοθ; διὰ σι {818 στ 668 ἐπ ζτγεαί δο- 
Ἰοσ  ΕΥ̓ τ Ψ ἈΙΟἢ 7 πδιῖπ ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ 1, δα ἐβοῦ μα 
ἦτ ΟΥΘ ὁπ. 8 Ἰογοὶ τὶ (μ6 ἐμδη καί γΐπ : “ἐδ 6 
Ῥτοδσίαθηϊς Βαυΐϊηρ σίυθη ὑμδηκ8, δὰ ἐμ 6 Ὑ80]6 
Ῥοορὶο Βαυϊηρ βδουϊοά {ΠοῖΣ δρργοῦδαίίοηυ.᾽ Απὰ 
ἐπ Ἰαίος ἰἰπιθ8, (86 ΑἸπθη γΔἅ8 ΟὨ]ΥῪ σοροοϊθαὰ ὁπ66 
ΌΥ ἐμπὸ εουργεοραίίοη, δηὰ αἱ νΔγ8 δύϊου ἐδ χγοδὶ 
ἐπβαπ καρίτίηρ, ἀπὰ ἰἢ} ἃ βῃουΐ ᾿ἴκθ ἃ ρα] οὗ 
τἸυπάογ᾽))].---ὍροΣ ὑπὲ6 γοῦν ᾿Βδηϊζοκί νέης, 
--ἰπὶ τῇ σῇ εὐχαριστία: ἰὰ9 ἐπέ Πότθ 
ἀοῃοίθβ ἱπιιηθαϊδῖθ βεασθοποο. [“ΤῊΥ που]ά 
ΒΟΕΊΩ (0 ὯΘ ΘΙρ δἰΐα, 0 τη κ Ῥτομπιϊηθηΐ ἰὴ9 
ῬΘΟΟΪΙΆΓ ΤΔΠΠΘΥ ἱπ ἩΒΙΘΩ (μ 6 δ Κα Υἱηρ γ88 
Ῥτοβοουπορα Ὀγ [86 ὁ} ὙΠῸ ΒΡΟΚΟ ἱὮ δὴ ΚΗΘ 
ἸοΟΏΚΌΘ, ΟΥ̓ ῬΘΓΒΔΡΒ 8{1}} Ὀοί ον, ἴο ἀἰπέϊη στ βἢ Ὀ6- 
ἐνοση ὑ86 ΡΥΔΥΟΡ οὔοτγοα ὈΥ ποῖ 8 ΡΟ ΚΟΡ βπὰ 
Ἐν τορυ]δν ὑἐμδηκαρῤίνί ρ 6} 88 Ῥσοπουπορὰᾶ 
δὲ ἐμὸ ᾿πδιϊιἱϊοη οὗὨ ἰμ6 βυρ ρον. 1 ἰδ Ἰαϊίον, ἰὲ 
τοῦ ]ά κὸ ἰοὸ βιιονγ ὑπαὶ ννμβαίοΥοΣ ῬΤΑΥ͂ΘΥ ἯὯ85 Οἵ- 
ἔεχοὰ ὃὈγ [πο80 ψ8ο οιπρ! γοἃ ὑπο ῥἾΩ, οὗὨ Ἰοη ρΌΘ4 
διεα ἰπίογρτοὶοα, ἡγγὰϑ ἔοδρου δὰ ἴο ὈΥ͂ ἐ. 9 ΘΟΏΤο- 
ποιΐου 845 οἴογοα αἷβὸ ἰὼ ἐμοῖν ΘΠ 417; οὐ ἐδπδὲ 
186 Αγροβί]θ ἱπίοπᾶδὰ ἰο δϑβόσγὺ ὑἐδαὺ ἐδὶ8 ουρὰὶ ἰο 
ΒῪοῸ ἴδ6 οδδθ διὰ (πδΐὺ ἰῃ ΘΟυθΘαΌΘΏΟΘ ΠῸ 0Π6 
“«Ἰνου]ὰ πίον 8 ῬΥΔΥ͂ΟΡ ἴῃ ῬΓΘΒΟΏο9 Οὗ 186 ΘΟ ΡΥ δ. 
κεαῖκίου σΒῖο ἢ ἔπ οΥ σομ]ὰ ποὺ Ὀ6 τρδὰο ἰο υπὰογ- 
βιδπεὰ δὰ σου] Βοΐ ἰη(6}}} 6 ΠΕ} Τοδροπὰ ἰθ. [ἐ 
28 ὅ΄᾽ ἀποδιΐου ὙΠοΙΒΟΡ τ] ἐμ ἷ8 ὑτϑοοᾶάθηϊ ὈΘΌΓΘ 
Ἐ5 διἰὐποῦπεϊῃ ἢ δἰ πιοδί ἰο δὴ δυϊπον  ϑενὸ ῥυθσορὶ, 
80 }ατξό ἃ ρμογίίοῃ οὗ ἐμὸ Ο τἰβιίδη ὀδυγσὰ ΒαγΘ 
ποῖ ἀοηο ὙΥΟΘΏβ' πῃ ΘΒ ΕἾΥΟΙ͂Υ οι ἰἰη ς 50 ἐτωροτί δηὶ 
4 ν»ετὶ οὕ π6 Ρυ }]1ο βουυ ο9].---ἀπο0 ΒΘ ΠΟΥ Β 
ποῖ Ὑβδαὲῖ ἰδοῦ Ββαγοσῖ 7-- [Μόπ οδηδοὶ δ8- 
δοιτιέ, 0 Εν ἀο ποὶ πυπϑαοχθίδηά, Ὀοσδῦδο 4 5- 

Βοιὶ το 686 ὑπ 9 δϑτιοδίοη οὗὁἨ μ6 σὰ οὗὨ ἐμαὶ 
ἰο ψεὶοβ γ͵ὸ βδϑοηΐὶ. “1ὺ ἴθ ἱπηροββὶ Ὁ19, {Π 6 Γ6- 
ἴογο, ἰο ̓οἷῃ πὰ ῬΓΔΥΘΥΒ υἱϊογοαὰ ἰῇ 8Δὴ ὑπ ΚΠ 
ἰοῦ. Τδὸ Βοπιὶδθ ΘΒ ΌΤΙ ῬΟΥΒδί8 ἰῃ (ἢ 6 186 
οἴ ἐμο 1,.δἰἷπ Ἰδηρυδίο ἱπ ΒΟῸΣ Ρυ Ὁ] 6 Βουυΐοθθ τοὶ 
ΟὨΪΥ ἰὰ ΟΡΡοΒβί Ιου ἰο ἔϊιθ ὙΘΥΎῪ ἰάοωα δηὰ ἱπίθης 
οὗ νοσδεὶρ, θαΐ αἷθ8ο ἰ9ο Ὀχρσοδδ ὑσοιὶ ἱϊΐοι οὗ 
89 ϑογιρίασοβ. ον (Π6 ΥΕΥΥ͂ Τμὶηρ ΒΟΥΘ ῬΓῸ- 
δὶ υἱϊθὰ 16 ὑγαγίῃρ ἴῃ ΡῈ] ς ἴἢ ἃ Ἰδηχιαρο τ ΒΙΟΒ 
(λθ Ῥ60Ρ]9 ἀο ποὲ πάογείδηὰ. [1 18 ἱπα οὰ βαϊὰ 
μαὶ νοτὰδ τδὺ ἰουοῖ (Π 6 [66] 1 5  Ηϊοῖ ἀο ποὶ 
ΘΟΠΥΘΥ ΔΗΥ͂ ἀἰδιϊποὶ ποιΐοηϑ ἰὸ {π0 τὰ, Βυΐ ᾿ 
0 ΟΒΠπΟὶ ΒΑΥ͂ ““ΑἸΩΘη᾽ (ὁ ΒΟ ΜΟΡΩ͂Β, ΒῺΥ 
1800 18} Ἧο Ο8} ἰἴ0 ἃ δυϊ6. δυοἢ ὈΠ]1πὰ, δπιο- 
{1088} ῬΟΓΒΕΙΡ, 1 δίιοῖι ἰἴ ὅδῃ νῸ 64116α, δἰαηα8 δὲ 
ἃ ξτοαὶ ΤΟΙΏΟΥΘ ἴγοιῃ [86 πιο! ]Π σοηΐ βοσγυῖοθ ἀθ- 
τιδηἀοα ὃγ (Π 6 ΑΡοδίϊε,᾽ ἀρβμε Ἐπε Ἀν 1} 8 0}. 
ἐπ δϑκοὰ ἰβ 8.1}} γί ΒΟΥ οχρὶ δὶ πο δπά (δαὶ 
ἰοο ἩΪΒΒ ἃ ΟΠ ΟΘΑΒΙ ΘΟ ἴπ ΤΕΙΈΤΘΠΟΟ [0 106 6 8- 
γδοίορ οὔ ἐδὸ ἐμ δ κερ Υ 8.- ΕῸσΣ ἴδου ἐπ ἀοσδαᾶ 
εἰσουῖ [Π 6 π1ὲ5 ν90]],--ΤΠ καλῶς, κτεοϊὶ, 18 ποῖ 
ἰο ὍΘ ἰδκοῃ ἱγου σά! γ, δαΐϊ 18. ΘΔΥΉ ΘΒ Ἶγ τηρδῆῖ; 
δ 00 Βα γοβαυϑ ὑπὸ δοὶ Δ8 ἰγῈ 80) ΟΡΟΥ ΤΙ ΟῺ οὗ 
(80 αἰ νῖηο Βριτὶῦ. Τὴ ΟἿῪ αἰ Β᾽ ον ἷπ τορατὰ 
ἰο ὧν 18 οχρυδεδοὰ ἷπ (80 ποσί οἶδβο.-- -οπἴ-- 1π- 
βίεδα οἵὗὨ δέ αΒ ἰὴ ϑ δη 1 {Π 6 5]8 0 μέν, γο αγνο ἀλλά, 
ἩΠΙΘΝ ΟΣΡΥΟΒΒΟΒ ἃ ΙΠῸΓῸ ΘΙΏΡΒΔΙΪα ΘΟὨΓΒΒί.--- 
189 οἵδιοι.--ἦ. 4., (6 ῬΤΓΓγΔὶΘ ῬΟΓΕΟῺῚ 1:8. ΒΡΟΚΟΏ 
οὗ, --οὑἰἰα τοὶ οαὲδοά. --- Το (Ὠδηκερινίηρ ποί 
Ὀοΐπρ υπῃδογδβίοοϊ σ8 ΠΟΥΟῚ Ῥχοπιοίο ἀονυοίϊ οι, 
ΟΡ τ (06 δοὺϊ ἴο Θοα : δοιὰ ἰδογΘΌΣο ἰἰ σϑηποῖ 
Ῥτοιρί ἴὸ ἰδ σἱ χη αἰΐογϑηοθ οὗ 86 Απποῃ. ΤῈ 
ἀφοϊαραίξου πιδύ τηϑδᾶθ ἢθ [068 οὕ ἰ0 ΘΟ ΠΥΤΩ ὉΥ 
δὶθ ΟὟΈ ΘΧδΤΩρΪο : δα ἴῃ 80 ἀοΐηρ Πα ἢτβί γϑδορ- 
ὨΪΞ65 ὑπ 6 σου οὗ ἴδο αὐτί ᾽πὶ 186]7, δῃὰ τη ρηὶ- 
ἢεθ ἰδ ὁ ἀἰδεϊη συ δηθὰ οὁπαοντηθη Ὑ]1} ἢ. 
Ιηῃ {8 ὙΑΥ 6 οὐυϊδίθβ 81} σ βοοῃσορ ὁ) 88 [0 
δὲ ον οϑἰἰπδίθ ὁΐ ἰπὸ οἰ, ΟΥ 88 [0 ΔΗΥ͂ ΡΟΓ- 
ΒΟΠΆ] ᾿ΘΑΙΟΌΒΥ ὙΓΠ1ΘΒ τοῖσι 06 ΑὈΡΡοΒοϑα (0 πιοῦθ 
Ηἶπι ἴο Βροδὶς 88 [9 ἀΪα.---Ἶ ΒΔ Οοῦ --Ηο 
ἰθ5 τοπούυμοοθδ 8}} οἷδὶπι ἰὸ πηοτὶΐ 1 γΘΙΌσ ποὺ 
ἰοὸ τὺ 89 18 δθουὶ ἰσ αββοχί οὗ δ΄]. ΤῈθΘ 
ὙΟΓΌ πόνο ἰ8 70] σνοὰ ὮγΥ δὴ οδὈ͵οοίΐγο ο]Δ 080 
ψ ΐ ἢ, δοοογάϊΐηρ ἰο ἐμ 6 οτἱ αὶ Πα] Γοδαϊηρ, Π88 50 
δοηὐαποίϊση ἴο υπϊΐο ἐΐ, 858 8 οὕἵϊε 888 ὁ886 ἴπ (ἢ 
οἰαβαίοθ. “Ταῦ ἷβ ἰο 06 διρρὶϊεὰ. Τη6 γτοδά- 
ἰηκβ ὅτε λαλῶ Βπᾶ λαλῶν ΔΥῸ πιοΙεὶγ αἰ οτοπὶ δἱ- 
ἰοτορί8 ἰο ΟΝ Όστα {86 ἰεχί [0 ρΤΑΙΩΤΩ Δ 108] ΓΌ]68. 
ΤΡ οοπιΐββίοῃ οὔ λαλῶ 'ἰὰ (σά. Α. 18 ἴο Ὀ6 οχρὶ αἱ ποὰ 
οι 10 στουπὰ ἐπδὶ (δ δοΟΡΥἑδὶ (Βουρλῦ 11 πο 668- 
ΒΑΓῪ ἴο οοπίΐπθθ ἰμ9 υδὸ οἵ εὐχαριστῶ ἴῃ [ἢ 9- 
βΒδτὴθ δΌΒοϊα 6 Β6η860 ἐπ τ ΒΊΘΕ ἐἰ βίδ π5 1 γον. 17,. 
[᾿ 8., “1 αἰἱόν ἐμὴ καρ Υὴ α᾽ 1161 845. 11:6 ῬΟΤΒΟᾺ 
ΒἴΌΓΘ Βροκέπ οὖ; δῃὰ ἴῃ (5 ἱπδοροπάθηϊ Β6Π86.- 

ΒοΙὴΘ Θοταποηίδίουβ οοηβίρυθ ἐμβο ποτὰ]. Βυΐ 
17 (ἷ8 δοῦθο δὰ δὴ ἱπίοποά, ἰἢ 9 ΑΡοκί]Ὲ νσου]ὰ 
ποί δάᾶγὸ δἀὰἀοαὰ ἐμβὸ σορὰ ““Θοδ,᾽"--  βρϑαϊς. 
στ ἃ ἴοῆβτισ τόσο 88} γοα Δ]] :--Ἐἰ ἴδ 
ὙΥΟΤΈΩΥ οἷ ποίθ ἐπεὶ, δοοοτάϊηρς [0 [86 ΘΟΥΓΘΟΕ. 
Ῥεδαΐης--- 8 ἰοη ρυθ᾽ Δῃὰ πὸϊ Ἅἰοημυ ο8᾽ ---Ὀο ἢ 
Β6Ρ}6 δηὰ 6 δοΎ ΒοΓο, τ Θὴ 85 ἱπαϊνι ἀυ}}] 18 ΒΡ α 
οἵ 6 ἐεπάσν οι τιῖῖὰ ἐπ 18 αἱ, Βὸ 16 βαϊὰ ἰο βρεδκ 
ΟἿΪΥ Ὑἱϊδ ὁ δἰπρῖο ἰορτιθ. Τῆΐθ Ββονθ (Πδὶ 186 
κἰἴεὶπ φασδείοπ αἰὰ ποὶ δ βτ ν α ΓΔ ΘΟ] Ὺ ΓῸΓΡ προ δ Κ- 
ἰὴ 8 ναυΐουβ Δ βιδίει ΔΒ ΒΌΤΠ.Θ ΒΊΌΡΡΟΝΕ---ποῖ 
οΥο ἷπ ἰδ6 σλϑ οὖα Ῥμῃ}; ἵ᾿ὰαΐ ἐμπδὲ δ Οἢ 059 
δὰ ἷβΒ ον Ἰδηρθορμο ὙΝΐοΒ οοπείἰυἱοὰ Ἀΐπ. 
δρδοία! ν. Ηδλνο τὸ ποῖ ἈδΙῸ δ δ᾽ χηὶβοδηὺ δἰ ηὲ 
ἧπ σοηδιπιαίίοο οὐ {πὸ ἐβοοῦυ ἱμαὶ 186 καἰ 46. 
ποῖά δὰ δον δοπίοσσοα ὈῪ ἐμ6 βρίγι ἰο [65 
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τπουρη 8 απ ἔδοϊ  χ5 ἀγα κοημοα Ὀγ Ηΐβ ἱπδρὶγα- 
τἰοὴ ἴῃ ἤογτϑ ῬΘΟοῦ ΑΓ ἴο (᾿λὸ Ἰηαϊγνι ἄν} ΕἸ. 86], 
ὙΠ 1 ἢ ταῖρι Ὅ6 ἰογτμοα δὲς ἰοηριοῖ Ηοάρχαο, ἰὶ 
τηυδί θῸ ΟὈΒΕΓΥΘΩ͂, υἱλοΥῚῪ ἱζπόγοβ (ἢ6 ΤΟΤΘ δυ- 
{παπιϊσαίοα γθααϊπρ γα, αηὰ ἰδοῖΥ αἀορίβίμθ Υ6- 
οοἰγοα ἰοχὶ ἴῃ ῥτοοῦ οὗ [Π6 {Π ΘΟΥΥ͂ {π8ὶ (Π9 ΒΡ68Κ- 
ἰης ἢ} (ο ριι68 πηθλῃΐ ΒβροακΚὶηρ ἴῃ ἔοτοί χη 18}- 
δυαροβ, ἴθ ἩΔΊΘῊ χοβροοῦ Ῥϑ] δϑβογίβ ἰδί 6 
Βιιγραββοα 411] οἰιοσθ. [[{{ΠπῚ8 ΨΟΓΘ ΓΘΔΙΪΥ 80, ἰΐ 
18 Υ̓ΘΓῪ βίσδηρο μαι ννὸ ἥηά ποὺ 8 ραγίϊοϊθ οὗὨ ουῖ- 
ἄθῃσθ ἴο ῥύουθ ἰδὲ ἢ6 ΤΘΑΙΪΚ υϑοα ΔῺΥ οὗἨ (8686 
Ἰδηρυλροβ ἴῃ Ηἷβ ῥσγοδομβίης ἰουτβ, Ὀὰΐ ΟΥΟΓΥ- 
Ὑ ΠΘΓΘ ΒΘΘΠΙ8 (0 ἤΔΥΘ ΒΡΟΚΟὴ δηὰ τγϊ θη ΟἰΓΒ 6 Υ ἴῃ 
ΑΥΤΔΙΏΔΙΟ ΟΥ̓ Ϊῃ αγοοῖ. Τ} αἱ ΔΡΡΘΔΓΒ ἰ0 Βᾶγο 
δἰοοά ᾿ἷτὰ ἰῇ 0 Βουυΐοο ἱπ ργοοϊαϊ πιῖπρς ἐμ6 6ο8- 
Ρεὶ. ΤΠ 6 Βρόκο τῖνὰ (8686 ΤΩΔΏΥ ἰοηριι68 αἱ ΑἹ], 
1 τυϑὺ ἤανο Ὀσοη δοί ἰο δῃ, Ὀυὺ ἰο αἀοἀ-- 6 Τα 
1ΌΘΥ τόγο 6 Ἰοαϑὲ ποοοβδαῖψ. ΕῸΥ ἰἢ 6 ΑΡοβί]6᾽ 3 
Ρον 6 οὗ βρολκίηρ νι ἃ ΤΟ 506 ΘΟΙΠΡΆΓΟ ἴδ ἀο- 
βογίρύλοη οἵ ἢ18 υἱϑίοηδ δημὰ γουθ]δίϊοη8 ἴῃ 2 Οοσ. 
χὶ!. 1, 21.---Βαῖ---δίονου 1 τ ΑΥ ἀο ἴῃ ργὶναίο--- 
ἰῃ ΟΒΌΣΤΟΒ Ι ὑσχοίοσ ἴο δρϑαὶς ἔνο ψοτσᾶδ-- 
ΤΌΟ “ ἔνθ᾽ βίδῃ 8 ἰγορί ΘΑ} Υ ΤΟΣ “8 ἴον (ΘΟ. 
ἴ8α. χυὶ]. 6; χχχ. 17).-σ 8 ΤΥ πη δοσβίδηᾶ- 
ἰῃρ,---Τὴο. τοοάϊπρ διὰ τοῦ νοός μου ἸλΔῦ ΜΙ 
ΜΟΤΟΡ ὍΘ οΘοῃβί ἀογοά 48 δὴ ἰηἰογρτοίδίλοῃ οὗ [89 
ἸΏΟΓΘ ΒίΓΟΠΕῚΥ αἰἰοδίοα τῶ νοΐ μον. Οπ (6 
ΘΟΠΙΓΘΓΥ (ὦ ἤειία ἀοαπορὰ ἰὶ ἤγοπι γον. 16,---ἰ ἢ 
ογᾶοσ ἴ8δῖὶ 1 στηΐρῃῖϊ ἰϑϑδοῖδ οἴΒΘσα 8150 --- 
κατέχειν, ὙὮΘΩ6Θ ΟΌΓ ΜοΟΤα “4 οαίθο ἴδῃ), Π) 68} 8 
ο ἵπείτιισξ οταῖΐψ, αιὰ βῆονβ Ὑδαδὶ 18 πιϑδηΐί ὈΥ 
“Βροακὶπρς πὶ ἰ86. υπαἀονβίδπαϊηκ,᾽ πὰ τυ μδί 
τοδί σοηίτί δα 68 ἴο δἀϊβοδίίοῃ. -- [85 ἴθ 
του δδηᾶ υυοσχᾶβ ἰῃ ἃ ἴοη βῈ96.---Αα ΒΕΒΒΕΒ 
ΒΆΥ8: "ΤΑίΒοΥ ὨΔ]Γ οὗἉ ἔσῃ, ἰἔ οἵ (86 οαἀϊέτ ης βοσί, 
ὑπ δὴ 8 ὑποιβαπηᾶ ἰἰπι68 ἔθη οὗὨ {}1|6 οἰμβογ.᾽ 

γξεβ. 20-26, ]η νι͵ἱπηΐϊηρς δίγο δ9 ἰηἰροάμοο8 
δὴ οαγποϑὺ δΔαπιοηϊἑΐοη ἴῃ γοΐογθ66 (0 μον Οἢ 
οβιϊπηδίθ οὐ 1π6 κἰἶ οὐὗἁἨ ἑοηχιιο8,---ΒΣ:Θ,᾿ΒΣΘΩ, --- 
δὰ {ποὶν πἰσῃ νδ]υδίΐου οὗ ἃ αἰ δ 8ὸ Βἰϊοὰ ἰο 6χ- 
οἷίο γγϑδαὶ βίου διηθηΐ, Ὀὰΐ γοὺ Β0 ὈΓΟδΙ]688 ΓῸΓΥ 
ἐμ6 σμυγοῖ 848 8 0], 6 ἀθῃοιοθβ 88 ΒΟΠ6- 
ἱίης Πα Ἶ8}}, δΒ 8 τοαυῖ οἵ ἰπιδίατο ἡ ς- 
τηρηΐ ---ὈΘοοΙθ οἱ 11ε116 ΟὨἑἸᾶσχθῃ ἰῃ γχγοὺσ 
ΣΩΪΏἅΒ.- -ταῖὶς φρεσίν, [18 ΟἸἩ]Υ͂ ΟΘΟΘΌΤΤΟΠΟΘ οὗ 
πὸ πογὰ ἴῃ {86 Νονς Τοϑίδιθη}]. φρένες ΤΑΘΒΠ8Β 
ὑπὸ ομίσοίπισε ΟΥ̓ {16 πιϊπά, τἴ.6 ἱπταγὰ πιουθ θη β 
οὗ (Βουρ δ πὰ 160] πρ ἴῃ {π οἷν τποϑὶ ἀϊνογαὶ δὰ 
δβδροοίθβ. Βοχαγάθα δἃ8 8 Ὑδοῖο, 86 πογὰ ἴ8 
ΠΘΑΣ]Υ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟῸΒ Ψἱ (ἢ νοῦς ; ἈΘΩΟΘ φρένας ἔχειν, 
ο λαυε ἱπδίσλί. 6 Ὦθτο ἱπεϊπιδῖθ8 ἰο ἱμθαὶ ἐμαὶ 
ὃγ ὑμοῖν σοπάποί {μ 6 τ ΟΥΘ υἱγίυ 1} βοιἐἰπς 6919 
ἐπὶ βυρϑυῖοῦ ἰπἰ6]]σοῆσο ἴῃ βίο ἢ ΓΠΘΥ͂ 80 του οἢ 
εἸοτίθα, διὰ νοτθ ἀδβοοπάϊης ἰο ἐμ Ἰουϑὶ οὗ 
οὨΣΠ ἀμ οοὰ ; βίποθ {86 0 ψϑγθ ϑβιϊπηαὐϊης ἰμ 6 σοσίὶ 
οὗ 4 ἰδίπρ ποὺ Ὀγ ἰἰ8 οπὰβ δῃηὰ 868, δαὶ ὉΥ 18 
ουΐνσηταὰ βῆον. ΤῈ σὨ]]α ΚΟ βίαιθ θο]οηροά ἰο 
89 Ο τι βϑεϊδη, ΟΠῚΥ ἴῃ δῃοίμο τοβρϑοῖ.--- ΒΟΥ - 
Ὀοὲῖ ἰῃ υυἱοὶςθ τ 6858,---κακίᾳ ἴθ {86 ἀϊτοοὶ ορ- 
Ῥοϑὶίο οὔ Ἰονο, ἐμαὶ ἔοιιηϊαΐη οἵ 8}} χοοὰ ; διὰ ἱπ 
γΘδρϑοαΐ (ο 1 ὈΔΌΘΒ ΤΏΔΥ 6 δοῃμδἰἀοΓοα τηοβί ἱπῃο- 
οοηΐ.--Ὀ6 Ὀ8ΌΘ8,---νυνἨἥπιάζετε ἷβ ἴγομι νήπιος 
ὙΓΠΙΟΝ ἀοηοίο68 ἃ ΠΟΤ ἰπδηςϊο δίαϊο (885 παίδιον, 
δὰ 8 πδρὰ ἰο ἀοποίθ δὰ δάνδποθ Ὅρος ἰδ 8 ὑγο- 
Υἱοῦ ΟΧ ΡΥ βϑίοι “ ΟΠ] άγθη.᾽ ΒύΌΒΟΕΕ οχρ᾽ δἷῃβ 
89 τὴ ο]9 ἰο πιϑδῃ: “πον ποι προ οὗὨ ἐμ ΤΙ οὙᾺ] 
ΘοΟΡΓαρίϊοη ὑπδὲ 18. ἴῃ ἰδ του], ἰο βδὺ ποἰμῖηρ 
οὔ διη ὀσρουϊπιθηΐδ] δοαυδίπίδηοο τῖιἢ ἰι."--αῖ 
ἴὰχ πυπᾶδοτκίδη ἄϊηρ Ὀθοοπὶθ σηδῖατσο.--τέ- 
λείοις ἵ, δ.) [11-Ζτοτηι θ, Ἅ Τὸ ρῥΙδηὺ δῃὰ ὑγο- 

Ῥαζϑίο δῃ ] ἀἸΚὸ ΣὩΠΟΟΘΠ 66 δ τη ΓΙ οὐ ππάογ- 
δίδπαϊηρ ὈοΐὨ 1η οηθ---ἰ 8 18 (η9 ρσύθδαῖ Ῥγοῦϊοπι 
οὗ ΟὨγἰβιϊδηϊγ. (ορ. οπι. χνὶ. 19; δλιαιι. 
σ. 6). ΝΕΑΝΡΕΒ.--θ ἢσχὶ ρρθ4]8 ἰο ἕοτὶρ- 
ἴατο ὈΥ ννν οὗ ἰοδολιὶης ὑοσπ μον [Π6Υ̓ οὐ ρλ τὸ 
τοζᾶγὰ 116 ρ»ὶ οὗ ἰοηρι68.--Ἶπ [16 αν ἰϊ ἰ8 
υυεϊτῖθ,---γέγραπται, [Ἰϊϊ. λας δὲῪἊῥὋῪ}γεη ερτιίεν, 
Βυΐ ᾿ΠΆΒΠλ110}} 8ἃ8Β ὙΠδὶ 588 Ὁ66ὴ ὙΓΣΙΓᾺΘἢ 18. δὺρ- 
Ῥοβεὰ ἰο δυϊὰβ Ῥουτηδῃοη()Υ (16 ΡοΥΙοςοὶ, 18. Β6Υ9 
οααϊναϊοηΐ ἰο [89 ρΡΓοθοηῖ7]. Τ6 ἴθσῖὰ “16 π᾿ 13 
ΒοΓΘ ἴἰο ὉΘ ἰδ ἢ ἴῃ ἃ ὈΓΟΆ(ΔΘΥ Β6Π80 {18} ἴῃ ο η 
χσχ. 84: οι. ἰἰϊ. 19, 8ἃἋ8 ἱποϊυ αἱ 8180 [8.6 τχο- 
Ρἰιθοῖθ8. 718 υϑὸ 18 σγουηἀοα οη {μα ἴδοι μαὶ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ γ88 Ὀπὶ {8} 6 ἀονθὶορπιθπὶ οὗ [86 Τὰ πάδ- 
τη Θ η18] ΥΤαγο]δίϊοη ὈοΙὮ οὗὨ αν δηά οὗὁὨ Ῥγοπιΐβο 
αἴσοη ἰὰ Ῥοηίαίουοῃ.--- Ὁ 11 (τ 6}}} οὗ οἴμοι 
του θα δῃὰ νὴ ἴδ ρα οὗ οἴμοιβ τσὶ} 
ΣΤ αρϑαὶς ἴο τδὲὶβ ῬΘΟΡΙΘ; δῃᾶἃ ποέῖμοσ εὸ 
Ὅ7111 ΤΏΟΘΥ ὨΘΑΣΙΣΘ πο ΣὴΘ δαὲῖδ [89 
Τιοτᾶ.--Ἴ 6 οἰϊδιίοη 18 ἔγοηι ἴβ88. χχυδιὶ 1]; 
Ὀυΐ ἰὸ δοοογὰβ ῥγϑοίβϑο]γ ποῖ μον τὶ} ὑπ 6 ΤΧΧ, 
ΠΟΥ ΜῚ 1 {16 ΟΥΙ ΚΙ ΠΑ] ἰοχί, Τα ΟΥ̓ ῚΠΔ] ραβεα 
8 ἃ 1 γοδίθηης Ρτοπουποοα ὕροὴ ἰδ6 ΟΠ] τοι 
οὗ [βγδοὶ ἴἿῸΓ {μον Ὁ 6] ον ἱηρ δηα σοῃίοιηρίοι8 
ἰγοαίπηοηΐ οὗ σοὐ᾽ Β πιδβδοῆροσβ. ὍΠΟΥ Πδὰ δεκοὰ 
ἀον δι γοἶγ, τ Βοῖμον 1 νὰ8 που ΓΠΘΥ οὐρὶ τὸ 
δθ ἰτραϊοα ᾿ἰκὸ 11{116 ἢ Πάτα ἴῃ 1Π8ὲ ΠΟΥ ἸΕΓΙΘ 
ῬοΓΡοίυΔΙΥ αἰππηοαὰ τὶ} 1᾿π6 ὉΡΟῚ ᾿ἰπο δὰ ὑτὲ- 
σορὶ ἀροὰ Ῥγοοορὶ δἴϊζον (6 ᾿ὉΒῃΐοι πὶ ΜΠ Β 
11.160 οὨΠ]ἄσοη οσο ἰμδιγυοίθα. [πη ΤΟΡῚῪ Θοά 
{πβγοδίθηβ [Βα Ὀδοδῦβο ἐπ 6Υ δὰ ἀεερίϑεά (μ]8 
βἰτηρὶο ἰοδομίηρ, Ηἢθ σψουϊὰ ΠΟΥ ᾿πδίσυσί 
86 πὶ ἱπτουρῃ Ῥογβομβ οὗἩ 8 αἰ οσοηῖΐ Ἰδησυδξο 
δηὰ ογοΐσῃ υἰἱΐογδησο. Τθ ῬΟΥΒΟῚ8 ΠΟΥ πιδοπὶ 
ὝΟΓΘ Οδη{1190 παίϊοηβ ΘΒρΘοΙ}γ (Π6 ΑΒΞΥΣΙΆΠ3, 
ὉΥ ὙὙΒοτὰ ΠΩ ποῦ ἴἰο ὃὈ6 ἰγχοδίοἀ υξβὶ 88 
ΟΠ θα ΡΙ ΠΟΌΒΙΥ 88 ἐδοὸν πδὰ ἰσγοδίεα οι 9 
τά. --- Βαϊ δον δῖὸ ψγὸ ῖ0 υῃἀογειδηὰ τὑ6 
ΔΡΡΙϊσαιΐοη τδάρ ὈΥ {π6 Αροβίϊα ἰο 186 οα80 
ἴῃ Ββαμπὰ ἢ ΜΟΥ, ἴῃ μἷ5 2 ΕΑά., δββυτηθ8 τἰ81 {116 
ΑΡΟΒ'19 Βοσ ἀϊβυοψασγάϑα {118 ἰδίογὶ δὶ δηὰ οπι- 
Ρἱτῖοδὶ 8β6ῆ86 οὗ 6 ψογτὰ ἐτερόγλωσσος, δυὰ 
ΒΡΡΙϊοὰ ἴν ἴο (8086 σῆο Βρδα 1} ἰοη συ 68, δῖ ηο6 
ΠΟΥ͂ ΒΡΔΚ6 αα { ἰμϑν υϑεᾶὰ οἴμοσ ἰοηρυθθ 1888 
ἐμεὶν οσῃ, δηἃ (89 1108 οὗὨἨ ΟΙΒΟΣΒ, 80 {μαι {πεῖν 
αἰ ΟΥΆΠΟΟΒ ΓΟ Βίγϑηρο. Βαϊ (Πὶ8 18 ἃ Ὑ γῪ δὰ- 
ΣατουΒ δϑϑυμηρίΐοη. ἴπ ἷ8 88 ΕΑ, Βα ἰδ κε5 {116 
Ηἰβίογϊ 65 βθῃ86 οὗ 186 οὐ σ΄ ΠΑ] ἐγ ΡΊ ΘΔ Π]Υ, 85 {Ποὺ ]ν 
19 ΡΒ μοι θηοι οὗὨ ἰδ 6 ΑΡοδβί δ᾽ 8 ἐἰτηθ ΜᾺΒ 1ΌΓα- 
βιδάονοὰ ἴῃ 186 ῬΣΟΡ μοι Β Ἰδῆσυδρο :---]. 88 10 
86 δββϑηί) ἔδοῖ, ἰπαὶ ἴῃ Ὀοϊὰ Θα868 “Οἵ ΒῈ 
ἰοπχυο8᾽᾽ ψοσὸ δι ρ]ονοᾶ; 2. 88 ἰο {86 εδοεί, 
δίῃοθ ἴθ ποῖ. Ὁ ἰμϑίδποθ ““ψουϊὰ {Π6 Ρ6ΟΡΪΘ 
ποαν." ΤΊῇθ δμαίοσυ Ὀούνοοι ἰμ0 ἴγ06 πὰ ἰδὲ 8ῃ- 
ἐγ ρὸ ᾽ς Του παρά οα [δ 6 ΟΧΙ ΓΔΟΓα  ΏΔΥΥῪ ῬΒΘΒΟΠπιδ- 
Βοη οἵ (οὐ βροακίηρ ἰο Ηΐβ Ῥ6ο}]6 ἴῃ ἃ ἴοτγεῖζῃ 
ἴοῆσυς---ἰῇονιοσὶν ἴθ ψγὰ8 ἰΒγουρὴ [116 Αβϑυτῖδα 
Ἰδηχυακο; ποῦν 1ὑ ψγα8 ἰβσου ρα 89 αἰδὶ οἵ δροδ].- 
πᾳ ἴῃ ἃ ΠΙΔΠΏΘΙ 80 Ὑδυΐδποθ ΜΙ (86 ΟΓΑΙΠΔΥΥ͂ 
ἰηι6}}} κ᾽ Ὁ16 Ἰαηύλχο. [ΠΌΟΡΘΕΒ ὁ {δ 6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
διηἃ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ΤῸΥ (89 ΡυΤΡΟΒΘ οὗὨ οὈνίδίορ 88 
ἱπέογοποθ ἔπίδὶ ἰο ΗΪβ ἐπ ΘΟΓΥ, Β8γ8: “Ῥδὺ] ἀο68 
ποί αποὶα 9 ρῬᾶββδβθ 88 Βδυΐῃβ ΔΠΥ Ρῥτορἰεῖϊο 
ΤΟΙΈΡΘΏσ6 ἰο (ἢ6 ΘΥθηίβ ἰπ Οογίηι ἢ "᾿-- ΎΒΙΟΒ ὁοτ- 
(δἰ ὩΥ ἰδ μ68 ποί--- ὁ 0} 1688 ἀο068 6 μῖνθ 88 
Δ᾽ Ἰοροτίοδὶ ἱπιογργθίαιίος οὗ 1ΐ ἴῃ ογᾶδσ ἴο πιλῖζϑ 
ἱϊ 4 οοπδοτηπαίίοι οὗ βροδκίης πῖῖὰ ἰοπραοδ. ἢ 
Βυΐ ψἘΥ οὶ ἢ Τ}6 στ 016 ατὶ Π ΟΥ̓ (86 δτρυταεπὲ 
5065 ἰο βίχονν (μὲ Ἀθ 18 θγ βρρϑδ)ίῃς (ο ἐδ δ 
ἴον (86 ΡυγΡΟΒο οὗ δβυδβίιαἰ πίῃς 88 ΟὟ ἀἰβαρρτο- 
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τα, ποί ἱπάορά οὗἩ ἰμς αἱ οὐ ἰοω ρθε, ἴῃ 1056] 7, 
Ῥαΐ δοΥίΔΙΗΪΥ οὗ πεῖν 86 οὗὨ ᾿ὲ ψἱ αὐ ἸίοΤΡΓο- 
ἰαἰΐοῃ ; δηὰ ἢθ 18 εγ ββονίης ἰδ 80 88 (86 Ὺ 6πι- 
Ρἰογοὰ ἐξ {ΠῸΥ ΓΘ Ὑἱγίυ}]γ σασγγίηρς ουὐἱ ἰδδί 
αἰνίηθ ἱπγθαϊθηΐηρ ἴῃ τοϊδιΐυα το (6 οΒυγχοῖ, 
πλὶϊοὴ ττϑ ῬΥΟπουποορά ὑροη ἐμθ Ὁπρο]ονίης 
δὸν8 οἵ οἷά. Τόσο τῦδϑ, ᾿πογοίοτο, σγοαὶ ρογίϊ- 
ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ {818 οἰἴδι 10. ἔσοτῃ {Π}|0 ΒΏΔΊΟΘΥ, {Π 08 
ππποτβίοοά, Ρδὰ] ργοσδοᾶϑ το ἄγαν ᾿ἴ8 συμ] 510} 
ΔΡΡΙΔΌ16 ἰο ἴ0 6450 ἱῃ δδηα. ---Βδὸ ἔδπδῖ --- 
[ὥςτε ΒΟΥνο 5 ἰο σοῃποοῦ ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΟΙΥ (μδὴ ὡς 
ἃ [Ο]] ον, Ἰη ς οαιι8ο τῖϊ ἢ 86 Ργοοοαϊηρ, ΟΧΡΓΘΒ58- 
ἱπξ 8 ονοηῖ, γοϑυϊὶ, σοηβοαῦξηςσθο, ὙΜΠΘίμΟΓ στοαὶ 
ΟΥ Βυρροβοᾶ. [0 δγθ βδονβ ἐμαλΐ {16 [0] ον ης 
οἰδυβο 15 ἰο Ὀ6 δοπϑβίγιι δα ἴῃ ΠΑΓΙΏΟΩΥ Μὰ τ δὶ 
Ργοοράθβ, βηὰ β δὴ ᾿ηΐογομοθ ἤγοπιὶ ἱἰ. ΤὨΪΒ 18 
ἱπροτίδης ἰο ὍὈ6 ΟὈδεογυθα, ἴον ἰὰ 16 ἰπίογργο- 
ἰλ}10}8 σΊΎ η ΟΥ̓͂ γοτ, 22, δοτηπηθηίδίοῦυβ Β6Θ ἰο 
ἢδγο [6}1 δἱ ρογΐδοὶ ἸΙΌΟΥΙΥ ἴο ἀονίαιθ ὕγοτῃ [86 
[αὶν τη 11 σατο οὔἿ 6 ΡτΌΡΠΘΟΥ τιβοα ἰπ ἰμ6 ἀτζυ- 
τηρη ].---ΟὨ ΘΒ 816 ἴΟΥ ἃ δίβ, ποῖ ἴο ὈΘ- 
Ἰίονοσα, Ὀπὶ ἴο υπϑ]έονοσα "σὸν 8 Βίχῃ, 
ἰπ ψῃδὺ δ8δ6η86067 Ηδγο ἱπίογργοίϑιοβ σ͵ΊΟΘΙΥ 
ΥΑΥΥ. δὲ εειίο, δηὰ ΑἸζογ, δηὰ οἰ ΣΥ5 ἰπδὶδὶ 
ἰβδί πὸ θιιρ 515 8 ἰὼ Ὧα Ἰαϊὰά οὐ {μ6 σοτγά, 
δυὰ (πα [π6 πιοαμΐηςς 18 τη οἢ {86 ΒΔΠΙ6 48 1 1 
ΕΓ Οὔ! ἰοα, δηὰ 511}} ΓαΣΈ ΠΡ {πὶ ἰὰ ηοὶ Β66- 
ἴηρ {δὲ8 δοπιπιοδῃηίδίοτβ δυο αἰ ρτοα τ 6}]γ δθοαὶ 
(86. τϑϑηΐηρ)] ΟἸΠΟΥΒ δομβίσαθ ἰδ ἰ0 τἸηθ8ῃ 8 
ἰοκεη ὈῪ ποῦ ποῖ Ὀοϊΐονοτθ, δας ὈΠΌΘΙΙΘΥΘΓΒ 
ΕΓ ἰο Ὀ6 ΤΟΟΟΡηΪΖο, Ηργτο ἐπα σοττοοὶ νἱον 
͵θ δἰπηοα αἱ, Ὀαὺ {π6 ΟΥ̓ΤΟΥ 195 ἰὼ 89 βυδ]οοιἧγο 
ΤΟίοσΘΏΟΘ, 85 ΤΠΟυΡ (Π6 ΡΟΥΒΟῚ 5 βροαδκίηρ Ὑ1Ὲ 
ἰοῦχυο5 6 ΓῸ Ὀγδηδρα ἃ8Β ἘΠΌΘΙ Ιου οσβ. [ἢ {818 
ὅ886 ἰδ γοηϊἶνο του] πανο ὈθΘη δορὰ ἱπϑίοδά 
οὔἴμὸ ἀπῖνο (ἀπέστοις). ΤΠ βαῖῃθ ἰβ ἔγιιθ οἵ 
ἰμδὲ οσρ᾽ δηδίΐοη τ] ἢ τορησὰβ (μ6 “' βἰ χη ̓̓  888 
ῬΕΏΔ] ἰοκοη ; 6Γ6 ἃ τηθαπίην ᾽Β Τοϊβίοἃ ἰπίο 86 
τοχὰ τ Β 16} οαπ Βο]ά ρσοοὰ ΟὨΪΥ 88 ἰΐ βΒίδπ 8 σοη- 
ποοϊοα τ] ΠΟΙ ΘΥΘΓΒ 88 ἃ 8016. [ΠῚ σδπποί 
δ6 τηδ᾽ ηἰδἰ ποά ἴῃ (86 70] τίη οἸαῦβο μΘΤῸ “ἃ 
δ᾽ χη ̓᾿ 15 ἴο Ὀ6 Βιρρ) θα, δηὰ ἰδ νοτὰ 8 υβοᾶ ἴῃ 
σομρποϑοίΐοη 18 “ὁ ΒΘ] ον τα." ΗΌΡΟΒ ΒαγΒ: “ἰ86 
τοοδὲ β8.18}ΓΔ 0 ΟΥΎ ΘΧΡΙαπαιΐοι ἰδ ἰ0 ἰδ κὸ “βἷζη᾽ 
ἴῃ ἴμπ6 ΚΘ ΏΘΓΔ] 86 η86 οὗὨ ΔῊΥ ἱπάϊοαίίοη οὗ {π6 ἀϊ- 
ΤΙΩΘ ῬΓΟΒΘΠΟΘ, “ ΤΟΠΡΊΘΒ ΔΓ 8 πιδηϊεβιδίΐοη οὗ 
Θοά, μανίηρ τοίδγοποο ποὺ ἰο θαι ονοσβ Ὀαΐ [0 
ὈΠΌΘΙ] Ιου οτ8.᾽ "Ὁ Απὰ ὉΥ ἱἰπἰογργοίϊης ἐἰμ6 ποτά 
“ΟΏΡΌ6Β᾽᾽ 88 ἀοποίϊηρ ποί “ἴδ δἰ οὗ ἐοησαθε;᾽ 
Ὀαϊ « Τογεῖ τ ἰδησιδμο8,᾽ 6 ἄγαν ἔγοιῃ (86 ψ μοὶθ 
(λ6 τοθδηϊηρ, “1 δῦ τ ΠΘὴ 8 Ρϑορῖα ἃσὸ ἀϊβουδϑάϊ- 
δὶ, Οοα βοπάπβ {ἢ 6πὶ ἰθδοιογβ Ἡ Βοπὶ ὑπ 6 Υ σϑηποὶ 
απἀογβίιδηᾶ." ΤᾺῖ8 ΔΡρσοδοῦ 8 86 οογγϑοὶ υἱον,. 
Βαιὶ ᾿ΓΌΥ 4 ὉΠΒΟΙ ον ΓΒ’ πὸ 8 ἰο υπάογβίδπα 
ἴδ νοΥ]Ἱά αἱ Ἰασγρο, 1 τνου]ὰ βϑϑῖι 88 1 ἰδ ἰοη- 
ξυ 68, ἱ. 6.,) 86 ἔοτοῖσῃ Ἰαηζυᾶροθ νΒῖο ἢ Βὰρ- 
ῬΟΒ6Β (6 κἷδὶ ἰο ᾿ΡῚΥ, τ ΥῸ Θβρϑοΐδ!ν ἀρδὶρηοα 
ἴοσ ἴμεβο, δῃὰ ἐπὶ ποὶ ἴῃ ἰῃὴ9 ὙΔΥ οὗ ἱπάρτηρηί, 
πὶ ἴπ 6 ΑΥ οὗ ἱπδίγιιοίίοη. Απᾶ, 8ὸ ππᾶοτ- 
βίδιπαϊησ [ἰ, τνὸ ἀθθίσου {πὸ ΤὉτ66 οὗἩ 88 ΔΗΔΊΟΩΥ. 
πος ἰὑ ν}}} 06 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰ0 τϑδίγίου ἰδ 9 τηθδῃ- 
ἴῃ οὔ ποτὰ “ἈΠ ΘΙ ον Υ8᾽᾽" 88 ἀθποίίηρ ἰδ 086 
ὍἘ10, Βαυϊηρ Κπότη, τοΐμβο ἰο Ὀο]ΐογο---ἰο (ἢ 6 
Τπσουτί ΖὉ]6, δπὰ ἰο (ἢ6 Βατάθηθ]. ΤῈ6 τρϑϑῃ- 
ἴω, ἰβοη, 'ἴα (μῖ8, ὑπαὶ σβοη αοα βρθακβ υπίη- 
1611} 1 0]γ, ας ὀχ εἰ οἱ ία Ηἑ πι861} ποῖ 88 ὁμδ {μαδὶ 15 
ονρϑπίηρ ΗἾ5 ἰβουσηῖβ ἰο Ηἰἱβ ζαὶ 1] οπο8, Ὀαϊΐ 
8.5 06 ὙΠοῸ 8 Βηῃυϊ ης ΗἸ π]5617 ὕὃὉΡ ἤγοπι ἔμ ο8θ 
ΒΟ υἱ! ποί Ὀοϊονο. Τὴ βροακίηρς 8 ἱπάθοὰ 8 
ἙἘΟ πο] ὁπ6, Ὀαὺ ποὶ ἰπρ 18 δοσοιηρ! βιθα ὮΥ 
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ῖἴι; 86 ΘΓ ἀπὰ τοϊπὰ ὃγὸ ποὶ ἀϊγοοίοα ἰο Ηΐπ; 
“ ὨΘΙΠΟΡ 80 Ὑ111 ἰπΠῸῪ Ποαγκθὴ ἀπίο τη6. 80 
Ὑ8Δ8 ἰἴ ΤΟΣΙΔΘΙῚΥ ἴῃ {16 Βροδ κί ς οὗἩἨἉ Ἐαοἀ ἰο Ηϊ8 
ῬΘΟΡΪ6 ὈΥ πιο οὗ οἴ ΒΟΥ ἰοηχυοθ, ΤΟΥ, Ἰηἀθεοά, 
σα] ]οὰ {μποιηϑοῖγοθ Ηΐδ, Ὀυΐ ἴῃ [818 σοὺν οἰΓοῦ- 
βίλῃοο ἰμΠ 600 Βμον θα (μα. ἴμ6γ δὰ ἱπουγγοὰ Ηἰ8 
υάριοηί. [ἢ 1116 ΤΌΠΟΥ ἱΐ αδἷδο δρρεατεὰ ἤευθ, 
ἱζ ἃ Ῥϑύβοι ΒΡ Κὸ υπίη! 6} Ὁ] ἰο {μ6 οἰ τοὶ ; 
Βο τπδὰβ ἱΐ ΡῬΘΑΥ 881 αοα μδὰ νἱϊάγαν ἢ ἔΓΟΙὰ 
ΗΪ8 Ῥεορὶθ---8 ἱἶ ΠΥ, ὈΥ ΓΟδΒοὴ οὗ ὉΠὈ6]1 εἴ, 
Βδα Ἰηουτγο Ηἰ8 ᾿υθριμοηῦ---88 ᾿Γ (ΠΟΥ ΘΓ ΡΘΥ- 
80Π8 ἴοῸΥ ΒΟ (86 πηοϑὺ ΡΟΣ] αἰνὶπα τηδῃὶ- 
Το βϑίδι: Οἢ8--- δ ἢ 85 Βροδ κίηρ νυνὶ ἢ (ΟΠ χ68--- 6 Χ0 
ἀδοῖθϑβ, αηα γγο σου] ηοἱὶ Ὀ6 Ὀχοιιχοϊ ὈΥ {6 πὶ 
ἴο τοίου, [ποι ννου]ὰ 6 {πὸ οεοι οὗ οιη- 
Ῥ]ογίης ἰμ6 αἸ οὗ ἰοηρσυςβ πὰ {86 οὐ σο ψ 1 ἢ- 
ουὐ ἱπίεγργοϊαίοθ. ἀμὰ Βογὸ ἐμ6 ἴοτος οὗ [89 
Ῥᾶββαρθο ψοιἹὰ 6 4}} {πὸ βαῖθ ἘΠ ΘΙΠΟΡ ψ͵ὸ ἰῃ- 
ἱογργοίοαὰ ἰμὸ οἷν οὗὨ ἰοηζυοθ 88 δὰ δΌΪ  Υ [0 
ΒΡ6δΚ ἴῃ Τογοῖζῃ ἰδ Ζιια 68, ΟΥ δΒ (ἢ δπαοντδπὶ 
οὗ βοπι!θ Βογοί οἴου ὈΠΚΉΟΝ ἢ ἤΌστηδὶ βροοοὶ. ΤΠ6 
τΑἱὴ ὑδίπρ Βοῦθ, ΒΊΟΝ βίδμβ 88 ἃ δίψῃ, 15 (μ 6 
086 οὗ Ἰδησυδρο ὑπἰη06}}} 10 ]60 ἰο {δ 6 ΘΆΓΟΓΒ. 
Απὰ {μ18 τῆᾶῦ οχίϑὺ ἴῃ οἰ ΠῸΓ 68486].---Ὀα Ρῥτο- 
ΡΏΘΟΥ (ἰδ ἔοσ ἃ βίβ: }) ποῖ ἴο ὑπο ]ίθνοιδ, 
Ὀπῖ ἴο ὈΘ]ίονθ18.--- [Τὸ Ε.. Υ. ονου]οοκίηρς [89 
ἴδοῖ ἰῃδὺ [6 ὑνο οἴδιβεβ οὗ (18 σοῦβα Ὕ6ΓΘ Δ11Κ6 
ἴῃ βίτυοίυτο, δὰ βίοοα δας }}γ, ἢ Ὰ8 Β0- 
Ρ] Θὰ {86 6111 0518 ὈῪ {86 νοσγὰ “ βογυϑίῃ,᾽" [μοσοὶὰ 
ΓΟ] οί ς [86 ΘΙ 6 Γ ὙΘΥΒΊΟἢ8 οὗ Τυπάλ]ο, Οχδη- 
ΟΡ, δηὰ αἀοφῆονᾶ. Τὴ ἷθ ΒΟΙΠΘ ΔΓ ΘΙ ΔΥΓΆΒΒΘΗ 
{Π9 ἑπἰογργοίδιίοη. 8ὸ ὑνὸ οἰαυβοδ βῃου]ὰ Ὀθ 
ΤΟμἀογοα ΑΚ 88. δῦογο. Ἠρθσθ “ῬΥΟΡΒΘΟΥ᾽" 
βίδηἀβ 'ῃ σοῃίγαδὺ ἩΪ 8 (Π6 οἱ οὗ ἰοπ ρα ο5 ἃ8 ἀ6- 
ποίϊη; ἱπίο!} 1 Ὁ]6 σοτηπιπη σαί οηΒ. Ηδπορ, ἸΕ 
ὙΒδΙ 8 ΒΡΟΚΘὴ ὈΥ̓͂ ἃ ἰοηρᾷορ ῬΕΓΘ ΟἿΪΥ ἰπίου- 
ΡΓοιοα, ἰΐ ἴἰοο ποιιϊὰ βίαπαὰ οῃ ἃ ΡΥ Ψἱ} ῥτο- 
Ρίθογ. ΤῊ βογυθὰ 88 ἃ βίζῃ πο [ὉΣ ὉΠῸ6- 
Ἰΐονοσβ, Ὀυΐ ἴῸγ Ὀο]ΐανοσα. Βυΐ ἴῃ ψ θδὺ 686 
8΄Ὸ 6 ἰο υηἀεοτβίδηα {π18 ΟΡεβοσυΐηρ [86 Δη8- 
ἸΟΖΥ͂ υγπὶβἰιοὰ πη ἐπ 6 Ῥγουίουβ οἴδιδα, τὴ ταιιϑῦ 
ΒΆΥ (δαὶ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΔΒ 8 ΘΔ 5 οὗ αἰνπο σοϊη- 
τουιϊσαιΐοῃ ἴο (086 πο οἰμπον αἱὰ ὈΘΊΊ6ΥΘ, ΟΥ 
66 αἰδροβοά ἰο Ὀο] ον, απ τγὦὰβ ἰο (Βοπὶ ἃ ἰο- 
Κοη οὗ ἔδυου, δῃὰ ἃ βουγοθ οὗἁἨ Ὀ]θδβίη, τυ ἃῖ]6 
88 ὙΠΕῚ. 6] ἤἔγοτλ {μΠο80 ασγάθηθα ἴῃ ὉΠ 6]16ζ. 
Βγ βϑυοὶ ἰηἰογρτοία(οο γγὸ ὈΟΐΒ Ῥγθβοτυθ ἰδ 6 8Δἢ- 
(ἰΠ ο818, δα ΘΑΓΥῪ οὐἱν {μὸ βἰσῃϊδβοῦαίϊοι οὗ ἴμ6 
ῬΓΟΡΌΘΟΥ ἴῃ ἴβ8., ψ Ὠ] ἢ 18 ΠΟΥ ΔΡΡΙ]16α1.---ΤΆ, 
ἔθη, ἴ86 ν}]9 ΟΒΌΣΟὮ ΒΒῃου]ᾶ οὐ ἴο- 
ἄοϑῦμθχ ἰῃ ΟΣ Θ Ρ]806, 8:ἃ 81} δΒῃου]ἃ βρϑαϑὶς 
τ του ρτθβ, απ ἃ ἼΒΘΙΘ δου] οοΟΙ6 ἴῃ 
ΟΟΙΏΣΙΟΙ ῬΘΟΡΙΘ, ΟΣ ὉΠΌΟΘΙ]ἑονοβ, νου! Ἱᾶ 
ἸΏΘΥ ποῖ Βα, γ9 Ὅτ σρεᾶ7--[ΤῊὸ οὖν 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰλκοη Εἰ ΠῸΓ 88 δίγ Οὐ Ὺ ἰπίογοη δ), ΟΥ̓ 88 
ΒΙΤΩΡΙΥ ἰγαπβιἐΐομαὶ. ὙΠ Ἰδαίου πιοδὲ δοοοσὰβ 
νἱΓ 186 Θοιιγβο οὗ ἰβουρμι]. [τ ψου]Ἱὰ ὃΘ ἃ πιδ- 
αἶα ἰο ΒΌΡΡοβο ἐπὶ ψμδί 18 δίδί δὰ ἴῃ υϑὺ. 32, 18 
8.11] ΤΌΣ ΒΟΥ ΘΒ] θα ρου, δηὰ Ἔχ ρ]δὶ πα ἴῃ [818 
δηὰ (86 70] οὶ ΠΩ Υ ΓΒο, ὈΥ͂ ΒΒοτίηρς (80 αἰ ογοαῦ 
εἴεοίβ οὗ βροαδκίην τ ἰοη σι 6δ, δηὰ οὐ ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
ὍΡΟΣ ἈΠΌΟ] ον τΒ δηὰ (η6 Ὀο᾽ϊονίης, 88 ἰΒουρῃ 
(8686 δὰ Ὀ6οῃ δἰγοδαγ ἱπεἰπιαιοα (6 Γ6 ἱπ 8 60η- 
αἶβθ ὙΔΥ; 88 ἴΥ 8Βὲ μεδὰ βαϊὰ : “ἰοὨζι!68 8ΤῸ ἴῸ ἃ 
εἶχζη οἱ ἴο Ὀ6Ι ΘΟ ΟΓΒ [0 ἐμ 6 ΡΌΤΡΟΒΟ οὗ ῥργοἀυοὶῃς 
7411}, Ὀαΐ ΓῸΓ ὑπ 6] 16 Ύ 6 78 ΤΟΥ (86 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 
βίου σι οπίης ἰμ6πὶ ἴῃ ἐμ οἷν ἀπ θο]16..᾽ ΤΈΘΓΙΘ 8 
ἃ ΒΟΥΟΣΙΥ οὗ πιοδηΐηρ Β6ΓῸ τ ΒΙοὮ οαρδὶ ποὶ ἴο 
Ὅ6 δοποϊυάοὰ ἀροῃ, ἱ ἷπ ΠΥ ὙΔΥ δυοϊαμὉ]6. 80 
8180 ἴ8 ἰΐ 8 τι ϊβίακο 0 ΒΌΡροβο ἰδὲ [86 ΑΡροβίϊϑθ 
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τοοθῃΐ ἰο ΒΑΥ͂ ὑπαὶ {πα οἷ οὗὁἩ ἰοπρυθβ τδβ ἰῃ- 
ἰοπαρα [ὁ ὈΘ6 υβρὰ [ὉΓ ῃ0 ΘΟΏΨΟΣΒΙΟΩ οὗὁὨ ὕυπ06- 
Ἰονοσϑ, ἑ. 6., (ἢ ο56 οὶ Ομ γϑιδηδ, πὰ ἐμαὶ ὑ{π18 
680}. νγ88 ἰηἀδογοα ὈΥ δυο ἃ 186 Οὗ ἰδο αἰ 88 
88 ΘΟΠΙΓΆΤΥ [0 ἰζ8 ΟΥ̓ Κ΄η4] ἐπίοῃϊ, Σὲ Ὀοὶ; κα οιὰ- 
Ῥἱογεὰ ὈῪ ΟἸ γί 88 σοἸ]δοὐ γ (8}} βρϑδκίης 
τοροί ον, δπὰ ποὶ οπο ὈΥ͂ ὁη6) δΔηὰ 0 ΟἸ ΓΙ ϑ 1808 
ΤΙ ΓΟΙΥ, [ἢ ἃ Βίγ]0 διιοα ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἴὉΣ 8 βίζῃ ἰὸ 
ἰο86 ψἢο ἃτὸ οἱ ΟΠ ἰβιΐδηβ, 8δο ἐμαὶ ἰὰ {818 6880 
δὺ οἴΠοὶ που]ὰ Ὀ6 ργοάἀποθα προὰ {86 ταΐηβ οὗ 
οδϑ08] ΟὈΒΟΓΥΟΓΒ αΙΓΘΟΓΥ ΘΟὨΙΓΑΥΥ ἰο δαὶ ἴπ- 
ἰδπάοα, διὰ {Π6 ψ ΒῸ]6 ῬΒθμοσιθμοι πουἹὰ Ὁθ 
τἸηδὰς ἰο ΔΡΡδδΡ ἰο ἰ089 ΘΟΠΊΠΙΟΣ ῬΟΓΒΟῺΒ δηὰ 
ὈΠΌΘ]ΟνΟΓΒ ψἘΠῸ ταχὺ Θοῖηθ ἰῃ ἴο Ἡϊιη6 88 {18 
ΔΌυ.56, 88 Βοπιηοἰ]ιΐηρ Θχοθοἀϊ ὨρΥ δοβυτα, δπὰ ἴῃ 
ἴδοι 8 τηοϑί ΟΥΆΖΥῪ ΡΊ600 οὗ Ὀυδβίηοδαε (ΜοΥΟΣ).-- 
ΤῊ δϑϑυμρίΐοι {μα (86 καὶ οὗἨ Του συ 8 88 46- 
δἰχηοα (ο]6ηα (ο μ6 δοηνογβίομ οὗ (1.086 ὙΠῸ ἬΘΓΘ 
πού Ο για πβ, [ΒΘ μῸΥ Ὁ ὍΘ 828 Ηοάρο 888, 
(του {πὸ 86 οὗ ἔογοίρη ἰδησυλροβ πο [89 
γψυτίοιβ Παί[0η9 Οὔ απο] ον σβ οουὰ υπάογβίδηα, 
ΟΥ, 85 οἴ οτβ ἐπ᾽ η, ἰΒσουσι (86 ΓΟ Υ 8016 ὁδ8- 
ΤΑΣ οὗ (Π6 ΡΒΘΠΟΠΙΘΏΟΙ ἰ[86] 88 δὴ δοδίδίϊο 
αἱζογδ 667, 18 ὙΒΟΙΙΥ στουῃ]ο88. [ἐ 18 ποῖ ΠῈΣ 
ῬΓΟΌΔΌΪΘ ἴῃ (86 ἢ (Αοι8β 1ϊ., αγ ΒΕ πὸ Ῥχγοοῦ 
οὗἨ ἐμῖβ ΟΡ᾿ πΙ0Π) : ΟΡ σδὴ ἰΐ δ ἰηΐογτοαὰ ἔγοιῃ 
γΓ, 2], ὀχοθρὶ ὈΥ͂ 8 τηοϑδὺ δυὈ  ΣΑΓΥ ἰπἰοσρσγοίδ- 
ἐΐοη. Τί ραϑϑαχο ἔγοι [88. 18 180 Δηπουπορπιοοΐ 
οὔα ἡυάριποπέ; (86 ὑτορβοῦ ἰπ0 γ8 δβϑοσίβ μδὲ (89 
τηοϑὺ ΡΟ ΘΡΓ] Ββροακίης οα ἰδ ρμδγί οὗ αοἀ πουϊὰ 
οἴὔϑοί. ηο σβδηρθ ὕροὴ (ἢ Ῥ6ορ]6 δεαγάἀοποα ἴῃ 
ὉΠΌο] οὕ, 80. ἰδ ΑΡοβι]ο δεζυϑὰ μδὲ 'ἰπ ἷ8 ἀδῪ 
186 ϑροακίης νἱτἢ ἰοηροθ8 τγὰϑ ἃ βίῃ ἴγοιῃ αοάὰ 
ἴο τη] ΘΟ ΚΒ, οὗ ἃ ἰκὸ βοσγὶ--τδὴ ἰηδίγαθηίδ- 
μιν ἰπ [86 ἔογπι οὗ ἃ ἡυάξιηθοὶ νι ΐοῖ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ 
οοχοηΐ ἰη ̓ ἰβοὶ ἢ ψουϊὰ Ῥυοάσοθ πὸ βδ] υὐϑτγ Το- 
διϊϊΒ. Το βΒυρροβί(ΐοι, ᾿μογοΐοσο, ἐπὶ ἐμ6 σἱ ἃ 
ἴα αιοβίΐϊοη Ῥν88 ἰηίθηἀοὰ 85 ἃ πη08}8 Οὗ ΘΟΠΥ0Υ- 
βίοῃ, ἰ8 ΘΟ ΓΔΓΥ͂ ἰο ἐμ Ἰπ6 οὗ {π Αροβι]6᾽᾽ Β δυζυ- 
τι θηϊ.---ϑ 011}, πὶ 4}} (8 Ὡο οΘομρἀοιηπδίΐου 18 αἱ αἹ} 
τωρ] 6 οὗ {80 οἰ 1 αποβίΐου, υἱοννθὰ ὈΥ ᾿ἱἰδοϊ; 
ὯΟΡ 8Γ6 {πὸ γοοὶρί οηἰδ οὗὨ {0 οΥΠ ἰΏ ΔΏΥ ὙΑΥ͂ αἷ8- 
Ῥδγαρεά, Ῥδῃ)] 18 ΟὨΪῪ βρϑοκίηρ οὗὨ {πὸ τ δίϊ θη 
νΕϊοὰ (86 οἰ δυδβίαϊηοὰ ἰο (Π6 σπυγοῖ, δὰ οὗἁ 
(86 ΔΌθυγ Υ οὗἩ Βοῖν υϑίης ἰδ {πο γὸ πιβουΐ 8 
δΔοσοιΡϑηΥπρς ἱπίογρσοίδιίοη. Ἐπιρ]ογοὰ ἰπ (818 
ὝΔΥ, Π0Ὸ σ,ΊΔΟΙΟΙΒ ΘΟ αηϊσϑίί οι σδῆι6 ὑμγοῦ ἢ ἐἰ 
ἔγοπι ἀοα, 88 Ὑ88 [89 0886 ἢ ὈΤΟΡΏΘΟΥ; δαί, χα- 
μον, αἀοἁ ἀρροαγοὰ 85 6 ψὼπὸ βυὶ Ηἰπι861 
ἕγοσι {πον ΔΡρυθ θηϑίοῃ, γυδὶ 85 Ηθ γγχ88 ποπὶ ἰ0ὸ 
οὀχδὶδὶιὶ Ηϊπιβοῖ ἰονατβ πο] ονοσβ. Αοοογά- 
ἰἾγ, γὙὲ 810 ποὺ ἰο Γοργὰ {Π6 ρᾶββαρο ὈΘ[ΌΤΘ 118 
(τον. 28) 88 ἀεβί πᾶ ἰοὸ ΒΟΥ ΒΟΥ͂ ἃ αἱ, ν πϊοα 
γγ8ἃ8 ἰηἰθηδοα ἴἰοὸ οσοηγοτί Ὁ Ὀ6 ] ἰόν τ, δὰ ἔα ]οά 
οὗ ἰἰβ8 ἱπίοπαοα οἴοοί ὈΥ ἃ ψγοηᾷ τ.80; Ὀαὶ πῆαὶ 
{πὸ ΑΡοβι]9 δἰπὶϑ δὺ Βδθγο, ἰ8 ἰο ὀχ δἰ ὈΪῦ {π6 Ρ]ο- 
ἰυτα οὗ 6 ὀυγοῖ ΔΌΘΠἀΔΉΓΠΥ οηἀδονοδ τ {110 
εἰζν οὗ ἰοπριθ8, ἔγϑη ἰο ἐμ ζ}168ὲ οχίσηϊ 118 δα τηΐ- 
ΤΟΙ νου]ὰ ἄδοιι ἀοβὶ γβὉ]9, δ ἃ μυϊης ἰὶ ἰπ 1168 
Θχογοΐθο ἴῃ 18 ΔΒΒΟΙΔΌΪΝΥ  ; δ ἰδ 6; (ὁ Βῃον (9 
ἱρτοβδίοη 816 ἢ} Βυσἢ 8 δσοῦθ Ὑγουϊὰ τχδῖὶθ ΟὩ 
οδϑυδὶ οὔβογσνοσϑ. Ηδ ἱπιδχίὶποβ “6 Ὑ80]6 
οδυτοῖ οοηνοηθα ἱπ 056 ΡΪ806᾽--- “8. ΣΧΆΣΘ ΟΟΟῸΓ- 
ΥΘΏΟΘ ἱῃ 80 ᾿ΑΥῶθ 8 Οἱ Υ,᾽ 85 Βοηροὶ ΟΌΒΟΣΥΘΒ, 
γοὶ ὁΠη6 οδἰου]αίςἃ ἐο Ῥγοάμοθ ἃ Βίσοῃς ἐπι ργθ8- 
δῖοη οὗἩ {0 βΒοϊθιπηὶ οὗ ἔμ 6 οΟοΔ810}}, δπὰ “ 8]} 
Δροακίπρς (ἢ ἰοη ρα θ8᾽ ---ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣΪΥ δἱτνυ]}- 
ἰδηθουὶῪ [88 δ Ὠ]ΘΥ ΒΌΡΡΟΒ68Β] ΔΗΥ͂ πιοῦο (ἢ 8 
ἷπ 86 ποχὺ υϑῦβο ἐβ 00 δτθ ἰο 6 τοχαγαάθα δ ρτο- 
Ῥμοθγίης ἰοχοίμοσ, θυ 050 δ:ἴἾῚ δηοίδοσ---πᾶ 
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θὰ ἐμ6 δοτΐης πῃ οὗὨ Ῥσίγωίθ ῬΘΥΒΟΣΒ (ἰδιῶται) 
διὰ ΠΌΔΙ ΘΥΟΙΒ (ἀπιστοι) ἰ0 χϑίο ἢ ἰΔι6 Ῥγοοθθά- 
ἴηρᾳε. αὶ (86 ΣΡ Τοδδίοι οἡ {Β6 πὶ τασδὶ Ὀ6, ᾿6 
ἸΕΔΥ͂ΟΒ [ὉΓ δὶβ σοδάθσε ίο ἀθοῖὰθ ἴπ δηδνογίηρ [80 
αὐοδίΐου, “ που]ὰ (ΠΟΥ ποί ΒΔῪ γ8 Ὑ9Γ6 1080 3"-- 
Δ ΒΒΒΟΙΩΌΪΥ Οὗ ΟΥΔΖΥ ῬΘΟΡΪ6 τδίμοσ (8δῃ ἃ οἰιυγοὶ 
Ῥοββοββοᾶ ὮΥ ἐμ βρίτὶὶ οὐὁἨ Θοἂ ἢ Οἱ {16 νοΐδι 
ἰβοσο οουἹὰ Ὀ6 πο ἀουδί. Απὰ Βοσο δθ ἤπάὰβ 8 
ἔγΘΒὮ δυζυτϊθεὶ ἴῸΣ τμ οἷν ποὶ δι ρ] ογίπᾳ [ἷὰ ρὶδ 
οὗ ἰοῆχυοβ νἱϊοαὶ ἱπἰογργοίδιΐοη.---μαΐίνεσϑαι 
8 ποὶ ἰο Ὀθ0 ἱπίοχργοίθα 88 βοιμδίϊηθβ ἴῃ {μι οἷά 
οἰαββίο ἄγρα, ἰο δὲ ροδδεδδοα ὃῷ α φοά, νὶϊῃ (16 
δα! εἰοη δὶ ἱτρ]οαίζοι ἰδὲ ΠΟ ΟὯ6 5 Ῥσοδθὺῖ 
ἴἰο ὀχρὶδἷπ παιδί (λο80 ἐδ Ῥοββοββϑα ψ6ΓῸ Βδγ. 
πα; Ὀυὺ 0 Ιηθθ8, 85 ΔΌΟΥ͂Θ, (ὁ δὲ πιαΐ, 88 ἰῇ 
Αοὶβ χχυΐϊ. 24.--- αὶ γᾷὸ δύο ἱπίθηἀθὰ ὮΥ ἰδ6 
ἰδιῶται διὰ ἄπιστοι ἩὮΟ ΘΟΙῚΘ6 ἴῃ ἴο ΟὮΒΕΓτὸ 
διὰ (ὯΚ6 {ἰπ6 ἱπργοεδίοη ῖἴ ΑΒ (0 [86 βεοοπὰ 
φορὰ ἄπιστοι, μηδείϊευεγδ, Τὸ 816 ποὶ 0 ὉΠ 46Γ- 
βίδηἃ ἰξ ἱπ (818 δῃὰ {πὸ [Ὁ] ἸΏ ὙΘΓΒ6 ἰδ {9 
ΒΒΠ|0 Β0η860 ὙΔΙοἢ ἰΐ ὈΟΑΥΒ πα δα ομ0 Ῥγοοραϊῃβ, 
ὙὮ 6 1.8 τοδηΐης 18 ἀοἰ οΥταϊ 684 ὈΥ 1116 σΟΏΠΕΘΟν 
ἰἶἰοπ τὴ υθσβο 21, δπὰ ὈΥ ἐμὸ διε} 6518 πὶια 
“(086 το Ὀο]ΐονο.᾽" Ηδτγο πὸ ἱπιροτῖ οἵ [89 
γ6γ86 τηυδὲ ρονοση. Ῥ΄'Ὁ0}} υϑυϊδί!ο}8 ἴῺ [86 Εἷρ- 
πἰδοδίΐοι οὗ 86 Βδιὴηθ ψοσὰ ἰπ Ῥδββϑξεῦ ΟἸΟΒΟῚ 
οοπηθοϊοα ἃτο ποΐ τὶ μουὺ 8 ρ8γα}}6}. Α δἰ πηῖας 
ΟὯ6 ΟΟΟΌΓΪΒ ἰπ χΥ, 1, 8, ἰπ ἰμ9 υδ6 οὗὨ παραλαβεῖν. 
Ιπ (86 Ῥσγονίουβ οῦδθ (γθσ. 22) ἰμ6 συοσὰ ςαὐστὶοὰ 
8 Βίγοπ αν οἰ ῖ68] ἴοτοθ ἀδῃοίίπς ἰπο886 Ψ}0 
τρομἰα ποί δεῖϊουα; Ὀυΐ ΠΕΤΟ, ἃ8 186 ουὐἱάθειϊ ἤγοιι 
1:8 θοΐῃρ δϑβοοϊδίϑα σὰ ἰδιώτης, απ ἃ ΘΒρΘΟἰΔΕν 
ἔγοια 9 ἱτηροῦὶ οὗὨ {88 ποχύ υϑσβθ ὙΔΟΓΟ ἱἰ ἰ8 
υδϑοὰ ἴῃ (ἢ 6 ΒδΙὴη9 Β6η86 δΔηα σοπποοϊΐοι, ἯΠῸ τουδὶ 
Ὀπάογβίαπα ὉΥ ἰδ ΒὲΡῚΥ ἰλοδε ποί Ολτιβίναηδ, 
Βοδίμθῃ, ἰὰ ΤΑΥ͂ Ὅ6, ὍΠῸ ουἱ ΟΥ̓́ ΟὈΣΊΟΒΙΥ, οἵ 
ἴγομπι 4. ἀθδῖίσο [0 οᾶση, ΟΥ ὉΥ ΤΟΔΒΟΏ Οὗ 8 ΤΥ̓́8- 

ἰοτίουβ Ἰοηρσίης δέον ἔσαῖϊδ, τϊρῦ ματὸ Ὀθθη ἴἢ- 
ἀπορά ἴο φρἰ ον (μ6 σμβυσοῦ. Βαυΐ ἰ δεῶταε σ88- 
ποῦ ἰπ 19 ΤΘΏΠΘΥ ὯΘ6 ἰδ κο ἴ0 ἀδποῖθ ἐμοβο ῃοὶ 
ΟἈγ δι ϊδπ8 (ΠΟΙῸΣ 88 ΦΟΎΒ, ΟΥ 88 ῬΟΙΒΟΏΒ Δ" 
ῬΓΟΔΟΒίπς ΠΟΥ ἰο ΟΠ Υἰδ θη, ΟΥ 88 {8080 Ἦ8Β0 
ΔΓΘ Ρογΐροῦ βίσδη βου ἰ0 ἱΐ, ΠΟΓ γοῖ (μπδῖ ο]888 
ΠΟ ὝΟΤΟ ἰῃ 8. ἰγβῃβὶ 108] βἰδῖθ (Β16}) 88 οδίο- 
ΘΒ ἢΒ απ ΠΟΟΡΉΥ ΘΒ); Ὀαξ Ββ'τ }0]6 ἰανπιεν ΟΥ̓ 
δοπιτηοη ρμεορὶς ἷπι ἀϊδιϊποιΐοα ἔγοτῃ ἰμοϑθ ἯΠῸ 
ΒΡΟΚΟ νι ἰοπρίιθ8 ΟΥ ῬΤΟΡ θαἰθα ; ΟΣΥ ουθῇ Ῥ6Γ" 
8808 Ομνιβιϊδπβ ἔγοια δχσχοδα δἰποθ 1 18 Ἀγθ- 
ΒΡΡοβοὰ {μι 80 σι βοὶθ οβάτοι Ὀθ]οη σίης ἰο {μδὶ 
ἸοσΔῚ ΠΥ πόσο ἰπ (0.9 ΔΒΒΟΙΩΌΙΥ. [76 ταϑδῃηΐῃ 
Βδρο σίνοη ἰο ἰδιώτης 18 118 ῬΥΙΤΔΔΤΥ ΟΠ6, ἐπ ΡῚ] 
ἵπ (86 τοοὺ ἴδιος; Ῥὰϊ ἰδλο τοπάοσί:ςᾳ ὠπίοατπεά ἰδ 
ἷπ δοοογάδῃοθ πιὰ ἐΐβ ΒΕΘΟΠΑΔΓΥῪ δἰ καἰ βοδιΐοα, 
διὰ 18 δάἀορίοα ὈΥ 41} σψῇο μοϊὰ ἐο 186 {ΠΘΟΥ͂ 
{μαὺ “86 ἰοηρυοπ᾽᾽ δια ρ] ογοα ποτ ζοτοΐκο ᾿δ}- 
ὑδ268. Βομοο ἨΟΡΘΟΝ ΒΑΥΒ ἴῃ Τοίδυθμοο ἴἰο (80 
ἰδιϊποιΐου Ὀεοίνοοπ ἰπ0 ψοτάβ ἐπ αυφϑδίξοι :-- 
ΤΩ ἵνπο οἾἶ858568 ((80 Ὁπ]οδγημοᾶα δηα ἴμ6 ππὉ6- 
Ἰἰουϊῃ ) το πο 8ο ἀϊδιϊρσυϊδοα ἐμαὶ {86 βδχὴθ 
Ῥοσβοὺ ταῦ ποὲ Βεϊοπς ἴο ὈοΐᾺ ο]8εθε8. Το 
ΒΒΔΠΠΘ ῬΟΣΒΟΠΒ Ὑ6Γ6 οἱΐμον ἰδιῶται οΥ ἄπιστοι, 86" 
οογάϊης ἰο {86 δϑροοὶ Ὁπᾶθυ ὙΒΙΟΝ ἐμ 6 Ὁ ᾿ΟΥΘ 
Υτἱοννοὰ.  ᾽ιονοά ἴῃ τοϊαιΐοι ἰο ἰδ9 Ἰαμπμτιαξοδ, 
ὑΠ07 τοῦθ ὠπεαγπεᾶ; τἱονοὰ ἰὼ τοϑδῖο ἰῸ 
Οτἰβεϊδηϊγ, 86 τοτὸ μηδείίεσεγα." ἔἘΠπῚ5 ἰδ 
οοῃβίβίορης πὶ} (δ6 ογαΐ ἰμβοονΥ, ὈμὰΐΓ ὁδῃ 
Βαραὰϊγ Ὁ δἀτοϊεἰοα.---Ὑ19 ΒΌροΥ  ΟΥἹγ δηὰ δὸ {89 
τοδὶον ἀϑϑί δ ϊοηθβα οὗ ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰδ ποχὲ ϑβονπ 
ΟΥ̓͂ ἯΑΥ οἵ σοπίχεβί ἴῃ (86 εἴἶοοί δ νου]ὰ Ὁθ 
1 κοῖγ ἰο Ρσοάυοο υπᾶοσ (9 δδῶις οἱΣσατηδίθιμο68.-- 
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Βαυὶ Σὲ 411} ΡσορΒΘδνΥν,--- στο Ἰεἰ ᾿ξ ὍΘ γοχηδαι- 
Ὀεγοὰ {μαὺ ΦΡΤΟΡΒΘΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ|0}168 (ἢ 6 1.60 
οἵ ἰὴ6 νογηβουαν δηὰ ἰδὸ ὀχογοίδο οὗ ἴδ νοῦς, 
ἰδ υπαοτϑιδοιϊηρ, Ὀυὺ γ88 880 ἃ ἀ 180] βθσχο οὗ 
1.6 ἰάθη μη β8 οὗ ἰμ9 βρὶ γἰ8] νου] ἃ ἩΒΕΙΒΟΥ 
ἴὼ αοα ΟΓ τπ|8η---ποὺ ΒΙΤΟΡΙΥ 8 Ὀγϑαϊοίΐοι οὗ Ὁ- 
ἴυγο ΘΟΥ̓ΘΗ(8]. --- Δ ἃ ἴμθτ9 δΒου]ᾶ οοτὴθ ἐμ 
ΒοΙΏΘ ὈΣΌΘΙἑΘΥΘΣ οὐ Ρεϊναϊθ ῬὑὈθΘιβο;,---ΑΒ 
ἴῃ [ὴ6 ΤΌΓΏΟΥ Ο886, 8 70}} Βιοοιίης οὗ ἰδ ομυτοῖ 
δ ΒΟΥ. Ῥγοβυρροθοὰ ἴ0 Θμδπ69 ἰδ0 ἐπι ργθδϑὶ οι 
86. ΟὈΌΒΟΥΥΟ 8180 ἃ ΘΔ ζο ἰὴ 06 ογάον οὗ 
0 νογὰδ δηὰ οὗ (8:9 ΒυΌΟΣ ἰπ τ οι (ΠΟΥ ΘΓΘ 
ληιίτοἀάμορὰ. ΑΘ ΜΕΥΕΒ Βαγ8: 1. "ἢ [Π0 ΖΌΓΙΣΘΥ 
1πδίδῃ 66 ΘΟΠΙΠΙΟΝ, Ῥεδοπδ ἅτὸ τηθηϊϊοηρὰ ἔχει, δὰ 
νηδείϊευεῖα ΔΙΌΟΥ ΔΤ. 8, ΒΊ 06 {8:9 ΘΟΙΏΠΟΠ ῬΘΥΒΟΏΒ 
Ὀοΐηρς ΟΕ ΧΙ διδὴ8 δηὰ Βυρροδβεὰ ἴο Ὀ6 δοηυδὶπιορά 
ψ1Π (86 οὐὐοοὶ οὗ ἰδ καἰ, πϑιυΓΑΙΥ δίορ ἰηΐϊο 
186 Τοτοστουηά, δπὰ μ6 ορἱ που ὀχργοϑϑοὰ που]ὰ 
7411 ἴγοτν ἴμ οὶ βγβὶ  οὴ ἴδ. 9 ΟΟὨΙΣΘΙΥ ΠΟγΘ {890 
ὈΠΌΘΙ ον ΟΥ ΔΡΡΟΔΙΒ δαί, Ὀθοδυβο 86 18 Βρ68].- 
ἵπς οὗ οοηγογβίου, δὰ ἱμπογοίουθ ᾽6 18 {ἢ 9 0.6 
ῬΤΙΠΟΙΡΑΥ ἱπίοηἀοα ; (86 ΟἰΒΟΣ ραυὶν ἰδ δὰ ἀρὰ 
ὉΥ ᾽ἰ06 ὙΜΔΥ͂, ᾿Πδδοἢ) 88 18 σ886 ἱβ ποῖ 6]10- 
ξεὶμλον αἰ δβδί παν." ΒΕΈΝΟΕΙ,: 2. “1ὴ (86 ΤΌΣΙΩΟΣ 
6886 ΜῈ δᾶνθ ἰΠ0 Ῥὶυχαὶ, Ὑ ΒΟΓΘ {86 αἰτὴ ἰ8 ἴο βοί 
ἴοσῖ 8 ζΟΏΘΣΔΙ ἐπι ργθαβίο Ἡἰοἢ 8 ἰὼ ὉΘ 
᾿δὲὰθ δηὰ Ἐχργοββοα-- -ο)6 δρθεκίηρ ἴ0 δδοίδου; 
11} δαιϊιδὶ δ} Δ Ὁ] ΘΠ 688 1.6 Β᾽ ΠΡΪΘΓ ΔΡΡΘΔΥΒ 18. 
{πὸ βοσοῃί σϑ86, ὙΠ ΟΣΟ (86 αἰτῃ 18 (0 Θχἰ ὈΪϊΐ 8. Θ0Ώ- 
τοτιΐης οἴοοι ἰπ 118 ῬΥΟσΤΟΒ8, Ἡ ΒΙοἢ οδ Ὀθδὺ ὉΘ 
διόση πῃ [6 ἰπβίαποθ οὗ ἃ ραγίϊουϊαγ ἱπαϊνὶ- 
ἀυ4)].᾽"᾽ -- 6 15 οομῃν!οϊοα Ὦν 41},--ἐλέγχεται, 
ὡ παάε οοπδεοίοιμδ 0} ἀὲδ εἴπ απα υπόοίϊοῦ. ΤῊΘ βοογοὶ 
τιον τας 18 οὗ ἰδ Ὠδαγί---ΟΟΠ 608]0α ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1688 
ἴχοπει (80 50.076 οἱ ἈΪ186] ἴ----ὧτὸ Ἐχροδβοϑα 1 80 δβίυὶκ- 
ἵῃ ἃ ΙΏΒΔΏΠΟΡ ΟΥ̓ (6 ΒΡΟΘΚΟΙΒ 88 ΟὯ6 Δἴΐδν 
Δηοίμβοῦ 3068 ΟἹ ΡΓΟΡβοϑγὶηρ δὰ ἀδοροπίης (δ 9 
πωρτοδβίοη, ὑπαὶ (16 ᾿ῃαλνι 8] ἴδ6}8 Πἰ πιδο} ἰο 
Ὀδ6 ὁΠ6 ροϊῃίεα αἱ, 8 Θο 6 ]]εἀ ἴο αθ0 ἈἸΠπΙ86] 1 ἴῃ 
Ἀ15 ἔστιο ἢρδΐ, δηά δἱ Ἰδβὲ 18 ἰογεθὰ 19 δσοῃἤθϑβ ἢ 9 
ΟΟΥΤΘΟΙ 688 οὗ ἰΐὸ ἀρ] ποδί: οῺ.---ἰα ᾿πᾶροᾶ ὉΥ͂ 
8}1:--ἀνα κρίνεται, ἱςΣ ἐχαπιϊπεά απαὰ εεατολεα 
ἐπίο; ἀδπι18 18 ΘΟ] ΟΘΟῚ]Υ σοῃποοίορα 10 (86 ργθοθά- 
Ἰπῷ. Το σομγίσίου ὈνηρΒ Ψ}Π ἰ 6 λυ ἀκτιηθηὶ 
ΟὨ ἐπα 18 Β ΠΟΙᾺ] ΟΠαγβοίοσ. Ηθ ϑδὺβ ἰΐ 
δἰχοδαῦ Ῥγοπουμορά ἴῃ [86 ΒΡΟΘΟΒ6Β ἢ δ 68 (0, 
ὃ ἃ σομβοΐθῃοθ ΘΟΙΏΡ6]8 πἷπι (0 Βοοογαὰ ἐβογον ἃ, 
δὰ ϑοκηον)θαάρο 118 Ῥτοργίοίγ.---ἰ) 9 βϑοχϑῖ 
τῆΐπρα οὗ Ϊ5 ἢθασχὶ ὈΘΟΟΙΣΏΘ τηϑιίζοδὶ "--- 
ΤΠΟΥΘ 18 ΠΟ ΓΌΣΙ ΒΟΥ ΟδΠοΘ [ῸΓ ἀΐδριΐδο. ΤΠ 
Του θἸδίϊοη βοδίίοσβ δ]}. ἀθυ κπθ88 δα δβοῖνοθ α]] 
ἀουνδί. Τῇ ἰδγθο τοῦδ δηὰ {μοὶ σοϊδίΐο ἴ0 
ὁδο δ ΟΥΠΟΥ 8.6 ΙΩΟΥῸ ΤΥ οχρ]δίμοα Ὀγ Οβίβη ον: 
ἐλέγχειν ΟΧΡΥΘΒΒ6Β ὑπ ἱπποῦ σοηνϊοί ἢ δηὰ στο- 
Ῥχοοΐ--ἰμῖδ 18. (890 ὙΠ016 ψΟΣΪκ ἢ ἀνακρένεταε ἰδ 
ἸΏΟΓΘ ΒΟΔΥΟὨίη ἱπνοβί ρσαίΐοπ, 88 ἰὑ Το τὸ (9 ἰἢ- 
Ἰγασχὰ ἐγδ)--ἰ μα 18 ἐμὸ οἰϊοῦ ἱπδιρυ ΘΏ 811} ; 
φανερὰ γίν., (19 ἀἸΒοϊοϑυχο οὗἩ τ μαὶ 15 ψ δίῃ (Πα 
πεὶδ 81} αἱ τοϑί,--- -ἰ19 18 6 τόδ]. ΟΣ ψὸ 8709 
Βοτ οοὐταἀϊπαίϊομ δηὰ οτοάαϊίοι: 1. {π0 ἤχει 
δἰσοῃ κα, Ὀυὶ γοί σοΏΘΧΑΙὶ ἐτορτοθϑείοη οὗ ἐμ σαὶ, 
1μοὸ βοιῃίθῃϑθ ρῬδββϑα ἐβγουσῇ ἰὑ ; 2. 1(8 ἀθυθὶορ- 
τασῶξ,---ἰῃθ ἱπνοδίισαίίου ἀπὰ ἰυάριηοηΐ οὗἁὨ (89 
τα ϊνλαάυδ), οσΣ Ὀοβίἀθθ, ἐμὸ γοζαϊαιΐοη οὗ .ιἰθ. γὸ- 
ῬΙΥ ἴἰο ἰδ6 ομδγῦρο; 8. 6 δάνδποθ ἰὁ ἰδ6 1ῃ- 
ἑοχίον, ἰμ6 δϑηΐσο οὗὁὨ (8:9 σῇ οΓᾺ] ᾿ἰΐο, τ θΟΤ9 ΘΔ0 ἢ 
Ῥασ σαν 18 βοί ἴῃ }1 ᾿ἰχαὶ διὰ [μ6 ἐγ} 8] ΓΘ ἢ.68 
115 σομδιτϊηπιδίΐοη. Α1]18 88 οὔθ ἰμννδχὰ γοῦθἷδ- 
ἐἴοιι, ἀοδὶ σε ΘΒρϑοίδ!γ ἰὼ ΟΥ̓ΘΥΘΟΙῚΘ (8868 Ὀ6Γ- 
ΒΟ Β ἘΠΌσΙϊοΙῖ; τηοαἰδιοθα ὈΥ ἐμὸ ρον; οὗ ἀϊγίηθ 
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σὺ πλοῦ ΘΡΟΚΘ ἱμδρὶ τὶ ηἷγ ἰτουρὰ (Ὠ6 
τοῦ ἢ οὗ (89 Ῥγορδοίβ, διὰ Ὀγ {ἢ ΌΓΟΘ οὗὨ διὶϑ 
ΟὟ ΣΩΟΣΔ] ΘΟ, ΒΟΙΟΊ ΒΗ 688 ἃ8 ΔΡΡΤΟΠ ομἀ64 ὈΥ (88 
ἰΣΌ 1} δὰ διγοη σι θηθα ἱβτουρῆ {μ6 ἀθρὶἢ οὗἁ 18 
ΟὟ ἱπ ΝΣ ΘΧΡΟΙΊΘΩΟΘ δηὰ ἱβΓΟΌΡὮ 186 δου ἀ- 
δΔηΐ ουἱρουγίης οὗ ἴμὸ ΗΟΙΥ βριγι. [1118 ἀουδῖ- 
701 τι ΘΊΒΟΥ ἰπ 6. ΤῊΔΥῪ ποὶ 4180 δανο ὈΘΡῺ ΒΟΔΓΟ- 
ἴῃ ἰδηῆσοδ, 88 οἱ 8 Β6ΟΥ, ἰη0 δ᾽ σῃϊδοδηὶ οἰσουτω- 
δίδῃ 698 οὗ (86 ἱπ 8 γ ΤΟΤΔ] 1116 οὗ ἴΠ6 ὉΠΕ8118- 
δοὰ οδο (τοὶ. }-- δὲ ἃ δο---ἰ δ.,ὄ ἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΘΘ 
οὔ Βὲ6 σομνιοίλ οι .--- 6 8), ὌΡΟΣι δὶ ίαοο, ὮΘ 
711 υτοσδὶρ Θοῖῦ,---Ἐ" Οοτρ. (86 εῇἴῶεςοὶ οΥ̓͂ 
ϑδιι 06} Β ῬΥΟΡ ΘΟ γὶπρ ὁ ὅδ], " ΗΘ ]ΑΥ̓ ἀον Δ}} 
ἐμαὶ ἀδγ διὰ πίριιι. 1 ἔδῃ). χὶχ. 24. ΤΑΝ ΕΥ.--- 
σϑροσιηᾷ--ἀπαγγὲλλων, 8 Ὀ]δ'} ΘΙΏΡ 8.10 
δυο], δ 116 0]6 ἰυ 186 τοΐ ΤΥ ΡΤ βδί οι πιδὰ 6: 
δηαὰ δαὶ 18 τοροσχίοὰ ἰβ αἰ γον [ῃ6 ΣΕΥΘΓΒΘ οἵ 
ποὶν θοῆς τδα.--[Πᾶῖ Θοᾶ ἰδ ἰῃ γου--Ἐποῖ, 
ΚΒΘΙΔΟΩβ γοα,᾽ Ὀυΐ ἴῃ γΟΌΣ ᾿λ]π08 ΜΟΥ Κὶπρ [Π6ΥΘ 
“(ἢ 18 ̓ῃ τναγὰ ᾿Π]υταϊπαιΐος δα ΒΡ  γῚ [0.8] ρον ΟΓ,--- 
ἃ τηοϑί ΘΟΒΟ]Βῖγα ΔΡρυχθηΐ 'π ΔΎΟΥ οἱ ΓΟ] ΚΙ ΟᾺ 
ἔγοιαι (89 ἀϊνίηθ Ορϑγδίϊ 8. ΒΈΝΟΕΙ.. “11 18 
{γουρὰ (18 ᾿ῃ:- ἀν] ἶς οὗ Θοἂ ἱπ (86 ἰπαϊν)- 
ἀυδ}]86 (σγουρὰ Ηΐδ δρὶνὶι, τ[μη8ῖ Ηδ ἀνν6}}8 πῃ (ἢ}9 

᾿ ΘΒΌΓΟΙ 88 8 ὙΠΒΟ]6, ἩΒΙΟΒ {ΒΟΓΘΌΥ ὈδΟοΙη68 ΗΪ8 
Το! Ρ0]6." ΜΕΥΕΒΊ. 866 [07 ἃ |Κὸ οἴἴεοι (μ6 60ῃ- 
ἕοδβίου οὗ {16 ποθδῃ οὗ β'διηδυΐδ, ὅπο. ἰν. 19.-- 
οὗ ἃ τσ ἢ .---ὄντως ὈΡΡΘδσΒ δ]80 ἴῃ Μδγκ χὶ. 82. 
ΚΒ. 26-88. Ἐτοῖὰ τ δὶ 88 6 θη βαὶ ἃ δ ὑσοὸ- 

σοοαβ ίο ἀγαῦν ϑοΙὴθ Ῥσγϑοίϊο8] ἸΘΒΒΟῺΒ [Ὁ Τορι- 
Ἰαιῖης ἐδ ᾽8δ6 οὗ ΒΡῚ ΓΙ] αἰ 8 ἰῃ ἴὩ 6. ΘΒ ΌΓΟΙ.-- 
Ὅν αι ἐδ 1, τἴπθη, Ὀσοῖ ΣΘΏ 7---τί οὖν ἐστιν, 
88 ἴῃ Ὑογ. 16. [“1{ ἰδ δ εοποίωδέυε ῬΏΤΑΒΘ, ἰηίσο- 
ἀποθά δἱ διὸ δπὰ οὗ ἀϊβουδβδίοι, ἢ 6 Βοη86 οὗ ὙΒὶσ ἢ 
18 ΔΙ ΔΥΒ πεατγίψ (6 δδῖωθ, Ὀυΐ τ δὲ οἷ ΓΟΑΌΪΥΟΒ ἴ0 
ὍΘ αἀεοοπιπιοάαίεᾷ ἴο ἴπο οσοπίοχί.᾽" ΒΙΦΟΟΜΡΙΕΙΡ. 
[8 τπιϑδηΐηᾷ ΒΟΓο, ἰΒ6ῃ, ἰδ ποῖ, ““ Ἡ 88 '8 {Π 6 [89 
οοπαϊιΐοι οὗὨ [158 δθοως γουΐ Ηον, ἔπ ροΐπξ 
οὗ ἴδοί, ἀο γοὺῦ οοπάυοὶ γοὺγ Ῥυ])1 9 ἩΟΥΒΒῚΡ Τ᾽ 
(Βοάμᾳθ), 85 ἰμβουσὰι αὔφιὶ (0 ᾿πίσοαποο ἃ ἀ6 80 .}Ρ0- 
105 οὗ ἃ δβίϑδίθ οὗ ἰδ ἢθ νδ8 δθουΐ ἴο αἀἶϑδρ- 
Ῥγύουθ. Βυΐ 1 ᾿θδ:η8β “ψμδί, ἤθη, ἰδ {86 ἱπ6 7 - 
669 ἴο ῦὉθ ἄγαν ΤΟΙ Ἡμδὺ 1 ἢδγτο βαϊα ἢ δὶ, 
ἐμ θῃ, 18 ἴο Ὀ6 ἀοῃο ᾽ ---Πὸ οἰαυδοθ τ ΒΟ. [Ο]]ΟΥ͂ 
δανθ 6.2 ΥΔΡΪΟΌΒΙΥ ἰβίουργοίθα. ὥοπιθ ᾿1Κθ 
Προ ο, οάάγν., δίδη!ον, Ηοάρε, τορασὰ Ῥδὺ] δ8 
ΒΟΧΟ ΟΧΡΟΒΙΩΚ ἃ βἰδίὶς οὗ {πη κΒ Ἡ ΒΙΘΟᾺ ποοραρὰ τὸ 
Ὀ6 οογγοοίθι. ΤΟΥ ἸΔῪ δίσγοδβδβ ρου ἰμθ 080 οἔ 
86 Ῥγοβϑϑῃὶ ίθηδο, 88 ἰβου χὰ ἱπίοπαδα (0 ἌΘχδλοὶὶ 
(9 ΘῈ διαδίο οὗ ἰμθ ραγίϊοϑι δπάονοὰ σῖ 
αἰἴϊβ ἰο δχϑγοΐβο (8686 μἱτβ ἰῃ ὈΠΒΘΘΏΪΥ ἢ δδὲθ 
διὰ ογυδχγάηρθθ. ΤῊ, Βονονοῦ, πουϊὰ Ὀ6 ἴοὸ 
ζοϊδὲ ἰμίο (9 ψΟΓῸΒ ἃ ΤΩΘΔΏΪΩΡ ΟΣ ἃ ἴοσοοθ Ν ΟΣ 
ἀοεβ ποὺ σϑδα γ δΡῬοδσ, δηὰ ποΐϊοῖ βοοτιδ υἢ- 
ὨρΘΟΟΒΒΕΣΥ. ΑἹ] ψθ δδπ 0ΔἸΣΙΥ ἤμπα ἴμ6γ0 18] ὃ 
βἰδίδτηθμί οὐ [89 ο886 ἴῃ ἃ ῥτοίαβὶβ δηὰ δροδοβίδ, 
[ἴπ νον οὗ πίοι ἢ6] 8 ἀν {86 τ]6 6 ν]ϑεὰ 
ἰ0 ΦὨΪ0ΤΟ06].--- Ὑ ΒΘῺ γ7͵6 ΟΟΣΩΘ ΟΑΘΊΒΟΙ ---ἰ ἡ. ε., 
“88 Οἴϊθη 88 γὁ δοῖηθ ἰοζοίδεγ᾽ (Μογον, Ηοαξο)]. 
-,ΥΘΣΙΡ ΟἿΘ οὗ γοῦ--ΤΒὸ ἕκαστος ταὰδὲ ὉΘ 
Ὁπάονϑίοοα οὗ ἐΠο86 οπαουγοα τὶ} δρὶ γιὰ] αἰ, 
δηὰ ὃ ἱπίογργοίοα ἀἰβιγὶ θα γ6]γ-.-- οὶ {πὶ ΘΥΟΥΥ 
ΟἿΘ δ88 81} ἰι0 αἰτία δοουϊ ἐο Ὀ6 ΘΒ υποταίοα, Ὀυΐ 
ἐμπδὲ οδιοῖ ὁῃΏ9 88 βϑοσξηρίΐη βς-- -ο͵ὸ (18 δη 8Δῃ- 
οἶμοσ ἰμδὶ.--- Δ ᾷ-- 8 ΓΟΒΟῪ Γ0Γ ΘΟΣΩΤΩῸ ὁδί ΟΠ. 
[Ο0ΚΒ δά ἀβ: “8ὸ ἰῃδὲ δ 8 οὶ 8019 ἰ0ο ἐπᾶάυγο 
ΒΏΥ ἀο]αν.᾽ Βυὶΐ {πὶβ 8 ΔῊ ὕπΘΟΘΕΒΆΓΥ ἱπίομπδὶ 
δοδίίοι οὗ {86 ῬΓΘΒΘΗ].---ὃῪ Ρ681:1,--[ποΐὶ ὁῃ 6 
ἰαχὴ ἔγομῃ ἰδ ὈοοΙΪς ΟΥ̓ ΡΑΔΊΣΟΒ, 88 μοι ΠΟΘ 
ΟἾΒΟΣ ὝΘΥΘ δ] ονθὰ ἰο Ὀ6 υϑοὰ ἴῃ Ὀυ})}16 ν ογ- 
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Β᾽ιΡ, 88 80π16 οὔ οὔγ ϑοοῖσι Ὀγοίμ γα ἱπιαρὶ 9], 
ΠΟΥ 00η6 ῥΓΟΥ ΘΟ σοπιροθοὰ δηα οοιϊμαπὶιθα [ὋΣ 
[6 οσσαβίοη ; Ὀαὺ {μ6 πηρδπίηρ ἰ8, (μ8ι ἢ 6 ΘΟΠη68 
ἴο σἰιαγ οὶ πὶ αὶ βίαι6 οὗἩ τηϊηὰ ἱπβρίγοὰ ὈΥ {πὸ δ ὶ- 
τῖὶ, ἴο Ῥγοίαοθ δηὰ ρου ἔογιἢ βοπιθ βοηκᾳ οὗ ΡΓγδ150 
1: ἴα Ἰλπὸσ οἵ Δ γίδια, οθογδὶ, δ ὐκημα 
παϑλσὴ 88 νη ἃ ἰοηζιθ ἰ8 ΡῬδγ οὐ] Υ]Ὺ 

τλοηϊϊομοὰ εαὐογναγιθ, ΜΘ ΓΟ ποΐ ἰ6γ8 10 08- 
ἀογϑίαηά ἃ βοης ἰπ [16 ΒρΡ͵τὶν, ἑ. 6., ἡγεῖ} ἃ ἴοπβαθ, 
85 ἴα γον. 1ῦ.---ᾶϑ ἃ ἀοοίσί ῃ9, ---ἰ. 6., 18 Γϑδαγ 
ἴο γσίνο δὴ οχροβί(ἰοη οὗἩ δβοῖῃθ ρδγιυϊου αν ροσγίϊος 
οἵ Οιγἰϑιίμπ σαι ῃ.--αβ ἃ σου Θ᾽ ΙΌΣΟἹ, ---ἰ. ἐ., 
Βοῖηδ ἀἰδοϊοσθυτο ἔγοια 15:6 υὔϑοθ νοῦ], ψ  ]Ο ἢ 
ἴοτιηβ ἃ Ὀ.515 ΟὗἨ ῬΓΟΡΈΘΟΥ Μν ἰδ Βοπιθ ἰαἶζθ ἃ8 
ΒΥΠΟηστοι8 ψι ἢ (ἢ.8.--δ5 ἃ ἴΟΩθβ66,.---ἰ, ἐε., 
15 1Ἀ6 ἰηϑρί γατίοη ὁπ ἶτὴ ἴο ΒΡΘΔΚ υνῖτ ἃ ἰοη ρα. 
-- 65 δὰ ἱπῖθτρτιθιβδβο ΟἿ .---ἰ, ἐ., (6 404}}8ς8- 
(ἴσο ἴο Ἰίογργοῦ νυἱιαῦ 18 Βρόκϑθη ὙὙ0}} ἃ ἰοησαθ. 
ΕΒΕ νου ἐπὰ [18 ἀροάοιὶβ ΒΕΓΘ: Ὀυΐ, ἃ8 ΡῈ 
ΕΤΤΕ νν 61} βαγ8: “116 τοιοῦ σδῃποί γγ6]}} Βίορ 

Βοῦο, Ὀυὶ ἰ8 ἔοτοϑα οἡ ὈΥ͂ (6 οροϑῃϊης ᾳυοβίΐοη 
10 (6 σοποϊιιἀϊησς ἐμουσιῦ ὑσὶ Το ]ονν8, δηὰ 
Ὑγ ἢ ἰοἷλ ἰΟΥΙΏΒ, 459. ἰὺ ΨόγΘ, 8 βϑοοῃὰ δροάοϑίβ ᾽᾽]. 
18ῖ 411 τδϊηρα ΒΔΡΡΘΏ ἴο ϑθάαϊδοεαίίο..ο--- 
[.. 6... "160 Δ}} (1680 φὶ [18 Ὀ6 80 ΘΙ ΡΙΟΥ δ δπὰ υἱτηοὰ 
τὺ (86 οἷα οι ΓΟῊ 8.18}} δ6 01} ἃρΡ δοιὰ ρου- 
ζοοῖοα ὑΒΟΓΘῸΥ ; 8πᾶ Ἰοὺ πὸ 006 Β66 1 ἴ0 ΘΙΔΡΙΟΥ͂ 
ἰθτα οἰ πον ὕου }ιΐβ οσσ ργῖνδίο αἰ δοδίϊοη, ΟΥ̓ ΤΟΥ 
ἢἷθ οὐγη σίου. Τΐδ 18 αὶ ΖΘΏΘΤΑΙ] γα ν᾽ δἰ ον ἢ6 
Ἰαγ8 ἀονη ἴον 86 σοραϊδιΐοη οὗὨ 811 {ἰνοῖγ Ῥυ]ὶσ 
ΒΟΥΨ]1668)], δηἀὰ νυ 6 ἢ μὸ ΠΟῪ ρο008 ΟἹ ἴ0 ΒΡΡΙΥ͂ 
ἸΔΟΓΘ ῬαΡ οΪΔΥΙΥ ἴῃ Γοϊαιοη ἴο φ]οβϑο Ἶγ, δπὰ 
10 ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂. --  ΘΌΒΘΙ ΘΩ͂ ΟἿΘ Βρϑϑὶκβ 
νυὶ τ ἃ το (9, --- Τὸ εἴτε, τολοίδογ, Ἡ ΊΘἢ 1ῃ- 
ἐγοάιιοοβ 16 ἤγϑι Ἰηϑίλποθ, 88 ΠῸ “ΟΥ̓ ΘΟΓΓΘΒ- 
Ῥοπαΐϊηρς ἰο ἰ ἴῃ 189 δβοσοῃά---δὴ δηδοοὶ αἱ μο ἢ 
τ 161} ΑΥ1868 ΤΟΙ (Π 6 ΙΑ ΠΏΘΣ ἴῃ ΜΓ Ὦ16} ἢ6. 6ΒΓ- 
τίθ 85 ΟἿἹ. 8 ἐμβύγ οὐ] 0ὴ8 ἰὰ τοραγὰὶ ἰο [ἢ.6 ΓΟΥΙΘΥ. --α 
ΨΥ ἴνσοβ, οἱ, δῖ τηοβῖ, ὈΥ ἴδ Υχ698,---Τ ὁ ρῥ]ὰ- 
ΤΆΔ] τϑίουβ θδοῖς ἰο νυν δὺ 18. πηρ]16 ἃ ἴῃ 1.6 ῬΓΘΥΙΟΌΒ 
οἴἶδυβο, ἐ. 6., “ἸΕ (ΒΟΓΘῸ Δ΄Ὸ ΔῺΥ ΒρδΆΚοτα νἱτἢ 
ἰοηρσαθ8. Ηδθησδο ἮΘ 6.6 [0 ΒΌΡΡΙΥ ἴμ6 γογῦ, “Ἰοί 
[Ἀθπὶ Βροαὶς.᾽ ἶο σδῃ 8180 ἰαἶζθ (18 ἃ8 ἀθοϊαγὰ- 
ἰἶἰνὸ (ἢ ἀο οιιθ δπα Μίογ θυ): “[ἢ 6886 ἃ Ρθ.- 
ΒΟ. ΜΥ 8168 ἰ0 Βροδὶς ψΊῸ} 8 ἴοησαοσ, Ἰοὺ ἴπι ΚΠΟΥ͂ 
παν ἔνοὸ ΟΓ ἴἰ γο6 οὐκί ἰο ΒρΘδΙκ, ἱ. δ... Ὡοῦ ΙΏΟΓΘ 
ὑπ ὕνγο ἰ0 ἰγθ6 ἰπ ΟὯΘ 8η4 [9 ΒΔ 9ΒΘΙΩΌΪΥ.ἢ 
᾿ Τιἷβ ἐπι αιῖ οι ἐπ }}168 ἰμαὺ μον Βα ἃ Ὀθοὴ ἃ 
ΔΏΟΡ ᾿ἰοϑὺ {86 Ὑ}10716 ΔΒΒΘΙΌΪΥ δου ϊά θ6 6ῃ- 

βνοβϑβθὰ ὈΥ ὑδοπὶι,᾽" ΠἾΤΑΝΨΕΥ; δπὰ (8 (116 {ἴπλ6 
6 βρϑηΐ πῃ 86 υ89 οὗ {ἰ18 {9 ᾿θαϑύ υ8ο[] οὗὨ 8]} 
186 κ᾿ ἢ18] --δὴ ἃ ἰῃ ἴαχῃ ;---Τΐδ 156. (9 ββοοπὰ 
αἀἰϊτγθοίίοη ἰπϑοιγυσίϊηρ [16 πὶ ποῦ ἴ0 ΒροαΪκ δἰ οῃποο--- 
8 ἰδίην (πο Υ πιϊσιῦ θ6 ἀϊδβροδβοὰ ἰοὸ ἀο ἰῃ ἰδ σίου 
οὔ ὑποὶν ᾿πϑρὶ Γαι 1 οη---Ὀιϊ οὁη6 δὐον [06 οἱμοσ. 
τηϊταὰ αἀϊγνθοῖΐοι 18,---8ιὴ ἃ 16 ΟἿΘ ἐπ τοσρεοῖ.--- 
Νοὶ “οη6 εἴνον {80 οἰογ,᾽ [ὉΣ (1118 18 ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἴο 
16 αϑῆχὸ οὗ ἴ89 ἰδηρσυᾶᾷο; Ὀυΐ ὁη6 ὙΠῸ 88 
{πὸ σίἔι οὗἨ ἱπίογργοίαδιϊομ, ὑμθῖμον 1 ὍΘ. 056 οὗἁ 
ὑ8ο86 0 Βρθδὶς (ἢ ἃ ἰοηραθ, ΟΡ ΒΟΙηΘ ΟΥΟΥ 
Ῥογβοῦ. ΒΥ 80 ΘΙ] ΟΥ̓ ΘὨϊ οὗὨ ΟὨΪΥ͂ 008 ΡΘΓΒΟῺ ἰο 
Σδιοσργοί {16 ἀἰβοοῖίγβο8 οὗ (8.6 Βιισσοδδῖνθ ΒρΟδ- 
οῦβ, ἰὴ νου]ὰ Ὀ6 χζαϊποα [ῸΓ ΟΡ αἰβοοῦγβ68. 
Ασοογάϊηρς ἰο Οβίληάον, {18 ἀἰροί ΟΠ. ΤΏΔΥῪ δ Υ6 
Ὀ3θη σγτουπαάρὰ ἴῃ (μ6 ἤδοί ἐμδὺ {16 ἔχ] 688 δὰ 
Ἰπλη οἰ η 6858 οὗ (ὴ9 οὐ ϑαϊγο ΡΟτΟΥ οὗ ἰἰ6 ϑρὶν! 
τα ληϊοϑ οα 86 1 1η 1818 Ῥτοάποῖνγο οἰ ατίβια ἴῃ 8 
τσ ναγίον οὗἉ [Ὀγπβ, δπὰ ἴῃ δὴ ἱπβρίγαίϊοη ἰμαΐ 
σννουσίιῦ ἴπ ἸΠΔΩΥ ᾿παϊγ 0 8}5: ψ᾿ 8116 {86 ΤΟΡτο- 
ἀμποιῖνα οἰαγίϑηι οὗ ἱπ ογρτοιδίϊου σοΐοσγοὰ Ὀδοὶς 
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(80 γδυΐϑὶυ οὗ ἔοστιων ἴο ἴ89 ὉΠ οἵ (86 ϑρὶτίι, 
δὰ ἐδ6 ἐυπἀὐδιηομί8) σοπίθῃίβ οὗἨ (πδὶ βροΐϑῃ : 
δια 4]80 ἰῃ ἐμ ἴδοὶ ὑπαὶ {Μ|6 φσἱ δ οὗἩ 186 ϑρίγὶὶ 
τηϑο 186} ΚΠΟΥΏ ΤΟΝ ΠΟΤ ΡΟΜΘΥΓΌΪΥ 17 086 
ῬΟΥΒΟΩ ἰῃίθγργοίθα ΒΟΥΘΓΆ] ἰοηρσαεθ. ΥΒΘΙΠΕΓ 
189 σοτηροβί(ϊοη οὗ μ6 γογὉ διερμηνεύειν ἴΒ ἴο 6 
Ρτγοδβοὶ, 88 Ὁ ποὺ {ἰ 1 Κ8, 80 88 ἴ0 πιδῖ ἰΐ 
Ἰηθ8 8 ΟΧδΟῖ ἰΠ ΟΣ  ίδί 0 οχιομβΐϊης [0 8]} 
Ροϊηῖΐδθ, 18 ἀοι δι }.---Βῖϊ 1{ [8916 ὍΘ ποῖ δῃ 
ἐπ ΘΙΡΙΘΊΘΣ, ---ἰ, 6., Θἐς 6. ἰὼ [6 Ῥοσύβοη οἱ ἴῃ 
ΨΓΠ0 βρΡ68Κ8 Μ}1}} ᾿ΟΏ ΘΒ, ΟΥ Οὗ ΔΏΥ οἱδον,---ἰοῖ 
Εὶμλ ΙΣΘΘΡ δίθῃ: οΘ ἐπ οΒυσοὮ ----Ηἶογο {8 60 
ἰ8 ἃ οἰδῆξα οὗ βιι᾽θοί. [18 ποί ἐμι6 Ἰπίοσρσοίεῦ 
{πὲ 18 1Ά0 Κθὲρ βίϊθῃησθ, Ὀαὶ (88 ῬΘΥΒΟῚ Ὑ}10 888 
ἃ ἰοῆρυθ; 8818 οὐαὶ ἔγοπι (86 σομίοχί. [ἢ τὸ 
ΔΒϑυτηΘ {π8ῖ (δ Ἰα 6 Υ ΡΟΥΒΟΏ 18 τηϑδηΐὶ ἱπ Ὀοῖὰ 
οἴδιβοθ, 8ἃ8 (βου 116 ἢγβὶ σοδὰ, “αὶ ἱἴ λις Ὧθ 
ποῦ 8 ἱπίογρσοίον, (μθὴ ἐΐ νου]ὰ Ὀ6 δβυρροβεὰ 
88. 1ῃἰοΓΡργοϊδιϊοη τγὰβ Ἔχ] υβί γον {πο οἱδ οἵ 
058 80 ΒΡ ψ 8 ἰοησιοα, τ ΒΟ, 18. ΘΟΒΙΓΔΙΥ͂ 
ἰο χὶϊ. 106.0Ὠ [176 αἰ οὗ ἰοηζιιθ8 δι {116 ἴπ- 
ἐοτρσοίδιίϊοη οὗ {Ἰιοπὶ ΔΡΡΟΆΣ ἴο βαύθ Ὀ6ΟΠ 808 }}Ὁ 
πηρατίοα ἰο βορασγδίθ Ῥογβοῃβ, [ὉΓ {βγοῦν 18} 
ῬΟΝΘΙΡ οὗ {110 ρ᾽ ΣΙ 88 ΙΏΟΤῸ ΘΟΠΒΡΙ ΘΙ ΟΙΞΙΥ τηι- 
πἰϊοαίοὰ ; Ὀυΐ 11 Βοθ τι 00 ΤΟ} ἰ0 5840 τἢ)81 {1688 
Εἰ8 ΟΥΘ ἱπΥΘΥΙΔ ὈΪΥ αἰδβίλιοι.᾽" Οαοίεα ἔτουι 
5΄᾽΄.άρ ὈΥ ΒΙοοπιβοϊ, 0 Ζο6 59 ΟἿ ἰ0 ΒᾺΥ: "" (ἘΓ- 
(δὶ ΙΥ 189 ῥυθβοηῦ ραββῆζο ἀοθ8 ποΐ σΟΙΙΡροΪ 5 (2 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἐΠιαΥ Ῥ6γΘ αἰδβιϊποῖ. ΕῸΣ {πΠ6 ΑΡΟβι]6 8 
ἸΒ) ποι οη παὶ ἢ ῦ ΟὨΪΥ Ὀδ σίνο οὐ {86 Βυρροβί- 
ἰΐοη ἐμαὺ [Π6 Ῥδγβοῦ μα, 88 10. ΟΥΑΙ ΠΆΓῪ σδδεβ, 
186 αἰἶν οὗἩ ἰοπραοβ πιοῦν ἐἢ6 ΡΟΣ οὗἁ ἰηίογ- 
Ῥγοιδίΐοηυ. Βυΐ (80 Ργ886 ἴῃ 4681 100. ΠΟ ΤΠΟΓΘ 
ΡΓΘοΪαάοΑ (ἢ 9 Ῥοββὶ ὉΠ οὗ α ρεύβοῦ πῇ [18 
οὐ ἱπίογργοίοσ, {8 (86 Ῥῃταβοβ ἴῃ νυν. ὃ δπά 
18 ργοοϊαθ 088 ῬοΟΒ51 11} οὗ ἐπ  ογργοίαιτοι Ὁ 
οἴ τ ᾽].--Βαὺ τπουρσ σοιῃρθ!]οὰ ἴἰο Κοορ δἰ- 
Ἰοποα ἴῃ ΘΒ, 8 ρα ποοὰ ποῦ 6 Δ ΒΟΥ διΡ- 
Ργοϑϑβοὰ.--ςδοαῖ 161 Ἀἰπὶ Βρθαὶς ἴο Ὠἰσηβε δᾶ 
ἴῖο σοά.---Τ αὶ (818 σαπηοί 6 οχρίδίμει οὗ δα 
ἰπδυ 1010, ΟΥ ΔἸ οχο οί ΘΓ πιοηΐὰ] σομητυ πολ ίοῃ, 
18 Γοΐυϊοα Ὀγ (80 τοῦ λαλεῖν, Ὑ}ι16}. ΔΙνγαΣ 8 
ἀοποὶθϑ Ἰοιὰ υἱΐογαμσθ. Τ}0 {πὴ} Βοτο τηοαπὶ 
γηυϑὲ ἰΒογοοσο Ὀ6 ῥχϊναίο ἀογοίίου δὶ μοιπθ. Τὰς 
ἀαιίνοβ Βογο ἑαυτῷ--τῷ . εῷ ἃτο οἱ ἀαϊ. σοτ- 
τηοᾶϊ, 8458 ἱπουρἢ {6 Υ τηθϑῶῦ “ΤῸΓ [ἰδ οὐ ἷπὶ- 
Ργουοιηθηΐ, δηλ [ὉΓ {6 ρίοτγ οὗ οὐ ;᾽ Ὀαὶ 186 
8Γ6 ἰο Ὀ6 Γοπαογοα οἰϊ μοῦ “0 Ὠἰσλ56}7,᾽ δὰ “ {0 
αοα,᾽ οὐ “)}ον υἱπηθο ῖ ὗ δηὰ “)}ὧὁγ Οοὰ.᾽ ΤῊΘ πΒ0]6 
ἰη) ποῖοι ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΟΘΒ (8 (}6 ῬΟΓΒΟῚ 80 ΈΡΟΚΟ 
ἢ ἃ ἰοῆσιθ Ῥ͵ΩὰῚ8 Τηδδίοῦ ΟΥ̓ δἰτηδοὶζ, δηὰ ποὶ 
ΘΠΓΙΣΟΙΥ͂ οὐογτ θὰ ὉΥ͂ 88 ἰτγοϑίδι  Ὁ]6. ἔτηρα]εβο; 
αἶκο, μα ᾿6 πον ΤῸΣ ἰτηβο} ἡ πᾶ Β6 ἴο}1 δηὰ 
αἰϊοχοὰ (σοπιρ. οπ ΥΥ̓. 2, 14).--ἰΒαὲ 17 “189 
ἰοῃιι ᾽᾿ νὰϑ Βοῆλθ ἔογοίρῃ ἰδ συδρο, ἘῪ δ ου]ὰ 
ἢ6 ΒΡΟᾺΚ “(0 ΒΙΠΊ861 ἢ, δὰ ἴὸ σοα ̓" ἴῃ ἀξ, Ὑ Βα πῃ 
811 Ῥγοθ ὈΣΠΥ 11 νν88 ποὺ ΒΑ] ἢ 80 8116 ]6 ἃ υδὰϊ- 
616 ἴῸΓ υἱἱοτῖης ΓΘ] ρου ουρ ὺ 85 ἐἰια ἨοΌΓΟΥΥ 
ΟΥ τοῦ δηὰ ποὺ γΌΒΟΣΥΘ 10 {1}} Βα Τουπα Βοῖηθ 
Τογοΐζηορ ψ80 οουἹὰ τοδαϊγ υπάοτθιδυά μ᾽πὰ 
νἱτουῦ δὴ ἐμίογργοίο ἢ Οπ ὑμ6 σομαϊ οι βι0- 
Ροβοά, ἰμ6 Ἰαίίου σουἹὰ 6 180 τηοτὸ παιυγαὶ 
δουγΒ6 ἴο Ὀ6 Ρυγϑι64}7.- πὶ ϑηδίοροιιβ ἀἰγχοσίίοι 
Β9 αἶνοϑβ ἰῃ γσοραγὰ ἰο ἰδ 9 ῥσορδιοῖδ.--- ΑἹ οἴ 80 
Ριορῃϑῖβ βρϑδὶς ἴνγγο οὐ ἴδχ69,---ἰ ε.. ἴῺ 056 
ταθοῖϊη. ΟΡρογί ΠΥ πνουἹὰ τδὰ8 6 αἰτοῦ 10Γ 
οἶμον δἀϊγίηρς ἀἰΒοοῦΥΒοΒ, βυοῖ 85 ἀοοιγη6.--- 
[Η- ἀο68 ποὶ Δὰἀὰ ““ δὶ πιοϑί,᾽ Ὀδόοδῦσο ἣθ ὁδς8 δοῖ 

γΪΒ [0 ΔΌΡΟΘΑΓΥ 88 ἰζ 1ἰπιϊἰπς ὑμὶ8 τοδί δα τὶς 
οὗ ἐϊιο αἰἔϊθ. ΑΥΡΟΒΒ] ---οἀὰ 85 1 ἰἰς Τυγοὶς Σ 



ΟΗΑΡ. ΧΣΙΥ. 29ῦ 

6886 ἰπἰογργοίδίϊο 88 ἰο 6 πκρὰ, 5ὸ Βοσο ᾽υὰς- 
ηθϊ.--αηαὰ 16 [9 οἶδοσβ ἀϊΒΟΘΙΏ .---ἰ ε., 
υᾶρο νπδί ἰῃ ἰ8ὸ ἀϊβοουσβθ ργοσθϑὰβ ἴγοπι 188 
δρί τὶ οὗ Θοὰ, οΥ ἔγουι ἃ ζοσγεΐχῃ βρίσὶς (Νοδηοσ 
διὰ ΒαΣΚ6Ρ). ΒΥ “186 ΟἸΒΟΓΒ᾿᾽ γσ τηοδί πδίυ- 
ΓΆΙΪῪ υπαάοτδιδηα [86 τοϑῦ οὗ ἔμβο86 Ῥοβϑοβδϑα οὗ 
ἰμὸ κἰτὰ οὗ ῬΓΟΡΒΘΟΥ ὙΠ6 ἃ. ποὺ αἀϊδβοουγδίῃᾳ, 
Ὑ80 ροββϑβϑβϑα 8͵80 ὑπὸ γί οὐ ἀἰβοοσῃιηθηΐ ; ποὶ 
ἸΩΘΙΩΌΘΙΒ Οὗ {Π6 ΘΠΌΤΟΙ ΖΘΟΏΘΓΔΙΥ, Β᾽Π066 84]}} σοι] 
τοὶ Ὀ6 Τορδγαθὰ δ8 αἰ] 1} 8θα ἴῸΓ {μ18: ΟΣ γοὶ 
δΌΓ ἢ 88 Ροσδοβϑδοα (86 οἷν οὗ Ἰυάσιβοπὶ πιῃουΐ 
ἐλδὺ οὗ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, ΔΙ μου ἢ ἰΠ6ΓῸ ταυϑὲ ᾶνὸ ὈΘΘα 
ῬΟΓΘΟΣΒ οὗ ὑμ18 οἷ488 ᾿ἰκονίβο. [Τὸ οΥἶ κί 8] 
δι υ)]εσὶ ““ργορβοὶβ᾽᾽ Β6ΓΘ σὰ ἰβγοῦ ρα ἴπ6 τ ΒΟΪΘ 
ΒΘὨΪΘΠΟΘ].---ἰ ἢ τ μδΐ Γ01]1Οὁ 5 8ὸ ἀαὶγ οὗ ρθε κίηρ 
ἴῃ ἔχ 8 8.1}} ΤΌΣ ΠΟ, ᾿πϑιβίθα ὑροῦ. ἀπά ἔτγϑι 
ΜΘ Β6Υ6 ἰδ Ῥτεσορὶ ἰ(86][.--ΑἈαοᾶ ἦ δ υιμίηῃβ 
ὈΘ τσϑυνυϑϑὶϑᾶ ἴο δῃοῖδμοσν δὲλτης ὉΨ.,---δηα 
ἰΒΟΓΘΌΡΟΙ; ἢΪ8 βρὶγὶῦ ψὰβ τιουοὰ [0 ὈΣΟΡΉΘΒΥ, 
{μ6η---1οΘὉ ἴ8Π6 τοὶ Ὀ6 βὶ] θη ---δ)Ὴὴὰ δῖ ἀονῃ ; 
ἴοΣ 186 βρθδίκοῦ βίοοα (σοπιρ. μαΚο ἵν. 17). “ΤῈ 
ἴδλοὶ ἰπδὲὶ [86 ϑρὶτιν τ ρ6 116 ἃ Δηοῖ 9 ἰ0 βροδὶς 
ὙῈᾺ8 8. Ηἰηὐ ἰο 86 γεὶ ΒΡΘΆΪΚΟΣ ἰμπδὺ ὁ ὧδ {ἰπτὴ 6 
ἴοσ δἶἴτη ἰὼ ὍΘ ἀοπθ." ΒύβΒοεβ. [1 τϑβ οὗ 
ΙΔΟΤΘ ἐπηρογίϑποοθ ἴο οδίοιι ὑῃ0 ἔἄγχβί Ὀυγδὶ οὗ 8 
ῬΓΟΡΈΘΟΥ ἰμ δὴ ἰο Ἰἰδίθῃ ἰο {πὸ Θοτρ]οίλοῃ οὗ 086 
αἰσχοδὰγν Ὀοσυη.᾽" ΚΓΤΑΚΎ κυ. Βΐ [818 ψου]ὰ ἱτω- 
ΡΥ ἐμδὺ δὴ ἰηβρίχοὰ αἰβοοῦσγβο σχούοσβοὰ {ἐμ 
ΟΥὰον οὗ ΟΥΟΪΏΔΥΥ αἰδοοιχδο ὙΒΘΓΘ ἔπ 6 ΡΘΓΟΓδ- 
(ἴοπ 18 ζΟΠΘΡΑΙΪΥ (86 τηοδὺ ο]οαυθηὶ. Ρᾶτι]. ΒΥ 
1815 λη)υποίϊου ἴΠ6 Αγροβί]θ ἀοϑθβ ποὶ ἱπίθπα δαὶ 
6 βοσοῃᾶὰ βρϑϑκοῦ βδοι]ὰ τνδῖ αι} π6 ὅτϑὶ δὰ 
Βοϊδιιοά [Ηοαρο5], Ὀυὶ {μδὲ 'ἴπ ὁ8 86 Βα σ'ῖνοδ Βοῖῃδ 
ΛΟ ΚΘ, ῬΟΥΏΘΡΒ ὉΥ τἰβίης, ἰδαῦ δο [88 γτοοοϊνοὰ ἃ 
του] οη δηα Ἡ188.68 ἴ0 ΒρΟδΔΙΚ ἰτηπηοα δἰ ο}γ, [ἢ 6 
ἄται δου] ποί βοὴ Ῥτοϊοηρ 18 δβρϑϑςῖὶ, υὶΐ 
ΒΟ] ροὶνο ὙΑΥ ἰο ἴμο ἤγϑί ζυβῃ οὗὨ ἱπβρί γα 0 
ἴῃ (86 οἱ, ΔΙ Βου Κἢ ΡΟΓΝΆΡΒ πού 80 88 ἴο Ὀσοὰκ 
οἵ ἴοο ΔΌσυρίγ. 1 Βοβίθβ, [Π9 τουϑ]διϊοη 18 ποὶ 
ἰο 6 τορασχάθά ργϑοίβοὶ υ ἴῃ ἰδθ Πἰρμὶ οὗ ἃ πεν 
ἀϊἸβοϊοβυγο οὁσοδβιοημοα ὈΥ (86 Βρϑϑοῦ ᾿υδὺὶ μεοαγὰ : 
ΔΙΙΒου σι, 88 ἃ Ζοηογαὶ ἐπί πρ, 8 Β ΒΟ ΟΡ ΠΥ ΤῸΣ 
ΓσέΒοΣ τονοϊδιίουβ ψουϊὰ ὃ6 δνγακοποά δηά 
Ταγι Βοτεα Ὀγ {δ 6 Ρσορθοῖῖο αἰ ΒΟΟΌΓΒ86 οὗ δ ο ΠΟ Γ. 
ΤῈῺ6 ἐπἰπποίίοη ἰαδὲ χἰνοπ 8 ποχὶ ϑυβίαϊ ποὰ ὈΥ 
οἴἶκοιίεϊησ ἴο (6 αἰ8᾽ πο] παίΐο ἰο Τοβίσαϊπ [ἢ 9 
πραἾθ6 ἰο Βρϑδῖκ 86 (πουρμὶ (Πδι, τ ἢ 119 δνοϊα- 
ἦὴς ὑπὸ οουξυδίου οοοαβίοποα ὈΥ͂ ΒΕΥΘΓΆ] Βροδκίηρ 
δὲ οὔοῦ, ἐπ Ορροχίπηϊί τσ ἰδ Ὀ6 εἴοταοα 
ἴοσ 811 ἰο ὀχϑσοῖβθ ἐμοὶ σι ἔν : δηα ἢ6 ΘῃΟΌΓΒΙοΒ 
ἐποῖα ἰο 0 Θχοσοῖβο οὗ βο] -ἀδηϊα] ἰὴ {Π18. ΓΘ- 
ΒΡοςέ ὍΥ ροϊηϊΐης ἔμ οτῖὰ ἰο [6 γοβυὶϊὶ τ δῖ οἢ ψουἹὰ 
{μον 6 δἰϊαϊποα,---ΕΟΥ ΟΣἹΘ ὈΥ͂ ΟὨΘ6--Ης 
Βασὸ ἐμ ῖοβ ὋΡ δῴζαὶπ ἐμ ᾿ωρογί οὗἉἨ 186 ἰη)απο- 
ἰΐοι 7 δὲ ρίνοι, Ἰαγίῃς ἃ βίγθϑδ ὑμβουΘΌΡΟΠ, 88 τν 6]}] 
ΔΒ ὌΡΟΣ (ῃ09 πΟγὰ 81} ὙῈ16Ὼ 10]]008.--ῦῦ 
οὔτι 811 ΡΣΟΡΒΘΕΥ,---ΤῊ 0 ΡΟΒΘΙ 1 ΠΥ θσο ἴτὰ- 
γν οα 18 Β᾽ΠΙΡῚῪ δὴ ουϊνατα οὁη6, ὑπ οὗ Δ Ορροῦ- 
ἸΔΒΙΥ ἰ0 ΟΧΡΓΘΒΒ (Π ΘΙΠΊΒΘΙΥΘΒ :Γ μοὶ ἰΏ ὁ0Π0 τρηθοὐ- 
ἰὴ γοὶ, δἱ 1οδϑί, ᾿ῃ Βούθγαὶ βὰ Ὀϑοα θην Οη68 (8πἃ 
850, ῬΟΥΏΔΡΒ, ἴὸ δηδὰ ουὔἱϊ τ δὶ τγᾺ8 ἰοΐν᾽ υπβαϊὰ 

4[“ Τσχο ΤΡΑΒΟῊΒ ΠΥ ὍΘ γροὰ ἴοσ {πἰκ τον. ΤΏ ἰη [6 Γ- 
τυρίτίοη οὗὨ 8 ΘΡΘΟΑΚΘΟΣΥ ΜΓ ΔΑ [801 ΤΙ Ο ΟΊΤῚ δῃὰ ᾿πογοΐοτο 0» 
ἔγωσΥ ἴο ἐμὲ ὙΠοῖο ἐγ οὐὗὁ 11ὸ ΑΡροδεϊο δ ἀϊτοοιϊίοῦδ: δὰ 
ΒοσοξΥ. Ἡδδῖ [0] ονα ἰ6 ποδί ΠΔΙΌΓΔΙΥ πη ἀδογοίοοά 88 88- 
αἱκοΐηρ ἴ[Π0 ΓΟΆΒΟ ὙὮΥ͂ {ΠΠ6 Γοσοίνοσ οὐ ἴθ ὅγθι σγουο]δίϊ 
Βῃοτι! ὰ νναΐ!."" ΗΟΡΟΕ. Τη6 βἰγοηχοδί οδ᾽ϑοϊίοη ἴἰοὸ ἴΠπ0890 
τοιοῦδ ἰδ 1:6 ἔοτοο οὗ 86 ἱπροτϑῖνο σιγάτω, κέ Αὐπε δε, μοί 

ἐ [Ὀ]4 ηοὲ ἐδο ΑΡροδβίϊθ αἷβο ἰπίϑοῃαἃ πογό ἴ0 ετιβροϑδὲ ἃ σοῦ- 
ψροΐϊοοϊς ἙΑΥ ὉΥῚ ΔΙῸ ἢ ἰοάϊουβ δηὰ Ἰοηρ- στ θα ΒΡΘΔΙΚΘΓΒ 
φου]αᾶ Βαγο ἃ ροσίοα μαΐ ἰο ᾿ποῖς ἴθ0 ῥγοϊσγδοϊοα ασδο 685 7] 

ὙΠ ΘΩ ἰΠ6Ὺ Ὑ6ΓΘ ΟΘΟΙΏΡΕΙ]Εα ἰο Ὀ6 5116 1). Α βἱτω"- 
ῬΊοΣ οχρ δηδίϊοη {δὴ {}}18 τ ΔῚΘ ἢ ῬΥΟΡΟΓΙΥ βυὺ- 
δυάϊδ προφητεύονες Διο κα ϑ'᾽ ἔνα, ἴδ (νεῖ ψ ΒΊΟὴ 
ΘΙΩΡϑίζοδ δύνασϑ εδπὰ κα ϑ' ἔνα, ᾳ. ἀ.," γοὰ 
οαπ ἰπαθοα 84}} ἱἐπαϊυιαμαϊίψ ῬΓΟΡΏΘΒΥ; {πο γρ 18 
ποίδίηρ ἴο ψὶ Β ο]ὰ γου ἔτγοπι ἰν Γοτο]γ.᾽ [80 
ΑἸΈΕΟΒΡ, γὼι Ο ΟΧΡ]δίπβ 1, γοὰῦ αν ῬΡΟΘΡ ἴο 
τίς δου (818 τοδὶ ---Ὑ οὐ σδῃ Ὧδ Β᾽]θηΐ 1 γου 
ῬΊοθδβθ, δῃᾷὰ 80 ῬγορθεδΥ ο06 ὈΥῪ οῃβ.᾽7-- ΤῈ 
Τοβαϊν οὗ ἰδυ8 Ὀσιηρίης (δ 6 Ργορμοῖῖς αἰ ἰηΐο 
[1] Ἵἐσχθγοῖὶβο που]ὰ Ὀ6 {δ δὶ 411 [8.6 Το Ὅογ8 οὗ 
(19 σΒΌΣοΙ που]ὰ πὰ πουγὶβηπχοπί δηὰ βαιβἴδο- 
110 [ῸΓ 811 {ποῖ 1π|6]]δοῖ 8] δα τπογὰ] ᾿νϑηί(8---- 
8 ΤΘΒΌ]} (μδὺ οου]ὰ ποὶ θ6 οὈίαἰ πεα 'ῃ 6886 ΒοΥ- 
ΘᾺ] ΒΡΟΚς δἱ οῃοο.--- 81 8}} ΣΏΔΥ Ἰθϑχ, δηᾶ 
811 ΙΏΩΥ ὍΘ Θχδοχϊῖαϑᾶ (ογ οοσῃίοσιἃ).---Αο- 
σοσάϊης ἴοὁ {86 ἢγϑι οἵ {86 ἱπίοσργείδιοηβ ρίνθη 
δΌοΥΘ, (818 τοβὺὶο ψου]ὰ Ὀ6 Τοδο]εα ὮΥ 186 ἴδεὶϊ 
ἰμδὶ 41} δὰ μιδὰ ἐμ ὁρρουίυ ΟἹἨ Βρϑακίῃρ. 
[“ΤῊΘ ἀϊδοουγβα οὗ ὁη0 ταϊσμὶ βὺ1}} [86 νναπίβ οὗ 
ΒΟΙΏΘ ΒΕΒΙΟΙΒ; δα. (Πδὶ Οἵ ΔΠΟΙΠΟΣ πιΐρθΐ Ὀ6 
δἀδρίεαἀ ἰο {Π6 ολ86 οἵ ΟΙ6σβ. ΤΒῺΒ 4]} Β6δσ- 
6Γ8 σου]Ἱὰ τϑοοῖτο ᾿ἱδίγ οἴ 00) δΔηα ΠοΟμΒοΪδίϊ οη.᾽»; 
Ηοροκ] ΒΒοβίαθβ, (86 βεοομῃὰ πάντες, αἰΐ, ΤΗΔῪ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἰμοϊαὰς δἷ8ο ἰβοβδο ΧΟΡ οίΒ ποῖ ῥσχϑ- 
ΟἾΒΟῚ δοιΐνο. [Ὁ 88 {πεῖν οοχηξοσί ἴ0 σομδὶβὲ ἴῃ 
{86 Θὔβῃο6 ἔθ Βροδκίης, ΟΥἨ ἴῃ {86 ΟΡΡΟΥΓΟΣΥ 
οὗ Βοασίης οἰμβοσβὶ)] Τὸ ἰδίῃκ οὗ 8680 ὁχοὶὰ- 
Βίγοἷγ 18 ἱβοομπδβίοης ψΊῊ 86 ΘΔ 6 Οὗ ῬΘΥΒΟΏΒ, 
ΕΥΘ ΙὩΔΥῪ ῬΓΟΡΒΟΒΥ,᾿ “Δ4]} ΙΔ. ᾿οδση᾽ (μανϑάνω- 
σιν).---Ἴὰ σον. 82 86 Ῥχγοοθοὰβ ἰὸ βοῦν (Βεαῖ {6 
παΐυΣΘ οὗὁ ργορδοίΐο ἱπβρίσαίου ἀ1ἃ ἢοὺ ΒΙΠΔΘΡ 
{6 τη δἰ δι Δ Ώ06 ΟὗἨ Βς ἢ ΟΥάοσ, Ὀυὺ ΥΒΙΒΟΥ ᾿ΓῸ- 
τηοίοα 11. ΗἰἿβΒ τηϑαμΐῃς 18 1. “γ8 ΔΓ ασδίξ ἰο ἀο 
{815;᾽ 2. “ἰν δεοοπιείλ γοὺ δἷ50 88 Ῥσορμοίβ ἰοὸ ἀο 
(8158. ὉΥ νυἱστίυαθ οὗ {09 ομασδοίοσ οἱ γοῦν μι. 
ΤῊΗΐΪβ ΟὨδσδοίοῦ ἰδ ἰμπ8 βοὶ ΤΌΣ 1},--- Δ ἃ [89 
Βρὶσὶ τ οὗ ἴ86 Ῥσορδοῖδβ δὲθ δι υ͵εοῖ ἴο 189 
ῬΤΟΡὮΘΙδ.--- Τὴ “8 η 0 σοῃποοίδ (118 γΕῈ 180 ἴ0 
μι Ῥτοοοαϊηρς 88 οί ἢ δὼ δα α 1 0η8] Γοδ- 
Β0Π 1ῸΓ (6 ἱπ)αποίΐου αίνοη αῦονθ. 1π Γεβασὰ [0 
[86 δσαρσοββίουῃ “(86 βρὶ σἱΐδ Οὐ ἐμ6 Ῥσορβθείβ,᾽" 
ἷς 18 8 αυδδβίϊου ὙΒΘΙ ΠΟΥ ὮΘ ΙΩ6818 [86 ἱπδΡΊ ΓΙ Πρ; 
ϑρίγιι, πὰ 180 τυ οὗ 118 σῃηδῃϊεβία 008 
[Ηοάᾶρο, ἂς ει δπὰ οἰ βοσβ], οσ, [86 ἱπβρί χοᾶ 
Βρ᾿σ 8 οὗ Ῥσγορβοίβ {μοσηβοῖνεβ νν Β1οὮ, ὈδΟδι86 86 
18 ἴ6Γ0 βροδκίηρ οὗἨ Ῥσοόρῃοίβ ἴῃ ΚΟΠΘΣΥΔ), ΔΓ 8- 
[ὈΤΘΙΪΥ Ρυΐ ἴῃ ἰδ ρ͵υταὶ [Μογοσ, ΑἸοχὰ, δίδῃ- 
1.0]. Τα Ἰδιῖονς ἱμίοσσθίδι οι ἰ8 {8 0 ΠΟΘ 
ῬΓΟΌΔΌΪ6 88 ἱ8β βθϑὰ ὈΥ 186 ατἸΠἕ οὗ (9 δυρυπιοὶ 
δῖποθ ἰδθ δβἰδίοιθηὶ (μδὶ {π6 Βρῖσ 8 ὅτ βυ δ᾽ θοῖ 
ἰο {86 Ῥτορμεὶβ τνου]Ἱὰ Βαγα]ν Ὀ6 Βα} 4 Ὁ]6 ὁὉ δ ἢ 
ἃ οσοπδίτυοιίίοη. Τμ6 τηϑϑπΐὶηρ ᾿πνγὰ χοἰ 0}8,᾽ 
. Θχοϊθπι ομίδ,᾽ ὁ ᾿πδρ  γϑιϊομβ᾽ [Ἢ οτάβν, ο11}} σδῃ- 
ποὶ Ὀ6 δἀπι ἰοεὰ. Βυὶ ἢῸ ΔΥῸ ἰῃ 6 ἈΓΌΡΙ ΘΒ ἴ0 
ἡ Βόῖ (80 ΒΡ Χ118 6.6 βυ δ͵]οοι ἢ βοιηθ ὑπθογβιδπὰ 
ὉΥ {δ 686 οἵβοσ Ῥγορβοίβ, δῃὰ ἱβίοσρσχοι [86 ὙΘΥῸ 
ὑποτάσσεται οἵ (ἰμαὶ χτουϊυδὶ βυθογαϊπδίλοι 
ὙἘΪΘΝ ἴδ πῃ ρ]1οἃ ἴῃ {86 Β᾽Ἰοποΐης οἵ 186. ὁ86 ὈΥ͂ 
ἰ86 τἰβίπα οὗ δῃοίδοῦ ; οΥ, δοοοσάϊηρ ἴο Ββϑῃβε), 
ἴῃ ἴ.0 Ἰεδσπῖης οὗὁἨ {π6 ῬΘΥΒΟῺ Αἰϊεποοᾶ; ὉΓ, 86- 
οογάϊης ἰο οἰδογβ, ἴῃ {6 δ )οο οι (ὁ (86 ’ ἀΪ8- 
ΘΟΥατηθηί δσογοϊβοα οὐϑὺ ἴθ οι ὈΥ Οἰτο  8--- Β ]} 0 ἢ 
ΒΟ γοΥἶβ ἰοο ἤν Τοιοβοὰ, ΟΥ̓ στ υπἀογβίδπα ὈΥ 

{8686 Ῥτορμοίβ [μ9 ἱπάϊνἱ 1510 τ οσὰ (ἢ 6 ΒΡ᾿ΤΙ(Β 
ῬεἸοιχοᾶ ; 80 ἐμαὶ [8:6 δσρχϑββίου ““ἰο {86 Ῥσο- 
Ῥμοίβ᾽ἢ που]ὰ Ὀ6 οαυϊνα]οηὶ “ἰ0 1 ΘΙΏΒΕΙΥ6Β,᾽ ΟὨΥ 
Ῥοΐπκ ΤΠΟΤΘ ΘΙΏΡΒΔΙΪΟ δπὰ Ροϊη πρ, 88 1 Τ 616, 
ἰο (0 οἰγουτηϑίαῃσο ἰμαὲ (18 δ Ὀ᾽ οοἴ 0} τν88 
τουπαοα ἰπ ἐμ ὙΟΣΥ ΘΒΒ6Π0Θ οὗ 80 καἰ 186}, 
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Το “δι θ]θοιίοη᾽ 6 Βρϑϑῖβ οὗὨ ἰβ (δὲ ὑϊοῖῦ ἐβ 
ἱηνοῖνοιί ἴῃ ἃ βουπὰ στείλη ἀϊδροοί(Ι οη δηὰ δο- 
οοτάθ ψίτι {89 ἴἔἴγυαθ Ῥτορμϑίΐο βρίὶγὶι.-- ἴα {μῸ 
ἄνβί, οχρἰδπαίίοη, υἱζΖ, ὑβαῦ ᾿ΒῖοῖΣ ΒΡ ροΒο5 (δ 9 
Βα ̓θοϊΐοη ἰο ὍΘ (0 Οἰ ΘΓ ΒΕΘΡΊΕΙΕ ιδ9 γοΐθγθησθ 
ο (6 ἐπ᾽υποίίοηι ““ἰοΐῖ Ὠ1πὶ 8.19 πῖ,᾽᾽ 828 {πὶ 
δϑουυ ν ἶοἢ 6 ἰ4 ὑγοαϊίης, ἰ6 (6 ΟΕΪΥ σογτϑοῖ 
οη6, 4. ἀ., “1οἱ ἴα Ὁ35 βιἰοαῦ ἰβδϑιηυομ δ 5 ἢ 9 
ϑρίγὶυ οὔ ὁπ ργορ "θῇ ᾽α πα δ] 6οί (οἴ δ οΥ̓͂ ΔΏΟΙ ΒΟΥ ν᾽ 
ΔΘ ΠῸΓ ολῃ Μ}0Ρ δὲ Ὁ αἱ ἰὶ ΜΙ ΘγοΥ, {μ6 (πδΐ Ἰηῤιι6- 
ἐἰοα τψουϊὰ παν Ὀθθη Βιρουῆωοιβ ἴῃ (μ8 Ο886 ; 
βἷπσο ἱπάϑϑὰ ἰς 18 ΟΠἸΥ οοηδειμοὰ ὉΥ ροϊπιϊηρ ἰο 
ἐμαὶ νΐοι ἰ6 Ὀϑοοχλίπα ἴο ἐμ 6 Ονἰβιΐδη ρρορθοὶ 
85 δβιο!. Βαϊ {π0 βοσοπὰ ἱπίογργοιδιίοη ἄθβογνυϑδ 
19 Ῥγϑίθγυθῃοθ 88 86 ποῦ οῃ0, φ. α΄, “76 8 ΓΘ 
ΔῸΪΘ Δ]} οἵ γου, ὈΥ͂ γοβίγαληΐῃςς γΟῸΡ ἰρυ 80 (0 
Βρθαῖϊκ. 0 ῬΓΟΡΒΟΒΥ͂ 0Π90 δίνου βθοίθον; δηἀ βυδὴ 
δοηίγοὶ οΥον ἴδ Βρ͵ γί (, ΒΟΟΥΟΥ ρον Υ] Υ 6χΧ- 
οἰιοὰ, Ὀοϊοηρβ 0 ἰδ Ῥγορ "ιοὶβ ἐμ ϑιϑοῖνοδ ψῖοὸ 
ΓΘ Ὧ0 πιοῦὸ οηἰμυβίαδία οὈὐογίηα ἐμοὶ» οὐ ἴπὶ- 
Ρυ 865 ἱμνοϊ απίανηγ, Ὀαΐ νοϊαηΐανΥ ἀρϑηίβ.᾿᾽ [9 1ὴ 
ἐδ }8 ΨΑΥ 6 αἰβιϊπσυΐθθ8 {8900 ἐπ ρυ}865 ἴγοτι 
(8086 οὗ (9 Βοαίθη ὈΥ ΟΊ 68965 δῃὰ βἰ ἢν ]5.᾽) 
ΒΤΑΝΟΒΥ] Τ0 δῦϑοηοο οἵ ἐμ δυίίοἷθ Ὀοίουθ 
πνεύματα προφητῶν προφόταις ἰδ 80- 
οουπίοα ἤον ὈΥ͂ (89 ἕλοι ὑπαὶ {6890 τορὰθ δ.ὸ 
υδοὰ αιυκ] δ ίνοῖν. [1 χοηθΡδ  Σο8 (ἢ 6 88890Γ- 
ιἰοὰ πιακίηρς ἰὑ δρρὶ 64 Ὁ]6 ἴο Δ}} Ομ εἰ ιϊδη Ῥσο- 
ΡΒΘ(5].--- 8 ροβιτίοη ἐπ ἰαίκθα ἰ8 8.}}} ατίβοῦ 
βυδαἰδη( αἰ οα ΓὨ ΘΟ] ΟΑ]Υ ὈΥ ἃ γοίθγθῃοο ἴο αοἀ 
ψμοϑο ϑρί τὶς 18 ἐπ δοι νο ρυὶησὶρὶθ οὗὁὨ ΡΥΟΡΘΟΥ. -- 
Εοσ Θοᾶ ἱκ ποῖ οὗ οοῃέπβίος, Ὀσὲ οὗ Ρθδοο. 
-κ-ἶὐὶγ ποὺ πιαϊηιδἰ ἰπρ 0818 σοπίτοὶ ονϑν ἐμοὶ δρὶ- 
γὶϊθ, {ΠΥ ττουἹὰ ΔΡΡΘΑΡ 88 ποὺ ἴγὰθ τορι οίβ 
τιοτοὰ ὈΥ ἰμὸ ϑριγιὶ οὗ αοὰἀ ; δἷποθ ὈΥ̓͂ αἰονίης 
{ποὶν ᾿πα ρ}89 ἰ0 Βρθαῖκ 'π δὰ ἀπ ογ ἀϊθὰ τᾶν, ἢΠ6 Υ6 
ψουϊὰ αΥῖβο κα βίδίϑ οὗ (δἰ ηρ8 ἰδ Δι σου]ὰ ποὺ Ρο5- 
β' ὈΪΥ οουῖα ἔγοπι 604, υἱξ., ἀϊδογάθυ ἢ δαὶ ρϑαθ6 
χὰ ΐοὶι ἰ8 ΘβΘβθοη ιν αοα 5 σοῦ κ ψουϊὰ 6 Ὀγοκθη 
Ὁρ. ἀκαταστασία (8 Οον. χὶϊ. 20; ..48. 111,16; 
1υκο χχὶ. 9) ἰ8 αἰδογαδν, οομ δον, τὰ ἰσ ἢ 4180 ἰη- 
γοϊνοβ ἀἰδιαπίοα ; ἢΘη66 ἰδ9 δη(ἰ{Ππ 0815 εἰρήνη 
ἴῃ νῃΐοῖ οὐάον δπά βυδοτάϊηαίίοη τὸ ἐπι} 16. 
ΤΊι686 ἃτὸ ρυΐ ἴῃ {Π6 αϑαϊἶνο, 85 ἰῃ ἀἰσαιίηρ Ὀοΐ ἢ 
αὶ ὈΘΪοησβ ίο αοα 88 δὴ δἰϊγὶ Ὀὰΐθ, πὰ τδαί 
Ῥτγοοϑοϑάβ ἔγουῃ Ηΐπὶ 849 δὴ οἴοοί, αοὰἀ ἰ5 ηοὶ 8 
Ὀοΐϊηρ νῖο οἶμον μὴ8 ἰὰ Ηἰπιβο]ῦ οὐ φῬρυοάιισθϑ 
σοηξυϑίου ; Ὀαὶ τννλο ὈοΐΠ 88 8δηὰ ργοάνδο8 ρϑδοο 
(δοπῖρ. ἰπ ροηϊίνο9 ΗΘΌ. χ. 89 απὰ ἐδο οχ- 
Ρτοϑϑίου “πὸ οὐ οὗ Ῥοδοοϑ᾽ Βοι. χνυ. 88).--- 
Ηδτο βοπιθ οοιμῃπηοηνλίοῦβ αἰ γθο  δΔΌημοχ ἐδ 
οἶδιϑο --δὃβδοίη 811} ἴ89 οδύσοβοι οὗ ἔδο 
βαϊπῦδ.---ἰ80 ᾿Πκονγ 86 [Π6 Ε. 7.1. [πη {818 6880 
βοιῃοίἷηρ' τιι8ὺ Ὀ6 Βαρρ) 94 ἴῃ ογθν ἰο ρυΐ ἰΐ ἵπ 
γοϊδίϊοη ἰο {16 δἰἰοχοῦμοῦ ζΘΏΘΓΑΙ ρῥγοροϑίτἰ ἢ 
80 Ἰαϊὰ ἀονση. Εον οχαρῖο, ἐς Θοα ἷἰΒ ϑυ08 δ 
Ὀοΐπρς διοηρ γοῖὶ 88 ἴῃ ἃ]}] (09 ἢ ΓΟ 68 οὗ (ἢ 6 
βαϊηι8.᾽ “Τὴ Ηΐ9 σμδυδοῦοῦ τυϑὲ βου ἰἰ86] 
διθοης γόοὰ, δὲ 48 ἴπ 4}1} (Ὡ6 οἰ πγοῖνθθ, ἐπ του ἢ 
(πἷ5 8:10} ο(ἴοη 1 δ βρθαϊκίηρ οὔ Βυῖ ψ ποῖ Ρ 
ψ6 οἴδθοι (ἢ σοπηθοίϊοη ἴῃ ἐμ18 οὐ ἱῃ βοπιὸ οἱ ἢν 
ὙΓΑΥ͂. ὑμοτθ Ὑ{1}} πόνου ἢ 6 1958 ΑἸ ΤΑΥΒ τοιηδίη ἴῃ 
10 ϑοπιοῖ ἢῖης ῬΟσυ αν απ Βαγδῆ. ποτα, οἡ 
(86 ΘοΟλίγΑΓΥ, ταὶ ἰδ βαἰὰ ἴῃ. ὁρροβίτἴοη ἰο υπἰν- 
ἴῃς ἴῦ ν᾿ ν δὶ [0]]1οΟὐνϑ, υἱΖ., (Π8ὺ ῬΔῈ} οἰβον ῃογο 
ἄοοθ8 ποὶ 1186 ἃ ῃτοίαβίβ νυνὶ ὡς, νίτπουῦ δο ]ον- 
ἱπρς ἰὰ ψιῖ ἢ αὶ οὕτως, καὰ ἐπ αὺ {86 νγοτὰ “σπτοὶϊ 6 8᾽ 
σγο ἢ 1 οοσὰν 61096 ἰοχοίμον τίἢ ἀΐνονυθο δἱσηῖᾶ- 
οϑἰϊοηδ, οὐσοΐ ἰο ὃθ οὔ [{{{10 τνοῖϊχῦ  ἰο (8 1 
ΙΔΑΥ͂ Ὀ0 δαάρά ἰμαἱ δἰϊογιναγά, 'π τον. 80, ὑπ θγ9 

ΟΟΘΌΡΒ 8 τορτγί ππδηὰ Τουπά θα ἐπεσοαρου. [51 πὶ 
ΘοΟὨ 6 }164,᾽" β6 78 ΑὙΡΟΒΡ, ““ἰο ἀορανέ ἔγοσω 88 
ΤΟΔῚ ΟΣ (Υ οΥ̓͂ πιοάθτῃ οΥἶ165 οὗἩ ποία, ὁ. 5., [86 
ταϑηῃ, Τὶδομβοηήογέ, ΒΒ νοίμ, Μογον, ἀθ ἮΝ εἰϊο, 
δηὰ 10 δὐοστο ἰ0 {μ6 ΘΟ ΠΟ ϑεγδημοιβοῆῖ οὗ 
(μ18 Ἰδίίου οἰδῦβθ. ΜῪΥ γϑδβοῃ ἰ8, ἐμαὶ ἱβίθῃ 88 
Ὀαρίποΐης [6 ποσὶ ράσο γαρη, 1 ἰἴ6 ΒΑΥΘΒ δ6- 
γομὰ οχαπρῖο, δη ἃ βυρονδιοῦδ, 88 δης οἰ ρδιίης 
189 Τϑϑβοῦ δου! ἴο Ὀ6 σίγϑῃ οὐ γὰρ κι τ. Δ. Βο- 
δίάοβ ψεΐοα, ἰὰ 18 ποῦ ἰῃ δοοογάδηοοῦ ἧι δι. 
Ῥδὰ} 8 δίγ]θ, ἰο υἾδοὺ (μο πιδίῃ βυ᾽θοῖ οὗἩ δ ΒῈΝ 
ΒΘηΐ6Π66 νγϑὲ, 660 1 Τϊπὶ. 1ἰ}. 8, 1], 12; δοὰ νὸ 
᾿δῦθ δὴ ΘΣΧΔηρΪο Οἵ Σϑίθγθηοθ ἰ0 ΚΘΏΘΓΘῚ ὑδδζϑ 
οοιΐδρ ἰῃ ἰαδί, ἱΒ δἱὰ οὗ οὐβοὺ οοπϑἱ ἀθγδαιϊομδ, 
οι. χί. 16: Βυὶ ἰὲ ϑϑοῖιβ απηδίυγαὶ ἰπδ 1ἰ πδοαὰ 
06 ρῥΙεασοὰ ὅγϑι ἰβ 6 ΥΘΥῪ ἰοτοῖγομί οὗἨ 6 σοϑδίίθι 
οη Ἡδῖ6ἢ 6 888 80 τὍ6Ἀ (0 Βαγ.᾽ ΤῸ ἐπῖπ 1 τὴν 
9 δά ἀρὰ ἐμδὶ ὑπὸ οδυδϑο βίδα ϊ προ ἤογ ᾽ξ ἀο68 
ἴῃ {89 Εἰ. Υ,, 868 δοπηθοιδα νι ναὶ ργοοδάοβ, 
ΒΘΘΏΙΒ (0 ΔΓ ΪΔἢ 8 ἀοιμοηϑίγδ(οΕ οὗἩ (6 ρσοπογαὶ 
Ῥοβί 95 δϑϑιιδιθὰ δηὰ ορθοὶδ}ν οἵ ἰμς οοποίυά- 
ἴῃς δββονρίΐοη 6 ρθλ69 δηὰ {110 ογάον Ὑ ἢ 16 ἢ Ὁ6- 
Ἰοηξϑ ἰο Θοἀὰ δῃμὲὶ) σοιμ65 ὕγοτῃ αοὐ, τα ζϊ 6 βθθὴ 
ταϑηϊ δία ἴῃ 811 {ἰὴ 6 ΘΠ ΓΟ 68 οὗἉὨ {0 δαϊβῖδ, διὰ 
ουσδὲ (ποτοΐογο ἰο λυ Ὀ66η τοδηϊοθί δὶ (ον βιὶ 
ἴῃ ᾿ἰκ9 δῆμον. Ηοάρθ δπὰ Ν᾽ ογάϑνοσι ἴθ 1}1ὸ 
189 οΪὰ ρυποιμπδίϊοη ψἰιμουΐ οδοιθηῖ. 80 |1Κ6- 
ἷδ0 ἀοοϑ Βἰοοπιβοϊὰ ννῆο πόονοῦοῦ ἰδ χοθ ἐδ 
νογᾶὰβ, “ἴον σοα ἰδ5 ποὶί, εἴς..,᾽᾽ 8ἃ8 Ῥδιδηιποιΐδαϊ : 
δΔηὰ ἴῃ (ἢ Ἰγοτάδ, ““ 88 ἴῃ 8]}}, είς..,᾽᾽) 6 του]Ἱὰ ὑη- 
ἀογϑίδπα {8 Ἰανν, υἱΖ., “ἴον {6 ῬΤΟΡ οἰβ ἰο πᾶτο 
ἴῃ βιυι͵θοίλοη ὑμ6 βρίγ 84] ἰηδυθησθ ἴον φοοα." 
ΑΒ ἰο (89 ΠΟῪ ρΡυποίυδίίοη, ἢ ! καἀἀ8: 5511 οὐσδ- 
ΒΙ0η8 8 ΥὙΘΥΥ͂ οἴθηβῖνο ἰδιιί οί ον, δὰ ἀοτοζαδίοϑ 
τ οἢ ἤγοτα ἐπθ νοῦ δὰ σγανὶγ ΝῊ ἩΒΙΟὮ 
{π6 ἀϊτοοϊίοι 18 Ὀσουρσὶι ἔογναγα.᾽" Βυΐ 866 ὃὈ6- 
Ἰον. 

γκμα. 84-86. ΤῊϊα 1 {16 Ῥατα χταΡῖ, ρτ δ᾽ εἰν 
ψγο θη ὕΤΟΠΙ Βροα κἰπρ 'π ΡΟ 11 δΒβθα Ὁ}168, ΤΟΥΤΩΒ 
δη δαϊυποὶ ἰο ἐμ Ῥυγοσορίβ ἰῃ συν. 26--8, δυὰ 
ἰῖ8 σοπηθοίΐου τῦῖϊἢ ὑπ 6906 ψουϊὰ 6 811} οἰ οβου, ἰἤ 
Ὑ6 ΒΌΡΡοΒΘ Ραδαυὶ ἰοὸ μανο μπδαὰ ἴῃ τοἰπά δ80} νὸο- 
ἴῆϑη 88 δά (86 ρὐδὺ ΟΥὗἨ ῬΓΟΡΊΘΟΥ (σοι. Δοῖβ χχὶ. 
9), οΥ οΥ̓͂ ἰοῆηρυοθ. ΒοίΒ τοῖς δπὰὰ ἘΟΠΙΑΒ 89 
νγ61}} 88 ον ἰδ ουδβίουι οΣΡλὰθ ἐμ ΡῈ] 6 8Ρ- 
ΡΘΔΓΆΏΟΘ οὗ νοϊηθη (οορ. ατοὶ. πὰ οϑίβ. ἱ. 
ἢ. }). Ομν βεϊδη συ Σγο ἢ ΟΥ̓ΘΣ δἰϊδομοὰ 1166} (0 
18 σαβίοπι (1 Τίτι. ᾿ἱ. 11}, δυ 180} ἰο ἐπ ο]ἃ ἀϊ- 
γἱηθ ογάον (νόμος, 668. ἰδ. 16) νν Εἰοἂὰ δι σ 6}ν ἱτι- 
Ῥοβρὰ προ ποτῦδῃ βι ) ΘΟ 0 [0 Ἰῃ8}, δἰ 66 5[16, 
ὈΥ͂ Β6Ρ γοΪ  ΙΑΥΥ δοί, δὰ ἰηγοϊνοα Ὠἷπὶ ἴῃ 8Ρ08- 
ἰδθγ. 70 (μὲβ8 Ὀοϊοηρϑ (6 αὐ οὗ Κοεριῃβ 81- 
16η69 ἱῃ ΡυὈ] 6 Δβθϑι Ὁ]168 ; ῬὮ1]16 ΡῈ] 1 ϑροδκίῃ, 
νομοῦ ἰῃ 189 ΨΔΥ οὗ Ποϊἀϊπρ ἀΐδοουγθο, οὐ οὗ 
δδκὶηρ αυθδίϊοηδ, Δρροαγϑά, οὰ (ὃ σΟὨΙΓΆΓΥ͂, 88 
δὴ οἴονί δὺ ἱηάθροπάθποθ οδὶου]αίθα ἰὼ ἔοδίθν 
ΜΟΙΠΔ ἢ Β Ὑδηΐίγ, δηὰ (ὁ ἰ8Κὸ ΒΟΡ ουἰξλ οὔ (6 δε ὺ- 
οταϊηδίο Ῥοβὶιοη δρροϊπιθὰ Βοὺ ὃν Θοά. ἔνθῃ 
ἴῃ (Π0 πιδέξον οΥ̓͂ Ρυϊιίς αυαδϑίΐοιβ, (818. τῶϑ ἐδ9 
ΤῸ {Γ16 ἴῃ ῬΤΟΡοΥ Ϊοη 88 ἐπ αὐ οϑίϊ 0 τν 88 ΚΘ 
δηὰ ροσί. Αδίάϑ ἔγοτα {πῖβ, 4180, ἐΐ ἱπυοϊτοα 8 
βογΐ οΥ̓͂ ἰπίογσοῦτβο τὶΓἢ τῆοπ οἢ ἐδ Ῥϑτί οἵ ἴ88 
ψοιλθῃ, δηὰ ἃ γϑηπησίδιΐοι οὗ (Βοὶν ἀορθυάθησθ 
ρου ἐμοῖς δυβθαπάδβ, ἴγσοιῃ ψθοπι, Οὗ ἐπ τοῦρλ 
 ὮΟδ0 αἱὰ ἐπον οὐριεῦ ἴο οὈϊδίη {μ6 Κηονϊεὰρθ 
ΠΟΥ γοτο ἰὼ αὐθεὶ οἵ---α ταί ον ἱπηροτίδηϊ (0 Ὁ 
Ῥγοϑογνίπς (ἢ ἰπίοσνὶ ἐν Οὗ ἐδ πηᾶττίαβο τοϊδίΐος : 
ψἢἶ6, οὐ ἰμ6 οΟἴΠΟΓ Παπά, (ἷ8 ποϊάϊηρ αἰγοσὶ 
σοπιηππηἰσαίϊου τ ἢ οὐ ΠΘΥ τη θὴ ἐπ οι Ὁ]1 6 δδϑϑπι- 
Ὀ]Ϊς8, θνθῃ οἱ δρὶ γἰϊαδ] δι )θοίδ, ταϊρσλὶ βοσνθ ἴο' 
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ἀἰδιιι γῦ ἱἰ.--- πδτνῖϊεὰ ποΐβοῃ 8.6 Π6ΥΘ ποί Δ ΚΘΏ 
ἵηία 6 δοοϑι. Τῆδί (680 Βα ΙΔΟΣ6 ΓΘ ΟΠλ 
ἰμδὴ ἰΒ6 τοᾶγτίϑα. σδμδοῖ Ὀ0 ἐδύίοσγοα ἔγοσῃ οί 
χχὶ. 2, δποο ποι} ὶπ 15 ἔπθτο 861} οὗ Ῥυὺ}1} 6 Ργο- 
Ῥιοανίης. ἴη ἰδι 8 ἃ 'πιοάἀϑοὶ 1058- γοδί γα! πὶ ἰθ 
ὨΔΙΏΚΘΙΪΥ ΡΓοδυρροδοα. Ἐπεὶ ἀθείσο Ὁ. Κπον- 
Ἰοάψχο πιϊρὲνὶ 180 ὃὉ9 ται δοα ἐπ οἴμον αὐἱοὶ τἸρανϑ, 
4.9.. (ἰὨγοῦρ} ἐμοὶν ἔδίβοσβ, τοϊδιῖνοθ, σι θη δ, 
ἰρΟ ΒΟΓΒ, ἀδδθο 6 6868, οἰ6. ἘδΒο βδεὴθ νεϊὰ ροοὰ 
οι δοηγοσίθα νι ῖγ968 οὗ (80 ΒοοίΒοῃ.---Αα ἐπ 8}} 
οδσοδοα οἵ ἔδο δβοέμῖδ.---[Ὅλ (.λ οοπβοοίίου 
οὗ ἐπί οἷδιδθ 800 δῦουθ. Α Ξ'ῬΑΜΆΕΥ: “1 ΒΟυΘῈ 
ἴπ (88 Οἷον ἰθχίω ζοἰπδα ἰο {9 ργεοοοαϊημρ, ἰΐ Βα8 
εἰδθοθ ἔΐπο ἰΐηο οὗ Οα᾽οίδη, δὰ υἱχλίγ, Βθ6 ἢ 
λοϊοοὰ ἰο ἐΒὸ ζο]Π ον πα, (50 σοπποοίξου δοίην 80 
Β26 88 ἰη χὶ. 10᾽᾽]. ΤΊο586 ὙΟΓᾺΒ δἰδιαὰ ἤγοϊ ὉΥ͂ 
ΨΥ Οὐ ΟἸΏΡΒΔ8318, πῃ ογάὰδν (0 σε ΟΠ 8}]1] οὈ͵60- 
ἰἰοι8 ἴῃ δόνδθοο. Νοιίϊηρ, θτ6 πθϑὰβίο ὈΘ 80" 
Ρ] 194, ϑὲποθ ἔγοιι ἐπ οοβίοχὶ Ἧὸ τοδα ἷγ ὑβάθγ- 
διϑδπὰ ἴδ τὸ Ὀ9 τασϑὶ “88 18:0 ΝΟΣ ΚΟΟΡ δβίΐθμοο 
ἴῃ (ἢ 6 σδυτγομοθ.᾽ [ὸ ΘΑΣῚῪ Οτθοκ ἔμίμοσα, (ἢ 
γυϊζαῖο, ΘΟ ΚΙ 6, Οναδπιον, δὰ {116 ΒΒ οἱμηβ᾽ 
γεγβϑίοη, ὙΠῸ 4}} οοππθοί ἐμὶβ οἴδυδθ Ὑ1|} 89 
Ῥγοοράϊηρ, βιι δαὶ 41 ἐθθοἢ,᾽ ΔΡΡΘΓΘΒΥ, [0 οὗ» 
τἱδῖφ τὸ οἰβουν 89 πδίυγαὶ, Ὀὰὶ μαγὰϊγ δ᾽ ον 80]9 
ἱπίογοησο, ὑμ8ὲ (86 ΑΡΟΒι19 γγ38 Δρροαϊίηῃρ ἴο (ἢ 9 
εοπαϊείου οἵ (ἢ μκ8 πῃ Οἶμ ον μι γο 98 (0 ὕσγονὸ ἃ 
δοοοαοὰ δηα πηἀρηΐαῦ]ο ἰγυΐ, ἐμαὶ Θοὰ ᾿88 8 
Θοἀ οὔ εαοθ διὰ οἵ ογάεςρ. Τῃθ πϑοϑδϑὶὶυ Τεὶ} 
Το ΒΌΡΡΙ γῆς βοῦ!6 β0}} Οχρνροδβίοῃ (0 σϑηο ΓΥ 
86 6086 Ρογίλμοηςξ ἱπ βσ ἢ 8 οοπηθοίίοῃ, ἰ8 8 
εἰγοῶ; συ 6:1} ἢ ἴδυοῦ οὗὁἨ ἐμ6 οὐδοῦ Ῥυποῖυδ- 
κἴοΒ ἴθσὸ δανοοδίρα). Τδο τῶν ἁγίων ὈΘΙΟΏμΒ 
ἰ(οὲν ταῖς ἐκκλησίαις (ϑοΡ. ἅγιοι ἷ. 2) δὰ 
ΒΟΥΥΘΒ (0 δ ἃ ἴογ06 ἰο [6 τοΐδγθσο. Τηδὶ ψ Π6ἢ 
οδίαἰπϑ ἐπ ἴΠ6 συ ΓΟ 65 οὗ Ῥϑγϑοῦδ δοῃβοοραίο 
ἴο αοάί, ἐ. 4., οὗ 8 881 πὲβ, 18 ΣΏΟΥΘ ἐπδη δὴ ογάϊ- 
ΒΔΡΥ͂ ὨΠι8} ΟΘυδίοτη; ἰΐ ἱβ ἃ δἰ» αἰνίβο οσὰϊ- 
ὭΔΠΟΡ Ὑγδ ἃ τηρδὶ Ὀ0 δδουί δθὰ τὸ ἐδο ϑριγὶὶ οἵ 
Θοὐ τυϊίηρ ἴῃ [8 θπ|.---1οὉ Π6 νότια ᾿ΘῸΡὉ 
δίίθῃοῦ ἐπ 188 ΟΒυσΣΟὮΘθ :---ἴὸ οοπποεῖ τῶν 
ἀγίων, 85 1,Δο δηῖ 068 νῖϊ ψδὶ ΤΟ0]] ον, 
οἷἠἰ εἰς ὑμῶν 85 βου μὰ 1. το ΓῸ "Ἰοὲ {86 τῖνεβ οὗ 
16 δδίπιβ, είο., ἰ8 ἰ00 ζογτοορά, διὰ ἰθ ποὶ ἀθ- 
βρη ἀθ ὉΥ {μ0 δβοιῃονδαί οἰ ρ δίϊο ΟΧΡΥΘΒΒΙ ΟῺ 
“ τοῖν ονῆ Βυβθδηαδ,᾽,᾽ ἰῃ Τοῦ. 8ὅ, 1 γὸ τηδὶπ- 
ἰαἰὼ ἴμο γοδηϊηρς ὑμῶν, γον, δΝ Δη{{{8 6518 τοῦ] 9 
δ] 1οα ἐμπογοίη οί Θο (6 Βρϑοΐδὶ ἀϑεϊβηαίΐοη 
οἵ " ΟΙΘη,᾽ δηὰ [ἢ ΤΟΥ͂Θ βΌΠΘΓΔ] τηθδηϊίοη οὗ 
“44}} ἐπὸ σὨ ΓΟ 68. ΤὍῖα, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἀοο8 ποὶ 
Ἧ:9}} δι}, δίποθ ἐἢ 6 ΦΙΏΡ ἢ 8 818}}68 ΡΟ {8 πογὰ 
“ ΨΕΟΤΩΘῺ.᾽ Ῥῶὺ] ἀο08 ποὲὶ ἱἰπίοπα [0 βᾶὺ ἐβδαὶ 
ἐλεῖγ σοτηθῃ, ἴῃ δι ποι οι ὕγοση 4}} οἰ μοσϑ, Ῥ6ΤΘ 
ἰὼ ΚΘῸΡ δι]θ ποθ ἰὼ ἐμ οἰ υγ6}168: Ὀθὺϊ [86 Ῥοΐπι 
Ω861.9 18 ἴῃ ΥΘίογΘ69 ἰ0 ΟΙΊΘἢ ͵ἰῃ ΧΘΗΘΓΙΒ].----1 ὧδ 
8 ηποοίίοη, δον ΟΥΟΥ, ἩΒΘΙΠΟΡ “ὙΟῸΤΥ ᾽ ἸΩΔΥῪ ποὶ 
Βο Ῥυὶ ἴῃ τοϊαϊίου ἰ9 “" ΘΠ ΤΟ 68,᾽ δὰ ἐλ θη, 6180, 
186 νοτρὰ ““ὁΒυγοῖο8᾽ ἴῃ {86 ῥγοίβδϑδίβ ὃ6 ὑπᾶάθν- 
δβιοοα οΒ]γ οὗἉ [9 δββϑῶβ Ὁ }168.---Τ 6 Ῥνοπὶ Ὀϊ(ἰοη 18 
οομ δτιιοὶ ὈΥ 8 Χοίογ 66 (0 (86 ΘΒ Δ} 156 οΥ̓οΥ 
ἴῃ 1818 γοθρϑθοί.---ἴοσ 1 ἰδ 5͵οὲ ροστεϊ τ πο 
ὙΠ ϑ σῇ ἴο Βρϑδὶε :---οὐ δουγϑο 1ὺ ἰθ ΡῈ }16 Βρθ8}- 
ἧς ὑπδὶ 8 πεγθ ἱπιοη ἀρὰ δ ἐμ6 οοῃίοχε ᾿ἰπῃρ}108. 
["“ 1 [89 Ο. Τ΄ ἴὲ πὰ Ὀδδη ρνοάϊεϊ δὰ ἐπὶ ὁ γΟῸΓ 
ΒΟΠ9 884} ΧΟΌΡ ἀδυρ 6 Υ8 8}}8}} ῬΥΟΡΒΘδΥ :᾽ ἃ ῃγὸ- 
ἀϊοεΐου τ οὶ ἐμ Αροβί]θ Ῥοίοσυ αυοίοβ Δ8 νου δοὰ 
οτι ἐδ ἀδγ οἵ Ροηϊοοοβέ, Ασα ἰΐ. 17 : ππή ἴῃ Αοίϑ 
χχῖ. 9 τηϑηιΐοη ἰβ τηλὰθ οὗ ΤῸ} ἀδορμ Ιου οἵ 
ῬΒΙΡ πῇῆο ῥτγορμοεῖοα. .:)6 Αγροβιὶς }}} πιο] 
ΒΕΘΙΔΒ Ο ἰἈΚ6 [ὉΓ στδδίο ἴῃ χὶ. ὅ, ἰδὲ ῬΟΙΘΩ 

τοὶσὶ τοροῖνθ δὰ ὀχοινἶϑο ἢ δἰ {τ οΥ̓͂ ΡΥΟΡΒΘΟΥ. 
Ιεο ἰβ ἱβοσϑίογθ ΟὉΪΥῪ {80 ΡῈ) Ϊσ Θχϑγοΐδο οὗ (ἢ 9 
εἰν ὑπδὲ ἰδ Ῥγολὶ Ὀἐί6α.,᾽᾽ ἩΟΡΟΚ)]. ΙπϑρυΟἈ 88 
ἰῃ δο ΡΌ]1Ο δροαϊκὶορ ἴθεγθ ννουἹὰ "Ὲ πιβῃΐ- 
Τοδίθα ὁ ϑφευίδι ἢ ἀρᾷτοθ οἱ 8οοῖδ] ἱπάθρεηάοθῃοο, 
6 666 86 ῬΓΡΟΡΥΪΕΙΥ οὗ δ΄8 μυϊεῖηρ ἴῃ σοπίχαβὲ 
τὶ} (ἷ8,.--Ὅπὲ τὸ Ὀ6 πο ᾶδε ΟὈΘαϊ6ΏΟΘ ,---ἾἮ ὁ 
ΟΡ δαγὸ δὴ ἰπϑίθῃοα οὗ Ὀγδομυ ον. ΟΡ. } 
Τῆι. ἵν. 8. Ἰπριοδα οὗ “1 18 ποί ρεντ  ἰ6α,᾽ νν9 
Ὡνμλδὺ ΠΒΟΡΘ ΒΏΡΡΙΥ ϑόῖλο ΟΧ ΡΤ οξϑίοη οουσθαροηάϊη 
νὰ (86 δοοοηὰ 6]8Δ080, δι ἢ 88 “ἰΐ 18 ἐπ εἰ να ἢ 
{Ποῖη,᾽ οΟΥ “ἰ ἴ ἱπουσηθομέ οὐ ἰῃθπι." Το νδυίϑ" 
(ο ὑποτασσέσθωσαν, ἰεὲ ἰἠενι ἔξ δἴΐεπος, (που ἢ 
ΔΡΡΘΡΟΩΪ ν᾿ 6}} βυδία!ὶ ποα, νν 885 Ὡὸὸο ἀοιθὶ Ἰητεπ6οἀ 
88 ὃ την δίΐοαὶ ἐοσγϑοίΐοι ἰπγουὶι ἱσηογα ποθ 
οὔ (06 δῦουϑθ οοββισυσίϊοῃ.---88 8160 βαὶ τ ἐδῸ 
ἴανν. [66 ἀεη. "ἱ. 16, “ς δηὰ Βο 888}} γ}}8 ΟΥ̓́Θ᾽ 
(866; δἷδο ΝΌΩ. σσχ. 8-12. Τ|ιο ερδακίηῃρ οὗ 
ἩΟΙΏΘ ΜΔ8 8180 δυο Του υϊἀ θη ἱπ 186 δ γη8- 
Κομυ66].---Βὺῖ ἰ{ ἸΏΟΥ δ ἴο Ἰθῶσῃ ΒῺΥ- 
ἘΒΙπβ,---[ὰ (ἸῺ ταοϑὶ ΘΟσί ΔΙ ΠΥ 0 Ὀ6 δδιϊοὶ- 
Ῥαίβα πὰ αὐΐοῖκ, ΘΟ. δι γ8, ΘΔΒΟΣ Ὠδίυγοδ; δὰ 
ὙΙοΝ, (0 ΓΟΡΥΘΕΘ δ] ἰοσοίθ ον, ννου]ὰ 6 ΒοΙΒ ἰῃ- 
λαγίουξ διὰ μδϊηἋ0], θὰ ν᾿ 88 (μσείοσα ἴο Ὀ6 ῬΧΤΟ-“ 
υἱάοὰ ἕον, γεὶ, ἰῺ σομβίείθου 18 (μὲ τεῆῃ 65 
τηθηὶ δδα ἀδιοοΥ νν δῖ 6} 18 ἴῃ 6 Ὀοδαΐν δπὰ [89 
ΕἸΟΡΥ οὗ (86 Β80Χ].---ἸΘὺ [ΘΙ δὶς ἰποὶσ οὐ 
ΒυΒΌδ δ εἴ ΒΟΣΏΘ -:--- “ ΤΊ. 18. ὁ {116 Εὔρ}Ρο- 
δἰτο ἐμαὺ ἰποὶγ δυβοδμᾶὰ οσο ΟἸ Υἰδιδηβ,᾽" 
ΒυΒαΚΒ; [δπὰ ψογὲ ΔΌ]Θ (ὁ ΒΏΒΨ ΟΡ ἔπομι. ΤΠ Εν 
Ἰῃοδρδοὶίν ἰὼ (Βὲ8 τοϑροοὺ 18 δἰ ΠΣ ρδβαρα οὐϑν 
85 ποῖ ἴο ὕ0 Βυρροδοδα, Οὐ 88 85}: ΟΥἿ] νν ἷοὶ νὰ 
τοι θά }]6858]. ΤῈ6 γο τ ἐπερωτῷν ΖΟΠΘΥΔΙΥ ὨΊΘΒΏΒ, 
(ὁ ἐηφίεγα, διὰ 18 Βοὺ ἐο Ὀ0 ἰδίκοιι 88 Ἐχριθεβίῃς 
8 “αοδίγθ 0 ΒΘᾺΡ γε ἸΏΟΥ ἴῃ ΔαΑΠΠ101: 10 {παῖ 
ψὮ 168 (6. δὰ μεασὰ ἴῃ {86 ομυτοὶ.᾽"᾽ ΟΒΙΑΝΡΕΒ. 
ΤΟΥ οὐ "ἢ (ἐδίους) 18. δῃορΒϑίίς, οοηδιυΐηρ 

ἴδομι ἴο πον ον Ὠθοραπαδ ἰο ἰδ)6 Θχοὶ βίοη οὗ 
ΟἾΒΟΣ 2:6}. Τὸ ἰοδοβίημ οὗ 86 ἰδὰνν 6 ΒΒΟΥΒ 
ἴο ὈΘ Βυδίδιηοὰ ὈΥ Β6 Ρυ 16 80η86 οὗ ῬΤΟΡΓΙΕΙΥ. 
---ἴὸσς ἐ ΄ἴ6 ἃ ΒΏΔΠΦ ἴοσ ϑγοσθ ἴο ΒΡΘδΙς ἰῃ 
189 ΟΒυσοὮ.--[ “Τὴ ποτὰ υὑδοιὲ ἷΒ αἱσ χρός, 
γ᾿ ΠΪΘὮ ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ τ οδηδεσίν, ἀροτηπεα. 11 ἰδ μ᾿ Τ6- 
ἀϊοδίο οὗ δηγτηρ Μ᾿ ἰδ ἢ Ἔσο 68 ἀἰαρσηδί, ΑΒ 188 
ῬοοΌ ΟΣ ΒΟΥΘΥ δηιὶ 56 Ὁ} 688 οὗ ποιοῦ ἀοροπὰ 
οὐ ἱμοὶν δοΐης (86 οὈ͵οοίδ οἵ δαἀτηϊγαἰΐο δπαὰ οἵ- 
[ροίλοπ, δηγί δὶς τ ἷοἢ ἴθ ἰο θὁχοϊίθ 1Π6 0Ρ- 
Ροδβίίθ βδομιϊπιθοίδ δουϊα, ἴῸν (αὶ τόδϑο, Ὀθ 
ονοϊἀ ρα." ΗοΟΡΟΕ]Π. ΑἸῪ οΟὈ)θοίΐοι ἴδ6ι τὶρ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 ταϊβεὰ δρμεῖμδὶ πιθοῦ 88 ἰδ 08 
Τουπἀ ρα ὉΡΟῚ ἴῃ 6 ΠΈΠΘΣΑ] ουδίυϊῃη δηὰ ογάϑγ οὗ 
1 ΘΟ ΌΤΟΒ 68, 6 ΘΟ ΠΙΟΥΒΊ (ἢ 8 αὐοϑιΐοῃ.--ΟΥ 
υϑῶϊῖ [ὴ9 τοτᾶ οὗ Θοἄ οἷΎξ ἔἥοστῃ γουῦ ἢ ΟΣ 
στο ἰδ ππῖο γοῖᾷ ΟἿὨΪΥ Ὁ---ἰ. 6., “816 χοῦ 86 
ΟΥ̓ Ι88] ΘΒ ΌΣΟΙ, 80 πα γΟῸΣ νι ἰβάομι ἰδ ἴο β8οὶ 
(86 βίαπαδγὰ οὗ ργορυίείυ ; ΟΥΓ 816 γοὺ ἰδ ΟὨ]Υ͂ 
ΘΕ ΌΡΟΝ, 80 ἐμαί γοῦ ἃγϑ δὐ ἰἸθοστίυν (0 βία πα 8]019 
ΌΥ γΟΌΓΒΕΪνοΒ μὰ ὙΟῺΣ ΟὟ ΘΟΠΘΟΪ(Β7᾽ ΤΒῖκ 
αυϑειῖοι Ὑ ΒΙΟΘΒ 50 Ἀ]δἰ μεν Ἔχ ἰ οἱ 18 {86 ἱτηροσίϊ- 
ὮΘΠ66 οὗἁ ΒΏΥ ΟΡΡοΟΒΙ ΟΩ ὁπ {86 ρατί οὗ ἰμο ὍὉο- 
Εἰ ἴλη, σδῃ ποῦ Ὀ6 Ρεὺ ἴῃ το ϊδτοη ἴ9 [86 ἴογο- 
εξοΐηρ Ῥγυοοορίβ (τϑγ. 26 ΄.), Ὀνυ ΟὨ]Ὺ ἴ0 [89 Β88816- 
{0185 688 οὔ ἐμ σοπάυοι ἴῃ αὐοβίΐοῃ ἦπιδὶ ἘροΚοἢ 
οἵ. ΤΒΐα 186 σεαυϊγοα ὮΥ (ἢ 610860 σ)ὙΥΒΒΙ ΙΔ 1608] 
Θοποοίΐοι, φ. ἀ., “(8 Ῥυ Ὁ] 6 Ἐρθδ κῃ ἰθ ἰΒ 
ΥἹΟ]Δ ἢ οὗ 18:6 ρὺ Ὁ1]16 θθῆ86 οὗ ἀθόθ ΠΟΥ ; ΟΥ̓́, ΔΥΘ 
σοῦ ἐδο ΟΥ̓ Κἰπ δὶ ΟΣ ἐδ ΟὨΪΥῪ ΘΒΌτοΝ ΟΥ̓ Ο(Βτῖδε γ᾽ 
ὦ. δ., γΟῸ 68} ΟΡῥΟΒΘ {ἢ 18 ὉΒῚΥ οἡ [8 φτουπὰ ἐπα 
γοῦ δ1Θ βύοἢ, 8ὸ δαὶ οἱ ἐμ 6. 8}} (89 Οἴ ΠΟΥ ΘΠ ΡΟΝ 68 
μαιιδέ ΘΟὨζοΣΙ τμοὶν σορυϊαίζοιβ ἰ0 γΟῸΣΒ 8ἃΒ (89 
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ΤΟΙ ΒΟΥ ΟΠ ΌΓΟΝ, ΟΥ γόοι, 88 {86 8016 ἀΘροΒβ᾽(δι.ΐ68 
οὔ ἰ γονοϊδίϊου οὗ αἀοα, δγοὸ αἱ ᾿ἰθΟσΥ ἰοὸ βαὶ 
ὙΟΌΓΒΟΙΤΟΒ ὉΡ 88 ὑδμὸ ΟΠΪΥ γτὺ]θ οὗ ν δὶ 18. Ὀ6- 
οομηΐης. Νόον,, δίμοθ ἐμὶ8 γδ8 ποὺ ὑμ9 οαβο, ἱὶ 
ν͵ἃ58 ἰπσυμθπί ὁπ ἰμθπι, 88 ἃ ρδσχὶ οὗ ἃ οοιωπιῦ- 
ΠΥ οἵ οἰαγοῖὶ 68 οὗ Ομ γὶδί, ἰο ρυῦ ὑμθπιβοῖνοδ ἴῃ 
διρτοοιιοηῦ νυ (8.6 τοϑῦ ἰὼ σοζασζὰ (0 ὑἰλοὶν σΌ]69 
οἵ ἀϊνίπα τννογβὶιΐρ.--ἶἰὰ τοδρθοὶ ἰ0 86 ἰδζυδρο οὗ 
6 ἰοχὺ σοΡ. [88. ἰϊ. ὃ; Μίσδῃ ἦν. 2. -- ὁ 110 
ψοτὰ οἵ ἀοἀ  Βοτο τηϑδῃ8 Ομ τι οιΐδη ἀοοιγὶηθ 88 
Ὀοίης Ρυγθδιμὶ ΠΘΌΑΥ͂ ἐμ6 ΓΣογοὶδιΐοη οὗ ἀαοἀ (2 
Οον. ἰϊ. 17; 1 168. ἱ. 8). 
ΕΒ. 87--40. ΤΊΙοδο γΟΥΒ6Β ΤΌΤ πὶ {16 ΘΟ ΘΟ] δ 05 

ἴο [86 ψν 8Βο0]6 ἀϊβουββίοι ϑοῃσογηὶηᾷ Βρὶ γ 0.8] κἰ 5 
διὰ ὑμποὶν ἃ86θ.0 Ηδθ 6 γ0 8608 ᾿ιἰπ|861 δζαϊηδβὶ 8)}} 
Βασὶι Βρίσιῦαα] Ῥγοϑαπριΐοα 88 ου]ὰ οχαὶὶ {86 
ἀπιρυ}]86 οὗ ἰῃ9 ἔγϑο βρίσὶῦῷ δῦουθ δροβίο]ἱο ἢΓθ- 
οορίδ8, δηὰ δῆ γηβ {18 ὶ [8 6 ῬΟΥΒΟΙ Ἧ 80 ΓΘΟΟΖΏΪΖΟΒ 
παῖ 88 7.8 Ὀδοὴ ἩΓΙ (6. ἰο ὉΘ ἃ Ῥγϑοθρὶ χϑϑί- 
ἰηξ ὑροὴ ἰ)Ὸ0 δυϊδουῖγγ οἵ ΟὨγὶδί, ἰπαϊοδίθβ 
ἈΒΟΥΘΌΥ 86 ΓΘΔΙΪῪ οὗ Ὠΐ8Β οσὴ ἱπδρίγδίζοη, 80 
Κπδὺ ἴῃ 016 Ορροϑβϑὶίθ 6888 8]] οἰδὶῃι ἰο Βι 6 ἱπδρὶ- 
ταϊΐοη ψου]ὰ ρῥγονθ ἰἰβο] Υ ἰο Ὀ6 Ὀυΐ 8 νδὶῃ ἴδῃου. 
ΤῊΐϊ8 ἰ8 δὶ (6 νψογὰ δοκεῖ ροϊηΐδ ἰο πῃ ψμδί 
ζοϊ ον 8, νν οι ἤθτο, 88 ἴῃ χὶ. 1.2, ἀοϑθβ πού πβϑδῃ 
Φ ΔΡροαγ,᾿ θυ ἐλίπλ, ἱπγοϊ νης 8 ΡοΒϑΙ Ὁ Πγ οὗ 
8Β0]{-ἀθοορίΐοῃ.--ἼὉῇ ΘᾺ τᾶδῃ Ὁ Ώἰς Βἰτηδο)ΐ 
ἴο ὉὈΘ ἃ ῥτορδοῖ, οἵ δβρίσίϊαδὶ, --- [ἢ δοηδο- 
αθθησθ οὗ [Π6 ἀἰδ) αποίνο “ΟΥ,᾽ ΤΩΔΗΥ͂ αἶα ἐἰδ6 
νογὰ ““θρ γὶ 8} ἴῃ ἃ γοβίγιοίθα 5036 88 ἀδῃοίϊης 
009 Βροδκίηρ νἱ ἰοηρυθθ. [80 ϑίβῃ]0γ}; ὃὰὶ 
ἥ, ΟΥ̓, ἰ8 Θαυἱναϊοηὺ Ὀοὶὰ (0 88 Ὑ6]} 88 ἰο υεἰ,, 
ἃ. ὁ., ἰι ΒΟΥΥΟΒ ἴο Βεραγαίο 1ἀθ688 ἡ 1ο ἢ ταχύ 6 
ἰδίκθη [ὉΣ 0020 8ῃοί που 88 Ὑ6]} 88 ἰμοβα ἡ ΒΪΘ ἢ 
ϑχοϊυἀθ ὁπ δποίμον (Ῥαββοσ. ἵ 1820). Αο- 
ΘΟ ἀλη Υ ὅ6 ἰθται “ὁ ΒΡ. 08} τηϊρί ἀσδὶ χη δίθ 
ἰδ 6 σου, ἀμ ον Ὑὶο ἢν “6 (Π6 Ῥγορμοῦ᾽ σας Ὁθ 
Ἰποϊα 64, ἀφποίϊα ΔΠΥ ὁπ6 οπάονοα σπίτι {9 
δρίγῖῖ, δπὰ ἐπρ] γίηρ (μογϑέονγθ (86 ροβϑδϑββίοῃ οὗ 
ΔΩΥ Οἶδμοῦ σίτν γθϊσ ἰοχοίδοῦ 10} ῬΓΟΡΈΘΟΥ 
ὈΘΙοΏσΒ ἰο {μι18 οἶΔ88, δὰ δογίδὶ ἸΥ ποὲ ὑμ6 αἰέν 
οὗ ἰοηζιο8 δχοϊυβίνοὶυ.---ἰϑὸ Βὲπλ δο κπον]- 
Θᾶρο υυμβδαῖ τίη 1 υυσίϊο ἴο γουῦ, ἴμα1-- 
ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω--τι, ἃ ο680 οἵ 
Ὑ6}} Καονα δἰἰγδοίϊοη [ῸΣ ὅτι ἃ γράφω, ἱ, ε., “Ἰοὶ 
ἷπη δοϊςπον]οάκθ ὑπαὶ (6 (Βίηχβ ψ μὶσἢ 1 υσὶὶθ 
ἴο γου.᾽ [Βυὲ ψ δὲ ἃγὸ (6 ργοβοῦὶρίβ σοίογσοά 
ἴο ἴ {8086 1η ὑμ6 Υθγ868 }ιδὶ ργοοοάϊηρ ἢ οὗ ἰο ἰδθ 
010 σοπίθηίβ οὗὨ ἐἰπΐ8 ομδρίον ἢ ΡΊΔΙΗΪΥ (80 
Ἰδοῦ, 88 ΠΙΔῪΥ ὉΘ Βθ66ῃ ἵγομι {86 Ομ ΒΥ ΔΟΙΘΙΒ Βρθοὶ- 
Βοα.--- ῥγορίιοῖ᾽ δηὰ “βρίτὶααὶ ρϑγβου᾽ ν βίο ἢ 
δον ἰδαὺ μ6 μδὰ ἴῃ πιϊηὰ 81} ἐλ9 γοζυϊδεϊοιβ 
Εἴνθῃ ἴῃ σοϊαϊίΐοα ἰο 6 οχογοίβο οὗ ϑρίγιί 4) 
οὐ πῶ 810 ἴδ6 (οοπλπλδῃ ἅσηθι δ) οὗ 
[Π6 Τωοτᾶ.---ΤΏΘΓΘ ΔΥῸ νϑγίουβ σοδαΐηρα ΒΟΓΙΘ; 
9 πιοϑὺ ῬΣΟΌΔΌΪΘ ἰ8 κυρίου ἐστίν, “ἀγα οὗ [ἢ9 
μογτὰ.᾿ Το ιθιῖ8 ᾿6ΓΘ τγᾶβ ὑμθπ δα ἀρὰ 88 8 51058 
ἐντολή, “ σοπιιηδηἀπιοηῖ,᾽ τ ϊοῖ ἐμ 6 ογορί ἰηΐο [86 
ἰοχί, δη νγ88 ὑθγὸ σμδηροα ἰηίο ἰδ ρ᾽υταὶ τῖῖὰ 
ἃ ΥοΥῦ ἴο0 σΟΥΓΟΒΡΟΙά, εἰσέν ἐντολαί ἰο δοοοτὰ ψίιἢ 
{86 διηἰθοθάθαϊ ἅ, “ ψ]ιαΐ πη ρ5.᾽ 180 τηθϑδηΐης 
Βοῦονον 8 8}} [86 βαιθ. Τμὸ Αροβί!θ ἤθγθ ρίνϑϑ 
ἰθθπι ἰο υπάογβίαπὰ ἱμαὺ {6 τγορυϊδίΐοηβ ῬΓο- 
βου γοὰ ὈΥ πῃ σδπι6 ἔγοιμῃ ἰμ6 ογὰ δηὰ ὑγοὺο 
ΗΪΐδ8; γοὺ ποὺ 88 ὑπουσὶι ΟἸγὶδὶ (ἰὸς Ηθ 18 {116 
006 πιοδηί, οὐ 604) δεὰ ἴῃ ροόσβοῦ ογάβδὶ ηϑα ἐπ6 
ΤΌΪΕΒ ἴῃ (818 τπηδίϊορ, θὰ ἐμαὶ ἢθ ἰπ Θθη)οϊηΐῃς 
πο δ Βροΐζθη ἃ8 0ὴ9 Ῥὴ0 ““ δλὰ {πὸ τηἱηὰ οἵ 
Ομνὶδε (11. 10; σοχρ. νἱΐ. 40), δῃὰ 80 βδοίϑα 
ὍΡΟΣ ἰὸ δυϊβοῦῖ ιν οὗὐἠἨ Οδγίδὶ (σορ. Οδίδπαοσ 

διὰ Μεγοῦ). [“1η9 οοπιϊπυρα ἰηβυθηος οἵ 
Ομ γίϑυ Ὀγ ὑδμ6 βρί γι οὐ 186 πιϊπὰβ οὗ (88 Δρο08- 
(168, γν ΔΙΘ ἢ 18. ἃ αἰνίμ ῥσογορχδαίϊνο, 18 ἤΘσῸ δϑ- 
Β.π|0ἃ ΟΥ 8580 τ ι6,᾽ ἨΟΡΟΕ]. [ἱἰ 8 ργϑοΐβοὶγ 
οὗ βυο}δ 85 οἰαδϊπιοὰ ἰο Ὀθ Βρὶ γι ίυδὶ ἐμὲ Ῥδὺυ] 
οου]ὰ ζδὶγ]Ὺ ἀοφιμμδηὰ {παὶ {Π6Ὺ δμου]ὰ δοϊκηονὶ- 
βεἄρο (86 οτάϊπϑποοθβ ἰαἰὰ ἀντ ὮΥ δἷπα ἰο Ὧ6 86 
αἸοίαῖοβ οὐ {πὸ β'ρινγιὶ οὗἩ ΟἸνἰβὶ---ἰμ ὁ ὀχ ρυθθϑῖσῃβ 
οὗ ΗΪδ8 πυϊηὰ δπὰ ν}}}}1. [“Π6Γθ, 88 ἰπ 1 95ο. ἱτν. 
θ, (““Ηθ ιμαὶ κηονοίμ αοα Βοδυϑὶλ 8; δ ἐμπδὶ 
8 ποὶ οὗ 60ἀ, Βοδγϑοίῃ ποὶ 8) συ θπιϊβϑίοι ἴο (86 
᾿π.8}1}}0190 Δα ΒΟΥ Υ οὗἨ ὑμ6 δροβί]οβ 18 ᾿ηδὰϑ {86 
ἰεδὶ οἵ ἃ αἰν θ τη ϊβϑίοη δηὰ ουϑῃ οὗἩ δομυθγϑίος. 
ΤΙΐδ ταυϑί ὈΘ 806. 17 (πὸ Δροϑί]ο8 σοσ {86 ἴη- 
81110]60 οΥζϑδῃβ οὗ πὸ Ηοὶγ αμοβί, ἰο ἀϊϑοῦευ 
{βοτὰ ἱῃ ΔΏΥ πιαίίοσ οὗἁ ἔδὶ ἢ ΟΥ Ῥσϑοίῖοϑ 8 ἰο ἀϊδ- 
ΟὟΘΥ αοἀ.᾽ ΠοΡνοκ. “Νὼὸ Ἰῆοσο αἰγοοὶ δββοσίοι 
ΟΥ̓ ἱπβρίγδίΐου δὴ ὯὍθ υἰϊογοὰ {μδ8ὴ {818.᾽᾽ ΑἹ,- 
ΕΟΒΡ. }--- ΤΠ τοαιίγοπιθηί δὲ δὰ ἢ6 ποχὲὶ δῃ- 
ἴογοθϑ τ ΒΟΥΟΣΙΥγ.-- -Βὺῖ ἢ ΘῺΥ τοδὶ ὯΘ 
ἱβᾳῃοσαῃῖ, 1οῖ ὐτὰ ὯΘ ἱἰβηῃοσδῶῖ.---ΤῊς ἰρηο- 
ΤΆΏΟΘ ΠΘΓΘ ΙΩΔΥ 0 ἰδ κοῦ ΔΌΒΟΪ ἰ6)Υ, 88 ἀθ ποίην 
180 Ροββθϑϑίοῃ οὗ ΘΥΣΤΟΙ ΘΟ ΥἹΘῊῪ Β; ΟΥ̓ΪΕἼΊΩΔΥ Ὀ6 8 
ΒΙΤΩΡ 6 ]δοῖς οὗ Κπον θαροον 6} ΠΧ} Ὡσ9; π᾿ ἰοὰ 
6880 βοὴ 10 χηυδὶ Ὀ6 υπαογβίοοα 885 ἃ συ ΠΥ ἱζηο- 
ΤΆΠΟΘ, Βῖπο0 ἔπ πο 8 “1εἱ ἷπὶ 6 ᾿σῃογδαί" 
ΟἸΘΑΥΥ ΘΧΡΥΤΘΒΒ 8 ῬΘΠΔΙγ ---ὅοηιο (ΒΘ: 8) ἰπἰογργεὶ 
(8 Ὑ6γ8θ 88 ΒΙΣΩΡΙΥ͂ ἃ οοπίγαβί ἰο (89 ργϑοθάιῃρ, 
δηἀ δο ρυὶ {86 ΟἸδυιδοβ ἢ δου πίθου 8 ]8η06. 5 180 
“Ἰζηογϑηΐ ΡΟΓΒΟῚΒ᾽ ΒογῸ ψου]ὰ ἴλ8 Ὀ6 {π6 ὁρΡὈο- 
δἰία οὗ (86 “ Βρ᾽τγἰτ.4}᾽ δροΐίζοη οὗ ἴῃ τοσ. 87, ψ 80 
8, ἱῃ (}]8 σα.80 γτοχδγὰ θὰ 88 056 Ῥοδβοεϑοὰ ΟὨΪΥ 
οὗ δὴ ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ 1] υπιϊπδιϊοη διὰ ὑπ {86 ΡὮΓΒ80 
“Ἰοὺ ἷπι Ὀ06 ἱρῃοσδηΐ᾽ βίδπἀβ δας μοεῖο ἴ0 ὁ1οὲ 
πὶ δοκηον]θαρσο." 180 ὑ8ο0]ῖ90 ψου]ά ἰδθη 
68 : Βαΐ ἰζ δ 'ῬΘΟΙΒΟΩ ἰδ ὑπ θ} ]ΠἸχζοιπί, θείης 
ΒΟΙΒΟΡ 8 ργορῃϑῦ ΠΟΥ ἃ βρί εἰ] ῬΘυΒΟΏ,---Β 
Ὑ11 Πὸ ποὶ Ὀ6 80}]6 ἰο Ῥογοαῖγο (μδΐ ἐμ 689 ἰπ͵ηο- 
ὑἶἰο 8 8.6 ἔτουι {86 ογὰ δηὰ δυϊμογίζοαὰ ὈΥ Ηἱπι, 
δηὰ [ῸΥ {818 (} Ἰοὺ ἷπι δυο 18 ἱβπόγδποο 88 δ18 
Ρυπὶβτιοηί "ἢ (Οπἰδηάθῦ). ΤῈΘ γι βοΐ! ν οὗ 
ἰΐδ Σπ οτργοίδιϊοι 18 οὐ 0 Ὀθ τηϊδίδκοη. [Ιἰ 185 
Ὀοίίογ (0 (ΔΚ ἀγνοεῖ ὑγδῃδί εἰ γ0}]γ, δπὰ ρμαυΐ 1ἰ 1η 
τοϊδυύϊοη ἰο (Π6 βοοομὰ οδυδβα οὗ υϑὺ. 87, φ. ἀ., "1 
ΒΥ ΟἿΘ ἰδ ἱφῃογδηΐ δῃα Βὸ ἀοοβ ποΐ δοκον]οασσ 
ἐμαὶ ἰμὸ ὑβὶπρβ ψΒΪσΝ 1 πτὶϊθ τὸ οὗ (6 μογὰ, 
{πο {86 δἰαίθ οὗἨ ἱζηόγαποο ἰο τν 816}1 ἢ6 18. σίνθῃ 
ΟΥ̓ΘΥ᾽ τηιιδί 00 Γαρδγά6α 88 ἰδ Ῥυπἰβμπιοηί ;᾿ “ Ἰοὲ 
ἰπὶ τοδί ἱρπογδαίΐ δἱ ἷβ ροσὶ]. Α8 ΒΕΝΟΕΙ, 
ΒΔΥ͂Β: “16εἰ δἷπιὶ ΚΟΟΡ 1ὑ ἰο Βἰπιβοῖῖ; Ψ6 σδῃποί 
οαδὶ ΔΎΔΥ 4} (Βΐηρ8 ἴῸΓ δυο δ ἃ Ὡδβηῃ. ἾΤδμοθθ 
ὙΠῸ δ᾽΄Ὶ6 {δ.8 Ἰοῖνθ (0 (ὨΘΙΏΒΘΙΥ 68, ΓΟροΩΐ ΠΟΓΘ 
ΤΟΔΟΣΥ ὑπ Δη ἰἔγου ΓΘ 0 ἰδ6δο}λ ἔμοπὶ αρϑὶ πϑὶ 
ὑμοῖΣ νψ1}}. Ὑδ6 Αροβίὶθ ἤθσθ δχργθβϑβεβ 19 
ἀοπραὶν οὗ ζυτί μον ἰπδίγαυοὶἱηρ 8 Ῥοσβοῦ 8056 
ἱξθογδηοο ἢ9 ἰ8 δοπϑίγαϊηθά ἰο Γοζασα 88 8 Γεί. 88] 
ἴο Ιοδῦῆ. Α δὲ παῖ αν 180 οὗἨ ἰμ6 ἱτπρογμνθ νὴΘ 
δῆ ἰπ ΒοΥ. χχῖὶϊ. 1]: “Η6 ἰμδὶ 18 υπ)υϑί, [εἰ 
μἷπὶ Ὀ6 υπ᾿υδί 8ι}}}, ἢ τι ἱοῖ 15. Δ]. γ, 1εἰ Ἀἷπὶ 
6 ΔΙΊ 8ι}}},- τὸυὰ Βὸ ἐπᾶὶ 18 Βο)γ, Ἰοἱ [εἴδι 

Ὅ6 ΒΟΥ 58ι}}}."" --- Ἰπρίοδὰ οὔ (9 ἱπιρογδίῖνο ἃ 
ΠΌΠΌΟΡ οὗ δυϊδουῖὶθδθ, βοηθ οὗ ἰδοπι ἱπιροΓ- 
ἰδηϊ, ᾶνθ ἰ89 ἱπάϊοαιδνο ἴογιι ἀγνοεῖται, ἐξ ἔξ 
ἱσηογεά. Τινῖθ τοδ ῃ  ΠΠΔῪ 06 Θχρ]αϊμεὰ ὁπ ἐπο 
τουηὰ οὗ οβδποο ἰδκϑη δὶ (86 ἱπρογδιῖγο; ΟΥ̓ 
ἐμαὶ ἰπ ἐμ βυσοοββίοῃ οὔως (ἀγνοείτω ὥὧστ ε) 
006 τΥ8 ἀγορρεοά ουἱ δὰ βοὴ ἀγνοεῖται ΨΥᾺ 
δαορίθά, 80 88 ἰο οὈἰδίῃ ἃ βοσὶ οὗ γοϊδίίοη δεῖ τ θθαι 
{19 δον δπὰ (86 ραββῖνο, βιυιοἢβ. 88 18 Τουμὰ ἷπ 
Υἱ. 2; 68]. ἐν. 9θ.ι 17 ἐμ]8 τοδαϊπρ "9 δϑορι ὰ, 
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ἰξ ἸΔΑΥ 6 ἱπίογργοίθα οἰλμοῦ: “80 ἢ6 ὈΘΟΟΙΏ68 
ἱξπουθά, αἀἰϑγεσαγάθα, δραδπάοποὰ ἰο [18 ονῃ 
861 -Ν}}},᾿ ΟΥ : “6 ΜΜ1}} 6 ἱἸσπογϑὰ ὈΥ ἐδμο [ογὰ ἱῃ, 
{0 ἀδγ οὗ υάδρτηοηί (Μαῖί. υἱῖ. 2ὃ ; χ. 88).--- 
ὙΥδΒοσοίοσο, Ὀσϑῖδσθῃ, οονϑῖ ἴο ΡσορΡ Θ5Υ, 
δηα ἰοτὶᾶ ποὶ ἴο βρϑαὶς νυνὶ ἴοηβυθ8. --- 
Απὰ Βοσο δζδῖῃ [Π9 ο]α ΡΓΘίθσ 66 70 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
18. οχργεϑϑοα. Τηὶβ οἱ ἰθ ἰο Ὀ6 ἀθοϊαθ Ὁ Ρ᾿το- 
ζεγτοὰ δηὰ βουρᾷὸὶ ἴοσ, (16 οὐδὸν 18 ΟὨΪΥ ποὶ ἰο ὈθΘ 
μἱηάογοα, “8 Υϑοοβοϊσθ Ὦθ6ΓΘ δὴ δάνδῃοθ ἰπ 
{86 ἀονϑὶορπιθαΐ οὗὨ ἱδουσιί, Αἱ (1:0 δίαγί Ῥδυ] 
βδἰὰ; “σογοὶ ΘΔΥΒΘΒΟΙΪΥ Βρίσι 8) οἷδιδ,᾽ δηὰ 
Ρἰδηίζηρ αἰ πι86] οὐ [Π6 δἰδῃ ἀ- ροΐϊηὶ οὗ ἴ86 ΟοΥ]η- 
1818} 8, 86 δὰ ἱποϊι ἀρὰ διλοῦς ἰ᾿686 ἰμ6 ρσὶεϊ οὗ 
ἰοῆσυο8. Βαὺ εἶδος βαυίηρ οχρίδι ποὰ ΠΟῪ ᾿σο- 
ῬΒΘΟΥ͂ Βυϑογγοὰ (86 Ὑο]Άτο οὗ (89 οἰ ΓΟῺ ἴδ Υ 
ἸΏΟΓΘ, ἢ6 ΠΟΙΘ σἰτ68 {18 ΡΓΘΌΓΘΏΟΘ δῃά ΟἿΪΥ 6Χ- 
Ῥτοδ868 ἴμ9 νϊδὰ {πδὶ ηο οΟὈδβίβοϊθ Ὀ6Θ μυΐ ἰὰ 186 
ἜΔΥ οὗ (0 Οἰμοσ.᾽ ΝΕΑΝΌΕΒ. ΕῸΣ ἰδ ῬΓΟΡΟΡ 
ΟΥ̓Δ οὗ {ἰὸ ἰεχὶ 800 οὐ (1681 ποίθϑ. γόον. 40 
Βι.1Π8 ὩΡ ἐμθ Ὑ8019 οὗ δὶ ἴθ βίδιϑὰ 1 σον. 26 
δηἀ ον δγὰ.--- Βα 161 841} ὑπ κα Ὀ6 ἄοτμϑ ἅθ- 
ΟΘΒΕΙΥ δᾶ ἱἰπ οχᾶθε:.---ἰὰ (μ6 ἴθτιῃ “ ἀϑοθη γ᾽ 
μ8ὸ ἀοθβ ποὶ ΤϑοΣ ΘΧο] ΒΊΟΥ (0 ἰμ6 ἀυὶν οἴ 
ὙΟΙΙΘΙ 8. ΚΘΟΘΡΙΠΡ 8.16 η06 ἴῃ ἐμ9 ΟΠ ΌΓΟΙΘΒ, ΥΟΥ. 
84. Το ἀδοθποΥ ἱπ σδυγοι ἰμθγῸ ὈΘΙΟη 5 8180 
{86 ργοβοσυδίίοῃ οὗὁἨ ογάοσ ϑη͵οϊῃμϑα 'ῃ υϑγ. 26 Ε΄. 
ἩΒΊΟΘΝ ἴδ ΙΔΟΣΘ ΡΟΣ ΘαΪγ Θχργοϑβοὰ ἰῃ (9 τοΓα 5 
10] κ : “ἷἰπ ογάογ᾽ (κατὰ τά ξ εν), νοὶ 
χοΐδσ ἰο δὶ 18 βαϊ(80]6 85 ἐο ἐΐϊϊηο δηἃ Ἰηθδβυζα, 
ὦ, 8... [ποῖ ἰππιυϊ οι !8}} 88 ἰπ ἃ τηοὉ, Ὀϊὺπὶ 88 ἱῃ ἃ 
61 ογάογθὰ ἈΣΙΩΥ͂ ΜΏΘΙΘ ΘΟΥ̓́ΟΤῪ ΟΤΠ6 ΚΘΟΡΒ 8 
Ῥίδοο δηὰ δοίβ δὲ {(|ὸ Ῥγοροσ ἰΐἰπηθ βδῃὰ ἴῃ ἐδ 6 
ΡΓΟΡΟΥ Μ4Υ.᾽ ΒΟΡΑαΒΊ.---10 ταὶρθῦ βοϑίῃ 88 17 
1.6 ἱπδίγυοίοη κἰτθα νἰ}}} ΘΟ τοϊπ θη 688 ὈΥ 
Ῥδὰ] ἴῃ [686 ΘΟ δΡίοΥΒ 88 οὗ 11{|}]0 ἱτηροτίβῃοα, 
δηὰ δὰ δυὶ 1110 Ῥτδοίΐοδὶ Ὀοασὶπα ἴο Ὁ Ὁ8, ΠΟῪ 
ἐμαὶ {μὸ καἰ 8 δ] υἀθὰ ἰ0 ΔΘ πὸ οσο ἀϊβρϑηβοα. 
Α πἶρσ τα]ὰθ 18 ΒΟΥ ΘΓ Β61688 ἰο ὈΘ δι ἰΔομοα ἰο 1: 
1. θοόσβδυδο ᾿ὑὺ δῇοταδΒ π8 8 σἰἑτηρβο ἰδῖο {πὸ δοπὰϊ- 
ἰἴοπ οὗ {πο ἅσβὲ Ομ υϊδέϊδ σοηρτοκχδίϊοηβ, {μοὶν 
τὶ ἢ Θηἀονπθηί8, 88 Ὑ706}} 85 (0 ἀδῆοῦα ὁο0- 
ποοίοα τὶ (πο; 2. Ὀοοδιβα ἐν 18 ΘΑΒῪ ΤῸΓ Ὁ8 
ἰο ἄγαν Ῥγδοί! 68] ἱπίθσθμοοθ ἔγοηι 1ΐ 8} 18}]6 ἰο 
ΟΡ οσχίβίϊης βίαδίοθ δῃηὰ χοὶδίΐϊοῃβ: δηὰ τ 6ἢ 
ἰδὲ 15 ϑ8]α 18 βι}}} ροσιἡμϑηΐ ἰο (86 ργϑϑοῃὲ ἰΐπηθ : 
8. ὈΘΟΒΌΒΘ ἰὐ ΓΗ Β.68. 118, ΔΒ 1 ἃ ΙΩΪΤΤῸΣ, 8 ΡἈἷο- 
ἔυγο οὗ ἰπδὲὶ ψὸ Πδγο Ἰοδβί, δὰ ἐμ ΞΟΙΥΘΒ 88 8 
ΒΡῸΣ ἰο ὈΓΡΘ 118 Οἱ 0 ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ 1ΐ δρδὶῃ ὈΥ οδυηθδί, 
ῬΤΆΥΟΓ. ΜΜΌΓΘΟΥΟΣ, ᾿ὺ σοηίδίῃ5 ἃ πδσηΐης ἱμαὶ 
πὸ Βῃοι)ϊὰ ποῦ ἰἢ ΟἿΓ ὈΣΔΥΟΡΒ Ρυΐ τμδὲ ἰ8. ποη- 
Θ5θ6 1181 οἢ 8 ΔΓ ὙΠ [αὐ τ αἰ οῖι 18 οββοηία), 
ἐο ΒΔΥ ποἰμίηρ οὗὁἨ Ῥγϑίογτιρ (09 ΖΌΣΙΔΟΣ ἰο (ἢ9 
Ἰαϊίον.᾽ ΒυΒοκπ. 

ἘΧΟΟΆΒῚ8 ΟΝ ΤΗΕ ΟἿΣΤ ΟΕ ΤΟΧΟΥΕΒ.---Ἰ οἰδρ. 
χὶν. γ͵ὸ δυὸ οχὨὶοϊοα ἰο 18 {1:0 Θββϑῃ ΐα) οὁ}18- 
ΣΩΟΊΟΣ ΟΥ̓ (Βὶ8 ΤΟΙ ΔΓ ΚΔ 0]0 χἱ ἢ, Ἧο 860 ἐπδί ἰἰΐ 18 
ῬΓΟδΙΛΙΠΟΒΟΥ ἃ ΤΌΤ οὗἨ ἩΟΥΒΏΪΡ, 8 ποθ οὗ 
δρϑαϊκίη, ὑγδγίηρ, διὰ οἤονγίης ὑμδηκβ, τὶ ἢ 
8065 ου ἴῃ βρὶ γὶΐ (ἐν πνεύματι), πὰ πού ἴῃ {86 υπ- 
ἀογβίδπαϊηρ (τῷ νοΐ); δια ίμδὶ ἰΐ 18 ἀπ η 6 }}} χῖ 010 
“ἰτπουΐ ἰηϊογρτγοίαίλοιι, ΘΟΒΘαΌΘΏΙΥ σοπίσὶ Βα 08 
ποίη ἰοαγ8 [ἢ6 οαἀϊβοδίϊοι οὗ ἐμ ομυτοῖ, 
δι 18 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ Πη6 88 οὗ 86]1-οαἱ δοδίζοι ἴῃ δοϊῃ- 
τωὰπΐου πἰϊὰ αοα (γν. 2-4: ὅ-10). Ἧο πιιδὶ 
ΠΟΙ͂ ΘΟΠΒΙΔΘΥ (86 αὐοϑίλοη 8 10 ἢ Οὗ (πὴ 6 (ΒοοΥ 8 
Ὀτολοβοὰ ἴῃ τοϊδίϊου ἰο (μἷ8 αἰ δ 18 θοΒέ βυβίδϊ πο, 
ΟΥ νομοῦ 6 τηυδὶ ρΡ888 ὈΘγοηά {μο80 ἢ ΟΓΟΥ 
ἐὸ ἰ {μὸ ἐγυϊὰ 1π (ἢ 6 πιαίίο Γ.---ἴ {16 ΟΌΒοτν- 
ἰχοσ5. ΔΙγοδαυ πιϑὰθ (σομιρΡ. οὨ χΧἰϊ, 10; χὶϊὶ, 1), 

ὑμὸ Ὠγροίδοδβθδ οὗἩ ΕΘ ΒΟ δπὰ Τ ἰ6 8610 Ὁ ΤΩΔῪ ὈΘ 
τοχαγαρα 88 δδυΐηρ Ὀθθὴ δίγεδαγν αἰβργονθὰ δπὰ 
Βοῖ δεάθ. Το υἱὸν οὗ ΒΙΊ66 Κ, ουθὴ 85 το] ρα ὮΥ 
Βδυγ, [(πδὺ (λ9 πνογὰ ““Ἰοησαθ᾽ (γλῶσσα) βίδπαὰβ 
[0 ἃ ἑοτοῖξῃ νογὰ ἱπιρογί θὰ δηὰ λα] παι γα] ζοα 
πὶ ἰ86 αγθ6}κ], ἰδ ορροβϑὰ ποῖ ΟΠ]Ὺ ὉΥ 1.8 Ὀεϊῃρ ὃ 
086 οὗ Ἰαηζυδχο οί ΓΓΘ δὰ δ] οί ΠῸΥ ΤΟΥ ΘΙ ἢ 
ἴο {86 Νὸν Τοδβίδιαθῃΐ, Ὀυΐὺ 4180 ὈΥ δι ο ἢ ΘΧΡΓΘβΒ- 
1008 8Δ8 αἰγοῦβ Κἰπαβ οὗ ἰοη 68, ““ ἰοησυθδ οἵ 8ὴ- 
Κ618,᾽᾽ δπὰ {86 }1κὸ; δηὰ Βδὺν οοηίτγα ϊοίβ Βἰτηβοὶῖ 
γ ΒΘ ἴῃ 056 Ρ]806 ἢθ ἰαἸκ6 8. “ἰΟΏΌΘΒ ᾽᾽ 10 τη 688 
“ὁ ΟΥ̓ΖΔῺ8 Οἴ ΒΡΟΘΟἢ,᾽" διὰ πῃ δϑῆοί ον “80 αὐΐογ- 
ὃπ6608 Οὗ {080 ΟΥ̓ΖΔῺΒ,᾽᾽ ἡ. 6., ἔογπι8 οὗ Ἰδηρυδκα. 
ΝΜ ΟΥΘΓ᾽ Β ὑΠΘΟΥΥ (6180 ἐμαὶ οὗὨἉ βου} δὰ οἰ Β6ΥΒ), 
 ΔΙΘἢ δἰαγὶβ ἔἤγοια (μὴ δὶ ρῃϊβοιίοπ “ οσζδη οὗ 
ΒΡΘΘΟΣ,᾽᾽ 189 βυδίαἰ ποὰ ὈΥ πο ἱποουβι ἀγα ὈΪο ἀσζὰ- 
τωθηίϑ. Ηἰἴβ υἱοὸῦν 19, ὑπαὶ (μ:6 ἰοηριιθ, βοΐ ἴῃ τη0- 
υἱοι ἱμνυο  αΠΊ ΔΓ Υ δὰ ἱπάορομάθηι}γ οὗ ἰδ6 υἢ- 
ἀοτβίδπαϊης ΌὈΥ ὑπὸ ῬΟνΟΓ οὗ ἰμ9 Ηοὶγ 8 νι, 
ΒΡΟΪΚΘ ΔΡΡΑΥΘΒΙΥ οὗ 118 ονῃ δοοοσγὰ, 10 ἮΔΒ ποῖ 
ἔμο »έγδοπ, Ὀαΐ (μ6 ἐοπσὼμδ 186} τ 10 ἢ ΒΡΟΪΚΘ,--- 
ΒΌΟ, Μ848 [9 αδρεοί οὗ 6 οἴἴδίσ, δἀπὰ ἤδποο ἐΐ8 
ἀοδὶρηδίίοῃ, Αμπὰ Ὀοῦδυδο {818 τηοᾶθ οὗ ργδγὶης 
τλϑηϊοβιοα ᾿ἰ8017 τ] γδυὶοῦβ Ομ υϑοίουδι16 τὴ0- 
αἰβοοίοπβ (Ὑ ίοι σοσίδὶ Υ σδηποὶ 6 ἐχρίαἰποῖᾶ, 
οὐίης 0 ον Ἰδοὶς οὔ ἜἼχρϑσίθῃ66); διὰ θδθοδυδθ 
180 ΒΆ16 ΒΌΘΑΙΚΟΡ Μ2γῤῤ ΟὈἸ] χοὰ 0 ὙΔΡῪ ἷ8 ΤΏΒΗΒΟΡ 
οὗ βροαϊκίῃρς δοσογαϊπρ ἰο ὑμ6 δου θυ -μδηρσίης ἀ96- 
ἔτοοθβ, ἱπρυ]808, δηὰ ἰθπάθῃοὶοβϑ οὗ 18 ΘΟΒίΔΒΥ, 
Β0 ὑμαὺ Βο δθοπηθα ἰ0 Ὀ60 Βροδκίηρς νὰ ἀἰεχοοὶ 
ἰοηρβιθδ, ὑμβοσθ δ΄οδ6 βυοῦδ ΟΧΡΙΘΒΒΙΟΩΒ 88: “10 
Βρϑδὶς ψὶ ἰοπρῦ68,᾽᾽ “ αἰ γογδ ἰ πὰ β οὗ ἰοπ σι οβ.᾽" 
ΤΘ ὑπὶπ 6 }}} 1 Ὁ] 688 οὗ ἃ βρϑθοῖὶ μ8 αἀἰβεοοῦ- 
ποοἰθα δηὰ τη Βίθ ]Ο8 18 χοδά ὶγ οοποοίῖνδ]6. Βυΐ 
8510 ἴσομι [869 ΡΥ ϊοΌ]ΟΡ. πιοάθ8 οὗ οχρυ ββίο ἢ 
ὙΒ16 ἢ) τοῖα8ο (0 δΔοοοτὰ πὶ (8 τίονν, ΒΟ ἢ 88 
“6 δδίδ 8 ἰοῃραθ,᾽" χῖν. 26, 1. ᾿ἰ6 ορροβϑὰ Ὀγζ (19 
ἕαοὺ ἐμαὶ Σὺ ΘΟ. Ρ618 ὉΒ ἰο χεραγὰ 16 ΠΕΥΓΘΙΥΟ οὗ 
Ὑ Βδὺ ἰοοῖϊκ Ρ͵866 οῃ {86 ἀδγ οὗ Ῥεμπίθοοβι (Αοίβ 2) 
88 8 ἰγδα 1 0}}8] ῬΟΥΥουβοῺ οὗ νδ΄ δοί 8}}} ο6- 
ουχχοά: 5δίῆσθ [118 δΔαἀγοσδίοβ σδῃποί--- ΣῈ ὉΓΟ- 
Ῥυϊοίν, δ 8ῺγΥ σαΐθ---ασὐπάθγίδιο ἰοὸ ἀρὴν ὑμ6 68- 
Βοη δὶ ἰΔΘΠΟΣΥ͂ ΟΥ̓ ΒΤ] ΡΣ οὗ (6 Ῥοπίθοοβίδὶ 
ταῖν 619 τὶ} ἰδ0 οἰ οὗ Ββροδκίηρ νὴζ ἰοῃρυ68 δ 
Οοτϊηἰν.--[1}} 6 ἸΏΘΟΤΥ ἰμδὶ [86 κἰὺ οὗ ἰοησιιθδ 
88 85 δΔΌΪΠΥ [0 ΒρΟδΚ πῃ ξογοίμη Ἰδησυδίῶοβ, μα 
88 ΘΟ ΟΣΥΤΟα ἰὼ δβαὶβὶ ἴῃ Ῥσοραρδίιπρ δ 6 ἀο08ρ6] 
ἰὰ ἔοτοὶκη μαγίβ (ΟἸγγβ., Οαδϊγη, Ἡοάρο, δπὰ 
οὔ 6.8) 18 δῃσουπίογοα ὈΥ αἰ ου 168. βυοϊομί 
ἰο ΤΟΒΟΣ ἰδ πρίθηδοϊο. 1. ΤΠΟΣΟ ἰδ ποὶ {80 
δἰ χιὐοδὶ ουλάθποο ἐδδὶ ἱΐ 88 ΟΥΟΥ υϑοὰ ἔθγ {818 
ῬΌΣΡΟΒΟ. 2, 80 ΤᾺΣ 885 1ὑ ῬΟΥΘ ΟἹ ὉΒΌΘΙΙΘΥΟΣΒ, ἐξ 
γ88 8 δίρη οὗ ΣορΡσοῦθδίζου. 8. 118 ΟὨΪΥ 186 ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο αν Ὦ66 ἴῃ ΟΥΒὨΡ---ἰἶ ὈΥΔΥΟΙ, δπὰ ῥσχϑΐβο, 
δὰ ὑμαηκαρίυϊης. [ΙΓ ΊΒΟΓΘ ἨἯΔ8 ΠΟ ἱπίουρυθίοσ, 
18 ῬΟΒΒΟΒΒΟΥΡ ἯΔ8 ἰ0 ΒΡΘΔΚ ἱπ ἰΐ (0 ΕΙΤΏΒΟΙΓ ΟΓ (0 
αοὰ. 4. ΤΏΘΥΘ γ͵δ8 ποοάρὰα ἃ βρθο8] οἱ ἡ ἴῸΣ ἐκ8 
ἰηϊογργοίδίϊοη, τ οἢ νο]ἃὰ ποῖ μῶν Ὀδοὴ 16 
6880 ὝΘΙΘ ΒΥ οτοί ΠΟΥ ὑσοδβοηὺ 80 υπάογαιοοα 
89 Ιδηζυαρο. ὅ. 11 ΒΘΘΙΩΒ Βίγδηχο [δἰ {86 ϑρ᾽ σις 
Βου]ὰ βαῦθ Ὀδβίονγοα ἃ αἰὶ ἀοδί χηοα [ῸΓ 86 ἴὰ 
Τοτοἶρση Ῥαγίβ 80 δυυ π ἀδη } Υ ὍΡΟΝ ἃ ΘΒ ΌΤΟΝ ἬΠΘΓΘ 
10 ἀοε8 ποὶ βδοπὶ ἰο δ Ὀδθὰ ΒΡΘΟΪΒΙΪΥ ποραρά. 
6.  ΒΟΓΟΥΘΓ δὴ ἱπαϊνί 1] 18 Βροΐζο οὗ 848 δῃ- 
ἀονεὰ ὙΣῈῈ {186 σι, 6 18 δβαϊὰ ἰο δύο ““α 
ἰοηρσυθ "-όυθη ἴῃ {μ9 6886 οὗ Ρ80] (Δοοογαϊηρ ἰοὸ 
{πὸ σὶαδί τϑδαϊῃρ) τ 10} ΟἸΘΑΓῚΥ ἐπι 1168 {πδὺ {818 
τηδηϊοϑίαιϊοι οὗἨ {9 βγρίγυῖς 88 ἰῃ δοοοτάδῃοθ 
ταογο Ὑἱ ἱπαϊνϊἀλ8] Ροσυ τὶ 168 μη 1 ὁχ- 
ἰθγὴ8] ἀομμαπάβ. 7. Οἱ {118 ἰΏΘΟΣΥ (6 αἰ πνου]ὰ 
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Ὅ6 4υϊΐθ ὁπ 8 ῬΔΣ ἩΪΐ ὑμὸ πδίασαὶ δ} 1 οἵ 
τη υὰδθ ἰὼ ἰμ9 οἷἐγ οὗ Οογίμίμ, ψἢο, ἔγοπ, 
ἐποὶν σομμηθγοὶα] ἐπύθγοουγδο Ὑἱκὰ ζογοὶβη πδ- 
(ἴοπθ, πιυϑὲ 00 ΒῈΡΡοΒβοά ἰο μαῦο ἰϑδσηδαὰ Ἰὥϑῃυ 
Ἰοτοῖΐση ἰαπρσύλμοβ. Ηρησα ἰπ ἐμαὶ οἰἱν νσου]άὰ 
ἐπῖ8 σἰἵὐ Βαενθ θ6608 ᾿οδϑὶ ποοάθάᾶ, δῃὰ δύο ἴῃ ἰΐ 
ποϊμῖηρς δ σι κί. 8. Ραὺϊὶ ἀρεὶγοὰ ἐδαὶ δἷϊ δὰ 
ἐΒἷ8 σι. ὙΓῺΥ δο, 1 ἰΐύ τῶ ποὶ 05 Ῥϑγβοῃδὶ) 
οἀιϊδοδιΐοη, δυὲ ἴον (9 βαῖο οὗὔὗἨ ργοδοδβίπρ (6 
Θοβροὶ ἢ Ἀίά Βο νϑηὶ 8}} ἰο Ὀθοοοπιθ τιϊβαὶ ἢ ἃ- 
Τί68 3] --ἼἸὖ, πον, τὸ ργοσορα ἔγοτῃ ἰδ οδυὶΐον 
Ῥιθηοιθηοῃ, (θη Μ οὶ 848 (9 }} οχρνγοδβδίοῃ 
οὔϊπι, “1τὸο ΒΡοακ τὶ οὐμῈΡ ἐοηριο8,᾽᾽ ἰο ψΒΙΘΣ 
ὑμογθ δουγοδρορβ ἰδδὶ ἰἃ Μαγὶς χυΐ. 17, ““ἰο 
ΒΡΟΔΚ ὙΐΓΠ ΠΟῪ ἰοηρῦθ68.᾽ ΑἥΦποῦθ δοῦγτονϊαιδα 
ΘΣΧΡνοβδίου οσουγϑ ἰῃ Αοἱἷδ (τ ἴσο γεθ τηδἰ πέδη ἰο 
θὸῸ (89 νοῦ οὗ ἰΠ6 Ῥδυ]ηθ ᾿0ΚΟ) χ. 46, ““ἰο 
ΒΡΘΑΙΚ σἱ ἢ ἰοηρυθ8᾽, υιεϊν πτηἰδίδ Κῦ]ο γοΐο- 
ῬΘΏΟΘ ἴο ὑπ τβι ουρουνίηρ οὗ [89 ϑριὶνὶϊς, υῖτὰ 
ἴπο οδοοὶ ἰξὲ φῬγοάιιοοα (σορ. χὶ. 1. 18 
ΒΒΠῚΘ ΘΣΡΓΘΒΘΙΟΙ ΟΟΟΌΥΪΒ χῖχ. θΘ. υὶ μοτθὶϊ π|}] 
Ὀ6 ἰπιροββὶ Ὁ]6 ἰο ἀνοϊὰ ἑδκίηρ (Βὸ νογὰ “ ἐορυθ᾽» 
ἰο ἀδηοίθ ἃ ἕογια οἵ βρϑϑοῖ, δηὰ {π6 “βροαϊκκίπα 
ψὶτ ἰοηζυθ85᾽ ἰ0 Ἰηθϑὴ δροδκίηρ ἴἰὰ Ἰδηρσιδίοδ, 
οἱΖ., πὰ οὔμονρ ἐδδὰ ὑμ9 ΟΓάΙΒΑΡΥ οὔδ85 (ἑτέραις 
γλώσσαις), οΥὐ ἷῃ 80 ἴδ᾽ 8 (Ποὺ ψ6γῸ δβοιηοί ὶηρ 
Ὀδοΐζοτο υηποαγὰ ἰῃ δαὶ ρ͵606---- ποῦν ἰοπσυ68.,᾽" 
(καιναῖς γλώσσαις). ΝοΙμοΡ δὴ Μὸ πιαὶ ἰδίῃ ἐΠ 9 
βαρροβί(ἴοπ {μδ΄ ὁη9 ρογξοῆ δηὰ δηοίβεγ, ν}}}}96 
βίγυρσαιίπς ΤΡ οχργοδϑίου ὑπ 0} ἐδ 6 ΟΥ̓ΘΡΎ ΘΙτη- 
ἧηρ βίγοβϑβ οὗ ἐθοϊ πα, τνοῦο ἰὰ νοσγὰβ πα ΌΡΠΙ8 οἵ 
ΒΌΘΘΟΘΙ (6 Κθὴ ἔγοιι βοὴ ἔογοῖ μη δηριιδρο ἰ0 ΠἾτὰ 
οἰβογσίβα ὑηκπόνη. Βδίμον ψὸ ἔδοὶ σοπδβίγαϊ ποὰ 
ἰο γοοορηῃΐζο ἰπ ἰἷ8 σΒυγοΒ οὗὁὨ μοαίβϑῃ οοαγνοΡὶ8 
ἐ86 γουθυ θυ ὶοη8 οὗ ἰπὸ ρφρροαί αχίγδοὶο οὗ Ῥοϑη- 
ἐοοοϑὲ; ἱπ νοῦ ἰδ 6 ΡρονοΡ οὗ Ο νἰβυϊδ αὶ, οὐοΥ- 
δοίης 6 ἀϊδιϊποίϊοη8 οὗ δ  οπδ ἐν ἱπ Ἰλησυαρο, 
τηδὰθ 156] Κπόονη 88 (88 δὈδοϊαἰθ νοὶ χίοπ τ 6 ἢ 
Μὰ8 ἴο Ἰοδ τηδηκΚὶπὰ ουὖἱ οὗ ἐμοὶτ᾽ ΔΡΟΒίδΕΥ ἔγοπι 
Θοὰ, διὰ ουὲ οὗ ὑμοὶν πιυίὰ 8] δἰἰοπαίοηβ, ᾿πΐο 
ἐμοῖγ ῥυἱμὶ ἶἷνο αμὶΐγ. [ἐ νεδϑ, ΒΟΎΘΥΟΡ, 0 δυσὶ 
Βρϑακίηρ 'π ΔΗΥ͂ ραν συν ζογοὶβη Ἰδηρθδβο 8.8 
«πουϊὰ ἔπ γηΐθ ἰὸ ἃ Ρονδοῦ δοαυδὶηϊθα τὶ ἰΐ δἰ 
9860 δὴ ἱἰηἰο! χὶ 01] 9 πιοδηΐπα (οοιρ, χὶν. 2, 
ἐἢ0 0860 υπἀογϑίδη 5 Ηἷπὶ ᾽᾽); Ὀυΐ ἰῤ νγὰ8 δοιηθ- 
(λἱς θπἰϊγοὶγ δ]οοῦ ἔγοτα ὑἢ 9 Ῥϑϑϑὶ οὗ [δ υὐἀδν- 
βιδπάϊηρς (116 ἰὰ (π6 Ῥβδβοπιθηοη οὗ Ῥομδίθοοδ 
ΓΘ ἸΔΔΥ 5381 π1|0 ΔῺ οροσδίΐοη οἴ ἐδο βρίτὶῦ τ ἷοὰ 
θαδυγοὰ αἱ οπδθ ὑμ6 ἐπιογρνοίαίίου, ὙΠΟ ΟΣ ἴῃ 
{06 ΒΡΟΔΊΚΟΥΒ ΟΥἩ ἴῃ 6 ἢθ8Γ6Γδ); δηὼ ἰὲ νὰϑ ὑὩ- 
ἐπ:6}} [χα 1016 ἔοτ πἰ58 γϑβδοῦ, Ῥϑσοϑαδο ἐΐοθὸ ΡΟ 6 Γ8 
οὗ τοδοοιϊοι νυϊοῖ δοῃα ἰοι {16 ἰη(61}} αὶ ΤΣ οΥ̓͂ 
Βρθθοῖ, δἢὰ ὰ πυηΐοϊὰ ἐπ6 βυδ᾽θοὺ τοδιύον ἰο οἰ 6:8, 
5,0 δυβροπάοά ἰπ ἐποῖν δοιϊίοι, δηα 86 οὐ ΒΑΡῪ 
σοηδαϊουβη688 οὗ 861 δηὰ οὗ ἐμ ψου]ὰ νδ8 ορὶ 
ἷᾳ δῦογϑδησθ. [8 8Βὸ [ΔΨ 88 (18 Θοῃμθοὶ οδη 688 ἃ 8 
ΔΙ ΑΥΒ οχοροϊϑοὰ τὶ ἃ Ἀν  ϊ]Ὺ παἰϊομαὶ 
Ῥοουϊίανιν δθὰ ἴογῃι οὔἨ βροθοῖ, 9 βυιρρνϑβδίοηῃ 
οὔ ὃ ἰηγοῖϊνοά [19 ροβδὶ Ὀ1 ΠῚ} οὗ Ὀοΐης Ἰἰδιοὰ ουἱ οὗ 
(ἷθ ῬΑΓΓΙΘΌΪΑΤ ΒΞ. ὮΘΤΟ ᾿πίο 8 ρον δηὰ Ὀγόδᾶον 
οὔθ. δο δρίνιὶ οὗ Ομ εἶδ, σοῦ οὐ δγδοθα δὺ- 
ταϑδηΐϊν ἴπ 4}} 15 γνανίουδ παι ομδ!  ἴ68 αὐτὰ ᾿ἰδη- 
δύυδροβ, δηἀ ροϑϑοβϑοᾶ ἰῃ6 ρότγον οὗ υπ εἴη ἐμ θτὰ 
Δ] ἰὼ οὔ, οἴοοίο ἃ ΠλοΙ ΘΔ ΥῪ αἰδδβοϊυϊίο οἵ 
8}} {π666 1ἰπηϊ αἰ 5 πὰ τἴἢ6 ἱπαχοβὲ ἀθρίμδ οὗ ἐδ 8 
Ἰηάϊνίάυα)] δβριτὶι, απ κο οὶ ἐδ ἕοσεὶ ἰθ νανὶουδ 
ἀοργοθοβ δηὰ τηϑαϑυνροθ ἰπίο (δὶ πῚ 1 Ἡ ΒΙοἷ. πδἀθ 
1υδοὶ Κηοση ἰπ {π6 δοΪϊ ᾿ἰν ἰο ρῥγοάϊοο βίρτβ οὗὅὨ 
ἐπουρσῆὶ ον ἔονυτβ οὔ βρϑϑοῖ ουΐ οὗἉ ΟΥΒΟΡ ΒΡΏΘΥΘΒ 
οὗ Ἰδηρηθᾳθ, δηὰ 0 ΟΧΡΓΟ85 ἰὼ ἐμ.6860 (890 δρ᾽ εἰμ 4] 

ἔοοϊἑρ8 δὰ γίονγβ ψμΐοβ δὰ Ὀθθη διακοβοὶ. 
ΤΌ, ΠΟΥΘΡΙ6]688, γὙῶδ6ὄ8 ἀ0η6 ἴῃ 8 ΟΟΠ8ι Γαΐει εἰ 
ΏΠΏΠΘΡ, ΘΟΥΓΤΟΒΡΟΒἀΐηρ ἰ0 ἰδ6 πδίυσο οὗ ἰἰο « - 
ΒίδΔΒΥ, ΟΥἩ 18 ἴοταιδ δὰ οοβηθοίϊομθ 80 Π6Υν δἰ 
Ἰοτεὶρση (0 ἐμ οΥἀΐβασυ τδοάοϑ οὗ ἰδπουριι, ἐὐὰ 
Βροοϊκίηρ ἰδδ πὸ ὁη09 οοὐἹὰ οἰδίη ἔγοια ἰΐ Δ 
αἰθδν οομηῃθοιθι δ6Ώ60, πΠ]688 ΒρΡΘΟΙΔΙΥ 4υδ!δειὶ 
ἴον {πὸ σποσὶς ὉῪ {πὸ Ηοὶγ ϑριγίι. ---- Βοιιοιίης 
δἰ ἰ0 ἐπὶ τὸ δ00 ἴῃ οἷαί συογαμοθ; Μοὶ, ἰῃ- 
ἀϑοά, δνθῃ ἰπ 18 ἱσίιοαί ΤΟττὰ 18 Θϑϑθῃ 81} αἷδ- 
ρα δ Ὸ]9 ἔγουλ ἰμοβα βρὶχίς 81 σἰδίθδ ἱπ [89 
ἴδοι ἰδ (9 ραἸέί οὗὅὁἨ ἰμὸ Βρίὶτὶς ννδδ οοβαϊιϊοποὰ 
ὌΡΟΣ 0 Ῥιγϑὶοδὶ Ῥϑομ αν ν, (μὲ πο οδίδιορίϊο 
Βίαιοα ὙΟΥΘ οομησοίθαὰ Ἡ1 ἰΐ, δα {μαι 118 Ρο8- 
Β80880} ἯΔΒ ὈΘΥΡΘΙΙΒΙΪΥ πιδϑίον οὗὨ Ἀἰτηδ6} 7 (χὶν. 
18 Η., 238) ; ἰο ψῃλ0 8 Ἰῶδν Ὀθ δ ἀδά, ἰδὲ ἢ6 νὼ 
ἴῃ Ὧ0 οοτηταηΐοηυ τὶΐὰ ἰδ6 ουϊναγὰ ποῦὶά, Ὀυὶ 
ἯΔ8 ὙΒΟΪΥ ΔΌδου θα ἴῃ σαοϊηδιμπΐοη τιϊὰ Θοά 
(θη β οὶ, Ρ. 817 8.). 17 νγϑ δββυΐηθ ἐπα 86 τὰ- 
τίου δησιδροβ οὗὨ δύῃ διὸ Ὀὰυὶ ὑμ6 αἀἰφγεοία πεετι» 
ὄὅγνα οἵ πὸ οχὶρίπ4] Βροϑοὶ οὗ υτυδπὶν, (θη ντδ8 
(18 αἿ οὗ ἰοπχιοδβ ἃ δυπὈ0}16 δϑιἰοϊ ρδίοη οἵ 
{86 υπῖν τ ΐϑ 18 ἰ0 Ὁθ Γοδίοσϑα τ θη Βυ ΔΗ͂ 
ὶθ ρογίοοιοα---α ὈΠῚΥ Ὑ ΙΟΒ Ὑ}1}} ἱποϊυὰο ἰπ 86} 
8 Ὀουπά]οδβδ αἰ ΡΒ ἰπ ὑπὸ ταοδὺ ροσίθοι Β67- 
ΠΟΏΥ.--͵ἷαὐἴὐ ΔΗΥ χαίθ Νὸ δΔῚῸ ποὶ ἰο τορδτὰ ἰῃ9 
αὐέογϑησθδ ταϑὰο ἐβτοῦ!μ {ἐμ18 σἰῦ 886 ἃ Ῥγοιοΐβ- 
δυουβ πιθ 16 0, ἃ ΠΙΘΡῸ ΣΩ18}}- ὩΔβὴ οὗ βουπάβ. ΤῈ 
ἱπάϊνϊ 4] περί τοὰ οἰὐ πον ἰοοκ δ ραγίβ οὗ βρϑϑοὶι 
ουὐ οὗὨ 0890 ἰδηρίαβο, 88 18 δον ἰῃ ἐδ 6 Θρμοσε οὗ 
ο]αϊσνουδῃοθ; οἵ, ἰἔ μο ἰοοῖς ἐμθχι οὐ οὗ βουθσγαὶ 
Ἰδρύυδρβοβ, δ ἰοοῖὶς ἐβοῖα ἰπ διιοῖ 8 ἜΔΥ 88 Βοί ἰὸ 
ἸΏΔΙΚΚΟ ἰδοῖῃ ΔΡΌΘΩΣ 8 ογ 6 διηδίζαται οἵ νογ δ, 
Ὀυὺ ἃ Βανιροηίομξ σοι Ὀἱηδίΐοι οὗ ἰΘΥῚῺ 5 τη οδί 6Χ- 
Ῥγεδϑίῖτο οὗ ἀδθθρ δρίχί[81 ομλοίΐοηβ δὶ ψσοιριὶ 
ἰοροίλον 1 ἃ, Ῥ]αδίλο οὶ} δηὰ ογϑϑιΐγο ῬΟΨῈΣ 
[881 τοιπογοὰ ἐμοὶν βορδιδίϊηςς θοῦ δ Υ 168.--- 
[Απὰ 80 ΖΔ; 88 1(5 ῥσυδοίΐ θα] Ὧ80 88 Θοποϑγηθα, 
ἸΆΔΥ Μὸ ποί ἐδῖκο {686 ἰοησιιθα ἐπ ἐπ αὶν πη] η{6}}1- 
εἰ. }7 ἰο το θόϑϑα ἃ βίῃ ἱμπδὶ ἴω 116 ἰηνάοπι 
οὔ 6οά, δὰ πβᾶϑν 86 τα σι ον ἐπβαθπορδ οἵ [89 
ϑρί γι, ὑθογὸ 88 ἃ βρῆογ οὗ ἱπουρσιῦ δη ἃ {δος 
ἰγσϑδηδοθηαϊηρ ἰ..:6 ΟΡΑΪΒΔΡΓΎ οη6, ἰδίο τοι {88 
βδἰηἰδ πνοι]Ἱὰ οδὸ ἀδὺ Ὀθ Ὀτοιριὶ, δπα τ 16 ἢ ΠΟ 
σουἹὰ ΟἹΪΥ͂ Ὀ6 ἐπιροσίθοιν Ἰηιουρτοίθα (ὁ οὐ 
ΘΟΙΟΠ ΒΡΡΤΘΒδηδίου ΌΥ ΤΏ6ΘΏΒ Οὗ ΘΑΣΓΒΙΥ δῃ8- 
Ἰοκίοβ, δῃὰ {ἐπ 8 Θοιηπιο ΤΌΣΙΩ8 οὗ ΕρΡϑϑολιῖῦ 88 8 
οΘηΥ βοΐ ἰοίκοη ὑμδὺ ἃ 86 δῃὰ συν] οῦξ 
Ῥονπον δὰ οοηθ ἀον! οἡ ταθῃ ἰὸ 11 ὑἱμοῖ ἰδῖο 
αἀἰγοοῖ δοτπιϑηΐοη πὶ Θοά, δηὰ ἰτωρατί ἴὸ μοῖὰ 
(η6 οχρονίοησοα δῃὰ τγαίουὶεβ οὗ ἃ μἷρθοῦ 11ὃ 
ἴοΣ 80 οχρυοδβδίοι: οὗ ψ ῃϊσῃ πὸ οαϊ δι ΒΌΤΙΔΏ 
Ἰδηρυδρο Ὅ88 δἀθοαυοίοῖ Αμπὰ νυ ἱὲ ποὶ [0 βὶγθ 
ΔΒΒΌΓΔΩΟΘ οὔ (8 (Π8δὺ ῬΘΥΒΟΩΒ ἐπηπιοαϊδίοϊγ, οἱ 
ἰβοὶν σοοηνονυδίου, δορδδ ἰὸ βρθδικ νεῖ ΠΟῪ 
ἰοῦσι 3]-- ὙΠ} δὺο δὴ υδάογοιδπαϊηρ οὗ [86 
ῬΒΘηοιΘῃοῃ, ἰὲ οδηποὲ ΒΌΓΡΣΙ59 08 1, ἴῃ γοδίοιμ 
ἰο ἐδ9 τι ἰοι Ὁ }}}γ οὗ τδδὶ νῶϑ υἱϊογοῦ, ἃ 
γοΐοσοηοθ δου ὰ Ὀ6 πιβὰθ ἰὸ ἰδ ἸδΏρυδρο 88. 
ποὲ υπβάογαιοοὰ Ὀγ ἰοτοίσπμοτβ (χὶν. 10 .8..}; δῃὰ, 
85 οο γδβέσα τοὶ πιοἷοαὶ ᾿ηδεγα ἢ 5, (6 ΟΠ βΌΘ 
85 ὑῃ6 ΟΥ̓ζδη ἴον ϑχογοϊβίῃβ (μὶ8 αἰδξ, δ ουϊα ἢ9 
τηθηἰϊομθα πῃ 18 τοδί αἀἰγοσί εἰ τὶ δοδίϊου (χὶν. 
9). Βοβίάου, ἐμθ τϑρίουϑ Θαρυθββί 0}}5 ἷἴμ 
γοδρϑοί (ο (818 αὐ ϑαΐ! ΤΟΡῪ γν 6}} τ (ἢ ἐπϊ8 νἱον--- 
ΟΥ̓ ὑπ 0 ΟὯΘ “86 888 8 ἰοηρῃθ᾽"---Ὑϊοῖ που]ὰ 
{δ πιθϑῃ, “8ὸ Βα 8 θροϑοῖὶ ἰῃ τεϑαϊῃοϑδ,᾽ ἑ. δ., 
δ ρτοραγοὰ ἰο μοϊὰ ἀΐδοϑυτϑο 'ῃ ἃ Ἰδῆκύυαρο γ Ἀἰ ἢ, 
85 5 ονἱάοηὶ ἔγοτυ τ δὶ 85 Εἰ μποσίο Ὀθθὰ δδὶὰ, 
88 ὈΠΙῚπ 611 1010 (ὁ ἐμ9 ἈΘΘΓΟΓΒ. 
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[ΤἸῊ9 ΨΒΟ]8 βα 07θοί, 18 089 οὗ ροουϊίαν ἐπί οΣδί. 
Οπθ ὁδῇ ΒαΤΟΪΥ δἀγοϊὰ ἰμ6 δβυρροοίιοι δαὶ ἱἱ 
βίη ἐδ ἴῃ βοῦθ ἩΘΥ͂ τοϊδιθὰ ἰὸ (Π0 γϑ δα Ὁ]9 
Ῥἰ ΘΙ 6 ηΒ τὶ ποδβοὰ ἰπ οἰ δ ΓΥΟΥ Δ Π09 δηὰ δ ΐ 18] 
πιαρσπείἑδηι, ΟΥ ἰ0 8050 οοδιδίὶο δἰοῖθ8 ΟὈΒΟΓΥΘΌΪΟ 
ἴῃ ἐἰπ|68 οἵ ἀθθΡ γτοϊέρίοιιϑ οζοϊίοαομί. ΤὮΘΓΟ 18 
ποιδίηρ ἀϊπρεγαρίηρ ἴο “6 σἰἔξ οὗἩ ἰοῦριο ᾽" ἴὰ 
δὰςο ἃ δυρροπίἐεϊοη. Ἐπο δρίνι οὗ ἀοὐ, τὸ ΚῆοΟΥ, 
ΘτΡί ΟΥ̓ [6 Τοσὶο08 ΒΟ ΒΟ ρΕ Ὁ {168 Θὰ ἔδου ο8 
οὗὁ οὖσ πδίυγο ἴοῪ δεοοιιρ ἰδία ἐἰδ οὟπ ΘΠ 68, 
δηὰ βου 5 16 ΟΡΟΥΔΕΪΟΠ9 ΟΕ Βυϊοδ ΘΟΒαϊ (ἱ008. 
Ἦο οοτυτουπίοοίοα Ηΐο 1} ἱπγουσ ἀτοδιοβ δὰ 
Υἱϑίοηδ, δῃα, δϑίω (ἢ 6880 οὗ Ῥοΐον (λοίβ σχ. 10, 
ὀοιρατοὰ νυ 13), ὄνοι δμδροὰ ἐδο ἕοτηι οὗ ᾿ἱη- 
βἰγαοίῖοη ἴ0 ἐδ 9 ὈΟΟῚΥ δἰδίθ οὗ 86 Ῥότδοῦ δοϊθα 
ΠΡΟΩ ; γοί πδὺ 15 ΒΠΟΤΘ ἐ]ΠΌΔΟΣῪ ἰπδῃ 84 ἀγϑϑι ἢ 
Απὰ νὰν ββου)]ά ποὲ ἰδοϑθο, δῷ γοί δὸ {1160 υη- 
ἀεεϑιοοά ῬοῦγΟΥΒ οὗὨ Οὔν πϑίῃγο, Ὁ τηϑὰθ ἰδ τὸ- 
ληοῖς οὗ {8689 δυρονγποίυναὶ μἶ83ῖ3 ἩὮΥ διου]ὰ 
ἴδο ἴδοὶ ἐμδὲ ἔβον δῖὸ 6δὺὸ ν ὶ]ὰ δηὰ βίγϑηρο, 80 
οἴσει. ρασγίδκο οἵ [89 δ το] Ῥϑ 981 0}8, ΔΓΘ 80 οἴϊθη 
Ῥοτγοσίοα ἰο βαὰ ὁπάβ, βοσῦϑ 70 δὴ οδ͵]θοίζου (0 
86 δηρροσίϊίίου ἐμβωῶλ ἰΠ0} ἬΘΓΟ 80 ΘιρΙογοα 
Ἰπάορα, ἀοθ8 ποὺ ἐπ ῬΟΤΤΘΡ οὗ ““ ἀἰδοθυηΐ  κ,᾽ 88- 
κοοϊοι οὐ ΝΠ 1Π 680 δρί τυ] κἰἶἴθ, σἸΘΑΣΙῪ ἐπ ΡΥ 
ἴδαι ἐμπόογὸ τῶϑ ἀληβοῦ οὗ δΘοηίουσαϊηρ ἰδ6 πδίυ- 
ΣΔ] ὙΣΙΒ {Π9 Βυ ροτηδί γ8] Ὀγ τοϑϑοὺ οὗ (πῖ8 ΥΟΣῪ 

ἐδίηρ. δὰ ἐμαὶ {πὸ γ9 ὙΔ5 ποοὰ οὗ δ δρδσροηϑὰ 
οτίεἶ641} ΥΔΟΌΪΥ 10 αἀἰδονγὶ πιϊηδίδ Ὀοίνθοη δὶ 
ἯΔ5 ἤσγουι ἰ8ὸ ϑρίτγιί, διὰ σὲ πδϑ ποῖ 6 
Βοοά, {ποΣοογο, δ 0 μϑαϊί(διΐοω ἴῃ Ἰοοϊκί πα ἴῃ 
(815 ἀἰτοσίΐοη (07 ΒοΙῺ9 Θχρ]δηδίΐϊοη οὗ ἐμὶθ σθ- 
᾿β8γΚ 8. Ὁ}]0 ΡΒΘΒΟΙΒΙΘΒΟΩ οὗ {μ6 ΘΑΥΪΥ ΟΠΌΓΟΪ, 88 
ΒΟ ὉΥ 80 ἀοΐηᾷ γθ δου ϊἃ ῥμγαὶαδίθ 18 ἀϊ- 
γὶης σδαγδοίοσ. Οοδγίδίῃ ἴΐ 18 ἐμδὲ ἐπ 076 18 ΒΟΠ16- 
(ΐνς δϑοαυί ἰΐ τΔ0Γ6 πιγϑίουϊοι β δη ἀδιύγο-Ὠδρὶ τίς 
86 ἐπὸ δἰ Ρ}]9 δΌΪ ΝΥ ἔο δρϑοῖκ ἰἴῃ 0989 ΟΥ ἸΏὩΟΤΘ 
Ὀπδεαυϊγοα Ἰδυρσυᾶροα. ο ὁΔἢ ἰῃ ΠΟ ΨΑΥ της 
186 Αροθϑί]ο᾽5β πιοίο οὗἨὨ ἀθδὶὶης πὶ ἰΐ, δπὰ 
δροδικίη οὗ ἴΐ, ἰθϊο ΒΥΤΩΦΏΥ ἩΪΐ ἰμ6 ἰάδα ἰδ δὶ 
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ἰοηζαο5.᾽" ἩΒΟΙΒΟΥ 8 ΤΟΘΌΣΥΘηοΟ οὗἉ (ἷ8 κἰ ἢ οδ ἢ 
νε Ἰοοκοᾶ ἴοσ, 18 δῃοίβορ αὐοαίξου, πο ἰο Ὀ6 ΠοΥ9 
ἀϊδουπ5εα]. 
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ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΣ, 

1. Σαηρμασε ἰδ ἰη6 δτιλου]δὲθ οχρχοββίοῃ οὗ 
ΤᾺ 8} δ ἰβουσῃς δηὰ 166] ηρ; ἰπ ἰἐ ΊΠΘΓΤΘ 15 Θοησοη- 
ἰγαϊϑα ἐμδὺ ν}}0}]0 βρὶ γί (ι.8] 116 τ δὶοῖ 11 718. ὐπὶ 
ΔΌοΥΘ ἰδ Ὀγαϊ68. Βδρμοθ, ἰτ 18 ἃ σἰΐι οοηϊοσγεὰ 
Ὁ τη αἰγθοίγ, ἰπ Ἀἰ8 ῥσἰηἱιλνο σοπαϊίίοη, ἴῃ 
δηὰ πὶ ;ἷβ δρίσὶϊ ἰιβοὶῦ; 1ὑ ἰβ, δ 'ὰ ᾿οΓΘ, δ 
ἰδηδίθ οὐβδα ΟΥ ΤΔΟῸΪΕγ --- Ὧ0 Ἰροσμδηΐοαὶ ργο- 
ἀυοὶ οὗ δί8 οὐῶ ἱπρϑηυλίγ, Ὀυϊ ἃ Βροπίδηθοιιβ 
ΘΙΏΘΏΔΙΪοΩ οΥ̓͂ 89 Βριγις ᾽ (Ὁ. ν᾿. Ἠ υχρο]41). 1 
89 Ὀοχίπηΐη Ἰρδὴ ροδβϑοαβοὰ {86 νοσά, απὰ {818 
ΜΟΓΑ 88 ἴγοια ἀοα ; διὰ ἔχζοιιν 86 υἱίδὶ ῬοΟῦΤΟΣ 
ἩΒΊΟ 88 Ὀεδίονοα οὐ ἰὼ ἴῃ δηὰ ᾿ΐΠῈ (818 
νοῦ, ἰΠ6γ6 βίγοϑιὴ θὰ ἔοσι ἢ (86 ᾿ἰρσὰι οὗὨἨ ἰδ οχἰβί- 
6800 (τ. τοὴ 80}}16ᾳ6}). [πὰ (μ9 οτἱ χίμαϊ 
ὉΒΙΥ οὗ 6 π᾿ 8 δομυϊοί 088 τοβροοίΐης αοὰ δυὰ 
ἰμὸ νου], 'ννγ88 σγουηάοα 8180 (86 υπϊὶγ οὗ 18 ῃ- 
ἔυαρο. ἩΥ ἢ τμ 6 συρίυγο οὗ {μαἱ αἰ ἐγ ὉΥ ΓΤ ΘΒΟῺ 
οὗ χα π᾿ Β ΒΟΒίΣ δἰ γ ἰο Θοἀ, ἰῃ τὰ αἰ ο ἢ πὰ Κὶ ηα, Ὀ6- 
ἴογϑ υηϊϊθα, πνοαὶ {μον ΒΟΥΘΥΔ] ΨΗΥ5 δηἀ Βίγουθ 
ὍΣ ἰδεῖν ον ΡΟΎΘΣ ἰο Ὀτίηρς Ἠοδυθη ΟΝ ἴ0 
ἐμοηηϑοῖνοα (αοῃ. χί.). 86 ΠῚ οὗ Ἰδησύδξα ν᾽ 
δἰδο Ἰοϑί. Α οσέσωϊμ] ῥγίἀο---ἰῆ σοοὶ οἵ δ θ8- 
{πθ μι, --- ΔΒ 8180 {8.0 σαυδο οὗ ἀΐνογζοποα Ὁ ἢ 
ἴῃ ὩΔΙΙΟΏ8 δηὰ Ἰδηρυδαᾷοθ. [ὑ ΜΝῺΞΕ5 ἃ ἀἰνὶπο }υὰρ- 
τορι ὈΥ ΜΒΟ (86 ἈἸθίοΥ 08] ἀουθ]ορτηοδὶ οἵ [86 
Τ809 88 ΧϑΥ ] αἰ οπζοα ἴῃ 18 ΤΠ ἀδιη θη Ἀ] ῥτὶἢ- 
ΟἾΡ]68.-- ΟἾΪΥ ὉΥ ἃ ΠΟῪ διὰ ποθ Υ10}] οοπάο- 
ΒΟΘΩΒίοἢ ΟὨ ἰδ9 ρασὶ οὗ αοἀ οου]ὰ {16 Βαϊναίΐοη 
Ῥτοιμιΐϑοα ἰο τῇδ 9 5{}}} Ὀχσουρμὺ 0 Ρ888 ἴῃ (ἢ6 
ΘδΒ. ἴὼὴ ΟΕ σὶδί δίομο ἀ068 ἸΏϑη ψ 8.6 δρδίῃ ἴὸ 
8 υπίνοσϑαὶ αἀἰνὶηο ΒΌΤΩΘ ΘΟΠΒΟΪΟΒΏ 688. Α Το- 
ὉΠΙΟῺ οὗ τῆδὴ τ ἀοα οδῃ ΟἿ] Ὀ6 ρεγίοοίοα ἴῃ 
δυὰ νὴ 18 089 σχουπίοη οὗὨ Σ᾿] 6 διροης (᾿ ΘΙ βοῖν68--- 
8 ὑίου ἩΔΙΟΙ 18 (0 ἰἶκο 0]866 τϑὶ πηουδ}}} δπὰ 

4[“ΤῊο ἔρον οὐ ἦτο Βυπάτεα τοοῖὶδ ὙΠ ΟὮ τοτηδίῃ δ ἰἢ9 
σουδήςαοοης οἰδιηδηΐδ ἰῃ αἰ ογοΐ ΓΔ} 1168 ΟὐἸ δι λμθ, ΤῸ 
ποὶ πιο] θεῖ 008, ΠΟΤ δΔΙΊὸ ἴΠῸΥ ἐπι διίουθ. ΤΉΘΥ δγὸ ρλοθοέέα 
ἔγροιε Ῥτοδιοσρα ὮΥῚ ἃ Ῥοῖσον [πῃ οΣϑηΐ ἰῃ Βα ἢ ὩαιΌΣΓο, ἘΠΟΥ 
οχίδὶ δὲ Ρίαϊο νου]ὰ βῶυ, υν πδίπτο; του ἢ} Ρ]Αἴο τὸ 
Βῃου]ὰ διά αὶ ΒΘ ἮΘ ΒΥ ὈΥ πδίῃσο τὰ Πηο 8 Ὁγ (ἢ 9 
ιδηὰ οὗ ασοἅ. Τπόγο ἰδ ἃ ἰδν ἩΠΙΟ γτιῆϑ ΤΠΓΟΌΘὮ ΠΟΘΕΙ͂, 1.9 
019 οὗ παίυτο, δὲ ἐυοσγίπρ ἘΔ εἶ ἐκ δίτιοὶκ τίη με. 
ἘδΔΟ Θυθδίδησθ δ88 [18 ῬΘΟΌΪΣ τίηρ. ὁ δῇ [6}} [Π6 τποτὸ 
ΟΥ 1686 ροτγίϑοϊ δίτιισίΓο ΟΥ̓́Τ οἴΑ18 ὈῪ Τηοὶγ υἱυγατίοηδ, ὈΣ {1186 
ΔΏΒΥΟΣ ἩΠΪΟὮ ΤΠΟΥ αἷγο. Θοὶ] ἃ τίηρδ αἰ ἤογθη Ἐν ἴγοπ τἴῃ, 
ποοῦ γίημ ἀἰ ΠΈΣΟΙ ἰγοῖ δίομο, δηὰ αὐ Βεέγφηϊ βου πᾶν ΔΥῸ 
Ργοἀποοι δοουταΐης ἴο {116 τπδίυΓο οὐ ὁ 0 ἢ μοζουθοίοη. ἷὲ 
ἯῸ8 ἴδπο ΒΔ1Ω9 ὙΠῸ ΤῸ, [δ τηοκῖ ΒΙΧΉΪΥ ΤΟΥ ζοὰ οἵ Νἧ- 
ἴγοΒ οσΚα. Μϑὴ ἴῃ δἰ ὑείδι ἶνθ δὰ μοείοοϊ οἰδῖθ ὑτῶϑ 
οὶ ΟὨἿΥ θποποῦ τὸ 6 ὑὈχηϊο ἩΐΠΛῈ (ἢΠ6 Ῥοντοῦ οὗ ὁχ- 
Ῥτγοθαΐωκ ἰδ δυσιδαίίομδ ὮΥ ἐπί ογθοϊοπδ, ὁδοὰ ἢΐδ Ρεγοορ- 
τίουδβ ὉΥῚ ὁπονια . ἢο οδεοὰ ᾿  Κοννίδο (6 [που] 
οὗ εἰνίπρ στρογ ανισ]δὲθ σχργοσδίοῃ ἴο ἐδ γδῖ 98] σ0ἢ- 
οορίδομα οὗὕἩ Νίο πήπὰ, Ἐδδὲ (ΔΕ Μδ ποὺ οἱ ἰδ ΟὟΈ 
ὨΔκίηα. ΤῈ τὰΘ δὴ ἰμοιίηςί, δὴ ἰμϑί ποῖ οἵὁἨ [Π6 πιὰ 85 
ἐγτοδίβ εἴ 016 85 ΔΩ ΟΙΠΟΥ ἰμδίηοῖ. 80 [Γ δ ἸδΏΚΙρο ἰα [ἢ 9 
φγοάδυοσίίοι οὗ [Δὲ ᾿ποίηςς, ἐξ ὈΘΙοΏρο 1806 ἴο τοαΐπὶ οἵ ἢ» 
το." Μιχ ΜΙ 5Β, “ὙΠῸ οτ αὶπ οὐ" Ἰ δ τι κο ἰσ δυιγοιεὶϑα 
ἐῶ τὴ δϑῖὴθ ἐπ ροὨ ΘΙ ΓΑΌΪΟ ὨΥΘΙΘΤΥ ἴΠ|δ΄ ΠΟΏ068}8 [Ὧ6 δοογοίδ 
οὗ ΟἿΣ ΡῬΓΙΏΔΣΥ πιοη δ] δὰ Ῥῃγαίςαὶ Ὀοίπρ. ΥΡΘ Δ ῃηΟΐ δᾺ 
ΠΗ βόπιο, τηαἱ Π ἐπ οἵ 1156} 8Ὲὴ ογβδηΐομν, Ὀυἵϊ[Ἡ νὸ γομερὺ [Ὁ 
86 ἃ ΠΘΟΘΒΑΣῪ δι ὑμογοίογο Ὡδίωγαὶ ργούυοι οἵἁἨ ἐπ[οἰ κοὺῦ 
89} ςομαοίουδ. οτφεαπίσαῖίοῃ. -- Βοϊ που σῇ (84 ἴδ. }}ΠΠ} οἵ 
ατιϊο αἴθ ΦΡΘΟΟΝ ἸΠΔΥ ὕο οοπδίἀογοά πδίυγαὶ! ἴο τῆδῃ, 1 
ΑἸ οτο ΝῸΠπΙ ἐπσοὶ Οἵμον ἢ ΣΔἢ ροΤεΥΒ, ὙΠ ΘΙ ΒΟΓ ΟΥΒΘΒΙΟ ΟΥ 
ἐποογρόσγοαὶ, 18 ἐδ: ἴμδὲ 1 ἰο ἃ οἱ} ὑεϊουαίᾳ ἰο [Π6 
τοσοῦ, οὶ ἴο ἔδο ἐπάϊνί Δ], πὰ τπ8ὲ ἐπα δος] σοπα ἢ ἰ8 
βαρ αὶ, ποῖ ἴο ἔα συ] εἰναι οΏ, Ὀσὲ ἰο [18 οχδίοηοο." ᾧ.. Ῥ, 
ΜΆΒΒΗ. 1 δπδυοδ "9 δ πδῖττο διμὶ οὔγίκίη οὔ ἰπϑαύαζο, 

[ον αὐοητὼ ἴτ0 ΒΌΡΡοϑΟ ἰδμδὶ ἐἰα ἩΒΙΟΒ παὲ [π9 μγσάβοιὶ οὗ 
, 0 Βρὶ τί (5. ἰηδρίγῖίο Ἡ ΙΟΣ δ ἰο ὕὈο {ἢ αἰκη οἷ ἃ ΠΟῪ 
Ῥονοῦ Ὀροϊονοα οΟὉ Τπθῃ, σου ἃ ὉΘ ΒΥ σΥΠΟΡ [880 ἃ ΟἿΟΌΣ 
ἀιπεϊςξ, διειἰευ]αῖοᾶ πείοσϑῦοο ἩΟΓΊΣΥ [86 Βαεηϑ οὔ ̓Ἰδβθδικοδεο 
ἩΗ " ἴἢο 9 ἀσεῖ!ν οὗ πο Βοίυᾳ ὥοδι Ἢ] ΟΣ 
ξο 



8032 

Βρ᾽ γἰααὶϊγ, δὴ ἰπθη ΤΟΔΥ, ἰπ τἱἰνία ουϊνχαγὰ 
ταδηϊοπἰλιΐοη, 80 ἰμδαὲ {86 πα 884}} τοΐου. Ὀδοῖκ 
ἴο 6 Ὀσρὶπηϊηρ.---Οη π6 ἀδὺ οὗὁἨ Ῥεηίοοοϑί, 
αἴινον ΟὨ τ ϑι᾽ 5 πηοα ἰδίονα) Τοῦ ὶς τγ88 δηΐθ 64, ἐΐ6 
Βοανθηβ ἀοβοοηάοὰ ἴῃ 8 ρῥ]θηί τυἀ46 οὗὨ δρὶ γι ἰπαὶ 
ηδαοησοθ ρου τη κη ΑΙΓΟΔΑΥ Ῥγορδτο ἴον ἰΐ, 
Κηϊιπς ἰοροίπον [86 γυριατοα Ὀοπα.---ϑη! οοοϑὶ 
8 ΒαθοΙΪ γοσογβϑοὰ, Το τσ Υ Ὀαρίΐβιω «(86 
ϑρίγτὶιὶ ψτουρὶ αὖ θη66 8 Ρονονγίυϊ σοηγναϊϑίοη. 
Το σοηδοϊοι βη 6885 οΟὗἩἨὨ 086 ΟἹ ὙΒοτὴ ἰΐ [611 ἢ 8 
ἴον ἃ ψ 110 ονον υ οϊπιοα δηὰ κυ 8)} οὐοὰ ὉΡ ὮΥ 
ἐπ Ῥόνοῦ οὗ {89 αἀἰνίηο ϑρί γιί, 8ο ἐμδὺ 81} ραὺ- 
εἰουϊατίθπι νδηϊβηθα, δὰ ἰμ)6 πηοϑὲ ρουΐθοῦ πη ἰγ 
οὗ βρ᾽ εἱῦ οοπη πο ἐδ όῖ 8}} ἰὰ οη06. Α8 ἐδ ΓΣο- 
8} οὗ {815 σαὶ ὑπ! οὐ ὑθ6 Θοἃ-σοῃδοϊοι8η 685--- 
ἴῃ ΟἿ ΘΡ γον 5 Οὗ ὀχ ροῦί θη 06 δ σΟΠΥ] οί οἢ 1 Γ6- 
κατὰ ἰο ἀοἀ---ἰ(Ὠ6 οηθ ῥτἰη ἐνο Ἰδησάαορο δζαῖὶη 
ἀἰβοϊοϑοα 150], δὰ ἴὰ {πὶ {ΠΟΥ 4}} ἢ ὁ56 
τηουί Ῥγοοϊαἰ θα ἴπ 6 νοπάϑνίι} πγοῦῖκβ οὗ Θοά ; 
Ῥανιῃΐδηϑ9, λίοι 65, Εἰαπιτθ5 δηὰ ἐἶιο τοδί ἮθαΡ (ἢ 6 
Ῥυοοϊδιπατῖοη 6 ἢ} ἰὼ ἷ8 οση ἰδηρυᾶρο. πον 
ὮοδΡ ἰἰ: ἴου ούοῦ ἰῃ {ποὶρ γαρίυγοά διἰδὶθ (ἢ 6 
Βουοτ αὶ ἰδησιλροα ἀγὸ Ὀαὺ ὑπο ἰοτ, δηά 85 δβυοὶι 
τααΐι ΠΥ υπϊηνο!} }  σῖῖο πιοθοσθ, οὐὗἩ ἐδ6 οὔθ 
Ῥτίπιϊεῖνο Ἰδηρῦαρο; γοὺ Βονγ ΥΘΥ, ἢ δ ἢ 8 ΒΥ, 
ἰδ ψἤθγο {18 ρα μα ἶγ9 Ἰαηραδίο 88 ἴΠ 6 σοτ- 
θοῦ ποῖον οὗ ἢ οὶ 8}} δου πὰ5 ἔογιἢ ρα, ον θα, 
{89 Β0} Πρ πλοπι 6 Υ8 ΓΘ, 859 ἰ ψόγο. Ὀγοδιοὰ 
ἱπίο δηὰ πχἀ6 τοϑοηδηὶ ὈΥ͂ [δ 6 οΥἱκίπαὶ ΚΒρὶ γί. --- 
Ηοσπορ, ονθη (0 ΒΟΆΓΟΥΒ, ἱμοῦσῖ δροακίηρς ἰδ ο 
τηοϑύ ἀἴγνοτβθο ἰδπριάκοϑ, υπἀογβίδπα, οβο ἢ ΟΠ6 
ἰπ ἷβ σῇ Ἰαυχυῆ 6, να ΐ (6 ΔΡΟΒΙΪ68 Ῥχοοϊαῖπι. 
Βυὶ δὖ 19 ΒβΒαπὶ9 {πιὸ 16 ΠῚ ΕΥ̓͂ 15 μοί γού Ρ6Γ- 
(φοῖοα ἰηΐο βοπιθί ΐηρ τθ8] δηὰ ρογωδηθηί. ἦὟθο 
Ἀᾶγθ πογθ ποὺ ἰδ: 6 Ὀοσὶ παΐηρ οὗ δ δοπΒα πΠιηιδ- 
ἰΐοη, Ὀὰαΐ οὐἱνγ (Π9 ἀλη οΥ̓͂ ἃ ΠΟΙ͂ ἀΔΥ [ὉΓΣ (6 
κΚίηχάοπι οὗ 601 ὑροῦ οαγίθ. βροακίησ πὶ 
οἰὸγ ἰοηραο5 8, 858 ἰΐ γ7χογ, ΟὨΪΥ͂ 8 Ῥονογζαϊ κυ 
οὔτμ6 ϑρίνιῖ, που! ἀΐηρ τοὺ 5 [0 σοτη6,---α ᾿χο- 
ῬΌΘΟΥ ΟΥΓ ἃ ρΡἰθσο ἰδεῖ, δοσοτάϊηρ ἰο (6 ἀϊνίηο 
Ῥάγροϑβο, πιληκίη, (Βου ἢ πον γϑηΐ δδα πον, μυβὶ 
ὍΘ δπὰ ποι]Ἱὰ 6 τοϑίογοα ἰο ἃ ρουίοοί ὑπΐοα ὉΥ͂ 
ΤΉ 6Δ}8 Οὗ ἐμαΐ τοἀοιηρίίοη τ ἱσἢ ττλ8 δ αὰθ ΤηΔῃ - 
1ΐοϑί ὑπγοισὰ Ομγὶϑί. (Ασοογάϊης ἰο ΕΔΌΣΙ δπᾶ 
Οὐ" 68). 

2, Τῆὴε κἱπα οΓ αἀν688 εμἰϊεα ἰ0 α Οὐγιδίίαπ α6- 
δεπιδίψν. 6 ναΐϊαο οὗὁἨ δῃγ αἰβοϊοθαγο ἴῃ αὶ Ομ γΐ8- 
ἰἰδῃ 9 ΒΘΠΪΥ 18 ἴο Ὀ6 Θϑἰϊπιαιοα δοοονάϊηρ ἰοὸ 118 
ξϑποταὶ ᾿πι6} 11 5} ὉΠῚ  δηὰ {πὸ ἱπιργοββίοη το ἢ 
ι πιο 8 ἀροη {{|ὸ ἢ ϑατίϑ οὗὨ ἔμ ο86 Ῥσγοβοηί. Μογο 
ΓΒΑρΡΒΟΪΥ οὗἩ δ πιγϑίϊσ {ποοβορῃϊο Κιηά, 4}} δἱ- 
ἰθϑρίβ ἴ0 Θ ΨΓΆΡ πάθη ἴο (ἢ Ποὶριιἰα ΟΥ̓ 10 8 Κὸ 
ὑποὸπὶ ἀογη (ὁ ἰδ ἀορίῃ οὗ Κπον]οάμρο δηὰ 
Ἰϑαγπΐηρ ἐπα 93.0110 Ἔχ ροϑί(ἴοη, 41} δ᾽ κῃὶδϑ οἵ ροο- 
ΕΥ δηὰά γμοϊονίο, 41} ἀδεζιϊηρς αἀἰθϑρίαγ οὔ ἤπϑ 
(δἰ κίηρ ἀπὰ ἰμ6 |ἰκ6. τῆ ϊσὰ Δ κα {86 115 ΘΠ 98 
δίατθ, ΟΥ̓ΠΙΑΥ͂ αἰϊγασὺ Ροορὶθ οὗ του οἷ βοσυΡ 
ουἱίατθ δηὰ ἱπιαφίπαινο ἰαϑίθθ, οὐ ψ σὴ Κρ ἴοὸ 
ἴοϑίον πιο] ϑοϊαδὶ σαν] οϑ Υ̓́, οὐ οὶ ῬῈῪ οοατὶ 
ἰο ὑπαὶ (οἸΪΥ τ ἰοὰ ἀ οἰ ἐσ 8 ἰπ ταὶ ἰ8 «ἀ4γ}ς---4}} 
ἰδίῃ ρ5 οὗ (᾿ν8 Κπὰ βανθ πο μῖδοθ ἱπ α Ομ τί βιΐδη 
ματι. Το [86 ΘηοΪΥ οὗ ἃ γουηρ δπὰ γί οὰ 
ῬΓΘΒΟΙΘΥ ὙΠῸ νγὰβ }:30 Θηιοτίηρς Ὁροῦ ἷδ πιίαὶβ- 
ΕΥ̓ αὖ {πὸ ΟἈρίΑ] οὐ [86 πδίΐοῃ 88 ἰο ΒΟ Β6 
δοιυ]ὰ Ὀθ8ὺ ἴπϑιιτο βθοθϑϑ, δὴ οἱὰ οχροτί οηοοᾶ 
οἰθυζγααη σορἰθὰ: «850 Ῥγϑδοῖ ἐμαὶ ούθη (86 
δουσδηΐ ρσὶτἶβ σαπ ὑπ ἀογβίβηα.--ἰμαὺ μι }11 6 ροοὰ 
ἴον 4}}.᾿" Τὶ 15 ἃ πἰὴρσ τ οι ἃ ΡΥΘΔΟΒΘΡ πιυϑὲ 
ἴὰν ἰο μοατί ; ̓δπά ἴὑ ΜΠ] ἱπιρτοθθ {8617 ὑροη 
ἷπι, (6 πιοτὸ ᾿θ ϑιΐογβ ἱπίο {86 Βρίγιἐ οὗ (ἢ 9 
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ἩοΙ͂Υ βοΥγὶρίαγοθ δηᾶ μοὶ βίγ1]6 88 βοὺ ἔουί ἴῃ 
[μαι θτ᾽ 5 νουβίοπ [δηα γγὸ γ δαὰ {πὸ ΒΡ ΊΣΒἢ 
γογβίοη ἴοο, 7 δηἀ {0 ΤῈ Ἀ6 βιυμϊ68 ἴδ νοῦ 
οὔ {8}5 σγϑδΐ ππδϑίου οὔρβορυ δὴ Βρθθ ἢ δῃὰ ργϑδο}- 
πᾳ. ---ΑἸοίμ ον (Βΐηρ ἰο Ὀ6 δοπδίἀογοα δηά βίγῖνϑῃ 
δίιον 8 σῇ δῦ ΔῪ ὯΘ σα]]οὰ {πὸ Ῥχορμοίϊο οἷο- 
τηθῃὶ οὗ ἀϊβοοιγβο---ἰ δὶ τ 16 ἢ Το Ο98 (86 Βοατὲ 
80 88 ἴο0 ΔΥ͂ ΟΡΘἢ 118 τογδίογί ουβ οπχοΐηρβ, ἰδ 18- 
πατγτλοϑὲ τ ρ 1868 οηὰ ἔδο  ηρΒ, 1158 Ιἀἀθη πλονο- 
θη18 δηὰ ρΡΥΓΟΡΘΠΒΙ (168 80 (μα. {86 ΒΘΘΥΘΟΥΒ 8848} 
6 σοηδιγαϊηφα ἰο 851, “ Ηδ5 Βοίμϑη βοὴ ἐῃγοῦρΒ 
087 {Ὠγουρῃ ΟἿΣ δβοογοῦ πβουρί8 δὰ ῬΌΓΡΟΒΟΒ 
Δηᾶ δοίδἴ Ηδβ δο, τνὰϊϊο τὶ άτατη ἤγοσιη οὗ- 
βουναιΐου, Ὀθοὴ δρυΐ οαΐουγ βαυγηρδ δηὰ ἀο- 
ἰῃρβ᾽ ΟΥ Βοὰ 8Δὴγ οὔϑ Ὀσοῃ ἱπίογαϊης; ἷπι Τὸ- 
βροοίϊηρ 83 Τὸ {πὸ αἰξδϊπηοηΐ οὗ {5 5Κὶ}} 
{Π6Γ0 8 γοαυϊγθα δθουο 811 ἱμΐπχδ ἃ βρί γι 18] 6ἢ- 
ἀονπιοηΐ δηὰ ἐπὶ παι 'οα. Βαὶ {μ18 σὰ 6 56- 
αυϊΓοα ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἃ Π0Γ8 δη4 076 ΒΟΔΙΟΒΙ πρὶ 86] - 
ΒΟΡΙ ΠΥ δηα ὉΥ͂ ἃ τη 0Υ70 ̓ βογοῦυρῃ δοαυδὶῃίδησο 
ψὶτ ἢ θη ἴπ ἐμοὶ γανυίουϑ σοπαϊ(ίοη8ϑ δῃὰ σοὶδ- 
(ἰοπϑ; {Π686 ἐδί πο ἄγ οὈϊαἰηοα ἴῃ ὑμ6 ἸρΒὲ οἵ 
ἰθκὶ Ὀϊνίηο ἤοτα ψὩΐϊοἢ ΤΘΥ6 818 ἰὼ πθ ὈΟΓᾺ (δ6 
να Υ8 οὗ Θοἀ δῃά τηδῃ, πὰ ἰδ ἃ ἀἰβοούποῦ οὗἨ 186 
{πουγχηὶδβ δηὰ ἐϊοπίβ οὗ δὸ Βοασί. Απὰ ἔπ οσάον 
ἴο πλῖκο εἶδ δρϑϑοι δὲ ]}} τόσο ᾿πηρτοβϑῖνο, {86 
ῬΤΘΆΘΒΘΡ ταῦβὶ ρο ἴ0 Βοῃοοὶ ἴο ἰ89 ρῥτορμποϑὶβ, δὰ 
τ Κ6 Εἰ 56] δοαυδίηιοὰ Ἡ (Π6 Ὁ βίγὶθ διά 
Ἰδηζιδρο, δηἀ βο Ὀθοοπι 40] 86 ἰοὸ υϑ6 ἱξ 86- 
οοταάϊης ἰο δΪ5 τηθαϑαγο δηὰ οχ᾽βιϊης ποοοβϑὶεῖεβ. 

8. 7Τήε ρμιεδιίὶλσ δρεακίπ)7 οΟΓ τροπιοῆ ἰΒ ποῖ ἴο ὈΘθ 
ΘΑΒῚΥ τοσοοποὶ ἃ τ ἢ 8 ἰγαὶγ ἴθι ἷπο Ομ σβοίου, 
δὰ νῖ ἢ ποπηλπ 8 Ῥοβιιϊοη ἴῃ 8 αἰν πον σοῃπίὶ- 
ἰαϊοὰ Βοσίαϊὶ βἰδίθο. Ῥδυιϊουϊαν οχίροποῖθα δᾶ 
ΘΧΙΓΔΟΡΙ ΠΔΥΥ οη ον πΙΘἢΐΒ ἸΘῪ ΒΟΓΟ ἀπ {πο γὸ 
ο ἴο ἔογιι δὴ ὀχοορίϊοη:; δα, Δἃ8 ἃ ΟΣ 6 Υ8) χυΐϊο, 
ΒΘ ἢ δὴ ἱπαοροπάρηϊ ΤΟΓ -Νυϊης οὗ [86 ἔδιδ]θ 
ΒΟΧ ἴῃ ῬυΌ]16 15 ΠΏΒΘΘΙΪΝΥ, 88 8}1 δοοϊ δὶ αϑίϊδδὶ 
αἰ86 1] 10) 6 88 τηδὶ πίδ πϑὰ δυο βῖποο ἐδ ἔτηθα 
οὗ ἐμ δροδί]θ5. Ευϑπ᾿ ἰπ ἀομηοβίϊο πογϑμὶρ ἰὲ 
ἱπάϊοσαίοβ δ Ὀβὰ βίδίϑ οἵ ἰμίηρα, 17 1Π6 ψοϊωϑη 
ἰ}κ65 ἰδ Ἰοδὰ, ψν ηοίμον ἰΐ ὍὈ6 ἔγοτα {86 ἔκοίς ἐδπδὲ 
Β8:86 δ8βπι68 10 0 ΠΟΡΒΘΙΓ ἤγοπι ὑΠ6 1006 οΥ̓͂ χυυϊΐηρ, 
οὗ ἰ8 σοηβίγαϊποά ἴἰο ἄο ἰὺ ὈΥ̓͂ Γοδβοη οὗ ἐδ πῇ- 
οἰ γί βϑίϊδη ομαγδοίορ οὗ ΒοΡ Βυβοδηά, οΥ ΟΥ̓ Κοπια 
ΟἴΟΥ ᾿ΠσΑΡΔΟΙΥ οἡ ἷβ8 ραστί, Απὰ βι}}} σωζογϑθ 
πισδὲ ἰ Ὀ6 Τοχαγαθα 88 ἱπα ΘοοΥοὰΒ [ῸΓ ὑσοΐθη ἴο 
ῬΓΔΥ πὰ οσχῃοτί ἴῃ 8056 Βο6ἷ4] τηθοϊϊη σα τυ ϊο ἢ 
ΟΟΘΌΡΥ δ᾽ πι 16 στουπὰ Ὀοίποοη ἀοημοϑεϊο δηὰ 
Ῥυ]α τουβηΐρ, --α ΡΥ θυρροβίηρ, δοσονον, ἐπαὶ 
{8686 πιθοίϊηρθ δΓῸ οὗ 8 ργοιηϊβουουβ ΘΠ δΥδοίου, 
δηὰ ποὺ ψ ΠΟΥ οοηδηθὰ ἰο νοπιθὴ πὰ Θἢ ἢ άάγϑυ. 
Αἱ 411 ουθηΐὶβ ἰὺ 5 ἱπιροτίδπί ΓὉΓ οηθη, ὅπη 6856 
{Βοτὸ βοιιϊὰ Ὀ6 ΔΗΥ͂ ὁσοϑβίοι ἴον ἐμοὶν (8 ἑα Κη 
Ρδγί πὶ ρυ]16 βουνίοοδ, ἰο ναί οἢ οὐοῦ ἐποστηβοῖνθα 
ἢ σατο, ᾿θδὲ (6 γ 1089 ὑἐμοὶν τηοάθϑὶν πα Ἔχροβο 
(Πϑτηβοῖν 8 ἰο ρου ]ουΒ οτηρίδιϊ 0η8.---ΟἹ (86 οἷον 
Ἠδηὰ, ὁ στϑαι ν ΘΒΔΠΟΘΒ (86 Ὀοδυὶν οὗ ἃ, ΟΒτὶα- 
ἐἶδη ποπιο, θη ἐθογο οχὶθίθ Ὀοΐγοοη {πὸ υ- 
Ὀεαπὰ δπὰ ἐδ6 νῖϑ ἃ οουδα θη! αὶ ἐπί σοΌ ΓΘ ἴῃ 
τοϑροοί ἴο {δ ᾿πηροτγίδπε αᾳαοδίϊοῃβ δηὰ ὈτΟὈ] οι 
οΥ̓ ΟΒ νἰβιίδη ὄχρογίθποοθ, βοὴ 88 δγὸ ἀϊβουβεοα 
ἷπ (ἢ6 ρυ ὉΠ] 6 δϑδοιι θῖν; Ὑδο {Π6 ποτάϑν ΘΗκα 
ΒΟΥ Βυβοδηὰ ἴον ζυγίμον ϑχρ᾽δπδὶ οπ8 τοαρϑοξῖτ 
ΔΏΥ Ῥοϊΐηΐ ψὩ ]οἢ ἢ 88 δίγαοῖ ΒΟΥ τη δηα ανραὶ- 
οηρὰ δον ἐπουρδὶ, πᾶ Ἔὀχο  λη Κ68 νΐοννβ νυ ἢ δ ἴαὶ 
ἴῃ τοχαρὰ ἴο 6 ἰορίο. [Ιπ δυσὶ ἃ 6886, ἐδπὲ 
νοῦ 5 ΒΡΟΚΟῚ ἱπ ῬΟΝΪ 6 ΜΓ 11] θ6 {ΠπῸ τον 
ἀφϑορῖν ἱπιρνοββοά ὁπ 6 δοαγί ; Οπτ βίΐϑν πιονε- 
Ἰοᾶζο ν}}} Ὀ6 Ῥτοπιοίοα ἰῃ ἐΐὸ ἔδυ; δα ἐἢφΦ 
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το 8150 ὙἰὉἹ] γχαὶπ ἱπ ἐπαὺ ᾿ηἀοροηάθποο τ ῖ σὴ 
Βοϊοη 5 ἰο ΠΟΥ 88 δ τ οὐμο Υ τὶ 186 ἀοπιθβίϊο 
εἶτο]ο, δηά Ὀδοοῦλο [ἢ6 πηογὸ σϑΡΘὉ]6 οὗ οσοπίτί θα - 
ἔπ δον ρμασί ἰοσψασὰ8 (μὸ δα δοαίΐοη οὗ ἰπὸ ν Βοῖϑθ. 

4. Α Τεῖ. Τιιο ἀϊδβιϊποίλοι Ὀοίθθ ἢ τηθη {ΓῸΪΥῪ 
οἰ Ὠιοποὰ δηά ερὶγιίυαϊὶ, δὰ {}ο86 ψμο, τ ἢ 
8}1} (ποῖὶν σἱδϊβ απ δι (δ᾽ ἢτηθηίβ, ΔΘ 8.}}} ΘΘΓΏΔΙΪΥ 
χηϊηἀοα ΟΥ πιογο δπαὶ θα δηἃ βϑοίδυιδη, 15 Βθ6ῃ 
ἦπ ἐπι 19- ον ΒΘ ΒΡ (ΠΟΥ ΤΟ ΘΒ} Τοοορηΐζο δηὰ 
τοαροοῦ (ῃ60 αἰνὶπθ ογάθγ, 88 Ἰαϊὰ ἀονη ὌΥ 
Ουῖβδὺ δπὰ Ηἰΐβ ἀροβίϊθβ, οὐ δ οβδίμ ὈΪ δ 6 
ἰπσουρσμουΐ {πὸ Ουτοῖ ἴῃ ἐϊπ6 τηϊπὰ απὰ ρ νι 
οΥ̓͂ Ογῖδὶ; οὐ τ ΒΟΠΟΥ (ΠΟΥ, ἀπᾶον (ἢ 6 Ργοίοχί οἵἉ 
δοΐπᾳς ἱπιρο]]οὰ ὈΥ (μα ρὶγ, Ῥγουα]ν ἀἰδάαίη ἰδ, 
ΣΒ τδ6 Ἰαιίοῦ, θὰ οπ00 ἴΠ6Ὺ ΠαΥθ ὈΘΟΟΠῚΘ 
δι} πὶ ὑμῖν ΟῚ ΠΙΟΏΒ, ἰΐ 8 ἴῃ ναὶπ ἰο ἀϊδβρυίο; 
δίποθ ΠΟΥ ΡῬΔΥῪ ΠΟ Τορατὰ ἰο τϑδθοὴ δηὰ κοί ὉΡ 
1ΠοἱΡ οὐαὶ Ὑ1}}  ορροδίιΐου ἴἰο ἐμ 6 ρζοπουαὶ ὁτάου, 
85 ἐβου σὰ (μοῖρ Μν1}} ογ9 [Π6 τοἰϊπά Οὗ ἐδ ϑρ᾽νῖς, 
ϑΠ ἢ ῬΟΥΒΟῺΒ 1ηιι8ὺ Ὀ6 σίνοῃ ΟΥ̓ῸΡ ἰο 189 ὈΠπάϊηρ 
οὗ ἐΒοὶν οσῃ βρίγἰζιδὶ ῥγίάο. 

[1. ῥνινμίΐος Ολτιδείαπ Ἡρογδλίρ. ΟΥ̓ (5, 88 
οὈδοσυθὰ δ Οοσίπι ἢ, το ὅδγο ἃ υἱν ἃ ρῥίοί ΓΘ 
Δοταθα 5 ἴθ {πὶ8 σμαρίου. [παθοά, ἐὲ 8 {}10 
οὐἷν οὐς οχίδηΐ οὗ (πὸ κὶπά, σἰνίηρ ὺ5 8. ΟἾΘΟΓ 
δὰ ᾿πδίγυσίΐγο οἰϊπιρθο ἰπΐὶο ἰῆὴθ παίυσο δηὰ 
ἩΟΥ ΚΙ ρ8 οὗ ΟΒΌΓΟΝ 116 ἴῃ ἰΠ086 ΘΑΥΪΥ {{π|68. 
Τὸ ὅγϑί ἰδίης ἰμδὺ βύγ 1 κ08 ὰ8 18 {6 ΔΌΒΘΠΟΟΘ οὗ 
41} ἄχοά ογάεγσ. ΝῸὸ δἷηΐ ἰβ σίυϑη οὗ ἐι:6 ΒΌΡ6Υ- 
ἰαέοῃ ἄθησθ οὗἩἨ ΔΩΥ ἱπαϊν᾽ ἀμ] ΟΥ οἾ458 οὗ Ῥθυβοὴ8 
τορσυϊαιϊησς ἰδ9 Ββουνῖοοβ ἰθ 6 Ομ υγ οἷ 4586 1)- 
Ὁ1168 -- αὐ ὝὮΘΓΟ (ἢ6 τηθηίΐοη οὗ βυοἢ πνουϊὰ 
Ἰηοδὲ ΠΔΓ ΓΑΙ 6 Πη86|6---88 ἢ ἐμ 6 6856 ΟΥ̓ [86 
ἀἰδογάοσ βροΐίζϑῃ οὗ ἴῃ νυν. 2δ- 34, Τὸ ὀχογοΐβοβ 
δ6οπὶ [0 ἴδ} ὺ7ἷῸ σ0Π6 ΟὉ ΒΡΟΠΙΔΙΘΟΥΒΪΥ.---ὙἜΥΎ τ] 6ἢ 
889 18 ΠΟῪ ἰμθ6 6880 ἷπ ἸΠΔῺΥ 8068] ρα που ἢ ρ5 
ἍΒΟΓΟ “ἰΠ0 τηθοίϊη," 88 [6 βεγίηῃηρ 18, “18 
ἴτοσσα Ορου.᾿ [ΙπαϊνἸάμα]8 οαρίογοα ἰδεῖν οαἰδ8 
ὉΠάοΣ ἰδ 6 Ῥγοπιρίϊηρσβ οὗ ἐπ ϑ'ρ᾽ τὶ, 88 βϑθοιηρᾶ ἴοὸ 
(βθλ Ὀδδί, ζουθση θα ΟἿΪΥ ὉΥ σοπβί ἀουδίϊοηβ οὗ 
τυΐ] τορᾶγὰ δηὰ ζϑῃοΥΑ] αἰ}. ΑἹ] οη͵ογοὰ 
86 τἱ χει, γοι, 0611 11 ἃ ἀπίγ, ἰο σοπ τὶ θα ο βοπιο- 
ϊηρ; ἰοννατὰ 1ῃ6 ΡΌΙ|16 ρα βοδίτοι δοοοργάϊηρ ἰο 
ἴ):86 ΔΌΪΠΙΥ δοηΐογγθα οἢ ἐμοπὶ βΒούογδγ. Το 
Ἰάρα ἐπα 8 Βρϑοὶδὶ ρῥυϊθδίβοοῦ ᾿χ8ἃ8 ΠΟΟΟΒΒΑΣΥ ἰ0 
πιράϊαίοθ Ὀδίνγθοῃ {86 ἩΟΥΒΕῬΡἱ ἢ ΔΒΒΟΙΌΪΥ δηὰ 
Θοά, '5 ποὺ ον 8 πιοτηθηὺ ϑηϊογίαϊ πα. [πάρρὰ, 

εἶν 18. δ οοίμον Ἰρπογοὰ δηὰ δχοϊυἀϑὰ οἢ (86 8ὰρ- 
Ῥοδί(ϊοη (Πδὲ 81} 6,6 ὩΟ τηδᾶθ ῥγιθβίθ απο αοα 
Ὦγ [Π6 υποίϊου οὗὨ {μ6 δ᾽ τῖϊ, ἀρὰ μαὰ δὴ βαυδὶ 
τὶς ἴοὸ Βρϑαῖ ἰδ6 γα ἐμαὶ γγαὰ8 ἰὴ μοι, ἀπὰ 
ἴο Οὔ Ρ ὕσάγοσ. ΤῈ ἀϊδβοτάδγβ δυϊβίηρ ἴγοια (86 
ζα Πεδὲ οομοοϑϑίος οὗ (18 τὶ σαὶ, 6 Γο ποὶ τοραγάοὰ 
δὴ ΟΥ̓ Βο χγοδὶ 88 ψουἹὰ ᾿αυὸ δυΐίβθῃ ἔγοπι ἰἢθ 
Τορτεδϑίοι οὗ {πὸ ϑρὶγῖν ὑπαὶ ττουχῆῦ ἴῃ 41} {86 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ ὁ“ ΒΕΥΘΓΔΙΪΥ 88 Ηο που]ᾶὰ." Ὑγ{86 ϑρίγίϊ 
ΓΔ ποί ἰο Ὀ6 αὐϑποϊιοα ; ῬΥΓΟΡΆΘΘΥΪΏρ8 6 ΤΟ ποὶ 
ὧο ὃο ἀοϑρίδοα ; δῃὰ τ ΒΔίΘΥΟΡ ἰβογθ γγὰ8 οὗ (ἢ 9 
ΘΑΥΠΑ] δηὰ 86] 8} οἱ οτηθηὺ τϊη σ᾽ ἑης τὶ ἢ τ δὶ 
ὟΔ8 Βρ᾿ Υἰ04] δἀπὰ αἰγίπθ, τγᾶβ ἰο Ὀ6 βοραγδίοαά 
ϑπὰ γχεὐοοίοα ὈΥ͂ {86 οΥΙΕ1σ8] ΓΘ ΟΌ}ν οὗ [86 ΤΑΟΓΘ 
ἀἰϊεοοτηΐησ. ὙΤῈ6 ὨΘΑΡΟΥΒ ΨΟΡΟ οχροοίοα “10 
ῬΤΟΥ͂Θ Δ]1 ἐδίηρσδβ, απὰ πο]ὰ ζᾳδὲ ἐδδὶ ψ πο 18 
Ξοοὰ.᾽" ΤὨΗΪΒ ἕδλοῦ βου ὈδῸ οοτημηοηἀδοὰ ἰο ἐπα 
αἰϊοηίΐοη οὗ ἰπΠο86 το ᾿π ἐμοῖν θχοοδϑῖνο τορδρὰ 
Τὸοὸ7ν δβανίπσ “.8}} τηΐηρα ἄοπμθ ἀθοθηῦ δηὰ ἴπ 
οτάοσ," Ῥγοσϑοὰ (0 186 οσίγοπιϑ οὗἩ γοργοβϑβίηρ (ἢ 9 
δροηπίδηθουβ 116 δηα δος Υ οὐὗἁἨ ὑη9 ΟἸΌΓΟὮ 88 8 
Ὑσ 016, Ὁ. Ρυϊεΐηρ, (86 πιροίξῃ ς οπ γον πᾶσ ἐμ 9 
σοαίτοὶ οὗ 8 βΒρϑοΐδὶ ογτάοσν οὗ ἱπαάϊνι ἀι8}8. 
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ΤῺῈ6 οσχϑροΐβοθ οοηϑίϑίοα οὐΓὈἨ ῬΥΆΥΟΥ, Ῥγαΐβο, 
ἐπδη καχίυϊησ, ῬΤΟΡΒοδυίπρ, πα Ββρορκίηρ ψ ἢ 
ἰοῆρξυθβ, δοοοιηραηϊθαὰ ὈΥ ἱπιουρυοίδι!ο:,, --- ἴο- 
ἄοῖμοΣ ψ 1} (Π6 σοἸΘὈΣΑιίοη οὗ ἴμ6 Γογὰ 5 ϑυρ- 
ῬΟΣ αἱ βἰδίϑα βοδβοῦϑ. ΤῈ0 ΒΟΥΟΤΆ] μασγίβ οὐ {89 
ΒΟΥΥΪοΟ βοὴ ἴο αν ζ0]] ον θὰ ὁη6 Ἀποὶ ον τ ϊ- 
συΐ βοι]οα Ρ] δὴ. 786 ΟὨΪΚΥ τῦ]ο8 ἰο Ὀ6 οὐβογυρὰ 
ΒΟΙΘ ὙΟΥΟ ΠΟΠ-ἰ ΟΥΌΓΘΠΟΟ, 80 88 (0 Ῥτουθῃὶ 
ΘΟΙΓΒ᾽0Ώ, δπὰ 8 γοχαγὰ ἴοσ ἴπο οαἀϊδοδίϊοη οὗἉ (}}0 
Ομυτοῖ 88 ἃ ῬΟ]6, Σίν ἴμ8ὴ ἴον ἰπαϊ οὗ {890 
Ἰηαϊγίὰυ8). Το Ἰαΐ 6» ΠΟΟΟΒΒΑΤΙΥ οχοϊυάαα 4]] 
ιδδὲ νδβ ὑπ᾿ πἰ6}}} κα! Ὁ]6 ἰο {Π|6 τη] ΟΥΙὙ ΟΥ̓ (86 88- 
ΒΟΙΔΌΪΥ. Νο]δηζυδρο 88 (0 Ὀ6 ΘΙΠΡ]οΥ οα τ ΒΙ ἢ 
σοουἹὰ ποὶ Ὀ6 υηἀογβίοοά ΨΥ 411 δ'1κὸ. [8 8 
ΤΌ]9 ψ ] ἢ ὈΥ ἐπρ]Ἰοδιίοι σοπἀοιηποᾶ ἴῃ δάνδῃοθ 
(ηὴ6 Ῥγϑδοίϊοϑ οὐὁἁ (9 οι ἶΒἢ ΟἸαΓΟ ΒΒ ἴῃ υδίηρ 8 
ἸΌΣΡΥ σοτηροβοά ἴῃ 8 Ἰαησύαρο ἡ ΒΟΥ ἀΒΚΠπον ἢ 
ἰο (80 σγοδῖ ση888 οὗ ἰῃ6 Ῥ6ΟΡ]6, 8π4 δι ῥγοὸ- 
οἴυάϊΐης ἐδοαὶ ἤγοπι ρηγι οἰ ρα της ἱμι6}} }Σ ΠἘ}ν ἐπ 
(ο ϑοσυΐίοθ. Ηρφῃοσρ, ἴῃ {π|8 δη(ἰ - ΟΠ γι διΐδη συ ἢ 
ΜΟΥΒΕΪΡ (86 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ ἃ }}{1{160 Ὀ6}1] 0 ποι 
(6 σοηρτοκδίϊου θὰ (0 σίνθ ἰδ οἷ ΤΟΒΡΟΏΒΘΆ, 
ἰπϑίοδα οὗ ἐμαὶ γϑο ἱπί}]] ποθ Ἡ ΒΙοΒ ΒδΥυϊην 
υπάἀογβίοοά ψμαὶ ψϑ δρόκθ, δχργοββθβθ ἐΐβ 
Βοαγὶν δδϑοηΐ ἴῃ πο Ἰουὰ “ΑἸηδῃ,᾽ τῈ Ἡ ΒΙ οἢ 
(86 Θαγν ΟΕ γ βιϊδηβ 60 νοπί ἰοὸ σιν (0 
ῬΤΆΥΟΣ δπᾶ (Π0 ἐΒδηκδρίνηρ, ἐμ 8 τδ Κίς ἰὐ 89 
δεί οὗὨ (80 ὙΠ016 8586 )0]γ]. 
[- 7η αἱ ἱτις Ολτίδίίαη τυογελίρ, ὑπαὶ 18 ΒοΠοΥ- 

δοΐο ἰο αοα, οὐ Ὀδῃοδοΐδὶ ἰο τπδῃ, ἰλε Ποὶν ϑρισὶξ 
ἐς ἰλε οβὲεϊεπί ἀσεπί. Τὺ 18 ΟΠΪῪ 80 ΤᾺΥ 88 Ηδθ μ6}}8 
ΟἿΡ ἱπῆγπι ἶ65, Δα 68 6.65 ὉΒ ΒΟΥ [0 ῬΤΔΥ͂, ΟὨΪΥ͂ 
80 Τ[ὯΣ 85 Ηθ ΘὨ] ΘΠ 5 ΟΌΤ υῇ ἀογβίαπαΐῃ 8, δηὰ 
αἶνοβ ὰ8 8ὴ ἱπβὶρῃὶὺ Ἰηἴο αἰγῖηθ χα Ὦ, ΟΠἿΥ 50 [Ὲ}ὮὉ 
88 Ηδ ἱπδρῖγοβ ΟΥ̓ ΒΟΏΡΒ δ᾽ ΡΓΔΪ868Β, [δδ΄ ΟΌΡ 
ψΟΥΒἷρ 18 ἰΓΌΪΥ κρ᾿ Γαδ] δπὰ ρα γὴν. Ηρθπορ, 
9 Ἀσίη δῃὰ ἱπαϊβροῃΒ8 Ὁ]86 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗὨ Ῥγθ- 
Ῥδγίης ἴοΥ {686 ΒΟΥΥ 668 ὉΥ Βοοϊίπρ Ηἶβ ῬΥθβθ 60 
διὰ δἱὰ, ΝῸ δβδιηουπὶ οὗ Ἰθδγηΐη, Ώ0 πδίῃτγα) 
εἰἴἴ8, πο δοαιυϊγθα β].1}}, ἤὩῸ ΣΟ ΠΟ ἢ 8 οΥ̓͂ τί 
68: ΘΟ ΡΘΏΒαΙΘ [ὉΓ ἰμαὶ υποίϊοι οὗ {Π6 Ηοἷγ ΟὨθ 
ἩἜΙΘᾺ 18. Ῥχοσαϊβοὰ ἰῃθ ὈΘΙΊΘΥ͂ΟΣ ἰο ἰδ οι ἶχα 8]] 
{81 η 65]. 

ἩἨΟΜΙΓΤΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΈΚΕΒ :--ΟΥ δοκ ΟΥἨ ΟΥ̓́Θ Τὴ ΟΘΒΌΓΟΒ ΟἿΣ ἴδοῖκ 
οὗ ἔσθ ΟΠ γΙβι ἸΔἸ Υ (1 9Φ0..η ἦν. 7).--- Τὸ ΗΟΪΥ 
Βρὶν!ῦ ᾿πάδθα ἱτραγίβ ἰ9 8 Βρ᾽ γἰΐα 5] οἱ Γ(8, γοί ἐξ 
ἷβ οὨ ἐμ6 δομαϊιοι οἵ ΟΣ Βι γι υἱηρ δἰ 6 Σ {ἈΠ Θ Σὰ 
ἷπ ἰὴ 9 186 οὗ βυϊΐα Ὁ] 0 τθϑηβ, ϑυ ἢ ΔΒ ῬΓΘΥΘΓ, 
τοδάϊΐηρ, τιραϊαἰΐοι. --- ον, 8, ΤῊ6 ῬΥΘΔΟΙΟΣ 
τουδὶ δἷπι ΘὨ ἸΟῪ δἱ ᾿πργονοιηθηί ἰῃ 116 πὰ ἀο6- 
ἰσῖμο, δά, ἰο {18 ὁπ, ἣθ τηυδὲ βοιῃϑίϊσηοβ 6Χ- 
Βογί δῃα βου πὴο8 ΓΝ, 8} ἃ Βοτηοίϊ το δοτηΐογί, 
Ηξὺ: --- ον. θ΄. Ὑοἀ τγουθαὶ]θ Ηἑτβοὶ ἰὰ 

γαγίοιϑ ΝΑΥ͂Β; χοὐοΐσο ἱπ Ηΐ δηᾶ Ἰθαστῃ ἰοὸ Γ6- 
δορῃΐξο Ηΐπι τγπὸ ἴδ08 Β6 6 Κ8 ἰο τρδκο ΗΣτβοὶ 
Κηόνῃ ἰο (066 ; ἰὮΥ ΒΑΙΪγΔίΙΟἢ ΘΟὨΒ18(8 ᾽ῃ ([18.--- 
Α Ῥσϑϑόθοσ Βῃουἶα 80 ῬΥθδ ἢ 88 ἰ0 Ὀ6 υπαογεβίοοάᾶ. 
ὙΒαδὶ ἀο68 8}} γοῦν αὶ 8081} [ὉΣ συδβίϊο8β ᾿---ἰἢ9 
ΟΠ 44" οὔ Βυμδὴ ἩΒά ΟΝ ΤῸ 800]8 ΠΌΘΟΥ ΔΙΓΘΡ 
86 Βγοδὰ οἵἁἩ Ἰἰζοῖ ϑίορ ἄοτνη ἴγομι ὙΟῺΣ αχίϊ- 
βοῖα] Βοὶχηίβ δὰ ἀο ποὶ 6 δϑβαϊηθδὰ οὗ βἷχῃ- 
ΡἸΙΟΙΥ ἰπ (86 ῬΤΘΒΘΩΟΘ ΟΥ̓ ἃ ἰποπεδπὰ 1] Γαΐ 
ῬΟΤΒΟΙΒ, δοοδῦδο οὗ δ ἴεν ὙΠΟΒ6 Βοδσίβ β66 Κ 
ΔΙΓΟΥ τϊβάοση, δὰ γν 086 οαγ8 ἰΐσἢ ΤῸΡ ΠΟΥΘΙΥ.--- 
γον. 8. ΤῊΟΘ ΤΟβδοὺὴῦ ΜἘΥ ΙΏΔΗΥ Ἃ(ὁ ποί Βύγ 9 
δραϊηβί ἐποῖν βρὶ γἰυ8] 068, 18 ἐπαΐ {Π6Ὸγ δγὸ ποΐ 
ὈΓροὰ ἰο ἰς ΡΥ (Ποῖ ἰθϑοθο γ8.---ἼοΣ. 18. 80 ἰ0 
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ίηκ δηὰ ῥγδὺ (δαὶ 411 Ὑη0 ΔΙῸ Ῥγϑοϑοδὲ τιαΥ ἀπ- 6 Τορυκοὰ. Αἱ Βοπιθ, ἐμ ὺ ΣΏΔῪ ἱποιτυσὶ (Βοὶξ 
ἀοτείδπά, δηὰ 00 80]6 ἰο κσἷπξ δηὰ ὑγδυ πὶῖῖδ 
γου---ἰ}8. 18 η6 Ὀθδὶ κἰηἀ οὗἩ Ββἰηρίπᾳ δηὰ ὑγδγ- 
ἴῃς (οἱ. 11). 10).-ο ον. 16. Ο, 86 νχζοϊομοά, 
δδρ 688 ΟΓΒΏΪΡ, ἩὮ 6. [ἢ 6 ΡΟΟΡ ἰδίεγ σοι ργομβοπά 
ποιμίηρ, δηι} 890 ποίη; Ὀοφί685 τιἀϊουϊουβ ζ96- 
ἴαγοΒ δὰ 4]} βοσίβ οὗ αἰνι μά ϊηϊτὶπρ ' [ωμϑὲ υὰ τα- 
ΘοΟζῖσο ἰξ 88 8 δἰχ δαὰ πόοῦ]6 κὶἧξ οὗ ἀσοά, ὑπαὶ 
νὰ νο Ηἰβ9 δονα ργοβοηίοα ἰοὸ 1 ᾿μἰ6}}ἸὉ} 
ἷᾳ ΟΌΡ πιο δὸσς ἰοηρπθ.. --7ον. 20. Το Ἰυδὶ [0Γ 
(Βϊημ5 ποσὶ τὸ νοϊὰ οὗ Ἰαϑδοἰηρ, ἰβ σ 11 16} .--- 
91} ἰδ ἴἰ ἴἕοσ ἱμοβθ τἯδο ἴῃ γοΐίογθῃοϑθ ἐὸ δὶ τὸ- 
τιδὶη, δἰ πι ρ]6-υἱηἀοά, γοὺὶ δὶ ΧΤΟΝ ἰπ ἴδ 1ὲν- 
πᾳ πον οάμο οὗ αἀοἀ (2 Τίμα. ἐἰὶ. 7 ; Οοἱὶ. ἱ. 9).-- 
γεν. 21. ὕακποόονη ἰοηραθ8 ΤΔΥῪ ὈΘΟΟΙΏΘ 8]80 8 
ἰοῖκϑα οἵὗἩ αοἀδ πεαΐμ, θὰ Θοα ἰοἰ8 ἃ ῬούβοΣ 
ΘοΙΔ6 διποῃς 8 Ρθ0}]6 ὙΒΌΟΒ6 δρόϑοϊι ὑἰβΒ6Ὺ ὑπάον- 
διδηὰ ποί.-- -ἤ ον, 2). ΤΊ 6 ΟΒυγοῖ οὗἨ Θοά, Ὀσίης 
ΔΙγοδαγ ρἰδηίοα δηὰ οβι8} 8 9ἀ, πο οιμον δίδη ἀν 
ἰῃ ποοὰ οἵ ἰοἰεθῆβ δηὰ πνοῃάορν, ὕυὶ τοῖον Γὸ- 
ααἰγοϑ ὑπ οχροδί(ἰου οἵ βογὶ ρίυτο ἴον 1.5 6618Ά98- 
(ἰοη.---Ὗὸν. 28. Α Ομνβιϊδη τουδὶ ΠΟΎΒΘΤο 8]- 
ον εἰταβοὶ Γ ἰὸ θ6 (δ9 ϑιι0] 6 σὰ οὗ πιο ΚΘΥΥ,--“Ἰολεὶ 
οἴ οἷϊ, ἰπ 8 Ριυὺ}}10 ΔΒΒΘΙΔΟΌΪ : ΒΟ ᾿δυδὲὶ δἰγίνα ἰ0 
θοπάυσι πἰπ,ϑοϊῖ τίβο } Υ 15 411} ἰΐηρβ. 70 αϊγοσὶ 
811 ἀϊἰδοοῦγϑοδ ἰ0 δὴ ὉΒΌΟΙ όταν, πουϊὰ ΓΑΙ ΘΓ οἴὰ- 
Ὀἰίον ἐμπάη Ὀθηθῆί πἷπι; αὶ (9 Ηοἷγ ϑρίτὶι ἀοο5 
ποὶ δἰἴονγ κἰπηβ6]Υ ἰο Ὀ6 ψἱϊπουῖ ἃ ἩΠῚ|8685, δὰ 
Ὀσχίηρε ὑθ᾽ἰονοῦβ ἰο δοὸ ἰθϑιϊυ οἦ Ηἰἷπιὶ ἱμπδὶ ἐπὸ 
ὉΠ ἴονοῦ 8.181} Ὀ6 σουκοὰ δηὰ ῥυάροά.---ο Σ. 
25. Ῥναϊβοὰ Ὀ6 αοά, το κχίῖνθθ ῬΟΝΟΡ ἰο Ηἰ8 
τά, δηὰ γουθαὶβ Ηΐ8 ἐσὰθ ὑἐθδόβθυθ ὈΘΙΌΣΘ ΩΘΏΥ 
οοηδοΐθηοθδ (2 ον. ἰγν. 2). 

[Β10:-- ον. 26. Οὔβογνο Ἡδδὲ βΒῃουϊὰ 06 ἐμ9 
δἷω οὗ 411] Οδνυϊβιὶδηθ--ὑθθοθογα, ΘΟυΏΒ6Ι]Οτο, 
αι Βογα---ἰη ὑμοῖν ἸδΌΟΥΒ, υἱς., οἀἰδοαὶἑ οη.--- 6 Ὁ. 
27. ΑἸ μῖηρδ τὸ ποὲ κίνϑῃ ἰο 8]}:; οΒΘ σζηῦδί 
ἰοϊοταὶθ δηοίον δὲ ἰἰἷθ δἰάϑθ, διὰ ομο τηυδὲ ὉΘ 
γΤοδὰγ ἰο ἔο ον βδηοί μον, δῃἃ 84}}1 ἐδΐπρο ὕὈὸ ἀϊ- 
Τοοιθὰ ἰο {μο οὐ! δοαίίση οἵὨ ἔδο ΟΠ ΌΤΟ}}.---Κἡ7γ. 28, 
ΤΠ τὸ δοοὸ ἰμαΐὶ γὸ οδ Ὁ6 οὗ ΠΟ 086 ἰο0 οὔτ᾽ ποὶβἢ- 
Ῥοτ, {πο μ ἰὰ ἰᾳ Ὀδδὺ [0ΓΥ 08 ἰο 6 δἰϊοηί, ἰο ὍὈ6 Ὁ 
οὐγβοῖνοθ, δὰ ἰ0 ῬΓΑΥ δηὰ ἰο ὃθ σοπίθῃηί ναὶ 
οὐ ονῃ οὐϊβδοδίίου, δὰ ἀθ64] πὶ αοἀ ᾿η ὈΘἢ 4] 
οὗὐἨ οὺν οί ρσΟΥ. --- γον. 29. Ὀϊνὶπο πουϑῃϊρ 
ΔΙΊονΒ οὗ τὸ ἀϊδοτάου. 70 βρϑαὶς τί πουΐ οἵ 
βηά οδἸ]ΐης;, 15 ΡΤΟΡΟΤ.-.-- ὅ ον. 80. [μοὲ ἃ ῬΈγβοη 
᾽να ψδὶ κἰ ἢν ἢ6 ταν, γοὲ 9 δουϊὰ Ὀθ6 ν»ἱ ]]ἔης 
ο Ἰοὺ οἰμοτβ βρϑᾶκ, δηἃ Ὧθ δοῃίθῃηϊ ἰ0 Βοσ (900 
χυὶ. 2).--ῦον. 81. Ηοσ νδο 68 ἔαϊϊοὰ ἱπ ἐπ 
οχροδίιίου οὗ ϑ'οτίρίαγο, βου] δι] οἷν δἰ τα οὶ ἰῸὸ 
.Ὸ οογτγοοίοθα, δηὰ 1ἢ ᾽6 ιϑᾶγβ δβοιβοιδίηρ Ἰνοίίου, 
φοοορὺ ἰδ (γι ἰὼ ρμἶδοο οὗ ἐδ ζδ]86. 

ύτβεε:--- ον. 82. βοπι ἐμέηκ ἐπέ, ὈοσδΌδϑ6 
8ὸγ βοΥτὸ υπάοτπίπαΐημβ δὰ οἰ οὗ (πὸ θρὶ εὶς, 
ΒΟΥ δἰιουϊὰ γ᾽ 614 ἰο πὸ 006, ΠΟΥ Ὀ6 δ᾽Ϊοδί. Βυΐ, 
Β'ποοθ ἰδ αἰ οὐἩἨἁ 16 ρον δύο πὰ ὑμὶν να 
Ῥονονῦ, ΠΟῪ σογίαἰ ΕἾ ΒΒουϊὰ ποὶ τιδὺὸ ἰδοῖη ἴο 
αἰδίυσὉ Βαγιιοθυ, δπὰ (μΒοὰ γα 6Δα ἃ Ῥγοίοχι 
ἐβαὶ ἰἴο ϑρ᾽τὶῦ δοπείιταϊποα ἐδ θπι.---Υσν. 88. Αἡ 
ἐγροϑβι Ὁ]0 ἱπιρυΐδα ββουὰ ἵν τοκοσάϑα 85 ἐδ)- 
Ῥυγο, δἷῃῆσθ ἃ οδιμδὶ ρμϑδοίοῃ ἰδ Βέχο ψῖϊὰ ἱΐ 
Ὑἱσὰ ουὐσοῦ ἐσ ὃὉθ τοβίγαϊποὰ Ὁ. ατδσο. Οοῦ 
ἀοοίκπβ (ἰαὶ τ ΒΟΥ οὐγβοῖνοδ ρῬοϑοοῦῖα} ἰπ αἱϊ 
οὖν Φοπήιοῖ, δ ὦ οαρϑοί δ ἰπ ἀἰϊνὶθ δβονυΐοο: 
οἰβοῦνν ΐδβο γὸ αἷνο οθδηοσθ, δῃὰ δὲον ρἷδοο [0 ̓ 
89 ονὶϊ ερὲνὶί.---ον. 84. Το ἐοδοῖ ἰδ Ῥυδὶϊο, 8 
δη οχϑγοῖδο οὗ 8 δονίαίη κἰηὰ οὗ Ἰογάθῖρ ἧι ἐδ 
Ρίδοϑ οὗ ΟἸινίοι : απὰ ἱξ 18 80 πιο {890 1688 Βυϊύ- 
ΔΌΪυ ἔοτ ΟΙΔΘ1, βῖδοο ἐθογο 16 ἰῃ ΠΘᾺ τϑαιοὰ ὑὸ 

ΟὟ, 88 ΤΥ 88 {ΠΟΥ ΚΠΟῪ δηὰ οὁ81.-- -Ὑ ον. δὖ. 
86 τπηδὴ 15 {86 ὈἾΒΙΟΡ οὗἉ ἐΐδ ἴδιαν. Μοη οὐκὶ 
ἴ9 ΒΌΓΡΔΞ5 ἰμοὶν νῖνοβ ἴῃ ἀἰτὶπο Κπον]οάζε, δου 
ὍΘ ῬΓΟΡΑγΘα ἰο δϑαὶδὲ ἔμοῖι ἱμογοΐη ; δηὰ (88 
ἩΪΤΟΒ οὐρὰς ὑπΘἸ ΒΕ 5 (0 ὯθΘ Ὑ1[λης ἰο τεοεῖνο 
ἸηϑιγυοίοΏ, δηὰ ἰο ἐϊιὶβ δηἀ τοδῖκο ᾿πα αἰ γγ ὁ 
Ῥοϊπὶθ Ὑὶ ἢ ΓΠῸῪ ἀο ποὶ ππάοτϑίδδὰ (1 Τίπι. ἰϊ. 
11). “- ον. 86. Αγ που δἀογηοὰ πὶ κἰδα, 
ἐδ οκ ποὺ τοὺ δδάδὲ (Ποπὶ οὗἨ {μι γ89}7, δὰ ρμοι- 
βοβϑϑοδὶ {8 8]006; ἐμ8γ διὸ Θοα᾽ 5, διθὰ δζὸ βιὶὶϊ 
Ἰ0γ9 ἀνυπάδπηίς Ὑἱλιὴ οἴβοσα. Β6 δυμθϊο, δὰ 
186 ἔδμοῖη τἰρμίγ. Ηδ πῆοὸ δι γ ὀρροβοβ {δοὸ 
ἰταϊῃ, 88 ποὺ 160 ϑρὶνὶς οὐὁἨὨἁΜ ΟΠ γὲδὶ, ΒΟΤΟΥΟΣ 
το ἢ6 ΤΏΔΥ ΤΠΔΊΚΟ ῬΓΘίθρῃβιο ἰο ἰϊ. 
ΠΕΡΙΝΘΕΒ: --- ον. 88. Θοὁ μο8οθ, ἰδοὰ πιο 

Τοίυδοβι ἰο ἰθϑῶσ ἱ 0 ποὺ φψτίουο, ταν ἐγ θη, 08 
ἐπἰ8 δοοουπί. [1 18 τῦῖ δ ΤΩΔῊΥ ΟὈΒΟΪΏΔΟΥ, δίυρὶ- 
αἀἰὶν δἷϑο, δῃὰ ἰβ ἴον ἰμ:9 πιοβὶ ρᾶσί ὁ Ἰυάρπιοιί 
οὗ αοἀ ὑροὴ {8 6π|.---όν. 40. Βοῖ ἴῃ δῃηὶ οὔἱ οἵ 
16 4Δ5861}}}168 ονουγιδὶης βου] ὍΘ ἀοπθ ὐδοδ- 
γουσῖν, οαἱ οὗ τοδροσὶ ἰο ἐ86 ργϑδοθοθ οἵ Θοά, 
δὰ Π6 ΒΟΙΥ͂ δηχοὶϑ, δῃ (Π9 βδιθιοιλίν οἵ (86 (δ᾽ ηκΣ 
ἀπϑηβδοῖτοθ; δη ογάεγίψ, τὶ ἃ Ὀσεδοπεὶηρ σοξδσὰ 
ἴο ἐΐπιθ δηὰ ρἷβοθ διὰ οὐδὸν οἱ γουτδίϑῃσεβ, 80 
ὑπαὶ 50 οἴἶΐϑῃ θθ ΤΥ δ.Ϊ86. 

ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΚΒ ΒΙΒΕΙ,: --- ον. 1. “ῬῪΌΓΒι6 
δῇεν Ἰοτοὶ " ῃὍ7ο πιυοὺ ὈΓβῸ ΟΥΣΒΟΙΘΒ (ο Κι, (δαὶ 
ἯΘ ΙΩΔΥ̓ ῬΥΔΥ͂ ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ ἱπίο 8 ὅρί οὗ Ἰονο. ΒῸΓ 
10 νειῖ}} αἸ τ γ8 ΔΡΡΘΩΣ ἴο τι8 8ἃ8 7 ῚΠμ 6 Οἶο ΓΒ ἯΘΙΘ 
ποὶ βἰγί νἱπρ ἔον (0.6 βδσηϑθ ἰδίην. ἸδΠΟΥΟίΟΣΘ υὉΓ 
Ἰοῦθ Μ01}} παι} Βῃ σης Ὀδοῖ ; Ἀθη66, {δ 6 π6- 
οοβδὶίν οὗ Ρυγβυίης οἴνου ἰ. Απὰ ὃὈγ {}}18, {πιὸ γα 
ἷα ἱπαϊοαιθὰ ἐμ ἔσθ γ6886] ἩΒΟΡΟῚῺ ΒΡΙΓΣΙ 4] 
αἷδϑ δου ὰ 110, υἱΖ., 1στθ. ΑἸροῃς ἴμ686 ἔτ 
Ὀοδὲ ἰ8 (π16 Ῥοδββοβδϑίοῃ οὗὐ (8 Ῥσορβοϑιΐο νογιὼ, 
δηἃ δὰ Δ ὉΠ: ἰο ἱηνοϑίϊ ρσοὺθ ΓΌΣΊΒΟΣ ἴῃ τοί ΓΘ 6 
ἰο 118 τπιοδηΐηρ. Ηο Ν}9 Ἰῆϑῶπδ ἴ0 δὸ ἀἰ]ἕζεῆι, 
μι  }} διὰ πρὶτὶί 8] το κ ὁδουρσὴ; Ὀαὺ Ὀεκίη τἱὰ 
γουΓΒ61.---ἶοσ. 8. Τηο βονὶρίυτο 68118 81} ὕτο- 
οἰδινδίίοο οὗ ὑπ ἰσυΐδ, ῬΤΟΡΒΟδυηρ ; δβῖποο Θυὰ 
88 τονϑα]οὰ ἴο 5 ἴῃ ἷβ γοργὰ ὈοΪ ον 1 ̓ ν1}} θ9 
τι 8, 17 γγ ΟΌὟΘΥ, δὰ ΠΟΥ, 17 το ἀΐθοΌΘΥ, δἰ} 
{πΠ086 ψὙὺῈῸ0 Βρ6 δ ἰο οἴδοτβ ἰῃ 9 πιο οὗ Οοὰ, 
86 Υἱγίπδ}} Ῥτορμείβ... -7όν. 4. Του δαγοδὶ 
Ὅ760}}: 41 δα νγ σα γ5601 (ὉΡ τη γϑο]ῖ;᾽ Ὀΐὺι ὙΠΟΓΟ ἰδ 
(}γ} ποῖρῃθονῖ γὸ δβϑοῖκ ποὶ (5 ον ῃ.--- ΟἿ 
βῃουϊὰ αἴναγ ἥον ἰδίο ἐδ ΟΒΌΤΟΝ.---ὕογ. 6. 
6 σϑῃ ἐταρδτὶ δοιηδίβίηρ ἰ0 ΟἾΠΘΥΒ [01 {ποὶν οϊ- 
βοαιίοη: 1. ὙΒΘΏ Μὸ Σου {89 ΟΟΥ̓́ΟΣῚῚρ το 
Βιαηᾷβ ΟΥΟΥ ἰδ ἱπιηοδἔ γϑοθδθθδ οὗ ὑμοὶσ μοατχίβ, 
δηὰ δδον {80 δυϊδείγαίπηι, δηὰ ἀΪ8010690 186 ἐδ 65 
Βίάἄθα ἱπόγὸ (γουοϊδιΐθη); 2. ἰζΐ τὸ Ῥγοίβοὐ 
ποδὶ γὸ τὸ ὀχρογίοποοῦ οὗ αἀἰνὶπθ ἱνραϊ. δβὰ 
186 τιγδίοσίθβ οὐ ἔδτε 8 ΟἿΣ Βοατίβ (Κα ον δ μ9 
--ὁ τοβαὶὶ οὗ (ἢ 6 ἔοσιμθῦ) ; 8. ἢ γὙὁ Ορϑῦ ὺρ ἰδ σ 
Ῥτορμιοιὶο νοτὰ δινὰ ἰλ0 Ῥνρορι)δοθ οὗ ἰδὲ ἐυίυτθ 
μου], δηὰ βοΐσζο ἐπ σοπίξμουῦβ ἐδτοδαὰ οἵ «δ]ὲ 
Ῥτορβοσίθβ, αυϑῷ ἐδ ρ μΔΥ οἵ ἀοὰ ; ἔγοιῃ ἡγΒῖοὰ 
ἷξ σδῆ Ὀ6 ἰπΐοττοὰ ἩΒΟΙΒΟΡ ἃ Ῥογβοῖ ἰδ ἱβ 186 
γἰκιε ΔΥ, ὈΟῚΒ ἰπ ἰθοοδίηρ δὰ ποασίπρ: 4. Ὁ 
ἱπϑίγυσεϊοδ ἴῃ (89 οαἰθείδια, ΟΥ ὉΥ ἀοοίξίδο δῖϑο 
μ ὶσῃ ἰδ σαι οροὰ σαὶ ὀΐ 41] ἐο Τογομοίτις ροἱ πῖ8.--- 
γον. 12. Ζοιὶοίὶβ Βανθ πϑοὰ ἰὁ9 ἴδίκο σῶσε δι ἵπ 
βοοϊκίπρ ᾿ἰκδς ἐμογ ἀο δσὶ, 6 ἰδ ἀον!], {2} 19 
(9 ἔγο..-- ον, 17. “Νοῖ οὐἀϊθοὰ᾽" ---κ ἀν[6δι 
πιο ΟΒΡ δι ΒΥ δδὲ δυδεγοι ἔγσιη, ἴδ λυ 
πίαάς, ἰπ ΘπιΡ Ὺ ἰοδοδίηρ.---Ὺον. 18. ἘΠ» τοῖσῆ- 
ἱβᾷ βεουϊὰ δ δυσ ἐβαὺ οὐδόογδ δὴ ΦΡΡἶΪν ιἱ 19 
ὑμοιηβοῖγομ, δηὰ ἰξ δι φαϊκὰ Ὀ9 86 δίτη ]9 δι" βεδειγ 
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Δ5 ἴ ῚΞ Ῥχοοοραοά ἔτγοια ἃ ζδίμεν ἰο δὶβ οαἑάσοη, 
ΤῸΣ ψὨΪΟ ἢ Ὧ0 τ ΓΘΟΏ]ΟυΒ οὐ 8 ΔΥῸ Ὡθοἀθ4.---Ὑ ἐγ. 
20. ϑρ᾽ γἰταδὶ οὐ] ἀμ οοὰ οοπϑίϑὶα ἐῃ δαὶ 8112}}}- 
οἶξγ, ἰππόσθῶδο, δηὰ Ὀρτὶσ 85 ὙΠΟ ΤῸ 8 8 
δὴ ρεγίδοιϊ γ συ] ο} 988; δηα νὰ 411 {818 {8 078 
ἸΔΔ7Ὶ Οχίϑί (ὴ)6 ρμογίθοίζοη οὗ ψιϑάοσω, ὙΓῖο 18 
δῖ ὑο ΒΏΒΨΨΙ ΟΥ̓ΟΥΥΓΗΪ ΩΡ, πὰ ἰ0 8556 ΓΟδδΟῺ 8 
ὸσ 811} τ 1 ,,5.---Ἔτ ὁ γ͵ὁ 68 ὈοοοΙῃθ ΘΔ] ΓΘ Ρ08- 
βοβ80α οὗἉ 819 ΑἸ 6 Θ᾽ ΟἿ Υ, αυδ θα ἰο το- 
οεἶνο {86 ἰεὶπ χάοῃ οὗ ἀοἄ, 41} διωδὲϊίουϑ ἀοβὶγοβ 
ἰο ἀἰπρΊδΥ ΟἿΓ ΡἱοὶΥ τπηυδὶ Ὀ6 οχίθσιαϊπδιθα, δηὰ 
4}} μοὶ 8 Ὀὸ Ἰαϊὰ Ἰονν.--τ,Τοσ. 21. Τὸ ταοϑί ἔμπῃ- 
ἀδιοηίδ] ἐσ 88 ΔΙΟ, ἴο τπηοϑὲ ΟΠ ἰδὲ: 88, 8 ἰογοϊ Ὦ 
Ἰδχάδκο.---δίποθ [Ὁ ἃ Ἰοὴρ {ὑἰπιὸ ἔπ γ9 ᾿ἰὼ8 οὁχ- 
ἱδιοὰ Βαϊ 111}6 Ἰοτο (Ὁ 89 ἰγαΐ (2 ΤΉ ο45. ἰϊ. 10), 
αοἀ κδα ἰὼ υάρτηθοϊ βυδεγοά ἰοδόβοσε, πὶ ποαὶ 
ΠΌΡΟΥ, ἰο διῖϑο, ὙὮοδο βΒρθϑοῖ 68 ἀοραγίοα 
Βοδυθῃ- τὰς ἔγοσι {Π6 δ᾽ ΡΟ ΕΥ̓ οὗὁἨ (Π9 δροϑί] δ 
(3 Τίπα. ἰν. 1-8).- εν. 22, Βοϊδονοσθ τουϑὲ ποὶ 
δοδϑὲ οὔ {πὲ νν εἰ σἢ 8 Δρροϊηιθα οΥ̓͂ αοἄ, Ὀθϑύδαδο 
οἵ ἀλθοϊϊοῦ --- ον. 24. Το Ἰοτὰ οὗἩἨ Θοὰ σδτεγίοθι 
8 Οὐ ΥπΟΙ Ὡς; ΡΟΥΤΟΣ δπλοηρ ἰμ 0906 ἯΠῸ αἷνο μοϑὰ 
ἰο ἱ. [ἐ πιιιϑῖ ρὸ ἰο (6 Βοαγί. 1ὺ ΡἈΊΘΓΟΟΒ ὙΟΣῪ 
ἄθορ. Τὸ οτά οὗ αοα ΒΒΟΥΒ 18 ΡΟΥΘ τΒΘῈ 
ἴι ἀἰ86]οβοδ 86 ἰάθη ἐίῃ Β οὐὗἉ πὸ Ὠοδτί.---Ἴ7 γ 
αἰ} Ὀ6 8 οδυγοὶ οὗ αοά, ἰθῃ ῥτονθ ὉΥ 89 βρὶτἰϊ 
δηὰ μόνον οὗὁἨ γοῦν ποτὰ ἐμαὶ 604 5 ϑρί γι αὐἱοὶκ- 
6ῃ5 γόοῦ, δ0 ἰδὲ οὐ ΥΒ αἶβδὸ δ ὃδ6 οοηγεοιοὰ ὉῪ 
ἴι.---Ψ ον. 26-88. Τὸ ἡμάσιπσ͵ ἔπογὸ ὈθΙοη, 8 ἰδ6 
Βρὶ τὶ οὐ ρτονίηρ ἰῃ βυϊιΔ Ὁ]9 τηθᾶβυγο. Βυΐ {Π18 
ἴβου]γ 4}} {86 βΒῆδερ οἵ Ομτῖδὶ οαρμΐ ἰο ἰαᾶῦθ 
Ὅ80, ὉΥ͂ {(Π18 πιθ8η8, οδῃ ἀοίθος ἰῃὴ6 γνοΐδσθ οἵ, 
δία σογθ. β΄ ΘὸΡ ὁ} 4180 αἰ βίϊη ρυΐβ ἢ οὁη6 ΒΘΓΡῸ 
ἴτοτα δποί 6 ..---Α]} ἤανο ποοὰ οὗ οαἀϊδοαίΐου δηθὰ 
ἱῃσιχυσίϊοη ; δηα (ἢ18 00:6 ῬΘΥΒΟῺ οδχὶ οὈἰαὶῃ Ὀοί- 
(ον Ἰῃσουρῖι {818 ὁη6, δ δποίμον, ἰπσουσὴ (δαὶ 
006, δὰ (16 ΡΥΟΘΟΒ8Β 18 88818ἰθα ὈΥ ἱπαιῖγγ.---ἰ μοὶ 
ΘδοὮ ὁη6 συλτὰ Ὠΐβ ΟὟ ἱπηρυ͵8δο8; ὙΔΟΓΘ Ῥ6866 
τοὶ ποὶ, ἰβογο αοα 8 ποί φῬχγοβοηὶ υἱίῃ Ηἱβ 
δτϑοΐουβ το ]0.-- ὕο γ. 84. Α5 8 ΚοΏΘΓΑΙ γυ]6, πὸ- 
Ἰη6Ώ δΒῃουϊὰ Ὀ6 βοΐ ἴῃ οδυγοὶ, ῬγουἹ θα (οα 
Ἠϊπ 801 Γ πὰΒ ποὶ ρῥοϊπίοα οι ἃ αἰ ΓοπΣ ΘΟΌΧΒΘ, 
89 Ηρ βοιηοίϊηθ5 848 ἄοῃο ἱπ (δ ἱπβίδησο οὗ 
βοῖιο ογοὶσ οι  οα Ηο 888 διακοηοὰ ἰο 
δοί ἤογ τ ρυ)ο κοοὰ. Αρδνὶ ἔγομι ἰδ οδ6 ἰπ- 
βίδδοοδ, (δ 6 τυ Βοϊ 8 σοοὰ.---ὟοΣ, 86. Βαὶ τ ΒΟΣΟ 
ἀο γοῦ δηὰ βυοῖ Βυβθαηᾶδῖ [ΙΓ ἰδεῖν τῖγνοβ Δ.0 
ἐο ἱπααΐτα οὔ ἐΐοπι, {ΠΟΥ͂ πηυδὶ ἦγϑι ματϑ ἰοαχηϑὰ 
βοτω οι ῖπρ.---Αοοογἀΐϊηρ ἴο ἴΠ6 Γ68] τηϊπὰ οὗ ἐδο 
ΒΡρΙσΊϊ, ΠΒΏΥ πηέπ τηδὺ 8180 ἸΘΔΣΉ (0 60} δ᾽ 1ϑδί, 
ΤΒΟΥ, ἰπαδεά, 4γὸ οδ)]ϑὰ ππὸῆ, Ὀαὲ (ΒΟΥ διὸ ποὶ 
δοὶο ἰοὸ ἰοβι ν οὐ [86 ὑρυν ἢ 88 1ΐ ἰβ ἰὴ δοϑιδ, δὰ 
ΚπΟ ποίμΐης οὗἩ ἴ09 πον Ὀἰσί, ὈοοδΌΒ6 (μ6Ὺ 
δανὸ οὀχρογίοποοα ποίδίηρ οὗἨὨ ἱἰΐ, ποῖον δΥθ 
ὙΒΟΥ ἴπὸ Μ1]1] ΟΥ ὑμ6 σουταρο [0 ρὺ ἴο [0 ἄθεοι 
ἴῃ 8 ΣὩΩΔΏΪΥ βρὶ εῖϊ, --- τὰ Ομσ θὲ ἐπθνθ 18 ὩΘΙ ΘΓ 
θΘἢ ΠῸΣ ὙΟΙΏΔΠ, Ὀὰΐ 4} ΔἃΓΘ οὁΠ6 ἰῃ Ηϊΐω, ἴῃ 
Ὑδοπὶ ἰδ6 οτά οὗ Ἰ1 16 ἰ86}} ἰοδιδοθ, δ5. 89 
τῖκ ί πιδη.--- ον. 40. Ῥγυάρφῃοθ ἰδ 8ῃ ἱπηρογίδπι 
Ῥατί οἵ ρῥἱεἰγ. 

Ἀτεαρε----ν. 1-11. Βρίσίσδὶ κἱ8 δἰδηᾶ, 
ἴον ἴδ)ο τωϑδοὶ ρανῖ, ἴθ [86 ἤγχοϑάοτη οὗ δ ϑ)υἶγὶὶ 
ΒΟ ἱπιρασίϑ ἴ0 680} ΟἿ 88 Ηο ν)1}]}. Υοῖ τυ δὲ 
ἀερϑηᾶβ ρου ἐμ Βρὶγῖΐ ἴῃ τ ΕΟ ΠΟῪ 810 ΟΧΟΓ- 
οἰ δοα.---Ργορμοαγίπρ ἴῃ 18 Ὀγοδάον 56}88 ἷἰβ [86 
1 οΥ̓ οχρίαϊπίπς ἰῃ6 ποπάουβ δηᾶ τηγείουΐθϑ 
Υὶπε ἷπ ἀοὐ᾽Β νογὰ, ΓῸΥ ΖΟΠΟΓΆΙ 86, 80 ἰδαί 
ΟΥΘτΣ σα ἀοτῖγο ὕδοπι ἰΐ, Ῥδυὶγ, σγονίμ ἰπη 
Ἕταξσε αδἱκὶ Κπονϊοαρο, Ῥδυ γ, ἱβοθηϊϊνο ἰοὸ (86 
σα ϊε ται τ Ομγίϑιίδη υἱσίμθα, δηὰ, ΡΥ, 

δἰτοίδ (0 οΘογο ΒΔ 6 Γ᾽ πιθ8 1 [0] ἐθτηρίδι 0} ; 
δ ιμἷ58 Θὰ ὈῸ να ϊζοηθ ὈΥ αἰ ίσομοο, ῬΓΌΥΟΣ, 
ΡῬγδοῖῖοθ θὰ υω 8 δ οτά, δηὰ νδιοι με 88 ΟΥ̓ῸΣ 
ΟὩΘ0᾽Β ΟὟ δυσί. Τὸ αἰἶιὶ οὗἉ δρϑακίης ἰη ἑοσοῖ χη 
ἰοηζυθθ ΒΟΡΥοΒ 88 ἃ Ὀοδυ 1} χοιοΐϊθοσ οἵ ἐδ9 
ἔμοι ἰμδὶ (.)}8 αἀἰδιλποίδοπβ ἱπίσχοἀμοοθα διθοηρ ἐμὸ 
πϑίλουβ ὈΥ ἀἰνογδὶίγ οὗ δρϑϑοὶ, μὰ8 Ῥθϑῃ σγοωογϑὰ 
ὈΥ ἰδὸ Ὀϊοθδίης οὗ ἰμο ἀο8ρ9), δὰ 8}} 'αν θ6608 
Ὀγουζδὶ ἰο ῥγαλδο ἀοἀ 1} 016 μοδτὶ διὰ τηουΐ. 
--Ὗ-γσξν. 112-22. βροοϊαὶ τοροσζὰ χηυδὶ 0 μαϊὰ ἰο (6 
Ἰαγζοῦ, διρὰ ΘΟΣΩΣΏΟΏΪΥ 8:9 ὙΦΟΪΟΥ Ρογίΐοι οὗ {0 
Ομυγοῖ, [ἢ σΒΌΣΟΙ τ δὶ οΥ8 ἱΐ ἰδ Οου Β ογάϊμα:οο 
ἰπδὶ ονογγιλίηρς 8.)8}} ἢ6 δ0 σομδιϊυϊ οὰ 88 10 ζλαϊκθ 
{10 ΒέΓΟΏΚΟΥ δὰ σοτο κἰοα ἸΟνΝΥ, μα ἴο Τα 180 
(09 68. Νου σύ 6 1688, ἔλθ γο πὲ δὲ ποὺ Ὀ6 βυο, 
8 Θοοοδοὶοῦ 0 ΘΔ Π658 88 ἰ0 ΕΙΠΟΟΣ ΖΥΟΜ ; 
ΒΟΥ γοῖ τουϑὲ {μ0 1086 6 80 χαρία ἰμδὺ ἰ)0 ννοδῖχοχ 
8.}8}} ποὺ ὈΦ Δ0]9 (0 τεβροθὰ Αιθθῃ! ΔΙΘΩΥ ἃ, 
ΟὯΘ ΙΩΔΥῪ Βᾶγθ ἰοο 1.116 Κπον]θαμκο οὗἩ δυγ ως 
ἰο ΟΧΡΓΘ88 ᾿ιἰπδ6}} δ] ἐπ χεραγὰ ἴο ἱἰ, τ }}9, 
γοὺ ζδυ Ὀ6 8Δ0]9 ἰο ἀϑβοηὶ ἴ0 [16 (681 ΠΙΟΩΥ͂ οὗὁὨ 8... 
οἶον, οὔθθτυο ἰδὲ ἰξ 8 ἔτ, δὰ δι ἴδ βορᾷ 
οὔ ἔτι ΔἸ ΤΟΘαΥ 80 ἴδ οχἱδὶβ ἴω δἷβ βϑασί ἐμαὶ ΒΘ 
δ )οἷῃ ἰἢ ῬΓΔΥΘΟΙΒ δὰ 8868 ΤΣ {Π6 δΌΘΟΘΒ8Β. 
οὗ (80 ἰγυΐϊι. Α τδῃ οὗ βουπὰ υπαεγβιδαϊης 
ΔΟΟΟΙᾺδ ἰ0 ΟΥ̓ΟΣΥ Ως 118 τα]αθ, δοοογάϊηρς ἴο (Δ 9 
1860 Ὑ810]}) Δ} Ὀ6 δὰ οἵἉ ἰ(.---ἦ ν. 28-40. ΡῬωνς- 
Ἦδ ἐοϑεϊῃηοἶδ]8 δα οοπἤβεβδίου γαβρθοιΐῃς ἰἰλὰ 
ῬΟΤΟΣ οὗὨ ἰμ)ὸ Ὀϊνίῃο Νήοσὰ ὑροὶ 86 δῶτί, ατοὸ 
Ὀδοοπῖθ, δὲ (158 αν, ὙΟΥΥ Τάγο. ἴῃ {})ὸ δα χὶῪ 
συγ 68 86 σομ Υ θυ (1008 τηδὰς ἰὴ ἰμὲ8 ἀϊγοο- 
(ἴοι, ΘΓΘ ΥἹΘΒΟΣ (δὴ του ὈῸ {.Ἰὸ ο880 ΒΟ, 
ὝΘΤΘ ΒΩΥ͂ ἰ0 ὑπαοτίδκο (0 οὐ γ οἴμοσδ ἐπ (δι ἷ8 
ἯΔΥ. Ὑοῖ, 8.11} τη ἢ ΣΏΔΥ Ὧ6 ἀο0η6 ἷἰῃ δἱὰ οὗ [89 
ἰγ}.---ΗΑὁ τ βο οὔδιδ οἱ 8}} τεχζαγὰ ἴῸΣ οἰ μοσβ, 
δηα ἰπϑὶδὶπ Ὁ Ρυβαΐπρς ουουγἱ πη δοοοτάϊης [0 
ἷ8 ον ΥἱΟΊΒ, {4118 ἰηἴο 8 ἐδιωρί δίϊου ἰο Ὀθοοῖιθ 
ἴΏΟΤΘ 8ῃα ΠΟΓΘ Θυϑηλσοα ὈΥ {Π18 πδὺϊ! (80 ἢ.).--- 
Μυοΐ δΥ 6 ἀοης πὶ μουΐ βρεδκίηρ, ἱβσουσἂι 1} 
σχογοΐὶδο οὗ Ἰούθ, ὈΥ αυϊεΐποδϑ, ορράϊθῃοθ, τ00- 
ἀοοῖγ. Ἐ8πΠὶ5 18. οὐΐοθῃ Ἰοι ἃ Ῥχϑδοιΐηῷ Ἔπου δὶ. 
Ομ ἢ 8180 οδῃ 6 ΘΙΩΡΙοΥΘὰ ἰῃ (η6 Κιμράομι οὗ, 
Βοδύοη, ἢ ΟΔΥΥΥΪ ΩΣ ρἰδά τηρβδηρβοθ, ἴῃ ΔΎ ΆΚΘΩ- 
ἵπῷ διὰ σοβῆσγτιίης ἔδϊέμ (βΒ60 ἴδ ἢ Ἰδί. οὐ 189 ; 
ΤΟΒΌΡΥΘΟΙΣ ΟΠ); δὰ γ)ἶ|ὸ ΒΒου]α ΘΟ 1}. }1} 18 18 189 - 
δἀποδίϊοι οὗ οὨἰἸάγοι, ἴῃ σανὶς [ΓὉΣ ἢ πιο, εἴς, 
-- "ον ὸ Μ}}} ποὶ γί ο] 4, μαὰ Ὀεϊῖον Ὀὼ το} 81] - 
ἰο 30 οὁἢ ἱῃ μὶβ ΟὟ 86]-οοπμοοὶϊῖ, (μὰ 6 ΡοΥΡδ-- 
(0 8}}Υ οοπίοῃἀοὰ π]}. 

Ἢ. Ε. ΒΕΒΘΕΈ :--΄ ον. 1. Γονὸ 18 80 ρῥχεοὶϊοῦδ-- 
(8δδι ἰο Βυπὺ αἴδον ἰδ ἰδ ἐμ6 δμλοῦ {μη πὶ (88. 
Ομνἰβείδη 178. δῃᾶ οὐϑῶ 56 γΠὴ᾽ 888 οἰιαἰχϑαὰ ἰο .. 
Ἰονϑ, τηυδὲ 8.11} [0] 0 δου ἰΐ, βποθ {ΠΥ 18 5Ο. 
οη8 ὙΠῸ ἀοο8 ποὶ ἀδὲΐγ δυο ἰο ρυὶ ο᾽ ἰδο οὐδ 
πιαη Ἡ1ῚΕ 815. Ἰουϑ᾽θββη 688, δῃ ἰ0 ρυΐ οἢ {6 πιο 
πισῃὶ τε! 8 ’Ιότοὸ. [0 τοϑδὶ οοπίίϊπι (86 ρυΐ-. 
δαὶ (Η͂Ρ. χ. 4), υδι}} τὸ τϑϑὲ ἴῷ δίῃ ρ]6 Ἰουθ. 
ΙΠΠ πὸ ἔο! ον αὐΐοσς Ἰοπδ, 9 8.9 ΟἩ (9 ΨΔΥ ἴο, 
βρ᾽ συ] σ᾿ δ (χὶϊ. 81.)- εν. ὃ. Ἑαὶβοδίΐοι 888. 
ἴον 118 βαῦιϊσυ δῦ μὰ, δ ἢ ; Ἔχ Βογίδιοη, Ιου : 
οοπϑοϊδίϊοη, ΒΟΡΘ. -“- ἵν. 10, 11. βρεθοὶ βογυοᾶ. 
ποί ἰο οοποοῦϊ, να ἰο θχργὸδβ ἐδουρ)ίβ.- -Ἴ 9 
ἰοησμεε δὲ Ῥεωμίεθοθέ ἯΟΥΟ αἰγε 88 8 δὶρῃ {1|81. 
Θοὐ ποὰ ϑαποιϊβοα ἐμ ἰἸαηριοβοβ οὗ 4}1 πιδὶΐ δ. 
ἴον [80 δοοοσάδην οοῃϊθδδδιυμ οὗ π6 ομς σἰρὲν 
11; δαὰ (μ6 βρϑακίῃρ τὶ ἰοηχοοθ (ν ἱ 6 ἢ, τὰ 
Ὁτάον (0 6 116} 1010 ἰδ σύακχον, ποοάεᾶ εἐχρὸ- 
ΒῊ 10}, ΒΟΤΎΘ [ὉΥ 8 δίψῃ παΐ ἴπ (Π6 ζαίυτο νοῦ] 
ἔβοτο δινδῖβ υῈ ἃ Ιδϑατιάμχο Ἡνβὲοὶν δίϑηδβ ἐπ ἰ ἃ“. 
ΤΘ]αΔ:} 08 ἰ0 4}} ΡΥδβοηΐ ϑρθοσδ, 88 {116 υἱϊεγνισῳ 



806 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 
ππρΠΠΦΠπΠΕ οοοπρ-““ρὁὍρΦΈΕΕο Ὄ Α....... “Πρ ορῆῦ---ᾷ|,ᾺᾳΛγργ το ὌΌ....χΔὕΔΨ|Ὸὔ0ῸὙὉΤΤΤΤΤῸτοτΤΡΡτ τ κοι τ τ τσ τοτΨΠ'ΠΤΖροο τ τ τ ϑ ᾺτἰξκαΤτ,ῦὔτ.. «ὕ.ὕᾧ.».ὕ.....ὕ.Ψ.ὕ.ΣὕὕΨ“-“πππππππππσεσαπασησανσαααπαινπονανοαιπιποαμν δ 

οὗ ἃ Ὡδῃ ἰο ἰδ Ῥγα(]ΐηρ οὗ 8 οἱ Ἱ]ὰ.--ῖῦν. 25, 
26. Νοιπίηρς 18 ᾿ογ6 ρονψογία! δπὰ αυΐοκ ἰμ8η (9 
Ὑγοτὰ οὕ ἀο4; δπὰ ἐξπδί Βούπηοῦ ἴδ ἃ ὑγ6 Σὰ} ΓΔ06]6 
οὗ ατδοο νη οῖλ 8 {16 οὔοοσῦ ἰο πηδῖὶζθ 18:9 ἈΘΘΥΟΥ 
ἤδοὶ ἐμαὶ ΒΘ νγὰ8 δα γοαϑθα ὈΥ͂ 010 σοβηϊζθπί οἵ 
(86 ἰάθη ἰΒίηρ οὗ ἷἶβ οὐσπ Βοατί, οὐ 88 Νὰα- 
ἐπδηΐοὶ ἴοϊ (Φόοδα ἰ. 48). --ἼὟ ον. 87.  αὺ ΒΟΓΥΘΒ 
ἴοΥ ρθ866 8δῃα χοοά οτάθγ, Ὑ1}} Ὀ6 πιδἰηἰαϊποὰ [ογ 
πὸ ΒΚ οὗἩ ὑπὸ ᾿ογά, οὐϑῇ ἱδβοιυρὶι γοϑίϊηρ οὐ 
δυπιϑη δαϊμονγῖγ. Τπδο Ἰονο οὗὨ {80 Ξ'ρὶ γῖῦ ὑθθο 98 
18 θοίΒ ἰο πὰ οὐἱ (δ0 γτορυ!δύϊοηβ ὙΒΐομ διθ 
ῬΓοΟΒΙΔῸ]6 [Ὁ ΟΥΟΥΥ͂ Βοδβοῦ, δπὰ ἰὸ πιδϊῃπίδη 
τοῖα ἰη οὐοάϊΐθηοο ἰο ἰδ αοὰ οὗ Ρθ809.---Ψον. 40. 
Βοσϑυϑο ἔα του ΚΒ ἰὰ Ἰουθ, 80 ἀ098 ΐ ψοΥῖς 8180 
πῃ ογάθν. 
Ἡπυβνεε:--- πα. 1. Αἀπιοηί οι 8 πιοδὲ ποοάϑα 

ὙΒοτΘ ὑπο δρίτὶν οὗ Δι Ὀϊ[ἴ05. 88 ΡὈΪΔΟ9. ---Ἶν. 
16,190. Βοῖῃ ῥγαυοῦ δηὰ βϑύπιοῃ τυϑί 6 ἰπ- 
1611} 1010, διὰ βοῦυθ ἴον οἀϊβοδίΐοῃ. [0 18 Ὀοίΐϊον 
ἰο ὃθ9 υπἀογβίοοά ἰμδη ἴο Ὀ6 οπάογρα β8ὶ.---Ὑ ον. 
20. Τὸ Ὀο ἱποαρϑῦϊο ἴον Ὑ]ΟΙΘΠ6Β8 18 8 Ὀϊοδϑοὰ 

101168 ἰῃ ἰμ6 παίτιγ οὐ (89 ὙΟΠΔΗ : ΠΡ Β0 18} 
ὨδίυγΘ ΓΟΠΘΓΒ ὮΘΥ ΠΊΟΓΘ δΐ ἴῸΥ γδοοὶ ἱηρ ἰμλὴ [Σ 
εἰνίης; 2. ΒΟΥ ΘΟ Κὁ88 ἴοΟΥ 45. ΠΟΥ ἰδδοθίης: 
δ. β'ηῃ;. σϑῖηθ ἰηἴο ἐμ ἩΟΥ]ὰ ὉΥ ψοΐδῃ ; 4. (ἰετθ 
8 ἀλη 6} οὗ Ὀοΐπρ οαριϊναίθα.---Ὑν. 87. Αὄὔτγὰϑ9 
Ῥγοροὺ ἰ8 βΒῃονη ὉΥ͂ Βὶδ δἰϊδπιΐοη ἰο Οοὐ᾽ Νοτὰ, 
-τ- ῦον. 88. Α ὕβ0}8{-ἰ ποοϊκοὰ ῬΟΣΥΒΟΩ ἀΘΒΟΓΎΘΘ ἴ0 ὃ9 
Ἰεῖῦ ἰο δἰβϑ ονῇ ἱβπβόσϑποθ. Ὁ ϊοῦ Ῥγδοιίοαὶ 
ὑοῦ 5 οὗἁ (818 σδαρίθυ 1. βδπη 8}} ρδγλὰθ ἴῃ 
μ0 υ86 οὗ βρὶγἰί.4] οἰἶα, ΘΒρθοΐ ] ]ν ἰπ Ρυθ]16 
ὙΟΥΒΕΪΡ. 2. Κβϑοὶς δὐἶδορ δῃα Ῥγοσηοΐο βἰπιρὶο οἐϊ- 
δοαιίου ἰῃ αἰνῖηθ βϑουυΐσο. 8. ΕῸΓΥ (δΐ8, ἔμ γ6 18 
πορᾶάρα Δ00γ9 Δ]} ὑμδίηρβ ὑμδί δἰ] 1Ο (Ὑ οὗἁὨ δοατί 
ὙΠ οἢ Β66 ΚΒ πού (8 οτσῃ. [366 ὁῃ (686 Ροϊηίδ 
Ηδτο᾿β Μίββ. Οοπι. Ρ. 960.] 4. δυο ἀϊνίῃο νοῦ- 
ΒὮ ἢ πᾶ ῖκο8 δὴ προ βϑίοη 8180 ὩΡΟῚ ὩΠΌΘΙ ΘΥΘΓΒ, 
ἰουσῆθ8 δηαὰ ΔΎΘΚΘΩΒ ἰμοὶν Βοδσίβ, δηὰ πιδ 68 
[6πὶ 861 {ῃ 6 ΒΔ ΠΟΙ οὗ 6 Ομ γἰβιδη ΔΒΒΘΙΘΌΪΥ, 
δηὰ δ Ῥγόβθῆσο οὗἩ ἀοὰ, ὅ. [π ἀϊνίηθ ΒΟΥΥΪος, 
ουϊνατὰ οΥΘΡ δηὰ ἀθοογιπι πιῦϑὲὺ 6 τηδὶπ- 
ἰαἰποὰ ἱπ ογὰον ὑμδὺ ἀϊδίυγΌΘ ΠΟΘ ἸΩΔΥ Ὁ ἀνοϊὰ οὐ, 

ἰπσθρδοίγ.---Ἴον. 84. Τὴ0 στουπαὰβ ἴον ἰμ]8: 1. 

ΧΥ͂Ι. 

ῬΟΟΤΕΙΝΕ ΟΥ 75ῈΕ ΒΕΒΟΒΒΕΟΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤΗ͂Ε ῬΕΔΡΌ. 

Α. ον μιαίϊοη ὁ ἐδ ἀεπίενς (1) ἥγοηι ἰδέ τοοῖϊ αἰἰεοίεα 7αεί8 οΓ (λό τεειγγεοίίοη 9. Οὐγίδέ, τολίον, οἱδλι αἷ 
οοππεοίεα ἰλετειοίίλ, γος δυρροϑεδ {8 ροδεἰδιίψ, απὰ ἰδ (λὲ ρίεάσε οὗ [8 αοἰμαὶ οοσαγτόποε. 

ΟἜΠΑΡΤΕΕ ΧΥ͂. 1--28, 

Μοτθονοσ, Ὀγοίμγθη, 1 ἀθοῖδγο [πᾶ ῖο Κπόση, γνωρίζω] ππΐο γοὰ 86 ρΌΒΡΕΙ ὑπο 1 
τοδοῃϑα πηΐο γου, ὙΒΙΘὮ 8180 γο Ἀδγὸ [οπει. ἢΔν6] Γϑοοῖὶνοά, δπὰ τ ϑτγοίη γ6 βίδα [Π809 

2 ρα βίδπαϊηρ, ἔστήχατε]; ΒΥ ὙΊΟὮ αἶθο γ6 ἃγο [Ὀθ᾽η0] βανϑά, 1 γὸ Κορ ἴῃ ἸΩΘΙΠΟΓΥ͂ 
Γμο]ἀ ἔδϑύ, χατέχετε] τβδὺ [1 ἃ δῦ αἸΒΟΟΌΤΓΒΘ, τίνι λόγῳ Ῥτοδομεα ἀπο τοῦ, Ὁ}]688 

8 γ6 δᾶγθ δ6]ονθὰ [Ὀθοδπιθ Ὀ6]ΊΘΥΟΓΒ, ἐπιστεύσατε] ἴῃ ναϊη. ἔστ ἀο] τ ογοα πηΐο γουῦ ἤγδύ 
οὗ 4}} ὑπαῦ πίοι 1 αἶδο σϑοοϊνοὰ, μον ὑμαῦὺ ΟἸγῖβὺ ἀϊοά [ὉΓ ΟἿΤ δ'ῃ8 δοοοσάϊηρ 0 ἐδ 

4 ϑοτιρίατοβ: Απά ὑμδῦ ἢθ ψ)χὰ8 Ὀυτὶοα, δηἀ (μδὺ 6 τοβα [188 τίβϑῃ, ἐγήγερται] ἀρδὶη ἴΠ6 
δ (μἰνὰ ἀδγὶ δοοογάϊηρ ὑο ὕὉ6 ϑοτὶρίατοδβ: Απάᾶ ἐμαὺ 6 γχὰβ βθθὴ οὗ [ρρθαγϑα ἴο, ὥφϑη 
6 Κηφᾷ Οδθρ48, ἔβθη οὗ [0] 6 ὑποῖνοῖ : Αἰἴἶἴοῦ ὑπαῦ, 6 τγ8 βθϑῃ οὗ [δρρϑᾶγϑὰ [0] 

δῦογο ἅνο δυηάτοά Ὀτοίτθη δὺ οὔοο ; οὗ σψθοτα ὑἢ6 ψτοδίοσ ραᾶσὺ σι Ὁπίο ἐδ18 
7 φγοβϑηύ, θαῦ βομλθῦ ἃγθ [ἢ ὺ9 480, χαὶ ἐχοιμήϑησαν] ἔἈ]]|6 ἢ 88166ρ. Δπὰ αἴἶδον μδί, ἢθ 
8 Μαϑ Βθθη οἵ [Ὡρρθᾶγϑᾶ ἰ0] “}8π|68.; {πθη" οὗ [ἴον ὑπαὺ ὑο, ἔπειτα] 41} [9 ἀροβί!θβ. ἀπά 

[Βαύ, δὲ] Ἰαϑῦ οὗὅἁ 811} ἢ γγχαϑ βθθὴ οἱἁ 116 80, 88 οὗ οὔθ Ὀόσῃ ουὔΐ οὗ ἀπ {ἶπι6 [88 ἴο {ἢ6 
9 ποιϊποἶγ- ογΏ-οηθ, Ὦ6 Δρροαγοὰ (0 πιὸ 8180, ὡσπερεὶ τῷ ἐχτρώματι, ὄφϑη χἀμοΐ]. ἘοΥ 

1 δὺὰὶ ὑμθ ᾿οαϑῦ οὗ {86 δροβεΐθθ, ὑμβαῦ δὰ ποῦ πιθοῦ [βυϊδηοϊοηῦ, ἰχανὸς] ὕο Ὀ6 ο4]]οἃ δὴ 
10 δροβίϊο, θθοδῦβο [ ρογβοουίθα ὑδο σβπτοι οὗ αοα. Βαύ ὈΥ {δ6 στδοθ οὗ αοὰ 1 δι 

ὙΠαῦ 1 δ : δηὰ δῖ8 ρτδθθ ΜΒῚΘὮ τοαδ δοβίοισρα ἀροη [018 ὑΟατάβ, εἰς] τὴο νγϑδ ποὶ ἴῃ 
γαΐῃ ; δαὶ 1 Ἰαρουγοα πιοῦο δα ἀδηῦ]Υ ὑμ8ὴ ΠΟΥ 4]]: γοῦ ὑοῦ 1, ας 89 σγδοα οὗ αοὰ 

11 πιοῦν ψγὰ8 [ὁπὶ. ΒΟ 0748] πὶ τι6. ΤΒδγοίοτο τ ΒθῦΠοΡ ἐξ τρέγα 1 οὐ ἐΏ6Υ͂, Βο πὸ 
12 φῬυθδοῖι, δηά 80 γὸ Ὀοϊοσθὰ. Νον Ἰ ΟἸγῖδὺ θ6 ργοδομοα ὑμαῦ ἢ6 στοβὸ ἔγοιῃ 88 ἀθδὰ," 
13 ΠΟΥ͂ Β4Υ ΒΟΙὴ6 διβοηρ γουΐ (δδὺ (ὮΘΓΘ 18 Π0 τοϑαγγθοίίοη οὗ (89 ἀοδιὰ ἵΐ Βαὶ 1 ἐμοτὸ 6 

80 τοϑαγγθούίοη οὗ ὑΐο ἀοδά, ὑμθῃ 18 ΟἸγῖβὺ πού τίϑϑῃ [ποὺ ούϑθῃ ΟἸγῖδῦ μδὺ τίβθη, οὐδὲ 
14 γρ. ἐγήγερται] : Δαπᾶ 1 ΟἸ τῖδύ θ6 [Πδ.}}}] ποῦ τίβϑῃ, ὑἤθη ἐξ αν Ῥγοδοὶπρ᾽ ναΐω, δηᾶδ 
16 γον ἴδ 10} ἐα 8180 γαῖὶπ. ΥὙ8, δῃὰ γὙΟῚ ἃγθ ἰοπηὰ [Ἀ]86 ΜΠΓῚΏΘ8608 οὗ αοᾷ ; Ὧ56 ὙΘὸ 
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βανο ἐοδίϊοὰ οὗ [ἀραϊπβὺ, χατὰ] αοἀ (Πδὺ Βο ταϊβοά ἂρ ΟΠ τἰβῦ : Ὑβοῖ Ὧ6 ταϊβοά ὑοῦ ἀρ, 
10 1ἢ βο θ6 ὑῃδὺ ὕὍ.6 αἀθεα γ18ὸ μού. Εον 1ἢ ἴ[Π6 ἀθδὰ γι86 ποῦ, θη ἰ8β μοῦ Ομ ΥἸδϑῦ γαϊβϑα : 
11 Απὰ 1 Ογίϑυ 06 ποὺ ταϊϑϑά, γοῦν ἔλι 0} ἐδ γαῖ [{γυ}0|689, ματαία] ; γ8 δἃΓ6 γεοῦ ἰὼ γουγ 
18 βἰπβ. Τθθη ΓΠΘΥ͂ 4180 ὙΠΟ. ἃΓΘ ΓἈ}]6Ὼ 881660Ρ |[8}} 4βἰ6βρ, χοιμηϑέντες7 ἴῃ ΟἾγίδῦ ἃ ΓΘ 
19 [οπι. 8.67] ρογίβῃβα. [Ὁ 1 ὑπ]8 186 ΟἿΪΥ τὸ δᾶνα Βορο [1 ΟὨΪΥ ἴῃ 0818 18 τὸ ἢδνθ 
δ0 Ὀθθὴ Βορίηρ7 'α ΟἸτΊβι), τγὸ 8.6 οὗ 8}} πγϑπ τηοϑῦ τη ΐβογαῦ]8. Βαΐ ΠΟῪ ἰ8 (γ]δῦ σἱβθὴ 

[845 ΟἸσῖϑῦ Ὀθθη ταϊβοά, ἐγήγερται] ἴτοια ἴμ6 ἀδαὰ, αὐ ΒΘΟοπ,θ [ὑπι. δὰ ΡῬόοομιο] 
21 (6 ὅτδῦ ἔγαϊιβ οὗ ὕμθπὶ ὑμὰῦ βθρῦ [ἢν Ὀθθ βθδθρίῃρ, χεχυιίμημένων]. ΒῸΓ βἷπεθ 
22 Ὁ πιδῃ δαπιθ ἀθαϊῃ, ὈΥ̓͂ ΙΔ σαη16 ἃ͵80 ὕΠ6 ΤαΒαγγθούίοη οἵ ἴμ6 ἀθδαὰ. ΕῸΓ 88 ἴῃ Αάδμι 
25 8}} ἀϊ6 [τὸ ἀγίην, ἀπούνησχουσιν], ἜσγΘἢ 80 ἴῃ ΟἸἈ δῦ 5}8}} ἃ}} Ὀ6 πιδὰθ αἰϊνθ. Βαῦ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 

ὭδΔη ἴῃ 8 ΟὟ ΟΥάοσ [ΟΡ ΘΥΥ γὰμῖ, τάγματι] : ΟἸτῖδῦ ὑπ 6. Εγβὺ {γα 8.; δἰ τογσαγα ΠΟΥ͂ 
24 ἐμὰῦ ἀγ ΟἈγὶσυ 5 δὺ δ15 σοπΐηρ; [ρρϑαγίηρ, παρουσίᾳ] ΤΊ θα οοπιείλ, ἐμ 6 6μὰ, θὰ 

ἢ9 58}8}} αν ἀ6) νερὰ τρ [6 ἀδιιγογθὶ ἢ ονοσ, παραδιδῷ] ὑμ6 ἰπράοω (0 (οἀ, ονθῃ 
(86 ΕΔΙΠΟΓ; ψθθη ἢΘ 8}}8}} πᾶ ρῃῃ ἀονη [ἀοηθ ΔΎΔΥ ΜΠ, χαταργήσῃ ] Ἀ}} τι ]Θ, δπὰ 

20 8}} Δ ΒΟΥ Υ δηὰ ρόποσ. ΕῸΡ ἢ πυυϑὺ τοῖρα, {1}} ἣθ Βαύῃ ραῦ Ἀ}} ΘΘΏΙ168 ὉΠ6 ΟΣ 8 
20 ἴεεῦ. Τα ἰαϑῦ δον ἐλαΐ 888}} "6 ἀεβίτογεα ἐξ ἀδαῦ [ΤΠ οαῖῃ, 086 ΘΏΘΙΩΥ͂, 5}}8}} αὖ 1Δ85 
21 θὸ ἀομθ ΔΎΔΥ Μ10}, χαταργξιται]. ΕῸΣ 6 Βα ραῦ 41} ἐμίηρβ ἀθᾶθὺ 18 [δού. Βυΐ 

πῇδη Π6 8βαϊτἢ, 4.1} τϊημβΒ ἃγὸ [πᾶνθ 66, ὑπουτέταχται] ρμὰΐ ἀποὺ λέπι, τὲ 18 τηδῃ δῦ 
28 ὑδαῖ ἢ 8 ὀχοθρίβα, ψΒΣΟᾺ [Ἰὺ 18 τυ (ἢ. 6 Θχοθρυίοι οὗ αἴ Μ}ο, ἐχτὸς τοῦ ὑποτάξαντος 

ἀϊά ραῦ 4}} τη ΡΒ ἀμάθϑν ἶπι. Αὐὰ πθθη 41} τ᾿ ΡΒ 5888}} θ6 δυαράυθα ππίο ἴῃ, (θη 
Β[)8}} Ὁῃ:.6 ὅοῃ 80 ᾿1π|86] Ὀ6 Βυ}] θοῦ [Β}]6οῦ ΕἰϊηΒ6] ἢ, ὑπυταγήσεται] ἀπο ἷαι Γμαῦ ρα 
8} (ϊ σϑ ἀθάον αἶπι, ὑμὰῦ (ἀοὰ μὰν Ὀὸ [0}6, τὰ] 4}} ἴῃ 4]}. 

[Υ̓́εν. 4.--- Σαολπεανη, Τιρολομον, διά 4 Ρπΐ τῇ τρίτῃ ΑἴΌΟΥ ἡμέρᾳ. Αἰγονὰ ἰλϊηῖϊκα ἐϊπιδὶ πὸ Βοο. (τ ἰοἢ γα [ἢ ο86 
ποτα ὑοίοτγο ἡμέρᾳ) ὙΔ5 δὴ δ᾽ ἱεγαϊίοη ἔο σοπίοσιη ἴο Μαίῃ. χνὶ. 21: χυὶ. 25; δὰ ἔγοπι ποῖ νογοοϊνἑ ρ 8 ΒΟ] ΤΥ δυὰ 
εὐρένπ8:8 οὗὁ [6 Οἴπον διγδηχοπιθηῖ. ΓΟ δηη 5 Γορ ΐ τς ἰΒ Ὀ08ὲ δυδιαιπθὰ ΟΥ̓ [06 πῃςοίμ}8 (Α. Β. Ὁ. Εἰ. Βἰμα 1.» Ὁ τ00 
Βες. Ὀδ6 ἰὰ [5 ίατος Ρὶ. ὦ. Κα. 1... 8 ἴδ. Υ ας, Ῥόβοὶι., ἀοῖ., Βαδῶι., Ομγ., Τμεοάϊ, εἰ αἰ.--Οὐ ΡΟ γ..1. 

[5 ον. δ.-.--Εογ δώδεκα, Ὁ. Ε. Κ΄. α-., 180 118]., Υ}ς.. ὕοτῃ., ἰαῖοῦ Βγγ. (Μαγρ.), Ασπι., Βαν., δὰ ἃ ὩΣ ΌΟΥ οἵ ἴπ6 ἘΔΙΠΟΥΘ 
ἴατὸ ἐνόεκα. Αὐμακίϊηο πιοπίίουϑ “ ποηημέξέ οσαϊῖοεα᾽" οὔ τηἷ8 Κίηὰ. 10 τῶϑ, ΠΟΎΤΟΥΘΙ, ἃ ΘΟΓΓΘΟΈΊΟΙ [ὉΣ στοδίοσ ΔΟΟΌΓΩΟΥ, 
προ 6 ΑΡοδὲὶθ υσϑοὰ [89 οὔἶοίΔΙ ἀοοϊκηπ οι. ΟὐμΡ. ΦοὨ; χχ. 19: οοσορ. 24.--Ο. Ρ. 1. 

δ γος. 6.--- Ζαοληπιαπη τον ουἵ καὶ: Ὀπῖ ἐξ 88 ρογίδηϊ ΜΆ58. ἴπ ἐκ ἴΑΥοσ, δὰ ἰΐ ψαϑ ΚΟΥ ἰοὸ ὃθ Ἰο ουὔΐϊ 88 δβἢ- 
ἀξ γηε οτ ἔγοιη ἔδο σοργίδι5 οοπίοιιπήϊης -4 καὶ 1} [0 θταΐ ἵνο θυ} 0}6ἐ8 οὐ ἐπθ ποχὶ ψοτὰ. 10 ἰΒ οζυϊ ἰοὰ Ὦγ Α. (Ρτο- 

7) Β. Ὁ. Ρ- α΄, ἐ᾿ὸ 1[1Δ].. Υ 1... αοιμ., Ὀορξ,, Βαλπι., Ιδῖογ ὅγγ., Αἰῷ.. Απλθδί.--Ο. Ρ. Ὑ.1. 
ες. ἴ.---ἕ Τολενάον ΔΒ ἔπειτα, Ὀπὲ (Πὸ δ... δηὰ Ζασλπιαηῆ ανο εἶτα. ΤΏΟ ΜΆ8. κΓγὸ δὺουΐ Θ4η04Ὰ}} Ὀα]απορα. 

δΎοΥ. 10.---ἀολιιαηπ 65 σὺν ἐμοί νἱτουϊ 1.16 ἡ ὕὈυοίοτο {θὰ [νν7ῖε]Δ Β. Ὁ. ΚΕ. Ε. α.., Βιμείς., 118].. Υυς., ΟΥκ. (14{{})} 
κπὰ ἰ)6 [Αἰ τί το). [Ια {16 πιθοῦ Αὐεψέν, ὯΟ {ΠῚ κ9 {Ππδῖ [6 δὐίο}]6 88 ἰπδβοτί δὰ ΡΑΓΓΎ, ῬΟΓΒαμδ, ἴῃ ἃ Μ} ΘΥΕΙΥ͂ 
τϑος δ 8] ὙΓΑΥ͂ ΑΘΓ ἡἡὶ εἰς ἐμά, Ὀυΐ 4180 ἴ0 δοῖηθ οχίῖθηϊ ἐπΊ ΘΠ ΤΙ ΟΏΔΙΪΥ, ἔγοι ἃ ἀορτηλίϊο ργο πα ἀΐοθ, ἴο Ὀγίηκ οὐ ποΓ σοπι- 
Ῥιεῖεἰγ ἃ οοπῖγεαδὶ ἴο οὐκ ἐγὼ. Α τοιδοῦ δἰ λας ἴὸ ἴἰι8 Ἰαδί ΔΒ ργοῦδ ΪΥ 1110 ΟοσΒδίου; ΤῸΓ ἴ.:.0 ΣΏΟΓΘ ἔρον δυρρογῖεά 
ἡ ἐν ἐμοί. Ἰοίογο εἰς ἐμέ, αἴφο, πο ἡ 8 ταν ρς ἰη Ὁ. (18ὲ Βμηά), Ε. α. Ὑὸ γη]ᾳ., 118]., ἀηὰ {Π0 1,δε ΕΑ Ώεγθ γοὰ σγαίϊα 
φι ἐπ. Τπ {μὲ οδδα, βουνοῦ, ἰἰ8 ἰπιγοάυςτίο. παθ ποῖ οσοαδίοποα υγ ἐδ εὐμιοχῖ, ὑπὲ 186 ἀγίϊο10 δρεσηοὰ ΒΌΡΕεΓ- 
δου, δὰ ἰὲ τα ἐῃοτγοίυγα οπι οι," --ΟὌ ΡῚ Ὺ.} 

δΥος. 12.--- Τἰρολεπάον δ ἐκ νεκρῶν ὅτι, Ὀυΐ 1μ6 ε6. ἀπὰ ζαοςλπιαπη Ὦδνο ὅτι ἐκ νεκρῶν. Τδὸ Ἰαῖίεῦ [8 Ὀοδὲ ϑυιθίδί φορὰ. 
Ἧδῃ ἴδ ὠρίος ἰὼ Δ. Β. υ. (ὯΙ Βδηά), [ζ. 1... Ῥοῦμαρθ δ}} [λὸ συγϑίνου, ἴμ6 Ὑ}κ.. ἀοἴῃ., Ογγ85., ἘΒοοῦϊῖ., δὰ Ἰτεμ. (ΓΒ Ὠ5]8- 

»»- . ΡΟ ῪΥ.1. . 
γος, 11.--- Τύρελεπαον, τὶ ἢ Ὑ ΓῪ σοοὰ ΜΒ8Β., ἢδδ ἐν ὑμῖν τινὲς, Ὀαϊ [ὴ6 Ζεο. ἢ88 τινὲς ἐν ὑμῖν. (ΤῊ}6 ΤΌΓΙΩΘΙ ΟΥΔΟΓ 18 

Ἰναπὰ ἰπ Α. Β. διηαὶϊ., Βγγ. (ὈοῖὨ), Ογίᾳ., ΟἾγγαο., θδηϊδθς.--Ο. Ρ. 7... ᾿ 
δες. 14 ---ἸΒὸ καὶ ὑοίοτο τὸ κήρνγμα ἰ6 ἀου τ}, 85 4180 ἰ8 δὲ ΔΙΤοΟΣ κενή. 7 :Ολ πο} ὯδΔ8 ὈΟΪῈ ; Ζαολπιαπῆ δα καὶ, 

νυ [τβοχοῖδ ἐϊ, απ] Ιϑανοα οὐδ τη δὲ; ΡΓΟΌΘΌΪΥ σογγθεῖν. [Α. Ὁ. Ἑ. Ἑ. 6. Κὶ., Β[μδῖς., 20 συγείνοβ, «1. δπὰ Βδδπ). τϑι- 
εἰοδε, Βίδὶ., δηὰ (Εεῦπι. μανὸ ἄρα καὶ (βοπιο [ΔΕ Ἡ τί ἴογ8 Ομ ἄρα 8150), δὰ Α. Β. ἢ, ΕΒ. α., Βίμεϊξ,, ὅ συγοίνθα, ἴη6 [Κκατίῃ, 

τεοζείουδ, δπὰ α ἔθ ΚΔΈΠΟΓΒ Οπιὶϊ δὲ.---Οὐ ΡΚ, ὙΥ.1. . , 
ἢ γον. 19,---αολπιαπη αὐτὰ Τιρολόπαον, ντἢ ἃ σΥθαῖ Ῥσοροηάθγαμοθ οὗ δι! βου, Ρ͵Ἶδο0 ἐν χριστῷ δου ταύτῃ. ΤῺΘ 

Βοα. μαΐὶα (π686 πογὰδ δἴϊογ ἐσμὲν, ΑἸ ΓΟ ΡὮ ἐπ8|8 ἰα ποῖ 186 εοίίο αὐβοίτον, [κπὰ μόμεθ 1 [8 ΠΟΥ ἴο μᾶτὸ Ρέθὴ ἃ ΓΓΔΏΒΡΟ- 
εἰθση ἴος ροζορίσπιγ. ζαοληαηης γοδης (ἐν χρ. ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον) [ἰδ αἶδο δἀορίοα ὉΥ Αὐγ7ογά, διαπῖεν, πὰ ρον ἀ9- 
ποσίλ, ἢ δοουΓάκποο [ἢ Α. Β. Ὁ. Ε. Ἐ. ., ΒΙπαῖς., δ ουτεῖνεθ, [πὸ σα]ς. δπα ΟοΙ ἢ. τογϑίουϑ, ΔΠ ἃ Β01}6 1αῖη Καίμοσα. ΤΠ6 
οσπίπεέοῃ ἰπίο τίς ἢ ἐδ ἰοχὲ Θαγὶν 7611, [8 Δρρδγοηῖϊ ἴγουι {πὸ ου!ἀθηὶ δίϊοσηρί (ἐπ Οτίᾳ., [29 ΛῸ]ᾳ., 112].. ΘΟ... ΑἸηῦγ.) ἴο 
Ἰδκο μόνον ρτοσοῦο ἐν Χριστῷ, 50 ἴπαὶ [{ἸΔῪ 6 τοίογτοα τόσο ἀἰδιϊ ΠΟ ΤΥ 10 ἐν τῇ ζωῇ τον τ] 1089; δῃὰ ποῖ ἴο ἰὴ86 ΠΟ] 
βοδίσησο, 8ο ἰξ ποι], Ὀθ ΐ ἰξ 'ψογθ μ᾽ αοοα δος ἐσμὲν. 866 Βχοροῖ. ποῖοβ δηὰ δίοψε.-- Ο, Ρ. 

Ὁ τες. 20.---Ἐπο ἤεο. δὐὰδ ἐγένετο δἰ {86 ὁῃὰ οὗ 1:0 δεηίθωςθ, Βαϊ ἰδ ἰ8 1600} διίεβίϑα, δῃὰ 186 ρὑζγομβουποθὰ ὮΥ Ἀίονεν “8, 
ξυρρἰοτηοητοῖ κὶοδα." 
ἣ γος, Ζ21.---Ἰῃ ΘΟΎΘΤᾺ] ἰοιροτίδης ΜΗΒ. ἐδ 6 ἘΠ οἷν ἴϑ ΠΡΡΒΕ ϑοίοτο θάνατος. λίενεν ἰ Κα 1ὲ τὸ ἀοσγίνοα ἴγοσα ἔοῶι. νυ. 

: αὶ ἰξ πισδτ πανὸ “10 Π ἀΝΑΥ οὐ κουουπῖὲ οἵ {π8 Ραγ 8116] ἀνάστ. νεκρῶν. ᾿ 
Ἡ ει. τ ρα τὰ Ἐξ ες. ἴδε απ εβαδο, Ὀπξ Ὀδίτοσ δ ΠΟΥΓῪ οχίδίβ ἐπ ἴαυοῦ οἵ παραδιδῷ. διιὰ κοπιο βοοὰ Μ88. Πανθ παραδι- 

ἐφ. ΤΏο δοείαϊ νγϑδ οσοδαίουθά ὮΥ ἃ ΘΟΠΤΟΥΤΩΠΥ ἰο καταργήσῃ [πίτποὰὲ οὈκογνίης [πὶ ὅταν ἱπ ἴπΠ9 ὁπ6 οϑεὸ γυρυ τε δὰ 
ἰβφοδπίϊο ργεθοηξ, διά ἰὼ ἐδ οἴου Δ δογίϑέ ἐὼ (Π9 βθη86 οἵδ Βαϊ. ὁχδοῖ. Ιποϊοδὰ οἵ παραδῷ (ἀοίεπάεα ον Τεέολιε, αι Κ.. 

ἰςι οης. ἐκεῖ. (οοπι.), Βρίρῃη. (οὔρῃ Ῥδιηδρο.), τὸ Ὦδνθ παραδιδοῖ ἴῃ Β, Ε. Ο., δηὰ παρ ἰῃ Α. ἢ. διηαὶί,, Θοίδ., Βαδηι., 

αιςνὰ φεοτοίοησ, δος ἐμο τοσὲ οἵ ἐἸο Οὐοθκ Ἑαίμοσα.-- . Ρ. δῦ, , 
Ἱ ὕες. 25.---ΤΒὸ ἀατ βου ἐγ [ογ ἂν ἰῃ 189 ἥες. Ὀοίογο θῇ ἰθ Γεθ ἷο. 1ι [5 ἤγουν {86 Βορί. οὔ Ῥα. οχ. 1. 
Ἡ Υα:. 25.---ΤῊο δαι βου ν ΤῸ αὐτοῦ Διο ἐχθροὺς ἰδ ποῖ κυ!δοίοί. [Α.. Ε΄. Ο., Βανογαὶ οοὐΐοοα οὐ ἔδθ ψυ]α.. τὰ 106 

θοίδ., δην α ἴϑυν Οτοοῖς πείίογα ἱπροσγί 1ξ, θπξ 1 [8 οπιτοὰ ἴῃ Β. Ὁ. Κ. 1,.,ὄ ΒΙπαίξ. ἐδο γπὶς. (υεεὶ Μ88.), (μι Ἰδίος Άὅ'..Γγ., δῃὰ 
Ἐπ πιοαὲ ἐν πὶ Θτοοκ Βείδοτα.. Ὁ. ΡΥ... 

[Σ Υοι. 28..--- ΤΌΘ γόγϑο ἰα ἰταποίογγοα Ὁ Ὁ. Β.. Βί παῖε. (1οὲ Βδηά), οὔθ οορὺ οὗ [86 ὕπ]ς. (ἰο]61.), δθγοπηθ δηὰ Ατηργϑῖ., δὸ 
δὲ ἴο εἰδπὰ δ!ποι τοὺς πόδας αὐτοῦ ἴῃ τότ. Σ. νο οὈγείνοδ δ τίγοὶν οπιί νοῦ. 26 ληὰ 21, ἀοηθΕ1986 ἐπ ΟΟΠΘΟΆΤΠΘΏΟΘ Οὗ 00" 
Ῥυδῖο τιϊσιακίος πο ὑπὸ τ. πόδας αὐτοῦ οἵἉ ΤΠ ΟἿΘ ἴον {πδὶ οἵ 8) οἶδεγ (Ποπιοϑυϊ δ᾽ δ 0ῃ).--Ο. Ρ, Ὕ.. 
Ξθμα Ζ:.---,᾿οπιο κοοὰ ΜΒ8. [Β., πο οσυγαίτοα, [89 Ὑυ]κ., ἐδο 1,δὶ. τγαπδιαἰίουθ οὗ Ιγϑῃ. δὰ οἵ ἢ.) οτος τ ἢγδί ὅτι. 

Ὀτγαεϊκοῖ [. 
[Ὁ Ψ ον. 27.-- Θἰπαίς. ἱπροτίδ τὰ Ὀθίοσο ἔπ ϑϑοοῃ πάντα: Ἐ. α΄. οὐ ἑτ [ς Ὀεΐογο {86 18|γὰ.--ΟΑΟἸ Ῥ. ὙΓ 

- γα τ. ἘΠῚ ὑπο οτα ο λθαρ τὐν ψα ἈΠῈ τέτε ον, ἐολκιξ βμος ἥ , Ἐπ ΕΙΣ βοοὰ διυϊδοχίείοε (Α. ἢ. (ϑά ᾿παπ), Κὶ. ἴ,., Ψ.- 
ἢ Υοῖς., β'ψτ. (Ἰδἰδγ), ε- “. 8πὴ ΠΙΔῦ τ᾽ (018], γοϊδί δ ἰἴ. : 
ιν γον ΤΡ Ἐς. απὰ Τύρολση ον πανὸ τὰ Βοΐογο ἴπ9 188 πάντα. ζΖασλιιαηη, τι δοπιθ ροοά ΜΒΒ. [Α. Β. Ὁ. (σὲ 

μα. 6) 17, ΠΤ ρρο!.Ἴ, οὐ τ. [Ὁ. (δά παοπά) Ε. Κ.. α. Κ 1,., Βἴπαι τ. δῃ ἢ ὨΕΔΕΙ͂Υ 41} {πὸ Οτεοῖκς Βδέμοῖ ἰῃδοσί ἐξ, δὰ τ ΠΥ, ΤῸΡ 

ἐπ πἰκῶι οααὶ] Υ ἔΑ1} ουἱ, δῃὰ ἰξ βἀά χτοαῖ ἴοσοϑ ἴο ἔμ Αροβί]ο᾽ 5 ὀχ ργοβαίοῃ.---Ὁ. ΡῸῪ ἢ, 



ΤΗ͂Β ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΚ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἘΧΕΒΟΕΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

{0 πον σοῖῶθ ἰο ψῆδὲ τὴδν 60 64]]04 ἰδ 
σΥΟ ΠΩ ΧἸΟΤΥ οὗὨ ἐλ’ ἘΡρΐδι16, υἱζΖ., ἃ ἀοιῃοῦ- 
βιταιϊϊοη οἵ 86 ἰγυϊ οὗ 8 ἕυαΐαγο τοβυγγθοίϊοῃ. 
ἘΟΥΠΪΠ, 88 ἰἴ 4068, 8 ρογίΐοη οὗ μ6 ὈυΓΐΔ] 86ῦ- 
τὶ ἴῃ ΠΟΑΓΪΥ ΘΥΘΡΥ͂ ΟἸγἰϑίίλη οὐ υγοῖ, 10 Β85 
θοτιθ ἰο Ὀ6 πϑϑοοϊαίοα τὶ οὐν ἰομἀοτοβὶ δὰ 
τοοϑῦ ΒΔ]]ονγοα το] θοίοπδ, 88 δδοτάϊης (0 8 
Ῥτοσΐουβ σοῃϑοϊδίϊοη ἰὰ τοχατὰ ἰο ἀορεασγίϑα 
ἔριοπ 8, δπα Ἰαγίηρς ἰἴ6 Τουπάδιϊοη ἴῸΓ ΟὟΡ οὐ 
ὑτιασπι ρἢ ἰὰ ὑπ μουν οὗ ἀθαίμβ. [ὺ ἰβ ποὺ βυγρυὶβ8- 
ας, ἱμογοΐογο, ὑπαὶ ἰδ βῃουϊἃ ατο Ὀθθὴ ᾿ϑδὰθ 
[Ὧο 5] 66 οὗἨ πο οαγδϑὺ βίυαυ [8 8π ΔΗΥ͂ ΟἿΟΣ 
ΡῬογίΐου οὗὨ ἐμἷ5 Ερίβι19, δηὰ ἐἰαΐ θυ τυ Ἰΐμο δηὰ 
ψγοτα οὗἉ ἰΐ 85 Ὀ66 ἢ βοδυοϑα 01. σοϊά θη πη ΘΔ ΒΚ. 
ΗΔΡΡΥ Ὑ111 ἰὸ Ὅ6 ἔοτ υ8, 1 νγγθ 8881} 06 800]6 10 Βοί 
ἔοτι 8 ἄθορ βἰφηΐϊβοδησο ἱπ δῃῦ ἰδίῃ οὗ ἰ(8 
ἰταθ ᾿ἰχαῖ, αη 80 σοῃίν θα 6 ΒΟ! ΒΒ816 ἰονγδγὰθ 
Ἰπουθαϑίηρς δηἃ βίσοηριμβοπίης ἔθ ἤδιιἢ οὗἁ {86 
ΟδατοὨ]. 
ον ΤΠ|ῸΡ ᾿πἰοτταδίζου τοδροσίξης (8 9 ΟρΡροποη δ 

οὗ (86 ἀοσίτϊπο οὗ [π9 σοϑυγγθαίΐοι, .Ο 8.6 ὮΘ.Θ 
Τοίυϊοα, 866 ψῇῆϑδὶ 18 Βαϊ οἡ τοῦ. 12. 

[116 ροϊηίβ οὗἩ (86 δυρυτιδηὶ ΓΘ 88 9Ὸ]]0078: 
1, ΒΟΙΝΟΡ {Π6Γ0 8 ΔΩΥ͂ γοβαγγοοίίοι οὗ ἰῃ9 
ἀοδὰ (γν. 1-84. Τὴ δϑσηιαίϊνο 18 ὑτογοϑη--- 
τοί, ΌΥ ἃ τοΐϑγθῃσο ἰο [89 ἤδοὶ (δὲ Ονιϑὲ αἱά 
Ῥί806 ἴγοιὰ ἰδ09 ἀοδὰ ψυἱῖ {86 ουὐϊάθποο Μψΐσἢ 
Θϑ 8 Ὁ}18 868 ἰΐ (γνγ. 1-11); δοοοπαϊν, ὈΥ δβονίῃς 
[ἢ 6 Δοϑυγα ἰ οὗ ἴμπ6 ΘΟὨΊΣΑΤΥ ἀοοίτίηθ ἰπ βούϑσαὶ 
Ῥαγίϊουϊασθ. 2. πεῖ ν|}} 6 89 πδίυτο οἵ (86 
Ὀοάϊθα ἐμαὶ 8}}8}} Ὀ6 Ταἰβϑὰ Ὁρ (τν. 86-δ1). Τΐβ 
8 ΕΠ᾿δίγαϊθα ὈΥ νατίουβ δπδίορίθα, δὰ 880 βαί 
ἤοτιν ἴῃ αἵτοοῖ βἰδίοισθδί 85 ἰ0 βΒοῖιο οὗὁὨ (8 Ρ6- 
ουἰΐδτ ΠΡ δοί ον ϑι]08. οΥὁἁ (09 τίϑοῃ Ὀοὰγ. 8. 
μαι ν1}1 Ὀδθοοιηθ οὗὨ (8086 ΒΟ 8}}8}} 60 δἰΐγο δἱ 
ἐμο βοοοπὰ δάνϑηϊ (νυ. ὅ1-δ4). 4, 789 ῥσδοίϊοαὶ 
Θομϑθαῦθησ68 οὗ (Π18 ἀοοίτ[ 97. 

γκαϑ. 1-4. Ῥαϑὰϊ Βοσὸ Ὀορσὶμβ ἰοὸ ἴδγ ἰδ Του πἀδ- 
ἐἰοη ἴογ ἷβ ἀθπιοπϑέγαιοα, ὙΠΟ ἢ γοβίβ ὌΡΟΣ ἃ 
ἴδοί οὶ ἀοηΐοὶ Ὀγ 186 Ορροηῃθῃίϑ οὗ {πὸ ἀοοσίγϊηθ 
θέ 8 ζβθῆ6Γ8] γθϑυγσθοίΐου, υἱΖ., ὑμαὺ οὗ ΟἾΥἶδι᾿ 8 
ῬΟΒΟΓΓοοίίοῦ. ΕἸγδὲ οὐὗὁἨ 411, ἢ γϑιηινηβ ἰμ6 ὅο- 
τυ ἷδη5 ἰμαΐ (μ͵8 ἀοοίχὶ πο δὰ ἐογπχοὰ ἃ ρμδαγί 
οὗὐ ἰδ9 ἔιηαδιμθηΐδὶ σοπίοηίβ οὗ ἐμαὶ οβροὶ 
ποι μ6 Βαα ῥτοοϊαὶ πηθα διμοὴρ ὕμοτὰ ὕγοιῃ {110 
ἂγτβι. ---οσθονοσ,--- δέ Βότο ἱπαϊοδίοβ δὴ δά- 
Υδῇοο ἰἢ ..18 ἀἰϑοουγβα, ἃ ἰγϑηδίιϊϊοη ἴ0 8 Θπ ἰ γον 
ἀϊδογοηι δυδύοσι; ΓῸΡ ἰμόγῦϑ 18 πὸ δομπϑοίϊ ἢ 
Ῥοΐνοοη ὑμ8 δηὰ ἰδ φῬγοοοάϊΐης ΘΒ δρίδυ.---ὈΣΧ 6 - 
ἴπτοπ, 1 ἄϑθοϊαγο υῖο γοῦς--- γνωρίζω; (8 
ΝοΓα 5 ποῖ πο. θαπί γα] οπὺ ἰοὸ ὑπομιμνήσκω, 7 τε- 
πἰηα ψοι, [ΟἾγγ8., ΒΙοοπιῖ,, Β111ν.}; ΠΟΙ γοῖ ἰὸ 
1 οαἱξ γοὼν αἰίεπίίοη 1ο [(ΒοἸκ.); Ὀοΐὰ το ἢ 
Το ϑἢΐ ἢ ρΡ5 ΔΓ6 ἰπδάτι 881 Ὁ}]8 ὕγουη 86 πϑᾶρο οὗ [80 
ὙΟΤ, ΔΒ ΤΩΔῪ Ὀ0 β06} ἴῃ ΒΟΒ. 76Ζ.; (Βου ἢ βδη- 
Ἰθγ δϑῆγη)5 ἰδδι ἴ 411 (η0 ῥαβδβαρμοβ, σβθσα ἰξ ἐπ 
υδοἃ ἰῃ [86 ΘΑ ΡΠ] Θρὶ δι] 65, ᾿ὑ σατυυΐθβ [8680 βὶ χηΐ- 
βολίζοῃβ]. [ὑ Ἰῆϑϑῆβ, 7 παζε ἀπουη, 7 ἀεοΐατε. 
ΤΠ6 Ἔχρυεβϑίοῃ μ85 βοπιθι ἴα οὗ βοϊ διμηΐγ ἰπ ἰΐ, 
88 ἰοῦ ἢ6 σΟΥΘ δου ἰ0 τη 8 ὩΘῪ Ῥγοοῖα- 
ϊωδίϊοαβ. ὙΓΒαὶ ἢ ἐπίεηδ, Βουγοτον, 8 ἰο τοιιὶηὰ 
ἰδ διὰ οὗἨὨ βοπιοϊἰηρ δγοδὰν πότπ, δθουΐ πιδὶσα 
ἰποῖν γἊσο]]οδίϊοπ ποοάδὰ το δ6 τείσοδοα : [ὑὩ- 
1688 {π6γ 8 8 Ἰαέθῃΐ βαυοδβὴ ἴῃ (89 ποτὰ, [πἰ- 
πιρλτρ {πα οῦρῆ ργοίοβϑί προ Ομ τ δὶ 18}8 ---- ἐ ὉΓΘ- 
{γΘῃ.,᾿ ὑδογ δὰ 50 ἴδυ ἠογοίίθῃ ὁπ9 οὗἉ {86 ἔιιη- 
ἀδιυχθπίαὶ ἰδποίβ οὗ ἐμοὶν 711} (δὲ (ὮΝ ΘΥ ποοὰοᾶ 

ἰο Ὦδγο ἰὲ ῥγοοϊαὶπσιοα ἰο {π 6 πὶ ΔΏΘΥ ].---ἰ6 ὅο86- 
Ρ61---ΓΝοῖ ἱπάοοα {86 τοὸλοίε α05Ρ6] (845 ΑἸτοτὰ), 
Ὀυὺ ὑμαὺ πο 5ὸ ἢθ5 δἱ {8 Τουπάδίϊσα οὗ (86 
π 019 αοβροὶ, [δαὶ ν ϊοῖ 8 118 πιδὶ πὶ οοβαϊῖοα 
δηὰ νοῦ βοδιίΐοι 0 Β0}8 88 οπἰοπὶ ἐδ δί ὉΥ τοῖο" 
ΨΠΩΥ͂ ἰὸ ταῖσι Ὀ9 δαὶ ἰὸ 6 ἐδε αο5ρεῖ, 80 {λιὶ 
16 Θχρχζοββίοῃ 5 "οσθ υϑοὰ ἴῸΥ {86 ρυτροϑὲ οὗ 
βιυονίς ἰὴ 6 οββοῃι δὶ ἱπροσίδῃοο οὗὅ ἐδ 6 δυδ)εοῖ 
οὗ πϊοῦ ἢ6 γ8ὃὺδ5 δοουὺ ἰο ἱγοαὶ. Αηά, 3150, ὉΥ 
ΔΡΡ  γίηρς ἴο [86 ἀοοϊτίπο οὗἨ [86 Ῥοδυτεεοίίοι (86 
ἀοοϊπηδίίοι οἵ Θοαρεὶ Βθ ἰοδοῖθδ ὑοῦ ἐδδὶ ἴἰ ἰ8 
μού ἃ Ροϊπηὶ ὁ τ Β1οδ ΠΟΘ Υ ΜΟΙ δἱ ᾿ΙΒΟσῚγυ (0 ότι 
ΒΗΥ͂ Ορ᾽πΐοι ἔπ 6 Υ ταἰχαὶ οὔοοβο, τὶ σαὶ ρτολυδῖοθ 
ἰο ἐμοὶ οὐ Βα] δι 081. -- Ἐεβροοιηρ {88 89 
ΤῊ ΘΠ Γ1088Β Τ0ῸΓ Ρδγι Ό]4 5, ἱπ ΣΟΡΌΪΟΓ ΟἸΐππασ, ὃ 
ψῖσῃ ΒΘ ὀχ δὲἐ8. 118 οἸδῖτι ὍΡοΩ {ποὲν δ  Β --- 
ΠΟ 1 Ρσοδομβϑᾶ ὑπῖο γοῦ,--[Ἕἰ. ἐ., νθϑὴ 
Ἀ9 ὅσοι νγϑὶ διροης ἔμ τα ἴ0 ἸΑγ (86 ζουῃαδι1088 
οὔ (89 ΟΒ ΓΟ ].---σ ΒΊ ὁ 186ὸ γ8 χσϑοοϊνϑᾶ,-- 
[ποὺ “λαυε τεροῖϊνοά.᾽ Τὴ6 δουῖϑί δ᾽ ῃ βο δι 0 
τοασὶ 6 δαδμογοὰ ἰο 88 ἱτηρογίδαίς, ρΡοϊπίϊηρς ἰθ 
νι δὶ ἰοοὶς Ρ]δσὸ δὶ {86 δ γει---ἐβοῖτ σογα ἰΔ] Τεσερ- 
εἰοι οὗὮὨ ἷα Ῥγοοϊδπιδίξοη].---π ἩΨΕΪΟΙ 8160 γ8 
ἴδῃ ἃ :---Ηο ἢόσο ἰαἀΐοδιθβ (μ6 ἄτπι πὶ πἰ ΘΔ Π00 

οὗ νβαῦ μΒβδὰ θδθὴ δοοορίϑα 88 ἰγσυϊῃ οἱ (}ι6 ρδτὶ 
οὗ (86 στοαὶ χοῦν οὗὁἨ (86 ΟΣ (2. ΟοΥ. Ἱ. 
24: Ἄοπι. γ. 2). [Ἐπὶ στετηδτκ 8 βοί Ἰηϊεδάοὰ 
ἰο δαιίον ἰβοῖὰ; Ὀδοδυδο δὶ} ἰὸ σοση Β6 σὑτοῖθ 

ΒΥ Ὀο]ἰονοα δαὶ Ογἰδὶ ἀἰοὰ δὰ τοβο δρϑίη. 
Ὕ το ἰἰ ποσὶ ἴον (δ ἷ8, 6 δου] παν Ὀπ1}} οἡ ἰδὲ 

ἴδοϊ πὸ διριιδηΐ τΒαὲὶ τὰ υϑ]ἱὰ ἴ9 μετ. Βυὶ 
ἰδουσὰ Ῥοϊϊονίβα ἐμῖ8, 4}} μδὰ ποὶ ἄσανῃ ἰδὸ 
β81ὴ9 σομοϊυβίοη ἱπ σοδρθοὶ ἰο 8 ΓΟΒΌΥΤ ΘΟ ΟΣ; 88 
Βο δᾶ; 8βο ἐμαί Βθ ἰβ βεγ ροϊπιΐῃς ἴο δὲ ΑἸ 1Ὰ 
διωοης ἰδοτα ἰο το δ6 ψγ͵δδ δθουΐ ἰο δρρεβδὶ ἷπ 
ΒΌΡροτί οὗ ψϑδὲὶ 8δὨ6 μδὰ ἰο βᾶῪ. πὰ {8ϑὰ, ἰὸ 
Βηΐ8}} ἷβ οἸἴπιαχ ὉΥ δον ίπρ [86 ῬΘΙΒΟΠΒῚ ἵπι- 
Ρογίαποθ οὔ ἰδαὲὶ δῖ, ἢ δα (8, ---- [Βσοῦ 
ἩΪΟὮ 8160 γ86 δ:θ βανϑᾶ,---Βγ πο τπιϑὸ οἵ (ὁ 
Ῥγοβθηΐ ἔθηβο {86 αἰἰαϊητηοπί οὗἁ δβα]νδιΐ θη '8. ΒΕΤῸ 
Ῥγεβοηίἰαἰοὰ, 85 ἱπουρὰ ἢ ΡῈ δοιμοι Βὶπρ 8]10- 
ΠΧ ΤΣ ἘΣ ΠΕ} Υοὶ ὑπδὺ 6 τὰθ8}8 ΠΟΓΟΡΒΥ͂ 80 
αἰϊαϊτηοηΐ 8.1}} ζαίατο, 15 ΘΟ] δ ἔγοσι ἐδὸ δοδαϊ- 

ἰἰοιδὶ οἴδῦδβο δρροπάοὰ. Τμ6 σορειοῃ οὗὨ (89 
καὶ, αἶδο, Βατγεδ ἰο Ἰῃἰσούσοο ἰδ 6 Βασοοβδῖνα Ῥ6Γ- 
υἰσυϊατβ τ πο ἤοστα ἰδ6 οἸἴπαχ, [δ ἃ 4180 ἰὸ 

δἰ σίμ η [86 δββουιϊ0}8].--- 1 Ὲ δαῖϊ ἡνσοσᾶ 
1 ριοδομῃοᾶ πηῖο γοῦ, ἰΐ γ6 δοϊὰᾶ ἔδειϊ.-- 
ΤΏΘΓΟ 18 6 αὐθϑίϊοη 88 ἰ0 {8:6 Θομ ποοίίοα ἱπ π ἰςὰ 
ἐμῖ8 οἴδιβο βίδπαβ πὶϊ τρ δὶ ῥγοοθάεβ. Πα ο 
δα ΒΟΙὴΘ ΔΙ͂ΟΣ Βὶτα ἴακο (18 ἰο Ὀ6 ἃ Γυγέ εν ἀ6- 
Δηϊίοη οὗ ναὶ ἰδ αἰϊυλεὰ ἐο ἐπ (μ᾽ οροπὶηξ 
οἴδαδβο οὗ {μο9 ἤγβι γϑσβα, 4. α., “1 σγϑιηϊπα γοι οὗ 

{89 ροβρεῖ, ἰπ τ μβδὲ ἕοσι ἴ Ῥγοοϊδιπηϑὰ 1 ἰο γοῦν 
Ὀαὺ 86 σοπάϊ ἶοπ8] πογὰβ “17 γο Βο)]ὰ ἤπϑὶ ἢ ἂο 
ποί δυὶϊ! νι ἐἰμ6 οχργοβδίου "1 σοιΐϊπὰ γοῦ," 
ΤΌΘΥ δ]κὸ οοπίγδάϊος [ἢ 6 δββδγίΐο ἰ8δ ἐμοῦ γε γα 
δἰαπαϊης 6.1} οὐ 186 ἀοοίτί πο 'π απορϑιίοῃ, δοὲ 
(Π6Υ ἔαγηΐβὰ πὸ ροϊπέ οὗ λαποίϊοι ὙΣ τ Βδὶ 70]- 
ἸΟΎΤΒ, " ὉΠ] 8686 γ8 ἢανθ δεϊϊεγοὰ ἰδ νδΐη." 8 

τασϑὲ ἰδοτοίοτο οοπηθοῖ (86 οἴδυδβε θοοτε Ὅ8 πὶ 
ψ δ δὶ ἱπιπηοἀϊαίεῖν ῥγοοθᾶθβ, γοθορηϊζίς ΒΕΓ 88 
ἱπυθσβίου οὗ 89 πδίασαὶ ογᾶὰοσς οἵ ποιὰβ ἕοσ (μα 
ΒΆ6 οὗὨἨ Θιηρδαβὶβ, φ. ἀ., “1 γα Βοϊὰ [δδὲ τὴ 
Μῆαὶ πογζὰ 1 ρῥγοδομοὰ {86 κοόερεὶ υὑδίο χοῦ." 
Τὸ Ὀ6 υπάογείοσα, τὸ ᾿ὲσο 800 ἐδ σοβα 108 
εἰδίθα ρου Μοὶ ὑμοὶν βαϊναῖῖοι που]ὰ 6 86- 
ουγοὰ; [80 ἐμαὶ 11 18 δὴ ἀγσεριοηίμπι ααἱ λονείπεπε, 
Ῥαὶ ἰδ δὐάνῆοο ἴογ {88 Ῥύτροβο οὗ δόμοι 
ἱποὶν ἰπίοσοδι ἱὰ ἰμὸ ἰσυϊὰ Β6 ΝΔ8 δὺῦουϊ ἴο 
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ἀοιηοιδίΣ ἰ6].---Β. (80 ὀχργοββίου “ Ὑἱ ἢ τ δαί 
ποΡγὰ (τένε λόγῳ) Ἀ6 ἀεποίοθ εἰΐμοῦ ἰδ 6 οοη- 
ἐπ οὗ ἩΒβοὺ 6 δὰ ἀεϊϊγογοὰ ἰο ἰμϑῦχ 
(Μογου) [8ο δαὶ ἰξ ἰθ ϑααϊναϊοηϊ ἴ0 ““πρδΐ, "ἢ 
26 ἰῇ ἐδο Ε. 71; οὐ ἐδὸ ΕΤΟΡΩΟΕ ουν οἵ 
ΠΟ (Αοἱδ σ. 29), οὐ τὰ πίοι Βο 65ι8 0} 8116 8 
8 δυρυαιηθηί. 80 Βεοῦρεὶ: “σα γαζΐοτιε, φμὲδ αγ- 
σιμιοη δα." Τὸ ἰδίου 18 ἐμ τῆοτὸ οοσγγοοὶ ἱπίοτ- 
Ῥγοίδιΐοι ; βίῃφα ἰὼ Ὑδδὺ ΓΟ] ΟῪΒ ἢ 6 ποῖ ΤΠΘΥΟΪΥ 
εἶνεδ 8:6 οοῃίαηίβ οὗ ἈΪ8 ργοδορίης (( 9 Τὰ πάδ- 
τιϑηΐ4] ἕωδοίβ οὗ γοαϑιμρίϊοῃ), Ὀὰΐ 6150 Βα ὈΓΪπ 5 
ΘαΙΡΗΔΟΘΑΙΥ τὸ νίον ἰλὸ στουηάβ οὔ 115 (τυ ἢ 
δηά γα] αΐίν. [Ὁ Β6 ΓΒ τοείσλέν Ο᾽ἐδἰαἰΐ ΤΑ οτὰ- 
θτδοθ Ὀοίὰ εἰ χηϊδοδίίουθβ. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ β8]]ὺ- 
δου ΒΟ ἰ0 (6 ΒΡ] ΙΟΙΥ οὗὨ ἷ5 δι γ}6, 18 8 1119 
09 ἴλσ ζοίομβοά. Βυ “ Βοϊάΐϊηρ [Δ5ιτ᾽ (κατέχειν) ΒΘ 
ἸΏΘΔΏΘ, ἨΟΣ ΒΙΠΙΡῚΥ͂ δὴ ἱπιο]θοίυαϊ τοϊοπίϊοι, 8 
ῬΓοδοευφιίΐοο οὐ ἰδ (δἰ ἴῃ (6 ΙΏΘΙΙΟΤΥ, ἰο 
ἘΠῚ6Β (86 ἱπίοστοραίἑνο τίν  ΔΡΡΘΔΥΒ ἰὼ ροϊηϊ, 
Ὀυϊ ἃ Βο]άϊπρ ἴμδϑί, ἴῃ δ 0} 8 ΤΠ 6} {πα ἃ ρ6Γ- 
Β0Π 18 Θεσίδη οὗ ἰδ (βίης. [ΜαΥῪ ἰΐ ποῖ ρὸ 5811}} 
ἔασον διὰ ρμοϊπί ἴο 1:6 Ῥγβοῖϊς δὶ τοζαγ ΤῸ [86 
ἰσαΐϊὰ ἷπ ΠΟΙ͂; 119 δὰ οοηάαοί, 50 88 ἰ0 δ κῃ 
{μεν Ῥδγβούουδησα ἴῃ βθυϊηρς (811 77-- ΤΠ αὐ [86 
ἴδοί οἵ ἐποῖγ δαὶ ναι θη 156 δ πὶ β5ὶ Ὁ16 ΟὨΪΥ ΟἹ (86 
οομξ λεῖοι οὗ ἃ βἰοδαΐβϑι τοδὶ πίθπαποο οὐ {818 
ἰγυιϊ, 15. 8.}}} ἔΌΡ ΠΟΥ ΧὨ Οἱ ἃ Δραχορὶςλ]}}γ.--- 
ὍὯΠ160886 γὺ Ὀοϊϊονεᾶ ἐπ ναὲῃ.---ἰ ὁ. {πεῖν 14}}- 
τὸ οὗ βδίνβδίοπ ΜὙᾺΒ Τοποοῖγ  ὉΪ6 ΟὨΪΥ οὐ ἰδ6 
Βα] Υ ΘΌΡΡΟΒΔΌΪΟ οοπάϊίΐοη ἱμαὶ (μοῖσ Ἔχθυοΐϑθ 
οὗ δι ἢ νὰδ ἃ νδαΐπ δηὰ {γὰ}1}688 (μ ἴῃ ρ,.--- ἐκ, ἐπ 
οαἷπ (οομιρ. 614]. ἴν. 11; 11}. 4).- [1ὺ ΤΩΔῪ πιθδῃ 
Εἶμ . τολοιέ σσμδε, ΟΥ τοϊλοιέἑ 477εοὶ, ἰ. ε., 10. πὸ 
ῬΆΤΡοδα. Τ{{8ὸ ΤΌΓΙΩΟΣ, [865 ῬΑῸΪ ΙΠΘΔῺΒ ἰ0 ΒΔΥ, 
4 ὨΏ1688 γ0 Ὀο᾽ΐονο π ἰΐουΐ οὐϊάθησο “δὰ πὸ 
δτουπά [0 γοῦν Χ[011}.᾿ Ὁ 1 (πὸ δ 6 Ὁ, 86 χχθδῃ. 
ἴω 8 “1688 γΟῸΣ δῖ 18 ΟΣ Β]6885,᾽ δὰ (18 
Ὑ35 8 (δίῃ, ποὶ ἰ0 ὉΘ δυρροδοά. ΤΠ Ἰαίίον Ὀδδὶ 
Βαϊ! ὑἰμὸ Θοῃμηοοίϊοη}]. Οπ ἐκτὸς εἰ μὴ Β66 
χῖὶν. δ. Τμΐβ ΟἸΔΌ8Β6 15 ΣΟΥ ΔΟΓΡΤΘΟΙΥ͂ αἰϊδομοὰ 
ἴο 186 τοδὶ ῬΓΟρΡΟΒΙ᾿ἱοὰ σοπίδὶποὰ ἴῃ ὑμ6 ποσὰ 
“Τὸ δ8΄Ὸ βδυρα,᾽ ἰὸ νοῦ ἐμαὶ πϊοἢ 9Ο]]ΟῪΤΒ 18 
κα δογαϊηδίο, δηὰ ἰο 6 ἰδθῃ δὲ Ἴοηδσγιηΐϊῃς ἰΐ 
ἰοροῖμον υἱΐὰ (86 οομπα το δηποχοᾶ. Τμο δοὶ 
οἵ ὈεΙοΥΐϊης βίδη ἐβ π 89 οἱοδοδί τοϊδίϊοη ἰο (86 
ἔοδροὶ δα {6 βιυδ᾽θεϊίνα δρρσορυϊδιΐοη οὐ ἰϊβ 
Ῥτοθογοϑα βα᾽ γδίΐοη ; δηὰ (0 δϑϑοσί 1(8 ΓΘ 85} 6588 
(νι ο ἔγοπι {89 ΟΕ Υ Β 8 ϑίδπαροϊπὶ 8 Ὁ ΟΥΙν 
ὩΠΟΟΒΟΘΙΥΔΌ]6) σοῦ] Ὀ6 δα α]οπΐὺ ἰο ἐμ 6 ἀθῃΐα] 
οὗ 4}} βαϊνδίΐ οι ἰβγοιρὰ (6 χοβϑρεὶ. Βυί, 17 νο 
αἰτ οὶ ἴῃς ψοΥ 8 ΒΟΙΌΓΘ Ὁ8 ΟἿΪΥ ἴ0 {86 σοηα ὁ 4) 
εἴδυδο ἱπιπηϑα δύο τ οοαϊηρς, δηὰ ἐπ δὶ ἰοο ἴῃ γο- 
λδίσου ἴο [86 ῬΈΣΘΒΟ ““ΜΠῈ νυ δὶ νοτὰ 1 ργοδομοᾶ 
ἴο γου,᾽ θη σψου]Ἱὰ εἰκῇ Ὀ6 φαυϊνα]οπί ἰο γσαδλέν, 
ἕ. 6., ἸΒουϊ δυδιοίοηί στουπάβ, φ. ἀ., "1 γε Ποϊὰ 
ἔαδὶ (6 σγουπὰδ ὁ Ἡ 1ο6ΙΝ 1 ΡΥΘΔΘ ἢ {80 ΖΌΒΡΘ] ἴὸ 
χοῦ; οἰ]ιον νη 186 ἴὰ που] 90] ον ἐμὲ γα θοϊἱονοα 
ὙΠ που σγουηάβ, ἰῃ 8. ΒΒΔΙΊ ον, ΒΌΡΟΥ οἶα) τπλη- 
σιοτ.᾿ Οὐ, ἰΐ νε οοπηοοὶ ἰὶ τὶ 1} (86 νοσγὰβ “ἰ 
γ7γδ διοϊὰ 7μ56ὲ,᾽ 1π6ὸ Βοῖιθ βυο ἢ οἷαῦβο τυδὲ 6 
ΒοΡρ ἰεὰ 88 “πὶ γε ἀο μοϊὰ [ἰἰ ἔπδί δ᾽ οχείμοσ,-- 
τ ΒΊΟΣ ποιὰ ποὶ δβυϊϊ. 
ἕοτοποο, (6 δοπ δος ὶο δ ᾿Δοοα κ᾽ τη Ρ0]6. δπὰ {116 
Β6ΏΒῈ ροοά Δηὰ δίσουρ, Ὀυὺὶ ἰΐ 16 σα]ουϊαϊοὰ ταὶ ΠῈΣ 
ἴο δ'νδίεῃ δοιβάθπος, ἰμδὴ ἰὸ στ δραϊηβὶ 

ἘΞ ΤΉ κοσογὰν Ὑ ἢ ἐἶο οἸαϑαῖος Ὧθ6 οὔὁἨ ἰὴ ποτά. ΤΊ 
ῬΊπίτεῖ τοῦτο ἡμείς εἴπομεν ἐν τί τῶν εἰκῆ πεπιστεύμενων 
--- δ πὸ καὶ ἃ τπτῶϑ οὔϑ οὗ ἐδο ἐπίηρο Ὀφ] ονϑ πίδουΐ 
πκοςκῖ κηιποτίεν." ΒΙΠΗ]ΑΥΙ͂ (890 1.5.8 Ὧ80 ογείεγε 7γ2- 
να, ᾿ἰο υε!ονο ἴῃ γδίτι" ΟΣ “ΣΆΒΏ]Υ. ΑΥΕΣΧ. Ῥαγαρῆναεε!. 

809 

ἀδροῦ (ΜΟΥΘΥ ἀϑϑυπιοβ Ὀοῖὶ 7.1), ΟΥ ἴ0 ἈΪΏΔΟΣ 
{Π 6 Ὁ δθυδΒα οἵ ἰἴ τὸ ἃ {8186 Βεϑι εΪ Υ (ΟΒ᾽ ΑΒ 67). ---- 
ΕΣ Ι ἀοϊϊνοτοᾶ ἴο γου-“--Ἴιὸ αὐοδίϊοη ΠΟΓΘ 
ΔΥΪΒ68, ὅτϑι οὗ δἱϊ, νν ἡ ἩΒαὶ 18 1.18 (0 Ὀ6 οοὰ- 
ποοίοα [5 ἰμαὺ ΘΓ δοί ΖΟΥὮ δὰ ΘΧρ] Δα ἢ 
οὗ Ε͵ἷβ ΤΠ Ρ οὗ ἀΐδοουγδβο (τ ίν Δ 6} ῳ), εἶπ Ὁ 
88 ἴἰο0 118 οοηἰθηΐβ (ΜΟΥοΣ δηὰ ἀθ οἰ 6), ΟΥ ἃ5 10 
ἐϊ8 στουπάβ 7 ΟΥ̓ ἰβ 1ἱ ἰο Ὀ6 τεΐογγοα Ὁδοκ 0 ιν 
χρδὶη βιδίοιπθηΐ ἷἱπ {πῃ6 ἤνδβὶ ὙΟΥΒΟ, “1 ἀδοῖι 6 
υπίο γου ἢ Τα Ἰαί(εν ἰ8 10 06 ῃτοίογγοα, ἱπι5- 
ΤῸ ΘὮ 85 {Π ΙΏΔΠΠΘΙ οὗ ἀἰΒΟΟΌΓΒΟ 8 ΕΡΟΚΘῺ οὗ 'μ 
8 Βυ οχἀ παῖ οἴδυδο. Ηἷβ τηραμΐης 18, ἐν δ 1 
ὩΟῪ οΪα ὉΡ Ὀοΐοτο γου, υἱΖ., 1.6 τὰ οὗ ΟἸγΥβι᾽ 8 
ΤΟΒΟΤΣΥΘΟΙ ΟΝ ἴῃ 1ϊβΒ ὈΘΑΓΙῺ 05. ΟἿΓ Βαϊναίϊοῃ, 18 
ΟὨΪΥ͂ 8 ὙΡΟΟΟΔΒΙΣ 105 Οὗ ἰμᾶὺ χζοβροὶ ψ ῖο 1 
Ῥγοδομοὰ υὑπίο γοῦ δ ὑμὸ Ὀορὶπυηρ.᾽ Ηοσο ἈΘ 
ΒΡΟΔΚΒ 1 γοϊδίϊου ἰο0 6 Ἷδοὶ 1186}7, δῃὰ {1 00 
ἱῃ ἰῖ8 βίη ἤοθηοθ (οΥ ἰμ0 ζαὶ ἢ, ἀοοοταϊης ἰο (86 
ϑογὶρίυγεβ.-- -Οα ΒΒ 0115 ἜΣΡοβίίοσβ υ80 {6 νοχὰ 
παρέδωκα ἴῃ τὰ τ λβν οὗ [μ6 ἸορῚ ἸΏΒ ΟΥ οὗ ἰχ8- 
ἀπίοη.--διάοηρ ἴμ6 Βχαῖὶ ([Ὠ1ΠΒ6),---ἰὰ (ἢ 9 
ογοσ οὗὁὨ ἰὴ [ΟὉὨγγ8.7:; ΟΥ̓ 8.}}} Ὀείτεν, ἰῃ ᾿πὶ- 
Ῥογίδῃςθ, ἧπ »γίπιϊϑ, δευτε αἰ, “" 88 ὈΘ]οηρίπς ἴὸ 
186 τοὶ ϊοϑέ νι]. 168 οὗἨ ζδὶί. ΒΌΒΘΕΒ: “88 
089 οὗ ἴπο ἅτϑι ροϊπὶβ.᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ. [Βιύοκοσι ὁ0Ὲ- 
ποοῖίβ 1860 ψοτγὰβ αἰγθοῖΐγ τὰ “10 γου;,᾽ 88 
του {πὸ ΟΟΥ ΕἾΔ η8 ΜΈΥΘ ὁ“ ϑιροης (86 ἤχρὶ᾽ 
ἰο Βαυϑ 186 ἀοοίγϊ πο ρσθδομὰ ἰο ἔμθὰ ;  Β1ΟΔ 18 
ποί ἔσθ. Τ86 0] ον Ρϑββαροβ ἔγοιῃ ΟΧΧ, ΙΏΔῪ 
γον Βοῖλθ ᾿ἰρδῦ οἢ ἴ6 ΘΧΡΓΘΒΒίοη : “δηᾶ ὮΘ 
Ρἰασρα {πὸ ἵτγο τηαἱὰ βευυδηίβ δπὰ (μον ΟΊ] σα 
ἥγει, ἐν πρώτοις (α δ. χχχὶϊ!. 2); "διὰ δεν ὰ 
βδίἀα ὙΒΟΒΟΘΥΘΥ βιρἰτοὶ ἃ (ἢ6 Φενυκῖίοβ ἄγει," ἐν 
πρώτοις (2 ὅδ. γ. 8). ΗΘ ΠοΙΘ ἴακοβ ἰηίο 86- 
οουῃὶ, ποί Βἰ πη Ἶγ (ἢ οΥγοσ οὗἉ (πιο, θυ ͵8ο (89 
Το] ΘΟ ΒΏ6ΒΒ οὗ ἴμ6 ἰδίῃ σομιπϊοδίοα.-- 
ὙΒεῖ ΔΙ60 1 πανο σϑοϑὶνϑᾶ,--παρέλαβον, 
Ὀδσαῦβα ἰΐ δἰδη 8 σογτ δι ΐνο τὸ παρέδωκα, ἰδ 
ἴο Ὀ6 υπάογδβίοοα οἰ οΥ 80 ἰδ 1 ὙΟΓ. 2, 88 ἀ6- 
ποίΐης 186 Β' τη οἷο γοοορίϊος οὗ ἃ {πῖπρ ᾿πιρατιοὰ ; 
δηὰ (818, ποὺ ἰβσοῦ ἢ λη δὴ ἰγδαϊτῖοι ΟΕ], Ὀὰϊ 
8180 ὈΥ ΒΡ66Ϊ14] ἰ τνυνᾶγὰ τον θ᾽ δίϊ οη ΓοΙὴ (ἢς Γοτὰ. 
ΤΊιο ἔασὶ 186}, ἑ, ὁ., Οὗ Οσ ει Β ἀθαι ἢ ν ἢ ἢ 6 
ΝᾺΒ δου ἰο ΒΡοδΚ οἵ, Βα δὰ πὑπαομθίοι}γ 
Ἰοασῃθα Ὀοίογο ἢ8 ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΣ δὲ ἢ 18 ὮοχΘ 
ἰγϑαιὶηρς ποί 50] 6] οὗ {6 ἴαοί, Ὀὰἐ ΚΘ 186 οὗὨ 118 
δ η βοδ 66 [ῸΓ 8 1106 οὗἁ 1810}, ἀπὰ (818 Βο ἢδὰ ἰο 
Ιεθ ΓῺ ὈΥ͂ Του ο]αίΐοη. 8.0 ἴοο 'π σορασὰ ἰο [88 χσϑ- 
Βυγτοοοη. ΤΪδ}Ὲ Βδὰ ]ιεαχὰ οὗ δῃὰ βουϊοὰ 88 
[Δ Ὁ]6 ; Ὀυΐ ἰἰ8 ὙΘΥΠΥ 88 δἱ ͵δϑὶ ἀϊβοϊοδθὰ ἰὸ 
εἶπα ἷπ θυ 0 ἢ 8 ΤΠΒΠΠΟΡ ὈΥ ἴμ9 φ]οτίουβ ΒρΡροδΣ- 
866 οὗἨ ΟἸγτἶδέ ἴῃ [86 ν Υ, (Βα ἃ1]1] ἀουδι 1 σ6- 
ἴθσθησο ἰοὸ ἰύ 88 (βουγσὰ 86 ἀφδαι} δὰ Ὀ6θῺ ΟὨΪῪ 
ΟΠ6 ἱπ ΒΡΡΟΆΓΒΠΟΘ, ΟΥ 8 ἀεοορίΐοη, ν᾽ 88 ΒΓ ΧΘῚΥ 
αἰδδίραϊθα ; δπὰ ὈΥ ἃ βιυδεραιυοηὶ 1] τη πδι 0, 
ὙΕΪΘΙ Ἔχ] αἱ πεὰ ἴοὸ Δεῖτα ἐλλ6 Ὀδδυίηρ οἵ Βοιὶρίυγο 
ὌΡΟῚ (8656 ἔδοίθ, {πον δὰ οὈιαἰπεὰ δῖ5 10}} δηᾷ 
ἤγπι ΤΔ11ἢ 88 {86 Πα δι θι4] ἃγίϊ0 168 οὗἨ 8 σϑ- 
Ἰἰφίουβ ογοοᾶ, [πᾶ ἴῃ βαγίῃς ἰμὶ “ἢ ἀ6}]]- 
τογοα᾽ ΟἿ ναί “ἢ6 δα τεροοίγνοα,᾽ μΒὲ γὰ8 Ὀαΐ 
ἈΒβοΥ ἰπς {Π6 {811} {] ἀἸδολιυρὸ οἵ δΐἷδβ ἀμ 88 8ῃ 

Αἀορίΐπς (86 ΤΟΤΙΠΟΥ σα- ἰ ἈΡΟΒΙΪο, ΒΙΟΝ 88 ἴ0 ῬτοΟΪυ τ αἱ ἦγϑί Βαμα, ἃ8Β 
ἷς σοτθ, {π6 ἐσ οὐ ΟὨγσ 8ι7.---ἰλαὶ ΟὨχίδὲ 
ἁϊεᾶ ἔοσ οἷισ βίΩ,--- ἔργο [86 ΘΧΡΙ ΔΊΟΥ ΡΟΝ ΟΣ 
ΟΥ̓ ΟὨ τῖδι Β ἀθαῖ 18 οἰ οαΥῖν ἱπαϊσδίοα 485 ἴῃ ἰ. 18 ; 
Βοτῃ. ν. 8 (ΌΥ {6 Β' τη ρ]6 ὑπὲρ ὑμῶν) ; σοπιρ. 6], 
ἱ. 4; 1 Ῥοῖ, ἰἱ. 24. οι. 1. 24 ἢ. ; ἷν. 28.--- 
ὑπὲρ-εεπερὶ, 70Υ ἰλε ϑαζε οἵ. ΓΒΊΑΝΊΕΥ ΒΑ. 8, "" [ῸΓ 
ΟἿἮΥ 51Π8,᾽᾽ ποί ΙΏΘΓΟΪΥῪ “ἷπ οὐν ΘΒ] ζ, πο ἢ 
νου] μανὸ Ὀ66Ω ὑπὲρ ἡμῶν, 88 ἰῃ Εομι. γ. 8; ΠΟΡ 
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«ἴὰ οἂὐν Ρῥ͵δόθ᾽ πο σσουϊὰ ἤανθ Ὀδθη ἀντὶ ἡμῶν ; 
δυαὺ “85 δὴ οἴθυϊης ἢ ΘδΟὨΒΟ]ΆΘΏΟΘ ΟΥ͂ ΟΌΓ 8[1}8,᾽ 
“ἰο ἀοἰἶνον τ18 ἤγουι ΟἿΓ βἰ8.᾽ ““ Ὑπὲρ ἢΔ8 ἴδ9 
8816 ΔΙΩΙΟΑΟΪΥ͂ 88 ὑπὸ ΕΩρ 88 ῥογ, ἐπ δελαί οἵ; 
θυ (6 ἰάφα οὔἨ βοῦυϊδσὸ δηά ρτγοίθοίϊ οι) δ᾽ ΤΔΥΒ 
Ῥτγοάοπιπαίοβ. Ἡ ΒΘηΘνον ἰὴ Βροαϊκιης οὗ Ομ γἰδι᾿ 5 
ἀφηι ἢ 16 ἰάθ8, οὗ βυδπιϊυἱἱ0 186 πιο οά, ἱξ 18 
ὉθΔ6Γ (μ6 ἔρυτο οὗ 85 σδβοῃ ; ἴῃ ὙΜΙῚΘῊ 6886 ἐ 
8. ἀχρτοβϑϑὰ Ὀγ ἀντὶ (Μδίι. χσ. 28; Ματὶς χ. 45). 
ὙΒαηονοῦ (μα ἰάθα οὗ Θουουϊη ΟΥ ἤογχιυΐπρ 8108 
18 ἰηίοπ θὰ, ἰῦ 18 πάν ἰδ 6 ἄσατο οὗ ἃ δ᾽ η- ἴθυϊης 
η ἢ 6886 {1160 τογὰ υϑοᾶ ἰΒ περὶ, ἃ8 ἴῃ Βοια. 
γῇ. ὃ; 1 Ρεοι, 111, 18; 1 70ο. 1ἰ. ὁ : ὧν. 10; περὶ 
ἁμαπτίας οΥ ἁμαρτιῶν.--- αἱ νι δὺ οΘοημποοίοι 88 
1π|8 ψῖι ἢ (6 ἀοοίνῖηθ οὗἩ γοβυγγθοίϊο ἢ Μαοὶι 
ΘΥ̓́ΟΥΥ ΔΥ͂. ΟἸγὶϑι᾽8 ἀθδί ἢ σουϊὰ ποῖ αῦο δυα θὰ 
(0 οχρίδῖο βίῃ μβεαὰ 86 σϑυηδίῃηϑα ὑπάθσ 6 ῬΡΟΥΟΣ 
οὗ ἀθαίμβ. ἴπ ὀγὰον ἴο Ῥσονυθ ἰμδὶ Ηο ἀἱοά ποί ἴῸΓ 
ΗΪ8 ον βίηβ, Ὀαὶ ἴῸΓ (ΠῸ δἰ ἢ8 οἵ οἰ 6 γβ, δῃὰ ἰο ἀθ- 
τιοηδίγαίθ (18 ΔΌΪΠ ἐν δπὰ σὶ σῃῦ ἰ0 σομ οὶ Ρδ γα 
δηα Ὀ]οΒϑού 688 88 ἰδοὸ [οτὰ οἵ ᾿ἰἴ6, ἴθ νν 88 ἢ 66685- 
ΒΆΓΡΥ ἴοτ Ηΐπι ἰο Υἶ860 αραῖϊθ. ἢ οποθιδουσὰ δίοῃθ- 
τοῦ ἰ8 βοουγοα Ὀγ ΗΒ ἀθδί, γοὶ υἱ ]ι θουβηθη8 
οοπιθ8 ἰνουρὰ ΗΪ5 γοβυγγοοίίοι (οι. Υ. 26). 
Τὸ ἀΘῺΥ ὨὶΒ τοβυγγθοίίοη, ὑπογοΐοσθ, 18 (9 δπηυὶ 
8.130 1} οἴοδον οὗ Ηΐδ ββογιθσο, δῃὰ νι (ἷ8 4]]} 
ΒοΡΘ οὗ ρδγάοῃ ἰπγουσὰ Ηἰπι. Απὰ ἐδ ἕαία] 
οσίθηί ίο ψ]}υιῖο ἔμ ἀ6π18) οὗὨ δὴν ἔδοὺ τηυϑὲ ΘΑΥΣΥ͂ 
18, Βῃουϊὰ Ὀ6 δ οι 88 ἃ ρμαᾶτὶ οὗ ἰῃ9 δυρυμποηί 
ἴῃ 18 ἀεἔεῃς6]}7.---οοοτδίπρ, ἴο ἴ86 δροσὶρ- 
ἴυσθ8:-- Ηἰὸ Βογὸ ἱπιπαίθ8 ἐμ δὶ ΟΠ γ δι᾽ 8 θαι} ΤῸΣ 
ΟἿΣ Β1η8 ΜλὴῈ 80 ζ] δ] οηΐ οὗ π6 αἰνίηο σουπδοὶ 
Τογοίοϊὰ 'π ἰ86 Ο]ὰ Τοϑίαμηοηΐ ϑοτὶρίυτοθ. ΤῊΘ 
86 οὗ ἐπΠ6 Ρὶυτα] Ροΐπίβ ἰο ἰπ 6 Ἰοης 1π6 οὗ νὶ(- 
ὯΘΒΒ68 6 ἢ ΤΠ ὑπρου 86 νοτίου ῬΟΡ(ΪΟῊ 8 
οὗ 0 ϑδογροά χϑοογὰ (οοπιρ. Μαίί. χχνὶ. δ4; 
Ζαἶκο χχὶν. 382). “9 τευϑί κϑὸρ ἴῃ υἱοῦ {86 
ΤΩΔΏΒΘΥ ἴῃ ἩΒΙΟὮ {80 οΔ]}ἰπρ οὗ 6 Μ οββὶ δὰ 88 
τοβαγάθα. [ὑ ννγῶ8 ὁ50 ἰοαΓὰΒβ νν 1 οἷν {Π6 ΘΗ ΓΟ 
ἀφνοϊοριμθηὶ οὗὨ (6 (ΠΘΟΟΥΔΟΥ 88 σοη 0 8}}Ὁ 
τοπάϊη, δηὰ νι ΐσοΒ ὑἱμπογοίογο αἷς Ὀ6 ζουπά ἰῃ- 
ἀϊοαιοὰ ἴῃ γασῖουδ γᾶ γΥγ8. ΤῊΘ ἈρΟϑβ.168 4ο ποί ἀ15- 
τἰη συ ΐθὰ Ὀοΐνθοη ἐδ 1464] δοὰ {6 ᾿ἰοΥὶ τ ΐου- 
666, π5 {Π18. τλν88 Ὠοὐὺ 86 ΔΥ οἵ πο Ηο]γ ϑρὶνγίί, 
δυΐ ΟὨΪΥ οὗὨ 3εϊοητῆσ ἰηγαδιϊ σαῖοη." ΝΈΑΛΝΡΕΒ. 
188] πεγθ απ ουθίθ ἢν μα ἴῃ τοὶ, μοὶ β᾽ ΡΥ 
Β0}) ργυμμθοΐοΒ ἃ8. 188. 111... Ὀυΐ 4180 βυ οὶ ἐγ ρδ8 
88 (56 ΟΠ ον Κ8 δη (δ 9 Ρδβοῖηὶ Ἰαπιῦ. (ΟΟπιρ. τ. 
7). ΠΝ] Ρτγοιθϑίθα Ὀθοῖοτϑ Εϑϑίβ Βδὺ πὶ ΡΓΘΒΟΝ- 
ἴῃς ἴῃ6 ἀοβροὶ Β9 μὰ βαϊὰ, “"“βΒοῦΘ οἴμϑν ἰδίῃ 
πᾶ (Βο86 ΜΕ ϊοῖ ΜΙ 0868 Δηα (86 ργορδοίδ ᾿ιδὰ βδϊα, 
ΒΒοιι ἃ σοπηὸ ἰδὲ ΟἰΥὶϑὺ βου] κβυδοσ, δπὰ {δαὶ 
Ηδς βδουϊὰ Ὀ6 πο γι ὑμδί δῃου]ὰ γἶδθ ἔγοιχ ἐμ 6 
ἀφαά, δηὰ ββουϊὰ βον ᾿ἰχῦ υπΐο (116 Ρ600]9 διὰ 
ἰο 1:6 αφηι1108. Απὰ Βο δϑϑυγοὰ ἰδ Ἐοπιδὴϑ 
ἐδαῖ ἷβ κο8Ρ6] νὰ “" τἱιποδδοαὰ ἰο ὉΥ {μ6 1δὺν 
δῃἃ {86 ργορδοίβ." Τὺ νι }}} Ὀθ Βθϑὴ {μδὲ 1868 
ἀοοιγὶμο οὗἩ δἰοποιηθῃΐ [ῸΣ βίῃ ὉΥ ἰδ ἀθαί οὗἁ 
Ογῖϑὺ ρεγυδάθβ [86 δπέϊγο οτὰ οὗ αοὰ. Ηδησο 
ποί ἰο Ὀο]ΐονο ἰὼ ἰὺ 88 ἀθοϊαγοὰ Ὀγ ουὖῦ [οτὰ ἰο 
ἱπαϊσαίθ “ΤΟΥ δῃᾷ βίον πῃοϑβ οὗὁἨ Ἀδαγί " (ἴυϊκο 
χχῖν. 20, 27)].--ὠὀαἀἩὀπᾶ ἴΒαὶ ΒΘ νγδβ Ὀτιτὶο ἃ, --- 
[Τιῖ8 18. δὴ ἱπιρογίδοι ἵδοὶ, ὈοΪἢ 65. ἱπαϊολιὶης 
ιἰἰο υπαἀουθιοα ἐγ οὗὅἨ Ηἰδ Βανίῃρ αἰδὰ, δπᾶὰ 88 
{Π|ὸ ΠΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ δηϊεοραθηὶ ἰ9 (80 τοϑυγγθοίζοη. 
Ιη δηἰογίηρ (ἢ 6 στανθ οὔὐν ᾿οτὰ δυὲὶ δΒηϊθη θα (Ὠ6 
ΘΟΌγ86 ΔΡΡοϊηϊθά [ὉΓ Δ]ῖ δ κί, βηὰ ἰὲ 88 {π6 
πδίατγαϊ [Ὁ] 6] πο πὶ οἵ ΗΒ Θαγί ΒΥ σάτοοσ, ΤῈ6 
ἴαοί, (ΠΟΤΟΙΌΓΣΘ, ΡΓΟΡΘΟΥΪΥ ἴότΒ ἃ ἀἰδιϊποὶ δγίῖο}90 
ἵπ ουν ογοο].- -οα’ᾷἷορρ᾽υοᾶ ἴμδὲ ΒΘ Βαι Ὀ66} τὶ βοἃ 

οἱ ἴδο τπϊτᾶ ἅἄδν,--ἐγύγερται. Τδδ γεῖ- 
ἴοοἱ Ἰηαϊοαίθβ [δἰ 186 ἴδοὶ 8 ποί ἃ ὑγδῃβίοπί οὁ09 
ἸκΚοὸ μὲ οἵἩ ἀγίηῃς δηὰ Ὀοὶπς Ὀυτγὶοα, ----ταδτκο (δ 6 
σοπιϊιδίῖοι οὗ (μ0 Βίδιο ᾿υϑὲ Ὀοχυπ, ΟΥ̓ οἵ ἰΐϑ 
σΟὨϑΘα θη 668--- 88 Ὀ66ὴ γαϊβοὰ δηάὰ ἰδ δὶ ἷτε."-- 
δοοοτεάᾶϊῃε ἴο 89 δοτίρτατθα :-- Τὸ 6 δι ΠΠΟῸΥ 
Βογο γοίογ γοα (0 ὈΘΔΥΒ ΓΙ ΠΔΡΙΥ οἢ {86 ζδοὶ οἵ ΗΪε 
μονΐηρς σίϑθη (σορ. ΡΒ. χυΐὶ. 10; Αοίδ σχὶϊὶ. δὲ 
ΒΕ. ; 88. 1}. 8-10 8.}, ἱποϊυάΐπρ 4150 186 {ἴπ|ὸ οἵ 
ΗΪ8 τἱ δίῃ ὙΒ}] ἢ 18 πἰπίοά αἱ ἴῃ {πὸ γρο οἵἨ 70- 
58} (σοΡ. Μαίξ. χὶ!. 40; χυὶ. 4ἅ. Βιυὶ (δὶ 
ΑΥΡΘ, 88 ν᾿ 6}1 858 (ῃ 9 ῬΓΟΡΙΊΘΟΥ ἴῃ 168. 11}. 9, δ᾽΄οπϑ 
8.180 οὗ 8 γοΐδσθῃσο ἰὸ (6 Ὀυγία]; αὶ {86 τορείϊ- 
(ἰοῦ οὗ ὅτε Ὀοΐοτο ἐγήγερται ἴοτπιΒ 88 οὗ" 
ὁ)ϑοιίοι ἰο (πἰ8 Γοίδσθποθ. Βββί 68, 1 15. ΟὨ]Υ (δ9 
ὑνγὸ Θββϑῃία) ἔδοίουϑ ἰὴ 89 νοῦ οὗ γοάἀοιμρι οι, 
υἱζι Σ (80 ἀουὶῃ δὰ ἰμὸ σοβαγγθοίζοι οὐὗὁὨ ΟἸ γί δὶ 
(αὶ δτὸ βυβίδὶ ποὰ ὉΡροὰ ϑογὶρίυγο ἰδβιϊ πο ηγ. 
80 Μεγον Εά. 1}. [Βα ΒΟΥ οδμπ 1818 Ὀ6, τδοπ 
Ῥοῖον τοΐογγοα ἰπ ἷ8 βρϑϑοὶι δ Ῥεηΐθοοιι ίο 188 
ἀεοϊαγαιίου οὗ θανία, “1 Βοὰ Μ|}} μοὶ ἸδαΥο ΠΥ 
ΒΟ] ἰπ 1)6}} ποῖ πον 1} ἰοὺ δυδον (Ἰης Ηοὶγ 
Οπο ἰο 860 δογΓαρί 0Ώ,᾽" 88 8 ΡΥΟΡΏΕΟΥ οἱ ΟἸ γίδι᾿ 5 
Ὀαγὶα] δηὰ ΤΟΒΌΓΓ οι] Ομ] 

Υκμϑ. ὃ- 1. Απὰ τδδ8ῖ Βο νυϑδ δβθϑὴ οὗ 06- 
ΡΒδ85,--δὸ ὅτε, ἐλαί, Βονγβ {δὶ ἴῃ κγαπιπιδιὶ- 
68] δἰσυοίαυτο ἐμ 6 ἀδροηάδηοσο οἵ {16 οἴαυϑο8 Ὁρου 
παρέδωκα, γνοτ. 8, 18 5ι}}} τηδϊ ἰδ πο ; τ 8116 (86 
ἡηἀεροπάομῃίϊ βἰδιθιμθηίβ Ὀομίη δ 186 ποχί υοσβ. 
Ετοιὰ 18, ἈΟΎΘΥΟΥ, ἰὺ ἀοο8 ποί ζοϊ,ον (δι [9 
μὰ ἀοϊγογοὰ ἰο {ποῖ ΠΠΟΓΟΙΥ ὑπαὶ τ] ἢ 18. ἀ8- 
Βογίρά ἴῃ γον. ὅ. Ηο υπαουδιοαϊγ ἰ8 ΠΟΘ ΓΘ Τϑολ- 
Ρἰἰυἱαί πη ς {π 6 τ οἷο (ΘΒ πο Υ ἰῃ Ῥγοοῦ οὗ ΟἸ σὶϑὶ 8 
ΤοΒυγγοοίίοη, 88 6 δὰ οὔθ κίνϑη ἰΐ (ὁ ΠΩ. 
Τὴιαὶ 86 18. ΣΟ] ον ης [86 ΘΕ γοποϊοσίοδὶ οὐ οΓ οἵ 
1109 ονὐἱάβθῃσο, ἰ8 Οἶθδν ἔγοτι (Β6 ι.80 οὗ 106 ἀσβῃῖ!ο 
δάνονῦδ οὗ βεαι6ηοο, ““ἰΒ 6 ῃ,᾽" 5 δίζεῦ {πδι,᾽" “1Δϑὶ 
οἵ 81}. --τ! θ ρρϑδγδῃοο οὗ ἰἰὸ γίβϑη ΔΎΟ ἴ0 
Ῥοιοσ, γοσογάρα 11 χχὶν. 84,18 τηοπϊοιοα ἤχει, 
Ὡού “Ὀοσαυδθ {86 ϑυϊδουγ οὗ Ῥοίοσ νδδ ἰδὲ 
οἰϊοἴοθί, δ Ὀοϊωᾳς ἰμ6 ῥτγῖίποθ οὗ ἰδ δροβίϊεβ " 
(Εδβιΐα8), Ὀυὶ ἐμ δοσογάδμποθ ψῖῖ {86 Βἰδίονῖοαὶ 
ΟΥ̓ΘΥ ΟΥὗἁὨ ΘΟΟΌΣΥΘΠΟΘΒ, ΡΑΒΒΊ ΟΥ̓́ΣΣ, μον 6τ ον, [80 
Ἰηδη ἰδίαι θη ῬΓΘΥΪΟΊΒΙΥ τδὰθ οὗ Ηϊπιβοῖ ἰὸ 
ΜΡ Μαράδίθπθ (9 χχ. 147). “Με 
Μαράδ!οπο νγ88, ἱπά θὰ, ἃ νυ ὶῖ 688 ἰο [86 Ὀτοίῃγοα, 
θα οἱ ἰο (Π6 Ρ6Ο0Ρ]6 δὲ Ἰδγρο,"---’. Ε. ΒΕδϑεε; 
[πὰ το Βαγνθ οἰϊθὰ ΒΟῸΣ ἰδδι ΟΥ̓ που]ά, πὶ 
᾿αὐϊἰτἀ68, αἱ ἰθὺ Ῥογὶοά, δυθ ἰοπαρὰ (ὁ οδ]Ϊ 
οὐ 8 ΒηΘΟΥ, Γϑίπου ὑμδη δι γί μοα δε] 1617].-- 
8 6π οὗ ἴδο ἴννοϊνο :--- Το 18. τῖδβ [8.6 ΘΟΠΊΠΙΟΒ 
ἀφεϊ σααίίοαυ οὗ (λ}0 ΒΙ)81}16Ρ οἷγοὶθ οὐἨὨἁ ὠἊαἱβοῖ 68, 
δι μβουφὶιι ἰΐ ττῶδ ποὶ (θη σοπιρ]οὲδ [5 ἐσεῖσε Ὀαηξ 
ἃ Ὠδπι0, πού οὗ υπό, Ὀὰὶ οὗἉ οἴἶες᾽")7]; δηὰ (119 

τοδἰοβίδιϊον ἢ θγ δυάδα ἰοὸ (υκο χχῖν. 86 ἢ. ; 
Ζόβη χσ. 19 8.) 18. ποῖ ἴο θ6 οοίοαμ δα νι {λδὶ 
μοῦ Το] ον οα οἰμχὶ ἀαγβ δἷϊεν (908 σχ. 26). 
ΤὨοΙΙ68 8180 88 ποΐ Ῥγοδοῃῆί. 700 δροϑβί!68 δἢ- 
ῬΘΆΡ 8'80 6 γ0 Δἃ8 ΜΝ Ϊ|π68868 οὗ (Π6 ΤΟΒΌΓΤΕΟΙΪΟΙ 
οΥἹἨ ΟΒγὶβὶ (Αςἰδὶϊ. 28; ἰ11. 1δ; χ. 40 Ε΄. ; χίὶ!. 81). 
ΒΥ ὥφϑη, ταὐϑ δέεῆ, ἯΘ 816 ἴ0 Ὁπάετγείδιὰ 8 
106 Γ8] ροσσοριϊο ὈΥ {86 δοῃβθδβ, δῃηὰ ποῖ ἃ Υἱείοῃ. 
Αἴτοσ ᾿πδῖ, Βὸ ν᾿ᾶβ δϑϑὲι οὗ δρονο ὅν δυῃ- 
ἃιϑοᾶ Ὀσοῖθσθη αἴ ΟοὔΟοΘ :-- Τὸ το δ ϊ Γοϑἰδεῖοι 
μοτο βροίκϑθῃ οὗἩ 18 ΠΟΉΒΟΣΘ 686 χοοογαθὰ; ἰδ 
Μαείι. χχυὶ!. 16 πιρηίΐοη ἰβ τωϑὰθ ΟὨΪῪ οὗ “189 
οἰ ουθῃ." Τῃ6 ΟΧρσϑββίου “δὲ ὁῃϑθ᾽" ἐτ  } 1685 παι 
189 “ΠΠΟΓΘ ἐἢδη ὅνο πυπᾶγοα᾽ βεαν Ηΐπ, ποΐ ξοΡ- 
ΔΥδίογ, θυΐ δ᾽ιοχοίμοτ; δηὰ {818 ῬγοῦϑΥ ἰοοκ 
Ῥΐδαρο δ ἃ {8 ὙΠ ΘᾺ ΠυΣΩΘΓΟῺῸΒ Δ] 1 εδῃ ἀἰδοῖρ 66 
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ὍΘΙ 5{}}} δἱ σ᾽ συβδίοῃ, δὰ ἐμβογοίοτο Ὀοίοσο ἢ 6 
ἱοσταϊ πδίϊοῦ οὗ ἰδλ0 οϑίϊνὶ βοαδοῦ. Τ7|}.ὸ ἔδοί (πδὶ 
δῦουϊ {πμὸ ἰΐτηο οὗ Ῥοπίθοοθι ΟἹ]Υ̓ δΌοιί ὁπ6 διη- 
ἀγοὰ διὰ ἱποηὶν ἀἰβοὶ ρὶ98 ἃἂσγθ βροϊζϑῃ οὗ, ἀ0698 ποὶ 
τ] ῖθ ἢ 0818 Βυρροδιίίοη. [ΗοΡΟΒ 8808, 
“ΤῈ15 ΤΩ ΔΩ͂ ΒΕ ΔΙΙΟΙ ΠΊΔῪ δ Υ6 ἐδίκοη 8606 ὁη 116 
οοσαβοη ὙΔΠ6Ὼ ΟΠ γὶϑί τηϑὶ Ηΐδ ἀἰβοὶ 168 ἐπ (8]}- 
ε6. Βείοτο Ηἰ8 ἀθαὶὴ Ηο ἰοϊὰ ποιὰ, Αον 1 
δὴ σίδϑη δρδίη, 1 ν1}} σο Ὀοΐοσϑ γουῦ ἰηἰο Θ4}11]66,᾿ 
λίειι. χχυὶ. 82, ἘδεὶῪ ἴῃ ἰμὸ τογπΐηκς οὗ Ηἰπ 
Τοϑυγγθοίίου, Ηθ τοὶ ἰδ ὙΟΠΘΣ ὙΠῸ δὰ ὈΘ6ΟΩ 
δὶ Ηἰδ ἰοῦ, δηὰ βαϊὰ ἰο ἰβϑι, ““ Βο ποὶ αἵγαϊά -: 
ξο (611 ἸῺ Ὀτοίθγοη, ἰδ δὶ {Π6Ὺ κοὸ ἰῃίο 68]1166, 
διὰ {μι 6τ0 8}18}} (ΠΥ 8660 Σῃ6,᾿᾽ Μαιΐ. χχυἹὶ. 10; 
δηὰ Δοοογαϊη σιν ἰπ τὸσ. 16 ἰὶ 8 βδϊἀ, “ΤΉ θη 
6 οἰουθὴ ψγϑηῦ ΔΌΔΥ ἱπίο (18}1166, ἱπὶο 8, τπουη- 
ἰδ θοῦ 9688 δ ἀρροϊπιοὰ {μ6πὶ.᾽ “ΤὨῖΐθ, 
ἰδβεγείοτο, "8 ἃ ΤΌΣ} Δρροϊηϊοὰ τηθοίης, 
διὰ ἀου 1685 τηδὰθ ΠΟΤ 88 ΟΧ( ΘΙ Υ 6} 88 Ρο08- 
81.010 ἐο Ηΐ8 ζ0]] ΟΝ ΟΓΒ; δηὰ ἰΐ 18 Ῥγοῦβο]θ, {μ6Γ6- 
ἴογα, ἐμαὶ (616 88 ἃ ΘΟὨΘΟΌΓΒΟ οὗὨ αἰΪ τῶδο δοιὰ 
θοπιθ, πο ΟὨΪΥ͂ ἔσοτλ Φοτιιβδαίθι, Ὀυὺ ἤγοτα [89 
δυγγ οι ἀΐῃρ' ΘΟ ΠΙΓΥ͂, δηὰ ἤγοτα 6 6}}}9006θ.ἁὈ ΤἈουρΡὮ 
ἰοϊεμαοα δρϑοΐδ!ν ἴον (80 οἰθυθῃ, ἰὰ 18 Ῥγοῦ Ὁ] 
ἐιδὲ 4}} διἱεη θὰ πῆο Κπονν οἵ (86 τηθοίίρ, δά 
6ου] ἃ ΡοΒδΙΌΪΥ γοδοῖ ἐπ ἀρροϊπίοὰ ραοσ. 80 
που]ὰ 1} Ὀ6 δὐδοπὶ οἱ δυο Δἢ οοσδδίοῃ 
--ΕΛΌὝοΡαἙ].--οὐὗ ὙποῖΣ ἴΠ6 βιθαῖθσ ρασῖ τϑ- 
τολὶτι ὉΠΙῚῚ] πΟΥν,---Τ}8 ἰΒ δἀἀφὰ (ο δον (δδὶ 
ἃ ἰΆΓὸ πιο ν οὗ ἩΪΠΓΠ6ΒΒ6Β οὗ ἐμ Σου θοί 0 
οοαϊὰ 611}} Ὅθ ο4]1οὰ ὑροῦ ἴοὸ ὑμοὶσ ὑθϑιϊ πον. 
[πὰ ποτὸ γὙὸ ᾶῦϑ 8 τηοδβὺ βίυ κί ηρ ῥγοοῦ οὗ (ῃ6 
Ταοὶ Ὀείοσο υ8β. Ηδα {πο χοβυνσϑοίϊΐοι οὗ ΟἸ γί δὲ 
ὈΘΘΩ ΟὨΪΥ ἃ βοίϊοῃ, “80 ΙΩΔΩΥ [Δ]80 μοαγίϑ δηὰ 
ἰοδχυιθ8 ποιὰ ὩθνῸΡ μαγο δοϊϑαὰ ἰῃ οοποοσὶ ; ΠΟΡ 
01] ἃ ΠΟΥ͂ 8}1 δύο Κορί ἃ βοοχοί, τ ΒΊΟὮἢ ΣΘΔΟΥΒΘ, 
ἱπίεγεβί, δπὰ ρϑυμδρα οὔΐϊθῃ ἰογίιγο, ταἰσιξ ὑτρθ 
μοι ἴο ἀΐνυ]κζθ--- ΟΡ ΟῚ δὲ ἔμοσο δὰ ὈθΘῃ 
ΟὯΘ ἐὑγδὶῖοῦ Διο (6 ὑνεῖνο: ΦΟῺ δΒοσοιπὶ οὗ 
ἩΊΟΝ, δὰ μον Ὀθθη οομδαίουδ οὗ 8 ἔγαυά, ἃ 
ξοθοΣΑὶ βυβρίοϊοι οὗ οδοῖβ οἰ γ᾽ Β ΒΘΟΓΘΟΥ πιυβὶ 
μαννα ΔγΪβθ ἢ. ΒΟΡΡΕΙΟΟΒ].---Μένειν, 88 ἰὼ ΦοΒὴ 
χχὶ. 22; ῬΆ1]]. 1, 20).---Οτξ φοσὴθ ὅσο ἐδ] 16} 
86166Ρ.--[Τ8ο βυνοοῦ Ἰδῆρυδβθο οὗ ἴΠ6 βκοβραὶ ἴὉΓ 
οχργοδβίηρ ἰδ6 παίυτο οὗ {6 Ὀθ᾽ τον Β ἀθδί--- 
ἰγδηθίοσσηϊηβ ἰ(Β ΥὙΟΥῪ ἸΟΥΓΟΙΒ ἰπίο δἰἰγασιϊ 8. 
1 ὀδΥτ 8 ἴῃ ἰ(8617 4180 {π6 ᾿τ Ρ] σαί! 0ῃ οὗ δὴ δἵϊου- 
ΔῊ ΔΙΚΘΏΙΠΙ, δὰ ΒοΏ69 ἰ5 (ἢ 9 ΟὨΪΥ ἴθι ἐμαί οου]ὰ 
ὈῈ υϑοά δὴ Βροδιεῖης οὗ ἀδθαὶ ἰὰ 4 αἀἰδοοῦγβο 
ΟΌ [89 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ 0].---Αὐτοσ ᾿μαὶ ἢΘ ν᾽ 88 Ββθθ 
οὗ 3:98 :;--- ΤῊ 18 δ Ὲ 1 οβιαιίοη, τ 168 Βα ρροποα 
10 8 βἰπρὶθ ᾿παϊν᾽ πι8], ἰθ α'8δὸ δ᾽]υάοα ἰο οὨΪΥ 
Βοτο. ΤὨ18 Φαθεβ 18 ὑπαάουδίοαϊγ 186 ὉτοΙδοΣ 
οὗ οὖὐΥ 1οτὰ τηϑηῃἰϊοηοά ΘΔ]. 1ΐ. θ, 88 δος (86 
ΦῬ1 αν οὗἩ 9 ΘΌΓΟΙ ;; δ ἰθ 4180 ἱπίγοἀποοα 
ἦῃ Αοἰβ χυ, 18; χχὶ. 18 88 ἃ Βρ6618}}} ἱτηρογίδηϊ 
Ῥοσδοῦωξο, ὁ50 οὗὨ “186 Ὀγϑίμσθῃ οὗἉ {1Ἰιὸ ἵογὰ,᾽ 
ἦχ. δ. [τ νῶϑ {Π18 τωδηϊζοϑίαιΐοη οὗ {89 γτίϑος 
Βανυίουῦ ἱμπαὶΐ ὑσονθὰ ἱπάροὰ ἴογ δίῃ δηὰ ἢΐβ 
Ὀνοίγ θη 86 ἰυτηϊηρ- ΡοΪηί οὗὨἉ {ποἷτν ᾿ἶνϑβ, 8δο ἰδμδὶ 
ΠΟΥ δἰ ὁμδ6 Ὀδοδπηα ΗἱΒ ἀοοϊἀ θὰ 90] ὁ 8 (Αοἰβ 
). 14). Αοοογαϊος ἰο ἰμ6 Ἰομοπὰ ἴῃ “89 ροδροὶ 
οὔ ἰδ. Ηεῦγονβ,᾽ οἱίρα ὈγΥ Φογοῖηθ, Φδιποβ τγ88 
Βοποσοα Ὀεοΐοτο 8}1} οἴεσβ ψὶ( ἢ ἃ τρδηἰ δαὶ οἢ 
οἵ Ονἰδί, Τἢ18 Βίουυ 18 ἃ ργοάιοὶ οὗἨ ("9 ον 8 
(ΘΟ ἀΘΠΟΥ ἰο ΠοΓο- ὙΟΥΒὮΡ.--- 9 ὍΥ 811 τἴ86 
ΘΙΡΡΟΩΔΙ168.--- [δι ἢ 88 (Π6 ὑτνγοῖνο δδτο ὈΘΟῊ 
ΔΙτΈΔαΥ τοθοϊϊοποά, {80 αἱδροδίξίου ἩΣΓ ΤΩΔΏΥ 
(ΟἾγυ8., Οα]νὶη, δα οἰ ογ8) ἰδ τὸ ἰδ κ {8686 
ὍΟΣΩΒ ἴῃ ἃ ΠΙΟΙΘ ΘΟΙΩΡΥΘΕΘΩΒΙΥΘ 8686, 80 88 ἴ0 

ἰποϊυάθ 2 8πι68 δ͵8ο, δηὰ οἵμὸῦ δὐϑ- 1 68868 οὗ 
180 119 οὗ Φ6διι. 
τηδηϊοϑιϑίΐοη οσουγγοὰ ἱπηπιθα δῖος Υ ὈθίΌΣΤΘ {86 
ΔΒΟΘΏΒΙΟΙ. 
οὗ (μὲ ζχοί ἰο οσοπίτδαϊοῦ [10 δυρροϑίιἰοη. 
ψΟγαὰ 481} ΙΩΔΥῪ Ὀθ υδβρὰ ἰο ἱπάϊοαίο {διε 
ῬΘΑσϑμο9 Μὸὺ8 ἰ0 {6 δροβϑί] 68 60]] 6  ἸΥ̓ΘΙΥ ; δηὰ 
(ἷ5, ἔγοτῃ 118 ροβι( ὁ, 15 .}}9 πηοϑὲ δία γ8] ὀχ ἰδῃ- 
αἰΐϊοι. 
Φαῖμθβ βορδδαίοϑιυ, δηὰ ἰῃθῃ ἰὸ 8}1} μ:ὸ δροβί]θβ, 
ἱποϊυάϊηρ Ψ8πι58.. [{ (0 2668 ἰπίθθαθα Ὑ͵8ὲ8 
ὥδπιοβ οὗ Τογυβδίοηι; δηὰ ἢ {πὶ 968 ΟΓΘ 8, 
ἀπ οσγοηῖ ροσδοὴ ἔσοια Φδπι68 ἔμ6 βοὴ οὗ ΑἸρδϑὺβ 
(8 ἀϊδρυϊθὰ ροΐπι), ἔμ {868 ἔΟΥΤΔΟΡ ᾿π  οΥΡΥ οι δι οπ 
ΒΒου]ὰ Ὅο ῥτοΐοσγοὰ. ΕῸΥ δἰ 9 δροϑίϊθ᾽ ΒΗΒΎΘΙΒ 
ἰο “186 ἐπνοῖνο,᾽ δπαὰ ἱζ Φδ68 οὗ Φεγυβαί θη 88 
ποῖ ἐδθ βοὴ οὗἩ ΑἹἱρῆουβ, Β6 γὰ8 μοί ομῈ οἵ [89 
ἔποῖγο. ᾿"ἢ 
οἰγουτηδίδποο ᾿μδὶ Ῥαὺὶ ν88 16 ἰο δάάιισο ἰμ8686 
ὙΓΪΓ ΠΟ 8868 ΤΣ {86 ΔρΡΡθδσαποο οὗ ΟἸ γὶβὺ δου [ἢ9 
ΓΒ σοι οῃ. 
ἀουδὲ τ89 χϑηυΐπθηθϑδ οὗ ἴΠ:6 ἰθβί ᾿τηοἢ68 οὗ (890 
Ενδηκο θίβ οα (818 ροϊπί, διὰ ἰο δββυτμηθ ἴῃ {μ:686 
ἃ τοΥϊδῖο ο᾽θιμοπί, ἢ6 8 ΒΘΓΘ ΘΕ ΓΟ ἀςθαττοὰ 
ἔγοϊῃ 80 ἀοΐπᾷ; δβίῃσθ ΠΟΌΟΟΥ ου ον λα ἀουθίοα, ΟΥ 

10 19 αὶ ᾳυοβιίοι ἡ ΒΘ ΠΡ ἐ}}}8 

ΤΊοΓΟ ἰ8 ποίας 'ὰ {Π|0ὺ ΠΔΡΥΔΟΪΥΘΘ 
“ΤῈ 
6 8Ρ- 

ΟΥ {μ}9 τη οϑηϊης ΤΥ Ὁο6, Ηρ Δρρεοδγοὰ ἴο 

Ηοραβ) “1 ν͵δὰβ ἃ χουν! ἀθῃίΐα] 

ΒΒουϊὰ ΔΩ οὯθ Ὀ6 ἱποϊηοὰ ἰο 

Μ1}} ἀουδὲ ἴδ χοηυϊμδηθδα οὗ (818 Θρ βί16, δὰ 
Ῥβὺ] 15 ΒΟΥ βροακίῃρ οὗ πἰδίοσὶ αὶ ἔδοίβ (σου ρῃ- 
οαἱ. Ασδογαϊη ΚΙ Υ, ὙδΘ ΙΙΔῪ ΒΔΥ ὑπαὶ [6 ΣΘΒΌΓ- 
τοσίΐοῃ οὗ ΟὨσὶθὶ 18 8 ἴδοί 88 ψ}} δι(οϑί θα 88 8ΏΥ͂ 
ἴμ μο ρββί, ἩΠιδουὶ 1 {πόγο νου θ6 8 δὴ ἴῃ 
Βἰδίοῦσυ ὑῃδ)]οὰ ; εἰποθ [86 ΓΘΒΌΤΣΤΘΟΙΟῺ 18 6886 }- 
ΕἸ4}}1}0 Ῥγοβυρροβθὰ ἴῃ 1Π8 ὙΘΥῪ οσίδίθποθ οὗ (ἢ 9 
ΟΒΌΓΟΙΝ 88 Ὀ01}0 ἃΡ ὉΥ ἰμ6 ΑΡοβι]6." ΝΕΑΝΡΕΒ. 

γε88. 8-ἰ0. Ηθ Β6ΥΘ πη θη 1008 ᾿ἱτηΒο] ἢ 88 {10 
Ἰδὲ δροβίοἱϊο τυ ὶίηθδβ οὗ 86 σϑβυσσθοίΐου. [π 
οὯθ τοβρϑοὶΐ, ἱπαἀοοὰ, })}ο δβίοοα δἰΐοσ ([ν6 οἴ ΠΟΘ ; 

υὶ ἰπ τοβροθοί οὗ ἰμδὺ τι Ί ἢ 6 παὰ ψτουρμὶ ὈΥ 
86 Ροότον οὗ αἰνίηθ γϑδο, ἢθ δὰ Ὀδοοῦλα αἷδ8- 
εἰηφυϊθδοὰ δθονο ᾿Π τὰ 8]}.---Ξθᾶᾶϊ 16δὲ οὗ 41],-- 

πάντων, οΓ αἰ, ἰδ ποὺ ἰοὸ Ὀ6 Δ ΚΟ 88 ΠΟΌ(ΟΡ 

(48 ἀο ίιο, [Ηοᾶ φρο, ΑἸΐζοτὰ, νἈὸ (86 [Π6 Ῥ80]9 
ῬὮΓΑΒΘ ΒΕΙΘ 88 8Δὴ δυοσὺ οὗ ογάοσ, τ ὶπαϊηρ ἊΡ 
1.6 ὑγ 016 Βο1 68], Ὀὰϊ 88 Τα Βο.} 16, δπὰ 18 ἰ0 
6 τοΐογγοὰ ἴῃ δοδοοσάβδβπος ν 11} 116 σοπίοχὶ (0 [86 
ΔΡροβί]οβ.---δὃὼδ ἐῖ σοι ΟΥ̓ 1Π6 ΠῚ ΠΙΘΙΥ ὈΟΣΏ, 
--ὠσπερεὶ ντοροίοδ ΤῸΣ ἰμ6 δαὶ οὗ πιο γίης 
(86 βίγοης δηὰ γϑιιϑυκ8Ὁ]6 οχ ργθββίοι ἡ ΙΒ [0]- 
Ἰονβ. Τὸ τῷ ἰβ ποίίμοσ (0 Ὀ6 Δ ΚΘ [ἴῸΓ τωκεετιενί, 
βἷῃοο ἰμΐβ ΤΌΣΩ ΠῸ ΨΏΘΤΘ ΟΘΟΌΓΒ ἢ {Π6 ΝΟ Τθ8- 
ἰαπιοηΐ, ποὶ θύϑῃ ' 1 ΤΊ ΟΒΒ. ἶν. 6: ποῖον ἰβ 1ὶ 

εαυϊναϊοπὺ (ὁ (86 ἱπαοῆπίίο δυίϊοῖο; Ὀαΐ ἰΐ 18 
Ποσο δρβδίϊο, ἐλο, δὰ ὉΥῪ 1ΐ Ῥδὺὶ] ἀεβίρηδιίθϑ 
᾿υπι86 1 88 Ῥγϑδιη ΘΠ ΕΥ 16 ὉΠ ΤΟΣ ἈΥ͂ 006 ΒΠΊΟῚ 
81} (86 τοβί, [180 ΟὨἿΥ δοτγίίοι ἴῃ τμ6 Ψ80}0 
ΘΟΙΏΡΔηΥ--ἰΒ6 ὁη0 Ὑ086 γοϊδιΐοπ ἴο 186 τοδί ἷῃ 
Ροΐπὶ οἵ νου Δ μ6 88 ΜγᾺἃ8 88 πδὶ οὗἨ 10 ἱτηπιδι 9 
δια ἀοἴογιμοα ο}]ὰ ἴο 186 τεβὶ οὗ ἰδ 18 }}}}γ.᾽ 
Α,ΕΟΒΡ]. Τ8ὸ ροϊαΐ οὗ δοτορδσΐξοι 18 ποῖ ἱπ [88 
πιαϊΐον οὗ ἃ βυϊϊ80]9 οἀυσαίίοι, Βα 0 ἢ} 88 Μ)ὼ8 ἔωΓ- 
ΐἰβμοά ἰο (80 Οὐ δροβίϊοβ ὉῚ 8 ἸΏ ΟΡ ᾿ἱδίον- 
σοῦγ86 τὶΐὰ (η6 Τοτὰ τ ογοίη δο Ἰδοίκεά [Επδι8- 
(5, Β]οοτῖ,, δὰ Μδοκηῖσθι]; ὯοΥ γοὶ ἰπ (86 
δυθάξδηποθβ δηὰ υΥἱοΐοποθ οἵ δΐβ ΘΟΠΥΘΓΒΙΟΙ 
Δα Δρροϊηίπιθηΐ ἰο {Π6 δροβί]θερ (( ΑἸνίη); 
δηὰ δ{}}} 1088 5 ἀἰτυϊπινο ἴογιῃ ( εἴβι 61}; 
ὈυΓ 88 Ὑοσ. 9 ΒΒΟΥΒ, δὲβ ἀπνοτί Βἰ ἢ 68. ἴῃ ΘΟΙΩΡρδ- 
τίβου Ὑ} {8 6 ΟἿ ΟΡ ΔΡΟΒΙ]66. [76 ΘοΥγθβρομπά- 
ἱηᾳς νογὰ αδογίίνωα ἴῃ 1,διἷπ 88 ταθίΌ ΒΟΓΙ ΘΔ 
ΔΡΡΙΪΘ ἃ κ8 ἸδΥΘ ἴ0 06} ΒΟΒΑΙΟΥΒ 88 ΨΕΥΘ δἢ- 
Ροϊπίοα ἱσγοχυϊασγ, ϑὅυετ., Οεἰ. ο. δδ, 2). 716 
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ψοτὰ ἰἰ80}]7 18 οὗὐ Μλοοάοῃηΐδῃ ἀγϑοὶς δ ἃ ΘΟΥΓΘΘ- 
ροιὰβ ἰο (9 Αἰτὶσ ““ἀμβλωμα". ΒΤΑΝΙΕΥ].--;Ἀ9 
358 ΒΟΘΏ 8160 ὈΥ͂ ;:290.--Τὴθ βοοὶπρ ὮΘΓΘ 60ῃ- 
μοὶ Ὀ6 ΤορΑγάοα 88 ἃ ΠΟΘ Γ6 ταθηΐδὶ τἱβίου, [88 
ΒοΙη0 8ΓΘ ᾿ἱποϊϊηοα ἰο ἰηοτρτοὶ (86 οὐϑηΐ ὙΔ1ΟὉ 
ἰοοῖκ ρἷβδοθ οὐ ὑμ6 ὑὙὯ ἰο Ἀαδιηδδοιβ; δα ἰῃ ρ0Π- 
ΒἰΒίΘὩΟΥ ψὶϊὰ 4}} ἰΐΐ6 ρῬγονίουιβ τιϑηὶοβίμ ἰ0}}8 
Βοτθ βροΐζϑη οὗ, γὸ πιυδὺ χοραγὰ {18 ρΡρϑαγ 06) 
88 8 δοίι8] οὈ͵θοίἑ νο οη6, ᾿υδὶ δυο 88 γὙ 6 ΓΘ 
ἰο δηϊἰοϊραὶο ἔγουι ὑπὸ σ᾽ ογ βοὰ Βοάθθιον ἰὰ ΗΪ8 
βοροηὰ δάνοηϊ. [Τμοῦθ ἱβ 8 πιοδηΐμς ποί 0 ὈΘ 
οὐϑεϊοοϊκοα ἰὴ 186 οὐὰοΥ οὔ δ 'ψοσὰβ θσρ. “4.190 
Ὁ, τὴ0᾽ ἔογδ ἃ βοτί οὗ οἰϊπιδσ οχρνυοδδίης ἰδ 6 
ἔιτοαὶ σοπᾶὰορ ἴὰ ἰπθ σδοηἀθοθηφίοη οὗἩὨ Οἰιγὶοί ἰοὸ 
πἷαι ἰῃ (815 πιδηϊ οϑίδι οι οὗὨ πἰπγθο]ῖ. Ῥαυὶ οου]ὰ 
ΠΘΥΟΡ δάγνοστὶ ἰο ἰῃ9 σύδοθ οἵ Ομγὶϑε δδοινῃ 
ἐοντατὰβ ἴπι τὶ πουϊ Ὀεΐῃς Ὀτουχαὺ Ὀοΐδ ἰο ἔθοὶ 
δηὰ δχργοδβ ἰῃ οοπίγαθε ἐπόθουν ἢἷ8 ον χτοδί 
ΠΟΥ η6858. 806 Τία. ἱ. 12, 18. Οἱ ἴθ 
δα ͵οοῦ οὔ “Ῥαὺ] 8 τί 988 ἴὸ7 {89 ΣΟΒγγθοίϊ 
οὗ 76868.᾽" 800 8 Δ0]6 ατγιΐοὶθ ὉΥ χοῦ. α. Ρ. 
ΕἸΒΗΒΆΕ, ἰῃ ἰθ 9“ ὁ. ϑαο." οὶ. ΧΥΙΙ. Ρ. 620 8.1 
Απά ΠΟῪ δοπι68 [ἢ 6 ΓΘ6Β0Ὲ ΓὉΤΥ (818 561{-αἸϑραγαβο- 
Ἰηθηϊ.---ΕὟΥ 1 8πὶ [86 16 δῖ οὗ [9 ἀροδῖί]θε --- 
(οοαρΡ. Ερδ. 111. 8). Ὃ ἐλάχιστος, ἐλε ἱεαϑί, 
88 οοηἰγαϑίοα ὙΠ} μέγιστος, (λὲ φγεαίαδὲ ; “ἰι Βουΐ 
ΔΩΥ͂ τοίογοησθ (0 ἰδθ οτάον οὗ (πιο, 88 δου 
ἐπαρὶ γίης ἢ Ἰ480᾿; ἴον 8 τγογὰ 18 πόνον υϑοὰ ἴῃ 
ἐπὶ5 86η86 ἰῃ σοηποοίϊου ΜΠ ΡΟΓΒΟΏΒ. [19 Π.Ο ΓΘ 
ἔὰ}]γ οχρ αἱ πϑὰ ἴῃ (89 10] οσο ς τοδί γ9 618.86.---- 
το ---ὀσξεσωΐρρε φυῖ, " ἰπαϑαι ἢ 8ἃ8 [᾿--πτᾶσὶ ποῖ 
Βι---ἰκαν ὸς-εᾶξιος, 'σοτιδν (οορ. Μαίί. ἐἰι. 11 ; 
ψῖτὰ Φοδη ὶ. 27). 1χἰ. δι εἰεπίΐν συαί πεά, δὲ, δμϊαδὶρ, 
85 ἰη 2 ὅον. ἰἰϊ. ὅ.-ἰἰὸ Ὀθ6 οΔ}16ἅ --- καλεῖσϑαι 
Βοῦθ ἀοηοίθθ ΒΟΠΟΡΔῸΪΘ ἀσδίκαδίίοη “(0 ὈΘΩΡ 
18:9 πηῦιϊο οὔ᾽ --- 8) ἃΡΟΒῖ]9,---Τ 6 τϑάβοη οὐ {115 
ἰ8--Ὀθοᾶσδο 1 ροιδϑοουϊϑᾶ ἴδ Ουτστο οἵ 
Θοὰά ..---Γ 18 18 (89 βία ψ ἱ οι ῬΑᾺ] πΘΥΘΣ ΠΟΥ ΚΆν 6 
᾿ι π|86]7, δπὰ ἔγοπι ἰὺ γγχ8 860 (Βαὺ (86 ἔογαίνθῃ 688 
οὔ βἰῃῃ ἀοοβ ἡοῦ ΟὈἸθγαθ (6 ΓΘ ΘΙ ΌΤΆΠΟΟ οὗ 
δῖ, μοἱέμοῦ ἀοοϑ ᾿ὐ ΓΘΙΟΥ͂Θ (86 ΒΘ6ΏΒ6 οὗἩἨ ὑπ οΡ(ὶ- 
Ὧ088 δηὰ ἰ]|]|-ἀοδοῦτί (Ηοάκ6)]. ὕοαρ. 1 Τίπι. 
ἱ. 18: Αοίβ νἱῖϊ. 8; ἰχ. 1; χχὶϊ. 4; χχνὶ, 61]. ἱ. 
184. [{“Ῥαὰὶϊ ἀοο68 ποὶ τοίῃβθ ἰ9 Ὀ6 {88 πιοϑὶ 
ὙΟΡ 1098 οὗ 4}}, δὲ ποχί ἰὸ ποίδμίης, Ῥσχονϊἀϑὰ 
ἰΐἷ8 οοπἰθταρὶ ἀο68 πο ἰπιροὰθ Εἰπὰ πῃ ΔῺΥ ἀοργθθ 
ἴῃ ἷδ8 τοϊἰβίγυ, οὐ ἀοο08 ποὶ δὶ 8}} ἀοίγδοι ἔγοιη 
ἷθ ἀοοίγϊ πο." ΟΑΥνΙΝ]. Βυὶ (0 ᾿ονο ἢ9 
Βυτλῦϊος Εἰτηβοὶ, 8ο ὑπαὶ Ὧ0 Ορροπϑῃὺ σοϊχς 566 
εἶτα ἴον, ὑ89 τογο ἀοοἰ ἀΘα ΙΥ 6 Ὀγίηχῳ ἴἰοὸ νἱον 
86 οὐδοῦ δ᾽ 46---ἰ(ηὁ φἰοτίουβ ορογδίϊου οὗ αἰνὶηθ 
Ετδοῦ ἱπ δίτῃ ΟΥ ἰδπτουκ ἷ. “Ηἰἷδθ δροβίο])ο 
οἴὗοο δὸ ν᾽ ] ποὺ δἰον ἰο ὍΘ σοηϊοπιῃθα 1η88- 
τοσοἷ ἃ9 ἀοἀὐ δε ἱπγουρὰ τὰ τ τουκιῦ χοτΘ 
δυυπάδηϊ γ. ΒΥ γϑδϑοὴ οὗὁἨ ορροβϑῦβδ 6 ἔθοϊβ 
οδουδίγαϊποα (0 ἈΥΓΑΥ͂ δἰ π86] ἴῃ ᾿ἷ8 οδ᾽ ἴδ δπὰ 
Βοβ85ι." -͵ἰστηξβ.- -Βὰ Ὁ Θοᾶ᾽' 5 ἔτδοῦρ ἴ δ: 
ὍΣ Σ δι: -- γάριτι, ργασε, δἰαηἀβ ἢγβί ὮΚΥ 
ΜΑΥ͂ οἵ θῃρ6814. Νο δυίίοϊο 18 ποοάορὰ, μαι 
.)0 ἸὨ)ΘΘῺΒ ἰο ΒΑΥ 5, “οὐδ γσγῶοθ ἰὶ ἰ8. ὙΒϊοδ 85 
ταλὰθ πὸ Μμδὶ 1 δ. Οὐγδοθθ ῬγΘϑΌΡΡΟΘο8 πῇ- 
ΜΟΥ ΒἾ π688 ἰὼ (9 γοοὶρίοπί, [ὁ ἴθ υηπιοΓὶοά 
Ἰονθ, ἔδνοῦ : Β6ΓΘ 88 ἔογαί νἱρ, τοπονίης δηὰ 
υα γί ον οβῖοο (οοιρ. ἰϊϊ. 10). ΤΏ ᾿αἰΐον 
οἰθταθαὶ, στουπά θὰ ἀροπ (ἢ ἐνγο ἔοΥαΘΥ, ΔΡΡΟΔΥΒ 
ἸΆΟΓΘ ῬΓΟΠΙΪΠΘΠΕΥ ἱπ σαὶ ΤῸ] ονθ. [ἢ “ψλδὶ 
Ϊ ἀπι᾽ δο τοΐουϑ ἰὸ μἷβ οδῆθθ 88 δὴ δροβίϊε δπὰ ἰοὸ 
δ 19 αυδ)  σαίΐίοη ἔον ἰξ; (οΥ 38 Μογοσγ, Εὰ, 8, δἷ5 
ΜΠ 0]9 ργοβοηὶ βίδίθ δπὰ οοῃαϊιϊοα 859 ἀαἰϊβίϊ- 
ξυϊδιιοά ἔγοιι νυδῦ δ6 γ8 Ὀοΐογο 18 ΘΟΠΔΥΘΓΒΙΟΙ. 

ΤῊ 9 ἔατίϊον ἀονοϊοροά ἰὼ {86 ζοϊ ον ας οἴδυδθε, 
ὙΏΘΤΘ 8δ0 Ροϊηΐίβ (ὁ ἰμ8 ΘΟμβθαῦθμοοδ οἵ (δ 
ἀϊνῖπο ἔανοῦ ἴον ἰδ ἰτπλ ἴῃ διϊίης δἷπι ἴοσ δἰβ 
ψοΡῖ; ὅγβὶ, ποχιεῖνοῖὶγ.-- πη πα ατθοῦ ψὩϊ0Ὁ 
Ἧ55 (:δηἰίθοϊθᾶ) ᾿οννασᾶ 9 ὙΜ͵688 ποῖ 
δᾶ ναὶ! .---ἰ ε., ψ8 ποί γοϊὰ οἵ ἔγυϊι. Βαὶ 
μδὲ ἐπὶβ πεφεῖϊνο βιδίιθιαουὶ νδδὲ (ἊΣ Ὀοὶονν (86 
Δοίῃ8] ἔδοία οὗ 89 6886, 6 568 ΟἹ ἴο ΒΟΥ. .--- 
Ὀπὶπτοῦθ ὩΌΌπ ἀδηῖν 88 ΤΟΥ 4]} ἀϊᾶΣ 
ἰαῦοσ :---ἀὐὰ μἷ8 τα ργθοίβοΥ ἰδ ἔγαϊ οὗ δὰ 
ορογωϊζοῃ οὗ ἐμθ αἰνίπ ζγδοθο. Απὰ ἰοϑὶ ἐἰ}}8 
8ου]ὰ βοθῖι ἔο ὃ6 Σοραγάορα ὈΥ Εἰπι 85 δὴ οθ68- 
βίοι ἴῸΣ Ὀοδβιίας, Βα δὶ ὁβοθ γορυάϊίαίοθϑ 8}] οἰδίπι 
ἰο ΒΟΠΟΡ ἷπ {π6 τηοβὶ οπηρίαἰΐο τδῦηον, δυθπίης 
(δαί, δέῖδσ δὶ, (6 εβξσϊοπὶ αρχϑού ἐπ 4}} Ηΐδ ᾿ϑῦοτθ 
δ οὶ εἰπιδοὶΐ, δο ποῖ 88 ἰὺ νὰ8 ἰδὁ 
οὔ αἀοα νοτκίηρ ἰὰ δὶ δηπὰ ἰβτουρὶὰ Εἶτα.--γὸοῖ 
Ὡοῖ Σ, πὶ τὴ ξιδοῦ οὗ Θοᾶ νυνί 566.-- 
ἶ νο γοδὰ σὺν ἐμοί ν»ἰτϊπουὶ (86 ἀγίϊοὶθ {ἰνεὰ ἰ! 
ταυαβὶ Ὀ0 ἰλίκοῃ 88 οοπηοσίοα υἱϊῃ βοιηθ ἩΟΡὰδ ἰο 
86 ΒυρΡ᾽ἰοά 88 {μ6 οϊἰοσίῃᾳ : “]δθογϑὰ 'βογὸ 
ΔΌσυἀΔΌΓΥ ψῖ(ἢ το, ἑ. ἐ., διδηάδϊηρ ὈΥ πιδ, οὗ ἴῃ 
δείϊνο οοὔρογαίίου νι ἢ 6 (Μογον). [866 ἰδ6 
ογὶτἾ681] ποίοδ οὐ {}|8 ροϊηϊ. Οαϊνὶῃ δειγὶ Ὀυῖοϑ ἐπ 
οὐλἱβδίοι οὗἩ (86 ἡ ἴο 86 ὈϊΪυπάον οὗ δοπιο οἱ 
ἰγαπδίαιουῦ, δηὰ ἰωβὶϑι9 οὐ ἰἰ8 τιδὶ ηἰθηδηοο ἰο 
οὈγίαιο ῃ9 ἱπίύθσϑησο οὗ ϑ'ϑιιὶροὶ δὶ δ:8 ἔγοτῃ (δὲ 
ἰοχί, νο ουα δβοσῖῦο [Δ ἐμ Ῥτγαΐϑο οὔ βυοοοϑδϑ 
ἰο Θοἀ ἀπὰ δεὶ]ῦ ἰο ἴδῃ δ8 Ὀοΐϊηρ 70: ἘΟἸΔΌΟΓΟΣΘ 
ἰὰ (0 τορῖς. ΐ [86 ΡΓΘΡΟΒ ογϑῶοο οὗὨ διιβοσί- 
[γ ἷἰβ ΤῸ 110 οπιϊδδίοη οὗ {πὸ διιίοὶϊο, ἢ Ὀοὶῃβ 
ΟὈΥΟΙ5}Υ ἱπδοσίθα ΔΡΡδυθΌΟΪΥ ἤου [8.6 ργροδο οὗ 
γἱπαϊοαιϊίης (9 δοϑοϊυΐθθδα οὗ δίνη θΘγδοῦ. 
Βυι ἰξ 15 ποὺ ποοαρὰ ἴοσ (18. Τὴν Ἰδησύυδρο οὗ 
(89 ΑΡΟΘ(]6 8 ἀφοϊδῖνθ θη ψἱ μου {μὲ8-- 
“ἐηοὲ 1, Ὀυϊ ἐμ9 ρτδοο οὗ 6οα αἰὰ ἐξ]. Οοεηρ. 
Μαυῖ χυὶ. 206. ΒΚ 18 διη δ. ο8ὶ8, Ὑἴ6ἢ 8. ποὶ 
ἰο 6 ᾿νοϑακοιϑὰ [:πίο, ὁ ποί οπίν ἴἵ, δε αἰ4ο,᾽ οὗ 
ἰηίο, “αΦ τοῖξ ἧς, αι, (.)}9 Θη γα ΑἼΟΓΥ οὗὨ Βυο6686- 
ἴα] δοῃἰονοηθηξς ἰφ διϊγι Ὀαϊθαὰ ἰο Ὀίνίπο αγϑοθ 
(οοπιρ. 1 ον. 1. δ; ῬΒ]], ἰδ. 18 ; Μαῖί. χ 20, διὰ 
οἰβεν βου). περισσότερον, Ὠθυΐοῦ δοσίθα- 
εἶνο. πο ἰο Ὀ6 ἰακοῃ δαυθγ αν [(ΑἸέοτὰά διΔ5- 
107)7.--τ-αὐτῶν πάντων, ποῖ, ἑλαπ αν ᾿ηαϊοιώμαὶ 
οΓ ἰλεηι, Ὀαὶ, ἐλαη αἰΐ ρμμὲ ἰοσείλεν. ΤῸ Θσχρὶδβα- 
ἰἰοῃ οὗἁὨ {μ18 ἰ5 ἴο Ὀ9 Τουπὰ ἴῃ ἷ8 νυνὶ 6} Ἔχιοπάεὰ 
ΒΡΊΘΥΘ οἵ ἸΔΌΟΥ.---κοπιᾷν ῬὈΓΟΡΟΓΙῚΥ͂ πιΘΔῺ5 [0 ἐδ 
Ἰσθατ, ΟΥ, δεοοπηθ Ἰοδαγῳ ; ἰὮ6ῃ, 9 ἐκλαμδέ ον ο᾽ 2 εεἰΓ 
Ὀ᾽ ψγοΥ Κη, (9 δίγαϊη οηε᾽4 «οἰ; Ὀσὺ θγ6 ΟὮ 80- 
οουηΐ οὔπ οοηίγδβί, ““ ποῖ ἱπ ναὶ η,᾽ δηὰ Ὀθοδθθ 
δἰλουαγὰβ ἰδ9 Ὀϊγὶ πο ατδοθ ἰδ διιοντῃ ἴο ὃ6 (89 
τοδὶ βυ θοαὶ, ἰδ σδπ οὨ͵γ ἀθροίο ἰἰϊ6 τ οτὶς νεῖι 118 
ΤοΒυΪί8: ψἘ110 οἸθονοσο ἐξ ἀοοοίθδβ {6 ποῦΐς 88 
Δ ὀχῃδυδίϊπρ οἴοτίὶ (δοιαρ. ἰν. 12; ΘΑ]. ἰν. 11). 
-- τοι (μὶ8 αἰ χειοβδίοσ, ἱπίγοἀυοοθὰ πὸ 666 Ὁ 
ι:6 ἤδσνονῦ οὗ ἷ8 βρίὶ τὶς ἰμδὼ οὐ δοσοιβὶ οἵ {890 
δομαϊοη οὗ δαὶ γβ ἰῃ (6 σοτὶ πἰ έδη ΘΒ ΓΟ }---ὃ 
ἀϊχτοβδίου, βονουοῦ, οὶ ἴο ὯΘ δοπείγεοὰ Α8 8 
τϑαϊητδίϊσ 8) ΡΥ" Β6818---θ ΠΟῪ ΤΟί ΓΗΒ ἴ0 δ8 
τολῖη {Πθη26. 

γΕΒα. 11,18. Ὁ Βοῖδοσ, ᾿μοσχϑέοτο.,---οὖν 88 
ἷῃ υἱιϊ. 4.---1 οΟΥὐἨ ΤΒΘΥ ---ἰ 6.. (86 οἵον δροβίϊοῦ 
αἰ το δ9 Βοηροΐον γατὰ δϑδοοϊδίθθ δὲ παβοὶί. 
“Ηποἢ τδβ ἐδο ροτίδοι δρτϑοιηθηΐ διησϑῃρ δἷ] 9 
ΔΡΟΒι195 ἰὼ χοίθσθηοο (0 ἐΐθ ἈρΡῬδϑγδλῃσδο οἵ (89 
τίβοη βαυΐουν." ΝΈΑΝΡΕΒ. [ἴπ ἰδ οχργοδδίοῦ 
“1 οΥ ὑδογ,᾽ (89 ΑΡοβι}]9 δϑβὶβ ἃ ροϊϑιηῖο γ'δῃοα δὶ 
1η6 ΟΡΡυΚΠΟΥΘ οὗ .εΐ8 δροβίοἱϊο οἵἶδοο.--ὯΔο Ὑ’0 
ῬτΘ808,--Τὁ ““8ο0᾽ 8 ἰο ὃδ6 οχρδἰ πο ἔτγοπι 
Ψὶαὶ ἱδ δδι ἃ ἥγοια νυν. 4 (ο 12. [Ιὶ γοΐδγβ ἰο {ἰ9 
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ενοδὶ ἔδεὺ ἱπ απορίέοῃ οπὰ ἱΐε Ῥτοοῖβ.---δῃᾶ 5ὸ 
γϑὸ ὈοἸϊονοᾶ.---ΤΒὸ “860 ΠΕΙῸ 18 δαυἱναϊ επί ἴ0 
με ἘὨΟΥΘΌΥ,᾽ υἱΖ., (πὲ Βιο; ἀοοίτϊ 658 ᾶνὸ Ὀ665 
Ῥνγοδομοα ἰο χοῦ ; [οΓ, ᾿ξ τιΔῪ 9 116 {860 Ῥγουΐοι 5 
6480,᾽ Βιολοϊηβ α)ὲν ἐλὶδ πισηηεν, υἱζ., 825 δῦουθ 
δἰδιο].--ἐπιστεύσατε, 88 ἴῃ γογῦ. 2. “786 86- 
οογάδπιὶ δη ρουευία! ΘΒ Δ ΟῺΥ οὗ {μ6 ΔΡοδί]68 18 
Ἀονρὸ δοογοαϊιοὰ ὉΥ ἰἰ8 ἔσγεϊδ: (9 ΟΟΥ ΠΕ 858 
(Ββοιηθοῖνοθ Β΄ ΠΟΙΘ ΒΌΙΠΙΙΒΟΒΟ ἃ 828 ἩΪΙΠΟΒΒΟΒ 
ἰβνουρὰ {πὸ ΤΑΊ ἐΒ 6 οὯοο ὀχογοϊδοα." Οδϑι1αν- 
νκεπ. “δὶ ομοθ δσοογάϑα οὐϊεῃ δίγθη  ΒΘῊΒ 
Βυδποαυσηὶ γι; δηὰ 18 ἔογριηθτ δβίγορι ἢ ποὶ 
οἷν οὐϊκαίοβ, αὶ οἶα τοίη 86 Ἡδυοσίηρ." 
ΒΈΝΟΞΙ,. 

γεε. 12. Οτὸνρ δρδϊηδὶ ἐπ Ῥυοδο ἷπρ οὗ {Π6 
ογο- τὶ ποϑθ68 οὐὁἨ Ομ ἰ δι᾽ 8 γοβυγγθοίίοη, δπᾶ {89 
ΔῊ Π δὶ δοουγοα, ἢς ὨθῪ ΟΧἨ  ὈΪ(8 ἰῃ δοπίγαδὶ ἢ 9 
ἀδπϊαὶ οὗ ΔῊΥ σοδιγγθοί'οη ἔσγομι [ἢ6 ἀδαὰ οἡ (ἢ 6 
Ῥασὺ οὔ βοπῖθ ἰδ ἰὴ ΘΒΌγον. Απάᾶ δθ τηδη(ΐοηβ ἴὸ 
6Δϑ βοιιοί ηρ ἰπ ἰη6 ἰρμοδὶ ἀσρῦθο βίγδηρο δηᾶ 
ἐβότοϊ }}]ο δαὶ Βοῖ ἃ ἀδηΐδὶ σουὰ 6 τηδάθσ, 
ὙὮ6Σ (86 6 αὐοΥ 5 Βῃ ον 8) ἰΐ ἰηγοϊγοὰ δ ἀ6- 
πῖδὶ 8160 οὔ ἱἰμδὶ πΐοῖ γὰβ ἔθ Ὀυγάδη οΥ̓͂ ἰπ6 
ΒΡΟΒΙ]68᾽ Ῥγοδοβίηρ, δηα ᾿ΔῪ δί {80 Του κίίοῃ οὗ 
Βοῖὶτ ἤδιι.- -Β Ὁ 41 ΟἸ τ δὶ ἰ6 ριϑδομοῦ.--- 
εὶ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται---᾽οἱ ἃ ὨγροίδοισΑ] 
τς δὴ δσίπδὶ οοπάϊξΐοη (Ῥαββονν, εἰ, 1. Α. 1. 8.), 
φ. ἀ., “εἶποο ΟὈγίδι ἰβ Ῥγοδοιιοα." ---ΟΥἶϑί 18 τη θὴ- 
ἰϊομβοᾶ ὅγβι ὈΥ ὙΔΥ οὗὨ δι ρμδαῖβ: 701 (Ὧ6 σοηίΓγα- 
ἀϊοιίοι 1168 ΒοΡ6 Ὀοίνσθϑη ἐδ 6 Ῥτοδοδίηρ οὗ Ο τ ὶϑὶ 
85 080 Τίθϑῃ ἔγοτῃ ἰΐθ ἀοδα, 854 1π6 ἀοη14] οὗ δῃΥ 
τοϑυγγοοίΐου ἔγου (ἢ ἀε6δά.---Βαὶ ΒΘ ΧΟδ6 ἥσοσω 
4) σά, ---βοηθ γοβάϊηρβ ρυὶ ἐκ νεκρῶν 
Ὀεοίονο ὅτε; ἰζ τ}19 ΟΡῈ ΟΥΣΟΟΔΊΥ ΒΘ Ὁ] 56, (89 
ἐγβδθθροϑίιΐου οὗ [86 πδίαταὶ σοῦ πουἹὰ Ὀδ6 ῸΓΡ 
1πΠ6 δα κὸ οὗ διωρ δδὶβ 8]80; θυΐ βοὴ 84 ἀου]ο 
ἀτρ 515 18. ΒΑΤΪΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪΟ.-- ον ΒΑΥ͂ ΒΟΣΩΘ 
ἀτοπρ γου.--ἰ. 6., ΒΟῊΝ 18. 16 Ῥοθβί 19 (αὶ ΠΟΥ 
65π δαυ" [Ιὑ ἀοο08 πού δοιαροσὶ τὶ ἰἢ6. ζἤαοί 
Βαρροθοά, ἰδ ἴῃ {μὸ πυϊάβι οὗ ψου, α Ολγίφίίαπ 
ελωτγολ, ἰμΠ6ΓῸ δΔΡΘ ΔΩΥ͂ ΠΟ δΒᾶγ---(δΒεαῖ ΤΒΟΙΘ ἰ6 
Ὧ0 τοϑεαστϑοϊέου ἴσοσα ἴ89 ἀθδᾷ 7---οὐκ ἔστι, 
ἐεὲ πιοί, "ἷβ ἠοὶ ἰο (5κὸ Ῥ]δοθ᾽ (δομρ. ΕΡΆΏ. νἱ. 9). 
Το νΒο]ο οχροκιιΐου ρτοοθοὰβ οἡ ἐμὸ βιιρροδίἐΐοη 
ἐπαὶ {μ6 ἔαοὶ οὗἩ ΟἿ Β0᾽Β Ῥοβυνγθοι Οἢ. τγχ88 ποὶ 8 
Σοϑείοῦ οὗ σομ Του ΤΥ, Ἠδησο, (Π6 ΑΡΟοΒίΪ]6 γγᾺ8 
6ΘὉ}6 ἴο ρ᾽δηὶ δἰ τθϑ] ἢ οἡ ἐδὶ8 νυ} }}- διἰ(οπἰοα {Π δῃο 
οΥ̓ Αροϑίο]ο ργθδοιίηρ, δὰ δοπίγουθυῖ ὈΡΡΟΒΟΥΒ 
οἱ ἔΐο στουπὰ (παῖ μον βου οηβ που]Ἱᾶ, ὮΥ 
ὅτ ἤ οαιίον, 5Ὸὺ 0 υπᾶοττηΐηθ ἴ8 6 Τουπάδιϊοηϑ οἢ 
νεϊοῦ ὈοΙῊ κἰοοά, δηὰ τι ἰΐξ ογουίητον ἰδἢ9 
φγθοῖο δαϊοπιὸ οὗ βαϊγαίΐου ὉΥ ΟἸ σαί. Ταὶ ὑμ68θ 
ῬΘϑορΐὶο γοσο ϑαάάποθθ5, 18 ΔΙ Ομ ΠΟΥ ἰππργΟΌ 8016, 
δἷβοοῦ ἰΠἷ8 61888, ὈΥ͂ ΓΟΔΒΟΒ οἴ ἐποἷν ΘΟ Δ ὙἹΘΎΓΒ, 
Δικοροίποῦ Ἰρπονοά [86 Ῥγοδοδίης οὗ ἰπ9 ΤΘΒΌΣ- 
τοοσίξου οὗ 76βυ8 (Δοἱδ ἱν. 2), δπὰ Καορὶ ἔδυ δ] οοῦ 
ρου Ομ γι ϑιϊαπὶῖίγ. Ἐοϑίάοβ, βαὰ ἐμβον Ῥθθπ δοη- 
ἐστ ρἰδίοα, (μὨ6 τηοάθ οὗ ἀγρυτηθεὺ ρυγβυοα πουϊὰ 
βάν θη ἴᾺ ἀἰδοσοηῖ. Ετοπὶ τ ἢδί 8 βαϊὰ πὰ 
τοῦ. 82, γὸ τηῖρῃῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐβοῖὰ ἰο ἢδγο Ὀ66ῃ 
ἘΡΙΘΌΓΡΟΒΗΒ; Ὀυΐ [8686 ῬΟΥΒΟῚΒ ΒΟΒΟ δη{1- ΟΠ γἶβ-. 
εἶαπ ἰοηοίβ σοι]Ἱὰ ἴδνθ σϑασϊχοὰ ἃ. βὲ1}} ΙΠΟΤΘ 
ἀοδπῖο νοδαϊατοῦ, τοιαδί θά δὲ 85 στϑδὲ ἃ ΣθΘΊΠΟΥΘ 
ἔγοντα ΟἸΡΙ δ Δ ΔἸ ΕΥ̓ 88 αἀἰὰ 9 βαδάποθοβ ; δπὰ 
ὙΒ6ὲ 16 γτορὰ ἴῃ νΟΥ. 82, 5. ΠῸ Τ0Τ6 (δῇ 8 ᾿ὈΓ86- 
ἐϊ64} ἀοάποίΐοι οὗ (ἢ ΑῬοδί]ο ἤγοτα ὑΠ 9 Ῥυϑυ 868 
Θοποτησα, απα ἴ{ παίυγα Γ0] τ 8 ροὴ δὲβ ἀ68- 
ουξριεϊοη οὗ 8 ῬὉγδοίΐοδὶ ΒΡ συγοδηΐβτα (1884. χχὶϊ. 
13). Βο, ἴοο, γὸ ὅλη ΠαΡΪγ ἸοΟκ ἰο πᾶ ἴη 
Οονΐδίι 76] ΟΕ τ βί δῃ8 οὗ ἃ ἐπ ΘΟΒΟΡ ἢΪ6 61888, 

0 ἀεηϊοᾶ {Π6 ἀοοίτἑ πο οΥ̓͂ ἃ Το-ἱΠοογροτλῖίου οἵὗὨ 
186 800] οὨὐ ἴ6 ψζγουπαὰθ οὗἢ ἃ ἴαϊδο βρ!σὶ [8] 181. 
“ 1Βὸ ΕΒΒΘΠ 65 ΘΟΥΪΔΙΏΪΥ ΤΠ ἤαΥο δοοορίοα 186 
ἀοοίγῖπο οὗὨ ἃ ῬΟΓΒΟΠΔ] δχί δίθῃ 9 ΑΥ̓͂Θ ἀθδίῃ, ἴῃ 8 
ἕοτστο ποῦ ἱπυ τη 86 ἀοοίχϊπο οὗ {86 Υοδασγϑο- 
ἔοι ; δαὶ (Π6 76 15 ποίμΐηρ 680 Βοσ ἩΒΙΟἢ ροϊηὶθ 
ἴο 80 6] οτηοη 8 οΥ̓͂ (Ποἷν 7411}. ΝΕΑΝΡΕΞΒ. [18 
ΤΏΟΤΘ παίυγαὶ ἰ0 ΒΌρρΟΒο (δαὶ ὑμι680 Ορροῃθῃηίδ 
ὝΘΤΘ ὨΘΑΙΠΘΩ ΘΟΥΟΥδ οὗ ἃ σογίδ ἢ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΒΐο 
ἰγαϊηΐηρ, ῆὴ0 βου χαὺ ἴἰ0 ἵπιροβθ, οὐ ἰδυ σι ἀο6- 
τρίτο 5 ΤΠ δὺ ΟΓΘ ΎΘΓΥ βοἀυοίγο ἴο (6 ΟΥ̓ πί Β΄ ΔΠΒ, 
Ῥσθαϊηροβοα 88 ἐμοῦ τον ὙὙ6ΓῸ ἴο (Ποῖ. βΟἈ 
ψουἹὰ γορασά, ἢ ΔΌΒΟΤΤΘΙσΟ, (δ Ἰά68 οὗ ἃ 
τοβίιογδίϊοῃ οὐ ἐμεὶγ τηδίουἶα] ῬΑ, δη ἃ ἤθη66 ΤῸΓΡ 
ΒΘ, ΔῺ δυχζυμπιθηῦ Ἰἰκο ἰμπδὶ ἴῃ ὙΟ Σ. 88 8, 88 
οῃεΐγο βυϊΔ016.ὙΎ ΑἸποὴζ ἐμ ῬΒΙΟΒΟΡ ΘΑ] ΠΥ͂ 
εἀυσαίοα οὗ 4}1} 08 γγὸ αἀἴβοοῦῦοσ ἃ ἰδ πο ηδίϊοα 
οΥ (μΐβ8 ἀοοίτίηθ; δηὰ ἴῃ {π8 αὐοδίϊοῃ, ἰ0 βοοὶς 
ουὔϊ 8 τ ύργομο ἴο {6 ΒΟΥΘΥΔΙ Ῥαγῖΐο8 ἰπαὶ οχίδί θα 
ἱπ πὸ Ομ γιϑιΐδη οἰγοι, πουϊὰ 6 υποοτίδίη 
Ὀυθίπ658. [ἢ ΔΗΥ͂ 0886, [Π 680 ΟΡΡΟΒΕΙΒ οου]ὰ ποὶ 
ἴαγο θοϊοη χοᾶ ἴἰο ἴΠ6 ῬΑσίγ οὗ ἐδ ἐπος ΟΥ̓ οὗ Ῥαὺ]; 
δπὰ (Π600 οου]ὰ 06 τϑοκοπεὰ ἱπ (μ6 Ομ γδὶ ῬΑΡΙΥ, 
ΟὨΪΥ ὁπ {86 ἀουδί.} ΒυρΡοβιιῖΐοπ (μαὺ {818 ἃ 8 
ομδγδοίουίζοἃὰ ὈΥ 8 {ἰβθοόβορηϊο ΒΡῚΡΙ 8] 51. 
Απὰ ἱΥ ννὸ δδδί χπδὰ ὑῆοτη ἰο (8 Ῥδασίυ οὐὗὔ Αρο]]οβ, 
{Π6 Ὁ σου] ὰ ΟἸἿῪ ἢαγθ ὈΘοη οογίδίη ᾿π αν] }8}8 οὗ 
(818 Ῥδγγ το ἀθηϊοὰ {πὸ ἀοοίχί πο ἴῃ αποϑίϊοι 
ΌΥ ΤοΆΒοῈ ΟΥ̓͂ ἐμοῖς ῬΒΙ]ΟΒΟΡ 68] Ῥϑου] τὶ ἶθα, 
δηὰ ποὺ {6 ῬΔΑΥΙΥ͂ 88 ἃ Βοῖΐθ. [1ἰ ν88, ἰὼ ἔδοί, 
ΠΟ ῬΑΤῚΥ αὐοδίίοῃ. Βοϑί68, ἰμ6 70 18 ΠῸ ψδσσδηῖ 
ΤῸΥ βυρροδβίηρς ὑμδῖ, κα 186 8186 θδΟ  ΘΓΒ ΠΣ] 6 Ὴ- 
«ἰοποα ἴῃ 2 ΤΊ. ἰϊ. 18, ὑ86γ τεραγα δὰ {86 ΓΕΒΌΓΣ- 
ΤΟΟΙΪΟἢ 85 ραϑδὺὶ δἰγοδᾶν. ΜΟΥ ΟΥῸΡ, 6 ἈΓΘ Ὡοΐ 
ἰο πύον ἤγοιη σοῦ. 19 ὑπαὶ, ἰοροῖποῦ ψ  ἰδ9 
γοϑυγγοοίΐοη οὐἁὨ {16 Ὀοάγ, ἴθ αἷδο ἀφηϊοαὰ ἰδ 6 
ἱτη ππ ΟΥ Δ }} 7 οὐ ἰδ6 βοὰ]. ΔΊΟΥ τα ΓΘ (0 ἐμ ῸΓ 
ἤσοιῃ ὑπὶβ υοῦβθ ΟὨΪΥ͂ ἐπΐδ, ὑπαὶ ἰπ 80 ΑΡΟοΒβιίΪο Β 
υἱὸν 6 ἱτατηοΥ δ᾽ γ ΟΥ̓ 1116 80} γ8ἃ8 ἱποοπσοὶν- 
8Ό]6 πὶιπουὶ δϑβυμπιῖπα [86 ῬΟΒΒΙ ΙΠΠῪ οὗ 8 το-π- 
δοτροτγαίΐοη ΟἹ οὗ ἃ σοϑίοσδϊου δηα ρ]ουὶ οδίϊ ἢ 
οὗἩἨ {86 ὈΟΑ͂ΣΪΥ 116, ἰὩδὺ ἢ σοπίϊπυαρα οχ᾽ βίθῃμοθ 
ΟΥ̓͂ 186 δ᾿ Ρρ}]9 ῬοΥβο δ! ἰγ (7ολλεὶ() 88 πὸ ἰσιθ 
1176. 

ψεπδ. 18,16. Τμδὶ [86 Ῥτοδοιίηρ οΥ̓͂ ΟἸιν δὶ Β 
ΤοΒΌΤΥοοϊϊοα 88 Ἰῃομπβἰϑίθηί τὶ} ἃ ἀ6Π18] οὗ 
(86 γοβυγγϑοίΐου οὔτ ἀοαά, (86 ΑΡοβί]θ ρσγοσδθϑὰβ 
ἰο ΒΟΥ ὉΥ 8 οδδὶῃ οὗ δοποϊυ βίου δπαὰ δΟΏΒ6- 
ααθδδοδ σοπποοίοα ὃν δέ---Βῖ-- “186 διεί ατρὰ- 
ταθηϊδηαὶ γοαυοηΐ ἷπ της Βοιηδ οὶ] ἀδιποπβίσδ- 
ἰἰοη 8." Αὕροκῦ.7---Ἴ ΓΠΘΣΘ 18 πο σϑϑυσσθοῖϊος 
οὔἴδο ἄθβᾶ, ἴ 6: ποῖ θυ θῇ ΟἸσί δὶ [5 Υ 86}: 
πὸ ϑ δι ΘΟΠΒΘαυ6η66--ἃ ῬΑΙΡΑΌΪΟ ΔΟδυγαϊγ, ποὺ 
ΟὨΪΥ ἴῃ τίονν οὗ ψηδὶ ἃ Ὀεΐηρ ΟἸισὶϑί ᾿ψ88, θαΐ 
αἷἶκο ἴῃ νἱον οὐ 8}} (86 ἐθβίϊ πη οὴΥ ΟΥἴἶδτοα ἴὸ 189 
ΘΟΠίΓΑΡΥ.} Ηδ ΒΕΓΘ ἀγρυθ8 ἔγοτῃ {ἢ 6 β6 ΠΟΡΪ 0 
(6 πρϑοΐαὶ, βίησθ {πΠ6 ἀ6πἾ8] οὗ ἐβὸ όσον πὶ α- 
ΤΑΙ ἱηνοϊνοὰ μα οὐὗὁἨ {86 Ἰαίίοσ, ἐὺ Ὀδίπρ ἷπ- 
εἰυάδοα υὑπᾶον ἰ. ΤΥ {8670 18 δὸ βιο! ἰὨΐης δὲ 
8}} 88 (86 ΓΕΒΌΤΓΘΟΙΪΟη ἕγοτῃ ἰδ 6 ἀοδα, {μ 6 τοῦδέ 
ιιῖ8 Βοϊὰ χοοὰ 4͵80 οὐ ΟἾγίβί. Ηδ δἷβο δδ8 ποὶ 
τίβου ἕγοτῃ ἐδ9 ἀοδα.᾽ 786 Ἰἀοπῖγ οὗὐἨ ΟὨ σἱβί᾿ Β 
παίουσα πῖιἢ (πδὶ οὗἩἨ τϑ Κἰπᾶὰ δἱ ἰασμο---ἃ ἕδοί 
ν᾽ Ἐοἢ ἀπᾶον] 8 ὑπὶ8 τ Βοὶ]θ υρυτϊηθηί---ἶδ ποὶ 
βυδροη ρα οὐ ἀϊδββοϊγοἃ ὈγῪ Ηἰἴ8 ὶνῖπα Ε ΒΕ} 
διὰ Ηἰΐἱ βίη] θβϑῃθβθ. ον, ἱπ ἰμαὶ Ηθ ορίϊθ 
Ηϊπιβ6}7 οὗ Ηΐϑ ἤόσ ποῦ ρίοτυ, Ηθ Ὀθοδιηδ ἃ νου ίδ- 
Ὁ76 δοίι8] δ (σάρξ); διά ἱ Ηα ἀϊεὰ, ἱΒουρῃ 
δ᾽ η16 85, (ἢ 6 σδὴ ἰδ γοϑιοτσαίϊίΐοη οὗ ΗῚβ Ὀοὰγ ποῖ 
Ὅθ9 δδγτηθὰ, 1 δυο 8 σοδίογδίζοῃ 18 ἱτη ροββὶ ὉΪΘ 
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ἔον τα ἴῃ ζϑηοτα πὸ στὸ ἀθϑδά, Οὗ Οδτῖβὶ 885 
ιμ9 δτϑι-ἔγυ 8 (Υο Υ. πε: ποίΐης 18 88 γοί βαϊὰ, 8ὸ 
[δύ δῇ δγζυτηθηῦ οδϑὴ ὃθ ἀγάνψη οὗ {ὲι|8 βδογί: “1 
Ἃ6 οϑοοί ἰ8 ἀοὴ 9 Δ. ΎΔΥ, ὑμ θη 8130 τηυδὺ (6 σαυ}80 
κο ψἱνὰ ἰι. Τ9 ϑἰαίοτμθηΐ, “1Πθα 18 Ομ γὶβί ποὶ 
ΤίΒ6},᾽᾽ 8 ποὺ ρυΐῦ ἤοτι 60 88 8 ρυϑαιίθο (Οβὶ- 
δηάθγ); Ὀυΐ τὶ (89 ὀχ ἰ δἰ (ἴοι οὗἨ 86 ᾿πιροβϑὶ Ὁ]6 
δομοϊιιϑίοι μογθ βοὺ ἕΌγ ἷθ 1016 Β6γ168 οὗ ἰῃ- 
ἴογθῃσοβ, 88 ἰὰ Ὑ6͵Θ, σΟ]οὈγαίοϑ 8 Βτϑί ὑὐἱυταρΡὮ. 
μα σοῃβοαιθησο8 πϑὲ ΔΥΪ86 1 Ογῖθὺ 6 ποὶ 
γίϑϑῃ, ἰἢ 9 801}} γοιηδὶϑ 'ῃ (86 σταάῦθ, ἢθ ὨΟΥ͂ 
065 οὐ ἰο βιον.--Απὰ 1 ΟἸσὶδὲ 85 ποῖ 
ατίβθῃ, ναΐῃ μη ἰ8 οὔζ ρυθϑδοβίπᾷ.--- [ἃ 
βϑοοηὰ δοπϑϑαυθησθ---ἰο ΔΌΒΟΡαΙ Υ οὗ Βοϊάϊης 
(8ὺ 016 6ο9Ρ6] πῖι 8}} 15 Ῥτουϊδίοηβ δηὰ ῬγοΙ- 
θ08, τι 41} 10 δὰ ἄοπῃθ, δῃὰ γοὺ ργοροβϑὰ (0 
οἴδεοί, νγ88 ἃ ἀθ]υϑίοη]. κενόν, Ὑϊσὰ βίϑηαβ 
Ἄγϑί Ὀ΄Υ͂ ὙΑΥ οὗὨ ΘΠΙρ. 4818, Π. 685 ΘΓ σγοιριαίδδ8, 
ὠπίγωε, υἱἱλοιξ γεαϊίψ, ποὺ “ ἔγα 11698᾽ --ὦ ἱπουχὰϊ 
ψἷοι ἄγϑί ΔΡΡΘΆΓΒ ἰῃ γοῦ. 17. 8.1}1} 1668 δτῸ γγὸ 
ἴο ἴαΚὸ ἢ ἔνὸ τηθϑηΐϊηβθ 828 θῦὸ οι ἰποα. 
Το ὑβουρὶ 158. (18: δίησθ 19 γοάἀθιωρίϊου ἴῃ 
Ομτῖϑι 19 (9 σγαπὰ ῃθπιο οὗἩἨ φοϑροὶ ργοδοβίηρ, 
δηιὰ Ὠ18 (89 τοϑαγγϑοίίοη οὗ ΟἸ ΥἸϑὺ 85 1.5 ϑββϑῃί αὶ 
ξουπαδιίοη, ἐΠπαγοίοτο, 4}} ργθδοδίπρς τὶ πουῦ ἐμὶ8 
ταδὶ Ὀ0 ΘΙΩΡΙΥ͂, χΡουπαἶθ85, Ὁ ΣΘ ἄρα, ἐδεη, 
Ὀγηβ8 ὑπο ἰηΐθγθηοθ γϑῦὺ ΙΔΟΥΘ ῬΓΟΙΑΪΠΘΏ(Υ ἰο 
νἱον. {80 καί 15 χομυΐηθ, ὑπ δὴ ὑμ6 πιϑϑῃϊηρ 19. 
Ἰ{0 ότι 6 ἢοὶ ἰγαθ, ἐπ θὼ (μ6 Ἰαίίον ἰ8 ποὶ 
ἔγσιιθ αὐδο.᾿---Τ 9 88Ππ10 ἰπΐογθηοθ μο]Ϊ 8 σοοὰ 4180 
οὗ ἐπα ϑυδ)]οούϊνο γοσορίΐου οὗὨ (86 Ῥγθϑοιἰηζ.-- 
ναίΐῃ α|δὸ ἰβ γοῦν δι Β.---ΤῊ ὁ ἔντχο τοΐοσ Ὀδοὶς 
ἰο ψδὺ 8 Β614 ἴῃ τοῦ. 1]; διίβουκἢ (86 ργυϑδοὶ- 
ἱὰρς τηϑὲ θγ6 ὉΘ ἰδίζοη ἴῃ ἃ ΙΏΟΥΘ ΘΟΙΏΡΥΘΘΏΒΙγΘ 
ΒΘη86.--οὐμῶν, ψΟῺΡ 'ἰϑΒ ἀπάἀουθδιθα γ᾽ {16 Θογτθοὶ 
χοράϊης; Ὠοῦ ἡμῶν οἱἱγ.---Το 89 ἴΌΓΙΏΘΥ οἷδυθο 
ἰθγο 18 δα δα 4 ἰμἰγὰ ἰμΐογομοο, μι ἰοῖ δοίβ [ἢ}6 
ῬΓΘΔΟΊΘΓΒ ἴῃ ἃ Υ̓ΘΣῪ Ὀδὰ Ἰ᾿ἰᾳδί.--Αηᾶἃ Ὑηόρ δὲϑ 
ζουῃᾶ 6180 4186 νυ ϊϊ8556685 οὗ Θοῦ ---- ΥΟΙ. 
ἐμ|9 ἴδοι (δ 0818 δρχαΐη 15 ἴο Ὀ6 ἰηογ γα ἔἤσγοιῃ (ἢ 6 
δΒιαρροϑίιίίου ὑπαὶ Ομνὶβὺ 15 ποὺ γίβϑῃ, ἰὺ ἄοθδ ποῦ 
Τυϊ ον Ὁμ8ὺ ὑμ 18 οἶδιι8θ Ὀ6]ΟΩρΒ ἰπ ὙΠ ἴμ 9 Ῥτο- 
γἱουϑ ΔρΟ(ο518, δηὰ ὑπαΐ Β᾽ ΡῚΥ 8 δουλπηδ ἰ8 ἴ0 Ὀ6 
Ῥυὶ αἷἴον ὑμῶν (Γμαομηθπη δπὰ ΜοΥθΡ), [0Γ 
δϊον “Δι 0},᾿ 88 'ἴπ ουν γουβίοη). ϑυοι Ρυποίυδ- 
(ἴοη 8η4 οοηϑίγχυοίοη 8 α͵830 ἱποοηδίϑιθηΐ τη ῖ ἢ (8 9 
δὲ καὶ; [Ὀθ81468, 18 ΑἸΐοτἃὰ βΒδγ8, γ6ὺ. 1 ἀοϑβ 
ποὺ ἀοροηά οὐ [89 οΘοηάϊτῖοι ΟΣ ΡΥΘΒΒθα ἰὴ τοσ. 14, 
“1{ ΘΒ νῖϑιὶ 6 ποῖ τίβϑη,᾽" Ὀυῦ 88 15 Σϑθβοῃ ρίνϑθῃ 
Ὀοϊονν,. 7---εὐρισκόμεϑα 18 νυὶ γϑὶ ἴθ᾽ Θι ρἢδβῖβ, 
δηὰ πη08}}9 106 αγὰὸ “ουπά, ΟΥ ργουεῖ, 88 Ὀθίοσθ ἃ 
ἐσθ] οὔ ἱπνοβιϊζαιίοη.---ψευδομάρτυρες τοῦ 
ϑεοῦ, οἰἴπον γαἰδε ιοϊἐπδ5868 δο πο Υππ5 Οοα (μοι. 
ΟΌ]..) ΟΥ μεῖϑε ιοὐίπο88ε8 δοίοπσίπ) ἰο αοά ((ε;. 
8..0].}, ἴ. 6., γᾷο ργοίθη ὦ ἰο Ὀ6 Ὑ].Π08588 δη ἃ ΔΓΘ 
ποῖ, Τ6 ἔογον ἰηὐογργοίδίϊοη 18 ϑυδίαϊηοαὰ ὈΥ 
86 ζο]]οννίης οΧΡΙ αμδίουυ οἰδα8θ.---"ΟΌΒΕΓΥΘ, 
7}αἰεε Μιϊθ8808, ποὺ τρέδίακεη, τὶίηο8868. δ] 
ΔΙ]ο 8 πὸ Ἰοορίοἶθ οὗ ὁ8δᾶρθ. 780 γοβυγγθοίί οἢ 
δ ἃ ἰλοῦ, ΟΥ 6860 ἃ [αἰδοῃοοά; δηὰ ἴὑ ἰβ βιιο δ Ρ6- 
ΒΟ ἃ8 Ροίοῦ, δὰ Ζοδη, δπὰ Ζδιμθ8, δὰ εἰ βοϊ , 
ἰμαὺ ἃγὸ κι] οὗἩ ρογροίγδιπρς ἰὑ--τοῦ πῃ ΒΙΓΟΒ 
Βαρροϑί(ἴοη, θη νγὸ (αἴης οΥ̓͂ ([Π 9 τηθὰ, δηὰ ἰὴ9 
γα] σης οὗἩ {πο ὶν οαγηθϑὶ ἀθοϊδγαίϊ οηβ, δπὰ 
1118 804] ὑπ} ραΐ ἰο {Π6π|. ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ.]7---Ὀ0- 
Οαι156 νγὺ ᾿ἰθοιϊ θᾶ δαρϑὶπμδὶ σοῦ τμδ8ὲ Β9 
ταὶβδϑα ἂρ ΟὨτὶϑί :--ἰῦ ἃ ρογύδοη ϑδὺ8 οὗ ἀοά 
(0 Ηδ 188 ἀοηθ βοιιθί ἷηρ νοῦ Ηθ 88 ποὶ 
ἄοπθο, δηὰ γοί οουϊὰ δανο ἄοηθ, ἱμθη 18 ἢθ 8. 8180 
ν᾿ ἰη 685 ἴῃ Γοϊδίίοη ἴἰο ἢϊ, δὰ τὸ 2.186 ἰθδ8ιἰ- 

ΤΟΩΥ͂ ΧΙΤΘῺ ἰδ 8 ἐθβύϊποιν αφαίπδέ Ηΐωὰ (κατά λ8 
ἷἰὰ Μαίι. χχνί. 860-02 ποὶ θᾳυϊναϊομί ἰο περὶ, ἱπ 
γεδροοί 9 [ΑἸΐοτα ], ΠΟΥ γοί 88 ϑυπιπιοπίῃςς Οὐ (ον 
8 ᾿νἱ11085 Ἰἴἰκ ὁμόσαε κατά ΗδοὈ. νἱ. 18). ἔοι, 
ἱκον ὨΣῚῪ ἰο δϑοσίθθ ἰο Θοα δηγιμὶπρ υπέγυρ, ἰδ 
8 τϊοικοα δηὰ Βοβϑίῖϊο οτὶπιθ διζαίϊημβι Η πὶ; δπὰ 
{μῖ8 νουϊὰ Ὀ6 8. νοῦ 8016 116, δῖ ποῸΘ ΠΟΥ͂ δὲ βῃ- 
ὨοΟυσησΟΘα βοιῃθί βίῃ 8ἃ5 δὴ δοὶ οὗ αοαὐ δοίυν 
νϊϊηοδβοὰ ὉγΥ ἰμϑῖὰ, τ Βὶοἢ γοὺὶ ΠΟΥ αἰὰ ἰ6Κ9 
Ῥίδοθ, δηὰ ἱπαθοὰ γγὰ8 ἐπ ροββ: 0 16,---Ὄσ ΒΟΙΩΙ 110 
ἀἰᾶ ποῖ ταΐβο, ἐ{ ἐῃ σϑα τυ (8.5 ΠΟΥ 8.556Π) 
---δσἢ ἰ8 86 ἔοτοο οὗ εἰ περ, (9 βίγϑηρίβ θη οὰ εἰ; 
δηὰ ἀρ α ΜΕΐϊοΒ ταθϑπβ αοοοτάϊησίψ.--- 6 ἀθδὰ 
816 ποῖ ταἰβϑᾶ.---ΤῊ9. Δϑὺ βιδιθιηθῃῦ 186 ὁ0η- 
δνιημθὰ ἴὰ Ὑ0}. 10, ψΒϊσἢ 8 δ] πηοδβί ἃ ᾿6 ΓΔ] Τορο- 
ἐἱῖοπ οὗ νοῦ. 18, δὰ 8 ἱπισοάἀιισοα Ὁ (8:6 δβαχθ 
οὗἉ ργϑοϊδίοη. [“Βυὶ ὙἘΥ ἴδ (8161 ὙΠΥ͂ ΙΠΑΥ͂ 
ποὺ ἃ τηϑη δάπιὶ (μὲ Ομ γίϑι, (η6 ᾿ῃσαγηδίθ ὅθι 
οὗ ἀοάἁ, ἃτοβο ἔγοια 80 ἀϑδά, δηὰ γοῦ δοπβιβιθο 
ἀφοῦ (μδύ {π6γ 18 ἴο ὈΘ 8 βο ΠΟΥ] ΤΘΒαγγθοίϊομ οἵ 
80 ἀορδΔ4 7 Βοσλυδο ὑπὸ ὑπίηρ ἀοηϊοαὰ νγδϑ (δαὶ 
186 ἀοδὰ οουϊὰ γτ8θ6.ἁὡ Τὸ ἀθῃϊαὶ νγᾶϑ ῥ᾽ δοϑα οἢ 
ἐτουηὰ ποι οπιδτδοθὰ ἰῃ9 οδβϑὲ οἵ Ὁ σίεὶ." 
ΗοΡαΕ]. 

γεεθ. 171-10. Ηθγο ζ0]]ονγΒ ἃ ον ΒΟΤῚ65 Οὗ ἰ- 
ἔογθῃοοδ ὀχ ἰ Οἰζίηρ 86 δα τϑβα]ὶ οἵ {86 ἀοοίτίῃο 
οὗἨ εἶδ οὁρροιθῃηίβ ὑροῦ ἰδ Βαϊ γδιίου οὗ ΟΒνἰβεῖδῃ 
ὑμοηιϑαῖνθθ. ΑΒ Ὀοΐογο 9 ὀχρσγοδββϑὰ {πΠ9 στουῃὰ- 
ἸοβθΏθβϑ, δὰ βϑῆοθ ἴδ ὸ 1881} οὗὐἨἩ ἴμ:6 ἔδιν, οα 
88 Βαρροδίιίοι οὗἩὨ ὑμο8θ ἀϑηΐοτϑ, Ὁ. 189 ψονὶ 
κενῇ, ἐπιρίψ, Ἰαάϊδ; 80 ΠΟῪ ᾿θ ΘΧΡΓΟΒΒ68Β ἰ(5 ἔγυϊι 
Ἰοβθῆθδα ὈὉΥ ἰμ9 ποτὰ ματαία.---ΑἸπὰ ἐξ ΟΒείοι 
ἰα ποῖ χίδϑι, ναΐῃ ἐἰβ γοῦτζ αὶ ΤῈ :---  δὶπ ἡ ὁ. 
αἰ μοαῦ ΔΩΥ͂ Ὀοποβοΐθὶ γϑϑυ 8 (σοπρ. ἰἰϊ. 20; 
Τίς, 111..9; Κ648. ἱ. 26), 88 15. οἶϑδὺ ἴγοιι [116 οἴδαδϑθ 
ν ἰο ἢ Τ0]]Ον8.--ῦἷδὁὸάὰᾳκα Θ1Θ γοῖ ἐπ γουῦσ δὲμα.-- 
Ηδτο νψγὸ 860 ἐμαὶ δἷβ τοίογσεμοθ 18 πλδὶ ΗἸῪ ἴ0 ἐδὸ 
τηλοῦ οὗ υβιϊ βοδίΐοι, τυ 16 18 ὈΥΙΠΙΔΙΙΥ͂ 8 ΓῸ- 
πιϊϑβίοῃ οἵ βἷη8. ΑἹ] {μ18 15 ἐγυβίγαίϑα ὈΥ (80 ἀ90- 
εἶδ] ἰπ αυραίΐοπ, βίθσθ, Δ8 Ρδὺὶ δϑβογίβ (οτι, 
ἦν. 256), Ομνίδυ τσαϑ ταϊδεὰ ἴου οὔὐῦ υδιϊβοδίίθα, 
17 Ομ τῖβυ τγ88 8(1}}} ἀθίδιηϑὰ 1η (6 μόνον οἵ ἀθδῖϊε, 
{θη οου]ὰ πο ραγάοῃ ὃδὸ ρὶοάροὰ Ὀγ Ηἰΐπι; ΗΘ 
οου]ὰ ποί δοὶ (9 ρατί οὗ οάδοιιοῦ δηὰ ἔθϑοι- 
οἰἴον, δὶ Ἐκ6 8}} ΟἸΘΥ ΒΊΠΠΟΥΒ, του ἃ ΔΡΡοδΥ ἰ9 
Ἰιᾶνα ζ} 16 ὑπᾶον {μ6 ἄοοπι οὗὨ βἷπβ. Τβυ8 {μὲ 
Θχργοβϑβοὰ ἴη1]. 2: “ {8 δγὸ }υ8ι186α ἴῃ [86 ὨϑπλθΘ 
οὔ 189 ᾿οτὰ, δηά Ὀγ ἐμοὸ ϑρἰτὶϊ οὗ οὔυν Θοά,᾽ 16 8}} 
ἄοῃθ αᾶγ. Τ1|ι9 οἰ εῖοαὶ βἰάθ οὐ Ομνίϑιϊ δ Υ, 
υἱζ., ΒαμοιΒοδίίοη δηὰ 1 θογαάοη ἔγοιι [6 ἀσηιὶ- 
πίοι οὗ βἷῃ, ἀἄοϑθβ ποῖ ᾿ΐὶθ ἰῃ ἰμθ οοπίοχι.--- 9 

ἔτ κα Ε] σοπβθαῦθηο98 8τοὸ βῆονη ἰο οχίθηά γοὶ 
ἔτος, δδοοίΐπρ ποὶ οὨ]γ {86 Ἰἰνί, Ὀὰὺ δἰβο [86 
ἀορατίοα .--- 6 ΒΟΥ δ1δὸ νγ8ο μανο {8116} 
8.5160Ρ ἐπ ΟὨΒεἱδῖ, --ἰ, 6., πὸ δυο ἀἰοά ἴδ ὁθ6)- 
τασπΐοη πὶ Ηΐπι, Ὀοΐπρς ππὶϊοα τὸ Ηΐπὶ ὈΥ [118 
(οορ. 1 Τ68. ἰν. ὁ; Βον. ἰν. 18). ΒΥ (8689 Β6 
ΣΩ68η8, οὶ (ἴθ δησίοηὶ δδϊηβ πο Ἰ᾿ἰνοὰ Ὀθίοτθ 
{89 εἰπιο οὗ Ομ εῖδί, θὰΐ ἀθοοραβοὰ Ἀγ βιίδηβ, δὰ 
ἴμο86, ἰοο, ποὶ θὲ" [86 πιδτίγστβ (ἐν--εδιά), Ὀὰὶ 
ὈΘ᾽ ον ΓΘ ἰπ ΖΘΠΘΓΔΑΙ. --- ὈΘΣΥΙΒὨΘ ἅ. --- Ῥογαά θα, 
δοοογάϊηρ ἰο [6 βονίρίαγο, ἰ8 ποῖ δημἰ δἰ Ἰδιῖοα, 
Ὀαὶ ἐπ βίδίε οὗ δαπιπαίίου, γοπιδϊ πίηρ ἴῃ Θοἰθ- 
πα; δη( {μἰ8 ἴθ ἤθγο Ὀγοῦρῃι ἰοτγν τα 88 ἃ σθῦθθ- 
αυθῆοο οὗ δοίπρ γοῖ ἴῃ βία. [1 Ογὶδι ἀἰὰ μοὶ 
δ 701 οὔν }ιιδιϊδοδίίου, (μ θη ὑμβο8ὸ ψΐιο80 ἃ 
Βθοιηθά Ὀαὶ ἃ ὈΪ]οββθὰ βῖθρ ἰὁ ἃ ΒΆΡΡΥ δινδκίπᾷ 
ἴῃ 6] ουβαῖρ πὶ τοῖν Ἡνίηρ δηὰ ρίοχβεὰ Κ6- 
ἀθοιηοσ, 80 ἴγν ἤγοῃ δαυΐης 695 γοοοϊνϑα ἱπίο 

οἰθσγῃδὶ 1178, σγοσθ ἀοοτηθὰ 8ι}}} ὑυ δυϊάο υηάοτ (89 
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υτοιοϊιοα ἀοταϊηΐοη οὗὨ ἀθαίβ, Α δοηβθαιθηο6 110 
(8 πχϑὶ γθ Δ 6 00 ργοΐοιιηὰ 88 ΠΠΡΓΘΒΒΊ ΟῺ 
προη {86 οΥΐης ἀἰβροβλιίοι οὔ ἢ τ βί8η81ἴο δ6 κῃ - 
Ἰγ δἰϊοννϑα. ΥΒβαΐθυθσ ἀοοίσηθ δοηδίγδὶ θὰ {})6πὶ 
ἴὸ τοχζαγά ἐμοὶ Ὀθ]οΥθα δϑβοοίδίθθ ἴῃ {86 ἴδ ἐ ἢ 88 
1οβϑὲ, υδὺ 6648 ΒΒΡΘΑΓ ἴὸ ἔθ 8ἃ8 1 ἰ 86] Εἰ ΚὮΥ 
αυοδβιϊοπδῦϊο. [" ΗΘΓΘ,᾽ ΒΔΥ8 ϑίδῃ ον, “τὸ ἤπὰ 
ἰὸ οἸμὰχ οὗ [Π6 8019 δγζιυπιθηῖ. Α8 ΣΏΔΥ ὉΘ 
Β00 ἴτγοιῃ 1 Τ|ι65. ἱν. 18, οὔδ οὗ ἰδ τηοϑὲ ἢ8᾽:- 
τονῖης ἰοῦ 8 ἰο {πὸ δροβίο!ο Ομ τ δι δ ἢ 88 
{ι ἴθαν 1οϑὲ ὑμοῖν ἀοραγίοθὰ Ὀγοίσθη δῃουϊᾶ, ὈΥῪ 
8 Ργθιχαῖαγο ἀδλῖ, Ὀ6 ἀφ αγγρα ἔἴγοσι ἐμπαὺ οοιῃ- 
παπίοη Ὑ{ῈῸ ἰμ6 ᾿ογὰ μι οι ἴμῸΥ Βοροά ἴο 6θὴ- 
207; δὰ ἴῃ 1.86] 7 ποιμίηρ σου]ὰ Ὀ6 τηοῦὸ αΪ8- 
μιοδγίδεϊης ἰο 186 ΟΠ γ δι 5. ΒΟρθ, ἰβδὴ ἴὸ δηὰ 
μαι Ομ τιϑιϊδηβθ δὰ Ἰνοὰ δπὰ αϊδθὰ ἴῃ γταδίῃ᾽᾽]. 
ΤῊο ποι μοὰ οὗἨ Ῥγοοῦ ἴοσγθ δἀορίϑα, ᾿μβουχσὶι ἰη- 
ἀοοά ποὶ σατυτίης ἰὴ6 ἴοτοθ οὗ 8. τι μοι 108] 
ἀςπιοηϑιγλῖ]οῦ [ΤὉΓ ὑπθοίΐον σα, 15 ΠΟΥ ΘΡ Ὠ61685 
βμοὰ ἴοὸ βιγοησίμοη (6 μοαγίϑ οὗ ἰμ6 διαὶ 
δεαϊπϑυ ἰὯ6 ἀουδὶβ οὗ ὑπο] οί. [1 Θομοὶι 69 
πὶ δὴ ἱπιρ 55 1}76 ΓΘίΘΓΘΠΟΘ ἰὸ 86 Βδὰ βίδίθ οἵ 
{086 Ομ τϑι δὴ 8 ὙΏ086 ΒΟΡΟΘ ΟΥ̓ θἴθγηδὶ [ἰϊἴο, 
νἰοάχοα ἐΒτουρσὰ {πὸ γοϑυγγθοίίοι οὗἉ ΟἸσὶβί, νσῶϑ 
ππ8 ουἱ ΟἹὗ, Τ α͵8 ἰουσὶης δϑβοσίλοι ἰβ Σἰσγοάυοοα 
πιιμουϊ ΒΥ γΘΥΌ8] σοπηθοίδνο. ΟΟῺΏΡ. γἱ]. 24 ἢ 
--ΙἶἾ ΟὩΪΥ ἴῃ [15 119 νσοὸ Ββανϑ Ὅθ60: δορίπᾷ 
ἱῃμ Ομ σχίϑι,---Απὰ μογὸ τὸ τισί, ἄτϑί οὗἉ 4]}, ἰδκὸ 
ἰμτο σοηδίἀ ογαίϊοι ἰπ9 σογγϑοὶ οὐ Υ οὗ (8 9 ὙγοΓ 8. 
ΤῊ τοςοϊνοα ἰοχὺ Ραὶδβ ἐν χριστῷ αἴϊον ἐσμέν. 
1ὰ 18 ΔΥΓΒΗ βοπι πη, τ᾽ ΒῚΘ ἢ 18 ΖΘ ΘΌΪΥ αἰἱοϑίθα, τῦϑ 
Ζαϊσαι Ὀδ ἰοταρίθα ἴο υπἰϊθ ἰδ μόνον 11} χρισ- 
τῷ 88 ᾿Υ δαυϊναϊθηΐ ἰο ἐν μόνῳ τῷ χριστῷ, ᾳ. ἀ., 
εἴη Ομ τδὲ δἱοῦς, σοι του]ὰ 6 ἐμὸ ὈοίίοΣ ὁΧ- 
ῬΓΟββίοα ἐάληδα μον; Βυὺ ἱπ ογάου (0 οὈίδίη ἃ 
οοττοοῖ τγοϊδιίοη οὗ ἰῃ6 δροάοϑὶβ (9 ἐδ ῥγοίδϑίβ, 
νγὰ Τηυδὲ ΒΌΡΡΙΥ ὑμδὺ οα τ οὶ ὐ 18 ῬΥΟΡΟΙΥ͂ Θο0ἢ- 
ἀϊιϊομποά, υἱΖ., “απᾶὰ ΟΙεγὶδὺ ἰ8. ποὶ χίβϑοη.᾽ Βιυὶ 
ἵὲν χριστῷ ἰδ ἴο 6 Ρυὶ εἷος ταύτῃ, ἡ οἢ ἰδ 
188 τἸῆογο ΟΥΙΓ16Δ}1Υ δυϊ ποτὶ Ζοα οτάον, ἔβη ταὶ μί 
ψ6 ἀἰβρθηϑθ ἱῈ [818 ΟἰΠΟΥ γ1590 ποῖ ῬγοῦΔῸ]Θ 
εἐχρίδηδίΐοῃ. Βυὺ ἰμθὴ ὑμ9 αμποϑίϊοη ὡγίβοβ, [0 
πιδὶ ἀοο68 μόνον, οπῖψν, ὈοϊοηχΊ [8 ἱΐ ἰο [86 
ἩΟΓΡΩΒ: “17 γ͵ὸ ἤᾶΥΘ ΒΟΡΘ,᾽ 80 ἐμπδΐ ἐΐ ΒΟΥ 68. ἴὸ 
ἜΧΡυθ98 ΒΙΠΩΡῚΥ 8 Ὠορὶῃς ΜΘ. ΤΟΙ 8 τὑπἴι]- 
ΔΙ1ςἀ, φ. ἄ., “'ἰἴ ντὸ αν ΒΟΡΘ ΟὨΪΥ Τ᾽ ΟΥἩ (0 [89 
ποτὰβ: "κ ἴῃ 18 1176,᾽ ρυϊψιίηρ Ὁ 'ῃ σοηὐγαβὶ τὶν} 
οὲοσπ δὶ 118: φ., α., “Ἰἶ νὸ μᾶνο ΒΟΡΘ πῃ ἰμὶ8 118 
οὐἷγ [Ηοὰρο] Οτ, Βῃ8}}γ, ἀο068 1 Ὀδ]οης ἴ0 [89 
016 οἴλυβο; φ. ἄ., ἰἶ τὸ Ἀαγο 0 ΙΏΟΓΘ ἔμ8ῃ 
Ραὶ οἷν ΒοΟΡ6 οἡ Ομγίβι ἱπ {18 ᾿ἰἔθ, ἀπὰ ἀο ποὶ 
Βορο ἴῃ Ηΐπὶ ουθὴ δϊοῦ μαυΐηρς 029 ἰο ΟὟΤ σοϑὶ; 
ΟΥ, 85 ΜΟΥΟΥ 8808, “ἾΓ ἴπ9 μ0ρ6 οὗ ἑαΐυγθ ΘἼΟΤΥ 
816 ἢ {86 ΟἸγ Βιδη σγου 8. ὉΡΟῺ ΟἸγὶβὶ ἴῃ δ18 
ΘδυίΒ}]ν 116 ρου θ 68 τ] ἐμ18. 116, ἱπαβιιο ἢ 85 
ἄδδι Ὀυΐ ὑγϑ δέου β Ὠἴτ ἰο ἃ ϑίδίθ τ 6 γα πὸ ΟὨΓ[8Β- 
ἐΐαπ ΟΡ Ῥσοόυϑβ Ὀυὶ ἃ ἀοοορίΐϊοι ᾽ [ΑἸίοτα, δίδη- 
1γ]᾽ Το ᾿δϑὶ ἰπίοσρτοίδιϊοη ἀββεσυεβ  μο ἀοοϊ θα 
Ρτοίοσθησο. Ασοοταϊΐηρ ἰο {μ6 ἤτπί, 1ΐ 18 ποῖ ΘδΒΥ͂ 
ἴο γεγεοῖτο ΣῪ ὑβο ποτὰβ: ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, 
“ ἴῃ (η18 1176,᾽᾽) Δ΄Ιὰ μυὶ ἦτδβι, Ιπάροα, ἔπ 6 } ΔΡ- 
Ῥθδὺ 10 Ὀ6 Δ] ΟΖ ΘΓ ἈΠΏΘΟΟΒΒΑΣΥ. Τδ6 Βροοπὰ 
5 ορροδοὰ ὈΥ ἰΐο ροβί(ϊου οὗ μόνον, οπῖψ. Τδο 
οσχργοϑϑίου ἐλπίζειν ἔν ΔΡὕΘΔΓΙΒ 4180 ἱῃ ΕΡΒ. ἱ. 12, 
(τ᾿ εε τοροδίία ἵπ Οἠτίδίο), δὰ 18 δπδίοσουβ ἰο πι- 
στεύειν ἐν. ὙὍΤ86 086 οὗ ζω ἴο ἀδῃοίὶθ ἰμ9 Ῥγοϑομπί 
Ῥετιρα οἵ εχϊδίομοθ 88 αἰβιϊμοί ἔγοπι ἃ φδίαί οἵ εἐχ- 
ἐθίθῃθσθ, οΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΘΓ δπὰ ἴῃ Ψυκο χνὶ. 28. 
ΨΕΙΥ βμοτί δηᾶὰ ἱπηρυθϑϑῖνο 8 ὑπ ΘΟΠΟΪΒίοΗ.--- 
ΣΏΟΙΘ σϊβθιϑ 19 [8 81} Σ.ΘῺ 816 γγ6.-- 

ἧ. 4., 811 τιίθῃ, 88146 ἔγοτῃ ιι8 ΟἸν δἰ δὴ ἰπδὲ 5.1}} 
ἰἶνθ. ἴῃ (μ]8 βιδίϑιιθηΐ, 186 Αροεί]θ ὈΥ͂ ΠΟ Ιῃηοϑἢ8 
ΒίοΟρΡΒ ἰο {0 Ιονϑὶ οὗ ἃ δοϊληοῃ Θυαἀριῃοηΐβπι, 
[ἀγρυΐϊηρ ΒΟΥ ἤσγομπι 8 τηαΐῃ ΓΘίργθμσο (0 Ὠαρρὶ- 
685 88 1.6 υἱυλπιδίο ὁπα οἵἉ 116]; Ὀμΐ 1.18 τηϑιἢ- 
ἰπς ἰβ {818: “ ΟὨ γ βϑι 188 ννῖὸ ᾿ῖνθ ΔΒ βίγδησουβ ἴῃ 
τιἷθ ποῦ], ἀθηγίπρ ὉΒΘΙΏΒΟΙΥοΒ ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ ΨΥ, 
διὰ Ὀοαχίης [1168 οαΥν Ἰοδά, δπὰ δπαυσγίηρ αἱ] 
ΤΩΒΙΘ οὗ ΒΥ ησδ, δπὰ (8 ἴῃ (ἢ 006 οὗ 8δῃ 
εὕθ 8] τονδγα ἴῃ 186. κῃ χάοχῃ οὗ Βοαν θη, ἈΓῸ, ἴἢ 
6880 ὑποὶν ΠΟΡΘ 15 ἃ γδαὶῃ ἀγϑδ ἀρσδιϊποὰ ἰὸ γὰ- 
ὨΪΒῺ Ὑὶί ἢ (δ8 116, ΠΟΤ ΤᾺ ΒΟΥΔΌΪΟ {Π6 41} 086 
ὙΠῸ 8 ΚὉ ΘΠ ΟΥπΘΩϊ ἱῃ ΘΑ Σ ΒΥ (Ὠἰηρβ: [ῸΓ (Π 689 
{ληῦϑ Βα νθ ΒοΙη6 δογί οἵ ὑοδῖγ; ψ 8116, οὐ ἰδ9 
ΘΟΒΙΓΑΓΥ͂, ἰδ6 βαϊγαϊϊοη [ῸὉΓ 6} ΟΕ τ δι ΐδιβ 
ἴοτοχο 8}1, δὰ ἔφ, ἴδ Ὀὰϊ ἃ ἀο]αβίοῃ. (ΟοιΡ. 
Οδἰδῃ 6 }). 
ἃ ῬοΒὶίνο ΓΟ Ο ΘΠ 688, {π18 ἀ ΘΟ] αΥδίοὴ τουδὶ Ὀ0 
Ἰϊταϊοα 88 ΔΡΡ᾿] 684 Ὁ]6 ΟὨΪΥ ἰο ΟΠ ΥἰβιδηΒ δ {ΠΟΥ 
ὝΟΓΘ ἴῃ [Π6 (ἰτὴθ8 οὗ 6 δροβίϊ68 --- ΟΧροβοὰ ἰοὸ 
811 ἸΏΔΒΏΠΟΣ Οὗ ΓΙ γδίΐοηΒ δα βυβδογίηρδ; 10. ἱὲ 
68 ΒΑΡαΪγ Ὀ6 δϑδτιαθὰ 88 ἰσὰθ οὗ ΟὨγ δι δ 8 ἴἢ 
ξοποταὶ, ὑμπαὺ ὑΠ6 1 Υδι}}} Τηθ 98 ὑμὶν ἱεπιρογαὶ 
σοηα ἴοι ΣΏΟΤΘ ΤΣ ἾΒΟΓ 8 Ὁ]6 {Π 8 1): οὗὨ τη ϑῃ οὗ (89 

[{᾿Ὸγ ἐλεεινότεροι 6 ἀπἀογβίδπα 

νου, Οοα]ΐη 688 μα ἰμ6 Ῥτοζαΐδα οἵ (86 111 
ἐμαὶ ποῖο 18, 88 ὙοῖΪ 85 οὗ ἴη8ὲ' τ σὰ 18. ἰ0 ΘΟΣΩΘ. 
Τ}}8 15. 8 Ῥϑσχί οὗ 118 ζ1]017γ---ἃ ΚΊΟΥΥ τ αἰ οἷν 18 τοί 8}} 
66] 1] ρ56α οὐϑὴ διηϊὰ ἰδ 6 στγϑαίοβί ὑσὶ 0] Δ 1 0}8 ; [ῸΓ 
ΙΔΆΤΥΤΒ Γ6}0160 πὰ ἰσὶ  Ρἢ ουοι δά ἰογίυ 68 
δα δτηθ8, ““ ποὶ δοσορίΐπρ ἀο] γουαηοο." ΤΠ 
ἱμνγασὰ ὨδρρΡίμοδβ ἐμοῦ Οχρουίθηοθ ἰ8. ΒΟΠ16- 
της ΒΟ ΠΟ ΙΏ6γΘ0 ουϊναγὰ οἰχουϊηδίδηοοδ, 
ΒΟΎΘΥΘΙ ῬΔΙηΣα], Θὰ ὙΠΟΙΥ οὐοσοοτθ. ουϊα 
ἱξ ποὺ, ἐβογοΐοσο, ὯΘ ΠΠΟΣΘ δΔρρσορυΐδίς ἰο δΌϊὰ 9 
ὉΥ [19 οτρἰμδὶ δἰ χα δοδίΐοι οὗὨ ἐλεεινός, ριϊαίε, 
δηὰ υπάογϑίδπα ᾿ὲ 88 σοίεοσγί πο ἰ0 ἴμ6 ἀφ] δῖ08 
ΠΟΥ τ Ἰοἢ ΟὨΥ δι Δ Ὼ8 που]ὰ ᾿ἴγο, δπὰ ἰδ στοαί 
αἰβαρροϊπίχηοπς {πὸ} σΟΤῸ ἀοδιϊηρὰ (0 Ἔοχροσὶ- 
6Π09; ἰπ 6880, ΒΑΥΪΏρ ΚΊΎΘΗ ἊΡ 8]} ἴον ΟἸὨγἱβί, δηὰ 
οχυ δα ἴῃ ὮΟΡο οὗ ᾿ἰνῖὴρ δὰ χεϊ χης ν 1} Ηΐπὶ 
δον ἀοδῖ, ΒΥ βμουϊὰ πὰ δἱ δβϑὶ ἰμαἱὶ Ης μιδὰ 
τοὺ γΊ ΒΘ, δη {Π60Γ60 88 Π0 ΓΟΒΌΣΓΘΟΙΪΟΙ ΤῸΣ ἰὨοΊη. 
ΤΆΚΘΩ πὶ {818 Β6ὴ86 {π6 ἀφοϊδταίοη πουϊά δατὶὶ 
ΟΥ̓ λίγ Υ88] ΔΡΡ ἰσδίοη. ὅϑοτηθ σοτηηθηίαίοῦθβ, 
11 86 ὑγδηβ᾽αίουδ οὗ (6 Ε᾿. Υ., ᾿πεξοδὰ οὗὨἨ 60Ὲ- 
βίχυΐησ 80 δἀϊοοϊῖνα ἴῃ (8.8 ΘΟΙΠΡΑΓΘΙΪγΘ 88 50- 
γογηΐης (6 σοηϊ να πάντων ἀνθρώπων, ΒὰΡ- 
Ῥοδο ἃ Ηθῦσον 1 τ ΒοσΘ, πα (ΔΚ {1.6 ζοη ιν 9 
Ῥδυ( νον, δπὰ σοπδίτας {86 δα᾽οοὶϊνο ἃ (που ρα 
ΒΌΡΟΥ ΙΔ ΤΟ ----΄ οὗ 8}} 6 πιοδὶ το ΒΕσ  Ὁ]6᾽᾽ (ΨΦΕΙΨ. 
στ. Οταηι. ἃ 684)]. 

ΨΕΒΒ. 20-22, 1π οοπίγδδὶ τι (86 τ 0]6 ἀθ- 
ῬἼοΟΣΒΪΘ σϑεαυ] 8 τ ἰοῦ που]ὰ 20] ον ὁπ (86 Βυρ- 
Ῥοβίτἴοι ἱηνοϊγοα ἴῃ 86 ἀφη]Α]ὶ οὐ ἢ 18 Ορροποῃίϑ, 
ῬδῸΪ ΠΟῪ ΥΩ ΡΒ δ ν δοὶ8β Ὀθίοσο ἔμ θπὶ 86 ἸΣ- 
το γα δ Ὁ]9 ἴδοι, οὗ (80 ΓΟΒΌΓΣΣ ΘΟ Οἢ 88 Θβ Δ] 8 δα 
ὉΥ ἐδθ ἰθβιϊ ΠΙΟΠΥ͂ Ῥσουουβ)ν δἀαυορα (γνοτ. 4 8.) 
ἈΠ δ͵80 ὑπὸ δἰ ζηϊβοδῆοο ΤΟ. ἰλ 88 ἴῸΓ (80 
ἔδ ἢ πὰ Βορο οὗἩ Οδυ θί 8 }8 --- ἃ. δἰ κη ἤοθη69 
ὙΒΙΟΣ ἰ5 ἰἰβοὶ ἢ 4 σοζιίαιἑοι οὐἁὨ 41} βοριϊεΐβιι. 
ΑΒ Νοδῆᾶθῦ 88 γΥ8: “ὁ Ρμβ8868 οὔ ἰο υπίο]ὰ ἰμ9 
ομδίη οὗ ΘΟΠΒΘαΏΘΏΘΟΒ ἈΣΙΒΙΩς ἔγοπι (ἢ 6 ΤΟΒῸΥ- 
τοοίϊου οὗ Ομ τὶβὶ, δηὰ ἰ0 ϑχ δἰ ἱΐ 1 88 1πΠ6ὸ Ὀορίη- 
πἷης οὗ ἃ πον σγϑϑδίϊοι ὙΠ] ἢ ἰβ ἰοὸ ὅπαὰ ᾿18 60ῃ- 
ΒΌΤΩΤΗΔί οι ἷπ ἰἢ9 1116 ἰο δοῖθ. ΝΟΥ ἀοο6β {}16 
ταρίαγο οὗ {86 δροβίϊθ, ὈΟΓΤΘ ΟὉ 88 Π6 18 ὈΥ {ἢ} 
σοπἰθιηρ]δίΐοι οὗ ἰδ αἸοτγίοιβ Ἀθη 6, δ']ονν αἶα 
ἴο Βίορ δ (δ): ροϊπὶ σι βδσο ἴπ 6 δτζυθηί ἤγβι σ0ῃ- 
ἀποίϑ ἶτῃ : Ὀπὶ ᾿6 ΓΟ] ον οὐ ἴπ 6 {ΤᾺ οπτνατὰ 
ο ἰϊ5 8] στουῃὰ δηὰ μο8]." -- Βαῖ πονν,--νυνὶ 
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δέ, Ἰοκὶοαὶ 88 ἴῃ χὶϊ!. 18; χὶν. δ: δπὰ δ᾽ βοΒΘΓΘ. 
τ βυξμοϑίβ (860 βυθδιυα ἕο: “1 Ομτῖδε πὰ5. ποί 
τἶθ08 ἴθ6η ἀο068 ἰΐ ρὸ {11 νεῖ 8.᾽ 2μ ποῖ, 88 
κἸιὸ πιαῖίοῦ δίβηαθ, (88 οϑ0 ἰ8 7 ΟἸΒΟΥΪΒ6 ; 
{1686 Βλ 8 ΘΟη3Θα αθ0η665 οαπποὺ 6 δαπιϊιιοα ; οἷς 
ἕαϊτ 18 ποῖ τδίη ;---Ο,Ἰσίδῖ ἰδ χσίδϑῃ ἴσου [86 
ἃοαά, 189 δτδιὶ ἔσυὶϊα οὐ ἴμϑὴὰ ἴδαὶ μᾶνθ 
6160 ῖ.---ἰ[ηϑἱολα οὗὁὨ σοῃἴγοηϊίςς Κα πλγΘΥΒ Ὑ᾽ 10} 
8 Ὠρρλῖῖνο δϑϑογίίοη, ἢ6 ΒΙΓΟΠΜΙΥ͂ ἰΔγ8 ἀονῃ 8 
Ῥοκίτιτο, τὶ ἢ ἸΔΎΟΙΥ͂Θ8 ἐμ9 ἀθμϊαὶ οἵ 411 86 ον]] 
δοημβοαυθησοῖ ΔΌΟΥΘ Ροϊπιοὰ ουὐἱνἁ Νοῖ ΟΩΪΥ ὦ 
Ομ είδι γβοη, Ὀὰϊ, ἃ59 ἴμ6 γίβοη Οηθ, Ηο ἰΒ 6 Ὀ6- 
εἰμπίηρ οἵ 8 ὙΒοΪΘ ] ̓π6 οὔ 086 νς 8τ0 ἀοϑιϊποά 
ἴ0 δγίϑο ουίΐ οὗἨ ἀθδί᾽ Β βῖίθερ ἴο 1{{8 οἰ Γ ἢ 8)---ἰῃ 6 
ἢνγϑι γα, 85 10 ΘΓΟ, οΥ̓͂ ἃ ΓΟ ΓΘΟΙ ἢ. ΒΑΥΥΘΒί. 
ΤῈ ΟΧΡΡΘΒΒΊ0Ι : “ὁ γδὺ ΤΡ 15" αἰ δὴ 45 ἴῃ Δρροϑβὶ- 
(ἰοη τι {Π6 Ῥγουίουβ οἴδιιβο, δὰ σοπίδὶ ἢ 5 {116 
1 ολ6 Οὔτ Β6 το 6 Βι 5θα θοΐ οχροβί(ίοη. ᾽Α παρ- 
χῆ 88 ἴῃ χνυὶ. 1δ; οι. υἱὶῖἹ. 28. χὶ. 16; χυὶ. ὅ. 
116 ϑ8πὶ0ὸ ἱδουριῦ ἰΒ οχργοϑβοὰ ἰη (οἱ. 1. 18 ; 
Βον. ἱ. δ, Ὁ. ἴΠ6 ογὰ 5, ““ἤγβι Ὀότὴ οὗἩ ἰδ ἀοδὰ,᾽᾽ 
οΥ, “ἤγουν (6 ἀ68α᾽" (σοπιρ. Αοίβ χχυὶ. 29).-- 
Τμδιὶ {π6 Ἀγ ΟΥ οἵ ἐΐπιο πο] 68 8180 ἃ ΓΙ ΔΟΥ͂ 
οὔ νοῦ, δηὰ 8. οδ581 χοϊδιϊοι ἴο 84}} (ἰλαϊ ἴ0]- 
Ἰονγβ, ἰ8 οἶθδὺ ἵἥγοτη 16 ροϑβι (ἰοῦ Ὑὑὶοῖ ΟἸ  ἰβὶ 
Β0145 88 ὑπ Ηδαὰ οΥ͂ Ὠυμπιαμὶτγ, 88 νγ8}} ἃ8 ἔγοῃι 
ψαὐ 18 δαβογίθα ἴῃ τον. 21 ὕὅ, Βυΐ ψνμοίδοῦ ποτ 
ἐβ βυσἢ ἃ ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ΠΟΘ ἰ0 μ6 πανίης οὗ 1.16 
ἢγϑι βμθαῦ οὐ (})}0 ἀδύ δίοσ. Εμδίος βαρ ας ὈΥ 
ὝΑΥ Οὗ σοηβθογδίϊῃρ {86 Ββαγυβδὶ (μον. χχχὶϊ. 10), 
58 ἃ πιδῖίον οὗ αποδβιΐοη. ἴπ ἔδυον οὗ ἐὺ ἱμ6γὸ 18: 
1. Το ἰγρίθο-ϑυτ 01 168] ᾿πϊογργοίδιϊοπ τ δ οἢ 
16 ΔΡΟΒΙΙ6 ΘΙΒΟΘΓΘ ΘΙΩΡΙΟΥΒ (χ. 8 ΕἾ ; ἰχ. 8 
Η1.})} 2, Ταῦ Ομ νῖδὺ γοβϑο οὰ ἰμαὺ ΥΈΥΥῪ ἄαγ; 8. 
76 σοιῃροβιίΐοι οὗἉ {818 ορίβϑί]6 δοουῦ ἐπο ἰἰτη6 οὗὨ 
Ἐδδβίον (σοΡ. Υ. 8). [πη {815 ὁ880 86 Βῳιίοπχθηΐ 
που]ὰ ἵῆυοϊγο πὸ ἰάοθα οὗ 86 σοῃϑοογαϊζοῃ δηὰ 
Ῥίοαρο οὗ [86 δοπιίπς Ββαγνεθὶ. [““ΤῈῸ ἀροβι]ο 
ἀοο8 πού πῆθδῃ ΙΏΘΓΟΙΥ {δδὺ {μ6 ΣΟΒυ τ οί οη οὗ 
Ομνὶδὲ νγ88 ὁ Ῥσγϑοθϑὰθ ἐμαί οὗ ἨΪΐβ ρϑορ]ο: Ὀαυϊ, 
88 (6 ἔἤγϑί βῃϑαῦ οὗἨὨ {86 παγυϑδί ὑτοβθηίθα (0 
Οοὰ 88 ἃ {μ8η}κ -οἴουϊη ρβ, νγδβ ἴπ0 ρ]οάζθ δῃὰ 88- 
Βιγαηο6 Οὗ (Β6 ἰπρσαίπουίης οἵ 86 Ὑ8Ο]9 μΒαγνοβί: 
80ὸ ἴδ Γοϑαγγθοιίοη οὗ ὄμτίοι δ ἃ ῥἱοᾶρο δηὰ 
Ῥτοοῦοῦ (86 γοδιγγθαοίϊοη οὗ Ηΐδ ῬΡθορ]6.᾽ ΗΟΡαΕ. 
Νοίίδον [16 ΓΟ γ οί 0.8 ἔγοπι 8.9 ἀφδὰ γοοοσχὰ 
ἦπ (6 ΟἸὰ δπὰ Νοὸνν Τ᾿ οϑίδιμθηΐίβ, ΠΟΥ γοί (Π6 ἰη- 
βίδηοοβ οὗ ποσὶ δηὰ ΕἸ ἦα ἀτὸ ἰπ οοοἰγαάϊοίϊου 
αἰ ναὶ ἰδ ΠΟΙ Βαϊὰ οὐ Οἰεγὶϑέ δ8 (:ὸ ἢγϑί 
ἔγαϊῖα. [Ι͂ἡ ἴμ 6886 οὗ {Π9 ΤΌΓΥΠΙΟΓ, {Π6γ6 γ͵ἢ8 ὯῸ 
διϊδίη ἴ0 δὴ ἱπηπηογία) ᾿1ζ8; ἴῃ ἐὴ8 6686 οὗἉ ἵδ6 
Ἰαύζον, [Π 6 Γ6 Ὑγξϑ η0 αγΐηκ, 80 ἐμαὺ ἃ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΙοἢ 
οουὰ οσουΓ.---Βαὶ ΒΟ ΔΓΘ γγ͵ὸ (0 υπάογβίδηα ὉΥῪ 
““1Βοῖχ [αὺ πᾶν βορὶ ἢ ὈΘΙ ΘΎΟΥΒ, οὐ {89 ἀοδαά 
ἧπ ζοηορα] ἢ Το Ἰδίίο  βθοῖὰ ἰο Ὀ6 ἱ ]16ἃ ἔγοιι 
Μοὶ 15 Βαϊὰ 1ῃ γογ. 21 ; Ὀυὺ (μ8ὺ (86 ΤΌΤΤΠΘΡ 8.6 
ταθϑῃὶΐ 18 ϑυϊάθηὶ οί ἤγοιῃ (88 ὀχ ρυθββϑίοι “ ἤγϑί 
ἔγαὶϊ!8,᾽ δῃὰ 8]80 ἔγοιῃ [16 ἀϑβί χηδιϊοη “ὁ 8'66},᾽" 
νοι 8 υϑοα ἷπ 86 Νονν Τοβίδιιθην ἐο ἀθποίθ 
186 ἀδδι οἵἉ Ὀθ᾽ ΟΥ̓ Οἶγ. 86 αασβίϊοι τασδὶ 
Ὧο ἀφοϊάοα Ὁγ ἰΠ6 ἰηϊογρτείδίίοα ψγ͵ὰὶ ρυΐ οη {86 
Το] ον ίης τογβθ8, [6 γθ ΜΜὸ ἤηὰ {86 οχρΙδηδίξοη 
οὗ Ὑδαῖ ἰβΒ ΠΟΙ δβϑβοῦίθα}, ἴῃ ἃ Ρ8.8}}6] ἀγανη 
θούνψοοθη Αἄὐδλπ δηά (ἢ γἰβί,-- - γι, ἰὴ (ἢ 6 ἴοτγπι 
οὔ ἃ ζϑῆδγα) ργοροβί(ΐοη βίδίϊηρ ἃ γυΐϊο οὔ πὸ ἀϊ- 
σἷηθ δαπιἰηϊδιναιίοη, ἐπαὺ δῦ 88 ὈΘ6Ὼ ΔΘ Ὼ 
ΔΥΓΑΥ ἔσομαι 118 ὉΥ͂ πιαη 888}} Ὀ6 Γοδίογϑα ἰο Ὁ8 8180 
ὈΥ πιαῆ. -- ΕΣ Β' 06 --- ἐπειδή, ἃ Ῥαγιϊοὶο οὗ 
οϑι 56, ποῦ οὗ ἰἰπι6 (88 ἰπ ἱ. 21; Αοἰβ χὶϊὶ. 46) ; 
ΒΟ 1:δὺ 6Γ0 ἯΘ δΔΥ9 8 ἔππαδιιθηίδὶ ῥγϊποῖρ]6 
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βἰαίϑά, δρανρί ἔγοπι 811] τοϊ δι! οὴβ ἰο ἐΐπηα, σοαυΐ- 
ἱπκ ἰπ 80 [οἸ]ον  ης 611} 815 ΟΪΥ [6 ΒΕΡΡΙΥ οὗ 
(89 ΟΥΑΪΏΒΓΥ Θορυΐϊδ. --- [ΒΟ πλᾶῃ (ἰ8) 
ἄθαϊ, δ'δὸ ᾿πβσοῦ ἢ πλαῺ (18) [80 τοδῦτ- 
Του οὗ ἴμ6 ἀδδά.--- ΤῸ δη 6818 ΠΟ 8 
μαὺ ὈΥ “ἀθαὶ μ᾽" 18 ΘΓ τρϑϑηΐ ΟΥ̓ {19 ἄθαιῃ 
οὔἐμ6 Ὀοάγ. [186 υπάουϊγίης συ ἤθγ9 1 {μδὲ 
σοιλθ ΗἶΥ̓ οὗἨἉ πδίιγ9 18 Γϑαᾳυΐϊδιίθ ἴοὸσ ἐμ6 ἰγ8η8- 
τη ̓8βῖ0η οὗ ροψοτίαϊ δηὰ 4}1- ρευυδάϊηρς ᾿ἸαΠ 6 ΠΟ 68. 
ΠΙΚῸ σδὰ Ὀθβὲ δοὺ οἱ 1ἴκ6ὸ. Τμὸ πδίασο οἵ (88 
68.884] δομ ΘΟί 0 15, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, οἱ βἰίδισα. ΜογοΓ 
(ἴῃ ἐμαὶ 8 πον γθᾶμο οὗὨ {δῖ 18 ργδϑδιιρροβοᾷ 
ἴῃ {19 Γοδάογϑ, 88 βαυϊης Ὀ6θη ἱτωρατίρα ἰο ἔδοπὶ 
ὈΥ οτγδὶ ἱπϑιγαοίϊουβ οὗὁὨ ὙΔῖσο (ΔῸΥ 8ΓῸ 6 γθ Τὸ- 
ταϊ 464].---Ἴ ὸ κοηοσαὶ ἔδοὺ σγουπάθα οα [88 
ογχδηΐσ υπΐοη οὗ {μ0 σδοθ, οὐ [6 ΟοἿθ διδιά, 
Υἷ0} (80 μοϑδὰ οὗ ἰΐα παίιιγαὶ ἀουθὶοριηοπηί, Μ᾽ }}0 
ἰηϊγοάιοοα ἀοδί ἰηίο ἐὲ, ἀπά, οἱ {86 οἰΐον, τὰ 
{86 μοδὰ οὗ 18 βρ᾿τἰἴυα] ἀονοὶοριηοιὶ Ἡ᾿ Βὸ Ὀτουξὶιὶ 
δῦοιξ (μ6 ἀρϑίγυοίϊοι οὗ ἀδδῖδ, 9 Ῥεοσϑοῦ ἰο 
Θχθἰ Ὀἷυ πορὸ ΕἾ] ὉΥ͂ χοίογτίηρ ἰο (86 δοῖιαὶ 
{]8]χθηὶ οὗ {πὶβ ἸΔῪ 88 ἰῦὺ ἰοοῖ ρἷδοο ἴῃ (89 
ἔσγιποῦ ἰμϑίδῃοο, πὰ 88 ἰΐ 5 ἰο Ὀ6 δη(ϊοἱ ραιοά ἴῃ 
86 ἰδίου. Αηάᾷ ποῦ ψὸ βαγθ ἰμὸ ἔογιλα 5 οὗ 
{16 ΘΟμ ΑΓ ΒΟ ΠΗ, --- Α.5-80---ΤῊο πολάβδιρ ἴῃ (δ6 
0Π0 6880 8 Αἄδῃι, ἰπ ἴλ9 οἶμον ἱ5 ΟὨ Υἰϑί.---π [89 
ΔΑ ἄδι:---[ηδιοοὰ οὕ δεά ννὸ ΘΓΟ Βαῦθϑ ἐν ἰπ, ἀε- 
ποίίηρ ἐμπδὺ ϑδοὶ οὗἁὨ ἐμιοδα Ῥγοςθβ8868 οὗ ἀδνοῖορ- 
Ἰηϑηΐ Πὰ8 (8 σγοωπα, ΟΥ δομγοε, ἴῃ ῖ8. ῬΘΟΙΪ ΔΓ 
μβοδὰ, Αοοογάϊηρίὶ γ, “ 'π (6 Αάδηι" τὴ “89 
Ῥδυίδ Κουβ οὗ δ΄'8 δίῃ γο Ἡ ΒΙΘΒ 18 ἀοοταοὰ ἰο ἀ681}"} 
8ἃ8 πηϊιοα ὙΠ Πἷπι.᾽ Το παίαγο οὐ (μἷ8 υπίοη 
ἃ8 ΟΧργοβϑοα ὃγ διά, ἑλγουρῆ, δπὰ 1.8 σομδεαυ θη 068 
ΔΓ6 ΠΙΟΤῸ ΓΪΠῪ ὀχ ϊἱιοα ἰπ Βοιι. νυ. 12, 10,11, 
““ῬΒΚΟυὮ ὁπ6 τάδ ἀοδί ρβδβοὰ ὑροῦ 8]} τηθῃ." 
8}1 ἂτθ ἅγίῃᾷ,--- ἢ τνμδὶ βουβοῖ Ηοάχο οσίθηά 8 
189 πιρδῃίΐῃρ οὗ ἴπο νοτὰ 80 88 ἰο0 ἱποϊαὰδ τποταὶ 
ἄθδι!. ΤῸ 86οὸρ9 οὗἨ (δὰ Δροβϑί!θ᾽ 5 δυρυπλϑιί, 
ΒΟ ΘΥ͂ΘΡ, ΓΘΑΌΪΓΟΒ 18 [0 ΔΌΪἀ6 ὈΥ (86 Ἰἰίεταὶ βἰς- 
ηἰβοδίίοη. Ηθ ἴδ μοῦο βρϑακίῃηρ 80] οἷν οὗἨ ἀδθδῖὴ 
πδίΌΓΑ] δηὰ 116 πδίυγαὶ, δὰ ἐν ἃσο ἴο σοηϑβίσυθ 
ἷ8. Ἰδηρυᾶχο 88 Ὀουπάρά πὶ μἷπ {π18 Ργουΐηοθ 
(8ο Οδϊνίη δηα οἱβοσβ). Αδ ΑἸίοσὰ βᾶγϑβ, “ΤῈ 
Ῥγδοί!69 οὗ Ρδα] ἰο ἐπδμέαίε ἰδε οὐγεοί ὁ ἠϊδ Ῥτεδεηξ 
αἰεπίϊοπ ἴγοτῃ 8}} ἰξοσίον δοπεἰ ἀθγαίλουϑ πνιδὶ Ὀ8 
σα ΡΟ Υ]γ θΟΓΩ6 ἴῃ πη. ΒΔΓΏ6ΒΔ4160 ΡΖ ΘΒΊΟΥ 
[86 Β8πὶ6 ᾿ἰσπα ἰδίϊοι ΠῚ ζτοαὶ Ῥογ 6 Π06].---.ϑ 
16 ΟΥ̓ ΒΟΥ ΤΠ ΘΙ ΌΘΥ Οὗ (ἢ 9 ΘΟ ΡΑΥΪΒΟΏ Ῥγ9 μᾶγ6---80 
81δοὸ ἴῃ [29 ΟἾἸτίβὶ 584}} 411 ὈΘ πια δ δ||ν9. 
1 (10 ἤΌΥΙΔΘΥ 6886, δίποο ἀϑδίβ. γγὙδ8 ΟΥ̓Ὸσ ἰῃ ὑτο- 
ἔτοβϑ, {6 νοῦ Ὁ 848 πη (06 Ῥγοδοηί, ἀποϑ νή σ- 
κοῦσιν, Ὀυὺ Ἀ6ΡΟ ΟἿ [88 ΘΟΠΙίΓΑΓΥ [86 Σοβίογαι:οὴ 
ἴθ ΒΡΟΚθα οὗ 88 βοῃῃοί ἷης γού (0 ὉΘ,---θπ66 [89 
Τυύυγχο ζωοποιηϑήύσονται. Ἦδοτο, ΒΟΝΘΥ͂ΘΥ, 
σομμιηθπίλίοτβ ἀἰϊνϊ ἀρ, ἥοτηθ, βίασιϊηρ ἔγοτα ἐδ 
ἴάθα οὗ 8 υἱίδὶ δοτημιυπῖοι τἰνι ΟΕ τ δὶ τ ἱοὰ 
ΤΟ 86.168 118 ρογίοου σομϑιιπιπιδίϊοη αὐ 86 ΓΟΒΌσ- 
γοοϊΐοπ, υπάογβίδῃἃ ὉΥ “Ὀοὶηρ πιδάθ αδἱἶτϑ᾽ δὴ 
ἱπίγοἀποίίοι ἰπίο ἃ βίϑιθ οὗ Βιιργθιηθ ὈΪββθάμοεβ. 
ἴῃ (8 6889, {Π6Υ ἱπίογργοὺ (89 ἰδγι 4’ 81}᾽ δἰ ΕΠ 6 Σ 
γεία( εἶν, ἰδκῖηρς ἴὰὶ ἴὸ ἀδποίο 411 ὈθΙ ΘΟ ΣΒ ΟὨΪΥ͂, 
τ ῖὶο 8Δ]0ὴ 6 8ΓΘ ΒΡΟΚΘῃ ΟΥ̓͂ ἰὰ (6 οοπίοχὶ : οὐ αὖὐ- 
δοἰωίεῖν, Ἀιάϊπα ἴῃ ἰμὶ8 μαββαρο ἃ βιαἰϑθηγοπὶ οὗ 
ἘΠ᾿ ΘΥΒΑΆ] ΑἸ νδίοἢ. (ΘΟ. γον. 28).---- [Π6 τεδίο- 
ταϊίου οὗὨ 81} (αποκατάστασις πάντων). ἴδ αιι68- 
(ἰἴοα 18, Ουχηῦ ποὺ ὑ89Ὸ ποτὰ “81} ἴὸ διαῦθ 
(ἢ Β8110 Β60ρ6 ἴῃ (πὸ ὑννο οἰαυβοβ. ἢ Το δοηίϊοχί 
ἄἀοοθβ ποὺ ᾿υϑν οὐ ᾿ἰτοϊπς ἰὰ ἰο Ὀοϊϊονοσᾶ 
ἴῃ (λ9 ἔγβί οἴδβο; [ὉΓ 6 8 ἐῃτουρμουΐ ἰγοατης 
οὗ 116 τοβυγγθοίος οὗ ἐμὸ ἀθδά ἴῃ βοῦποσαὶ, ψμδὶ- 



ΟΗΔΡ. ΧΥ͂. 1--28. 

ΟΥΘΥ ΓΩΔΥῪ ὮδΥο Ὀδοη {μον τοὶ ίουβ βίδίθ, δπὰ οὗ 
Ομ γίϑυὺ 48 ἰμ9 Ῥούβοῦ ΜΠῸ ἰπ ὑπὶ8 χοβρϑοὶ [88 
ἰδ κοη 186 Ἰοαὰ, δῃὰ ὈΥ ΗΠ 8 Σοδυστγϑοίϊοη 88 ἔχοϑὰ 
ἃ Ροΐϊηὶ ἴῃ διἰδίουυ ἴγτουι τ βοβοο ἀοδί 85 [ἢ9 
δερασχαϊΐου οὐ βοὰ] δηὰ Ὀοὰν βου] ἀδίθ 18 
σοϑ9 [10η, οΟΥ̓Θἢ ἃ8 ἔσο Αἄὐδυὶ ἰἰ ἀδιοα ἐϊδ οομιϊ- 
τηθῃοοπιοηῖ. Βυΐ ὙΒοίΒοΣ 86 ἀοκῃιδ οὗ 8 ρέπεέ- 
φαΐ γεδίοταίϊοη ἷΒ ἃ Ῥαα]ΐηθ ἀοοσιγίπο ἰ8, ἰο φαν (λέ 
ἐεαεί, ὙἜΥῪ Ῥτοδ]θιηδίΐοα] (σοι. Υἱ. 9 Β΄.; 2 ΤΊι688. 
1. 9.) Α8 Βυγᾷοῦ βΑγγ8, "1 18. βοΐ ροϑβδί"]ο ἰὸ 
Ῥτονθ ἵἤγοιῃυ ΟὟΓ ἰοχί, ΠΟΡ γοὶ ἔγοϊω ἐμὸ π8ο]θ 
σοπίοχί, ἴπο ἀοοίτϊηοθ οἵ 8 δ8δο- σα] τοβίοσδιί οῦ 
οὗ 811 ἐίησα, το ἀϑβοσίβ ὑἰμδὶ 4}} αἱ ἰδϑὶ, Ὀοὶὰ 
ξοοὰ «πὰ Ὀδὰ, ογθὰ ἐμ ἀοΥἹὶ δηὰ ἢ18 δῃκοὶβ, 
Β..4}} ὍὉ6 τηϑάρ ρῬαγίαϊοιβ οὗ αἰγνίπο κγϑδοθ." 
ἘΠΒε  Ὦογο, Θὰ βροαῖκβ οὗἨὨ [““ἧὅ8. Τοϑυγγοσιίΐοη οὗ 
(86 ἀοδί, Ὀοϊὰ οὗ ἰπὸ Μιδὲὶ δὰ οὗ ἰμ6 υπ]υδὶ᾽" 
(Αοί5 χχίν. 15). Οὗ ἐμῖ8 πιϑῃϊίοῃ 18 τπυϑὰθ 4180 
1ῃ ὅπο. ν. 2888., τ ΘΓ ἰὑ ΘΡΡΘΟΥΒ 858 (Π 6 ποχὶς οὗ 
ἐδμο δοβϑίδι σοῖσι (110 98 οχροοίθά ἰο Ὀ6 (89 
ἔδθῃογαὶ αὐἱοκοπον οὗ ἐμ ἀεδὰ (δορ. 1, ὕοἶκο οἢ 
ψδηο. ν. 21 8΄.; διὰ 46 οιϊο, διδί. δόοσπι., Ῥ. 
208).---Βαὶ (π6 Θχ ρυθβϑβίοι, “" ὈΘτη846 8} 1γν6᾽ πιϊρὰὶ 
δὸ υβεὰ ἰο πἰβίγ (0 γοουτγγοοίΐοη οὗ Ὀοίδ 
61848568 (Βοῖῃ. ἱν. 17). Ιὲ πιθδῃβ (0 δὲ τοδίογεα 
ἴο ἐδεὶ! ἰὰ ξοῃογαὶ; ἰἰ8 Βρθοὶῇο δρρ]:ολ  ο ἢ τηιϑὲ 
86 ἀοιογπιϊποά ὈΥ ἰδ οοπίοχί: δὴ θἰ αἰ 68), πδαῖα- 
ΤΆ] ἱπιγοάυοίίου ἱπίο 11 ἘΚΡΆΟΤΕΙΥ; δηὰ ἰπίο 8 
ἘΓΟΙΥ Ὀϊοδβοὰ 16. ᾿Ασοογαϊἷγ ψγ6 τιυϑὺ ο᾽ὰθ 
ψ} ἰποδθ Ὑὸο ἰακὸ ἴ:6 πογὰ ““8]}᾽" ἴῃ [18 
Ῥγοδάοβι βθηδο, δα τη δογϑίδηα ὁ ἐμ Ὀοΐηρς τοδὰθ 
4 ἵν᾽ οὗ 8. β6ποῖαὶ σοβυγγθοίϊΐου. ΕῸΣ ἰὸ ἱπίογ- 
Ῥτοὲ [86 βοσοπὰ οἰδυδβο οὗ ἐδ ΘΟ ΡΑΓίΒοι 164 }}γ, 
οὗ {86 οΥἱχίπαὶ ἀεδίίϊπαίίοπ οὗ 411 τχθὰ ἴο ἃ Ὀϊοδβοὰ 
Σοδυγγοοίίοη δὰ οὗ {πὸ φοῖρογ οὗ ἐἰμὸ Βοάθεμι- 
ἐγ ἰο τρϑῖζο δὶ] βδβί!δσο ἴῃ ἴ (7. Μῦϊον ϑιμά, ἐπά 
Χεῖι. 1825. Ρ. 7581) νουἹὰ μβασάϊγ 6 ἀοίης Τὺ]}} 
υαδίϊοθ ἰο ἐμ9 Οχρσθβϑαῖοῃ.---Βυῦ 15 οὺ [86 δθονυθ 

1πἰογργοίδιϊοη ὁρροβοα ὈΥ {πὸ ψοσὰβ ““1ὴ ΟΒ γῖβὶ ἢ 
Νο; ἴοσ τὸ τοϊξίιὶ Βα, ἰμδ6 τ 016 ΤϑοΘ οὈϊδίῃ5 ἴῃ 
Ομ γῖϑιὶ {80 ρυϊηοὶρἷο οὔ 86 Βοϑυγσχοοιΐοη. Ηο, ἰπ9 
βοοοῃὰ Αὐἀδπι, 88 Ὀδοη ᾿π 0] ηἰ θα ̓ ῃ ἩυΤΩΒΗΪΥ 88 
ἦμθ ἀοβίσουοσς οὗ ἀθδίἢ ; δηὰ ἰδ γοδυ]ὶὶ οὗἉὨ ἐδπὶ8 
γ1}} ἱπάοοὰ ρῥγονὸ ροσίουβ ΟΥ"' ἴδασία] δοοοσάϊηᾷ 
ἰο ἐμὸ τοδί οη ψ ῖοδ ὑπο ἐπα ϊν) 8] ΠΙΒΥῪ διιβίδὶ ἢ 
ἰογασὰβ Ηΐπι, πο Ῥοβι θυ ΟΥ Ά Πορδίγο. 
Νοιδίης, ᾿ἃ ψουἹὰ βϑϑῖη, ὅδ ὯὍο ἀφοίοὶγο}Υ δά- 
ἀυςοὰ ᾿δζαϊηδί ἰμἷα Ὀγοδάον ἱπίοσργοίδιζου, Υγοπὶ 
180 ζδοὶ, ἐμδὲ ἰπ (9 οὐ νὰ οουγχβο οὗ δἷδ δυριι- 
χυθῃὺ {86 Δροδίϊο ὈΣΐηρση ἰμΐο Υἱοῦν ΟὨΪΥ͂ (Π6 γ68- 
Ὡττθοιΐοι οὗ ὈΘΙΊΘΥΘΣΒ; 8ΐποθ 86 ῬγοὈΊθι ὈδίοτΘ 
δΒῖτη Ὁ ὯΟῸ ΠΙ6ΔΗΒ γοαυϊχοα ἃ οοτηρίοἰθ ὑπ }0] ἀϊπς 
οὗ ἐμὸ το] ϑυ}θοὶ, ἰῺ 4}} 118 δερεοίβ. ὙΠ 4}} 
(Ἶ68, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 1ὑ 5.11} τϑιιδὶπβ ἀουθὶ Ὁ} οι ΒῸΥ 
“{8Π0 ΤΟΒΌΓΓΟΟΙϊ ΟΣ ἀπίο ἀδιηπδίϊοιι,᾽" ποσὰ 18 
θοπίγδδίοα τἱϊὰ ὁ(δ6 τοϑυγγοοίΐοη ὑπίο 1110" 
Ζηο. ν. 29,) ὁδὴ ὯΘ οογογθὰ Ὁ. [8 ΘΧρΡγ βϑῖ θὰ 

ὁ. χηδ8δο Δ|1γ6.᾽) Αἱ 41} ουϑῃίβ, ἃ οοῃδίβίθῃου τ ἢ 
ἐμὸ τιδῖη οἶδυβο (νὸν. 20) πουἹὰ ὃθ ῥγοβοσυρά 1 
πὸ ἰπίοσργοίοα “ 41} ἴῃ (86 Βοσοῃᾷ οἶδυβο οὗ [ἢ 9 
ΔῊ 6515 0 6 δὴ {89 ἐδ 4}}{ } ΟΥ̓ ἰποὅ0 γᾶ 8}18}} 
Ὧο πδ}]άο ΑἸΐτο, ὙΠΟΘΥ͂ΘΥ ΠΟΥ ΔΥῸ, 88 ᾽π ἴδ9 νοι 
οἴδιβο, ἰο τῦϑϑῃ ἰδ ἰοΐδ}} } οὗ ὑποδὸ ψοὸ ἀϊΐθ. 
Αςοον δ (6 τοοῖη ἐπουρμὶ που]ὰ 6, ἱπαὶ 
ΘΟ σῖσί, 88 186 γίϑϑῃ ΟἿο, 15 Π9 1 οτταΐηβ ὑσἰποῖρ]ο, 
διὰ σοτοπιδηοοπιοπί οὗ 8]} γοδίορδίϊοη ἰοὸ 118 ἐπ (1π6 
Υ78οθ οὐ πο ματί οἵ Θοὰ. [ἢ (μΐβ γοδβροοῖ, Η9 
δοπαϊϊ αἰο8 8. ῬΆΤΑΙΪοἱ ἰοὸ Αἄδτη, 0 τὰ {86 ἰη- 
ἰοσταΐπα Ρυϊηοίρῖὶο διὰ σδοιητιθβοεηθεὶ οἵ 8]} 
ἄραι. [ὁ ἰβ ἔγαθ, ὑμὸ ΟΧΡΓοϑ Δ᾽ Ὁ “6 ΘΔ 0 ἢ} ΟἿΘ᾽; 
ἧπι (86 ποχί ὙΟΣΗΘ, 80 ΤᾺΣ 85 1ἴ ΠΙΔῪ δίσχοί οι ΟΥ̓ΘῺ 

811 

Ὀογοπὰ “ἰμβοθθ ἐϊδὶ ἀγὸ ΟὨ δι᾽ 8,᾽) βθοῖῃβ ἴο γθ' 
αυΐγτουβ ἰοὸ ἰδῖκθ “ 41} 1 (6 Ὀγοδάθβὶ δβδεῆβρ, δῃὰ 
850 0 σὶ τὸ ἐ) 0 ὈΓΌΘΘΣ πιθδρίος ἰ0 “ἸΠΔΚΟ δυο 
(Μογοῦ); Ὀυΐῖ, ορροδρὰ ἰο ἐλιὶθβ, ἐβογθ βιδῃάβ, 
δρείη, 0 πογὰ “ ὅγοί ἔγαΐλιβ, π6 ᾿ποΟΏ ΒΒ  ΒΌΞΏΟΥ 
οὗ υβίπῃρ οὶ ἰῃ χοϊδίου ἰὼ ἰμοθθ δνδκὶηρς ἴοὸ 
“480 ζΤοβυγγοοίίοῃ οὗ ἀδιοβαίϊοι,,᾿ ΤΟΔΒΟΙΔΌΪ, 
δΎΔΘΩ5 ἀοαῦι. [Ηούξο, ἰπιογργοίϊης Β0 πογὰ 
ζωοπιοιεῖσϑαε ἴῃ ἃ ΤΩ Υ8} ἃ8 Υγ͵6}} 88 ΡΠ 516] Β6 86 
ΟὉ ρτουπὰβ πρὶν ἰθρδ0]6, γοβίτιοιβ ἐμ 9 ἰθγαλ 
“4}} ῖ2οὁ ὈοΙδθτοσα. Βυὶ ἐμ σγοδὶ το ΟΥ̓ 
οὗ οοιμρτηοπῃέδίδίογβ, δοϊθοὶ 8δ8 ψνοἷ} 88 ἸΟ6ΓῈ, 
(ΟἾγγϑ. Τμοοᾶὰ. Το. Β628, ΟἸδη. ἀο Υ οἰΐο, 
Μογον, ΒΙοοιηΐ,, Βατπ 68) δϑί.ἀθ Ὁ. ἰδὸ υπίγογβαὶ 
Τοίδγθῃσο, Ῥγοδοσυίηρς ἴδ ῬΒ8ΓΔ)]6)8δπὶ ἰὼ Ὀοίὰ 
οἴδυβοβ. “.Α8 ἐμὸ ἀϑαὶ οὗ 411 τιδηϊχεϊῃ ἃ δαπὶθ 
ΒΥ Αάδσα, 80 ὑμ9 τοβυγσγϑοίϊου οὗ 8}} πλθη ὁδιη0 ὈΥ͂ 
Οσῖϑὲ ; (89 πίιοϊκοὰ 8}}4}} Ὀ6 σαϊϑεὰ Ὀγ Ηϊπὶ ογὲ- 
οἷο «]μαϊοίε, ὉΥ ἴ89 ροτοσ οὗ ΟἸγὶδίὶ 88 ἐμεῖν ᾿ογὰ 
δὰ Φυάρο: Τ8ο γἱφθίοουβ 884}} Ὀ0 ταϊβοα δεηςῇ- 
οἷο Μοαϊαίογία, ὈΥ νἱγίὰθ οὗ ἱμποὶνρ απο 1 ΗἾπι 
ἃ8 ἰμοὶν οδα.᾽" γλερσ. ΤΌΘ ΠΘΟΘΒΒΙΥ [ὉΣ δἀοριΐϊης 
(18 Υἱθν Ὑ11 τῶογο ΣΌΪ ΔΡΡΘΔΣ 88 πὸ Ῥσοσϑϑά. 

γκπδ. 28.-28.---αβδίωρ ου ΒΟῪ ἴγοιῃ 186 Β6- 
οοδδίνο δίαμεδ οὗ ἰμὸ σοβυσγοοίἑοι, (0.6 δροβίϊα 
Ῥγοσθϑὰβ ἴο ὀρθῇ 8 υἱοῦ ἰδίο (68 ὅπ] οοῃϑυχ- 
τηδιΐοι οὗἨ ἰδ9 ἀἰνίμθ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂, δύ 8:6 ΘΟΒΟ] 8108 
οὐ 89 ΔΥΒ οὔ Θοἀ νὴ} δ. ἘΕἰγδί--τννο ἤ8Υ6 
1116 ΒΟΥΘΓΑΙ δίθΡ08 οὗ ἰΒὸ φγοαὶ ῬΈοΟΘΒ8 οἵ γοβίοῦδ- 
κοι ἴῃ ΘΒ δὶ βοὶ ἴοσι !Ἥ. Βα ΘΥΘΣΥΥ ΟΠΘ---80. 
ς 884} 6 γαϊδοαὰ,᾽ Οὐ᾽ “τϑο αἰΐνο ---ο-ᾷξ ἷ8 οὐσὰ 
οσᾶοσχ :---)ὸ πογὰ τάγμα ἀο68 οὶ πιοϑῃ ϑεέγίδϑ, 
Ῥυϊ α τ΄οεἰξ οταεγοα τιρϊ μᾶς, α αἰνϊείοη ὁ 1ἦ6 αττηψ, 
ὦ οολογί ; δια ΟΗ]Υ ἰπ (818 ΒΘ 80 ΟοδῺ ἰΐ Ὧθ ἰγδπδ- 
Ἰαϊοὰ ογάφγ. Ἰμοθὸ ὙΠῸ ἀγὸ σαϊδοα δί ϑυσσθβαῖΎθ 
Ρογοάβ οὐὨἩ ἰΐπιθ δῦὸ δοῃσοϊγοά οὔ 88 οοηϊῃς 
ἴοτι ἱπ ἰγοΟρ8 οΥ Ὀδπάβ, ἱπ βοὴθ οὯ9 οὗὁἨ ν]}σ 
ΘΥΟΡΥ͂ 089 ὙΠ1 Ὀ6 Τουμμὰ, [Βοάξο 8808, ΒΟ ΘΥΘΥ, 
ἰμὰὺ 16 ποτὰ 8 υδοὰ ὈΥ Ἰἰαίθῦ ΨΥΔΊΘΓΒ, 88, 
ΟἸοπ δε ἴῃ ἰδ ορὶδι]9 ἰοὸ ὑμ6 (ΟΣ. ἱ. 81 διὰ 41, πὰ 
(6 8680 οὗἉ τάξις, ογεν ὁ διμοεέδεῖοπ. Απηὰ {τὲ 
Ῥαδὺ βυϊι8 ἰὴ οοπίοχιὶ, ἴοςΣ ΟἸχὶθί 18 πού ἃ Ὀδπα. 
ΑἹ] ἰδδὺ Ῥδυὶ ἰϑδολθδ 8, ἐμαὶ, δι βουσὶ (110 Γ65- 
ἀττοοίΐοι οὗἉ ΟἸεσὶδὲ βδεοῦτοβ ἰμδὶ οὗ Ηἰ8δ Ῥθορὶϑ, 
{η|6 ἱψνὸ φδυθηίϑ δ ποῖ ΟΒ ΘΙ ΡΟΣΔΏΘΟΙΒ.᾽᾽} 
Ἰ δίῳ, λίδ οὧπ, τιμαὶ σοι θ6]οη ρδ (ο Εἶτα, πὰ δὲ 
Εἰταξεεέαυτοῦ. " ἔ ψϑ δορὶ {πὸ τωρδαΐης οὗ δαπά 
ΟΥ οολοτί ἴον τάγψμια, (μὰ 126 ἐπιρ] σαί οι 18 ἐπ δὲ 
ἴμο89 ἐπ Ολγέοέ Μ11 οοδιθ ΤΌΣ ἢ ὈΥ {μι 86] 768. δηὰ 
(86 νιϊοκοά ὈΥ ἰποιιδοῖν98--οἰ ιο86 οὗ ἃ Κὶ πὰ ΚΘορ- 
ἴης ἰοχζοίμοσ. Απὰ ἱμἷδ Μ1]1 Ὅ6 [δ παΐυσαὶ 
ογάϑγ, δίηοθ ““ (δοϑοὸ Ψ1ΟῸ 5166} ἱπ ὅ6δι8, σα ν}}} 
Ὀγίης σῖν Ηΐη.,7-- ΟἸσίδὲ ἴ89 Εχβὶ στ 18 ;--- 
Ηο ἔογβ 86 ὥσβι αἰγν)βὶ οΌ, [8 δοίης ἃ ἰιοδί ἴἢ 
᾿ἰτηδ6} ], το Ἰοδὰδ 86 σῦκα οὗ ἴμΒο86 0 8:9 
ἰὸ Ὀ6 πιδΔὰς δἰΐνθ δμοζοδῖϊοσσ. Τὰ χρυ θδϑὶοι, 
ςοστοβροπάϊηρ ἰο ἰδο ἔρυτο που]ὰ να ἀρχηγός, 
ἰδαάεν, οαρέαίῃ ἐΕΡ' Δ ΟΥΟΣ λοοίοοο.) ἮὮδπ6 Σο8- 
πντοοίξου οὗ 411, Οἰ τι Β ἱποϊθἀοα, 18 ἃ χνεδὲ 
ζἴασί.---ΤΠὸ ποκχὶ ἀἰνίβιοη 16 Θομροδοα οἵ---ο86᾽ 
ταὶ δἵό ΟἿ σίδι᾽ 8--- Τὴ ΟΧΡσοϑδίοη 18 Ἰουπὰ 
8180 ἱπ Θκαΐ. ν. 24.---Τ)ο. ἰΐπηθ οὗὨ {μοὶ} υἱδίπᾳ ἰδ 
δὲ Βὶ6 οοτιΐῃβ.---Βγ (Π60 παρουσία ἈδΤο, 18 ποὲ 
τιοδηὶ Ο γἾ8ι᾽8 οΘοῃ ἰπιιθαὰ ῬΥΌΒθπ66 οἢ φαγί (Μδίΐίι. 
χχυὶ, 20) οασασὰ ὑπο ἷβ “6 φ]οσϊουῦδ δρρθδσ- 
ἱπς;" Ὀυΐ, δὲ οἰδονθοσο (1 Τη68.; 2 Τμ68.:; 
2 Ῥοὶ.; 1 Δοῖπ: ὅδιιθβ: Μαίί, χχίν. 8, 27, 87, 
89), Ηἰΐδ8 τονεϊδίζοι ἴῃ ῬΟΥΤΟΣ ἴον 10 βοί ἰῷ ἈΡ οὗ 
Ηϊβ κίπχκαοῃ. ὙΠ ἐπἷ8 ὑμὸ δται σϑβυγγοοίϊοι, 
ἐμαὶ οἵ [80 ἀοβὰ ἐπ (86 Ομτγίδι (168. ἶν. 16; 
ΘΟΡ. ΒΟΥ͂. Χχ. δ) 18 οοἰποϊἀ επί, δηὰ ἰΐ Τ70]} ον α 



818 ΤῊΕ ΕἸΒΒΊΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤΟ ΤΗῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

ροῦ ἴ1ὁὸ ἀοδίγυοίίΐοη οὗ ἐπ δηι- τί δι ΔῈ 
Ῥυνοῦβ (Βογ. χίχ.; 2 Τ|168. 11.). ΒΥ τ1Πο86 σ.10 
ἃγοὸ ΟἸγῖσϑι᾽ 8, Υν 6 ΤΠΥ͂ πἀογβίδηα οὐ 6 γα ΟΒ τὶ 8- 
εἰδὴ8 οὐ ΟἸ τ ϑιΔὴ8. ἰπ ΠοΏΘΣΩΙ. ΜΟΥΘΡ Βαυδ, 86 
Ἰδίίον, τοίογσίης ἴο 2 Οον. νυ. 10; Βοῃ. χίν. 10. 
Βυι ὁ ἰ8 8 αυοβίΐϊοη ὙΒΟΙΠΘΥ 80 ΘΧΡΡΟΒΒΙΟΏΒ, 
“1085 0 8:6 Οἰιγίβι᾽ β,᾽᾽ δηὰ, “0 ἀοδὰ ἴῃ 
Ομσίϑι,"" σδὺ ὉὈΘ6 υϑοὰ οὗ Τογμαὶ Ομ γβι δη 8 τῆ ο 
ΑΙ ρον 8}. ---ΟἈΑἰτοσνσασᾶβ-- - εἶτα ἰηἰγοάμ 668 ἃ 
ΠΟῪ δροσὶ! (Δπαϊοζουβ ἴο ἔπειτα) ἩΒΙσἢ [0]]0 8 
αἴϊτον δὴ ἰηΐοῦναι, τ ἴθ ΜγΟὃοῸ ἴδντὸ ἴδ 6 σοπο]αδίοη οὗ 
ἐπ ψμῃοὶρ ἀογοϊορταθὶ. [ἢσοάμρο αἰιοβιΐ 088 (18, 
διὰ κλγ8, “1ὑ ΒῊ8 θθ65 (86 οοπδβιδηῦ [3] 11} οὗἁ 
{86 Ουγοῖ (πὶ ἐμ 6 Βοοοπα δάγρηί οὗ Ομ γὶβί, 18 6 
τοβαγτροιίίοη οὗ ἰδ6 υδὲὶ δπὰ οὗὨ ἰΠ6 υἱΐυδί, 186 
ἤηδ)] Ἰυάκχιποηὶ δηὰ οπὰ οὗ πὸ ποτὶ, δῦ ρασίβ 
οἵ οπῃ0 γίοαὶ ἰγαπβδδοίίοη."" Βυΐ ἴο ἰηξοτρσγοί 
15, ποι] Ὀ6 ὈΟΓὮ ἰο τραῖκο (80 τάγ μα (--ετάξις), 
Δογί68, ὙΘΤΥ͂ Βιιογί, σοηβ ϑίϊπρ οὗὁὨ ΟὨΪΥ {τ ἰἴΘπι8 ! 
δηὰ δ6ἷβο ἰο δοηϊγαάϊοί {6 οοπβίδην "86 οὔ εἶτα 
πο ἢ ΠΘΥΘΥ βίδα ἴον τότε, ἐλόπ, 88 πα ϊσαί 
ἃ Ροϊηΐ οὗὁὨ βροοϊδοά ἰὑΐπιο, θαῦ δἰ αΥΒ αἀἰεγισατα, 
πεχί, ἀοποιΐηᾳ διιοσοβϑῖνθ ΟΘΟΌΤποῸ (ΜΑΙ ἷν. 
28: 1 ον. χὶϊ. 28). [ἐ 18 8 βίη ρυϊασ ΣἸ]]υθίται θη 
οΥ̓͂ ἰῃ ῬΟΥΤΘΓ οὗ δ ἰἤΘΟΣΥ (ὁ ΨΑΓΡ (Ἀ6 ταϊηα ἴγοτῃ 
ἐμ ἄχοα τηολπΐπρς οὔ νψοτὰβ, ἰπαΐ Οαἰνίη, Ἡ Μ116 
πϑΐης ἴδ6 [μδιΐη ἰοχὺ προ τ ΓΠΥῪ ἰγδηβἸδῖοα 
εἶτα, ροδίεα, γοῖ σοο8 ο [0 δοτηπιοηὺ ἴῃ 8.6 ᾽.86 
οὗἨ ἰωπο, αἰΐονῦ]γ ἱφπονίης ἴδ 6 αἰ ογοηοθ οὗ δἰ ρηὶ- 
δοδιϊΐοη. ΒΥ πὸ πνοτὰβ ἑπεετα δηὰ εἶτα, ἵπὸο 
Βοραγωαίθ δροσῇβ δύθ αἰβίϊ 601} πιδγκοὰ; δηὰ ἰϊ 15 
ἃ Υυἱοϊαίΐοη οἵ 81} υϑᾶσὸ οἵ ἰθυπιΒ ἰ0 ΘΟ Πα ΓῸ 6 
186 πὶ Οἰοῦ νὶδο. Τδ9 ἰπίοτυδι Ὀοΐνγοοη {ἢ}6 τοδί 
δηὰ ϑβϑεσοηά ἱβ βἰγοίοβίηρς Ὀογοπὰ 1800 γϑβδῦβ : 
ΒΟΥ ἸΏΔΩΥ͂ μ68 ΜΠ ἰηίοσυθηθ Ὀοίγθο {πὸ 
δοοοπὰ δηὰ {{πἰγὰ --οννῃο οδὴ 16]] ]---( 86 68 ἃ --- 
τέλος ἴὰ (δΐδβ σοπηδοίΐοῃ ΤΠ 6808 {λέ ἐογηνίπαίἑοΉ 
οὗ (6 ργοϑοϑϑ οὗἩ ("9 Σοβυγγοοίίοη, δηὰ βἰδηᾶβ 
δοτΡοϊδιϊυοἷγ (ο “4186 ἢτβι ἔγαϊ.᾽" 1 τᾶ κΒ (6 
Ῥογίοα οΥ̓͂ (ἰϊιὸ τοβυγγοοίΐοη οὗὨ ἰδ Τοϑί οὗἅἁ τηδῆ- 
Κιπά σψῆο ἀἄο ποὶ Ὀοϊοπρ ἴο ΟἸ σἶβί, γοὶ διιοης 
ὙΓΠῸ0ΠΔ ΤΑΥ͂ Ὁ6 Τουηἃ βοὴ ἰμπδὺ 86 δυβοθρίὶ δ] 
οὗ (6 ἀϊνγὶπο αᾳυἱϊοϊκοπίης (σοπΡ. Μαίί. χχυ. 81] : 
[πϑογὸ, δ {πὸ ζϑηογαὶ ῥυάρπιοπΐ, (Β 059 οἡ ἐδμ6 
τὺ Βαπὰ, ὈΥ τϑαϑοὴ οὗ (μοὶν ἀθοϊδγοά ἱρῃο- 
ΥΣϑΏσο οὗ Οπγίδί, τὸ βΒυρροβοά, ὈῪ πιδῆγ, ἰο ὈῸ 
(Πο86 δπιοηρ 86 Βοδίποα Ῥ}80, ὈΥ͂ ἰμεὶν δ οἸΣ γΥ 
ἴο ἰμο Ἰίχδὺ πῖιΐπ ἐμοῦ, πὰ ὈΥ (δμοῖν ραπογαὶ 
κἰπάηοββ δηὰ οδασίυ, δὰ ουὐϊποθὰ 4 βίδίθ οὗ 
ταϊηὰ νον αὐδ) θὰ ὑποῖὶ [ὉΓ ἃ Ὑϑ]σοτὴθ ἱπίο 
ἦηι|ὸ βοασίοίγ οὗ Ὀοϊ Ἔν να. Οοηβι} βίον, ΟἹ ἢ., διὰ 
ΑἸογὰ οὰ τ ΐβ ρηββαβ6.}) Τὴ ρετγῖοά, ἔπ 8 ἀ68- 
ἱκυδίιϑά, ἰΒ οπὸ συ ΐοι σοϊποϊ 68 νι {6 Θπὰ οΥ̓͂ 
δο που], νι ἐδ οπΐτο ἀδδίγαοιΐοῦ οὗὨ (86 ῬΓΘ6Β- 
οηΐ ΟΥάογ οὗἩ ἱμΒίηρΒ, δηὰ πὶ {86 Θοπΐηρ ᾽π οὗ [86 
“«ὨΘῊ ὈΘΔΥΘΠΒ δπὰ 80 ὩΘῪ οδυίῃ.᾽ ι|0 τὰ 
Ἡοάκο, δπὰ οἰ ΥΒ, ΒΟΘΥΟΥ, ἰπἰογρτοῖ τὸ τέλος 
δϑοϑοϊαίοῖν, ΤῊΒ ἘΝ, ἡ. 6., οὔ (9 πον], ὙΒ6ὴ 8]} 
888}} Ὀ6 δοσοι 886, ἀπ [86 τηϑάϊαιονί αὶ ποτκ 
οὔ σμνῖδϑι 18 σοτὴϑ ἴο ᾿ϊ8 σοποϊ βίο]. ΑΒ ἰο πρδὶ 
Β.4}} ἱπίογνθῃθ θοΐίννθοπ ἰπθ80 {ὴῚ0 Ῥοϊῃί8---ἰἢ ὁ 
τεῦ δηὰ {Π 6 βοοοῃὰ γοϑΌγ ΓΘ (1 0}---δη 88 ἰ0 ἐμ9 
ἀυγαιίοη οΥ̓́ΛΒ6 ᾿ηύοτυδὶ, ὑπόγο 8 ποι εἷς ἴῃ (86 
δροϑβίο!ἷο τε ημβ (βανο Ὑ8δΐ δ οοηίαϊηοά 1η ἐπ 6 
ΑΡΟΟΘΑΪΥΡΒ6) οἰθαυ ἀριοτηιϊηδὰ 88 γοί. ΤῊπΒ 
ἴαν (ἷἰ8 8016 8] σὲ ἰΒ Θπιγο]οροὰ ἰπ ἀδυΐκη986---- 
δὶ 25 ἴῃ 186 Ῥγορμοίβ, ἐπ σοπιΐηρ οὗἁὨ ΘΟ. γὶδί ἴῃ 
180 468}, δηὰ Ηΐδ οοπιίηρ ἱπ ΠἸΟΥΥ το γῸ ποὶ ἀοῆ- 
πἰ(οΙ ποραταϊοα; Ὀυὺ {πὸ ἱπιογνυθηΐης ροσίοά, 
ὙΠΠῚ 41} 118 ἈΙΪΒΙΟΥΥ͂, ΒΥ [Ὁ (6 ἐδὴ6 οοῃοοραϊοά. 

ἴῃ (86 Ῥαγοιυδβία οΥ"' σενοϊδίϊοη οὔ Ογῖβέ, τὸ ΠΙΑΥῪ 
αἰδβιϊηρυ θα Ὀοίνγθθη [Π 6 δεσίππίπφ οὗ (Παΐ πιδπι- 
ἰοϑιδιίοπ οὗ (6 Ἰοτ 5 βον ον ἴῃ 16 ἄγει σϑβιγ- 
τοοιΐοῃ, δὰ ἴῃ 8}} ὑπαὶ ῖ οι 18 10 ργθοθάθ οὐ 18 
οοππηθοίοα τὶ 1ἰ, δηὰ 118 οοηδερεπιαίίοπ ἴῃ ἴδ 6 κε- 
ΘΓΔ] ΣΟΒΟΡΥ οι οι οὐδ ἀοδα, δηὰ ἴῃ ἰδὲ γτϑαὶ 
ουθηβ οοηποοίοα ὙῈ} ὑπαὶ (Μαῖί. χσυν. 8] 8.); 
δηὰ (818, ἰὴ ἴδοὶ, δῃχουπίβ ἰο ἃ αἰπι᾿ ποίου Ὀεϊ πο οα 
ἃ Βοοοῃμὰ πὰ ἰμϊτὰ δάνεηί. Βαβρθοίίης “189 
οῃά,᾽" 80 οχρ]δῖπμα Εἰ τη βο] 7 τηοτὸ ΤΥ ὉΥ πιοη- 
(ἰοπίηρς (μδὺ πῖσι 8 (0 ΟΟΟῸΣ ΘΟΠΙΟΙΙρΡοΓϑπός- 
ΟΟΒΙΥ πι 1}. -α ΘῈ ΒΘ 58.811 ἄθιἑνοσ ὑρ 
180 ΙΚἰηρᾶἄοτα ἴο ἴ86 Θοά δ ἘΔιδοι, 
-- τοι {18 Ῥδββᾶζθ Βοη6 Παῦθ ὈΠΙΓΔΥΓΔΗΙΔΌΪ 
ἰηΐογτοά ἐμαὶ γ)ἷὸᾶ 8ΥΘ ἰ0 ὑπἀογβίδη ἃ “1Π6. δὰ" 
(ο θ6 (6 οὁπὰ οἵ Ο γἾϑι᾽ 8 Κη χάοαι, δὰ 80 ΒΌΡΡΪΥ 
(86 νψογάϑ, “ οὗ ἷβ8 Κη χάοτῃ.᾽ Βαΐ {πὶ ψΒ1ΟΔ ἰ8 
αϑϑδουίοα Βοῦα οὗ ἢΐβ Κιπζάοπῃη 8 βοπιϑί ὲῃρ 80- 
Ῥοπάρά, ἴο ΔΘ ἰμ6 σουγθα οὗ ἴδ6 Αροβί θ᾿ 8 
ΤΟΔΒΟΠΙ ΠΣ (ἀ068 ἠοΐ ἑτηοαϊαίο Υ δοπάαοιὶ ΒΕἷπι. 
ΤΠ6 ἰΓΔΏΒῸΡ οὗ ἐδ Κἰηρσάοπι ἴο αοἀ δῃὰ δι] ῦ 
(σῆο 15 δὲ {πὸ δδπι6 ἐπι (ἢ ἘδῖΒΟΣ οἵ 96818 
ΟἸὨγἰβί -- ὐπὸ δυιοϊα ὑσοῖσχοά δι σδοΐῃς Ὁο1}} 
ψοτὰβ (τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ) 88 ἴπ οι. χΧΥ. 6 ἢ.) 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΟΒ ἐπδὲ τονοϊαιίοη οὗ ΟΠ γῖβὲ 85 τἈ6 ὅ0- 
γετοῖρη οὗ αοὐά᾽ 8 Κἰηριοιη----88 (116 ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ οὗ 
Δ ῬΟΝΟΥΡ (δαὶ ΟΟΥ̓́ΟΤΒ Βοδυθὴ δπὰ εὐ (λίαιί. 
ΧΧΥΪ. 18), το ἰδιζοβ υἷδοο αἱ ΗΪΐ8 δάγνοηϊ; 
δηὰᾷ 1ἰ ἰδ 1186] {}6 ἰογτο δ ο οὗἁὨ {86 πηοαϊαί οτὶ δὶ 
τοὶ σῃ (ἐ. ἐ.., οὗ τα ργόξυοαβῖνο βιτιι ρ αία τὴ (6 
Βοϑι1}]6 ΡΟ ΟΥΒ ΟὗἩἨ ἀάγκηθ585, πὰ βυ Ὀϑοααοῃὶ διιὃ- 
οοιίοη ἴο Θοὰ ἴῃ ἰπ6 ρον ον οὔ (89 το δοιηΐηρ δπὰ 
δἰοηΐηρς οῦὶς οὗ {|6 Ἰ,ογὰ, Ὑπὸ ἰ5 πὸ σογαὶ] Τ86- 
ΔΠΙΒΤΟΡΟΒ, ἐμ6 αοὐ-Μ 8, ἰῃς ρμεγίοοι γί ον οἵ 
6αοά), δῃὰ 89 σοπιπιοποοπιθοΐ οὗἩἨ [ἢ δΔΌθοΪυίο, 
᾿ηπιοαΐδίο, Ὠϊνὶ πο συΐα, τ ὸπ ἐἶια ὅθι 158 ἰο ἰγλη8- 
ἴθ απο (ἢ 6 ΕΔΙΒΠΘΥ [86 ὙΠΟΪ6 ἈΠΙΊΥΘΓΒ6 88 8 ΓΟΔΪΠπὶ 
τηλθ δ γον βυ )οοί ἰο Ηΐπι, δανΐης ἴῃ ἰϊ Π0 ὁρ- 
Ῥοβίῃρ ἴογοθ, ἡ οο δ ἂμ ταΐϊθ νὰ ΠπιΔ] ΒΥ 
ΒΟΡΘΏΘ δηὰ υπαϊδίυγθοα: ᾿ΠΑΒΙΌΟἢ 65 ἴδε ἥοῃ 
ψο οπἰογοὰ ἰπΐο {Π 6 Θουγδα οὗ 115 Ββίοσυ, δπά 
ἴοοῖκ ρμαγτὶ ἴῃ 118 βίυθ, μ 88 ΟΥ̓ΟΓσΟπιΘ 8}} ορροβὶ- 
ἰἰοη, 80 (Π δὶ γαβἰ βίβῃοθ ΠῸ ΣΟΥ 8 ἴο 6 [ΟυΠ4.--- 
ΝοΙΐης ἰ8 ΒΟΓΡΟ βαϊά νοῦ οδπ αἴοοὶ οἱ ΠΟ 
[ 1) Ηἰβ8 σο- θαυ} δὰ δο- οἰ Υ ΠῚ [6 δ- 
(86 ἰῃ 0 αοὐἀϊοδά, ποῖ 18 Ῥσῖοσ ἰο, δῃὰ ͵ῃ- 
ἀοροπάρηϊι οὗ 1π|5 πιοαΐδιονῖδὶ ἡ ΟΥΪΚ, πὰ 15 ποὶ 
Ἰἰπιϊιοα ἰο (89 τιραϊΐδίον 8} Κίπχάοχῃ ; ον (2) τ} 
οἰογηΐγ οὐὗὁἨ Ηἰδα Βυτηϑηΐγ: [Ὁ {μδὲὶ Βυϊη ΜΠ 
ΟΥ̓͂Σ ΔΒ, δπὰ ἰδ Βυδογαϊηδία ἰο ἴ86 ΕΔΙΒΟΥ: δηὰ 
ἰδ ΌΥ ΠΟ ΠΊΘΒῺΒ 90] ον8 (δὶ τ θη {Π6 τηραϊδίοτϊὶ αἱ 
κίη άοπι 5Β88}} 6 μἴν ἢ υ} ἰο [86 ΕΔΊΠοΥ, [πὸ Βὰ- 
ΤΑΔΕ ἰπ ψν ἷοι ἰδὲ Κἰησχάοπι τναβ σοῦ, 88}8}} ὉΘ 
Ῥυὺ οἴ; παν, (9 ΤΟΥῪ ἴδοεί οὗἩἁ ΟΕ τὶδέ ἰπ (πα ὈοὰΥ͂ 
θείης (6 γβι- ἔγυλβ οὐὁἨ {6 τϑβυτυ θαι οὉ,, ῬΓΟΥ͂ΘΞ 
(μαὶ Ηἷβ ὈοΟΥ, 838 οὐγῦϑ νν 1} οηάυγο ΤΥ ΘΥ̓ΟΓ; 88 
86 ἰγυἢ ἐπὶ ον ΒΟ ΔΗἑΥ, ουθ ἰὼ κἴογυ, οδΔὴ 
ΟὨΪῪ βυδεὶϑὶ θοΐογο αοἀ ὃν υὐέωε οὗὁἨ Ηἰ5 Ἠυπι8- 
Ὠἰ(Υ, πι8κ68 1ΐ ρἰαῖπ {παί Ηο νὶ}} Ὀ6 υεγν πιση ἴὸ 
8}1 οἰογπὶίγ." ΑἹΡΟΒΌ] Βασιλεία ΒΕΓΘ 

4 [- 70 βογρ[γοα σΟΠΘίδΏ Υ ἑδϑοῖ (πδὶ ΟΠ γίδε 5 κί ηφξάοπι 
6 δὴ ονογ δοίης κί πράοιῃ, δὰ οἵ Ηἰ5 ἀοτηἰπίοη ἔμ όγο ἱκ ὯὨ0 
δά. 1 Ἡϊηῖ δοβο, [ῃ6Ό, δ δ ὕῸ δαοίὰ ἴο ἀο! νος ρ ἮΙ 
κίπράοι! Ὁ [ὃ πιυδὲ Ὀ6 γοιηθιηδογοιὶ ἐμαὶ [16 δογίρίγοῦ 
δροακ οὗ ἃ ἐπγοοίοϊὰ κίηρίίουι δὲ Ὀοϊοπαὶπς ἴο Ομγίεὶ. 1. 
Τηδῖ πο ϑοοβδαγίγ Ὀοϊοῦξιυ ἴο ἩΙἜπι δὲ ἃ Ὀϊνίη 6 βυθός, 
οχίοπαϊ ας ΟΥ̓ΟΣ Δ}} ογοαίησγου, δῃὰ οἵ Ὑ 10} δ οδῶ πότος ἀϊ- 
γοοῖ Ηἰ πιο], 2. Τηαὶ τ Ὁ] οἢ ὈΘ] ΟΕ ἰο Ἠΐπι δὲ ἴμ6 ἰοαῖ- 
πδῖθ βου οἵ θΘοά, οχίϑηδϊηρ οτονῦ Ηΐδ ον ρουρ]ο. Ἐπ αἷϑὸ 
[6 ονου] δίΐηα. Ηο Ὑ11] [ῸΓ οΥὐοὸῦ σοί ἴπ6 Ἡοαή αὶ βου" 
γοίχη οὗἩ [89 γοάδοοπιθά, 8. Τηδὲ ἀοιιίπίοη ἴὸ π ἰοῦ δ πῶ 
οχδ! θὰ δἵΐοσς Ηἰδ6 χοθυγγοοιη, ἩΠΘΏ 811 ρονοῦ ἰῃ όαΥοδ 
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ΤΩ ΘῺ5 Ὡοΐ [Π0 ΒῈ 16οἱ8 οὗ Κἰ αἿΥ τυ ]6---ἰδο Κίηρ- 
ἄσπι 80 ἴδι 88 1(8 εοπίεπίϑ ἃγὸ δσορσογποα, θὲ ἰἰχ6 
τοψαῖ Ῥουεῦ ᾿ἰἰβεὶῖ, ἴῃ 18 ΘΧΟΤΟΪΒο---ἰἢ9 χοῖχῃ οὗ 
ΟὨτῖθι. ““Ἰηβαπι ἢ 88 (6 τΟΡΚ οὐ Οἰιγίδί, 
Ἰουπαά οα ὑὕροὴ Ηἰ5 σϑαοσρίνο δοίβ, ῬσοσθθαΒβ ἴ0- 
ΒΥΑΒ Δ ἀοἤηϊίο ροη], ἰΐ τηυϑὲ Ὡθροαβ οοηθ ἴοὸ 8 
ἰογτηὶ δι οὴ 6 Π (ἢ18 ρ08] 18 Τ680}604. ΝΕΑΝ- 
ΡῬΕΒ.--- Τὴν, ἰΥΒΉΒΙΟΓ Δ ΚῸ 5 ΗΪασα, - ΒΘ ἮθΘ 
8881} αν ρυϊ ἄοννῃ 811] Τ]6, δηᾶ 8]1 δυ- 
τΒοσέευ δᾶ ρονγοὶ.---ΟΥ̓ σουγΒ9 βι10}} ΟὨΪΥ͂ ΔΤΘ 
Ἰαοϑηῦ 88 8.0 δηϊϊ- ΟΊ βι δ ἀπ δηιὶ- δίνιπο--- 
1868 Κἰ πχάομι οὗ ϑαίδη, ψἱῖ} ΘΥΟΥΎ ἰπΐης ἀρροτ- 
ἰαἰ πίῃς ἴο 1, ὙΒ1ΟῺ Ὠ0]18 ΒΟΡΓΙΟΙΏΔΟΥ δὰ ΟΧΟΥ- 
οἶβο8 ῬΟΤΤΟΥ, ΤΥ ΒΘΙΒΟΡ ἴὲ Ὅ6 ἀοπιοπίδο (Ερᾶ. νἱ. 
12; Ὁ]. 11. 16). οΥ δυηδὴ ὑμδύ 88 Ὀδθοοῦο ΒυὉ- 
γ6εεὲ ἴο ἀοπηομΐδο ΡΟΥΟΓΒ. Οδ]νῖ π᾿ 5 δυρροκί(! οη, 
ιπαὶ ““ βου τ Ἰορίἰτοδὶο πὰ ογάἀδίηθα Ὁγ ἀοὰ;,᾽" 
οὐ ΟἹ» Βδιβοπ᾽ Β, “"{Π8ἰ 4]] γι ]ο, ροοά δὰ ογ}}, θυ θῆ 
(δὲ οὗ Π6 ἥοι,᾽ 18 Β6γο τιοδηΐ, ἰ8 ἱποομῃαἰβίοηὶ 
πιῖῖ {πὸ οοπποοίΐοη (γον. 26), δηὰ 4180 σι ῖιἢ {86 
δἰ σηϊδοδίϊοη οὗ καταργεῖν, ἰο »εί ἀοιση. ΤἸΤὴο 6χ- 
ἰονιϊ πδίί οη οὗὨ ἐπ 9 ΡΟΎΤΘΓΒ οὗ [86 ὃ σιν βρὶ γι τὰ] 
μοὶ ὰ σϑῃ Ὀ6 υπἀογβίοοα ἰο ἀδηοίθ ΟὨἿΥ [6 ἀ6- 
βἰτιιοίϊου οὗἉ (δ 61 οχίθυ πἃ] δοί ἡ νὶϊγ ---ἰ ἢ βία ρρίης 
ἰδοσὰ οὗ ἰμοῖν ρόνοσ, Ὀὰϊ ποῖ οΥ̓͂ ἰμοῖς οχίβίθῃοθ 
ἐλιβα λϑα οἰ ἀασ ῥ αν 8 τ 8016 ἰά68 οὗὅὨ ἃ ἐγαπεζεν πὰ 
οὗα ζέησ 18 δ] γε, 17 ψγὸ δδβυτηθ {86 Ἰποδηϊῃ ς 
Β6Γο ἴἰο 6, ὑμαὺ ἀοἀ 58}8}} Ὀ6 φΈΠΟΡΆΥ δοκηον- 
Ἰεάςοά 8586 δυρτγοιηο υ]1ὸν (ἸΠποοά. Ἐδιλ8, εἰς. ; 
ΘΟΙΡ. »67 οοπίτα ΟΞἰδπᾶάον, Ρ. 711). ὕ{πΒδι18ἴπ6- 
(ΟΥΥ͂, 8180, 15 ΜΟΥ τ᾽ Β σοησορίίΐοη οὗ Ογὲδι 8 (}9 
υηάδον-τοροηί---δϑ ἃ ΓΟ, ἴπ6 116- Ὁ ΌΣοΣ οὗ Οοὐ, 
-- Τὸ εἐσρδηδίΐοη οὔ ἐμ ΕΔΙΒΟΥΒ τὸ ἱπιογργοὶ 
τ οὔ τ6 Ἰεδάϊηρ οὗὨ {πὸ 6ὁ166σὲ ἰο θΘΒοϊ]ὰ (Π. ἴκο6 οὗὨ 
6οα, (πο Ἰγϑηβίοῦ οὗ {86 ΒοΙΓΒ οὐ (λ6 κἰ πράοιι ἱπίο 
16 ἰπχ οἀϊαθ σοτ ηΐοη πὰ ρἼΟΤΥ οὗ Οοα ἐδ6 
ΒΔΙΒΟΓ; δπὰ (δα οὗ (6 ΒΟΙΌΓΏΘΤΒ, ΠΟ ἴδ κα ἴἰ 
ἴο ἀοποῖο (Π 6 ργοβοηϊδίϊοι οὗ (6 σίβϑῃ το ὈΟΥΒ 
οὔ (86 ἀϊνὶηςο ἰπράοπι Ὀοΐοτα αοά, ἐ. σ,, ““Ηθ Ῥτο- 
Βοῃ 5 {πὸ οἹοοί ἰο αἀοἄ, ἰῃ ποτα, Βοποοίϑοτί, (ἢ 9 
ἘΔΙΠΟΣΥ ὙΠ] τοὶ »ὲ δὲ86 Μὶιμοαὺ ᾿πιοσυθηὶης 
᾿0Κθη, δηὰ ἴῃ σθοπὶ Ηθ Ν]}} γονθα]ὶ ΗΒ ΡΊΟΥΥ ΡῈ» 
δέδε, Δηἃ ποὶ ἐπ Ολγίδίο οἹΥ," --ἰχαπβοθπὰ (ἢ 9 
οοΥτοοὶ τποϑηΐπρ οὗ ἴΒὸ πογὰβ πα 80 Β0οΡ6 οὗ 
{88 σοπίοχί. Ῥσοια {118 ΒΌΣΤ ΘΒ ΟΡ οὗ (δ Κὶηρ- 
ἄοπι, γγ6 376 ποὺ ἰ0 ΒΙΡΟΒΘΟ (Πδὲ (89 οἴεγπδὶ Κη κ- 
δ. ἷ} οΟΥὁἨ Ογιδὶ 18 ἀϊβουποὰ οΥ ἀθπϊοα : ἴὸγ Ηδ ἰδ 
ἡπάορα ἴπ6 ΕΙΘΥΤ ΔΙ δϑβοοίαίθ τ Θοὰ οἢ 89 
{Γοπο (σύνϑρονος). Τΐ8 γο] δυο βῃΡ 18 ΟΠὨἸΥ, 88 
ἦϊ τόσο, ἰδ κθη ἀρ ἱπ τ [Π 6 ΘΊΟΤΣΥ Οὗ {16 ΒΔΊΠΟΡ. 
Αἴον (η0 στοαὶ Ὀδι}10 88 Ὅδθη τίὶοίουϊ ου ΒΥ 
οι πὶ (Ὠγουσῃ, ἀπά {μ6 ψοΥΚ οὗἩἨ (0 Μοάϊδιοῦ 
μδ5 Ὀθ6θῃ βιηἰβῃοα ἀρ, ἔδοη ἐμαὶ σὰ] πη ΐϊσ ἢ 88 
Ὅσαι οσσιρίοα ἰπ (6 σοΠΗ͂ϊοῖ δηα τηοάϊαιίοη, π8- 
ἴπτ }]ν οοαβεθ. Βαὶ ᾿πΠΑΒΙ 6 ἢ 88 ΘΥ̓ΘΤῪ ἰδῖπρ; 888 
δἱ 1Ἰδϑὲ Ὀθθὴ Ὀγοιρὶ ἱπίο Βα Ὀ)θοίίοη ἴο [86 ΒΑΙΒΟΥ, 
διά δὸ {86 ῬΌΓΡΟΒΟ οἵ ἰδ τηράϊαί οτἶδὶ νοΐ ἢ88 
Βεο ΔΟΟΟΓΡ Πα, ἐπ Γ6ρΑ8] ΝἼΟΥΥ οὗἉ {86 ὅοῃ, 
ΒΟ ἴδ ἔγοτι δοίης δπηϊ ἰ]αιοὰ ἐπ οΥΘΌΥ, μ88. ΟΠΪΥ 
Ὀθοη δ πσοά, 

ὙΒο ἴδοϊ οὗ βιοἢ ἃ ἰγδηβίον οὗ ἰπ Κίηρσάοπι 6η- 

δᾶ οαγδ 'τῶῦ οοτητηϊ  οα ἴο ΤΙ ἢαπάα. ὙΠῚ0 Κίπράοχι, 
ὙΠΟ Ηο οχογοίαοβ 86 ἴη6 Τπορηζῆγοροσ, πὰ ὙΠΟ Ὦ οχ- 
τονε οὐοὺ Α]] τί πο δ᾽ ἐἶο5 δὰ ρόνογα, οσ [5 ἴο ἀο ἵν ἢ 
ὙΠῸ ὑπὸ τοῦ οὗ ΓΟ ΘΙ ΡΕ ΟῚ ἴδ Δοσοτ ἢ] δ μο, 19 νὰ ἰῃ- 
φιοοῖζοά υἱ τ ἐπ|ν ἀοτ θη πη 58 πιοαϊδίοτία] ἙΠΘΥΔΟΙΟΣ ΓῸΓ 
τον οὗ στε ς οἢ ΗΒ πουῖς ἴο ἐΐϊΒ δοῃθυτπδξο. 
ΓΒ οη ἰδὲ [6 ἀοηθ6, ἕ. 6.. θη Ηθ π858 δοϊν πο 861} Ηἰδ 60» 
τηῖςα, Ἰπθη Ηο νι!}} πὸ Ἰοῆροτ τοί χῇ ΟΥ̓ΘΡ {9 Ὠπίνογο 86 δ76- 
ἀ!αίοτν, Ὀσυΐ ΟὨἿΥ δα θοα: ἢ] Ηἰἶφ μορϑλρ οὐοῦ Ηἰδ Ῥϑορὶθ 
48 ἴο οοπείμτι ζὉΓΣ οΥογΣ.) ΗΌΡΟΕ]. 
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Βυΐης ὍὌροπ ἰδ νυϊεϊης ἀονη οὗ 4}} αἱΐθη συΐο, 
δηά ποὺ ὈΘΙΌΓΤΘ, 18 ποχῦ Σοΐοσσοᾶ (0 ἃ δἰρδοσ π6- 
ΘΟΒΒΙΥ, οὐ ἰ0 ἃ ἀἰν!ηθ ἀσσογθο, δπα ὁἢ {μὶ8 ἰΐ 15 
τηδὰ9 ἰο Γεδύ (γ ά ρ)ὴ.---ΕοΣ ἐϊ τηυδῖ ποοᾶσ Ὀ6 
ἴμδῖ Β6 σϑοίβῃ ἘΠἔῚῸῚ} ἣ6 μαι ὑμπϊ 411 6π6- 
ταὶθα Ὁπᾶθσ δία ἔθοϊ.-- ΤῈ αὐ ΒΟΥΠΥ 588 ἰπ 
τηὶπαὰ ὈΥ 16 Αροβί]θ 'ἰβ Ῥ8. οχ. 1, “"“ἼἼπο ]οσὰ 
δαϊὰ ὑπίο τὰν Γοτά, δι Του δὖὺ ΠΥ Τρ Βαηά, 
501 1 τᾶκο Τιιϊϊηθ Θῃθιμΐο5 ΤῊΝ [1οοί(βίοο).᾽; 
Ετοῖα ἰδ 18 1 ταϊρεὶ θ6 ἐπίογγεα ἐμαὶ {Π6 δυδ͵)οοὶ 
Οὗ τὴ 9 νοῦ ϑῇ, λαίδ »εΐ, ἴα αοά ; δπὰ {μθῃ, ἰῃ88- 
ΤΩ 0} 88 (δὲ8 ὙΟΥΒΘ ΘΧΡΥΘΕΒ6Β 685 ΘΠ 1 8}}} 1}16 ΒΔΙῺΘ 
[πουρλῖ 885 ἰδ (ουπὰ 1η (86 Δὲ οαυβο οὗ (88 ΡὑΓχ6- 
Υἱοῦ γ γΒ6, ““ ΒΘ Ηθ 888}} δνο ρυΐ ἀονη 8]} 
ΤΌ]6,᾽ εἰς... Ὑ6 τη πδὺ Ἰἰ κανν 1806 ΒΌΡΡΟΒΟ (μδὶ Θοἀ 
88 ἰοἰοπαάεα {ΠἸΟΥῸ 4]180θ. Βυΐ ἴὶ ἴΒ ανϊἀοπὶ (Βαῦ 
δ Ὑπὸ Ῥυ18 ἀον 8}} στ ]6,᾽ τουδὶ Ὀ6 ἢ 6 ΒΆΠιΘ 
ὃ5 ἰ 6 006 Ὑ8Ὸ “ ρίγεβ ὉΡ (.)}ῸῈ ΚἸπράοχῃ ;᾽ δηὰ ποὶ- 
186. ἰὴ τοΐίϑθγυθῃοο ἴο 89 881) (ΒΟ Ν 18. ὮΘΥΘ 
ποί ἸἰΓΟΣΓΑΙΥ οἱϊοα, Ὀὰὺ ΟἿἿΪΥ ΔρΡσγορσιδἰθὰ, διά 
ἔγθϑὶΥ βδπἶθα), μὸτ γοῦ γον. 27, (ὙΒοτο ἱπάροά 
(οὐ 18 (89 Βυ)66ὶ οὗἨἩ ὑπέταξεν, »εὶ ὠπάετ, Ὀαΐ δο 
ἐμαὶ ἃ Ῥαδβαίνθ οἱδῇβϑθ ἱπίουυθμεβ) ΘΟὨδίγ ἢ 18 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΟο ἰπαὶ ἔμογ9 ἷβ ΒΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ Βυ )οοῦ (88 
ΟΒνἰδὶ ἴῃ 1189 γοσβθο. Απὰ νοσο ἰύ οἰβογν δα ἰῃ- 
ἰρηάοὰ, 6 Ὑου]ὰ, [Ὁ (10 Βα Κὸ οὗὨἨ δἰθασῆϑθδ, π8- 
ΓΔ} ἐχροοὶ (μαὺ αἀοα νου]ὰ ὈῸ ἀοἤπί οἷν τ οῃ- 
ὑἱοπϑὰ Ὀοῖἢ Β6ΤΘ δὰ Ὀθίογο καταργήσῃ (γ6 ν᾽. 24), 
Ὀοσϑυδθ {1680 ΟΔ 508 ΔΓΘ ΒΟ ΟἸΟΒΟΙΥ σοπποοίοα 11 ἢ 
οἴδυβοβ Π6σο ΟὨγὶδὲ 18 {80 οχργεββοὰ βι)εςὶ. 
Ετόοῖὰ {6 ῬΉΓΘΒΟ “811 δποιηΐοβ," 1ὑ 18. Ῥοσυ! ΟΠ 
οἷοδν ἐμαὶ (ἢ 6 ψΟΓΡΑΒ “ 81} τ] 9 (πᾶσαν ἀρ χῆν) 
ΔΓΡΘ ποὶ ἰο 6 ἰδίκοῃ ἦῃ 8 πὰ ]6 Βοη8δθ. ΤῊθ ποὸ- 
Θαδδὶ ἐγ ΒΘΓΘ Βροόίθη οὗ (ὁ εἰ) 1ἰ8 Τουμπα ρα οἢ ἃ αἷ- 
γἱὴθ ἄδοτοθ (Νοδθὰθυ). Ο(οπρ. ᾿υκο χχὶγ, 26, 
46, Το ΡΟ ΘΏΘΙΩΥ οὗ α]] 18 Β6 ἤγοτα ἡ Βοὰ 4]] 
ορροβιιίοῃ ἰο ΟἸσὶδί δπὰ Ηἴ8 κί πράοαι Ῥγοσθοὰβ 
(οοΡ. Μαίί. χὶϊ!. 89); τἱῖτ τι τὸ σοπηοοίεα 
811 ῬΟΊΤΟΥΒ ἐπί 618] 1 ΘΟΡΥΥΡ ΟἹ (8186 0Ρ0- 
Ῥοβί(οη, δπὰ ΘΥΟΥΥ ὑμῖης ὙΒΟΓΘΙῺ ἐμὶ8 ΟΡΡΟΒὶ- 
ἰἰομ ἰθ. τδηϊεβί οα --- 666, 8180, ἀθδί ἢ ἰιβοὶζ, 
ΟομρΡ. στ πδὶ 18 βηϊὰ ἴθ ΗΘΌΓονΒ ἰϊ. 14, ““ἐμδΐ 
(τοι ἀθαὶ Ηο τΐϊχί ἀοβίσου δἷπη ἰδαὶ δὰ 
{6 ΡΟ ΟΣ οὗἩ ἀδδίι, Ἄοσεη {Π6 ἀ601}. --ἱἰ χριες οὗ 
ΤΥ 8 ἰη6 Ῥοΐηΐ ΟΥ̓ ἰοΥτ παῖ] 0. ΟἾΪΥῪ ἰπ 6889 
ἄχρις ἄν διοοὰ πιὶϊμουὶ οὐ σου] ἰΐ τἸοδὴ 8180 40 
ἰοηφ αδ; Ὀαϊβυο 8 Το οὐ 18. ἀοΟΙ ΟΑΪΥ 0Ρ- 
Ῥοβοὰ Ὅγ ἰμ6 οοπίοχί (ΥῸΣ. 24) 8ἃ8 νν6}} 88 ὈΥ͂ 
[89 80. βΒι}). (9ῆῶ). Τὸ Ρυζ πα ὑπᾶον ἔοοί ἀθ6- 
ποίθ68 {86 τηοδὶ ροτγίδος ΒΒ ) οἴ ἴῃ ΟΠ ΘΟ ἱ 0 
ὙΠ|Ὲ (80 ἀοοροεῖ μὰ πι}Ἰ1αϊϊοη. Οομρ. Φοβὶ Χ. 
24, ὙΒορο Φοβυδ θδἀ0 ἰμ9 οδρίδ! 8 οὗ (86 χη θῃ 
ΟΥἾ ὙᾺΣ ΘΟΙΕΘ ΠΟΔΡ δπηὰ μυΐ ἰποὶν οοὺ ΡΟ (89 
ΠΘΟΧΒ οὐδ οΘοπαυογοὰ Κίηρθ οὗ δπᾶδῃ. Α βὶ- 
τοῦ δ’ ΘχΡυθβδίοἢ ΟΟΘΌΓΒ ἱῃ Βοῃ. χυΐϊ, 20, ““ ΤῊΘ 
Θοὰ οὗ ρΡεδ806 5}8}} Ὀγα 86 δαί δ ὉΠΟΥ͂ γ ΟῸ ἔροὶ.᾽} 
Τὶ τ δῖοδ ΔΊΤΟΔΟῪ ἢ85 18 6} Ὀ]866 ἴῃ 1(8 6886}" 
(181 γυΐποῖρῖοβ ΓΒγου ἢ (Π6 Ἰπολτηδίϊ οι, ἀθδίν, 
δπὰ τοβυγγθοίζοη οὗὨἨ “6808 Ομ σὶδί (οοπιΡ. 019 
χ. 187. ; πο. χνυΐ. 11, 88), σοτηθβ αἱ 1δ8ὲ χγδάι- 
ΠῚ ἰο 1(8 ἐμ] ΔΙ πιοοί, ὈοὶηΖ γοδ]ζοα ον αγὰ, δίορ 
ὉΥ βίβρ, πη] (86 ρσγαμὰ ἰοστηϊηδίΐοι ἰ8Β ΓΟ 6, 
ΟΣ, τῪ ΠΙΔΥῪ ΒΑΥ͂, ὑπαΐ ἐμαὺ σ᾿ }}16 ἢ} 88 σοηδυτῃ- 
τοαίϑὰ Ὀγ ἰμοδβθ δοίβ ἷῃ σγοϊδίΐοι (9 ΟἸ τἶϑι᾿ Β Ρ6Γ- 
800, δῃὰ ψιΐϊο Ηΐβ ΦΟΪ]]ΟΤΟΓΒ ΙΩΔῪ Τορασαὰ 88 
δαγνίης 66 δοόσοιῃ ] 8:6 ἃ 4160 ΚὉΣ {Π 6 πὶ (ΘΟ ΩΡ. 
1 ὅπ)ο. νυ. 4), ἰ8 σαῦυϊ δὰ ουἱΐ δἱ 1α8ἰ η σγοϊδίϊοη ἰο 
ἐδ 8010 ΒΡΆΘΓΟ οὗὨ σϑἀοιηρίΐοη δ᾽οὴρς ἰδ 1δ089 
Οὗ δξοβ, δπὰ ἤπα]}}} ΟΟΙμ6Β ἴο ἰ(8 σοπιρ]οίο 0] 8]- 
τηϑηὐ αἴΐοσ ὑμ0 ἔδασίαϊ οοῃβιοίβ οὗ (6 ]Δδβὶ {ἰτηςβ. 
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Ουΐ οὗ {89 ψῆο͵6 δαμπιΌοΣ οὗὁἨ ἴοοβ Βοσο δ γάἀϑα 
ἴο, ἐλ6 δροβϑὶϊθ Ὀγίῃσβ Ῥγοιῃ ΘΗ ΓΥ ἰοὸ νἱϑν (μδὶ 
θὴ6 Ὑ8ο0860 ἀοδίγυοίΐζοη ΤὈΣΙΏ8 ἰδ οἷο860 οὗἩ ἰἢθ 
ἑοτοιαθηίομϑὰ βυθ)υραίδοι.--- 9 1δ6ὲ Θηθτον 
1881) 58881}} ὍῸ ἄοδιίσογθαᾶ (:68) ἄθαι .--- 
ἴϑο {86 Επα δ νοσϑίοα τομάθυβ 'Εσχατος ἐ χ- 
ρὸς καταργεῖται ὁ ϑάνατος. Ἔσχατος 

δ δὴ δαἀϊοοϊϊΐνο υδοὰ ΖὉΣ δὰ δάσο οὗἉ ἰϊπι6. 
(9ΞΡν. στ. σγαπι. ᾧ 1714, 2, Ὁ). Ασοογαϊηργ νὸ 
βυοαϊὰ ρου ρ8 ὈοιίοΥ ἸΓΘΠ Βα: “ 1}880}γ, ἀθϑίι, 
(89 ΘΗΘΙΥ͂, 84} Ὅθ ἀοδίτονοα." ΤΥΎΝΌΔΙΕ: 
“Απὰ δὲ {89 Ἰαβίθ, ἀϑδί, 08} 8 ϑῃθυωῦ, 861 Ὀθ 
αἰοιεὶοά.᾽ ΒΒΕΙΜδ: ““Απὰ ἰμ0 Φῆθϑίθ ἀθϑί 
Β..8Δ1] 86 ἀεδιχγοϊοα [188ἰ.᾽}] Τὶ ΘΏΘΩΥ [8 
ἀοείγογοὰ σοὺ ἰμ0 ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΩ ἰδ σΟΙ- 
Ρἰοίθ. ΒΥ ἐμΐ8 ουὐθηὺ (89 βόνοΣ οὗὐἠ ἀθδὲβ 18 
ἔοτοΥου ΔηΒ0}]ο ἃ, δπὰ ἰθοσο 8 πὸ βυοὶ ἰδίηρ 
ΛΌΓΟ 8δ5 ἁγίης ΟΥ δοίης ἀορὰ. Ὀϑαὶὰ 18 ΒΟΣΘ 
Ῥοιβοιίβοα 88 ἴῃ Βου. χσ. 14. Ηο ἷβ ἰθσιηθὰ δῃ 
ΘΏΘΙΙΥ͂, ἰπϑϑιλι ἢ 8ἃ8 Π6 οδίοσοα 88 8 ἀἰδίυγθίης 
ἴοτοο ἰπίο ὑπὸ οτἱ σί αδὶ οοπϑιϊἰαιλου οὗ αοὰ, ν᾿ ΕΪΌΝ 
ὙΔ5 Οὴ6 Οὗ ρμυγοὸ [|1|[9 δηὰ ἰμ9 υπζοϊαϊπρ οὗ Ηΐο. 
Μογϑονυοῦ, ἰῃ (86 ἀοδίγαοιίοη οὗἨ ἀοαίλ, ἐμ0 ἀσογὶ!], 
---΄Α΄θ γιὸ 8685 (89 μόνος οὗ ἀθδί---ἶβ σοπάογοά 
αὐ οΥ] Ρονου 658, 88 ἐὺ τσότα, ἰὴ ἷ8 16 ϑὺ θυ ΤΣ Κ, 
δὰ ἱποδρδοϊίαίθα [ὉΓ ΔΗΥ͂ ἰηὐυτίουδ Γοδοιΐου 
ΡΟΝ {μ6 ἰαράοπι οΥ αἀοα. Βυὶ ἥγοια ἐμὲ ἴδοὶ 
ἯΘ 8ΓΘ ὈΥ͂ Ω0 [1688 ᾿υδιϊβοά ἴῃ ἰάθη  γίης ἀοδι} 
δηὰ ἐδ ἀονϊ, 85 βιοσὶ ἀοσβ. 

Τηδι 41} μοϑί}]6 ῬΟΎΟΥΒ δ΄Θ ἤη8}} ἀ0η0 ΑΔΥ, 
ἦθ 8.1}} ΤΌΥΓ(ΒΟΣ οϑ δ] βμοὰ (νὸν. 27).-- -Εος Ἀ6 
Βδῖδ ρυϊ 411} [Ὠπρ8 απ ᾶθσ ἰδ ζθοϊ.--ΤῊ 
διχιυδιοηί 5 οἰΐποτ {Π18, “Η6 δαί ρμαυϊ ονοσγί ἰης 
Ὁπᾶον Ηἰΐπι, θη 99 8130 ἀσδϑίὶι ;᾽ ΟΥ, τον 1ηάὶ- 
ΤΘΟΟΥ, ““ Ἰπαϑθ ἢ 88 ἀοα δαίδ δι δ] οίθ ΘΥΘΟΣῪ 
ἐπίηρ ἰο Ηΐπι, ὈΥ͂ (μὲ8 ΤἸη68 8 8 Ῥοτΐδοῦ ΑΥΒΊΟΩΥ 
Βδβ ὈθΘῈ οπἰ Ὁ 8, τ ΐϊο πσουϊὰ ποὶ Ὀθ Ροββὶ- 
ἰχϊ6, υπ]6085 ἀθαί ἢ ἜΛΘ ἀ0η9 ΔΎΛΥ.᾽" 80 ΔΡΟΒβι]6 
ΒοΓΘ ἱπιγοάμυοσθθ, νι ἰπουΐ δῺν ΌΣΓΔΌ]6 οὗ οἰϊδί οι, 
ἩΓΟΓΡΒ (δίκοη ἔγοσι ΡΒ. Υἱϊϊ. 7. (Ἰχχ. πάντα ὑπέταξας 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ." “ὙἼμοῦ μδϑὲ ρμιυιὶ 4]} 
ἐδίηκΒ υπᾶον κἷδ ἴοοὶ.) Τπδὶ πὸ ἰαθηπἀ δα {8686 
ον 88 ἃ αἰιοίαίίοι, 158 Βοθῃ ὕγοῖὰ ὙΜδὲ ΓᾺ0]]οΟνν8. 
δὲ {πὸ Ῥϑ6] τ ἶϑί βαϊ ἃ ἴῃ σοί ὁ ἰ0 ταϑὴ Ὑβοπ 
αοὰ μοὰ οβἀονοά νὶϊ ἀἰνί πη π)δ᾽ δον δῃὰ ποζγίδ, 
δια οι δ Ὀ 664 45 Ἰογὰ οΥ̓οΥ (8 ἸΟἾὟΝΘΡ οτγϑαίΐοι, 
δ τούογττοα δικοί σα! Υ Ὀγ Ρδυ] ἴο (μδύ Ῥόγδοι πῃ 
ποπὶ (Π6 1468 οὗἩἨ Βυπηϑη 7 8 ῬοΥίδοι  τϑα]σοά : 
δια ἰδ 8ὸ ἀοἶπρ 0 ἰβῖκοϑ {0 ψογᾷὰ “Δ]},᾽" οἱ 
γε ἢ {Π 6 ΘΙ Ρ ἢ 8818 γϑϑίβ, ἴῃ ἰ[8 τηοβί ΘΟΣ ΡΥ ἢ Θ}- 
δἷγο δοῦδο. [" Τη18 Ἰὴδυ ὃδὸ οδἰ] δὰ ἐπὸ μα ἀΘῊ 
ταϑδηΐϊδᾷ οὗἩ ἰδ6 Ῥβδὶπι, Ὀϑοδυδο 1ὑ ὭΟΥΟΣ νψου]Ἱὰ 
ἴδνὸ Ὀθοὴ αἰβοογογοαὰ τὶ πβουῦ ὁ υγί μον γογο]δ- 
(05, θυ} 88 ὸ πα ἴῃ ἐδ Θχροβί(ἴοβ κίνϑοῃ ὉΥ 
ἰμὸ ἱπβρίγϑὰ δροβίἸθβ." Ηοροε]. Τὸ υὑπᾶθν- 
βίδαβε ““οα᾽ 85 ὑμ0 δυδ᾽θοί Βοτο νδα, ἰὰ ρμασί, 
Υ̓ΟΡΥῪ Ῥοδβίθϊο, (““βίποθ, ἱπάϑοά, ὀρ 5 ἐοὸ Θπ9 
ἯΠῸ σον 5 (που Δ} ἐπὶ ρα," ΝΈΑΚΡΕΒ). δπὰ, 
ἷβ ρατί, ΥΟΥΥ παίαγϑαὶ, Ὀδολαθο οὗ [86 οδνίουβ 

ΦΟΙ͂Το ἤόγο ρμίνο Ἀ. ΗΔΠ} οὐ 'σπὶ, το 15 ἩΟΣΤΗΥ οὗ 
ποῖο ἴῃ τ 6 οοσπῃηθοίίοη, “ΣΕ ΤΏΔΥ ποῖ Ὀο ἐπιργόρον ἰὸ γϑῖπατκ 
ἴδδὲ ἴὮθΓῸ 5 Δ ᾿ΠΠΟΟΌΓΔΟΥ ἱπ ΟἿΌΓ ΘσμλπΊοη γοζοίοη, Ἐπ! οἢ 
50 Υἱεἰδίοο [8 Δρρ!!οπείου τμδὲ [ὲ ἄπου ποῖ δϑόῖη ἴο σπβίδίῃ 
ἐδ σοποϊηβίοη ἴο ψηἰοῖ ἐῆθ Αροβίΐο πδὰ αττίνοά, ὲ 'ντᾶϑ 
Ἰεΐϑ γῆ οαὸς ἴο Θέ δὴ ἐπ ρονίροείσῃ οὗ οἷν δβαν αν 5 οὐ» 
φιοδῖ, δανυδησοπ)οηῦ οὗ δ18 ἐγ! ππορῆσ, δη ἃ ἔἶο Ῥτοοίγαιίοι 
οἵ 4}1 ϑῃοπιΐοα, ψΠπῖθυον ὑθηδηϊῃ δία ροῦγοσ. ἈΝΟῊ ἴο δΒΑΥ 
ἐμαὶ “ἢθ Ἰλκὲ ΘΏΘΏΥ͂ ἐπδὲ 581} 86 ἀοσέτογοί ἴν ἀσαεῖ." Ὁ 
ὯῸ πιοϑηθ Αἰἴοτδ αὶ Ρτγοσῖ οὔ Π 6 ρουίοη. ΤΟΌὺρΊ, ἀ68' 
τχῆς ὍὈ6 ἀσεϊτογοῖ, απά πο ἐδθ Ἰπθὲ οηθῃ ἴδοὶ σπου Ὁσ 
ἀοδιίγογοῦ, ἐξ πτουἹὰ ποῖ τπΘησ6 ΑΡΡΘΑΣ πὶ ἐμαὶ οἵπος 689- 
ΤΑΪΟΝ τηκῆῖ γρηγδίη οὶ ἀθοίγογοῦ, Βαϊΐ {116 ῬΥΓΟΡΟΣ τοπθι"- 
ως ἰν, “" ϑοδῖν, ἴῃ Ἰασὲ ΘΠΘΩΣΥ͂, ΘΏΔΗ ὈῸ ἀοε Όγ70υ "} 

βαρ κχοδίϊοη οὗὁἁ ἰδ9 ἰοχέ οὗὁἨ 89 Ῥβδϑ]τσα.---Ης πον 
ἰυτηβ Ὀδοῖὶς ἰο {86 βυ᾽]δοί οΥ̓͂ ἐμ 6 ΒΌΣΤΟΠΔΟΣ οἵ 
116 ἰκ πσάοτω, ΒΟΥ Πρ ΤΟ ΤῸ Ζ]}}Υ (μαὶ ἰἰ ἱποϊαδοὰ 
880 {80 Βυ)] οϊίοη οὗὨ ΟἸσῖδὶ ἰσαβοῖῦ, Βαΐ Ὀοίοχο 
ΘΧ ὈΣηρ, (δ ὲ8 ροϊπὶ ροβὶ νεῖν, 6 οὈνυΐαίοθβ δὴ 
Ὀπθυϊί8]9 ὀχ οῃδίοι οὔτ νογὰ ““ 411, 85 ἱπουρὶι 
ἀοάὰ ἈΗἰπιθοὶῦ᾽ ταῖχς Ὅ6 ἱποϊαἀοα ἰΒοσοῖη. Τα 
Θχοορίΐοη ᾽.0 δἰδίθβ 88 δοιμοί ΐηρ βοἱ- ουϊάθηι,. 
δηὰ (π6η ἰηἰτοάμοοβ ἴπ 9 Ῥοβὶ(ἷνο οσουηίογρασί.-- 
Βυϊ ΒΘ Ἀ6 8588}} Βανο κβδίᾶ,---ὅταν ὁὲ 
ἐίπη; ὑπὸ βυδ᾽)οοὶ βοτο ἰδ αοὰ. Το μοϊαηὶ ἴῃ- 
ἰρηἀρα ἴ8 αἰ ΘΓ ΟΒΕΥ ἐπίογργοιθᾶ. ϑοτῖοθ δῖα ἰἱ 
πὶ δαὶ ΒογΘ σπιϑϑηὺ ἰο οσ ρ]δὴπ (89 Ἰαρίδρο οἵ 
ϑβοσιρίυγο, δηὰ ἰο οὐνίδιθ ΔΗΥ σηϊϑοοῃοορίΐοι ἱπὰ 
Τορατγὰ ἴἰο ᾿ξ, βο ἐμαὶ {πΠ6 τοχὰ “Βαϊ ̓" στοΐοσβ Ὀδοὶ 
ἴο {110 δον! ρί Γγ8] ὀχ ργϑδϑίου, τ Βῖ ἢ '5 (μὰ ἀδεὶς- 
παίοα 85 ἃ ἀδοϊαγδαίίου οὗ ἀοὰα δἰταδοὶῖ, (ΟοιΡ. 
ΟἹ Υ͂Ι. 16.) 1π ἐμὶ8 σαβο, ““τολεπ᾿ (ὅτα ν) ΤΟΝ 
6 δαυϊγαϊοοί ἰο, “᾿ἢ 80 δ 85,᾿ ΟΥ, “Ἰἢ {μαι,᾽ φ. 
“ἴα τμδὺ Βο βαϊά.᾽ Οὐδογβ, 1κὸ Μογοσ, στοκαγὰ ἱἰ 
88 δὴ ΘΣΡΔΠΒ10. οὗ {πο ἰμπουρμῖ, Δ 8.5 ἀδθαδίζῃ- 
εἰης 8 ἰυυτο ροϊμύ οΥ̓ (ΐπιθ6, “τ θα 86 Β8}8]} ΒδὺῪθ 
ἀφοϊανϑα, ἡ 6., 88 Ρυ]10}7 ἀππουποδά ὑπαὶ {89 
ΒᾺ ᾽ θοίοη Ἀ688 Ὀδοῃ οομρίοίθ, πὰ (6 ΟΥ̓Κ οὗ 
Ομ γὶδὶ δηΐδηοά,---ἰ δὶ τοῖα Βανο δος 
δ] Θοῖθᾶ, ---ἰποο τπὲ8 γ16148 ἃ ζοοα 5686, ἰἰ 
18 Ποῦ ΠΟΟΟΘΒΔΣΥ ἰο ἀονίδίο ἔγοσι {6 ΟΥ̓ΪΠΔΤΥ τι38 
οὗ “« ψῇθη,᾽ ὙΒ]ο ἢ Ῥσονδὶϊδ ἰῃ ἴΠ6 οοπίοχὶι.---ἰἶξ 
ἰα ον ἄοπϊ ᾿μδ1---Ἦο δὺο ΠΟΥΘ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ, “ 8]} 
(ἰηκ8 θδνὸ Ὀθ6ῃ βυλ)οσοίοα,.,᾽ -- ΟΘ σοοριίης πὲπιὶ 
ὙΠῸ δυρίοοϊοᾶ 4}1 τη ρα ἴο ὲτὰ --Ἰ}}5 
οὈβογυδίίϊοη τϊχζύ 6 δἰἰσϊυϊοα ἰο (π6 ΖΟΣΊΩΒ οὗ 
(60 αΟποβέϊο γον, τοὺ οἱοναιοὰ ΟἾτὶβὲ δῦοτο 
(9 ΕΔΙΒΟΡ δ8 δὴ ἱωιρογίεοί Ο. Τ. αοὰ. [Ιὲ 18, 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΣ, ὈΠΩΘΟΘΒΒΒΤΥ (0 ΒΊΡΡΟΒΘ βυσῖὶ 8 Τοῖοσ- 
ΘΠη06; δηὰ {89 ΣΟΙΠΙΑΙΙς ΙΩΔΥ͂ ὮΔΥΘ 8180 8. ῬυΓΟΥ 
ἀἰϊα]θοιΐο δἰ χηϊβοῦποθ, δ ἱυρ  Υἱπ, “Β0 ἔδυ ἔγοια 
(8. ὀχ ρσχϑβδίοι τηδϑδῃΐῃᾳ, (μδδὺ αοα δβἰιου]ὰ δ6 ἴὼ- 
οἸυαά δὰ 1π 86 ““4}},᾽᾿ (88ὲ, οα 89 ΘΟπίχασυ, πο ἢ 
ἢθ 8}}8}} ἢδγΥο βαϊά : 4}} (δ ἰπρϑ δυο Ὀ6Θ βυ Ὀ͵θοιοα, 
(86 ὁχοθρίϊοι ἰβ ταϑδηϊζοδί, εἰς.---ΑΑΑπᾶ νγΒθ 8 4}} 
τοῖηρα 681} Βενθ Ὅθϑῃ βδυρᾶποα πυπῖοὸ 
Εἷτα͵ ΓΒΘῺ 681} [89 ἔδου; αἰβδο δὲπιδϑῖ ὍΘ 
ΒιΡ͵θοῖ ἴο Ἀἰπι,--Τ 9 τοῦῦϑ ὑποταγῷ διὰ 
ὑποταγήσεται ΙΩΔῪ ὯΘ ΒοΙδ ἐβῖκοη 85 πηϊάιὶ]ς, 
δι δ7εοὶ ἰλεπιδεῖυδα, ΟὟ πὶ (ἢἷ8 αἰ δότοηςσθ, (μαὲ 
ῃ [η6 ΤΌΤΠΊΟΣ 6886 {86 Βα] οοἰΐου δ ὁ56 στουπὰεα 
ἰῃ ὑπ σοὨΒοϊουβη 688 οὗ 8. ροσγίϑοὶ δα ηο85, δπὰ 
ἴῃ ὑπ Ἰδίίοσ 6886, 88 δ δοὶ οὗ δε πἰρμοδὶ π|}}- 
Ἰστ658; ΟΣ Ὀοΐδ ΘΙ ῸΒ ἸΩΔΥ ὯΘ Ῥαϑδῖνο, δὲ διὸ- 
ἀμδά, ΟὨΪΥ τὶ {86 ἀϊδέϊποίξου (μαΐὲ ἴῃ (ἢ). ΤΟΤΊΩΟΥ 
6490 {86 δι Ὀ)]οοίΐοπ ἰδ ὁη9 οὗ σοπδιγαϊηί, δπὰ ἴα 
{86 Ἰδέίον οὗ ἔἦρϑο βοϊ-ἀδοιϑυηϊμδίζοη. Βοίῃ ἰπίοσ- 
Ῥτγθί αἰ οη8 διχουπὶ ἰο ἐμ βαηα ἐμίηρ. 18 8β6]ἴ- 
81 0) δοἰϊοι οὗἨΙΒ6 βοῃ οοἰποϊάοα τ [Παὲὶ ΒΌΓΓΘΩ- 
ἀδν οὗ ἐδ9 Κίπχάοχα πποηίϊοποὰ ἱῃ γογ. 24: δυὰ 
ΜΘ Τὺ ΠΟΤΘ ΟΡ Ἰἰτϊὶ ἐμ 1468 οὗὨ (6 ὅοη ἴο 
(80 δυϊηδη πϑίιστο οὗ ΟἸ τὶ, ἴγοιὰ ἀοϊῃς σοὶ 
μ8ὸ οχρσχγοβϑίουῃ “86 ὅθι δἷδο Εἰτηβ0]7,᾽ 18 βι - 
οἰοηὶ ἰο γοβίσαϊῃ ὑ5: ΟΥὁἩ ψ͵οο τηυϑὶ ΥΟΪῸΓΣ 1 τ0ὸ 189 
οδυτοῖ, ὑπ 6 τηγπίϊοαὶ Ὀοὰγ οὗ Ομ τοὶ, ἤὸσ ἀοϊες 
νυ ϊοῖι, χὶΐ, 12 σίνθβ 8 πὸ δι 1 δοδίϊο οἢ δο- 
οουπί Οὗ αἰ γογϑὶ ιν οὐ {8:9 ΘΧΡ ΒΒ: 0:8, “ δοῃ᾽᾿-- 

“Οστίβι :᾽ ἢ ὯῸΣ γοὶ διὸ γγὸ ψδγσδηϊθὰ ἴῃ ἰπῖϑν- 
Ῥτγοϊίης 11 βο᾽ -ϑυ υὐοοϊου ἱπίο {86 μεγίεοϊ ομϑ- 
Ὧ688 οὗ δουρὶ {πολλή ὁμόνοια) Ὀοίνθαπ ἐμὸ ϑοῖ 
δοὰ [89 Ῥδίδοσ, ΟΥ ἱπίο ἃ πιδηϊεβία(ίοη οὔ Ηἶ8 
ἀορεηάεποο οἢ αοὰ ἰπ γοϑρϑοὶ ἰο Ηἰβ ρίοσυ. Τδθ 
ΑΡΟΒβΕ19 πγθ ροΐπίβ ἰο ὁπ0 οὗἩ ἰμ9 ἀδϑῃ (πίδμ8 οὗ 
110 ἀοἀβοδά, νἱΖ., (δῖ 1λ0 οοϑαᾳιδὶ ὅου, γᾷο ἴ9 
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Ἡΐ πα] οββϑη 8 }}γ αοα, ὁσθ 6 δὲ ἐδ μἰρσἢ- 
ὁδὶ Ροϊηί οὗ Ηἰἱδβ ρᾳίοσγ, βυ δ᾽ θοί8 Ηἰπιδοὶζ, τὶ 8]]} 
ἐδαὶ 88 θοθ βυδάιοαὰ υπάορ Ηΐτῃ, υπίο ἰδ9 
Βαίμον, ομοοδίῃρ ουθῃ ἰὰ ΗΪ8 τρδὐοδίγ δὲ [τά οὗ 
81} το θ6 ἀοροπάδηϊ ὑροι 6 ΕΔΙΒΟΡ ἩΒΟΪΥ δπὰ 
ἔοσονοῦυ. Τμὸ {1116 ὅοῃ ἰδ αίγσθῃ ἰο Ομ σῖδὶ ἰὰ οὖσ 
Θρἰβί16, ἴπ ΟΣΪΥ ὁπ6 οΟμοσ Ῥδβϑᾶᾷθ. “Ὁ σὶβὶ 
τ 8 (9 ῬΟΤΟΥ δορξογγοὰ οἢ Ηϊΐπ, Ὀδοὶς ἱπίο 
ἷ8 ἘΔΙΠΟΥ Β Βαπάβ, ποῖ (ὁ ῬοΟΒΒ688 ἱΐ 20 ΙΏΟΤΘ, 

δὶ ἷπ ΟΥ̓ΔΟΥ ἐ0 ΡΟΒ886858 ἰξὲ διζαίπ, 88 Η6 ροδβοϑβοὰ 
ἦν ἰῃ σοι ΐοπ ὙΠ ἰμ6 Εδίδοσ, ἔχοι δ]}] εἱοσ- 
πἰγ, Ὀδΐογα ἐδ ἔουπάδίιϊοηβ οὗὨ ἰμ ψοσ] ἃ 6 γθ 
Ἰαϊα." Βυβαοεβ. “Το δἰδίονῖο Ομ τσὶ δί, 88 βιιοἢ, 
θ. ρεγροίαδ!Υ αἰβεϊη συϊδοα ἤγοια Θοα. ΟὨτἰδὲ 
ν}}} δα υ᾽οοι ΗἸ πιϑο]ῇ, νοὶ πο ὰ ἐμ 6 Βθπὴ|0 ΨΔΥ 88 
Ηο βυδ)εοιοὰ ΗΪ8 Θμϑειΐθ 8. ΝΕΑΝΌΚΕ. [“1ΠῸ 
δι δ) οἰ ἴθ ΠΟΤ ΒΡοΚοὰ οὗ 8 ποῖ ῥγοαϊοδιϑα οὗ 
186 ΘίοΕΓΏΔΙ] όχοβ, 89 βοοοηὰ ροόγβοῦ οὗ ἰδ 
ΤΤΙΔΙ(Υ, ΔΩΥ το γ0 ἔμδη ἰδ6 Κίηχαοῃι βροΐζοη οὗ 
ἷπ τεσ. 24, ἴδ {π ἀοταϊπίοι τ ὶο ἢ ὈΘΙΟΠ 5 θ6586}- 
(ἰΠγ το ΟἸγίβὺ 85 αἀοὰ. Α5 ἰβοσὸ ἴθ ποσὰ 
Ἄγ ἀοδί σπαίοβ ἰμ6 ΤΠ ΘΘΠΙΒΓΟΡΟΒ, 80 ἀο068 {89 
ποσὰ δὸπ μεσ ἀοβί χηδίθ, ποὺ ἰἢ9 [Ο[08 88 δυσὶ, 
δυΐ 80 Ιοσοϑ 88 ἱποδγμαία.᾽" ΗΟΡαΕ]. Τδο 
δ) ποῖ 5. ““ 4180 Ὠἰπλ86 1," ΒΟΣΥΘ [0 Βοὲ ὕοσί ἡ ἴΏΟΓΘ 
ῬΓΟΠΙΪ ΒΘ ΠΟΥ ἐμ ἐχα]οἂ ομδγδοίοῦ οὗ ἰδ ὅοῃ. 
[“Ηΐμ8ς 1 -- ο]απίανιγ. “ Ηἰπι86 17" 18 δοη- 
ἰγαβι θα Ὑ10Ὶ}} 4 4]}} ἐμίη χ8,᾽᾽ 8οὸ (πὶ 10 ἀθηοίΐοβ 89 
ἰηδηϊίο Θχ 0] ]θηο6 οὗ ἰμ6 οι; διὰ Ὀοβίθβ, 88 
οἔδα, ὁ βίη δοδ δοιηθι αἴης υοἱωπίατῳ; ἴῸΣ ἰδ9 
ϑοη πδυὐοταϊπαεαίεβ Ηἰϊτβο] ὃ ἰο ἰμὸ Ἐδίθοῦ; ἐδθ 
ΒΑΙΒΟΥ αἰοτί θα ἰμ6 δοη.᾽" ΒΕΝΟΚ.]. ἸΤμδαὺ Ὁ 
818 δυδοταϊπαίΐοη ἐμ6 ΤΥΪΩΣΥ 1861} ὈΘΟΟΙΊ68, 88 
ἢ πόσο, ἀϊδββοϊνοᾶ, ἰ8 ἃ ὙΘΥΥ βίγϑηβθ δδβουίϊοη 
(46 ἤει(6) ; ὁπ 1119 σοπίγασυ, {86 δυϑοϊαὐθ ὑπ γ 
ἴῃ ἐμ ἀϊδιϊποιΐοη οὗ ῬουβοῦΒ Μ11 ΟὨ]Υ Ὀθοοπιθ 
ἐλ ἸΟΣΘ οδηϊγοὶγ, δοπβρίοιουβ. Νον ΘΟῸ.68 [80 
βπ8] οἴδιϑο τι ποῦ {818 ΒΌΓΥΘΥ οοποϊυάοδ, 
εἰδίηςς ὑδ)6 ΟὈ͵οοὶ ἰο Ὅδ6 οὈίδἰποά --- ἐὰ οτᾶθσ 
[δαὶ αοῦ τᾶν ὍὈΘ6 186 84]1} πη κ6 ἐμ 86]] .--- 
ΤῊΐβ βιδίθιαθωι 18 υϑοα 88 {{π1|0 τϑίη ΔΌΪΒΟΡΙΕΥ Γ[ῸΓ 
ἐδ δαρροτί οὗ ἐμ ἀοοίτί πο οὗ 6 88] γοβίογδίΐοῃ 
ΟΥ̓ 811 ἱμίηρθ. 76 οσχργοδδίου, “"Ὅθ ἐδ 8]] 
ἴῃ 8,᾽" δἰ χη ῆοβ Ὀσὶ πη Υ  Υ ΔΌΒΟΙαἑΘ ΒΌΡΥΘΙΙΔΟΥ, 
ΟΣ σὶΪα, [πὶ ουΐ {πὸ ἱπιογυοπίΐοη οὗὁὨ τηραϊδίοῦυβ 
ΟΥ ϑυθοταϊπεῖοβ, δυο 88 δοίοἃ τὶν ἃ βογί οὗ 
ἀεϊοεσαιοα δυϊμουῖν ἁὑπᾶον αοὰ ἰπ ἰμθ τηοαϊαιονία] 
πράοιη.] Βαϊ ΠΟΥ δῖ ᾿ὸ ἰ0 πηἀογδίδηὰ {Π6 
ΟἾΒΕΡ ἜΧΡΥΒβί ἢ---“ ἴῃ }}} [5 (πὸ δἀ)οοίϊγο ἰο 
Ὅε σομδίτυ ρα 85 ΤΩΔΒΟΙΪ 6 ΟΣ ποαΐοῦῦῖ Οπ ἰδ9 
ΤΌΤΤΩΕΥ ΒΌΡΡοϑίἐΐοῃ 1.8 Β6006 τηυδὶ Ὧθ ᾿ἰπιϊϊοὰ ἰο 
ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ, το Β6 ΓΒ οὗ ὑμ6 Κίπράοπμι (Βαἱ ᾿δ5 ὈΘ θη 
Δ Βοσίο συ]οὰ Ὀγ Ομ γὶβὶ (ΜοΥΘΥ); δπὰ ἐμΐ8 δη- 
ΠΣΟΙῪ ἐχοϊυᾶοβ ἴμθ6 ἀοοιτὶπθ οὗ χοβϑίοσαϊΐοηα. Οἱ 
ἐμοὸ οἶδεν βυρροβὶεΐοῃ, 811 ογεδί θα Ἵοχἱβίθῃδοϑ τηυδὶ 
6 Βοτο υμάοτγβίοοά, ἴῃ ν ὶσι αοα ν1]] Ὀθ9 ἐπ 4}} 
ἀεισταϊ εἶτ, ρΟῦΤοΣ, τ θη 66, 650 Ξαίδη δὰ δἷ8 
Δ 618 ἱπο]υὰοά ; δηᾶ ἰδ 8 νυνὶ ὑπιΐ8 τ 1}} σοτθ 
ἴδ δοβδβαϊϊζοη οὗ ἀδιημδίϊοη, δηὰ 80 ἰδὸ χσοβίο- 
Ταιϊϊοῃ οὐ 8}}1 (ΐηρθ. Βυΐ οουἹἱὰ ἐπμο Αροβιί]θ 
Ῥδμὶ, σθὸ ρμῥυΐβ ἰμὸ Ἰοβὲ ἰπ οοπίγδϑὶ τὰ (86 
Βαυρᾶ, 85 Βὸ ἀοοθβ ἰπ ἱ. 18 (ον. ῬΆΠ]). Σἰ]. 
19), αν μδὰ βῃο;β)ΒἩ δ ἀοοίσίπε ἴπ τωϊηὰ 
811} 1658 ἱπάδοϑά σου]Ἱὰ 6 Βαυθ ᾿ηϊθι θα ΔΥ Ρδῃ- 
τθεἰδϑεῖς αὐδογρίϊοι οὗἨ 8411 ογϑδίῃσοβ ἰῃ 60, διὰ 
80 (δ δΔιηηϊ ἸἸαϊϊοα οὗ 4}1 αἰβίϊποι Ῥϑυβομπδιίυ, 
δἷῃο ἑὮϊα 5 ΑἸγοδὰν ορροβοά ὮὈΥ 86 ἀοσίτϊπο οὗ 
(86 γοδαστεοιίΐοη. 17 νὸ ἰδ κΚὸ ἐ9 ψοσαβ “ἴῃ 81} 
π ἃ ΠΒΙΓΟΥΘΥ Β6η36 ἰΐ ἰβ ὩδΔίῃ ΓΑ] ἰο ἱποϊυαὰθ ἴῃ 
ἔβεσα 6150 ὑμ8 δῃροὶβ (οορ. ΕρΆἈ. 1. 10), δῃὰ ἰο 
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γασπωκπειρικαντωκονααη, 

ΒΌΡΡΟΒΘ ποῦ ΟὨΪΥ {86 ΔΌδοϊα 9 ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ οΥ̓͂ ἰδ 9 
αἰνπθ ὙὙ1}1} διιοπᾷ ἰμοπι, Ὀὰϊ 8180 δὴ δυθοϊιΐθ 
σοματηπϊοδίΐου δηα μοσίθοὶ σουοϊδίϊοῃ οὐ 16 ἀϊ- 
Υἱπθ ἸΟΥΘ, 88 ἱπίοπαϑά. [1π Ῥοΐδ {8686 1} π 8 ἰο- 
κοίμοῦ ἰΠ 070 18 ἱποϊυὰοα ἐπ δομιρ] οί 6 τηδηϊοϑί- 
ἐἴοη οὗ ἀοα Β φίοσγ. Ἀοοοτάϊξηρ ἰο Βομῃ. νΥἱϊὶ. 19 
. (0 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΣ ““ἴὴ 8}}᾽ τηΐραΐ Ὀ6 οχίομ ἀρὰ ἰο 
{86 δηεἶσο ἐστί οὶ ογοδίϊοι τα κίηρ (6 δα 760- 
ὑὖνθ Ὡϑυΐοῦ. Τδο ἱωτιθαϊδὶθ οοηίοχὶ ΒΟΤΘΥΘΡΣ 
ἀοοβ ποῖ σοπάποί 8 ἰ0 δυσὶ δὴ ἱπιοσρσοίδίλσι, 
που ὑπ Ἰάθα 18 ἰπ 1.86} σοτγοοῦ δπὰ ἄρρσγο- 
Ρτὶδίθ. ΝϑδθὰοΣ οχρὶαΐῃβ ὑμ6 ἰμβουχμὲ ἰδ: 
“1Πδὲ αοα Δ ποῦς ἩΪῚ ἢ 4}} μη 8 ψ ἱπουΐ [89 
Ἰμοσυθηιίζοη οὗ α Μιοαϊαίον."---ἰΠ τα ἰακΚα ἐδ9 
ΟΧΡΓΈΒΒῖοα “ἴῃ 81} ἴῃ ἰἰ8 νι οβὲ βοῆδο. ἱμοὶα- 
ἀϊτα που ΐπ 8180 θοΐηρβ υπι}} ἐμοῃ λιοδίὶ]ο ἰὼ 
αοά, ἐμδ τὸ τὶ αῦ νἱτ Οδ]νῖπ Ἔχ ρ]δὶη (89 οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟῚ “ὍΘ 8]}," δ0Ὸ Ὁ: 88 ἰΐ ὈδδΥΒ οἱ. Βυο 
ῬΑγίοα ἰὸ ᾿ΩΡΙῪ ““ἐμδὺ ἴῃ ἱποῖὶς ἀοβίγαοίϊοι ἐδ 6. 
ΕἴοΥΥ οὗ αοἀ Μ}}} Ὀ6 Ἤοοπβρίσυουδβ.᾽ Βιιΐ 8]- 
ἰβουχ νγθ ΙΠΑΥ͂ ΥΔΥΪΟΌΒΙΥ τ ΟὟ δὰ Ἰΐξ ἰδ ὁ 
ὙΟΣὰ8. ““Ὁ6 4]}1᾽᾽ δοοοχάϊῃᾳ ἰο (δ 6 τυ ουβ σα ρϑοὶ- 
ιἴ6ο5. ΟΥ ΤΘΟΘΡΑΥ  ε5. οὗ 110 ογοαίυγοβ σοβίοαι- 
Ρἰαἰθά, γοὺ νὸ σαπηοί ἱποϊαὰθ πῃ ἰξ Ῥοῖ {μα ἰάοα 
οὗ αἱονὶ δοαιϊοη 88 Βη οννπ 'π [86 δἰ σιιοϑὶ βολ- ἐοαι- 
τηηΐοδίϊου οὗ ἰδ Ῥεῖ δηα 4180 (μοὶ ποῖ ἴδ 
ΒΟ ἴῃ πο ἀοϑίχασίίοι οὗὨ (ἰμ6 ογοδίασο : δηὰ 
ΟἾΪΥ θη ὙΠ6 ἸΟΟΙς ΔΎΎΔΥ ἔσοπι ἰδ 6 Βῃ )θοι τ 9 
δ'αθ, ΟΥ ΒΔΥ͂Θ ἷῃ Υἱοῦγ (9 8Όδο] 6] οὈ͵οοϊΐτα 
ΟΠ ὨΏΪΥΘΙΒΔΙ ΒΟΥΘΡΟΙ ΠΩ οὗ αοα δὰ ννὸ ἰδ Κὸ ἰδ9 
νοΣὰβ “1η 811 ἐπ 18 ΘΟΙΏΡΓΘΒΘΏΒΙΥα ΒΘΏΒ6, 80 
ἰδὲ ἴῃ σοΐοσθησθ ἰο Ὀοΐπμδβ ὑμαὺ ἃσο μοβίῖ]ο ἰῸ 
αοὰἂ ἰβαγὸ ν1}1 θ6 τηϑθδπὶ ΘΓ [86 ΣοιηοΥΔ] οὗἉ δ]] 
ΟΡΡΟΒΙ Ιοα οἡ ὑμοὶν ρδατὺ δαπὰ {μποῖγ δυβοϊυῖθ ἴχη- 
Ροίθῃοθ. Βαὶ (86 αποδίϊοι 18, Ἡ ΒΘί 6. ἰἢ ϑοι εἰς 
ἕοτί αὶ {86 σοῃδυϊητηδίΐοη οὐὗὁὨ ἰ86 ψ8γ8 οὗ οἷ, ΟΥ 
οὗ Ηἰβ θη ἶτο ΘΟΟΏΟΏΥ, ΒΌ 6 85 ᾿Ὠἰ ἐγρσχοίδιϊοη οὗ 
ὑὴ 6 ΘΧΡΓΥΘΒΒΙΟΩ “ὁ Ὀθ 8} 801 668 ἴ---Ἴ ἢ 6 ῬΤΟΌΪ πα 
ΘΡΘ ῥγδβθῃίοα ͵8, Βο ἐο υπά δγβίδῃ ἃ ἰμ6 νοσὰ ἀ6- 
δἰγ μοί ϊοη {6π| το) ἐμαὶ αοὐ᾽Β Ὀοΐπρ “8]} ἰὼ 8}}" 
8. ῬοΟΒΘ10Ϊ6 ΒΘ υπάἀογδίοοα ΘΥΘ ἴῃ {6 ψἱὰον 
Β6η86, Δηα ποὶ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 88 8 ΘΟ ΣΟ] πρ ῬΟΝΟΣ ἰδ 
{μ0 Βεδγίβ οὗ ἐΐπὸ 7188 0]; δηἃ 80 [0 Ἔχρὶδὶπ (Ὧ0 
Ὀοΐης ἩΔ8]1 ἰπ 81} (λῖ ὑπὸ Ἰά68. οομβυουδαὰ ὉΥ 189 
ἀεβίσαοίΐου οὗ πὸ πιοϊκοὰ εΕ88}} ποῖ Ὀ6 δ]. 
Απὰ 10 18. ἃ αιοβίϊου τ ΒοίΒοΣ {88 ΡΓΟΌΪΘ) μὰ 8 
ὈθΘῃ Βοϊγϑᾶ ἴῃ {πὸ ἀοοίτ!πα] ποι μοὰ ργοροβεὰ ὈγῪ 
1λοοῖς, δοοοτάϊης ἴο νυ εἰοῖν (η 6 ον ρίυγ ες ἜΣ ἢ λ 0118 
{86 ἀοδβίγποίζοη (ἀπώλεια) οΥ̓ {86 108. ( ππβρί εἸ(08] 
δΟΪ 88 8 υ]ἰπηδίθ ΤΟΒᾺ] ἴὰ τ ΒΙΟ,, Δ8 ἃ ΒεσΟη 
ἄἀθδί ἢ, [89 ὙΠ|010 Ὀοΐως Ὀδοοπιεβ ρουυααεαὰ ἘὉΥ 
ἀφδίι, δηᾶ 8ὸ [86 ΥΟΥῪ ῬΟΓΒΟΒΑΙΥ σΘα868 ἴῃ ἀγ- 
ἵπα; ΟΥ, πῃ ΟΙΒΟΡ πογὰβ, ὑ..9 ΡΘΥΒΟΏΔ] οοπβοΐοιϑβ 
1176 Ὀοσοτηο8. ΔΗ ΒΙ ἰδ 6, ΔἸ Ποὺ ἢ 4]}} οχ᾿βίθποθ 
86}, ἀοο58 ποΐ οεδδοὸ (ὲδί,. δεεϊεπίεῖτε, Ῥγρ. 
190, 40). ἮἘμὶθ νν}1} ἐμὴ 6 ἸΏΟΤΘ δοοΘΌΓΥ ΘΙ Υ 60}- 
οοἰνοὰ ἰμ8; “ἰδδὺ ἐδ Κίηχάοπι οὗ ιδάνθῃ, ὉΥ͂ 
ΤΩΘΒῺ8 οὗ ἃ ΓΟΖΟΏΘΣΔί ο Ἡ ΔΙΟΝ πὶ} [Π6 Ρυτγρίης: 
ΔΎΔΥ οὗὨ 8}} ἀγοββ σϑδίοσεβ 8 Ῥυγο βίδία οὗ 176, 
οὈἰαΐπ8 ἴον [86] 8 ΠΟῪ ΟΥ̓Κδηϊζδίϊ οη οὗὁἨ {86 Βο8- 
Υ6 8 δηὰ {π6 δα ἢ 0 Ὀ6 (86 1 ΘΔΙΣΘ ΤῸΓ {πὸ ἀΪ8- 
Ρίδυ οὗ 18 οὐ ῬΘΟΌΪΙΔΣ ΟΊΟΥΥ, 8Π6 δὸ ὈδοοΙ 68 
8 ἱπητηοαΐἶαίΘ ἰΠΘΟΟΙΔΟΥ͂ ἰὼ ἰδ 6 ΔΌΒΟΪ 9 δ πὰ Ρ6Σ- 
Ῥοίυα] τοῖχῃ οὗ 6οά, νιϊβουῖ 86 υπιλη τηραϊ- 
ἰοΥἶδ] ἴὍστ οὐὗὨ ΟὨ τἰβὲ ποῦ Βδὰ θθο δδβυϊοοὰ 
ΟὨΪΥ ἴῸΣ ἃ βοδϑοῦ, Ὀαυΐ ποὶ ἐπουοίοστο ΣΙ που 8 
ἀἰβιϊποιῖνο σμδσαοίοῦ 88 δ βοη νοι Ηθ δο] 8 
ἐπ ἐδ θείης οὗ (Π6 Ττίαηο αοἄ, Πόσο αοἀ 15 19 
{0} 688 οὗ ᾿ϊΐδ 1ἢ 411 118 ῬΡΌΓΣΙ δηὰ ρογθοί οὴ ἴῃ 
41} [86 Ἰἰνίηζ. ΤῸ οῃίοῦ ΒΟΎΘΥΘΣ ΙΏΟΤΟ 1} ἰηῖο 
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ἐπ βυ᾽οοὲ ἄοθ8 ποὺ 7411 τὶ ὑμ 6 ΡΤΟΥΣΏΘ66 οἴ 
Θσχορβοϑδίβ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

[1. Τὴε Οοϑρεῖ ---ἶἰς ᾿ἰδίοτίοαϊ οδαταείεν, ἴῃ ἴὶ8 
Θδβϑιηίδὶ οἰ θη πβ ἔμ 6 6Ο8Ρ6] 8 ποὶ ἃ βΒγϑβίθιῃ οὗ 
ΔΟβίγϑδου ἰσυαΐῃδ ἀραἀυοοά ὈΥ τοϑϑοῦ, Ὀυΐ ἃ δυ)- 
ἸΏΔΕΥ Οὗ ἸπΔΥΥ ]ου 8 ἴδοίβ τὴ 16} ΒΑΥ͂Θ ΟσΟΙ ΓΘ ἰπ 
6 ᾿ἸΒΙΟΥΥ οΥ̓͂ (ὴ9 ποτὰ ἰΒγτου σὰ ἰμὸ αἰγοοὶ ᾿ἴη- 
ἰογροβί(ἰοη οὗ ἀοα, ἀπὰ νμϊδἢ τ γὸ ἀοδὶ χηθϑά [ῸΣ 
ἸΏΒ 8 βαϊνδίοη. ΟΥ̓ (686 (10 στοδὶ οδϑηί σαὶ ΟΠ.68 
ΔΙῸ ὑπ6 ΔΡρϑασγίηρ, οχρίδίογυ ἀθδίδ, γοϑυγγθοίϊοι 
δηὰ δβοοπδίοη οὗ (89 ἰοηρς ἴογοίοὶὰ Μοββίδῃ, ἕο ι- 
ἵπ διίοχοίμοῦ ἴπ6 ρμοοὰ ἰἰάϊηρβ οὗ ρτϑαΐ ἰΟΥ 
ὙΠ ἢ. 888} Ὀ6 [0 8411 Ρ6001]6. [1 ταβ τη }Υ ἷπ 
[6 Ῥτγοοϊαπιαίΐυη δηὰ αἰ(οϑίδιίΐοη οὗὁἨ ἐμ 80 ἔδοίβ 
(αὶ »γεασλίπ, οτἰ χα} σοπδὶϑίθα ; δηὰ ϑυοἢ 
τασδὶ ΟΥ̓ΘΡ Ὀ6 Οὴ6 οὗ [16 οἰἱοῦ σδΙδοίο 8[105 οὗ 
ΘΥ̓δΏοΙοαὶ Ῥτοδοξίηρ, αἰ δοτοηοίης ἰὑ ἔτομι 4]} 
οἶμον κὶπαβ οὗ ἀΐβοουγϑθ. Τὰ χσγουηᾶὰ ὁ ψ ϊ ἢ 
ἦι τ} 108 ἴὉΓ δοοδορίδποοθ ταυϑὺ ὍΘ, ἰμΓοίο το, ρῥτὶ- 
ΙΕ οὗὁἨ ἃ διἰδίονϊ 64] Κὶηἃ---ἰο ἐθβί ΠΟ οἴ 
βουπὰ δηὰα οοτηροίοηϊ τὶ 68868 ἀοοϊδυῖης ΡΙ ΔΙ ΗΪΥ 
ἐμδὶ (πὸ ἴδοὶβ Δῃηποιηοοα ΔΓΘ 80 88 βἰδίοά. Απὰ 
ἷπ δοοογάλποϑ υῖ θὰ {Π18, ουδῃο] σαὶ ζα 18 τουϑὶ 
ΟΥΟΡ πᾶν 6 ἔογπι οὗ ἃ οοταΐαὶ Ὀθ] οὗ ἴῃ {86 ἰ68- 
εἰπαοην δαάἀιοοα, δη οὗ δῃ δοδορίϑδησο οὗ {μο ἔδοἰὶβ 
ὑπίο (Π 0 Θη 45 οοηἐοτρ]δίοα ἴῃ ἱμοαι. 1, {μ 6 η, ὑπ 6 
ἰδ π ΩΥ̓ Ὀ6 ΒΟ ἢ 88 Βίδη δ {86 ἰθδὲ οὗ {ῃ6 τηοβί 
ΒΘΔΓΟΒΙ Ωρ ΒΟΡΟΪ ΠΥ, δ Β6ο8 Δ] οί ΒοΡ απ τι- 
ῬΟΔΟΒΔΌΪΘ, 16 ΤΥ 50 οἡ ρῥγοϑδοιιίηρ δηὰ Ὀο]ΐον- 
ἱπρ, υπαϊαίαγ θα ὈΥ ΔῺΥ ΟὈ) οι 008 τ ἴοι τ Δ 
ΒΟΐΘΠ6Θ ΟΥ̓ ΡΒΪΙΟΘΟΡΏΥ πᾶν ὈΘ0 ἀἰθροβοά 0 τη ΚΟ, 
Νο δυχυπιθηῦ δὴ πᾶν δυδὶ] Δ Ὁ]0 [ΓΘ διζαϊηδιὶ 
ΔΏΥ ΒβΒίυροπάμποιυβ ἴδοί ο7. Ποῖ ἐὺ ἸΔῪ ὍΘ 8α]ά, 
“8 ούνα 8 Τογοιο᾽ὰ ἀρθ8 ἀρο, δηὰ ἱδη8 ἱὲ 88 
6010 ἰ0 ΡΆ88 ἃ8 ᾿Ϊπ0886ἃ ὮὉΥ 8 ἴῦζθ ΠΌΘΌΟΣ οὗ 
Βομοϑὺ πὰ 886 πι|θ0ῃ.᾽ Απὰ ἴπ τοχαγὰ ἴὸ βυἢ ἃ 
ἴδοὶ γὸ τδῪ [66] αβϑυγοᾶ ὑμαΐ, 1οὐ ΟὈὐ ΘΟΙΟΥΒ ΔΥΡΊΘ 
88 ΠΟΥ ΙΩΔΥ, ἰὸ Ὑ1| ῥύόουο 18 σομΒἰϑίθ οὐ ὙΠ 
811} οὐδοῦ 78ο.8 δπὰ ἰγυ δ οὗὨἩ ἐμ που ΒἸΒίΟΥΥ, 
διὰ ν1}} δἷἰβϑὸ υἱπάϊ σαί 18 ἱπιροτίδῃησο ὈΥ ΟἾΘΥ 
ταδηϊοβιδιΐοηϑ δοοογάδηΐς ἱπ αἰχηϊ δὰ Κίηά 
αἰ ἰβοῖ. Ὁ οαππηοί βἰδηὰ δ'οπθ. [ ὁ. σ. ἱϊ 
Ὀ6 8 ἰδοὺ ἰμαὺ “«ΟἸγὶϑὶ ἀϊοά ΤῸΣ ΟἿΥ 51ηὴ8 δοοογά- 
ἰηκς ἰο {πο ϑονίρύανθΒ,᾽ ὑΠ6ΓῸ τἴν8ἃ8 τηδηϊ οϑίθα ΠΘΓ6 
ἴῃ Βυμδπ ὨδίυΓΟ ἃ ῬΡΟΥ͂ΘΡ ΟΥ̓́ΘΡ ἀθδίῃ ἩΔΪΟΝ, 88 
ΒΑΡΡΘΒΪ Ωρ ὉΥ ἰἰ861 δηὰ 0. 1.8 Οὐ 886 ΟὩ]Υ, 
ταδὶ ΟΥΘΡ ΤΟΙ ΔΙ 8 ἸΠΘΧΡ] 68 010 ῬΒΟΠΟΙΆΘΠΟΙ. 
Τηοτοΐῃ ψγ θ60]4 ἃ τουδὶ θη οὗὁἨ θὶνίηθ Οπιηὶ- 
Ροΐοποϑ δῃὰ ἴζονϑ, συ ἢ ]0}} δ΄ Ο66 ἴΒΡΊΤ68. ΒΟΡΘ, 
δηὰ δΒθϑῖη8 ἰ0 τϑη ον {80 τοδυγγοοίΐοη οὗὨ οἰ Β6ΓΒ 
ΒοΐΒ ῬΟΒΒ1 Ὁ1]0 δῃηὰ Ῥγοῦθῦϊθ. Τὴ ἱμπίογθησο ἰδ 
ὁο80 ὙἊ ΟΝ ποι πρ σδὴ ΕἰΠΟΥ ὺ8 ἤγοτα ἀτα νης 
διά γοβίϊηρ ἰη. Τδο πιδΐῃ (πΐπρ Ἡ ΒΪσΘἢ ΘΟΠΟΘΓΏΒ 
18, ἐπογοΐογο, 8 (ἢ 0 οογίδἰ ὩἰΥ οὗ {89 πάν] γίης 
ἴδοι; δηὰ ἰῃ τοχασγὰ ἰοὸ {ἐπὶ8β τγῪὸ ἀγὸ ποί ἰοἷι ἴῃ 
ἀουδι, ΤῈθ γοβυνρσοοιΐοη οὗὁὨ Ο γῖδί 18. ὁη6 οὗ [ἢ9 
Ὀοϑὶ αἰϊοπίοα ονθηΐβ ἴῃ πἰβίουυ. ΤΠ βἰγορύλοϊβπι 
Μ ΐοῖ ἀἰδοαγὰβ (88 τασδὶ, ἰο Ὀ6 σομπδίδίοηὶ τὶϊῃ 
ἰδοῦ, δὐ ἰδ βδιθ {(ἰπ|60 Βεί δ πδ}υγρὰί δ]] ἰδίου. 
Απά {π6 ζδὶ 1} νμπϊοῖ δοοορὶδ ἐμπὶβ πιυϑί, ἰο 6 
οοηδίδίοηΐ τὶ ἢ 1861, δοοορὺ (89 σοῖο αοΒροὶ 
ΜΠΪΟΝ σθηΐγοβ ἰδ Φο8ι8 ΟἾγὶδὶ, “ἦ“ἼῺΟ ᾿ψγδ8 ἀ9- 
οἰδσοὰ ἰο Ὅθ ἰμο ϑοῃ οὗ αοά ψἰῖὰ ΡΟΣ ὉΥ ἐδ0 
Τοβυρτοοίϊοη ἔσο ἰμ6 ἀοαὰ.᾽}} 

2. Τὴε εοειγτεοίίοη ὁ ΟἈλτιϑί,---ἰ ἐπιροτίέ απά 
δεατίπσε. ΤὨ18 στοαὺ ἔδοὶ ψ ἱσἢ, ποχὶ ἰο ἐμαὶ οὗἉ 
ΘῺΣ Ἰ,οΥ 5 δίουΐϊης ἀϑαίῃ, ἠογσιλθὰ (86 τηδὶβ ἰορὶο 

οὗ {π8 ΔΡοΒ]6᾽ Β Ῥγδδ οἱ, ΒΟΥΥ͂ΘΒ αἱ οὔδσα ἰο ἰ]- 
Ἰυοίγαίο δπαὰ δοπῆγ ἰδ ἰγυΐϊ οὗἨ τηδ ΒΒ Βα} γ8- 
(ἰοὰ πῃ ἃ {ννο-ζο] ἃ αἰγοσίΐοη. 1. Ζεειγοιερεςαοεῖν. 
Τὶ Ομ γὶϑέ γοβὸ ἔγοπη (86 ἀσδὰ ἴῃ 70] δ) πμοαὶ οἵ 
δαὶ Ηο δα, ἴῃ μϑδγί, μεἰπιθα, δηὰ ἰπ ρασί, ἀεῖ- 
ΒΙΛΟΙΥ φγοαϊοίοα Ὀοΐοσο Ηΐ8 ἀδαί, ἔυγηἶβμοβ 
δουηδαπί ῥγοοῦ ἴῃ ἕδνου οὗ Ηἰἶβ ἱῃσαγηδίίου δηὰ 
δίοπίπῷ ἀοδίῃ. δὰ Ηο τϑπιδϊποα ἴῃ ἰδ ς στάνο 
86 οοποϊυδβίοη πουϊὰ δαγτὸ Ὀθοη ἐμαὶ Ηρ ν8 
ποίη 1688 ἐμὴ 8 ἴ8͵80 Ὀσορμοί, ἃ ὈΘΙΓΑΥΟΥ, ἃ 
ὈΙΑΒΡΒΘΙΠΟΡ, ὙΠῸ δὰ δβυδογοα ἀθδί ᾿π5}}γ ; δυὶ 
{6 η, ἡ δὲ 8ὴ ἱποχρ) 98} νἀ ἀ]6 πὶ ἴα πουϊὰ 
Ὦδγο Ὀθθη ἢ Βοβίἀθβ, δον 768] ἰο 86 111} διὰ 
ΒοΡΘ οὗ Ομνιϑιίδηβ που]ὰ βιο ἢ; σοηιἱπυδησο υ8- 
ον {86 ροτγοῦ οὗ ἀοϑί ἴδνθ Ὀθθη ἢ ΤῸ 
οου]ὰ 6 πὸ ἤογχίνϑθῃθδθ οὗἩἨ βίῃβ ἱβτουρὰ Ηϊΐε 
δ]οοᾶ, πο Ἰἰΐἴθ, πο ὈΪ]οββοῃμ δα ἰμτουρσ ΗΒ 
ἤϑδθΐ ΤῸ ζ0]1ὺν Ηΐτὰ ἴῃ 8β6]7 ἀδῃΐαὶ δηὰ ἀθ- 
γοϊοη ψογὸ Ὀυΐ ἰο πιδῖθ 116 ΠΟΓΘ πιϊβογᾶν 
ΌὈΪ6, δῃηὰ ἰμοβὸ τῆο ἀϊοὰ Ῥοϊϊονίης ἴῃ Ηΐπ 
ΟὨ]Υ͂ Ροσΐϑῃ ἰκ 81} {80 τοδί οὗ πιδπιὶπα. Βαὶ 
ΠΟ διανίηρ ἰῃ ἰγυ δγίϑβεθ ἴοὸ δὴ δηάϊοαβ 
1ἴὸ ὉΥ {16 ροννον οὗ Θοά, ΗΘ ΔΡΡΘδΥβΒ Ὀοζογθ 88 
αοα᾽ Β ΗΠοὶγ Ομ ψῶο δου]ά ηοὶ 866 ΘδΟΥΤΌΡΙοΗ.---Ἰϑ 
(86 βογυδηί οὗ ἐμὸ [ογὰ, νψῆο, ἴῃ ἷ8β ἀδβίῃ, ᾿88 
θθ6ἢ οομμπιἰϑθίοποάὰ ἰὼ ὈΘΆΣ Οὐ" 5119--88 ἰδμθ 
τὶ σιΐθοιιβ Ομ ντῶο, Ββαυΐηρς τωδὰθ Ηΐβ βο0}] δὰ 
οἴἶδενγίης [Ὁ βίη, νου 5.11} ὑῬγοίοηρς Ηΐβ ἀ8γ8 
δηλ 866 Ηΐδβ βορὰ, δπὰ ἰβτουσ Ηἰ8 Κπονπ]οάρφε 
}υΒ0 1} ταδῃγ ---88 ἐπ6 805 (0 ΒΟ ἰδ6 Εδίμοῦ 
Βδῖ σίνοι ἰο μᾶτνο 1ἰ79 πὰ Αἰμλβ οὶ, δὰ 80 οουϊὰ 
ἱπιρατὶ 116 ἰ0 οἰ ΘΥΒ---ἶπ Βιοσί, 88 ἐμ ὁη6 ὙΠῸ 
8 ἰο ἀοϊάθ ΤΌΓΟΥΘΡ 858 “86 ἮΔΥ, ὑμ6 ΤΥυτ δηὰ 
1106." 42. ῥγνοδρεοίἑσεῖψ, ἴῃ τοϊαιίοη ἰο τ μδὶ τουδὶ 
γοί Βδρρθῃ ἴῸΥ (80 16] πιθηΐ οὗἨ (οα᾽ 5. φτδοῖθυϑ 
6Ο0η86). ΤῊχουσὰ Ομ γίδὲ, 88 ἰμ6 σῖβθὰ ΟΠ6, 
ἀφαίι, ἰ86 ταᾷο8 οὗἉ βῖπ, ἰ8 ϑβϑθη 8} ἀεδίτογαά. 
1ι δΒᾶεα8 Ὀδθὴ 80 δἰγοδάγ, 'ἰπὰ 8ὺ ἴ82Ὁ 88 ὈΥ͂ 
Ηἰδβ τοϑυγυθοίΐοῃ ἰδ δίοπίϊῃρς Ῥόῦοσ οὗ Ηϊϑ 
ἀραίῃ 88 θθθὴ βοδ]οὰ. Βυΐ ἰΐ ν}}}1 Ὀ6 80 81:}}} 
ΙΏ010, 'π 80 ΓΆΣ 848 Ηο, ἐῆο Ἡρδαὰ οὗ ἃ πῈ}Ὲ 
Βυϊηδηῖ, τοἀθοιηθὰ δηᾶὰ σοβίογοὰ ἰο Οοά, βαὰ 

Ῥδββϑᾶ ουί ἴσγουι ὑπο (μαΐ ἀθαίῃ ἰπ τ ίοῦ Ης 
ἰιδὰ βιιβοτοὰ ἰδὸ ἡυἀρυιθηὶὺ οὗ δῖπι 7ἴ0Σ 811, Ἰη0 δὰ 
᾿ΩΡΟΥΪΒΒΔΌΪΟ 11{6, πὰ Βα8 {βου ΟΥ̓, ὈθοΠ, 88 }ἱ 

ΓΘ, δοὺ ὉΡ, ὈΟΪᾺ ἐπ Βυτηδηλ δηὰ ,ὺγ ᾿ἰ, 85 {δ6 
Ρυϊῃοῖρ]θ δῃὰ βοῦν ῦ οὗ ἃ 6 1186, σα ]9 οἵ 
γϑδαυ θη ς ἀοδί δηὰ οπάυγίημ ἀπίο ἱπηπλοχίδὶ- 
ἐγ, δπᾺ ἐ8β ΠΟῪ ΟΔΥΤΥΣΏβ ΟἹ 8 πιοϑύ ΘΟΙΠ ΡΥΘΕΘΏΞΙΤΘ 
στ, βγϑί, ἐπισαταΐν, ἴῃ ογοδίϊη [86 ΠΟῪ τη85 
Βτουρὶι [0 τοχοθοσγαίϊηςς δα αυϊοϊκοηίηρ ΡΟΥΕΥ 
οὗ Ηἰ8 Ξρί γι, δηὰ, πεχί, πὰ ἀϑυθιορίμᾳ (18 πρὶζ- 
ἰϊα δ] 176 ἰπτουρπουϊ ΟἿΡ δπιτο οὐβαμίδια, ΤῈ 
᾿1ἴὁ ἰδ Οζα δηὰ ἀουοϊοροα, ν1}} Ὅ6 πλϑιϊζεαί, 
ἢγϑί, ἴῃ ἰβοβο σὸ Ὀοϊους ἰο Ηΐτα, νι βοπ Β6 Β84]} 
ΔΡΡΟΟαΓ δρφοΐῃ ἴῃ ΑἸΟΥΥ ((μὶ8 186 ο8116ἀ ἐμ6 ἔγβὲ 
ῬΘΒΌΓΓΘΟΙΪ0η); δηά ἐμὰ ἱΐ Μ1}} βου 1861 ἴπ 186 
γτοϑὲ οὗἉ τπηδηκίηα---δὸ 8 838 ἰβγου ἢ 41} {86 τοτ- 
δ᾽ αἰΐοπβ οὗ Η159 ᾿ἰΐ οησασγὰ ἰο 118 οηπνᾶσὰ 608- 
ΒΌΠ.ΤηΘίΪ 00. ΒΟΠῚΘ ΒΕΒΟΘΡΟΪ ΟΙΠΠΟΥ ἔῸΣ {μ6 886 σδὰ 6 
δ Κοηθα--π 01} [86 τΟΥΚ οὗ σϑἀοιηρίΐο ἰδ 80- 
ΘοτΡρ] θ6α, ἀπ ἃ 811 ορροδβίἑϊου 8 υδπαυϊαβμεά, 
διά {μ6 ρον οὗὨ ἀθδὶ) ἷβ ϑῃϊ γον ἀοβίιτγογοὰ, 
δηὰ 8 πον ΘΧΙΘΓΏΔΪ ΓΘ] τὰ 18 ΟΥζδηϊξοα, δυϊ!οὰ 10 
{80 ἱπταγὰ ροτγίροϊΐοη οὗ ἰ89 τγ8ο]9 τηδϑ8 οὗ 
τοὐἀδοιηοἃ θη δηᾶὰ οο᾽θϑιΐδὶ δριγὶίβ, 80 8.ὁ 
υπὶιοὰ ἰὰ ΟἸγίϑυ 85 ἐμοὶν ΗΠοδ, δπὰ ἴἢ διὰ πὶ 
Ηΐπὰ δτὸ τοδὰθ δΌΒΟΪ υἱοἷγ δυδ)᾽]οοϊοὰ ἐο (ἀοά--ἃ 
τοδὶ ρογυδάοα ἢ 81] 118 ρασὶδ ὈΥ (89 Ῥόονοῦ οἵ 
(86 ΗΟ [ον οὗ αοάἂ (δδὲ ἰβ Βϑποοίοσί ἢ, τὸ σοζ- 
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υἱαίο 81} (ἴηᾳθ. ΑἹ] ὑπαὶ ἰβ ποὺ ἱποϊυ θα ᾿π ὑ}18 
Ὧθνν ΟΥΔΌΪΣα ὁ. Ὑ1}} αὐὐοΥ ρογϑἢ ἰπγουσὶι οὉ- 
Βἰϊπδίθ γοβιβϑίϑῃοθ, Ὀδίῃρς ὁχοϊυἀοὰ ἤγοτμη 84}} (6 
Ὀϊα8θ86 4 γϑδὶοθ8 οὗ 8 υπῖσουβο ἰμδὶ δ85 οπιογθὰ 
ἰεΐο ἐὸ Ὀιτνίπο 16 τὶ ἢ δπὰ ἴῃ ΟὨ τ δι. 

[8. 7Τλὲε πιεαϊαίογιαὶ τείση 9 Οὐτῶς. Τὴο σΐβθη 
Βδεαυΐϊουν 18 ἀδοϊαγοὰ ἰῇ ἴμὸ ϑογίρίυγοθ ἰοὸ ἢδυθ 
4. 8ησθη δὰ οὁἢ πἷρὰ ᾽᾽ δα ἴο ὃδ6 “801. ἀοψνῃ οὁἢ {9 
τί συυ.- απ οὗἨ ἰ6 ἱθγοπο οὗ ἴ0 τρδ᾽ δὶ ν ἢ [890 
ἈδαυΘ 8, “ΥΔΥ ΔΌΟΥΟ 8}} ρσυὶ πο ΡΔἘ ΠΥ, 8η6 ΡΟΎΘΥ, 
δηα ταὶ, δὰ ἀοπιϊοῦ, δϑηἃ ΘΥΟΥῪ πδιο ἰδδὶ 
18 πϑδιμθὰ, ποὶ ΟὨΪΥ ἴῃ {πὶ8 δχο, Ὀυΐ 8180, ἰῃ {μδὶ 
ΘΒ ἰΒ ἰο σοπιθ.᾽ Ηἱΐπ διϑοθηϑίοῃ 88, ἴΠ6Γ0- 
ἴοτα, {86 ἱπδυσιγαίΐοη 10 ΠῚ ΥΘΓΒΔ] Βοναγοϊ ση Ὺ 
οἴ ἰὸ ἱποαγηδὶθ οχοϑ, ἰμ0 ἀοἀα- ἤδη, οὐ Τιθ8- 
ἐβτοροθ--τ βου ΓΘ  ΖΏΓΥ ψὨὶοῖ δι ἱπάθοά Ὀθθὴ 
ῬΙΟΡδγοὰ ἴον ἴγουλ 6 Ὀδρπηΐη, δηὰ 4180 δὰ 
Ὀ6Ὸπ ἱπ 8 ταϑῆβυγο, οχοσοϊβοὰ ἴῃ ΒΟΥ Π6Ρ ΤΌΓ ΠΣ 
(ἴον μὸ σοτά οὐ Ἰωομοβ δα Ὀδθοπ ἴη μὸ νου] 
Ὀθίοτο, 88 ἃ [ἰκις νπϊο Πρ οι ΘΥΘΡῪ πη), 
Ὀὰὺ πο ὴ γ͵ϑ οὶ δοίυ δ} οηϊογοαὰ ὑροὸπ π1}] 
δῖον [8:6 Βυ σσθϑ8.}} δοίονοιηθηῖ οὗὁ 10:0 Ὀυΐθβα 
τγοῦὶς ὁ ψ Οἢ ἰΐ ψγ͵δ8 δοῃπαϊιοπθὰ. ἴτ ψὲ8 δέ- 
εαπδε “ ο δὰ Ὀδ66 ἤουπηὰ ἴῃ ΒΟ 886 8 8}, 
δηά δὰ δυ]οὰ πἰπλβο}, δὰ Ὀθοοθ οὐοαϊοηΐς 
Ὁπίο ἀοδίῃ, οὐθὴ (6 ἀσδὶ οὗ ἰῇ Ογο88, ἐπί 
αοἀ οχαϊιοὰ Ηΐπι δπὰ σατο Ηἰΐπιὶ ἃ πΆπιθ ΔΌΟΥ͂Θ 
ΘΥ̓́ΟΥΥ Πᾶπι60, ἐμαὶ ἰ0 Ηΐτ ΟΥΘΤΥῪ Κη66 Βῃου]ὰ ὈΟῪ 
Δα ΘΥ̓ΟΡΥ͂ ἰοησὰθ οοηΐοθθβ (πᾶ Ηὸ νψαϑ ογσὰ.᾽" 
ἈΑπὰ ἰδθ αἰϊονῖοῦ οπὰ οὗ 81} {πἰθ νγῶ8 “" 86 ΦἸΟΥΥ͂ 
οὗ ἀοά, ἐπ Εδίμον.᾽"" Βαΐ, δι μοῦ ΠΟῪ τεὶρῃ- 
ἴηρ ἰῃ θανθῃ, ἰὰὺ οαπμποὶ γοΐ ὃΘ Ββαϊὰ ἰμδὶ Ηἰ8 
κιηρσίοιι Πδ884 σοϊηθ, βίηοθ ἰἰ8Β σίογῳψῳ 18 ποὶ 
τοδηϊίοϑί. ΤῊ]5 158. δὴ ΟὈ]δοὺ 81}}} ἰο Ὀ6 δαϊϊοἱ ρα 64 
δηα ῥγαγοὰ υγ. ΜοδΗΝ ὮΙ, ἃ ζγοδῦ ῬγΓΘΡΑΥ ΔΙ 
8 τηϑκίηρ Γ0Γ 1ἰ8 δαυοπὶ ὈΥ 80 τἱϊδι γα 0 
οὔἐμο ϑὅρί εἰῖυ; δὰ 5 ἀἰβροηβδίίοη Μ0}}} χ0 οἢ ἀπ} 
Ἦο γὙᾶθο δὲὰ8 ζοῃὴ8 ἴο ἰ8Κθ υπϊο Ηἰπβοὶ] {πὸ Κίηρ- 
ἄοπι, 5Β..4}} τοίυτη ἰῇ ῬΟΥΟΥ δῃὰ στοθδὲ μουν, 
βαῖνον δῦουϊ Ηΐπὶ ἴΠ9 βογνδηίβ σποπὶ Ηο πη 
Θηϊχιιδίοα ἢ Ηἰβ αἱ 8, δηα δρροϊηϊ [89 δι 87] 
ἰο {Β6Ι͂Σ ΙΔυ ΟῚ ἰΓυδὶβ οὗὨ ἀοπιη]οὴ ΠᾺΡ εἶπ. [Τὶ 
δ δὶ {μΐ5 ροϊπὲ δὶ ἰῃ 6 Β δἀΘϑιῃ θ᾽ Β Κι ἢ ρζάοτῃ ΤΠΔῪ 
Ὅδ ἔδίγ!ν βδὶὰ ἰο Ὀοχίη ἰῃ ἰ8 ροτίροι ἔοσια ΡΟΝ 
ἴΠ0 οογί ; δ ἴὑ ἴβ ὑῆθ5 (πδὺ {ὑπ ῥγοοϊδιιδίΐοη 
Ὑ{11 θ6 τηϑάο, ““ Τὴ Κη σάοτῃβ οὗ (ΐ8 νου] ἃ πᾶΥ9 
Ὀοσοὴ6 ἴΠ6 Κἰηχήοια οὗ ΟΟΥ βοτὰ δηὰ οὗ Ηἰβ 
Ομγῖϑέ, δηὰ Ηθ β})41}} σοΐϊρῃ υπίο ἰμθ δρβθβ οὗ 
8Δ468.᾽ Βα ἐμὸ ρδυ  .}ΔῚ πδίατο οὗὨ (818 δαμηΐη- 
Ἰδισαίΐοη νν.}}} 6, (818 18 ποὲὶ 186 ρἷασο ἴο0 ἀἰΒοιι88. 
Βαϊ δ (818 τοϊχῃ Ὑ1}} ἢδνθ ἃ ὈφαΙΠΗΪβ, δηἃ 8 
δροϑοὶϊδο οὈ͵θοοί, ἐς 58 παίι γα] ἰὸ οοποϊπὰθ ἰπδί ἱΐ 
ὍΠῚ 4160 Θο.9 ἰ0 8ῃ οπᾶ, θη ἐδ 18 ΟὈ͵ σύ 584}} 
δδυθ ὈδΟῺ Δοοοιρ  δθὰ. Απὰ (δαὶ ὑΒ6γὸ νν1}} ὈΘ 8 
Ἔχοὰ ρονϊοὰ [07 1(8 ρογύθοί δοσοι }} δι πιθηΐ, τ 6 
Ομ νὶϑὲ σδὴ ΒΔ} “10 18 δηϊδμ6α,"--ἰἶυδὲ 85. ψ ἢ 
Ἡς τοδᾶθ {18 βδῖὴθ 8016 ἀθοϊδγαίΐου. ΟἿ Οοπὶ- 
»᾽ούης Ηΐ8 νγοῦκ 88 Μοαϊδίου. δῃὰ ϑϑονῖῆοθ οἢ 
Ἐμιὸ ογοβδϑ, γγ7ἷὲ ΠΔΥ͂Θ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΤΟΔΒΟῺῊ ἰ0 ἰοῦ ἔγοπι (ἢ 8 
ὙΟΓΥ͂ {Ὁ]1Π688 οὗ ρον Ρ ἐπεὶ ἀποὶὶ ἴῃ Η τὰ. Τὸ 
0 ΘΥοσ ἀοΐηῃᾳᾷ δηὰ ΠΟΎΣ ἰοὸ ἤδυο ἀομ6, 6ΒΡΘ018}}Υ 
ὅπ 5500} ἃ ΜΟΥ δ ἐδ οὐϑυιγονίηρ οἵ ΓΟὈΟΙ]ο᾿, 
ποῦὰ ὃθ δὴ ἱπρυΐϑδίίΐοῃ ὉΡΟῚ Ηϊ5 8}}-8ι0}Ὲ- 
Οἴθθου. [ὃ τηῦδὶ, ἰμογϑογο, 00 Κ [ῸΓΡ ἃ {ἴπ|6 
ὙὯδη ἐπ ΟὈ͵οσί [ον τ μῖοι Ηο ἰοοΚ ὕροὰ ΗἸ πιο 
ΟἿΣ πδίυγο 888}} Ὀ6 δοσοι }88οά, δηὰ (Π6 σΊΟΥΥ 
οὗ Ηΐ5 νυἱοίονυῃ 5}}8}1} βῃϊπο Του ἴῃ ἀπαιθβιϊοπδ- 
16 Βρ᾽ θοῦ δῃὰ τοδήθδίγ Αἱ ὧλαίΐ τηοτηοπὶ (ἢ 8 
ΟΥνἰδὶβ τὰ ἢ} αττῖτο, τὸ Κηον ποῖ ; Ὀπὶ σὰ Κηον |ἰδθ ποχἅ οὗ |ἰἴα. 
ἐπδὲ ὁ τ }} ποῖ σοληθ 81}} δι ἃ Ἰοπα βοσὶθδ οὗ 

ταϊκιΥ ουθηίβ, ὈοΐΒ Ὠϊοδβθὰ δηὰ δνΐα], οὗἁ (89 
πδίυτο οὐ νοι γ͵ὁ ΒΔΥΘ 8010 [ΓΟ ἀοΥὶηρ ἴῃ 
186 Ὀοοὶς οὗ Βιονοὶδι ΐοη. 7.86 Θοπο]αδίου οἵ 8]} 
(8686 Μ11]1 6 86 ΚοΏΘΓΔΙ Γοδυγυθοί ἢ, Πα ἰἢ9 
ὅη4] ᾿υάριηοηὺ ψ]ιὶοὶν 88}8}} ἀθίθττηΐμθ ὑπ 6 υ]τἰπιδὶθ 
ἀοδιϊηἶθβ οὗὨ 4}} 9 τἱχβίθουβ δηὰ {6 νἱοκϑα. 
ΤΙ νν}}} Ὀ6 “186 οηὰ,᾽ ψῇθῃ ΟἸ ἰδὲ 88} }} ἀν 9 Ὁ 
ἋΡ 18 τηρἀϊαίονῖδὶ τοῖὶσῃ υπίο ἰ6 Εαὶ μον ἰμαΐ 
δρροϊειοὰ Ηΐπι, δηὰ οὐ 884}} συ ]ο, διιδὶ 885 Ηθ 
ἀϊὰ Ὀοΐοτο 9 δροβίβϑυ οἵ ϑδίδῃ δῃὰ ἴδ 6 [8]} οὗ 
τοδῃ, ἱμπγουσδοῦϊ 8 ἀπίνουβθ, Ἀπίγοι ]εὰ ὈΥ (86 
ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗἁὨ 6Ὁ]}] δηὰ ἤθῆδθ ποὶ ποοάϊηρς {πΠ6 ἰη- 
ἰοσνϑηίΐου οὔ ἃ ὑμοδηϊ σγορὶο Μοάϊδίοσς δαὰ 818 
Βα θογαϊηδίο8. 

Βεγο οοσίδίη αὐ ϑϑι 008 αΥίβο, (1) Ἦ αἱ 888}} Ὀ6- 
σόα οὗ (86 ψ]οκοὰ στ βϑὴ αοα ἰδ. 6 “ 411 ἱῃ 8]]} ἢ 
584}1} 16} ὈῸ τεβίογοα ἢ οὐ δῃηἰ ἰ]δίβα  ΟΥ 81}}} 
σδοῃϊέπυθ [0 οχἶβί πῃ βοῖθθ 0]869 ου(δί ἀ6 {ἢ 8 ΒΡΒΘΓΘ 
οὗ ἀοἀ᾽β ργϑβοῆοο δπὰ ρου Οδσγίδι ἶγ ποῖ 
Τοβίοτοα ; ζ0Γ ἴῃ {}:16Ὸ ΖΈΠΘΙᾺ] ᾿υάρτηθηι ΠΟΥ 8ΥΘ 
Βοηϊοπορα ἰο “ ἀδραγί ᾽᾽ 88 “"" συχβαα ἴηἴο θυ θυ]δϑί- 
ἱπα ὅτγο.᾽" Νοὶ διῃημίἰἸαίθα ; [ἴὉΓ ἐμεῦ ἩΠΘΥΘ 
ψουἹὰ 6 πὸ ποοϑβδίιυ οὗ {86 ἐνεγίαδίΐηρ ἤγο 
ἯΤΟ τοῦβϑί, {που οοσθ, ΒΌΡΡΟΒΘ [6 πὶ ἰο 6 Βῃιι ὕρ, 
ΔΒ ἰΐ ΘΓ, ἴῃ ΒΟΙῚΘ ὈΣΊΒΟΩ ὨΟΌΒ6, ἰῃ Βυπὶθ Οὐἱ6Ρ̓ 
ἀΑΥΚΏΘΒ8, ΒΒ ΟΓΘ (ΠΟΥ 888}} Ὀ6 88 ἰἴ (ΠΟΥ Ὕ6ΓΘ 
ποῖ; δηὰ ποῖΐμον ἐπ βἰχεὶ, ΒΟΥ ἐμ9 ᾿ΘΔΥΪῺΣ;, ΠΟΡ 
(89 ἱπδυθηοο οὗἨὨ ἱμοτὴ 88}8}}, ἴῃ ΔῺΥ ὙΔΥ αἰδιυτ Ὁ 
{π6 Ὀ]εββοάῃθδβ ΟΝ Β88}8}} ΓΟΙῸ ΒΌΡΓΘΠΙΘ 
ἑπβσουχμουῦ ἐπ το] οὗ αοά, 0 Εδίμοσ, ἴῃ 
080 ῬΓΘΒΟΘΏΘΘ ἰδοῦ Μ11]1 0 ἃ Ὁ]] 658 οὗ ΟΥ̓ 
ἴΌΓΘΥΘΓ δπὰ γλ μοῖπα ν ἯΒμδί δύ ἰὸ Ὀ6 ἐμ Γο]δ- 
(10η8 οὗ {π6 φὶογτδοα ἀοἀ-Μαὴ ἀπο ἰδ Ρ60}]6 
σοὶ Ηο Π85 τοὐἀοοῃοα ἢ ΤῊδί ἰδ6 ]ορχοβ νν}}} 
οαβί οΟΥΕ ἰὴ παίυσο πλϊοῖ Ηο δά αϑδβυϊηρά, δὰ 
ὈθδοτΔΘ 88 Ὀείοτο {86 ἱποδυπδίϊοῃ, ΟΘ8Π ΒΑΤΪῪ Ὦθ 
Βυρροβοά. [Ιζ ποῖ, ον ΨὉ}}} (Π6 ΒΌΓΣΓΥΘΠΘΟΥ οἵ 89 
κίηράοιι ἰο ὑπο ΕαΙΒΟΡ ἰβοὰ δῇἴοοὶ ΗΐβΒ Ῥσουϊουθ 
ῬοΒΙοἢ 88 ἰμ6 μ6λὰ οὗ (89 Ομ υτΟΒ ἢ --ἰ8 Η]Β βονυ- 
ΘΚ ΚΗ ΟΥ̓ΘΡ ὈΘΙΊΘΥΟΣΒ ἰ0 66886, Δπὰ ΗΪ5 [0]]ον- 
ΟΓΥ8 ἰο 0 Ὀγουμδὺ ἰπὶο ἈΠΥ τῇοτο αἰγοοὶ 60ῃ- 
ποοίΐοῃ ὙΠῸ αΟοἀὐ ἰδὸ Εδίθοσ, ἰὴ Ὀοίογοῦ 
Το ἱπεϊπηδιϊο8 οὗ βονυϊρίυσα ἴῃ γορδτα ἴοὸ [116 Ρ6.- 
Ῥοιυἱὶν οὐ ΟἸγΙβι᾽β Ἡϑδαβμΐ ΒΓ 8|1οὸνν οὗἩ βυ ἢ 
ἃ ΒΡΡοδβιιίοη. Απὰ γοῖ, 8 σὔδηρο οὗ δαπιλῃϊδίγ- 
(ἴοι ἐπ Βοπ6 βοχγί ἰδ Ὑ ΣῪ ὈΪδΙ ΠΥ Ῥγοαϊοίοα. ἀοἀά 
δ ἰο 9 86. “8}1 ἰπ 4}}᾽ ἱπ ΒΟΙῚ6 Βρθοΐδ]ὶ δπὰ 
ΤΔΟΥΘ Ῥογΐοδοί Β6ὴ86 ἰμ8ὴ Ηρ νγ͵ὸϑ Ὀεΐογθ (110 ΒΌΣ- 
τοηδορ. [ἐτδῪ Ὀ6 {πδ8ὺ οἱ {86 υο]]ης οὗἁ Υγ6Ὀ6]- 
Ἰΐοῃ, δῃᾷ οὐ ἐμ ἱῃηρδί βεσίπρ οὗ 4}} ("8 τεἀεδοιηοᾶ 
(186 τοὶ! οὗ 811 τιϑάδιουβῃΐρ δεῖμα τοιπονα) ἐμ 6 79 
ψΪ}1] 5 1π6 ΤΟΥ ἢ ἀροι {86 ἱτπητηοα Ἰδὲ 6 ΔΡΡΤΟΒΘΏΒΊΟΏ 
οὗ βαϊπίβ δῃὰ δημροΐβ, 88 ὑμ86 τϑβα] οὗ {}1}8 Ἰοπ ας 
δηἃ ποάογίι! Εἰβίουυ, [Δ᾽ ΣΟ ΟΣ αἰ ΒρΊα 8 οὗ 189 
Ὀίνΐηθ τϊβάοτῃ, ΡΟΣ δπὰ μἸΟΥΥ, ἰδ ΟΥΟΣ ΤΟΣΘ 
νυ ϊπμοββοα Ὀοοτα, δηὰ ἐμαὶ ἱπ ἰμδὶ Ὀοδιϊᾶς τἱβίο ἢ 
ἐποῖν Ὠδρρίηθββ 8 ἰο Ὀ6 ρογίδοίοα. Βαΐ ου {818 
Ῥοΐηί (Π6 νῖβθδὶ σοῦγβο, ῬΟΥΒΡΒ, Μ}}} 6 ἴ0 808- 
Ῥϑῃὰ 4]1 βρεουϊαϊΐοη, πὰ Ἰθανο ὑπ βυ )οοί ἴπ (Βδὲ 
ΒΒ] 6 βυρκοκίϊνοηοδθ ὙΠΟΥΘ ἰδὸ ἰδησύδεξο οὗ 
ἐμιοὸ δροβϑίὶθ  θᾶνϑβ 1ἰ---“« ἀοα 5.18}} Ὀ6 Δ}1 ἴῃ 81}. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

ΒΤΑΝΚΕ:--Ἶν. 1, 2. Ησν.: Ὧο ποὶ ἔογροὶ 
ψδδὶ γοι 80 Οΐοη ΒΟΔΡ, ΠΟΥ γοὺ δαἀυϊογαίο (86 
ΒΔΥοΥ οὗ ἰδὸ νοσγὰ. Τμουβδηαβ ΠΘᾺΡ δηῃηὰ γϑοοῖνθ 
ποί---τΤτοσοῖγο δηἃὰ Κορ ποῦ---Κο 00 δῃηὰ ἔδϑὶ ποῖ 

ΤῊ5 ἴθ 1.6 στοδὺ σοῃαἀθιηῃδ- 
(ἴοι δῃὰ Ὀ]Σπάπ688 οὗἨ (8686 ἐ{ἰπ|68 ἰ---Ἴ7 ἰδοὰ ΓΣΘ- 
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οοἰνοοὶ (86 πογὰά, ἰβϑη ἔμοῦὺ δὶ δἰγοδαυ Ὀϊ]οβϑοά, 
ποῖ ΟὨΪΥ Ὀθοδῦδο ἴδοι δδάϑὲ ἃ βϑυγο ΒΟρῸ οὗ 
ὈΙοϑβθάηοδϑ, Ὀυὺ 8180 Ὀδοδῦδο ἔποι παϑὶ πὶ ΐ ἢ 
ἀμ60 0 οδγηθδὶ οὗἩ ἰἢθ ἔθϊυτο ποῦ], δοὰ τὶν 
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Β6 17 (86 τῖΐη 688 οὗὨ 18 δρί γἰ 8] γοβυγσθοιΐοι δ 88 
ΠΟ σᾶ 80 ἰο ὃὉ6 δγαϊὰ οὗἨ ἀθδί---Ὧο τότ (δα 
80 888 ἰο ὃ6 δἴσγαϊα οὔ μδὲ παίῃ γαὶ 8166, νιοὶ 
8:9 ὙΘΑΓΥ οουγί [ὉΓ ἰδ οῖν σογοδτηθηὶ. ---ΤΠσοῦσὰ 

18 {86 Ἰοτοϊδϑίο οὐ Ὀ]οββϑάηθθβ ἴῃ ἐμδῖπο ποδσί | [π6 χοϑυγγοοίΐοῃ οὗ Ομ γί γχὸ Υϑοοῖτο 8]} ῬΡΟΎΤΟΥ 
(Ηδ6Ὁ. νἱ. δ).-ἰ|ὰὶ ἴθ ποῦ ϑῃουρᾷ ἰο δ θοζυπ 
νν6}}, [Γ ἰ86 φῃ ἃ ἀο65 ποῖ δ'8ο δοσοτὰ στ {πὸ Ὀ6- 
Κἰππίηζ. Ηθ 80 δροδίδιϊζοβ ἔγοιι ἴθ δι, 
δ δ8 Ὀοϊονοα ἰπ γαΐῃ, δηὰ ἱποὺγβ 8 σΥ ΘΟ ἀ8α- 
πδίϊοη ἰπδὴ ἰἤ ἢ9 δὰ ΠοΥοΡ Ὀο]Σονσοαὰ (2 Ῥοὶ. ἱ]͵ 
21).-- ν. 8, 4. Οτῖδι 18 (ἢ 6 ΘΘηθοῦ οὗἩἨ {δμ9 ΗΟΪΥ 
δοτγίριαγοβ, 89 ἔουππάδιϊοη οὗἁ ΟΌΓ δὶ, οδρϑοὶ- 
8}}γ ἴῃ Ηΐβ ἀϑαΐ [ῸΓ ΟὟΓΡ δ᾽η8 δηἃ Ηἰΐβ γοβυγγθο- 
ὑἰοπ ἴον οαν γἰριίθουβηθββ, ΜΠ ϊμουν ἔλθ ἱππον]- 
ϑάμο οἵ {686 ἔμοϊβ 84}} βοΐϑθῃσθ ἰθ8 ᾿βῃοΓΔη69.-- 
Τι7ο Ηοὶγν ϑρίτιυ οχρίδι πε ἰπτουκὰ ἰδ 6 ΔΡΟΘί]05 
ὙΠὰὶ Ηδ παὰ ον ΥΪΥ Βροκοῃ ἱδβνοῦυσὰ ἰδ ῥτο- 
Ρἰιοίβ οΘοποϑγπίηρς Οδυῖβί. πῦον. ὅ δ. ὕροῦ βοσ- 
ΤΟῪ ΤΟΙ ]ΟἾΤ5 700 : μοι τοθροϑί Ὀθοδυβο ζθϑυβ Υ 
Ἐτιοηα μ8598 οοποοδ]ϑα Ηἰπ 89] ; (Βοὰ ΜΙ χοὐοὶοθθ 
δκαίΐη σψθη Ηδ Β888}} σοῦϑθδὶ Ηἰπιβοὶῦ υηΐοὸ {166 
(7 6ὁ8ὰ χτὶ. 22).---ΗΙἀϑὺ ἐδοῦ βἰπηϑά, γΓοροηΐ ; ἐπ θη 
ὙΠ 72968.18 ΔΡΡΘαν ἰο γοὰ πὶι Ηΐ8 στδοὺ (Μαίϊ. 
χχνὶ. 76).--- Το ὁδ ἀουδί ὑπ Τοβαυγγοοίΐου οὗ 
Ομείδυῖ [. Βα8 Ὀθθη σοηδγηιοα ὈΥ βοὴθ μαῃ- 
ἀγοάβ οὗ νυ. 65509.--  Ὠουχ που αὶ οὶ δ 6 ἢ 
“οβὺ5 {π6 τίβοη Ὅπὸ σι ἰμίη 6 ογ968, γοί Ὀομοϊὰ 
Ἡϊὰ ἴῃ ἤαϊι ἢ, δαὰ ἰδοὺ τὶν ονροδῖνον Ὧθ οογίδίη 
ἴἰο ὈοΒοϊὰ Ηΐπ ἴῃ αἸΟΥΥ (Φομα χχ. 29: 1] Ῥοί.ἱ. 
8). -ον, 886, ΤῈ ργδοθ οΥἀοα 8 Βῆογγη τ ΒΘΡΘ 
[16 μνοδίοϑι οὗ βί ΏΘΥΒ ΔΓ ; δδὰ βυσὶὶ οὔϑη Ὁ6- 
60610 {ΠΠ|60 ποδὶ αἰ ἔγΐηβ ῬΓΘΘΟΊΘΓΒ, τ ἢ 6 ὑπο ΚὮ 
1μ9 φστδοθ οὗ ἀοἀ ἔπον ἤᾶγθ Ὀθθη θα ἴο οδδί οἵ" 
ὑμ9 γόοκο οἵ βἰι (8. 11. 18).-ο δ᾽ 8 σοτηι θὰ 
Ὀθέοτϑ σοῃνθγϑίοα 8 ἱπάδοα ἔοταίγϑη ; Ὀὰὺ {Π6γ 
Ἰθᾶνο Ὀομἰηὰ ἰμθι ἃ ἰγου)ηρ ΓΘ ΘΙ ὈΓΒΠ6Θ ἴῸΓ 
οαν Ὠαπι]ἰαιῖοη, ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ σψθη ΟἰἤοΥΒ ἤδγθ 

., Ό6608 δΒοδηἀΑ}20ἀ ἐποΥΘΌΥ, δπὰ ἐπ νουν]ά κῆπον οἴ 
(898|.---Ηξεὺ : ἤυπιθῖο Ὀοαβίϊηῃρ, ΠΟΥ ῥυϊάθ,'ο ΒΔ Ὺ 
ἰ0 ϑαίδη, "αοα δα8 Ὀθοοί!θ βίσους ἰπ 8} Βυὶΐί 
δῦ ἀοθ5 (ΐ4 ψοτα τὰ ἴῃ ὑπ6 του οὗ {6 
ξοαϊο88 ἢ ΑΥΘ ὑμον ρδγίδ κου οὗὐὁἨ 1} νἱὴθ ρστδοο 
068 ἰδ ποῦκ ἱὰ (θῃ ἴο (οὐ᾽Β αἴονν 3---τον. 12 ἢ. 
1 ἰδ 41} 6 βδαίιαθ ψΒοῖμοΥ γ͵ἁὰ ΟΑΘΗΥ͂ {Π6 ΥΘΒΌΓΡΓΘΟ- 
ἰἴοα ὈΥἩ οτὰ οΥ ἀθοά. ---- 6 δγί]6108 οὗ ΟΟΥ 
Ομ νι βιϊδη ἴδ δὴ ἰοροίποσ |Κ ἃ ομδίη, 
ὝΒθη οπ6 ἰ8 Ὀγοΐκοπ, ἰδ 6 τ 0}]6 ἰβ Ὀγόκοῦ. ΤὨΪβ 
ἷθ δῖ πιαῖοβ ΟΥΓΓΟΡ 80 ἔϑαυ]. 1,6 8 ῬΘΓΒΟῚ 
κυλνὰ πἰπλ36} αἱ {80 δίατί, 1οδί ἢ ζ4]}1 ἴγοτῃ οὔθ 
ΘΓΓΟΓ ἰπἴο δποί 6 Υ.--Ἴον. 16. Ῥγθθοβοῦα βδου!ὰ 
Β6Θ (ο ἱἰΐ ἰῃδὶ ἐπ 6 Υ ἀο ποὺ πιλῖθ {μι πη 86 1 γ68 ἴ8180 
Ὑἰ[Ὠ68868 ὕοΓ οἱ ὈΥ Ῥτοαιιοίης ᾿γίπρ ΓΔ Ὁ]68, δηὰ 
ἰαγτηϊης 6516 ἴγοτι ἔμ 9 ἰγυΐῃ οὐὗἨὨ (6 Θο5ρ6] ἰῃ 
ἰμοὶν ἰθδο ιἰη 5. ---Ἶον. 16. ΤΒοδο ψο ἀονγῖὰθ 
ἴδ 6 τοϑυτγγθοιίοη οὗ ἰΒ9 ἀοδὰ δγὸ ἰἰϊκα νὰ ὈοδΓΒ 
οἴ ἰπ6 ἴοτοϑὶ ψὴὸ πουϊὰ τοοῦ ὑὉρ δηὰ ουογίυση 
ἐμ ΥΟΥΥ ἰουπάδιίοηβ οὗ (μ6 αι}. Βυΐ 6 ψ|}}} 
ποῦ βυσοοθά. 86 ἰγυνῃ τὶ} βίδπιὶ τ 6 ἐπ 6 Υ 
ῬΟΡΙΒΕ.---ον, 17. Εδὶθδ τηυϑὺ ΙΑΥ ἰο]Ϊὰ ὑροη 
Οὐ νῖβὺ 88 4. ἐυίπο βανίουν, δπὰ ϑηΐοὺ τῖῖ Η τὰ 
ἰθτ0 ΘἴθΓΏ 4] 11 9.-τοῦον. 19. Τὸ βἰιρ]ο 11ἴ6 οὗἨ 
ἐμ6 οἰ άτϑῃ οὐἉἩ {μ]8 τυοσϊὰ ἰ8 ἱπάϑϑὰ πιοσὸ χαἷδ- 
ΘΥΘΔΌΪΘ ἐμὴ ἐπ ογοββ- 9 οὐὗὁὨ Ὀοϊΐονοσθ. Νου- 
ον 6 1288 ὑπαὶ τὰδὴ ἰ8 (0 ὃθ ἀδοιποὰ {δ πηοβὶ 
ΤΑΪΒΘΥΔΌΪΘ οὗ 4}1, σψῖιο, συ ϑὶϊο ποὺ Ὀοϊϊονίηρ 
ἧἱπ {Π0 τοβυγγϑοίΐοη οὐ Ομγίδε δηὰ οἴϑγῃδὶ 
Ἰιέο, γοῖ βυι) οσὶδ εἰ ηΒ6} ΘΑ Ὶγ ἴοὸ {89 τ ]65 οἴ 
ΟΥβυϊδηῖ ιν δηὰ οηάυγοθ ρογβοσυίίοη ἕο ἰΐδ 
88 6.---Ἶον. 20. Αἰ ἰγὺθ πιο 9 Ὁ οὗ ΟΠ ΓΙ δ ἰδ 
πο, τὶνπουΐ ΔῺΥ 80]{-ἀθοορίΐοη, οΔΥΓῚΘΒ πῃ πἷτ- 

ππίο 1176, Θηὰ ρου ἰδ5 ἰθ6γῸ Ψ0]] 05 (86 [0]] 
μαγυοϑὶ οὗ 16 σΘΏΘΥΩΙ ΤΟΒΌΓΡΓΘΟίΐοΙ.---ἰἴον. 22. 
μοῦ 0 ὁ89 6 δϑίοη ἰδ θὰ πδὲ γγὙ 8}}]} 8}} δ6 τιδὰ 9 
δ'ῖνθ ου δοοουῃὶ οὗὨ ἰδ Τοτὰ 9688: ἴον ἱἶ ὁπ 
δὴ ἮΔ88 Δ0]9 [0 ἰεἰγοάυοο ἀδδὶ} ὩΡΟΩ 8]}; πῈΥ 
Βιιουϊὰ ποί 4180 056 Ι8}, ἯΔΟ ἰ8 δὶ {86 βδιηδ ἐἰπι6 
αοά, διὰ ἯὮο τρδῖζοϑ 81} {πίη ρα 8}1190, Τοδίουθ 
119 0 411 ):0Ὸ ἀοδὰ 1---7ὸγ. 24. ΆβΡεχεε: Τὴ 
1οτὰ Ἰαγϑ δδίάο Ηἱΐδ Ῥγουίουδ ΒΎΎΔΥ ΟΥΟΥ Ηΐβ 
κίπράοτα, ὙΠΟΓΘ ἢ6 σοιιδηδοά ΗΐΒ ροδροὶ (ὁ 
Ὧθ Ῥτγοδοῃϑα, δηὰ οαυϊρροά διὰ βΞεοηὶ ουἱ ΗϊΞ 
δοσυϑδῆίβ ἱπίο (ἢὴ090 ΜΟΥΚ, δηὰ μρουτοὰ οι 
Ηΐδ6 ϑρίτι διὰ Ηἰ Ὀοβϑίης Ὄροπ ἔδὸ πογὰ 
εἰνθῦ, 'ἰπ οτάὰθγ πὶ τόθ τοϊχς ὯὍθ ὁ0ῃ- 
γογίοα, θη] ιοηοα, τοροπογαοα, ᾿υπι δε, 5850- 
ιἰΔοἀ, ἀἰδοϊρ! οὰ ὮΥ {Π6 οτγοϑθ, δα Ῥτσοίθοι δὰ 
διξαϊηδί {Π6 ἀοΥ]}, δηὰ ὙΒΟΤΟ Ηθ ΠΟΥ͂ ἩΪΠ5 ΟΥ̓ΟΡ 
ὲτη 9Π6 ΥἹΟΙΟΥΥ ΕΓ Τ᾽ δῃοίΠ6.----ἰ 8 ΒΌΡΓΘΙΠΔΟΥ͂ 
ἢθ ἰδ γ8 88146 Ὑ 10} ὑ86 ΡυὉ}10 δῃὰ δοίυ] δἰἰοβίδ- 
ἰἰοπ ἴθ Βοδυθη Ὀοίογο αοἀ δηὰ 811] 486 διηζοΪβ 
δηὰ βαϊηϊβ ἰδὲ Π9 μαὰ 7] ]]εὰ Ηΐ5 δι οτ᾿Β π}}}, 
πὰ δὰ δηϊδιοα μὶ8 ψγοῦκ; δηά, ἰοζοῖμον πῖϊὰ 
ἐμ8 6 ψ11} ἔθ, 88 μεῖς Ηθαὰ, ργϑϑοπί ὶ5 ὃ6- 
Ἰονίηᾳ οὔδβ ἴο (δ ΒΆΛΠΟΥ δ5 Βοπσοίοσιβ (Ὁ}}Ὺ 
Ὀ]οββοα δηὰ δὲ Ὁ: ὑπὸ δηλογτηθηὶ οὗ ἃ ρογίεοι 
ΓΘ] ἸοἰΥ ΙΌΟΓ οὐδ Ἰᾶοσο. ἤεσπυπι πο οεδεαδίι, ἐεᾶ 
φιοάμδ τέρπαπαί Ρεγ βάεπι. (ΟἸἈ ΘπιἰΕ2 ).---Ὗ ον. 25 
ἢ. Αἴἴον σμτῖβὶ 88 ΟὐθυοτΩ9 ΘΥΘΥΥ ἰδίηρ ἴῃ (86 
δ ͵οοία οὗ Ηΐ8 Κίηχάοιῃη, ἔπογὸ γοὶ σϑιιδὶμΒ 
Ῥοδὶμ, ψἢο, 80 ἰοηρ 88 δον 116 ᾽πὶ ΠΟἿΤ βΚ,ΤΩΥΘδ, 
8.1}1 πῃ ἃ οοσίδὶ πὶ Β6ὴ80 μοὶ 8 ἐμαὶ οδρίϊτο; δαὶ 
πῃ {80 τοβυγχοοίίοῃ θαι} ἰοο ἰδ ἀεδβίγογε, 
δηὰ ἴῃ 1ἰ8 ρἷδοο 6 γθ σοὶ Ὧθ Θίθτμ 8] 116 (ον. 
Χχ. 14: χχὶ. 4.---γν. 28. ἴῃ (ἢ βυστοπαογ οἵ 
μίβ Κίηράοιι, Ομ τῖδι, 8586 ἀοα- Μη, μ6 Ἠδδὰ 
δηὰ Μοαϊδίου οὗ ἐμ σμβυσγοῖ, τ }}} ΒΟΥ 6180 Ηἰ59 
ον Βυ δ᾽ εοίΐοι ἰο ἐπα ΕΔ 6Γ.---ΕΟΥ (80 ᾿Γοβθηῖ, 
δηὰ 5ὸ Ἰοπᾷ 88 16 ποσὶς οὐἩ γοϑίογαύου δά γθδ, 
Οἰνὶϑὺ 18. οΔ]16 ἃ “«ἰμὸ αἱ ἐπ αἱδ᾽ (Ὁ ο]. 11}. 11); 
θαυ ψ θη ἐμ οδδίηἰδ τὸ τηϑάθρογίδοι, απ, βδυϊης 
Ὀθθῃ ἔγϑοα ἤγοιῃ 8]} δίῃ δῃᾷὰ 1.8 ΘΟΠΒΘα ὉΘΏ668, ΔῚΘ 
ΒΌΓΓΟΒΘοΤοα ἰο ἰῃ0 ΗΘΔΥΘῺΪΥ Εδίμον, (δ θη, ὉΥ͂ 
γἱτίαοθ οὗἩ ΟὨγἾ δι᾿ Β δοοοιαρ] δ θὰ τηραϊαίδοι, Μ]] 
{᾿|ὸ ΗΠ οαυΘἶΪ ΒΔΙΒΟΥ ἰοροίμον ὙΠῈΕᾺ (ἢ 6 δὅοπ δηὰ 
Ηοὶγ 3» σίι, Ὀδθοοῖμο ἀἰγοοιγ “186 41} (Ὠΐηρσπ ἰπ 
811} το ἴθ), δπὰ 81} (μοὶγ αηἀογϑίδηά τς νἱῖ Ηἰ8 
Ὀίνῖπο ν͵βαάοτα, ἐμοῖν νν1}}8 τὶ Η18 Ὀϊνίηθ Ὠ0}}- 
Ὧ688, {πον ἀϑδϑῖσοβ πὶ Ηἰς Ὀϊνὶπο δινθϑίῃ 88 δηὰ 
"οΥ, ὑμοὶν Ὀοα 68 τὶ τ ΒΘΘΥΎΘΏΪΥ ἸΟΣΥ δηὰ ἀο] κδῖ, 
δηὰ, ἱπ Ββοσί, {ποὶν ϑηϊΐϊγο βοῖνοδ ὙΠΟΪΪῪ γὑ)8 
ΗΪπιδοὶῦ ἴογουου δηὰ οὐοὸσ. ΗΆΡΕ ΝΕ : Θοὰ 1] 
το ΒοϊΪὰ σοηγνογθο τὶ Ηἰἷβ βαϊπίϑ τϊ μοῦ! ΔΗ͂ 
πιοαϊαἰίοη, βίηοθ ΠΟΥ Μ 11} 860 Ηἰἶπι 85 Ηο ἰδ, διὰ 
Ηο, πἰϊπουῖ ονδιγαοίίοπ, Ἠ11} ΒαΥθ ΩΊΟΤΥ ΟΥ̓́ΣΣ 8]], 
διά β]ιὴ9 ἴῃ 811} δῃὰ ἱπσου ἢ 8]}. 

ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΞΕ ΒΙΒΕΙ,:--ἵον, 1 ΤΟ Θο8ρο] 
τουβί Ὀ6 ἐπισαγάϊν τοοοϊνοὰ, δπὰ ἴον ἐΪηΠ5 σϑϑυὶὰ 
αοὰ πιυβὲ ῬγθρΆΓο, οἰ σῃίθα, δηὰ δϑποιὶν τ80 
μοατί. Το ΐἷβ ΒΑΡΡϑὴβ σθπ τὸ γὶεἰὰ ἰο 189 ΗΟΪΥ 
ϑρίτιι, ΤΠδῆ [6 ΒΌΌΘΤΥ δοδγὶ σϑοοῖγοθ 188 
Ἡογὰ τὶ 70, δηᾷ Ἰθατῃβ (0 Ὀθ014 “2658 δπὰ 
Ηἰἱδ βαϊνδαιΐοη ἐθοσο, Ὀθοδῦδο ἰδ Β6065 1δο 1 ἰο ὃθ9 
80 ΘΙΠΡΙΥ δηὰ ἀφβιϊϊἱθ οὗ 5Τ869.---Ἴς ὈΘΙΟῊ 9 ἰο 
(Ἀ}9 ῬΓΟΡΘΡ βοσθρίδπορ οὗ πὸ οτὰ [δὲ τγῊϑ ἸεδῺ 
ἴο δυΐάθ ἤβδὶ ἱπ πόνῃ ἐγαΐ ; κἶποθ ἐμ Κηον- 
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Ἰοᾶκο οὗ οὔὖῦ πθοὰ ονὐὸρ ἀγίνοβ 8 ἰ0 Οὐ Οὐὑἢ 
βΔεαγίβ, ῶοσο ἰδ6 1ογὰ 9688 δηὰ Ηἰβ8 ποὶν σοσγὰ 
ΔΙΡ6 τωρ δηϊοὰ. οὐ σϊ δὰ οἶς τὸ νι που 
τορθαῖδυσθ. οι 85 ἰ8θῃ 08 0009 ἴ0Γ 4}1} ἱπῖο 
Ηϊ5 σατο. [ἴὔνο ν0}}} ΟὨΪΥ δϑϊαο ἐἱμβογοῖη, ποι ἰηρ 
688 Ὀ6 πϑηιρ (0 υ8 ἴῃ (6 ἕαΐίυγο, ΤΟΥ ΟὟΓ 86]}- 
τϑίοι Ὑ1}} Ὡόυοῦ οοδί Ηΐαι το τὸ ἰμδη ἰὲ αἀἰὰ αἱ 
(86 Ὀορίπηΐϊης. ΕῸΣ ΟἿΣ ΒΑΙΚ6Β, ΒΟΊΤΟΥΘΙ, 16 ἷ8, 
βδἰὰ, ““ Ποϊά ἴδϑι ἐμαὶ τ ἰο ἰβοὰ Βαϑὶ "(Βονυ. 
νἰϊ. 11). -τἱτδο υἱάΐη κα ἐμαὶ “ΟὨγίδι ᾿ῖναβ,᾽ δηὰ ἰδ αὶ 
ἐμῖ8 Ὀγία κ58 δον ἴξ [86 Τοβαγγθοίϊ οα οὗ ἰ..}0 ΟἾΒΘΥΒ 
8 8ὸ ηρογίδηϊ μαι, ΤΣ ἐδ δβακο οὗ ἱἰΐ, Ῥδὺ] 15 
ὙἸΠἰκς ἴο Ἰοὺ ΘΥΟΥῪ ὑδίηρ 6180 σο. [7 ἰδὸ σαὶ 
οὗ Ογίβι β ἰΒΊΟΥΥ 8 ποὶ ἱπισαγαΐν οοπῇτγιμεοά, 
1π6 πὶ ΘᾺ ΠΟΙῸΣ οὗ ἰοτηρίδιϊ 0) ΠΙΔΥ ΘΘΒΘΙΪΥ ΘΟΙΏΘ 
ἩΠΘΏ, ΓΤ πιδην, 6]} Τουπά δι ἴοι ἴῃ ΟΠ τ ἰδ τὺ ὈΘ 
Β:8 ΧΘἢ ὈΥ Υοδϑοῦ δπὰ ὑπο] οὗ, 89 νγ8]} 88 Ὁ 1} 
8858}}8 οὗὨ [068.--- Ὑ. 8. Ἡ θη [86 βοὰ] ννγοβί 68 
δρεηϊηαὶ βίη, ἴ{ ψ|}} οἴ θη ΔΡΡΘΑΡ ἰὸ ἰΐ 88 1 Ομ ὶδὶ 
᾿δὰ ποὶ ἀϊεὰ ἴθ ΟΡ δ'ὶπ8. Βυι Ομ γῖδβι δ ἀϊοά, 
8δηὰ ἐβογθῦν οχρίδιθα ΟοΌΓ 888, ἴῃ ογάου ὑμδὲ τ, 
νοΐας ρἰδηίοα ἐοχοίμον τὶν Ηἶπι ἱπ [8ὸ 1ῚΚΘΏ 685 
οἵ Ηἰκ ἀοαΐδ, τῶν αἷθ ὑπίο βίη, δηὰ ᾿ἶτὸ υπίο 
τἰ σι δου 688 (1 Ῥοί. 11. 24). ο {πο ἐγ 6χ- 
Ῥογίοῃσο ἐμαί Ομ γὶϑὺ 88 δ] ἢ ΤῸ ΟΡ 8108 ἴῃ (86 
βόδι, σι θη, ἰΒγουρσὴ Ηἰ8 ἀοαῖ, οὐῦ οὐ δ᾽} 18 
4150 ἀδὶν βἰαΐη. ΗΟΥ οδη Μὸ σοϊηΐογὺ ΟὈΓΒΟΙΥοδ 
ἴῃ ἐπ ἀδδι} οὗ 7658 Ομ νἶδί 10{Π τγὸ 80}}} Ἰΐνο ἴῃ 
18086 81η8 τποΐο τ ΒΪσ ἢ ἮΘ τηυϑὶ αἀἷ6 ἴ--ϑ ἢ γΡ σοτὰ- 
Ῥαυποίϊουβ οὗὨ βοδσὺ ἰὴ σοροηΐδησθ θη 6} ἰδ 6 ἸΔῈ 
ΒΓ6 ποΟαΘά, ἜΥῸ ψγὸ ὅδ ὈδΟΟΙΩΘ δὲ ἔοτ, δπὰ Ρ8Γ- 
{ἰοἰρδίο ἰὴ ἢ Βδυρογ-δδυηάδπὶ στᾶσα οὗἩ Ογὶϑί. 
ΤΌῖ8 ρϑδὺϊ δ] ζ8 ΟὨΪΥ ἰο ἐμ ρυτο, δπα ποί ἰο 
δ  ἶδ πϑατὶβ πιο ὑγαῖαρ]6 10 πάθον {Ποἷγν ἔθοί. 
--νον. 4. ὙὝδογσγο {86 πον ᾿ἰΐο ἀοθβ ποῖ οχἰβὶ, 
{Π6γ0 δῇ Ὀ6 0 ΡΟΥΘΡ ΟΥ ΘΟΥΔΙΩἰΥ ἰῃ ἰδ Τ0- 
Βιτγτοοίίΐοηι οὗ ΟἾγίβϑὶ. [[πἀρθοά, θη δ. σαί ο Ὁ 
ΘΒβδιθοὰ οὗὨἉ ἰξ ἴῃ σοσκβ, θη (ΠΟΥ σοπίοδ8 ἴὐ 
ΟἾΪΥ ψὶ ἢ [ἢ9 πιουΐ!!.---Ἰἢ τὸ Ὀοὶῖονο ποΐ {Π6 
Ῥονον οὗ ΟΒγῖβίΒ ᾿}6, (6 νγο ᾶνὸ πο ΙΒ» ἐδ 9 
ὙΠΠῚ ΠῸΡ ἰῃ9 ῬΟΥΟΥ ἴο ὯΘ ἔγοο ἔσοπι βίῃ, αὶ [ἢ 
βΒαοῖὶ ἰγαϊ8 ἅγὸ Ὡοἱ τηϑθ9 Κπόοῦῃ ἰῃ Ροῦγοῦ, ΒΟΥ 
ἯΪΠ|Ὶ τ 0 αἀϊδβροδβοὰ ἰο γϑοοῖνθ μου, δηὰ ἰὸ 
βίδα ἱμπογοὶῃ "---ὕ εν. ὅ. 1 8 ΠΟΟΟΒΘΑΡΥ (δαί 
ΘΟ σῖβὶ 5Βου]ὰ γονθδὶ ΗἸπη561} 4180 85 ἃ ᾿ἰνίηρ 056; 
ἴον ἴῃ 8ο ἀοίϊηρς Η6 "88 δάδρίοα ΗΪτ86] ἰο οὐ Ὁ ὑἢ- 
ἀοτγϑιδηάϊημβ; ΓῸΓ 6, ὙΓΠῸ ῬΓΟΡΟΒΘΒ ἰο ἱπιραγῖ ἃ 
Ετοϑδὶ Ἰἰρὰῦ ἰο δὴν οΠ6, ἀ068 ὑπ|56 σγδάυδ]!γ, [ῸΓ 
1:6 58Κ6 οὗ οΒβθ νγθδὶς ΘΥ68. τὸ οἷ οοι]ὰ ποὶ 6- 
ἄυτγα 8 βίγοῃρ ᾿ἰρῃς 166 1 ΡΟΣ ἰμοπὶ δῦ 0η66.--- 
ΤΠὸ ββοίηρ οὗἩ ΟἸσὶϑὶ ον ἀἰὰ ποῖ μοῖρ [μο89 
Φον 8 γΠῸ Ὀοϊονοὰ ποί. Ἦ 6 τιυδβί ἐΠποΓοΌΓο ποὺ 
Ἠΐτ ἴῃ ϑρί τὶς, δὰ θα ἰο σϑοορηΐζο Ηΐπὶ ἃ Ργθ- 
βοῃί ἴῃ θυ ΒΟΔΓΙίΕ.--- Εο ταιιδί ἀν 6}} ἰῃ τ ὈῪ ζα (ἢ, 
ΒΡΘΩΙ ἰῃ 18 δα (Βτγουρ τ18, Θ] ρθη, βαποί γ, 
πα ρμυγ γ ι.8, 88 ΗΘ ποεά8 ἀἰά ἴἰ 1ῃ Ῥαυ]}.--- ον. 9, 
ΤῊΪ5 16 σὺ ἃ ΒοΒο]αν οὗ Ομ τὶβι ἸθατὴΒ ἔγοτη 8 
Μδδιεσ, σβθῃ, 85 ἃ ΘΔΥΥ ΟὯΘ6, 6 δομηθϑ ἰο {Π0 
““ μον]γ ἴῃ Βοδτί,᾽ οἱΖ., ἐμ 6 ἀοοροβὶ Δα }]}1γ.--- 
Μετ. 10. μαίουοσ οὐ ροοὰ τῦὸ ἢδύθ ΟΥ̓ ἀο, ͵8 411 
οὐνἱηρ ἰο ἐδ στδοο οὗ οἷν μογὰ 7 6818 ΟὨτὶδί. 18 
Ετϑος, μη, ὈΥ͂ ψ Β1οἢ ΟἸγῖθὶ ἀοϑίηϑ ἰο ᾿ἶτο ἰὰ 
Ἐ5, 6 Βιου]ὰ ποὶ δυ 8 ἰο Το ἴῃ τ18 ἰ0 ΠΟ 
ῬΌΓΡοΒβο.-- θη γ͵ὁὸ ἃτὸ ἴῃ Φοδβιιϑ, τὸ ΘΓ ἴο 
διτοζαίο ποι ὶηρ ἴ0 ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ οχοὶϊιιϑίνοιν, Ὀαΐ το 
αν ἴπ6 ργοδὶδϑί αἱ Β οὗ σγδοὸ Βα ΪΥ δ ἐδ 6 ἴθοὶ 
οὗ Οοά, δΔηὰ ἰο ὃ6 88 ἱἔ να δὰ βοὴ ποί. ΟἾΪΥ 
πὸ σγδοο οὗ αοἀ ταυϑὲ ποὶ Ὀ6 Βυβογοα ἰο 116 1Δ 16 
πη τι. Τα 18 Δ ΟΒΘ6Π 18] ραγὶ οὗ Βο]ΐπ688, ἰο 
ὉΠ 16 τὶ ἰὰ9 ΠΟΙῪ δηὰ ἰδὸ σίου βοὰ ἰῃ μοανθῺ 

ἴῃ οδδίϊηβ 811 ΡΟ 8, 81} Ρσαῖβθ, δπἃ ΒΟΠΟΥ, πὰ 
Εἴοσγ, δί (89 ἔϑοὶ οὗ ἀοὰ δπὰ ἰμὸ μαι, πὰ (9 
Θοπἴοϑα, ““Νοί ὑπο 08, Ο οτὰ, ποὶ υηΐο υὑΒ, Ὀαὲ 
ΤὨΪΠ6 Ὀθ6 (ἰδ6 Ῥτγαΐδθο.᾽" [Ϊη {18 τΔΥ 8 800] αἰ ΚΒ 
Ἀῃὰ 0868 86} 7 1 αοὰ, νᾶῶο ἰ8 [86 ΒουΓοο οὗἁὨ 118 
Ὀοΐηκ, δῦ 88 8 ἄτγορ οὗ τϑδίδσ 1ἰ8 τιοῦροά ἰπ (ὴ68 
τοαί 8βθ8, διὰ Ὀδθοοῖηο8 δραΐη πλδί ἰΐ να8 ἰπ ἐμ 0 
Βεοκίπηΐη.---Ἶον. 14, Τὺ ψγ͵Ὸὸ Βᾶγθ πὸ Ἰ᾿ἰνὶπρ ὅ8- 
γἱοῦγ, ὙΠΟΓΘΌΡΟΩ ἐμθὴ ἀο68 ἐν ψ οὶ ΟΠ Ἰβίδὴ 
τοὶ χίοη σοϑὶ ἢ ΑἹ] στδοθ, ἔοτβίνθμ θ8, σἱ 600}8- 
Π6Β8, δρτίηρδ ἔγοαι ἐῃ9 χοδυγγοοίϊοη οὗ Ομ τἰβί, δηὰ 
8 Τουπάρθα ἐμαγθυρου.-- ον. 17. ΤῈ γχτοϑίοϑι 
ἔναϊ, οΥ [86 ΥΘΒΌΓΡΤΘΟΙΣ ΟΣ 15 46] ΤΟ Π 06 ἴσοι [ἢ 086 
818 Ὁ ὙΠΟ ΟἾ τὲ ἀϊοὰ. Τῆθη ἀο068 ΟὔΥ δὶ ἢ 
Ὀοοοηθ ἰχσυθ, δἀπὰ γι, δηὰ δοίυ δὶ. --- ον. 19. 
Μϑὴ ψο Ἰοης δον ῥ᾽ δαυγο δηὰ ψόογ] ]νγ ἀ6- 
Ἰκι 8, δηὰ γιοθδ, δη ἃ ΟΠΟΡ, ΒΩΥ͂Θ δΒοπηθ δοίι αὶ 
ζοοά δοτο; Ὀυὺ ἰύ 8 ΟὨΪΥ 8 βοοιΐης βοοά, Βαϊ 
ἩΙ͂ ΟὨ γι βϑέϊθηβ, ὙΠῸ ΣἸΏΔΚ0 {86 1176 οὗ ἀοἄ, ὄουθῇ 
οίϑγῃδὶ 1ἰ76, τμοἷς σοῦ οπά, δηὰ πορὸ ἴον (8 
5810, 8πα Βιγῖγο δον ᾿ξ, Βατο ΟὨΪΥ 8 ΒΟΡο οὗ ἰἴ, 
δηά ποί ἰδ δαί] δη)ογιηθαϊ απὰ (6 Βυθβίδῃοθ 
οὔ ἰΐ, {6 δ΄Θ ἴΠΘΥ οὗ 8}1 ῬΘΥΒΟΏΒ 86 τοδί τ 1860 Υ- 
8Δ0]6.---οχ. 26. “ΗΦ6 τοιϑβὲ τοὶρῃ᾽᾿---ἰυἷβ ἴθ. ποῖ 
γοῖ Ζ018]16ἀ, Ὁ 10 5 ᾽ῃ Ῥγοδοδ8 οὗ δοῃδβυτχητηλίϊ! 05), 
δπα 1 πηυδὺ Ρ888 [Ὠχου ἢ ΤΙΔΩΥ͂ Βίδ ζοβ 6Χ6 ἰἴ ΘΟΙΏ68Β 
ἴο ἐμὸ οῃά.---ὕ ον. 26. ΤῸ ΔΡΡυορτι δίϊοῃ οὗ (9 
ΤΔΏΒΟΙΩ ἸΏΎΟΪΥΟΒ ἐ}16 ΤΟΙΏΟΥΔΙ οὗ 811] ἰπδὺ Ὑ ]Ο ἢ 
ἀοβοσυοθθ ἰο Ὀ6 οΔ]]ο ὦ ἀοαῖ. Τδ6 71} δσομῃδυτο- 
τηδίϊου οὗ ἰπΐβ 15 ἱπαδοά ἰο Ὀ6 ἀδέογγοα υὑπίο (6 
οπᾶ: Ὀυὲ Βἷησθ 80 τῇ} Ῥγδοθᾶθβ, 6 σβδῃηοὶ 
ἀουδὲ {μ6 Τοβυ](.--- ον. 27. ΑἹ] οτγθαϊθα {πΐηρε, 
ἴῃ (86 ὁπά, Ὀοοοηθ βυθογαϊηϑίο ἴἰο {πεῖν σἱ θυ Ὁ] 
Τιοτά, δηἃ Ὀδσοιμο 80 ϑυι᾽]θοὺ 85 ἰο βδίδη ἃ ὈΠῸΣ 
Ηΐμπι ἴῃ στ πο αοἂ δα ογοαϊοα {μοι ἰπ (860 Ὀ6- 
εἰπηΐηρ.---ὅ ον. 28. Τηὸ ἀϊνγῖπο δ] οοΐοη οὗὨ 86 
ϑοη οὗ αἀοἂ υπίο ἰπμὸ ΕΙΣ ἩΠῚ|ι Ὀτγίηρς σἱτἢ ἴ 
βοηθοί δἰηρ; ογο χίογΐουδ ἤδη ΗΒ ῬΤΘΥΙΟῸΒ Βουο- 
τοΐζη στυϊο, 8 δηὰ ᾿ρουοοίοι ννἢ}}] ὩῸ ΤΏΟΤΘ 
Ὅο Τουπα ἴῃ ΔῺΥ οΥοαίασο; Ὀυΐ ΘΥΟΓῪ {πὶπρς Ν}}} 
ὯὍθ ἀϊτοοὶ στυ]οὰ Ὀγ αοα, Θαο ἢ ἰῃ 118 ΟὟ ΤηΘἢ- 
ΒΌΓΟ, }ιι8ὲ ἃ8 ἰἢ 8 ΒΟΙΔΔΗΙΥ οὗἉ 7681:8 85 συϊεὰ ὃν 
ἫΪΐδ ἀἰνὶηῖγ: ἤθηοθ, ἴΠ6Γ0 Ὑ711] 6 ὯῸ ΠΟΘ ΒΩΥ͂ 
ποοᾶ οὗ ρονοσπΐης {Ποῦ (86 ΡΕΓΒΟῚ οὗ ἃ Μοὰϊ- 
αἴοσ.--- θη αοα 584}} θθοοσὴθ ““8]} ἴῃ 41},᾽᾽ δπὰ 
ΏΘη ἰδ σγοαίυγο8 Τη840 διιδ᾽οοὺ ἰο αοα δὰ 
Ομ γνίβυ ὅγὸ ἱπβοσουν ροποίχαϊοα Ὀγ ἰδ ϑρὶτγὶ 
οὗ αοἀ ἰπ 841} ὑβοὶν Ὀοϊηρ δηὰ ρόούδῦβ, δὸ ἰδδὶ 
{πον ἢ Οοα. δηα αοα ν᾽] ἰῇ πὶ, 8881} Ὀ6- 
ΘΟΙῺΘ Ο0Π6 βρ͵γὶί, (μὰ ΨΊ]1 [86 δυϊ γα ᾿Οἷν δηὰ 
τὶ κῃίθουβ που], ψ ογοὶπ ΟἸγὶδὶ Π88 τυ]οα, 1086 
ἐιβο ἢ, 85 1 ψγοσθ, ἰη ἐμ 8111} 4}1- Ὀ]Ϊοββϑὰ δἰ θυηΐὶγ ; 
γοεῖ, 1 ψ1}} ποῦ ἰΒΟΡΘΌΥ Ρ888 δαυ, Ὀὰσ1 ΟὨΪΥ ΘΠΙΟΥ 
ἱπίο ἰ6 βινϑϑίεβί βίαίθ οὗ ρβϑδοθ, ὙΠ ΟσΘ ΜἯΠΡΠ 88}8]} 
ΚΏΟΥ ὉΥ ΟΧΡΟΣΙΘΠ6Θ 88 {10 οὗ ναὶ 18 τη ϑδηΐ ὮὉῪ 
ἀονὶ, βῖη, ἀοαίἣ, ΤΑΝ, ΟΥ 8611, 88 δ Κπόονῃ 
οὗ {8680 {πῖπ 8 ὙὮΘη 88 γοί 8]} ουϑδίῃ 8 ἰΔῪ 60}- 
6ο8]6α ἴῃ {6 ΘἴΘΥΏΆΙ] ογοαίϊνο ρόνοῦ οὗ ἀοά, οΥ 
ψ Πθ, ἰῃ (Π9 Ὀορίππίης οὗ ἐμοὶν ογοδίΐ θη, ΠΟΥ 
ὍΟΓΟ 81 ΔἸ Κὸ ΥΟΥῪ ροοά.--Ο, νῆδὺ ἃ ἀορὶδ οἵ 
ΥἱοΒ 68, νι ἱβάοπι, Σἰ ΘΟΌΒΗΘ88, ΙΏΘΓΣΟΥ͂, 8παὰ Ἰογθ 
ἴῃ αοάα! 

ΗΈΕΟΒΝΕΚ:---εν. 1. [Ιπ τοραχὰ (0 ΘΥ̓ΘΥῪ ΠΕ 
ἀοοίχίθ ἐμαί. 8 Ῥγορουηάαοα, τγγχὸ χηυδὶ μαι τ 
δγαὶ ν μοίπον ἰὺ 8 σοηδίδίοης σὶϊ (86 οΥμΙ ΠΑ] 
δροβίοὶϊ ο ἀοοίσηο, δηἃ σοῖο Υ τὸ ἢδῪ6 ΤΘΘΒ0Ὲ 
ἴοῦ ομδηρίηρ ἰμ6 οἱὰ ἤδϊίη. Του] ΒΒ ἰοὸ 
σὔδρκο οὐν 810} ἰδ ἃ τηδίίον το ἰοΟΟ ἢ 658. ΟΡ 
ΒΔ γί. Απ ὑποδδηρίηρ Δἀβόγοηος ἰὁ0 Ὀγἶτηΐ' 
νο ΟἈ ἰδ δ ἐν ταυϑὲ Ὀ9 ἃ ἔππἀ δι θη δ] τὶ π 61} 
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ψΠῈ ἐδὸ ΟΒγίβιίδη ; 56 τῖῆο οδ͵οοίβ ἴο ἐ 18, 
666368 ἰ0 Ὀ6 0η6.-- ον. 8 ἢ. ΟΕ ΥΙ ΒΟ ΔὨΣΥ 18: 1. 
ΘΒ. 8 180 ἁροῦ δοογθαϊ θα [Δοἱ8; 2. οχοθοάϊηρ- 
ΙΥ 8ϑιηρ]θ. [18 βυχ 8: 1. ἐδ δίομοιωοηΐ (Ὠγουρἢ 
Ομ γτῖδβὶ ; 2. (86 ἀϊνίηθ δοσορίϑποο οὗ ἐΐ ρῥτγογϑα ὈΥ 
16 ΓΟΒΌΓΓΘΟ(ΙΟΣ ; δηἀ 8. (116 [τυϊῖ οὗ γοἀφιηρίίου, 
ΥΣ., ΟΌΓ ἔπ αἰοῦγ. 1 ΟὨ γῖδυ 8 ἀθαὶῃ ρυγ 68 
1158 τοι βῖῃ8, }θι1868 8, δπα ΟὈΪ  σαίοϑ υ.8 ἰο ἀΐθ 
Ὁθΐο 5ὶπ, 80 ἀοο5 Ηἰκ Ὀυγίδὶ Βῇῆον,γ 08 ον τἯΘ 
ΒΟ ἃ δομσθαὶ οὐγϑοῖὶνθθ ἔγοιῃ ἰδ νον, δηὰ 
δγοὶὰ ᾿ἰ8 θη ρίδι! ΟΏ8 ; δὰ ἐδ ΚοθυΥΘο οἢ αἰ γ 68 
Ὁ8 ΠΟῪ ΘΙΘΡΏΔΙ Ἰἰΐα, ὑπαὶ ὁ ΠΙΔΥ͂ ΟΠ δὕοῦ 
θαυ ΘΗΪΥ τ[Ὠἰηχ5 δηα βίγὶνο ἰο οὐἰδίη (ἢ 61}.---Ἴν ΘΓ. 
9. [ἢ α]} ιπμαὶ γγὸ Βαῦο Ὀδοομῖο ἰδρουρσὰ ἀοᾶ, τ 
Βιου ὰ πόνος ἔογχοί τ μδὺ γὸ ΟὯ06 ΟΓΘ. Τὴ 
Ετοδῖοῦ οὐν ἕοτιι πὰ} 10, (ἢ 6 ΠΔ0Γ6 ὝΟΏ- 
ἀογίαὶ! (6 δοῖχιι ἴἰο νοι αἀοα ΓΣαίδ6δ 118.---Ἴ 6Γ. 
10. Το δυμ}}6 σϑοορηϊίοη οὗ αἰνίηθ ζγϑοθ 
οἰδγδοίουζθθ 4}} δαἰ ηἰ8.---- Η απ] ν ἄοοβ ποῖ το- 
αυΐγοὸ 6 ἱσποτίηρ οὗ νϑδαὶ ννὸ δῖθ, δὰ πυῇῆδί 9 
αν ΡῬογίογπιθα ; Ὀὰΐ νὰ τηυδὺ κατ ἀοἀ ἰδ6 
ΒΟΙΟΥ. --- ΠΌΤ Ή ΒΕ : “ΟΥ̓ ΤΥΒ6 ΙΓ 1 μάνο δπουρῇ ἴὸ 
δ Ὁ]6 δηα οΥγυΒἢ πιθ ; αὶ οἡ δηὰ ἰὰ ἀοὰὐ 1 μαᾶνθ 
ΤΟΔΒΟΩ (0 Ὀ6 Ρῥτουά, δηὰ ἰο Ὀο φἰδά αἱ Η8 ρκἱ ἔθ, 
δα ἰο ταὐοΐοθ, δῃὰ ὑγὶυρ, δὰ Ὀθοδϑὶ. Βυὶί [ἰἱ 
18. 8}} [09 ὑμ6 ργδὶβθ δῃὰ ρίογυ οὗ ἀοὰ.᾽" ὙιΠποαὶ 
Βαμα ν, ΕἸχἢ δομθυθπιθηίβ, αἀἰβιϊ σα δβιιοὸ- 
6688 8ηἃ ᾿ΔΌΟΓΒ ὈΣΙΠΩ 08 ἰμίο σγοδί ἄδῆροσ, δθὰ 
ΤΠΔΚ6 ὕ8 ὑ86 τῆογα χυ ν Ὀοίοτο αοὐ. 

Ἦ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ:---οΣ. 2. ΑἹ], 4}} ἰβ κίνθη ἰο ὺ8 
ὈΥ ἰδ ργβοὸ οὗ ἀοά, Ηο 618]}58 υ8 ἱμτουρὴ {π6 
Κο8Ρ0}; Ηδθ γόουκπ δι ἢ; Ηὸ τ 68 υ8 ΠΆΡΡΥ ἴῃ 
186 106] ον} οὗ Ηΐδ ἀθδν βοῦ, δῃὰ ποὶ 80 τ υ6ἢ 
ἔοτγοθϑ 08 ἱπίο ϑυ οἢ ὨΔΡΡΙΏ6Β8 88 ΚΟΟΡΒ ὃ5. Ὀδοὶς 
ἔγοι ἰμ6 ἰπίααΐίγ, δηὰ (86 ὑπαὶ] 688, δηὰ 
ὃ αι. ΔῈ ΚΓ] 685 οὗ [086 ΨῈΟ το δο (Π 9 κ08- 
Ρεὶ (Β οὐ. χὶϊ. 26), ΟΥὙἩ ψ]ιὸ ἰᾳσπ ἔγοτα 1 αὐλοῦ ὑπ 07 
᾿ιᾶῦθ γοοοίνυϑα 1ἰ.--ςὖν. 2-4, ῬΓΟΒΟΤΥΘ υϑ, Ο οτὰ, 
Ὀγ ἰθγ τα! ἀγα υ8 βιδ) 8 ᾿θαυΐης οὗ 186 
γοταὰ ἐμαὶ 71θ ΤΏΔΥ ἀογῖνο ἔγοιι 118 Ῥγοοϊδηγδίϊοη 
8 ΟἸθασοῦ Κπον]οᾶρο οὗ 18 σμ] οὗ ΤΔοίβ, (μ6 ῬΤΟΡΟΥ 
βοϑί δπὰ ἔουπίαϊπ οὗ ροβρθὶ ἴδ, δὰ του ἰοοῖς 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΓῸ ῬΓοΟΐουπαϊν, οὐθ ἰο ἐπ ὙΟΣΥῪ ἤουπάδ- 
ἰἰοὰ ᾿ΒΟΓΘΟῺ ΟΡ Βαϊνδίϊου 18 Ὀ886α. 

ΥΕΒ5. 1-20, Ῥογίοορο ἴῸ Εδϑίορ. 1, Τδθ 
ΟΕ γ βυϑη᾽ 5 ἔδ (ἢ 18. ἃ τ 6}}- στουπᾷοα ομ6 : 1 γοϑίβ, 
ἃ. ὍΡΟΙ ΟἿΡ ΟὟ ΘΣΡΘΡΪΘΏΟΘ οὗὨ ἰ(8 Ὀθαι1ῆσ ΡΟΥΘΥ 
(νυν. 1, 2}; Ὁ. ἀροι ΟΠ δι᾽ 8. μοὶ πθ58 δπὰ ἰγυΐμ, 
οοπῆχαθα ΌὈΥ Ηἰ8 ἀφθδίἢ δῃηὰ γοϑυγγοοίϊου (8); ὁ. 
ὌΡΟΠἢ ΒΘ ΓᾺ] αἰνῖπο σομ τ δὶ οηΒ ΟΥ̓ {π6 τ βϑίοη 
οἵ 9 65.8, διορ ὙΒΙΘἢ (86 τοβυγγοϑαίΐοι 8 ἐμ6 
οἰϊοῖ, ΘΒ δ] δηθὰ ὈΥ͂ ΤΏΔΗΥ ἩΪΠΠ6Β865 (4--); ἀ. 
ὍΡΟΙ ἰδ οοπίϊπυλὶ ορογαϊΐοηϑ οὗ Ομ τ δι οἶΥ 
(0λ60 δομνθγβίοι οὗ δι], [16 βργοδα οὗ ΟἸ χίβιὶ- 
Δηΐγ), ἩΠΙΘῺ 8ΓΘ ΟΥΑΘΗΓΥ ἃ νοῦ οὗ ἀϊνίηθ 
ἄταοο (8-10). 2. 71λε »γοστεδεῖυο δίασεβ ὁ Ολτὶδ- 
ἑαπ αἰ ἢ. ἃ, Το Κηονοίκο οὗ (6 ροβροὶ ἔσοτω 
1:8 ΡῬγθβοιίηρς, ἩΔῖσ. 956 885 οἵου ιϑαχὰ δηὰᾶ 
θοηβίἀογοὰ (1), δῃὰ 88 ὑπάοσβίοοα 88 ἰὁὸ ἐΐδβ 
τοδὶ οὐ͵οοὶ (2); Ὁ. δ ἤἄγπι οομγίοίΐοη οὐ ἐμ 
ὑγαϊ οὗ (μ)6 ὨἰβίοτγΥ οὗ 6808, ΗΪ8 ἀϑδίῃ δηὰ γϑδ- 
γγοοίΐοη ; 6. Θχρογίθησο οὗ (6 Ῥοόονοῦ οὗ ἰμ9 
ὅτδοθ οὗ αοἄ πῃ Ομ θ᾽5 ον μοδγί, 816} ΒΗ 648 ἃ 
Ἰσῃῦ ἴῃ Π6 δοὺ] (8); διὰ ραυΐβ υ8 ἰο Βμδπιθ, δὰ 
ἀἸβοϊοβθβ ΟΌΡ ΤΌΤΙΛΟΣ Ποβίλ ἐγ ἰο αοα (9); Ὀυΐ 
ΔΪ8Β0 ογὔθδίθϑθ 08 ΔΘ ὑπἰο ροοὰ μοῦ (10). 8. 
Τὰς οἷοδε οοππεοίίοη δείισδεη ἀοοίγίπε απ λἀϊδίοτν ἵπ 
Οινιβιἰαπίίψ. Οπἡ συ. 8, 4, σορατο Ὁγ. ϑιοίῃ- 
Κορῦ ἴῃ ““0ηπ6 Ζοτά, οπε 7αϊλ,᾽" ». 1895. 7΄λσιε 
οὐίς  »ύδατε οΓ ἰδὲ Ολγιδίίαη ζαϊ(λ. ἃ. ΟἸἈγὶβι 5 

ἀοδὶ [Ὁ ΟἿΓ 81} βιγθοίθῃβ ἰ0 ΘΥΘΥΎ ὈΘΙΊΘΥΟΓ (μὲ 
ἄἀθδίὰ τὸ οι ΡΡΘδΙΒ 80 ἔθδασῖα] ἰ0 [86 ὑὈθ] ἰθνοῦ 
ΟΣ ἴογιδὶ Ομ γἰδίϊδη. Ὁ. ΗΐΪ8 Ὀυγὶαὶ δπὰ χοδὶ ἰῃ 
1110 ζΚΥᾶΥΘ θοἰδὶγοῖδοα ἐῃ 9 Υἱὸν οὗ (μ6 Οἰιτἰδιίδῃ 88 
ἢ ἰοοϊβ ἰπίο {10 ΖΥΔΥ͂Θ 80 ἀδυὶς διὰ ἴθαγία!. ο. 
Ηΐ8 νἱοϊογϊουβ σοϑυσχθοίζου 88 ϑδίδιηροά ὑροη 
{μ6 β'ιανιουγ ΒΒ ῬΈΥδοῦ 8 ἀοοίχϊηθ δπὰ νογὰ ἰδθ 
8608] οὗ αἰνίηϊίγ, 8πα 18 86 δβιιγο ρ]θάρθ οἵ οὐ 
Γοβυγγοοίΐοη. Οη γοῦ. 101} βθὸ Ηβδισι᾽8 “" ἩΙὨϊ0Γ- 
ΡοΒβι1}196." Μδπ᾽Β νόοσκ, νιϊμουΐ (1048 χτᾶςθ, ἰδ, 
ἃ. ἰον,, Ὀαά δρὰ νδΐη; Ὁ. ὑβσοῦρὶι, ψίιἢ, δηὰ ἰὰ 
(048 ρ,͵Ίδοῦ ἰϊ 18 σὶοσίοιβ, σὶ κύδουβ, ἀπά οπάυ- 
ΙΩΒ. -- ον. 18. [ὰ ἃ}} 016 ῬΓΟΡΟΒ ΓΙ ΟΩΒ μι 0 ἢ τ 
γοοοίνο, γ͵ὁἫὸ Βδου]ἀ ΘΟΠΒΙ 6 {Π 6} Ὀδδτίηζο ὉροᾺ 
ἴα! ι.---ὐοΣν, 1786. Ηδ ψὃ0ο ἰδίκεβ ἔσγοπι Ὁ8Β ἴδ: 
ἴπ ΟΝ γῖθι, βῃδίσμθθ ΔΌΎΔΥ 411 οοπβοϊδιίοη. Τ}ι9 
Ομ ϑιίδη ἤδιυἢ, νι πουῦ ἃ ἔαίυχο 11ἴς, 18 4 ἰὴ κ 
πιοϑὺ ἰΓΣδίϊ 0581] διιὰ ΘΟ ΌΣ(1]688 ; Βίησοο Οτἰδὶ}- 
δηΐϊγ ἡγοῦ ὑπ θῃ 1 ΡΟΒ6 ὉΡΟῺ 18 ΘΟμ θββοσ [ἢ9 
Βαογοσοϑί 8611. 6 ηΐα}5, ΘΟΠ Β1οἱΒ δὰ βδοσίβοοβ, δηὰ 
ἰπ θαυ ν ὑμπίημΒ ἰμβαγο 18 ποίμίηρ ; διὰ Οτίδ- 
(18η8 πουϊὰ {μθὰ οἷοδυθ ἰὸ ἃ ἀδοορίϊτο ἱπιᾶζθ, 
δηἀ σοπῖίθιμῃ {.}0 ΟὨΪΥ ΓΔ] ἰὴ σ τ λο ΓΘΙΠΔΙἢ8 
ἰο ἔμοὰβ. Εδυιν 1186, νἱποὰν 186 δοπϑιμηπιδ- 
(ἴοπ ἴῃ οἰθγαἑΥ 18 6, σϑὶῃ βροτγί.---ἴ ὁγ. 20. Το 
ΤΟΒΌΣΤΘΟ ΟΣ οὗ ΟἸγῖδὺ 88 186 δ Γ8η06 ἱπίο δ8ἢ 
οίοσηδὶ, πα οβίγαοιῦ]ο 119, 18 ἐπ 6 ρ]οάρο οἵ οἱογ- 
ηΔ] 10 [ῸΣ υἱ8---ποῖ ΒΙΙΏΡΙΥ 8 ΡῬτοοῖ ἴῸ. 186 ροξϑὶ- 
ΟΣ ν οὗἨ ΟΌΓ Σοδυσσθοίιοι.---οσ. 22. ΟΣ πιοῖ- 
(8] ἢγβὲ ραγϑῃΐ ὑθᾷδὺὶ χτχοτίϑ] θη. ΟἸγῖβὶ [88 
860 τὶ δπὰ {πὸ ῬΟΨΟΣ ἴο αὐ] Κ6ῃ 4]] δρείῃ: 
1818. ΒΑΡΡθὴΒ ἱβτουσα οὖσ βρὶ γι] υπίοη πὶϊὰ 
Ἡϊῃι.--- ον. 24 Η. Τμο δἰδίογυ οὗ ΟΒ γῖβί ψ}}} ποὶ 
ΘΟΙΩΘ ἰο ἰἰα Θηα ἴῸΣ ἃ Ἰοης ἰΐωθ. Τ]16 τηοβὲ ἰ- 
Ρογίδηϊ (δ᾽ ηρ ἰθ 81}}} ἰῃ δάυδῃοα.---ϑο ἸοῺΡ 88 (86 
Μοβϑίδηΐο Κη ράομι βίϑπαβ, σοα᾽ 5 σΊΟΣΥ 8 τιοάϊ- 
δύο! Υ Ὀοιπ ἰο 1818 ΘΟΟΠΟΙΩΥ. ΕὝΘΓῪ ἐπίῃ Ὑ 81ΟἈ 
αοὰ ἀοθ8, ΗΘ ἀοσρδ ἱβσουρὶι ἰλ)9 Μοϑβϑίδῃ. Τ8]18 
ΘΟΟΒΟΙΏΥ, ὝΒΘΩΝ 1Ὁ 88 [08 ]}1]|οὰ 118. οὐ]οςεί, μ]]}] 
κἶνο Ρ]δοο ἰο ἐδ ἱπηπηθάϊδίο τοῖζη οἵ αοὰ. Θοά, 
88 οτὰ δῃὰ δία ν, 1] τοὶ χῃ ἱπητη θα Διο γ ΟΥΟΓ 
811, δὰ ἱπραγὶ Ηἰπ86} 7 ἀϊγθοι)γ ἰο Δ4}}, νἱτδουῦς 
{80 ἱπίεσ τοίου οὗἢὨ ἃ τηϑαϊαίογῦ. ΤῸ υ86 οὗ ἰδ 
δογιρίαγοθ, δηᾶὰ οὗἩ (8 ββοσδιηθηΐίβ, νν1}} οϑδϑὲ, 
Ὀθοδυδθ 50 ΟΣ π66α66.--- ον. 26. ΖΤᾺε νἱείοτῳ 
τολιοὴ Ολτίδέ δας αοὐϊευεά οὐόῦ ἀεαίλ: α. ῇ μδὶ 
ἀθδὺὰ βδὰ Ὀθθὴ ΤῸΣ υ8 ψἱϊιβουὶ Ηἰΐ5 χοβυγγοσίθῃ. 
ὁ. ον Οισὶβὶ .!88 οομᾳυοχοὰ δἷπι ἐμβγουκὰ Ε]8 
ΤΟΒΌΓΣΙΘΟΙΙΟΏ. 

[1. ΒΑΒΒΟΥ͂ :--- ον. 8. Τὴ ἀδαιλ οι Ολγὼΐ. 1. 
[8 παίῃγο-- τα ἰγΓὰ9 ΔΠἃ ῬΓΟΡΟΡ ἄθαι ἢ}. 2. ὅϑοπιθ 
ῬΘΟΙ ΔΓ δαὐαποῖβ, ν ῖσ}ι δομηπιοηαὰ ἐξ [0 ΟἿΣ ΓΘ- 
βατὰ 88 Ὀοίης, α. 8 Σοβυ]ἐὶ οὗ Οοα᾽ 8 οδίϑγῃδὶ ἀθ- 
ΟΓΘ6: ὃ. 8ἃ Τηλῖο Ὁ οὗ ἴγθϑ σοηβοῃΐ διὰ σομιρδεὶ 
Ὀοίν θα {6 ΕΔΙΒΟΣΙ δηὰ ὅθ; 6. Βπο ΠΕ Ρῥγθ- 
ἤσυγοά δἀηὰ ρῥγοὐϊοίθα; ἃ. οχοουϊοὰ Ὀγ Οοα 8 
δὰ δπὰ ῥχγονυϊάθοησο; ἵδη δοπουγτίης; 64. (80 
ἀρδίῃ οὗ ἃ βΡογβοῦ 80 ΒΟΙΥ δηά 80 θχοο)οηΐί. 8. 
ΤῊΘ ΡῬΥἱποῖρ]98 δὰ ἱπιργοδδῖνο δὰ πιοσὶζογίουβ 
δϑ11868 ἰμογοοῦ. α. 1ἰ οΥἰριμαίθα ἰῃ {86 ἴον οἵ 
αοἀ μ6 δίδουν, δὰ ἰὼ πο ἴον οὗ ἔδα ὅσῃ. 4. 
Τὴο οηὰκ αδἰπηρὰ αἱ, ἰί8 ἔγαϊδ διὰ εοἴεοία. α. 
Το Σαβίνου οὗἩ αοἀ᾽ 8 σΊοῦγ. ὁ. Τα αἰχηὶ- 
ἔγϊηρ δῃὰ χα ΐηρ οὗ [μ6 ᾿ογὰ Φεδυ8. ς. Τδο δὲ]}- 
γϑίίοι οὗὁὨ τηϑηκίηά. ὅ. Τδὸ ργδοί 68] ἴδ διιοθὺ 
νι ἰοῖ (8 σοηβιἀογαίίοη βου ἁ ἤδντα: ἂ. βου ὰ 
Ὀοχοὺ (86 ἰχίιιοϑὺ ἀςρροο οὗ Ἰοτο δηἃὰ ρστϑιυὰθ 
ἰονατγὰ αἀοἀ διὰ ΟἸγίβε: ὁ. Βῃοῦ]ὰ ϑχοῖῖθ ἴῃ 8 
τοῦ ἰδιιῃ ἀπ ΠΟΡΘ πη αοας ὁ. βου ἃ οοχιίυτι 
8 πα Βδ. 18 ΟΟὨΒΟΙΘΏΟΘ ἰὰ Σορασὰ ἰοὸ ρυϊ]ο; ὦ. 
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διουϊὰ αἴβοουεῦ ὑπο τ18 ὑμθ᾽ Βαϊ ουβη 088 οὗ ΟὉΡ 
888; 6. δου] ποσὶς ἴῃ ἃ8 Κἰπα]ν οοπίΣ  ἰἰοη δπὰ 
ΤΟΙΟΥΒΟ; Δ᾽ Βἰιουϊὰ ἀοίον 18 ἤσοιῃ (6 γορο 108 
οὗ εἷῃδ:; σ. δου) δῆραμθ ὺ8 ἴο μαιϊθῃὺ δι θηιΐ8- 
δίοῃ δηὰ γοδβϊχηδίΐοα ἴοὸ Οοα᾽ 85 ν}}}; ἃ. βδου!ὰ 
ΟὈἸ ΚΟ υΒ ἰο ι᾿|ὸ ἀθοροδύ πιοχιδοδίίοη 'ἰῃ ὁο0η- 
ἴογαλν ἴο ΟὨχδι ΒΒ ἀθδίἢ ; ὁ, βῃουἹὰ θηρδρθ υ8 
ἴο 186 [Ὁ]168ὲ Ιωθᾶϑυγο οὗ σμασ Υ ἰονγαγαὰ ΟἿΓ 
Ὀτοίγθῶ; 2, δμου]ὰ Ὀἱπὰ υ8 ἰο γ᾽614 80} ΒΟΥ 
10 {6 Βοσυΐοθ οὗ οὐῦ βαυλου;.) 

Β. δτΤῚΕῈ:---΄ὴ ἷάνΥ. 1-10.---- Το ἑΐγεε ρύϊϊαγϑ ὁ ΟἿΣ 
ἃ. 1. βδοτὶρίυτο---ἰνης (86 δοσουμπὶ οὗ 
Ογλδὶ Ὀοίοσοβδπά. 2. Ηἰβίοσυ---᾿σουίηρ βου ῖρ- 
ἰυχοὸ (1611... 8. Τὸ εἴροιδ οὗ σγδοθ ἢ 00}- 
γεγιηρ {π6 Ὀϊ οτοδὺ οὗ ἔοθδβ, βι6} 88 Ρϑδῃ)]. 

[1. ΝΕΎΤΟΝ:---ον. 20. 7Τὴε Ζοτὰ ἴδ τίδοη, ἐη- 
ἀδοά; 85 Ῥτουθ ὉΥ Τοὶ 8016 ἰοδίϊπιοηγ. 1. Τ6 
ψ1 16 5865 ΟΣ Οοιϊηροίθης ἰυάκχοδ οὗ Ὑμδὶ ὑπ 60 
Δοδουί δα, 88 1858 ουϊἀθηῦ: α. ἔγοια ἐμποὶῦ πυϊΌΘ ΓΒ; 
ὃ. ἔτοταηυι {86 πβδίυσχο οὗὁὨ ἰδ ἔδοί. 2. ΤΏΘΥ γογθ 
ΔἸ] δηὰ ὑρτῖρσαϊ τἱῖη68865. α. Τλοῖν πτὶ- 
(ἰγχ89 Ῥγουθὰ πο ΓΧ6}} τηθδηΐηρ. ὁ. Ηδὰ πο 
δόνδηίερο 0 χαΐῃ. 6. ΤΏΘΥ ποῦ ὙΪΔ δυσοθβδθ 
δ} δὲ αοἀ ΟὨΪΥ οουἱὰ γίνε. 8. ΤΏΘΓΟ 18 Ὀ0- 
εἰὰθα ει τυ 688 οὗ Δ ον θυ -ρυοδοπὶ ϑρὶγὶϊ, τ ΒΙ Οἢ 
ἰδῖκεθ οὗ ἰδ ἰμπίπραϑ οὗ ΟἸτὶδί, δηὰ βίον (ἢ 6πὶ ἰο 
8. 
ι ἰΒι0:-τῦτν. 21-22, οαίλ ὃν Αάαπι, ἰδ ὃν 
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Ολνίδί. 1. Τὸ πιαϊδᾶγ. ἃ. Ῥοδίῃ τηοΣ8]. ὅ, 
Ὅόοδιδ πδίυσαὶ. ὁ. Ὀθδῃ οίθσηδὶ). 2. ΤΠὸ οὐγο. 
α. εοϊίνοσδῃοθ ἤγομι οοπἀθιμπαίΐοη. ὁ. Ὀο]ῖνοῦ- 
ΒΏΘΘ ἔἸΟΙΏ ἴΠ0 ῬΟΥΟΣ οὗ δῆ. 6. 6) νογαμο9 
ἤγοτῃ ἰδ ἔϑδυ δῃηῃ ἃ ῬΟΨΘΣ οἵ ἀθϑι. αἱ, ΕἸΟΣΙΔ) 
ὈϊΘδϑϑάμποθδ δὰ δἴοσυ. 

Α. ΒΟΤΊΕΒ :--- ἴον. 22. 7726 ρουσεν 97 λὲ γεδιγ- 
τεοίἸοΉ οΓ Ολταί. 1. Α χτϑϑὶ ρ 116 πιδηϊοβίδεϊοι 
οὗ Ηἱβ8 δι ΒΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ 18:0 ῬΟΎΘΣ οὗ ΡῬΒγβὶοαὶ ἀθ- 
ΟΔΥ δηὰ ἀθδι. 2. Ταΐβ ῬΡΟΥΤΟΣ Ἔχοσοϊβοα ψ 1 ἃ 
γἱον ἰο 189 Ὀοΐημβ Ηθ σϑμο ἴο σοάθοῃ. 38, (ου- 
ϑοα ΘΠ γ, {86 ΓοδυΣτθοίϊου ΡΟΟΡ αἰὰ ποί σραδδο 
δῇλου ΟΒγ δι᾿ 8 ἀορασίυσο, θαΐ, οα (80 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, ἰὲ 
85 πού (1}} (λ0 δαἀϑαυδίθιυ ἴῃ δοίΐοθ, 4, ΤῈ9 
βπι8] οοῃδβιυτηχηδίΐοῃ οἵ ἴμ0 σοβυσγσχθοίου τοσὶς (0 
86 ζΓΘΔΟΥ ἀθεδὶγοα, 

Β. ΗΛΙ :-τῦν. 26. δεαίλ, {λα ἰαδέ ἐπεπιν, 
δὴλαὶἐ δὲ ἀδείιγοψεά. 1. Ναίυτο οὗἉ ὑμ18 ποῖηγ, δηὰ 
ΨΏΥ οΔ|10ἃ ἐμο 128.ὲ. 2. ΤῺΘ ΤΩΔΏΠΟΡ δηὰ τὴθ 
Βιισσθδβίῖγο βία θ8 ἰὼ ὙΓΒΪΟΝ ΟἿΥ Ἰοτὰ ΔΒ ΔΙγοδαν 
οοπαυοχθα ἴῃ ρμᾶτί, δὰ ν}}} δοιῃρ]θί οὶ ΘΟΠΑΌΘΣ 
(818 1δδὺ ΘηΘΩΥ. ᾿ 

Η. ΜεΙ,ν11,,:--- Τὰς ἱονηιὶπαίζοη ο7 δε πιράϊα»- 
ἰογίαὶ ζίησαάοα. 1. ΟἸγῖθὺ 8 ΠΟῪ νοϑιθὰ ψἱτ 8 
ΚΙΏΚΙΥ δα ποσῖ ιν, ψπϊοὶ Ηθ τουδὶ ΠΟΥΘΘΙ͂ΟΣ χο- 
β'ζι. 2. Α88 σοῃθεαῦθῃοθ οἵὗἉὨ (Πΐ5 τοδί ρηαιΐοι, 
ἀοὰ ΒἰπιφοΥ Μ0}}} Ὀθοοπλθ 41} ἐπ 41} ἰοὸ 186 υηΐ- 
ΥΟΣΒΘ]. , 

ΒΒ. Ἀεογιμαξίοπ οΓ ἐλε ὑπρισηποῦθ οΥ᾽ ἰλὲ τοϑιγγεοίίοη Ὁ" ἰδε ἀεαα (2) ἤγοπι ἐλ ἑποοηοείσαδίοηἐεε 07) οοτίαίΐῃ 
[μείς, ἐχεορὲ οἡ ἐ(8 δϑιρροδέϊοη. 
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29 ἘΠ5Ξ6 ταῦ 588}4]} {ΠΟΥ ἀο τ Ὠ]ΟΝ δτὸ Ὀαρυϊσοα [ἢᾶγὸ ὑπθιηβοῖνοβ ὈαρίϊΖοά, οἱ βαπτιξόμε- 
νοι} ἴον ὑπ6 ἀορδά, 17 ὑπὸ ἀδαὰ γτῖ8θ ὑοῦ [ΓΘ ηοὺ ταἰβϑά, οὐχ ἐγείρονται] αὖ 4}} ἢ ὙὮΥ δτθ 
{Π6 } (μθὴ Ὀαρεϊζοὰ [ἀ0 {6 0 ἢᾶγθ ὑβθιλβοῖνοβ Ὀαρύϊξοα, βαπτίζονται] ἔογ {Π6 ἀθδᾶ 

30 [οπι. 186 ἀ684. π8. ἔῃθι, αὐτῶν ]7] Απὰ ΜῈΥ Ββίαπα τὸ ἴῃ ᾿ΘΟρΑΓαΥ ΘΥΘΡΥ Ποὺν 
31 ΡῥΓγούεβῦ ΒΥ γουτἦ το)οϊοϊηρ' [ὉΥ ὑμθ Ὀοδβεϊηρ' ψ ΐο 1 μᾶγθ δοποθγηΐηρ' γου,2 Ὀτθίτθῃ, 

νὴ τὴν ὑμετέραν χαύχησιν, ἀδελφοί] π ἘΪΟΒ 1 μᾶνα ἴῃ ΟΠ γὶβὺ 6808 οὐγ 1, οτγὰ, 1 ἀϊθ ἀΔ1]}γ. 
82 1Γ δήϊον {Π6 τιδπηθνῦ οὗ τηθὴ [ὙΠ0} {86 ΨΊΘῊΒ οἵὁἨ ΘΟΙη0ὴ τηθη, χατὰ ἄνϑρωπον) 1 Πᾶγθ 

[οπι. 476] ἰουρμῦ τι υθαδβὶβ αὖ ΕΡβθβῃβ, Ὑμαῦ δανδηύδρο 10 τη6, 1 [η6 ἀοδὰ χτὶβο 
πού Ἰοὺ [ποῖ [ΙΓ τ86 ἀθδα τγὶβθ ποῦ, 160] .ἃ8 οαὺ δηὰ ἀσίηϊκ  ῸΣ [0-ΠἸΟΓΓΟῊῪ γπὸ ἀϊΐο. 

83 6 ποῦ ἀεδοορϊνεα : 601} ΟΠ ΠΠ1ΟΔ ΗΠ ΟπΒ [ββοσί δι! 8, ὁμιλέαι] οογγαρί ροοα ἸηΔΠΏΘΓΒ 
94. [προ] Βαθῖ9, ϑη χρηστὰ. Ασὑλκθ (0 τὶ θοῦβηθδβ [ἀν 6 αὖ Οη66, 88 ἰὑ 8 τ δ, 

ἐχνήφψατε διχαίως, δῃᾷ δῖη. ποῦ ; [ὉΣ ΒΟΏ16 παγθ πού ὑμ6 ζηοπ]θάρο οὗ αἀοἀ : 1 βροακῦ ἐλίδ 
ἴο γοὺ βῆ δηι!θ. 

γος. 29.-- 8 Κα. ᾿ν88 τῶν νεκρῶν ᾿ποϊεφὰ οὗ αὐτῶν, Βα {πὸ τοδάϊηρ [6 [660] δείοοίοά. [1 παϑ (ον [1 Ὁ. (δγὰ μδηά), 1, ὅγε. 
(Ῥωθε.) Οδγγα. Ἐμβοοῦξ. Οδοῦηι. ΤΆΘΟΡὮΥ). ἀπὰ Φασοῦ (Ν δἰ Ὁ.); αὶ δρπίηδι ἰζ Α. Β. Ὁ. (1δὲ δπὰ}), ΒΕ. Ἐ. . δίπαϊς. 20 οὩν- 
βἰντεα, 114]. Υπῖκ. αοἷ. σορι. Βαδαι. ὅγγ. (Ἰδϊογ), Αὐ. Οτὲιζ. δῇ βουογδὶ ασθοῖκ δὰ [αὐΐῃ υγίϊοσα. Αἰ ογαὰ οὐ] ΐο ἐϊ ἃ χηυ- 
εἰιβοῖςδὶ τορος του οὗ πὸ ἰδὲ ἩοΓὰΒ οἵ ἴπ6 ρεοοοάϊημ οἶδηδο,--Ο, Ῥ. ΥΥ.] 

ΦΥοτ. 51.-- ΟΥΠοτα παν ἡ 
ἂν ἔχω. ἴε δο πούγονθν. (6 ναϊκϊ οἵ ον ἀυποθ διδί πε ν{. 

γος. 81..- ὃῶο 

μετέραν. Δέένον (πἰκο ἴπδὶ ὑμετέραν 88 ΟΣ πάογεϊοοῦ, δὰ ἡμετέραν δοοιη δὰ ἀοιηαπάοὰ ὈὉΥ 

ες. Ἰοανθα οὔῖ ἀδελφοί νπὶϊῃ Ὦ. Β.. Ρ. Ο. 1.. βονογαὶ [14]. υοτϑίομ, 80 ἰαἴϑγ Ασπι. Ογίς. ΟἸτγϑ. Τμοοῦϊ. 
Ῥαπιαδο. Ατηδτεῖ. : ναὶΐ Α. Β. Κὶ. Βίοαί!. στ]. ὅγγν. (06) ἀοεμ. Βδϑπι. Ασιὰ. θέ. Αγαῦ. δῃά ϑ)δν. Ὀΐα). Αυκ. ΡοϊΪ. Βοάο ἰῃ. 
ϑεῦὶ 'ι. Βοιθο οἵ ἴπ᾿ο89 αὐ μον. 6. Ρ. Υ. 

[410ἃὈἃὉὦὸος. 38.---ὙΠ9 ες. ΔλΔ58 χρῇ 

οὐ 

σε. ι.- δ 

᾿, αὐὰ ζΖαδδηαπη οὐΐία χρήσθ᾽ Ὀσὶ [ΠΟΥ ἢαγθὸ πὸ μοοῦ ΜΙ38 ἴο βὺρ 
Αἴοσ. απὰ ΑπρὨῃὐοςδίπο (οὗ Ψχθοη.) Βανθ 189 τγογὴ ἔῃπ8 δυυτγενίαϊοὰ ἴο σοπδεϊ αἴ νυ τ ἢ ργουίου 8.1} 016 ἃ βροπάθο: ἔῃ 

τεδα Δ8 δῇ ἰαπιδὶο ἐτέπιοῖθγ δοδίδ! εἰΐο, τ σἢ ἐΠ9 ΤΑ Ὠ8 081} δεοπαγί. Ἡγίμεν, θσγαάτ. οἵ [89 Ν. Τ. ἃ 6.---Ο( ΡΨ] 
Ζαεοδλικαηῆ δὰ Γ Ὧδᾶγνθ λαλῶ. Το δ. 

σαεῖοϊποά ὑγ Β. ἢ. ΒΕ. δίοείς. Ὀία)], βονόγαὶ [τη νογείοηβ δὰ Αὐπη τος. δνθ ἴοχιν. 

τὶ [οσι. ΟΦ 68 

Το ἴοττηον ἰΘ. εἶνεδ λέγω ΟὨ ΘηΆΙΥ εὐϑιν δυϊδονίγ. 
ἉΓΟΡ ἰ8 ἱαυογϑὰ ὑγ Α. Ε. 6. Καὶ. γ Ὁ 

}μ, Οζα. Τοοάξ. Ἐδο Υαὶ]ς. (ΕἸοΣ.) διὰ ἐνο Ψαϊίη αῃμὰ οπο Υα]ς. Μ.58. μπγο ἀἴοο--Ὁ. Ρ. 7.) 



8.8 ΤΠῈΠῈ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΉΗΤΙΑΝΗ͂, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ψψ εκ. 29.---ἘΠπὸ τυβαῖ 5841} ΠΟΥ ἄο, --- ΤῊ 
σομποϑοιίίοη μογ ΠῚ πδῦ Ῥγθοθάθβ ἱρύ  γο8 
δοῃ6 ἀἰβῆου 165. [5 Βίδῃ] Υ το κθ: “41 ἰδ 
ο.5 οὗ ἴδ πιοϑὲ ΘΌτυρὺ ἰο Ὀ6 ουπὰ ἰπ ϑιί, 80} 8 
Ερίβι19ο5. Ηθ ᾿ϑϑᾶῦθβ 86 ΠΟΥ ἰορίο ᾿υϑὺ δ 186 
τοομδηῦ ΏΘη δ0 δ88 Ῥυγδυρα ἰΐ, 88 10 ψόγο, [0 

186 τοπιοίοϑι ροϊηΐ, δηὰ ρο698 ὈδΔοῖς ἴο (86 σοηθγδὶ 
διχζαπιθαΐ 88 ΒΑΘΎ 88 ᾿ἴ ποϊδίης δὰ ᾿ηΐθΓ- 
γοπρὰ,. Τὸ ἰνο ἰῃβίδμποθϑ τηοϑὺ δ Βα Δ Ρ ΑΓΟ Υ. 9, 
ἧι. 6, 8: 2 ΟοΥ. τὶ. 14: νἱὶ. 1. Ηοτο, 88 ἐβοσο, 
19 σοηὔιυβίοη ΠΙΔΥ ῬΟΒΒΙΙΥ ὮΔΥ͂Θ διιΐβϑεη ἴγοιῃ 
Βοῖιθ δοῖιδ] ἰπἰοσγυριΐοη ἰπ (6 τίη οΥ 186 
ταϑίουΐϑὶ οὗἉἩ ἰμὸ Ἰδίιον ; {πΠ0 τηδῖπ δυχυτηοπί ρῥΓο- 
οοοάϊης σορἰϊπυουδὶν ἔγομι γογ. 20 ἰοὸ τον. 29, δπὰ 
ἐπ6 ψ801]6 ἱπίογυθηΐϊηβ Ῥαϑβαζο Ὀοπρ ΔΗΔΙΟΖΟῦΒ 
ἴο τνβδὶ ἴῃ τπιοάθγῃ δοϊῃροβί(ἰοα νοιὰ 6 64] 6 ἃ 
ἃ ποῖθ᾽]. Ἱπαβϑιθσοι 88 ἐπεί, δίποδ, οὐ ἢ ΡΣ Ὺ 
ἰπάϊοαίοβ 8 σοῃηϑοίοη Υἱΐὰ τδὶ ἐπιτηἸδύο Υ 
Ῥτοσθᾶθβ, ΜουΡ 1 η518.(5 ΡΟ ΟἿ ἱπίογργοίίπς ἰὲ 
80 ΒΟΙΓΟ, 4. ἀ., “ἴον 1 (Βοτὸ ἰ8 μοί ΐπρ πὰ {818 ἀ6- 
γοϊορπιοηί οὗἩἨ δυτδη ἰιἰβίοῦΥ οὐ ναγὰ ἰο (Πη6 ὁπα, 
τψἤρη ΟΘοά κ5}4}} 6 4}} ἴῃ 6]}, ἰὩθη ταί 884]}} 
{Π0Υ ἄο, οἰο.᾽ βιιοῖν 6 δομδίρυσίοη ὁΔἢὴ Ὁδ 
τηλὶ πίαἰ θα ΟἿΪΥ ἰῃ Β0 Δ 85 γὸ τοραζγά {ἰμὸ σϑ- 
δυγγοοίϊομ 88 ἰδο οἰἱοῦ ονυθηὶ ἴῃ ἰπὶ8 ὅπ] οοῦ- 
δυϊηπιαίίοη. Νοδηάορ, οὐ ἰδ ΘΟΒΙΓΑΤΥ͂, ΒΔΥΒ: 
“ Ὧ Ἰηυδί ΒΌΡΡΟΒΟ 8 ἀἱργοβδίου ἴο Ὀορὶη δὲ Υ6Γ. 
23, βίπσο, δὶ (πδὺ γμοϊπί, (Βογθ οροποὰ ὑροὰ ἐδ 
ΑΡροϑβι}ο᾽ 8 τὶν δ ὑγοϑβρϑοὶ οἵἁ {ἢ ν]1016 ῬΓΟΟΘΒΒ 
ΟΥ̓ (86 νον] Β ἀονοϊοριβοηὶ Ῥτοοοοαϊηρ ἤγοιι ἰδ 9 
γΤοἀοπιρίϊου οὗ Ομνὶδί. Ηο πβιδγίοα στ πὸ ἰά 68 
οὗ 16 ΠΟΟΟΒΘΒΑΣΥ͂ σομηροίΐοη ΜῈ ϊοῖ {1 6 ΤΟΘΌΓΣΓΘΟ- 
ἰἰοη ἰο θίθγηδὶ 116 ᾿δ8 τ ΟΕ γβ δηϊγ ; δηὰ 
ΜΠ {πὶβ 0 ὩΟῪ Ῥσγοοθθᾶε," (70 611} 818 6.9 
ΤΩΔῪ ὉΘ ἐἰπι5 Βιρρὶ) 6: “19 ἀοδὰ δγὸ σοῦ ὩῪ 
ἰο Ὀ6 Γαϊδοὰ, 6139 ψἢδὶ 888}} ἱπὸν ἀο, εἰς. 
(ΗοναΕ) ; οΥ, ἱπβουίϊης ἴὉ δον “' οἾ55,᾽" “1 ἰδ ὈΘ 
881} Δαγνουβαυῖθβ ΒΊΡΡΟΒΘ, Ἡδαί, εἰς.᾽ (ΑἸ οτα 1. 
-- [6 αἀὐοδιίοη Βθτ0 βιιρροϑίβ ἴπ9 αὐτεὺ π861688- 
988 οὗ 6 ρῥγδοίϊδθ 80 18 δρουΐ ἰο δάάυ;σ6 ἰπ 608- 
Βνπιαίίοη οὗ 18 ροϑί(ἴοη. “ ΕΟΥΥ Ὀδρίϊδαι {μδὶ 
γου ρῥογίογττα ἴῃ Ὀθμ 4) οὗἩ ἰλὸ ἀθδ, ποιϊ]Ἱὰ Ὀθ 
πίϊπουΐ τηοδηΐης, ἰἶ ἰθο8ο 80 ἋΘΩΥ {80 ΓΟΒΌΤ- 
τοσίΐϊου "τότ ἴῃ (δ6 γἱχϊ. Ηο ἱπαϊσδίοβ ἢ 9 ΒῈ- 
λθοιΐνο αρϑιτάϊιν οὗ (16 ργοσοοαίϊηρ ἴῃ {818 Θα86.᾽ 
Μετεπ.-- -8οῸ δ1ῖ0 Ὀαριἰπκοᾶ ίοσΣ ἴΠ0 ἅθϑ8ᾶ, 
--ον ἃτὸ σὸ ἰο υἀεογβίδη (8686 ποχὰβ Τὴθ 
δ᾽ ρἶοβὶ οχρ δηδίίοη οὗἨ ἐδ δοί ἤδΡΘ Βροΐίζϑῃ οὗ 
5, [πο δυδονγὶρς οὗὨ ΟΠ 6᾽8 βΒαεϊῦ ἰο Ὀ6 Ὀαριϊ:οα ζῸ Ὁ 
ἐμὸ Ὀοποῆιϊ οὗ ἀοοοδϑϑα ῬΟσβΌ;Β, ΟΥ̓ ἴἢ ἱμποὶν δίϑδά, 
80 88 ἴο Γοἀουπὰ ἰο ἐμποῖν δΔαναπίεμο, ἐ. 4.,) (δαὶ {89 
βυϊναίϊοη τηθ ϊαιθα ὈΥ Ὀδρίΐδπι, ταὶ χιὺ [4}} ἰο (μοῖν 
Ἰοί, 8ο ἴδ ὑβοβθ ὙὯ80Ὸ ἰδμδιηβοῖνοθ ἀἰθὰ ὉπὈΔΡ- 
ἐὐσϑά, υὐἱσς Ῥᾳ88 ἴ9ὉΓ Ὀδρίϊτοα, δἀπὰ (8 ἢδνθ 
Ῥασί ἰὼ 0 Γοβαγγθοίϊοη δηὰ ἰπ ὑπὸ Κίπχάοι οὗ 
Ομνίῖϑι, Α οιυδβίοπι οὗὨἩ Π18 βογὲ ἐβ ἀἰϑοουθσϑθϊο ἴῃ 
Βυθβοαυθηῦ ἰΐπη68; γοΐί, ΒΟΤΟΥ͂ΘΡ, ΟὨΪΥ͂ ΒΠΊΟΠΙ, 
Ὠογοίΐοα] β6οίβ, ΒΟ ἢ 85 (6 (ΟΡ ἢ 88 δηὰ {δ 6 
Ματγοϊοπίίοβ (δορ. ΕρΙρΡἢ. λαεν. 28, 8; Τοτία]]. 
ὧε τόξων. 48: αν. Ματο. δ, 10 ; Ολτγί. ἱ. Ἀ, 1.) 
ΤῊ δρίο]9 Ὀοΐοτο νεκρῶν, ἠεαά, Ροϊπίδ ο ἀο- 
Ὠἰΐθ9 64808 (“ἴον ἐἦ6 ἀοδά᾽ ἴῃ ᾳφυσδίΐοη). ““Ἧ᾽ ο τυΐρμδί 
Ἰτηλρίὶηο ὑπαὺ ΏΔΗΥ͂, Βανΐηρ δοιηθ ἰ9 {89 οχογοὶδθ 
οὗἁ ἔδϊ, σοβοϊγοὰ ἰο χϑοοῖνο Ὀδρίΐβπι, Ὀυὶ ἀἰθὰ 
6ΓΘ ὑπο γἱΐα οουἹὰ 6 ρογίοσιωθαὰ. Τηϊ8 88 80 
ταῦ οἷν [Π 0 το γῸ Πἰ ΚΟΥ ἴο παν Ὀθθη ἐδ 6886, ἰΠ4.8- 
του 88 Δοσοχάϊης ἴο0 χὶ, 80, ἱβοσθ ψὰ8 δὴ δρὶ- 

ἀοιιΐο Ῥγουδίοης. 1, ἐμ 6}, ἃ τοϊδιϊτο δὰ βυδοτοὰ 
δἰ π8617 [9 Ὀ06 Ὀερὶϊτοὰ ἱπ (6 οοηγϊοιίοη {Πδὲ ἢ 9 
ΔΒ ΟἿΪΥ ἀοίΐηρ νϑδῖ μι ἀθοθαϑοὰ πουϊὰ μδγο 
ἄο!οϑ δὰ δ δβυγνὶνοα, [μ}6 Ῥτοσοεάΐηρ πουϊὰ ποὲ 
δεαῦθ Ὀοθ αὐυἱίθ 80 δΒυρογϑέϊἑ οι 8.᾽ - ΝΕΛΚΡΕΒ. 
Βυὺ 10 8 ῬγΡΟΌΔΌΙΘ (δαὶ {8}8 συδίοπι δου ]ὰ μαγθ 
ΒΡΓΌΠΙ ὌΡ 80 ΘΔΓΪΥ, δηὰ οοὐυἹὰ δανθ ΘΟ 168- 
ιἰομ θα ὉΥ 9 ΑΡοδὶ]οὸ νυ ἱϊβουΐ ἀἰδάρΡΓΟΥΔΙ, τ θὰ 
δ νδβ8 80 ἱποομδίδίθηΐ ὙΠ εἶθ ἐππαδαεθηίδὶ 
Υἱονβ οὗ δὶ (ἢ δηὰ οὗὨ ἐΐ8 εἰ ΘΠΟΥ 10. 180 δἰ- 
ἰδἰπιπθοΐ οὐ βαϊναιὶου '--- Το Ἰδιίοσ, θά ϑοά, ἰ8 
Ῥϑυμδρα βυρροβδὶο, βίμοο ἢ6 888 Β6ΥΘ ῬΣΙΙΔΥΙ 
ἴο ἀο ΟὨΪΥ τῖῖϊὰ {0 ἰαβιϊθοηυ πίοι ταϊχυὺ ὉΘ 
δα ἀυοθὰ ἔτομι δὴ δοίυ 8] ὁδουγγθηοο; τοδροοϊϊκ 
86 τοϊωϊϊοῃ οὗ νοι, Βούγουοσ, ἴὸ (86 ἰγσυίὰ, 
ἔμβεγθ ὙΔΒ8 50 προὰ οἵ ᾿εἷδβ δχρ δἰ πίηρ Εἰπαβο 
Βίβρίηρ δοῃβίήθσβ 9 080 οὗἩ (0 ἰἰγὰ ῬΦσβο 
(““τδϑὶ 888}} (86 0 ἀ0᾽) 88 δὴ ᾿παϊγϑοῖ ἰηἰ Ἰππδίϊο 8 
οὗἨ ἀϊδαρργουαὶ. ΓΑπὰ βὸ ΑἸἰΐοσγά : “ἼΘΙ ἴθ 18 
{8950 τογὰβ 8 ἰ8010 ὙΘΡΤΟΒ βίου οὗὨ ὑπ Ῥγδοί96 
ΜΠ οἢ ἐλ 8 ὨΔΙΟΪΥῪ ῬΟΒΒ1Ό]6 δἰιοχοίΒοΓ ἰο πιΐθδ. 
Βοί ὈΥ͂ ἐμ ἰδὲ τὰ βϑσβοι δῃὰ ὈΥ ([ 6 γί 610 ὈθίοΓα 
βαπτ. 6 ἱπάϊ τοι βορδγαῖοϑ εἰ πλβοὶ δα [086 
ἰο τῆοπι ἢ 8 ψΓΠῚῺΡ ΥΓΟΙΩ Ραγιϊοἰ ΡΒΓ ΟῚ ἴπ, ΟΣ 
ΒΡΡΓΟΥΘΙ οὗ (86 Ῥγδοιίΐσο.᾽" Ηδφ ἱγδηϑαῖοα οἱ 
βαπτιζόμενοι (οθοὸ ΒΟ 870 ἴῃ ἐδθ μεαὺυὶϊὶ οὗ 
Ὀοΐηρς Ὀαρίϊτοα,᾽ ποὶ οἱ βαπτίσϑεντες. Ἐ8Π6 ἀ19- 
(ἰποιΐοι, ὃ6 ΒΩΥΒ, 18 ἱππρογαηΐ δ δοοιπρ (60 
ἰηἰογργοίδιϊ ἢ]. Ιπᾶθθα, ἐμαὶ Ῥϑυὶ, 85 ν)6}} δϑ 
{86 ΟΥΒΟΥ ΔΡΟΘΙΙ68, οσογοϊβοιὶ ἃ δσουηϊογδοίληρ ἰπ- 
βιοηοθ ΡΟ {πὶ8 ουδίοῃ), ΣΩΔΥ Ὀ6 ἰπίογσοά ἔγοαῦι 
(86 ἔμοι δὲ 1 δου νυ ὰβ νδηϊδθα ουἱϊ οὗ (86 
οΟΥ̓ποάοχ οδυγοῖ, δηὰ νδϑ ρμογροϊυδία ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙΠΟΏΡ Βογοίΐοθ. [8 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΙῃΟΒῺΒ ᾿ΠΡΓΤΟΌΔΌΪΟ, 
ἰ8δὺ ὑπ6 ἰὴ οδἰϊπιδιίοη οὗὨ Ὀδρίΐβπι, δὶ 80 δα ὺὶγ 
8 Ῥογϊοά, δὰ δοαιϊτοὰ 84 βυρογδβίϊἰϊουδβ ἰδίηι. 
δίποο (ἢ 6 ἀθορὶγ-σοοίθα Βοαί θη18} ποίζοῃ οὗ ἴδ 9 
τ ζῖο8] ἰμθυθποθ οὗ βαογρα σὶΐθβ τσ ΘΔ δΙῪ 
βανθ ὈθΘΏ Ῥγοδουυθα, Οὐ δἱ ]Ἰθδβὶ, βᾶνϑ σϑ- δ }- 
Ῥθηασοά, διιοηαᾷ ἰβοθθ οὗὐ σῆοσὰ (6 ΑΡροβίϊθ 
δϑβογίβ ὑπαὶ ἱΠ6Ὺ ὝΘΣΘ γοὶ σαΓ πα, δ ἃ πὸ ἴοοῖ 
80 ἰο ἃ Ροβίϊίοπ ἴῃ {ποὶν οδιϊπαδίθ οὗ βρὶ γίίυδὶ 
εἰ. Τιὶϑ τον 16 ἰο Ὀ6 τηδὶ πἰαἰ "δα Δ}} 8} ΠΙΟΙΘ 
ἀφοϊἀ οαγ ἔγοται {η6 οἰγουπιϑίδποθ Βαϊ 84}} οἴ ΒΟΡ 
Υἱοῦ 8γ0, ἢ Ῥαγί, ΟΡρΟΒΘα ἰο 1} ΟΥΓΑΪΠΑΓΡΥῪ υδ86 οὗ 
ἰοσηβ, δηὰ ἰῃ ραχὶ, ἱπρτο 8 0]6, δὰ ΔΥΌ ΤΑΙ 
οἵ ΟΡ ατουῃβ. Βυΐ ν]ιαὶ Ὑὸ αν δἀάἀιοοά 
οδῃπού νγ8}} Ὀ0 φυσδίϊομαα.----ΡΥοσροάϊηρ ἔγοι ἐμά 
δἰφηϊδοιιίου οὗ ὑπέρ ἈθγΘ Ῥγθ-διρροβοά, νέξ: 
ἐπ δολα( οὐ, ΟἸδδυβοα οου]ὰ ἤν ἰπιογρτοίδιοά 
ἴθ ἰο ΡῚῪ (μδὺ ἰ0 88 ἀἄοῃο 707 ἐλὲ δεπε οὗ ἰἢ9 
ἀρδά, ἰῃ 8ὸ ἴδ 88 ἃ ἀθῆῃ)ιθ ὨΌΙΔΌΘΥ (Ρ]ΕΓΟΙΩ8) 
δὲ ποοὺβ Ὀ6 ὈαρίϊΣοα ογτὰ ἴΔ9 βϑοοπὰ δαἀγοηὶ 

Φ []ἢ οἰπιΐΐαν δίγο Ηούχο δοοουηῖδ ἴοσς δὰ] Β δρροαὶ ἰὸ 8 
ὙΤΟῺΚ οὐυδίοῃ!. “ 15. πιοϊποά οἵ εγραΐϊοκ δγκλίθδὶ Οὐ μ σα 
ἔτοιι ἴπ9 Ὁ ΟὟ οομποραδίοι, ἰΒ οο ὑεῖ ἔθ Αμοδὲ!ε ἔσο- 
4υθηι! ομρίογα. θη δἰβ πιῃά ἰδ {μ}} οὗ ἃ ρμαγισυϊαῦ 
Βα ͵οοῖ, ἢ6 ἀοοθα ποὶ ἰοαῦθ ἐξ, (ὁ Ἐρτύθοσδοο ἡπιάκτηθοξ οα 
τη] κα ἱποίἀθη}}γ ἱπιγοάυςθά. 5, ἰῃ σδδρ. σχὶ. ὅ, γβοδ 
ἰγοαϊίης οὗ ποπιθὴ δροδκίης ἰπ ἴθ 9 ουγοΒΒ υπγαοῖ! Β9 
ΘΧργθδθαεΘ ΠῸ αἰϊδαρρτουπιοη οὗἉὨ ἱμοὶγ δροδκίηρ ἰἢ ἷο, 
αἰτοῦ δ. δἴϊογσοσιβ οοηἀδοχηοᾶ ἰδ. Α ιι}}} ταροῖϑ οἱσίκ- 
πᾷ ὀχδιιρὶο οὗ ἴδιο δαῖοϑ (πίτς ἰδ ἰο "6 Ἰοπῃὰ χ. ἃ, ὙΒ6εθ 89 
δοακδ οἵ η0 Οογ πίη ίδηθ “ αἰτἰηα δὲ ππϑδὶ ἐπ δὰ μοὶ δ 
ἰδπιρὶ 6," νϊβουξ δῃγ ἀϊδαρρτγοναιίυυ οἵ ἴδιο της ἰἰφ6}6(, ὑεῖ 
ΟὨΪΥ͂ οἵ ἰἴ9 ἱπῆποποθ οὐ ἴη9 ποαῖογ ὑγοίμγου. Ἐοῖ, ἰὩ Σ. 
1429. ὮΘ Ῥσουδδ ἐπαῖ ἰῃ9 ἐπίῃ ἐσπ0} ταϑ δὴ δοὲ οὗ ἰὐοέσενψ. 
ΤῊο ϑηϊίτο ἀἰδαρρθδγωποθ οὗ ἐδί8 οὐδίοπι ἰὼ ἴδο ογι οάυξ 
οτος, δε μπουσῆ οἵπος σαρογοιἑεέουα οὔδοσυδηζοθ, οὶ 1686 
οὐθοιςἑομλθῖθ, βοοῦ ργουα δὰ, ἐβ ῬΡΟΛΒΟΙΤ ἴο ὕῦὸ γτοίοετοῦ (9 
π6 ῥσγδοίϊοθ, μβανίηρ ὑϑϑῃ ἤογυϊμ οι ΒῪ ἐδο Αροϑίϊο ὧΘ δ008 
88 ἴιο γοποβϑά Οογίπεθβ. Τη}18 ΠιΔῪ πῆνγο ἤθδ οὔς οὗ [δ9 
ΕἾΘ νϑο μο ἰοῖς ἔο Ὀθ δβοῖ ἱπ ογὼοσ ὙθῈΣ ἢδ6 Οδϑδθ. 
Δὲ, δέ. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ͂. 29..84, 

Δ γοβυττοοίίΐοη σου Θηδθ9: Ὀαυΐ {ἐπὶ τἱ᾽οῖ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἷπ ἰἰ56}7 αὐοϑυϊομδ ὉΪθ, δίθοθ ἰμοῦο ἴδ 
ποις ἴὰ ἰμθ σοηίοχί ἱπεϊπιδίϊης ἰὲ, δηά ἱἰ 
ἐποὶῖοδβ ἰ0 ΘΠΟΙ͂ΒΟΥ δἰ βοδιϊοη οὐ ΜΟΓαΒ, οἱζ; 
εἰηδίοδᾷ οὗ ἰ(Π9 ἀοδά,᾽ ἑ. 4., ἰο 811 ἂρ (86 χδῥῦ τοδάθ 
ΌΥ {πό86 ἀθοοθϑοά, Βυῦ μἷβΒ ἱπιογργοίδιϊοη 
ποῦϊὰ 6 ἀονοὶάο οἵ εἰχηϊδοδηθο, δὰ 8180, ἷπ 
γοϑροοί ἰσ ἰδθ 86 οὗἩ Ἰδηρυδᾶρο, ΥΟΥὙ ἀουθδείυ!. 
ΤῸ ΟΡ 5 ΓΘ δ᾽δι ὁπ, “οΥὐον 86 ἀοδα,᾽" ὦ. 6., ΟΥ̓ΘΡ 
ΤΠΟΙΡ ρστάγοβ, ἰθΘ Ορροδοὰ: 1. Ὀγ ὑμὸ Ν. Τ΄ 80 
οὗ Ἰαησίαρο ψ Ὠϊσἢ πὸ Π6Τ6 ἰδ ικο8 ὑπέρ νι ὶ 186 
ξοηϊτίνο ἰπ 8 ἰ008] Β6Ώ860:; 2. ὈΥ̓͂ ἃ ᾿δΔοΚ οὗὨ 41} 
εἰδέοτ! 4] γδθθ οὗἨ δὴῪ 80} Ὀυτὶδὶ ΘΟΓΥΘΙΠΟΠΥ͂ ἰῺ 
δροδϑίοὶϊο ἰἶΐπιθϑ. 511}} 1655 Δ πιϊβδὶ δ16 8 (6 6χ- 
ῬΙαπδίΐοα μα ΔΡΡ 168 δὶ ἰο (86 Ὀδρίΐβηι οὗ ἰῃ 9 
ΟἸξαϊεί, ἰο89 Ὅρου μ6 Ὀορὰ οΥ͂ ἀδαί, λαρι)ανε 
ποτε (Εδί 08), ΟΥ, σμδπι τπεογίεπι αἀπίθ οσμῖοα 
Ῥοφίέανπε λεδεαπὶ (ΒΦηρ6]) ; δἷπθοα ἔμ πσογὰπ σου]ὰ 
ποῖ τὴ (818, δηὰ ὈσοΒά 68 γ3ἷὸνὺε͵ Π6ΔΥ ποὶ ἷηρ οὗ 
180 Ὀεριεΐππι οὗὨ 6 ΟἸηοὶ δὲ 815 ἐἶπι6. Βαυδν 
ὈΠΘΙ8Ό]6 ἰ8 (ῃη6 ΓΟΘίδσθηοο οὗ (80 σψογὰβ “1 
Β6Π41Ρ οὗ (πὸ ἀοαὰ ᾿" το Ομ ἶϑὺ (ἐμ 9 ῥ᾽ Ὁ γΑ] Βοτθὸ 
δοίης ἐδκοη ἴῃ 8 ΚΘΏΘΓΑΙ βΒ6η86 ἰο ἀεαεϊ σπδίο 80 
σαί ΡΟΥΥ [85 Ῥοχαάβυγοσί, 7; δῖποθ ὑγϑίθν - θ᾿ Ἶϑτὼ 
τοῦ γοαχυΐρο [Π6 ρΥΘροβί ὁ εἰς, πὰ ἴο ὑπ Ὀ]οοά- 
Βαρ στη ΠΟ δ] υβίοῃ ΒΔΊΟΥΟΡ οδη ὈΘ ἔοιηᾶ ἴῃ 
{5:0 δοπίοχί, δῃὰ (ῃὴ9 ψοργὰ 8 ἤθνοῦ υδοα ἰῃ {ἢ} 15 
Β6Π5Ξ6 ὈΥ͂ ΡΔ0]. ΒΟΒΒΟΥ ᾿π ρου γοίδ 8.}}} ἀἸ ἜΛΘΗ (ἸΥ : 
“Νοῖ δ ἴδ μϑαί βου [σομγὶησοα ὈΥ {80 εἰρῆῃὶ οἵ 
8 ὈΘ᾽ΟΥΟΓΡΒ ἰσἱατιρ) ΟΥΘΡ ἀθῶ0}}] τουἹα Δ] 100 
ἐπουῦβοῖτοβ ἴο Ὀ6 Ὀδρίϊζοα ἴον {0} 6 καῖ οὗὁἨἩἨἁ ἱῆοβθ 
ἀοοοδδοῦῦ ὁπ68 σψἢοπὶ ἐμ 6Υ δα Βοϑῃ ἴο ἀδραγὶ ἱπ 
Ῥθδοα δηὰ Ἰογ--αηὰ Ὀοΐογο ἰδ ἀγίηρς Ὀδὰ8 δπὰ 
ἔτανοθ ΟΥΟΥ ὙὙΒ1ΟΒ {π6 0 8Βθοιηθα (ὁ δου 8} 8 
Ὀηΐδαϊηρ ΠΟΡΘ; 'ἰἴπ ΟΥΟΘΡ ἰ0 Ρ8858 ἴγοιῃη ἀθδίῃ 
ἰαῖο 18 ἴῃ ΘΟΙΙΡΔΗΥ͂ ΜΓ  (Π080 0 58]6}ῖ ἰπ 
Ομγἱοὶ.᾽" Ηδτο ὑπέρ ἰδ ἰαΚοη ἴῃ ἐπ Β6Πη66 οὗὮ, 
θη ἀσοουπέ οἵ, δεεαιδα οὗ, [ποῖ, ἴο ᾿ποῖν σαναπίαφε, 
δαὶ, οαὐ οὗ αὐνιγαίίοι, οὐ ἰοῦ ἴον ἱμοῖ7, 88 ἴῃ 
Βοπι. χΥυ. 9, ““Τπαὶ ὑπὸ ΘΘμ (1168 τϊρμὶ ρἹοΥ ΤΥ 
Θοα ἴον (ὑπέρ) ΒΪδ8 ΤΏΘΤΟΥ ; 88 1 18 τυν ἐΐθη, Σὸν 
ἐλὶΣ σαιμδεὲ ἴ “111 δου 658 ἴο (866 Διηοης μ9 ἀΘη 1198 
δηᾶ δἱῃρ πηΐοὸ ΠΥ πϑπηι6.᾽ Ἢ 

ἜΠο τηοβί ἔδνυουῖθ ἱπιογργοίδιϊοη ΤῸ. ἰδ 165 
Βα οομίυτνν ἰδ ὑπαὶ οὗ Πἰἱρᾳιὐοοί δηὰ Βοβϑηπιὶ]- 
ον, δαορίοαὰ ὃν Βοῦδίηβοῦ ἴῃ πἷ5 μοχίσομ, τ] ἢ 
ἐδκοα βαπτιζόμενοι ϊη ἰῃ9 8680 οὗ “ Ὀοΐηρ 
ἐταεηουβοα ἴῃ δΌ Υ] Κ8,᾽ ΔΒ. ῬΆΓΆ116] ἰο “ Ὀοΐπς ἴῃ 
οοραγαυ, ἴῃ ἰΐθ ποχὶ οἷαῦβο. Βοΐουσγίης (0 
Ματῖ χ. 88, 89, πὰ [υκο χὶϊ, δ0, ἰὲ ἰΔκο5 ὑπέρ 
ἴῃ ἐπ Β6η8ο οὗ ἕνεκα, δηὰ τῶν νεκρῶν ἴον ἀσδίἢ. 
Ἐ8ὴ σοτηρίεἰθ τηρδηΐϊηρ; οὗ {π 9 το 8 (π 65 που]ὰ 
Ὅσα, ἰδοδθ6 ὙΠῸ αν Ὀδοη ΟΥ̓ΘΡῊῪ ΒοϊΪπιοὦ πῃ 
Φε]διηϊιΐοβ, ἰγῖ 18 δηά βυ θου ΡΒ, 'ῃ ὑπ 6 ΒΟΡΘ οὗἁ 
[56 ΤΟΘΌΓΓΘΟ(ΙΟΏ ΟΥ τὸ (ἢ 186 οὀχροοίαίζοι μα ἐδ 6 
ἀεδαὰ “σουϊὰ χὶβο.᾽ Βυὺ ἐμ οὈ͵θοίΐουβ ἴἰο {18 
τἰονν ΔΥῸ {Ἰιαῦ [16 ῬΟΓΩΒ δΥΘ ἤθσθ ἰδῖθῃ ἷπ δὴ 
ὮΠῚ.51181] δηὦ ὈπηδίΓ8] 86:86, ἰο ὙΠΟ. ὙἫΘ ΔΓΘ 
ποῖ (0 γΥοβογΐ, ὉΠ1688 Οοιῃρο6} 10 ὉΥ Βοῖηθ χηοϑὶ 
ουϊάθηὺ ΓοΆΒΟη ; δηα 8]50, [86 61] 0818 ᾿πιρ] 16 ἃ 18 
ΣΩΌΘὮ ἰ00 ΒαγΒὰ ἰο Ὀ0 δάτηϊ 6. ΒΙ]οοπιδοϊὰ δηὰ 

4 [860 (1ἢ16 Υἱὸν Ὑτουκῃὶ οὐ τ (ἢ ατοαῖ οτἰ κί δ! νγ δηὰ 
εοανϊποίηρ δγχυτηθηῖ ὉῚ ἐμ ον. Ἡ. Ὦ. ὅδηδ6, ἰπ ἴΠ9 Α“π|͵|2». 
γερο. απ Τῆεο.  ευίεισ, 1868. ᾿. 88. 11 πιογίἐα ἐπ9 ργοίογοῃμοθ 
νοῦ δι} οἴδοτθ, ϑόδαβο, 8119 δηδυοσίηχ 4}} ἴ0.:ὁ γραμῃίγο- 
πιεῖ οὗἩὨ ζΡΔΙ Ππιδγ, δηὰ οοηποράϊηρ ἴο δροἣ ποτὰ 5 Ὁ}} θὰ 

τ πιοδηΐῃρ, 1 ΓΕΘῚΒ ΟἹ ἃ πδί!: τῷ] Ὠγροίμοσία δηΐ Γοϊ ονοθ 
τῷ οἵ ἴη6 αἰ.  οὗὨἨ ἁ φαρροδίπῃρς ἐμαὶ 19 ΑΡοβέϊο ὮδΓΘ 
ἀρῦδα}5 ἴον οΘυρρυτζὶ ἴο0 ἃ Ὀγϑεϊίοϑθ ὙἩΠΟΙΙΥ δὲ ναί ποθ πὶ ἢ ἢΐθ 
ξαπάδιη)οηῖϊαὶ ἀοοσίγτίηθθ. Τὴ)6 ὙΠ0]6 ἀΥΕο19 τον 8 δἰίοητίοι 
ὯΔ τὶ ΤΩ δ, ΟΥ Βροοϊπιθῃ οὗἨ οχοβοδίθ, Αἢ ἃ δ) ἢ] υβί γα τ! ηρ ΟἾΒΘΥ 
Ῥοίηϊο ἰπ ἐμ ομδρίος τ ἰ}} στοαῖὶ ὈθαΌΥ δὰ (οξοθ.) 
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ΒΔΓΏΘΒ ΖΟ0]]ΟὟ {πὸ ἑπίιογρτείδιϊΐου οὗ ΟἾσγα., δπὰ 
(8:9 ΘΑΣῚῪ Οτοοκ Εδίμοσα, βδυρροτγιοθὰ Ὀγ Ηδιηποπὰ 
δὰ Ῥ εἰϑιοίη, δῖον ἰδ 16 Ὀδριΐβιη 116 70 
Δ) υἀθα ἰο 88 ἐμδὶ π} 1 ἢ 18 ΔΡΡΙ16α ἰο 4}} Ὠς ἰοΎοτα, 
ὙΠ00, ἰῃ γοοοϊνίηρ (6 Υἱῖ6, ἩΠῚΏ688. ἴὸ {ποὶν ΤΓΑἸ ἢ 
ἴῃ 18) Γοδυγγϑοίίοη οὗἩ {80 ἀοδὰ. Ηετγο δῃ εἰ] ΐρ- 
ἷβ οὐ {86 τψογὰ “" ΣΘΒΌΓΓΘΟ( ΟΣ ᾿ 18 ῬΥΘΘΌΡΡροβοα. 
ΤῊΟ ρστοδὶ οὈ)θοίξο ἰο {8 νιον 18, ἐπι ἴπ τι ῖ8 
0886 16 ῬΟΙΒΟῺΒ ΔΙ] πἀρὰ ἰο, ᾿πϑιεδα οὗ Ὀεοΐηρ, 88 
ΠΟΥ ΟὈΥΪΟΏΒΙΥ 8ΓΘ, 8 ἀϊει ποὺ οἶδ 88 ἴῃ ἐμ 9 ΘΠ ατοἢ, 
ΔΙῸ 6 τοἷο Ὀοὰγ οὗὨ Ὀο]ονοσθ, ἰοδυΐηρ ὃ πο- 
(ηςς Βρϑοΐβὶ ᾿ 6.9 ἃ5 (16 στουηα οὗ (μ6 Αροβί]θ᾽ 8 
ΔΡΡ681]. Το Ἰδίϑβί δἰζοιρὶ ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΓΟΠΙ ΑἾ ἢ 5 
ἰο Ὀ6 τηθῃιὶοηοα (7Άοοὶ. δινά. ὑπὰ Ατὶ!. 1860. 1, 
5. 186 8.) Τοῦτο τὸ πᾶν (6 ᾿πιουρσγοίδιϊοη, 
“ὙΠΥ͂ Βῃου ἃ ἃ ῬΘΥΒΟΏ δυ δον. ΗἰτηΒ6}7 (ὁ θ6 ὈΔΡ- 
ἐἰσοὰ οὔ δοοουπίὶ οὗ ἐμ ἀοαδα,᾽᾽ ἐ ε., ἰο θοϊοης ἰὸ 
ἰμοπι, ἰο οοπιο ἴο ἐπ θῖη, 80 88 ἰ0 ἔοσ ἃ Κἰῃ ξάοχῃ 
οὗ ἰ!ο ἀραὰ ἢ ΗΟΎΘΟΥΟΥ ΘΘΒῪ δ} Β΄} ]6 {818 ΤΑΥ͂ 
ὍΡΘΑΡ, γοῦ βῦο 8ὴ ἱπίοσργοίδιοη οὗ (ἢ 6 ῬΏΣΒ8Θ 
βαπτ. ἫΣ ἐρ τῶν νεκρῶν ἷἰ8 8} γί βοῖα] 016, 
δὰ ποὺ δυσί }} Μ6}} στουπαοᾶ. ΧΟΡΟΣ ἴζ 
βου ὰ τοδά, ὁ ἢ ΓΘ ὈΔΡρ 126 ὁ); δοσουπὶ οὗ [89 
Τοβυνγοοίίου δηὰ ἰῃ {μ0 ὮΟΡΟ οὗὁἁὨ {186 βδιηθ; Ὀ6- 
ὅδι.890 ἀοδί, ΟΥ δοτΐηρ ἱμίο ἐμ 9 Κἰηράοπι οὗ 1.9 
ἀεοδά, νγὰδβ {89 ΟὨἿΥ πίῃς ἰ0 Ὀ6 δηϊἰ οὶ ρα τῖ1}- 
οὔ ΔΎ ΓΟΣΓΠΟΥ ΒΟΡΘ [Ὁ ὑδ818 06. ϑϑοιμθί 
ΒΙ ΤΑΙ ΔΥ ἰο τη ΐἷθ ΡΡΘΑΥΒ ἴῃ ΟἾγγβ., Τμοοᾶ. πὰρ; 
οἰμβοσβ. ΟΥΒΟΡ ᾿πίουργοίδιϊοβ ΤΩΏΔΥῪΥ 88 ἘὙΦ|1 ὯΘ 
Ῥαϑβϑά οὐοὸῦγ, [ἘΕῸΣ ἃ [1}1]] }18ὲ οὗἨ ἰ᾿686, Β66 ῬοοΪ᾿Β 
ΒΥΠΟΡδῚΒ διὰ δἷϑδο Νοίοβ ὈΥ ϑίδῃ]  Ὺ δηὰ ΒδΥ68 
οὗ 15 ἰοχὶ].---Τ 6 οογγϑοῦ ΡΣ] 6] 81 ΤΘα ΓΟ 
ἰπαὶ ἰὴ ποχί οἴδιδο, σοῦ ἴὼ ἰδἢ0 Β66. ἷ8 
σοπποοϊοὰ Ὑἱὰ ἐμαὶ 7.θὺ σοπδὶἀογοαᾶ, κπουϊὰ ὃΘ 
)οϊποὰ νὴ τ δ {0110 78.--π᾽ὶ τ[ὴ)9 ἅθεαᾶ τ'86 ποῖ 
δι 811 7---ὃ λως 88 ἴῃ νυ. 1.---ὌΩΥ 8196 ΠΟΥ ον 6 
γοῖ Ὀδριϊξοᾶ ἔοσ ἴθι 7---κα 15. ἱπίθηβῖνο, 
δἰ, ευεη ψεί. ἸΤὴο τηϑδπίηρ ἴδ, [ἰὖ τὸ δὐορί (ἢ9 
οχρίδηδίϊοι ἔἢσϑί χηδἰπίδὶ πθα Δ0006,7 ἰῃ {818 6Ά890 
ποι ἰπς δὲ 8}} οουϊὰ Ὀ6 ΔΟΟΟΙΙ δ θαὰ [Ὁ (ἢ 9 
ἀεδὰ : ἴΐ ἰ8 ἐμβουϑίοτθ, ΡΟΥΘ] ἀ.861688 ΒΥ 10η- 
67 ἰο βυδτηὶξ ἰο ὈδρΡ δια ἴῃ {μον ὈΘἢ ΑἸ 

γὲεββ. 80--84. ΑΒ ἃ βοοομπὰ δυριχηθηΐ 1ὴ ἷβ Δρο- 
ξορὶο8] ἀδπιοηδίγαίΐου ἢ6 Το ΐουϑ ἰὸ {}|ὸ ῬΟΓΡΪ]ΟΙΒ 
86] -ἀογοίΐζοῃ δηὰ {μ6 πδσαγὰβ οὗ τρδυίγγ- θαι ἢ 
ΜΒ ΙΟὮ ΟΤῸ ἱποΌ ΓΤ ὈΥ ἈἰπηΒ6 17 δηὰ 1εῖ8 αβϑοοίαἰθθ. 
ΤΌΘ υἱΟ Ὁ ὑΒ0  ΘΒ8 688 886 701} οὗὁἨ Βασἢ σοπάποὶ, ἰῃ 
6889 ἐδ ἀορὰ χοβὸ ποί, δγὸ ἱπάϊοαδιϊοα ἴῃ (ἢ ΌΤΙ 
οὗ ὁ αυοδίΐου.---Απ)ἃ ΒΥ 8δ1δο ἅο νυσο βίδῃη} ἃ 
πῃ ᾿θορδασάῦν ουϑὺυ μους ΐ7--Γ 1} Ὀδριϊ της 
ἴον (86 ἀδδά, 6 δὰ ποιὲς ἰοὸ ἀο. Βυΐ Βα, πὸ 
1958 ὑβδὴ ὑμο80 ὈΘΙΌΣΘ τηϑη(ἱ ομθα, ὙΘΓΘ Ρυγβυϊη 
ὃ τηοδὲ ΔὈδυγα δηὰ ἱγτδίοη8] ΘΟΌΥδ6, 17 ἸΠοΥ οου]Ἱὰ 
ὁουηὺ ὌὈΡΟῚ ὯῸ ΘΟΙΠΡΘΩΒΑΙΪΟΏ ἴον ἐδ Ῥδὶἢ8Β οὗ 
ἐδοὶν 86 ᾽1-οπἷδ] πὰ ἃ ΤΟϑΌσγθοίϊοη ϑίδίθ. Ηδθσα, 
τ ψ1 ὍὈ6 οὈϑοσνϑά, 4]1 ἐμ6 Ῥδ  ἰπγοῦγῃ, (δαὶ, ἴῃ 
86 Αγροβίϊθ᾽᾿ Βὶ τοὶ, ζυΐίυτο ὀχ βίθησο, δρϑσί. ἔγΟσα 
{ῃ9 γοβυσγϑοίϊοη, τὯδ8 88 ποίμβίης. Τα ἀοοσίγῖηθ 
οὗ {86 ᾿τωτη οΥ Δ] ΕΥ̓ ΟΥ̓ [Π6 800] ΘΘΘΙῚΒ τὶν ἷπὶ ἴο 
Βδντὸ Ὀδοη ἰάθη δοα Ἡ ἢ ἰῃδὶ οὗὨἨ (Πὸ τοβίογαί ἢ 
οὔἐμο Ὀοᾶν. παι ἢ6 Ἰοοϊκοά ἴῸΣ γγ8 (6 ψ] ον] - 
οδίΐϊοη οὗἨ δΗἷβ δῃεἶγο σοπδβί ας οι, ὈΟΑΥ͂, βου], δπὰ 
Βρί γι; δὰ ἰοὸ 6 ὈεοτοΙϊ οὗ ΔΥ μδνΐ, γδϑ ν 1 ἢ 
ὮΜμὲ ἃ τηδυτίης οὕ ἰδ νοΪ]θ. Ηδς ““που]ὰ ποὶ 6 
τποϊοϊοα, Ὀυὶ οἸοι οα ἀροι,᾽᾽ τὶ ἢ ἃ ΒΟΌΪΟΣ γ98- 
ἰυγο {88ῃ ὑμδὺ πὸ "δα βεσο. Ηἰδ γοδβοηΐῃ 18 οὗὨ 
ἴογ60 ΟὨ]Υ͂ οἡ {18 Βυρροβίϊ ο"]Ἵ. Ὀγσορρίης δἷϑ 
Β88οοἶδῖθβ 6 ὨΟΥ ῬΆΒ868Β ΟΥ̓ΘΥ (0 ᾿ἰτβοὶ ἢ ἱπαϊν!α- 
8}}γ.---Ὥ Δ} ἄο Ι ἅϊ]9.---Αβ ἢ ὈΟΘΙΌΣΘ ΒΡΟΔΚΒ 
ΟΥ̓͂ εἰπιβοὶῖ δὰ κιἷ8 δδβοοίαίοβ θοΐωφ ἰῷ ΒουτΥ 
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θοραγάγ, 80 ἤθσθ ἢ8 ΘΧΡΥΘ886Β {ἐπ σοὨὐ 8} 60 
οὗ ἷβ ον δι}}} οσβο οοπαϊ οι, ὈΥ Θχ ἰδ της 1 
85 ἃ ΟΔ}}Ὺ ἀθαῖίῃ. Απα {μπὶβ ἀγΐῃρβ ΤΑΥ͂ Ὀδ6 ὁχ- 
Ῥἰαἰποα, οἰ μορ οὗ {μ9 οχίγθιιθ ἀδῆμοῦ ᾽9 ΜΝ 85 
ΟΥ̓́ΩΣ ἷπ, Ὀοΐηρ Βο τσοὶ ργοδίοσ ἴμδηῃ (μὲ 7υδ 
ΒΡΟΐΚΘΏ οὗ, φιά., 1 ἀΔΙΥ Βοῦον οἢ [86 Ὀχίηϊς οὗ 
ἀθδι μ᾽ (οορΡ. Βοιι. Υἱῖ!. 86; 2 Οοεν. 'ν. 10; 1. 
10); οτ, 1 πιαν ὉΘ οοῃδίγαθα δ} ΘΟ ΕἾ Υ6}γ οὗὨ 18 
8688 οὗ ἀγίπρ (Οεἰδηάον, δοοογάϊηρ (ὁ [ψ0{Π6Γ}. 
ΜΟΥΟΣ οχρ δὶηβ ἱϊ: “1 ρὸ δῦοιϊ αἀγίηρ; 1 δὴ 
τον θυπα,᾽--τὰ υἱν αν δ θο]ϊο ἀοδίσηδίίοη οἵ 
1.9 ἔδί)] ἀδῆροτη ὈΥ ὙΔΙΟΝ ῬδῈ] ΒΔ Ἀἰτ)86]7 ἴο 
6 ἀαν ὑμγοαίοποα.᾽ Τηΐθ οχρίδηδίΐοῃ 880 
ΒιΙοὁ8. οΥ̓́ΟΣ ἰπίο 80 βυλ᾽)θοίϊδνο, τ ΒΟΝ 8. ΒΌΡ- 
Ῥογίθα ὈΥ [}}80ὺ Ρ64.γ8}16}18 δἀἀυοοα Ὁγ Ἢ οἰβίθϊῃη οἱ 
88 ρΡαββᾶβθ. Τλῖδ βυ1{5 γὺ6}} τὶ τ 189 8} υΓα 0 ἢ 
ζο!]ονΐηρ--(Ἰ Ρσγοῖθαῦ) ΌΥ͂ γοῦυσ σοὐοϊοίῃᾷ .--- 
Τμ18 ἰΒ [86 ΟὨΪΥ ΡΪ]8Δ00 ἰπ ἐβο Νοῖν Τοβίδιηθηί 
ὙΠΟΣΘ νή ΟσουΓΑ; Ὀσὶ ψ6 πχθοί τὶ( ἰὰ θα ΘΕΙΙΥ 
ἧπ {80 ΠΧΧ, [10 Ὀοϊου ΖΒ ἰο {Π9 Αἰ βίγ]9, [διὰ 
Οὐδ ἰπ ἰμ6 οοἰουτδαίθα οδἰὴ οὗ οι οϑί ΒΘ 68, 
ὙΠΟΓΘ Β0 ΒΟΓΟ ὈΥ͂ (86 δ8468 οὗ ἰΠ080 80 δα 
πιο ἀραὶ ἴῃ ἰμο ἢο]ὰ οὗἠἨ Μαγαίβοι, ϑχβογίϊηρ 
ἐδὸ Αὐμθηΐδηβ (0 ἀοίδηα (6 ΒΘΡΌΌ]1ο (Οδ]νἱη)}]. 
18 ὮθΤΘ υδθ04 [ὉΓΣ Βιγοο κι οπίηρ ὑΐ 6 ῬΥΘΟΥΪΟῸΒ 
δεβογίίοη [---  8ὴ οδίμ. ὈΥ ψΒῖσὰ μὸ πὶδῃϑὰ ἰο 
ΔΙΟΊΒ6 (60 (ΟΥ̓ ΠΙΘΠΕ ἰο 06 τΊοΓῸ αἰϊθαίνο ἴῃ 
Ἰἰϑδέθπίηρ ἰο Ὠἷπὶ 859 (0 [86 πιϑίίϑ ἴῃ ιδηά, φ. ὦ. 
ἐὈγοίμγοῃ, δ οί βοὴ ῬΒΙΪΟΒΟΡΒΟΡ, γι της 
ἴῃ {9 βῃῆδάθ. Αβ] ὄχροβὸ τυΥβοὶῦ ΘΥΟΣῪ ἀδὺ ἰὸ 
ἀοδίῃ, 1ὑ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰδ αῦ [ 8.00} (μΐηκ ἱπ ροοά 
Θοδγποϑί οὐ ὑΠ6 ὨΘΔΥΘΩΪΥ 6. ΒΒ ]ονο, ἐμ ΟΥΟΌΤΟ, 
8 ΙΔ 0 18 ὑπογου ΚΪΥ ὀχρογίθησθά.᾽" ΟΑΥΥΕΝ. 
Απὰ, ἴῃ ἐχρί δίπίης (᾿ 6 παίπγο οὗ ἐμ οδίμ, 1λ90- 
ἄρά ψὴι δουιθὶΥ ΟΌϑογνοθ, ἐπί, ἱπ βινοαυίηρ ὈΥ 
ἷα Ὀοδϑί οΟΥ̓ΘΥ ὑμθιω, ““ 9 τηϑδηΐ ἰο0 γοαχϊηὰ (ἢ θη 

ἐμδὲὶ δα ὀχρϑοὶβ ὑδιϑπὶ (0 τοδὶ ἰδίῃ ὙῚ ΘΟ δίϑηου 
1815 ὑπο ὶν ἔδίιἢ ; φι ὦ. “101 δοαδί οὉ δοοοιπὶ οὗ 
σουν ᾿πργουθιηθηῖ, 80 888}} 1 Ὀθ αδλαπιοά, ἰἴ, αἱ 
Ἰαϑὶ, γ9 80 ὙΓΘΟΘΑΙΥ οὶ 88 ἴο αἰδοοϊίονο ἐμ 
ῬΟΒΌΡΓΘοί οη,᾽ ᾿ (οἰϊοὰ Ὀγ ΒΙ]οομιβ 6] 4)].---Ἴ δῦ Ὁ 
ὙΓ1ΟὮ 6 Ῥτγοίαϑίβ, 18 89 Ὀοαβίίηρ τ οι π6 Βεὰ 
ΟΥ̓́ ἐμ6 ΟοΥ 88: ΓΤὉῸΥ τ121ὋόοὉ ΔΓΘ 6 ΓῸ ἰο ἐδῖκθ 
ὑμέτεραν, ψοι!", 88 βιδηϊης ἴῃ Ρ]869 οὗ (89 χοιῃὶ- 
ἐἶνο οὗ ἰμ)6 οδ͵]οαοί, ὑμῶν, 818 ἰηῃ Βοπι. χὶ. 8ὶ : τὸ 
καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν, ἃ ΟοΥ. ἰχ. 8. [η 
Ῥοΐογθῃσο (0 ἐδμὶβ Ὀοδβίίηα, σορ. 2 Οογ. ἰἰΐ. 1; 
Χ. 1Ὁ. Ὑθογο ἰ8 Βοπλϑι ῃΐ ἢ  ΥΘΤῪ ἰουσμίηρ ἴῃ 188 
ἀφοϊαγαίίοη, τοῖν 18. 8(1}} ἔασον Θημδησοά ὈΥ͂ 
[6 δοοιί[οπαΐο δ ἄγθεβ. --- ὈΣΘΌΒΣΘΣΙ,---[Οπ (815 
806 ΟΥἰιῖσα] Νοῖθ8]. 1 ἷβ Ὀοδδίϊης ΟΥ̓Ρ {6 
ΟοΥνἰ πηι ϑη5, Οοὐον (μοὶν βυδ᾽]θοίίοα ἰο {μὸ ἔδίςι, 
δὰ δἷ8 σγοδὺ δ. 6688 ἴῃ 65 Δ} 81 8 ΘΠ 0ΓῸ}} ΒῸ 
Τοηονηθὶ δηὰ ριδιοὰ, ἢ6 Βαυῦϑ, 6 δι0148---ἰ 
Οδσχίαϊ 5965 οὖσ Ζοχᾶ. ---ἰ. 6.,ὄ ἴῃ νἱἰγίυο οὗἉ 8 
{6 ΠΟ γϑ 1 ἢ ΟΕ τῖδι, 88 ἃ βογυυδηΐ, το δὰ 
δΔοσοπῃρ ἰ9] 6 ρστοδὶ ἐμἰηρσα ὈΥ Ηἶΐδ ροσοῦ. Τδ9 
τα Ὠἷηρ ἰἢ θη 18, “85 [Γ}Υ 88 1 οδῃ Ὀοαδδὶ οὗ γου, 
ἱπ Φοβιυ8 ΟὨγίϑί οὖν Ιοτὰ, ἀο 1 ἀδῖν ἰγθιι]6 
δια (6 ἀλη ρου οὔ ἀθαίμ.᾽ Μογοῦ Εά. 8, Ἰεγὶης 
ῬΑΡΟσαΪΑΡ ΡΠ 8818 οα “ γοῦ,᾽᾽ ΟΧΡΙ ΔΙ ἢ 1 Βοπιο- 
γα ΑἸ ΘΓΘΉΘΥ: “480 ἐΓΌΪΥ 88 γο, γοῦγβοϊνοϑα, 
8τὸ [89 οΟὈ͵θοῖ οὗ πιν Ὀοαδβιϊη μ᾽" “76 Οογίη- 
(ἶὰη8, ὙΠΏΟΒ0 σοηγογϑίοα ὙΧ88 δὴ ϑροβίοϊίο ἰνὶ- 
αὐὐρὶι ἴον Ηΐιη, οουἹά ὑμοπιβοῖνοθ ὉΘΔΡ τὶ Π 688 
Ὑἱᾶὺ [αἰ4] ἀδηροῦβ Ὀοδβοῦ ἷπι ἰπ δὲἷβ Δροβίο]ϊο 
σοῦ" (ἢ. Ετοπὶ (ῃ8 σΘΏΘΓΔΙ ἢ ὩΟΥ͂ Ρ88868 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰπίο (0 Βρ6οἷΔ].---Σἴ αὐὔϑυ ἴ[89 δ μοσ οὗ 
ῬΔΘῈ--- ρτο ἰ8 οτο 86 δ ρ 8818}. ὑμὶ8 οΪδυ1.89 
ἰϊρδ. Τθο ποδηΐης 18 ποὶ, “ἢ, δοοογάϊηρ (0 τ.81|᾿8 
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ΔΌΠΠΙ ἐγ, τὶ (Π 6 ΘΧΘΓΡΟΪΒΘ οὗ πο αἱτηοδὶ δι γοηχίδ᾽ 
(οι ογι); βίῃοθ ποῖ Ὁ {8:6 σοπίγαβδί ροὶμηίϑ ἰὸ 
818, ΠΟΥ 186. 16 ῬΏΓΑΔΒΘ ΟΥΣΏΔΥΪΥ τἰ86α ἴῃ {μ18 
8686. ΝΟΥ γοῖ 4068 1 τη δὴ “10 ΒΡΟΔΙΚ δἴΟΓ (89 
ἸΏΔΏΠΘΡ Οὗ πιθῃ,᾽ [0.0 πο 18 ΠΟ λέγω ΟΥ λαλῶ 
οοπηθοίοα Ἡῖ ἰ; [ΠοΡ γοί, “88 Δ. 85 τὴϑη νγδ8 
οοποουποᾶα. (Ῥοταάϑινοτ )}]. Βαὺ ἐῦ τηϑϑηβ, “86- 
οογαϊΐῃᾳ ἰο9 86 ὙΔΥΒ ΟὗὁὨ δοΙπίηοῃ τλθῃ,᾽ “ Θοσογάϊης, 
ἰο {μοΒ6 ἱπίογοβίϑ δπὰ υἱοῦγβ ΟΥ̓ ΒΙΟΘὮ τηθῃ δΓῸ 
ξονογποα," ---δἰπαΐης, ΤῸ Θχϑιηρΐο, δ σονασγὰ, ΟΥ 
ΕἸΟΥΥ, δηὰ ἐμ ἰκὸ; ΟΥ, 885 Νοδπάργ: “ψἰ 8 
ΤΊΘΓΘΙΥ Βυΐδη ΒΟρΡΟ, δηὰ πὶϊβουΐ ΔῊ οχροοίδ- 
ἐἰοῃ οὗἁὨ οἰδγηδ) 1116."-- Του νὴ τ Ὀθαδῖδ δὲ 
ΕΡΡΆΘΒΌΒ, ---Εοδροοίϊης (Π6 Δ]]υϑίοπ ΒΟΓΘ, 6χ- 
Ῥοδίίοσγβ ἃστὸ ἀϊνι θὰ. ὅοιπθ ἰδῖκο (6 νψογὰβ ἢἐ- 
ΘΥΘἶγ, δά υπαογδβίδηα ὈΥ ἔμοχῃ ἐπδί {Π 6 ΔΡοϑιϊς, 
Ψ. 60 δί Ερθθδβυβ, δ Ὀθθὼ δου }}]γ σοπἀοιηποὰ 
ἰο ἄρμὺ ψὶῖὰ Ὀοδδὶβ ἰπ {110 δηιρ ἐ ΘΔ ΓΟ, ἔργο 
νι ϊοὴ σοηίοδὶ 9 δὰ ὈΘΘῺ ΒΥ ΘΙ ΟΟΒΙΥ σοβουοὰ: 
οἰοσβ, Θοῃβίσαθ τΘίβρ ΒΟΥ 6Ά}}Υ, υπάοτβιβηάϊης 
1:0 ΔΡΟΒί]θ ἰο βρθδῖὶς οὗ ἃ οοηβϊοι ψἱ νἱοϊοπὶ δὰ 
ἀδηρζογουβ τπθῃ, ΟΥ ἩΪΓᾺῈ ϑίγσοηρ δηῃα δηθὶιγοὰ 
ἴοθθβ. ΕΧΡΤΘΒΒΙΟΠΒ πρὶ γἱης 1})}6 Ἰαϊ ΕΓ το Τουπὰ 
πῃ Αρρίδαῃ (οἵοις ϑηρίοις μαχόμεϑα), ἀπὰ ἰπ Ικχηᾶ- 
ἐδ 44. Κοπι. γ. (οοτὰρ. 2 Τίπι. ἰν. 17; ΤΊς, 1, 
12; Μαίί. νυἱῖ. 6)ὺ. Τὴ ἤοσ 6 Ἰαἰοσργοίδίϊοι ἰ8 
ΣΟ ἀἄογοα ἐπ ΡΟ ΘΌΪθ6, ποὺ ΟἹΪΥ ὈθοδαδΒο οὗ {6 
τὶ ιν οὗ Βοιηδῃ οἱ Σοηβμΐρ, ἡ Βἰοῖ Ῥϑὺ] οη)ογεοὰ, 
σὰ ρτγοοϊαἀοά θαοι ρα πῃ πιθηΐ, πὰ ἴο τ ες 
δο ψουἹὰ βανὸ δρροδὶϑά, ἢ 6880 86 Βδῇ Ὀδθὴ 
σοπαοιπηρὰ ἰο ἱ : Ὀμύὶ α͵8ο ἔγοταῃ ἰλ 0 ἴαδοϊ ὑμ8ὶ ἢ0 
τη 0. οὗὁἨ ΔΏΥ δ 6 ἢ ΟΧ ΓΔΟΓΟΪ ΠΑΥΎ ΟΟΟΌΣΥΘΙὨΟΒ ἰδ 
τ9 ἴῃ ἰδ6 οὐδ, ΠΟΡ 1 2 ΟΟΣ. χὶ. 28 δ΄.---Βὺι πα 
δἀορίϊης (6 τοί Ρ ΟΥ̓ 681] ΟΧρ]δπαίΐοη, τὸ ΔΙῸ 
Ἀοὶ ἴο ΒΌΏΡΡΟΒΘ {10 Δ]})υδίου 6 γο ἰο Ὧθ ἰο ἰδ ρ- 
ΤΟΔΡ οχοϊ θα ὈΥ Ὠοιιοίγιιϑ (Δοἰβ χὶχ.), δῖος ἀϊὰ 
ποῖ οΟσΌ Ὁηὲ] αὐτοῦ ἐμ ὲ8 Θρ 8.190 νγὰ8 τυ υὶϊιίθη, δὰ 
ῃ ψ ΐοὰ Ῥδὺ] ἱμουγτοα Π0 ῬΘγβομδὶ ἀδημοῦ; ΟΡ 
γοί, ῬΘΡὮΒΡΒ, ἰο ΒΏΥ͂ ΟὯΘ ΡΔΓΙ ΘΌΪΔΙ οἰ Γοαβίδησο, 
Ὀυὺ ταῖμον [0 ἷ8 νν}}010 ΘΟ ἤϊού τὶ ἢ ἷ8 Φ ον ὶδα 
ΟΡΡοπϑηΐθ. (Οσομρ. Αοίβ χσχ. 19.) [Τ86 δρὺυ- 
Ιη6 18 [ὉΓ (8 Ὀσίηρ ἰδ,κοὰ ἐς ΓΑΙ δγὸ ἐδ δοὶ 
ἴογι βΒὶ ὉΥ βιαίου, ψῆο, ΒΟΝΟΝΟΡ, γοχαγὰβ ἰῃ9 
τιϑίδροτῖοδὶ ἰ οΡργο δου 859 [86 τότ 11 6}γ.᾿" 
1. 16 τροίϑρθοῦ πουὰ Ὀ6 ΙῃΟΥῸ ΥυΥἱοϊοηΐ ΠοσΘ 
ἰδ ἰὰ ρηϑιΐυβ, τ ΒΟΓῸ 1 18 ΘΥΙΔΘΏΓΥ͂ ἀγανσα 
ἔγοιυ (6 δοίιῃδὶ ργοβρϑοὶ οὗ (6 νν1]]ὰ Ὀοδϑίβ ἢ 
(80 διμρμίιποδίσο; 2. Τμὸ Αβίδσοιβ, 80 816 
τηθοϊϊοποα χίὶχ. 81 οὗ Αοἰβ, 88 τοβδίγδαϊῃἰς ἴδ ἰὰ- 
τὰ] οὗἨ Θοιιθισ 8, ΡΡΘΔΓ ἴῃ ῬΟΪ ΟΑΓΡ᾿ Β Μαδγίγυ- 
ἄἀοαι ἴο αν δὰ {μ6 οὔδσρο οἵ (μ6 τ] ὰ Ὀθδδιβ: 
ὃ. ΑἸΙΒουχὶὰ {π 6.0 ΓΘ ὨῸ ΥΣΘΠΙΔΙῺΒ Οὗ δὴ διιρϊ- 
ἰοεῖγο δ ΕρΡμιοϑυβ, γοὶ ἴσϑσοδ οὗ ἃ βίδα ϊπι ΔΣῸ 
ἰο ὃθ Βθ6ῃ ; δηὰ ἴῃ ἰἰ9 686 οὗ ῬοΟΙΎοΔΓΡ, πὶ} 4 
Ὀθαϑὶβ ογὸ υδοὰ ἴῃ ἐπ βίδα! πὶ δι. ὥὔπιγτηδ; 4. 
86 γουπρ τηθὴ δὶ Ερθθβυβ γα ἰδιμουβ [ὉΤ (μ 6ἷν 
θ0}1- δα. Αὐσιϊιϑάον. ἱ. 9 ( οἰβιϑὶπ) : δ. {π2ὲ 
ἐν Σφέσῳ ΒΘΘΙῺ8Β 8 ἴοτοραὰ οχρυθββίοῃ, ἱἢ {πὸ 4116- 
βίοῃ 8 τη ΟΡ ΟἿ 0 ΟρΡροποηΐβ σΌΠΘΓ8}}ν. ἩΒδίοΥοΣ 
6 (80 ἀδηρον, ἰὑ τασδὶ Ὀ6 {86 Βα16 οὗ Μ᾿ ΒΙΟΝ ΒΘ 
ΒΡΘΔΚΒ πῃ Βοπι. χυΐ. 1; 2 Οου. ἱ. 8; Αοίβ χχ. 19..} 
τνδδὶ δἀνεαηίααθῖδ ἐϊ π|ι90,---ἃ Βίγοηρ, ὙὯΥ οὗ 
Ρυϊείπς [86 ποραίϊνο Ηἰΐβθ δοῃῆϊοιὶ 'γν88 δὴ δίται- 
688, 1861]6688 Βασαγάϊηρς οὐ 11{6.---ἰ{ ἴ6 ἄθδᾶ 
σίδο ποῖ 7--- ΤῊ} 8 οἴδυβο ἰδ ποὶ ἴο Ὀ6 σοπποείοα 
σ ἢ τ Βαὺ ρτθοθᾶθβ [88 ἰῃ [89 Ε. Υ΄.], 85 ἐδβουρὰ 
ἀοδὶ σηθὰ ἰο Θσχρὶ δἰ ἰδ ψον8 “ ΔΙ͂ΟΣ (ἢ 6 ΤΏ ΏΘΓ 
οὗὁὨἁ τιθῃ ;᾽" ΟΥ̓ 88 ΤογτΪηρ 8 βοοοηὰ σοΠα ἶο0η ἴο 
{89 ᾳυθβίΐοη 151 Ῥαὺ---ΔΙΙΒουρ ἢ δοοοτάϊηρ ἰο {Ππ9 
Βθ0η86, ἱΐ Ὀοϊοσθ πῖΐα ἰδ; Ὀαΐ, Ὀδοαυϑ9 οὗ 189 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ͂. 29--34. 881 

δοδοϊμ εἰν οὗ ἰἰ6 οἴδιι868, 1ὲ τουδὶ Ὀ6 δοπηδοίοα 
στ ὙΠδὶ ζο]]ονγ8, Π6ΓΘ 1 κἰ γ 68 ἃ ἔργ γο]ουδ ΡΠ 
ἰο ἰδ6 ᾳιυοϑίΐοη, “ Ἧ αὶ δ ἀυδηίδζοί 1ΐ τὴ ἢ ἰὰ 
1.6 ερὶγὶϊ οὗ ἃ Πρ - θαγίθα ὑπο] οὗ, ἴῃ ΟΥ̓άΘΥ ἰο 
Ἔχ ἰῖὶ ἰπ 1.8 Ρτοροῦ ᾿ἰσμῖ, μον αβυϊ Ὁ]9, οΥΘῃ 
ἴῃ 8 τῶογαὶ]ὶ δϑροοῖ, ἐμδὶ δυρροδί(οπ νῶ8, πὰ πον 
ὧι Ἰηνοϊνοᾶ ἐδ τηοϑὲ ὡρβυγαὰ δοηβοαιθπο68. --- Θ᾽ 
ι6οδὲ δᾶ ἄτι }ς ; ἰοσ ᾿ο-ΟΙΣΟΥ τυ ἅϊ96.--- 
ΤΊ 6586 ψογὰβ δὸ ἰδίζθη ᾿ἰὑ6 ΓΑ} ἔγοιῃ ἴβ8. χχὶϊ. 
18, τοῦθ ὑΒ6Υ ΟΟΘῸΡ 88 [6 υἱΐοτϑηοθ οὗ ἃ ἀοἀ- 
[ογροιιης Ἰἰκαὐ-πιϊπἀοάποαβ. ΤῸ πιϑϑηϊης 18 
.Η 6 ψ8ο ἀδῃϊ68 {Π6 σΣοϑυγγοοίΐοι οὗ (μ6 ἀςρδὰ, Ὀν 
ἰὰ5 Χο ῖης ἰπιβ6 17 οὗὁὨ 84}1 (86 δοπϑβοϊαϊίοηϑ οὗ 
δῖ δηὰ πΟρο, δοῖλθβ ὈΥ παίιγ}] ΘΟὨΒΘΟΑΌΘΠΟΘ 
ἰο βαγγοπᾶον Εἰ π|86}} ἰ0 {89 οοῃμδίδηϊ θη) ογπθηὶ 
οὗ ἱμ6 ργοβοῃΐ ᾿ἰΐρ, βίθοθ ἀθδ ἢ νγἃ8 ΒΟΟῺ Θομΐῃκ 
ἰο Ρυῖ δὴ οπά ἰοὸ δ] θῃη)ογιηθῃί. 0 810 ποῖ, 
ΒοΟΥ͂ΟΡ, ἰο 0 ἔγομι (818 {ΠπΠᾶὺ 80 σον δα 
ΟΡΡοποπὶβ οὗ ἰμ6 τοδυσγθοίίου ᾿δα δοίι}}ν 
Ῥγθδομβοὰ βὰο} ἀοοίγὶπο. ΑἸ} Ῥϑὰὺϊ ᾿πίθη 8 18 ἴο 
Ἰεῖ ἐπ πὶ 866 ὑμ6 σΟΠΒΘαΌΘΙΟΘΒ οὗ ἐποὶν οὐ Ροδβὶ- 
ἰἰοα ; δηὰ δα Βοτθ ἱπιἰπηεῖοθ8 ἐμδὲ {18 ἀθῃΐ8] νγ88 
ποὶ δἰτοροίμον ἀποοηπποοίοα τῖϊὰ (9 ουϊναίοη 
οἴ ἰοὸ ζγϑϑὶ ἰηἰ ποῦ ὙἱΓ (86 ργοβίχαιθ βοοϊοίυ 
δεουπᾶ ἰμθ. ϑϑί πῃ }18ν ὀχρυθβϑίομϑβ οὐ Ερίοιγθδῃ 
τιν ο Υ ΟσσῸΡ ἴῃ 88. Ἰνὶ. 12; ῬΠΙβάουι ἰϊ. 1 
δηὰ ἰπ πὸ οἰδδββίοθ: Ἐ (Οοιρ. Ὑ͵οίβιοίῃ ἱ. Ἀ. 1.) 
Τὴ τογ5 ““Χἶ8ο ποὶ,᾽᾽ δηἀ ““ ἀ16,᾽᾽ ἀο0 ποὲ 6668- 
ΒΔΥΪΥ ἱπνοῖνο δπηπ:]διϊου. Ἐνϑῃ οχίβϑίθησο ἴῃ 
Ἡλάσεβ, υἱϊδουαΐ [80 ΠΟΡΘ οὗ τοβυζγοοίϊοη, ἮΔ8 ἃ 
)ογῖ695 δἰδίϑ. 

Τῆδιὶ ἰδ9 ΓΙ γΟΪΟΌΝ ἰθημ θοῦ ἱπάϊοαϊοα ἴῃ ἐδ 9 
οτεχοΐηρς νογὰβ δοίι 8} οχἰβίϑὰ δυιοηρ ἐμ 9 (ο- 
Υἱαι ίαη ἀθηΐουβ οὗ 86 γχοβυγγοοίζοη 18 ΟἾΘΆΥ 
ἔτοιωυ 89 τδγεΐης τ ΒΘ ἢ Τ9Τ0]1Ο8; ΤῸ ἰὼ (πὸ “6 οΥἹ] 
δοπμ πἰσαὐ ΟΠ5᾽ δ ΒΡΘΔΚΒ οὗ, ΒΘ 5ὸ ἀουδὶ δὰ 
{8656 ῬΟΥΒοῦϑ ἴῃ τηϊπᾶ, δῃὰ ὈΥ γοίθγθῃοϑθ ἰὸ 8 
σογϑο οὔ ἰδ σοι ϊδη ΜΟΏΔΠΟΟΣ, Οχργοθδὶνο οὗ 
8 οῃοσδὶ γα ἩΙΟ ῬΟΣΆΔΡΒ δα 8160 ἴδ ῖκθῃ 
(06 ἕοττλ οὗ 8 ῬΧΟΥΘΡ διῃοηᾷ ἰδοῦ, 6 δάπιο- 
πἰδοθ ͵δ τοϑδάογβ ἐμὲ ἴμ6Υ 84 γδαβου ἰὸ χυδτά 
διζαυϊηδβί (π0 ᾿πἤμθηοθ8 οὗὨ Βι}Ἐ Ρ60}]96.---Ἐ} 9 ποῦ [| 
ἀοοοίνοᾶ :---Τ 6 οαυϊίοη τ 1168 ἃ Βίγοηρ ἰθιηρ- 
ἰδιϊου [᾿ππϑγϑηΐ ἰῃ Βαμλλῃ Ὠδίυγθ δηἀ 1(8 βοοὶδ] 
ἰοπάθησίοθβ, ὈΥ͂ ΠΟ ἸΏΔΏΥ 8.Θ 1ὩΒΘΏΒΙΟΙΥ Ὁσ6- 
ξυϊ!οα ἱπίο ἰμ9 ογπμδιΐοη οὗ υἱοτγθ δηὰ δδθὶΐβ 
ἴτουυ ψ ὶσ ἢ ὑπο νουϊὰ οἱ ὅγοί δ Βίγοη ἹΥ Γο- 
οοἰ 641], --- Εν] οοπιπλιπϊοαϊίουα οοτταρὶ 
κοοᾶ ΣΩΔΗΏΟΘΣΒ.--- Ὁ μελέα Τ08}8 ἀδδοοσίαἰΐοη, ἐπ:- 
ἰσγοομζεε, απαὶ οοπνυοσγεαίίΐοη ὙὮΏΪΟΝ δΥὶβοθ ἔγοτα 
τ; 180 ρίωγαὶ ἔογῃι ἰ8 ἑουπὰ πα (6 Νὸνν Τοβίδ- 
Ιηθῃξς ΟὨΪΥ ποτ. θϑος, α πιοᾶδ 077 αοἰΐοπ, οἦα- 
ταείετ, αϊεροδί(ἴοπ, Ἰκοταὶ φμαϊίίψ. Χρηστός 6]86- 
πΊΟΤΟ ἰπ ἰδ Νοὸν Τοδίδιηδηῦ τθ8ὴ5 ζίπα, πιὰ, 
γοοά, φεϊίαδίε, εἰς., ἢθτοὸ Ὀοίηρ σοπιγδβϑίθα συ} 
κακαί ἰὶ ᾿τ 1165 πιογαΐ σοοάπε8 (ῬΊαῖο : γρηστότης--- 

4[Τηο (]]ονίπς ἐποίδηοοῦ ΏΔΥ ὃθ αποἰθα δα ἃ δρϑοίπιθα : 
“0 Ὀεδίο Βοοίἐ 

ψ86 συπιτηδ Ὀγονίϑ η06 γοΐδί ἱποῦθαγθ ΟΠ ΚΆΤΩ, 
Ταπὶ ἴθ ΡΓοπιθὲ ΠΟΧ, ΓΔ Νίδη 65 
Ἐπ ἀοπηπα οχ ἢ 8 ΡΙ αἱοηΐδ: 

Ὁ ἘΔΡΡΥ βΒοοιίηθ! ἴ86 γίοΥ δρϑὰ οὗ δυδη ἢ ἴο ον υἱάδ υὰ ἰὸ 
ἐπ} 49 ἃ ἀἰπίαπς ΠυρῸ. 8δόοοῦ Μ]} πἰ κι  ἀδοοθη ἃ ἀροῦ 899, 
διὰ ἴ)ο ἔδυ ]οῦθ Ὑ5η686, Δηὰ ἐδ ΘΩΘΟΟΥΥ πιαπείου οὗ Ρ] αἴο.᾽ 
Ἦνγ. Οὐγα. ἱ. 4, 135-171. 

““ϑδαρίδδ, γίμδ ᾿ἰχυ66, οἔ δραϊΐο Ὀγονὶ 
Βρόξζαπι Ἰοηχῶπι τόδοοθα. Ὀθτγη Ἰοᾳφυΐηηγ, διροῦῖς ἰηνα 
Ἀοίδθ. ὕδερο ἀἴθπι, 408 το πη οτοά πα ροοῖοτγο. 

6 νΐδο: τοοῖς οἱ γοῦν Ἡΐη66: δὰ αὐτί ἀχο γοῦν ἀϊκίδηϊ 
Βορον ἰὼ βὐδριαϊίοῃ [0 ἔπ ὈΓΟΥΓΥ οἵ 10. ἮΠῸ τὸ δρθαῖς, 
Φοτίοιδ δζὸ Ὀθθὴ Πγίηρ. δ ῖσο [86 ργοδοὺς ἀλΥ, ἀοροηά- 
ἊΣ ̓πρῖ ΠΝ 88 Ὀοδεί"]6 ΟἹ ΒΩΥ ἔπ θτο οὁη6."--- ο᾽. Οαγηι. 1. 

ὥϑους σπονδαιότης) ΤιΔΟΒμΒ πὴ αἶνοθ (δ τϑϑάᾶ- 
ἱῃμᾳ χρήσϑ᾽. 8. ᾿'ἴ τοδὰπ ἴῃ (80 οτᾳίβαὶ οὐ Μο- 
ΒΔΠΘΥ ; δαὶ ἰὺ 18 8 αιιοϑίΐϊου τ οί μοῦ ἰδ) 6 Δροβιί]9 
ΟὈΒοσυθα ἰδὸ τηοίσο.Ό Τὰθ δυϊδονὶθ5. ἃΣ6 ποί 
βυβιοίοηῦ ἰο ἀθοϊὰθ. [“΄“Τ86 αποίδιϊοη Βμονν 8 (δ 
ἈΡΟΒΙ]6᾽ 8 δοαυδίπίδησο πὶ οδίμ θη ̓ ἰοσαί ΓΟ, 
δηὰ ἰο ἃ οογίδϊῃ οχίθηϊ δἷβ βαποίΐοη οὗἉ 1ΐ, 85 ἰὼ 
18 ᾳυοίδίοι ἤγοῃ Αγαίὰβ ἰὰ Αοἱβ χυΐὶ. 28, δηὰ 
Ἐρίθάθϑ ἴῃ Τὶ. ἰ. 12, Μομϑμάον ψ͵88 ἴδιηουβ 
ἴον (86 οἰθζϑηδο τὶζὰ ΕΪΘᾺ 6 ἔμτονν ἰηΐο (Β6 
ἴοτπι οὗ βἰῃρὶθ Ὑ6 808 ΟΥ̓ Βῃογὶ Βοηίθμοοβ, ἰῃ9 
τοχίτβ οὗ ἰπδὺ Ῥγδοίΐοαὶ νι ϊβάοπι ἰῃ (16 81 ΓΒ 
οἵ δοτῃο 1176 Ὑγ{10}} ΤΌΣΙΏΒ 80 ἱπρογίδηϊ ἃ ἔθῆ- 
ἴαγα ἱπ 6 6 σοι, [Ι͂π (μ6 βοῃίθηοο οἰϊοὰ, 
ἐδο ψογὰ ἰ8 ϑιηρμδϑίίο; ολαγασίεν (ἤϑη) ΤΏΔΥ ὉΘ 
πἀογιαϊμοα Ὀγ ἑαξ (ὁμελίαι) : λοπεδίψ (χρηστά) 
ἸΩΔΥ Ὀ6 υπαοτιηηθαὰ ὈΥ γοσμοόγν (κακαί). ϑὅ:τα"- 
ΨΕΥ].---ᾳὼὺ ἰθοθθ αἰγοδὰν οοηίδιιϊδίθα ὈΥ (δ6 
ὑγοδοβοσοῦϑ ἰπθυθησθδ οὗ δυσὶ γι νου θη ἢ 
ΠΟΥ͂ 6818 ουὖὐν ΔΌΤΟΡΙ]γ---ἐκνήψατε δικαίως 
ἐκ: -πϑοόοῦοΣ οὐΐϊ Στἰἱ ΚΒ ΠΥ,--[Απ οχοϊδιιδίϊοι 
711 οὗἨ δροβίοὶ!ἱσ τραὐθδϑίυ." βενοκι} ΒΥ ἐμ18 
.9 χῖνοθ ἴῆθπι ἰο ππαογβίδηἀ ἐμαὶ {μ86 δυδοθρι!- 
ὈΠῚῸγ ἴο δυο ῖ ἰγἰβίη ΘΟΙ ΤΙ ΘΔ ΙΟΏΒ 1165 ἰῃ 8 
βίϑίθ οὗ βρί γί 18] ἀγα ἢ ΘΠ 688, οὐ οὗὨ τ} ΐσῖ [ΠΟῪ 
οὐρθῦ αὖ οὨσ60 (0 Τουδ8ο ἱδμοπηβοῖσοθ. ΤΏ6 Βϑῖῃθ 
Οχργθβδίου 18 υϑοὰ οὗ ἀγυπίαγαβ ἰὴ 4206] ἱ. ὅ. 
Τμὸ δοχϊδύ ἔόγπι διἀβ ἴοσοθ ἰὸ ὑμ8 ἱτιρογαίΐυοθ, 

παρ γί ὑμὺ [89 δοὶ τουδὲ 0 ἀοῃθ ἰπβίβδῃι)γ. 
Δικαίως τῆθδῃ8 αὉ {ὲ δεῆίδ ἰδεπι, ἐπ ἰλε τίσλί σαν. 
ΒΥ {818 ἢ6 ἱπάϊοαίθδ, ποΐ 80 σαυοἷ) {π6 ἀεσγός 88 
16 ἀίπα οὗ ΒΟΌΓΣΙΘΙΥ 6 σπουϊὰ ἢδνο {1ϑῖ οι] }- 
γαίο---ἰὰ σοπίγωδί ΡΟΣ ΔΡΒ 1} [116 [8186 ΒΟΌΤΙΟΥΥ͂ 
οὗ ἐποὶν πον ᾿ἰμκεὺ τ Ὠ1Ο ἢ πὶ ΔΡΡΘαΣ ἰο ὑμοῖα 
88 8 ΟΙΠΘΥΘΙΩΡ ἴσγοιη ὑπ 9 ΠΑΥΓΟΎΠΟΕΒ ΟΥ̓ ὑπο ὶν 
ἰγδαϊιλοθαὶ ποιϊοῶβ ἱπίο 8 ϑδἰδίθ οὗ Ἰυϊηΐμουθ 
(βουρσθ δὰ ζθο]ηᾳ. Οἰδοτθ οχρίδὶη ἐμ ποσὰ 
οὗ (80 ἀϊτοοίλου το ὑΠ6Ὺ ὝΘΓΙΘ (0 ἰδῖκο; ΟΥ̓ ὑΠΟΥ͂ 
τοῖον ἴΐ ἰο {86 οδοσὶ ἰο 6 Ρυγδιιοὰ. 8.0 8] νυ}: 
“Τυτη γοὰ τηἰηα ἰο ροοά δηὰ ΒοΪΥ {ἰὴ 8. Βυί 
ὑπ18 ἸΣΘΒοομ δ ἰμ 6 Β᾽ΤῚΡ1]6 τιοδηϊηρ οὗ (86 ἰο στα. 
ΑἸζοτὰ βαγβ, βόούουοσ, “Ἅ ΤῊΘ δϑὶ τηϑϑηΐϊηςς ἰ8 

Μ6}}] ἀοίδπαοά ὮὈΥ Ὧν. Ῥοὲὶὶ ἔγοιι Το. ἱ. 21: 
ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνενικηκότα, --- “ΒΘΤΘ (ἢ 9 
Δάτνοῦῦ ἀπίστως τἸουδὲ Ὀ06 τϑηῃάογοά “80 828 ἰο 
Ὀθοοί!θ ἱμογ 1010, δὰ Βθθῆιβ (0 Ὧθ ὑπ Ὀθ81᾽᾽]. 
διλᾶ δἰ ποῖ;--Τ}9 ἱπυροσγαῖνο 15 ΠΘΥΘ ἴῃ (ἢ9 
ῬΓοβϑοπί, δὰ 80 ἱπιρ)ῖοϑ8 ἰὴ οοπίϊηοα ἀηὰ ΡῈΣ- 
Ρθίυδὶ δοδιδι πὶπρ ἔσζοσῃ Ἀ}} δὶ}. ΤῸ ψΟΣαΒ 60π- 
ΥΟΥ͂ ΔΏ ΘΧΒοχίδιΐίοη, δπὰ ποὶ ἴῃ ἰηΐδσοποθ, [88 
Βοηκοὶ, γᾶ ΒΔΥΒ ὑπαὶ {86 ἱτηρογαίυθ αἷΐζου δὴ 
᾿πιρογαίνθ μαᾺ8 {80 1ΌΧῸΘ οὗ ἃ Γπΐυτο (Φοδπ ΥἹ]. 
87. Νοίθ)], “80 γ8 Μ11}} ποὺ βίῃ. ΝῸΓΡ δῖο ψὸ ἴο 
υπἀογβίδπα ὉΥ “δ81},᾽ ἃ πέγ6 ΟΥΤΟΙ͂ Ο7 ἰλ6 τηάεγ- 
εἰαπαϊπ (ΒΘ κ61), ((18 ἸΩΔῪ δοοοσὰ νἱῖ ἰμ9 
οἾ888168] .80 οἵ (Π9 πογὰ ἀμαρτάνειν, Ὀυΐ ποῖ ψῚ ἢ 
18. Β1Ό]1168] διὰ Ῥαυ]ΐῃθ 1.56); Ὀὰΐ ἃ ἐμγηὶπ αδιἋὝδ 
τοι ἰδὲ τοαᾶνϑ 97 τιρλίεοιμδηοει, πιοταῖΐ Ἔγτοῦ ἴῃ 60Ὲ- 
ΒΟαΌΘΠΟ6Θ οὗ υπδοϊιοῦ δηὰ «ὁ ἀθπηὶ8) οὗ ἴμ:ὁ σοϑυῦ- 
τοούϊοῃ. “1 ἰδ ,ϑροβί θ᾽ 5 νἱον, ἃ ἔγϊνοϊουϑ 
τοϊηὰ δρροδγϑὰ 88 βοιοίῖης δἰ ἢ1}}.᾽᾽ ΝΈΑΝΡΕΒ. 
--τἰὸ σοδβοὴ ὉΓ [18 δαἀτηοηϊίῖου 86 Τὰ ΓΙ ΠΘΓΡ 8κ- 
δἰχζηϑ ὈΥ͂ γοΐοσυίης ἱπδὶ ὑγοδομθτουθ ὑπ ο]ϊοΐ 
νν ὨΙΟἢ Δρροδγοὰ ἰο ἰμθ 88 80 Χϑβ]} οὗ ργο- 
ἔοππάον πον]οᾶρο, [0 ἃ ᾿δοῖκ οὔ ἐμαὶ ἰγὰς Κοον- 
οἀχο ν ΐσα ἰδ ἐπ 6 σρουπὰ οὗὨ 4}} οἶμον πον] θᾶ ᾷθ. 
-ἴἰοσ ϑοδο αν ἐξκοσασοῦ οὗ Θ᾽ ο.---Αβ δ]9 
ῬτΘνΊΟῸΒ δἀπιοπί(ίοη τν88 ἀἱσϑοϊθα ἴο {8086 ἴῃ [89 
ΘΒΓΟΣ ὙΠῸ Ὑγ0γ6 ἰὼ ἀδηροσ οὗἩ Ὀδΐηῃς διηβηδτοά 
ὉΥ ἰδὸ ἰΔἸκ οὗὨ ἐμὸ ζγϊνοϊουβ ἀθιΐθτθ οὗ ἰμ0 γοδυῖ- 
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γοοίΐου, 80 4068 ἐμῖ8 δἰδίοπηοπὶ θγο Ῥοϊΐπί ἰοὸ {89 
ἤα186 ἰθβοῖογβ ἐμοιηβοῖνυθβ, βοιἐϊηρ (θὰ πὶ Βυ ἢ 
πχδι 88 ἴο ὀρθῇ (ἢ 6Υγ68 ΟὗἩὨ [86 ΟἸΘΓΘ ἴῃ γοραγα 
ἰο ἱμοῖὶτ ἰγὰ σλαγδοίον δηὰ ἰοὸ Ὀσγΐης (Βδπὶ ἰο 860 
(80 νϑΌΪΥ οὗἁ [815 ἀθ 6}16΄. Ασοοογαϊη]γ, ὉΥ (110 
ψοσαὰ 5 ΒοΠ16,᾽ ἴχζὸ 8Γ6 ποῖ ἰο υπἀθογβίδηἀ δηοί  Υ 
Ῥογίΐίοη οἵ (πὸ ομαγοῖ, Ὀυὺ ἴμο86 ταϑηἰομοα ἴῃ 
σον, 12, δηά οἵ (686, ποῖ Β' ΠΙΡῚΥ ἃ ρογίΐου, Ὀυὶ 
(89 ψοϊθ. “πὸ ἱκπούϑησα οὗ Οοἀ᾽" πδμῖοῖ ἐμ ῸΥ 
τιληϊοβιοὰ απὰ υἱοῦ 'ψγὋδϑ ποϊίηρ 1668 (Δ ἃ 
Ῥτϑοιΐοαὶ δ] πίοι ἔγοπι αοα, 18 Ἄχ μἰ οἱ ἰθὰ 58 δὴ 
δὈϊάϊης ταὶ ὉγΥ 1810 86 οὗ ἐ80 νοτὰ ““πανο,᾽ ἑ. Ἢ. 
ΓΘΥ 8Γ6 ῬΟΡΠΙΔΠΘΏΓΥ δβροίοα τψἱ} ἰἰ. ΤὙΠΘΥ 8ΓῸ 
ἰπὺ85 τοργοϑοηϊθὰ 85 δΒανίηρ βοι]ο ἃ ἄονσῃ ὍΡΟΣ 
ἐμ ῥ᾽αιοται οὗὨ θαι θη ΐβαι. Τ8ὸ πους 15. 68- 
δος! ν τΠ 6 δηῖηθ 88 ἰῃ Μαϊϊ. χχὶϊ. 290. ““Υὁ ἀὁ 
ΟΥΓ, ποὶ Κπονίηρ (6 Θοτίρίυγοβ πῸΥ (80 ΡΟΥΤΟΡ 
οὗ ἀοἀ." Νοὶ Κπονίὶπρα Οοὰ 88 (}9 1 ἱνίης δηὰ 
Οπιπὶροίθηϊ Οηθ, 18 [86 Γθαϑοῦὶ ΜΨΠΥ͂ ΡΟ Ϊθ δϑβογὶ 
{6 ᾿προϑϑὶ 1} οὗὨ (86 γοϑυτγσοοίϊ οη.---Τ δὶ βι σἢ 
Ῥουβοηβ βῃουϊἃ 6 ἔουπά ἰῃ [86 Θυτοῖ οὗ αοα ννὰ8 
8 αἀἰτργαοθ (ὁ ἴ:6 ψῃ 019 ΘΒΓΟΒ. Τμ18 ἢΘ αἰτοβ 
(ἰοπὶ ἴο υπἀοτγβίαπα ἴῃ ἴμ6 τογὰβ δηποχοί .--- ἴὸ 
γουῦσς βθδπιθ ἅο 1 δρϑϑῖες. -- [““ ΒΟ] ΑΪΥ ---- ΒΘ 
ΒΡΘΑΪΚΒ ἸΊΟΓΟ ΒΟΥΘΡΟΪΥ ἰμδη δὶ (6 Ὀορὶ ππϊηρ ὁ 
ΔΠΟΙΠΟΥ 80] 6οι.᾽ ἧν. 14, ΒΕΝΟΕΙ. ΤθΘΥΘ 15 ΠῸ 
πορὰ οὗ δα άϊπς “18, 26. {89 ΕἸ. Υ., δίποθ ἐμὸ 
Ἰδῆρύυαρθ Β6ΙΘ ΓΟΘΓΒ ἰ0 ἩΒδὶ ἱκ βδί ἃ ἴῃ 89 τγο]9 
Ῥαββα(ο]. 

ΘΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΣ,. 

ΤΑδροιοον ὁ ἰδλε δεϊτευεν᾽ 5 71αϊἀ απα ἄορ. Καϊίλ 
ἴῃ ἃ ἰνίης δανίουν, τὸ ψγ͵88 ἀ684 δῃ ἃ Γο86 διζδΐῃ, 
δια πον ᾿ἰν68 ΘΙ ΘΥΏΔΙΥ ἰὸ Δ κο Ηἶδβ οσσῃ ἰπῖο (ἢ 9 
{6} ον βηΐρ οἵ Ηἰ5. οἴθγηδὶ δηὰ ροσγίθοί Ἰἰΐἴα,---δηὰ 
880 ἰδ6 γοοί οὗἨ {}}18 ζαὶί ἢ, ουθὴ ἰδ ζηοιοίοασο οὗ 
{πο νης Οοἀ, ψ πο ἰδ οχαι θὰ δϑονυοϑ 81} δ δηρ68 
οὗ ᾿ἰἴθ δὰ ἀθαῖ, δηὰ 1.8 Ηΐδθ κΚἰ πάγοα ογολίαγο 
Ἰϑδηῃ ου ἔτοια ἷ5 ἐγδηβίθηΐξ, τοῦδ] δβίδίο, ᾿πίο 
Ηἱβ οσὴ ὑποπδηρίης ζο] ον, ἰΒτουρῃ (89 ΓΘάΘΙΡ- 
(ἴοη οἵ Ηἰδ ἱποαυπαῖο ὅ0ῃ,--- δου ἰὴ ὑἰμ6 Ὀ6- 
Ἰῖονοῦ 48 Ἰἰοῦγ, οἰ θοτ ἃ} οουταρο, Ἡΐοἢ ΒΥ ΚΘ 
ἔτοπι 0 ἀδηροῦ, σοῦ ΤΟΥ ΟΧΡΟΒΘΒ ἰἰ89]Γ ἴἰο 
{86 τπηοϑὲ ραϊηΐζυϊ διὰ δρρδιἑηρς οοηδίοὶβ, δηὰ 
ψ πϊσἢ ἰ8 τὶ Πρ ἰο Ἰεδὰ α ἀγίης ᾿ἰΐ6, γα θνθῃ ἰὸ 
άγ ἀοτῃ ὈΟΟΥ͂ δηὰ βοὺ] τ Βθῃ ἴπ9 Μαϑίθν᾽ Β σδυβο 
γϑαυΐτο8 ἰἴ. ΕῸΥ ἢ δῇ ἰΒ ἐθιῃ ΟΡ! Ἰἰθ, νν{}} 4}} (8 
ἦογα δπὰ ρ᾽θαβγο, τὶ} 4}} 18 ἡθθ 48 δῃὰ βίτιυρ- 
ξἰε658, ἰῃ οοιραυίϑοι ψ (ἢ ἐδαὺ οἰθτηδὶ 1ἰ7ο, ἴγομι 
τ θ6η60 4}1} ἐμαὶ 5 ἰγαηβίϑην 8885 τδηΐϊβηθα, δὰ 
ὙΓΠ6ΡΟ 4}} (Πα 18 ΠΟῪ ὉΡΟῺῚ 118 δὰ ἱπ 5 ΜΟΓΓΥ͂ 
οὗ ργοϑβογναιίου, 18 ἰπβυγεοὰ δηα ροτγροίυδίοα ΔΕ 
πανὶηρ Ὀθοη ρμυτὶβοά, ἀονοὶορϑα δπᾶ πϑίυγοὰ [ὉΓ 
ὈΏΒΡΟΔΚΑΌΪΘ Ὀϊοθβοὰ 988 8ηα αἸΟΥΥ 

Ἐὰν ἀιθονοπὶ [8 ἱΐ, σοῦ ὑπαὶ ἰδ ἢ δηἃ Κηον- 
Ἰοάρο τὸ παυίϊης, δηὰ ὙΠ ΟΡΘ ἃ ῬΟΓΒΟῚ ἰδ 60η- 
βίταϊποά ἰὸ ρῖνο ὑρ ἰῃ9 ΒΟΡΘ6 οὔπυσἣἢ Ὁ]ΘΘΒΘά ἢ 688. 
10 ϑι δῖ ἃ. 6486 Δ}} βΒρουϊ ῆοοϑθ οὗ νδίθυον 8. ἰγλῃ- 
βἰϑηΐ, 81} Ββασαγὰβ δηὰ βοϊζ.ἀδηἶλ]5 δηὰ οοπῆὶοίβ, 
Ταϑί ΡΌΘΑΓ υ861088 δπὰ οὐδυγὰ. Το 8010 Γ68- 
ΒΟΠΔΌΪΟ ΘΟ 88 8 ἰο Βαῖζθ ὑπ 6 ραβδίῃηρ τροϊηθηί, 
δηα 6Π]ΟΥ͂ ἰο {86 [Ὁ}} ψὨΔίΘΥΘΥ (5. 116 τὴν δ΄- 
ἴογὰ, δὰ (ὁ 80 41] πιοδπβ ἴου οὐϊδί ἷπρ, Ρτο- 
βοννίης λυὰ ἱπογοαβίηρ βυσἢ ΘΕ) ΟΥπιοηὶ.---Ἐχροῦῖ- 
δησοίθδοϊοβ, 4150, [πδὺ {πὶ πγϑίοπι οὔ βρϑου]αί! ἢ 
“16 ἢ δὐπηάοπϑ ἐδ6 γι αοθροῖὶ οπηἀδίϊοη---8 
Ῥϑηιοίβιϊσ σποβὶβ, ΓΟ ΟΧΘΠΡ]6---ΠΟΎΘΥΘΥ ΒΡ ̓ Τ]- 
{τ|4} 16 ΤΑΥ͂ ἌΡΡΘΔΡ δὖ (πὸ γι, δια ϑυϑὴ ἱμπουρῃ 
δϑϑοσίϊης δη οἰ σαὶ ομδυϑοίον, βί ἢ κ8 δὺ 189. γτ8- 

ἀυδιγ, ἱἴ ποί βυἀ ἀοηϊγ, ἱπίο ἀονγηγὶ κπύ τη δίθγὶη]- 
ἴθι ἃπαὰ σδΥΠ8] Ἰίοθηβθ. [8 θαυ ον δϑρϑοίβ δηὰ 
αἰιιάθ, Ὀοΐἢ ἰῃ ἰ(8 ἰμοογειΐοαὶ δηά μῥγδοιϊςδὶ 
ὈΘΑΥΪηρΒ, τηυδϑὲ ὍΘ δϑογί Ὀθα ἰο ἃ ργεουΐουβ ἵπον- 
Ἰοᾶκο, δῃὰ τοχδγάθά 88 πὸ ᾿ἰπχοσγίηρς ΓΟΒ}ὶ οὗ 
89 ὑγαΐὰ τ ΐο Β88 ὈΘΘῺ ΘΒβθα 1 8}}}7 Δυδηπἀοηοί, 
Ὗ 6 ΠΙΔΥ͂ 8180 ΒΑΥ͂, ὑπαὶ (6 Εἰ κῆ ογ ποτ] αἴιιταᾷλο 
τοδὶ πἰαϊηθαὰ ὮΥ̓͂ ΔΩΥ πδυβίθι ἡ ὶο 16 ἶκ8 {86 ἰγὺ8 
ἴαϊι ἢ ἀπὰ 18 δἰἑοπάδηϊ μόρα, 18 οὐσίπς ἴο ἃ δ] - 
ἄθῃ δῖ δη ἃ ὮΟΡΘ, 51{}}} εἴαπι δοσίπρς 'π [86 ἀοριὶ8 
οὗ {μ6 δρὶ γἱϊ, πίοι, μονανον, ἴθ σοηβοαῦοθδοα οὗ 
89 Ῥτϑυδιϊηρ Υἱοννγϑ ὁδῃ δἰἰδὶη ἴὸ πὸ δείι]εὰ 
ἤογα ἰῃ (π6 ἸΒουΒ ] πὶ. Βὺΐ ἐμοθ6 πὸ 
8.6 οὗἉ 8 γί υο]ου 8 πδίυτο, δ ἃ 80 ΒΕ ΔΙΔΘΙ ΘΒΔΙΥ͂ 
Ῥτοοϊαἷπὶ ἐποῖγ Τ90]}} ἷῃὰ ψογχὰ δὰ ἀδεὰ, ἔοτπι ἃ 
ἀδηζογουβ οἶα 58 ἴον ἰδ υηδίοδάΐαδί ἰὸ δϑβοοῖαίθ 
νι. Αχαϊηδὺ ἰθοθθ ἴὺ 8. ποοαίῃϊ ἴο συλ, 
βῖποθ Ὁγ ἱβϑῖὰ ὑ80 ἔγαϊ! οὗ 6 μοοα Θαἀμποδίίοι 18 
οἔθῃ ἀδδίγογοά, Απὰ ἰμο89 ἰπηδυδηοδθ ἀχὸ ἐδ9 
ἸΏΟΣΘ ἀδηρογοῦδ, ᾽π ῬγΟΡοΣ ἶο αι 88 ΤΠ ΘΥ͂ ΘΑΥΓΥ͂ (86 
ΔΡΌΘΔΤΔΒΟΘ οἴ ἃ ἰχἢ ἰοπ9 οὗἉ βρ᾽ υἰ 8} }{γ, οὐ Ζ8]] 
ἴῃ τι τὴ σαγΤοαὶ οὗἩἨ ἰΠ6 ἐϊτπηθ. [πῃ ΒΘ ἃ 6880 
ἯΘ ΙΠΔΥ͂ γ6 }}] 08} (0 τηϊπὰ ἐπ Ἰδησιδρο οὗ {86 
ΔΡΟΒί]9 ὙΠΘΟΓΘ ΒΘ ΒΡΘδΚκ8 οὗ βαίδῃ 85 {16 ὈΣΪΠοΘ 
οὗ (80 ῬΟΤΤΟΣ ΟΥἨ ὑἰδὸ δἷν, ἰπ6 δρὶτῖνλ {πὶ ΠΟῪ 
νοῦ οί ἰὴ ὑπὸ ΘΕ] άγοη οὗ ἀϊδοθοάξοποα.᾽᾽ 

ἩΟΜΙΚΕΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑ ᾧ.. 

ΤΎτΗῈΒ:- ἴον. 84. “ἢο νῶο που] τΤεροξ- 
ὩΐΣο δοά, πιυϑὶ Ἰθᾶτη (ὁ Κπὸν Ηΐπὶ (σου ΗἰΆ9 
ογὰ. ΤῊΪΒ ὑμὸν [{80 σου] ]γ- ν 186} ἀοπ᾽ς ἀο; 
δαὶ (ΠΥ ρο ἀγροῦ δἱ ὑπ δι ο61685 οὐ Τ14 11} Ὑ 11} 
(μοὲν οὐ ὑπαογβίδπαϊη κα, πὰ πιὰ (μον ον ἢ 
ἐπουρμίθ, δηὰ 80 ὑσοϑῦταθ ἰὁὸ υὰρο οὗἨ Οοὰ, δπὰ 
οὔ 411 (ἱησϑ οοποογεΐηρ Ἠΐω. Ηδηοο (μι 6 ΠΕΥ͂ΟΡ 
εἷυ Ηΐ." 

ΞΞΤΑΒΚΕ:--ον. 80. ΝῸ Ῥαΐπβ, οΥ Δ ΌΟΥΒ, Οὗ 
ὙΓΔΙΟὨρ5, ΟΥ δἰ νίηρθ, (9 βοῦν ἀοἀ δγθ ]Ἰοβὶ. 
ΑΒ ΒΌΓΟΙΥ 88 αοα ἴδ 8 γτἱκβίθουβ ᾿υάχσο τν}}} ἐμ 6 γ6 
6010 ἃ ΓΟΒΌΤΥΘΟΓΟΣ οὗὨ [86 ἀο8α. --- ον. 81. [αι 
ἷα {89 ἀΔΙῪ δρὶ γυ4] ἀνίηρ οὗὨ {μὸ [αἰ 7], δὰ 
μοῖρ σοῃβίδης ζατ Πανὶ γ τ} ΒΒ οΥ ρα δὰ 
Ῥογδοσυίίοηβ οὐ ον {Π8π ἃ ΘοπΗγτηδίίοη οὗ [ἢ Γ6- 
ΒυΓΤοοϊϊοη ἰῸ ἃ Ἰ᾿ἴἴ6 οἰογῃαὶ ῦ Γον. 32. Ηοβέϊ]ο, 
ἀδῆοΓΟυΒ ΤΏΘἢ ΔΓ ὝΟΥΒΕ ἰπ8πη ἃ Ὀεθδίβ. [1 
ἐδοι μαϑὺὶ ἰο 468] σῖτπ βυσοῆ, δ ἰο αοὰ; 6 
δίῃ Ἢ], οἰτουπιβρϑοῖ, δηὰ μείϊοηί.---ὈΏΒΑΡΡΥ͂ 
88, 0 Ὀο]ονοβῦ ποῦ ἱῃ ὑπ Σοβαγγθοίϊοη οὗ {116 
ἀοδά! ΕῸΡ δύο ἃ 00 5ΤΟΥΒ ΒΟΟΌΓΣΟ, [8118 ἔσγοτῃ 
009 δἷη ἴ0 δηοίδου, δῃὰ 8]1468. οὐ ἰονψαγὰβ ἀδιη- 
πδίϊοῃ. 
τυ. :-νον. 88. 17 τὸ 8660 (86 ρἴδριο δηὰ 60}- 

ἰδχζίοη, ὙΠΥῪ ποὶ 880 οὖἱἱ σοι ρϑηϊοπβ ἢ [8 
ἰθροΡα] 118 τοῦθ ὑπδη {πΠ6 βου] Οτγαϊ Δ Ρ ΪΥ, 
τη98 σιλτὰ δραϊηδὶ αἀἴβθαϑο τθοτο ἰπδη αρδίπδὺ 
βίῃ. (2 Τίμν. 11. 17). --- ΤΏΘΓΘ. γὸ ψογὰβ δηὰ 
ΒΌΘΟΟΒ 65 ΜΒϊοῖ, ὉΠΟΥ͂ οΟΥοΥ οὗ πον ]γ τοβροοὶ 
δὰ σουτίθαυ, 0068] ἃ ἀδηβοσοῦθ Ῥοΐϊβοη ἰὸ 
ἴδ! 1 δπὰ 116. ὙΠοΒο 18 νεΣῖβο ἰϑὲ δἷτῃ ἰδ κο Βοοά, 
5Ὲ 11. 8).-- ἐγ. 84. ΑἹ] τῆο αν ἐμ πιθδῺ8 
ὉΡ Κπαονὶης αοά, δῃὰ βὲ}}} δῦὸ Ὀ]ϊπὰ, δγὸ ἴῃ- 
υοϊνοὰ ἱπ αΐθρτθοθ. ΟΝ] ἰδμαὺ ΠΟΥ ἸΩΔΥ ποῖ 
{ΒΟΥΘΌΥ Ὀ6 Ὀγουρμὶ ἰο βδπιθ δῃὰ ονου δϑιϊης 
σοτοιρὶ  (θ6η. χὶϊ. 2). 

ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΚΕ ΒΙΒΕΙ,:---ἴὁγ. 81. νίπσ το 9 
ἰο Βδῖθ οπθ᾽ Β οὔσῃ {8 ἴῃ ἐγ 861}- ἀδηΐδ), πὰ ἴ0 
ῖνο 1ὑ ονον ἰο ἀϑαὶῃ δηὰ ἀδβίσγιοιΐον, τ] ΟΥ̓ ΓΥ- 
Ἰὴρ ὙΒΙΘΝ 18 πὰ δη ἃ προὸπ τηλὴ ὕγοια {ἢ [Ἀ]].---- 
Τμὸ ἔδοί ᾿ἰθ6} Ὁ 6 τοὶ] βυ θϑίδηί αἰ ον, Ὀαὶ νὰδέ 8 
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ετοδὶ, ἄθϑρ, σἶθὰ τηγβίοσυ οὗἨ Θοὰἂ 15 ἴῃ ἱξ, ἐμαὶ 
ἢ δἴομθ οῶἂπ 866. ΤΠὶ8 18 δίγοδαυν ἃ κἰπὰ οὗ 
δεοσγοὶ ἀγίης, θη γγ͵ὸ ἀδῖο ποί οΥ 6} σϑοΐοι ὈΡΟὴ 
οὐ οὐῃ τὶ κι θουϑηθ88 Ὀοΐοσο αἀοα, Ὀὰὺ οομάθμη 
ἦϊ 88 8 ΠῚ γ τας. (ΡΆ1]. ]. 8-10). Δοοοταϊημρν, 
ἐξ ἰδ ἃ βοτὶ οὐ ἁγίηρς πιθῃ γὸ ΔΌΘΠ ΟΣ ΟὈΓΒΘΙΥΟ5 
πῃ σοῃιγδαϊοσιΐϊοη ἰο, δῃά Ὀογοηὰ Οὐν ΟὟ ἢ ΓΘΟΔΒΟΉ, 
βοί εν ἴο (16 ττὔϑθθ0η, δηὰ χοϑὲ ροῦ ἰδθ δβἰπρ]ο 
Ῥγοσαΐθ8 οἵ αἀοὐ, δηὰ ἐμαὶ, ἴοο, ΔΙ͂ΟΣ τγχὸΆ πᾶνε ὈΘΘῈ 
δοουδιοπιοὰ (0 Βίαπὰ ὉΡΟΩ ΟΣ ΟΥὟἑἙἹὩ αἱ 5. δηὰ 
ποσκδ. Αμπα ἐμοδο βοοσοὶ ογυοὶ  χίομβ οὗ πδίυγο, 
ἴὰ 15 Ῥγίἀβ δηὰ δβδ6]ἴ- θά 988, δὰ δϑοιΐϊης 
βαποϊ ἐν, τυδὶ ἴα κο ρἶδοθ ἀδἰϊν, γοα, τοοτηοηίδ- 
Υἶϊγ, ἴῃ 1.6 ὙΘΥΥ Ὀοϑὶ οὗ ΟὨγἰβιδηβ 10 ἐπ ν που]Ἱὰ 
ποί ὈΔΟΚ8)149. Υἴοα, ἴῃ δ}} ὈθΙἑονοΣΒ ὑ 6 6 18 ὯῸ 
ΒΌΤΕΣ πδίοριβσγα δραϊηϑὶ 8}} Κὶπάβ οὗ ὑσὶ ἀθ ν 1 ἢ 
ἸΩΔΥ͂ ΔΓΪβ6 ΘΒ ΒῚΪν ἴῃ ΘΟΠΠΘΟΙἾοα ὙΪῈΒ τηλ6} 51809, 
(8 ἐπ8 ἀδιν ἀγὶηρ ἰο 56}, δηὰ οὔϑ᾿ϑ ον Ὦ 
᾿ΐο. Βυϊ ἰγϑοοβ οὗ (8}}8 ἃΓ6 τοϑηϊοϑί, ΟὨΪΥ ἰπ [89 
οὐ] τοι οὗ. Οτυὰθ δὰ ἀπθγοϊκοη δρὶ στ (8 
ΚΏΟΥ 88 1116 οὗἁὨἁ {18 85 ἀο Ὠυροστίὶίοδβ, στμὸ μυὶ 
(πεῖν Ο τ δι ἱδη 1 Ὑ ἰὼ τοὶ ουϊνατὰ βονγ. ΝῸ 
988 σδϑ ΟΟΟΌΡΥ ΒΙΓΔδΒΕΙΓ ἴῃ (18 βᾶνθ ἢθ ἯὮΟ 18 
ἰταϊηδα ἰπ δσομῆϊοὺ ἀργσαϊηδί {8.6 τογϑίογίοβ οὗ ἰπὶ- 
4} ᾽ ἀἄοῃ ἴῃ μἰπ)86]7.---Ηθ ἢ ἀ068 ποί οὗ διἰ8 
ΟὟ ΒΟΟΟΡᾺ ἀΔΣΥ ἀἶθ μπΐο μ6 οὐά πάρ δηὰ ἢ18 
6Υ1] Ἰυϑὲ8, οοπβίγαϊ 8 αοἄ ἰο 1Δγ Βοϊ]ὰ οὐ Ηἷπη ν}1ἢ 
ῬΟΜΟΡ δηὰ δΒυμδὶθ πἷπι ; Ὀυχΐ 6 ψὯο ἩΠ|}1ΗΟῚΥ 
ΤΟΒΟΙ͂ΤΘΒ ἐοὸ ον Ομ γὶδὶ, δὰ σοῃἴδθβϑοθ εἶτα δ 0- 
ΒΟΒΕΥ ΒΘΙΟΣΘ θη, Μ]1} ποῦ Ἰος Ὀ6 Θσχογοϊβοα ψ ἢ 
ἰεἱδυϊαίἱοη8.---π ΒΌτη: ΕΥ̓ΟΣῪ πη ΠῚ} ἩΒΊΘΣ 
ἸΏΔ} 8.8 10 ἀο, ρίνοβ ἃ Ὀθ ἰονο σδυ86 Δ ΟΡΡ}ΟΣ- 
(1 ΣΟΥ τοΥ γης Βἷ8 οὐσῃ ᾿1ἴδ, δπὰ πδδιοπὶης 
ἴο ἃ Θοπηρ]οῖθ βορδχγαιϊΐοη ἤγομι {86 4186 ἐδίπρ οὗ 
118 τ ον ]α.,--- ον. 82. ΤῊΝ Ομ Υ δι δ᾽ 8 116- Ἡ8]}1ο, 
ΜΘ Ὦ σοπδὶδὶβ ἴῃ ἰμὸ οΘοπϑίδηϊ ΓΟ ΠΟ οΙ ἢ οὗ ὑ86 
ῬΌΓΚΒ οὗ ἀδγκηοδβ, ἰῃ ἰδ 6 τηογίϊβοαίίοι ΟΥ̓ ἰδ6 
68} δῃὰ δίῃ, ἰπ [στη ΐ πη ΔΎΔΥ ἔγουῦι {80 μού οδθ 
ὙᾺΥ5 οὗ ἐπἰ8 τοῦ], δπὰ ἰῃ {86 ἀθη}δ]ὶ οὔ 81} Ἰιι8.8, 
ἀοϑῖΓοΒ, δῃὰ υδηϊ(ῖοδ, 18 δ δδσπθδί ῬγΟρδσδίϊ ἢ 
ἴος ἰῈ9 τουυγγοοίΐοη. Ηρδποο ΟΜ γί δἰ δηβ ῬΓΘΙῸΡ 
189 Ονοββ οὗ Ομ εἰϑί, δηὰ 8}} 1:0 ββδιπιθ, δπὰ Ῥδῦ- 
δοσαίΐοι, δηὰ οοπίοπιρέ ἩΒΪΘΝ ΙΔΔΥῪ Ὀ0 ποδροὰ 
ὌΡΟΣ ἐμοπὶ ἀΔΙΥ ὈΥ (86 ΟὨΙΙάγοα οὗ πο] οἷ, ἰὸ 
81} (π6 ἰχοαΒΌΓΟΒ, 8πἃ ΒΟΠΟΥΒ, 8) ἃ ΘΗΪΟΥΙΩΘΏΙΒ, 
δηὰ ἔτ 8818 οὗ {μ}8 ῥγοϑϑῃὶ 116. Απᾶ {(ἢ}8 
μον οου]α ποὺ οοΥ δι ἸῪ 40, 17 ἰΠοΥ Ὀο]ἑονοα 'π ἢῸ 
Ταδυστοοίΐοη. 780 ᾿Ἰαβὺ γοΐαμο δηὰ οδοτοίοσι οὗ ἰἢ9 
Ὑτα ἰδ, ἰο ἐδ ῖκο τὺ 009 σδΔὴ γοῖ.---Βαὶ 15 ἰβογῸ 
80 0.6} ἀδροπαϊΐηρ ὉΡοη (Π6 τοϑυχτοοίΐοιυ ἢ Οου]ὰ 
ποί ὑμ6 Β΄ π|ρ1ὶ6 Ὠδρρίη 685 οὗ {16 ϑομὲ δ. ἀθδίἢ 
ΤΘΟΟΙΊΡΘΩΒΘ ΘΥΘΙῪ {δἰ ΝΟ. ΗονΥοῦ τυ 08 
οὗ δ) ουπηοπὶ 1ἴ ΙΩΔΥ δδγο, 86 ΒΟ] πιυϑὲ 8ι}}} 8]- 
ἜΔΥΒ ΓἾ58 δΒοΙΠ ΘΙ ΕἾ πρ, δ ἃ ᾿ὨΣΟῸρΡ 18 πδίυγαὶ 
ἱππατὰ Ἰοηρίπ, πλυδί ΘΘ ΒΟ ΘΒΒΙῪ ὑσρὸ Θοά ἰο 
Βοδίουγ ὌΡΟΣ ἰΐ ἀρδΐη 8 Βυ 18 0]0 Βοάγ.--- ον, 88. 
ΤΏΘΓΘ ΓΘ ΏΒῺΥ Βρὶ τὶ 8 Ἡ Π0 ΓΑΒ ΌσΙα ὑπ ΘΙΏΒΟΙΥ 68 
ἡπίο δ κα]5 οὗ ᾿ἴχῃιϊ, δὰ ρὸ δθουϊ ἴῃ ΒΉθορ᾽ Β ο]0- 
ἰὴ, ΌΥ ὙΒΌΤΩ ἸΩΔΏΥ ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΣΘ Ὀοϊοοϊοά ἰηΐο 
ἀδποΐῃρ; ΔΡοῦυ πα βοῖηθ ΑΔΥΟΏ᾿ Β 68]7 ἐμδὶ 88 θθθῃ 
Βοῖι ῦὕνΡ. ΒΒυϊ ἸΥ̓ΔΏΥ 0η6 ἰπηδρὶποδ ἐμαὶ μ6 18 {0}}γ 
οοπιροίοοίς ἰ0 {Κὸ οδτὸ οὗὨ ᾿ἱ 8617, ἢ 8 ΡΟΣ ΒΟῸΣ 
18 ΔἸ οσοίβον ἰοο σοηδάδηϊ, δηὰ τυ} } ὈῸ οοΥίαίη 
ποὲ ἴο Θβόδρθ ὉΠ δδτηοα.---Μδὴ 885 ἴῃ ΕἸΡΔεοΙ 
ΘΠΟΌΧὮ τ ΠΟ δβδῃουϊὰ ΠυσὉ]9 Εἶπα. Βαϊ ἱ Βο ᾿ἰῃ- 
δὶδίβ Οἢ) Βργϑδάϊηρ μ18 76 ΔΒΓ, 8186] ἰἰ 18 8}1 ΟΥ̓ΘΡ 
ὙΠῸῚῈ παι. ἼηῸ ὀχουβο; “1 ψὃδ8 χουης ἰδοη, 
ἄοοεβ ποὺ οχοποτδίο ἃ Ῥοσβοῃ.--οσ. 84. ΑὨ] 
μδδὲ ΒΒ ΤΩ 18 ἴθ γὸ ποῖ [Ὁ ἐμροσ ἢβ θη ἰπίο 
8 ἀδερ δ51.606ΡῈ Ηδποο ἰδ Ὠθϑοδδι ιν οὗὨ δοϊϊης 

66 ουὔὐ οὗ Ββυσἢ 8 ἴ001᾽8 ΒΙ66ρ! 
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ἔαδβι, Ὀδιΐπι68, ἰο Ῥμδὶ 18 παάδιηθείαὶ. Κα αἱ 
Οἰν, ον ν}}}- 

ἀπ ΡΥ ἀο68 τηΔὴ ἸΐπῸΡ ἴῃ [09 ΒΔΥΘῺ ΟὗὨ ΘΔΓΏΔΙ 86- 
ΟυΣΙΥ δηὰ ἐπαϊβοσοθοοὶ ΕΟ Βυ 6 ἢ Ρ]Δ668 οἵ 
Θ880 ἀοε8 Ηο ὑδο0 γγαῖκθ ἰῃ ἰδ6 τυϊἀδὶ οἵ ΗΪδ8 
Ομ Βυχωσηοῖ 8}} ἰο ΘΟ 6 ἴογι (0 δασηοϑί 18- 
ὈοΓ, δὰ ἐο δαυδποοιηθῃὶ ἴῃ ἰμοἷσ ΒΟΙΪΥῪ ςΔ]]ἰρ.---- 
ῬΘΟΡ]ο ἄθϑιι 1ΐ ἃ ἀἰβρβσϑοθ ἐξ Π6Υ δγὸ ἰο], “6 
Κηον ποὶ αοἀ,᾽ Ὀὰὺ Σὲ βου] ΟἹἹΥ ἤδη ἐμ οσα 
ἰἴηίο ἱππρσουομθηὶ.--- ΠΣ ΔΥῸ {ΝῸ Ββογίβ οὗ ἀϊ- 
Υἷπο Κπον)οάρο; (9 ΟὯΘ6 ἰβ δχίογῃδ), Ἰ᾿ἰΐοσαὶ, 
ἀοδά, δηὰ υπέρλυϊ{}}; ἐμθ οὐ ΒοΣ 18 ἰὨ ΘΓ ΠΑ], βρὶ τὶ- 
(υ4], τὶ, δα ἃ ἔγυϊ τ}. 716 ἔΌΤΤοοΣ ἰδ χγουπαοά 
ΒΙΤΩΡΙΥ ἰὰ Ὡδίυταὶ πον ]οᾶρο, ἱπ ἸΘΑΣ ΙΖ, ΟΥ 
Ββρϑοδκίηρ οὗ Οοὐἷ, Δ8. θη ΟὯ6 οϑὴ 186 ἰπ6 1Δῃ- 
ἔυδλρο οὗ βουγιρίυχο, ΟΣ τοροδὶ ἐλ δραΐῃ ἰ0 οἰ οσβ 
που ΟΧΡΟΡΙΕποῖς ἰ1ϊ8 Ῥονογ. Βυὶ ἱ ἐμαὶ 
Ὑ}}} 10} ΒᾺ8. ὈΘ6 ἢ ΘΧ  Σ Δ} ΔΡΡΥΘΒΟπ ἀ6ᾳ ἰδ δοδ]ο 
ὌΡΟΒ {πὸ οοπδοΐθῃμοθ ἱπγοῦρ ἴΠ6 ΠΟΥ Κρ ὶσὶς, δπὰ 
Ἰ 8}} (80 ἐδϑιϊπιομΐοβ οὗ αοα δννίκοῃ 'π ὁμ6 ἃ ΠΟῪ 
118, 80 ἐἰμαΐ Βο 18 δου. 8}}}γ οβαυρϑὰ δπὰ ἱτωργονοὰ 
{ΠΘΡΘΌΥ, (6 ἀοεβ αἀοἀ ΔΡΡΘΔΣ Ὀεΐοσο (8:6 ογ68 οὗ 
ἰδ9 οασί, δπὰ {110 ᾿ηδῃ ὈΘΟΟΙΩΘΒ ἱΠΎΔΙΑΪΥ 60Ὲ- 
υἱηοοά μῸΚ σἱσθίθουθ, ἔσθ, ροοᾶ, δηὰ ΒΟΥ Ηθ 
ἷδ; ἰμθὴ δῖὸ ἐμ ογοθ οὗ ἰμ9 υπάογδίδηϊης 
Ὑ 6] ορομϑὰ ἰ0 860 ὙμΒδί δηὰ πον το αοα 
ἄοοα ἴοσ πἷτη, δὰ Ἡμδὶ 6 8. Ὀουπα ἰὸ ἀο ἴῃ ΤΘ- 
ἰυγη---ν δαὶ αο0α 8.48 ῥχοχαβοά, δ ἃ τ μα το δ Υ9 
ἴὸ Ἔχροϑοὶ οἵ Ηΐτ. 

ΕΊΕΟΕΒ :-ῆῦἷχεν. 808. Ιπ Δ]} ἰῃ6 ἸΟΥ σοῦ ὉΥ͂ 
δοατηυ πίοι ἢ ΟἸΣἶδί, ἴΠ6γὸ 18 ἀαἰὶν οργροτγίυ- 
ΙΓ ἴοὸ ΌΘΑΡ ρου ἱπ {86 Ὀοὰγ ἰπ6 ἀγίηρ οὗ (ἢ 
Ιοτὰ Φοδυβ. Νοὸν ἢ, ΠῚ 4}}1 (818, 1 οου]ὰ ποῖ 
δὲ ΣΩΥ͂ ΠΟΡΘ ὕροῖ {ἐμ ᾿ἰνίηρ αοα νῆο Γα865 (16 
ἀρθβὰ ; ἢ 1 οου]ὰ ποὶ γοχδσὰ 411 (86 βίο ρ8 1 (2 Κ9 
πη ἐδ6 δοτηιυπίου οὗ Ηἰΐδ βυ δου 585 δηὰ ᾿π {86 
19 688 οἵὗἩ ΗΒ ἀοδίδ 88 νν 6]}-τὩθδβυσοα ΔΡΡΓΟΔΟΙ6Β 
ἴο ἐδο χτοϑυγγοοίΐου οὗ ἔμ ἀσδὰ : 1 4}} τ} 8. 18 
ΟὨΪΥ [ὋΣ (δ6 τηδἱίθμθῃοο ΟὗὁὨ ΠῚ ΟὟ ΟΡ πίοη, 
Δηἃ ΟὨΪΥ ὙΠ} ΥΘίοσομοθ 0 {8 18. Βοτὶ 1116, ᾿ δὲ 
ΔΥΔΙ ΘΙ ἢ 0 ἔοῦ θϑ ΤῸ ΒΌΡΡοδβο {πὶ ὈΪν]ὴΘ 
Ὀ᾽ Ββθάῃϑθβ δηά 8180 ἐμὸ βυ ον ρβ οπαἀυτεὰ ᾿ὰ 
ΘΙ ΑΙ οὗὨ σι οουδηοβθ βου] ὰ αν}} ποι Εἱῃκ,, 18 
8 ἰβουσις τ δῖ ο ἢ ἀοδίοΟΥ 5 8}} σε]! ίοη δμὰ βυὩ- 
ἄθγβ '89 οοῃπροίΐου Ὀοίμνοοη αοἀ δὰ δ. [1 
ν6 Βοϊ]ά ποὶ ἰο ἐδὸ πογὰ οὗ ῥτγοιηἶβο, δῃὰ (ὁ 189 
Βορο εδογάθρὰ ἱδμποσοῖῃ, γ͵ὸ βανθ ΠῸ οοχίδὶ ΠΥ 
ἴῸΓ οἰ σε ἶ γ, πὰ ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΓΥ ΠΟ ἈΒΒΌΓΒΠΟΘ (Πδὶ 
6 8}}8}} ποί 5.140 ἱπίο {86 οἷα ΓΌΓΣΙΩΒ οὗ ΕΡΘΘΟΒ, 
ὙὙΒΘΥΘΙῺ οΥ ΥΥ Βἰ Ως ΣΌΣ (0 (86 ΘὨΪΟΥΤηοπὶ οὗἉ (ἢ 18 
1176, θὰ πθογο ἀδαῖῃ, δα 18 δβίϊῃρ ὅσο ἔγὶ τ ο]- 
ΟὈΒΙΥ ἀοηΐοὰ, δηὰ 8}} (6 νοὶ {58 ἩΒΙΘΒ 
Το] ον (πόγουροῦ, ἰοχοί ποῦ Ἡἱ 8} 8}} ΟἿ τ ΒΔ ἢ 
ΒΟΡΘ, 8. ἰῃχυδὶ ουἱ οἵ κἰχδῖ, δῃὰ δὶϊ Ἂχ]ιοτίδ- 
ἰἴοῃ ἰο ἀἰ]ἔΐζομοθ ἴῃ βαϊνδίϊο Ψ}}} Ὀ6 πεολτὰ 50 
ΤΠΟΧῸ.--δο. τ 10 ἀόϑοσυοθ [0 ὉὈ6. οΔ]] οὰ ργορὰ 
ΤῊ ΟΓ 8, δθα βουπα Κπον]οᾶρο, πὰ οοτχοοὶ ἰδϑἴθ0, 
Βῃου]ἃ αἷτῃ δὶ τ δδὺ 18. ἀΒΘΘῺ δηα δἴθσ 8), ἃ Ὀθ 
δυβίδὶ ποά δηὰ 9 Κορί ἴῃ οχϑσοΐβθ ὈΥ ἃ δρι σὴ οὗ 
αὶ} ἢ} δηὰ βοϊἀθηΐθ]. Βα μον 70}1 ὑπὸ νου] ἰδ 
οὗ δυσὶ ἰά19 (Δ }κ Ὑ ΒΙΘΝ ἐΌΓΙΒ Ὁ8 ΔΎΨΔΥ ἴχοτῃ (8, 
δηα ΤΑ ἶΚ6 5 ὉΒ ὑποοσίδ᾽ ἢ Πα ογοὰυ]οῦβ, 88 ἢ ΟΥΟΤ-. 
ΘΟΠ196 ὈΥ͂ ΒΟΙΏΘΤΗΔρΙΟ ΡΟ ΐοῃ. ΣΤΟΥΣ, ΒΌπι ΕΣ πὰ 
ἱπ  ογομοθ ἰονδρὰβ (οα δᾶ δΐ8 σουῃδεῖ, δὰ ἴῃ 
ΟΌβοσυϑῃσο οὗ ΗΒ ὙΔΥ8, 8Γ6 (Π 6 680.86 ΟΥ̓ ΣΩ16} 510. 
ἨΈΥΒΧΕΒ: --- ον, 804. ἩΠΙΒουΐ ἴδ ἴ 8 

ζαίυγτο 1178, ἸΩΘΔΗΥ͂ δοίβ οὗ 0 ΟἸσμιΐδη Ἰ1ἴο, 
ΣΙΒΏΥ͂ ΒΟΥ 668 ΠΩ Βασξαγᾶβ, σου Ὅ6 700]188 
854 Ῥθχροβοϊοδβ. ΤΆ ἷδ αὶ ἢ δηὰ βίϑακδὶ υἱσίι 8 
ΔΓΘ ἰπϑορδυβῦ]6. ἮἩ μουὶ {18 218}. ἐμδὶ υἱτίαθ 



884 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΕΒΙΝΤΉΗΉΙΑΝΗ.. 

ψὮ1οἢ Ἰοοΐζα ποὺ ἴο ἰδ6 ὨΠΕ5ΘΟΗ, ουϊὰ ὯὈθΘ 8. γαΐῃ 
ὄνον. δἰγαϊ πίη απ ἔδληδίϊοϊδαι; δὰ ἃ ῥγυάθηὶ 
οηὐογποηί οὗὨ ᾿ἰἔδ πουἹὰ Ὀ6 ὑδο υΐχοθὶ τϊβάοιι. 
ψοεν. 84. Βοθγίοίγ, 18 {86 Οἰθαν δοῃβοϊ ου Βη 688 οὗὨ 
αοὰ δηὰ Ηΐ νῖ]]. Α οοτῆοοῖ βοϊ - Κηον]οᾶρο 
Ἰοδὰς ἰο 8 σογγοοὺῦ ζαϊ. Ὁπο]οΥ σοπι68 (ὙΌΣ 
τποτουσὰ δο  -ἰ φηόογϑηοσθ, αἰδαίρδιϊΐοηῃ δὰ ὑῆτγο- 
βίγαϊποὰ ἔγίυ γ. 

Ἵ.Ε. ΒΕΒΒΕΒ:--- ον. 88, ΤΥ ἰγδαϊίοσα ἰὸ αἀοἂ 
πὰ τολαῦ ΘΙ ΡΟΓΒ ἴὰ ΟΡ οὐ Ἰυβίθ, ἰμῃθ ἴθ ἰΐ 
8 Ομνὶϑιϊδη ἀαὶγ ἰο δνοὶϊὰ 4}} ποϑά]θ88 1 ΘΤΟΟΌΥΒΟ 
σἰτὰ (ποτα, απ ποί Δ] ΟὟ ουτβοῖνοα ἰ0 ρΡΌγΟὮ 850 
ἐποὶν ναΐη σψορὰβ ἴἤου {86 βακὸ οὗ βοίϊϊηρ ἴον ἢ 
οὖν οὐ ἰιαϊοζῃ ποῖ Δ 08. ἴῃ 8 ΒΟΘΙΙΪΥ σαν 
(Εριι. νυ. 6, 7.).- --τγεγον. 84 Το ροΐϑοῃ οὗ 5]} 
Θγγοποοιβ ἀοοί νη 89 ἰοχί σαί : δηὰ ἰὴ ᾿ππ  δΐης 
ἧς, γὸ δου ουγβοῖνοβ ἰο Ὀ6 ἱπιοχίοαϊοά. ἘΜ 61] 
ἕον αἱ, 1 τὋὸ ῬΡΓΟΡΟΥΪΥ σα κοὸ πῆθη {Π6 γνοΐσα οὗ 
ἐγαςῃ δγόυβοβ 08, ἰῃ γον ἰμδὲ )71ὸ ΤΩΔῪ Βρὺ9 οι 
{6 Ροΐϑοῃ οὗ βίη, ὁγ9 ψὸ αἷθ ἐμβογοὶῃ !---ς 60 18 
ποὺ ἰ!6 αοἀ οὗ (9 ἀοδὰ Ὀυΐ οὗἁ ὑπο Ἰ᾿ἰνίηρσ 
(Μαῖι, χχὶϊ. 82). Ἡοποθ, 6 σιὸ ἀθηΐθθ (δε 
τΤοϑυττγοοιίοη οὗ ὑμ6 ἀοδαὰ Κηονβ ποί ἐπο γα αοα. 

[ΒΟΒΈΚΤΒΟΝ :---ῖον. 82. “ΗΝ ἸΩΔῺΥ οὗ ἐδ6 
τη τα οὗ 19 Βυχηδὴ τδοθ σψουϊὰ ἀ0 τἱχῆὶ Τὸν 
ἐμι6 δαζα οὔ νἱαιιῦ, ἸΓἸΒΘΥ ὙΟΓ6 ΟὨΪΥ ἴἰο ᾿ῖνο ΔΕ 
γοδῦβ δηὰ (ἤθη ἀἷο ΓὉΓ οΥοῦ τηοσο ῖ ἋὋΟ ἰο {6 
Βα 5.151, δπὰ ἐ6}} ἢ ἰπλ ἐΒα ἃ ὩΟΌΪΟΣ 1}ὁ 8 ὈδιτοΥ 
ἐπ δὴ ἃ ΌὉ,α860 Οη9, ΟΥ̓́Θ [0 ἐδαὶ ἔπη0, δηά 6 τ}]}] 
θοῦ: “1 |ἴκὸ ρίοδαϑδιισο Ὀοίΐον ὑπδὴ υἱγίυ ; 
γοι σὴ ἀο 48 γοὰ Ῥ,6880: [ἴὉΓ Τὴηθ, 1 Μ1}} ΘΕΪΟΥ 
ΤΑΥ͂ ἰἶἰπ|ὸ. [ 18 ἃ τηδίίον οὗ ἰδοῖθυ ΒῪ ἱἰδκὶπρ 
ΑΥΔΥ ΠΙ͂ ΠΟΡΟ οὗ 4 τοϑυσγθοίϊοηῃ γοὰ ἤδΥα 
ἁνατίοα χοοὰ δῃάὰ 6Υ1]}, απὰ βιογίθποα ἐμοῖὶν οου- 
ΒοαΊΘη668. [ΙΓ 1 δπὶ ΟΠΪΥ͂ ἴο ΠἸΥ͂Θ Βἰ ΧΙΥ ΟΥ̓ Βουθηΐ 
ΥΘΆΓΒ, ἱπΠ60Γ0 18. Ὧ0 οἴδυῦπδὶ τἱριὶ ΟΥ σοῖς. ΒΥ 
ἀοϑίγογίης ἰ6 ἱπουρμὶ οὗἁ ᾿Πππιορίδ! ν, 6 δ τα 
Ἰοὺ ἴ6 βδοῆβδο οὕὔτδο ἱπδηίίυαο οὗ οΥἱ], δὰ {6 
οἴδτηαὶ ηδίυτο οὗ χοοά.᾽ Βοβί ἀ68, τὶ ἢ ΟΡ ΠΟΡΘΒ οὗ 
ἱπιπιοτί!γ ρσοπθ, {86 γψα]αδ οὗ Βυτδη ΕΥ̓͂ 668868 
δηά γῬοορὶθ Ὀοοοπιθ ποὺ σοῦ ᾿ἰνίηρς ἴογρ. Ἧ76 
ὈδΥθ ποὶ ζοΐ 3. πιοίϊγθ βίγου που ἴο ΚΘΘΟΡ υ8 

ἈΠΘΟΥΥ οὗ πὸ [ἴθ (ὁ οὐ 86 8 ἄγϑϑιι, γεί ἰδ 
ΒΕΓ (6 γῥ᾽θαβγε οὗἩ ἀοΐϊπρ τἱῦ 18. βυ),πῈῦ 
π8η δύ οἴ Βο! [-ἱπάυϊροηοο, δὰ Β6 τν}}] δηβπερ: 
εΥο8, Ὀαΐ ΤΑΥ͂ ΔρΡροίίϊί6 8 ΔἃΓΘ βίσοῃηρ ; {μι βί γι 18 
ΜΠ Ὀ6 Ῥαϊπίυϊ, δῃὰ δὲ Ἰαϑί, ΟἿ 8. Υ6Ὴ Ὑδλῖ3 
ψἾ]}] Ὀς Ἰοῖϊ, Τὰ ΥὙἹΟΙΟΣΥ 18 υποοτίαῖπ, {}|6 ῥτεθ- 
οπί οηὐογπιθηὺ 15 ΒΌΓΟ, ΨὮῪ δουϊά [ χείγδὶη ἢ 
Ὧο γου ἐδὶηκ γοὰ δδὴ δγσγοβὲ {ἰμδϑιϑι΄ τὶν 8010 
ἤηο βοῃἰ ηθηὶ δρουῦΐ ποῦΪο᾽ δῃὰ Ὀδβοὺ δείηξ. 
Νο, {Π6 ᾿πδίϊποὶβ οὐὗὁὨ ἐδ9 δηΐϊτηδὶ τ }]}] 6 τηοτο ἴδλα 
ἃ Τηδί οὗ [0Ὁ 4}1 {86 ἰΥδηβοθπάθηίδ) γοδδοπίηρ οἱ 
18} ΡΒ ΠΟΒΟΡ ΟΡ ̓᾽ (Δ τον δἰϑα). 

ΗΟΡΟΕ :-- εν. 88. “10 18 ΟὨἿῪ τ ΘῺ πηδἢ 88- 
βοοίδίο τὶ (Π6 τὶιοκοὰ σῖῖὰ ἢ ἀσβῖγα δηὰ ρυν 
ῬΟΒΘ οὗ ἀοΐης ἰδμοπὶ σοοὰ, (Παὶ Π6Υ σδὴ σεὶγ οἢ 
186 ρῥγοἰίθοϊΐοη οὗ ΘΟοα ἰο Ῥγοβοῦνο ἱδμοπὶ ἤτοι 
οοπίδιῃίηδίλοη.᾽" 

[δεγπιοπϑ.---ὅ. ΟὟΕΚΕ: --- ον. 81. 7Τλε Οἷνὶε 
{48 τοογτὰξ οΥ ἀνίησ ααἰίν. Τ8 ἰο Ὧ6 ἄἀοπ 
οΒΘΟΡΆ ΠΥ, σοι ΟΥ̓ ΘΌΪΥ, δηὰ ὑσὶ απ ΡΒ ΠΥ ἰη (ἢ 
Ιοτά. Το (8 ἔῆτοθ ἐΐρβ σοαυϊδίϊα: 1. ἴδ 
οοηβίδηϊ Θχογοΐδβο οὗ ἔαδϊ ἢ δα ἴο {86 τοδὶ σηδίοη 
οὗ ἃ ἀοραγίϊηρ 800} υηΐο ὑπο μδηὰ δηα βουθγεὶκα 
Ὑ} οὗ θαοάὰ. 2. Α χοδάϊΐηθϑβ δῃὰ υ]]}}η Π688 ἴ0 
Ῥατὶ πῖθν (Πἷ8 ὈΟὰΥ οὐ {ἰδ6 στοιπάβ: α, Τϊμε 
ἴο ἀοραγὺ δ ἰο Ὀ6 νι ΟὨγτῖδὶ; ὁ, Τα ἐπὸ ὈΟᾺΥ ἰθ 
ἀοδὰ Ὀδθσδῦβο οὗ βὶῃ. 8. Οομπβίβηϊ πϑισδιὶ- 
Ὠ658 δρβδὶηβί Ὀοΐηρ Βυγρτδοα ὈῪ ἀθαῖῃ. Ἀ. λιιν: 
--νονῦ. 88. Δαίωγε απαὰ ἀαπσέν ὁ.) εὐἱξ δονενειηοα- 
ἰοπβ. 1. ΙΔ ἰμ 686 σου πηἰσδίϊοη8 8ΓΘ: ἃ, 
ΒΌΘΝ 88 ἰθηα ἰο ΒοηΒι18}}26 ἰδ0 πϊηὰ : ὅ, δ} κ8 
αὐνο νῦν ΔῈ Κ 8 οὶ! σίουβ αρὶ τὶ ; ο, βυοῖι 88 δϑοππὶ 
ἴῃ βκορίϊςδὶ οὈ͵θοίΐοηβ ἰο ΟἈ τ δι ἰδ ; ὦ, παρὰ 
88 δῖὸ []] οὗἩ μαίγοὰ ἴο ΟὨΥἰδβιϊδηῖν ; 4, ΒΌΘΒ ε3 
86 Ἰοοβο υἱἶ τοϑρϑοῖϑ ἰο Φυπάδιηδηίαὶ πιογεὶ 
Ῥυϊμορο8. 2. ΤῊΘ ΨΦ64Υ ἰπ ὙΠ ΟΣ (ΠΥ σογγιρὶ 
τπχουχὰ (86 παι γΑ] βυσορὶ Ὀ}|11168 οὐὗἁἨ (ἢ απιλα 
τοὶπὰ. 8. Τηθ προοὰ οὗ ("6 νδγηΐπρ, “ὃς ποὶ 
ἀφαοϊνοα᾽᾽᾽ : α΄, ὈΥ͂ (0 δαἀἀυοσίτοη οὗ ἴδ͵86 ΡΓῈ- 
οοαρηΐϊδ: ὅ, ΌΥ γΟΌΡ ῥϑϑὶ οχρογίθῃοο: ὦ, ὉΥ͂ ΠΥ 
δορί δοϑηῦ σοΐίθσθηοθ (0 Ὑοὺν δρὸ δηὰ αδἰ(ιδίη- 
τιΘὨ8 ἴῃ ὈἶσΘίΥ ; αὍ, ΌΥ ΘΩΥ͂ Βυρροδβοὰ βίσγοηχκιν οἱ 

ἔτοιηυ βίῃ. ΤῸ]]] ἐμ βοιδβυδ) ἰδὲ ἐδπδὶ, ἐπουσὰ (μ 6 | τϑϑοϊυὐ οι]. 

Ο᾽ Δοβιίαίίοη, ὁ ἰλε ἀδπίαϊ φῦ λό τέδιγγοοίίοη, ὁ (δὲ ἀδαα, ἐπ τεΐογοπδε 10 ἐξ πιοάε; απα ἐλ οοπειϊἑωϊίον οὗ 
ἐλ6 τεδιτγτεοίίοη δούνψ. 

ΟΒΆρτεΒ ΧΥ] 85δ-80. 

8ὅ Βαὺ βόπιθ γαπ ὙΠ βαυ, ΗΟΥ διὸ (6 ἀθαὰ ταϊϑοὰ ἀρ δηὰ ψῖ τ μδῦ [πὰ οὗ, ποίώ] 
86 μοὰγ ἀο {δθγ οοπιοῦ 74ον [οπι. Τμοι] ἴοο],} ἐπᾶῦ πίοι ὑπο βονγοδὺ 18 πού αυϊοῖ- 
87 οποά, ὀχοθρὺ ἰδ ἀΐϊθ : Απά ἐμδὺῦ σοι (πο βονοδί, ἰμοῦσ βουγοοῦ ποὺ (μαὺ ὈΟΑΥ͂ {δδὲ 

Β[.411 Ὀ6, Ὀαὺ Ὀθτο ρταΐῃ, Ὁ τὺ οἤδποθ οὗ Ὑδοδΐ, οὐ οὗ βοιθ οἵβοὺ σγαΐῃ [ οὗὨ Β01}6 
88 οὗ (86 οἵδιοῦ ρταίπβ, τίνος τῶν λοιπῶν]: Βαΐ αοά ρίνοί! ἰξ ἃ Ὀοὰγ 88 1ῦ μαὶδι ρἰοαδβοὰ 
89 δῖα [86 π|]16α, ἡϑέλησεν,, ἀπά ἴ0 ΘΥΘΡΥ 5664 δ οσση Ὀοάγ. ΑἹ] β68Ἀ ἐξ ποῦ {ἢ Βδπιθ 

β68}: δυὺ ἐδόγα ἐθ ὁπ ζύπα ὁ} θ68} [οην. κἰπὰ οἱ 868}}]" οὐὗὁἨ πιϑῃ, δῃοίθον βεβὰ οὗ 
Ῥοαδβίβ, δηοίμοσ οὗἉ ββῃοβ᾽ [δῃοῖμοσ βθβὰ οὐ δἰγάβ], απ διοίμοσ οὐ ὑἱγάβ [{8}168]}. 



ΟὍΒΑΡ. ΧΥ͂, 86ὅ-δ0. 885 

40 Τῇ΄ετγο αγὰ αἾβο δοἹϑβίϊαὶ Ὀοάϊοα, δηὰ Ὀοάϊ68 ὑθγγοδύσίαὶ : Ὀαῦ [Πι6 ρίοῦυ οὗ {86 οϑ]θβεϊ] ἐᾷ 
41 οὔθ, πὰ ἐδ οἷογψ οἷἁ ὑδι6 ὑδγγθβϑίγίαὶ ἐδ δηοίμβου. 7΄εγε ἐδ ὁῃ6 βΊΟΥΥ οὗ {86 Βαη, δὰ 
43 ἈΠΟΙΠΘΥ ΘἸΟΓΥ οὗ ὑΠ6 τηοοῃ, πὰ δηοῦπον οἸΟΥΥ οὗ [6 ΒίδΔΥΒ; [ὉΓ ὁπ6 βίδ ἀἰ σοὶ ἢ ἔγοια 
43. αἀποίλεν βίλτ ἴῃ ΡΊΟΥΥ. ὅ0 ͵80 ἴδ {Π6 γθβαστθοιίοι οὗ {πῃ ἀθαὰ. Τὺ ἰβ δοττῃ ἴῃ οογγαρίϊου, 

10 15. ΓαΪδΒ6α ἢ ἸΟΟΓΓᾺΡΟΪΟη : [Γὺ 18 ΒΟΤΏ 1ῃ ἀἰΒΒΟΏΟΣ, ἰὺ 18 Τα]θθα ἱῃ ΡΊΟΥΥ : 10 18 Βοη ἴῃ 
ΘΔ ΚΠ6ΒΆ, 1ῦ 18 ΓΪΒΘα 1 ῬΟΎΘΙ : [0 18 ΒΟΉ ἃ ΠΔύΌΓΑΙ [Δ Δηΐ τη], φυχιχόν] ὈΟάΥ, 10 18 ταϊβοά 

41 ἃ βρι γϊπα] ρον. ΤΉΘΓΘ 186 ἃ παύαγαὶ θοάγ, δηὰ ὑμ 6 γθ 18 [17 ὑΠ6Γ6 1Β δὴ δἰ δὶ θοάγ, {6.6 
40 18. 8180] ἃ Βρ: γα] θοᾶγ. Απά 80 ἰῦ 18 ψτιύϊοη, ΤῊ γί ηδῃῦ Α ἄδτη γγβ ϑδᾶδ [ὈθοδιΩΘ, 

ἐγένετο εἰς ἃ Ἰἰνίηρ, 808] ; 086 Ἰαϑῦ Αἀδπι τσα8 πιααε [ὁηϊ. τραϑ πιαι16] ἃ ἀπἱοΚοηηρ; Βρί τς. 
46 Ηοπροϊετπαύισας ποι ὅτβυ τ Β] ἢ 18 βρί τί ρα, δαὐ ὑμαῦ τ 0 ἢ 18 πδύιΓΑ] [δ ΐτη8}]; ἀπ ἃ αἴιοτ- 
41 σνατὰ {μπδὺ πὩ]οἢ 18 ερ᾿ πα]. ΤῊΘ βγβύ τηδῃ ἐξ [1718] οὗἁ [86 Θαυίμ, ΘαΥΒΥ : (86 Βοοοπὰ 
48 τοδη ἦβ ὑπὸ [μοταδ [οηι. {86 [μογἀ75 ἴτοτη ἤθάνθη. ἈΔ.8 ἐδ [188] (ἢ): ΘΑΥΟΒΥ, Βα ἢ αγὸ ὑθδΥ.. 
49. 4130 {ππαὖ Δ γ6 ΘΑΤΙΒΥ : δῃὰ 88 ἐς [ἢ 6 ἤΘΔΥΘΏΪΥ, ΒΌΘΝ αγὸ {ΠΟΥ ΑΪ80 ὑπαὺ ἃγα Ἀθδυθηγ. Απὰ 

88 6 ἢδύθ ὈΟΓΠΘ [ὙΟΥΘ. ἐφορέςαμεν] 186 ᾿πιαρθ οὗ {Π6 θαγίμγ, γὸ 8[}8}} 4180 Ῥθὰγ [τὸ ψ|}]} 
ὅθ πϑᾶγ, φορέσομεν, οτ, ἰοῦ ὯΒ8 ΘΓ, φορέσωμεν] [0 ἱπιαρθ οἵ {86 Ββθᾶνθηϊγ. ΝΟΥ {8|8 

ΒΑΥ͂, Ὀγούϊ τοι, ὑμδὺ Ποθἢ δηὰ Ὀ]οοά οδηποὺ 1 μογΙδ (86 ἰηράοιῃ οὗ αοἀ, ποὶῦμον ἀοίἢ 
ΘΟΥΓ ρΡΌοη ΔΒ ΘΓ} οΘοττυρίϊοη. 

ἘΨοΥ. 86.---ΤῊο “ες, μ65 ἄφρον ᾿πίορά οΥ̓ ἄφρων. ΤΕ [8 ΒΠΟΥΤΘΟΥΟΥ ΤΟΘΌΪΥ διιοδίϑα, διὰ ἴβ ἃ οοστϑοίίοῃ. [716 τῇοτο ἰηἴγθ- 
φύφηξ ποπιϊμδιίνο ὙᾺ0 τπογο ᾿ἰκοῖν ἴο Ὀ6 δα] ἐογθά, δα ἴῃ βϑύθγηὶ ἱπυϊδησθοα ὃ δα Ὀθθῃ, ἰηϊο [8ὸ νοσϑίϊνο. 1118 ὨΟΎΘΥΟΓ 
Ἰοαπὰ ἴπ Α. Β. Ὁ. Ε΄. Ε. α-. δίπαϊ [. δῃηιὰ ϑοῖηθ ουγβίνϑθ, Μν 8116 ::|ὁὸ γοοδίίγο ἰδ βίνϑθῃ ΟἿΪΥῪ ἰπ Εἰ. ἴω.) ΠΙΔῺΥ Οουγεῖνοα, Οτὶᾳ., 
Κρίρ., δηὰ βοι)θ οἰ θτβ.--Ο, Ρ. 7.1. 

3 γον. 39.--Τ}ο σάρξ ν᾽} οὶ Βοῖηο [2 2ε6. εἴ αἴ. αν μαὶ Ὀεΐοτο ἀνθρώπων [5 ᾿πγονσιι ουἱ [Ὁγ Δἰαίίδ., Σαοϊπαπη, Τίϑοδεη- 
ον, Αἰϊονά, πιὰ Βίοοσι βεία), οὐ 1η8 δι βοῦν οἵ {Π9 Ὀθοὲ ΜΒ. (Α. Β. Ὁ. Ε. Ε. α. Κα. 1.. Βίπαι., 60 ουγείνοδ, ϑγγ. (1Δ 67) 
Οορῖ., ΑΔἰΠ., ατοοῖκ κπὰ 1,δείη αι Πθγθ, δπὰ ἱπάθϑὰ ἰ8 δυδίαἰ ποὰ ὉΥ ΝοΪπιροσίδηϊ Μ8.}. ΤὮ6 βαπιο νογὰ Ὀοίοτο πτηνῶν ἰΒ Ὀοῖ- 
ἴος συδίαἰ ποῦ [Β. Ὁ. Ε΄. Ε. αἰ. Βίπαϊξ,, σ0ΥΟΓᾺ] σομίοθ οἵ [86 ὕ81ς., Οορῖ., ἘΠΒΘΟΡΉΥ]., Τογῖ., ΑἸ γδῖ.}, ὑὰ ἐξ 16 χοῤοοῖοα ὈΥ Αἰεψε» 
88 ἃ ΤΟ 8 η|ς8] δὐα[ἰΐοη. 

δον, 89.-- Τὴ μοπὶ οι οὗ ἄλλη δὲ ἐχθνῶν Ὀοΐοτο ἄλλη δὲ σ. πτηνῶν ἰ6 ποῖ 80 υὸ0}} αἰέοαϊοα δὲ ἴΠ6 τούϑγεθ ογᾶάϑγ. [1| ἢδλδ 
ἴτ [ἰοοἹγ Ε. Ο. Κι. ἱ,., ἰδ Ιαυβογ ΠΌΡΟΣ οὗ εὐγεοΐνϑϑ. [6 Ἰαῖοσ Ξ'υγ,, Τποοῦΐξ., Οοουπ., νυ εραϊηδὲ ᾿ς Α. Β. Ὁ. Ε. δίμαιϊ : 
Θ συγαινρα, 8 [Δἰἱη ΜΙ55., (Π 0 Υυ]ς., Οορῖ., 8γτ., (Ρ6δ0}.), Οπγγβ., θ8πι., ΤΒΟΟΡΏΤΙ., Οτὶκ., Τεσι. ΤὨδ οΥάοσ οὗ ἐδ πογὰκ ἰὴ 
[84 τοῦθ 6 ΒΡΡΘΔΓΕ τη ἢ ἀοτδηροὰ πὶ ὨιΔὴΥ ΜΑ͂Β., Τ(Πουρἢ 16 ΚΘΏΘΓΑΙ Β6ΏΒ6 ἰδ ποῖ ἐπΟΓΘῸΥ δῇκεοϊοὰ.--Ο, Ρ ὙΥ.] 

4ΝοΥῦ. 41.--ἰΤΏὁ Ζοο, ἢδ8 ἔστιν σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν, Ὀπὶ ἃ Ὀοίίος αἰἰοδί θα τολάΐπα ἰδ ἐς ἔστιν σῶμ. 
ων ἔστιν καὶ πνευματικόν. [10 υπηοίθ}]8 Α. Β. Ὁ. Ὁ. ΚΕ. 6. Βίμαϊξ.. 9 συχείνοθ, 9 1ἴὰ]., Ὑυ]ς., Οὐρῖ., ΑΘ... ΑΥὐτα.. ἄγὸ αὶ 

ἣν ἴανοσ οὐ (6 Ἰαιίοσ γοδϊην, λοι ἰδ δορίοὰ Ὁγ Σαολππαπη, Τἰδελεπαον , Αἰμονὰ διὰ δίαπϊεν. Τὶ δὲ παΐῃγαϊ ἤΌΩηι 
86 οἰπουϊαγίν οὗ [Π6 ργοοοαϊηρμ βηᾶ 6 σοτηηδηοεϊηφηὶ οὗ [Π6 Βασςοοαϊηρ οἰαυδοθ 1Π8ὲ ἃ Γδηβοσί ον δι ιου ἃ οπιὶξ εἰ. 1ὲ 
πιθδὲ ΠΟΤΘΥΟΥ ὕὉθ σοῃορήίρα τΠδὲ τ᾿ ἸΠΟΥΏΔΙ αὐἱἰοησθ 16 δρεϊησὶ [ΟΠ Δ} 5 Χχεδαΐϊῃρ, ἴ0᾽ 85 Πεοίοδο δυὰ ΒΙοομιβοϊὰ το- 
πιστὰ {πὸ μοπὶἐπιοοϊ ἔμπὸ ὈΘΟΟΙΙ65. [6] Πὴ9 αηὰ Παγὴϊν Κὸ ῬδΌ]᾽ κα πσυδ] δὲγ]9θ. ΤῈθ τ Ὠο]6 βοπίθηςο ἰ8 οχῃἰτοα ἴῃ βουεσαὶ 
εαγείνου Βπὰ ΟἾγυθ., Ὀη1 ΜΟΥΘΓΣ ΔΟΟΟΌΠΙδ [0Γ [16 Ομ βοίου ὈΥ 1:9 Ὠοτηοοοίοϊθυίοῃ.--Ο, Ρ. 7.1. 

ΦΎΟΓ. 156.--᾿αὐτοτάϊης ἴο ἐπο Ὀοδέ ΜΆ. ἄνθρωπος 16 ἴο Ὀ6 τοϊαἰπιοᾶ. [118 οπιϊδοίου ἰὼ βοῖηθ [Β. ΕΚ. 8 ουτγδῖίνοα, Π͵ 4. 
Ιγϑὰ., ([μαϊ.} Τοσι., (οπιο)). ΤΔΔΥ ὍΘ οΧΡΙ δἰ πο ΟΥ̓ δὴ αἰϊοτηρὲ ἴο σοηίογιι ἴο [10 Ποῃέγδδῖρα ὁ ἔσχ. ᾿Αδὰμ. 

ΦΤον, 47.-- ὁ Πεο. Ὧδ5 ὁ κύριος ΑΙΟΥ ὁ δεύτ. ἄνθρ., υαἴ δοοογάΐϊπρ ἴο 1Π9 ᾿νοϑὶ Μ88. ἰζ Βῃουὴ θ6 {πἸγοπτπ οὔ 85 ἃ αἴοαβ, 
ὃ πδλα βυθροοίϊοα Ὀγ Οτί δηα ογαβοὰ Ὁν ζαολππαηη, Τιίεολεηάον δὰ Αἰΐονά, (οἰἹονίηκ Β. Ο. Ὁ. (1κπὶ Πα) Β.. Ε΄. Ο., 
ἰηξὶς., (196 Παηά), 17, ἴ89 14]... ΤΌΙΕ., Οορῖ., Αἴ... ΑΥ̓Πι., απὰ πιὴν τοῖς παπᾶ ΤΑ Ὑγίἴογη. 1 ἴπ6 ὈϊδΙομκηΘ δα πϑὲ 

πη Ματείϊοη 68 ργηἰθᾶ δὐμοης Οτροη 5 σοῦῖτα, δηά ἰη Τογίαϊ. δχδίπος ἐΐλὸ θασὴθ ἐμ ἰμβογέίου οἵ ὁ κύρ, [6 δβεγ ὑϑὰ ἴο [116 
δογοιίες. Οοπρ. Τίρολ. Ν. Ὁ. ΤῈ} οὐἱτ.--ΟἍἩ ΡΟ Ὺ 1. 

ἴον. 40.--- ΤῊ ουἱάομοθ ἴον φορέσωμεν ἱποίοηα οὗ φορέσομεν [5 δίγοη,, αὶ [ἢ 6 ποτὰ ἄοεοβ ηοΐ βϑοῖὴ δι} {86 ἴῃ ἐθ]9 Ῥ]δ.6, 
8. Ἐχοκοιῖὶςαῖ Νοῖοβ. πὴ ἀοσυπιοηίαγ δηῖθοιν ἐν ἴον ἢΠο δυ δ] ποίίνο (δὐοριοα Ὁ ζΖαολπιαπη δἰ Αὐαηΐον Βοο δ αὔθ δο- 
Ἰαῖοῖν ἀδοίεῖνο (Α. Ὁ. ἢ. Ἑ. Ρ. 6. ΚΕ! 1,. Βίπεϊ ϊ. αὔονο 20 συγαίνοθ, ἐδ 1ἰδ]., Υπ]ς., Οορὶ., Θοίμ., 51αν,, Τηροάς., Οτἰμκ, (ἀ9 
Ια Ἐπο)ὶ, Ογτ., Μδοαγ., ὕδοβ., Βαδ., ΝΜ Β., ΟἾγγθ., (ἢ οχροα.), Μαχ., Ἐρίρῃη., βϑουδἊαἴμδῃ., θαιηδδο., 1γϑη.. (Κα {{8}, Τοτγι,, 
ὄγρε., ΗΠΠδὺ., Φογοπθ). ΤῊ Ζἴε6. ΠΟΎΤΘΥΘΥ 88. ΤῸ 1ξ, ἐμὸ ἱπιρογίδηςϊ θα ΠΩ Υ ΟΥ̓ Β.. ἃ ΠΌΠΙΡΟΡ οἵ συ γϑίγοδ, πο ὅγγ,, (Ὀο ἢ), 
Ασαν., Αοτῖι., Ασα. Οτία.. (οἶον οάϊ οπ8) Ουτ.. (Εἴνρἢ. πὰ ποδῖ.), Τποοάξ., ΤΌΘΟΡἢΥ]., Οοοῦπι. Τμοθο ὑπὸ 1δ8ὲ οδροοίδ!}Υ 
"ποι είοη δηὶ σχρίαΐη ὈΟΪΉ τολίηαθ. (860 ποῖ ΣΟΠΊΑΓΚα ἰη Τἰβοβοπάοτε Ν. Ἐ.). Το βυϊποίτο σογδι ΠῚ ϑοπὶϑ υἴ6Π8- 
6. δδ δὴ οἰ ίοη! οχῃογίδιίος δὲ {π|8 ροΐπὶ του ΔΡΡΘΑΓ ΜΠΟΪῪ οὔ οἵ Ρὶδοθ, απὰ νὰ δἀορ θα ΟἿ]Υ ἰο ἀυοίὰ τωκ κίης (116 
δροσί!ο οοπίγ οὲ δὲ ἢ6 δὰ δα ὰ [ἢ γον. δ0.--Ο. Ρ. Ὑ.1. 

δοτ. δ0.---[Δ|ΟὨ πιῆ Τοδὰβ κληρονομήσει, Ὀπὲ ἰδ ἰ6. ποῖ δε: δἰλοίοΥΥ διζοοϊοά [0. (16δὲ παη 4) Ὦ. (1εὲ Ἠδηὰ) Ε. 6. Τία], 
Υακς. Οὐρὶ. ΚΣ το (Ρό608). ἀπὰ ἐμ9 ζει τε ογα. Μογοῦ [μΐπϊκο [ἴ 88 οοορδίοῃθα ὮΥ [{8 οἰπιίϊαν ἐν ἰῃ δου πὰ Ὑὶ τ κληρονομῆσαι, 

ἘΧΕῈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΊ, 

γεκα. 8δ-38, ΑΥΟΡ Βαυΐης οβἰ Ὁ] 1886 ἃ 8 6 Ὅδ6- 
Ἰ:οΥ ἐπ (6 γοδυσυθοίίου οὗ Π 9 ἀοδά, οἱ {6 στουηὰ 
οἵ Ομ σίβι᾽ 8 τοβαγγϑοίί οἢ---ὦ ἤλοὶ τ 6}1 δἰἱοδίοα δηὰ 
Ἰγίηρ αἱ ἐμοὸ Τουπάδίϊοη οὗ [89 Ὑ8ο]9 Οιγ ϑιϊδῃ 
βαϊνδαίϊ ου-- - πα, Ὀοδβίἀοθ, πανυϊῃρ Θχἰἰοὰ ἰδ9 
ὈπΙΘΩΔΌΪΘΠ 6588 οὗ ἴθ σοπίταϑί οἱ ΟὐοΥ στοιπάπ, 
Β6 ποχῖ Ῥγοθθθὰβ ὁ ϑησοιηΐοῦ ἰθο80 ΟὈ͵ οὐ 018 
ἩΔΙΟΒ τοϊαιοα, ΡΑΥΓΎ, ἰο (886 ῬΥΟΘΘ88 ᾿ἰ86]7, δηά, 
ῬΑΓΊγ, ἰο {πμ6 γϑβυὶῖ.--- Βα βοὴ ΟἿΘ Ὁν1]1 
ΒΆΥ,--- τ Βοτο ἱπίγοδυορδβ πἴΐ8β ὀρροῃϑηίβ Βρ681- 
ἵπῷ ἴῃ ἐπα σμδνδσίον οὗἩὨ ῬΘΥΓΒΟΏΒ ὙΠ0, ποὶ βϑι]8δρά 
ΜΠ {86 ἀγχιτηοηὶ ἰμοτίο, πον, [ὉΓΡ ἐμ γβί 
{ἴπι6, δομι6 ἰα τ ἢ (μον ΟὟ ΓΘΑΒΟΏΒ [ὉΓ ἀουδι- 
ἴῆρ. [ΤὨε80 ῬΘΥΒΟῚΒ δ8ΓΘ Ὠοΐ ἰο 6 σοπίουπάοὰ 
πὶῖἢ ΒΊΠΟΟΣΟ ἱπαυϊΐΓ ΓΒ; ΓΔΙΠΟΥ, (ΠΟΥ ὈΘΙΟΩς ἰο 
8) 6 6288 οὐ ΠΟ ΚΟΥΒ, δυο 88 Ῥαυὶϊ οποουπίογχοα 

δί Αἰπθῆβ. Αβ Οδνίη βῆγβ, “" ποι δὴηρ 'β ΤΏΡ δὶ 
γατΐίδησο τὶ ἢ} πυϊηδὴ σοάβοι ἰθδη {μὶ8 τί ϊο]ο οἵ 
αὶι ἢ; δηᾶ, βϑῃσθ, ἰμοσὸ ἰβ ΒΑΓΟΪΥ οὴ6 ἩΒΙΟΣ 
ῬΓΟΥΟΪΚΘΒ βιολ γἰάϊουϊθ πα 68}18 οὐἱέ 80 ΠΙΔΗΥ͂ 
6801]8].--Ἐξουν ἀσθ [186 ἀοθδᾶ χαϊδβϑᾶ ὑὕρ7 
δᾶ Ὁ Βα θΟοΩ͂Υ ἅο ΤΏΘΥ οοτ9 2---ΤῊ 9 
Ῥγοδοτὶ ἔθηβο8 ΔΡΘ ποῖ ἰ0 Ὀθ9 ΘΧΡ] αἰ θα δ βοι(ἱης 
ἔοτίΒ (80 ὕαΐυγο ἴπ ἰῃ0 ἴοστη οὗ ἰὴ ργϑδβοηὶ 
Ὀοοδυ8ο οὗ ἰἰ8 οογδἰ πίν, [ϑ 8 }]0}} ; Ὀυΐ 88 Ἔχδὶ- 
ὈΠπρς {89 6886 ΒΙΤΗΡΙΥ͂ 88 ἃ τηδῖ6 οὗ (πουρβί, 
“ρχονται---" (οι ἱπίο πιϑηϊοβίαἰϊοη. νο 
ἀἰαίϊποι οδ᾽]θοϊΐομβ δὺὸ ἰοσθ ἰηϊσοάυσοά, γεὶ 
βίδπάϊηκ ἰῃ ο1086 δοπηοοίΐοῃ, 88 8 Βθ6ῃ ἔσγοτῃ [ἢ 6 
οορυϊα δέ. [Τὸ ταὶ οτἱζίμαιϊοθ 'ἱῃὰ ἃ βθδθ οὗ 
86 ἐτηροββὶ ὉΠΠῚῚ᾿Κ07]Ε οὗ πὸ τοβυγσθοιίοη, δηὰ 80 88}18 
ἔον (ἢ “ον, δ8 ἃ ἀθιηοηδίγαίΐοη οὗὨ ὑηθ ροβϑβὶ-- 
ΠΕ οὗ ἰὑ; δηὰ {πὸ οὐβδὺ ϑθ}ῖκβ (ὁ ρυζ:]θ ὮΥ͂ 
δκίηρ (ον ἰμ8ὸ ἀρία}]8 οὔ πὸν οὐχδηϊζαιϊοη, 
Ὑ Βΐο, ΙΒ Θη σίτου, ἱξ ἸΙΟΡΟῸ5 ἰο ῥσοῦθ δρβυσᾷα, 



886 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΣ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. 

ΑἸ ονὰ γϑβοῖνοβ ἱμ6 ἔνο ἱπίο οὔθ, τοχδζγάϊηρ {89 
Βοοοηᾶὰ 8.5 ΟὨΪΥ δἰδίϊπρ Βρϑοΐ βοα}γ ψὙἱιδὶ ἰ8 1π- 
γοϊνϑαὰ Ἰ0Γ0 ΖΘΏΌΘΓΡΑΙΪΥ ἴῃ {6 τοὶ. Βαὶ σογίδι ΠΥ 
{16 πιοάδ οὗἨ (6 ΑΡοΒ[19᾽ 8 ΓΟΡΙΥ ἱπιρ]10 5 ὑνοὸ αἀἷ6- 
εἰποὶ ροϊαὶβ 6γ6]. πὸ ϑηδιγογδ ἰο Ὀοίμ {8.680 
αᾳυρϑίϊζοηϑ ΠΟῊ ΤΟ]]ΟΥ͂, ΒΟ 88 (0 ἰἰ]υδίγαιοα, 8γϑί, 
ἐδ Ῥγοσθββ οὗ ἴΠ9 γτοδυγγθοίΐοη ΟΥ̓ Δ ΔΙορὶο8 
ἄγανα ἔγουι νοροίδὈὶο ᾿ἰἴο, δηὰ, ποχὶ, (9 μϑουῦ- 
Ἰἰαυὶγ οὗ (89 τοϑυγγοοίΐοη ὈΟΑΥ͂ ἰπ 18 αἰδίϊποιϊοι 
ἤγοιι 89 ργοδοῃῦ, ραγιγ, βουὴ δηδιοςὶθβ ἰδ θη 
ἤγοτα 6 Β6Υ γ8] ΒΡῃοτθ8 οὗ ογσοϑίίου, δὰ, Ῥδγι]γ, 
ἔγοιῃ ἰδ ἀἰδογθηοο Ὀοίνθοη ἴΠῸ τὶ δηὰ ἴδ 9 
δοοοπὰ Αάδβ. Ηο Ὀοκχίηβ τὶν δὴ δά ἀγροβδ ἰο (δ 9 
ἀϑηΐοῖβ ΟΥ (80 ἀουδίογε οὗὁἩ 80 γοϑυγγοοίζοη, 
ΟΧΡΤΘβδῖνο δ ὁη66 Οὗ Βίγοηρβ, αἰδδρργοδαίϊου δηὰ 
οοπῃίοιιρί.---ΕἾΟΟ] [---ΒῪ (18 ορί(μοὶ λ6 ομδγδο- 
ἰονΐζοϑθ 8 ἰγταϊίίουδὶ ὑμο86 ὙΠῸ δγὸ ἱποϊἱηοα ἰοὸ 
Ὀοδϑὶ οὗ ἃ εἰχὰ- ἀοχτθοθ οὗ τί οῃδ} γ, ἱπδδι οὶ 
88 (ΠΟΥ οὐχὶ ἴο πᾶν σομνἝηοθα ἐμοιηδοῖνθδ δἱ 
ὁΠ66 ΤοΒροοίϊηκς (86 τηλίϊοσ ἰῃ αὐυθοϑίίοη ΌΥ δὴ 
ΒΙΔΊΟΘΥ 80 οΟὈνίουϑ. [786 ἰδγπὶ 4068 μοὶ π6668- 
ΒΑΤΙΙΥ ΟΧΡΙΟΒΒ ΔΩΥ͂ Ὀἰϊ ΘΓ 6868 οὗὁὨ ἔθϑιηρ, ἴ0Γ οὔτν 
Ὀ]οΒ5οα [ογὰ υδβοὰ (86 |ἰἶτο (ο Βὶθ ἀουδίλης αἰδσὶ- 
Ρὶοθ (πο χχὶν. 16). [ἡ γγὰβ {μ6 ΒΘ, 861 ΘΒΒΏ 038 
οἵ (μ0 οὐ)θοίίοη ἐπι 18 Βογθ δἰζδοϊζϑα ; ὕοσ ἰΐ νῷ 
011 ἰο 580, ()9 ὈΟΔΥ οου]ὰ ποῖ ᾿ἶνο δχδίῃ θθοδιβο 
ὧι ἀἰοά. 6 6886 οΥ̓͂ (86 δΒορα δονοα (μαὶ ἀΪἶϑογ- 
ἐϑδπϊζαιΐου νγἃ8 9 ΠΘΟΘΒΒΒΓΥ Θοπαϊῖοι οὗ ογζϑῃ- 
ἱεαιϊΐοα. [ ἐμ0ὸ βοοι γοδῖὶῃ ἃ δοϑὰ, ἴσο ἰθ δη 
οηὰ οἵ ἰδ; Ὀαὺ ἱΥ 10 ἀϊΐο, ἰὶ Ὀνίη σοί ἢ ἕοσίμ τυ ἢ 
ἤγαῖϊι. (Τοῦ χὶϊ. 24. 80 νυ ίῖ ἰδ Βοὰγ (Ποἀᾳκθ)]-- 
σαὶ ἴδου δοννϑαοῖ-- Σ ὑ, ἐλοι, ὈΘΙοΏμΒ. ποί 
ἴο ἴοοϊ, 85 ἱΥ 1 'γογὸ δὴ δϑιρμδίϊο δα ἀϊϊίοη ἰο (6 
γοσαίϊγο; Ὀυΐ ἐξ ὈΘ]οηκΒ 0 (86 τοϊδίϊνο οἱδυδο, 
δὰ ἰὺ ἰ8 ρἰαοοα ἔγϑδί ἰοὸ βῇον ἱμδὺ ἐδ9 γυοϑάοσγε 
οὐκθῦ ἰο υηἀδογβίδηαἀ ἔγοπι ὑπο ὶγῦ ΟὟ ΟΧΡΟΓ ΘΠ ΟΘ 
19 σΓΘΑΒοΟ Δ ὈΪΘΏ 688 οὗ ὑμο οὐ͵θοιίοη (Ν᾽ δηάο:). 
[1 18 (80 ροϊπίοἃ δηκοῦ δἰ πιΐηρς δὲ ἰ.6 οὈθοίοΣ 
Ῥτγοβοαὺ ἰο [86 δυΐξοτ᾽ 8 ταἰηα.--- που. Τ6 
δυιδὴ βουσί ἰδ θτὸ οοπίγαδβίοα πὶ ἐπδὶ οὗ 
ἐιιο ἀϊνίηθ ἴὰ Π0 πρ]δϊίς οὗἨ δυδη Ὀοάΐδδ ἰπ 
{80 χτδνο (48 ΚΙ ορϑβίοοϊ βἰηρβ: “18 δβοοὰ ὈγῪ Θοὐ 
6 βδογῃ, Τὸ γίροϑη {11} (86 Βανγνοβί- ἀδγ ᾽᾽), θα ποί 
89 πογῖς οὗ αοὰ ἴῃ ἰδ ἀονοϊορπιοηὶ οὗ ἰμ6 βοοὰ 
ζωοποιεῖται)-ἰο οὶ τλδᾶθ δἸνο, τ 1986 
ι ἄϊο :---Ὑ δὶ ἢ6 ΠπιθΔ}8 18, " ἔτγοιῃ ἐμὸ ἔδοί ἐπ δὲ 
(6 8064 βονγῇ ὈΥ̓͂ ΙΔ 8 ηοὺ π|846 Δ]ὶγο τί πουὶ 
μβαυΐϊῃς ἄτϑί ραϑϑοὰ ἱμβγουρσὰ ἃ ὑτοοϑθβ οὗ ἀθδίἢ 
διὰ οογγαυρίίοη, που οὐκίοϑὶ ἰοὸ μον ἐμαί ἱἰ 18 
αδὶ 8ὸο τὶὰ ἰδ απιδη 8666--ἰδὲ ἀνίηρ δπὰ 
οογγαρίϊοη ἔπιγηἶθὴ πὸ στουηά [ΟΡ δδοαουίίηρ ἰδ9 
ἑαιροβεὶ δι} ην οὗ {89 Ῥοβαγγθοίίοη." ἘὮγ ἐδμ6 υ86 οὗ 
{πὸ γοσ Ὁ “16 τη8ὰ9 αἸΐγνο,᾽ ἰῃηδίοδα οὗ “ δργίηκδ ὑρ᾽ 
(ἀνατέλλει) {μ9 ἐγρ9 ἰ8 Ὀτουρῇς οἹοβοὸν ἰο {89 δοϊὶ- 
ἰγ0ρ9.---ΑἰἴοΓ ἐπὶ. ΤΟΡΙΥ ἰο ἰδὸ νϑί αὐοδίΐοπ, δ9 
ἰὑγηθ ἰο 84 ποῦ οχσἰθηἀθὰ οσχρ]δηδιίΐοα οὗ {89 
Βδίυγο οὗ {6 ὯΘῸ ὈΟΑΥ͂, ἱὰ δῆβνγοῦ ἴἰὸ 186 δΒοοοῃΐ. 
Ετοιῃ {π6 ῥγοΟΟο88 ἰἰθοὶΐ, ἢ μϑ85δ8 ουὐος ἰο 1.6 οοῦ.- 
ἰθηἰ8 διὰ γϑβϑυ]ὶβ ΟΥ̓ Βθονίηρ ἐμαί, δ ἰῃ ἰ(δθ 
ῬΓΟΟΘΒΒ, ἵΒ0Υ9 ὙΔΒ ἃ σοπίγαδί ἱπ ἰμ0 ἀονοῖορ- 
ταθηὶ (βεαὶ, ἀθδϑιι, δηὰ ἐμϑα 116] ; 80 ὮΘΓ6 {8670 
ὍΔ8 8 σοπίταϑύ Ὀοίπνοσῃ ἰδ δοοὰ οοῦὰ δηὰ ἰδς 
Ῥδηΐ πῖον δργυης ἔγοπι ἃ. ΤῈθ ἤογπηου ἰδ 
Ὀτουρἢῦ ῥτοπιΐ ΠΘΏΓΥ ἰο υἱοῦ ἰῃ ἰδ 6 οοῃδίγυοιΐοη 
οὗ ἴμ0 δβοηίθῃσθ, δίηοο ἰὲ ἰδ βοὶ Ὀθίου τ δἱ ἴδ. 
ἢγϑι ἴῃ δὴ δυ᾽βοϊαὶο οἶδαβο.--- Αὐἃ ταὶ του 
Βονυνγθαῖ͵ ---ἰ, ὁ., 485 ἴο (παὶ πηϊοῖι ἐμ ο8 βου οδί."--- 
Ὠοὶ ἴπῶὶ ὈΟΩ͂Υ ψΒΐοδ ἰδ ἴο δρῃοασ ἄοοϊ 
ἴδου δοῦν,---ἰη τίν οΥἩΪΠ 6 ἵκοὶ οὗὁ πο ἢ ἰδ 
ἰγοδιίΐη , (μΠ6 μἰδοὺ ἰβ ἢόγὸ ἀθδὶ χιδιθα δ8 ἃ μἐιγϑὶ- 

68] οΥ̓ζϑῃΐδηλ ὉΥ (06 (ΟΥῚὰ ““ὈΟΑΥ ;᾽ δηὰ ἴῃ δοῃ- 
ἰγαϑὺ ἢ 818 [6 6818 ὑπδὺ τ Ἰοἢ 18 ΒΟΤΏ 85, 
παϊκοἃ ΟΟΥΣ ;---γυ μνὸν, ἐ. 6., οἰ ὸΓ ἀπάογεὶ- 
ορϑά, ΟΥ βαραγδίβὰ ἔσγοτη ἐΐ8 Ῥγοροῦ δούς δηὰ 
ἔγοιι (6 ᾿6 οὗ (86 ῥἷδπέ; (Π9 ΓΌΓΣΙΩΟΡ ὀχρίδῆδ- 
“εἰσ ἰθ Ὀοί6Ρ δυϊιοα ἰο δ οοπῃίοχί,---ἰ  ΔΥ ὉΘ 
--εἰ τύχοι. ὍοεΡ. οἱ χὶν. 10.---οὗ νεβϑαὶ οὐ 
ΒοΙΩ9 Οὗ [80 ΟἴΒοσδ:--τῶν λοιπῶν, ε., σπερ- 
μάτων. ἴῃ ορροδί(ἰοῃ ἰο ἃ Κτοββ ἰἀ οπιϊ βοδίϊοη οὗ ἰδ 
Ῥγθβθηΐ ὈΘΟῪ νἱῖ (6 χοβασγγοοίΐοη ὈΟΑΥ͂ νι βϊοὶ 
11ῖ99 δὲ ἐμ στουπὰ οὗ ἴμο οὈ)θοίϊου πγχοὰ, δ 
ἴΟΥΟ δδϑογίβ ἃ αἰδιϊμοιίΐοη Ὀοίγθου ἐπμθ ἐνο--ἢ 
αἰβεϊποίξοη, δόονονον, τ ϊοῦδ ἀοοβ ποὶ οχοϊαάθ 
(80 ἰἀομλιίγ οὗἨ {ἰμ6 ζαπαδιηοπίαὶ βυδαίδηοθ ΟΣ 
ἴ86 ξογαῶ. [0{7Τηδὲ νος ΒρυΐηρβΒ ὑρ ἀϊεγβ ἴὰ 
Ουΐνδτγα ἴογοι ἴγοιι ὑπαὶ 1 ἢ 18 δου ; γεὶ ἰΐ ἷ5 
80 ἴδ ἴῃ δβϑηθ, ὑπαὶ ΜΘ οδῃ ΒΑΥ͂ (δαὶ ἰδαὶ 
109 ἢ 18 ΒΟΥ Π 15 ὈΥΘΟΙΒΟΙΥ μοί δρυίημχϑ Ρ. ΤῈ} 
ΔΏΔΙΟΘΥ ἰόγο, ὑμογ ΓΘ, 18 βυβηοϊθηιν (0 ἀ3θέ ΓΟ Υ͂ 
89 ἴογοθ οΥ̓͂ (89 ΟὈ͵θοίΙοὨ Γαϊβοὰ. 1" Δεύ] ον ἴα- 
ἔουΡργοίβ γον. 87 οὔ (μ ἱϊογτηθάϊαίο βίαίθ Ὀοϊ θοῦ 
ἄφθδι δπὰ ὑμ6 τοδυτγτγοοίϊοη. Ηθ σοιρδυκο "Ζυδὶ 
88 ἰ.)ὸ οΟΪὰ βοθὰ δοῦῃὰ ΜΔΜΙΟἢΝ 185 βοὴ ἰηῖο ἀραιὰ 
ΤΟίδΙη8. 8 βουΐ οὗ ΘΟΥΡΟΣΟΙΥ ἷπ ανὐὸσ οἰιδηρσίης 
ἔοτιηβ (ἴθ ἰμ9 ζόγπι, ἰπ ἐπ ὈΪ]6 46, ἱπ (δ βἰ δἰ Κ) 
8}} ἰᾷγουχ δὴ ἑηϊοσπιοάϊαϊο βίαϊθ, πὰ} 1ϊ, δα ἰὶ 
ὝΓΟΓΘ, δι 818 10 18 Γοδυγγοοίϊοη δπὰ ρον  βοδίίοι 
ἴῃ {π6 ἔΡΘΒὨ, ζΡΘΟῚ ΘΟΥΏ, 80 8180 40 δΒιαπιλη δβουΐβ 
ῬΑ488 ἰδγουρὰ ἐποὶν τἰογιωθάϊαίθ βίδίοθ, ποὺ τ ῖ1ἢ- 
ουὐὺ ἃ οογίδἰῃ βογί οὗ οογρογεϊϊυ. Βυΐ 85 {δ οἱὰ 
ΔΡΡΘΑΓΒ δρδίῃ ἴῃ ἃ χολαγνοπαιοθα ΟΥ̓Ππι, ΟὨΪΥ πβοπ 
ν 88 δἰἰδιπϑα ἰὸ ἃ πὸ δηὰ ροσγίβοίβα Καοσηοὶ, βὸ 
8.80, ἀο ἐμο80ὸ τΐιο 5166} οοπιὸ ἰο ἐμποὶν 7}} δὰ 

ΦΙΒαΣ 1 ΠΊΔῪ ὕο δαϊκοι, ἩὙδβογοί οομαίδῖβ ἐπο ἑαάσπέϊῳ 
Ὀοΐνοθη ἐδὸ ΠΑΡΡΑΙ δηὰ πο δρίὶγ (61 Ὀοὰν7ῦ Ουτίδιη! Υ 
μυΐ ἰπ [89 τηδ δι [Δ] ρει] οὔ τον [6 ἔνο ὉΣΘ οοϊπροδοῦ 
ὯΟΓ γοῖ ἰπ ἴΠ0 δβαιπθῆθδ8 οἵ δοἰγυοίυτε. ΑἸ! δυρροκιίοηδ ὁ 
κ(ἷα δογί, πες δὰ ἃ μίοίογζο οἵ 1}}0 Γοδυττοςίίου ἴῃ ΒΖ κίο! 'ε 
Υἱείου οἵ ([ὴ9 ἀγὺ ὈοΏΘδ, ΔΙΘ Θοὲ δδίἀϑ ὈΥ {πὸ ἔοτοο οἵ [86 
ΔΏΔΊΟΔΥ πηϊο [86 Δροσῖθ Ὡϑό8. Νοῖὶ δυϑὴ ἀυγίης ΟἿΓ 
ΘΑΓΊΉΙΥ ἴδιο οδὴ ἰδ ἢὉθ9 δα ἃ ἴθ δὶ [0 [θη Υ οὗὁἨ οὔτ ΒΟΥ ἰδ 
80 δουύδσαὶ 6 οἵ οχίοίθηοο, οοηδίδί5 ἰπ [86 ἰάἀοη ΠΥ οἵ 
πο μασι ίοϊοθ ὙλΙΟὮ οοΐαροθθ ἰξ. Ἰθθδο, ΔῈ ϑοίθῃοο ἰοβοΐβοθ 
8, ΔΙῸ ἰῃ οοηεἰπυσὰ δαχ ἀδὺ ὮΥ ἀδλγ. ΒΥ ϑόπμδ τηγεοίογίουδ 
Ῥγοοϑϑδ οὗ 1|{8, Δῖὸ Ὑ6 μδιπογίηςξ ἴο οὐγηθῖνοθ ΠΟῪ τηδῖοτγίαὶ 
διὰ Ἐ λαιρορς ΟΠ 18ὁ οἷα ; αἰνὰ δδ ἴο ἴηηο ξηδίζοσ οὗ ΟὟΥ Ἷοῖ» 
Ῥοδί"οα ΜΘ ΓΘ ὯῸ ΏΟΓΟ [δ 8686 ἰῃ ἐνττο δτιςοοδϑίνο πηοεποῦςδ 
πλἢ 6 τπὸ γίνῳν {ππ| τὸ Δ]}} ᾿ 1119 Β. 6 ΠΑΠῚΘ δηὰ γο ι 
ΟΥΟΡ Ῥαδοίηρμ. Υοῖ, ὩὨῸΟ οὩθ ἴμδίηκη οὔ αᾳποαιίομίης ἰμ9 
[ἀΘ ΗΠ οἵ οὐ» πδ, οὗ οὗ οὐὖν Ὀοάΐοα. Ατὰ {5 οὐ» 
δίδηξ οἰδηχο ἰθογο ἰΒ δοιῃοίίης ἔχοι τνμϊοῖΐ θδκθθ 08 
Τοοοχη 8 0]6 δα (028ὸ 88π|9 ΟΣ ἐ)9 γα ϊθ ἴο 180 γ0-- 
ϑοπιοῖΐης Ἡμιοδ ραίνοσ ἴογπι, δηὰ Ἰδαΐιγο, δηἀ ογραμσδιίοῃ, 
ἴο εἰ ονού-πηουΐης σΓΓοΙ οὗ πιδι ον ἩπὶςὮἢ [δ ποι θηϊασὶ 
φοὐάοηθοῦ ἰοίο Ἡδΐδὲ τὸ 04}} οἷν ὑυοάΐαα. Απὰ πλιαΐ ἐδ ἰδὲ 
ναὶ 186 γ᾽ δδίῖίο ὑγποίρὶο οὗ [ὦ το ἰ6 ον απδρίτις τ} 
πιδίογ δ ἩἙΙΟὮ Ὡδίυτο ρίνοῦ 1 0γ ἰ(5 ΟὟ Ὀδύ6, δὰ ἴῃ δὺ- 

᾿"δογάδησο ὙἩΠῈῊ δὴ ἐπ [δνν ἩΔΟΝ το δ τ6 ΔΙΟΣΓ ΟΒΓ 
κιἱπά ῖ Ἡσχο ἴθ τ αν πο ἴσο δυϊκίδηςο οἵ ἔδο Ὀοϊγ-- 
τηδλὲ πίοι δῥίανας απαεγηδαΐλ ἰἰ ουὐναστὰ ΡὈΒοποϊηνῦοῦ οἵ 
ἃ. ζογροτοδὶ ἴοτπι δηὰ ἱπιραγίδ ἴο ἰ(5 δβοῖο γοδ  γ. Απὰ ἴΐ 
(19 "ὁ ϑο, ᾽ξ ἰν ἐὸν ἴο δοῦ μδὶ 0 ὉΥ ἀδαῖἢ πὸ πδιογία 
ΟΥ̓͂ ὁ ρῥγοδοηὶ διγαοϊογο δῖο αἱἱ ἀἰδδοὶ γοὰ δηὰ 
αὐτοκρά, ἰπἰα Υἱΐαῖ, ον 8ὸ γυχίποίρίο, αὐάΐηις δι}}} ἰὼ οοῦ» 
που ΨΠ (06 δρίτῖϊ, δὰ ἴπ [56 ργοβοηοο οὗ Ὁ γίδι. ΠΑ, 
ΝΥ Τ' Φ νονροσ ἩδποΒ Ησ, ἐπεουκὰ Ηἰ οἴοτηΔ) Βρίτγίε, πογκοῖν 
ἰη οἷν κμίγία, δὲ ἐὴ τοσυστεοοίίοη βδίθογ ἰο ἐ[80}7 δεν κβϑοιὲπ" 
{Πλῖὸ πϑὰσ πιαίογίδδ οἵ ἃ ὙΔΟΪῪ ἀἰ οτοπῖ Κίπὰ, δυἱϊοὰ ἴοὸ 
παῖ πὸ σοπάϊοη οὗἩ {Πρ ψνμ οὗ 54}} ῦὕ6 πδμογοὰ ἰπ δὲ 
ἴπὸ αἰοτίους δρροαδσίηνς οἵ οοὖὐν Βοήθοπιουύ. ον βισ ἰδ 
ΠΟῪ ἴση ΙΔΔῪ ΤΑΘΟΊΠὉΪ6 ἐδ οἱ, δΘ0 86 ἴ0 ϑῃβθὶο δα [ὁ ἰθεῃῖ- 
ἴγ δοφυδίπίδησοα δπὰ {τἰοῃ άπ, [9 ἃ τηλῖίοῦ οα ἩΓΙοδ βοζίριατο 
αἷτοῦ 118 δ0Π|60 κίπὲ δἰπῖ8. Αἱ οἿγ βαυϊοιγβ τδοσῆμτιτατοῦ 
Μοδοα εὐὰ Β᾽κ6 δορὰ ἴο δανο ὕροη τοοοσπίκοι ἴον σαξ 
1ΗΘΥ "τοῖο : δοὰ σοι Ηἰδ τοσαττοοιίοη, Ηἰ6 ἀἰϊθεὶρὶοε πέεγε- 
δου τδ]οὰ ἴο Κηον ἐποὶν τὰ, Αὐάὰ ἔδπογο ἰδ ποῖ Ὀγεα- 
ΒΟΠΘΔΌΪΘ ἰπ δυρροδίης ἴδαὶῖ (Ὧθ τοϑϑ υἷαποο ποῖ ορὴ ὉἿΓ 
Ῥτοδκουῖ δβοὰ ρ)ογίβοὰ Ὀοάϊΐοθ Μ}} Ὀ6 δι πιοίθη  Υ δΙΤΌΠΕ, ἴα 
ΘηδΌϊο υ8 ἴο Καον οὖν ο δδοοοίδιθα δρϑίη ππὰ δὼ οϑρῃ ὮὃΡ 
ἃ εουτίηυϊεν Ὀοϊπδοη οὖν ΘΑΓΙὮΪΥ δηὰ ἨΘΔΥΘΏΪ βίαι. [ἴ|3 
δ' ΔῊΥ ταῖο, ἃ ρίοαδαπι, [Ὡς ἴἰο ἘΒ εἰς δυο δὴ ἰἀοο βοδίίοο 
Ῥοϑεὶ 19). 
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εἰτιβοά δἰδίο πὶ {π6 χοϑυτγτοοίϊοη οὗ ἰδ6 ὈΟΑΥ, 
ΜΔ 6 ἢ Ὑγὶ}} ἰδ κ6 οἶδοο δὶ ὑπὸ οῃὰ οὗ ἴμ6 που]ὰ.᾽ 
Ἣθ πεοχὶ ῥγοσθϑὰβ 9 ΒΒΟῪ ἐμὸ αἰγνίπο οδυβαίϊοη 
ἰῃ γοϑρθοὺ ἰοὸ {μ6 ξαΐυτο Ὀοάγ, ἐΒΟΣΘΌΥ βμονίηρ 
ἩΠοΓοΐη 4}} ἀθυθϊοριηθηὶ, οὐθῃ ἴπ0 ΤΟΒΌΣΤ οί 9 πὶ 
οὗ ἰῆθ ἀσβδὰ ἱποϊιάοά, υἱιἱπηδίοῖν τϑβίβ.-- -Βαϊ 
αοᾶ κἰνοῖδ ἐδ ἃ Ὀοάγ .--- Το ΗΟΙΥ βονὶρ- 
στο Κηον ποίἰηρ οὗ δὴ ἱπάοροπάθηϊ ἀθγοΐορ- 
πιοπὺ οΥ̓͂ ηδίατο τίου αοἀ, δοουΐ τι ϊσῖ τη ΓῺ 
ῬΙΟΘΟΡΗΥ 85 80 τη σἢ [0 Βα .᾽ ΒΙΒΡΙΝΑ.--- 
ἂἃ8Β ὮΘ ΒΕ ὑΪ]θ8596ᾶ,--ΤῊὴο μαϑὺ ἔθῃβδθ 8610 
Ῥοϊπὶς Ὀδοὶς ἰο ἐδ οΥἱχί π8] ἀοίογιϊηδίϊοη οὗὨ ἰδ 
ὑτοδίοσν, ἰπ δοοοτάδποθ ψὶ οι Ηδ κοθ8 οἡὴ 
Ῥογρϑέυδ!Υ αἰτίης ἰο0 686} δΒοϑὰ ΟΥ βου ἃ ὈΟαγ, 
δίϊοσ (8 ον ἤχοα Κἰῃά, οΥ σοπάποίϑ ὁ οηνδγνά 
ἰο ἐμ ἀογυθιοριαθηὶ οὗ ἰῃ9 δϑῖιθ. [1 41} {πὸ 
οοπίϊπυοα ᾿ΓΟΘ65568 οὗ πδίιγο, 6 ΟΥΘΑΙΟΥ δὶ 68 
ὈῚ {μὸ ῥυἱμἱτἶνο σοπδιϊαἰϊοη οἴ ἐπΐησθ. ΤῈ9 
Ὀδ ΤΟτιρῖγ οὗ ΗἾ8 ΟΡογδ 08 δῃουϊὰ ποὶ Ἰοδὰ 8 
ἰδβογοίογο, ἰο ἴσῆοτο Ηΐβ ρογροίυδὶ ὕχζϑθ δζθῃΟΥ, 
διὰ 0 γοραγὰ [6 υπίνοσϑο ἴῃ ἰῃ6 ᾿ἰκδι οὗ 8 ἀθδὰ 
ἹΘΟ Βα παι. Ναίῃγο 18 αἰἶνο τὶ} ΔῈ ΘΥΟΓ- Ῥγοβοηί, 
ογορ-δοίϊν ἀ04].---ηᾶ ἴο Θ808 οὗ [86 δοϑᾶδ 
-““πσπερμάτων, Ἰἰϊ., σρέτπιδ, ποῖ ΟὨΪΥ οὔ γυϊίβ, θαϊ 
δἷδὸ οὗ δ πἾ1}4]5---ἃ κγϑδάδιίίοη ἰο τον, 89. (Βεπ οὶ). 
--ἰὴΒ οὐ ὈοΟὰΐγ .----ἰ διον, οἵοπ, ἵ. 6., Βαϊϊοὰ ἰο 
[186 ΒΡΘοῖθβ, ρεου δῦ ἰο 86 ἰηάϊνί πα], ργοἀυσοᾶ 
ἴσοια ἐμ βυϊθβίδησα οὗ (πὸ ϑοοὰ. Τὴ δυρυμθιὶ 
Βεγα 18 (18: (δὺ ᾿παϑηιυσῃ 88 (8 18 ἰμ 6 ΜΑῪ οἵ 
αοά᾽ 5 πτονγκὶηρ, γὸ ΠιΔῪ οχρθοοῦ βοιηθι ΐπρς οὗ 189 
Ἰκ βοῦὶ ἴῃ σοϊδίϊοα ἰὁὸ ὑπὸ βογια οὗ 86 δυϊηδη 
Ῥοάγ, δηὰ ἐμπαὶ ἰΐ 8 αὐδυγρὰ ἰο ἀΐϑραΐθ (δ ΐα. 
ΑΒ δ.1}} ἔαγί ΟΡ ; ἱπδϑῦυο 88 ΘΟ οδμηοὺ ἰΠΠῸΡ 
ΤΟΙ Ἰοοκίης; δὐ ἃ βορὰ νδὺ {Π0 ρῥἷδηὶ ἰβ ἰο Ὅο, 

80 ἰξ 18 ὙΘΥΥ͂ 100118}} 10 αἰϊοταρὶ ἰο ἀοίθστοϊ π6 ὕγοτη 
οὐν Ῥγοβοηΐῦ Ὀοάΐοα ψμαΐ ἰβ ἴ0 Ὀ6 {86 παίῃτο οἔ 
ουγ Ὀοάϊοβ μογοδῖουῦῃ. (Η οαζ6)]. 
κα. 89-,4, ΤῊΘ αἰνογβιθ8 οΥ̓͂ οὐχδηΐϊσδίϊοι 

ἷπ 6 βϑυύβγαὶ Βρῇδγοϑθ οὗ ογοδίΐοῃ, δῃὰ 4180 ἐδθ 
αἰνογβῖι 168 ἴῃ 1Ποὶν σΊΟΥΥ, ἀρ οχὶ ΘχμἰὈἰἰθ 88 
ΔηΔΙοχοῦβ ἰο ἔμ6 αἰγνογβίιυ Ὀοίνθοα ἐμθ ρῥγϑοβοηῖ 
δηὰ [Π6 ΤΟΒΟΥΓΟΟΙΟΩ Ὀοάγ, 85 (δαὶ οὗ 8 πο διὰ 
Βίρβον οὐρδιϊσζαίίοη. Ηδ βίδγίβ ἤγοια ἐμ δῃΐπλ8) 
176, τυ ΒΘ ΓΘ 8} Οσσυρὶοδβ ἰμ6 ἢγαὶ ροβίϊοη. 8 
ἐδθ ΠΥ οἵ (9 σϑη8 (σ άρ ξ, ἤεδλ,) ἰδοῦ οχὶβίβ 
ἃ διγΙ κίων ΑἸ γθησο ἰπ 89 ΒρΘθο168.---Α}} 8688 
δ ποῖ [89 δα:9 ΠΘ685ῈἘ :---[ἢὸ  οἰί6 ὀχρ]αΐπ8 
ἢ Π68}} "᾿ 885 16 ΔηΪΠ)Ά] ΟΥ̓ ΖΘ ἢ 81].---Ὁὰἢ ΟἿ 9 ἰδ 
οὗ 261, δῃηἃ δῃοῖβοῖ Β66} οὗ Ὀθαϑῖβ,--- 
κτῆνος, κτέανον, κτῆμα ΡΥΟΡΘΤΊΥ, απέπιαϊδ οαηθα ὉΥ͂ 
ἸΏ8ΔΏ, ΒΌΘΙ 85 Β6ΕΡ δηὰ οχϑὴῃ:; Ὀυὶ ΒογΘ ἴῃ αΪ8- 
ειἰποίζοη ἵἕγοιι σαὶ ΓΟ] ογα, 6 ποτὰ ἀοποὶρα 
φιααγχωρεάς ἴῃ ΚΘΠΘΤΆ].---8 ἃ δ ΟἴδοΣ οὗ Ὀὐτᾶπ, 
δι αποῖδοι οὗ Π58υ2.--Τὴ9 αἰ ογθποθ ῥγτο- 
ἀϊοαιοθαὰ δογὸ ἰ8 ποὶ 8ἃ5 ἰὸ βυϊδβίδῃοο, Ὀὰὺ 88 ἴο 
απ} ν (Οδ]ν); δαὰ ἰμὶβ 8 ταδηΐοϊ ἃ δυὰ 
τηαγκοὰ, [{1|| 1 6ῃ, τἴ1ὴ 866 Βυ 0} ἃ γί οίγ ἴῃ ἰῃ6 
οσρδπϊχζωϊου οὗἨ βοβδὴ απὰ Ὀ]οοὰ Βογο, ἔ 9 ἴῃ 76 γ- 
ΘΒ0ο ἴ8 ἐμδῖ ἯΘ ἸΏΔΥ δηὰ ἃ 5.1}} σγϑδίϑν υὙδυϊοιῦ 
οἵ ογκδῃϊζαιουβ οχἰβίϊηρ ἰῃ οὐδοῦ Βρῆοσοβ. Θοὰ 
ἰ5 ποὲ 1ἰτηϊζοα ἴῃ Ηἰβ ρον δηὰ τυ᾽ὶϑάοη,, 80 ἐμαὶ 
Ηδ πιιϑί τρδκα Ὃ]} Ὀοα 68 8}1κ6.]---ἰἜΒθτθ ἃσϑ) 
8150 Ὀοδ!]168 οΘ]6 5114] :---ΤΊ 15 ποῖ ἀρτοοὰ τ βοὶἢ- 
ἜΓ [86 ΔΙΡΟΒΙ]6 ὮΘΓΘ 688 [86 Ὀοαἶ68 οὗ ΔΉ 618, ΟΥ 
Βοδυθηΐν Ὀοάΐ68, ΒΘ ἢ 45 [Π Βη, ΠΟΘ δηἀ βίδυβ. 
Τδο ὅσας ἱπίογργοιδιίίου, ἰδ κίηρ ἐμ6 ὀχρτδβϑΐίοι ἰὸ 
ἸΩ680 “Ὀοαΐο5 οαπὰ ἰπ Ποαν θη, 18 τηδἰ πίδἰ πο ὉῪ 
Μογοῖ δπα ἀο ἤοἰίο (οοπρ. Μαίὶ. χχὶϊ, 80); (δ9 
ΒροΟΠα ᾿5 6 τηοτο δοιῃπηοῇ ΟΏΘ, ΓΟ] ονγοαὰ ὉΥ Ο5ὶ- 
δρᾶὰοσ διὰ ὙΈΡΒΘΕΓ; [Βοάρο δὰ ΑἸΐοσά)]. ΤῈ 

Ἰδιίίος Βδ5 0 δυρροτί ἰπ (6 υϑαρθ οὗἨ απίϊαυΐγ, 
δηὰ ἰδ νἱπάϊσαίθα, ρδυ ὶγ οὐ {86 σγουπὰ ἰπδὶ [ἢ 9 
ΒΘΑΥΘΕΪΥ ὈοάΐοΒ ΤΟΥ τοραγἀοὰ ὃὉγ Ρ]δίο, Ῥ]υ- 
ἰδροῖ, Θδθῃ, δηὰ οἰποσβ, 88 διϊπιδίθαὰ Ὀοΐηρϑ; 
δηὰ ῬΔΤΙΪΥ οὐ ἰμΒ9 σατουπάὰ ἐδπαὺ πὰ τοσ. 88, [ἢ9 
ἴοστα “Ὀοάϊο5᾽᾽ 18 ΔΡΡΙ]οα ἰο ῥ᾽] δηίβ; δὰ ἰο {δὲ 
ἢ τι γαοὶ 9 δα ἀδὰ, ἐμδὺ ποὺ ΟὨΪΥ (89 ΟἸΘΑΓΏΘΒΒ 
δῃά πὸ Ὀοδυΐν τε τ ΒΘ ἐπ δίδγϑ δῃΐηθ, Ὀὺὶ 
8150 {8 ἰπίογοαὶ δἰίδοιοι ἰο {8 ν 8 0196 ἐγχοδίτηθης 
οὗ {}9 ἰάθα οὗ Θογροσζοί ιν, ὀχ ρ)δὶπβ ὑμὶβ ΚΆΘ 1860 
οὗ (86 ποτὰ σῶμα, δοάψ, ἃ8 ἀσποιϊηρ ἃ τοδί οτῖαὶ 
ὙΠ016 θουηὰ ἰοχζοίδοῦ [ἢ ὉΔῚ οὗ Ὀοΐπς. Βαϊ 
ΤΩΔΥ 6 Δδο, ὙΒοῖΒ6Ρ (Π 0 δοπίγαβί Ὀοίνγαθηῃ ἐἢ9 
βίδγβ σἱονν θὰ 88 ὨΟΔΎΘΉΪΥ Ὀοάΐ68 δὰ {86 νον] οὗ 
ΙΏΘῆ, ΒΏΪ8]8 δηὰ ρμ᾽δηίθ, υἱοννοὰ 88 δδΥ ΒΪῪ 
ΒοάϊΪ 68, 16. ἃ δ} 8 0Ὁ]0 ὁοποῖ ῬΟΓΒΔΡΕ, ἱπάδοά, ποὶ 
80 Βυϊ 186 0Ὁ]9 88 [δὶ Ὀοίγθοα {π6 Ὀοάΐ68 οὗἨ δῆρ6}8 
δα {μό89 οὗ Ιη6ῃ δπὰ Ὀραϑίβ. Τῃ6 Ἰδίι ον “" σουϊὰ 
Αἶδο ἰουο ἢ} δηὰ οχρ]δίη ΤΣ Ὀσίίον (μ6 ἀἰδί: οἰ ἶο 8 
Βούνϑοι ἰμθ ϑαγίμὶγ θοὰγ οὔ ἀραὶ δπὰ (ἢ 8βὰ- 
Ῥγδπιυπάδηθ θοὰν οἵ (Β6 γοβαυγγθοίίοη ᾿᾿ (Οβίδῃ- 
ἀ6Γ) ; δι ποίμὶηρ υπδυϊ 8 ]6, ποι ἰπρ ἀϊδιυγΐης 
ἰο {89 δυτδιροί συ οὗὨ ἰμθ ὙὮ.016 ΔΏΔΙΟΡΥ, οαἢ ὉΘ 
ουαπὰ ἰπ 1. ΜοΙΘΟΥΘΥ, Μὸ δζγὸ 16 ἴο (6 Βιρρο- 
δἰ ἰΐοη ἰμδὺ δ 018 Βαῦθ Βοάΐθβ, ἔγομι τῆδί Οοὐῦ 
Πμογὰ βδυβ ἰὴ ἴυκο χχ. 8δ, 86, οὗ (80 Θαθ Δ} } γ Ὀ6- 
ἱνθθῖ δ ροΐβ πὰ ὑπο οἰ τοι οΥ̓͂ ἰδ 9 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ 
ἴῃ 0 Διίυγο νονϑ. 0 Υδὺ 88 (ἰὴ 6 ὑπᾶίποββ οὗἁ 
{818 ΔΗΔΊΟΔΥ ἰο τηθοὶ {80 6886 οΥ̓͂ {μ6 Βκορίϊοβ ἷμ 
δοησορβοά, ἰὺ τὲ ὍὈῸ ΓΟΙΘΙθοΣχοα ἐμαὶ {Π0 
δροβί]6 88 ῃοΐ 80 τῦοσἢῇ ἰο ἀο τΐ ἰΠ686, ἃ8 τ ϊ(ἢ 
ἃ σΟΠρΥΘρΆ Οἢ Θδ Δ Ὁ} 8164 ἱπ (ἢ 6 ζ8 1}, ἰο ψ οτὰ 
β6}. ὁ Υἱον οὗ Δ 6.618 νουϊὰ Ὀ6 πο Π 6 βίγϑηρο 
ΠΟΡ ἱπουϑαὶθ]ο."---Τ 18. σοιηρδιίδοη Ὀοί οι (ἢ 6 
νο κί ηαβ οὗ ὈΟ04168 18 70] ονγοὰ ὈΥ͂ δὴ ὀχ ἰδ᾽ Εἰ ᾿ 
οὗ {οἷν ἀἰγουδι ιν ἴῃ τοβροοὶ ἰο αἴυτγ. ἴπ {86 0η6 
6880 ἰὲ ἱ8 ἃ ὨΘΔΥΘΏΪ τδάΐδηοο; Μαδιί. χχυΐἱ!. 8: 
διὰ ἱπ (6 οἶδ οϑ88 ἰΐ ἰβ βίγοηρίῃ, Ὀδθδυί, 
ἔτδοο, δύ  οἷΔ)] ου]ίυγα, ῃ {πο ἷγ ΒΘΟΥΘΙΆΪ ΤΠ ΔῊ  [65- 
ἰδίϊομϑ (Μογοῦ).-- ῬΈΏΘΙΘ ἰδ ΟΥ6 βΊοΣΥ οὗ ἴ86 
ΒΌΠΙ, εἰο.---Νοῦ ΟἿΪΥ ἂἀο {5 ὨΘΔΥΎΘΏΪΥ ὈοαΐΘ6Β αὐ οΣ 
ἔγοτα (89 ΘΑΥΓΒΪΥ ἴῃ ἴον, θυΐ ἐπογο 18 στοαὶ αἷ- 
ΥΟΡΟΙΥ διηοηςκ {80 ΠΟΔΥΘΗΪΥ Ὀοάΐ66 {ΠΟ ΠιΒ6͵ 68. 
ΤῊο ϑὺπ ἢ 88 ὁη6 ἄορτοο οὗ Ἰυδίτγο, (Π6 πηοοῦ δ8ῃ- 
ΟΥΠΟΥ, δηὰ ουὐϑὴ ἴδ βδίαγα οχ ὐδὶὶ ἃ τ οπάονἤι] 
γαγίοί οὗ 51:0 δηὰ ὈγΣΠἸΠΔΏΟΥ διβοπρ [ΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ. 
ΤῊΘ δ] υβίοα ΠΘΓΘ τοϊζυῦ ὨΔΙΌΓΡΑΙΙΥ Ἰοδὰ 8 ἴο 
ΒΚ οΥ̓͂ 1πΠ6 ταυΐουβ ἀθρτθοβ οὗἩ ρΊΟΥΥ ἰπ ἰδ γ68- 
υγτοοϊΐοη Ὀοαΐδδ, 88 δοιηρασθὰ νι ἢ 68 6}} οἰ ΠΟΥ ; 
αι {Π6 σορίοχί 4068 ποῖ ροϊπῦ (ὁ (Π͵8, Δα 8}} [ἢ 9 
ΔΙ] σονῖοδὶ ἀφάποί 0:8, βιι ἢ 85 νγὸ ὅπά ἰπ Τοσίυ]- 
Ἰίδη δηὰ οἴ οῦβ, τηυϑύ Ὀ6 Ῥτοπουποοὰ ΘΓΓΟΠΘΟΊΙΒ. 
80 Οδ)νίῃ :- θα χαϊδίβκο 18 Β6ΥΘ ΠΟΙΟΥ͂ 
Ἅ]16 απ ἰηίο ἱπ {86 δρρ]ϊοαϊίοι; ἰΐ 18 βυρροεοά 
ἰμδὶ Ῥδὺϊ τωοϑηὶ ἐμδί, αὔἴορ ἰλε τεδωγτεοίίοη, ἢ. 
Βαϊμ( 5 νὴ] το αἰ οτοηΐ ἀδρτθοδ οὐ ΠομοΣ δηὰ 
αἴογυ. Τμΐ8, ἰπᾷοοά, ἰδ Ῥουΐθοιυ ἰγὰο, ἡπὰ 15 
Ρτονοὰ ὉΥ͂ οἰμοῦ ἀθοϊαγαίζομπδ οὗ ϑογρίυγο; δαὶ 
10 Β85 ποίδίηρ ἰὁ9 ἀο ψ1ΠῈ Ῥ80}᾽8 οὐ͵οοι.᾽᾽ 8] ἴ8. 

Φ[Βυΐ π|τἢ ΑἸ1 [Π660 Ἐ ΕΠ ΡΟ ἴθ ἤτον οἵ γομαγάϊυς ἴῃ 9 
Δροδίθ 88 ᾿ηϑδηΐως δηροῖ] ο Ὀοάϊοι, ΚΙ ηρ Ρεοίογα {(Π 8 Οἵ ΠΟΥ 
δοσορίδιίοη, Απάὰ δ8ὸ Οαϊνίη, ΒΙοοπι οὶ, δησγ, Ρόοο]ο, 
Βαγποα, Ηοάρο πῆο, 8116 σροδκίηκ οἵ ἰἴ δα ἀοῃὈῊΓ}}, κἰνοθθ 
ἰς 1ὴ9 ρῥτγοίθγθησθ. Βυϊ 9Π6 Ὠδίηπγα!Υ πο] ] ὴὩρ5 ἰὸ κὸ Ἡΐ(π 
Μόγοε, Ὑοίίο, δὰ ΑἸίοτά, ΞΕ ΆΠΙΟΥ, ἔπ δυρροκίπα ἀπρεῖτο - 
δοάέεα ἴο Ὅ6 πιοαηξ. ΑΙ] {86 δοοουπὶβ κχίυθῃ οὐ (6 δημοίβ. 
ἐπιρῚῪ 10:6 ρμοφθβοθαίοη οὗ δ πιδίογίβὶ υϑῆ]ς]θ, πιογὸ δ }} δηά 
εκἰοτίου ἐπ ἔδιδὶ οὔπηδη, ΘΔ ΡΔΌΪΟ οἵ νυἱβί ὉΠ ν οὗ ἰην ἰ81}}1}} 7. 
δῖ 89 ορίου οΥ ορίγίὶ τὲπΐη; δὰ ῬΔῸ] δροδ δ οἵ Ῥοίης 
“οἸοί οὰ προ ἰὴ 8 Πποῦδο, ῃ]οἢ ἰδ ἤγουν μοδυρῃ᾽ (9 
ὙΦΑΝΣΝ 2): δηὰ σθγίδ  ]Υ 1816 τίου δου ἐμο ο886 ἢ δῃὰ ἃ Ὁ 

Γ 
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δγσυΐης ΒΟΡΟ ἕγοιβ οχ᾽ ϑιϊηρς αἰνουαὶ εἶθ πὶ ὑδ6 
γψογΐουβ οὐβϑηϊζαίίοπα ουπὰ (Βτουρσπουΐ ὑδ6 υηϊ- 
Υογθ6, ἰ0 ῥγοῦο ἰμδὺ ὑπ 6 ΤΩΔΥ͂ ὈΘ 50}}} οἶον δηὰ 
ξιοαίοῦ νϑυίοίθϑ γοί (0 δρρϑδσ---ἰδὲ ποῖ 6 ἐῃ9 
ὙΠ ΙΒάΟΙΩ ΠΟΥ ῬΟΤΟΡ οὗ αοἀ ἢΔ8 Ὀθ6Ώ ὀχδυδίβα ἴῃ 
{86 Ῥγοἀμποίϊου οὗὨἩ αἰθδγοηὺ Κιη 48 οὗἨ Ὀο04168, δπὰ 
ψ}}} ὍὈ6 πιλὰθ πγο ΓΘ. δἰ σΏΔ}}Υ ταδ αἰ οϑὲ ἰπ ρτγονϊάϊης 
ἴον βαϊη(β ἃ γϑδίυγο βιιϊιθαά ἰο ἐμ 9 ζἸογΥ οὗ ΟὨγ 505 
οοτηΐϊηρ Κἰηράομ]. [π ἰδ6 ποχὲ ὙΟΓ56 γεθ Παῦθ 
8 δροαοβὶβ οὗ ἐδ θ Θουιραῦ βοῦ.---ὅδο 8180 (ἰ5) 
1890 τοδυτχϑοιϊου οὗ ἴ86 ἅθδᾶ.---Τὸ σοπποο- 
ἐἰοῦ ἴα (ἷ8: 88 τΘ 866 80 σγοαῖ ἃ ναγί οἱ οὗ [ὉΓπι8 
δΔΌονΟο δηὰ ὈΘΙΟΥ͂, ἰμογο 186 ἀθυπάδηϊ ΤΟΟΙᾺ [ὉΓ 
τροαϊ βοδίϊοηδ οὗ ΘΥΟΤΥ δβογί ἴῃ (6 Βυπμδη ὈΟάγ, 
δὰ 1{ ἰπαϊσαΐοβ ΟὨΪΥ ργοδὺ ΒΘΔΡΥΤΟΥΤΏ688 οὗ τοϊηὰ 
10 ἰηΐον ἔγομι (πὸ οοπά ἰοῦ οὗἨ (89 ἀγίηρ Βυπιδ 
Ὀοάγ ἰμδὺ ἰὺ οουἹὰ υπάουρο πὸ ἰγδηϑίοστηδιϊ οα. 
(Βσυκσξε). Το σϑΏΘΓΑΙ ργοροβί(ίου ἰο ψ ποῖ (ἢ 6 
ΘΟ ΡΑΥ Βοη Ἰολα 8, υῶ., ὑμαῖ {Πθγὸ 18 ἃ ἀἰδιϊ ποιοῦ 
Ὀοίν οι [86 σοηϑίϊιυϊίοη οὗἁὨ [}8 ΘΑΣΈΒΙΥ Ὀοὰν δηὰ 
ἐμαὶ οὗὨ (0 ΠΟΔΥΘΏΪΥ, 18 ΠΟῪ τογο ὉΠ}Ὺ οαντϊθα 
ουί.---(1) 6 δονσ ἰΏ Θοττρτο,--- ἘΠ δυὉ- 
)οσί οὗ {πο Βαδῃίθῃοθ ἰβ ἱπαϊοαϊθαὰ ὈΥ͂ (16 Θοδ60- 
οι. [ηϑἰεδὰ οὗ βαυγίηρ, “ἰ 18 θανίοα,᾽ 88 ρογίἰ- 
ποηί ἰο (Π6 ο84860 οὗ ὑπΠ6 Βυμηδη ὈΟΑΥ͂, 6 ὈΟΥΓΟΙνΒ 
ἷϑ ὀχργθβϑβίου ἔγοπι 6 δ ΙΟΣΥ 8Όογο θα ρ]ογοά. 
[ΤῊ6 Ὀοαΐοθ8 οὗ (6 βαὶ πἰβ δῦ ἃ8 ϑεϑὰ βοῇ 8 {πὸ 
ιουηὰ; δηά, Β6ῃ66, ΘΟΥΘΟΥῪ αυθυογαγὰ ΟΣ σθϑπιθ- 
ἸΟΡΥ͂ ἰδ τηοδὺ ΔΡΙΥ ἰοττηθα, ἴῃ αογδη, “ ἀοἀ᾽ 5 
Αογο." Τμ6 ἀϊδββοϊυίξίοη ἱπαὺ ἴδ ὑπογὸ αυΐοί)ν 
εξοϊηρ ου, οιυΐ οὗ δρῶ, 15 θαὺ Ῥγορανίης [πὸ ὙγᾺ 7 
ἴος ἃ πλογὸ σἰοτίουβ ρροατίηρ, τ θὴ 1.6 ἩΣΏΓΟΡ 
δ ρϑϑί, δὰ {86 τὰ] 6 ηἾ4] βργίηρς Ὀγθαΐκα ΡΟΣ 8. 
Α8 ὑπ8 δη 6818 τὴῦθ ΒΑΥ6 --- (10) ἰ6 ταϊαφᾶ ἰἢ 
᾿Ἰποοσσαρ τοι :---Ἐγείέρεται, δ ταϊδεα,--οἰῇ 8 ὁχ- 
Ῥγοβϑίοῃ 18 ποὺ ἱποοηβίβίθης πὶ ἐπὸ ἤρατγο. 
ἘΡῚ γγὸ Δ Ὺ ἰδ,ζα 1ζ ἴῃ (86 πιϊἀ α16 8656, “ ἰὲ γα ΐθ68 
1861}, οὐ, “1Ὁ γἱβθδ,᾽ υϑὺ 88 ἐἰῃ9 ρ᾽δηΐ ἀοϑϑ ουἱ 
οὔ ἐδ βοϑὰ οοῦγῆ. Οὁἢ δοοουπίὶ οὗ τἰδὶ 18 βαϊὰ ἴῃ 
γον. 86, Νοδπᾶον ἱθιογρτοίβ ἐπ9 βονίηρ, ποὶ οἶ 
Ὀυτΐα)] ἱπὰ ἰὴ 0 σγᾶγο, Ὀυὶ οὗὨἨ ἰὴ 9 ἀογοϊορπιοηὶ οΥ̓͂ 
19 ρου {{πὸ θαυ ; [884 80 Ηοάρθ: “ἐξ 19 πον 
ἃ σΟΓΓΌΡΙΪΌ]0 Ὀοάν, οοπδίβηςΥ ἰοηαΐπρ ἰο ἄροδν, 
ΒᾺ 766 ἰο ἀ156886 δΔη ἰἰοαῖῃ, δηὰ ἀοδβιϊηθα ἰο 6ῃ- 
εἶν ἀϊδβοϊαϊίοη.᾽ [Ια (18 6486 ἐδο πυμβοῖο ϑδυί ἢ 
τουδὶ Ὀ6 ἰδ ίκοη ἴον αἀοα᾽Β 8664- 614, ἀῃ!ὰ ΟὟΥ Ῥτο85- 
θπὶ οοπαϊ(ου τιυϑὺ Ὀ6 τορεαγαοα 88, ἰῃ Βο10 Βοτγί, 
δὴ υηἀογζγουηὰ οὁη6]. ΤῈ6 Ῥυοροβίἰϊου “ ἱῃ,᾽ 
1η Ὀοὺδ οἰδυ808, ΟΣ ΡΓ68808 ἰΠ6 δοηαϊιΐοῃ ἴῃ τ Ὠ1Θἢ 
{86 Ὀοὰγ 18 ἑουπηὰ πῃ ἰλ 6 ὑνγο ϑίδρο ; ἴῃ (Π6 δγϑίι, 
{86 οἱοπιθηίδ εἰς οτίο ΟΡ Δ Ὠ64}}Υ αηἰϊἰεὰ το ἀΐ8- 
δοϊ υἱηρ πα βοδί(ουϊπρ; δπηα ἴῃ πο βδθοοπὰ, γψγὸ δ8Γ6 
Ραΐϊβϑα δῦογο 811 σοογγυαρίϊου δὰ πᾶσα, δΌονο 8δ]] 
Ῥαΐπ, δυὰ ἀΐβοαβο, δῃα βιι δου, ἰηἴο ἃ βίαδιθ ἱτη- 
ῬΘεΐβ8}}]6 δηὰ ἤχοϑα.--1| ἰδ βουσ πῃ ἰδ οὨ- 
οσ,---αττεμέα, ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ἀθποίοβ ἐδ ὉΠΒΘϑτ]ΐ- 
Ὧ688 οὗ [8:6 ΘΑΥΓΪΥ Ὀοάγ, δὰ {μ8ὸ Βυυ δι ρ ἰη- 
νγιαΐϊ ἷο8 οὐὗὨ 18 σογγαριϊ 016 βἰαίθ, ΌῪ σϑϑβοῃ οἵ 
νοῦ ῬΩᾺ] ΘἸΒοἈΘΤῸ 04}18 6 ““ουν υἱο θοάγ᾽" 
(Ρ }. 111. 21}, θὰ 4180, βἰποθ Β ἰ8 βροακίηρ οἵ 
Ὀατῖα)], (86 ΓΟυ] 688 οΥ̓͂ (86 ΘοΥΡ86, τι βίοι 158 ἃ, τὸ- 
τοϊπᾶάθν οὗ (16 αἀἴδρτδοθ ἱπουγτϑὰ ἰπ ἰδ 9 ῬΘηΔΙΥ 
ἰηβίοιοα Ὀγ ἀθαίν.---ἰ 15 τοὐδϑᾶ ἐῃ δΊΟΣΥ :---Βν 
{πὶ8 ΒΘ τΆΘΔ}8 86 τογοϊδίΐϊοι οὗ (πὸ ἀΐρηϊν οὗἉ (86 
οἰ ]άτοη οἵὁ αοἄ ἰπ (πὸ Τοβρ᾽ οπάθπε Ὀγὶ κί π688 οὗὅὨ 
ἰμοῖν γοβυγγθοίΐοῃ Ὀοάΐθ8, ροσυδάϑὰ δηὰ ρ)ογ θὰ 
Ὁ 1ἴ8ὸ ἀϊνῖπο 116. [ἐ 18 ἰο Ὀ6 Ταδιϊοηϑὰ 11κὸ ππίο 
(0 χἸονγίουβ ὈΟΑΥ͂ οὔτδο βοη οὗ ἀοὰ.---ἰἶ 6 δονσὰ 

θη Ἰἰνίηρς [Β]οοιοδ6]417, ναὶ αἷθο ἰο 15 μοσίεοί 
ῬΟΥΟΥΪΘΒΘΉΘΒΒ 88 ἃ 6ΟΥΡΒΟ, 1.8 ᾿πΘ ΌΣ] Υ ἐο χοβἰδὶ 
σοττυρίίοη.---ἰξ 5 ταὶδϑᾶ ἢ Ρονσθι:---Δ ύναμις 
ἀδποίοθε ἃ {]1 688 οὗἨ Βι ΓΘ, ΘΠΟΣΔΥ πα εἶδι- 
ιἸοιγ, το ἢ 8 τοπονγοὰ υἱιδ! ῦ γῊῖ}} σΟμοΥ οὴ 
(86 γοβυγοθοίΐοη Ὀοάγ, ϑαδοὶὶηρς ἰἴὸ ἰο ὀχϑουίο δ]} 
86 ῬυΓΡοβοβ δα τυ 005 οὗὨ {ἰδ βρὶ ἰλ πῖῖ 180 
υαὐμοδὺ 0186 δηὰ Σοβα  Π688.---Α] πὶ 18 ἱπιρ ϊοὰ 
ἴῃ {6860 ΘΟ, Γ88(8 18 Θοπἀοηδοὰ ἰοἴο 89 1:4] ὁ1|6. 
1 δον ἃ παῖσαι ὈοάΥ, ἰὃ ἰα ταϊσϑᾶ ἃ 
δρὶτίταδὶ Ὀοὰγ.---Βοβροοιίηρς (π6 ἰθγτὰ ““πδίυ- 
ῬᾺ],᾿" [04 ἸΏΟΥΘ ῬΓΟΒΘΥΥ, “δῃίταδ],᾿ “ΕΥ̓ Ο 68]. 
ΟΡ. ὁ ΟἸΔΡ. ἰὶ. 14. ΤῈ οχργοββίοῃ, “"πδίασαὶ 
Ὀουγ" (σῶμα ψυχικόν), ἀθποίοθ, πῃ σοηΘΓΑ,, 
8 οΟΥΖδηϊζαιϊοη ἰμδὲ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ8 ἰοὸ {μ6 δουὶ 
(ψύχη); δὰ ““βρ᾽ γίϊυδὶ Ὀοαγ᾽" (σῶμα πνευμα 
τι κ ό νὴ) θ098 ἰΒδΐ ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ 8 (ὁ ἰδ0 δρὶ τὶ (πνεῦμα). 
ΤῊ ΓΟΥΙΔΟΣ 18 056 Ἡ ΒΙΘὮ σϑτγίοβ [86 ἰτργεας οὗ 
(6 βουὶ; [86 οἰδθν, {1180 ἔπ γϑϑβ οὗ ἐπ βρίσίς. 
Τ8ο βου] 8 (μαὺ ὈΥ͂ ταθᾶπδ οὗ ν ῃϊοὶ οἂν δρί για 
ρϑυὶ 18 ̓ ᾿ηκϑα ἴο 8 Ῥ ιγ5168)] 1176---ἃ 118 οὗ ταρυ 80 
δηὰ δβοῃβδίίου, ἀδροπάθης ἴον 118 πουγι βοῆς 
ὍΡΟΣ ἃ. ΜουΣ]ὰ οὗ βοῦβθο. Τ})6 ΘΟΓΡΟΥΘΙΓΥ ΟΟΥΤ δ- 
Ροπαϊηρ ἰο (ἷ6 δὰ ἀοἰοτηιί θα ὉΥ͂ 1, 18 Ῥγθοΐβοῖυ 
οΒ {μὶ8 δοοουηί τοϑάο ἀοροπάοηϊ ὑροὺ ἐἰἷβ ουἵ- 
τναγὰ πουἹὰ, δηὰ 18 δϊϑοίοα Ὁγ ἰὃ ; δπὰ ὉΥ͂ γοδβϑοι 
οὗ τὺ, ἰι ἰδ οχροδορὰ ἴο 8}} (δι πιο ἢ85 70.8ὲ θ6 68 
οχργοβϑοὰ ΌΥ͂ ἐμ νγογὰ δ “" σογγυριὶοη,᾽" “ ἀ15808- 
ΟΥ,᾽ δῃα ““ γεοδίζ 655, οὗ ψθ]οἢ ἀδαίῃ 18 ἐμ οἃ- 
ἰἀϑίστορ!θ. ἜἘΠπο πδίυγο οὗ [16 βρὶσὶῖ 18, ὁ ἰδ9 
ΘΟΙ ΓΑΡΥ͂, 8 ἴγθθ, Βυρογ πλπη9 }1|9 οὗ Ἰρμί δηὰ 
ἴονὸ ἰῃ αοἀ ; δὰ ἰδὸ βρ᾽ γἰϊὰα] θοαγ 15 δὴ οΥβδη- 
ἰσαίϊοι βαϊϊοα ἰο 1.8 σμαγϑδοίον, Ὀοΐηρς 11 δΌοτο 
4}} ἀδοροδἄάθῃσθ οἢ (6 ουὐναγὰ νον], διὰ ἰ(δ9 
ΘΟΠΒΘΑΒΘΏΘΘΒ ζΟ] ]οννηρ ἴγομα ἰΐ, δα αἰ ΒΡ|8 γ5 ἴἰ- 
86} 1π ἱποογτυρίΐοι, ΊΟΥΥ δπὰ ρονοσ. Τδο βἢ- 
{π|1|6818 ἰο [86 δῃϊπια] ΟΥ̓ παίαγαὶ ὈοαΥ ζογῦϊα5 
ον οχρίαϊοΐπρ (86 ΘΡῚΓοὲ 4“ ΒΡῚ ΓΙ (Π}4]᾽ ΒΘΓΘ, 88 
τβουχσὰ ἐΐ τηοδηὶ δἐλεγεαί, οΥ τοϊ πε, [τὴ οἢ 16Ὰ8 
8346 οὗ βρὶτἱῖ, τ ΐο ἢ νοῦ] 6 ἃ δοηιγδαϊοιίοι,᾽" 
ΗΟΡΑαΕ].---᾿Αοσογαΐηρ ἰο 116 ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ τοδάϊηρ, 
(86 ζοϊ ον βοπίθῃϑο του]ὰ Ὁθ ΒΙΤΩΡΙΥ 8 δδοτγί 
ρα οὐ ραίϊο οσοητντηδίϊοη οὗ τ ῆδὶ 88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
Ὀθ6η Ββαϊά. Βυΐ (ἰμ9 Ὀθίύ6Γ δυϊῃθηϊςαἰοα ἰοκί, 
νΒσδ το ΔΥῸ ὉΥ ὯῸ0 6 4η8 ᾿υβι1δοἀὰ 1 Βείτϊης 
8519 88 δὴ ΟΕΒΙΟΣ ΓΟΔΟΪΏΩ, ΟΣ 88 8 σογγϑοίοῃ, 
Ρτοβθηΐβ υ5 Πόσο ψὶὶ ἢ ἔν ο οἴδαδοθ---ἰἢ 6 βοοορὰ 
οοδαϊιοηοα προη (δ 6 ἦγϑι, ὙΠΊΟΒ 15 Βυρροθβεοά ἰο 
ὍῸ σοησθαθσα. --Ἶἴ ἸΒΘΣΘ ἰδ ἢ διΐταὶ ὈΟΑΥ͂,-- 
Ψ ὨΙσΗ {πὸ ΒΟ] Ὧ88 δ 18 ΘΟΥΓΟΒΡΟπαϊπρ οΥσϑαίδαι 
--ὁἃ (ἴῃς; Ρουίδοι Υ οὐνϊουδ---Ὦ 6 16 ἰδ ἃ δρίὶσὶῖ- 
Ὧ641 Ῥοᾶν.---ἰ 4.,ὄ ([ἢ6 Βδη9 τουδὶ ποϊ]ὰ ποοὰ 6'80 
Οὔ Β6 ϑρίσιὺ; ἐμὲ ΠἸ κονν 86 τηϑὺ ἤδγθ 1ΐ8 ΘΟΥΓΘΒ- 
Ῥοπαΐπρ ογββῃ 88 ἰ(8 Ιηθ8}8 οὗ Ἔεχργοβδϑίοι, διὰ 88 
86 ἱπβίγιισηθαὺ οὗὁὨ ἰ(8 ὀρογδίϊουβ, [βυϊϑὰ ἰο 186 
ΠΟῪ ΟΓΥΘΡ οΥ̓͂ ἱπΐηρα ἱπιγοάυοθα Ὀγ [Π9 σοπιΐπρ οὗ 
Ομ τίβι]. Τὴθ δια ρμϑϑὶβ ἤθγ 1168 ἀροῖ (Π6 ποσὰ 
“18. [1Π{18}6 οπ9 οχίδβίβ, 80 ἀοϑβ {Π6 οἱ β6 Ὁ]. 

γεπβ. 458-490. Αοοονάϊηρς ἰο Ενγϑ]ὰ, Π6. 961}.89 
διὰ σομηῃθοίίοη οὗ (Π18 ῬαΒαβρβθ ΙΏΑΥ ὃθ ρίνϑα 
ἰδυδ: 4 Ταΐβ ογτάον οὗ ϑυσοσοβδίοδ ἴπ (ῃ6 νγδοἷθ 
σθυγθο οἵ 86 πονὶ Δ 8 Βἰδίογυγ, ἰΐ 18. ἱπιροθϑ1Ὁ}9 
Βῃουϊὰ ὯὍθ οἰ ΒΟΥ γ8θ. Τὴ9 πο ΤΌΥῚΒ ΔΙ ΒΥΘ6 
Το] ον {86 ΖΤΌΒΒΟΥ : ὑπ 086 τηογο βρί γι ἰπ] σαοσεεὰ 
ἀπὸ πιοτὸ βοηδϑθουβ, ΟἸτὶδί οουἹὰ δρρϑᾶγ ΟΠΪΥ͂ 
αἴϊοςσ Αἄδῃι; δὰ ἐδθ θυ ον Ὠθανοηὶγ ΟΒτίδὶ, 
88 8Π) ΘΧ(ΘΓΏΔ] τηϑηἰ οϑίϑιίο, 18 γοῦ ἰο 6 Ἰοοκοί 
ἴογ. [π]}Κ6 πιλΏῃοΡ, (6 οπίΐνο σοσῖ οα Βυι)82}» 

ἰπ ὑυϑϑῖτ688͵,-- Α σϑέυεια ἀοοβΒ Ὡοῖΐ γοΐοσ | (Υ̓ οδῇ ΟὨΪΥ͂ ΤΟ] ον ὉΡΟα 186 ργοβθηι."--- ααᾶἃ δοὸ 
ΒΙΓΑΡΙΥ ἰ0 (πὸ ἴθ ]θηθδ8 οὗ ἰπ6 Θϑυΐῃ]γ Ὀοάγ ἐξ 6 ναχἱτῖθῃ͵ ΒΘ διαὶ. δ Αἄδτι Ὑγ88 



ΟΗΑΡ, ΧΥ͂. 8δ-00. 

τοδᾶσ 8 ᾿ἰνίηρ 8οι1ι)],--- Τὸ οἷαι Ιου 18 ΤΓΟΣΩ 
Θου. ἰδ. 7, τὶ (Π6 κακ οι οὗἁὨ {1|ὸ αὐδ) της 
Ὑογὰβ ““ ἢγϑι᾽" βδηὰ “Αάβδιῃ:"" [ἐγέντο εἰς 
ψύχην ζῶσαν, ἴτοτη ἴμ6 ΤΧΧ, Ὀοϊης ἃ ᾿ἰΐογ 8] 

τοπάοτία οὗ (89 Ηοῦτον «ὌΠ 0923, "ὲ, 
τ, οὐ, ὠπίο α ᾿ἰυίησ δουΐ; διὰ ἴο (818 186 90] ὁ νν- 
ἱὰς ὀχρσϑββϑίου 18 δοοοιηπιοάκί οἰ: εἰς πνεῦμα 
ζωοποιοῦ ν--- 0 οχρτγοββίοῃ ᾿ἰνὶπρς βου], 88 
5611 ἰὰ Οοηρβὶβ, ἰ8 οὗϊοα ἰακϑη ἰο ἱπάϊοαϊθ δὴ 
οΟΥοΣ οὗ Ὀεΐης βυροτγίον ἰο ἐΐὸ Ὀγυΐθ, δὰ 15 ἐδ9 
ἰοχὶ οὗὨ ὩΔΏΥ 8 δρραπιοηΐ [0 ῬΓΟΥ͂Θ (δ)9 ἐϊοπιοῦ- 
4} ΟΥ̓ (6 δοιΐῖ. Τὴ ἱποογγθοίποββ οὔ (18 
ἈΞΒΌΠΙΡ(ΙΟΩ Ψ1] Ὀ6 ΓΕΔ βοοὴ ὈΥ τοΐεγγίηρ ἰὸ 
αδοη. ἱ. 20, 21, 24 ἀπ οἸβονθογο, 1 Ἡ ΠΙΘἢ Ρ88- 
δᾶζ268 {πὸ πο ογαὰβ ἰγαμϑαἰεὰ “]ἰ νης βου] " ΔΓΘ 
ΔΡΡΙΙοα 4150 ἰὁὸ 186 ὁπιΐγο ἸονοΣ σσοαϊΐοη. ΤΠΘΥῪ 
ΔΙῸ 8664 ἱπα ΠΡ ΓΘ οὗἨ τὰ δηὰ Ὀρθαδὺ ἰο 6χ- 
Ῥγθα8. δηΐπδὶ 116 ἰἢ ρΌΠΟΓΑΙ; δηὰ ἴΐ ἰβ ἴῃ ἐδ 
Ἰγὶ τδ8ὺ (86 Δροβῖ]9 808 ἰμθτὰ 45. ἰδ ΥὙΘΣῪ 
σουΓ86 οὗὨ [εἶδ ἀγχιιμθηὺ βον8. Αἄϑιῃ ἰΒ ΒρΡοΚθῃ 
ΟΥ̓ 85 ἃ ᾿ἰνίηρ βου], ποὺ 9 ΌΓΟΥ͂Θ ΠΐΒ ἱπππιοτί δ γ, 
Ὁυΐ ταὶ ΠῸΡ }}}8 τηοχίαἰϊίγ. [ 8 ΌΥ ΙΘ Δ} ΟΥ̓ (8:6 
δουϊ πὶ Βὸ δηα 4}} ἀοβοθηδοά ἴγοια Ηΐπη, ἃ ΥΘ 
ἸΏ ΚΟ τὸ {18 σδαπρσίηρ Βα ΘΟΥΓΌΡ 16 ποσ]ά, 
δηὰ 80 Ὀθοοπθ ἰδ Ποῖσβ οὗ δσογγυρίϊοθ. ΤῈ6 
ΟὨΪΥ͂ ΒΌΡΟΥΪΟΣΥ δϑογι θοὰ (ο πιδῃ ἱπ {86 ἰβίουνυ 
οὗ ογοδιΐοη, 18 ἤουπὰ ἴῃ ἰμ9 ἵποὶ ἱἐμεὺ « Θοἀ 
ὉὈτοδιοῆ ἰπίο Ἰιΐτη ἐπ 6 ὈΓοδι ἢ οὗὨ 1176, δηὰἃ ἴῃ {818 
ἴς ἴ8 ἱπιϊπιδιοα {πᾶὺ ἴῃ μ6 δοί οὗἩὨ Ὀδϑορπΐης 8 
Ἰνὶπρς βουϊ, πη αὐ {80 Βατὴηθ ἐΐπη6 νγ88 οπάἀον 
ὙΠ ΒἰζΠΟΓ σδραοί 68, τ σὰ Ὀσουρσῆξ Ὠΐπ ἰῃΐο 
τοῖδυ δ δῖ ρ ψνἱ ΟΘοα, δηὰ τηλὰδ πἷπὶ Θά ΡΔΌ]6 οὗ 
σοπη τ πἴπρ ν᾿ ΗΠ πὶ, δῃα 80 οὗἉ τἰβίηρ ἴ0 ἃ δρὶτ- 
Δία] οσχ᾽δίοποο. Βαΐ {8:6 Ῥοββὶ 1} 1168 Ὠ6γο ἰῃ- 
γοϊνοὰ [τ᾽ Ἰελάϊηρς ἃ ἔγαθ, βρί σία] 1176, σου]ὰ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 σαντο ουὐ ὈΥ Ηἷ8 ΔΌΪαΐπ; ἴπ ζο]]ον ΒΒ] 
πῃ αοα πὰ ραγίακίηρ οὗὁὨ (86 Ὀϊνίπο ϑρίγι. 
Ἀπά μϑάὰ {8 ὈοΘᾺ πιδἰηἰκίηθά Ὀγ οὨθάϊθῃοο, 
ΠΟΤ 18 ΘΥΟΓΥ͂ ΓΘΏϑοη ἰο Ὀοϊΐοτο μπὲ (Π6 ΕἸ ΊΟΥ 
ἸΠ6 οὗ [π6 Βρῖ τὶ πνου]Ἱὰ παν ρ]οσϊ θὰ ἐδ Ἰονσοῦ 
δοά τδὰ6 ἰΐ ραγίαδ ΚοΥ οὗ του ἐγ νἱϊποαΐ ἐπ 6 
ἐπίοσυθηίίοι οὗ ἀραὶ, Βυΐ ὮΥ Τοδβοη οὗ ἰδ 
ΔΉ, (818 ΡΟΒΒΙ ὈΠΠῚῪ ν8 ουὲ ΟἿ, δθὰ τάδ ὈδοοΙ- 
ἱπ δῖ). ({(ψυχικός) ΟΥ̓ 88 ΟὟΥ γτοσγβίου σοπάουβ ἰΐ 
“« ὨδίυγΑ] ἢ ἴῃ ὑπθ ΨΟΤΥ͂ ο]θιηθιβ οὗ μἷ8 ομδσδο- 
ἔογ, ΟΥ ἴπ (9 βρυΐπρβ οὐἁ μ͵8 οχἰβίθποθ, θθολτηθ 
δί 186 ββϑιη8 ἰΐπι|6 τποῦῖ]. Ἡργοΐῃ ἰαγ ἐπα ἤ6668- 
ΕἸΌΥ ὕοΓ 6 πον ογοαί οι {πΠγουρὰ (6 ἱπίοσνοῃ-- 
ἰΐοῃ οὗ 8 Ἀοάθοπιθν ψῆ0 Β881}} Ὅ6 ποίμίηρ 1688 
μδπ ἃ αὐἱοϊοπίηρ βρ᾽γ! 1]. Τηδὲ ἐμ Αγοβίϊθ 
τόδ οἷ ἰο ἤανθ {ἰδ 6 [0] ον λπρ οἶδυδ8θ 4180, τοραγά θα 
85 84 βογίρίυγο αυοίδίΐοπ, 8 8 δβϑυτωρίΐθη 88 
Ετουπ 1088 88 ἰπδὶ ἴπΠ6 σὑο]9 νγ88 ἰδ κοὴ ουἱ οὗ 
ἴ8ο Αροσγγρια. ἸὙπδὶ το ττᾶϑ δϑδὶτιηρὰ ἴῃ 
κατὶρίυγο γοϑρθοίϊῃρ {μΠ6 δ γϑί τη Αἄδπι, βιιρ χϑεὶβ 
ἴο δὶ9. τυϊπά ἐπ9 ἱποιρμῖ οὐὗὁ ΟΕ κἶβέ, (ὴ9 δῃ γρ6 
οὗ Αὐδπ; (6 Ἰοννοσ ρ]δΐη ὑρὸρ ψὩϊοῦ Αἄλπι 
Ὅ88 εἰ (0 εἰϑηὰ, ροϊπίϑ ἰο ὑπὸ ἰρῃθγ. ΑἸσγοδὰν 
ὉΣ {6 δαάϊιϊοη οὗ (6 δορί ποῖβ “ἢτδι " δηὰ 
“Αἄδηι,᾿"Ὁ (86 ΔρΟ51:]6 ρῖνοβ 18 (90 σϑοορηῖζο [ἢ9 
αἰ ξπϊἤοδποθ οἴ (Π9 βοτὶρίυτο Ἰδηρύυδμο, δοὰ ἰηίσο- 
ἀυοεβ ἰπ6 οοπίγαβὶ τυ ἷοὶὶ ἢ τὸ Βα ἰο βοὶ Ὁρ.--- 
Ἐῖιο 1δδῖ Α ἄδβιω, ἃ ᾳυἱοϊτοιίηρ, αρίὲτὶῖ.--- Ηδ 
αἰίδομοβ ἷ5 ογὰ ογβ αἰ γθοίΥ [ὁ {π6 μαββακο 
ἔγοιι βοτὶρίυγο, 48 1 ἰ9ὸ ἱπεϊπηδίθ, ἐπαὺ [86 αι ο Ὁ 
8.5 ΠΟΟΘΘΒΑΥΙΪγ ΓΟἸ]ον οα ἤγομι ἰδ 9 ΤΌΓΣΠΙΘΣ, δοοοτὰ- 
ἅτις ἰο ἰἴ(5. γρίσαὶ βἰχηπίἤοθποο, δ ὑἐμβουκῃ ἰὲ παά 
Ὅσδεοη δἰγολαν βροΐθη. Ἧδο, ἰδμογούοτο, ΤΠ ΓΟΙΥ 
εἶτοδ οἐχργοδδίο ἰὸ ἰῃ6 ἱμίοθσοποο τὶ 8 ἰτὰ- 
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Ρ᾽]Ἰοὰ ἴῃ (86 Ῥβββαρο 1861, σου δ ἱπεϊτδίϊοη 
ιπ8ὺ ἴἴ 4180 αἰὰ ποῦ Ὀοϊοῦρς ἴο 106 ἰδηρσααρα οἵ 
δουϊρίυτο--οἰς Ὀοΐηρ 8 861{-ουἱάθηΐ ΓΘ }0 Ρ]ΔΙΏΥ 
σοπιδίποα ἰμογθ. ("οὶ ἃ ρογβοῦ σγεδὰ ἰδ ἤχες 
ΟἸδΌΒ6,᾽" δη ἃ πηδῇ ὈθοδΙη6 8 “᾿ὑνῖπς Β0}],᾿᾽᾿᾿ ἀν οἸ]ηςς 
{που ΠΥ ὌΡΟῚ ὑδ)}6 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΩ “ ᾿ἰνίηρ 801},᾿"} 
δηα 6π τοροϑΐ, “106 Ἰαβϑὺ Αἄδῃ, ἃ αὐϊοϊτο μη ρ 
Ερὶγὶϊ,᾽ βοιηον πδὺ 1685 Β]ΟὟΪΥ δηᾷ Ἰουα,᾿" ΜΕΥΈΕΒ, 
Βα. 8.) Ὑῆο 8016 ββῃίθησθ, μον ΟΥῸΡ, 18 Ὁ Ὧ0 
ΓΩΘΆΣΘ, ἴο 6 ΣΕρΑΙαΘα 88 8 Ἰορίοαὶ ραγθη 6518, 
858 ἱβουρῇ Υγογ. 40, τγοσο ἰο 6 οοηποοιρά ἱπππ δα ϊ- 
δίου ὙΠῸ τον. 44; Ὀυΐ ἰὰ δηΐοσβ ἀϊσγοοινγ ἰηΐο 
1η6 ψ80]0 σουγβα οὗ ἱδουρῆί, πὰ ννὰ8 ἀοδ χῃβὰ 
(ο δ6 ἃ σομῆτγπ)δίϊοη οὗἁὨ ὑπ6 ρυοοθαϊης βίδιθπιθηῖ 
(νον. 44) ἤγοταῃ βου ρίαγο, τυ 1 8, ὉΥ 118 ἀρο]αγὰ- 
(ἴοὰ ἰὼ σοραγὰ ἰο (6 τϑὶ Νῖδῃ, (δὲ 6 ὈθΟΔΠ)Θ 
ἃ Ἰἱνίημ βουϊ, ἴσγοθ ψμθ ποθ {86 δου}]-ὈΟΥ ΟΥ 
δῺΪ 8] οΥ̓ζϑηϊζαιοι Ῥγοσοοάρά, ρμοϊηὶβ αἰγθοί 
ἰο ἰΒαὺ Βῖρθον βίδίθ τ ἷοὶ ψγ88 δγϑὶ σϑα]ζοᾶ ἴῃ 
186 Ἰαϑὺ Αάδιὰ, υἱΖ., ἰο (86 αὐυἱοϊοπίης ϑρίσι οἢ 
Ψ ΒΙΘἢ {|| 6 ϑρίτίίαΔ] ὈΟΟΥ νὰ8 ουηάδοά.---ΤΊο 
Δαν “80 ἰηἰχοάσσοβ (Π6 βοτίρίυτθο ἰοσὶ 8- 
σοντϑροπαϊΐπρ το {πα τυ ἰοῃ Βαὰ 8 ὈδΘἢ δβϑοσί- 
εα δπὰ ᾿ἱκονίβα σομγταϊπς ἰὑ. Λάδην Β Ὀθοοτη- 
ἵπ “8 Ἰἰνίης βου] 18 γοργοβοηίθα 848 ἰμ6 οβοί 
οὗ αοα᾽ 8 Ὀγθαϊπίηρ ἱπίο εἶτα “186 Ὀσοαί ἢ οὔ ἢν 65, 
Ὀ Ἢ ΓΏ.)). ΤῊΪ6 18 (80 ἰόσ υδοὰ ίο 

ΟΧΌΓΘΒΒ ἰδ6 ῥγϊποῖρ]ο οὗ ᾿᾿ΐο ἰα Κοὰ ΔΟβο αἰ οἾΥ, 
ΒΝ Β88 158 ΒοΌΓοΘ ἢν [86 αϊνίπο ρί τὶς, οὗ 
ψ ΒΟ. ὑπ 800] οὗ τη ἷ5 (6 οΠἼΠῸχ Τοστηΐὶπς [86 
Ὀομα ΟΥ̓ πεχμδ Ὀείτγοο 18 Ὀσαγ δηὰ δἰ5β βρὶΥἶΐ, 

83.660 Βοῖοι, Βα. 2. Ῥασὶ 1. 890. 8, δὰ Ηορατα, 
ἀὐδὺν πρίν Νιαίωτε οΥΓ απ, Ὁ. 86---46]1.: ΤῸ πίῃ, 
Βογονον, ἰδ ΓΠ Φἢ): ζέυΐη δοιΐ, ΒΟΓΟΙη 

ῬοάΥ δῃηά βρί σι ταθϑὶ ἴῃ ᾿ἰνίηρ υπΐοη. ΒῪ ΠηΘδ}}8 
οὗ 15 πίοι 18 6 σοηϑιϊαὐδὰ δηα τη8ἀ0 σὨΡΔὈὉ]Θ 
οὔ ἃ βρὶ για] ᾿ἰἴ6; ΟΥ ἴῃ οἶμον ψογὰβ, ποσὶ 
σοηδβίβίθ ὑῃ6 ουπαδιΐοη οὗ 18 ἸΩΟΥᾺ] δηὰ ἰπἰς]- 
Ἰοσίυδ] συϊίυγο ἃδὰ ἢμπα] ρμ]ουι δοδίϊουῃ ἰηΐο ἃ 
αἰνὶπο 1116 (Β6οὶκ, δεοίεπί., Ρ. 98.) ““Τιῖβ 11 οἵ 
ἐμι6 βρὶσιῦ 88 'ὑ ἱπόύθαβϑθβ ἰὴ ἱπίθμβιν 18 ἀθδιϊποὰ 
ἰο κα ἰμ6 800], δῃὰ ὈΥ Ἰη68}8 οὗ 10 ἰμ6 ὈΟΟΥ 
ἸΙΚον 86. ΟΥΟΣ ΠΟΤ 8 ΙΠΟΓΘ, {86 ῬΥΟΡΘΥ ᾿τηὰ 9 
διὰ οὀχροῃοηί οὗ ᾿(86], Βο (μαὺ ἰδο ἱνο-(ο]ὰ 1119 
οὗ ᾿δῇ, 88 ἴῃ 8 Βδίυτγαϊ δ μ ἃ ὨΟΟΘΒΒΑΣΥῪ ΨΔΥ ἰΐ Ὠ88 
(9 ΒΟ] ἴον 18 υπϊιΐϊηρ, Ὀομά, 80 οἷβο ἰῇ ἣπ 
δἰ βῖσαὶ δηα γοϊίδυυ ἩΔῪ ἰύ 848 (.)6 Βρὶ γὶϊ 88 δῃ 
81}1-ροσναάδϊηρς δηὰ δομίγοὶ]πρ ᾿γῚ ΠΟ }10.᾽ [99 
Το] χβο, Ῥαγίὶ 11. ὅςο. 8]. Τὴ δγϑι δ, ποῦ 88 
γοῖ Βανίπρ ἰγαῃϑοθμᾶρα ἐπ Ὁμδγδοίοσ οὗ ἃ Ἰἰυίος 
8ο1 (νι τ ΒΙσἢ, ΒοΘνΟΣ, βίῃ τησδὶ ποῖ 88 γοῦ 
ὍΘ ΒὈΡΡΟΒΘΟΩ͂, ΠΟΥ ΕΥ̓́ΘῺ {ΠΠ0 ὨΘΟΘΒΒΗΥ οὗ 118 ΘΟοῸΓ- 
τ η66, Ὀιιξ ΟὨΪΥ ἰμ8 δυβοορ ὈΣ ΠΣ ΤῸΣ ἰἰ, Μον ον, 
Ἑά. 8,) ϑ'ησο ἰδ Ῥογβομδὶ ᾿ἰΐθ, ΌὉΥ ἃ ἔγθ δοὶ οἵ 
ἷβ οἴνῃ, δα ποὺ ΔΡγορυϊδιβθα 88 ἰξ βῃῃοιι)ῖ {89 ἢ} 1- 
νίηο 1178 οὗ 86 δρίτῖ, Ὀυὺ 8α δροβίδι θα ἔσομαι 
ἱξ ἰΒγου σὰ βίη, ψ ὶσὰ στη 1.8 ἔδία] σου γΒο ἰῃ δυὺ- 
δοίης Ἰαϑῃ ποῦ μα τηοτο ἰο ἐμ6 ΡΟΨΟΣ οὗ ἀθδϑί, 
γοαυϊγοὰ ΠΟ ἃ ΠΟῪ Ὀορσίπηΐης ὙΒΙοΘἢ Βμου]ὰ 
ΔΟΙΌΔΙΥ Ἰεδὰ ἐοὸ ἐμαὺ φἰονί βολιίοπ ἴὸτ τ πίθος δ9 
ν 88 οΥἱ βίη 8}}γ ἱπίοπάοά. ΤᾺ Ϊ8 ντ88 ἰὸ 86 δομίθνϑά 
ὈΥ Βυοδ 8δῃ δρργορυίδίΐοι οὗ ὑπ Ὀἱνὶμθ 16 οὗ 
{πὸ ϑρί χὶν ἐπδὲ 189 τϑβαϊὲ βΒοι αὶ 6 ἃ αυϊοκοπὶηρ 
βρίτῖι, Απὰ ἐμὲ ἰ8 ἦμ8ι ψῆδὶ ψὸ πὰ ἰπ (89 
ΟἾΒΟΣ δῃὰ βοοοπὰ Αάδπι ψῆο νψἱβὰβ ὑρ 6} ΒΙΒΙΟΥΥ͂ 
οΥ̓́Π6 τῆσθ; βίποθ βοὺ] δῃὰ Ὀοὰγ ἃγὸ ἰπ Ηΐπι 
ἱμοτου ΒΥ ρονυδα θα Ὀγ 86 Ὀἱνίπο 116 ἀπά θ 
88 [19 Ρογΐοοι ρα δὰ ρον ἃ Οπο, ἢ88 {ἢ 9 ρον ΟΥ 
ΘΟὨ Ἰ ΠΌ8]}]Υ ἰο Ὀοροὶ ἐπὶ8 δδῖιο 1178 ἐπ οἴ 6 ΓΒ, δά 
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80 ὉΥ ΓΟ  ἢρ δηά ἱγαπδίογπιί ας ἰμθα, δου 8 }}γ 
ἰο ἄόνϑὶορ ἴδ9 οΥἰὶηδ] σδρδοὶ 68 δηὰ Ἰηἰθηῦ οὔου 
σοι Ὠδίιγο. “Βυϊ 0 {116 ὙΘΣΥ γϑᾶϑοι ἰἢδ. 
{15 αυἱοκθηΐηρ ϑρίγιυ νᾶϑ οὐ] οὰ ἰο δϑβί λϊϊαὶθ 
ΘΥΘΓΥῪ πίη ἰο 086], {Π ΘΓΘ ΑΓΌΒΘ ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ (ὉΥ 108 
Ῥαγειηρ [18 ΘΑ γ δ γ δονγογίης ἰπ ογθν ἴο ἔδβῃῖοη 
ἴον ἰϊ86 1} ἃ πον δηᾶ ρ]ονι θὰ ογζδη.᾽" ΝΕΛΝΌΕΒΒ. 
-νον, ἰ ἰ8. ονἱάσθπι, {πδ (116 ροϊπὶ οὗἁ ἐἰπλθ ἔγοτα 
νι ἰσἢ ΟΠ γϑὲ Ὀδσατὴθ 15 “ αυϊοϊκοηίης ϑρ᾽ γ᾽; 
νγὰ9, ηο Ηἰ59 δίγίμ, θὰ Ηἰΐ8 ΤΟΒΌΓΥΓΘΟΙΪΟΣ ; [ῸΓ 
ὍΠ|1] ἰδαὐ πιοαθηΐ Ηα νγ͵8 ἴῃ ἐμ ΠΙΚΘη 688 οἵ βἰη- 
ζὰ] 8.658} δηὰ δὰ δὴ δῃϊπ8)] ὈΟΔΥ; δῃὰ ᾿ξ 'γὰ8 ποῖ 
011} αἴτος Ηθ πδὰ βοϊγοὰ πὸ Ῥγοῦ]οπι οὗ πιδΐη- 
ἰαἰπὶπας τ 6 οΥἰρίὶπαὶ δἰ ῃ]θβϑηθθϑ οὐ ἰδ ερὶγὶϊ 
τπτουσὰ 4}1 [π6 βίᾷροβ οὐἩ Ηΐ παίυγαὶ Ἰἰΐδ ἴῃ 8 
ΟΣ οἵἉ 58ϊπ, ὑ(μαὺ 16, ψἢο, ΟὟ 8 Ἰ᾿ἰνίης γοβϑιὰ- 
Ὀίλησθ, νὰ {Π6 ταργοβοηϊδίϊσο οὗ α Βυδηϊ 
(λι δὰ θασοηιο ἤθϑἢ} ἴῃ 81] 1ζ9 ἡδίιγαὶ βυϑοορὶ]- 
ἘΠῚ τὸ βῃ δᾶ ἀθαίῃ, Ὀθοϑῖαθ ἴῃ ἢ 6 ΤΏ ΔΏΠΘΥ 86 
ΤΟΡΓΟΒΘΠίΔΓΥ6 δηἂ ποδά οὗ ἃ Βιιβηΐί βρὶτὶία- 
ΔΙ δηα αἰνίπον αἰορ θά, ὉΥ νἱγίαθ οὗὅὨἨ δΒανΐῃ 
κἰοτβοὰ πυπιδὴ ἠδίαυτο ἰμτγουρσὴ (00 ῬΟΥΘΣ οὗ 
μ6 ϑρίνγιῖ, δπὰ ἴῃ 86 πηδϊηΐοηδησθ οὗ ἃ ρογίδοί 
οὈδάιθη6θ, δηά οὗ ἐμ8 Βανί οὐθγσοπιθ (ἢ 9 ΟΟΥΒ6 
οὗ βἷη (Βοοκ, ζελγιοΐδο., Ὁ. 40 Εἰ. 472). Το ρΡοΐπὶ οὗ 
ὑγδηβιτοὴ ἔγοια {80 οὔ ἰὸ ὑμ6 ΟΥΒΟΣ βίαμο 18 Η 8 
Τοβυγγοοίίοη. ΤΏγουρὰ (18, ἱπ ἐδ ὙΘΥΥ ταἰχας 
οἴ (δι Ἰονὸ ψ ῖςὰ Ἰοὰ πἶτὰ ἐο ἰηοὰν ᾿υἀ ρπηχθηὺ δπὰ 
ἴὰγ ἀονη Ηἰδβ 119 ἴον ἰὄ9 ἀοἰἑγογδηοθ οὗ ἐδ Ἰοβί, 
Ἠδ Ὀθοδίηθ ποπσοοσί ἰῃ Ηΐθ ὩΘΉΪΥ αυϊοϊκοποὰ 
δηὰ μον οὰ δσογρογοιγ ἰὴ ἀϊνίηθ οὔζϑῃ [ὉΓ 
δαὶ }16- Γϑῦθνγα,, ὑπαὶ αὐυἱοϊκοιΐης οὗ (6 ἀοδά, 
Ὑ ἢ 1οἷ ΓΘΔΟἢ.65 ἰ(8 Ῥογύοοῦ τϑα]σζαϊΐοι αἱ (16 γ98- 
Ὁγγϑοιοη, δπα 80, “8. αὐυἱοϊςοηΐπς δρὶ εἰ (" (σοΠΡ. 
Βουι. νὴ]. 11). Το τοῦ ἴο Ὀὸ ΒΡ μ) 166 18 ποὶ ἐστίν, 
ἐδ, Ὀὰὺ ἐγένετο, δέσαπι6. Ὑ Ά116 ἰὰ ὈΘΙοηΒ ἰο ἐδ 6 
80] 0 Ὀ6 ΟὨΙΥ͂ “᾿ἰνίπρ,᾽) δηᾶ ὑδδὺ ἱπτουρὰ ὑΠ9 
ΒΡΊΓΙ ; 80, Οἡ ὑπ σΟμ ΓΑΥΥ͂, ἀοθβ 1ὲ Ὀοϊοης (0 (Π9 
ϑρὶνγὶν 4’ [ὁ τλα]ζ ἰΐνο, "ἡ το ἱπιρατὶ (πὸ ἀϊνὶπο 1176- 
Ῥονοῦ σοι ἰὺ 868 1ἢ ἰἰβο] ἢ, οσ το ἴὐ ἐς 'ῃ ἃ 
ῬΘΟΥΒΟΠ8) ΨὙΑΥ͂ (Οδίδη ον δορὰ Μογοϑῦ). ΑΒ ἐΐι9 
Οχρυθϑϑίουο, “ἰπὸ ἥτδὶ τοδη,᾽᾽ ἀοδίχηδίεβ ἐμ 9 
Ιοὰπ ον οὗ ἴ6 υπηαπ Τ8σ0 ΜΏΟΒ6 {Υ}Ὁ00 ἰδ ἴπι- 
Ῥγοββϑθὰ ὕροὰ 8}}1 ψο βρυίηρς ἔγοτα ιΐτη, 80 ἀ068 
1.10 οχρτοδϑίοη, “(Π9 δϑὶ Αἄδτη,᾽" ἀοδίαπδίθ Ηΐτα 
ἕγοὰ οπὶ 1881168 {86 δοοσοπᾶ 18] ἀδυϑὶορτλθηὶ 
οὗ δυπιδη  ν ἰμδὶ Ἰοϑὰβ οα (0 ροσίθοϊϊοη. 

Αμὰ ον, βῖποθ ἰὺ γΟΓΘ πδίυγαὶ ἰο τ ΪϊΒῊ (μπδὶ 
86 ρογίροι δὰ οχὶβιοὰ ἔγοιι ἴμ 6 Ὀρρί πίη, 6 
ῬΓυσθοὰβ ἴο βίδίϑ (Π9 Δ Ὁ οὗ ἰδ αἰνίηθ ΟΥ̓ οΓ.--- 
ἩονοΣϊ, ποῖ διαὶ τ86 αρίστίτυδ], Ὀσπὶ τ86 
δηΐτη 8]; εαἰϊθτυνασὰ [86 δρὶτὶῖα8].---ϑυ ἢ 18 
18:6 65 Δ Ὁ}18164 ογάον ἷὰ ἰμ6 ἀθγοϊορπι θη οὗἩἨ δυ- 
τηϑδηϊΐν ; δῃαὰ (μΐβ ΟΥΘΥ ΒΘ Τηθ 88 (0 8βοὲ ΤΌΣ ἃ 8 
Βουιο  ἰπρ ὨΘΟΘΘΒΑΤΎ, [οὐρα ἴῃ {16 ὙΟΥῪ Ρ]δη 
οὗ ὑπ οηίΐτα ογϑαϊΐου, [86 διηδιορίθβ οὗ Ὑ Β1 ἢ 
ἬΟΓΘ ἴο ὈὍ6 Β66ἢ ογοσυνθογο. Ναίαγο, ἱβτου 
41} [Π 6 βία χζοϑ8 οὗ οχἰβίθῃοοθ, ΤΌΥῚῚΒ Δ Οὐ Γ- δβοθηά- 
ἷης βουΐϊθβ. [π8]}} (80 Τ6δ]π8 οὗ 118 νγνθ τπουηΐ 
ἕτοπῃι 0 Ἰοτγοϑὲ ογζδῃϊζαιοη8 ἰο {8080 ΙΩΟΤΘ ΓΘ- 
δηρὰ δηὰ οοπρὶοίθ. ἮΥ ὑμῖ8 γχὰ8 80 ογάοχοά, 
ὑπ 6 ΔΡοΒῖ]6 ἀο68 ποὶ Ῥγδιθῃὰ ἰο βᾶαὺ. ΤῈ6 γθδβοῃ 
ἴον 10 18 ἄθθρϑὺ μ8ῃ βοΐθηδθ δδὴ κ0, δπὰ ἰβ σοῖς 
[86 δἰἀάφη (μΐηρβ οὗ 80 Εΐοσηδὶ  ᾿βάοπι. ΑἹ 
ταὶ Ῥαμϊ τϑϑπβ ἰ0 δϑϑουὺ ΘΓ 8, ὑπαὶ ϑυσῇ 18 
186 οΥ̓ὁΓ σοαυΐϊγοα ὉΥ 86 βο ποτὶ οοπδίϊι οι οὗ 
155]. Εἰτγϑί, (86 Θαυ ΒΥ παίυχο τουδύ πεθὰδ 
Ἰηδη δὶ 1861 ἴῃ Αὐδῃι, δπαὰ ὑπο ΟὨ]Υ οουϊὰ ἱΐ 
διιαίηῃ αδογπατὰθ ἰὼ ἃ ἶσος ἀογυοὶοριθηί 

(Ν᾽ αποτ). ΤῸ δάϊθοϊΐνοβ, “" βρὶ γα] δυὰ 
“ἰ ΔηΪ Δ), δά Ὀοίίον 6 ἰδ ικο ΠΟΤ ἴῃ ἃ κοπογαὶ 
ὙΆΥ, 88 ἀοβι κηδίϊηρς αἰ ογοηὶ βία οϑβ οἴ ᾿ἐΐ6, τ ῖ}}- 
ουΐδιρριγίης (6 που “ Ὀοαγ."--ἼΤἼΒδὶ {86 παίι- 
ΤΑΊ 18 ἢγχϑί, δηὰ βοὴ (80 Βρὶ γί], 18 βοντῃ ἴῃ 
89 ἰπβίδῃσοβ οὗ {πὸ ἱγὸ χγϑδὶ μοδὰβ οὗ πυπ)δηϊ- 
γ.--Ῥ8ὸ Εσαοῖ σζδῃ (16) οὗ ΓΠ 9 Θασῖῃ, ϑασίῃυ; 
--Βγ ἰδ ορίἐποι 4 οαγίμγ,᾽ το χοϊαίδβ ἴο [89 
Ὀοάγ, δηὰ ηυΐ ἰσ ἐπ 8 16 χζδῃ 88 θυ οα πὶ 
ΘΑΓΓΠΪΥ αἰοΨοοιίΐοηδ, 86 ἀεδεϊχηδίθα ἐπαί. ῬἈγβοδὶ 
σοηξογπδίϊο ἩὨ1Ο ἢ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠὰβ ἰ0 δῖ8 οΥἱρίη 88 
ἴα Κοὴ ἤτοιλ ἰπθ. οασίῃ!. 8 {85 15 οοπῃεοίοα 
{6 δηϊπ)αὶ δἰαίιθ. Βυΐ {80 ἱπσασγὰ αὐἱοϊκοπίης οὗ 
86 Ὀοᾶγ, πἈ οι Ῥγοσοθὰβ ὈΥΪ ΔΙ ἔγογα (ἢ 
βρίγὶϊ, ἀο68 ποὶ ἴαἶκο ρ]δοο ἀϊγθοιγ ; θαι ([Βτουρῃ 
ἰδ6 ορογαϊΐοη οὗ ἰ!6 βου], ν ϊσα, πὰ πδῃ, ὮΥ 
γἰγίαο οὗ 86. Ὀγοαὶμ οὗ [6 ΟἸθαίοσς 18, 881} στ ΟΓΟ, 
ἔογτιηθὰ ουὖυἱ οὐ (0 οββϑῆσα οὗ {Π6 βρὶ γὶἰΐ ἐπ ἰδ9 
Ὀοὰν (Βοοκ, ϑεείεπὶ., Ρ. 81). Νον,, ἱπαβιμι θ 885 
ἴῃ ἐδ ογϑαίΐοι οὗ ὑμθ ἄὅγϑί τθδὴ ἰποσὸ οχἰβίθα, 
βναὶ οὗὨ 4]1, ὁ θοὰγ δβῃϊομθὰ ουἱ οὔ 186 ἀμδὲ οὗ 
{89 οανίι, {πϊ8, δέ {86 δίαγι, σου ]ὰ ΟὨΪΥ ὍΘΩΡ 189 
ἔπργοβδ οὗ ἰδ) δουϊ, βίοι τωοἀϊδίοα ἐπὸ αὐἱοκεῦ- 
ἧπ μόνον οὗ (86 βρὶγί. Απὰ βυ οὶ 8 ὈΟΑΥ͂ ολτ- 
τῖοϑ ἰῇ ἰἰβο Ὁ (ἢ Ροβϑι ὈΓΣῪ οὐ ἀοαίι, ππῖοῖ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, 8 ΟὨἿΥ τοδὶ σοὰ ἱβγουρὰ 818 (6 62. ἐἰϊ. 
19; σοι. οι! ν. 12 4.), (ὦ. 6.. 80 αἸϊοπδίϊοι οὗ 
6 δουὶ, στ ἰοῦ ἀοιίογειῖηοβ (6 σοπάϊ(ΐοη οὗ ἐδ6 
Ὀοάγ, ἕγουα ἰδ ὨὈϊνὶηο ϑρ γῖι-11}16. Αρασγί ἔγομι 
(8, ονγονον, ὃ 85 (80 ἘΈΈΕΙ5. ὙΥ 8150 οὗ ποί 
ἁγίης, πίοι ταὶ κοῦ ἤδνο Ὀθοη γϑαὶ σὰ ᾿πτουρὰ 
(89 Ρογροίυδὶ δρργοργίδιΐοῃ οὗἨ {μὶ8. βριγὶι- 119 
ἘΥ͂ πιρδὴβ οὗ νμίοι, 88 ὑμ6 βουϊ δαἀνγαηῃοθὰ ἷπ 
βρ᾽ εἰϊαδιὶ σ᾽ οὐ δοδιίοη, ΐ πουϊὰ ὈΘΟΟΙΏΘ ΕΥ̓́ΘΣ ΤΏΟΥΤΘ 
αι) }δοά ἔον ἐπθ Ῥτοργοδϑίγο αυἱοϊςθαΐης δη 
εἰονβοδίίοη οὗ (9 Ὀοάγ (Θοταρ. Οβίδπάον, ρ. 177). 
Αβ {16 δι μ681]5 τὸ μᾶγο--- ἢ 6 ΒΘΟΟῚ ἃ Ση8Π 
15 ἔσο Ἀθανθῃ.-- 6 ΔὮ]]ῈΓ τοδαϊης οὗἁὨ ἰδ6 
τοοοϊγοα ἰοχῖ, “ἰδ6 μοτὰ ἤγοταῃ βθάγυοι,᾽ ἴα ὁΡ- 
Ῥοϑϑα ὈΥ δ8δπ οὐδ ϑϊταΐηρ ὈδΙδηοο οὗ Δ Βοτ (165 ; 
δῃα 1[η0 χοὐοαϊίοι οὗὁ (6 τόοτὰβ “189 1,ογὰ ᾿᾿ ἴδ 
ποὺ ἰο θ0 οχρὶαἱποὰ οὰ (μ6 χγουπά ἐμαὶ ἰὲ ἀϊὰ ποὶ 
Β6ϑῃ ἰο Βυιϊ 85 {86 ῬΥΌΡΟΓ Θομ γαϑί [ῸΓ “ΘΑ τ ὮΥ.᾿ 
{16 ΤᾺΣ τοοσὸ ᾿ἰκοὶγ ἰμδὺ βοῖηθ ἰγδηβουΐ 8 δ- 
ἰοπιρίοα ἰο 81} ουὖὐ νῆδὶ δρρεαγϑὰ ἰο ὃθ δὴ ἷπι- 
Ῥοτθοί. δε 688, ὈῪ δα άΐηρς 189 Τοτὰ ̓ ἴπ (86 
ἸδΥσίπ ὈΥ ΝΥ ΟΥ̓͂ ἃ ρῖο88, δΔηὰ ἐμαὶ (μἷ5 δῇϊιοσ- 
τὰ 5 ογορί ἰδῖο ἴ6 ἑἱαχί. ΒΥ (πὸ ἴοτα “Ἰοτα ἢ 
(τοι νου] Ὀοϊοπρ ποὺ ἰο {86 δβιιδ᾽θοῖ, Ὀθαΐ ἰο 
89 γγχοάϊοσαίθ, δηὰ 88 ἰδ6 ΠΟΌΪΟΣ ἀοδί αδιῖοῃ 
ψοῦὰ Ὀ6 ρΡυὺ Ὀεΐογο (π6 οὐ 6), ἱμόγὸ ψου]ὰ 6 
Θσχἰδιοὰ 86 αἰγίπο σἴοτυ, 89 Βυρτατηυπάδηθ 
οχδϊιαϊΐοπ δὰ Ῥόνοῦ οὗὨ ὑπ βοσομὰ τῇδ σοι ΐπκ 
ὕγοια ἀϑαύθη, ἰῃ σομίγδϑὺ τὶ ἢ {πὸ ΘΑΡΓΕΪΥ ἐπι ροΥ- 
Γροϊΐοπ δηἃ ΘΔ ΚΏΘ88 οὗ {μ0 γβί τηϑ βργίηρίης 
ἴγοιυ {89 οαγίιι ; διὰ ἐπ οϑυι δῖ ηγ πουϊὰ ποὶ 
ΒἸΩΡῚῪ τοΐεσ ἰοὸ ἰδ ὈοαΣ]γ Ἰἰέθ, θὰΐϊ ἴἰο 18 ΘΕ ΪΤΘ 
ῬΟΥΒΟΏΔΙἰΥ, τὲ ἢ ΘΑΥΤῚ68 ἴῃ ἰ(860 1 (Π6 70]}658 οὗ 
16 δρὶ γἰϊ, δὰ οἵ ἀϊνϊ οἷν αὐ σκοπΐης ρότογ; ἔγοτα 
νι ΐσῦ, ἰθ θη, 10 ταϊριὶ Ὀο Ἰοΐογτοὰ ἴῃ τορατὰ ἰο 
μ6 οχργϑϑβϑίου “"θδυίῃγ,᾽ ἰδδὲ 11 ἀρποίοα (86 ᾿ 
ΘΔΡΓΒΙΥ σοπϑιϊἰαἰΐοῦ δηὰ ομασγδοίου βίο οὗ ὑπὸ 
ΘὨϊγΘ ῬΟΓΒΟΣ ΟΥ̓ {86 βγδὲ πιδῃ.---ἢ 186 6856 οὗ 
(86 5Βογίον χσοδαϊηρ, μβοόσγουον, {Π6 αὐοδιῖο08 δΥῖ 568 
τ ΒΟΙΒΟΣ ἰὑ ΤηΘΔΠΒ 6 ΒΕΔΥΘΏΪΥ οτὶκίη οὗ (86 566- 
οπὰ Μϑβη, ἴῃ σοϊδίϊοη ἰο Ηἰβ Βυσδη 1ἴΐο; νοοῖ, 
{μθῃ, ἴῃ 6886 [9 ἰοττὰ “Ὃ ΘΑΥΓΠΥ  ΤΕΐΌΤΒ ἴ0 189 
Βοὰγ οΥ̓͂ ἰμ6 ἔχοι δῆ, τορι Ὀ6 γοίογγϑα ἴὰ 1119 
ΤΏΔΏΒΟΣ ἰ0 ΟΣ δι᾽ 5 ΘοΥρογοῖυ (μθη66 ἰδο ποτϑίδσ 
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68] δϑδβυτηριΐοη ἐμαὶ ΟΠ γί βί 8 Ὀοὰγ ν 8 ἔγοῃ 868- 
Υ6) ; ΟΥ̓ Μ ΒΕΙ ΘΓ 1ΐ τηθδη8 16 ἤἥηδὶ δρροαγίηρ οὗ 
ἐἶ6 Βοοοπα τΔη, Η͵8 Βοοοηὰ δάνθϑῃι, [ῸΓ ἴμ6 ρογῖθο- 
(ου οὗ Ηἰ8 ψοσκ, οὗ νϊσὰ (Π6 χοϑυγγοοίίοη οὗἁ 
ἰδο ἀοδὰ ἰθΒ 4 ρεγσί. Τὰ ψ 8016 οΘοπίοχέ ΔΡΡΘδΥβΒ 
ἰο ἱπαρὶ]Υ ἰμ6 Ἰδαῖον (θοπρ. νγν. 22, 28, 4δ, 49). 
Ὕμδι ἰ8 ἴογο πιϑδηί, ὑμβοσγοίοσο, 18 Ηἷβ δσοιωΐπᾷ 
ἔγοια Ηθάγνοη αἱ Ηΐβ βοοσοηᾶ Αἀνοπηί, ψιὶσὰ νυ} }]} 
ἴα κ ρίδοϑ 'π οϑὶ βίδα) βίοτυ δά ἰὼ Ηἰβ ὑσϑηῃβ- 
δαατοά δυπιδπῖϊῖγ. Απὰ ἰμῖ8 Ῥσγθβθηίβ ἰο 8 ὑπ 
Τ6 8] δης 6518 ἰοὸ ὑῃ 9 Θαγίβ᾽ 685 οὗ ὑπὸ δγβὶ Ἰηδῃ. 
Το {ΟΠ οὶ πς τοῦϑ6 8 ΟΧΡΓΘ88 (δ δοί ὑπαὶ {80 

Ῥϑου αν αὐδ]|}0168 ΟΥ̓ ΘΔΟᾺ οὗ (8680 ὑννο μεδβ ΔΓ6 
τοθοοιοα 1 ἰμο86 οὔ 80 ῬΟΥΒοΟΏΒ ῆὸ Ὀοϊοηρ ἰ0 
1 6πὶ βϑύθγα,ν, υἱΖ., ἰῃ τοβρϑού ἰο ἐμ πϑίυγαὶ 
ὈΟΑΥ οα {πὸ οῃ9 δβ'άο, δῃᾷὰ {116 Βρὶ᾽γὶ 8] ὈΟΑΥ͂ ὁπ 
ἴ86 ομοσ. Τΐθ 15 τ θδὶ 15 τηϑϑηΐ ὮγΥ ὅεος δπὰ 
τοιοῦτοι.---Αϑ ἴ886 ΘΘΙΓΒΥ, δυο ΠΟΥ͂ 8180 
ταξ δΥΘ ΘΑΥΌΒΥ :---Β. {86 ] δ 8 Υ δ Γ6 τηθδηΐ ἴΠ 086 
Ψ|ι0 ἔἄπνα ἀρθοοηαοα ἔγοιι Αἀδι, 8)πηα ᾿Ἶκ6 Ὠΐπὶ 
8Γ6 οὔϑδῃ δα υίΥ δίῃ Γο.--- δ ἃ 65 ΓΘ ΒΘΑΥΘΩΪΥ, 
ΒΟ ΠΟΥ 8150 ᾿88ὲ δ1Θ θαυ θη ϊν.---ΒῪ ἰδ6 
Ἰδίϊθς δ τροδηΐ [080 Ὀοὶοηρίης ἰο ΟἸγὶϑὺ ἰπ 
ἐμοῖς δἰδίθ οὐ ΒΘΔΥΘΏΪΥ Ῥογΐθοιίοη, οὐ ἐμ ο86 ὙΠῸ 
δΔ΄Ὸ ἰδοῦ Ὁρ νἱἱ Ομ τὶδί, (86 αἹονγι θα, ἰὰ ἰδ9 
{61ο τυ δαὶ οἵ Ηἰδ ρσἰον  δοὰ 119 πὶ ἤθαυοι. ΟΟΙΩΡ. 
ΒρΡἈ. ἰ1. θ, "“δηὰ μαδί τηϑὰθ ὃ8 βἰὺ ἐοζοίῃον ἴῃ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ ῥΪδοθδ 1 ΟὨγὶδὶ 7681. ;᾽ δηὰ ΡΆᾺ]]. 11]. 
20, “Οὖὐ οἱ σοβηΐρ 8 'π ποδΥθῇ ,᾽ ἰο τ ΒΙΘΒ 
ΤΩΔῪ 6 δΔααορα 8.}}} [γί 0, νοῦ. 21. “ὙΠῸ 588η}} 
σμδηρο ΟΡ ΥὙι]0ὸ ὈΟγ, (μα 1ὰ ΤηΔγ 6 1,8ϊοποά 
Ἰκο υπίο Ηἰ8 σἰοτίουβ Ὀοὰν.᾽ Τ8ο Ἰδαίϊον 18 6 υθ 
σΑτστίοα οὐὖὐ ἴῃ σογ. 49, ἴῃ ὑμ9 Β81ὴ6 δηὐ 1} 6815 8.8 
ἷὰλ τοῦ. 48.---ΑἸ" ᾶ 8.5 γγ9 ὈΟΤΓΘ, --- ΠΟ Υ, ἀυγίηρ 
ΟΣ Θδυίὶγ Ἰἰΐς,--- 96 ἑλαβθ οὗ [819 ΘΕΣΓΒΥ,--- 
ἃ. ε., {80 δῃΐη18] θοᾶὰγ (Ῥ}}}. 111. 2], “06 Ὀοὰγ οἶ 
ΟἿΣ δυτη ξἜδιίοη ᾽)-πνν 8118]1 ὈΘΆΣ--- ΠΩ ΠΊΟΪΥ, 
δὶ 1π0 {ἰπι6 οὗ Ηἰἷδ Δρροασγίῃρ, ἔγομχ {8:9 ΓΟΒΌΓΣΥΘΟ- 
κοι οανντα,---Ὧ 6 ἰδ 69 οὗ ἴ80 ΘαυνΘ]Τ.-- 
ἃ. ε., {80 βρ᾽τγίϊαδ) ὈΟΟΥ͂ Μ ΒΙοἢ 8 τλὰθ ἰΚ υηΐοὸ 
Η 5 σὶογίουβ Ὀοᾶν. [ἴῃ ἴμο σοῦ ἐφορέσαμεν 
δηὰ φορέσομεν, ὮΘ Ρ͵δΔσο8 ΕἸ Ππη86]}7 δηὰ ἢ 18 
Ττοδάογβ δὶ ("ο ἰυτὶηρς ροϊπ οὗ (μ6 βοσοηὰ Αἀνοῃί, 
ΒΘ ἰμ6 0 Ὑ}}} πανο 6 116 Ὑγὶοῖ ὑΠ6 γ 16 ἴῃ 
μα ῖν ΘασΥ βίδα Ὀομἰπά ἰμοῖα, δηὰ ἱμδὶ οὗ ὑπ ῖν 
ΒΟΔΥΘΩΪΥ βίδίθ υδὶ Ὀοίογο {μθῃη.---Φορεῖν,--- 8 
ἔχλδιθ ἰδ ἔσοπι ἀγθθδ. [Ὁ ἸπϑδῺ8 0 1066 88 ἃ 
ξαχιηδηΐ ; ἰξ ΟΟΟΌΓΒ 8150 ἷπ ἰγαροαν ἰπ γοϊδιΐοη ἰοὸ 
Ὀοάϊε5 (φορεῖν δέμας), διὰ ρΡδνιΘΌ]ΩΣ Ρδτίβ οὔ [ῃ9 
Ὀοάγ, βυσὰ 88 ὑπ αν. Τ6 ποΥ ΓΘ ΌΪΥ δἰἱοδίοα 
τοδαϊης φορεέσομεν, ι06 δλαϊί ὅδαγ, ΘΟΥΥΘΒροπβ (0 
86 δοϊσο σοηποοίΐοη δὰ [Ό͵06 οἵ βουσί. ΤΊιο 
οἷοσ, φορέσωμεν, ἱεέ ὁ δεατ, πουϊὰ ἰπϊγοάυοθ ἃ 
Ῥαγϑποθδῖθ, Ὑ μι ἢ νου] σοηδίγαΐη ὰ8 (0 ἰδκο (ἢ 
ποσὰ “πᾶ θ᾽ ἴῃ 8π οἰ 681 86η86. 8.0 ΟἾΥΥ5., 
δοὰ ΤΈΘΟΡΗ.: “ΒΥ ἐμ ἰππᾶρο οὗὐἠἨ [86 ΘαΡΊ ΠΥ δθ 
ΣΩΘΘτι8 ΟΥ̓ ἀ66 45, δῃὰ ὈΥ ἰδ παρὸ οἱ {86 ἢθδᾶν- 

ὍὯ6 πο ὮΥ (6 ΘΑΥΥ Ὠούοεϊοβ οὗἩ [ἢ6 
Οποαϊξὶς ἴἰο δυρίαί τποὶς ἀοοίγίηο {Π|δὲ οὐν [τὰ 88 ποῖ 
ΤΟΙ Ὀύζῃ οἵὗὁἩ ἰπθ Υἱγχίη Αἴαγυ, θυ νὰ οο οὰ ἴῃ ἃ ὕὈυάγ 
ἀοείτοι ἤοπι Ἠθανθης ἰῃ ορροαϊξίοη ἴοὸ ἩΠοΙη ἴῃ ΘΑΥΪῪ 
ετεοιδ ἀεείατο ἰδ Ηθ Ῥδ8 δὸ ἴο Ηἰδβ Ἀπ Δ Ὠδίογο Ομ Βῃ Ὁ- 
εἰλτίδὶ υἱ ἢ τη, δηὰ 89 ἰο Ηἰδ ἀϊνίηθ Ὡδίασο ςουδαυδίδη- 
εἰδὶ στὰ Οοὐ." ἨἨΟΡΟΣΕ]. 

4 {ὙΠῚ  ἰα ἐ)6 νίονν κίνθῃ ὮΥ ἈΙΟΥΟΥ δηᾶ οἵμον σοπιηθηξῶ» 
ἴοτα, ὕοΌῖῃ κοοίοπς δια πιοάθγῃ. Βυῖ ΒΙοοπιῆοϊ)α, Δηὰ ΑἸτογὰ, 
απὸ Σξοάσε, δΔηὰ ὁο Ἰοἶἱο, ππὰ ΠΛῺΥ ΟΠ ΟΓΗ, ρτοίου τ..6 τοΐογ- 
εἴτ ἕο ἐπ ΠΟΔΥΘΗΪΥ οτίρὶ οἵ ἩΐΝ ὁπίίγο ρΡογΒΟΏΛΙΠ ΙΝ δ [ἢ 
Φι9-Μδη. ὙΠπ|9 Υἱὸν ἰδ ΚΌΪΥ δι ρρογιθὰ ὈΥ Βρ. Βι]]. ἰῃ ἰδ 
«ωεῖ. ξοτῖ. Οπέδοί. ν. δ, πὰ ἴθ α'εο γοπάογοὰ ργοῦαῦο ἔγοσα 
Φηο. ἐ{|. 13. πθοτο ἐπα ἤοη οὗ Μίδῃ [8 Βροκθῃ οὗὨ 88 “ Ηο ἔμπαϊ 
ἐθσνο ἀύπη ἔγζοπι Ἡθανυοῖ."} 

ο [“ Τὴν 

ΘΏΪΥ, χοοα ἀοοα 8." Τὶ ἰβ ἱπ σοπποϑοίΐοη τῦῖϊἢ (ἢ 8 
Τοδαϊηῃρ 8180 ἰδαΐ ἴπο ζο]]ονν προ σοῦβο 18 ἰηίθυ- 
ΡῬτοίρα ἴῃ δὴ οἰ 68] βθη86, ψηϊοῖ, ΒΟΎΎΘΥΘΓΣ, ἰδ ἴῃ 
οοπίσδαϊοιδοπ τἱϊὰ (6 ὑπὶ ογπ ὑδαρο οὗ ἰὴ 
ὙΟΓΒ “ 688} δηῃὰ Ὀ]οοά.᾽ ῬΟΥΒδΡΘ, Βοννουον, ἰΐ 
88 ἰΠ6 οἰ ἶσα] ἱπίογρυοίβιΐοη οὐὗὁἨ σοὺ. ὅ0, ἰδπὶ 
ξϑυο Υἱ860 (0 {Π9 γοδάϊηρ. [8 8}]6Υ, ἰῃ ονοάΐθηοθ 
ἴο {86 Ῥγοροπάθσγϑῃοϑθ οὔ δυϊβουν, ρίνοβ Ῥσοίοσ- 
8Π0Ὸ0 ἰο ἰ{Π0 Βογίϑίουυ ἔοὌγπὶ Οὗ ἰἢ 8 Βοπίθμοο, 
ἘΠ ΒΙΟΒ 6 δοϊζπονιθαρσοθ ἰο Ὀθ ἱπ πὸ σΟΠ ΘΟ ὶ 08 
ψὶ ἐμ οουίοχι]. 

γκἊε. δ06. Ηρ δογο πῖπᾶὰβ ὉΡ [86 ΤἢΟ]6 οὗὨ (μΐ8 
ΘΧΡοβὶ ἐΐοη γεβροοίηρ {ἢ 6 ὈΟΟῪ ἴῃ τ ΒΒ] ΘὮ ὈΘ]ἰΟΎΘΥ 8 
Βῃου]ὰ δομηο (οτί, πὰ Ομ ἤγιηβ [ἢ 6 ἀφοϊαγαι οι, 
“79 8[}8}1 ὉΘΔΓ {86 ᾿πηῆρθ οὗ (Π6 ΒΕΔΥΟΗ]Υ,᾽" ὉΥ 8 
ΒΟ] ΘΠ ΔΒΒΟνΘΥ Δί οΩ.--- ον. τα Σ δαν.,--Ἴὶ 18 
ὃ ἸΟγ]8 ΤῸΓ ΘΙ Ρ ἢ δϑι σης ἃ δυ Ὀδοαυθηὶ βία θ- 
τηθῃϊ, δηα πη ρ]}168 0 δοῃμσθββίοι [0 μὶβ Ορροποηίβ. 
ὅτι. 88 ἴῃ σὔδρ. Υἱὶ. 29, ποὺ "Ὀ66δι86,᾽ Ὀυΐ,--- 
τ8αῖ--- ον. 49 γτοϑίβ οἢ σνϑρ. 46, ποὶ οἡ ἐδπαὶ 
νον ΠΘΓΘ [0]]0γ78.---860 858} δῃᾶἃ Ὀ]οοᾶ--Βγ 
{8986 ψοσὰβ, δοοοσ αἴης ΟἿ οοάοζοί, τὸ ἰητοπἀ ρα 
ποὺ οὔν εαἰπίυϊ, ζ8]160 Ὡδίυγο, 88 8όπηθ, |1Κ6 
ΕΥΥ͂Β,, υπάογϑίδηα ἰΐ σοπδίτυϊης (ἢ 6 ΟτὰΒ ἰῃ 88 

οὐ 168] Β0η86 : Ὀ017 οὔ πηοτίοϊ δίῃ γο, τ οὗ, 88 
βιοῖ----οΟἀἸὩΟῦ ἐπ θείς [89 ἸΙἰηρᾶουι οὗ ὅο: 
ποῦ, 88 δῆρο, “{8Π6 σομβίϊ ας ]οἢ οτἰ αἰ παιίης ἴὰ 
πδίαγαὶ Ὀἰγι. [0 ἴθ 186 Δηΐ)8] ὈΟΘΔΥ 1 1185 
Ῥγοβθὴῦ ογρδηϊζαίίοη. Ἅ“' ΕἸ6Β8 " ἀοποίθβ (ἢ 6 
ΘαΡ ἢν δυδίδποθ οὗ (86 ““ὈΟΟΥ δηὰ Ὀ]οοά,᾽ [9 
δ ΐ 8} 6] θπχθηί ἴπ ᾿ξ, Βοδοσαϊῃρ [0 }[8 σδοΥΓΡ 1019 
Ὡδίυτο. Τμδὲ ἐπ18 ΘΟΥ̓Ροτ αὶ σομῃϑίϊ τας θη σληποῦ 
Θηΐοῦ 80 Κίηράοπι οὗ ἀοἂ πιϊποῦϊ ομδησο, ἰ8 
8.}}1 ἔασίμ ο᾽ βοννῃ Τγοτὴ [86 ἱποοι ρα  Ὀ Π Υ Ὀ6- 
ἔσϑθῃ ἰδ 6 00.---ΘΣΌΒΘΙ ἄοῖ! οοσσυρτίοι ἰὩ- 
θεὶς ἱΠΟΟΣΣΕΌΡ.ΟΩ.-- ΟΟΥΤΌΡ ῚΟΗ, ποῖ 48 αἰϑίϊ ποῖ 
ἔγοτῃη 868} δὰ Ὀ]οοά, δ ἴδ ἀδοδὰ ἃγῷ αϊβι 1 π- 
Ζαϊδμοαὰ ἔγουν ἰμ6 ᾿ἰνίηρ; αΐ {Π6 ψογὰ οχμὶ 8 
ἴο 18 ῬΤΟΙΙΪΘΏΓΥ 8 Ομαγδοίοσί δίς οὐ ΟΣ ρυθβοηΐ 
βίαία, τ ΘΙ δβοῖβ ἐξ ἴῃ τᾶν κοα σοῃίγαβί τυῖι ἢ (ἢ 6 
οοπμαιἑ θη οὗ (86 Κίπράοπι οὗἩ Θοἀ. 88 παῖ οὗὨ Δἢ 
ἱπ ροΥ ΒΒ Δ 016 11{6---τἰζ ὃ όρα ἴΒ ότο (ἢ 6 Δσ Γαοῖΐ [ὉΡ 
πο δοπογοία φϑάρτον. Τδο ῥτοβοηὶ κληρσνομεῖ 
ΟΧΡΓΘΟΒΒΟΒ 8 ὀοπδίϑηϊ τοϊαἰΐοα (ΜΟΥ6}), ἀπά δὴ 
688} }886α ἰσχαϊ ΒΒ. Τμο 1468 οὗἉὨ ἐΐτηο ἰ8β ποὺ 6.9 
ἰδ Κοη ἱπίο δοοουηί. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. διορινοΐεπι πουϊὰ ἔδίη τ αν 86 αϑρϑοί οὗ δῇ 
ΘΠ θπτηθηΐ δὶ ἰσγαηβοθηάθα ἰμ6 ΟΥ̓ ΠΔΥΥ͂ 
ΒΟΟΡΟ οὗ ἔδιμ, οΥ̓͂ 8 ΠΟΘ ΘΟΙΡΥΘΒοηβῖγα δηᾶ 
Ἰοῦτῖ ον υἱον οὍ ἐπ νου] ὰ πῖον 88 ᾿υβί Ποἀ ἴῃ 
Ἰοοκίῃς ἄονγῃ ΡΟ 8. ὈΘ]ἸοΥ ἴῃ (Π6 ἀοοίτίποβ οὗ 
του δέ 88 ἃ δβίχτι οὗ ὩΔΙΥΟΎΏΘΒΒ δηἀ ὈΪκΟΙΐτΥ. 
Βαί, τοραγαϑὰ υἰριγ, ([Π6 ΠΑΥΓΟο88. Μ}}} Ὀ6 
ἴουπὰ οἢ ἰΐ8 Ῥαγί. [10 8 βκορί οἶδ ἀπ αὶ ὈοίγαγΒ 
ἃ ἴαοῖκ οὗ βουπὰ γϑϑβου, νῃϊοὶ, δἱ {Π 6 βαῖπθ {ἴτη6, 
πο 68 8 Ἰδοῖς ἴῃ ἐμ6 ΕἸΖΉΘΥ ΤΟΥ] σοπδι αἰ! 0η., 
ΤΈΘΣΘ 1168 δ (89 Τουπάδίϊοη οὗ ἰἰ ἃ ἀ0}}} 688 οὗ 
ἱπουρί, ἃ ἀἰθ᾽1κὸ ἔοσν {1:9 Ἰαθον οἵὁἨ ργοίουμα οοῃ- 
ἰοπιρ]αἰΐοι, ἃ ἀϊβροβί(ΐοη ἰο θ6 τοϑα] βαιϊβῆθα 
τὶν τ αὺ 18 ποδὶ οὐνίουβ, δπὰ ἰο δοϊὰθ πὶ ῃΐη 
{π6 τνοηϊθα οἷγοὶθ οὗ δυμμδῃ ποίϊομβ. ΝαΥ, 81}}} 
ΤΠΟΓ6, [ΘΓ ἰβ δἱ {86 Ὀοίίοπι οὗἩὨ ἰξ ἃ ῥγὶάϑ οἵ υπ- 
ἀογβίδπαϊηρ Ὑπΐοῖ ἀο]  σμ 8 ἱῃ (86 Βαρροβεα ἀΐ5- 
ΟΟΥ̓ΘΤῚΘ8 οὗἉ συ, δπά ἰ8 ὁρροβϑὰ ἴο (Π6 δοκπον- 
οἀφτηοηῦ οἵ ἃ ͵Βάοπὶ δυγΡΑΒβὶηρ (5 ΟὟ πὶ γῆπρο οὗ 
ἱδουριύ δηὰ ορ]πἱοη---αυθῆ αὶ νἰβάομῃ ἴὸ π Ϊςἢ ἰδ 
ἷβ (10 ὈυΒΙ 685 δηὰ ἀν οὗὨ (0 Βυδὴ ὑπάογ- 
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βίδπαϊηρς, ἰο βυθηὶί, σον Δ }}γ δοοορίϊης ἰἰ8 ἀοο- 
ἐσ ηο8 δηα θη ἀολνούϊης ἰ0 υπἀοτϑιϑηὰ {θὰ ΤΟΤῸ 
δηὰ πιοτγο, ἰἴ ἰδ 18 ΟΥ̓́Θ ῬΓΟΡΘΟΥΪΥ ἰο δοιῃθ ἰο ἰΐθο } , 
Βἰῃσο ᾿ὑ ὮΘΓΘ Θηΐοῦδ ὕροῦ 1.8 ΟὟ ΡΓΌΡΟΣ ατουηά, 
{μ6 ϑρίνι τ οὗ αοἱὐ, βῃὰ ἴῃ (δμο ᾿ἰκὶ οὗ ἐγ! ἐδ 
ΘΏΔΟΌΪΟα ἰο ΓοοοζοΐζΘ πλογθ ἀηαὰ ΤΟΣ, θἢ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 
βἰἀο, 6 παίυγα δηὰ ἰανβ οὔ Ὀἱνίπο ρῥγονάθποα, 
δη (86 τπηδηϊ 0186 ταγα οὗ 604, δῃὰ ἰδ) οοττ886- 
Ῥοπάοηοίθθ Ῥγῃ 16} οχὶϑὲ Ὀοίνθοη {Π0 παίυ 8] ογθ- 
διΐοη ἰη ἰΐ8 νανὶοὰ αἀογοϊοραιθηίβ δὰ (δ Ἰἰκίηκ- 
ἄοηι οὗἩ χτλσθ οὐ ἰδ σψονγὶς οὗ γϑἀθιωρρίίοη ἰπ δὲ} 
ϊ8 τὶ σῃ πἀπίοϊάϊηᾳρ. 

2, 7λὲ τεδιγγοοίίοη οὗ δε ἀεαά, δἰδ ἀΒ ἴῃ οἷοδβο 
ΔΏΛΙΟΧΥ τῖτ γσαυῖουϑ Ῥῃθηοιοπα Τ ἰ ἢ δομδίδηϊ- 
Ἰγ ργϑβϑηΐ ἱμβοιμβοῖνον ἴ0 ον ποἰΐοθ, δῃὰ ἴῃ ψδὶο 
δ ογοαῖίνο ομοαϊροίθποθ οὗ αοα ἀϊδπρίαγϑ ἰἰ86 1 
ἔγοπι ΥΘΆΓ (ὁ γϑᾶσῦ. ἴῃ ἰδοβα ἀθδίῃ, ἀϊββο]ειίοη, 
804 σογτγυρίΐοη, ἃγ0 Βθθὴ ἴο Ὀ6 [9 σοπά (1008 οὗ ἃ 
ΠΟ [ἰ{6--οϑίαρο8. οὗ ἐγδηβιίίοα (0 ΠΘ ἴὈΓ ΙΒ οΥ̓͂ 
οχϊϑίθησο. Τδο ἰξογ μοὶ οοηἰδί πο ἴῃ (6 τγἱροηδὰ 
Ζγαὶϊ!, σο608}]8 ἃ Υἱἱδὶ ρογω, ψμΐσι, τ ϑῶ [ἢ9 
Κογη6] 15 ρἰδηίοα ἰπ {8 801] διὰ ἰδογο αἀἰδβϑοϊνθα, 
Ὀυγβίϑ ἰοτι ἢ πὰ Βργὶ ρ8 Ὁρ ἰηΐο 5, πον στγονί ἴῃ 
οοπίοτην 0 (μ.6 σορϑιϊιαίίου οΥἱ σὶ π}}} χίνθη 
τ ὈΥ̓͂ (6 Οτρδίοῦ, δὰ ὈΥ πηϑϑῃβ οὗ Ηἰβ ουοῦ- 
Ῥγοϑραί, ΟΥΟΓΥ ΠΟΓΘ δοίΐγο, ρΟοῦ. Ἐββοη δ! ν 
1ῃ6 ϑδ16 ῬΓΟΘΘΒ8 ΟΟσιγΒ ἰὼ ἰδ6 τοϑαγγθοίίοη οὗ 
ἰδ9 ἀοδὰ. Οογγαρίίοη 5 ΟὨῪ {ἢ ἀἰβδοϊαίίοι οἵ 
ἰδαὶ νυν αἰσὰ γαϑ ἐπ 9 γοβαὶὶ οἵ ἃ ργονίουβ νἱιδ] ἀθ- 
νοϊοριηθηΐ, ἴῃ ογάον ἰδῶὶ 86 χογ οἵ 84 πον 
Ὀοάγ νη ϊο νγγ88 ἱποϊυἀοὰ ἰὰ ἰδ ἱππιοϑί κουπὶ 
οἵ (δ. ο]ά, τὺ Ὀγθδῖὶς ἔογἢ δυιὰ υηΐοϊὰ ἰ(86] ἰπίο 
δ ΠΟΥ δηι ᾿ϊνίπρ ογβδηΐϊδῃ. Βα ἐμὸ πον 18 ποί 
[88 8οῖμθ ΒυρρΟΒΘ, ἰμὸ τοβίογδίίοα οὐ ἐμ οἷά, ἃ 
Τϑοοιῃροβί(ίοη οὗ [8 θαῖ9 Ῥαδυίϊοὶο8 ἰδὲ οχἰβέϑα 
ἧη {6 οἷά Ὀοάγ,7 Ὀυὶ οὗ δροίθδοῦ δηὰ πΟΌΪΟΡ 
αὐδ)ν [πὰ Ὀοίίον βαϊοα ἰο Ὀ6 80 ογᾷδῃ οἵ 8 
ῬΟΣίδοΙΥ βαποιϊβοα δρὶνὶ 1]. [ἃ (}09 Σοδβαγγθοίϊ οη 
Βυᾶν γὙὸὺ ΘηΓΟΓ ὌΡΟῆ 8 ἀϊδβιϊποὶ δηὰ δἰ ζῃον βία βϑ 
οὗ 1ἰΐο τη ἐπαὺ οσσαρ᾽θα ὈΥ̓͂ (29 ὈΟοΔΥ ψϊοῖι μ68 
Ὀθθη ἰδ ἰὰ {μ6 θατὶβ. [7Τ8}0 δρο3.1]6 6418 ἐξ “8 
δα] ας οὗ αοά, ἃ Βουβθ ποὶ ταδὰδ νὶλ απ ἀ8᾽»" 
η σοηϊταϑὺ τὶς ἢ (9 ΤΟΡΏΊΟΓΣ, ἐὰ νν αἰ σὴ, 85 [6 βοδὶ 
οἵ ραίΐη, δυὰ βυβογίημχ, δηθὰ βδἷῃ, νγὸ ργοδηθὰ 
Ῥοΐηγ Ὀυτάοπρα. Ἦμεδι 1(8 ρατγιΐου αν αἰὐγϊ θαἴθ5 
δηὰ ρῥϑου]αυ 168 ἀγα, ἰξ ἀο.ἢ} ποῦ γοὶ ἀρρϑδᾶγ, [ἰ 
68 ϑυῇηοϊοοὶ (ὉΓ ι19 ἰ0ο ΚηΟΥ, δαὶ ἰ0 ψ1}} Ὀ6 ἰΚ 
ππῖο ΟΠ γὶβι 5 σἰοτίουβ Ὀοὰγ ; δηά ἔγοιχ ἐδ Βἰπὺβ 
δἴοτἀοά υ8 'π ἰδὸ δοσοπηΐ ρίνγοη οὗ Ηΐδ βονϑγαὶ 
Φρρθδύδηῆοοϑ ἰ0 Ηἰΐβ ἀϊβοῖρ᾽θ8, τἷ2αᾶε ΙΩΔΥ͂ οὈἰδίη 
βοῃο 68 οὗ [8 δι ροεῖον δἀλρίδιϊου ΓῸΣ (1 ΘΟΥΥἑ 69 
οἵ (6 Βρὶγ! 1]. [0 τηυϑὲὶ Ὀ06 ἀπάογβίοοα ἰδὲ τγ9 
8.6 οΓῖῸ βροαϊκίηρ ΟὨΪΥ οὗ (8056 Ὑο δνθ ὈΘΘῺ 
ἰΔΚοὴ τπίο0 8 θ᾽ ονγϑΐ τὶ ἢ (86 ΠΟῪ αἱνίηθ {8 
ἐη 56508 Ομ γίϑι, ἀπά ανὸ σοῦ πὶ ἴη (ἢ 6 ΡΉΘγΘ 
οὗ Ηἰ8 γοὰἀϑοιίης σΥΔΟΘ : ΟΥ̓́, ἰπ οὐ ψογάβ, το 
Ὀοφίους ἰο [δα ον αἀσνοϊοριοηὶ το ργοσθθὰβ 
ἴτοιρ; πὸ ἰαϑὲ Αἄάδῷ. [ἩΠαύ {86 οοπάϊιίοι οἴ 
ὑ8ο86 Μ11}] Ὀ0 0 8.6 ἴο οοπηθ ἴον ἰο (6 ΓΟΘῸΓ- 
Σοοίΐοη οὗἩ ϑ ἀδηγηλίίοη, τῖῦὸ δῖο ποὶ Ὦθτο ἰηίοτγπιορά, 
δηἋ οὐ (18 ροϊηί ἰο οδον οοῃὐοοίασο που]ὰ ὉὈ9 ἰο 
ο Ὀογοπά οὉὉ ἘΤΟΥΊΒΘΟῚ: 

Τονὶθ πἰρθονῦ βίδρο οὗ οδοτρογθοὶ οχἰσίθηθθ [88 
1ϊ9 διιδίοχίθθ ἰπ ἰμ9 Ὀτοδὰ σϑηρο οὗ ογϑδίΐοῃ : 
δίηῃσθ δΓῸ αἶβο, γγὸ Ὀθμοϊὰ τϑη 014 αἰδιϊποίϊοτ 5 
διὰ ἀορῆθοβ οὗ ονὐχζδηϊσαίίοη, 35 νοὶ] ἰπ ἰδμ9 
ΒΡὮΘΓΘ οὗὁὨ δηΐπιδὶ 1 δ 88 διλοῦρ ὑπ ἰσῆοῦ οτάογβ 
οἵ Ὀοΐηρ, ἰποϊυάΐηρς τᾶ δηὰ δυηροὶβ, δπὰ 4180 
διλοης ἰλθ 6ο]οβί᾽ 8) Ὀοάϊΐοα 8}}}πἰπρ νυ ναγϑα 
κἴουγ. ϑοιιονμαὶ οονγοϑροηάϊης ἰο0 ἰμο ἀΐδιῖπο- 

{1008 ὮΘΡΘ ΟὈΒΟΥΥΔΌΪΕ, γ71}} θ6 {86 δ ΡΟΥΙΟΥΙΥ οἵ 
(6 ΡΟΒΌΓΣΓΤΘΟΙ ΘΟ -ὈΟΥ ἰπ δ6 σοτρδυίδοη υἱ τῆ 
{π6 φαυί)γ Ὀ0αγ.---ὃ δ ρΡΟΥ ΓΙ, τ οἢ νἱδποὰ ἰῃ 
(89 οοπίγαβὶβ ρσχοδοηίθα δὲ (6 {πη οὗ ἀδαδαὶῃ δηὰ 
οὗ γοβυγγοοιίΐοη, ἱ8 οχρυοδϑοὰ 1 {Π6 δηι Ποδὶδ 
δοίνοοη οοτγυρίϊου δὰ ἱποογγυρίίοι, τοδί 9 
δηὰ μον σ, ἀἰβδοόποῦ δηὰ φίοσγ. 

δ. ΤΑε τεδυγτεοίδοη ἀΑ ἐἰιυφίγαίεα ὃν ἰδὲ ἀοοομηί 
οὙ ἰλε ἀξοῖπε ρίαπ πὶ πιαπ᾿ 8 οσεαΐβοη. ΜῸοἈ Ἰἰκαι ἰθ 
οδϑὶ ὕὈροὺ ἴδιο τοδί ἀἰδιϊηοίΐοη Ὀδίνεϑοι ὑπ ΡΓθ8- 
οπὶ δηὰ {16 ΓοΒυγγθοιϊοη-Ὀοᾶγ, ΌΥ 86 αἰνίποὶν 
τουοδὶ θὰ ΘΟΟΒΟΥ͂ οὗ ὑμ06 Ογθαίοῦ, οὐ, ἰῇ οὐδοῦ 
οΡγὰδ, Ὀγ {πὸ ἀἰνλποὶν ογἀδίῃοα ἀσνοορηιοαὶ οὗ 
(86 Βυπιδῇ Γ866, 88 δορὶ οτι ἃ ἴῃ ϑοτὶρίατο. Τὰ 
8}}-αὐἱοϊζοπίης βριγὶ οὗ ἀοὰ ἔὅγϑι ρῥγοἀυσοὰ ὁ 
ὀγθαίυστο ὙΠῸ ὁ ἰνίπρ βδουϊ, Τπ6 δου], δ (ἢ 6 
γϑΐοῖὶθ δηὰ ἱπειγυθπιοηὺ οὗ δῖ8 1ἰ6- ρότοσ, ὉΥ͂ 
νοῦ Ὀοΐπρ αὐἱοκοημοά, [6 ΘΑΡΙΒΙΥ Ὀοάγ ῥζό- 
Ῥασϑὰ ἴον ἰΐ Ὁ Θοἀ ὈΘΟΟΙΩ6Β δ ΐΏ18] ΟΥ Ῥβγοδιϊοδὶ, 
ἐ. 6. οοηΐοτιηοαὰ ἰο ἐδ9 Ἄσδδγδοίος οὐ (μ6 δου], ἰ8 
{η6 οὐδ βιὰ οὗ ἃ Ῥϑγβοαὶ 1ἰἴο τδὶσίι 15 σδρ8Ὁ}6 
οἰ ΠῸΣ οὗ δρρυοργίδιϊηρ ἰ0 ἰ(βε } ΟΥ̓ΟΣ ογο δηὰ 
ὭΟΓΟ ἰδμδὶ αἰτνίηθ βρί ταδὶ Ἰἰθ ἰῃ νοι ἴῃ ἷ8 
τοοίθά, ΟΥ οὗ δροδιαι σίρ ὕγοιῃ ἰ(. [ἢ [δ σ886 οὗ 
ΔΡΟΒΙΘΒΥ͂, Βα ἢ 85 δοίι ! Υ οοσυγγεά, ἰπϑίθδὰ οὗ 8 
Ῥτγοργοϑϑίνο φρο δοοίίου οὗἁὨ ἴπο δασίμ)ν, ρ γοϊοδὶ 
Ὀ0ᾺῪ ἰηίο ἃ δονειιν, δ᾽ γι] οπο, (μ6γὸ πουϊά 
ΘΏΒαΘ 8 ὈΓΟΙΎΊΘΒΒΙΥΘ τον} 7 δηὰ σοτγτυρίίου. 
Απά ϑβιυοῖὶὴ τηδῃ ἰ88 αἰγεδὰγ ἰπουγγθά. Νουοτβο- 
688, {πὶ οοπάϊ(οη [ῸΓ σὴ Ὧ6. 'ντ88 οὐ κί μδ}}ν 
οοηϑιϊ το δπὰ ἀορδιὶ πο, 88 6.1}}} Ὀουηά ἰο 606) 
ἴ(ο ρ8488β.ὡ ΤΗχγουσὰ ἃ Ὀὶνίμθ δοὶ οἵ Ἰουϑ, ἃ ὩΟΥ͂ 
ῬγοΟΟΘΆ8 οὐ ἀσνοϊοριηθηΐ τγδ8 ἱηιγοάποοϑά ἰπῖο [89 
ὨαΔ γϑοο, Ἡ ίοΝ, 85 ἴῃ (μα ἢτϑι ἰπβίδηοθ, 68» 
ἰογϑα ἰηίο ᾿ἰἴο [τουσὰ (πὸ αυϊοϊκοπΐῃρ ρον Γ οἵ 
(9 ἀϊνίπο ϑρὶνιί, δηὰ ἰῃὰ ἐδπ6 || τϑμοσ, ἰα- 
γοϊνοὰ ὑμ6 ῬΟΒΒΙΙΣ οὗ ἃ ἔγοαθ βο] -ἀοιογιοὶῃδ- 
ἰ(ἰοπ ἰπ Ὀοίιϊι ἀἰγοοί: 0}8, ἑ, 6., Δ ἰγὰ Βυπιδη ἰἰ8 
δοοογάϊπα ἰο 800] δῃὰ Ὀοάγ. Βαὶ ὉΥ ἃ διγίο οἵὗ 
σοημάυςὶ ορροβρᾶ ἰο ἐμαὶ ρυτβυοὰ ἰπ ἰδ9 δγεί 
δίαξο οἵ ἀεονοϊορτωθηὶ ΟΥ ὉΥ ἰΐ8 οδα, ἐμ6 ἤγδι 
Αἀδαηι---Ὀν τ 6 Ῥαγροίι δ] Δρργορυίδιϊΐοι δηὰ τηδὶῃ- 
ἰθῆδησο οὗ {δμ6 αἰνἷπο, βριγϊ 4] ᾿16 διυιϊἱά δἱὶ 
{86 ἰοτηρίδίΐομδ οὗὨ οὐν ᾿ἰοννῦ ὑδίατο, δηὰ διὰ 
41} π6 αἰ Βή σα 168, δἰτυ σα ο8 δα ποσοβϑὶ (198 Ἡ οὶ 
δἰϊοπάθά ἀροῦ ἃ Ἰονίπρ δ γϑῆσθ πο ὑπὸ δοουγδοὰ 
εἰϑίο οὔ ἐμ ὅγδι Αἀὐδιιΐὶσ πυμιαηίίγυ, (5 τεδοϊϑὰ ἃ 
Βοὶσῃῦ ἀροηὰ π δὰ (δ 6 δῃΐπιαὶ παίυτο, κίοσι βοὰ 
ἰηίο ἃ ἐγν δρίγ ταδὶ σοοπάϊιΐου, Ὀθοοδιθδ ἰδ6 
Ῥυϊηοῖρὶο οὔ ἃ ᾿ἰκὸ αἱοτ βοαϊΐου 09. ἐμ δαί} 
ΔὨΪΠΙΑΪ Γ06 ΟΥ̓ ΤἸη8ΔΠ (1Π 80 ἴδε 88 [ἷβ ϑηίθσϑ ἰῃϊο 
(86 70] ον ϑδΐρ οὗ [0 βδοοοπὰ Αἄδι)), 80 ὑδμδὶ ὀνοῦγ- 
ἐδίης νπϊοὶ αὰ Ὅσοι οογγυρίθα ὈΥ̓ πιοδῃδ οἵ 
δἷη ἰ8 δζαίη γοδίογοά, δηὰ δίτωβ8 δἱ γί βίῃρ (ὁ (80 
ἱσιοδὶ ϑίαρο οὗ {6 πῖον μαδὰ Ὀθο ογαδὶαοὰ 
ἔγοιῃ ἴ6 Ὀορὶπηΐπρ 85 {μ6 ῬΥΟΡΟΡ [08] οἵ Δ]} 
Βαδη ϑηάθδτοσ, δυΐ Ἡδὶσο δὰ Ὀδοοπθ 881» 
[αἰ ΠΔ0]6 δῇϊμοσς ἱμβὸ δροδίαβυ. δον δἵϊοσγ (μδὶ νὸ 
δαγο Ὀθοοῖθ ἱποοχρογαίθα ἰηίο ἐμο βθοουὰ Αάδὼ 
ὈΥ ζαῖυ, ΌῪ Ἰηθδη8 οὗἩ Ἡδῖοῦ Ηΐβ8 βρίτιῖϊ 45 δὰ 
ἰπνγαϊγ βδη οι γίηρ ῬΟΤΤΘΣ ἰδ 8 ροββϑββίου οὗ 
ΟΌΓΡ ΡΘΙΒΟΏΔΙ ᾿ἰ76, δηά ἀοἰΐνουβ 1 ἔγοπι ἃ}} βεϊ ἅβῃ- 
μ688, διὰ 4}} οπίδηρϊοιοης πὶ οὐγ οδγί δ ν 

βοηϑυουβ Ὀαΐηρ, δηἃ δἰίγαοίβ 1ΐ ἱ τ 41} 15 Ρον"- 
6ὁΓ8 δηὰ οηἰϊΐγο οὐζδηΐδιῃ ἱπίο ἐΠπ6 δουυΐοο οἵ {1} 
Ὀἰνίμο 1176, πὰ δϑβίἱϊαίοβ ἰὲ ἴο ἐμδι ; (δ6γϑ 
(λθὰ ζ0]]ονγΒ, 88 (86 παίαγαὶ οοτηρίοἰίου ΟΥ̓ 119 
ῬΓΟΘΘΒ8, δὴ υπίοϊάϊπρ οὗ ἐμ βοτη οὗ [15 Ὀῖ ν]πθ 
δρ᾽ γἰ 8] ΠΠ 76 ἰδὲ μὰ8 Ὀθθα ἱπιρ᾽δηϊοα ἐπ (18 οΥ- 
ξιμίϑῃ (δου (86 ῥσοοθδβ οὗ ἀγίῃς νοι ὕὈ6- 
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ἰοπᾳοὰ ἰο {πὸ οΪὰ Αἀδιιῖο δἰαῖο, 5 ΌσθθΣ ἔοῃϑ 
ἰγοι ἢ Ὑγὶ 1} ἰπίο ἃ πον ογρδηΐδβπι σοί. δου- 
τοϑροπὰβ ἰο 86 ρσἱογτίβοὰ Ὀοαγ οὗ (9 βοσομὰ 
Αάδιι. 

ΗΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΚΕΚΕ:--ον. 8δὅ. Ηξκοιποπα: 5Ξ.84}}1 χἱβο 
δεῖ ουὔἱ οὗ ἰμ9 ρτᾶγο, ἰβ6 ἀυδί, ἰηο ὅγτο, ἐμ 
δὺγβδ οὐ {πὸ 808, δῃὰ δρρϑαν ἴῃ Ὀόδυϊν δπὰ 
εἰογγ ἢ θδδοῦ βᾶνα, Νο. ΟἿ, ὈἸ] πάμοθθ! Αβκ 
86 ὈΘδας ἃ} ὕραϊι- Ὀϑανὶηρ δ8 1}, ταὶ δὰ ᾿ὮΘΓΟ 
ἰξ τῶ ἃ βδοσὶ ἐἰτηθ δρο.--- ον. 86. ““Τοαὰ ἴοοϊ.᾽ 
Ῥαὰ] στα 68}}18 σοποοίἰθαὰ τϑϑβοῦ ὉΥ͂ (8 τὶ αὶ 
ΠΒΙΏΘ, ἴῃ ΟΥΔΕΥ ἰ0 ΤΟΌΘΚΘ πηθο ον (614]. 111. 1). 
Τὸ δἷἶπι το Ὀοϊίονοα ἰπ {πὸ ἰηδηϊίο Κπον]θᾶρο, 
ΜΒ Ο,) δη ρόνοῦ οὖ ἀοά, ἀπὰ ἰὴ ἴθ ογοδιΐοη 
ποτ αοα Ὀτουξαί 4}1 (μἴπιρβ ουΐ οὗ ποιμπίηρ, ἱὲ 
ἘΠῚ ποὶ Ὀ6 ματὰ ἰο Ὀο]ίονς ἐμαὶ αἀοἀ Καον8 τ ἢΟΓΘ 
ΦΡΥΕΤΥ͂ 11{119 Ῥατίΐο16 οὗἨ ἀυϑὶ οὗ (πῖ8 οΥ ἐμαὶ Βοὰγ 
Οὐ ΠΙΘΙΏΌΟΡ 8, δηὰ ἢον ὑπαὶ ὑὰΐϊοῦ Π88 ὈΘΘΩ 
τοὶ ρ]οὰ ἴῃ 8 {8π9 Βοοὰβ οὗ οἵμβον Ὀοάϊΐοα ἰβ ἰὸ 
δ6 δρδὶη βαραγδιθὰ ἔγοιῃ (θη, πὰ δον Θδ ἢ 
Ῥαγίὶοϊθ 8 0 Ὅ6 Ὀτουσμὶ ἀραίῃ ἰο ἰδ ρῥἷδοα, 8ὸ 
188ὲ δ ἢ ὈΟΔΥ ΤΥ ὃ (Π6 Βδτη9 Ὀοάγ.Ἐ [Ὁ ἰΐ ἰβ 
ῬοΒαΙΌ]6 (πὶ 4 οοττυρίοα 11.160 Βορα οὗἨ σοτῃ 8}}4}]} 
ΒΡΤΙΏΚ ὉΡ ἴο πον 1186 ἀπὰ γσογάυτο, δῃὰ Ὀστίης ἕουι ἢ 
ἘΘῊῪ ΚΟΓΏ6]8, ΔΙ δουρῃ (Ὦγ σΤϑδδοῦ οδηῃοὶ 6οπ)- 
Ῥτεποη μον (818 σδὴ ΒΆΡΡϑα ; {Πθῃ ἰΐ δ ποῖ ἐτη- 
ῬΟΔΒΙδΙ6 ἐμαὶ αοα βμου]ὰ απίοκοα δζαῖπ ἐμ 
Ὀοάΐοβ ἐμδὲ ἢδνο Ὀθθη ἀἰββοϊνθα.--- ΠοτΘ ἐβ δα ἢ 
8 ἀδρί δηὰ Ὀγθαὶ ἰπ {6 σψόῦκβ οὗ Θοὰ, ἐμαὶ 
ΟαΥ [66 01]6 υππἀονβίδηἀΐηρ Ὀδσοιηθβ Ἰοδϑὲ ἱὰ ἐμ θπι, 
ΘΚ 85 8 {110 ἄγοὸρ οὗὁἨ ταῖϑν ἰ8 ιν δ] ονγθα Ὦρ ἰῃ 
ἐθ6 ρτοϑὶ 864.--ὕ ον. 8371. ἸΤμδὶ (6 παίατο οὗ 
ΘΥΟΡῪ ῥἱδπί, νὴ ἢ 411 118. Ρϑου]ϊατὶ 68 8 ἱποϊαἀ οὰ 
ἴπ ἐπ 1116 βοθὰ -οοτῃ, δπὰ βργίημρβ ἔγοπι ἐμαὶ, ἰβ 
σΟΥΙΔΙΪΥ 8 σοτὶς οὐ Οοα᾽5 τνῦϑάοτῃη δηὰ οτηηΐρο- 
ἔεποθ. 9} ἨἨἠδβ ὑὸν ρῥτοάυοοα ἤγοιη ἰδ Ὀυτγίοά 
Κοτπο] 8 Ῥδγί σα ]ν Ρἰδοΐ πον ὈΘΑΥΒ ὩΡΟπ [(8 
ΒίΑΙἸΚκ ΠΙΔΗΥ͂ οἰ μον 1Κὸ Κουπ 618, ΠΟῪ οδῃ ψὸ ἀουδὲ 
(αὶ ἀρὰ ποιὰ δὲ Βοίῃ δὉ]6 δῃὰ ν] ἔην, δο- 
εοταάϊπηρ ἰο Ηΐ8 οσῶ ἰπἤπὶϊθ ροῦγοσ, ἰο Ὀγίηρ ἕοτιἢ 
ους οὗ "6 86ε6Ἁ οἵ ἃ ἀδοιγίηρ παπιδῃ ὈΟΑΥ α ᾿ἴκο 
ΤΟΒαΪΣ οη06 τηογ67 (μὰκθ χυὶὶὶ, 27.)---Ἄ ον. 48. 
ΤῊΘ τοοϑὶ θοδα 7] ΟΥ̓ πιλη κί, ἀυτίηρ ἐμοῖν 
ὙΠ01]9 116, δῦ Ὀαὺ αἰἶτί, δὰ τὸ οὈϊ χοὰ ἰο δοη- 
068] τηὰσὰ {παΐ (ΠΟΥ παν ὈΟΪΉ ρου ἀπά ἴῃ 
{πεπιθεῖνεθ; δαὶ {86 τοδβαττθοίϊου τσὶ}! ρἹΟΥ ΠΥ 81] 
ἰδεῖ, δῃὰ γοηΐδδσ οὔγ Ὀοάΐθ8 ῬΟΥ͂ΘΟΙΥ ρυγο γϑα- 
δεἶδ.---Ἴ ον, 46, 6, τηυβὶ ΟΑΥΤΥ δϑουϊ πὶ υκ 
(815. ἸΏΟΓΙΑΙ Ὀοὰγ ἴῃ παμ ΠΥ, ὁπάυτο ἰδ τῖτὶ 
Ραιΐεποο, δηά Ἰεἰ 1( ἀΐθ νεῖ ἤγοδὰ σοῦγαρθ. [ἢ 

ἾΒ ΨΥ ἯΘ ΓΒΑ ᾿ΔΌΟΥ ἰονγαγ 8 ἐγδηβίοσταίηρ 
ἴξ ἴδίο τὶ φ]ογίουβ δηὰ βρίγἱίααὶ δον τ πίοι ττθ 
Ἔσρϑοὶ ἤγομι ὑπ 6 ϑοδσοπὰ Αάδη.--- ον. 47. Ηξκυιχ- 
ΘΕῈ: δῖπος ἐμ6 Θαυν Αὐδη,, σηἀδοιγοὰ σῖιἢ 
Φατίἶἷγ δἰιγι Ὀαΐθα, σδθ γί, δηὰ ἐδ βοοοηὰ 
δρίτυ] Αὐτὰ ζ0]] ονγοὰ αΘΥ, 80 τηυδί ἐμαὶ ὈοαΥ 
Ὑν ΒΟ τὸ ἱπμοτῖί ἤγοτι Αἄδη ᾶγϑί Ὀ6 Θα τ ΪῪ δὰ 
θότῃ, ἐγ ἰΐ Ὀδοοῖμθ βρί συ] δοοογάϊπρ ἴο ἐδ6 
ἔδασο οὗ [Π6 βεοουὰ Αἄδβηι.---ου. 48. ΕτΘΙΥ 
ἐβίης ἴῃ ᾿ἰΐ9 ονσῃ {ἐἰπλ6---ἴίῃο ὈΟΑΥ͂ τὰσδὲ ἄτα ἸΑΥ͂ 
ΟἹ 1.8 δαυίἢ]ν 404} }{168 (ῃτουρσὴ ἀδαίι, δπὰ δῇ ον 
δὶ ϑρυίῃρ ὰρ δπδὸν .--Ἶ δὶ αὖ ἰδϑὶ ἰβ θοσῃ δον 
δὲ (86 τεδαντϑοί 01---ΒΒου]ὰ ποὺ (μἷ8 6 φϊἱοτίουβ ᾽ 
γον. 40.-.ὀ Ἡδργο ἀροπ θαυ ἐδ ΚΊΟΥΥ οὗ {86 

4 [Τονο οὐπιιηοῆϊ ἰα ἰοσ ἀο ὁπ [6 ἴν186 δεϑαιηρίίοῃ ὁποθ 
80 Ὀτγοναίθης, [πδὶ {1:6 ἰἀητΠ ν οὔ τ.0 ργοδθηξ δηὰ [9 γΓϑβγ- 
τεςζεοη Ὀοάΐοθ πλα ἰο οοπδίδε ἔῃ ἐΠ 9 ἰάθη ΠΥ οὗ ἐΠ6 πγδϊογίαὶ 
Ῥαγίίοίδο ουΐ οὗ πμίομ (80 ρχεσοῦϊ ὈΟΩγ ἰδ δοπιροφο]. 

αἰνίπο ἱἰτηδρθ ΤΣ ΟΓΒ 1561} πῃ ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ 0 Βοτὴθ 
ἀδστθο; Ὀυΐ δὖ ὑπ6 γοϑιιγγθοίΐ οι {ἰδ  τν1}} ῬοΒβοδᾺ 
811 υμὲ8 ΠΚΊΟΥΥ ἴπ 18. ρογίθοιἱοη.----ῦοσ. ὅθ. Ῥοσ- 
ὮΔῸ8 μοῦ που]άβιὶ μὰν Ἰουσγμοῦ οἢ ἴ0 Πού 
ἢ (μγ οὰγ δῃα 80} πίϊδουὶ ἀγίηρ, δηὰ βὸ 
ἱπμοσὶί ἰϊ8 σίονυ (2. Οον. νυ. 4); Ὀαΐ ἐμαὶ τσὶ ἐπ 
ἰο ᾿ἶνϑ ἐβοσγο ταιϑὶ ἤγϑί ρου ὶβιν, οτὸ ἐΐ θ6 τηϑὰθ δῆον. 
ΒΕΒΙΝΒ. ΒΙΒΕΙ,:---οσ. 8δ7, Μδῃ ἰδῖοβ ἴοὺ 

οἷ ὩΡΟΩ ἷβ Ῥμδηίδϑυ, δηἃ τρθϑηὴ8 ἴο 869 
ΘΥ͂ΘΥΥ ἰμῖηρ ἐμοΥΘΌγ. ΗΔΡΡΙΥ͂ δυο αγοὸ ἢγβί μοίηϊ- 
οὐ ἰο ἐμ6 ορογδίϊοηβ οἵ Νδίυσα. ΕῸΓ ἰδ ἰοτοῦ 
δηα {86 ὑγδηδίοπί τγουϊὰ 18 δὴ ἱπιαρὸ οὗ ([μ6 δ κῃ δ ν 
διὰ 1Π6 ϑπαυνίηρ. [ΙΓ βυοὰλ ννῖβο βρί τὶ 8 ψου]Ἱά 
ἰηγοδϑιϊ ζαῖθ ΠΟΘ ΘΧΘΟΙΪΥ (86 Ορογδίϊ θη οὗἩ Νὰ- 
ἰαγο, (δὲ8 ψουἹὰ 6ὁπδῦ]6 ἔμοπὶ (0 τοδὰ ἴῃ Ἰ᾿ἰνίηρ 
ΟΡ δοίοτβ, γι δὶ 701}168 ὑπο ν, τὶ! ἐπ ον τ ἰβάοαι 
Ῥογροίσαϊο Ὀοΐογο ἀοὰ. Ἐνϑῃ 'π πϑίυγαὶ ἐμ] 58 
νὸ ἀο ποὶ δυοοοοὰ ἰπ ππάἀοτβίδιἀϊης ΠΟῪ ΟὯΘ 
πη δηὰ δηοί μον ἰγδηβρίγοβ δὰ ΠΟ ππθἢ 
ἸΏΟΡΘ Ψ1}} (μὶ8 ὍὈ6 {ῃ9 ὁο886 ἰπ ΒΟΘΥΘΏΪΥ ΠηΥγ8- 
ἰογο8 (Ἡϑάοπι ἰχ. 16). ---Ἴς 18. ἃ ΤΟΥ ποσὶ 
Θιηδηδίοβ ἵἔγοπι ἰδὸ Ῥοοὺὶ] οὗ οὺρ δογγυρὶ 
ΒοαΡίΒ ἰῸ ὈΘ ΔΙ ΥΒ ἱπαυί τίη ρ--- μον Ὁ ΒΟΥ ἴ᾿ 
ΙἾ νὸ ἰδ ον σϑϑδοῆ οὐΪυ υἱΐὰ 08 δηὰ 
ὍΘ ἐΐ ογοπὰ {ἐπ Ῥσορον 1ἰπι 8, ἐλ ἐστ ἰὸ υὩ- 
ΤΟΑθῦη. ἥδ βμουϊὰ Ἰοελγπ ἰο υπάογβίδπα ἐμαὶ 
(ῖηρΒ δΟΓὴ9 ἔγοϊῃ ἃ μίρῃορ Βαηᾶ, δῃὰ δοϊὰθ ἴῃ 
(89 ΨΥ οὗἉ ζδἰ(.---Ἴγ, 87. Τὴθ οὐἱον μ}}6 ἀο 
ποῖ ρουτηΐϊηδίθ, θυ Δγὸ βἰουρμοὰ οἵ ἤγομι (δ 9 
ΠΟΥ βΘΓΙΩ, ἀθσδᾶν δηὰ τὴὶχσ σὶϊῃ θαυ : Ὀὰὲ ἐδθ 
ξόγτα ᾿ἰδοὶ ἢ Θρυΐηρβ ὋΡ δραΐῃ ἴῃ ᾿ἰνίης ξτθθῃ. 
Λοοογαϊηρὶν 1 18. ποῖ ῥγϑοίβϑοὶΥ η6 βδιηθ ὈΟΑΥ͂ 
ψ 1} 81} 1.8 ἀυδὲ ὑπαὶ 8 ἰο τἷϑο αραΐῃβ. Υ8, ούϑθῃ 
ἀυγνίηρ (μ18 1176, (88 πηοτία] ὈΟΑΥ͂ 18 δι ͵ 7θοὺ ἰο ἃ 
Ῥορροίυ δὶ οἰϑηῆρο, 80 ἐπδὺ ἱπ 8 βῃοσὶ {ἰπιθ οί 009 
Ῥδγι οἷο οὗ ἐμαὶ τ ϊοἢ πὸ οη66 ΨΘΥΘ, ΤΟΙ δ᾽ ἢ8 ἱπ 
8, [80 ἰδ ἰδ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἱπ πηδὶπίδίηΐης (Π6 
Ἰάθη ιν οὗὨ (μ6 ὈΟΑΥ ἰο Ῥγϑβοῦῦθ (868 8810 Ιηδῖθ- 
τἶδ] γαγίϊο168 οὐὕἁἩἨ ψΐϊσι ἰὶ πῶ8 δὺ ΔΠΥ͂ ΟὯ6 {ἰπ|6 
Θοιῃροβθα]. Ἐδουρῆ οὐν ὈοδΔ᾽68 δγο ἱπ οοπίϊμυα)] 
Βυχ, γοῖ ΠῸὺ 089 ΒΑΥΒ ὑπαὶ ψγὋὸ ὈΘΟΟΙΘ ΠΟ ΙΏΘῈ 
ΟΥ̓ΘΟΥῪ αἸΙΑΥΟΣ οὗἁ 8 ΥΘΆΓ. --- ον. 88... ΤΊιο Ὀοδὶ 18 
σΟΠμΟΘα]θὰ ἴῃ ΟΥ̓Δ ἰδ νγχΎαΠ ἸΏΔΥ πο σοπϊουπηὰ 
Ναίοσο σῖϊὰ αοὰ. Ναίυτνο πἰἀθ8 ἰτ80]. ΤΏΘΣΘ 
αοάἀ Δ]οῃϑβ 'β τηδϑίου, δῃηὰ πδ8 [π6 κου. [1 τὸ ἀο 
οί 50 ἰο ΗἸπιὶ νὰ 8.}8}} Ὀτίηρς ποίη ουἱ.--- 6 Γ. 
44, ὙὍὯἶἪὝ τηυδέ ποὺ ἀΥ̓ΔῚῪ ΟἿΣ σΟΠΒΟ] δῖ 0 η8 ἔγοια 
ΟὯΘ ὈΟάγΥ (ο δῃοίονῦ, δἀπὰ βᾶὺ: Α δὈοὰγ ἐδ 8 
Ὀοᾶγ. Νο; στοαὶ αἰδβιϊποίϊομβ οχὶϑί διιοης 
Ὀοαΐο8. ΤΠ ΘΟ 18 8 βρίτἰίαδὶ δον ψ ΕΘ 18 ἐμ σου ἢ 
δηὰ (Βγουρὰ 16 Ῥυτο βρίτῖϊ, δΒ τη6}} 88. 6 πδί- 
Ὁγδὶ δὰ Ὀθαβὶὶν Ὀοάγ.--- ον. 456. Οοἀ Β88 ογϑα- 
ἰοὰ τηϑῃ ποί ῬυγοῪ δρὶ τα), ἰἢ οΥγὰθν (888 {Π 607 
ἸΏΔΥ ποί χα ὑποίϑοϊνοθ, θυ ουοσ Ὀ6 τηϊπα αὶ 
οὔ (μοῖν ἀεροβάθησθο. Τπο παίυγα) ᾿ἰξο 18, ἔῃ χϑ- 
Βρϑοί τὸ ὑπὸ οἶδ 118, ΟὨῪ 88 δ δοϊ]ὰ ; Βαϊ ἰπ ἐδ 
βοϊά ἃ βρὶ εἰίυ 8] βοϑὰ ἰ8 δούσῃ νν ἴοι 884}} μογϑαῖς- 
(60 δργὶπρ ἘΡ ἰΒτουρὶ {89 ΡΟΤΟΣ οὗὁὨ ἰδ δοοομὰ 
Αἄβῃι.---ον. 46.0. ΤΏ βίαΐο οὐΓ[ τ θα ΚΠ 658 δΟΠ 68 
ταδὶ: οἰ ον 86, γγὸ τνουϊὰ ποὺ Κπον μον ἰο οϑέθοσῃ 
ἰδεῖ οἵ δἰρμοβὶ φΊΟΣΥ, ὍῸΣ γοὶ ἰο ἀϊδιϊπσαΐβῃ 
Ὀούποθῃ ἐπ το. Ηδϑποο, ἐμἷ8 ογάον 18 ροοὰ; 
δ 9 ἯΒΟ (δἰζθβ ᾽ὲ ἱπίο δοοουπὶ νν}}} δυοϊὰ ἐμ 
ΠΣ ΒΟΥ ΌΪΘ ΒΏΒΡΘΒ ἩΒΙΟΝ ΓΘ Βργοδὰ ὈῪ ΓΘΆΒΟΏ. --- 
γον. 47. Το ἄχβι δπὰ πὸ βοοοηὰ τωδῃ---ἰ 980 
ὑνγὸ ΔΓΘ 88 Ὑὶὰθ ΘΒ πον ἰπ ὑπο ὶν ἢδίυγο 85. δ 68- 
Υ δηὰ οδγί, γοϑ, δα ἀοὰ δηὰ ἰδ ογοδίγ6 : 
δηὰ γοῖί ὁ56 88 σοπ|6 ἰ0 ἐμ οΟἰοσ, 8ὸ ἐπὶ τ 
ἤδΥθ βδῆδιο ἔῃ ὈΟΙΙ.---ον. 48.0Ὀ. 9. πιιδὶ ποί 
ὈΘΟΟΙΏΘ ΙΩΟΥΘ ΘΔΥΓΙΪΥ ἐμὰ Αἀδὴ τγῶ8.. ΤῈ 



844 ΤῊΕ ΕἸΆΒΤ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 

Ἡδανυθην Αάδι δ ργουϊἀοὰ ἰῃ ογάθν ἰδὲ νγγθ Δ Ὺ 
δηὰά βου] αραᾶῖη δγοοὶ ουγβοῖνοδ ροη Ηΐ. [Ϊπ 
{18 ὙΥὙ8 Υ, [ἢθῃ, ἀο {Π 080 ἐμδὶ ἃγὸ ΒΘΔΥΘΩΪΥ βρτὶπρ 
ἔγοια Ηΐτὰ ὉΓ ἃ ποὸῖν Ὀἰγί δηὰ 11}{6 ἰη Ηΐαι. Βαϊ 
ἡ {015 8 (ο ἈΔΡΡΘΏ, Οὐν ο]Ϊὰ ϑδγ ]ν τηδη, τηυϑί 
διὰ π|}1, ἰὼ ἱδβουρδί, ποτὰ, σοσῖς, Ὀθσοθ ππϊ- 
ἰεὰ ἰο Ομγίβὲ, ἰὼ ἷ8β βυδενίη χδ δπὰ ἀσδδί, διά 
1Π6 ὨΘΤΥ πιῇ 8186 ἴῃ υ.---Ἴ 18 18 ὑ86 σροδί τγ8- 
ἸΟΥΎ, οἢ δοσουῃὺ οὗ πο ϊοι; αοα Ὀθοδπηο τδη, δὰ 
ῬΓΟΡΟΒΟΒ ΠΟῪ (0 ἜΧΒΙΟΪ υ5 848 {π6 ομἰἸ ἄγη οἴ 
Θοἀ ἐΒτουκὰ ΗἸ 8 ̓ποδυπδίϊοῃ, 

ΒΙΕΚΟΕΙ:--ὕον. 88 ἢ. [π ἱπαυϊτίης δῖος (89 
οχϑοὶ σγουπα, λοῖσ ΒΒ} ουὐϑηΐ σοπ168Β (0 Ῥ688, ΘΥ̓́ΘΥΥ͂ 
(πη ον {πὸ πιοδί ρατί ἰυγ8 ὉΡΟῺ (ἢ 9 ἱπέεηἐΐοη 
οὗ (μ6 ἰηαχυΐγεγ--- Ποῖ Β 6 Ὁ 86 ἱπαυΐΓ ἔγοιῃ 8 ἀθϑῖ το 
οὔ Ἰοαγηΐῃβ, δὰ ἃ ἀο]κῆι ἱῃ ἰλ6 ἰγαϊ, ΟΓ ἔγοτῃ 
ἀουῦιὶ δηὰ ρίοαδυσο ἰῃ τοοϊκίηρ; ἩΒΟΙΠΟΥ Β6 068 
ἱε ἴγοιιν δι ι ἢ δηὰ [Ὁ {80 βαῖζο οὗ δά υδποίηρ ἰὴ 
Κηον] ρα, ΟΓ Β᾽ ΡΥ ἰο πα ρῥγοίοχὺ [ὉΓ ἀΒ ο] 1 οζ΄. 
Το αἰ πὶ γοβροοῦ ἰο ἐμ γοδβδυγγοοίΐ ου ἰδ 
6 ἀγίης δὰ ὑπὸ αἀἰββοϊυϊίζοη; Ὀυὺ (μἷ8, ἱπἀοοά, 
ἴῃ 8 ἰβουβαῃὰ 68868, ἰ8 [6 ΟὨΪΥ͂ ΨὙΑΥ ἴ0 ΠΟ } 16 
δηὰ νογάυγο, δηά Γγυϊ ] 688. Τ ἰδ (δου που] δί 
απρβίΐοη, ἱ που Βαάδὶ ηοἱ Βθϑη ἰΐ 8ὸ οἔϑῃ..---ἶὉ 15 
θπουρσι ὑμαὺ πον 86 ΔΥ ἱμγουρσ ἀσ6δι}} (0 Ἰἰ 6 
8 80 ρῥἰοίυτοαά ὈΘΙΌΓΘ ΟΟΥ ογοβ. Ἧπμαιί ἀοἀ ἄοοδ 
ἀΔ}} δηὰ γϑαυῖν ἴῃ ἰδ 6 ΓΘΆΪτ οΥ͂ Ναίαγο, [8 Η 6 
ἀοο8 ἰῃ [πὸ κίηχάοπι οὗ Η᾽δ8 ὅπ, ἴον {μπ6 ἀοβίγυο- 
(οη οὗ {19 Ἰαδὺ θῆθῃγ. [κού ἰδ οἰϑδημθ δηὰ οχ- 
Ῥδηβίοη δὰ τηϑηϊζοϊὰ ἱπόγοδδο ἴῃ ἰδ δβοοὰ ἐμαὶ 
18 ΒΟ δ τὴῷθἭϑαί ἰΐ ΤΩΔΥ, γοὶ 8]1 (18 888 δαὰ 1(8 
Κιουπὰ δηὰ σαυ896 ἰη ἰΠ0 βορὰ ἰἰ86]., Ἐυϑη βὸ ἐδ 
τοδυγγοοίίοη ἰδ Ὀι{ ἃ αυἱοκοπίης δηὰ ὑρ-ϑδρτίῃρ- 
ἴῃς οὗ μδὲ τονῪ ἱπίηρ ΜΕ]ΟΣ ἣν ἀϊοὰ.--- αὶ 
6180 8 ἐπ6 ἀθηΐδὶ οὗ {ῃ6 τοβυγγθοίΐοα Ὀὰΐ δὴ ἰζ- 
πογηρ οὗ (9 ΡΟΘΡ οὗ ἀαοά, νι ϊοῖ δὴ Ῥτοάυοο 
ουΐ οΥ̓͂ ἰἰ8 ἐποχη δι βίϊ Ὁ1]6 ζ1}}}} 688 ᾿υ8ὲ τι δὶ 1ἰ νν}}}. 
γον. 494, Ῥγοοίουβ ἔουπάδίΐου [ὉΓ ΟἿΡ ῥδίϊθῃσθ, 
--κτἰὸ βυθοῦ ὑπᾶον (6 Ὀοὰγ οὗ (μὶ5 ἀοαῖν, ὈθοδῦδΘ 
{80 ρσοτπὶ οὗ ἃ ἔαΐυγο δρ᾽ γί 8] Ὀοαγ οχἑβίβ ὑμβοσοὶῃ ! 
ον ἀθὸρΡ ἀἄονῃ ἱπίο {δ ἱπμονγίίδηοο οὗ ἀάδιι: 
ὑπ ὶ}} (ποὺ τοίυγποδὶ δραὶη ἰο ἀθδι 1} Ηον δἰ ὈΥ 
Θχαϊιοὰ ἴῃ ἰμ6 ἰῃμογιίαποθ οὐὗὁὨἨ ΟἾ σὶβί : ὑπιϊ τὸ 
8}8}} Ὀσοσοῖηο ΠΚὸ υπίο Ηἰΐδ α]οτΐοιβ Ὀοάγ! 1 οτὰ 
Φοδιδ, ῬΥΘΡΑΓΘ τη0 ὑμαΐ 1 ἸΏΔΥῪ ὈΘΔΓΡ (ΠῪ ΠΟΔΥΘΗΪ 
᾿τηδρθ.---Ἴον, δ0. Τμηὸ παίυγαὶ [18 τ] 0} ψγ6 
δανθ ἢ σοι οη Ὑ10} ΟἰΒοΥ ἰνΐηρσ οΓοδίυΓ68 ἈΡῸΠ 
(86 801] οὗ φαγί, ἰβΒ ποὺ δὺ ἔον [86 κἰηρχάοιη οὗ 
αοά; ἰξὲ ψουϊὰ Ὀ6 ἔδλν ἰοο πϑϑδὶς ἰο βυβίαϊπ ἐδ 9 
ῬΟΎΘΥΒ 'ῃ ΘΧΘΓΟἶβ6 {8 60. 

ΗξυΒΝΕΒ:-- ον. 36. ΑἹ] αποδίΐϊοι δὐΐονυ ἐδ6 
λοῖιο ἴῃ ἰδ πιγϑίϑνυϊουϑ ἀοοίγ 68 οἵἉἁ τε] ἐς Ί οἢ πευδὶ 
ὈῸ δοκοὰ νὴ τποάρείγ, τι ἃ τεοοχοηίἾ οη οὗ 186 
11πλ}18 οὗὁἨ οὔὖῦ Κπον]οᾶρο, τῖϊ (η6 ἀρδίκη οὗ 
νηγϊηρ ΟΠ ὉΠ ο] ἰεΥ δα βιγθηρίοηϊηρ δἰ ; 
δηὰ δδῆσο, ποί ἴῃ [Π086 δᾶΆ868 ὙἘΘΡΘ 8}} ΘΟΙΏρΥΘ- 
Βϑηϑίοῃ οἢ ΟΡ ρασγί 18 αὐϑοϊαἰοὶν ἀδηϊοά. ΟἼοβο 
τοβοοίϊομ, βίυϊ ον σαντα ουἱ, νν}}} ὩΘΥΘΡ βία πι Ὁ]6 
δί γουοϊαίΐοη.--τἶον. 87. ΤῊΘ ῥσγοβοπὶ δπὰ {6 
ζαίαγο δ ἀτὸ τοϊδίϑα 88 ζϑσιὰ δηὰ ἔγυϊ; ΒΘΠΟΘ, 

80 γοβυσγοοίϊος 15 ποὶ {π οτθδίΐοη οὗ 8 Π6Υ 01" 
ξδηυΐδῃ. Το κίυαγ οἵ δαίυγο βου ἃ Ποὶρ ΤΟΥΘ- 
Ἰδιϊοῃ, δῃὰ βῃουϊὰ Ἰοδὰ 8 ἰο ἰδ ]οτὰ οἵ Νείυτο 
δπὰ ἰδ αἶνος οἵ Βονοϊδιϊΐοθ. ἘδβρθοῖΆ}}} ἀο68 
{86 νον  γϑοῦσσί Οἰδηρο ὕσγοῃ ἀθαί ἰο ᾿ἰΐς, 
ἩὨϊοδ Μὰ 866 ἴῃ πδίυγο, δϑϑὶδὶ 5 Ο γ δι1 85 ἴα ἢ ἢ 
ἴῃ ἴπ 6 τοβυγγοοί:ο;.---7ὸν. 8394. Το Ἰπεσχμδυδ- 
{1010 πιδηϊοϊποκβ οὗ ἰμ6 κΚίηράοιῃ οὗὨἨ ΟΘοὰἀ ὀορδῃ8 
ἰο ΟἿΓΡ δοπίοιαρ  ϑιΐοι δὴ υηΐδι Βοπη Ὁ]6 Β68.---Ἶ οΥ. 
42464{|ἰ|ἰιϑὌὄΆ Το διπάδιηθη αὶ βὲυ Τοσηδίηβ, Ὀυὶ ἀδ6- 
Ὑϑϊοριμοιῦ αἷγοβ ἰὑ Δηοῖ Ὀοὰγ. ἦ͵ο ΚΠΟΥ 
ποϊμίης οὗ (19 ἱπηοδστιηοβί, ἥποδϑδί ρασχίβ οἵ ἰδὸ 
Ὀοάγ, δπᾶ ἱἰ ἰβ ἤγοτῃ 8686 ἰμδὶ [η6 τηδὶπ βιυ δ οἵὗ 
86 διΐατο ὈοΑγ ἰ5 Τότ. Ξ1ποθ {19 ΒΟΔΥΘΪ 
Ὀοὰγ ν1}} ποὶ ὃθ ᾿ἰΚο {μ6 Θδυίθ]γ, ἐλ 11} ὍΘ πὸ 
Ὀυτγάθῃ ἰ0 πιδη. Εἰπὶῖα δρ τὶ (8 8180 τη υδὶ 6068- 
ΒΒΓΙΥ Βωνθ δὴ ΟΥ̓Δ (ΟΟΠΙΓΔΙΥ ἰ0 Καδηί).---Υ εγ. 
4 δ, ΟἸγτίδί, (9 Βορεποσδίου οὗ 8}, κἶνβδ ἴδ6 
ϑρ᾽ γἰϊαδιὶ 116--- Η͂6 οτοδίθβ ἴῃ 8 πο ΟὨΪΥ {86 ὨΕΥ͂ 
᾿ἰῦο οὗ τεξοπογδίίου, Ὀυὺ Η]5 βρὶσῖϊ δὰ Ηϊ8 ρονοῦ 
ΜΠῚ αἰτοῦ αυΐοῖκοη ον Ὀοά 68. 

Ὕ. Ε. ΒΕΒΒΕΗ:-- εν. 47. ατγοδὲ 15. {86 τι ΐΓ0}9 
οΥ̓ ογοαίΐοῃ, ΒΥ τοῦ αοὰ ο4]16α {6 ἤγδί πιδὴ 
ουἱ οὗἨ ἐ9 δατγίδι ἰπῖο 8 πβαίιγαὶ ᾿ἰ6; Ὀυὶ στεδίος 
8.1}1} ἐ6 {π6 ταΐτ80}9 οἵ Ἐδάἀοιηρίΐοι, ὈῪ ψ οἢ Οοὰ 
.)88 οτϑδιοά ἃ βρί γἰϊυὶ ὈοάΥ, οὗ νϊοῖι 1}16 δἰ πῇ], 
Θαγί Ἀν σα] άτοῃ οὗ {Π6 5’ πα], Θδυ ἢν Αὐδπὶ ΜΌΓΘ 
υὐΐον}γ ἀοϑιϊιαἰ6. ΑἸΙΒου ἢ πον {π6 ψοτΚ οἵ γο- 
ἀοιηρίΐοι 18 ζγοδίασ {πὴ 186 τΟΣΚ οὗἁ οτγοδίοη, 
γαῖ ἰδ ἰ ποΐ τόσο ἀἰ βου ἰο Ὀεϊλονο ἰμδὲ (86 ροτά 
ψ 11} πδῖκο ΟἿΣ δίυγαΙὶ ὈΟΟῪ ἃ βρ᾽ τ] ὈΟΟΥ, 80- 
οοτάϊηρς ἰο (86 ἸΚομ 688 οὗ Ηΐβ8 ρογίεοίεα 5βρί τυ δὶ 
Ὀοάγ, ἐμδῃ ἰΐ ἰ8 ἰο Ὀδ]ΐονο (μδὶ Ηθδ τηϑαθ ΟΌΓ πε» 
υτγοὶ ον ἤγοπι ἃ οἴυστηρ οὗ βατίλ ἴ---Ἴ ον. 49. ΤῊ 
ἰγὰθ ΟἸΥἰβίορουὶ, οὐ Ουἶβι- ὈΘΆΤΟΓΒ, δῖὸ ΟΝ γὶδ- 
ιἷδη8, Βασα, ἴῃ δι 9 {ΠπΠογο, πῃ βἷμδι.---Ἴ ον. δ0. 
Τῇ β68}} δῃὰ Ὀϊοοά οὗ (8 ἸοΒί Τηδύ δπὰ ν}}]} τίβα, 
ποὶ ἴο ἐἰμῸ ἰῃδοχίίδησο οὗ (6 κίηράοιι, Ὀυὶ ἴο 
Βα {μ9 ραΐῃ οὐ ϑίθγῃδὶ ἢγο. Βαϊ, ἴῃ ογάεῦ 
{πδὺ βοδὰ βῃὰ Ὀ]οοὰ πρδὺ γἶβο 9 86 ᾿ῃοΥ δ η68 
ΟΥ̓ (86 κίηχάοιι, ἰμ 6 Ῥγαδϑηΐ ὉΓπὶ οὗὁἨ ὠ868} δοὰ 
δὶοοά τουδὶ Ὀ6 ἀἄοπο αΎΘΥ ; ἔγϑί, ἰδτου χὰ βρ᾿ γἰ 8] 

γεροπογαίΐοῃ ἰῃ Ὀδριΐβη), δμὰ {πο πα ΤΠ ΡΟ ΚΒ 180 
Ῥἢγβῖοαὶ οἴδηρο ἴῃ ἴΠ6 5Υδυ6, πῃ οτάὰθρ (δαὶ 8 
βρὶ γἰ(υ8] β6 δ δὰ Ὀ]οοὰ τΔῪ ϑρυίης (μογοίγοπι, 
δοορογάϊηρ ἰο (π6 Γδϑῃίου οὗ {Π6 68} δῃὰ Ὀ]οοά οἵ 
ΟὨγῖβι.--Ἴ 8ὸ ΟἸγδιϊδη ὈΌΓΙΑΙ 8 (86 Ὁ] Εδβδίηρβ οὗ 
{μ6 Βοὰγ ἰο Ὀ6 τοἀϑοιιοα ἔγοτα δοστυρίίου (Βοτα, 
ὙἹἹἱ, 28). 

ἘΟΒΕΒΊΒΟΝ: -- νυν. 46-40. 7ε παίωταΐ »γο- 
ἐεάφε (λ6 ερίγιίμαῖ. 1. πὸ ὑπ νοβα] 7 οὗἁὨ {818 
αν, 88 δοθῆ: 1. ἴη ἰδ ογάϑγ οἵἉ ογϑδίλοῃ ; 2. ἴη 
186 Ῥγοργοβδ οὔ 86 δον δε πδίϊοη ; 8. [Ιὰ (89 
ῬΤΟΖΓ 89 οὗ 180 Βυπιδὴ γϑοο. 11. Τ86 βρί γίιυδὶ 
Ἰῃβίδπορα οὔ ἐμὶ8 αν: 1. Ουν παίυγαϊ δέοι: οῦϑ 
Ῥτγθοθᾶθ οὐγ 8ρίσγίίυδὶ; 2. Τὴ9 τροσγϑὶ ργοοϑθάδδ 
1} ϑερ᾿τἰϊυα]. ΠΙ. Τδο βίδρεοϑθ ἱβτοῦρ πϑὶοὰ 
Ὅ0 Ρδδ8: 1. Τβσουρὰ ἰοτωρίδίίοι ; 2. ΤὨγουκὰ 
ΒΟΣΤΟΥ͂,]. 



ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. δ1-δ8. 84ὅ 

). Οὐποεϊμδίοη, ὅπ γε ίεγελσε ἰο ἰλοδο οδο ϑιγυῖΐῖοο αἱ ἰλὲ αἀνεπί. Σ᾽ παϊ ἐχλοτίαίζίοπε. 

ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. δ1--ὅ8. 

δῖ Βο6ο0]4, 1 βῃιονν [ἰ6]], λέγω] γοῦ ἃ πιγβίοσυ; Ἧ 6 888]] πού 8}} 8166ρ [776 8}} 8841] ποὲ 
82 8]6θρ, πάντες οὐ χοιμηϑ.1}, Ὀὰὺ γγ0 8[18}} 41} 0 ομβδηρϑα.Σ [πῃ ἃ πιοϊηθηῦ [8 δίομι, ἀτόμῳ], 

ἴὼ ὑῃ6 ὑπὶηΚ]Ιηρ᾽ οὗ δὴ δΥ6, δὺ {Π6 ᾿αϑὺ ὑγατρ : [Ὁ ἐμ ἰσχυροῦ 8}}8}} βουπᾶ, δπὰ (9 
88 ἀοδά 888}} "6 γαϊβϑά" ἱποοσταρυ}]6, δὰ τἯὸ 88}8}} 0 ομβδηρβά. ΕῸΣ ὑδὲὶβ φογγυρί ]θ 
84 ταυϑῦ Ραΐ οη Ἰποογγαρίίΐοη, δπὰ 0818 τιοσίϑὶ πιαδέ ραῦ ΟἹ ἱτηπηουία] ἢ γ. ὅο [Βαυΐ, δὲ, 

ὙΠ ΘΠ Ὁ}}18 ΘΟΥΓΌΡΟΙ]Θ 88}8}} βανθ ραῦ οἢ. ἸΠΟΟΥΤΌΡΌ ΙΗ, δὰ {818 τηογία] 5}4}} βανθ ραῦ 
ΟἹ Σπη ΠΟΥ Δ] 1 Υ,2 ὑΒ6Ὼ 8}18}} Ρ6 Ὀγοιυρἢῦ ἴο Ῥ688 {1:0 βαγίῃρ' ὑμαῦ 18 τισὶ θη, Ποδὺ 18 788, 
χατεπόϑη ΒΟΥ Θα ὉΡ ἴῃ ὙἹοίουΥ. 

ὅ8 Ἰ,οτὰ “4605 ΟἸ τ ]δῦ. 

Ο ἀθαῖμ, ψΏΘΙΘ ἐδ [ΠΥ βίϊησ 6 Ο στανθ [ἀθδϑίῃ, 
ϑάνατε], ἩὮΘΙΘ ἐδ (ῃγ νἹοίογυ ἴ6 [Βΐ3, δὲ] ΤΠΘ βύηρ οΥἨἁ ἀαδδ ὑ8 βίῃ ; δηὰ {Π6 βίγηρτ 
οὗ βῖαι ἐδ (09 ἰᾶασ. Βαῦ ὑμδηκβ ὧέ ἴο ἀοα, τ Β1ΟΒ οἰνοί ὰΒ ὑμ6 νἱοίογγό ΓΠτουρ ἢ Οὐγ 

ΤΒΘΓΟΙΌΥΘ, Τὰῦ Ὀοϊονθαὰ Ὀγοίσθη, Ὀ6 γ6 βίθδα Ἀβύ, Ὡπιηον δ ]6, 
Δία δρουπαϊηρ ἴῃ [Π6 ποῖ οὗ {80 Ἰμοτὰ, Τογαβιωθ οι 88 γα πον [Κποπίηρ, εἰδότες 
ὑμαῦ γΟῸΓ ἰΔθΟῸΓ 18 ποῦ ἴῃ γαίῃ ἴῃ πο Ἰμοτὰ. 

Υοσ. 51. -- 9 Ζδο. 16 βοατϑοἴΟΥὙ]}} δε Βοη οδοᾶ, [πάντες μόν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα] ΤῺ 
οτίεϊπ οὐ [πὸ οἵπεν σϑδάμθ [8 Θ ΜΠ ὌΧ ρ᾽ δἰ θὰ ἴγοπι ἴμ9 δρραγθηὶ αἰ ΔἸ σΌΥ οὔ δία. Ζαονπιαπη [δὰ Δγαηὶεν) αν πάντες 
[εν] κοιμηθησόμεθα, οὐ πάντες δὲ ἀλλαγ. ΟΥδΓΒ μαγὸ πάντες μὲν ἂν μεθα. οὗ πάντες δὲ ἀλλαγ. [ΤΠ6 μὲν ὯΔ8 ἰῃ 
ἐεἴατον Α. Ὁ. (2. μβδῃά), Ὁ. (2 δῃηὰ 84 μδηάλ), ΒΕ. Ε. α. Κὶ. 1. Βιμαίξ., Ψα]1ᾳ.. Ἰδαῖον ὅγυγ., (ορῖ., απὰ ἃ ἴον ϑοοΐθβ. Ὑυ εγβ, Ὀπϊ 
δραϊπδὶ τς Β. Ο. (1588 Παηά), Ὁ. (1οϊ1 Ὠ6πα), ἴΠ0 βὅγγ. (Ρε6δοῖ.), Αδϑῖμ., δὰ οτίβ. οδεγοιις (οδιῆεα τμδῖ ἴῃ Ὦ]8 ἀδὺ 61} πο 1,601 η8 
πδὰ οενεε φιείάεπι γεδεγρεπι, Ὀὰϊ ἰμδὲ ἴΠπΠ0 ΟΥΘΟ 5 ογο αἰνίἀοὰ ὕνεϊνεθη ονηεξ ἀογμείενιμδ, ἀπ ἃ ΠΟ ΟἸΉΕ5 ΟΥ̓ ἐεηηι. 
«Αωριείίη 4180 τηθη(ἰοηδ ἰπαῖ ὈΟΓὮ ατθοῖκα δηὰ 1 δία πσοῦοὸ αἰν θὰ δρουΐ 1{. 11 88 ὙΟΥῪ ΠἰΚΟῚῪ ἴο ἤανὸ οτ σαί παῖϊοὰ ἢ δἢ 
αἰτξτετηρίοα ΓΟΠ ΌΤΙ Υ τ ἰδ δα υσοηυοης δὲς ον ῥ᾽ δοίης [ἢ οὐ Ὀθίοτο κοιμηθ., 50 (παὶ ἵ{ ΒΕ ἅΠΆΠ}Ὸ ἐμεΐ ποτὰ, δῃὰ ποῖ 
δῆοσγ, πὶ τῆ τ[Π6 σοπιηλα, ὈΘΙΟΓΘ ἐξ, 6ο ἴπδὲὶ [ἴ ἸΔΥῪ 408}}ν ἀλλαγ., τὸ μάν Β. Ὦ. (2ὰ απὰ δὰ ᾿ιδηᾶ), Ε.. Εἰ. 1,., δἰ πιοδῖ 8}} 1ῃ9 
δυγείνον, τι τ ἴμ6 ΘοΙ ἢ. ὅγτ., (οι), Οορί., Αοἴι.. ΑΓΒ. Ὑϑγϑίοῃδ, δη ΠΙΔΥ οὗ ἴδπ0 Ὀεδβὶ ΟΥΘΟΙ δῃή 1 ,αἰΐη Ὑεἴογα. Απιοὴς 
86 οἵδπον Μ 54 (ΠοΟΓὸ ἰΒ ΔῊ δἰ πηοδὲ ἱποχέγίοα δ! ὁ οοηΐιδίοη, δυσαοοῖίης ἴμδὲ {ΠΘῪ ἃτὸ ποῖ το] 0}]06. ΤΉΘΥ ΔΡΡΘΟΣ ἴο αν 
δρειπα ἴγουι ἴῃ6 468 δι οἰ ποτνείδο Ῥαὰ] που]ὰ δαβοῦῖ (ΠΟ ΊΓΑΓΥ ἴο 8401) ἐηδῖ ἢθ, αηὰ ἴῃο80 ἴ0 Ὑὕβοση 86 γοῖο, 60 ποῖ 
ἴο ἀΐἰ6. 8.66 81} ἔπ τοϑάΐηρδ ἀἰδουβδοὰ οἰ θογϑίο Υ ἰπ είολα πὰ Τύρολοηαον.--Ο. Ῥ- Ὺ. 

8 ψ εν. 52.-- Σαολδτικαπῃ Ὧλδ ἀναστήσονται, Ὀπϊ [Π6 ϑνίάομοθ ἴον ἐμαὶ τοδϊηρ ἰδ οἱ φυὸ σον ποίη ᾷ. ": 8 Βυυϊα! θὰ ὉΥ͂ 
Α. Ὁ. Ἑ. Ρ. α.. 2 εσυτγεῖνοορ, Οτίρ. (οἢ} 9 1}8.}. ΟἾΤΥΒ. (0η9 τη8.), θβιηδδο., ΤΏΘΟΡΕΥ]. πα Ῥυ1 ΒΒ. Ο. ΚὶἪ 1. Δ. Βίμαίξ., βδονόγαὶ 
ουγρόοα οἵ ἴδ [Δἰη, ΥΌΠκ. (γεν ρων), Οτὶς. (6 εἰπιθ8). Ὀ δ! υρ.. ΟἾΓΨΘ. (006 1η8.}, ὦ ΤΠοοαΐ,, ἤδνθ ἐγερθήσονται.-- ὦ. Ρ...1 

[5 7ὲὸν δ4.--ὴὁ νῇο]ο δοῃηίΐθποθ τὸ φθαρτὸν τ. ἐνδύσ. αφθαρσ. και ἴα οὐ ἰοὰ ἰῃ Ο. (1δὲ Βαπά), Ξἰπαῖς., (161 Ὠβ 4), 2 οσΌτ- 
εἶναι, τ06 Ὑηϊᾳ., Θοἷἢ., σορέ. Αοίἢ. (Ροῖ), Ἀωγοίου (1 ἘΡΙΡἢ.), Αἴδδῃ., ἴσοι. ([.81.), ΗΠ1δγ., Αὔὐὔς΄ (ὁπ 66}, Ατηυγαῖ., ΕῸΪᾳ., 
θτοα., Βοάθ. ΒΥ Α., 1π8 Αγην., ἡϑυβίοῃ, δὰ, βοπὶθ Ὡπἰπιροτίαπι ΜΒ5., [1 1ο ἱποογῖσὰ ανεν τὸ θνητ. τ, ἐνδύς. ἀθαν.; Ὁ. (1δὲ Βαπὰ, 
Βοὶ ἔῃ ἔπο ἴδι. 158 Δ 4), ϑηεγο Υ οχαἱα ἐΐα ᾿δοῖοῦ δοΐθῃςθ. ὈοΌθ 685. ὈΥῪ Βοιησοοϊεϊοιίοι.--ΑΟ. Ρ. Ἢ. 

4Υαοι. δ5.---Το κέντρον ἀπά νῖκος 8Γ6 ΔΙγβησϑαὰ ἰὴ ἐΠ 6 ΓΟΎΘΙΓΘΟ ΟΥΘΓ ὈΥ ἃ ΠΠΠΡΟΓ οὗ ἐαρλς Μ858. [Β. 6. .1, Μ. ϑίηα!!. (1οὲ 
Βατμ), υἷς., Οορέ. Αοἴϊι., Αὐταὶ. δ᾽δν., Ἐπ... ΑἸἴμδῃ., ὈΙάγ τα. »ν ΒΙΆδδο,, ἴγϑῆ. ({1.41.), Τεσῖ., 9 6γ., Αγ.) Τὴ 88 ἀθη9 

Ιγ. 0 τη8Κὸ ἔπ βοηΐθησθ σοπίογῃ ἴ0 ἴπ9 βορίυδαίπί. βυο!, ἴοο, Δ ἀΟῸ 11.688. [9 οἵ κῃ οὗὨ (ἢ}9 δι Ὀδ. {|| 0 οὗ 
ἕτῶε τὴο δεοοπὰ θάνατε [8 Α. (2ὰ μαπὰ), Κ. ἵν. Μ. δίπαιε,, (δὰ βεπῶ, ΒΘΥΘΓΔΙ ΟΌΓΒΙτ 65, 86 ΘοίΒ., 3γγ. (ὈΟ1}), Οτίᾳ., 
τ. (οπο6), ὔγγ., Βρίριι. Ῥὸοῦ θάνατε ἵνῖοθ γγὸ αν Β. Ο. Ὁ. Β. Ε.6.1., 2 ουταῖνοδ, πο 118]. Τ]ᾳ., Οορῖ., ΑοιΒ., Ατηι., 

Ἐπεεῦ., Αἰδδη. (ΟΠ ς6), Ν᾽ γε8.. Ιγϑῃ. (1[,Δ1.), Τογία!., γρτ., Απιῦγ Αὐκυδε. Ῥρογαεισοτίλ, κἰνθ8 ἃ 8 ΓοΒδοι Τ0Γ 6 σΒημο οὗ ᾧδη 
ἑοῖο θάνατε, ἴμεῖ [Π6 τί πι ἶτο Ομ γίδιδη5, το ουϊὰ ποὶ Ὀ6 δυγργίβοα δὶ ἃ ρογβοῃϊ δοιϊίίου οὗ θάνατος, ουἹ]ὰ δανθ Ὀθ6Ὲ 
διοοϊκοά δὲ βυοῖ Ὁ, ὈοΪ] ἃ ΔΡΟΒΙΓΟΡῺΘ 88 [πὸ Α 1ο Βοζϑ ἀοτγί νοὰ ἤγομι δίβ Ἠθῦγονν δοτίρέυγοα ἴἰο Ηδάθθ, Ου {86 χγοιοὰ δαὶ 
ἐξ 'σου]ὰ οουπίδηδληοο ἐδ Ὠοδί θη ποίου οὗ ἃ ῬΘΓΘΟΏΔῚ ἀοὶἐγ δ0ὸ πδιιο.-Ὁ, Ρ, ἮὟὟ.} 

ἘΧΕΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ὕει. δ]. δ πὸ Ῥγοσοοϑἂβ ἐο ΤΟΥΘᾺ] ἰο ἐπ θῃ) 
δοιαὶ ἷης ΟΥ̓ 86 Ῥγοοθϑθ οὗὁἨ ἐδθ χοδυγχϑοίἱοῃ. 
Απᾶ σμαὶ Πὸ δ88 (0 ΒΑΥ 18 ἰηἰχοἀποθα ἴῃ 8 τηϑῃ- 
ΟΣ βοϊοηη, δηά οδ]ουϊαίοα ἰο δ κοη δἰἰδη(ί οη. 
---ΒΘΒοΙᾶ,---Τῆο ποτγὰ ροΐηίθ ἰο 8 οὐ͵οοὺ Ῥγο- 
δοπίο ἴογ Ἰηνατὰ σοπἰοιρ  δίΐοη, δὰ δὖ {ἢ} Β8π|6 
εἴτ ΟΣ ΓδΟσ ϊ ΠΆΥΎ, φὶ ἀ., “ΘΒ οΪά, ἸΟΟΚ τὴν 
πογὰβ {0}} ἴπ (86 [Δ66---ἰΠ 0} σοπίδίη ἃ ἰσυϊῃ 
τσὴ ὁ Δ. Β'0» (0 χοοορῃΐζο, Ὀυΐ Ὑ Ὦ1ΟΒ 18 
σὰ ποι πδιαπαΐϊης.᾽ Τμὸ (δῆς ἴο 60 8η- 
πουποεὰ 6 (8]]8.-.--ἃ ΣΩΥΘΊΘΙΥ --- βοΐ ΒΙΠΠΡῚῪ 
δοπιδίἷηρ Εἰ ποσί ὑπ πον ἴο ἰδ6 γοδάθγ, θαὰΐ 
βοπιεί πη δβοοτγίδἰποὰ ΟἿἹΪΥ ἰδτουρῖ 8 αἀἰτῖηθ 
τευοϊδιίοη, οὐ ἴ{6 ΠΠΠυπϊηδίἱ οι οὗὁἁ {πὸ ϑ ρί τὶν (ἰγν. 
1; χῖ, 2).---[6}} ΣΖ υρῖο γου :--ΤΒῖ8 ΤΥ βίου Ὺ 

τ88, ἰπαῦ (086 ὙΒΟ Δ. δἰΐνο δὺ ἰὄ8!ο οοτηΐηρ οἴ 
(89 [οτὰ ν“}}} ὀχρογίθῃησα 8 οδηρο (δαὶ 8}18}} δὲ 
{ποῖ ΤῸΣ δυο δίῃ 'ἰπ (86 Κίηράοῃι οὗἨ 6οὰ, 
δὶ 68 ἰοθο ψουἹὰ ψῆο ΔΥΟΒ6 ἴγοιῃ ἰη0 ἀφδδὰά - 
ἤθηδο, ἐμαὶ ἐμαὶ ψ ΒΟ 88 δβαϊὰ ἰὴ ὑοῦ. 49 88 
ΔΡΡΙΪΘΑΌΪΘ δἷβο ἰοὸ ἰβθω. 186 βαῖὴβ συ ἴ8 βοὶ 
ἤονὶ ἢ ἰη 1 198. χΥυ, 1-17, βαυὸ μαὶ (6 ἰά68 οὗ 
8 σδηρο, Μοὶ, πὰ (Π6 Ἰαιίον ἰοχί, 18 ΘὨΪΥῪ ὑσθ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΑ, 18, ἴῃ ΟΣ ῬΆββαρο, ἀοδηΐϊ 6] γ Ὀγουχδὲ 
ἰο Υἷοιν. ἴῃ ὈΟΐὰ ΡΪ84668 6 ρσίνϑβ ὨΪΒ γοδάρθυϑ ἴ0 
υπαἀογβίδηά Π δὲ [πὸ αἰδβοϊοβυσο τη 6 γοβίο ὕροὰ 
τονο]διΐοα (1 Ἐπ. ἐν. 1δ, ““ὉΥ ἐμ ποτὰ οἵ [89 
Ιμογτὰ).--1ὸ τοοοϊνοα ἰοχὶ οὗὁἨ ΟἿΣ Ῥϑββαᾷα 8.88, 
ἕγοτη (0 δαυϊϊεδὶ ἰἶπιθ, ογοαιεὰ ἀπο γ.Ὁ 1 

4 [Οδ᾽ν ἢ γοπιαγκα: “ ΤΊΊΟΓΘ 8 ὮθγΘ Ὧο αἰ ΓΘ σΘ ἐῃ ἰΠ9 
Θτοοκ Μ858. [Ἡνϊο ἢ ἰθ ἰΓ6, 80 ΖΓ 86 ἔποπα ἣθΘ δὰ τὸ ἀδαὶ 
ἢ 6 η1], ας [ἢ ἴΠ6 ΣΔῈ] νογδίουβ ἔπ ΓΘ ΔΓῸ (ἢγος αἰ ε» 
οὶ γοϑάϊημε. Τδο σαὶ 6, Ἧ ο 8181}, ἰη ἀθο4, 4}} ἀΐο, ναὶ τὸ 
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ΒΟΟΙῺ5 ἰ0 αϑϑοσὺ ἱμπαὺ ὑπ ἀροβϑί οχρϑοίϑθα, ποί 
άθαι, θυϊ ἃ ϑυἀάθηῃ σλδηχθ Ὀοΐἢ ἴον πἰπλΒο0} 7 8πὰ 
ΤῸ 4}1 ἰκ18 σοΐθι ρογαγὶθ8---ἃ ἰδίηρς ποὺ Γοοοποῖ]δ- 
Ὁ19 τὶ δοίυ] οὐυθηῖβ. Ηοποο, οὐ 88 Ὀθθὰ ρμυὶ 
δον κοιμηϑησόμεϑ α, δσοπηροίϊης ἰΐ τὶ 189 
Το] ονίης νοῦ ; [80 ϑδίθηϊον, 80 ΓΘμάθγΒ: “0 
Β}}8}1 81} 3166 ρ. θὰ τἋ 88}8}} ποί 8}1 θ6 ομδηροᾶ ᾽] 
(Ὀοβ᾽ἄθβ, βοπιὸ ραΐ οὖν Ὀεΐοτο κοίμηϑ, Μοὶ 18, 
ῬΟΥΒΑΡΒ, ΟὨΪΥ ἃ ἰγαοθ οὗ (δθ οτἱρίῃα) ροδβίϊϊου οὗ 
οὐ); Ὀὰαύ μῖ8 γοδάϊῃηρ πσουἹὰ Ὀ0 υπδυϊ 8 }]0 ὉΥ 
γϑδβοη οὔ (9 πλοῦ ὀχϑοῖ)ν ἀοδηίΐηρ βίαιοι θπὶ οὗ 
ἀΐηθ, ἱπαπηβαϊαίο γ ζΖΟ] ον ας ἰπ τοσ. ὅ2, σψπὶοῖ 
σου ΟὨΪΥ Ὀ6 Ἰοἰηοα (ο ἃ ροδίἷνο 016 86. { 
πουϊὰ παταϊν ἀο ἰο βαῦ, “νγὸ 9.411 ποῖ 8}1} ὃθ 
οδδηροά ἴῃ ἃ πηοιχιθῃηΐ, ἰη {δ9 ὑν ἱπκἸορ οὗὨ δὴ ους;, 
εἰς. 1 8 ῬΟΥΒΆΡΒ Ϊ(} ἃ νἱ εν οὗ οὐνἼδιϊηρ {818 
ἀπ σαλυν δα {80 γτοδϊηα ἀναστησόμεϑα, τοὸ δλαϊ 
ατῖδέ, [Ἰουπὰ ἴῃ Ὦ., δηὰ δἀορίοα Ὀν {πὸ γυ]ραι6], 
ὍΔῈ ἰηἰγοαυσοα; Ὀαΐ ψ σὰ οΥθα ἴῃ (8 ΤΑΥ͂ Ὁ6- 
ΥΔΥ͂Β 118 ποη-Δυ )οπιϊοἰγ, δηά, Ὀσβίθβ, ἰ8 1988 
Βυϑίδίποά, 1ὴὼ. ὑπ σαϑ80 οὗ ἰῃ6 χοοοϊγοὰ ἰοχί, 
πάντες μὲν οὐ κοιμηϑησόμεϑα, πάντες 
δὲ ἀλλαχησόμεϑ α,-- 6 γο 8ι}}} δυΐβοβ, μον - 
Θτον, ἐμ οὐ͵δοίΐοη, ὑπαὶ {μ6 Δροβίϊθ οου]ὰ ποί 
διδϑογὺ σοῃοουπίηρ ἰπηΒοὶ ἢ δηαὰ αὐ ΒὶΒ Τοϑουβ, ΟΥ 
811 Ομυϊβεϊμθ οὔὐἨ ἢ18 ἰΐπι6 (παὺ ἐμ 6 πτουϊὰ ποί 
“816 6}, Ὀυΐ πουϊὰ γχδίμο ν Αἱ ““Ὅ6 ομβαδηροᾶ,᾽ 
88 8 ἱπῃρ] ϊθὶ ΘΓ ὉΥ 180 Βοβί(ΐοη οἵ ἐμ9 πορβα- 

ἴλγθ οὗ, νοι ὈθδτΒ ΑἸ ΡΘΟΙΥ͂ ρου ἰδ σοῦ, δπὰ 
πού ὑροὺ ἰμ9 δα ϊθοίϊνο πάντες αἰῥ---ταλϊκὶηρ ἰὺ 
ΙηθΔΏ, “ 8]}} οὗ υ8 8}}8}} ποί 8166 }᾽] Ἡδθποθ, 8 ἰγὰ- 
θοἰλοη οὗ {πὸ παρδῖίνο ἰ8 ἢογΘ αϑβιιμηθὰ, πάντες 
οὗ, βιαπάϊηρ, ὉΣ οὗ πάντες, αἀπὰ {80 οἴδιδο ἰδ ,κθῃ 
ἰο Ὀ6 θᾳυϊνα]οηύ ἰὸ οὐ πάντες κοιμηϑ.. τιθδηΐης 
ποί αἷΐ 977 8 Β}}4}} 5166 ;᾽ δῃηὰ ἀλλαγησόμεϑα 
8 ἱπίογργοίθα ἴὰ ἃ Ὀγόϑοῦ Β6Ώ80, 88 ἱπο]ιάϊπρ 
{89 ἰάδθδβ οὗ γχἱβίπρ ἴγοια ἐἰμὸ ἀεδᾶ, νιοὶ 8. ὁΡ- 
Ῥοβοὰ Ὀγ ἰμ9 βιγίοίορς βἰ πὶ δοδίϊοη οὐὗὨἨ ἰδ ἔθγῶ, 
δηα ὈΥ (116 πιοτὸ οχϑοὶ ἱπιλιηδιΐοη σίνθῃ ἰπ τον. 82, 
ῬὮΘΓΘ ἰΐ ἰ8 ϑαϊὰ (μδὺ {80 ἀθδὰ 4180 58}18}} υἱβϑ. 
Νοῦν γοὶ σδὴ ἰμ8 δϑουθ- τ πηι ἰοηθὰ ὑγχδ)θοίϊΐοη οὗ 
10 ποζϑίζνο Ὀ0 }υ5ι186ἃ οι ἰδ) στουπὰ οὗ ρἰνίης 
(86 ννοτὰ πάντες, αἷδ, ἃ ταοτϑ ϑιαρμαῖδ ροδί(ίοη, 
ΟΥ ἔγοηι Νυϊιῦ. χσχιϊ. 18, 20ο8}ν. χὶ. 18 οσ Ξὶγ. 
χΥϊὶ. 80 (6 γὸ 1 ἀο68 ποί οσσαγ); δηᾶ, Ὀοβὶ 68, 
1:0 δειϑιιτηρίίοπ οὗ ἃ νἅγιοιϑ σϑηρθ οὗ τηρδπίηρ 
70.Ὁ ἀλλαγησόμεϑα ἷἴὰ βοὴ οσ]ο80 δβιασσδββίοῃ 
8.848 βοπιϑίῃΐηρ ΔΥΌ γατῪ ἴα ἰι. Τὴ β880 8 ἰσὰθ 
αἶδθο οἴ (9 ὀχροαΐοθηι οὗἉ ραυϊιίηρ οὗ κοιμηϑ. ποί 
δίεερ, ἴῃ ἃ ῬΑΥΘΏΓΉ 6818, φ. ἀ., " γγ1ὸ 8]} (81.811, 'π- 
ἀορὰ, ηοὺ ἀΐθ, Ὀυὺ γοὶ) 411 88:81} Ὀ6 οδαηροά, 
[8ο Ηοάζο, ψο, 88 δῦονο, Ὀγοδάθῃβ [6 800ρ6 οὗ 
ἴμο νοῦ γοπαθγθα " ηδηροα,᾽ 5ὸ 88 ἰὸ ἀθῃοιθ ποὶ 
ΒΡ ἰδ 9 ἱγδηδβίογιμλίϊ οι οὗὨ ἰδ ᾿ἰνίηρ, Ὀαὺ 8]80 
Ἴδα. τοϊηνοϑίίίατο οὗὁ μα ἀοδά, (18 πιδκίηρ ἱὶ 
ἈΡΡΙῚΥ ἴο 4}} (ιν ϑιἴδβ ρθῆθγαγ. ϑβίϑηϊοῦ 8 
Βί κυ ΑΥΪΥ οοηΐμαβοα ἤογο, 10] νης Γσμδηη 
ἴῃ ἷβ ἰοχί, δηά γϑῃηάογίηρ “Ὑ5Ύ 8}}8}} 8] βῖθβρ ; 
θυὺ νὰ 88}8}} ποῖ δὶ] 6 ομδηροϑὰ :᾿ γοί, ἰπ ἷ8 
ποίρ, ρίνίης 4 ἀοοϊἀροα Ὀγοίδγοποθ ἴονῦ 186 66. 
Τοχῖ, ἀπὰ τοπαογίηρ ἴΐ, “0 584}, 4}1 οὔ υβ, ποὶ 
αἴθ, Ὀὰϊ Ὅς οσμδηρκοά." [Ι͂π ἰὴ Ἰαϊίον ἢ 6 ΦΌ]]ονΒ 
Μόγγαν απ ϊπον (ν. Οταπι, Ῥι. 111, ἃ 61, 4) 

8.14] ποῖ αἱ 6 ἐπδηροῖ, ΤὍῶὸ δοοομπὰ ἱπ, 76 8841), ἰη ἀϑοᾶ, 
811} τίδο ηραΐῃ, ὈπῚ γγὸ 881 ποὲ 41} Ὁ οσῃπκηοροά, [ΤῊ 8 ἰα {10 
Τοδηρς οἵ ἐπα Υ υἱραῖο (ο]]Π ονοὰ Ὁγ ΊΟΚΙ δο δῃ ἃ τἴὯ9 ΒΒ οἰτα 8 
γογϑίου.)] ΤὴῸ {πἰτά ἰ6, ἾΥ͵ 6 80 .}} ποῖ, ἱπῆάοοϑά, 41} δίϑορ, Ὀυϊ 
ὍΟ 85Π4}ἢ} 41} 6 σμβηροι!.᾽" ΤὨΐδ ΠΕΥΌΓΕΥ͂ Ὧθ Θδογί 88 ἴ0 ἐδθ 
ἕμος, “ τππὲ βογὴο γοδάϑγθ, τσῖο Ἀγ ποὶ ἔ 
αἰοπαιί οι ν᾿ [ἢ ἴπ6 ἔγαιο γοράΐπα, τϑηϊηγοὰ ἴο οοπθοῖξηζο ἃ 
τοδάϊπκ ἩποὮ 88 ὨΔΟΣΘ ΔρΡργουθα ὈΥῪ [61 ᾽}. 

0 1η5]8ὲ ἰμδὺ [μ6 ΟὨ]Υ ἰγδηβϑἰαἰΐοῃ σοῃαϊβί οὶ 
νὰ ατγοοὶς ἰ8Β 88 ΚΙαρ χῖνϑα ἰν ἰπ δὶβ γογβίοη.--- 
ὟηΘ 5881} 41} ῃοῖ δἴϑορ, Ὀυὶϊ τὸ 8584}} ὉΘ 
ομδῃηρϑᾶ,---Τὴ8 ᾿ἱπιθη(οὴ οὗ 86 δροβίθ :β ἴὸ 
ΒΠΒΙΘΡ 8 αυοϑίϊοη, ὙΠῚΘ ἢ ποι]ὰ πδία τ! Υ ΟΟΟΌΓ 
ἰο Βοηι6 ἰῇ Υἱοῦ οὗ 189 ἀθοϊαγαίΐοα ἐμαὶ 4“ 5.698 
δηἀ Ὀ]οοά οσου]ά ποὶ ἱπμοῦῖς {πὸ κἰηράοπι οὗ αοἀ." 
ΠῚ ιμὶν ψ γα 80, 1 τὺ 6 δεκοά, νῃδὲ τουἹά 
ὈοοοΙηθ οὗἩ ἴδμ6 ᾿ἰνιηρ ῖ ὙΒῚ6 ἰμπ6 ἀοδὰ πουϊὰ 
Υδθ ΜΓΠῈ ΠΟῪ Ὀοάΐοθ, δῦ πουἹὰ Ὀδδομθ οὗ 
98) ἮΒΟ ΟΓΘ Θχροοιΐηρ ἴο βαγνῖγο {1}} ὑμ6 δά- 
νοΐ, Τμοδο 819 ἴπΠ9 Ῥαγίΐοβ βοῶ μΒ6 ποῖ 888 
Βο οἷν ἰπ πἷβ ογϑ, δῃὰ βἴῃοα ὑ86 σγοδὶ ὀγὶϑὶβ ντδϑ 
Βυρροβοὰ ἰο Ὀ6 Ὡθδῦ δὲ δΒδηά, ᾿9 βροϑῖκβ ποσὶ 
{86 βΓβί βούβοῃ, δῃὰ 5ΔΥ8 ' το ΤῈ ἀϊ δῆου 
ἰὴ τοραγτὰ ἴοὸ πάντες, αἰΐ, ἰΒ τοϊονοα Ὁγ {86 80ρ- 
Ῥοϑίτομ ἰδαὶ 6 δὰ ἰη τηϊηὰ ἐμ διηι ἐοίαξ οὗ 1860 
Βυνν ΟΥ̓ (τος; ὙΠΟΩ ἢ6 8180 τϑοϊκομδὰ ἴαι- 
86} ), ἴο ἤοτα δίοπο 6 8010 οοπίοχὶ τοϊϑίοβ. 
Βυὶ ἰμδὶ (9 ψνοτὰβ μὲν δὲ 8Βῃου]ὰ διἰαμὰ ἴῃ 
οοημθοίίου [ἢ {μ6 δδῖηθ ΘΙ ρΡὨΔ 10 4}}ν χτοροθϑῖοὰ 
ψΟΓα πάντες, αἰ, ΜΘ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΩΥ ἴο τοϊδίρ ἰὸ 
(πῃ οοηΐγδβί Ὀθίνθθη “ὁ ποὶ ΒΙ ορ᾿αρ᾽ πιιὰ “ Ὀσϊη 
οἰδηχοῦ, 18 ΘΑ ΓΟΙΥ ἴῃ δοοογάδησα νὴ ατθεκ 
ἼΒΔκ6 (ΘΟΙΏΡ. ῬΑΒΒΟΥ ὕροὰ {86 ποτ δ 11. ἱ. 116, 
Ὁ, Δῦογθ). ΤΠΟΥ Βαὰ ὈοίίοΥ τορδὶῃ ὈΠίσ8πε- 
Ἰαἰθα.---Βγ “ Βοϊῃρς ομδηροὰ ᾽ μιὸ ἐπάϊσδίθβ [89 ᾿τη- 
τοοαϊαίθ ἰγδηϑιιΐου ὕγοσι ἰδ Θαγ Ὁ ἱπίο ἐδ 
ΒΘΑΨΘΏΪΥ Ὀοάγ, πὶϊουαῦ ἐμ ἸαἰοΥυ οηη ῬΓΟΘΘβ8 
οὗ ἀοδῖ δὰ ἐπὸ γοβυγσγοοίΐοη. ΤὮ δ 18 ἴ0 18 Χθ 
Ῥ]466---1 ἃ τοτηθηϊ, ἰἢ [816 ὕυσληϊεηρ, οὗ 
ΔῊ ΘΥ6,--ΒοΙ ἴο86 ΘΧΡΓΟΒΒΙ0ἢ8 ἱπαϊοαῖο ἰδ6 
ΒΒΓΩΔ6 ἰμπίηρ, δηα βοὶ ἔοτί ἢ, ἴῃ 8. τηοβὶ βι γι Κὶς 
ΤΒΗΏΘΡ, {ῃ6 ἰηϑίθη Δ ΘΟΙ5Π688 ΟΥ͂ ἰπ6 γαπδὶείοι, 
ὁχοϊυάιης [6 ῬΟΒΘΙ ὉΠ] ὴγ οὗἩἨἁ ἀδβδίἢ δοίης ἰ Ὁ6- 
ὑνθθῃ. ἄτομον, δ πα }γν}]1810]6 Ροϊπί οὗ ἔτ. [5 
{18 σδδηζο 8 ργουθηϊθηΐ η08]}δοαίζοι, ἃ ΡΤ ΟΡδτα- 
ἰἰοη οΥ {8 σοτὶ δοδιΐοπ, ΕΥ̓͂ (86 ὀρογδιίοι οὔ 186 
Βρίτῖϊ οὗ ΟΒγὶβὶ, ἰβ ἱπάθϑοα ποὺ ἊἽχοϊυάρὰ; δὶ 18 
ΟἿῪ δϑϑογίϑα ἰμαὺ {158 σ᾽] ον οαίίο που]Ἱὰ ἰδῖκα 
Ῥῖασο βυδάφῃϊν.---Α Βοοοπα Ῥδυι  ΌΪΔΓ στ ϊδιϊης 10 
1Π6 (ἴπ6 οὗἨ {μὶ8 σδηρο, ἰδ Οχργοβδοὰ Ὁγ ἴ86 
ποτὰ θ5---)ὶ [86 ]85ἴ ἸΣΌΣΩΡ :---ν τῇ ἐσχ. σάλπ.; 
ἐν 16 ϑοᾶ 88 δσρύοββίγο οὗ {πὸ {{ὴὸ ἐπ τ ΒΊΘἢ ἐπ6 
Ἰαδὺ ἐγυπιροί βου, ἃ59 ἱπ 1 Τ68. ἰν. 16, ὙΠΘΓΘ 
ἀι 18 βαϊα οὗὐἨ 86 [ογτὰ ἰδδὶ δ ν}}1} ἀοβοομὰ ἔγοϊῃ 
Ἠδράσνθὰ ἐν σάλπιγγε ϑεοῦ, “ἴα (9 ἰτυϊηρεὶ οὗ 
ἀοὰ;" τ») ογθαρου {πὸ ἀοδα ν}}} τῖϑο [Ἐδγ ἐ}}5 
0.890 οὗ ἐν, 500 Ψ ο1[. τ. σταηι. ὃ 022, 2. Βη.]. Τὴ 
ποτὰ σαλπίζειν 185 υϑοά ἴο ἀδηοίο ἴδὸ ἰσυπροί 
ὈΪδϑὶ δοσοι δον ίδο ΤῊ ΟΡ] δηΐ68, πᾶ γαϑουπὰ- 
ἱπῷ ονὐοῦ τ86 Μ .0]6 Γορίοη οὗ ἰὴ οἷῦ' τη οδίδιίος, 
δτουδίης δηά Β)ιο Κὶηρ 8]} {Πρ 8 {ΠΟΣ 6 (ΘΟΠΙΡ. 6 ΣΧ. 
χὶχ. 16; ἴδβα. χχυὶϊϊ. 18; Ζϑοβ. ἰχ. 14). Τὸ Ἰδ5ὲ 
ἰγατηροὶ γοίουϑ (οἰ δαί ρροδὶ ΤῊ ΟΡ δον, οὐ ΟἸτῖ5- 
ΤΟΡΏΔΗΥ, ὈΥ̓͂ Ψ ἰοῦ 41} {86 ταυθτῖοπ οὗ σοῦ ἴπ 
{π|8 ἀἰπροπβαίϊο τὉ}}} 6 Ὁτοιρὶὶ ἰοὸ {ποδὶν Οἴοδα. 
ΤῊδαὶ 118 νΠ] σοϊποὶὰθ ψ|0} {110 Βουθηί ἢ ἰσυμροέ 
(Βν. χὶ. 1δ), 18, ὈΥ͂ ΠῸ τ ΘΆΠ8, ρΡΡΟΌΔΌΪ: Ρ6- 
δδ86, {Π60Γ6 αδἷδο Φόομη 18 βροδ κῃ οὐ {μ6 επῃά οὗ 
(896 νου] ά-ρονον, πὰ (πὸ σοιπΐηρ ἴῃ οὗἁ (88 
κιἰηχἄοιι οὗἩ σοὰ δηὰ οὗ Ομ γὶϑι-- -σ ουθοί ἰ 8 
ψΒΙΟΝ (παὶ Πογο της οπ δα τηυϑὺ ΒΥ ΠΟ ΤΟΙΪΣΘ. 
Ετοτῃ (88, Πονσουοῦ, τα ἈΤ6 ηοῦ (0 σοποϊαάο (δ5ὲ 
Ῥϑι] δὰ ἴῃ πιϊπὰ (ἢ βουθὴ ἰγαμιροὶβ οὔ Β6 Αρο- 
ΘΑἾΎΡΒΘΟ, οὗἨ ν ἈΪοἢ 6 Βα ρροϑοά ἰπΐβ 10 Ὅ6 186 ἰ45ὲ ; 
ΥῸΥ ἴΐ 18 ΒΑΡΎ ῬΤΟΡΟΥ ἴὸ δϑουῖθο {86 Ῥδου γι 
οὗ Ζο 5 νἰβίοῃ ἴο (89 δροβί]9 Ῥβϑα], δ8 [βου 

6 πγοδὶ ἀΙ“οϑγπίπα. [ῃ}6 ἀροίτίηθ οὗἩ (6 Ἰδίίου 6 Γ6 τηουϊ θὰ ὈΥ͂ [88 
ΦΟΥΤΊΟΥ,᾽, ΒυΒΆΕῈ.---Βυΐ ἰἴἢ ΠΟ Θ886 δὼ ἨΘϑθ ἴθ 
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ΒΌΡΡΟΒΘ ΔΩΥ͂ Δ]]υϑῖοι ΒΟΤΟ ἰ0 ἰδ Βούϑὴ ἰσιυπαροίβ, 
διοοογαϊηρ ἰ9 νοὶ [89 ΒΑΌὶδ νοτο ποηΐ (0 ὁχ- 
διδῖυ ἐὸ βούϑὼ βίδζοβδ οὐὗὁἨ 8:0 σοδυγζοοίϊ οη---ἰ 9 
Ἶλϑι δἀθουποῖΐης ὑμ6 ἰπϑίδηϊ ψ θη ἰμ6 ἀοδαὰ τΟΓῸ 
ἰο βδιίδῃα ὑροπ ιμοἷὶν ζοοῖ---δῖποο (0.6 δροβίϊο ἴωγ- 
πϊθμ 68 ποὶ ἴμὸ χοϑιλοὶοδὶ πἷηΐ οὗ (μοὸ κἰηα. Μοτθ- 
οΥοσ, ἰὼ ἰπίογργοὶ ἰλ9 ἰσχυροὶ βουπα οὗ {μ|086 
σομῃπιοίἑομδ 8ηὰ τουοϊ τ] 008 ἣν πα ΤΟ ἰο ἱπυγο- 
ἰμοθ θὰ ϑοσοιρ Δ  ἰμ6 Ἰυαχηλοηὶ ; ΟΣ, 88 Ο]- 
Β86 8 ἀο68, οὗ ἃ ΡΟΜ ΘΓ] 4}1-8 δ κί ρου ἢ 
οὗ τμὸ ϑρίτιι; οὗ, οὔ δὴ δ]]-ριιαὐϊηρς κέλευσμα, 
σουπιπαῖμῖ, ΟΥ νεῦμα, ποά, οὗ Οοα (Τ᾿ 60}}..}; οΥ ἰη- 
ἀεδοῖιο}γ οὗἉὨ δοιῖθ βίση ἰμδὶ ὑμ6 ἡυαριιθηὶ 8 ἰο Ὀ6 
δοϊὰ, 18 ἀχ Ὀϊσασγ. Το ἰγαπιροί Ὀ]αΒί, ΘἸθο ΠΟ ΓΟ 
ΒροΐκοΣ οὗ δ8 (89 8,118] ἴ0Γ Ὀ41:116, (οοτοΡ. χὶν. 7), 
ΟΣ [ΟΣ βϑϑιι Ὀ] Ἰ Χ, ΟΥ ΤῸΓ λυάσιμοηϊ, Βογὸ σΟὔιθ8 
89 (6 5'ση8] ἴον ἴδ χγοδῦ δοὶ οἵ {μ9 4]}}- υἹἱοϊογίοιιβ 
Κίησ, 0 Μ1}} ο4}} ἷ8 ὑθΟΡ]6 οὔ ἔγοιμῃ διχοηᾷ 
ἰμδ6 αὐἰἱοὶς ἀπὰ ἰδ6 ἀοδα ἱἰηίο (6 φΊοῦῪ οὗ 8 
ΒΟΔΥΘΕΪΥ Ἰἰἴθ, δηὰ 80 8}}8}} χαΐίοσ ἰπθῖη δϑουϊ 
δἰπλθο . Βυὺ Νοδθὰοῦ δαγβ: “9 58}.8}} ποὶ ὮΘ 
ΔΌ]6 ἰο ἰδ κο [80 βἰδίϑιλθαῦ οὗ {0 ἰγατηροῦ 119 Γ8}}γ 
1: ἀφῃοίοθ ἰζι6 08}} ἰο ἐμὸ Ἰδδὺὶ δοὶ οὗ Ὠίνιμο οἱ- 
πὶροίθεορο.᾽ -ὀπὴϑοσ [8.9 ᾿Ἰσαμροιὶ 68}}} δοιπᾶ --- 
σαλπέεσει 1δ ᾿ἸΩΡΟΓΒΟΏΔΙ, ἐΐ ἐΖλαὶΐ εομπά, Ἰ11κ0 ὑεει, 
ἐ ταῖπδ, δὰ ἐμ ᾿ἶκθ. [ν ἱ8β ὉΠΒΩΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ [0 Βυ}- 
ῬοΟΒῸ ΔΗΥ͂ ἀοβηϊίο βυ λ}λοοὶ Βοτο, Ὑμοίμονς αοά, οὗ 
Ογίδυ (σον. ““ἰμὸ ἱσυρ οὗ αοα;,᾽" 1 ΤΏ 68. ἱν. 
16; δηὰ “ἰλο ᾿ογὰ Θοὰ 8}8]} δῖον (μ6 ἰγυπιροὶ,᾽ 
ΖΦ ΟἈ. ἰχ. 14). ΟΥ δὰ δηρ6)ὶ (οομιῃ. ἔλον. υἱῖϊ. 2).--- 
Το ουοπίϑ [0] ηρ ρου ἰδ βουπα οὗ ἰμ9 γα πι- 
Ῥθὶ διὸ ἱηίγοἀυσρά ὮὈΥ καὶ; ἄτβί, (09 σϑδγσϑο- 
ἰἰοα οὗ {86 ἀρδὰ δοοογάϊηρς ἰο 1 1868. ἱν. 16, 
ἐ1θ9 ἀφδὰ ἴῃ ΟἸτγὶδὲ 884}} χίϑο ἄγει᾽" (σου. 
ΔΌΟΥΟΘ ΥΟΥ. 28), δὰ ἐδπδί, ἰοθ0, ἴῃ 4 βἰδίϑ οὗ ἰποοῦ- 
τα ρι ο (ΘΟΏΡ. γος. 42).--ιὰ ἴμ9 ἅθδᾶ 681] 
ΌὯθ9 χαὶϊδϑᾶ ἑπμοοσσιροϊ]96 ;---ἰλόη, ἴἰλ 6 σδηρο οὗ 
(86 ᾿ἰνϊης, ἩΒῖοΝι, 88 18 διονσε ἔγοσα τ δὶ 7Γ9Ὸ0]]οΟνν, 
15 8180 8 γδῃβί(ΐοη ἰΐο ἃ βίϑίθ οὗ ἱποογγιρίϊοῃ. 
[Τ 8 18 πῃ οχδοί δοοογάδῃοο υἱ νὰ 1 ΤῊ ΘΒ. ἱν. 16. 
“ΤΓ.ο80 10 Δ76 δἰϊνο βοὴ Ογίδί ΘΟ 8 8}4]}} 
ποῦ ῥσουθῃὶ,᾽, ἡ, 6.. (δκο (86 ργοδοάθῃοθ οὗ, ““ ἴθ τὰ 
τ ΠΙΟΤῸ 851600Ρ᾽]. Βαί ἰο ἰδῖκο {6 ὑθστωα “" τγϑ᾽; 
88 8 Ββοτὶ οἵ ψομογδσαιΐου, Ὁ νν ἰοῖ 86 ἀϊὰ ποὶ 
μιὰ 116 τ8}}γ ἴο ἀθῃοίθ πἷτηθο]}7 δπὰ ᾿ιὶβ οοίθιι- 
Ῥοτγαχίθα, Ὀυὺ ΟὨΪΥ ἴΠο86 ᾿ἰνίης δ (Π9 {ἰπι|6 οὗἁ ἐ19 
Αἀγνοϑηί, δὰ νο ὈεΪοηκοαὰ ἰο δὴ ϑῃιγοὶγ αἀἰθον- 
δ ρογιοί, δηὰ δο, 88 δαυϊνδ]θηί, ἰο “τὸ ΘΟ γὶδ- 
ἐἰαπ8,᾽ ἑ, 4., (080 ἯΒΟ 8181} ὑπο 6 αἰΐνο [88 
Ηοάρε δῃὰ οὐ ογ8], 18 ΘὨ ΙΓΟΙΥ ΔΡΌΣ Γαῦγ. [ ἰὼ 
ὩΒαΠΟΒΣΟΏΔΌΙ6 δαὶ (6 δροδίϊθ, διἱμβουσ ορ- 
Ῥοβοί ἰο 8]} ἔωποὶι] ὀχροοίδιουβ δὰ ἀθεῖζηδ- 
ἐἰοπ5 οὗ ἰΐο (2 Το6. 11), τοζαγάἀϑὰ ἐπ βοοοῃα 
Αἀνομὶ 88 ΘΓ, δπὰ Βοροά ἰο δυγνῖὶνο ἰο ἐΐ; ΠΟΥ 
ἄοεα νῇῃαωὶ 18 βαίὰ 1 οδδρ. νἱ. 14, δὲ 41} οουϑίοὶ 
τὰ 0818 (866 8Δ00γ96).--- 0 ονϑοί ἰπ8 ρτοάϊοίοα 
ἴα σομδετγοὰ ὈΥ 8 σϑΐβυϑῃηϑο ἰο [δ πδοϑδδέδῳ οὗὨἉ [18 
οδασιψθ, φῬοϊμιης Ὀδοῖς ἐοὸ γον. δ0.---ΣῸΣ τδιὶδ 
ΟΟΣΣΌΡΕΣΙΟΙΘ σαὶ ραϊ οὐ ἐποοιχαρίιίοῃ, 
δᾶ τ816 πλοσῖδ] σηυσδὶ ρπὶ ΟἹ ἰτηπιοχίϑιίξν. 
---λοὸ Θρὶἐμοῖβ ““Θογταρυ  Ὁ]6᾽᾿ δηἃ “Ἰρογί8]᾽" χθ- 
Ἰδέ ἴο ἐδ βυμμδη ὈοὰγῪ ἴῃ 16 ῥτοδϑηὶ βίαίθ; Ὀμΐ 
ΠΟΥ͂ Διὸ πρὶ ἴ0 ὮὨθ αἰδιξηκυ ϊθοθα, 88 ἐπουρὶ (6 
ΤΌΓΣΤΩΟΥ Δρριἰοα ἰο ἐἰ6 ἀοδὰ δῃὰ ἐμὸ Ἰδίίον ἰο ἐδ9 
᾿σνλης (ΒοΏκ6}}; ἔον (δαὶ νι ΐϊσ 6 ἀδβί σῃηιο8 88 
8 ΤΟΥΒΊΘΥΥ Δηα 88 7υ8ὲ τηδάο Κηονῃ, δπὰ ἰμαὶ 
ψΒοΥθυροκ, ἰμογοίοσο, (80 ΟΡ 8818 1198, ἰδ, ἐδαὶ 
““τρ2 58Ὰ}} 6 ολαηρεα.᾽" ἨἩθηοθ, λ6 18 βροδϊκίης 
ΣΩΆΙΗΪΥ οὗ ἰδ Ἰ᾿ἰνίησ, Τὸ ““Ῥυὲ οὐ (ἐν δύσασ- 
ϑα.) ἃ ἔρυτο Ὀογγονθα ἔγοιῃ οἰουιηρ (ΘΟ Ρ. 

γον. 49; 2 Οογ. νυ. 8, “οὶ [190 ἐμαὶ γὸ που]ὰ Ὅο 
πἀποϊοι οᾶ, Ὀυΐ οἰοιϊποὰ Ὀροπ᾽). ἸΤδὰθ ῃπιαϊπίο- 
ΠΔΏΟΘ Οὗ 8 ΡΘΥΒΟΏΔ] ἰἀδμυΥ, 11 6 σμδηρο ἰπ 
6 αὐδὶὶῖγ οὗ (80 νϑϑίωσε, 18 Βδσθ ἀπ δί ΚΘ ὈῪ 
δ] 16α ; βοοογάϊπρ ἰο0 4ἀο ἢ οἰἰα, ὑπὸ ἤξυγο 18 0.6 
οὗ δῷ ἱπνδσγὰ ρμυγδοοίίοι (ὰΚὸ χχυϊ. 49: οι. 
χῖ. 14; Ἐρι. ἵν. 24; 60]. 11]. 10); δοοσογταϊης τὸ 
Οβίδπᾶος οἵ δἀογπμμδηὶ δὰ στοδηἰοδίδιϊ οι οὐ (86 
ομδηβο---Ὀοί ἃ ἀουδια}. Το δοχίβι ᾿Ἰη δηλιϊνο ἴῃ - 
αἰοδῖθθ (16 ἱπθϑίϑῃι δ ΘΟΌΒη 688 οὐὁἨ (86 Ῥγοσθββ. 
Τὴ σορϑι λοι οὗὨ ἰμ6 γοτῸ αἷνοδ θυ ρμα8ἷ8, πὰ 
ῬΣΌΒΟσΥ δ ἢ ΘΥΙΒΙΠΘΙΓΣΥ οὗ {0 Βοηί θη σ6. 

γεμβ. δ4-ὅ7. Ηωο Βοσὸ Δ ΟΌΠΟΘΒ ἴῃ ἃ ΒΟΪΘΙΏ 
ΤΑΔΏΠΟΥ, ΘΕΒθμοοαὰ ὈΥ {πὸ ἸΣ6ΓᾺ] χοροί οη οὗὨ 
ψ 88. ᾽6 δὲ8 μδὶ δβαϊά, (δαὶ (8ῖ5 ουθηΐ νν}}} 60}- 
ΒΠΙηΔίθ μ6 Υἱοίοσυ ΟΥ̓ΘΡ (6 Δδί δῃθσην, δηὰ ἴῃ 
ἦν ψ1}} θῸ ἔ16]16ὰ {μ0 ῬΓΟΡΘΟΥ ψ οὶ Ῥγοαϊοία 
[88 ὀοβϑδίξοβ οἵ Δ}} ἀθαὶῃ δἱ θδὲ ἰΐτωο. [“ΤῈῸ 
διρυϊηοδὶ ΟἸ0565 ἦπ ἃ Ὀυτγδῖ οὗ δ]τηοβί ροορίλοαὶ 
ἴοσυοῦ, (85 ἰὼ {μ6 ΘΟΥΓΓΟΒΡΟΙ ἀΐηρ ρϑββαρο, Βόσι. 
Ὑἱ. 81 ).᾽᾽ Κ'ΤΑΚΙΕΥ]--Απἃ 898 [6 οοΥ- 
ΤΌΡΟΙΌ]Θ 686}1 ανθ ὰξ οἱ ἱποοχεαρίίος, 
διὰ τ᾿16 ᾿ΟΣΊΑ] 618}} Ἀγ πὶ Οἱ ἐσεσηοσ- 
ΔΙ Υ,--- “6 στοροί οι πῃ 8 (ΥἸΠΡΒδῶΐ ΒΡ  ἱ, 
οἴ ἐμ ἀοβοσίρίϊου οὗἉ ἴῃ φὶουΐουβ οδῃ 6.) ΑἹ. 
ῬΟΒΡ].--Ἐ 0 888}1 ΟΟἿ1Θ ἔο μ88586---γενήσε- 
ται ἈΘΙΘΟΧΡΤΘΒΒΟΒ ἰδ6 ἱδουριὺ οἰδονν ΒΟ γο 60Π- 
γογοὰ ὉΥ πλχροῦσϑαι, τελεῖσϑαι. --- Ὰ 6 
βαυΐϊηρ μαῖ ἰδ νι τ[θ}, --- ΤΊ 9. ἀδο]αγαί οη 
θ ἑουπα ἴῃ 188. χχυ. 8, ἴπ ἃ Ῥδδβϑθῷθ δῃῃο. οἰ 
86 δα] σοπδιυχητηδίΐου οὗ αο0α᾽ Β Κίπράομι, δηᾷ 18 
οἰίοά, ποὶ δοσογάϊπρ ἰο πὸ ΧΧ,, δὰϊ δοοοτάϊηρ ἰοὸ 

0 οσἱκὶπδὶ Ἠοῦτον, Ἄἐχοορί ἐμαὶ ΡΠ γὸ, 
μι 1}, 74 

6 τοἱδ ἀδείγον ἀεαίδ, ἴ8 ἰατπθαὰ πιο (86 Ρὰ8- 

βἷνο “18 νυ  ]οσοὰ ὉΡ ;᾽ διὰ πν ἰβ. ἰχϑῃ8- 

Ἰοίοα 8.8 οἴβου βοῦο ἱὮ ΒΟΥΘΤᾺ] ρα 888 168 ἐδ  ΧΧ,, 
6. 7.. Απιοῦ Ϊ. 1] ; Ὑἱϊϊ. 8, εἰς νῖκος, ἱπίο υἱοίοτῳ; 
Ὑ 116 ἐξ ῬΤΟΡΟΥΪΥ τθδιδ ἐπίγεῖψ, αἰξοσοίλεν (ΘοτὰΡ. 
Ηυρΐἕδ]α οἱ ΡΒ. χὶϊὶ. 2), τ ΒῚ6Β αἶδὸ β}{8 (86 μᾶ85- 
ΒΆ56 ἴῃ 188. (οἰ βου: "Δ οχοίδον ᾿) --ὭθϑιΒ ἐδ 
εἰν 8] ουυθᾶ Ρ ἱπῖο νἱοῖοιν.--κατεπόϑῃη 
{86 δι λάθα (δὶ 8 ΟΣρΡσϑββοὰ ἰῃ καταργεῖται 
(τον. 26). “1 18 8 ΧΘΙΏΔΙΚΘΌ]6 Θχρσχεβϑίοπ, ἀθ- 
ποίϊηρ [89 ΒΔ ΟΡ ὉΡ οὗ {86 8}1}- Βτν 8) 008 Υ.᾽ 
(Υμσιηρα).-Εἰς νῖκος ὁ8η ΒΟΥΘ Ὀ6 ἰπίοΥρτοίοα 
ὩΘΣΙΒΟΣ δ βαυϊναϊθῃΐ ἴ0ὸ “ἿΤΟΥΟΥΟΥ,᾿ ΟΣ γοὶ ἰὸ 
ἐΘΩΟΙΓΟΙΥ ;᾿ ὯΟΥ δὴ ΜῈ ἰδκθ ἴ ἃΒ δῷ δαγνογὺ, 
«γἱοίον!ουὶν ᾿ (ΕἸδΔοϊι 8); Ὀυὶ 10 ἱπαϊοαίοβ (Π6 χ- 
βαὶὶ οὗ Ὀεὶπς ΒἸ]ον αὰ ὑΡ --- ἰπίο νἱοίυγυ,᾽" 
ἑ. 6.,) 80 ἐμδὺ ΥἹΟΙΟΣΥ͂ ἱΒ σαϊποα, ἀπὰ {16 ΘΠΘΙΩΥ [8 
οὐθγοοῖωθ. ΤῸ {818 (89 20]]οτνὶρ; ἰΣἸ υτο ΡΝ] βοὴ 
8 Μγ06}} ἀρρυοπάϑρᾶ. Αἱ δυρυϊηθῃὶ πῆϑὺ ὃδ6 υγροὰ 
ραβδὶ Οβἰδηάογ᾽ Β 1004) ᾿ἰοΣΡσοίδίϊοη οὗ εἰς, (ὈΥ 
ὙΥΠΣΘἢ νἱοίογυυ 18 ροσβοῃϊδοα δῃα χοργοϑβοηίθα 88 8 
Ταυθποῦϑ Ὀοδρί, 88 ἰδουσὰ 80 ΟΧΡΥΘΒβὶου τρθϑηί 
“Βα ]]ον θα ἂρ ἰὼ {6 8108 οὗἁ Υἱοίο τυ ̓ ), ἔγουι 89 
πϑηί οἵ ()0 δυίἴ616, 88 8180 Ι͂ΓοΙα τὸ γνῖῆκος οἵ 
γον. δδ. Ιμοδιουοῖ 88 ἰὰ (18 Ψ80]6 οοπίοχὶ 
ἀοαὶ πιυϑὲὺ τόθ Ρμγβὶοδ) ἀθδῖμ, (86 ἀοοίγῖηθ οὗ 
[89 τοϑι οσαίζλοῃ οἵ 8}} (μἴπᾷβ, 88 ευρροδίοα Ὦγ ΟἹ- 
Βιδυδβοη, ἢ88 ΒΕΥΘ 50 ΒΌΡΡΟΤΊ.-- ΤΊΙ6 ΓΘΙΌΓΘ ΠΟ ἴῸ 
{86 ῬΥΨΟΡΏΘΟΥ ζ118]164 δί 16 τοΒΌ ΓΥ ΘΟ ΟῚ ΟὨ] τὶ - 
μδίοϑ ἷῃ ἃ ἰσἱυτηρΒη] βοηρ. π ἩΓΓΘΥ πὴ ς 016}, 
{8 ΑΡροβίϊθ βϑϑῖ)8 ἰγβπηδρογίεαὰ ἴῃ ερὶγῖ ἴο 189 
τηοταθχὶ οὗ ἐμαὶ σγδηὰ σοπϑιτηπιδίίοη.--- Ὁ ὮΘΙΘ, 
-- ποῦ, ἱ. 20; Βοπι. 1. 21.---ἰὰν διϊηρ,---Βν 
κέντρον Ἅθ ὯΧΘ Ὠοΐ ἰ0 υπἀογχβίδῃκειὶ α σοαά, Ἡ ΒΙΟΘᾺ 



818 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΎΗΙΑΝΒ. 
-͵͵ το τ τ στ τ ππρφ«ᾳ«ᾳΨΦΨ,Ψ.ν"εοοππτ το «Ὅτ ῷτᾺΓἘΓέεέΕΨΕέΨψοΨΤτ““,ο ὕ. “Πρ... .“.}2ὦΔὕΔ2ΣὔΡὸὦὔῷ δδδὔὺΤὔὲΠΠϊ ἑ......-ὈὄἜ........ὕ.»Σὕ2}ὦἥ::οὐπὐπἰὄσππππισπασαποσπαιοιιαπαπανααππαιαππιααπμπην αππιπππαΡ. 

ἀδαὶ ἢ πΙΑΥ ὃθ διρροδοὰ ἰο 890 ἷῃ {1ΠΠ1}π| δἷ8 δ 6], 
βίποο σἱϊπουΐ βίη 9 οουϊὰ δ πὸ ροοῦ ΟΥΟΥ 
8 [Β|Π|ν. δηὰ 8.680}4.}; ΒΟΥ γοὶ δὲ βοπιοίἷπς 
σἰιϊολ 641}15 οοῦ (Ὁ ῬΟΟΡ οὗ ἀσδίϊ, ΟΥ̓ΟΣ 08, 
ΔΎΓΔΙΚ65 118 Βα θοῦ ρ παχὺ 9 ἐγγδηηἷσθ ΟΥ̓ 
5 (015}.} ; θαῖ ἀθαῖδ 18 6 γὸ συτοα 88 ἃ τϑπο- 
008 Ὀδδβθί, αγιλοὰ πι|ῖδ 4 μοϊδοποῦβ, ἀθδν 
Βιϊπρ)---ἃ δβοογρίοη, ἤοσ ὀχδρὶθ, [οΟΥΓ ἃ βογρϑηὶ 
Ἐκ Α νἱρον ἰπ δι υϑίοη ἰο θη. ἐϊ1., δηὰ Ναυπιῦ. 
χχὶ.)]- - Ὁ θαι !---ἰπ ἐμῖ5 ἀϊτοοὶ δα άσεββ 86 
Ῥετγβοηϊ βοαιίοη οὗ ἀδδί δοπιθδ ουὐ ἴθ ογ6 ΤΟΤΟΙΌΪΥ 
ἰθδὴ ἰῃ νον. δ4.-- ὕ]) ΒοΣΘ ΤΏΥ νἱοΐοτγν, Ο 
Ὁ δανΒ 7---Ἰπ τ18 οἶδυβο (9 Β6ο. Ταχὺ 88 ᾳόη, 
Ἠαἄες, τὰ 6 κίηράοπι οὗ ἐμο ἀοδὰ, ἱπδίοθδα οἵ  ά- 
νατεγτοροαίθά. ΒΥ “ Υἱοΐογυ,᾽" 1 {{||8 6450, Ὑ6 
που]ὰ υπάοτγβίληὰ ἐπ ἀοίοηϊίζου ἰὰ Ἠδάδα οἵ 
{1ο80 γῆο μΑαὰ ἀορατγίοα ἰο ἰἴ ; δηὰ ἐδὶ5 πουϊὰ Ὀ6 
ἀοεινογοὰ 17. Ηλὰοβ ψογὸ δοιρο] θὰ ἰο σὶνγο ἀρ 
(09 ἀοαά ἰῃ ἃ γοϑαγγοοίίΐοῃ. Βυϊΐ {80 γοδαΐης ἀδη 
ἐδ Ῥοσπηρ5 6 σογγϑοίίοη τηδὰϑ ἴῃ δοσογάβησθ τ ῖ(ἢ 
{6 ΧΧ. νεγϑίου οὔ ἤοβοα χιϊὶ. 14. Τ ἷ8 ραβδαζο 
ππαουδιοαγ ἤοοαιοα Ὀδΐοτο ἐπ ταἰϊπα οὗ (μΒ9 Αροβ- 
416, δη ὦ ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ ἴῃ 1Π6 ἕοτια ἴῃ ΜΒ ϊο ἢ ὁ ΔΡ- 
ῬΟΑΓΒ ἰη ἰπ6 χΧ, ἴῃ 80 ἔδι 889 γὸ ἰγϑῃπβὶδίθ (ἢ 6 
Ῥαϑθᾶγο, “σοι [Π6 μόνον οὗ 5160] γὲ1}} Ε ΓϑΏΒ0Πὶ 
{Π6πι; ἔγοπι ἀοαίῃ νψν ἢ} 1 ἀο᾽ νον ἐπ οπ,᾽ (δ: 
“0 ἀοπῖῃ, 1 πὶ}} Ὀ6 (ἐγ οἱαρυοθ; Ο ἄτανυο, ἱ νν}}]} 

Ὀ6 ἰδ γ ἀοδιγαοίϊου.᾽ Βυΐ ἫΝ [ἰτϑηβ]αιθὰ 7 

ἷπ ΟΓ γογϑὶοη]} τρδ  ὮὈθ αἰδος-: 9) Ὁ, 88 ἰῃ Ηοβ. 

χιϊ!. 10, [ψότὸ ἰὶ οοσυγβ πὶ ἰ86 δβθηδβο οὗ ποῦ, 
εὐλεγο,1 (οορ. Εὔνϑι, απαιοδγίεγδιιοὶ, 8. Ὑ΄. 

ἜΝ; ἱ, 80). Βιυὶ ἱμπρίοδαὰ οὗ “5 "Δ ἐὰν 

»ίαψιμον (ρΊαγαὶ οἵΓ Ἥ,Ἴ -- (9 ποόδδ υἱὲ ἰείὶ, 
6 ἐλομδαπ τοαψς οὗ ἀδαιλ), ΟἰΒοσβ ἈρΡρϑδγ ἰὸ 
αν τοδὰ “1""}, (ὧν δίέπσ, (Εὔγαι, β. ν΄, 

ΖΝ ᾿ ς Τ 

ἽἼΔἼ); δὰ ἼΣ.2Ι τᾶν Ὸ ἰγδιβίδίϑὰ (ἦν 
ὦ : τ τ 

ουογίλτοισ, υἱΖ.ι, ἴἰδι ποι ἔδου νοτκοδί: ἴῃ 
ὙΠ ἰοὶϊ σλ586 Ὁ ἱβεεσὸ νῖκος σου, ἰὰλν υἱοίοτῃ, 
(φοοπιρ. ϑοιβπιίοοῦ οὐ Ποβοα χἱϊἹ. 14). ΤΆ ἷ8 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ ΟΡΘῺΒ [ὉΓ ὕὉ8 8 Ὀγίχηΐ τνἱοὸνν πο ἰδ 6 
Ιαϑὶ φἱογίοιιϑ δροςῖ, ἰϊκ 88 188. χχυ. 8; δπὰ {ϊὸ 
ἱβουχὰΐ πιουπὶδ ἔγοπι ἰλ9 βίαἰο οὗ ποῖ ἀγίηρ, ἱτὰ- 
Ρἰοὰ 'π {Π6 1058 οὗ ἀθδι μ᾽ 8 βίϊηρ, ἰο ιΒδἱ οἴ γοβυν- 
τοοίΐοη ἤγουι ἰΠ 9 ἀθο8α (Μογον Εὰ. 8). ἸΥ͂ νγὸ ΠΟῪ 
τἀπὶϊο 1159 ραϑβαᾶρο ἴῃ 188. ἰο (80 οἰ(δίΐοῃ ἔγοηι 
Ηοβοα, νοι ἰ8 ποὺ ἰπϑδάτηϊβαὶ Ὁ]6, ὑμθὴ τ ανθ 
Βόγθ 8 σοπιδὶπαϊϊοη οὗ ἰοχίβϑ 88 ἰῃ Βο. χὶ. 8, 
διὰ οἴοϑμῆοτο. [Ηοάκο ΒΥ ὑπὸ Αροβίῖθ ἀοθβ 
ποί αὐοίθ οϑοα, Ὀαὺ ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ 8 Δ Πλϊοροι 
ἰάθα ἰπ δῃβίοζουβ ἜΤΠΕῚ -- Τὸ {18 ἐγ! απ ρ ἢ 8] 
Βοος ὑποτθ 8 Δρροπαθά, ἥτγβὶ, ἃ βιορί οχρ  δηδίϊοῃ 
τοθροοίΐηρ πο βίης οὗ ἀδαῖ, ποῖ ΒΟΥΥΘΒ ἴο 
οοπῆγπι {Ππ6 βιαἰοπιοηὶ {δαὶ ἀϑαί 8 βυγα ον δα ἃΡ 
{πε δ0). “10 εἰογάβ,᾽᾽ βαὺϑ Μογοσ, “8 ἤγπι 
οοὐγίπαὶ θα 818 [ὉΓ (1 οονίδίπίν οὗὨ υἱοίουυ ΟὐῈΡ 

ἀδαί, ἔατη βμοά ἰπ ἐ6 αο5ρ6ὶ] βδγβίθϑῃ." --8 6 
δύίπ κα οἱ ἄϑαιβ ἰ5 δἰῃ ;--- 6 Ῥδγδὶ] 6] Βθγ Ὀ6- 
ἔνϑθη κέντρον δὰ δύναμες τοΐϊρδὶ βθοτὴ ἴο ἴη- 
ἀἰοαῖθ ἰ8 9 ργορσγίοιυ οὗ ἰδκίηρς (Π9 ἤόσγτλονῦ ἱπ (ἢ 6 
ΒΘΏ5Β6 ΒΌονΘ ρσίνοῃ, υἱΖ., ἰδὲ οὗεα ροαὰ, ἱτπἸ γὶπς 
ἴπαὲ (Πα ψθ]οἢ δαί ἀθαϊῃ πῃ ποίΐοη, δπἃ Γοη- 
ἀογοά ἰὶ δοιΐνο, 8 α'ἰη. Βυὶΐ {6 γ6 8 0 ΠΘοϑββ νυ 
ἴον ὑπ; δὰ ἰδ σοηπϑοοίΐοη τὶ τ τοῦ, δδ, 80 Γ6 
“4 βι πη ρ᾽ Ὀδίηρς, ῬΑγα] 161 τι “. υἱοίοῦυ,᾽ οδηποὶ 
ἀοποίο (Παὶ Ὀγ ψ εἰσ ἀθαὶμ ἰθ ροδάθὰ, ἀοο5 ποί 
ΔΙΊΟΥ οΥ̓́Ϊ(. 

11 ὁ βοοσρίοῃ, 888 ἃ βέΐῃρ, δ ἴδίδὶ βόνεσ ἱπι- 
Ῥδγίϑα ἰο ἰΐ ὉῪ τοϑϑηβ οἵ βίῃ (δοιΡ. τἱ. 28: νυ. 
129)η. Βαὶ 'π τοϊαἰΐοη ἰο βίῃ μὸ δὰ ἀ8---ηᾶ 89 
δισϑηῖ οἵ αἰ 6 τΠ9 16}.--- Τα 888 Ὀδεδὴ υἢ- 
ἀογβίοοά, οἴ μοῦ οὔ ἐδ δίῃ -δνυε κϑηϊηβ, διὰ ἰδ ἰῃ- 
δίγοηρί Βοηΐῃ Κ ΡΟΥΘΓΕ οὗ [16 δνν ἴῃ ἐδὸ 86η860 οἵ 
Βομα. νυἱὶ. 7 ἶ ; οὗ οὗἨ [15 οοπάοπιπίης Ρόνοῦ (2 
σον. 111. 6 8. ; σδρ. 1χ.); οὐ Ὀοΐδ ἰάθδϑ ἢδνθ 
6 γ Ὀδθη οομδὶποὰ (Οπἰαπὰοῦ). Τὸ ἤγεί ἰη- 
ἰογργοίδίϊοπ 18 (86 δογγοοῖ θὴ0. Αἕβ ἀϑϑίῃ 885 80 
δι ηρ, 80 ἴΔ.8] γοῦγοσ, νβθα βίη 18 ἀοδο δΔΎΔΥ, 
δΔηά ἰΒογοίογο 15 ἀοδιγογοᾶ, αὐ ἀεαίλ; 80 δβὶη Βδ6 
ΠΟ ΡΟΤΟΡ, ἰ8 Ὀοσοηθ τοϑῖς δηὰ πυ}} δ οα, πίιθη 
16 ἴδτν 18 τοιπιουθᾶ. Τὸ δν ἴθ ἰπἀθοά (δ γὸ- 
γοϊδίϊου οἴ (6 Ὀϊνῖηο υν}}] ἴῃ (86 ότι οὗ ἃ ὁ0π:- 
τδηᾶ οΥΡγοβὶ δἰιίοη, ἢ ΐοΒ θοἢ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΕβ, διά 
6418 ουὲ (Π6 ορροπί(:οῃ οὗ πιδῃ δραῖϊηδι θοἀ. 80 
Ἰοηρ 85 (͵8 δίδιπ 5 ἱπ δυι που γ, βἰπ, δπὰ δοοονά- 
ἰηαῖν ἀδαί, μδ6 ρονοσ. Απά ἢ6ΓΘ (86 αποδιϊομ 
8ΓΪ868, Π068 {π9 Αροβίϊο ἱπίθηὰ ἰο ἐπί ἔγοπι [89 
πα} οαίίοη οΥ̓͂ 110 ΡΟΥΘ Σ᾽ οὗ ἀθ681 ἢ αἱ ἱδιδὶ ρογὶοά, 
(δαὶ (μϑ δἷη δπὰ ἐῃ6 ἰδὰνν δσὸ ἀοῃθ να ΟΣ 
ἀοθ5 Β6 »γέδμρροδε (8 88 ἃ τηδίίν αοὐμάεηϊ οἵ 
1.861, δηπὰ ἤτοι ἰΐ ἄταν ἃ σοποϊυβίοι ἱπ ΒΌΡΡΟΥΙ 
οὔ ἐμ6 ἀοδίγυοίζοη οἵ ἀοδίν, δῃηὰ ἔογ (ἢ 6 γοδΌΓΤοο- 
ιἰοῃ! ἢ ΟΥ ἄοοδ ἢθ πιϑϑδη ἰο ἰπάϊσαὶθ ἰπδὲ δἰπ δηὰ 
86 ἴδ δίδπὰ ἐπ (86 ΨΑΥ οὗὨ (ἰ6 ΘΟΠΒαπιπιβίϊοι ἢ 
Το [ΟἹἹονίη ς 689 τηοδύ σοδἶγ οοπῃθϑοὶβ ἐϊδεὶ 
ὙΠῊ (Π0 Ἰαδὲ βυργροπίϊΐοη; βίῃσθ ἰογὸ Οοά ἰ5 
ῬΓδίβοα 868 {89 ὁπ Τῖο, ἱβγουρᾷ «ζ9065809 Οδγῖσὶ, 
ΘΗΒΌΓΟΘ 8 ΥἹἱἹΟΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ ΘΥΘΡΥ {ῖπρ Ὑ16Ι οὗ- 
βίγυοίϑ (86 σταπὰ δοῃβυβημδίΐοῃ : ΟΥ̓́ ΙΏ0Γ0 6Χ- 
δου, [86 Υἱοίοῦυ οὐοσ ἀϑδίἢ, οὔ Ὑ ῖο πιθδίφα 
᾿.88 Ὀ6ΘΏ ὈΘοΓΘ πιδάο : βἷποθ ἰπ σοτηπιυπῖοι υΠ 
Ηΐπ ψὰ ἀγοὸ ἀο] γοροὰ ἤγοτα ἰδ 1, δηὰ, ἰοζο" 
{86 τ 1} (818, ὕγοι ἐμ 6 Ῥόονοῦ οὗ βίη, δῃηα βεῃθδ 
8180 ἕγοιι ἀϑαίμβ (οι. υἱῖϊ. 1). Ὑπυ8 ἰδ (5 
σοπιρίοίθ νἱοίονυ οχἰἰϊθὰ ἰο ὺ8 ἴῃ οοπποοίϊοῦ 
πῖὶ (86 τοἀοιηρίΐοη δοουτοὰ ὈΥ͂ Ογὶϑι, τὲς 8 
ποϊδίης 1688 ἰΒδὴ ἃ ἀ οἰ ΐνοσβῆοο ἔγοια ἰδνν δά βΒ]Ὰ: 
δῃα (89 Ὑ8016 πα γοξζογγοα δὸς ἰο αοἀ, ἰπδ Αυ- 
{πον οὗ οὔὖῦ νοἀοηιρίίοι, ντὶϊ πὰ δβογιρίΐοπϑ οἵ 
ιμδη θαι νίηρ.---Β αἴ ΒΔ Ώ κα Ὀ6 το α οὐ νυϑίολ 
εκἰνσοῖδ τα ἴ80 νἱοΐοσΥ [του Δ Ὦ οὐ Τιοτὰ 
Φοαδυκ Οτδοι.---ΤῊο ρνγοβϑηὶ ραγιϊοὶρὶο τῷ δε- 
δόντε, ἐξ σίυϊπ, ιι8, ΤΑΥ͂ ὍΘ ἰδίκθῃ 85 8 Υἱνῖὰ 
Τοργοδβοπίδιΐοη οὗ {86 ζαίΐυγο ἐπ πὸ ἔογπι οὗ 80 
Ργοβϑηὶ, βῃοπνίης ἐδ δρδοϊυϊθ οονγίδιπίν οἵ (9 
ἰΐης : ΟΣ ἕἰξ ΠΙΑῪ ἀοηοὶθ {πὸ δἰ πὲ ρ]6 ἔδοι δοῃδβὶ- 
ἀογοα Ὦγ {8017 δρασὶ ἵἤγοπι 8]} ἰάθα οὐ τη: οὕ, 
βΏΔΙΪΥ, ἰΐ πλδῦ τοργοϑοιί αοὰ ἰο ᾽.8 85 ἰδ θδὲ 
ψ ἢ Ὸ ΘοὨ ἰΠΔ}}γ}γ κῖτοβ υ8 ἴῃ γΥἱοίογυ ὈΥ ἰακὶπα 
ΔΎΘΥ ἰδ6 σοπάἀοπηηδίΐου οὗἨὨ (86 ἴανν, δῃηὰ 80 ἀ68- 
ὑγογίπρς {16 ῬΡΟΥΘΣ οὗ δίῃ ἰῃ δ 1Π{6 οὗἉ ἔδβίι, νοὶ 
18 ποιϊπίηρ 1688 {μδὴ ἃ ζ6]]Ο πδΐρ πεῖ Ογίδι, 
80 8 ἴ6 οπὰ οὗἉ ἰδ} 67, δηὰ ἰδ ἀσπίγογον οἵ 
δὶ π᾿ 8 ρονοῦ. [““Τμὶ8 Ηο 8: 1. Βϑοϑδῦβο ἔξ [88 
Γ]8]}}1οἀ ἐὴ9 ἀοιπδηὰδ οὗ {}|6 αν. [ὑ ἢ 88 0 ΡΟΥ͂ΤΕΥ 
ἰο δομάθτηη ἔπ ο8θ ὑγᾶῦῆο δ΄Ὸ οἱοίοὰ ἴῃ Ηἰδ σἱξὰί- 
Θοῦβη 088. ““Τθθγ ἰβΒ 0 δοπἀοιπαίοη ἴ0 [8089 
Ὑ0 8.6 ἴπ ΟἸγτῖδι 7688.᾽᾽ (Βοπι. νἱῖὶ. 1). Οεγῖν, 
ὃν ΗἸἾ 89 ἀϑαίνι, μαι "" ἀοδίτογοα Βῖτα ἐμαὶ μδὰ {89 
ῬονοΡ οἵ ἀοαίδ, ἐμαὶ 18, ἐμο ἀν], δὰ ἀεὶ ϊνογοὰ 
[ἢθ ψἢο, τοῦ ἔθαν οὗ ἄϑδίι, ψγογε 8}} {πο ὶγν 
ἸΠΠοιΐπιθ βυ͵οοὶ ἰο θοπάδρο᾽ (δε. ἰἰ. 14, 16). 
Τιιαὶ ἴ5, ἴῃ νἱτίαθ οὗ ἐμὸ ἀδδίἢ οὔ στ δὶ, ὮΥ τ πὲοι 
186 ἀοιιδηᾶδ οἵ πείϊοο τὸ δαιἰϑῆθα, ϑδίδη, [86 
ἔτοδὶ ὀχϑουζίοποσ οὗἨὨ ἀϊνίπο υϑιῖσ6, Β88. πὸ Ἰοῦ- 
ον (86 τὶ χιιὶ ΟΥ Ῥόνγοῦ ἰο ἀοίαΐη. [{, {πογαίογο, 

Το τηοϑηΐπρ ἴδ, τοίμον, ὑμδὺ ἀϑδίη, ὁ 6 (80 ἰδΔῈῪ ὙΒΙοΩ κἶνθα δίῃ 18 τ δ} δοὰ 
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βιγοη σία, διὰ 1 δίῃ αἶνοβ ἀϑδι 8 βίϊηρ. ΗΘ τ 8ὸ 
88ι158.68 (6 Δ Υ ἀΘΒΊΓΟΥΒ (Π9 Βίγϑηρί οἵ βίη, δῃὰ 
οοηβοαυθοι ν ἐμ βιϊηρ οὗ ἀθαὶῃ. [1 18 ἐμυβ (μαΐ 
Οσῖβε ἀδργῖνοα ἀϑαίὶι οὗ 8}} 8 βΡόυγοῦ [0 ἱῃ 0 
Ηΐδ γοορὶο. [ 15. 7927 ἔδιοὸπὶ ἀἱδασιηθὰ δηὰ γϑῃ- 
ἀογοὰ δϑ ἘδΡταΪθθ8 848 δὴ ἰηΐδηί. 2. Βυὶ Ομ τὶδὶ 
Βοὶ ΟἿΪΥ φῖνοβ υ8 (μἷ5 νἱοίοσυ ἱβσουρσὶ Ηἷβ }0.51}- 
γίης τὶ κϊθουβηθϑθ, Ὀὰΐ δ'ἷδὸο ὈΥ Ηἰβ8 διιιϊζαίν 
ῬΟΤΘΥ, 6 ΠΘῪ ογϑδίθδ ἐδ δβουὶ δύξοσ (86 ἰτπηδβκο 
οἱ θοὰ; διά, πνμδὶ 18 Βοσο Ῥυϊμοῖρδν Ἰπἰθηὰοα, 
Ηδ τορδῖτβ 311 δ ουὐἱἱβ τοὶ ἀοδὶ δὰ ἰηΒιοίοθα. 
Ἦθ τοϑοῦ 5 ΟΟΥ ὈΟα 165 ἔγοπι 6 ζτϑδυο, δηὰ δ 8}- 
ἴο8 ἔδδῖα ᾿ἰκὸ υπίο Ηΐδ φἰογΐουϑ Ὀοάγ, ουϑῃ ὮΥ 
ἰδδὲ “ΡΟΟΣ ὙΒΟΓΘΌΥ Ηθδ ͵ἴδ8 δϑϊθ ἰο βυῦάπα δἱὶ 
ἐδίπρα υπἰο Ηἰ 5617 (ΡΒ. 111, 21). ΗοΡαΕ]. 

Υκβ. ὅ8. Ηο δοποϊυὰθ5 υἱ0}} 8ὴ οδυηθδί ὀχοτὶδ- 
ἰἴοι ἰο δἰοα δϑίποδβϑ δῃὰ ἰο δἀνδποοιηθηΐ ἱπ Ομ γ8- 
(ἰδῆ δοιϊνγ. Απὰ ἐμὶ8 πῃϊθ δ6 ἰηἰΓοάθο 68 
πὶ 8)ὴ Θηἀθδγὶπρ ΟΡ ἰμοί---ΜΜΎῪ Ὀοϊονοᾶ 
ὈΣΘΊΒΣΘΙ,---ς οἷπ5 ἢγχδί ἰο ἃ ἐβδηκίυ] δ᾽} υβίου 
ἰο ἐβὸ ἀρὰ νδο ρίγοβ τ8 ἐἰι6 Υἱοίοσυ ἰδγουρὰ 
δοδυ8 Ομ γῖδὶ ; δῃὰ ἐμ (86 Ὑψ80]60 ὀοχροβί(ϊ ὁ 
δοοτη65 8ὲ 1Δϑὲ ἰο 118 610580θ. ΤΙ ἷδ ἰ9 ουϊἀδπὶ δ͵530 ἔγοτω 
80 δογσοογδίΐγθ οἷδαδο. --- ὑν θσϑίοσο---δῖηοθ 
(οἀ κίτοβ τ.5 119 υἱοίοσυ ἰμγουρὰ οὔὖν μογὰ 96808 
Ογὶει.-- -Ὅ0 γὙῸ0 διϑᾶξζαδι ὈΠΙΔΟΥΔΌΪΘ,-- -δυ ον 
ποί γΟΌΡΒΟΪΥΘΘ ἰ0 Ὀ6 Βα κθι ἔγοτῃ ἐμ ζοιιη αἰΐοη 
οἵ γοῦν ὕδὶ1}} δὰ βορο ὉΥ͂ ΔΏΥ ῬΘΓΒΟῚ οΥ ἰπΐπρ. 
“Ἔδραῖοι, δἰεαζαεί,---- ἀο ποῦ ἰὈΡΏ γοῦ ΓΟ] γ68 ὕΤΟῦ, 
86 ἐδ οὐ χοϑυστοοίΐου :᾿ ἀμετακίνητοι, μππιου- 
αὐίε,---- Ὀ6 ποῖ θὰ ΔΎΔΒΥ ὈΥ ΟΠ ΟΓΒ.᾽ ̓  ΒΕΒΝΟΕΙ,.--- 
ἴο ιμ18. 511} δηοίπος αὐ] 18 δοχϑα.---ἃ]- 
ὙΩΥΒ εὐουπάᾶϊηκ ἰὰ ἴ86 νοσχὶς οὗ 89 
1οτᾶ͵---Τ}}6 15. ποῦ ἰο ὈΘ ἰδῖοῃ 88 βυδοτάϊηδί- 
ἴῃξ ψδὶ ρῥγοοθάθβ, 85 Μογογ, τἴ9 ἱπίογργοείδ: 
480 ὑπαὶ γα αἰδιϊρυϊδῖι ὙΟΌΓΒΘΙΥΟΒ ἰπ Γγ  Βοτίηρ 
86 ποτῖς οὗ ὑπὸ ᾿οτὰ ὈΥ͂ γοῦσ δια βδίηϑϑϑ ἴὰ {86 
Ομεϊβιΐδῃ ἴδ ἢ δηὰ Ἰιἴ8:᾽ Ὀαΐ ἰὐ 18 δι}}} δῃοίθοῦ 
[οϑίαγο οὗ κοοὰ δσομάπυοί τευ ἔγοτῃ {..6 σοῃ ἱο- 
(ἰοα βροίκθῃ οὗ ἰη υϑγ. δ7, υἱΖ., ΘΧΟΘ] ἰηρ ἱπ 8ο- 
ὑνην ἴοσ ἐ89 οδδο οὗ ΟἸγβέ. ΒΥ ἔργον τοῦ 
κυρέον ὙΘ 8δτθὸ ποὲ ἰὼ υπάαογβίθδηδ, οἰϊδον 
Ὁ εῖϑ 8 νουῖς ἢ ἃ ργοδιηΐῃηθηὶ 80:86, ἱ. 4., (ἢ 9 
ΘΒυγοΒ (85 {μ6 Βοιηδηΐδίδ) ; ΠΟΥ γοῖ 8 ἀἰνίηϑ διὰ 
Ὀεδβοά ᾿ἰἔο (ἀθ εἰϊ0): δι ἐπ ποσὶς τ οἢ 
Ογὶδί Ἡ ἰταβοὶῦ υπάἀοτγίοοῖς 'π οὐϑάΐθησο ἰο {89 
ἘΔΙΒΟΥ 5 σοπιτηϊββδίοη, δὰ τδὶοι Η 88 60Πι- 
Ἰδληἀοὰ ΗἾ8 ΤΟ] ΟὟΤΘΓΒ (0 ΟΔΥΥΥ Τογασὰ. [1}ἢ (Πΐ8 
819 ΘΟ τ 86 Ὀοΐ ἐμ 9 Ῥγοοϊδπιδίϊοη δη βργοδὰ 
οὔ 80 ἀοδροὶ δηὰ ἐδ ἤπιριμοσδηο9 οὗἩὨ [86 Θομηπηοῃ 
Ἦ64] ὈΥ (06 τοΐοσιηδιίΐοη οὗ ἱπάϊν: υ]8 δηὰ οὗ 
βοοϊοίγ. “41ἰ 18 βοιηθι ἰπρ πὶ ἩΒΙΘὮ ΟΥΟΡΥ͂ ΟἸτἷβ- 
ἴδῃ διουϊὰ οοὔρογδίο ἱβγοῦ τοζὰ δπὰ ποσὶς 
πῃ ιἷϑ οσσῃ δρῆοτο." Βυβαββ. Τὸ βυσἢ δου ἐν 
8 Θῃδοῦγαοθ ἔδοπι ὈΥ͂ ἃ ζοπογδὶ ΔΒΒΊΓΔΏΟ6 οὗ 
8Π6068Ά.---.κ ονσίηξ ᾿μδὶ γοῦσ ἰαῦοσ ἰ8 ποῖ 
ἰᾷ ναΐῃ ἐπ 86 Τροτᾶ.--Βγ κόπος Ἦδ6 Τη08}8 
ΔῊ δοιϊγιν [1] οὗ οὔδοτί, ἱηνοϊνίης Βυγάθῃ9 δπὰ 
Β0 -ἀοη 816 ἴον ἴῃ6 δαἀνδησοπιθηΐ οὗ ἰδθὸ Βο- 
ἀθολοσβ Κκίηχάοθ. ΑΧΑ11] ἐδμὶβ σογὸ τοΐϊπ δπά 
ἔταίϊι] 685 17 ΟΌΓ δ] γί ἰ0ὴ γοσθ ποῖ ἰο Ὧ6 σομδιπ)- 
τηδίϑα ἴῃ ἐσὶ πΠΡὮ,, ἱ πο Υἱοίοσυ οὐοσ ἀϑδὶβ δπὰ 
Β0 ΓΟΘΌΓΕΘΟ(Ϊ ἢ. ἯΘΙΘ ἰο ὃὉθ πορθαὰ ἴον, Βαϊ 5'π06 
(818 ΒΟΡΘ 8 δυγθ, γὸ ΚΩΟῪ ἐπα ον οἶοτίβ νν]}}]} 
ποὶ [11] οἵ (Βοῖν χ0Α],--ἰΒαὐ εἶθ σἱονίουβ οηὰ ν]}} 
δ6 τοδομβοὰ δὶ 1δϑὺ νοὶ υγἱ]] Θοταρθη 989 Ὧ8 [ὉΥ 
8}} οὔὖν (ο1]. Τὴ6 ῬὮΓΘ860 “ἴῃ (86 οτα᾽" ὈοϊοηρΒ, 
ποὺ ἰο 189 ϑυθ)οοὶ (Μογοϑτγ), Ὀαὶ ἴἰο Π9 ρῬγοήϊοδίο, 
ΟΥ ΤΔΙΠΟΥ ἰο ἰπ6 πθοἷο οἴαβο. ΤΏ Ῥγοῆίδ Ὁ ]6- 
088 Οὗ ΟἿΣ ᾿δῦΌΟΥ 8 οϑἰ Δ} 19 04 ἴῃ ΟὨγτὶδί. [ἢ 

[0] 8 ΜῈ Ηΐ ἰφ 1.8 οὈ͵θοὶβ ΒΌΓΘΙΥ δύ- 
ἰδἱηφα, 

[003. 1. ἴῃ Ἦτον ἰο δρρυϑοΐδίο (ἢ ἴογοο οὔ (9 
ἈΡΟοΒβι16᾽ 8 τοδδοπίῃρ ἱβτοῦρβουϊ ἰμΐ5. ἢ} 016 σἢ 8 0- 
0, ἰὰ νὴ }}} ὈΘ ὨΘΟΘΘΒΘΣῪ ἰο σοπῃηθοὶ ἰξ τ 218 (μὲ 
ΕΘΏΘΓΆ] δοβϑθ οὗ ἰβίογ ο81] ἀθνοὶορπιθπὶ ἰῃ 
γί ΗΒ στοαὶ διυρυϊωθηΐ ἸΏΟΥ68. [Ϊπ δρθϑὶ.- 
ἱῃᾳ οὗ πὸ ““ΟἰΟΣ τοῦ] ὰ,᾽᾽ οὐ “(6 ποτν]ὰ ἰο. 
6ομ16,᾽᾽ 1 15 δοπιπιοι ἰ0 υπἀογθίδηα ΌΥ {μ686 6χ- 
ῬΓΤΘΒΒΙΟΏΒ ΒΟΙῚΘ τυγδίογϊουϑ χΘϑ] οχί βίης ουϊ- 
δἰὰα οἵ, οΥὗ δραγὶ ὕγοιι 10} τηδίϑσὶ δὶ που]ὰ ἰπὶο 
ἩΔΪΟΒ ͵ὸ ἃΓὸ ἱπίγοἀποοα ὮΥ ἀθδίἢ, δῃὰ ψΠΘΓΘ 
ἀοραγιϑα βρὶγ ἐδ δὸ βυρροβοὰ ἰο Ὀ6 ὩοΥ ᾿ἰνίπᾳ. 
Νοὺὶ πῃγϑαῦ ΠΕ Υ Δ΄ ἰδ680 ὑθυῖὴδ υδοἀ ἱπίοσ- 
ΘὨΔΏΡΘΘΌΪΥ Ὑϊν “. οἰοτηὶίγ.᾽ ΟἿ βυδὴ δὴ ἱπίο- 
Ῥγοιδιίου, ἰὑ ἰ8 οὶ Θδὺ 9 800 ψ ὮΥ [86 ΑΡροϑίϊθ 
ϑου ἃ ππακὸ ἃ διΐαγο ὨΘΡΡΥ͂ οχίβίθῃδθ 80 608}- 
Ππχοαῦ ὮΡΟῚ ἰδ6 γοδωγγΓ εἰ ΟΉ ; ΟΥ, ἱπάφοά, δὲ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ ἰμ 6 0 18 ΤῸ 8 Ὡονν ὈΟΟΥ, ᾿ζ 2 ΟἿΥ ἀἴϑοση- 
Ὀοάϊθὰ βίδιθ γγϑ 8.0 80 σοι] οἰοἷγ Ἰηἰχοάυσοά ἱπίο 
[6]ο δὶ τ ῖῖ ΟἸχίοί, δὰ [Π6 μἴογ!θβ οὗἨ δὰ- 
θη. ΝΣ 68 ΜΘ αἀἰϑοοόῦοσ ἃ γοϑϑοὸῃ ΨΥ (80 ΤΘ- 
βυττοοίίου διου]ὰ ποἱ ἰδ κὸ ρἷδοθ τ ΘΥΟΥῪ ἰπαϊ- 
ν᾽ ἀυὶ ἱτητοα  δἰ 6} ΔίοΣ ἀδαίἢ, δοοογαϊῃρ ἰοὸ (89 
ΠΘΟΥΥ οὗ Βαβι δὰ ἰδπθ ϑινυγοἀθηθοτχίδη5. ΤῸ 
ΚΘΟΡ [89 δου], ὑπαὶ νου]ὰ "6 ποὶ Ὀ6 υποϊοϊοὰ Ὀαΐ 
οἸοί θὰ ὕροπ,᾽ νδιεϊηρ [ὉΡ οθηίυτίοβ Ὀοίοτο ἱξ 
ΘΔ δΒΒθ0π,.6 8 ΠΟῪ γοθί ΓΟ, ΒΘ δἰ πηοϑὶ ᾿ἰκΚΘ 
δὴ ΔΙΌΣ ΒΟΥ δηὰ ποϑάϊοϑα δρροϊεϊτηθηὶ. Βυΐ 
6 Αἰ ΒΙΘΌΪΥ Βογθ Ῥγοδϑηῖϊθα 18 4}} χοπηιουθὰ 
ΘΠ. ῬὸῸὺ ΘΟ1190 ὑ0 Σοδοοί {παὺ {116 (6 Υ1ὰ ὑγδηβ] δι θὰ 
“«πογ]ἀ᾽ (αἴων)ὴ ἰδ ποὺ ἃ ἀθδί ρηιδίϊοι οὗἉ δραζέ, 
ἀοποίλης ΔῺΥ Ῥαγί συ} Δ ΓΘ68]πὶ ἴῃ Μ᾿ Β1Ο Ρ6ΟΡ]Θ 
Ἶνθ, Ὀαὶ οὗὨ ἰὅπέ. [ ΡΓΟΡΟΣΊΥ ΤΩΘᾺΠΒ 8Π αγέ---ὃ 
ἀἰδίληοι ογοῖθ οὗ γοϑδῦβ ἰβσγουρὰ το οοΥί δ] 
τοδὶ ᾿γϑηδδοίϊ 005 51 Π}}}8 7 ἰπ Κιπα ἃγὸ οαγγὶ θὰ οἢ 
ἐο ἐμοὶ σοῃηδυτοϊμαίΐοι, δηλ νυ 1 Θἢ ἰδ ἴο ὃ6 [οἰϊον οἀ 
ὉΥ ΔΈΟΙ ΠΟΡ οὖ αἰβογοηὶ κἰπὰ. Νὸον ἰύ 18 (Βγου ἢ 
ἃ ΒοΣΪοβ οὗ ἰμ680 ἃ,68, ΟΥ̓ ΒΘΟΏΒ, ἱμαὶ Ῥδὺ] 60ῃ- 
δἰάογϑ {Π6 ψοσκ οὗ (86 ΟΣ ἀ᾽ 5 τοἀδιορίϊου ἰ0 ὉΘ 
ῬΓΟΖΥΘΒΒΙΥΘΙΥ οαγγϊοὰ οἱ, 81} δοραγϑίθα ἘὈΥ οδῦ- 
ἰαΐη στοδϑί ογῖβοβ, Τλπ9 ““Ῥγοδοηΐ δρ θ᾽ 18 (μδὺ ροτὶοά 
νγ]οἢ ἀδιΐπρ ὕγοιῃ (μ6 ΕΔ11 8 ἰο Ἰαϑί, ππ0}} (ἢ 9 
βοσοπὰ οοπΐῃρ οὗἉ Ομ γὶβὶ. Αἱ (μἷ8 ροϊηΐ [π6 ““ζαΐϊα 9 
δ,0᾽ γ}} Ὀοσίη ἰο ἀδίο, δπὰ {μ18 ν}}]}] 6 ἰη6 δρθ 
οὗἩ τοἀοιηρίϊοι οομηρΙοἰοα---ἰΠ9 ἀχὸ οὗ ἰπ9 Μ6β- 
δἰ 8 Κίηράοτῃ δὰ ΟἸ]ΟΣγ. Αμπὰ {πὸ ἐχργοββίοη 
ῸΣ “οἰθΓηἑ γ᾽ 18 ΚΟΠΘΙΆΪΪΥ ἴῃ Π6 Ὀ]ῈΓΔ]---' αρ68᾽, 
ΟΡ ἐδ08 ὉΡΟῚ δροβ, ἰο δ᾽ Κη ἰδ 96 ΘΟ Δ 8616 58 ΡΓῸ- 
σοββίου οἵἉ {ὑΐπιθ, ππᾶὰϑν τ σι ΘΟ σΘρίΐοη ΘΟ ΘΓ Υ͂ 
γγ88 ΟΥ̓ παν ν τοργοβοπίθα. 

Εγοῖα ἰδὲ6 ὀχροβίοα Μὶ}} 06 βθθῃ (86 ἱτηρτο- 
Ῥείοίν οὗ δβρεδκιηρβ οὗἨ βου]β δἱ ἀθυὶῃ ρδβϑϑίῃρ δὖ 
ὁΠη66 ἰηίο “ἐπ οἴ ΠΟΥ ΟΥ ““δαϊΌΓ6 ΟΥ̓ ΟΥ 869. 
Τρδί ΓΘ ΜΟΡΙὰ ΟΥ δβρὸ 85 ποὺ γϑί ΘΟΙη6 ἰΏ : 
δηὰἀ 50 010 688 ὃὃ0 βδϊαὰ ἰὸ δῃἑοΥ 1ὑ ἈπῚ]}] ΟἾ τἧβέ 
ΒΡΌΘΔΓΙΒ ἰο βοὲ ὉΡ Ηἰβ Εἰηράοπι. [ἱ 18. ἐμ 6 ΟἾ]Υ 
(δὶ ἐμβὸ ϑδσίβ ΜΠ ὈΘ 'ῃ ΧΟΔΟΪ 685 [ῸΥ ὑῃΠ 6 ΤΟ 6 Ρ- 
ἐἴΐοη οὗἨ ἰπὸ τίϑοῃ βαϊπίβι Απαὰ ᾿πδβϑιρι ἢ 88 ἰδ 
ΚΟΥ νι ΐοῖ (ΠΟΥ δύο Ἡδι(ηρ [ὉΓ 15 (ὁ Ὀ6 Τουπὰ 
Ἰιογο, ἐΐ νι}] 6 Βοο ὙΠΥ 8. γοϑυγσοοίἰου 18 ὨΘΟΘ68- 
ΒΔΤΥ,--- ΧὨ (Π6Υ τη ἃ θοαγῪ δἱ 4]}, δῃὰ 8 κἱοτὶ- 
βοὰ ὈΟΑΥ, δἷῃοο ἰἐ 8 πῃ ὑπὶ8 88 (οἷν οὐδ ἰδ δὶ 
ΠΟῪ νν}}} Ὀ6 διιοά ἰο ἀνγ61}1 ἴπ ἃ σίου θὰ ϑαρι 
δη ΘΕΪΟΥ {Π9 Το οὶ γ οὗ ἐμαὶ δροὸ. Ασοογάϊηρ ἰο 
Ῥδυ]}᾽5 {ΠΘΟΥΥ͂, ΔῊ ἰδ ποὲὶ ἰο Ὀ6 δορεγδίθα ἔγομι 
(8 ἸοΟΤΟΥ οροδίϊοη οὗ τδὶοὴ Πα ΤΌΤΤΩΒ 8 ραγί δηά 
οὗ σοῦ δ9 ἰδ ἐβὸ Ἰογσά. Τὴ νου] ντῶϑ 
υἱόν ΕΥ̓͂ τη 85 ὁ. σοΙηρἶοὶ 6 ΤΠο]6, ἰοτιηοὰ ἰπ 
Βοπι. Υἱϊδ “(80 ογοδίυγο᾽ (κτίσεις) ὙΜ|ΟΒ 88 1 μοὰ 



860 ΤΠῈ ΕἸΒΒΊ ἘΡΙΤΙΒΕ ΤῸ ΤῊ ΓΟΒΙΝΤΗΉΠΙΑΝΗ, 

Ὀθοη ἱπνοϊγοά ἴῃ {Π:6 δυγΒ6 οΥ̓͂ ἰ  ΕΔ}1 γψγὰ5 6180 
(ο ὈὉο Σοβίογϑα ἴῃ 118 ΘΟ ] οἰ ΘΏ 688 88 {818 ἰμοαῦτο οΥ̓͂ 
πὸ οάθεοπιο τ βου. Βυῖ (δο ἰἴτῶσ οὗ ἰὶκ γοβίο- 
ταῖίου σουϊὰ ποῖ οοουν, υοιϊ 83}} ἐἰμο γοἀροιπηϑὰ οὗ 
ΘΑΡΒ ΨΟΓΘ Ὀτουρδὶ ἱπ δηὰ {80 ἡσπιῦον οὗ (ἢ 9 
οἰθού δορὶ οἰθά, [1ἐ 18 ὑμδῃ δαὶ 86 Βοάθθιηου 
|1 ΔΡΡΘΩΣ (0 βοῖ ἂρ Ηι Κἰησάοτα δηὰ δγουηΐὶ 
Ηΐπι ἰμ6 το] ον ἢ Μ|}}} θ6 αἰογιοα ἐοροὶδοτ, 
ΒΟΠΘ “Ρτγογυθαειίηρ,᾽ ὦ, 4., δι οἱ ραϊίης (6 ΟἶΒΘΡ 
ἴῃ )λ6 ἔγυϊου οὗ ἔαΐι 9 φἸΟΣΥ. : 

Οπ β886ὶι ἃ βοίθιο ννὸ ἀΐϑοουδν 8 Τοαπἀδίΐοη ΓῸὉΓΥ 
ἰδ Αροβι}θ᾽ β αγρυπιοηί τι ἰδὰ ἰἀδηι 868 δ. Ὀ]οαϑοὰ 
ἱπαπιονί αὶ] γ, {8 (6 ἴδοὶ οὗ ἃ ἔπι γὸ τοδυντοο- 
ἰἰοα, δηα βϑθεηαἽ} ἱβθονοθ [16 ῬοδΒΙ ὈΙ}Ὑ οἵ 
88 οχίβίθθοθ ἰῇ 8009 ΡΌΓΟΙΥ δρὶτὶϊ8} δἰδίο, 
βιιοῖ) 88 Ῥαζδῦ Ρἢ ἢ] ΟΘΟΡΕΥ͂ ἀγθδδ οὐὕ.Ὠ Τὸ ρῥτο- 
6688 οὗ γοἀοιιριίΐοη ὑπάουγίης (818 δοβόπιθ οὗ 
ἰδίοΥΎ 88 668 Μ62]}} τοργοϑϑηίοα ΌὈΥ Βδιγθαῖνη 
(Πεγπιεπευοαὶ λΔίαπμαὶ, Ρ. 8017) ἀρ οΥ ΤΟῸΣ δυο- 
οοδϑῖγο δίδροβ δπὰ ἀθυθιοριμθηδ ἱπαϊοαίοαὰ ὉΥ 
ἕουν ἔυαημἀδιιοηίδὶ ροβροὶ ἰθτ8. “ὁ 8660 ἷξ Ὀ6- 
αἰπηΐϊης ἰὼ ἰδ γορίοι οὗ (86 ἰβῃον πιϑι---ἰη ῃ6 
δα Κουϊης; οὗ 8 808860 οὗ ρη}}ῦ αηὰ ἀδηρον, τῖῖὰ 
Θδγηοδί δύ Υ.8 δίθοσ δαιθηἀηιθδὲ (μετάνοια, τε- 
»εηίαπεο); ἰμθη, ἱμγουρσῃ {μ9 ορογϑιίον οὐ {Π6 
ἄτηοο οὗ οα, ἰὑ ἀἰδαογονβ 1166] π ἃ γοροπογδίθὰ 
ἔγταπιθ οὗ βρὶ εἰ, (86 ροββοβϑίοι οὗ δὴ δϑϑϑδύ!}ν 
ὨΘ δβρὶ γ᾽] οου ἀἰτοη (παλεγγενεσία, τέσεηενα- 
ἐϊο0π) (αἷθ ποθ ουπά, ῥτοοσοθάβ ὈΥ͂ οοπίϊπιαὶ δά- 
 ΆΏΘΘΞ, δηἀ ἔγοδ οἴογίβ ίο εἰχᾶον δηὰ δἴσδοΣ 
ἄορτοοβ οὗ βρὶ γί .4] γϑηοναίοθ (ἀνακαίνωσις, γε- 
ποιρὶπα), νΥ 1116 δοοογαϊηρ ἰο [Π6 κταοίοιϑ ρδῃ δηὰ 
υἶδθ ἀἰβρο88) οὗ (ἰοά, δα ἱπίοΥΠ8] ᾿ἰ πὶ 5 1.86] (ὁ 
ἴπη6 οχίονγηδὶ, (6 Τοηογυδίϊου οὗ βΒο}}] ρᾶνϑδ {119 
ὙΆΥ ἴονυ ἰμ6 ρΡυγβοδιϊου οὗ παίυσο, ὑεῖ}, (86 
τνοῦὶς οὐ σγοο Ὀεϊηρ Βηϊδιιοα, δὰ 89 πΌΠπΙ ΌΘΡ οὗ 
(0:6 ο]οοῦ οοπιρ οἰοὰ, ἐμα, Ὀθ941685 εἷἶ6ο οὗ {πὸ Θαϊπὶϑ 
84}} ὈῸ ἰγδιηϑίογιηϑα, διά ἐδ τ θοΪ6 τηδίοσίαὶ 
σγοδαϊΐοη δ84}} Ὀθοοῖμθ ἃ δὲ δανίίαιϊΐου ἴον τϑ- 
ἀεοπιοα δηὰ ρον ἢ 6ἀ βαϊπὲβ (αποκατάστασις, τἀδίο- 
ταίοη). αὶ ἃ Ἰαγρθ διὰ αἰνὶπϑ- ἶκθ ΟὙΔΘΡ ἴἢ 
ἐ18 γοχζϑοπογαίθ βδοθθπθὶ Ηονν Ὁ8}}| ἐπα 11{{16- 
ὯΘ85 δηα Βιρογ οἰ! ν Οὗ τὴ} ΗΟῪ ΟἸΘΑΣΪγ Ὁ6- 
Βροακίης ἰῃΠ9 ρῥγοίουηα ᾿πδὶρκις δηὰ ἔδτ.υθδοὶης 
τυ ἱβάομι οὗ ὅοἀ Απὰ (18 ποῖ πιογοὶν ἴῃ ἐΐπ υἱι}- 
τρϑῖθ γΘΒΌ]ί8, Ὀυὺ ἰῃ 6 πιοίμοα 4180 δπὰ ογάὰδρ 
οὔ 108 ρΡγοσράυσγο!ί [ἢ Ὀορὶπηΐορς τὴ (86 ἸΏΠΟΥ 
Ἰὴδῃι, δὰ ᾿ἰαγίηρ (9 οἰ ϊοῦ δίγοδα οὉ 8 ΤΌβ6Π- 
δγδαίθα  ιϑαγί, 1{ ἴα κοβ ροββοββϑίοῃ οὗ [86 Τουπίδ! ἢ 
μιολά οὗ ονἱ], ἀπὰ γϑοιῆοθ ἐμαὶ τυ ἶσἢ τηοϑύ οὗ 4}} 
γοαυΐγο8 ὑμ6 Ορογϑίίοη οὗ ΣΟΠΟΉΪΩ δρθηον. ΑΒ 
ἴὰ τ΄86 6 ΠΟΥ] ΒΡΒοζΟ, (9 ΟΥ̓] δα 18 Θοτη θη 66- 
Ἰαϑῃΐ, 80 ἷἱῃ ἰπθ βῶπὶθὸ βῦβοιο δζὸ ἰδ τοϑίδ 
Ῥἰμπίοα οὗἉ 4}} (λλ6 γραονδίΐουῃ, (μ4ι 18 ἰὸ ἀενῖορ ἰὑ- 
861 ἴῃ {π60 ἰδίοτν οὗ ἐδ) Κἰηράοιι, Αδπὰ ἰδ δρὶ- 
τί] τοῦὶς ΟὯ66 ΡΥΘΡΟΣῚΥ Δοοοιη Βλι δι ϑ, 41} ἰδ. 
ΤΟΙΏΔΙΏΒ ἴ0 Ὀ6 ἀοῃ8 8.8}} ζο] ον ἴῃ ἀπο (ἰπιο: 
Βαίϑῃ 88}8}} Ὀ6 ὅ8.4}}7 οηδὲ οὔ; δηὰ οὰ ἐδ γυΐδα. 
οὗ μἷβ υδυγροὰ ἀοπϊπίοῃ, ἰμο ρσἰοεὶοθ οὐ {86 πον 
ογϑδίξοι 8}}8]] βἰνἱπ 6 ἔογί ἢ ἴῃ {πθὲὶν ΘίδΥΠ8] Ἰυδί γα." 
ον α ᾿ἰδί οὗὔὐ ψόοσκβ οὐ ἐπὶθ νῶοὶο δβαῦ᾽)οοῖ οὗ 

18}6 ποίυγο δηὰ ἀοβίέηγ οὗ (89 8ο}, ὑμ9 χϑϑάϑὺ 
ΤΑΔῪ ΟΟΏΒΟΪ,. ὑμ9 Ὠρροηάὶχ, ἰο (6 δίονῳ 9. (λὲ 
Ῥροοίτίπε οὔα βμίιγα 1,8, Ὁ. ΑἸκον, τ βου ΘΑ ΣῪ 
Ἄνο ἰπουθαπὰ ποτ κ8 οὨ ἐδ 8. ΘΕ σΡοδδίηρ ἰμοταθ 816 
ϑευπιοραίεὰ δορὰ ἀοβογι θὰ ἴὼ Εσσα ΑὉΡοί. 
ΑἸαοῦρ {ἰμ6 Βοβί οὗ {| τοοάϑτὴθ ἃ τὸ ὨΗΣΙΥΎΖΒΟΗ, 
ῬΡενολοίοφίε, 2. Βὰ.; Βικπκ, ϑεείεπίεἦτε; Ἡπβλον, 
οἢ ἰδ 7τρατίς παίμγε οὐ απ. Οοδδαΐὶ αἷδο ἂσ- 
110168 ἰπ Διό. βϑάογα, χυὶϊ. 808; χὶἰ. Ρ. 1691. 

ῬΟΟΤΈΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΤΙ,. 

Τῆς νἵδοη. δαΐμέ᾽, δ τειγοιροοῖ απά ἰγίεπιρΆ. Ῥτσῖὰ 
ἐδὸ ἰοεϊσμία οὗἁὨ 8. βαϊ ταί θη δοπιρὶ οἰθὰ ἰΐ9 δβρίγιὶ 
Ἰοοῖκα Ὀδοκ, ἰπ ᾿πουμὶ, οα ἐμ ἀδηροτβ δὰ ἀ!8ῆξ- 
οὐ} 168 ἱπγουρσὶὰ πὶσὰ 1 18 ἴο 0685, δηὰ ἰμϑῃ, ἴῃ 
οὐοδίΓγαβί, ἰο ἰλ9 ἀοἰΐγογβηδο γον ἀθὰ [0 ἰΐ ἴῃ 115 
ΒΟΥΟΣΔΙὶ 6886} {}8] ραγιϊσυϊΐϊαῦθ; δαὰ βιιοῖ ἃ ΤΟΤΙΟ 
ΔΌΚΘΩΒ ἰὕ ΠΟῪ ἰο (86 Ῥγδαῖβο οἵ Ἑοἀ᾽Β ζτϑὲθ 
τ οἢ ἱΒτου σὴ (89 ῬΟΙ͂ΤΟΡ οὗ Ομ Υἰσὲ τοπιονοὶ δ] 
ΟὈΒίμοΙ65, δῃὰ σατο 1ὑ ἰμλδὶ νἱσίοῦν ἰΏ ὙΒΙΘΝ ἰΐ 15 
ἰο οδίαὶπ {16 ΔΙ] δ᾽ τ οπὶ οὔ Δ]} ἐμο ἀἰ νῖ ἢ 6 τοι ἶθ6α. 
Βαὶ ἤγοπι (18 8150. (8 ουΘ Βρυ Ϊη58 [μη οδνγηθδὲ ἀθ- 
ἱοστηϊπϑιΐοη ἐἰο τοιμαΐα βιοάζαδιὶ 18, 8:6 πιοὶβίβ- 
ΠΑΠΟΟ οὗ ἰΠ6 βᾷτ809 δοπδογνροά, δῃἃ σοπϑίαηιγ (9 
οχοοὶ πὰ τ  Βοτίηρ ἰπ9 στοδὶ πογὰ οἵ βαϊνδιϊου 
ἴὼ 80 ογίυϊ οομδάθηοο ὑμ8. ΘΥΘΕΥ δίποογθο οδοτὲ 
Μ}}} γϑϑαὺ ἰὰ δοοῦν 9 δὲ 1δϑὶ ἃ ροσίδοϊ σοσιδπιῦ- 
πΐου πῖ(ἢ Οἢ γῖϑὲ νγθο ἴῃ Ηΐβ ΟὟΤ ῬΌΓΒΟῚ δ 88 ΟΥῈΣ- 
Θ0Π|6 Δ}} οὈπίβδοϊοβ δῃηὰ ἰηνὶοα Η15 [0] ΟΕ ΓΒ ἰῸ 
βθῦδγο ἴῃ Ηἰδ8 υἱοίογγ. 

Τὸ δὐιδι πθδοηὶ οὗ ον ϑαϊναιϊοη Ῥγοοδϑὰβ 
τοῦ ἰἄτοθ ἱποΘΡΟΓΔΌΪΥ οοπηθσίοα πβίδρεδ-- 
(9 ἀοΐῃᾳκ ΔΎΔΥ: 1. οὔ(Βὸ ἰδνν: 2. οὗ βἷπ: 8. οἵ 
ἄραι. Τδο ἐστι 'ἴ8 ἀθῃηθ9 ΔΎΒΥ (80 ΤᾺΓ 88 ἰδ ς8}}5 
οὧαὐ δηὰ ἱπίθῃηβίῆοβ δὴ ΟρΡροβίίοβ ἰοὸ Θοῦ) 
{τοῦ κὰ (δ γουο]δίϊου οὗ 86 ρονΐοοϊ Ἰονο οὗ θΘοὰ, 
ὙἘ8ὸ ϑοηὶ Ηἰδ οπϊγ- θοχοίίοπ ϑοη, {110 ΒΟΙΥ διὰ 
τἰκιίοουδ Οηο, ἴο ἰαἶθ προσ εἰπηβο ὶ  δη ἃ οπά το 
(80 ουγβ6 οὗ (Π6 Ἰυῦν, ΟΥ [0 ὈΘΟΌΤΩ6 ΒΒ δῃἀ 8 συ Γ90 
οὺ} υ08, δῃα 80 ἴο τοάθοπι τι ἴσοι σΌΓ56 δπὰ ἴσοιὰ 
ἡυάμταοηΐ, δὴ ἃ ἰο βϑοῖ γα οὐν δι σαιίοι. Τα, 
βὶπ ἰΒ Τογ|ίνοπ : νὸ τὸ δοδορίϑα ἴῃ [86 δα]ογοά: 
διὰ α Ἰονίης σΒ|1ἀ-: 6 σοσιπη αΐοπ 18 ΘΒ 19οὲ 
σῃϊοἢ ἰηνοῖνοθ 8. ραν οἰ ρδ οΣ ἢπ {86 αἰγῖπο 
δἴονγ. Τ σγουρὰ ἴμ6 πιλπἰοβέδεϊοη οὐ (818 ἰογο, 
(π6 ἰὰνν ἰβ οιδηροὰ ἔγϑοπι Ὀθίης 8. ΒΌΓΩΠΙΔΤΥ οἵ 
ϑἰγίηροπί οχδοίΐουϑ δηὰ Ῥγοβιυϊ ᾿ο 8 δηήογοοά 
ὉΥ͂ Τεϑυὰ] ἐμγθαιθηΐηρθ, ἱπίο ἃ Ῥγοοσ]απιδίϊοη οὗ 
(86 Μὶ. οὗ ἃ δίδου πο γϑδοῃοϊ δα ἴἰὸ 8 ἷὰ 
Ομγὶβὶ, δὰ ῦο ἰβ ἐπ σϑοοχηϊαοὰ δ5 πιϑαπίης 
κἰμρβάποϑθ πῃ ΟΥΟΡῪ τϑαυοιαθηΐ, γιὸ ΤΟΥ Ὁ] 49 πο- 
(εἷς Ὀυὺ νηδὶ 18 ἰ)υτίσιιδ, οπὐοΐ 8. ποιδίπα Ῥυΐ 
Ὑ88ΐ 8 ὨΘΟΘΘΒΔΥΥ δηα Ὀοποβοῖαὶ, ΟὈ] 65 08 10 
βυδον ποιμὶπρ Ὀυὶ τῇιοὶ 16 δ δουυϊοηὶ ἰὸ οὐ 
δοθὶ φποοά, διὰ αἰβοὶ πο α υ8 Ὀθοδυ 5 Ηδ ]οΥ6δ 
113.--ῈἘῦῦ {18 ΤΘ8 8, δ͵80, {89 ῬΟΝΟΣ οἵ “ἰπ ἰϑ 

Ὀγοίκθη, δὰ ἰμϑίςδα ἐβογϑοῦ ἃ ἀϊβροβί 105 ἰο Ἰοῦθ 
δὐδκοηϑὰ, πὰ οὶ ρτοῖνδ ΟΥ̓ΟΣ ΒΙΤΟΏΖΟΥ δηα βίγοῦ- 
885, τοδϑέοτδ ΙΠΟ70Ὸ δῃἃ ΙΔ0Γ9 ἈΟΥΪΘΘΙΥ 41} οΡΡοδ- 
ἴὴς ἰοῃάοποίοβ δὰ ᾿πρυΐδοβ, απὰ Ὀγίηρ (89 
Ὑ{Π016 ἴθ νεῖ κ 811 18 οσζδῶβ δῃΒἃ βΟΎΤΘΤΒ ΓΒΟΣΘ 
τϑβοϊυ οί δὰ υπάϊνί ἀοάϊγ, ποτα νυ] πα δοὰ 
ἦογβα γ, ἰδίο ἐπ ϑογυΐοθ οὗὨ Θοά᾽Β μοῖν Ἰονβ, διὰ 
ἔπ α Ῥχοπιοῖοβ {8 βαηοί δοδιΐοη οὐὗἩ ὑπὸ νβοὶθ 
ἸΔΔΏ.---Β} (μὲα Βδῖδο τυοδὴδ δ'850 ὁεαίή 5 τοσνοὰ 
οὗ ἰἰθ' βιῖπῷ: Εον Ὀεοϊθτοῖδ᾽ ψἰο ρυγϑθὰθ αἴἴεγ 
ΒΟΗποδΑ5, ἀοαὶ ρΡῬΟΔΥΒ Ὁ ἸΟΏΡΟΥ 88. δῆ οα(ΐμο- 
(ἰο οὗ ᾿ἢἶθ σϑαυδίαρ δίῃ διὰ ἔδασ, Ἀπὦ το κα 
ῸΒ ΟΥ̓ΘΑΤῪ 8πὰ ἀοδβοϊδίθ; δαὶ 88 δὶο Θῃ ΣᾺ ΒῸΘ ἰπῖ0 
ἐδ τοϑί οἵ Οσμγὶϑί, νιοὶ Ἰοδὰν ἰο ἃ μἰογῖοτβ Το" 
ποδὶ οὗ Ἰ1ἴο (οοιαρ. 7980. Υἱῖϊ. δ] ; χὶ. 25: 
Βα. νἱ. 8 δ΄. ; υἱ, 11, 88 8..)ὺ, ἴπ λον ΟΌΥ ῬΕ᾿- 
εοὺ νἱοῖοῦΥ οὐὸν ἀοϑέ, δὰ, ἰοροῖμον τὶ! 18, 
89 δοῃδυτατηδίίοη οὗ ΟΌΣ χεἀοπιρίζοι, 18 ταϑίθ. 
εἰογίουβν ταδηϊοδβὶ. 
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ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Κταβκε :--- ὕ ον. 81. Ηκν. : Ἧο {θη ψν}}} ἔα: 
(6 Ἰωδι γτϑδί. ἀαγὶ Τὸ Ὀθοοῖλθ Ὑδοὶθ αὐ 0Π66, 
58 (8 ἃ ρἰαριυοῖ [Ιἢ δὴ ἱπδίϑδηϊ τοῦδ] νὺ}}} Ὀ6 
ΒινΑἸ]ονοὰ ρΡ οὗ 116.--4.ι ἐμ6 γοΒαγγθοί ἢ ̓ βΘ ἢ 
Ὑ{1}1} λαγο ἰηἀθοά πον, γοὶ ποῖ οἴμον ὈΟαΐ68: ἐδ 6} 
οὐ, ΟὨΪΥ σδηροά.---Ἶ εν. ὅ8. ΥΒαὺ δῇ ΘΓ 811 8 
ὈΘΆΠΙΥ οὗ Ὀοάγ, δά ὑμὸ ὅποϑδι ζαγιθηίθ; 81} 
ταιιδὲ Ἰβ 0] 6 Ὁ ----ἰἣο τοϑυγγοοιίίοη Ὑ{1, 0 (δ6 
ἄχτι ἐἰπιθ, οἱοίμα υϑ ἴὰ δου ι] δπα Ἰωβιϊηρ δὺ- 
ΤΆΥ.--- Ἶ εν. δέ 7. ἘΠΟΥΘ 8.6 ἴῃγ600 ἐξ ὁ βηφάδά: 
1. δὖ' 109 ογοαίΐοη, --- ἴον ἰδ 4} γγ88 ὙΟΥΥ͂ 
ξοοά; 2. αἱ {πὸ σϑἀειωρίϊοη---δοπίονοα ἱΒτουρὮ 
ἰδ ὈΙοοά οΥ Ομ γίβὶ ; διὰ ἐμδὺὶ νδϑ Ὀοίίον; 8. δὶ 
ΟΡ βδῃσιϊβοδίίου δηὰ 89 δἴθΓΏ8] ἸΟΥ δῃὰ ΦΊΟΥΥ 
ὙΠΟ ΤΟΪΪον ἐμουθα ρου : τ ΒΙσἢ ἷἰβ 186 Ὁσδι οὗ 
4}1.. Τμϑη οὖν τουϊὰι Μ11}] Ὀ6 0} οὗ Ἰαυ καοῦ δηὰ 
οὖν ἰοηρῖιθ [}} οὗ ῬΓβἶβ9.---- δὶ 1168 ρτοδίγϑῖθ, 
διὰ Πὴϑ ΠΟ ΠΟ 070 Ῥονοσ. [16 16608 δἰοῖϊ 
διὰ οἽχοϊαϊτηβ: “Τυ8 βυρθάμποα, νον, Ὁ Ὀοδίῃ, 
τί το πον ἢ δπὰ πθογο ἰδὲ βεὶηρς Βόγον ἢ 
ἴοὰ ἀϊάδιί σίνο τῶθη ἰμοῖς ἀοδαγ πουπὰ 1΄----Βο- 
Ἰίθνοῦθ ἃτο πον ἀοἰϊνοτοὰ ἤγοτα 41} ἀγίπς. Ἥου- 
ἀτοῦβ ὑγὶατῃρῇ ’--- ον. δ7. ὙΒγουρῇ Ηἰδ ροτίδοὶ 
οδοάϊεησο δηά αἰοηΐηρς πονὶς Ομ γὶθὲ 88 τομἀογοα 
815 δοῖϊο ΓΙῸΣ ΟὰὉ βίηβ, δὰ οοβαυογοὰ ἀθδὶδι. 
ΟΥ ιῖδ ἤβοὶ Η 8 υἱοϊοσίουβ χσϑδβυσυθοίΐϊοι 18 8 νῖῦ- 
Ὧ658. ΤῊΒ ΥἱοΙΟΥΥ ὈΘΟΟΙλ6Β ΟΌΤΒ ἰΒτοῦ ἢ ἐρῤ τα, 
δὰ αἷνοθ τ15 1:6 ῬΟΤΤΘΥ ἴθ ΟΥ̓ΘΡΟΟΙΏΘ 815 8ῃ 
ἀοαὶϊι ᾿ἰἸκονν 56. 
γῆ θη ΟὨγῖδὶ ΠᾺ8 γαϊϑεὰ οὺν Ὀοαΐθ8 ἰο φἸΟΥΥ.---ΝῸ 
ὁη6 σῇ ΟΟβά ΘΠ ΠΥ οχροοὶ (8 Ὑἱούουυ Ὀαΐ δ6 
ὙΠῸ ΟΛἢ ΒΑΥ, “ΤΥ ἰαὶτἢ δ|560 Β45 ουθσοοῦιθ [89 
νον] θοΙ τὶ δῖα δπὰ πλβουί πιο᾽ (1 Φοδη ν. 4 
ῖ.).--ῦϑμαιὶ σὴ 6 τρογθ σοιμΐοσιηρ ἰο 4 Οδγῖ8- 
τίη τ 8ῃ ἐμαὶ ἔμ γὸ βου ]ὰ Ὀ6 σταηίθα πἷπι βυ 6 ἢ 
8. Υἱοίοτγ ΟΥΘΡ Ῥῃγδῖ081 ἀδϑί ἃ ἱβγοῦρ ΟὨΥὶϑύ---- 
ἐμαὶ ὕγοια Ὀοΐης 1116 ρυ ηἰβπηοηὶ οὗὨ δῖη ἰὺ βμου]ὰ 
Βθοοπιο ἴο Πἷπὶ 8 Ὀϊοδδίηρ, 8 ΒΒΡΡΥ οσὶ ἔγοτι 8] 
ΤαΐβοῦΥ,, ἈΠπὰ ἃ Ἰουἕι] οηίγαησδο ἱπίο ΟἼΟΓΥ, δῃὰ 80, 
8 ἰσχυρὴ ἴ---Ἶ ον. ὅ8. 80 Ἰοῃς 88 γὸ ἀὁ ποὶ 
βοοῖς ἰο Ὀδοοπιθ βιοδα δὲ πὶ Ομγίθ δ, ἰο. ὈΘ 
ν6}} στουῃαρὰ ἴῃ ζδίτμ, ὑροὰ ἰμ9 Βοοῖς ΟἈτῖδί, 
Δηα ἴἰο Ὀ6 ᾿ππΠΠ ΟΥ̓ΘΔῸΪ]6 διρδιηδύ 81} (19 βίουττδ οἵ 
ἐοτηρίαιἰίοη, 80 Ἰοης νν1}} 81} ἰάῦον ἴὰ (80 Ῥγϑοίΐοθ 
οΥ̓ ΟΒΣΙΒΠΔΠΙΥ 6, ἴον ἰπ6 πιοδὲ Ῥδσί, .86]688, 
Ιηπἀπεοα, ποῖ 50 τη 0} 838 Θδγποδί ἰΘΌΟΥ, Δ8 1] 0688 
δια ΒΊ ΘΘΟΡΥ αχἰβίθμοο. 

ΒΕΈΓΕΝΒ. Β18Ε1,:--ἰ τὸ ἀο ποί ραί οἢ 6808 
Ομ σὺ δρᾶ ἐδ ποὺ τηϑὴ ἔγοιῃ ἀν (0 ἀδΥ, (6 {89 
σΟΥΓΏΡΙΣΌ]6 δπὰ {89 πον ᾿ποοΥτΌΡ 1 0]6 ΠυτηΔη ΠΥ 
ΟΥ ὑπὸ ρον δοὰ βανυίοιυν ν1}} ποῖ Ὀ0 8Βὸ Βρϑϑα!!γ 
Γιαποὰ ἰοχοίμον, Ηρ σψὰὸ πψουϊὰ βῇδσο ἴῃ ὑπὶ8 
ΤΩ ἢ πΒηῃο [ὉΓ Θμδορο τοδὶ δυὸ ἷὶθ Βοατὺ 
ομδησοα δ᾿ 6τ6.---ΤῊῈ6 τί οὐὁἩ ἱσγδπείονιδίϊου Θοὰ 
αἱοῖιθ υπάογβίδηάθ. δι ΒΔΡΡΘΏΒ ὨΟΥ͂ 18 ΟΠΪΥ͂ 
Ῥτορδγαίογυ. Ηδποθ, ΠΟ 056 πιυϑὺ γοργά βθο} αἱ- 
ΥὙἹῺΘ ΟΡΘΟΣΓϑίΪΟΠη8 δηὰ ρυγὶ βοδίϊοἢ8 88 ἃ Ὀυγίάθῃ.--- 
Ὕοσ. δ4. Τῇ νἱοίονυ οὗ ΟΒνὶδὺ ψ1}}} (μο ὅτι 6 
1 8116 ὰ ἢ ὦ θῶ ὑδ6 σογγυρὺ Ὁ}9 58}18}} ἢδΎο 
Ῥαξ οἱ ἱποοστυρίίΐοη (ΓΟ ΘΟ ΘΤΆΓοη πῃ 8 ΘΟ Ϊοίθ 
Β686 δαεί(. χίχ. 28). 718 υἱοίοσυ π8 διγοδαγῦ 
δ Κκοε οἶδοθ: Ὀαΐ ἰὰ τπυυδὲ 6 18 ]}16ὰ ἰπ 811 ἔοτ 
φυβότῃ 1ἐ ἢδ8 Ὀ66η δοιιονγοα βοραγδίο Υ δὰ δοία- 
ΔἸΙν., Ῥοιἢ ἴῃ (818 νου] δὰ ἴῃ {π0 ποχί. [ἰ ψὶ}]} 
ῬῸ δοίι8}}γ Ὀαρυπ πὶ ὁδοὶ οΏ6, ὙΠΘ6Ώ, ἴῃ ΒΒ βοΐ, 
δἷτι απὰ ἰἰ5 ψῆρο8, ἀδαί, ἰανὸ Ὀδο βυδαιοα ἴῃ 
ὙἹΟΊΈΟΥΥ ΟΥ̓́ΘΡ βίῃ, ἰμγουρσὶ ΟἸχ δι᾽ 5 ποΡῈ ΓΘΘΌΣΤΘΟ- 

Το Πὶ Ὀ9 τρδᾶθ ταϑδηϊζοαι! 

κοι ῬονονΡ, δῃᾶ, οὐ ὑμὸ οἶμον πδηᾶ, δὴ ἱπηοσοηΐ 
αἰνΐπο Ἰὲθ 888 Ὀθθπ Ὀοσοιίοη ἰὰ υ8.-΄΄ ον. δὅ. 
Α δοπδοϊδιΐϊου τμϊοῖ 8 ΠΟῪ Θομοθδ] αὰ ἴγοιῃ ΟἿΓ 
ΟΥ685, ἢ ογάὰον ὑἐμδὺ ὙΘΤΏΔΥ Μγ08]}}ς ὈῪ ἔμ. θαι ἢ 
τλυϑὶ δ6 ἀἰϊπανυιηθα οὗ 118 πιθ8 8 οὗ Βυτὶ ΤΥ 6 ΔῈ 
δΡΡυορσίδίϑ (8 Ἰδῆρυορο.---ττον. δθ6. ΤΙΪΒ ἢ 6 
Ἰηϊσοὰθδοβ δου ἷβ βοὴς οὗ {ἰγἹῸ ΠΡ ἷπ ΟΥ̓ΘΥ 
ἐπὶ ψ͵ ἸΩΔΥ ποί ἰυὈἰϊαίθ δ΄ΐζοσ ἰο0 ν"]]ὰ ἃ βογί. 
ΤΠ 186 βίξζυς οὗ ἀθδὶὴ 18. ὑο ὍΘ ΘὨ Δ ΓΘΙΥ τοποιπορά, 
δἷη ἰἰβοῦ τοῦδ Ὀ6 ση06 ὉΓ 81} ΘΕ ΓΙΥΘΙΥ ΘΗ ὶ- 
Ἰεἰοα.---ΤῊθ ῬΟΥΤΟΥ οὗἉ βίῃ Θ ΟὟΒ 186] ἐπ (Π6 ἰ0γ- 
τηθῃΐϑ οὗ σοῃδοΐθῃοσ απὰ ἴῃ 118 ὈΣΚΊΏ] 6 ἢ ἃζαὶπδὲ 
μοὶ ΜΠ]1 δηάὰ Ὀοίίοῦ τϑϑο]υϊΐοηβ ἰὼ 4ἀο ψηδὺ 
{ΠΟῪ ΚΠΟΥ ἰὸ ὍὈ6 ΓΟΙΖ. ΤῊΪ8 ΡΟΎΘΥ, 6ΒΡ60618]]} 
ἐμαὶ οὗ βδοσυδδίϊΐοῃ δηὰ σοπάἀρθιηηδίϊοη, ἩΔὶῸ 
ΟΥ̓ΟΥῪ Ῥοπίϊθης ΟΧΡΟΙΊΘΠΟΟΒ δἰ ᾿ἷβ ΟΠ ΘΓΒΙΟΣΙ 8 
Κἴνοι ἴ0 βὶπ ὈΥ ἰη)0 ἴδ, ΘῈ 1 ΒΒΟΥΒ (0 ΕἾΤΩ 
τ δύ ἢθ δΔ5 τπιοῦ [66 ΤΤΌΙΩ ἀα, ἰῃ 411 8 τ᾿ ου Κ 8, 
δὰ ποράβ, ἀπὰ ἀθϑάβ. Απὰ δ᾽ ιβοὺκ ΠΟῪ Β00} 
δ ῬΟΥΒΟΏ ΘΑΓΏΘΒΙΪΥ ΧΟΒΟΪγο ἰο ἀο]ἑνοῦ ἰτηβοὶῖ 
ἕγοτῃ βίπ δα Ὀορίῃ ἴἰο συδτὰ ὨἰτηΒ6}} ἀραίηβί ἰδ 
οἰὰ παθϊΐβ, πὰ ἰο βισῖνο Ἀρδὶηϑὶ ἢΪ8 6Υ}} πο} 1η8- 
(ἰοπα, ἢ6 .7}}} Ὠθυθσί 6 1058 ποὶ οὐϊοῃ βιιοσσαρα. 
ΤῊ6 ἴδνν οὗ βἷη ἴῃ {[Π6 ΤηθΙ ΌΘΥΒ Βίσ 68 δρϑϊηδβύ 
186 βρίτὶϊ, 8ο ἴδ. τὸ Ὧἀο ποί {πὲ τ ἰοἢ 6 κΙ Δα 
νου ]ά.-- ον. δῆ. Οοἂ ρμἶνεβ 8 ΥἱοίοτΥ, 0590 
δου (Π6 οἶπογ. [1 νῸ δὖ᾽ ΔΏΥ ἰΐπι6 ἤδγο ΔΙΤΟΔΑΥ 
ΟΥ̓ΟΣΘΟΙΏΘ ΒὯΥ ἰτπιδὶ, {π18 ὨΔΡΡΟΙΘα ποὶ ἔχομὶ ΔΏΥ͂ 
Ῥονον οὗ πδίυτο, θυὺ οὗἩἨ σῖδοθ ὙΒΘΒ 88 Ὀ66 ἢ 
βοσαγοὰ ἐπτγουχὰ οὐν ᾿οτὰ 9}6808 ΟἸγίϑί. Ηθ 
μψῆο δ88 (Π18 ῥ᾽ΛοΘ Βίσοῃρβ, ἴῃ Εἷμὰ ἸηΔΥ Ὀοδδῖ ἴῃ 
186 Ιοτὰ 8ηα ἴπ {Π6 ΟΣ οὗ Ηἶἴβ ταὶ ῃί.--- δι 
Ὀοοίβ ἱί, ἰοῦ }} τὴῦϑ ἀΔΠΥ ΘΟΏ501]6 ΟΌΥΒΟΙν ο5 ΝᾺ 
8}} {π6086 Βα Υ] Πρ8 Τοδβροοιίηρς ΟἸ ΓΙ δι᾽ 8 υἱοίουυ, δα 
ΔΙῸ γοὶ ποὶ ἀφϑὶϊν οὐοάϊοηϊ ἴ0 μἷπι ᾿---ΟἿτ ὁ ἢ 6 π.168 
ΔΡῸ ποί ΟΥ̓́ΘΥΘΟΙῚΘ ἴ0Γ 08 1 ΔΩΥ͂ ΒΌΘὮ ΨΆΥ {ἰδ 
{Π60 πορα πού 4180 Ὀ6 ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΙ6 ἷπ 0.8 Β τοι ἢ {86 
ῬόνοΡ οὔ ΟἸγῖβί. ---ἶον. δ8. Εἴττη δα ἱπιτηοΥοθδ- 
Ὁ]6 888}} τ Ὀθοοτηθ, ἰἶ τνο ΘΘΥΠΘΒΙΥ ]ιο]ὰ ἰο 186 
ΘΘΏ(γ6.---Θ γι νίησ, ναι οδίηρ, Ῥσγαγίηρ, [86 ΜΟΥ 
οὔ ἔδι ἢ δηὰ {πὸ ἸδΌον οὗ Ἰου6---ἰ 8 15 ν Βαῦ Μ}}} 
Ῥγοβουυο αοα ἰο 08. Τοῦ 8 ΟΥ̓ Ὀ6 Τοιυπὰ 4}}}- 
κομὶ ἱποσοΐη.-- -Ἴὴθ ποτ ἰβ ΟὟΥΒ ἴῃ γοβρϑοί ἰ0 118 
ΟΧΟΡοΙΒοδ; ἰξ 8 ποὶ ΟὟΓΒ ἰῃ τοβρεϑοὶ ἴὸ 118 οὐ βὶπ. 

ἈΠΈΘΕΒ :--- οσ, δ] Ι΄, Ενοτυ ἀἰνῖηθ ἰσας [Σ- 
πἶθι96 158 οὐη σοπίΡὶ Ὀαϊοη ἰο ἔαὶ ἢ, ῬΑ Υ, ἴπ 
Ῥτερανίηρ ἰῃ0 Ὠραγὶ ΤῸ 1; ῬΔΥΓῪ, πὶ δοίυ!ν 
ΔΒ ΚοΙίηρ ἰῦ ; ῬΑΥΓΥ, ἴῃ Ῥτοιλοίίηρ 118 στον ; 
ῬΔΙΣΙΥ, ἱπ ἔτ ΒΟΥ ρ 1158 δου ΥΣ γ δα ἔσυ {{1Π 688 ; 
δὰ ΡΥ ]γ, ἴῃ Ἰοδαΐηρ ἰδ ὁ ἰο ἰ[5 σἸ] οὐ ΟἿ 6 Πα. -- 
γον. δ4 ΗΠ. Θοὐ᾽Β σοσκ οαπποὶ τουδὶ ἢ ὑπ δ 1868, 
ΤῊ Ῥαϊϊ οὐ ναϊζηρς οὗ ὈΘ] ον σΒ, δηὰ (Π6 δἰ κῃϊης 
οὐ  αοά᾽ 5 ογοδίυτοβ Μ1]1 ποῖ τοδὶ Ὀπ]ιεαγά. 
Βυΐί ον ἐμ 18, γγὸ τουδὶ σῖνο Θοα {1π|6.---ΤῊ 6 ΡΟΝΟΡ 
ΟΥ̓ Βορο Ὀγουσεῖ ἴἰο ᾿ἰρεῦ τὸ πᾶν ἴο Θ]ΟΥ͂ ἴῃ [89 
οΧ χοἰ (68 ΟΥὗἨΎ ἀοαὶῃ : Ὀὰϊ (86 δβοηρ οὗ ΥἹΟΙΟΥΥ : 
Ο, Τρεαιϊλ, τὐλετε ἐξ ἰὴν εἰἰπο ν|ὶ}} οὨΙοΙῪ 6 
Βατ διηϊὰ ἐπθ 7075 οὗ [6 ΤοΒΌΣΥοοοη. ἸΤΠΘΥΘ 
ἷϑ Ὧ0 ΘΠΟΘΟΌΡΑρβοΙΘΩὐ ἴῃ [86 ΒοΥΪΡί ΓΒ ΓὉῸΣ 8 
ΠΔΌΚΖΒΙΥ οοπτορὶ οὗ ἀδαῖΒ. Ἐνοῃ ἰπ ἰμ9 ΝΟ 
Τοδίδυιοπέ, 811} οοτη Οὐ ἴπ Τοΐδγοησο ἰοὸ ἰἰ, 8 ἀ6- 
γἱνοα ἔγοιη οτος νν] ἢ ΟΕ σ δὶ, δη ἃ ἔγοπι ἐπδῦ 
[6] υϑμῖρ ἴῃ Ἰονο, ἰὼ ΪοΒ ἀθαῖ ο8ῃ οἴἶεἑσὶ 0 
ὈΓΘΟΙΞ ΠῸΡ Βορδγδίΐοῃ.---ὕοσ. δ6. Εαΐ.} ὈΟΒ 
1.860} θοποδίκ 86 Ἰυαάρηοηί οὗ αοἂ ; 8βεῖΖ68 [89 
8816] οὗ [π6 ΠΟΡο οὗὨ βαϊναίίοι ; δηἃ ΟΥ̓ΘΥῪ ΠΟΘ 
ΒΒΟΤΡ ἰδδὺ 1 ᾿88 Ἰηογο ἰὸ ἀο τὶ αοά, δπὰ Ηἰΐδ 
ΠΟΒΟΡ, δὰ ἰδ βδποιϊ δοκίΐοη οὗ Ηἰβ παῖ δηὰ 
{80 ἔα! δ] πο οὗἩ ΗΒ σοῦ, δπὰ ἰπδὶ ἰΐ 18 σπουρἢ 
ἴος υ8 ποῖ ὙἱΓ 41} (μὲθΒ, ἀοἀ 888 πῃ ἱτλδίο ον ἰἢ- 



8δ2 ΤΗῈ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

ὝΟΥΘΩ ΟἿΓ 88 γα ϊο 81380θ. Τὴ δἰΐηρ, ὈΥ ἩΒΙΘᾺ 
θαι σδὴ ἀο υϑ ἴἰ0 τηοϑὲ δΒυτί, ἰ8 δι, ΟΥ τ} 6 
δοηίοποο, ἐμαὶ ἀδδί [σου ἢ 818 ἢ88 σοῖλθ ἰῃῖο 
15 ψονϊά, δηθὰ 18 ΠΟῪ ἰΐϊ8 ψαζοβ. Αμπά ἰμο ἰδ 
οὐ ἰἰ8 αὐνδιςοηΐηρ ἴῃ {1.6 σοηϑοίΐθῃοθ, ἤγβὲ ΒΟνΒ 
(18 ΘηΘΩΥ ἰπ (8 [1] βίγθη κί. ἢὴὸ ποῖ, ΒΟΊΨΘΥΘΓ, 
(ΓΥ ἰο δυοϊὰ ἰΐ οἱ {1118 δοσουῃί. Ηθ ψᾶο ΒΌΣΙ ΚΒ 
ἔγοιῃ οπίουίρ ἰηΐο {π6 ρδΐῃ δηὰ δηραυΐβῇ οοοδ- 
δἰοαϑὰ Ὁγ ἐδ Ἰανν, νν1}} 00 ἀοδοϊθοηί ἐμ Θοπβοϊαί ὁ 
δηὰ Ἰογίαϊ ὑπεηϊκρίνίηρ ἰο ἀοά. Το δὈεδοπιθ 
ἔτοο ἔγοιαῃα 6 ἴϑδλι οὐὗὁἨἨ ἀϑαίβ δὖ 4 Ὀουπά, πουϊά 
(0 ΤΔΏΥ 8. 0η6 Β66} τἰχὶ; Ὀυὺ {π6 ΥἹοίοτυ αἴνθῃ 
Ὧ8 Γ(Βγουκὰ Οἰγὶϑὶ, 88 115 βίαζοβ. ἯΪ9 δὸ οδ᾽]οϑὰ 
ουἱ οΥ̓͂ βἷα ἰηίο χτϑοθ, ἀϊθ πηίο {86 δ νν ἰῃ 19 ροτ- 
ΘΓ, δοῦλο ἱπῖο βιιυ)]θοϊΐϊοη ἰο Ομ ἰδ 688 δῃὰ {16 
ῬαΪο οΥ̓ ΗἾ8 ϑρ᾽γῖϊ, ἰἸθατα ὑΠΘΥΘΌΥ ΒΟῪ ὑμ6γ9 8 ὯΟ 
οοημάἀοπχηδίϊΐο ἴον ἰἤο8θ ὯΟ δ.ὸ ἰῃ Οσίδί, διὰ 
Ε180 δὶ ἰ6 τουθδὶοὰ ἰ0ὸ ΟὟΡ ΒΟΡῸ ΘΥΘῺ (07 (5 
ταοῦία] Ὀοάγ. ΤΒΟΓΘΙΌΓΟ ἀρ ὅ8), ὸ ψῖο 88 80 
Ἰοραυποὰ ἰο ΚΗΟῊ βἷηῃ δηὰ σγύδοθ, ἀθαίῃ δῃὰ ] 179, 
διὰ ἀΐβοουογθ ἰῃ αἰπι36} (ἢ 6 σοότγηὶ οὗἨὨ οἰθγηδὶ [ἰἴὁ 
(γοακὰ ἐμ 6 Καον]θάσο οὗ ουν Μοτὰ Φ 6888 Οτἰβί, 
οὁδῃ δἰδηὰ ζδϑὶ δζαϊτδὺ 4]}} ἰη σατὰ δ] ΘΏ688, Ὀ6 
ἱπιοναΐο αραΐϊηϑί οσχίογηδὶ ἰθαρίαιί οηΒ, δηὰ 
δγοϊὰ 61} νοαγίηοθϑθ, απὰ ἰηϑιθαδὰ, γαῖ ΔὈουπὰ 
τοοῦο δηὰ ογο ἴῃ ἰδ ποτὶ οὗ (πο Τῳοτὰ, ἔδιι ἢ 
τ ΐοπι 8 ὑπ6 βρτίης οὗὨἨ ΘΥΟΥΥ͂ (μΐηρ 6186. 

Ηεύυβνεπ:-- ον. δ4ἴ. Το Ομγίβιίαη οχρο- 
τίοησοα ἱπάϑοὰ {πὸ ἡδλίαγαὶ ἀγοδὰ οὗὨ ἀρφδί, Ὀαὶ 
πού 18 ἱπναγαὰ ογσοσθ. ΤὨγουρῃ ΟὨγῖδύ 6 Ὅ6- 
ΘΟ1Π168 δἰ Γοη ον (δὴ δίστο. Ὀοδ Β68Β ἴῸ δἷτ 
ὯΟ ἸΟΓΘ ἰΘΡΓΟΥ, ὈθσδΌ8ο ἰὰ Ὀγΐηκ5 (0 ἷτὰ ΠΟ 46- 
δἰσασίΐοη οὗ Ὀοΐη, πὸ υάριπιοοί, πὸ Ῥδΐῃ δηά 
Ῥυρϊδημθηι. οι ἃ βοῃρ οὐ  ἰγϊασρ!Β 10 
πϊβάοηι οὗ (18 σου] ἃ οδὴ βίγῖκο ἂρ. ΟἿΪΥ ἰἢ6 
ἴδοι οἵ τοἀοιιρτίοη 68 υ8 ἰ0 ΒΟ Ῥ6818.---Ἴ 6 7. 
δθ6, Τθαὶ τ ηϊοἢ πιδῖκθ8 ἀθδῦ 80 θαυ} 18 (86 
δοπϑβοϊοιιβη698 οὗ βἷῃ, δηὰ (ἰδ9 ἔδαδν οὔ ἀδιηηδίϊοη. 
Βαὶ 5Βἰη 18 ἰογγὶ ὉΪ6 οα βοσοιπηΐ οὗὨ (δ ΒοΟΙΥ ἰὰνν οὗ 
αοά. Τιΐθ Ἰανν βΏΟΥΒ 8 δ Οοὔ66 [8 συ δαὰ 
ἐϊθ. συ Ὑ59.---Ἴ ον. δ7. ὙΊ [18 δοης οὗἁὨ Ῥγαΐδο {16 
Ομνἱϑιίδη σοϊ Ὀγαίθα {86 ΥἱΔΙΟΥΥ ΟΥ̓́Θ᾽ {1680 τοδὶ 
δηθπιῖοθ, Ὠοαίμ, δίη δη ϑαίδῃ. Τῆθ86 ΘηΘηλὶ68 
Οτίβὶ π 859 αἰγοδὰγ οὐϑγοοπιο, δὰ οο] Θγδίοα Ηἱβ 
ἰτϊ πὰρ ἴῃ 6 ὑπβοοη πουὶὰ (ὉΟοὶ. ἱϊ. 16). ὙΠ Ὲ- 
ουύ ἶ8 αἱὰ, πο οηϑ οουἹὰ ονογοοῦιθ ἰ..686 τα ΚΒ Υ͂ 

Θηθηιῖϊοδ. ΤῊ 8 Υἱοίουυ ἰδ πού οὔὐῦ πιοῦὶί, Ὀαΐ 
ἃ ξῖδοθ αίνοῃ ὺ8 Ὀγ αοά ἰδτουρῃ ΟΠ τὶδι. Τὸ 
δἱοῃοπιθηί, απὰ ὑπὸ δορθ οὗὨ θίγῃ), [1119 δθ 
ΟἸοΘΟΙΥ οοπηροίθά, Ενονγιδίης νοι ΟἸνδὲ μ88 
ἐδ οὔτ, δηὰ (18 βιιουϊά Ὀ6 ον ἀ8}}γ τπηθάϊο᾽ῃ6.--- 
ον. δὅ8. Τὴ6 νοῦῖ οἵ οὧὖὐῦ [ογὰ ἴδ, α. νβδὶ 
ἩΟΥΚΒ ἴῃ 8: ὁ. ψδί τὸ Ὀτγΐηρ ἰο Ρ885 ἴῃ Ηἰἶ8 
δἰγουχίῃ. Νορυγθο, απ 0]9 Μοτὶς 18 αὐτὸν ἰῃ υδΐῃ. 
Τιο [οτ 5 ποτὶ ϑυσοοθάβ, δὰ [6 4068 οί διιΐ- 
ἴον ..ἷ5 Το] ον οτϑ᾽ τοῦς ἴο δὶ], 

Ἢ. Ε. Βεββει:-- ον. δό. Ἐον εἶπ ποι 
8611 πο πιοτὸ ἔγίἰ8 πὶ 118 ἰογαθηβ ἐπ τ ἷθ 8 
Υἱοίουυ οὐϑοῦ Βοὶϊ αἷϑο δἱ ἴμο 1δϑὶ ἀδυ, σψθ θη 
Ονίδὶ τὶ} 6 τουθαὶθὰ δ ἱ8ὸ Μδὴ τὙᾶὸ πα8 (ἢ9 
ΚΟΥδ οὗ ἀθεί δηὰ οἵ 10}. ἜἬϊμθηοθ ΠΟῪ ΠδΥΘ 
πὸ ἰδ6 σία, ἀπὰ ἀονῖνο τὸ (86 οΘουγδβθ [0 δβίηρ 
διοῖ ἃ βοηρ οὗἉὨ ἰσγἰαπρὴ 85. γγχὸ ἴθοὶ] ψθ}Πἶπρ Ὁ 
ούθη ἴα (μΐἷ8 ΟὟ πιογίδὶ Ὀδαγ 7 [Ιἰ δίδπαβ ποὶ ἴῃ 
ον ῬΟΤΟΡ [0 δυοϊὰ ἐπ δἰΐπρ οὗ ἀθδί ; θυὶ ταὶ 
8. ᾿παροβϑὶ Ὁ] 90 τὶ υ5 Β85 Ὀθ6ῃ πηλᾶὰθ Ροβϑὶ ὉΪ0 ὉΥ 
αοἀ ἰπ ΟἸνίβι.-- νον. δὅ8. [ἃ οτάον 0 Ὀθϑοῖηθ 
δβιοάἀ αϑί ἐῃγουχῆ αὶ ἢ ἴῃ ἐκ ΒορΘ οὗ (89 α08ρεὶ, 
δηά ἰο δΒἰαῃὰ ἱτηπιουδῦ]9 ἰπ 86 οἰταάοὶ οὗ ἀροδίο- 
Ἰΐο ἀοοιτίπθ τὸ βῃουϊὰ βϑοὶς {0 δἰά οὗ ἰμὸ ΗοΟΪΥῪ 

αδοϑβὶ, Βαυὶ ἴπ {μ9 Ομνιβιϊδη ᾿ἰῖ6 ἰμογο ἷἰβ πὸ 
ἤται ομάυγδηοθ Ἡϊίπβουΐ σομδίδηϊ ναι σὰ] 658. 
Ἶ νὸ πουἹ]ὰ δρουηά ἴῃ (π6 ψνογὶς οὗ ἴΠο 1, οτὰ, 
ἯΘ Ιη8δὲ ΔΙΙΟῪ ὑπΠ0 ποῦς οὗ Ηἰβ ρτοδὶ ἰουο ἴοὸ 
ορογϑῖο ἰΏ υϑ, δὰ Βίδηὰ ἴπ {δ᾽ [Ὁ] 6δο-οροταϊϊοη 
ὙΠῚ (παῖ ἸοΥθ, ἴπ ΟΥΘΥ ὑμαΐ ΘΥΘΥΥ͂ ὁπ6 δοοογάϊηκς 
ἴο ἷ8 αἱ δηὰ οβδῖσθ, ἔδυ ἀδυοὶθ Εἰπηβοὶῦ ἰοὸ (80 
οαἱδοαίτου οὗἩἨ {πὸ συ Σοὶ, τι ἐῃὴ6 ποτὰ οὗἩ συν 
δὰ νἱὰ8 (80 ἸΔΌΟΥ οὗὨ ]ονθ (οδ. χὶΐ. 14). Ηὸθ 
ὙἿἙῸ ὙΟΥΚΒ ἰπ {(Π0 οχὰ, δπὰ αἰγοοίβ ἷβ δ ἴὸ 
(89 ἀδγ οὗ δαγυθδί βδαγβϑ ὙἱΪΐ Ῥϑὺ]: “7 αε 
ἀαϊϊν,᾽" ἀιὰ αὐυἱοίβ πἷδ θατὶ ἴῃ Ῥαδίΐθπσο, Ὀοΐης 
ὁογίῃ! ἴῃ Βορϑ. 

ΟΕΒΟΟΚ :---Εδιι 8 85 δουρὶ οὗ ἰσϊ ΡΒ δἱ ἐδο 
ἔτανο οὗ ἰπὸ γΥίβοῃ : 60, θοδί, σβοσο 8 (ΒΥ 
βιὶης ἢ ἘΤῊΥ βίϊης ἩΒΘΥΘΌΥ μου, α. ΤΟ οδί τὴ6 
ΙῺ9 οὗ ΤΥ ἀθαγοϑί (γὙογ. 62) ; ὁ. δῃὰ {πυϑδιθῃ δὶ 
ΤΥ ΟὟ ὈΟΟΥ͂ (Υ6Γ. δ]) ; 6. δηὰ 7γἱ συ ίοπθδιὶ ΣῪ 
ῬΟΟΓ 800} (νοσ. 86) ; ἀ. δῃὰ ἀθδίσογ οϑὲὶ 186 ποσὶ 
οὗ ΤΥ ιδηὰβ (νον. δ8). 

ΠΌΤΗΕΒ :-- Τ ΔΉ α 6 ὑηΐο αοἄ;,᾽᾽ εἴ6. ΤῊΗΪδ 
ΙΏΔΥ 6 880 δβίῃᾳ,, 8:4 βὸ ϑορ ροσχρείυδὶ Εἰδϑίοσ. 
ἐμαὶ τ1 ΙΩΔΥ Οχίο] δα ῥγαΐδο ἀοὰ 20: βυςῖ 8 
υἱοίοσυ, 0 ἢ τᾶϑ ποὶ δοιί ον ἐ(πσουρῇ 8, ΠΟΥ 
ΜῸη ἰπ ὄρ) (ον ἐὺ 18 ἰοοὸ ἰῇ δηὰ στοαί), Βὺξ 
88 δὴ ΩΥΔΟΙΪΟΌΒΙΥ ραίνθη (0 τ.8 οΥ ἀοἀ---Ψ}0 
Ηἰυϊοι ΒΒ ΟἿΥ ΒΟΙΤΟΝΒ οὐὖἱ οὗἩ ΧΟ ποηθ οου]ά 
61Ρ υϑ, δηὰ βΒοῃὶ υπίο υ8 Ηΐδ δοῃ, δηὰ Ἰεῖ Ἡΐπι 
υἀπαἀονίδιο ἐμ οοπῆίοὶ. ΗἸπ, θοδ δὰ Η6]} 85 
Ηθ ονϑυύσοθ, δπὰ καίνοη πηΐο υ8 ὑπ 6 ὙἹΟΙΟΥΥ, 80 
ἰδαῦ ὙὉΝΣ ΔῪ Αγ: “1{ ΒΒ ΟἿΣ ὙΥἱοίοσυ, 8δὸ ἐμαὶ τϑ 
ΤΩΔΥ͂ δοσορί ἰΐ υἱτ ΘδΥμοβίμοδβ, δηὰ ποὶ μἶνο 
αοἀ ἐπὸ 116, ποῖον Ὀ0 ζουπα πρρταϑίθίῃ] ζῸγ ἴξ, 
Ῥυΐ τρδἰπίδϊη ἰὺ τὴὴῖϊἢ Ἄστη ΓΤ 10} ἴῃ ΟἿΥ Βοασγίβ, 
δηἃ δίγοηρίμβο ΟὈΓΒΘΙΥῸΒ ἰμοτοΐῃ, ἃπ ἃ Δ᾽νΔΥ8 
δἷπρ οὗἉ {818 νἱοίοῦυ ἐπ Ομ γὶδί, δὰ σοὸ οῃ, ῥογίαυϊ 
{πογοΐῃ Ὁπὶ}} ννὸ 8660 Ηἶπιὶ δἷϑὸ π᾿ ΟἿΓ ον Ὀοάγ. 
Τὸ [ῖ5, ΤΏΔΥ Θοὰ ΒΕ6Ι͂Ρ υΒ8 ἱπτουρὴ ΗἰΒ οὐ ἀθὰν 
Ξοπ, διά ἰο Ηΐτι Ὀθ 8}} φἴΟΥΥ δῃαὰ ὑσαὶδο ΦΌΣΘΥΟΣ 
8δπα ΘΥογ. Ατηθῃ :ἢ 

ϑεγηιοηδ. --- ΜΑΝΝΙΝΟ: ---- ον. 81. 712 Οοπ:- 
“πειποταίίοη Οὗ ἐλε 7ζαϊλιιῖ ἀερανιεα. --- ΝΕ ΎΤΤΟΚ : 
γον. δ1. 772 σεπεγαὶ γεδωγτεοίίοη. Ἰ. ΤῺ γα- 
ἴἰογγ. 1. Βογοπά (δ γσϑδοὶ οὗ ὕδ]16} τηϑη ἰὸ 
αἀἴβοουοῦ πιϊμουΐ ἃ γουἸδίΐϊοη ἤγσγοπι Οοὰ, 2. 
5011} ππϊη 6111 1 Ὁ]0 πὶ μβουὶ δ {τί ον τον δι! 
(Βτοῦ ρα ἴμ6 ἰηἤποποο οὗἩ {π6 βρίγὶὶ. 11. Τμεῖ 
ἰο ὃ6 οχροοίοα---᾽αηἰνοῦδαὶ οὔδηχοθ. [11]. Βυὰ- 
ἀθῃηο88 οὗ ουθηΐ---ἰἶη ἃ τποπθηὶ. ΓΥΡ. δο χταπὰ 
Ῥτγθοθάϊΐπῃ βὶ ζπ6]---ἶμο ἰΓαμιροὶ βουπὰ. ]Ππρτοτο- 
ταθῦ. 1. Αἰ ΥοΥἕα] ἀδγ ἰο Ὀσ᾽ἑονοσθ. 2. ἴῃ Υἱ᾽ ον 
οὗ ἰὲ ταὶ ΠΠΔΒΏΘΓ οὗὨ τῆϑῃ οὐρμὶ τὸ ἰο Ὧ6.---ο τ. 
δ4, εαϊὴ διυραϊοιορα ὡ» ἐπ οἱοίογν. Ἦον γντοῦὶ- 
σϑὈἷο οὗ ΟΠ Υἰϑιϊδηθ. 1. ἘΠΟΥ τότ ομο6 ἀοκὰ ἴῃ 
Ἰδν----Ὀυί ἡογχίσοη. 11. Ὅποο ἀοδαὰ ἴῃ βἰη---δαὶ 
αυϊοκοποά. [11Π1{.- ποθ ὑπάον {πὸ ἰγγϑῆῆγ οὗ 
ϑδαίδη---ὈπιΓ δὰ ΘΟΒΑΌΘΡΟΥΒ ΟΥ̓Ρ δΐη. [ΙΥ͂. 
Οποο βυ 7θοὲ ἐο ψο68 δῃά βι ὍΣ Ἰ 8--- θυ βοῖτοῦσ 
δηά εἰ σιΐης δτο ἰὐτηοα (0,70 δηὰ ρ᾽δάποβα. Υ͂. 
Οποθ τϑαρϑὰ {μ6 Ὀϊίον ἔγαϊίς οὗἁ βῖ:---Ὀυὶ στασο 
ΥΩ ΡἢΒ ΟΥ̓́ΘΡ ΟΥ̓ΘΡῪ ΟΥ̓Ϊ].---νν. δδ--67.---τυπιρὴ 
οὐον ἀεαίὴ απὰ (λα στγανο.. 1. Ὠοδίϊ ατιηϑὰ υἱὲ 8. 
Ῥον οί! βιΐησ. 1. ἯΔδὲ ἐδ βἰΐπρ 18. 2. ον 
ΒΔ τροηοα ὈΥ ἐμ0 αν. Π. Ῥοδίδι αϊδαγτθὰ ὉΥ 
{6 ἀθδί οὗὁἩ Ομνίεί. ΠΙ. Το ἀοχοῖομγ--Ἔτὸ-- 
Ῥβαίίο πὶ ΘΥΟΙῪ ποτὰ, 1. ΤΉΝΕ ἰο Οοά--Ηἰδ 
ψοῦκ. 2. ἯΠο μἰνοὶν υ5 (Π9 νἱοίονγ---ὦ ΥἱοίΟΥΎ 
ἰπάοοά. 8. ΤὨνουρ 3οδὺ5 Ομνίδι. Τδὶ8 βοὴ κα 
Ὀοδὶ βϑὰηρ τ Βοη 1Π6 ὙΠ0160 γοαἀδοιηδα δγὸ δου θοὶ- 
οεἀ ἰοχοὶδος.--- ΠΟΤᾺ :-ἈὖοΣ. δέ, 782: Ολγιαι᾽ ὁ 



ΧΥ͂Ι. 888 ΟΗ͂ΑΡ. 

ἐπωρινὰ οὐεν ἀεαίλ. 1. Τμὸ οχρίἰοαϊΐοα οὗ ἐὲβ 
τοιίοσι8ὶ ἐηρογί, 1. ΤῈ ἐπροτί---Ὑοἀ᾽ Β βοηοτ 
ἀορίογταϊπαὶΐου ἰοὸ ραΐ ἃ Ῥοσροίῃδὶ μὰ ἰὸ ἀθδίβ. 
α. Ῥοδίν δ Ὦθσγθ ΒΡΟΚΘθῃ οὗ ΒΌΡΡΟΘΟΒ 8 ὁοτίδίη 
επὶθὰ Ββαθήϑοί, οέξ. : ΒΌΟΒ 88 δἃῖῸ Ομ σίδί δ. ὃ. 
ἴς ακἰϑπὰάβ ἰο ἐδ Ὑδοὶο οὗ ἐδπιδὶ δυϊ οσί---ἰὨ9 
δον δοὰ ἐμὸ ουὐϊνασὰ ζζδῃ. ὁ. ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΘΒ 8 
πὸ. ἃ.  ΠΘΤΟ ἐπὶ8β ὙῸΣ ἐπὰδ σοὲ πῃ ΥἱοίογὙ οἢ 
ἰδθ ὁπ 5146, 1ξ ὁῃμὰδ ἴῃ ΥἹΟῚ ΟΥῪ οα ἰδ οἴποσ. 2. 
ΤΙοΟ ΣΟΒΕΟΏΔΌΪΘΩΘΑΒ οὗ (89 ἐπρονί. α. Θοά᾽'Β 
Εἴοτ τϑαυῖγοβ ἰ(. ὁ. ΤΠῸ ΘΠ οἱἐγ οὗὨἩ ὑλὸ νοδοοιποὰ 
τοηυκοθ ᾿ς 1Π|. Τηὸ δ οἵ ἐδβο ἀοοίσίηο. 1. 
1 εὐδοτίοα ἰοὸ Ὀ6 Ὀοϊϊονοά. 2. ΕἾ] οὗ οοπιδοτί ; 
4. ἰδ Σοίδσορο ἰ0 ἀοραχίϑα ἔγϊοπὰβ; ὦ. ἰῃ σοῖοσ- 
805 0 ΟὟΓ ΟὟ ἀθαῖΐ. 1Π..Α πιοπϊίΐοη ἰο Ὁ8 
δἷδοθ δροϊίϑὴ ΟἿΪΥ οὗ Βοη6 δῃὰ τοί οὗ 4}}1. ΤΥ. 
διεὶς ὠοοίτὶδο βῃουϊὰ οδῦδο ;8 ἴ0 δρδίμπ Ἄγοτι 
ΤΆΔ} ΘΘΏΒΌΓΟΒ Οὗ ρνογϊάοποο ὑπαὶ (φὰ αἰ ἄθϑι 

δρὶ ἰο ῬΟΣΡΙοΣ ἐδο τοϊπὰ ἔγοιαῃ ἰμΒθ πποοσίαϊγ ἰῃ 
1} το ἃ αΐατο βἰδίο 18 ἱπυοϊγοα, 11. Εσοιχλ ἰδ9 

ΔΡΡΙΟΒΘηβίοηδ οὗὐ τσ ἘΠ εοῦθε ἵγοσοα ἰδ 
οοπδβοϊουδηοθβ οὗ βἷα. 1Π1. σοι ἴῃ ἔθδυβ ἰμδὶ 
δγὶδο ἴῃ ἐμ0 τοὶπ ἃ ὈΡΘ6ἢ ἐδ ιν Ὁ] ἐγδπαίιοι ἔΓΟΏΣ 
δὲ5 νου] ἰο ἰδ) ποχί, ΗΡΌΒΟΕΟΝ :--Ἴ τ. 66-δ7. 
Τλουρᾶίδ οπ ἰλε ἰαδὲ δαίίίᾳ.. 1. ΤῊῈ6 διΐῃρ οἵ 
ἀοδι}---5Ψ1:0, 1. Βοσδυβο 1 Ὀτουρὶ ἀθδὶ ἢ ἰπξο 
(890 ποιϊά. 2. Βεοδῦβο ἰὺ ἰβ ἰδδὶ σοῦ 5841} 
ταδῖεο ἀοδίδ τοοδὲ ὑἰουσὶ}}]9θ. 8. 1 κἷυ ἰπ ἰδ χο- 
ἐβοσροοὶ Ὀο ἔδο δἰὲπρ οὗἩ ἀδθδίῃ, ψδδὶ τηυϑὶ δἰ ἐη 
(89 Ῥτοαφοοῖί Βοῖ 11. ΤῊΦ εἰσοσ αὶ οὗὨ δὲὲε:---ἰθ 
1α. 1. ἴὰ μὶρ χοϑρϑοὶ (δδὶ {89 Ἰὰν βοΐ 
Βρ᾽ γι] δὲ 5. αὐ͵θ τ ροβδὶ Ὁ}]6 70. Ὧ8 ἴὸ Ὦ6 ᾿ΐΒ- 
ουἱ βὶη. 2. 1ὲ π'}} ποῖ δΌφίθ οὔθ {10 οὗὨ ἰϊ8 δίργὰ 
ἀοηδηθβ. 8. ΕῸΥ ΟΥ̓́ΕΥΥ ὑγδηβρεοδβίου τ ἨΠῚ 
Ὅχδοὶ ἃ Ρυπίδριυυος. Π1. ΤΏ νἱ αἴ ἰδ. 
1, Ομ σὶσε Ββ8 ἰδίκϑθῃ ΔΊΈΔΥ ἰδ βίτοο κ΄ δἷμ ἰὰ 

τείχη ΟΥΘΣ 80 στοδὶ ἃ φασί οὗ Ηἰβ ογοδίϊοῃ [ὉΣ 80 
Ἰοὴῷ ἃ ἔἶπιθ.Ό. ΨΦΟῊΗΚ ἸΟΟΑΝ:---τοΥ, δῦὅ-δ7, ΖᾺε 
Ολνοίδαιν᾽ ε ουἱείογν οὐον ἀεαίλ. ΟἸιτὶδέ δοὶδ τυ 
ἤοθ: 1. Εσχοια ἰμ9 ἀουδὶβ δδοὰ ἔθδσϑ ἐμοί διὸ 

ὑπαὶ Ηο 88 σοϊηουθὰ {80 δὰ. 2. ἴῃ (δαὶ, Ηθ 
65 σοχηρ οἰ δαιἰβδοᾶ ἐξ ὮΥ ΗἶδΒ γῬονίοοι οδοαϊ.-. 
8η06. 8. ὐδοκόῥονν: Ῥγουχδὶ 116 διηὰ ἱκηφοοσίοιὶ- 
ἐγ ἐο Ἰὲκδί ἐδβσοαρα ἐλ τοδασσϑοοίίοις. 

ΧΥ͂ΤΙ. 

ἸΝΒΤΆΌσΤΙΟΝΒ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ ΤῊΝ ΟΟΤΕΟΤΊΟΝΒ ῬἘῸΞ ΤΗ͂Σ ΒΑΙΝΤΗ ΙΝ ΒΕΥΒΑΙΕΝ; 
ἹΝΤΙΜΑΤΙΟΝΗ͂ ΟΕ ΗΙΪΒ ἹΝΤΈΕΝΡΕΡ ΥἹΒΙΤ ΑΝ ΟΥ ἸῊΕ ΤἘΒΕΑΤΜΕΝΊΤ ΓΕ ΤῸ ΗἸΒ 
ἘΒΙΕΝΌΠΝ ΑΝῸ ἨΒΙΡΕΒΒ; ΕἸΝΑΙῪ ΟΘΒΕΕΤΙΝΟΗ͂ ΑΝ ῬΡΑΒΤΙΝΟ ὙΙΒΗΕΒ ὙἼΤΗ 
ἙΑΒΝΕΒΥ ἘΧΗΟΒΤΑΤΊΟΝΒ. 

ΟπΆρΡρδκ ΧΥΙ. 

ΝοΥ ΘοΟποογηΐηρ (86 οΟἸ δοίοη ἴον ὑ86 βαὶ πίθ, δ 7 ΒδΑυῦο αἰ τθ οΥάοΥ (0 [ἀτεδημοὰ 
2 [πτουρδοαυί, διέταξα] {86 ΘΟ τοθοΒ οὗ Οααἰαίϊα, ονθὴ θὸ ὧο γο. ἴὔροι: ὑμ0 [νυ τυ, κατὰ 
κἴαν ἔγεὶ ἄαν οὗ [86 ᾿γϑοῖϊκῖ Ἰοὺ ΘΥΘΥΥ οὴ6 οὗ γοὰ ἰΔΥ ὈΥ ΠΏ ἷπ βύοσθ, 8 σοα δδίδ 
Ῥτγοβροσγοὰ δῖ [ἩΝδίβοουοσ δ48 ζΌηθ Ὑ6]] ἩΠῸῈ Ἶτη, ὅ τι ἂν εὐοδῶτα(], (Βαΐ {π6γ θῸ πὸ 

δ ραϊδιοτίηρβ ἤθη 1 οοθ. ᾿Απὰ ᾿βθη 1 οοτὴθ [διὰ δυσὶ νοά, παραγένωρμαι), ἩΪΒΟΙΏΒΟΟΘΥΩΣ 
δ84}} ἀρρτουθ ὈΥ ψοιν Ἰοίίατα, [σπ|. ὈΥ͂ γοιν Ἰθύθ6 78] ὑβότη Μ1}11 βορὰ [ὙΠῸ Ἰοῦυ6 787 ἕο 

ἀ Ὀχίηρ γοῦν ΠΟΥ ΕΥ τιβέο  οτδαίθθ. Ἀδὰ [Βαῤ, δὲ] 1 Ἡὸ Β6 πιθοῦ ἐδδὺ 1 ροὸ [που 
ὅ Τοῦ βοϊῃρ, ἄξιον τοῦ χἀμὲ πορξυεσϑαιἿ α͵8ο, {Π6ΥῪ Β5Δ11 ροὸ στ π6. Νον Ἱ π1}1} Θοτηθ 

πἀηίο γοῦ, Ἡδ6η Ϊ 58}}8}} ἐβνουρ Μδοοδομ!α: ΒῸΡ 1 ἀὁ γδ85 ἐδινυοῦρ Μδοθάθηϊδ. 
ὁ Απὰά 10 ΤΔῪ δ6 ἰῃδύ 1 Μ}}} δοὶἀθ, γϑδ, δῃὰ τ ϊηῦον ΠῚ γοῦ [1ῃ οτάογ, ἔνα], {Πδὺ γ8 Ἰηδυ΄ 

Ὀγῖπν πιθ ΟἿ ΤΩΥ͂ ᾿ΟΏΓΠΟΥ [δορὰ τὴρ ἔογαγά, προπέμψητε, ο᾽3. ΟἿ. ΤΩῊΥ͂ ἡΟΌΣΠΘΥ 7 ἩΔῚΓΒ6Σ- 
7 βοῦνοσ 1 φρο. ΓΙ ν]]] ποὺ [Π ἀο ποὺ νῖβῃ ἴο, οὐ ϑέλω] 500 γοὰ ΠΟῪ ἘΥ 186 πᾶν; Βαϊ 

Ζ ἐγισὶ [ἰὸν ἢ Βορο, ἐλπέζω γὼρ] ἐδ ἐαΥΎΎ δ ἨΝΠῚ6Ὸ ΠῚ γοῦ, Ηἢ ἔδο Ἰμοτὰ γογὶῦ [68|4]}. 
ὃ αν Ῥοττηϊ δα τὴθ, ἐπιτρέψῃ] Βυΐ 1 νΕἘὺἔΡὀ Ρ ὑδττγ αὖ ΕἸΡΒΘδαΒ Ὧ501] Ῥοηϊοσοπῖ. 
8 Ἦοτ ὁ ρὑτϑδί ἄοου δηᾶ οἥωσεοίῃαὶ 8 [186 Ὀθθῃ, ἀνέῳγεἿ ὁροπϑα ὑπο ἴπ6, διὰ ἐΐεγε αγϑ᾽ 

10 πιδϑν δάνοσεατῖο. Νον [Βαϊ| δὲ] ἱ Τιτοοί τι οοσθ, 806 ἐμαὶ 6 τλῪ θὲ πὶ γομ 
11 πιιδιουὶ ἔδδι : [Ὁν ᾽θ ψεου κοι ἐδ ποσὶ οἵ ἐμὸ 1οτὰ, δῖ δαἷδο ὧϑ. 1,6ὲ ΒΟ τ288 ἰδοιϑ-. 

ἔδεθ ἀοορίὶδο Ηἷπι : θαύ οὐαί δῖτα ἑοτεϊι [βεπὰ ἢ ἔογσαν ἃ] ̓π Ρ6δοο, [1π ὁτάον, ἵνα} 
12 κδιοὶ 86 ΠΙΑΥ͂ ΘΟΤΔΘ ΠΟ Ι26: ἴον 1 Ἰοοῖκ ἴον δἴπι ΗΔ (ἢ 6 ὈτΟ ΤΘΗ. Ὁ{}] 4.5 ἰοῦ ἢ- 
ἴ ον [{Π0] Ὀτούμος Αροϊῖοβ, 1 |γ6 ἀοοϊτεὰ δὶπα [θοβουρσμὲ ᾿ΐπὶ τηθοἶ,, πολλιὰ 
παρεχάλεσα] ἴο Ῥοτὴθ πηΐο γοι τ ἰ (μ6 Ὀγοίγοῃ : Ῥαὺ Β18 μὲ} πδρ ποῖ δἱ δ]} ἰο ὀόσωθ δὲ 
Ἐμα ἐϊπηθ; ρυὺ 8ὸ ΜΠῚ δαμιθ πΐθῶ ἢ οὶ] αν οϑογοηϊθαὺ ἐΐηθ. Ἰγδὺοῖ γο, βϑαβὰ 

}4 ἔασι ἴα ἴδιο ἤηϊδι, αυἱὸ γοῦ ἐκὸ τον, "6 δἰσϑῶξ. 1,σὺ 4}} γοῦν ὑμορδ [Θνότγ προ γοῦ 
16 4ἀοἾ 6 ἀοποὸ τῖδ ἢ ΘΒΑΥΠΥ͂ [ἴπὶ ᾽ονο, ἐν Ἴ. [550 Βεβοεοῖι γοῦ, δγθίγθη, (γὸ 

τε Βοῦδο οὗ βέορμδβδ, ὑμδὺ 10 18. 116 τοΪα οὗὁἨ Αομαΐβ, διὰ ἐδαΐ {6} δαγο. 
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16 δἀάϊοίοαἀ {πϑηλβοῖγοθ ὑο 86 τη ἰβίσυ [{Π|ὸ ΒΟΥ ]66] οὗὨ {86 Βα] ηΐ8,) Τμδὲ γὸ [δἰ80, χαῖ] 
ΒΆΡαἱῦ γουγβοῖγοθ [06 Βα 7θοῦ, ὑποτάςςησϑε} ἀπο βιοῖ, δρα ἴο ΘΥΟΤΥ ἢ ἂἰ μεϊροία 

17 πιῦῃ 5, δηα Ἰδδουγούθ. [δὶ ρἷδὰ οὗἉ [6 Θομλϊηρ' [Βαῤ Ι σο͵οΐδθ δὺ ὑῃ6 Ῥγθβθῃοθ, χαίρω 
δὲ ἐπὶ τῃ παρουσίᾳ] οὗ ϑιορβαπαβ δῃὰ Εογίπηδίαβ δηὰ Δ ο δῖ σαΒ : ἔοσ ὑδδὺ ὙΜΙοἷλ τϑΣ 
Ἰδοκίησ οὐ γοὺσ ραγύ [86 πταηὺ οὗ ἴοι, τὸ ὑμέτερονδ ὑστέρημα] {πθγ5 Βαγθ [οπι. ἰιδτε, 

18 ἀνεπλήρωσαν Βαρρ]θὰ. ΒΕῸΓ {ΒΟΥ͂ 8716 [οηι. ᾶῦο, ἀνέπαυσαν ΤΟγοϑ θα ΠΥ ΒρὶΠὶ 
19 δηὰ γοῦγβ: ΚΑῚ ὉΓΘ 8ο που] αρθ γ6 ὑθθιι ὑμιδῦ ΓΘ βῃοι. ΤῊΘ ΘΠ ΌΓΟΙοΒ οὗ Αβίδ βε]αίο 

08. Αααυΐΐα διὰ Ῥυ βοΐ [Ῥγιβοα, Πρίςχα] βαϊ αὐδὴ γοὰ ταῦθ ἴῃ (86. Ιμογὰ, τὶ (δ 
20 οδιυτοῖ [οοηρτγορδίίοι, ἐχχλησίᾳ} ὑμαῦ 18 1 Ὁ1.6}} ἈΟΌΒΘ. ΑΙΙ λ6 Ὀγοίμσγθῃ τοὶ γου 
2ὶ ατοοὺ γ οὔθ διηούδος πὶ ἃ ΒΟΙΥ ΚιβΒβ. Τμθ βα]ἰδίΐοη οὗ τ Ῥϑὰϊ πι Π 
22 οσὴ δοᾶὰ. [1 ΔΠΥ͂ τηδῃ ἰογθ ποὺ (δὰ 1μοτὰ 968ὰ8 ΟἸ ισὶβί [οηἱὶ. “6808 ΟἿ σ 80], ἰοὺ δἷπὶ 
28 6 Απεδίδοῃδ, Νίατδηδίμβαε. ΤῈθ Οὗ οὖν μοτὰ “Ψ68δὺ8 Ομ σ δ θ δὲ πιὰ γοι. 
24 ΜΥ Ἰογνο δε ΒΤ γοῦ 8]] ἴῃ ΟἸτῖϑῦ 6 βυβ. Αππϑῃ [οην. ΑἸηθῃ].}} 
4 Το τοὺ ἐρῥεἶδ ὑο {π6 Οοτὶμἐμΐδη8 τῶϑ Ὑυἰ θη ὕγοπι ῬΒΠΡΡὶ ὈΥ βίορβδηδβ, δηὰ Ἐοχίππδίυβ, 

δηὰ Αοβαίουδ, δηὰ Τἰποί μοῦ. [οηι. ἐλ τολοίς διδεογίρίίον. }}3 

1 7ὸόν. 2.-. Το 26. 28 σαββάτων, Ὀσυὲ ἰὲ ἴδ (60 Ὁ] αἰἰοοίϑὰ, πὰ τῶ 
αββάτον Δὲ ὈὕὈδοη δαορίοα ὉΥ γε 

βου εν οἵ Α. Β. 6. ἢ. Ε΄. Ρ.6.1., βίπαϊς., [η6 14]. δηὰ ΗΕ 
ο 

χυὶ. 2; ἴλπικο χχὶν. ]. ὁ δίῃκυϊαγ σ 

βρροῦὶ ΟΥ̓Κ. 1... ΔΗ͂ ουταίτοῦ, ἴΠο αοἵδι. Δηὰ Οορῖ. ν9 

την δὲ γαβρόνος ἀογῖνοα πλρὴς ΜδιΝ. χχυ 1: σὰ 
Ὁ ἴδ δ. ἃ ΤΝρολδεπ ον, ο 

γοζοίοιβ, ΟἾΓΥΒ. δοὰ ἐδθ ἘΦ ΡΥΩΝ ἐαρρετ Καὶς Τδο Ῥίπταὶ δὲ 1 
μ8, Ἐποοάϊ. δηὰ Βοηδδο.--Ὁ. Ῥ. 

8 σογ. 1.-- ον τ δδοοῃᾷ γὰρ, ἔ.6 Ζεο. δ δέ, αὶ νι ἰπέογίοσς ουάδηοθ ἴῃ {6 6 
».. 

ΕΥ̓ ἢ 
8 Ψογ, 1.--- ΤὩὸ 2260. 84 τι τρίτην Ὀπιὶ ἴῃ ὀρροδιου ἴο ἴδο Ὀοδὶ ΜΒ3., δηὰ ἀογίγοῦ ἤσοσι ον. τἱ. 8. 

δοὰ ὐῶογὰ ανοῦ ἐπιτρέψη αἴϊος Α Ο. 1.) Βίηαίς., ΤΙς. [ρεγηκίεξεντε), Οἶδτγα., 
Ῥ. α. Κ. εἰ αἱ., 85 ΑἸ(οτὰ συχροοῖδ Ὀδοδυθ9 “ {6 ἴοτοο οἵ ἴμο δογίϑί ψγὰ8 ποῖ Ῥασοϑὶ 

Ζαολαι., ΤΚΆΡΜΗΣ 
ΤΉΡΟΡΗΤΙ Ὲ μρτὰ πο ῥγοδσθηϊ [ἰδ ρίτνεη ἴῃ ἢ 

Υ 
[- γον. 12.--Βοίογο πολλὰ, ἐμὸ πογὰβ δηλῶ ὑμῖν ὅτε δ΄ῖὸ ἰποοσιϑὰ Ὁγ Ὦ. Β. ΒΕ. Ὁ., Βιποιὶ. ΒθυεΣᾺ] 1δὲϊπι ΜΒ, ἰδο Ὑαὶς. 

Θοε.. δηά (9 [κφἱ. νεγί ἴϑγβ.-- -ὦ. . Υ.. 
ΦΎΕΙ. 1 --ὸ 226. 86 ὑμῶν ἰποῖοδά οὗ ὑμετερον, Ὀπὲ 

τ" ὑμῶν γὸ Ὠάγο Α. ΚΕ. 1... Βπδὶξ., αὶ ΒΟΥ οἵ ουγεΐῖγοῦ, Ν] 

ψ{Ὶ Β. Ο. ΚΕ. 1,., ΒΙπαῖτ., τπῆδα 
τγ8.. αἴσητι., διαῦτγοι., Ῥοϊας Ἷ; 

2ως. Ὧδε ΚΡΙσΕΥΛΕΝ δηὰ ἰὲ ἰδ το]! δβυκίαἰποά. Βτου Ζαοίην. ἴῃ 
οὔ ἴδ δυίδοσ οὗ Β. 
οτῖα ΒΡροασγε ΟἿ ἐδο δὺ 

α., 11, δἰ αἱ.---ΟὈ. ΡΟῪ. 

Α.Ὁ. Β.Ε.6., γαϊκ. ϑγτ. (Ῥ650 8.) 
Τ γον. 19..--- ΤῊ 

πρίσκα ἰδ 
Ουὐρί. δὰ 

τοίοστοα ὮὉΥῚ Τἰβολεμάον, ἘΈΝΟ, 
οἴϊι. το ἀϊσαν; διὰ ἐδ νά Τ 

ΒΕΡΕΕ ΤΩ ΟἿ ῬΓΕΡΟ ἀΟΤΒΗΕ ουϊάδῃσο; οοῖὰ οὐ. Ῥιῖϊ. Π. 2. 
ΟἾγγα. Τποοάξ. δὰ Βαπιλδο.; Ὀυἱ [οΓ ὑμέτερον Β. Ὁ. ἢ. Ε. 

ουτείγοι, Τποοάΐξ. δεκὰ Ἰλδιηδδο.) 1πδιθϑ οἵ αὐτοὶ [νἰ8 
Ὀυι [ἰ ἰα ποὶ " γ{6}} ἘΠ ΚΟΥ ΘΒ ΕνΑιο. πο μαι 

δὐορίοα ἢ. 
μὴ ψα ᾶδ 45. οἵ το Υαὶς. 0 Μ., Βιμαίι., 17, τὔ ραν οἵ 

ἐβοτιεγ οἵ αἷ! ἐμὸ πποίδὶ δπὰ συγχαΐνου (οχοερῖ οΒ9) ἰδ 
Ῥτοσι ἴδο Αεὰ Ἄοπι. χνί. 8; διὰ 2 Τίπ). ἰν. 19: δηὰ ἴδο οἶδον (πρίσκελλα), οπ υπγαγγίης δυίοσ εν ἰὴ Αοίδ χυϊὶ!. 2, 18, 26. 

1 δρρϑδγα [ὁ παγθ νΡδδδοοὰ ἰηἴο νοῦ) ΜΆ8Β. οἵ Ρδυ 5 Ερίθ[1966. ζαοσλπε. (1 τ[Π6 δαειῖοσ οὐ ε0}.8}, 
«σογἐὰλ δοὰ τοῖον 186 ἀπ πυζνο ἕοται, τί Α. 6, Ὁ. Β. ΒΕ. 6. Κ. Γ,., εἰ αἱ.-.-Ὁ. Ῥ-Ὺ. 

αΑὐονά, σὰν. 

8 ον. 19.- -Τῆο 22:0. 88 ἀσπάζονται, δὰ Ἰαολιναηη 88 δἰοριοὰ 1{, 8ὲ {τ ἰο ῬΓΟΡΔΌΪΥ δὼ διίίοσηρὶ ἴο οοττοοῖ 86 ἰοχῖ, 
ὁ 826 ἰῃ ἰἰ8 ἕβυοσ, Β. Β.. 6. ἴ., δὰ ὨυπλΟΓΟῸδ Ουγπῖνοα, Ὑϑυϑίο18 διά δίμοσγα; πὶ ἀρκαϊησί [ἐ 
δος δυὰ Τμοοά!.--Ο. Ρ. ὙΥ. } 

8 γον. 22.-- 9 Τδο. αἴθογ κύριο 

τε Ο. ἢ. Ε. Κι. ΒΙπαίς. δδά ἴδ 

ν δὐάο Ἵ Ἀγϑμμιθ μεθ ἐρόμα με: ἴπ ορροοί(ἰοη ἴο ἔδο οὶ ΜΗ͂Β. [Δ. Β. Ο. απ) Μ, διπβοῖ. 
{πε δ τυρὶ σὰ ἀρ ΐα Δοιῃ. (0018) συσ. (πιοδον. ΤΏοδο πογὰδ δγὸ ἰμδβογῖϑα ἐπ Ο. (δὰ μδηᾶ), Ὁ. Ε. Ῥ. 6. ΚΙ 

πϑδὶ Ὠδη4), [14]. ΚΤ ]κ.. 1δίον ὅγτ ΣᾺ δηὰ ἀγρωσοι γογϑίομα, διά βοιθ ἘΔίΠΟΣσΒ. βόοιῶθ οὗ ἴ680 ἀλεϊμάίως ΕΚ... ἢ 
γαϊε, ὀμε ΩΣ ΤΒΘΟΡΆΣ.) ἱπεοσε ἡμῶν ἴοτο --Ο Ρ. 7.1. 

. δηᾷ ζαολπ͵άηπ ἀδριη ΠΣ οὔ, διὰ [ΠΟΥ δἵο δυδιδίποὰ ὉΥ Ε τοδε ποῦν, [Α. Ὁ. Ὁ. Ἑ. Ε. 
σα. ΚΕ. δὴ δ ιζεῖς, μδηὰ), ΤΏΘΔΗΥ ουγοίγοα, 4 [Δ᾽] Αἰῦγει. ὮΥ οἵ ἴδοιο 
ἱποϊ αὐΐπα Α. 1. ὧ ουγαῖίγοα, ἴ9 
με ΒΕΠ0) 10 οσυγεῖνοι, αοίιι. Τοοάξ, εἀὰ ΟὨΪΥ Ἰησοῦ 

οτ. 24.- -Το Τύρα. παδ ἐμὴν αὐ ̓  ΠῚ 
τοτείουα ποῖ ὙΓ{ΠῸΟΓΒ, ἢ (δΔηὰ δε. 
ΔᾺ 

πὰ ἰδ ἐουπά ἰῃ Μ. διά {Π0 ψαϊ!ραῖο. 

ἃ. [)6 Υυὶ] Οὐρὶ, δυὰ ΞΒυτ. (ὐοι ὦ 
. Οορΐ. διὰ ὅ'γτ. δηἢ Ῥαΐὰ ἜΗΝ 

δον κυρίον.-Ο. Ρ. Ὑ7.]. 
τίδηι δα οὐ: [4. Ὁ. Ῥ. Ἐ.Κ.Ὶ,.. δϑίπαϊξ., τὲ ἐμ ΠΟΙ ΗΥ Οἵ σαγεῖναε, 
κε ἀδοϊ 641} οδῃο6)ὶ [ϊ, δὰ [Ἐ 15 Ῥγδοκοιϑα ὺγ Βιοονρβεϊά, Αὐὶ 

εαηϊεν]. 
[δαδοοτίρ(ίοη.--- Τὸ τοδὲ δηοίοπς δηὰ Ὀοσέ ΜΒΗ͂. (Α. Β. Ο. ΒΙπα! 1.) Βδτο δἰ ΡῚΥ ΠΟΡῚΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ ἅ; ἰο νλίοδ Ρ. 6. 
δχ ἐτελέσθη; Ὁ οὐδ ἐπληρώθη: δϑοηο ΜΒΑ͂. οἵ ἴΠο Υ]α. δἀὰ ἐπιπηϑά!αίοὶ Υ δῇδονγ Ὑ 

Το ΖΧεο. Βη8 πρὸς κορ. πρώτη ἃ 

ἰπδογὶ Ὁ τα αἴτος κύριοῦ. βοιηο (ἰποϊπάϊης Β. βίμεὶϊ. 

γὰ, Οὐπφδοαγε 

Νο ϑδαυδοτίρθου οἵ ΒΌΥ 
ἀπὸ φιλίππων διὰ γράφη . Φονρτουνάτον ε. 

ἀχαϊκοῦ κ. τιμοθέον, οη ἴΠ9 δυϊποτίἐν οὗ Κα. 1... 1 ουγαίγοδ, ὅγυ. (Ἰδοῦ), Ατδὺ. ἐν Ἦ δηὰ Ὁ δπιδδο.; 0.0 οἴδος ουγχεῖτοθ πατὸ 
ὁ δδί6, δυο τς ἐφεσοῦ ἴον φίλ; δοὰ 

986) Εἴευπι. μαγο ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων, ἴο ν.Ὠίοι Ὁ 
δέρρα, ωἱ ἀϊπεγιε “2 υὐδάείων πὸ; ὉεΥΓνς 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεββ. 1-4. [““1Ἐ6 σοποϊυδίου οὗὨ (μὲ5 Εἰ ίδβι19, 
88 οὔ ἰμδί ἰο {6 Ἐοπιθ 8, ἘΡΠοβίδῃβ, Οο]οββίθῃβ, 
διὰ 2 Τιποίδγ, 8 ἰδίκθη ἃρ τὶϊὰ τηδίΐογθ ΤΟ σΘ 
ΟΥ 1688 ῬΟΓΒΟΏΔ] διὰ βοουϊαυ. ΟΥ̓́ ἐμοδο ἴῃ ταὶ 
ἶδ ἐμο οοἰ]ϑοίϊου διβοηρβὶ {86 ἀϑμι1]6 δ ατ 98 ἔοσ 
[86 ῬΟΟΤΟΥ ΟΥἰδίλδηβ ἰὼ 7 υὰθΆ. Εσομι πβδίθΥοΣ 
οθ.80, ὑμ6 γ0 γγλ8 δὶ {πῖ5 ρουϊοὰ τουοῖ ῬοΟΥΟΤΙΥ ἴῃ 
Ῥαϊοδίϊπο, σοιραυθὰ τὶ (9 οΟὐμὲσ -Θδβίθσῃ 
ῬΓΟΥΪΠ668 οὗ (6 Βοιδῃὴ Ετωρίγο. - 19 οὨΐοῦ δ]- 
Ἰυδῖοπβ οοπίδἰηθα ἴῃ (Π9 δροδίο]ἶοδὶ Ερίδι165, ἰὸ 
ἔμ)6 ἀυϊΐοβ οὔ [π9 νἱοὴ ἰοτδγὰβ [ἢ 6 ῬΟΟΥ, δ 8080 
Ὑπό τὸ ὅπὰ ἰη οΘοπηοοίΐοη τὸῖΐ ἐμ οοπ τὶ Βυ(ΐ ο 
᾿νοσϑ τιϑηϊϊοποὰ. Απά ἴῃ πο Ερίδι}9 οἵ 85:. διρδϑ 
δὰ ἰμδὶ ἰο ἐβο Ηοῦτον, ὈοΐΒ δἀάγοπβοά, ἱξ ποὶ 
ἰο Φυάορϑδ, δὲ 1ϑϑϑὶ ἰο Φοπνὶδὰ σοτηπγυπὶςοα. Απά 

δ, [ὴ6 δδιο, οὐχ ἰης ὭΣ 
ἀπὸ ἐφεσὸν, ΒοΙγ6 Οἴπογα δά! προς τῆς ἁσίας δηὰ ΟἶοΓΒ δι ρα. Πρ ἐηῖ8 Ὁ Γ γα κοι 

. (24 μβαπαὰ) δῃά {πὸ ὅ'υυ. (Ῥοδοῖν.) δά 
ἐρεῖς αροείοίὶ ὑπ οίδενε 

ἀΉκΡΩ) διὰ Οπγγπ. (οοπι.} Βανο γράφῃ 
ἃ ἴον σὐγείνοῦ, βῖεν. Τποοάϊξ. (ροῦν 

ἘΝ Μακοδονίας. Τὰ ἕΡΕΡων: «Κ- 
δονίρία εὯδ6 ἐξ Αεΐα.--Ο. Ρ. ἡ.) 

αὶ ἢ (πἷ8 ἀστοοδ {86 εἀὐρμρ. δίγϑβϑ8 δὶ ἃ ἱπ {8 8- 
Ῥοἷβ οἢ ἐδ ἀπίγ οὗ δἷπιθ- γί της. Ἧ͵Ἐ|)6 Ἰθδυπι 8180, 
ἴτοια ὑπὸ δοοουπὲὶ οὗ (860 165 βίσυ σαί ἴον 1δἀε- 
Ῥϑμάθῃοθ ἷπ 9 βορμαβ, μον ἀθοΡῚῪ ἐμ ζοε]ϊπᾷ8 
οὗ ἐμ ῬΟῸΣ γγογο δηλὶ ἰογοὰ ΛΕΒΊΆΕΙ, 186 τίει ἰῃ 
ΣΆ ΒΑ] ΟΣ, 80 88 [0 αἷγο ἰο (89 ἰπ οβέϊμο ζδοῖϊ0}8 
οὗ (Βεύ ἰἶπιθ βοιοί ἷηρ οὗἨ ἰδ ΘΒδσδοίες οἵ 8 
8Βοοἷ8] ψγδῦ. ΤῊ8 τῶβ, ἰπ ρμδᾶτί, οσοδδϊοηϑὰ ὉΥ 
(89 φγϑαὶορ ἀϑπδὶἐυ οὗἨ ρορυϊαιΐοη ἴπ Ῥαϊεδιϊδο, 
δοταραγοὰ πῖΐῃ {μ6 {μΊΠΙΥ͂ ἱπηδ οἱ θὰ ἰσδοίδ οὗ 
ἄτοθοθ διὰ Αδία Μίπονυ; ἴῃ ρατὶ ὮΥ {86 δίΓοη Ἶ 
ταλτκοα ἀϊρεϊποίΐοιυ οὗ το δὰ βοοσ, νγβίοα Βδὰ 
Ῥοθῃ δδυδοὰ ἄονῃ ἰο {86 7900} ἔγοιη {8:6 ΘΙ ΙΓ 
Ῥοτῖοάβ οὗ ἐβοῖν μἰδίοσυ, ὙΒΌΓΘ γὁὸ ΔΥῸ ζατα Δ 
ψἱ 10 ἔγοιλ ἐδ ἀοηυποὶδιϊοπα οὗ δδΐϊδῆ, 7 εγὲ- 
τοΐδὰ δὰ Νοβοιιΐϊδηῃ. Το Ομ τ οἰΐδηα, Ὀοαὶ 68, 
ὝΟΤΘ, 85 8 ζΟΠΘΡΒΙ ΤΌΪΟ, ἔγοσῃ (6 ῬΟΟΓΟΥ οἷδδϑὲδ 
(948. 1ἰ. δ), μὰ τουϊά 86 βυδ᾽θοί ἰο Ῥοσβϑοιέξοιδ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 8δὅ 

δηὰ αἰ ΟΌΪ 168, οὐ δοσοουπί οὗὁἨ ἐμποὶγ τοίου 
(Βοῦ. χ. 24). σοι 186 πιοπίϊοη οὗ ἰδ 6 ῬΟΟΥ 88 
8 ἀἰδιϊποὶ οἾ685 ἰὼ ὑπ 6 ΟΠ γιϑιΐδη σμυγοῖίι., ἴῃ Ααἰϑ 
ἶχ, 86, διὰ ἱπ (9 ραβδβδρεβ γοϊαϊίηρ ἰσ ἴῃ 9 60ῃ- 
ἐσ δυϊΐοη πον ἱπ αιυρβίϊου, ἰὺ πουἹ]ὰ βϑροὰ ἱμδὺ 
(ππ0 σοΟττ ΠΥ οὗὁὨ ῬΤΟΡΟΥΓΙΥ δὶ “Ψογυβδ] 6 τουδὶ 
δῦο οἰὐπον ἀφοϊὶποα οὐ ζαϊϊοὰ οὗὨ 118 οὈ͵οοί; δπά 
ΤΌΔΥ Βδγο ουὐϑη οοπἰτὶ δ εὰ ἴο οοσδϑίοη ἐδ 6 στοδί 
ῬΟΥΘΣΥ. ὙΜΠ6} γ͵ὸ ἰδυβ δηὰ ῬγΟΥΔΙ πα ἴῃ ἰδ 9 
Ῥογϊοὰ οὗ ὑνοῃίῦ ΟΥ (διγ Υ γΟΔΥΒ δἷϊοεν 1195 ἔτει 
Ἰηδηϊΐοη. 580 Ῥγδβϑείῃρ γ͵αϑ ἴῃ6 ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ αἱ [86 
ἔπαθ μοι 85ι. Ῥδὺ] τοι Ῥασίϑα ἔγοπι {86 σα σοἷι 
οὗ ΦΖονγυβδοο, ὑπαὶ δὴ ΟΧΡΥΟΔ8 δι ρυ]α ἰοἢ ΜῊ ΔΒ 
τοδᾶὰθ ἴῃ Θ᾽ Δ) οὗἨὨ ἰ{δὲβ ὙΟΥῪ Ῥοὶπὶ (64]. 11. 10). 
Ὁ ΤΟΙΒΘΙΌΟΣ (ἢ Ῥοοτ,᾽ 28 86 056 ᾿ἰπὶς ὈΥ͂ 
ΜΟΙ ἰδ 9 Αροδί]ο οὗὁ ἐμ ὸ ἀἰδη 1168 τῊἃ 8 8.1}} Ὀουπά 
ἰο ἐμὸ οδυτγοῖιθδ οὗ 7πᾶρθ8Δ. Τμΐβ ῥ]οάχο να8 
ἴγθῃ, γοῦν, Ὀδίοσγο δἷβ βθοοῃα ἸΟυΓΏΘΥ. 
ὁ 1ὲ γδϑ ποὺ {111 ἷ5 ἰϊγὰ δηὰ 1δδὲ οι τον (δαί 

ἐπ ῬΓΘΡΟΥΔΙΪΟἢΒ ΓΘ τηβὰθ ζόγν ὑπ6 στοδί οοηΐτὶ- 
δυϊΐοη οὗἁὨ το ΒΘ ποῦ Βρϑδ 8. ΕἼΟτα {818 Ρ88- 
Βδο, οορδγιηθὰ ἰμάϊγθοιν ὈΥ 64]. ἰἱ. 10: γτἱ. 10, 
ἵξ νοαυ]ὰ, ΔρῬόδῦ ἰμδὶ δ δὰ ὅτγοὶ κίνυϑθῃη ογάθυθ 
ἴον ἐπ οο]]θοίλοαη ἴῃὰ (μ86 ομυγοθοδ οὗ Θα]διΐδ. 
Εγοτα 2 ον. Υἱῖ!, 10; ἰχ. 2, ἰξ 8150 δρρϑδγβ {δπαὶ, 
(Π)6 ογάδσβ 60 σίνοι ἰοὸ ἰμ6 Οοτὶπιρίδιβ πδὰ 
θαθ γοοοϊνοα ὮΥ͂ (ἤθη ἃ γ6δὺ ὈΘΙΌΓΟ (86 ἰΐτηθ οὗ 
(80 ϑοοοηὰ ΕΡ᾿8:10, δῃιὰ {βοΥ ΌΓΘ ΒΟ 6 ΠΟ ἢ 8 
Ὀοίοτο 1818 ΕΡ13110.᾽ ΗΤΑΝΙΕΥ]. 
ΜΟῚ οομοοθσεΐῃξ ἔδο οοἸϊϑοϊίος ἔοσ τ86 

βαΐτιῖα,--- ΤΠ686 ΟΓΒ ΤΩΔῪ οἰἴδον ὍὈ60 δοπποοίοά 
ὙΠ ἰποδὸ ἱτητηθϊδίοὶν [0] οί, 80 88 ἴὸ 0 
χεομδοσο, “15 1 χδυὸ ὁσάοσ δοῃοοσηΐηρ {πα 60]- 
Ἰοοιίοι,᾽ εἶς. (σομρ. χὶΐ. 1; Ὑἱῖϊ. 1; 2 Οοτ. 'χ. 
1; ΟΥ ὯΘ ἰδθῃ δοβοϊυϊοῖγ, 88 ἰῃ γον, 12, δπὰ 
Υἱ. 1. [μπὲ περὶ δὲ, ποῖο οοποεγπίησ, ταὶ οΥ 
ΒΕΣΎΘΒ ἰο ἰηἰτοάθποοθ ἰδ 6 παν βΒυ Ὁ͵]6οἵ {πΠΔῸ ἰο ἤοτπι 
ΔΏΥ Θοπίσυσί ὁ 81] ραγὺ οὗἩ ἐπ βοῃίϑθῃοο.᾽"" ΑἹἱ,- 
ΤοΕΡ. “Οὔδοτυο ἐδ ὈοδαὶΥ οΥ̓͂ (πὸ οοπποοίΐοη 
ὙΠ τδδὶ πδ8 σοῃθ Ὀθίογθο. ΤῈ9 Αροβίΐθ μδὰ 
ἦπδι Ὅδοῖ Ῥγοδοβίηρ οομδοϊδίΐοι ἰο ἐΐ6 ὕαὶ 8 [Ὁ], 
ἔγοτα ἰμ6 σογίδί νυ οἵ δ ρ]ογίουβ γοβανχοσίϊου οὗ 
(δο. Ὀοᾶγ; δὰ ἰπ δοοογάδποο ψὶϊὰ Οσ [ογὰ 8 
ἀροϊδυδιῖοπβ ΘΟ ΟΟΓΠΪΗΡ ὙΟΓΚΒ ΟΥ̓ ἸΏΘΡΟΥ (Μαίιί. 
Χχυ. 84-46) Βο μὰ ἰδκθὴ οοσδεδίοη ἔγοια ἰμδὶ 
ἀοοιγῖηο ἰο Θθῃΐοτοθ ἐπο ἀυίγ οὗ ἰαθοτίπῃρ βἰθά- 
ἔΆΒΕΥ ἴα (6 1 οτὰ ἴῃ ἀοϑάβ οὗ ῬἱοιΥ διὰ οδασὶγ, 
ἶπ ΟΥΟΓ ἴἰο ἃ Ὀϊεβδοά ἰτηπογία] γ. Ηδθ ΠΟΥ δ8}- 
Ρ᾽1οα δαὶ Ομγϊβιύδη ἀοοίτῖπο δὰ ἀυ γ ἰοὸ 8 ρμδὺ- 
ἐστ Υ πΟΥΚ, ἴῃ ὙΠΟ 6. ΒἾτη60} τπχαβ ἔθη 6ῃ- 
ξεροῖ, δπὰ ἰὴ Ὑμΐομβ Β6 ἀοδίγοά ἰὸ θῆρδαρο {ἢ6 
Οοεϊπιπἶθηο.᾽ ΟΒΡΒΉΟΒΤΗ]. Τὸ ΘὨ ἾΧ6 ὕΌΤΤΩ 
οὗ πὸ ᾿πιγοἀποιΐοῃ, 85 Ὑ|}} 88 ἐδο δυϊΐο6 Ὀδίοτϑ 
λογίας, ἐλε οοἰϊεοίίοπ, ἰπιἀἸοαΐθ8 ἐπ δὶ μ6 δὰ βροϊεθῃ 
Ὀοΐογο ἴῃ τεβασὰ ἰὸ (89 τοϑδίίοσ, δὰ ἐμὸ Οογίη- 
͵255 μδᾶ, ΡΟΣ δ ρ5, ἱπαυϊτοὰ πον ἐ 6 7 πΟΤΘ ἴο 
ΘΑΣΤΎ ἴἰ ἰογνατὰ. ΤῈ ποτγὰ λογία 0 ἩὮΘΤΟ 6890 
ΘΟΟΌΓΒ.: τ Βονὶρίυσχο, [ “δηλ βδοϑῖϑ 0 μα ῦθ ὈΘΘῺ 
Ἡδς]]ΘὩ 8.108] δηὰ ἰάϊοίοαὶ, ἱΐ Ὀοΐηρ σαγοὶγ Τουπὰ 
ἴπ ἐμ οἰἶβδββίοδὶ πυσίνοτβ." ΒΙΊΟΟΜΡΙΕΙ0] Τ86 
ἀσεῖστι οὗ {86 60]]θοίΐ οι ἰβ ἱπαϊοαίοά ὮΥ ἐδθ Ργθ- 

ἱοπ εἰς. Τδο ϑβαϊπὶβ τοτὸ ἴπ6 Ροοῦ ΟἸγὶβ- 
5:8 ἴπ 6 ΓΌΒΔ] 6: (τον. 8; Βοηι. χυ. 26; σΟΡ. 
Αοἰδ χχὶνυ. 17). Τδο χοῖβονῦ οδυγοῖ Βα ὈθΘῃ 
το ρουουῖθμοϑα ἴῃ Ῥϑτὶ ΌὉγ (80 σου πη γ οὗ σοοὰδ 
[Βεαὶ ἰοοῖὶς Ρῖδθο δοοὴ δἱἵος Ῥεοῃίοοοβί, δῃὰ ἷῃ ρασὶ 
ΒΥ Ροσβοσυ τ] 0}8, δὰ ῬΟΥΠΔΡΒ 8180 “ ὉΥ οοπίχϊθυ- 
ἰἰοτ5 1701. 86 τη ΐ βδίοι ποτ ῖς διμοπς ὑπο ἀϊδροτβοά᾽ 
{Ἐ Ἐ 6}; δηὰ ἐδὸ ϑυργροτὶ οὗ ᾿ύ γγῶβ δὴ δοὶ οἵ 

141 ͵ἱοίγυ, οδ]ουϊα θα 4180 ἰο Ῥσχοτϊηοὶθ ἃ Ὀτοι ΒΟΥῚΥ 
οἷοι Ὀοίτϑοι ἰδ 6 ον θ δὰ ἀομίδῖο ΟἸ τἾδι18}. 

ΤῊ βυρροβί(ΐοη ἰμαὶ Ῥϑὺ] νυ δηθὰ ἴο αὐυἱοὺ {π9 
ΘΡΡοβὶιΐοῃ οὗἨὨ ἰδ Φον 185}. ΟἿ ΥΙβιδη8, ψῦο πδὰ 
Ὀδοη δρουδοα δραϊηϑί εἶπ, ὈῪ {Π18 ψοΥΚ οὗ ἸοΥθ 
(Ο8ι}..}, 18. ἰο Ὀ6 γοὐοοίθα 88 δοῃίγασυ ἰὸ {πδὲ 
δἰ] ἰοὐίγ οὐὗἨἁ ΡυΓΡΟΒΘ τϑῃϊζοδί πη (8 ΕῬ 5116.--- 
Ἀ81 ξανθὸ οστᾶοσ ἴο ἴ8 ὁ ΟΒΌΣΟΒΘΕΒ οὗ ΘαἸδῖία, 
--Τ δ ΤΟΥ͂Θ νγ8 ἰβϑυοὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἀυγίης [18 
τοβίάθποθ διηοπα (ἢ Δ] ἰδ ῃ8 {λοι χΧΥΪ. 28); 
ΟΥ̓ ΪΕ ΤΏΔΥ δᾶγνα οηδηδίεα ἴσχοι Ὠἷτῃ αἱ ΕΡΒ 6Β.8. 
Νοιδίηρ οὗ (0 βοτί δρῬϑδυβ ἰὴ (80 ΕἸ ίβι]6 ἴθ 

86 δ] αἰΐδη8:; [Π9 ΔἸ] υϑΐοη ἰο ἐξ ἴΠογὸ (11. 10) Ὀ6- 
ἧπξ ΟὨἿΥ ἱποϊἀθηί}}]. Τὴ τοθηιἴοη Βότὸ οὗ {πῖ8 
ογάοσ, {ΠΟΓΘΌΥ ἰηαϊοδέίηρ Ὑδὶ ἰΠ 6 Οδα] δ ἰδ ῃ 8 
ὝΘΓΘ ἀοΐηρ;, Ἧ88 ΒΙΠΡῚΥ͂ [ὉΣ (ἢ 6 ΡυΤΡρΟΒΘ οὗ βἰξηυ- 
Ἰδιΐπῷ ὁ80 ομΤΟΙ ὉΥ̓͂ 186 ΘΙΧΒΘΙΏΡΪ6 ΟΥὗἨ ἈΠΟΙΠΘΓ. 
ΑΒ8 Βϑῃρθὶ γϑιδυγίβ, “Ἰὸ [89 ΟΥ̓ ἢ 88 δ6 Ῥτο- 
ῬΟΒ6Β (ἢ) 9 ΘΧΔΙΏΡ}]6 οὗ (1:6 δ] μη; ἴο ἰῃ9 Μ8- 
οοἀομἶβη8, ἐδ Θσχϑῦρ]οὸ οὗὨ {ἰμ6 ΟοΥπί ὲϑηβ; [ο 
(86 Ἐοιηδηβ ἰπδὲ οὗ ἰμὸ ΟοΥ ἐπ 88 πὰ Μδοοᾶο- 
ὨΪΔΏΒ (2 Οον. ἰχ. 2; οι. χυ. 26). Ογραὶ ἴβ (89 
ῬονΘΡ οὗὁἨ οχδη 6." -- ΘΥΘῺ 80 ἅο Υγ86 8]8δὁ --- 
ποιήσατε---Τ 0 δοσΐδί ΠΟΓῸ ἱπηραῦῖβ ὈΓΖΌΠΟΥ (0 
μ6 οχμοτίαιοη. Τὸ {πίηρ ἰδ ἰο 6 ἀοπθ δὲ 
Οὔσο; ““δὲδ ἀαΐ, φμὶ εἷ(ο ἀαἰ,᾽ ισλο σίνος σωοχίψ, 
ψίυε8 (ιοΐο6.---Νοχὶ σοτηθδ ὑπ Βροοΐδο ἀἰγθοί  οἢ ἂ5 
ἰο πδὺ ὑπὸ ΨΈΓΟ ἰο ἀο.--" ) }ο;; ἴ86 δσαϊ 
(δ) οὗ ἴδ νυυϑοϑοὶς--κατὰ μίαν σαββάτου, 
ἰΦ. “ροπ οὔθ οὗ ἰπε βαῦθδι ἢ." σάββατον, 8 
ἀοοΐρπδίίου ἔον (86 τψυϑοῖὶς, ὁοσυΣγίηρ αἷβὸ πὰ ΓΘ 
ΧΥΪ, 12, μία, οπε, 18 ἴὉΥ πρώτη, ἤἥτεί; ἃ ἩΘὈγαΐβτη, 
ΓΦ ἽΝ (υϊεμιΐοοί οα Μαιί. χχυῖὶ, 1). 

“815 ρβδδβαρθ ἰβ ἱπιροτίϑηϊ 88 ἰδε ἤἄχϑί ἴῃ πν ἈΪΘΒ 
ὑδοσο οοσῦτζα ἃ οἶδ. ὕσϑοο οὗ ἃ ἀϊδυϊπούΐοιι ρΡαὺ ΡΟΣ 
[86 τοῦ ἅδν οὗἁ [Π6 τνϑϑῖὶζ, 85 ΟἿΣ [ΟΣ  Β ΣΟΘΌΤΣΥΘΟ- 
οι ἄδγ. Ὑοὺ νὸ οαπηοῦ βπᾶ ὮΘγΟ ΒῺΥ βρθϑοΐδὶ οὉ- 
ΒΟΙΥΘΏΟΘ Οὗ [86 δ Υ, 88 Οβίδιιοσ ἀοθβ, ἡ ΝΕΑΝΌΒΕ. 
ΤΩΔΒΙΛΌΟΘΝ 88 6 ΒΕΥΒ Ὠούδὶπρ οὗ Ἰαγίηρ ὈΥ ἴῃ [86 
ολωγοὴὶ αδοοηηδίψ, ἰῦ ἄοοβ ποὺ ζό ον ἔσουα τ δῦ ἰδ 
ὮΟΣΘ 8βδϊα, ὑμδὺ ὑβο ΘΒ ΌγΟ 68 ΘΟμνθηθα οἱ ὑμαὺ ἀδΥ. 
Βυὺ 086 Ῥδβδθαρὸ οδυύδ ΠΥ ἱτα}]168 ὑμαὺ ὑμ5 ἅδγ οὗ 
080 γοδυστϑούίοιῃ οὗ οἷσ ογὰ νὰ ἔθου ὑμ6 ΟἸ τί β δηβ 
8 ΒΟΙΥ ἄδγ, ουαὖὐ οὗ ψ ὨΪΟΝ 411 ΟΒΘΣ ΟὈΒΟσνδΠοθΒ οὗ 
186 βοχύ δύνα Υ ἀθνυοϊορϑᾶ ὑβϑιάβοῖνθθ. [ΟοσῃΡ. 
ὅ:ο. χχ. 10,26. Αοἷϑβ χχ. 7: Βον. 1. 10.]---1Ἰοῖ θα 
οὔθ οὗ γοῦ δ ὑὉρΡ Ὁν ἀέτηιβοιξ - καρ’ ἑαυτῷ, Οἔ 
οηλδ (ΟΟΙΩΡ. πρὸς ἑαυτὸν ΚΟ χχῖν, 12) ; ΠΙΚΘ [6 
ἙἘΤΟΘΙΟΝ οΥε δοὶ (ΒΟΒ, 7262. πᾶσ παρά), οΥ ὅπ 66 Χ- 
τδηι δοὲ δίοἢ, δοϊδί (818 Ταῦ ΟΣ Β νουβίοῃ ρῖνοβ 10). 
ΤῊῺΘ ΡΏΣΑΒΟ [8 ὑμοσοΐοσο οομοϊτιδίνο δρϑίηδὺ ὑμ6 
Ῥτουδὶπρ ορὶ πίοι ὑμαῦ ὑδ6 οΟἸ]θούϊοη τσᾶϑ ὕδικϑα 
ὮΡ ἰῃ ὑπο οδυτοι. [Ὁ νγᾶϑ δὴ ἱῃπαϊν πὶ] δηὰ ὑσὶ ναῦθ 
αἰδαὶν. ““ΤῊΪΒ ἰβ οοπβιτησᾶ ὮὈΥ ὅδ 6 ὀχ μβοχύα οι ἰῃ 8}- 
Ἰυκίου ὕο ὅδι6 βδιηθ βι ] θοῦ, ἴῃ 2 Οοσ. ἰσ. 7, " ΕΘΙΥ 
ἸΩΔΏ, Βοσογΐῃρ, 88 ᾿0 ρυτσροβοί ἱπ δἷ8 Βοαυί, βὸ 
Ιεὲ ἷπι σίνο; ποῖ γτυάρίη ρον, ΟΥ οὗ προθββίν ; 
ἴον αοἂ Ἰονοϑί α ςμβοοσδαὶ αίτον." ἢ ΒΤΑΧΝΙΕΥΊ]. 
«--᾿σϑδοδυσίη β ΤΙ --- Εσοτα ἰπὸ ἔδοί ἱμπαὶ βοϊηθ- 

Φ[Η Βονονυοῦ, οὐ͵οςίδ ἰο ἐδπΐδ, “ ἐμαὶ 1Π9 πῆιοΐθ οΧ- 
τοαδίοῃ ἰ5 ἐἢπα οὔδβοῦτο δὰ ΔῊ ΚΜγα. 1,οἴ ΘΥΕΓΥ ΟὯ9 δὲ 

6 Ῥῖδοο, ἐγοδδγ δ ὉΡ Ἡδδὶ ..6 65 ἴο κίνο.᾽ Τῃθ ἩΟΣὰθ 
ΤΩΘΘΏ ἕο αν ὃν δὲ 6 ἀϊγϑοϊίου ἐπ οι πἰῃρ το16 ἀοἢ- 
πἰΐο ἔῃ Δη {δὲ λέῃ, ρίαοε ὃν ἂΐ ᾿ ἕ. 6. 1908 πὰ ἴδ κὸ ἴο Ἠΐπῃ- 
ϑεἰ πδδὲ Βο 6 Θ ΠΝ ἴοὸ κίνο. δὶ δ τδδ ἴο ὁ νἱτ ἰξ, ΟΣ 
ὙΠογ6 μ0 Ἦν ἰο ἀθροοί! {ἰ 15 ποὶ δβαϊὰ. ΤῺθ ποξγὰ θησαυ- 
ρίζων τοῦδ ρῬευιξίέηρ τηΐο ἴλε ἐγεαξωσν, οὐ λοαταϊΐπρ υ», Διὰ ἰδ 

τίσ οΕΥ οοπδίεϊδηϊ Ὑἱ ἢ [6 δόδυτ ΡΕΪο παῖ (Ὧθ9 ΡὈΪΔο0 οἴ 
δεροσίέ Δ ΒΟ Πομ ΟΣ, Δη ποΐ ΘΥΟΤῪ ΤΠ 6 Ποιδ0."» 
ΤῊ 16. ΝΘ] ἀγευοὰ ἴῃ ΘΒ ΔΙΥ οὗ ἴ6 ΡΌΝΙς βοϊοπη οὔδοῦν» 
89 οὗ {πθ [ογὰ δ ἀδγ: υΐϊ ΜἨΘ Οδῃ ΠΟ ΠῚΟΥΘ ΟἸΔΩρῸ [89 
τηθϑοΐπα οὗ παρ᾽ ἑαυτῷ ἰδ τἮΘ Οδἢ [ἢ ΡΘΓΔΙΪΕΪ ῬὮΓΒδο5 ἰὴ 
1:6 οἴδονῦ ἰδαηρῦλροθβ. ΤΠΟΥ͂ ἃύὸ ἴδο ἰαϊοχηδίίο ΘΧΡΓΟυΘΙ ΘΒ 
ἴον αἵ Βοια, δῃἃὰ ὨΒομ δεν τοηπΐρο ἔμαὶ 'ψνὸ δοιὰ 80 ἔῃ" 
ογργοῖ. ΤΉ ἰΒ 1π9 τοπάογίος ἩὮΪΟΝ ὄν ἐδ διιοίοπδ 
Ἀγτίδο υοσοίου αἷγνοϑ {{]. 
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ἐδίης ναϑ ἰαϊὰ δοὶἀθ ΘΥΟσῪ δυπάδγ, ἔμβοσοὸ πουϊὰ 
δία ΓΔΙῚΥ σΓοβυ 88 δοσιπηυ]δίξου, ϑησαυρός, ΘΠ 66 
ϊο ρατί. ϑησαυρίζων, [τοπάοτγοά ἴπ (Β6 Εἰ Υ͂. 
“ἴῃ 8ῖ0γ0.᾽.--- σϑδῖονοσ Β6 885 ὍΦΘ; ὑσγοδ- 
ροτιοᾶ ἰῃ,--ὃ, τε ἀν εὐωδῶται; [ὃ, τε ἰδ ἴον 
καϑ' ὃ, ΟΥὙ καϑῶς, ἀοεογαϊπ, αΔ, οἱ, ὅὥι γειροοί 
ἰο υδαίενον. ΤῺ6 δαάϊιίοη οὗὐ ἄν εκἶτοθ ἰΐ ἃ 
ΚϑΌοτΑΙ δὰ ρμοϊθηί) ομασγδοίοσ ; εὐωδεῖσϑαι, Ἰἰϊ. 
[0 ἢ9 δοὲ ἔογιναγὰ οἢ 8 ἠουτηογ᾽); θηοο, "“πλδὶ 
δ δ.8 κοϊηοὰ ὈΥ (6 δϑσοθ88 ΟΥ̓ Ὀυϑίποεδ.᾽ Τὶ 
5 τορδτὰβ 88 8 ἀευίπα διοεδίησ, τ αἴο 6 που]ὰ 
βαν σϑρἀουπὰ ἰο ἰμο Ὀοποῖῦιϊ οἵ ἰμοὶῦ Ὡοοὰγ 
Ὀτοίμτθη [88 ΠΙΔΥ ὍΘ Δ00ὴ ἔγοιαη ἰδ9 080 οὗ ἐδ 
Ῥϑβεῖνο τρί γίμᾳ (δ 9 τοοορίΐοι οὗ δοῖῶο δορά ἔγομι 
8 δοῦγοθ ἴοο ΟὈΥουΒ ἰ0 Γοαυΐγο πχθῃίΐοη}. Ἔδ9 
οὐὐθοῖ οὗὨ ἐπὶ ατδᾶὰυδ)] δοουπιυϊδίΐοη 88, 85 δ 
84γ8,---ἰ οτᾶοε ἴμαὶ ΓΒΘΣΘ Δ Ὺ ὈΦ το καῖ - 
φιΐῃκα ΘΩ Σ ΟΟΣΩΟ.--- {μ16 ὈΓΟΙ ΤΙ ΠΑΥΥ 
ποτῖκ, (86 γγ 8010 Ὀσδί 668 οὗ οοἸ]οοίξουΒ πουϊὰ Ὀ6 
Ἰἰκμίθηθά, ἐν 6 νοϊαπίδγίηοβα οὔ (19 φοπίγὶ Ρῃ ἶσα 
ὈῈ ρτγοδογυϑ, ἃ σγοδίου διδουδί ρογθδρο οο᾿]ϑοϊοὰ, 
8δ5βὰ ἰἰπιο ζαϊμοά, [780 ογάος οὗ (μοὸ ἀτϑοῖκ που]ὰ 

ἑηάϊσαίθ δῇ ϑιρδδὶβ ποὶ οὐδοσυοὰ ἰὼ ἐβὸ δπ- 
εἰϊοὶ ἰχδηβὶδιΐοα, “ἷπ ογάϑε. ἐμβδὶ πβομ 1 ο08ι6, 
ὯΠῈΝ ἰ0γ0 ΙΏΔῪ ὯθΘ 20 Ο0]]δοιοΒ8 τηθϑᾶθ,᾽ 88 
δουρὶ 6 τδοϊϑὰ (89 ἐΐτηθ οὗ μιὲβ ποχί τὶφίς [ὉΣ 
βοιιθι ἷπς πλοτὸ ἱπιρογίδηί, Το ἑδκίδε ὉΡ οἵ 
ἐδ οοἰ]θοίοι, ἱμουρ 8 τυ σὺ ἐταροτίδηϊ ρατί οἵ 
5 Ὀυδίῃθ88, γδᾷ δί1}} οὨ͵γ ἐποϊἀϑηίδὶ ἐἰο ἐμβὸ ζἔδσ 
ΓΟΔΙΟΣ Οη9 οὗ ΡῬγοδοβίηρ ἰδὲ Ηοάκο 

εἰϑαρρὸ δηοίμον δγαυπιθαὶ ἔγοδι ἰδίβ, ἐπ ἕδυον οἵ 
ἐδο Ροβὶἰίοι ὑἐμαὺ ἐπὶ8 ἜΜΡΕΒΕΡ 8 Ῥτοοῦ οὗ δὴ ΘδΥῪ 
ὀυδβογυδηοο οὔ {80 [κου δ δ ἀΔΥ ἴθ᾽ γογβρ. “Βαὶ 
ἐΓ ΘΥΘΓΥ τὰ88} δὰ ΒὲδΘΟΠΟΥ Ἰαϊὰ ὈΥ αἱ δοιηθ, ἔἶο 
οοἰ]θοιΐοα ψου  Ὀ6 8.}}} ἰο Ὀ6 τπιδάθ.0. 186 Ῥσχοῦ- 
ΔΌΪΠΙ ἐγ 8, ἰΒοτοΐοτο, ῬδῸ] ἱδιοπἀθὰ ἰο ἀΐτεοοί ἐδ ο 
Οοτί πε μίληβ 0 ΤΔΚ6 8 ΟΟ] θοί 0) ΘΥΟΥΥ͂ Ἰωοτὰ 5 
ἀδὺ ἴον {9 ῬΘΟΥ, ΜΆΘΩ ἔπ0Ὺ τοϑὶ ΤΣ πογδὶρ.᾽" 
ΤΏΟΓΟ ἰ8 Βοπ6 ἴοΤΟΘ ἷῃ ὑπΐ8. Βυϊΐ τηυδὲ ποὶ (δὲ 
ὍῸ ἰπίοτρσγοιοὰ ἴῃ σΟμβἰβίθη ου ὙἱΓΐ (6 δβοι]οὰ 
ταϑδηίης οὗ παρ᾽ ἑαυτῷ, δῃὰ ἐΐ δ6 Βυρροδοὰ [0 τηθ88, 
85 ΒΑΓΠΟΒ ΒΑΥ͂Β, "(δα {Π61ὸ δου] ὯΘ πο γον Ὁ]6 
πῃ οοἰϊοοιΐης (ἢ 6 δ18}} βυτηδ ; ἐμαὶ ἐΐ Βμοι)]ὰ 4}1 Ὀθ 
Ρτορασγοᾶ: διὰ 4]1 βϑῦβοπβ δ σοδγ (0 δμδηὰ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἰο ἷτῃ νϑαΐ δ δὰ Ἰδιὰ ὮὉγ}7᾽ οὕ, πὸ Ϊ]Ὸ 
186 “Ἰογίης ὈΥ"Ὅ γ͵δβὲ ἰο θ6 δὶ βόοπιθ ἩΘΟΚΊΥ, ταν 
πο “1Π0 ὑγϑδβυν πᾷ ὉΡ᾿᾽" ΓΟΙῸ ἰο ἐπ ἀοροοὶιϊης 
οὗὨ 86 βυ:ι ἷπ 1:0 ΘΙ υΤΟΝ ἰΓΘΑΘΌΓΡΥ δὲ δοιὴθ ἐΐτηο | ὶ. 
Ῥτγουίουβ ἰο 88} 8 ΔΥΥΪΥΔ], 8οὸ ἐμαΐ 16 δοιὰ 86 
ἔβοσο γορὰγ [ὉΣ ἷπι. ΤὨ6 δϑοῃηϑ (8 ζαϊγοδί 
τοι οἱ οἵ ἱπὶοχργοίδιϊο].--- Δ ἃ βθι Σ ΒανΦ 
εσιὶνοᾶ --- Ηθ ΕΡΟ Φο08 ΟΒ [0 τηθῃίξοιι 80:20 
ἔτι οσ δυσγδημοιοθηίδ χοδροοίξη ας ὑπο συδεάΐδη- 
δυὶρ οὗ (10 οοἰ]φοίίοιι, [85 ἢ πνόγὸ ἰ9 ρὶοᾶῦρο ἰῃ 
δάνδῃοο (6 υἱτηοθϑὲ οδγὸ οὗ νῆδὲ τὶρί Ὀθ9 ὃ6- 
δἰονοὰ, δῃὰ ἰο Ῥγοοϊυᾶάθ ΔῈᾺῪ δι᾽ οζδίΐοπϑ οἱ ἰδ 9 
Ῥασί οἵ [εἷδ θη θα οὗ ΒΏΥ ΒΘΓΕΟΩΔ]) ἰπίοζοδέ ἰῃ 
{89 ὌΡΕΟΣ. --ἩΒΟΙΏΒΟΟΥΟΣ 76 ΣΔΔΥ͂ δΡὉ- 
Ῥιονο---(οὺς ἐάν, Υἱ. 18). δοκομάσητε, “ἀΡ- 
Ῥτοῦο αἷοσ βυϊίδοϊο οχδανμόποίΐου." [“΄ ΤῸ 
Του τ ἶδηβ ὑποιμδοῖνεβ ΤῸ (0 Ὁδμοῦβο ἐδποὶτ 
διοηίθ, ῬΤΟΘΔΌΪΔ ἰο ῬὈσγϑύθηί {89 Ῥοββὶ ὉΠ οὗ 
ταἰδορρτορτίδιίοη, 86 οἔδοσθ Βοὰ ὈΘΘῈ Οἷ 0568 Υ̓ῸΤ 
Ὁ ᾿Κὸ ρύτροβο ὈΥ {δ οὐδὲσ ὁμυσοθοδ. 890 2 Οοτ. 
ψίι!, 18-20, ᾿Α)ᾶ νὸ ἴδγτὸ δορί υἱὶίν ἷχα (δὸ 
Ὁτοίμον---νυοία δα ἐδὶΝ ἐδ δὲ 5ὸ πθῦοδὸ δου μὲ Ὀΐαβηὸ 
ὯΔ ἴῃ {Π|ὃ δυυπάδποθ Ὑ μἱοῖν ἰθ δάἀσηϊ εἰδίσσοῦ ὉΥ 
μ8.᾽᾽ ᾿ΤΑΝΤΕΤῚ, ὙΒὺ8 4]}1 κυδρίοἷουῃ. πουϊὰ Ὅ6 
οὐνϊοίεὰ.---Ὠν ἐδιέξοσα, ἸΒΟΣΩ ΣΕ Σ δοηἅ.-.-- 
δὲ ἐπιστολῶν ἷἰδ πσὶ ἰο ἈοῸ οϊποὰ 11 Ὑλιδὶ 

ῬγοοΘὰοΒ [88 ἴῃ Εἰ. Υ. διὰ ὮΥ Βεξσδ, Οδνῖβ, μὰ 
Ομ γγ8.} (σμος Ηϊεγροοϊ ψυιδαιῖε ῳ φἰεἰοἶφε οο- 
ππεπαασυεγ(14), Ὀὰϊ τὶ δὶ ζοϊϊον δ. [1 ἷφ ὑγο- 
ἄχοἂ ὈΥ̓͂ ΤΥ οὗὨ διωρμιδεῖβ; δ'δὸ βούβδρδη 8}}0- 
βίοι ἰο {80 οὐδοῦ Ῥοδδὶ Ὁ]6 διίοσμδιῖγο σιεβιλοδοὶ 
ἰδ (86 ποχί γοῦϑο, ἩΔ1ΟΒ ῬΔΔ αἰγοδὰγ ἰὼ μπὲ, 
ΤΏοδο ἸοίροΣΒ πουἹὰ ὈῸ ἴῸΣ ἐδ ῬυΓΡΟΒΟ οἵ δ80- 
ογοαϊέλης (6 ΤρΟΒΒΟΏ ΟΣ, οοιβδηχοδ ἀϊδᾷ 
ἰθοτὰ δηὰ ἰδμοὶσς οὐ͵θοὶ ἰο ἔχιν β δ Ζεγυδοίθει, 
[“Βοποο, γγὸ 800 ΒΟΙ͂ οὐΟἴβτηοῃ Ῥδυ}Β Ὀγδοίδου 
ἯΔ8 οὗ Ἡνϊιΐηρς ορίδιϊοθ. Αμὰ νϑο Κηομδ μον 
ΤΏΔΗΥ ὈΥΪΥαίο ἰοίΐζοσα οἵὗἁ Ῥιΐδ, ποὶ δἀάἀγορδεὰ ἐθ 
ΟΒΌΓΟΒΟΒ, αν Ὀθοῶ Ἰοδὶ ἢ Τ1}0 ΟὨΪΥ ἰοίίο οἵ 
86 Κίπά, ποῖ τοχρδίββ ἰ0 υΒ (σκοορί ἰδὸ 8» 
ἰογοὶ Ἐργὶδι}68), υἱξ., ἐπδὲ ἰο ῬΒΣ]οκοα, οὐτεδ δὲ 
Ῥγοδοσυδίδου βοσβδρο ἰὸ (88 ΣΡ οἱγοιπιδίδδοῦ 
μδὲ ἰΐ ἱβ δὶ {πὸ βδιηιο ἰἦσξοο δ ἀγοδθωφὰ ἐοὸ ἐλε οἀμγεὶ 
ἐκ ἰλα λοιϑε οὗ ῬὨλ] οπλοῦ (γοὸΣ. 2). Μευβα].-- 
ἴο ΘΟ ν οΥ ΥΟΌΣ ἔδγοσ..-- χάριεν, πϑοὰ ὮΥ 109" 
ἈΟΏΥΤΩΥ ἴοσς γοῦν “ομοΥγ,᾽ οὐ “ ἐοῖκ6 8 οἵ ἴοτα. 
(ΡΊαιο: εὐεργεσία ἑκούσιος) ; Ἰἰκονεῖδο ἰπ ἃ σε. 
ΥἱΙΐ. 4, 6,19. Ἴο (δὶβ Βο δ δ διοίμοσ ρῥζορορεὶ, 
οοπάϊξιξοποὰ ὑροῖ ἰμὸ τιϑφηπὶυὰο οὗ ἐδο ςοἰϊοοιίοῦ, 
88 τοῦ κί ἴ[δ6 ἐδὶπα ποΥὶδ Ἡλῖϊο.---Βυι ἐ 1 
8διοι)ᾶἃ 6 Ὑγοεῖτὶ ΣῪ φοΐδᾷ δ:ϑο,--ἰ ἐ., “(δο 
60] ]θοιΐοι, ΟΥ 18 τὸ88 διβοῦπὲ ὕῦ9 ἰδσᾷο 
ἰ9 νδστϑδηΐ 1} ἰδ εἶπα δύοι 8 ᾿ΘΌΣΠΟΥ ἐμ Ῥαγϑο 
ἔστ οὨΪΥ ἐδὶρ ποῦ ἢ ἰυδεγ Νὲθ ἰοϊραδιίος ἰδ 
(86 ἐδίῃᾳ. Ηδ ΒβΒαγβ {8 ὕγοπι ἃ μοί 5688 οἵ δἰδ 
ἀἰκηΐν δα δὴ δροϑίϊε  δηὰφν ϑ ἐὲ ὮΓ ΒΟ ΣυΘ 8 ο0Σ- 
διοίδ τῆ ὁ γοαὶ ΒΌΣ Σγ. 

μῖ9 τοδάϊωοθα ἰοὸ ΦΟΘΟΙΏΡΘΩΥ (8ὸ καἰῆ ἰο ἃ ἀοείξο, 
οὐίμον ἴο Ἰοοὶκ δας ἐ6 ἀἰδισὶ θαΐδοσ, ΟΣ ἰο Βροῦϊο 
ἴον ἰτη80}7 ὈΥ τοθδὴδ οὗ ἰὲ ἃ κιτιὰ χοοορίίθη, ἰθ 
δἰιοκοίθον ατδοίαμουθ. Ηο ᾿πιϊπηδίοο πο ίβρ οἵ 
ἐδὸ βοῦγί. Βυΐ ἐξ τοῦθ ΓΘΘΘΘΏΔΌΪΟ ἴ0 δΌΡΡΟδο (μοὶ 
9 ἰοοὶκ ἐδ δα ἃ ἀοἰίοδίθ ὙΔΥ οὗ βιεϊπευϊδιίβα 

(δουρὶ 56. |5Ε ἐθ βαϊὰ βογὸ οὗ ἐλι9 90}] (108). 

ὙΔΥ οὐ Οοσί ἰδ, δᾶ ἰμθῃ ἰο σοὶ 
ΟοΥγίδιμβ. Τοῖθ Βο δπὰ χιδὰθ 

ἐδ όοῖν ἀτορ ἐδὲδβ, (ποτ 
οχροδίηρ Ηἰπιδ6}7 ἐθ ἃ οβδυερο αἵ Ἰανὶἐγ οἵ γυσροῦι, 
2 ΟοΣ. ἐ. 1748.), δὰ Ῥγοσδοὰβ ὑὸ διδαίο 
τονυοσίῃς ἐπ ὁτὰον οὗ ἷδ ποίδιᾳ, ἐο Οοτεβεδι γουπδ 
ὧν ὡα΄ν ο7 ΜεαοεάοπὶαΔ)]. ἸΤ 
ἀἱὰ οχοσυίο (οφερ. 2 ον. ἰΐ. 18; νἱεὶ. 1; ἰχ 
4: ἰδ. 1; χ. 14: χίεϊ, 1). [ἔδσο πὸ διὲ 
αἰτοδὰγ ἐπ ΝΜ δοοὰοπίδ, νΐϑθεα ἐμ 2 Ἐρέοι]ο ἰοἰλοαα 
γπεξὸβ Ἡτ Ι͂οα : διὰ ἰῃ Αφδ ἂΣ. 3 Δ, ἐβόσζο ἐδ ὦ Θϑ' 
οοπῃί οὗ δἷδ ζουτ}].--᾽ ον 1 τ Ὁσιθο ὃο 
γοῦ ΒΘ ΣΒμανὸ 

αἰ οι οἵἉ ἐἶπνο].--Ὸε Σ αδοῪΤὶδ 'βαδα 
Ἡδεαοοδόμκία.--διέρχομαςε ἰδ οζο γ»εοθοεὶ ζο 
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ἰδο ζαίυτο ;; [δηὰ {ὶ πιυδί Ὀ9 Σεδὰ ἴῃ ἰἐ8 ϑἐγίοἱοδὶ 
8686, 4. ἀἅ., "1 δὰ ποίπρ τἰχδί ἐπρουρσ, 85} ἰΐ 
δέδηὰβ ἰδ οομίγαδὲ 1} 1160 παραμεν ὦ οἵ (δ9 
πεχὶ οἰδῦβθ δὲ ἰμαϊοαϊθα ὮὉΥ ὁὲ.--Βαϊ υεὶ "ἢ 
γου,--ἰς πρὸς ὑμᾶϊς ὁοεβοα ὅτεδί, Ὀθοαῦδο ἀοδὶ ρπεὰ 
10 ΕΧΡΓ6δ6 186 δι μεδὶϑ ἰο Μακεόδονίαν]).--ἰῚ 
ἸἸΔΔΥ ὯΘ,-- τυχόν ΒΙΟΝΒ ὲ8 ἀοἰοττοὶ βίοι Ῥὴδϑ 
ποὶ βει(ἰὁ Δ. ΗΘθ ἰδκοθ ἱπίο δοοουπὶ οἶσοῦτα- 
διδῆθοϑ ἩΔΊΘΝ ταῖς Ῥοδδὶ ὉΪΥ ργογυθηὶ δὶθ ἀοὶῃμ 
85 6 ἀοοϊχοὰ.---Ἴ 581} ἸΔΣΙΥ, ΟΣ ΦΥυΘῺ 888 
186 τὶ ῖθ:,---Αδ μἷ8 ἰδηχκύυδρο ἰῃ δροδκίηρ οὗ 
δἷ5 ρίδῃ Ὀγθῖμοβ δῷ δδεοιϊϊοπδίο δὰ τᾷ 
δρὶτὶὶ, δὸ 6 5066 οὐ ἴῃ τδὶ ον 8, ἤΟΣΟ [890 
Ῥοδιεΐοι οὗ ὑπὸ ψογὰβ 'δ ἜἌσργοδδβῖνο οὗ ἴθ} ηρ.-- 
ἔῃ οτᾶοσε τ8δῖ γο---ἰπ ὑγοίεγουοο ἴ0 ΦΥΦΥΎ ΟἴΠΟΥ 
οδυροὶ,, --ΏΔΥ δοηᾶ 9 ἰοσυγωσὰ Ὑλῖδοῖ- 
ΒΟΟΥΘΙ ΣΙΏΔΥ ΚΟ.-.---ἰπ (δ ὙΔῪ 6 ΒΙΟὟΒ ΒΟ 
ΤΕΙΥ αἷοδθ ἰο δ}5 Βοδρί ἐγ βίοοα, [ΐ νγδϑ ἃ οἵιδυ 
ἰοδι, 88 ΏΔῪ ὃὉ6 ἰεδγμποὰ ἔγοιο ΓὩΏΔΏΥ Ρδδθδο8, 
Κοπι. χν. 24: Αοἱβ χυ. ὃ; χύϊὶ. 16; 8 9:ο. θ), 

ἸΠΟΙΒΌΘΡΕ Οὔ ἰδ ΟΒΏΣΟΝ ἰ0 ΒΒΟΥΝ {ΠΟΥ γοβρεοὶ 
δηὰ Ἰογο ὈΥῪ δοσοιρδδυὶηρ ὑπ τοϊηἰβίοσθ ἰμδὶ 
ποδὶ ἔγοῦυ ἰμό1), ἃ 11{1}0 ὙΔΥ Οὐ ἰποὶῦ ἸΟΌΣΗΕΥ, 
ῬΤΟΌΔΟΪ ὮΥ 8 ἀοραυίαίΐοπ ΟΒοΒθη ἴγομῃ ἰμοὶν 
ὁυπῦετ, οὐ [{Π} ἃ τοὺ οἵ ταοί͵ 081], ἴον ὅποι, 
Μακοχ. 1. [Π11|ὸ δάγενῃ οἵ σοβὶ ἰ8 ζοιϊποὰ 1 ἃ 
γετὺ οἵ τιοίΐοι ἴῃ 8 ὑτοβηδηῦ ὙΔΥ, [0 δ᾽ ΚὨΪΥ {86 
ὈΪδοο οὗ τοδί δἵϊονυ {1 ποῖ ἱοα 8 δοσοπὶ δ θά. 
8εο ὕε1.}. τ. στο. ἃ 647,6, 8,4. προπέμπειν, 
ἰο ξεπᾶά 7οτιςατά, 8. δου ΟὉ ΘΧΡΓΕΘΒΙ ΟῚ [ῸΓ ἀσποῖ- 
ἱηφ ἰΒεὲ ΠΕΙΡΙῺᾺΪ δἰἰοπάδηοθ οἢ ἀερατιηρς διιοδίβ 
παῖ 88 Ῥνοπΐ ἰο Ὀ9 ἀοῃο ἴῃ ἰο οι οὗἩ τοβδγα]. 
-͵ΟἹΟΤῚ σὰ οὶ ]]ΠἘξΕρηᾳ αἵ τπϊ6 τἰ:29 ἴο 866 
γον ὉΥ ἴδ 6 ΔΥ .---ἰ, δ., ΟἾΪΥ τᾶ Κὸ γοὺ 8 
Αγίης υἱβὶὶ. Ιπδριθῦς 89 ἄρτε ἀοοα ποὶ βίδπα 
Ἰείοσο οὐ ϑέλω, ἰἰΐ ἰδ ουνἱάθηὶς 6 ἰδ ποῖ 6 ῦθ 
ἐρερκίηρ; οὗ ΒΥ οἤδηρο οὗ ρἴδῃ ἴῃ τορατὰ ἰὸ δῖ8 
᾿οΌΓΩΘΥ, δ ἐμπβόοι  Εἷ8 ργουίου δ τ δ δὰ Ὀδο ἰο 
ξεὸ ἔποῖα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ρβδβίῃῃρ. Απὰ βἷποο ἰὲ σϑδὰβ 
ἄρτι δὰ πηοὶ πάλιν, ἴΠ6Υ0 18 ποὶ δίῃρ [0 ψϑυσϑοί 
ἴδε ἐπέεγεποο ἐπὶ ΒΘ τηδὰδ δ Ὀγΐοῦ δα] οὶ Υἱεὶϊ, 
ΤᾺ9 γαβοὴ οὗ 180 ἀοίοτταϊπαιΐοη ᾳδὺ Ἔχρτοβδβοά ; 
δε ποχί γίνοῦ.-- -ἰἴοσ 1 ΒΟΡΘ ἴο ἴδισυν δ 116 
τ γοτι,---Αἰ ἐχροσίδίΐοη ἡ ΒΟ 189 δρρεδῦ- 
Ὧ58.6 οὗὨ {πΐτι 38, 88 μον {Ππ πογ6, Βοοιηοα [0 
ΜΔΙΥληΐ. πρὸε ὑμᾷᾶς-επαρ᾽ ὑμῖν, 88 ἷπ γοτι 6; 
ΘΟ Ρ. 11, 8.---ἀ {186 Τιοχὰ Ῥοισὶῖ.--- ΑἸ ΟΧΡΤοδ- 
810} ΟΥ̓ (μδὲ Ῥἱουῦβ 166] 1 τ Εἴο δἰπαγα 16 δῖχῃ 
ἰο τοδ] σα εἷβ ἀθροηάθῃοο οἢ ἰῃφ ν]]} οὗ {80 ᾿οτὰ 
β ΒΔΙΒΟΟΥΟΡ ᾿θ ἀπαογίοοκ. [(ΟΡ. 048. ἷν. 
18. “ῬῸΥ ἐπὶ γὸ οὐρδί ἰο Β8γ, ἰ ἰ8ὸ Τοτὰ ν]]], 
Ἦ6 584}} ᾿ἶτνο, δηὰ ἀο 1Πΐ8, οσ τῃ αἱ" ---Ο οομα τοι 
ἩὙΝ ΟΣ (86 ΘΑΥΪΥ ΟὨ τ δι δὴθ πότ νοπί ἴ0 δρροπὰ 
ἰο 8}} ἐχρσεβδοίοῃβ οὔ (βεῖγ ἀσί θυ τι ηδεΐοι ᾿ἢ ΤοῖοΥ- 
8506 ἰοὸ δγίδπρ αίατο, ἴῃ (ἢ6 ἄἀθορΡ δοπεβαοΐϊουθ- 
8688 (Ναὶ 8}} ουεηΐβ ΕΥΘ υὑπᾶον (ἢ 6 ἀϊγοοίοη οὗ 
(δὲ Θοά ἰο ψΒο86 νῈ1}}} ἐὺ νδϑ {μοῖσ ῬΌΧΣΡΟΒΟ ΘΥΟΥ 
ἴο δ τοϊ. ἜΠῚ δηϊϊ στοδίσσοβ πὸ σοβοϊαί οι 
ὁ ΟΥ οὐρδὲ ἴο Β6 ΔΌθοϊυίθ. ΕΘΡΥ δοΐ ἰδ οοῦ- 
ἀϊιοποα οα Ἠΐπ ὙῸ ἰ8 ἢ 6 8016 ΔΌΒο]υἱθ ὅουθ- 
τεῖζη]. Ηδ ΒΟῊ βίδίοβ δ}8 Ῥ]η)Ὲ8 8δ.1}} ΓὈΣ Δ ΘΤ.-- 
ΒυΙΣ τ }} ἸΔΣΙῪ εἱ ἘΡΏΘδυδ τι εἰ} ῬΘηῖθ- 
οοεῖ. --- [1π {μὲ τονο]διΐοη οὐὁἨ Ϊ8 ἐπίθῃς: 0η8 
Ομγγεοβίοια ἀδίοσίὶβ δὴ πα ϊοδίϊομ οὗ 18 οοπῆ- 
ἄεβοο δηὰ δδοοίΐουῃ ἰονδρὰ [86 ΟΤΠΕ ἸΔ86]: 
ΤΒΟΙΘ 'ἰα Ω0 ΤΟΘΒΟῺ ἰ0 ἱπῖοσ ἔσοτῃ Αοίβ χσ. ἃ, 
85 Οβίδβον ἀοϑβ, ἰμαὶ 8ὸ Ἰεὔϊ Ἐρθοδυβ ΘΑΣ ΟΣ 
1885 πὸ ἐἶτηθ τηωϑπἰἰοπϑὰ ἴῃ σδοπδϑαυθηοο οὗ ἰἢ9 

ΟΡΤΟΑΥ οσοδδίομθα ὮὉγ οιποίσιιιβ. Ττνο ΤΕΒΒΟΙΒ 
δ8΄ὁ δδοοϊρηδα ἴῸΣ δὶ ἰδυυγίῃᾳ.-- -ΕῸΣ 8 ἄοοσν 8.85 

Ὀ6Θ. ορϑιιϑᾶ Ὀδέοσο :Ώ6,---γ (μΠ6 ΟΡεῈἢ ἀ00Ρ 
(οθιρ. 2 Οογ. ἰΐ. 12; Οο]. ἰν. 8; Βεν. ᾿ἰϊ. 8), 
Ὦθ Βὲκηϊδεδ (9 ΟΡΡΟΡΒΕΙΥ δαὶ ΔῈ σίνθη ᾿ιὗτὰ 
ἴον Ἰαθονὶηῃς ἴῃ (1:6 σαῦδο οὐ ΟΝγῖεὶ.--- 18) β6--- Ἐν 
8 Ὠ6 ἱπάϊσδι9θ ἰ86 οχἰθπί οὐ 1π6 Ὁρρουι 
Ὀοΐοτο τ. ἢ τ͵ϑ 8 νἱᾶο δε]ὰ,--- δ ἃ ε86ο- 
ἴ0)6]-- Βγ {μ18 86 ἀοῃοίθθ ἰδ ᾿ηίθηδῖνθ δεροεί 
οὗ ἱϊ, ΟΥ ΡΟΥΒΔΡΒ 8180 (86 ἤθη δο Ἐν δἰ ἢ ἢ 80- 
ἰἰνίγ βοεμπιεὰ ἀρφδιϊποα ἰο ἐχεστὶ (Μεγ). Ηο 
ΒΟΣΟ Ρ6δ5868 οὔἷἱίτγου (6 ἤρυγο ἴο 16 ΓοΔ] 88- 
ΡοοίΒ οὔ 86 6886, δΔηὰ (δἰ, (00, ποῖ ἰῃ 8 ᾿ορὶς δ} Υ 
οοπῃδίθιομξ ΤΌΠΟΣ. Ηδποθ {πὸ τεδαϊπρ ἐναργής 
(αἴδο ἴῃ ῬΒίϊε. 6) ψ μΐοῖ ΔΡΡΟΔΥΒ ἷπ 86 1,1}π 
ΔΌ ΒοΥ 198, δη 80 1860 γυ]ραίς Πα8 εοίώιπὸ [δηὰ 
(89 ἈΠ εΐσηδ Ὑθυδί οΏ, εὐἱάεη.}. Ὑ7ηθ χῃοδηϊῃρ 18, 
ἰπδὺ ἐβοτὸ 88 ἃ σῖο ΟΡῬΟΣΙΌΜΙΥ ΤῸ ἸΑΌοΥ, δὰ 
ιμαὶ, ἰοο, οὗ [86 τυοδὲ δουπάδηϊ δῃηἃ Ἅπογζοῖὶο 
βοτί. Απὰὶδίβεσγο ποί 8 1} τη Θέ: 0 ΠΟΘ 8}80 
οὗ [86 βῬόννεσ οἵ ἀἰνὶπο ργ8ο8 1 ὀρεπὶηρ (Π6 ἀοοῦ 
ἀαουπρνεὶς Α βοοοῃὰ σεβϑοῃ [ῸΓ ᾿ἰπ ρους αἱ 
ῬΒΘΘῸΒ ἰ8,---δ)Ὴὴ ἃ ἘΒΘΙῚΘ (Δ.ΥΘ) ΣΏΔΩΥ δἄνοιβδ- 

τἰθα.--- Τ9 σγοαὶ βυδοθδϑ οὐ ἰῃ6 Αροβί)ε γγο- 
τοκοὰ βίσοξιρ ΟΡ ροβί: 08} δραϊηϑῖ Ηΐζω. Τ}ν18 ΟὨΥ͂ 
δι ἱτυυ]δϊοὰ 186 ΑΡοβι]6, ψῆο ζδ]ε ΕἾ ΧηΒ6]7 βίου 
ἴ {Π6 ᾿ογὰ, ἴο Το ἢ σδίμον {08} ἰ0 ]Ἰεανο, [Β6- 
Βἰάθβ, 18 ῬΥθβθ 6 ἯΔ8 (86 ΠΟΘ ποΟα] ΤΟΥ 189 
Βιγοησὶ δ ΒΌΡΡοσὶ οὗἁἩ {80 ἱπύβηὶ Ομ υτοῖ, ν αἰ ἢ 
Βο δδὰ ρμαιβογεὰ]ῇ. Νοοῃάοσ, ΒΟ υ συ, (μἰ Κά 
μδὲ πὸ τιοῖΐτϑ ᾿θ ΒΡ δαί ῃθα [Ὁ ἃ ΟῚ ῸΥ δίδγ, 
δα ΟὨἿΥ {πδὶ 186 ΑΡοβί]α ἰἰοπάοα τὸ αῦθ 106 
ΟοΥν μ᾽ 888 ἸΠΥ͂ΣΣ ἿΣΟΙ ἰΐ (μ8ὲ Τηδί (Ὁ. 6 γῸ ποῦ 
ἐοϊπᾷ 80 ὙΘΓῪ ΘΟΙΩΪΟΓΙΔΌΪ π|ι(ἢ ΕἾτη, πὰ {881 Π6᾽ 
ΝΔ5 ΟὈἸϊκοὰ ἰο βισυρρὶθ τῖτἢ ΤΩΔΏΥ ΟὈπίδοἾ68. 
[“ ΤῊ ΟΡροποδίβ οὗ ἴπ 6 605Ρ6] τΑγοα νου τι ἢ 
Ὦ Θἰδγδοὶον ἰπ αἰ εγοηί ρΊδοεβ. ΤΏοΒο 'ῃ ΕΡΒο- 
δὺ8 ΟΥΘ ῬΓΪΠΟΙΡΔΙΪΥ ρ ἢ ἰπιογεβίε ἰῃ (6 ἯΟΣ- 
δὶ οὗ θίαμπα. Το ῬΣΘΒΒΌΤΟ οὗ 86 Βοδίθ6 ἢ 
Βοοσηθὰ ἰο ΒαγΎο ἀτίνοῃ ἴῃ. 96: )ὸδηὰ ΟἢΥ ΒΕ 8}8 
10 τὴ Κ ΘΟ ΟῚ 6880 (Αοἰβ χὶχ. 22).  ΒΟΓΘΆΒ, 
ἴῃ ΟοΥπί ῬΌ}᾽ 8 τοοδὲ ὈΪΓΘΥ ΟΡῬΟΒΟΣΒ ἜΘΙΘ Ϊὰ- 
ἀαΐσογβ.᾽᾿ ΗΟΡΟΕ]. 

γεβθ. 10, 11. ἣῪΟον 1 ῬΙΩΟΓΕΥ ΟΟΣΏΘ6.--- 
Το ΒΥ 5 Ὑἱδὶῦ ἴοὸ ΟΟΥ ΙΒ 88 10 Ῥχοσθὰρ Ἀ]8 
ΟὟ (6010. ἦν. 17). Ἠς, ἰοχοῖδεν τὴ} Ετδβίαβ, 
Βαα οοπίοι ]αιοα χηδκὶπρ 8 Υἱδβίίοσ αὶ ἸΟΌΥΒΕΥ͂ 
ἢγοὶ ἰο Μδοεἀομπὶδ (Αοίβ χὶχ. 22). Ἡΐπι, ἰμ61ὸ- 
ἴοτϑ, 86 ΒΟΤΘ ΘΟΙΩΙΑΘΏΘΝ ἰο ὑπο ἱΣ ΓΓΙ ΘΠ ἾΥ ἀπὰ σο- 
ΒΡΘοΙ Ὁ] τϑοορίϊομ, δὰ ἴ0 ἐμοῖσ Ῥεδοοῖε] Γυγ ἰ Π61- 
8η0α οὗ δἷπι ΟὉ ΐἷ8Β ὙΔΥ. [ποίοδα οὗ, “07 86 
6016, δὲ τἷχύ δδνθ τυϊ δ τλεη 6 ΘΟΙΊ6Β,᾽ 
ΠΒΘΥΘΌΥ͂ ΒΙΠΡΙΥ ᾿πα δαί πᾷς (86 ἐἶτηο ΟΥ̓ 8 ΔΥΥΣΪΥΒ]:; 
Βυΐ ἐπ υδΐπρ ἴ:6 δου 61 0}8] ἴοττῃ, ἢΘ ΟΣ ΡΥ Β86Β 
δοηθ ἀου δὶ ἴῃ ΤΟΙΈΓΘΠΘΘ ἴ0 ΒΪΒ ΘΟΙΒΙ ἢ, πῃ ΘΟΠΕΘ- 
ὍΘΏΟΘ Οὗ ἐδ υποογίαὶ πιΐοβ οὗὐ [06 ἸΟΏΓΠΕΘΥ. 
ΤΥ ᾿πουρσ Ῥδὺυὶ δα βοπὶ Ηἰτῃ Του αρὰ {μϊιἢ- 

“6 Γ, γοῖ ὃ δὰ ΠΙΘΠΥ͂ ΘΒ ΌΓΟΙιΘ8 ἰη Μδοοάοπίϊα ἰσ 
Υἱδίῦ Ὁ. ἐμ9 Ψγ.᾽ ΒΙΟΟΜΡΕΕΙῸ].--- 866 --- βλέπ- 
εἰν, ἰο ἐοοὶ ἰο δοτπείλέπο, ἴθ 5ΘΏΆΘΥΘΙΥ 10] οΟϑὰ ὉΚ 
δίς οΥὐ πρός; Ὀὺυὶ ΒΕΓΟ ὈΥ Δ οδῆβε οὶ ππΐ τς 
πὶ ἔνα, δἰ κε γὴς δι οπἰοἢ.--- πὲ ἢ Θ. ΤΠΔΥ͂ 
Ὅ6 τ γοτιὶ ξλιδΒοτιῖ ἴϑεσ:--- Τ1}18 τοαυοβί γ- 
ἴογϑ ποῖ ἰο Ῥγοίθοι 0 ἔγοϊη ὈΠΌΘΙΘΥΟΣΒ, 8(1}} 1688 
ἰθ ἰδ ἃ ὙΔΡΒΙΗ ΙΖ δξοϊηδίὶ Ἠοβεΐ]θ αἰΐδοῖϊβ ἵγοη οὉ- 

π0 ΒΔΌΔΒΓΥ, ον Ὀοδυῖης οσοπαυοσί οὗὨἩ Ῥγοπὰ ρδ7- 
ἐἶδδι Ἰεδάθυβ, δᾷᾷα (μεν 70] σοσα. Ηδ τΔῪ 8180 
νδῦς δδὰ ἴῃ πϊηὰ ΤΊτοί γ᾽ Β ἐὐτϊὰ παίυσο. ΤῊ} 
τοαμοδὶ 15 ΒΌρΡρογίοα ὮΥ ἃ σεΐδογσοιοα ἴο ἰπ6 δῖρα 
οδἰς οὗ ΤΊποί ἢν. --- ἰΟΣ ΒΘ ὙτοΣυΚοῖ 1890 
ψνοσὶς οὗ 89 Ζιοχᾶ,--- γον τοῦ κυρίου. 88' 

ἴβοῖοι (Μοβδβεῖ); νυΐ 1 18. αἰπυοὰ τί θποῦ δἱ 



8ὅ8 

ἱῃ χυ. ὅδ; ἰὐ ΤΑΥ͂ πιοδῃ οἱ 6 86 του ἴῃ τ 6 ἢ 
μ6 ᾿οτγὰ δἰ 86} 7 18 ϑηχαροά, οΥ ἐμαὶ νοῦ Ηβ 
888 ργοϑογῖθοα,---αα ΣΦ 416οὸ ἅο.---Βν (15 πὸ ὁχ- 
Ῥτθβ868 δἰ 8 Ὁ ἃ δἰ ]γιὶν οὗ οδῆσο, οὐ {δὲ Τὶ - 
ἸΔΟ ΠΥ οΥποοὰ {μ6 88πὶ0 Σϑθαὶ δηὰ δι 6] γ ἴο {16 
οαῦ8ὸ οὗ Ομγιδί ψ]οἢ ἢ6 6180 [ον (884 6᾽). 
Τὴ ἤτϑιὶ ἐχρ δπδίΐοη που]ὰ ρογμαρϑ Ὀ6 [86 ἸΏ ΟΥΘ 
οογγοοί, [Ποὐρθ σοταδηθ8 μοὶ Ὀοΐ8]. Ηδογο- 
ἀροη (ΟἸ]Ονγ8 ἃ τογ ἀοδηΐίθ ἰηὐαποίϊοη.--- 61 
ὯΟ ὯΔ ᾿μοσϑίοσθ ἅθδρίδο ἷπι:--- τ οί ον ἰΐ 
δὸ οη δοοουμί οὗ ἰι1ϊ8 γουῖ (7 1π}. ν. 12), οΥ οὔ 
δοσοιμῃῦ οὗ ἷβ παίαγαὶ πιο ο5 Ὁ (ΒΆΡΟΣ, τοΐου- 
ἷῃς ἰο 2 Τιπι. ἱ. θ, 7), οΥ ουὺ οΟΥ̓͂ ΡΑΓΥ 268] Ὀθ6- 
δὰ0.86 ᾿ 6 σϑῖη8 ἔγοια Ρδυὶ.---οῦῖ βοηᾶ δἰτ ΟἹ 
--ἰ ἴα τοκᾶτὰ ἰο ὑμ6 Ιϑ ΠΥ οὗ βοπάϊπρ οἢ, 866 
ΔΌοΥο, τον. θ].-ἰῺ Ρ68096,---Τ 080 νον δΥθ 
ποί ἴο Ὀ6 σοῃποοιρα νὰ νυ λαὺ ο ]ονγβ (ΕἸδίι). 
ΤΌΟΥ ἀο ποί τηόϑῃ, Β᾽ΤΩΡΙΥ, ἴῃ βαΐει Υ δῃηὰ ἴῃ σοοά 
οοπάϊιΐου, Ὀὰὺ 58.1}} ταογο, “ σι μουΐϊ Δ πΟΥδΔΏσΘ;᾽ 
«αἰ σοοὰ υαπἀογδίδηαϊης δηά Κι μαϊγ αοοίίοη.᾽ 
Απὰ ἐπ οὈ]οοί οἵ ἐμπὶΒ ἰ8,-Ἶμαῷ ΒΘ 8. 7 ΟΟΠ1Θ 
ἴο 2190: ---Αη 86 ΓΘΑΒΟῺ Ζ0Γ [18 σοταϊηςς ἰο πἷπ), 
δηὰ ποὺ χοϊηρ, ΟἸΒΟΠΟΥΘ ἰ8,---ἰοσ Ζ 8πὶ νναϊῖ- 
ἀπᾳ ἴοσ Ὠἰὰ τὶ ἴ86 Ὀσοίβσθῃ.--- Τ 659 ὈΓο- 
ἰθάγοη σγοχθ πού σὶΐ {0 ψδὶτης ΑΡροϑίο, αὶ 
πὶ ΤΊ γ, γὼ πχυϑὲ Βανὸ δά οἰπιοτ σοτλρδ- 
πἰοῦβ Ὀ651499 ΕταβίαΒ (6ΟΠΊρ. Υ0Γ. 12). [1 νγῶβ 
Θοπλπλοη ἰ0 Βοη 4 βούοσγαὶ (ΜΟΥΟΤΥ]. 
γε. 12. -- ΔΑδ5 τουοβίηξ, οὖζ ὈὉχοῖδοσ 

ἈΡΟ]]οΚ,--περὶ ᾽Α πολλώ, βιδη δ ΔΌΒΟ]υἰοΙΥ 
8ἃ38 γογῦ. 1. Εδοῖὶ οὗἠἨ ὑπὸ ΠΟΥ ἰορὶοβ οὗὨ (μὲ8 
Ερίβι]6 δοίης ᾿πίγοάυποθα ὈΥ περί. ἴῃ γοθγθῃσθθ 
(ο Αροΐϊϊοβ 806 ἰηΐ. Νο. 2; δῃά αἷβο, ἱ. 12: 
ἀι1, δ ἡ. ; ἱν. 64. Τηδαὶ ψ Β οὶ Πο βαϊὰ ἴῃ σοραγά 
ἴο ἰμ6 σους οὗἨ Τιπιοῦ ἢ ῥσχομρίβ παι ἰο γσὶνο 
ἑητογιηδιϊο ΠΟΥ γοθρθοίη Αρο]ΐοβ, Ὀθοδυβ8 
Ῥουδαρ5, οὗ ἃ θὲ ὑπαὺ παὰ ὈΘοη ὀχργθββοα ἴῃ 
Τοραγὰ ἰοὸ ἰπὶ ὈΥ ἴδια ΟοΥΐπι 8} 8.---ἴ ΚΥΘΘΌΙΥ 
Θχδοτσιϑθᾶ πἰπιὶ ἴο οομλθ ἴο γου--ς ποτ 
Ὑ6νἀβ ΟἿ ἰἴὰ δάνδῃσο 81} βυϑρίσίοῃ ἴῃ σοζαγὰ ἰο 
ΔΌΥ τοϊυοίδηοο οὗὨ ἷβΒ οσὴ δθουϊ (6 Υἱδὶϊ οὗ 
ΑΡοΟἾΪο8 δὶ Οονίηι, δὰ ρμἷνοβ ἔμ οῖα ἰο υπάογβίδηά 
μὶβ ρογίδοι οοηβάθῃσθ ἰῃ Βἷπι, δῃα 86 ὈτοΟΙΒΟΥΥ 
τοὶ αὐ ϊοη8 νοι (ΒΟΥ του }}} ϑυδίαϊποα, [ποί- 
τὶ πϑίαπάϊηρς {86 ῬΑΥΙν βὲγιο ὑπαὶ ψγὰ8 ταροὰ 
πον ὉΠ0Ὶ} παῦιθ8 αὖ σον. 8500 [ΪᾺΣ τῶθ δ6 
ἔγουι ἀοδβίγίς αἰπι ἴο 5 8 0 οὐ ἰδ18 δοοουηΐ, ἐμαὶ 
μὸ νγϑ υγχοπῦ π6 βιοιυϊὰ χο; ἱὑ ΔΥ 6 ἱπ ἰδ 6 
Βορο ὑμαΐ Π6 πιϊ σὺ σοπ γι θαΐθ βοιμοίίης ἰονατάβ 
δοι Πρ ἴ.6 ἀἰ Που}.1965ὅ.. Απὰ Βοῦο γγὸ πᾶν δῆ- 
οὔ 1]υϑίγαιῖοα οὗὨ {86 ΠΟΙ Υ οὗἨ Ῥδὰ}}8 βρί τίν, 
.ιῖβ απ ῖγο ἔγοθάοπι ἔγοια 811 Ῥοὶ ἐν 768] ΟΌ ΒΥ δηά {Π6 
Ἰονὶῃς σοαδάθποθ ὙΔ 16} ἢ6 Τοροϑϑὰ ἰῃ μἷβ ἔ8]]Ὸν- 
ἡ οΥ 68]. ΑΡΟΪ]Ο5Β τυϑύ ἰἰᾶνθ Ὀθ0Θη αὐ ἀιῖ8 
ἐἶαχο δὺ Ερἢ 68ι8.---ὖἶ ν α ἀδῃοίθβ πού ον {86 Ῥυγ- 
Ῥοτί, Ὀαὶ 4180 (δ. αἷπι οὗ δὶΒβ ὀχ ογίδίϊοι ἴο ΑΡο]]ο8. 
υσὶτὰ [6 ὈΣΘΌΒΓΣΘΩ :---Τ 680 ὈΓΟΙΏΓΘ 8 Γ6 {πὸ 
οη68 πηρηϊοποά ἴῃ τον. 1]. [΄Βοβί 68 {86 πιΐ8- 
βίου οὔ Τὶ πο Ὺ ποτ Ῥγἃ8 δ οίμοΥ ἰα θ᾽ τὴ 880 
ἀφοραιομοά δἰ ἰ.}9 {ΐπι6 οὗ ὶ8 ψυϊλης (8 Ἐ ρὶϑι19 
γί (16 Ὑ]ΘῪ ΡΑΓΟΥῪ οὗὨ οἀγγγίηρ ἰδ Ερ᾽8.10 δῃὰ 
δοἴοτοίης (λ6 Οὔϑθγυϑδηοο οὗ 1.8 σοῃίθηϊδ, ρϑτὶΪὶγ 
οὗ υγρίηρς ὕροὴ ἰμ6 ΘὨυΓΟΙ [86 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ 601- 
Ρἱοιϊηρ ἰμοἷν οοηἰτϊ δαϊίοη Ὀοέοτο ἢ ΑΡΟΒι16᾽ Β δ᾽- 
εἶναι (2 Οοτ. νἱϊ,. 6; χὶϊ, 18). ΤῊ 18 ταϊββίοπ γ᾽ 8 
σοπιροβοά οὗ Τὰ δὰ το οἶον Ὀτοίγϑὰ (2 ον. 
ψ 11. 18, 23, 28), τ Ο89 Ὠδηλ68 8.6 πο πηϑη(ϊοηοᾶ; 
Τιια8 ὑδνὶπς Ὀδθὴ σδἴοϑθη ζοτ (8 ἷ5, 88 ΤΊ ΠΟΙ ΒΥ 
ἴον ἰΐθ οἰ Ρ, ῬΤΟΌΔΟΪΝ ἔγοταῃ 8 ζγϑδίθυ ΘΏΘΓΩΥ 
δηὰ ἄγιηποϑθ οὗ ομδγδοίοσ. Τ8δί (Π9 τοϊβϑίοῃ 
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{μυ8 ἀεδβογί θα 18 ἐπ οὔθ ἰοὸ ὙΠΟ πα ΠΕΙῸ δὶ- 
Ἰυάθ8 σϑῃ ΒΑΡΟΪΥ 6 ἀουδίοα. Το πογὰξβ “οἐχ- 
ποτ᾽ δηὰ ““ Ὀγούμον ᾿" δ υϑοᾶ ἴῃ {80 δβδπι6 6["- 
Ῥδδιίίο δῃ τοδορηΐζθὰ βθη860 ἱῃ ὈΟίδι μ88δδζεθ: 
δα 8459 (89 πιϊδδίοη {0 Υγ0 Βροΐζϑῃ οὗ νγὰ8 Ῥγευουβ 
ἰοὸ δῖ8 ννιης (80 βοοοῃαὰ Εἰ ρίβι]6, 10 οδὴ ὃ8 Γο- 
ἔογγοά ἰ9 Ὧ0 οοσδδίου 80 ΟὈΥΪΟΙΙΒΙΥ 85 ὑπαὶ Ἡ δ]οἢ 
8 Βούο ἀοβογι θὰ. Τ1686 Βοσογ ΡΥ ΔΓ6 “ (ἰ9 
Ὀγοίθτοι ἡ ψὰο που]ά, 88 μὸ δχροοίβαά, πὰ οἵ 
γαῖ ΤῸ. ΤΟ ΕΥ̓͂ δ Οονπίδ, δα τοίαγη σὴ} 
δίῃ. [1 που]ὰ βοϑοῖὰ, Βονγονοσ, ἰδ αὐ ἰδ 6 ΑΡΟ5ι16᾽8 
οΥγἰ κἰηα] τῖϑὰ δὰ ὈθθΏ, ἐμαὶ ἐπ μεδὰ οἵὗἉ [μἷ8 
τα ἰϑϑίου βου] αν ὈΘ6ῃ ποὺ Τιϊιι5, Ὀὰϊ ΔΡο0]]05. 
ἈΑΡο]]οβ, βδίποο ΐ8 υἱϑδίλ ἰο Οονίμι (Αοἰβ συ. 
21, σοῖαρ. ψὶ 1 ΟοΥ. 111. 6) πιδὲ μαγο τοϊαγηοϑὰ 
ἰο Ερδοβυβ; δηὰ 80, Ὀοίῃ ἔγοια ἐμὸ ἀϊδϑιϊηοίῖοι 
ψοἢ 6 Θη͵ογοά ἴῃ (9 ορί πίοι οὗ ᾿εἴ8 ἔεἰϊον 
Ομ νι βιϊδηβ, πὰ ἔγομαη ἷβ ὑσϑυίουβ δου πίδηοθ 
χὰ (6 σμυγοῖὶ δ Οουίπι, σόουϊὰ ἤδγα Ὀθθὴ ἃ 
Ὠδίυ ΓΑ] Ρογβοῦ [0 δβοῃὰ ΟἹ Βι16} ἃ πιϊδβδίοα, [δ᾿ ἰδ 
8, 8]|1ῖσδ σοηϑτγτηδίϊοι οὗἩ ἐδ 1ΔἀΟΠ ΕΣ Υ͂ οὗ {Ἀ18 τπιΐ5- 
βίοῃ τῖτὰ ιμδὲ οὗ Τιία8, ὑπαὶ 0.6 ΟὨΪΥ Ἰαίοσ 06- 
οϑβίοη οα νηοῦ (86 πϑίὴθ οὐὗἩ ΑΡΟΪ]οΒ οςοΌ͵Β ἰἢ 
180 Νὸν Τοβίδιμθηύ 8 ἱπ {86 Εἰρίβιϊο ἴο ΤΊίας, ἢ, 
18, ὙΒΘΓΘ [ΠΟΥ 8.6 ΒρΟΪΚΘἢ οὗὨ 88 ᾿ἰνίης ἰορείμοτ.᾽" 
ΞΤΑΝΙΕΥ].--Ὀα1 (815) ὙΣ}}} νσαβ ποὶ δἷἵ 8]} ἴὸ 
οουθ βὲ τὶδ τ η16 :--- βϑοπιο ΒΟΓῸ ἰδ Κο (μ6 πογὰ 
“ἐγ 1}},᾽ νι ὶσὴ βίδηὰ8 σίους ζαγίμο ἀοδί χτδ- 
ἰίΐοη, ἰο πηθϑ ὁ ἴ16 Μ1}1} οὗἨ αοἀ,᾽ Δροδιὶης [Ὁ 
Βαρρογί ἰο ἐμ0 ἱποοινϑηΐοποθ ταϑητοηθα ἰδ {18 
ποχὶ οἴδιδο, δηὰ ἰο [86 δηδΊΟΥ οὗ Βοοαι. χὶϊ. 28; 
αὶ {86 σοπίοχὶ ο᾽ ΘΑ Βιονβ 6 ν1}} οὗἨ ΑΡΟἾ]08 
ἰο αγο ὈΘΘὴ τιϑϑηΐ. Ηδοτσγα, ίοο, ἣν α ἰ8 ποὶ ἰ0 ὃθ 
ἰδῖκοη ἴῃ ἰδ βίγιοσὶ ἰθ]ϊο βϑῆβθ, Ὀπὶ ἱξ β' ΡΥ 
Ἰηάἰοαίο8 αὶ ἀοστοο οὗ ἀοιδγιηϊηδίϊοη ᾿η ἐπ 6 ΣΈΒΟΪγΟ 
ἰδῆ. ΤῈοΟ σϑαβοῦ οὗὨ (36 ὑπν1Ἐ}Πϊηρη 6895 οἵ 
ΑΡΟΪ]ο8 ἰο χὸ ἰο Οονίπια τῆλ πᾶν Ἰδΐη, ῬδυΪγ, 
ἴῃ ὲβ ἔδδυ οὗ οποουταρίηρ ἴδ 6 ἰδοίϊουβ δ Ο0- 
γἰπί, δηᾶὰ, ΡρδΥ Υ, ἴπ Οὐ ἀσί]65 τ ΒΙΟΝ Β6 Τα- 
καγι θα ἃ5 ἸΏΟΥ6 ργοδϑίης. Τ86 Ἰδιῦου βϑοτηϑ 0 Ὁδ 
Ἰράἀϊοαϊιοὰ ἴὰ ἰμ6 ποσὶ οἶδιιβο.--- αἱ 86 ὙἹ]}} 
οοῦιθ ΨΏΘΩ 6 5881} αν οομῃνθηίΐθηϊ 
ἐἰ16.---εὐκαιρεῖν, ἃ, “οΥά οΟΥ̓͂ ἰαΐον Ο τοῖς, τη οδηϊῃξ 
ἰο λαῦς ορρογέωμπιιψ, ἰείσεγδ, ΟΥ οσσαδίοη, ἴον δῃγ- 
ἰδΐηᾳ. Ηοτγο, ἰΐ τοίθγβ, ποὲ ἰὁὸ (86 ΤοπιοΥα] οὗ 
ἀϊδου ο5 αὐ ΟοΥίπί, 88 μου ἐξ τησδηΐ, ὁ ἩΒΘᾺ 
γοὰ δανο Ὀθοοτθ υὐϊἰθα αρεαϊη᾽---Ὀυΐ ἴο οἶδοῦ 
οἰγουδίλ 668 δηα Θηρξαροοη 5 ἩΒὶσοὮ ΓΘ μ68 
Βοϊάϊης πἷτπι ὉΔο6Κ. 

Υεμβ. 18--]4.-- -] δῖος γο, κϊδῃ ἃ ἔακὶ ἔπ ἘΠ 
ἔαϊτῃ, δοῖ ᾿ὐϊσο σϑῃ, ὉΘ βίσοῃς.--- Ηδϑιοπίης 
ΠΟῪ ἴο (δ οἶοδθ, ἢθ δ'τβ ἴ0ὸ ἱπιρτοββ ὉΡΟῸ δὶϑ 
τοδάουβ ὈΡΙΘΗ͂Υ δ ἃ ΘΔ ΥΠΘΒι]γ ὑπὸ ἀυ γ οὗ ἀστοῖς 
{ποιό ῖνϑδ ἰοὸ {6 Βοσυίοθ οὗἉ ἴδο 1,οτὰ---ὙΒΟΙΒῈΓ 
8ο οὐ ΑροΐἹοβ ΓΘ Ῥγϑβϑθηΐ ἴο ΟΌΒογΥΘ ἸμοΏ, Οὗ 
μοί. ΤΤῖ8 οχμονίδιϊοη---οα] ]οαὰ οὐ; 88 ΒυΓΚΟΓ 
{πη Κ8, ὈΥ ἰδ τωϑη!οῦ οΥ ΑΡοΪ]ο8, τ ΒΟδ6 πδ1η6 
ταὶς ΒΟΡΥΘ 0 δι κοη ἴμ6 τΘΟο]] οἰ 08 οὗὨ τολί- 
ἰογβ ΔΙΛΟδαΥ τοϑυϊοά (ἰ.--}].)---τουοῖνϑβ δγουπά 
ἔπο πιδὶῃ ροϊπίβ, 11 δὰ Ἰουθ. διε αείηεε ἴῃ 
86 ἔαὶο ἢ 6856 η 1 4}Π} ῬΤΘΒΌΡΡΟΒβο8 εραίοἈ επει--- 
{μὲ Ομ νἰ βέλη οἱγουτηβρθοίίοι γπὶο ἢ ΚΘΟΡΒ 05 (88 
Ἰοοϊς-ουἱ ἴον 811 δἰΐίβοκβ οὔ γδοβογοῦβ ο68, δοι} 
ἔτοιῃ σίου δηᾶ ὕγοτα πὶ ΐη, δϑδη ἄοπϑ ἰἰβοὶ 
ἰο ὯΟ 741]80 ΒΘΟΌΤΣΙΠΥ, δηαὰ ζογι 8ο8 156} δραϊπϑί 
ἰϑιρίδιϊοε ὕγοιῃ τ βδίβοουου ΒΟΌΓΤΟΘ (ΘΟΙΏΌ. Σ. 12). 

Απὰ {μμιϊ8 τοαϊολγμϊίηδεε 8 ουθῇ διβοοϊ βία 8 
τ κοῦ], σουγαρθοιϑ, πιαπῖψ αἰ μᾶς, ἀπιὰ πῚἢ 8 
Βα ΟὨΐ ἢ ἘΡ οὗἉ δίγεησίά ἰο τοϑὶβὶ (86 σαῖρδι οὗ 
ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ἴοο. Τμιθ080 ὑνοὸ αὐ} {168 ΓΘ πιο 1655 μὰ 
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ενϊάεηοε οὗ ζαὶ ἢ, ἰλδπ ἰΠΘΥ ἀγὸ (86 οοπαάϊίοπδ οὗ 8 
ἰσῃθ βίοδ αβδίπθθθ. Τ8Ὸ ὀχρσϑβϑίουβ υδοὰ, 8]] 
ἱρῚῪ ἐμ ἄρυγο οὗ ἃ βρ᾽ γι] οοτηθαὶ ἴῃ νυ Εἰ ο ἃ 
(ΒΥ ἃΓΘ δΒυρροβοά ἰο 6 θηφεροά, ΤΠ ““ βἰδπα- 
ς᾽ (στήκειν) ἈΘ6Τ6 068 ποὺ ἀθποίθ ἃ δβίδπαϊης 
ἷπ σθϑδα 688 ἴον ἰδ ἄχει, Ὀυΐ ἃ βιδιαΐηρς ἄσπι ἴη 
ἰϊ, δα ποὶ βυδουίηςς ΟΠ6᾽Β Βοϊζ ἰο Ὀ6 ἔογοθα 8846 
ἔτοπι ὑπαὶ δι} τ ἈΪΟῺ 18 (6 θ8818 οὗἉ (6 ΟΠ Υἰϑιϊδα 
1|6---ἰὴ9 ἄχοα αἰἰἱαὰθ οὗ ὑπ0 ᾿νδυσυίοῦ ἴῃ ὑμ9 
ΤδηΪ 6 ΟΥΓ δὖὺ 818 ροϑί (θορ. ΧΥ͂. 1, δ8).---ἀνδριζεσ- 
ϑαι, ἔο δὲ πιαπῖψ, ἔπ ἀεροτίπιεπέ απα αοἰΐοπ, ΟΟΟΌΓΒ 
ΟὨΥ͂ ΒΟΥΘ ἴα ἰδ6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ ; ΘΒ Βογ9 ἴῃ 
(86 ΟΙαϑϑίοβ διὰ ΧΧ, 208. 1. 61;1 Μδοο. ἰϊ. 
θ4.--ιΑραταιοῦσϑε, δὲ δἰγοηφ (σορ. ΕΡΆὮ. 11}. 
16. “6 βίγσοὴς ἱπ τηἰραὺ ἐπγουρσὰ ἷ5 βριγὶϊ ἱπ 
(896 ᾿ηνγατὰ τοδη᾽᾽})}; ἴῃ ἰπ0 οἷάον ἀτοοῖς, ἐὰμθ 
ποτὰ ἴον (818 ν8 κρατύνεσϑαι. Τ.)6 ποτὰ [15 
δυχξοϑιῖνο οὗ σοη ϊοὺΒ τυ ἱ ἢ ΟΡΘῺ ΘΠ ΘμΪ 68, ΒΟ ἢ 85 
δον δὰ Ηθδίμ θη δηά αἷβο, οὗ ρογβϑουί 8 6- 
ἀυγτοα οὐ δοοουηΐ οὗὨ ἰδ ἔδι ἢ (Οϑἰδπά 6τ).--- θ᾽ 
811 γοῦισ [δἰ ρα ὈΘ ἄοῃθ .Ὶ ἰονθ. Αἴϊονῦ δὶ 
νι π8 5814 δ᾽ γοδιγ, οὐ (9 ἀυἱγ οὗ ἸΙονο 'ιΘὸ ποοὰϑὰ 
ΟὨΪΥ ἰο ΘΧργο88 δἰπιβοὶῖ ὈγΡΙΘΙ͂ν οὐ (μῖ8 ροϊηΐ ἴῃ 
οοποϊαἀϊηρς. Το δἰ δῖοι ἰ8 ὈΥΪΓΔΑΣΙΥ ἰο ἐμοῖσ 
αἰτνίβῖοπδβ δηὰ βιγιἔθϑ, φ. 4., “ἴῃ 811} γου ἀο, ἰπϑίϑδὰ 
οὔ Ὀοΐηρς χζογογηθα ὈΥΓ 8 5861848}} ρδυ 88 ΒΡ, δβυῖς- 
ἴδ᾽ γοῦγβο 95 (0 ἢ6 δοϊιδίθα Ὀγ ἃ Ίονὸ ψ ΐοι 00 Κ8 
ἰο {π νγ 6 }} Ὀοΐῃρ οὗ 86 τοι μου βοοᾶ ᾽ (οομιΡ. χὶ]. 
1,11; χὶ. 18: υἱῖ. 1; χ' 24, 8). ἐς Ἠθ 5Β4γ8, 
«σαί σἢ γ6,᾽ 88 που ὑΠ6Υ 6ΓῸ Β᾽ϑοριὴρ ; “βίδπα 
ἴαδι,᾽ Δ8 ἱπουρσὰ {ΠῸΥ τοῦ δυθυϊηρ; “ ὉΘ ΤΔΏΪΥ 
διὰ βίσοῃ,᾽ ἃ35 ὑβοιρὰ ἐπ Υ ΓΟ οἰ διαῖθ δὰ 
ἀεϊϊσαῖο; “ ἐεέ αἷξ γοὰν {πη κχ8 Ὀ6 ἄοπο ἱπ Ἰογο;᾽ 
85 βουσὶ ὑΠπΠ0γ 6 Γο δὲ βίυ ἴ6.᾿ ΟἼἜΕΥΘΒ. 

γεβ3. 1[ὅ-18. ΑΥΟΣ 6 δθουϑ οοποϊυαϊηρ ο6χ- 
Βογίαιϊου Π6 ἐυγηβ ἰ0 Βρθαὶς οὗἩὨ βοῦθ Ῥογβομ αὶ 
τοαῖίϊοσθ. Αηά ἤγϑϊ ἰιοὸ Θῃ)οἷπ8 8. γοβροοίζαϊ Ὀ6- 
δαυΐοῦ ἰονασὰβ σογίδὶ ἢ ῬΓΟΣΪΘμΐ ΙηΘΙ ὈΔΥΒ οὗ 
ἐπ σμτοἢ δηα οὨ6 ἴῃ ραχίϊου αν. - -ἀΑπᾶ 1 Ὀ6- 
ΒΟΘΟὨ γόοῦ, Ὀσθίβυθῃ,--- 0 Ῥδγιϊου]αΣ Ῥοϊπὶ 
οΥ̓͂ ἶ5 οσδογία(οὰ 158 Ἰηϊγοἀάμοοα Ὀγ ἔνα ᾿π ἰδ 6 
161} γοῦϑϑ; δηὰ ψῇηῃδὲ 90]1Οὁ 78 πιυδὲ Ὅ6 ἰχοαϊοα 88 
ἃ Ῥαγοηΐ 6:18, Γαΐου ηρ ἰὼ Βα 88 ΔΙΣΘΒαΥ 
Καονῃ ὈΥ ὕπο πὶ δηὰ ἔοττηοᾶ (ἢ 6 τηοῦΐγο 9 γ ὑμοὶῦ 
δοαρΙ γῆς σὰ 18 γοαυοϑί.---ὐ)ὸ Κη ονν,---ὸ ἰ- 
δατε; {18 σδθηοΐ ὈΘ 8. Ῥαγὶ οὗ μὶ8 ὀχμῃιογίδίίοῃ, 
ἴοτ ἰλα βιτρὶθ γϑᾶβοῃ ἐμδὶ ἱΐ οδπῃοὶ Ὀ6 βῆοψῃ ἰοὸ 
Ὅδ6 ἰδὸ ᾿προγδίῖνο [ΌΣτὰ 170} στε.--- 6 ΒουΒ6 οὗ 
ΒΛΟΡΒαπ 5 παῖ ἰδ 5 ἴδ Ηταὶ ἔσγυλῖδ οὗ 
Δοβαίβ,.----ἰ ὁ., (ὰ9 ἄσγβί. ἴῃ ὑπαὶ ρῥγουΐηοο τ ἢο 
γγοτο Ὀγουρὶ ἰοὁ ἰμ6 δι (σοπιρ. Βοπι. χνΐ. ὄὅ, 
ὍΏΟΓΟ {6 ὙΟΓὰ8 ““ἀπίο ΟἸγὶϑ. δγὸ δα αοα). 
τοι ΐ. 16 τὸ Ἰϑᾶση ἰμαὺ ΡδΔὰ) Εἰπιβο] Ὀαρίϊτοὰ 
118 ἰδηλΐγ. [10 ν͵ὰ8 (ῃ6 τβί βθαῦ οὗ αὶ ρτγοδί 
δρισϊιυὰ] παγτοϑὲ ἴῃ ΟοΥπί, ἱπάθοά ἰπ ἱμαὶ 
τ οἷο τορίος ; ΠΘΠΟΟ ἃ ἔδει} τοδὶ γα ἢ] Υ 418- 
Ῥοϑεοὰ ἰονατὰ 6 αοδροῖ, δυὰ ἔγοτῃ τ ΐϊο ἢ ΠΟ 
ἀουδί 4 βαυΐηρ ἰηβυοθηοθ οιηδηδίθα, ΑΒ ὶΐ ἀϊ8- 
ἐϊηισυϊθδηοα (5617 ἰπ τοβρϑοὶ ἰο ζδὶ ἢ, 80 4180 ἴῃ 
τοβρθοί ἰο Ἰοτο.- -ὁδηῃᾶ τ8ὶ ΠΟΥ πᾶν 8ἅ- 
ἀιϊοῖοᾶ ΓἘμϑυλθο]νθα ἴο [86 τὐ ἰ ΒΙΌΣ οὗὁὨ 1816 
αϑὶπῖα.---Τὴ)6. Ρ]ΌΣΑΙ ΠΟΡΟ ΟΟΟΌΓΣΒ, Ὀθοδυβο (ἢ6 
ἔδεται “Βοι56᾽" 15 ἃ 60] οἰ γο που. ΒΥ “τη ΐηἴδ- 
ΥΥ" πὸ δῖ ποὺ (ὁ υπἀοτβίδηα δὴγ οδίοϊαὶ δο- 
ἜΣοὴ βοῇ 88 ἰ8 σαντο ὁ ἴῃ (Π6 ΟΔΡΔΟΙΙΥ͂ οὗ ἃ 
Ῥτοϑῦγίον, ἴον ψϊοῖ ἰπάροᾷ βυο ἢγϑυ ἔγυ 8 
ὝΤΟΤΟ 48 ἃ ζαῃθτδὶ ἱὑπΐηρ Ῥγοδτι ΠΟ ΠΥ διϊοά. 
Ὑοτο ἰ5 ποι ἴηρ ἴῃ ἐΠ6 ΤΟ] ον σον Ὁ ““ Βυ Ὀπιὶὶ 
ΜΟΟΓβοῖνοβ᾽᾿ ἰ0 σΟΠΒίΓΔΙ ἢ Ὁ8 [0 (ἢ 18 ΞΘ ΡΡΟΒΙ(ΙοΏ, ἃ8 
ἘΠοῦρῖ τ80 τηθαπΐηρ ΒοΓῈ Μ6ΓΘ ὑπαὶ ὑμ9 Οοτγίη- 

ἰμίδηϑ 8ου)ά βυθ᾽οοὶ ἐμθιλβοῖγοθβ ἰο {8686 Ρθ.- 
ΒΟῺΒ }ιδβί 848 ΟΒΟΙ ΘΒ ΌΓΟὮ ΘΒ ΒΕ τη ἱ ἐλ οτηΒοἾγ68 (0 
ὑποῖν ΤΌΪΟΥΒ; Ταύμοῦ ἰδ ἰη)ιποίϊοη Βογ6--ῬΒαῖ 
γϑ9 Βυθιρὶῖ γουσβοῖὶνοα ππῖοὸ Β0Ἐ--- ΟΣΓο- 
ΒΡΟΩῸΒ ἰὼ ψμδὶ 88 ᾿υ8ὲ Ὀ66} 881 ἃ οἵ (86 ουβθ 
μοϊὰ οὗἩἨ ϑίορμιδηδβ : δ ἰμθθδθὸ 58 βδαἀϊοϊοα 
ὑἐμβοσυβοῖνοβ ἀπίο {80 ΙΩἰΠΙΒΙΤΥ ΤῸΣ {6 δ8:η(8--- 
ἐπί τ ΒΙσᾺ ἱπυοϊνθα ἃ βογί οὗ βυ θιηΐβϑίου. 80 
8180 ἀ0 γ9 ἀονοῖθ γουγβοῖυοβ ἰο ἰμθ.᾽ [ἢ ψἢδὲ 
ὝΔΥ {818 ΤΑΙ ΠΙΒΊΥΥ Βδὰ θὰ Θχογοϊβοα 1β ὉπΟΘΓ- 
ἰδὶπ; ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ ΒΟΣΥΪ6ΘΒ οὗἩ Ἰουϑ ἰο ἱπαϊνἰἀιιδὶβ 
ΒΌΆΘΒ 88 [80 ῬΟΟΥ, {86 816 1κ, ἱπ Βοβρὶ δ!" γ ἰόν 8 
ὈΓΤΘΙΌΣΘΩ Υἱβὶ ἰπς ἔτοπὶ δΟχοδά, δηὰ ἴῃ ἰδ6 υπάοτ- 
ἰακίηρ οὗἉ ταυὶοι δ ΓΟΘΡΟΙΒΙ Ὁ} 1168 ἴῃ ΘΒ} οὗἩ (86 
ομυγοῖ, 88 ΤῸΓ Θχϑσρἶθ, ἰἢ6 ᾿ΟΌΓΠΟΥ οὗ δίδθρΒθ- 
Ὡδ8 ἰὸ ἘΡΊΒΒΩΕ ἴογυ {89 ῬΏΓΡΟΒΘ οὗ δβθοὶπᾳ Ρβϑδυ]. 
ΤῊο ποτὰ ὑποτάσσεσθαι ἀδποίοβ ποὶ ΒΙ ΩΡ 
{πὸ Βῃονίης οὗ τεβρϑοί ἴῃ φθῆοσαὶ Ὀυΐ Ἰἷ Κα οὐδεσεΐ, 
ΤΟ] ον ἃ ῬΟΥΒΟῸ Β δάυΐοθ ΟΣ ορἱῃΐομ, σοπαποῖ- 
ἵπῷ ἷπ δοοογάδῃοθ ὙΠ ἐμοῖσ τ ΐβμθ8. [““Νο- 
(Ως ἰδ ΏΟΣΘ Ὡδίυγαὶ ἰδ ΒΟ ὈΙΩἸΒββίοῃ 0 ἰδ6 
ξοοά.᾽" ΗΟΡΑΕ]ῆ. ΒΥ ἰδμὸ δχρχϑβδβίοῃ τοῖς, ΤΟ ἐ- 
ούὐτοις Ἀ0 Ὀχίηρδ ἰο υἱοῦ ΙΠΟΣΘ ῬΤΟΙΩΪΒΘΗ ΠΥ ἰ86 
ΘΧΟΘ]]θπΐ αι} 1168 οὗ ὑπὸ ραγιΐθδ σοίοττϑα ἰο, φ. 
εἰ, “ἴο ῬΟΥΒΟΏΒ οὗὁἁ ᾿1ἴκ6 Ἔχ θι]θηοο τ ἐπ 6860. 
ΤῊῆδι 1 ἀοε8 ποὺ τοῖοσ ἰο ἃ οἶδ8β 18 ουἱὰθηὶΐ ἴσοτω 
86 οἶδυ8θ δρροῃάρὰ,---8ϑὲὴ ἃ ἴο ΘΥΘΣΙΥ͂ ΟΣ 6 ἴμαὶ 
ΒΟΙροῖΒ ὙΣΓΒ τυ δη ἃ ἸΔΡΟΣΘΊΏ.--ἰὐ 15. ἀ6- 
Ὀδίοα ἰο τ μαὶ 89 συν, εὐἱζνδ, ἰῃ συνεργοῦντι 
ἷΒ ἰο 0 ΥΤοΐζοστστοα. Τθοσθ ἰβ ποίῃἷηρ ἰὰ (6 6ο- 
ἰοχὺ ἰο 80} 7 ΟἿΣ τοΐονυσίηρς ἰὑ ἰο Θοα. ἘδίποΡ 
0 τὸ ἰοὰ ἰο γοΐου ἰὖὺ ἰο ὑμ6 δΔροϑί]θ, δῃηά, ποχί, 
ἴο ἔμοθθ }ι.8ὺ τηρηϊομθα. Τ}6 ρδυγιϊοῖρῖο κω π ε- 
ὥντι ᾿τ}}168 ἐμαὶ (18 σοὔρογδί 9 γἃ8Β 8} Θ8.- 
ποδὶ δῃηὰ Ἰδθοσίουβ οὔθ [“ἼΠΟ8Β6 ὙΠῸ ΒΟΣΥΘ 
Βῃου]ὰ Ὀ6 βογυθα.᾽" ΗΟΡΟΕ]. Ηδ δῃΐοσοθβ ἢ18 
ἰπ) αποιο ἰῃ γϑ᾽δίϊοῃ ἰο {86 ΤΆΤΩΙΥ οὗ δίορμδῃδ8 
ΌΥ̓͂ πιορἰϊουΐϊης ψηδὲ 6 δῃηὰ ἰδ ΟΟΥἶδῃ 
Ὀτγοίγοη νὰ Ὠΐι, Εοτγτίυπδίιδ δηὰ Ασδδίσυϑ, 
μδὰ ἀοπθὸ 70. ἰταβοὶῖ, (ΠΟΥ ΌΥ Θπμομδποΐηρς {Π 0} 
Τοβροοὶ [ὉΓ 680 ψΟΥΙ ΠΥ τηθη.---Ἶ 8. αἸδᾶ οὗ 
[89 οοταΐρ οὗ β΄ ΘΡΒδΏηδ85 δη ἃ Εοσιυ δ 
δηἃ Δομδίουῦβ :---Τ 686 6 δαα ὈΘΟΏ δΒοπὺ 88 
8 ἀερυϊίδίϊοη ἴο Βἷπι ἴγοια ΟοΥὶπί, δὰ δὰ 
Ὀτουκδὶ {π6 1εἰΐος δ] ἀρὰ ἰο ἴῃ Υἱἱ. 1. [ἢ τοραγὰ 
ἰο θὰ ψ͵Ὸὺ οδὴ ἀθδίοσΐμ 6 ΠΟΙ ἸΏΟΓ6 ἀοᾶ- 
πἰίοὶγ. ἩΒοί δ οΥ 1 ττᾶ8 (ἢ Βδ1η6 ϑίορδη88 οὗἉ 
ὝὮΟΒ6 ΓΔ} }}} 6 ἢδα }ι8ἰ ΒΡΟΚΘῺ (88 18 ῬΡΣΟΌΔΟΪΘ), 
ΟΥ 8. ΒΟ0η ΟὗὨ ἢΪ8.: διὰ οί Γ᾽ ἐμ6 ὕτνο οἴ 5. Ὀ6- 
Ἰοηχοὰ ἰο ἐπὶ8 ζϑ τ Υ οὐ πο; δῃὰ ἩΒϑιμοΣ (18 
Ἑοτγιππδίυβ ψ͵δ8 {ῃ6 Βδῖηθ 88 {Π 6 ΟὯ6 τιϑῃἰϊοποα 
ἴα ἐδ ἃτβί Ἐρίβι]ο οὗ ΟἸθερθηβ ἰο {86 (ΟΥ̓ ΒΔ 8 
ΟΥ̓ ΔΠΟΙΒΟΓΙ ΟΥ̓ (ῆ0 ΒΆΠ)6 ὭΒΠΙΘ, 18 81} ποογία] ἢ. 
ΤῊ γϑΆβοῃ οὗ 118 Ἷου αἱ {μ6}} ὈΧΘΒΘΏΘΘ ἸΥ88,---- 
Ὀθϑοδυδογοῦσνγδηῖ ἸΘῪ αν ΒυΡρΡ]} 68 --- 
ΕῸΣ 8 1 ὀἐχρχγοδβίοῃ 866 ΡΒ]. ἰΐ. ὃ0. Βαὶ νΒδὶ 
δ΄9 νγοὸ ἴο παὰογβίδηἀ ὈΥ ὑμ6 οχργοββίου τὸ ὑμέτ- 
ερον ὑστέρημα, νοι ταηί 3 Ιὶ ψου]Ἱὰ δ 
ἱποοηϑϑίοηῦ ἢ (86 Ἡν 8016 Βρίὶγὶϊ οὗὨ {818 ρδγὰ- 
ΖΥΔΡἢ ἰο ΒΌΡΡοθθ ἰδ6 Αροβίϊο ἰὸ ἱπΡῚ Υ 8 ΣΟΥ 
ΘἾδΡζο δραϊπδὶ ὑπο ὈΥ ἰγϑηδ δίς 86 τ οσάβ, 
[88 ἱπ {6 Ε. Υ.7 “1μαὺ τσ 88 ἰδοκὶπρ οἱ 
ΥΟῸΡ ρᾶσγί,᾽" δ ἱπουρὰ ἐμποὺ μαὰ ἔδι]οὰ ἱπ βαϊ"- 
δὈΐϊο ἰοἶἴκθηϑ οὗ Ἰονθ, οὐ ἐμ ᾿κο. [{ ἰ8 Ὀείΐοσ ἰο 
ἴΔΚὸ ὑμέτερον ἃΒ (8 ΟὨϊθοίγα χοη ἑν (ΟΟΙΏΡ. 
ΧΥ. 81), δηὰ ἰγαπβδίδίθ “(86 νηὶ οὗ γου,᾽ ἑ. 6., 
ΥΟΟΣ ΔΌδβοηοο, ΤῊ ἰΐ 186 ψΒὶοὰ Μψγβ ἴῃ Ῥϑτὶ 
Ἰη846 ὋΡ ὈΥ ὑπὸ Ῥσόβοποθ οὔ ἰδθβδο ὈγοίΒΥΘΏ. 
ΤῊ 8 18 ΠΟΤ. ΓὌΠῪ ὀχρὶ αἰ ποὰ ἴῃ δὶ [0]] ογθ---- 
Ερτ ΒΟΥ μᾶνϑ σϑίζοβδῃοᾶ ἵν δρὶτὶὶ δᾶ 
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ΨΟΈΌΣΕΟ:---ἀναπαύειν, 111. ἐο ξαμδϑ6 (0 τεεῖ, ἰο Τεῖξευα 
ΘαΥ6 οΥ ἐγοιδίο, δῃὰ ἴῃ σΘΠΟΓΙΔΙ, ἐο τεϊγοδὴ (2 

Οοσ. τἱϊ. 18: Μαῖι χὶ. 28; Ῥδί]θπι. Υἱΐ, 20). Βαυὶ 
μον ἵδι ἀϊὰ ὑμ6γ7 τοΐγοδϑιι αἷς ϑρὶσὶ, δπὰ ἐπδὶ οὗ 
π9 Οονέμλίαηα 3 ἸΤὴσ Ἰδίζοσ δοσίδι γ, ἀ068 ποί 
τοίου ἰ0 ΔΥ δου] ΐος βουυ ΐθοθ οὗ 1016 ἩΔΪσἢ {8 686 
θη δὰ δον ὑο ἴΠ9 ΟΡ αἰ ἶδηΒ; δηά ἰπδί 88 
Ἠπι|19, ἰο 86 ΔΕΒΌΓΔΠΟΘΒ οὗ ἴονὸ ἤγομῃ {86 δροδὶ]θ 
ψυΐοῖ ἐπ ο οαΥγίοὰ Ὀδοῖκ πὶ ἔμ θηι; δίησο [818 
ἍΓΒ8 Βοὶ σοῃ θιθρογδηοοῦδ ὙΠ ἐπ ον τοίγθδῃ πιθπὶ 
οὗ ἷθ βρίσὶ: ὮΘΠΟΘ, αἷδο, ποῖ ἴο {86 ἰπδιθποῦ 
ψἰϊοῖ {89 Ἰποσπιδίϊου δη δϑδυγαηθοθ ἰδ πὰ 
δοοηγογοὰ ἰο6 δἷπι δὰ δδὰ ὕροῖ {80 Βπδρίῃς οἵ 
8 ΕΡ'8ι1.0θ. Τὸ γοΐηϊ ἰδ Βοβϑὺὶ οχρί δἰ αϑά ὕροιῃ 
1.6 χτουῃά οὗ ὁ [6] ΟΡ Ὀοίνγοοῃ {Π 6 δΡροϑίϊο 
διὰ (Π)ὸ ΘΌΤΟΣ (ὁοπιρ. 2 ΟΟΥ. 11, 8), σφ. 4., “ ψ ΏΐῸ 
ὙΠΟΥ̓͂ ΡΟ ΟΒΒοα Ιη6, ΠΟΥ͂ 4150 γοΐγοδιιοὰ γου.᾽ 
1.16 αὐἱοιΐηρς οὗὁὨ δὶ5 δρίγῖξ ὈΥ͂ ὑμ0 ᾿ἰηΐογηηδίΐοι 
{Π86Υ δὰ ὈὉγουχδξ δηὰ Ὀγ ὑπ οῖγ ῬΟΥ ΒΟ; Δ] ὕΥγθβθῃ 0 
νοἢ ΒΟΡΥΘα (0 Θχμὶοὶῦ δον {δὸ ἴονο οἵ ἐδο 
οἰ τ ἢ ἰονγατὰ πἷπὶ δηὰ δύγαίκϑη ἰῃ δἷτι [1.6 ΒΟΡΘ 
οὔ {οἷν ἱργογοθεί, τιῦδί 4180 πανὸ Ὀθοη ὉΘη6- 
βοῖὶλὶ ὅοΥ ἵπϑπι: πὰ ἐμ σοπδοϊουβηοδ8 οἵ 8 ἔοὶ- 
Ἰονν ΒΕ ΓΒΟΓΘΌΥ γοπονγοα δηὰ βιυοηρί οηθὰ τασδὶ 
αν ῥγονθὰ ϑχοθθαϊ ΑἹ Το ογοβῃϊηρ Δ᾽ ἐϊτο ΤΟΥ 
ποι πὰ 70. ἷπι (σοπιρ. Οδίλη ον δπὰ ΜΟΥΘΡ 
οἀ. 8, ψγδο γον ῖθ, “ἰΠαὺ (Ποῖ ἱπίογυ ον τ} 
{89 ΑΡΟΒΙ]6 τπιυδὲ ἰἰατο Ὀθ60η τοΐγοθϊηρ ἰ0 (ἘὨ9 
Γοο] ῆρ5 οὗἨ {88 π0}]0 ΘΒ υτοῖν, ἰδ. 0 ἢ} 88 {Π 67 
μδὰ οοπμθ ἰο Βἷπι 85 γεργεβοπίαίυεε οὗ ἰδ} 6 ψ 80] 
ΘΒυτοδ.᾽" ΑΒ {ΠΩῪ (του ὑμποὶν Ῥγθδθῆοθ ᾿ιδὰ 
Ῥτονίἀϑὰ ἔονυ Ῥϑὰ] ἃ ϑδ'σϑοὶ τυ γοϑηταθηὺ ὑπ 0 δὰ 
60 ἄοπθ ἰΐ ἴογ ἐπὸ οἰυτοῖ, ψϊσ, ὉΥ τποὶτ 
ἸΏ68 8. δα σοπηθ ἱπίο σοιπιπυπίοη Ὑ1Ὶ} ἷτα δπὰ 
88 ἱπα ΘὈϊοα (0 ἰΒθιὼ ΤῸ} {18 Το ΓΒ, τ ὶοῖ 
τηῦϑὲ ὮΔΥ͂Θ ὈΘΘΏ 0610 Ὀγ ἰΐ ἃ (}6 δοπϑοϊ οΌΒη688 ΟΥ̓ 
1818 σοι υδίοῃ. [“ΗΟΤΘΥΘΥ ππάογαϊοοὰ ἱΐ ἐπα 
οὁ06 οὗ (0 ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗἩ ὈΓΡΌΔΗΪΥ πὶ τσ (818 
ΑΡροβι]θ᾽  Ὑυὶηρβ δϑουπά." Ηοναξ]Ί. Τὸ {πΐ8 Β9 
δἀά5 ἐδ οσμογίδίϊου --- [Βθγυθήίοσθ δοϊζηον- 
Ιϑθᾶφϑθ γὸ ἴμοῶι δαὶ Δ.Θ δι ἢ ---ἐπιγινώσκειν 
ἄοθα ποὺ πιϑθδῃ Ῥυϑοίβοὶ Υ {6 ἀἰσλὶψ σαΐμο, Ὀὺΐ (ὁ 
τισλείν τοροσηῖζα, υἱΖ. : ἴῃ ἰδοὶΡ ἰγὰϑ που δηὰ 
δοοοταΐης 0 [Ποἷν ἀϑβοσίβ, ἤγοσῃ τ ὶοι ἰπἀθοὰ 68- 
ἴθοπ) παι ΆΓΑΙΥ [ὉΠ] τα. 1}. γΘΆΒΟῺῚ Γ[ὉΡ (Ὠἷ8 ἐα (ἢ 6 
δίς οὗ τι ΐοῖ μ6 Β68 7π8ί Βροκοῆ---ἰοΐν δοσυΐοσοθ 
8ηα (80 τοίγοβ θη ννἱ οἢ δα Ὀ66ῃ δά πιϊηἰδίογοα 
ὈΥ {(Πθπὶ ὈΟ(] ἰο Βἰπι5617 δὰ μ6 σμ αγοῖι. 

γεκδ. 10,20. Ηο φῬυοβοηίβ ἃ ἰἢτγοο-ο] ἃ στοϑοί- 
ἰῷ ὙΒΟΡΘΟΌΥ ΟΠ τ δι δ ζ6]] ΟΡ 5 ὀχργθβδοὰ 
δ οοπῃδγηιϊοὰ.---) 0 ΟὨΌΣΟΒΘΒ οὗ Αδἰα βα- 
1πι96 γοῦυ.---Αϑἷὰ ἰδ Βογθ ἴ9 Ὀ06 πυἱπὰογϑιοοά, 
ΟἰἴΒον ἰῃ ἴμ6 Ὠδυσονοδὶ ΒΘΏ86 856 ἀοδὶρπαιϊης 
Ἰοπΐδ δὰ {89 γορίοῃ τουπὰ δϑουϊ ἘΡΉ ΘΒ. ΟΥ 
δ 8ΔὉ}}Κ ἴο Βοπιᾶῃ ὑδᾶρο ἰδθη συττοηῖ, 88. ΔΡ- 
Ρἰγίπα ἰο {μ6 ν 0160 τορίου οὗ Αδἷα Μίπον Ὀογάον- 
πᾷ οἢ {πὸ ποδβίοσῃ οοδϑί, ἱποϊυαϊης Οδτία, Πγάϊα, 
Μγεὶα (4 εἰα ργοοοηδατ 8). βίηο90 ἃ γΟΖΌΪΑΡ ἰη- 
᾿ἰΦΓΟΟΌΓΒΘ 88 πιρἰηἰδί θα Ὀείνοοη Ερἤ 6588 δηὰ 
Πο50 τορίοηβ, δηὰ βἷησε ἰδ δροβίΐθ εἰοοᾶ ἴῃ 
Εν τοϊαϊϊουβ ἰο {πΠ6 Θμπτοδον ΠογῸ Ρο᾽δηίοα, 
νοίδβ ΟΥ̓ ῬΘΡΒΟΠΑΙ τἱβὶ (5 δηα Ὁ τὴθδῃ8 οὗ Ὀτοίἢ- 
τοῦ Υἱδι πα πἷπὰ ὕγοπα ἰβθηοο, ἰΐ '8Β ῬΤΟΌΔΌΪο ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ δοὴΐ ργϑοίΐπρβ Ὁ Βἷπι ἴο (6 Οοτίπι ἴδῃ 
οδατοῖ ὁ. ἷκ γίνης (ποτὰ ἱπίοτιπδίϊοῃ τοβροοί- 
ἴῃς ἰὶ δῃᾳὰ δηηουποίηρ δἷβ ἱπίϑπίϊοι οὐὁἨ νυυϊίηᾳ. 
Νοχίὶ σοπη68 ἃ ρτοοίϊηρ ἴγουι ἐπὶ Ἄχ οπὶ ΟὨ τἶ8- 
Εἰκ ΘΟΌρΡΙ9 ὙΒῸ ΤΟΥΙΠΟΥΪ ἰατυϊοὰ τ Βΐτὰ αἱ 
Οονίηί, δη ἃ ψσορο ἱπεϊπιδί οὶ σοπηροί δα πὶ (Ἐς 
Ομ οιϊδη οὔ σοι ἰδοτγο, ὈὰΣ προ δδὰ Ἰοϊ δηὰ 

σοῖηο ἰο Ερδοδαβ (Αοἱβ χυϊἱὶ. 2, 26). ΤΈε στοοί» 
ἱπς ἴθγθ 8 8 ΒΟΥ 006, δὰ ἰουηάοα ὑροὴ ἃ 
Ομ γἰβιϊδη [611] τυ ὶΡ.--ΑαὉ}11ὰ δπὰἃ Ῥείδοὶ! δ 
βαϊαῖο γοῦ στο ἐπ ἴ86 Τιοχᾶ, ---Αὐ Ὀουπὰ 
ἰοῦ ΒοΣ Ὁ ἑαϊτ ἃ πῃ ἃ σοτηπιοῦ Ψογὰ, ἰΠ6Υ Βατθ 
βοῃὰ (δ 9 Ὀοποάϊοιἑ 0}8 οὗ ἃ δε υϑῃὶ ἰουο.---8 πα [89 
ΟΒΌτΣοΣ τἈδαἴ 6 ἐπ οἱ ΠΒΟΤΙΒΟ, ---ἰ ε.. ποὶ 611. 
ΡΙΥ ἰμοὶν πυαιρογοῦβ Βουβομο]ά, Ὀαὲ ἐμοὶ ρογίϊοβ 
οὔ (8ὸ Βρμοβίδῃ σδυγοῦ ἩΔῚ6ἢ Μδῷ ποηὶ ἴ0 88- 
ΒΟ Ὁ]6 ὑηᾳΔ6 Γ᾽ ἐἰμοὶν τοοῦ. Ονὑΐρς 0 86 ἰδοῖ οἵὗ 
δοσοιμηπχοάδιΐοηβ, ἐμ 6 ἸΔΥΟΥ ΘΒΌΓΡΟΙΘΒ, {1 [0080 
οὗ Ερβοϑὰδβ δὰ Βόοσηθ σοσγὸ ΟὈ]χοϑα ἰο ἀἰϊνϊάο, δοὰ 
τιϑοὶ πῃ ΒΟΥΘΓΘΙΪ ΤΟΟΙΏῚΒ ΓὈΓΠΙΒηΘα ὈΥ̓ (9 ἸΩ019 
ΥΘΔΙΓΒΥ͂ ΤΩΘΙΏΌ6Σ8.---Α11 19 Ὀσθίδσϑῶ κτοοῖ 
γου.---ἰ, 4.,ὄ (6 ΕΡΒοβίδη ΟΠ γἱδιΐδη8 601] 66 Εἰ γον, 
δραγῖ ἵἤγοπλ ἴπο89 δὲ τηρηϊοηθα προοὶϊδοι)]γ. 
Το Τ0 ΠΟΘ ἐμπὺ5 οχίοπαοα ἔσγοτῃ οἤυσοβ ἰὸ 
Θμυτον, 6 ποχὺ ἰπαὶδὶβ οἡ ὑποὶνρ τραϊπίδίηἰηρ 
διηοηβ ἰποπιβοῖγοθ.---ΟΘτϑοῖ γὁ ΟἹΘ διιοῖθοσ 
τσὶ ἢ δὴ ΒΟΙ͂Υ |εἰ68.---ἰ “ ΤῊ18 τδϑ (8.6 σοηγοῦ- 
ἰἰοη8] ἰοκθὰ οὗἁἨ Ομνιβιϊδη δδοσίΐοι. ἴη {δ9 
ἙἘδδὶ (πὸ κὶδα 88 ἃ δίψῃ οἱΐμοσ οὗἨ ὕγιθη δὶ 
ΔΙΏΟΠΩ Θ6018]8, ΟΥ οὗ ΤΟΥΘΥΘΏ6Ο δα ΒυὈΠιἰδδῖο 
οὨ ἰδ9 Ῥαγὶ οὗὨ δὴ ἰπίοσίου. ΤΠὸ Ῥϑορὶο κἰδδοὰ 
(9 ἐπαχζοδ οὗἩ μοὶ ροὰβ δηὰ ἰδὸ δαπάδ οὗ 
Ῥτγίησοαθ."" ΗουαβΊ]ῆ. Ταΐβ ἰοκθη {μθ δροβίϊθ 
πουϊὰ Βαγο ἰμθὰ αἷνο ἰ0 Θ86}} οἶδας ἱπιηπιοίϊ- 
αἰϑὶγ ρου ἐμοῖτ ποασίηρς (μ6 ΕΡίδι16, 88 ἃ μ᾽ οὰβθ 
οὗ ἐμοῖσ γον αὐδκοπθὰ Ὀσοι ΒΟΥΪΥ ἴους, δηὰ 
ἴπ σοροϑοίΐοη τὶ 86 ΔΘΘΌΓΔΏΘΘΘ οΟὗὁὨ ἸΟΥΘ 008. 
γογοὰ ἰο (μοπὶ ἰὰ {π6 δα] αἱ 0.8 ἔγοτα δΌΓγοϑα.--- 
ἀσπάζεσθαι, ἰο πιαπῖζεδὲ α εοταϊαί ἴουα, ἐΒρθοὶ αν 
αἱ ἐΐπιθ8 οὗ τηροϊϊης δπὰ ἀμλύηνα “Α ΒΟΙΪΥ Κκἰβο" 
ΤΑΘΔΏ5 {π ἰοίκοη οὐ ΟἸ σἰϑιϊδη [6] ονϑμὶρ δβὰ 
ΒΟΙΥ ἰοτϑ, 88 δοῃίγαβιθα τὶ (δὲ Ῥχοιιρίοὰ ὮΥ 
ὨδίαγΔΙ] ΟΥ ἔπιρυτο αἴοοίΐομβ. Τμὸ οχργοβαίος 
ΟΟσΘΌΓΒ 8180 ἰη οι. χτὶ. 16: 2 Οοσ. χἱϊὶ. 12); 1 
Ῥοὶ. νυ. 14. [ἴῃ ἴμ σοπίυτυ ΤΟ] οτίης Ομ δι 188 
Ὅ6ΡΘ ὙΟπΐ ἰο ΜΘΊΘΟΤΘ ΘΟ ΟΥΒΟΙ ΘΥ͂ΟΣ ὈΤΆΥΘΟΓΒ 
δἀ δὖ ἐπ Ἰοτο ἔθδϑίβ δῃὰ Ὀδθίοτο {9 ΘοιμιβΌ 108 
οὗ (89 [μον 8 ΒΌΡΡον, τιϑῦ στοοιϊηρ τλθῦ, δηὰ 
ῬΟΙΩΘΏ ΟΙΊΘΏ, 83 ὈΚΥΘΙΡΟΩ διὰ εἰβίοσα. “ΤῈ 
κὶϑα ποι ἐμοῦ σογῸ ἴο αἶτο,᾽᾽ 88 Βοηρεὶ οὗ- 
ΒΟΥΥΟΒ, “ἯΔΒ ΟὯ6 ἴῃ ΜὨ οἷ 41} ἀἰϑοογὰ διηὰ (Ϊ8- 
δβοηίϊοη ταυδὶ Ὀ9 ΒΑ Πονοὰ ὑρ.᾽ἢ 

γεκββ. 21-.4, Φη6 δαϊαϊαϊίοη οὗ ("|6) 
ῬδῈ] τὶ τοΐὴθ οὐτ Βδῃὰ.---Αα Ῥδαϊ οομ- 
ἹΠΟΙΪΥ ὙΤΟΐΘ ΟΥ̓ Δ ΒΙΙΒΠΙΘΗΒΒ, ἢ9 ἮΔ5 80ΟΒ8- 
ἰοτηθα ἰο τεῦ τὶ ἢ Ηἷβ ον Βαπὰ (μ6 οοποϊυᾶ- 
ἴηρ δοηΐθῃοο οὗ δὲβ Ερίβίϊ ὈΥῪ ΨΔΥ οὗ δι  Βεμε- 
οι ἰμοαι (2 Τιοβ8. 111. 17; Οο]. ἱν. 18). 
ΑσοογαϊηαῖΥ Β6 ΒΟΤΟ δρρϑοηὰβ δἷβ οσσῃ στοεϊϊηᾳ 
πὶτἢ ἷ8 οὐ πη πὶ ἰοΐοπ οὗἩἉ (0 σαμυ  ο 688 
οὗἩἨ 80 Ερίδι|16. “4716 παϊυϊοίίοη,᾽ 86 ἰΐ Ὑ61ΘῸ 
(56 τηδΐὶῃ ὁπ6---ἰπο στοοίϊηρ »αγ ἐπιίποποο. Νοσὶ 
ΓΟ] ονβ, ἰὰ ἰδ9 ἢγϑί ρῖδοθ δὴ οατηθϑὶ πογὰ οὗ 
νηγηΐηρ. τυὶΐοπ δΠ] ἀπἀουδίοαϊγ τὰκ δἰ 5 ονα 
Β8ῃα.--ἼΥ ΔῺΥ τῆδῃ ἴονο ποῖ 89 Ἰοσᾶ 
Φεδβῦπ ΟὨτίδῖ,---Ηθ Ββοτὸ οχοϊυάθβ 81] ἴοσπδὶ 
ΟὨ γί βιΐδηϑ ἴγοπι ΘΕ Ῥατὶ ἴῃ ἷβ βαἸυϊδίϊοηυ δὰ 
Ὀϊοδβδίη. ποθ πὲ Ἰδηρυαρο ἄοοϑ ποὲ ΔΡΡΙΥ ἴο 

ἰμοβ6 ψῆο δτὸ ποὺ Οπτίβϑιϊδηδ ῥγοίεββϑ υ, δηὰ 
ποίδίης ὁδη ο δαΐὰ δθουϊ ροϑὶἐἶνο μαίγοα (0 
Ιοτὰ διποὴς ΟἸ γἰβιΐθηβ, (ἢ 6 οχργεββίοι “ ἰοΥϑ 
ποὶ᾽" οδηποί 86 ἱπίογρτοίθα δδ δαυϊνδ επί [0 
λαία; Ὁαυΐ ἰὐ ἴ ἐο θ6 υπάδεοτβίοοά οὗἩ ἀθοαγοὰ δί- 
ἐξοίΐοπ, νοι Ὀοιγαγοα {86} ἴῃ ῬΑγν βι ν 8, 84 
Ἅ6}1 85 ἴῃ Τοβίοσίηρς οἰ οῦ ΘΑΓΏ8] ἰθμἀδῃοῖοδ; 
δηὰ ἴῃ ἀουδιΐης οΥ ἀοηγίηρς αἰ ετοπὶ ΡοΟΓΟ 88 
οὔ ΘΒ στ βιϊδη ἐσα ἢ, “ ὙΔΒοσχοίοτο ἀο68 086 ΑΡοϑέὶθ 
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αι ἰδυ5 μβοτοῖ Βοϑδῦδο ἰἢ ἷὶΒ νἱον ἴονο ἴυ 
Ομσὶδὲ ἐβ {86 ΥΟΥῪ δβοὺ οὗἩἨ {πὸ οηέΐγο ΟἿ τ δι Σδ ἢ 
Ηἴο; δὰ ἐδοὸ σον ῖδββ ποοάδὰ ἐο ὃῦθ δρϑοίδ 
γειοϊπ ἀοα οὗ ἐμὶ8 Ἰογο; Ὁ ὑἐδαὶρ ἐνὶ ϑίοπϑ οὐὶ- 
εἰβαιδὰ ἴπ ἰμὸ ἔβοι ἐμπδὲ ἐμὸ ἴονὸ οἵ Ομ τὶ ἀϊὰ 
ποὲ βυ βιοϊ 6. ὑπὶίο ἰμ οι." ΝΕΑΝΌΕΒ. φιλεῖν 
ῬΙΘΘΕΒ ἐό ἔουδ Ὑ{ΠῚΕ ὁ ῬΘΟΌΪΔΥ πὶ δ Υ οΥ δϑϑο- 
ἔοπ, πὰ ἐδὸ νογὰ 8 ὑβδοὰ Ὁ Ῥϑὲ] ΘΕΪΥ ἰῃ (δὲ 
ρἶδοο ἐπ γοϊδεῖθῃ 9 Ομ νὶδὶ. (ϑοδη ἀοϑὶηδίθα ΒΥ 
ἧι, ἐβδρ. νυ. 20, ἐπ6 στὸ οὗὁἩ ἐπὸ Εδίῃον ἰο {80 βοῃ, 
διαὶ 1950 {8ὸ θο ἰονον ΒΒ ἴοῦο ἰ0 9686086, χΥὶ. 27. 
χαὶ. 1ὅ, 17). [ἢ ΕΕἔἴΡΆ. νἱ. 24, ῬδῈ] θα ρίογβ ἐδ9 
νον ἀγαπᾶν, Ἡοἢ 1θ 86 ἰοῦ δορσθοῦ γΡῚ ἢ 
εἶπι ἰο ἀοδβοῖθ ὑμὸ ἴονο οὗ Θοἀ δπὰ ΟἸσὶδὶ, δδὰ 
Δἰδὸ ΟΌΥ ἴουνϑ ἰο αοα, δπᾶ ἐο [85 Ὀγοῖογοη, δηὰ 
ἰο πεΐνοο. ἩΏΪ]9 180 Ἰδίο» τγοτὰ ἩΜΙΘἢ ῬΥΟΡΟΥΙ͂Υ 
ἸΩΘΘΏΒ ἰο Αἰσὴΐν δοίοοηα, 8 ΠΕΥ͂ΘΙ προὰ ἰθὸ ΘΣΡΓΘΒΒ 
8ἃ ΒΟΒστιοῦθ, ραϑαϊομδίθ διδοίη, φιλεῖν 16 ἠουπὰ 
ἰδ ἐδ βϑῆδβο, γοῦ γβυοὶγ Βονγουοσ. [ὃ ἈΟΥΘΊΏΘΔΗΒ 
ἐο ϑαΐι6 λσλίν, (6 τεσαγά ἐ ἰδὲ ἔέρλί ο7 α ἀδατ 
ιεπά, α ἰοκοῃ οὗἨ ὙΝῚΟΝ νορατὰ τῶϑ ὁ [εἶβα, 
φίλημα, δον ῬΨΦΟΡΘΌΪ πδυρχοβίο ἐμΒ9 υδ0 οὗ 
φιλεῖν. διιοτί δῃὰ βΈδῦρ 8 80 ἀοηυποίδιΐοη 
Ῥτοπουποοί. ---1οῖ δὶπὶ Ὀ6 ΔΙΗΔΕΈΒΘΙΩΙΒ, --- Νοί 
εἰτορῖὶν, “Ἰοὺ δ'πι ὈῸ6 χροὶ! οὰ ἤγοιαα ὑπ ΘΒυΤΟΉ, 
δὺϊ Ἰοὲ ἴτε 6 ἀογοίοά ἰο Θο04᾽ 5 Ὑγδίδ δηὰ Ἰπὰρ- 
πυθπὶ,"---ἰοὶ Ὠἶτὰη ὈΘΟΟΙΏΘ 8 ΘΓΧ86, δοουγθο. ΤΉΘ 

πογὰ ἀνάϑεμα θογτεΒροηᾶ ἰο (80 Ποῦσον ὩΠἽΠ, 

α δαη, ἱ. ε., ὁηὴ5 Ῥμαυΐ πηδοῦν ἢ 6 ὈΔ1---ἰ ΥΓΘΥΟΟΔΌΪ 
ἀονοϊοα ἰο ἀεοδβίιγυοίϊοη.---ἴο δ6 σίνοι ὑρ ἰο Θοὰ 
ψἰτποῦΐ Ρρόν ον οὗ τοαἀοτηρίΐϊοπ, μοι, ἘΣ 186 ἐπῖης 
ψΟ δηϊπιδίοα, ἱπγοϊνσοὰ 4 ρυξείης ἰο ἀοδίὰ 
ἀμ χὶϊ. 8; 68]. 1. 8, απὰ ΜΟΥΟΥ οα Βομι. ἰχ. 8). 

15 ᾿τορυοδυῖοι ΟΥ πι8) ἰοιϊοη 15 δομ τι οα ἘΥ͂ 
85 δι᾽πεῖου ἰο {πὸ ᾿υἀστηθηΐ πὶ ἢ πὶ}} ἰηἰγοάσσο 
ἷ. -  Μασαμδῖδα. --- βγγίδο ἤοσῦ “ον [Ιοτὰ 

ΘΟΣΘΒ ΝΙΝ δ 2): “ποὺ, 6 888 ὁοτη0,᾽ 

80 ἐπαὶ οὐδίϊηδίθ μαϊγοα δοὰ σοπῆϊοὶ τιὶΐα Ηΐτὰ 
ΔΙῸ 8} 086]688᾽ (θγοτθθ). ΒΥ Ρδ} ΒοΓΘ θιὰ- 
Ρίογβ ἐμ ϑυυῖδο οδὴὲ ΟἿ] ὍΘ σοπ:οοίυγοά. [ἰ 
δδῃ Βα Ϊγ βιὰ ὑμπδί 1Ἢὁ 88 [ὉΓ 8 Βίγοη 0 Ὁ 
σοπᾶτγτηδίΐοι οὗ ὑμΠ6 χΟπΌΪΠΟΣΙθΕ8 οὗ δἷβ Ερΐδβι]9 
ὮΥ [Π6 1:80 οὗ ΗΘΌΓΣΟΥ ]Ἰεἰύογδ; ϑύο οχίγδογαϊ- 

δοηδτιοδίΐοη ὙΒόσὶ Ὠἷβ Ερίδ.16 τννδβ ἰοὸ 6 ἷπ 
οθδτρο οἵ ἰγυδίθα γί θη, 18 ψ0}}Υ δυροτῆδαουβ. 
ον νδδὶ Ὀθσδιδο ὑδ16 ΤΌΣ], γγἃ8 οὔθ ΘΌΤΤΘΩΐ 
ΔΙΩΘΩ ἐμ 7005 85 ΟΣρτοδδίμρ ὑμποὶσ βίγοπζοϑδὶ 
θαηΐῖ ΜΕΥΡΕ ΒΩΥΒ, “ῬΟΣΒΔΡΒ 1'ὑ οοηῃγογοὰ δῃ 
ἀξηρογίδηϊ ΤΟ ΠΣ ΠΙΒΟΘΏΟΘ ἰ0 ὲβ γοδθγβ ἔᾺΟμὰ {89 
Ροεϊοά οὗ δῖ8 χϑβίάἀθηοθ δὲ Οοσίηι; οὐ ἰΐ "γὋ8 
Φαΐν ἐἰμο ἐβουρλί οὗὨ ἰ᾿ΐ8 τοοϊαοπὲ (0 κἰγ6 8 ἸΏ 10 
86] σπιῃ Ἔμδυδοίον ἰ0 μ͵8 ἀθοϊδυαίϊοι.,"" ἘΒΊΒΡΙΝΘ 
ΒΑΥ͂Β: ““ῬΟΥΠΆΡΒ ΜΑΥΔΉΔΙΝΆ ὙῪ5 (86 τπιγϑίοτίουδ 
γοδονοζὰ οὗ 86 ΘΑΥΪΥ (Ὠγτίδιΐδὴθ (σοτρ. ΒΟΥ. 
χα. 22)." ΕΌΓ ΟΥΒΟΥ ἱτρτοῦ δ Ὁ] ΘΟμεοίυ 68 866 
ήσεγεν δπὰ Οδβίαπαου. 16 1᾽8 Μδθδ σα Μοίδα, 
ποοδηΐϊηρ "ππαϊεαϊοίμα αὐ τποτίεηι, 16 ἃ στουπάϊοδδ 
οἰἑοταϊίου, ΗΘΟΌΠΟΡ 8584γ85: “(μεί Γαΐθοῦ δΡ- 
Ῥοπὰοὰά (ἰμ͵5 886 ἐμὸ Ηθῦγον ἔοσταια [ῸΥ ΘΧΟΟΙα- 
πα εἰϊοοίϊον.᾽᾽ ΠΣ ἐγδιδίδιϊα [86 ΟΧΡΥθδϑὶοι 
ἐπέο τϑοκ, ὁ κύριος ἔρχεται, ἨὙ6 ἃἂ΄ὸ δἰ 0066 ΓΘ0- 
Σαϊσιἀοα οὗ {μ6 ορὶὑποὲ ὁ ἐρχομένος, ἐδ6 εοπεη Οη6, 
85 ΒρΡ 16 ἰο ("6 Μοθεῖδὴ ἴῃ Μαδιί. χὶ. 8: 1μυἷκ9 
ΧΥΙΣ, 10, 20; ΦΟΒᾺ Υἱ. 14: χὶ, 27: δβὰ 8150 δ8 
φοιδέδοϊγ γϑουγτίηβ ἴῃ Βογνοϊδιίοι, θα ἐδ 
Φοεαίηρ οὗὨ Ογὶϑὲ ἕόστωδ {86 τοΐσγαϊπ οὗ {86 τδο]9 
Ὀοοῖκ, δηἃ τ Βογὸ δὶ (80 οἷοδθ Φοῦη πᾶ 8 πΡ {δ 
6ϑθοῖ οἵ Βοτὶρέυγο τὶ 8 χοΐίθσομοο ἰὸ {86 ΒΟΙΘΣΩΣΙ 

ἔασι, “.ἢο ἰμπεὲ ἐοκεβοιῖ οΥἁ ἐμοδο ἐδὶτισρα, βαΐίδ, 
Βοβοϊὰ 1 ϑοσζῃθ απἰοχὶγ. Αἴθοι. Ὅὔοσαο, μογὰ 
Φοβυβ."" ΗΗδοσο ἐπ ἔβοὶ ἰθ (86 Χογ- ποθ οὗ ἐδ9 
ΑΡοϑὲϊθ᾽ 5 ϑοβοίδοί ωϑοὰ. ἴῃ 8}} (89 δβ: κθ8 οὗ 
[δουρὶ δηπὰ Τδοὶηρ γὸ ΒΟῸΣ ἢ ΘΥΟΣ το υγπὶηρ; 
διὰ πιδὲ 18 ΠΙΟΤῸ ποία ΣῈ Π88 ἐμδὲ ἐπ πἰξουὶη 
ἐς, 6 βῃοι δ υὑδὸ ἐπ ὙΟΥῪ ἰθγῖὴθ ἷπ βίο (89 
ἰδουκῆΐ δὲ ΔΙΔΥΒ Υἱησίηρσ ἐμβγθυ ἢ εἶδ βου] 
ΤΟΥ δΒδὰ δοαεῖγοῦ πῖὰ αἶσα ὑπ6 σμδυδοῦον οἷ ἃ 
ΒΟΪΘΙΩΒ ἔογτοι δ, [ῸΡ πΐο Βοὶδίπρ 6}866 60] Ὁ 
βαϊδιξέα θα). ΑΥΟΡ {μ16 Βούθσθ ὀχοϊυδίοι οἵἃ ἰἢ 6 
ἘΠΜΟΥΙΝΥ ἰθὸγὸ ζὉ]]ογ8 ἃ Ὀοηοαϊοίϊου.--- ἘΠ6 
ἔταοο οὗ οἷν Σιοσχᾶ ὅδε ΟἾσίοςε (09) τ τὰ 
γου.---ΑΑ ἰο 6 δβδίβοει ἔζγομι ΟΠ γ᾽ δὺ 18 ΘΥΘἢ- 
Ἰδοιϊπρ ροσάϊίοι δὸ Ηΐθ ἔδυος ἰθ οἰοσβδὶ Ηΐο. 
Τπὸ ῬΓΔΥΟΥ ΠΟΙΘ ἰθ8 ἰδβουϑίοτο ἃ ῬΥΥΟΣ ΓΤῸΣ 81] 
κοοὰά. Τὸ ἐμπὲὶθ Π0 δα ὰβ δδϑίσγδαῃοο οὗ δὲβ ΟἾἩ 
Ἰοῦθ 88 ἴ6]} ἰοπδιὰ 8}} ἐπ ΟἸ γὶβὶ 76888.---2Δ Ὺ 
Ιονὸ ὍὈ6 ΣῈ γοὺ 81} ἐπ ΟΒσοῖ ὅϑαϑτι.--- 
ΑΒ ἐπ (86 Ῥτουΐοιιβ δδδο εἶ 18 ὑθ ΒῸ δΡΡ]:θὰ, 
80 Βοτθ ἯΘ τησϑὲ ἰῃδοσὶ ἐστίν, ὁδ, 85 ἃ Ῥοδίελνο ἀ6- 
οἰδταίξοι οὗὁἨ τῆδὲὶ ἢ δοίι ΠΥ μου βμϑαὰ ἰοπαγὰ 
ἐβοπι. Μεϑ' ὑμῶν, ωὐϊλ νοι, ἃ ἀοκίχηδέϊοη οὗ 
δοαπτ δῖ 0 Ὑ1ῈῈ ἐμ οῖη, ΟΥ̓ οὗ 186 ΡΥ ΘΒΘΏο6 οὗ δὲβ 
Βρ' στὶς ἢ ἐδ6 τοϊαδὲ οὗ ἔπ θπι, ο. α΄, “18 ΔΙΠΟΙ β' γοῖ 
8} ---α ΒΥ ΘΟΕ δἰ β,, ΣΘΘΟΠΟΣ π ρ᾽ ΟΣ δβίοι υϑϑοὰ 
ἐπ τίου οὐ δ18 δϑίσοῃιρ γα 98 δῃηὰ οὗ ἐδβοὶν Ῥδυ- 
ἐἶδβδῃα αἰβίσυβί. “Ἴμὸ ΘΧΡΣΟΒβί 0 ΤΟΥΊΩΒ 8, δἰ σὶκ- 
πα σοπ γϑϑὲ ὑὸ ἐμ 9 βιυὶοβ δὰ αἰγ δ 8 διροης, 
[9 ΟοΥἰ εἶδ 8 ΟΝ {π0 ΑΡΟΒ(]6 Β6ΣΘ ἰβ γὸ- 
βοϊγοὰ ἰοὸ ἱξπογο." ΝΈΛΑΝΡΕΒ. [πὸ οἱοσΐην 
ψογὰ ἴῃ πο Βο60., ΑΣΙΘΙ,᾽ ΜΒ 8ὴ αὐοχ.- δϑὲὰὰϊ- 
ἐΐοη. Δ Ὀοΐηρ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔ}}Υ ἃ νογὰ οὐ γϑθροδθ, 
ἐμ ΑΡροϑέϊθ οου]ὰ ποὺ ν6}} Βανθ δρρομπαρα ἰΐ ἰο 
ἷβ ον Ῥτοδυοϊΐοη. Ἐπ δαἀορίϊομ οὗἉ ἰΐ [8}18 ἱῃ 
ψῖτ ὑπὸ ουγτοηὶ ἱποοπδίϑιθεὶ πδῶρὸ οὗ οἱοδὶῃ 
ΟΠ6᾽ 8 ΟὟ ῬΓΔΥΘΡ ἩΪΓΠ δὴ Ατοοη---ἃ ὑδὶηρ τ] 
ουρϑί ἰο Ὁθ Ἰοῖν ὑο {80 οοηργορδίλου δὲ Ἰδσξο. 
Βυῦ πουσὶι ἐμὸ τογὰ ΤΌΥΤΒ ΠῸ Ρϑσὲ οἵ ἐμ Ἐρῖδ- 
16, 16 5.}}} ΒΟΥ σοτμθβ ἰπ αἱ ἐϊὸ ομὰ ἰὸ Ὄχρτϑϑθ 
(80 σογάΐ8], δ ΡΒ δ ἷο δϑδϑοΐ ὙΠ Οἢ ΘΟΥΟΣΥ͂ ΟἿΣΙ 8- 
(ἴδ ποδσὶ τουδί ἔϑοὶ οοῃδίγαϊ θὰ 9 πὐίδν 88 ἢ9 
Ἀπὶδἢ 98 δὲ Θρὶβι}9 80 σϑρ᾽οίθ τῖϊὰ Ὀϊνὶ πο Ἦ ΘᾺ 
διά ον ἱβϑυὶης ἔγοωι ΟΠ οὗ {9 πΟὈ]οϑὲ βρὲνὶἐδ 
ἐπδὺ Θου ον νοῦ ὁπ. ΘΑ Σίἢ ἢ 186 οδ 89 οὗ Ηθδγυθη, 
τ Βόῖὰ ἐξ 888 Ὀ6Θ6 ἢ φσθοα ἰο ᾿Ι0]ἀ δΟΡΙΒ ΠΟ. 
Υο8, Ἰοῖ {πο Ατρϑῃ βίδπά (πὸ δοϊαΐπρ ἰοδιϊ ΠΥ οὗ 
{86 ΓΤ ΟΥ̓ ἐδο ΟἸυΤΟ ἰπ (πὸ ἰοδοδέη δ οὗ {86 
πτνοδίοβὶ οὐὗὁ ἰδο δροβί!θβ ; διὰ ἐδ υοῖὶο υεου]ὰ 
Θοτ6 δὲ ᾿δδὲ [0 ΒΔῪ 88 ὑῃ0ὼγ γοδὰ υογ80 ΠῚ ΟΣ ὙΟΓΈΘ, 
ΘΕΔΡΙΟΣ ΔΙ͂ΟΣ ΟΠὨδΡρίοσ, 6Ρ18ι16 δήϊον ϑρὶδβί]ο, ἴπ 80- 
οϑηῖ δέσζοιβ', διὰ οἶθα, ΑΜΕΝ]. 

Τ8ο ϑυδδογὶρέΐοι ἰδ ἰδίοσ. ΤΒ6 ϑἰδίϑιηθδὶ οὗ 
ἐμοὸ Ἰοίίοῦ οὶ βοιὲ ἔσομη ῬὮΣΡΡΙ δΡοδο ΥΓΟΙΩ 
8 τοϊδυπἀογδίαπαΐηρ οὐ ἩΒδὶ 18 μδίἃ ἰἱβ υϑσ. ὅ 
δύουϊ ἷθ Ραββί πς ἱπτοῦρι Μδοοθάοπίδ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ΓΟσλνακ Βεπξήοοπσα. 1. 7.8 δοωροδ. Τὶ 70]- 
Ἰοτβ 85 ἐδ βαίιισαὶ οχογοῖδο οὗ ἰδδί αὐνΐπο ᾿ονθ 
ἩΒοΙ 16 διοαὰ δγοδὰ ἴῃ ἐδ Βοασί ὈὉΥ (86 βριγίϊ, 
διὰ ἩΠΙῸΒ ἸΚΟΠΒ 8 0 ἰΒαὶ ΒοάθΘΙΩΟΣ 0 ΓγΦΟΙΥ 
ἔδνο Ηἱτϑδο] ἢ ΠΡ ἴῸΣ 08 8]1, δὰ ἀδιιδηἋβ οΥ 08 
ἐμαὶ τὸ κἵἷνϑ 88 ἔΎΘΟΙΥ δ Ὑοα ΒαγΟ τοοοϊγοὰ. 2, 
16 δεορθε. [1ὰὲ κοθδ Ὀογοπάᾶ---γοθ, ἱβποσοῦ---6}} 
ὨΔΙΌΓΔΙ Ηἰτοσί δέοι 8 οὗ ἔδει, ΟΥ ποὶ ον μοοά, 
ΟΣ ΘΟΒΏΣΥ, ΟΥ̓ ὨδεϊΟΠΔΗΪΥ, δὰ ἰδ ρογοσπῃθα δἱμπι- 
ῬῚΥ ὈΥῪ (Βὸ ῥτγουϊ θη 8] 08116 τη ἦθ ΟΒ ἰἰ δὰ Ὁγ (89 
ορροσίεηϊξδοβ. ορεπϑὰ ἰο 6, ΟἸσἰδιΐδηδγ Ὀγθδῖκ 
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ἀότη 8}} Ὀδυσῖοσβ, ΟὈἸ ὑογαὺθβ 81} ἀϊδίϊποίξοηβ Ὀ6- 
ἐγοθῦ 99» δοὰ 6οπι]ο, δηὰ Ὀτγΐπμβ ὑμ6 ὙΠ 010 
Τ80Θ ἰηΐο 8 ΒΥΡΘΙΒΥ δαὶ πὰς 8 08 ΓΟΚΑΤΪῸ] οΥ̓͂ 
ἐμ το δυο οὗἨ οὐὐ [6]] ὁ γεοθη ὙΠΟΡΘΥ͂ΟΣ ἰουπά. 
Τὼ ἰδ9 ἰοχὶ γὸ δανθ ἰμο ἄνγδὶ ἰπβίδποο οὗ ἰμὲ8 
Ὀτοδὰ ομδΣΙ οτος Κοονη---θη 19 ΟἸγἰβε8.}8 
ἴη Θτοθοθ, οοπ τὶ υϊίπς [0 ΒΌΡΡΙΥ ἰδο ἀοϑιϊξυϊίοα 
οὗ 76 νῖϑὰ Ομ νἰβίῖδηβ δ 7926 γυ 8819). [{ ν88 {86 
δοτμπιοησθιιθηΐ οὗ ἃ ὙΟΥΚ οὗ οδμδαυὶν τ πῖοῖ 18 
ἀοπιϊποά ἴὸ δργοδὰ σῖϊὰ ἰμο οδυτοι, δά ν}}} χῸ 
οἢ ἱπογοδϑίης ἰῃ υἱὸν δηὰ ἱπιοθηδίίυ, δὲ ἴῃ ῥὑΓο- 

γχύϊοι 88 ὑδϊο ϑρίσιῦ οὗὁἨἁ ὠΟἸὨγχίδῦ Ῥσουδὶϊβ ἰπ ὑδ9 
θαυ οὗ Ὀοονοσα. 8. Ιὑ βῃοιϊὰ Ὀ6 δγδέδηχαζίο, 
ζογτιαίηρ ἃ ρατί οἵ (πὸ Ομ τ βιϊδη ΒΒ ἀυγν 88 σοβυ- 
ἸαΥΪγ 88 μἷϑ ῬΥδυΟσΘ δηὰ ψσϑΐρΡ. [πδϑηιοῖ 88 
ἀἕο ἀοιδηβ [0 ἰξ τὸ δοηβίδηϊ, δηὰ ἐμπο αἶ80]- 
ῬΙΐπο οὗ ἰὑ 18 ΘΥΘΣ ὨΘΘΟΓᾺ] ὑο. [80 ΟΔΙΔΟΙΘΥ 88 8 
σουπίοτδοίἑγο (9 ΟἿ πδίῃγαὶ 861 5}: 088 8η4 [ὉΓ 
{89 ἀονοϊοριμοοί οὗἩὨ ΘΠΑΥΥ, ἰξ 15. ΟὨἿΥ ὉΥ λαδὲέξμαΐ 
Ῥτδοίΐοθ {πδὲ (6 θη 5 οοπιθπιρΙαίθα ἱπ ἰὰ οδα ὈΘ 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ δηϑνογοὰ. 76 ἰἴπι0 ργθθουι θὰ ἴον ἴἰ 
ΒΥ ἰδ9 δροϑβϑί]ο 15 {π6 ἄγϑί ἀδὺ οὗ (86 προὶ---ἰ 
ἀδὺ οοπιηθιηογαίϊνο οὗ ΟΡ [ῳοτ 8 Τοβυγγθοί ἢ 
δηὰ νυἱοίοῦυ, δῃὰ {86 ἀδὺ οἵ (6 ΘΒ υγΟ᾽ 8 1ΟΥ, 
δηὰ ροἰδάμοββ, δῃὰ Ῥγαΐβθ. Απὰ βυγοῖυ Ὧο0 (ἰπιθ 
8 ὈΘ ΤΏ0Γ60 δι ηρ ἴοΓ ἰ8 6 ὀχοχοῖδβο οὗ ΟὟ χρδίθ- 
ἔα] ον (μ8ῃ (818; ἔον ἰΐ ΒΘΟΡΥ͂ΘΒ. ἴο γϑπιϊηά ὕ8 
ἐπ δὴ οδϑρϑοΐδὶ ϑηπονῦ οὗ αοἀ᾽ 5 τοἀθοιιϊηρ ΖΥΔΟΘ, 
δηά, 8ο, οὗ ἰῆ6 ἰοῦ ποσὶ 'τὸ οὐυγϑοῖνοθ, ΠδΥ6 
οχρονίθησοά [ἷπ ἔδοί, δ᾽ γδ- αἰ νίηρς οὐρὰν ἰο ὉΘ 
Ἰηδὰθ 6 ρμαγίὶ οὔὐ οὖὺν Βαθῦδι ἢ ἩΟΥΒΕΐΡ, σδοΙ- 
ἴπς ἰὰ ὑμ6γ 88 ὁ ἰσίθαίθ, πού 8ο πιμοὶ οὗἉ Κκἰὶπά- 
1055 ἰοαγὰβ ὑπ6 ΠΟΘΑῪ δηὰ (6 ἀθδιϊίαίο, 88 οὗἁ 
ἐμδη κϑαί νη δηὰ πόρον ἀηΐο ἐμ6 αοὰ οΥ̓͂ ΟΣ 
βαϊναϊΐοη. [ 9 ὈΘΟΟΠλΘΒ 8 τηϑίΐογ ποὺ οΥ̓͂ 'π|-- 
Ῥυΐδο, ρογίογτιαϑα ἀπάον {86 ἰηδιιθηο66 οὗ Θπιοίἑ 088 
οΘχοϊ θὰ ὈΥ 5ρϑοΐδὶ δρ068]8, θυὶ οὗἉ ρῥνεἱποίρ)ο, γϑβδί- 
ἰὴ Ὁροὴ οϑίδ Ὁ] β94 σγουηάδβ, δὰ ἔπ θη 8 
τοϊαὐῖο ουπάδιϊοη οὁη σι ϊο (Ὁ ΘΟΔΥΓΥ ζογ παρὰ 
ἐμθ στγοαὺ σψογὶς οὐὁἨἩ (6 σπυγοῖ. 4. ΠΣ πιδαδωγε. 
“«ΑσσοΡϊῺς 88 αοα δ. Ργοθρογοα᾽'᾽ ---τοὸ τσὶ ίο8 
{πὸ Δροϑί]θ, Ὀυθβου θη ἢο0. χοὰ ῥγορογίΐοῃ 8 
πηάον πο δηοίθης αἀἰβρθηϑδίίοη, Ὀιϊΐ ᾿οανίηρ ἰὶ 
ὙΠ ΘΥΘΟΥΥ͂ πιδὴ ἰ0 ἀοίογιηΐηα τῖι. αἰ πι86}}0 παὶ 

ἰγαὶθ ΘΥΘΤῪ 106, 81.811} ἴῃ ΟἰΠοΥΘ, ΤΟΥ͂Θ Εἰ πη86] ἃ 
πὶ] της δοσυδηΐ δα βυ δ ̓θοί ἃἰπηδο! Υ 0 (δ 6 τΐθ 68 
οὗ οὐοΓ8---Ὀθὶη ς 8 ᾿ἴοῶ 1 σοὨ]οί, δηά α Ἰδπιὺ ἴῃ 
ἰθ ἄθσηθθβ δηα ρῥαϊΐθῃσοθ, ὑπὸ τη σο οὗ πἰὰ 80 
8 αὖ {π6 θ8:ὴ0 πιο ἐμ [μἱοῃ διὰ ἐμ 1Δηιῦ (ΒΟΥ. 
τ. ὅ, 6). 

8. Ἀωίμαΐ οομοώγγεπος πὰ ἰδ6 Οἠωγοῖ. ἴῃ 8 
ἰσὰθ ΘΒ ΌΓΟΒΙΥ 118 10 80 ὮΔΡΡΘῺΒ ὑμδὶ {Π|6 070 τ 
Θχοσγοΐβθ Ον ἰονο ἴῃ Βοσυἱπρς ΟἾΠ6ΓΒ, ὑπ τροχὸ Μ]]] 
{1089 [0 8. ἔμ βογυϑὰ ὃδ6 ἀϊβροθϑὰ (0 βυδιλὶὶ 
ἴο υ8. βίοι ἸΟΥ͂Θ τηδῖζθα (Π6 χΣϑοὶρ᾽ θηί8 οὗ ἱΐ, ποί 
δδυρμίγ, Ὀὰΐ ἸΟΥΙ͂ ἴῃ βρὶγ. Τθο ἴδοί δαὶ 
οἴ γ8 4ὁ 7ον ἔλθῃ, σοπβίγδὶ ἢ ἰμ τα, 854 ἐπδρὶγοδ 
[θὰ πΊ σθδὶ ἰο σοαυΐίθ (6 Βοσυΐοο ββονη, δηὰ 
ἴο γϑβρομὰ ἰσ ἐδ 8|1χἰθ8ὲ τ 868 οὗὨ ἱμποὶσ Ὀ6Ππ6- 
ἰδοίοσβ. Οουμβοὶ δηὰ οχμοσίδιοα σοιΐῃρ ἔγοπι 
ΒΆΘὮ 8 ΒΟΌΓΟΘ, οτος ὑἐδουκὰ 10 Ὀ9 ἱΏ (9 ἔογιι οὗ 8 
Σοαιιθδὺ, ΡΡΘΑΣ ἰο ἰδοῖὰ 88 βδογεὰ δοσωϊδῃβ. 
ἴῃ βυσὶι ΣἸΎΔΙΤΥ οὗὁὨ δυτ γ 1168 (μ6 ποπάογξιϊ 
ΒΑΡΠΙΟΠΥ͂ οὗ {86 ΟὨ ΣΙ βίλαπ σα Σοὶ 118. 

4, Τὰς ζεγυοῦ ὁ α ἔτμεΖεαί. ΤἼὴ0 Το0Γ6 δράθης 
ΟὟΓ ἸογΘῖοΣ πο ᾿ογὰ, δά {6 τηογ9 ργοΐουπα ΟἿΣ 
ΤοβδΓα [ὉΓ 800}}8, ἐΐὸ ΠΔΟΥΘ ΣΎ ΑΪΥ 'Μν}}} ΟΟΥ σϑδὶ 
θυτη ἴοΣ Ηΐπι, ἐμαὶ Ηο βιιουϊὰ Ὀο Ἰονφρὰ Ὀγ 8]} 
88 Ηο ἀρβοσυϑθδ--ἰαὶ 0 8δοὺ] 8181} Ὀ6 νδηίς ἴῃ 
δοοι οι [0 ἶτη, δὰ ἐδ ΠΟΩΘ Βιι ον ὶβ ἰοτὸ 
ἴον Ηἰπι ἰο στον οοΪά. Αμάβοῦσουοῦ ΒΟΥ͂ΘΓΘ ΠΙΔΥ͂ 
Ὀο οὖν ΣΘ8] ἴῃ 158 ᾿παἀἰρηδιίοι δρδίηδὶ οθο ἰα 
Μ Βοῖὰ ἰΟΥ6 4168 ουὐ ὈΥ γοδϑοὴ οὗὨ (δ8 ῬΥΘΥΔΊΘΠ090 
οὗ επἱηΐα] δϑοιίϊοῃβ, ὑργοσερίϊη ὺυ8 ἰο χτοῦυκθ 
(μοπὶ τὶ τογὰβ οὗ Ὀυγπΐης οοπἀοιηπδίζοι, γοὶ 
811 (8. ν}}} Ὀ6 ποίμΐπρ 1088 ἰμΒ8 ἃ βίποδσζα, 8:- 
ἀδπύ Ἰογὸ ἴὸγ ἐΐ9 δοι]β ἰμϑσωβοῖνοβ, Ὑ ΒΊΟΝ ὈΓρ68 
ἃ ῬΟΓΒΟῺ ὁπ ἰ0 δϑοοσγίδίϊπ Ὑ πού ΒΡ Ὧἢθ οδημποί ἰἢ 
Βοῖῃ9 ὙΦΑΥ͂ Ὀτίης ἐμ 9 πὶ Ὀδοῖὶς ἰο τοβοοίίοι, 8ο ἰμδὶ 
(80 βδιιθ πὶ ον ἢ885 ἀϊοὰ οὔ πιδὺ ὃ6 ἱεἰπα]οὰ 
δίγοϑι δηὰ τιδὰθ ἰοὸ δύση Ἡ1 πον Ὀτὶ κι θδδ οα 
1Π0 δἰίδν οὗ (16 Ἀθασί. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΚΞΤΑΒΚΕ:--ον. 1. “Ῥίουϑ δηὰ ῬοῸΣ οἶδ κε 
ἰοβοί οΓ.᾽ -ῦοὸ οαυρὺ ἱπαοοά ἴο Θη] 88 ΟΌΓΒΕΙΤΟς 
ἰη ὈΘΠΔΙΓ οὗ 411 δαὶ βυδον, τὶ πουΐ Δ] γγ8 ἴῃ. 

(9 δηλουπίὺ 884}} θ0θ. ἯἾ8ο γἰχίι 86 οὗἩὨ (6 118 6Γ-  αυϊγίηρ ΒΟΟΣ ΠΕΥ Δ. πΟΤΊΒΥ ; αὶ ποτ) 
Υ οὗ Ἰυάρπιθηΐ Βογα σγδυϊθαὰ 'ἰ8β 8 ρματὶ οἵ {6 
Ομ βυϊα π᾿ Β Ῥυοδθδιοη ; δηὰ ἰἢ6 τ ΒΉ ΠΟΥ ἴῃ ΜὨΐοΣ 
ἢο ἸΏΡΓΟΥΘΒ ἰΐ Ὑ}1} 86 υῦῦο ἰ0 ΒΟΥ ἰβ 86Π866 οἴ 
οὐ χαιίοα ἰο 16 αοα ἱμαὺὶ δα5 ργοβρογοά δΐηι, 
δά ()ὃ0 Βίγϑηρί οὗ ᾿ἷ8 Ἰοσο. Τῆθ Ὀθϑαΐ δηὰ 
ἐμὸ πον οὗ Ογἰϑί ἰδ ΘΓ ΔΓΘ Β6ο ἴῃ ἰδ 
γοϊυμπιίδυίηθθϑ, δα δ͵50, ἰη 18 ἔγοοάοιμα ἵγοπι 4] 
Ῥατδάθ. Ἠθρῃοο, (ῃ6 γοαυϊδιιίοη οὗ (6 Δροβίϊθ 
“ς Ἰοῖ ὁδοῖϑ Ο09 ἸΑΥ͂ ὮΡ ὈΥ δἰ τα8617,᾽" ἰὰ (π9 ὈΥΙΎΔΟΥ 
οὗ ἷδ οὕ ἢοπι0, Βοι(Ἰρ {ἢ 6 τιον τὶ αὐἷοὶ 
γοβοοίϊοι διὰ (ἢ 6 δοιαηδησο οὗὁἨἩ {Π 0869 Ὁ] ΟΒδί ἢ 5 
το οοπδίϊίαΐο (Π 6 δβυπὶ οὗ εἷθ ἀοτηοδὶῖο ΒΔρΡὶ- 
088, [ὑ 15 ἐθογο ἰμδὶ ἢ6 σδὴ Ὀοϑὺ δβοοσίδὶ πα ΠΟ 
τουσὰ 6 ΟΥ68 (0 ἷβ [ον]. 

2. Οοπα ίοηϑ 07 διεσοεδα ἐπ Ολνίδϑίίαη ἰΐ. Τ{{86 
Ομυϊδιϊδη ᾿ἰἴθ 18 ἰο Ὀ6 δυοσαοϑβίπὶ 1 τηυδί, Ο 056 
μβδῃά, δοΐάθ ἱπΟΥ̓ΔὈΪΥ χοα οἱ (1 Τουπά δι 08 
οὗὨ ἔδϊ τ, ονοὸῦ Κοορίηρ ἴῃ τον {Π6 ἰοταρ δίϊοηδ ἰὸ 
θοῦ 0 16 οχροβοά, ποί δοίης ἰιβοι  ἰοὸ Ὧθ 
ἰυγποὰ δεϊάθ ἔγοπι Κηοιῃ ἰγυαΐι, δηᾶ τοϑ  ϑέΐης 
ΘΥ̓ΟΡΥ͂ 4841} τ (ἢ ΠΙΔΗΪΥ σουταρο δηα μην Γὸ- 
εἰδίδηοο. Οὐ (6 Οἶοῦ Ὠδηά, ἴὑ τυιιϑὲ χσὶνο ἰονο [89 
ΒΌΘΥ ἴῃ ΘΥΘΟΥΥ͂ ρδυί συ] αν, δοὸ ἐμαὶ ὑπ 6 Β8Π16 ῬΟΥΒΟῚ 
Ὑι0, ἰῇ ΟὯ6 6880, ΒΏΟΥΒ ΔΪΙηΒ0] ἢ 8 ΘΟΓΔΙΘΟΙΒ 
όγο ἴῃ (πὸ βχδὶ οἵ ἔδι( δὰ ρμονογίαὶ ἰο ῥγοβ- 

Οὔθ8, Β.6} 88 σὰ τοῦ οὗ Ομ γῖϑί, οὐμὰς ἐς 
ὈῸ τοζαγαϑὰ ἴῃ ργοίθσθῃσο ἰ0 οἰ ογβ, Θβ ρον δὲ 
{89 ἀδδσ ϑαυϊοῦῦ 88 κί ὺ8 80 Ῥγϑοίουβ ἃ [7Ὸ. 
ΤηΪ80 ἴῃ γϑίογθησο ἰο μοι (Μαἰί. χχν. 88). δι 
νου] ἀΘΩΥ ἷ8 ΒΑΥΪΟῸΣ Β6}} ἃ ΒΟΥΥΪΟΘ οἵ Ἰσογο ἴ-- 
Οὔ οδυτγοῦ οὐρλΐ γνοδαὶυ ἰο ΤΓῸ]]Ο δῃοί μοῦ 
ξοοὰ ἀπὰ ρῥγαΐβο- υοσίδν σοπάποί (1 Ὑ688. ᾿ϊ. 14} 
--νον. 2. Τόσο 18 ΠΟΩΘ 80 ῬΟΟΥ Ὀσΐ ἮΘ ΤῊΔΥ δπὴ 
ΒΟ0ΠῚΘ 016 ΡῬΟΟΓΟΣ, ἰοναγὰθβ ποτὶ 6 ΟΘ ἢ ΒΏΟΥ {δὲ 
ὙΓΟΥ ΚΒ οὗ Ἰοτο δὰ οοτηραβδίου (Μδσκ. σχἰϊ. 42; 1 
Κίημβ χυϊὶ. 10 8..), διὰ πὺ8 ου]υλναῖο ὑ86 αΤῶ0ο οἱ 
σμανίίγ. ΗΕΡ.: -- γον. 8. ῬΔῸ}] οΑτοδ, ὙΓ͵168 
δ οπίνϑδὶϑ Ὁ {8.6 ΡΟΟΡ; δῃὰ βῃου]ὰ ἰΐ ὃο « ἀΐδ- 
ἄῖδοθ ἰο ἱπιϊίδίθ Ηΐπιὶ 1---Ἴὸν. 4. Ἧὁὸ6. δου ὰ 
βτυΐάρο )ο ἰδῦον Ὀαβίονοα [ὉΓ γεΐγοβϊηρ (86 Ρἱου 
ΡΟΟΣ, βἷηοα ψὸ ἀο ἰἰἰο ΟἸγῖϑὶ.---- ὁ γ. δ. ΑἸΊΒου ἢ 
πὸ βογυδηίβ οὐὗὁἩ ἐμὸ στο δνὸ δὲ {πὶ8 ΟΔΥ ΠῸ 
δοιμμηδηά ἰο ροὸ δϑουϊ (86 ποῦ] ἃ 85 {89 Αροβί]ϑ 
αἀἰά, ἐξ ἰδ πουθσι 6 988 ὨΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ ὑμδὲ [86 8ἰδίο οἱ 
(ἢ συ γΟ 68 Βῃου ἃ Ὧο ἱπνοβιϊχαίθὰ δὲ ἰ1πι68 ὉΥ͂ 
ἴ8οδο ΤΟ 8.6 δρροϊηϊοὰ ἴον ἰδ Ῥᾷσροδβο, ἰἃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴ0 ἐργουθ ψδδὲ ΤΑΥ͂ Ὅθ ἱπιρτογοὰ (2. 
Ομτοα. χνὶϊ. 7 8).--- [οσ. 6. 6 σδυτοι δδοῦ]ά 
ΔΓ [ὉΣ ἰΐβ ἔσο βογυδηὶδ ἰμδὺ ἱῃ 9 υ δοπιθ ποὶ ἰδία 
ῬΟΣῚΪ οὗ ἐδποὶν ᾿1ἴθ, δἰ ποθ ὁῃ9 δυο 18 5 χτϑδὶ ἰσθ8- 
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ΒΌΓΘ. --- ον. 7. Ἧο βῃου]ὰ διι)θοὺ οΌν Ρἷδῆδ δὰ 
ῬύΓΡΟΒΟΒ ἰο (80 νν0}}} οὗ αἀοἀ, διὰ οἱ. ΘΟΥΤΥ ἰμθῖὰ 
ουὐ ΟΥΓ δρδπάοῃ ἰδθπιὶ δοοογαϊηρ ἰο Ηΐδ8 Ρ] ΘαϑΌ ΓΘ 
(9ογ. χ. 28; 268. ἱγν. 18). Ὑθα ἰδ ρορυ]ουβ τὸ- 
εἰοῦβ ἰ89 πϑοϊθ οοῦ86) οὗ αοα ἱ8 ΤΟΣ 
Ῥτοο]αἰτηθὰ ὈΥ͂ οδγηθδὺὲ ῬτΌΔΟΒΟΣΒ, δὰ δι ἢ ὉΓΟ- 
οἰδιυδίΐοι ἴδ ϑηΐογοθα ὉΥ ὑμοὶῦ οὐ ΒΟΙΥ νγ8}}ς, 
διὰ Θοἂ οροῦδ ἴο ἔμθπι 8, ἀ00Ὸὺγ} [0Γ ἐδ Θοηγοσδί οι 
ΟΥ̓ ΠΙΔῺΥ 800}.15, ϑεΐδη ΘΟΙΩΙΔΟΝΪΥ Βιὶγβ Εἰσηβο οὶ 
ὮΡ διρδίηδὶ ἔμ ἴῃ ἷ8 ἱποίγυμμοηίΒ. Βυὶ ὈΥ 
1818 ΤΏ68η5 ἰἢ.6 ΟΡΘῺ ἀΟΟΥ ἰβ 8.}}} ζῶαογο πὶάθποα ; 
δῖποθ ΟΡροβί(οη ῬΣΟΥΟΪΘΒ ἱπαυΐΓ δπὰ οὔβοσυδ- 
το, διὰ ἐμὲὶβ Ὀοροὶδ οομνϊοιξοι (ΡἈ1]. ἱ. 12).--- 
Ψοσ. 9. Αἰἰσυο βοσυδηὴὸ7ὺ τηυδὶ ποὶ ΒΕ π ὕγοτα 098. 
Ηο γ8ο ͵δ δδιοῃ ἰβῃϑα δῃὰ οδοηἀϑά δὲ ορροβίἐἱοῃβ 
διηἃ ῬοΥΒΘΟΌ ΙΟΠΒ, ογζοίδ ὑπαὶ μ6 8 ἃ βοσυδηὸὶ οἴ 
ἐδ οτγιοὶβοα.--- 9 δου ἃ ργοΐου 88 ΒΟΥ οἴ 
Θοὰ δηὰ ἰδὸ μοοὰ οὗ οὔ πεῖ ον, ἰὼ ΟΌΥ ΟὟ 
δὐνδπίδρο δηὰ δου θηΐθηθο; [Ὁ ἰοτὸ βϑοὶϑ ποί 
8. οτη.--- ον. 100. Εδιι ἴα] Ἀοδροσα ἀ64] (Δ: (ἢ - 
ΤᾺ} πῖιἢ Βοῖτ ῬΥΟΔΟΒΟΥΒ, δπὰ ἀο οὶ ἀοδβρὶβο 
θὰ ἡ 6 γουΐκᾳ, ἰὗ Ἰθασηϑὰ δπὰ ρίουβ. Οδγὶβ- 
ἐδ βϑοὶς ἃ ΘΓ, ΒΟΠΟΣΥ δηᾶ ἰονθ 050 δῃοίΒο᾽.--- 
Τὴο οτυ θ τυ] ϊυθ δ. δδίοι δηθὰ δἱ ἐπὶ δπὰ 
σδηποὺ ΘηἀΌγο ἰί.--- ον. 12. Ἡ ἰδ π|οῪἱ]] ἴον 
ῬΓΘΘΟΊΘΥΒ ἰο Υἱδῖς ἐμοὶ ΒΘΔΥΟΡΒ ΒΟρΑΥδίου, 88 
ΘΡΡρογίαηΣ 68 ΟΟΟΌΓ, δῃ ἃ ΘΟΏΘΥΒΟ ἩΪΓῸ {π6πὶ ΓῸΣ 
ἐμοῖν Ὀθδὶ ροοᾶ.--ΤοΥῦ. 18. Οἰγουτηδροοίίου, ζδῖιἢ 
δηὰ ΤΩΔΏΪΥ ΘΠΟΡΡῪ 50 ὍὙ0}1 ἑοροῖθοῦ. Βδὲΐῃ 88 
ἴδ δ οὗ (Εἷπᾳ ὁσσυρὶοδ 6 τ 44}9 Ρ͵]8Δ06 : δηὰ δεὶ 
Του 68 ἃ οδΥοϑία] οἱ ΓΟΘΙ ΒρΘοί0;, 80 ἀο68 ἰΐ 4180 
ἰπγοῖνο, δὰ δὲ ὑπ βδῖη9 {ἶϊπη8 Ὁ δι γϑηκί-- 
(9 διγοη κί οἵ ἐδ δρὶσὶὶ.-- ὁ Ομσίθιΐδη ἰδ 8 δοῖ- 
ἀἰορΡ Ὑὸ 8 Βυγχουπάοά ὉΥ ἴοοβ. ΗΘ τουδὶ 
τα οὶ 1Γ ὁ ψου]ὰ ποί Ὀθ0 ΒΌΓΡΓ566.---Ηο τσδί ποὶ 
δϑδηάου ἴδ ροδί οὗ ἔδίί, Ὀυΐ βίσῖγθ ὁπ τη θη} γ 
δπὰ δἰχοηρίμοῃ Ηἰτηβοὶ, δὰ 411 ὑρ (Π6 κ8ρ8 δἵϊον 
6ὁΔ0}} αἰίδοὶς ἰῃ ογάοσς ἰο μΒοϊὰ ουἱ δραΐϊῃηδὲ ἃ ΠΟΘ 
0η6.---7ον. 14, ΤΟΥ9 ΣΡ ΓΘ ἰ0 ΟἿΥ δοίΐοῃβ ἐμοὶν 
ῬΓΟΡΟΣ δα δρίδιϊοπδ δηὰ τἰρδέ ὑτγοῦϊ διροηρ θη, 
88 αὶ ρσἶνο5 ἔπ 6 πὶ ἐπ οὲν ἀπο ψοῖχδὲ (64]. ν. 6). 
γον. 1δ΄. Ὀινίηθ Ῥχσουϊάθηοθ 85 σζαϊδοὰ Ὁρ 
ΘΔΕΥ [8}1δηϊ τΏθ08 ὙδῸ ΒΑΥ͂Θ τηδθ ἐμβιοιωβοῖυοδ οὗ 
τοδί βουυΐοο ἰ0 (86 δ ατσῖ ; δηὰ (πὲ ἔδοί δμου]ὰ 
Ὀ6 γοσορηϊστοα ψἱ χταϊ ἀκα, Μ᾿ 8} 116 νεῷ Βοαυ θη 
ἰο, δηὰ {ο]᾽ονν 5106}.---ὕὅἷον. 17. Το Ὀσδὲ βϑιΐ8- 
δοϊϊοι οὗδ ἰγπ9 ῬΥΘΘΟΒΟΡ ἰδ (6 ἔα δηὰ ἰονὸ 
οὗ δὶ8 ΒΘΑΓΤΟΓΒ.---  . 190.: ΟὨγἰβέϊδηῃ ομυ ΓΟ 68 
θἰιου]α ταδί ἰδ ὕγ δ 81 δηα οοτητηυπίοη τἱτἢ 
686 οἴμοι, οὐϊίγίης δηὰ ρῥτϑοΐουβ ἰΏ (89 βίμμι οὗ 
αοἀ (Οο]. ἱν. 1δ; Αοἰϑ χυ. 28).--- ον. 206. Ὑμιαεὶ 
6186 158 ἰτὺο ργοοίξηρς θυ [86 τ 8 ΐηρς 0 6}} ἰ0 δη- 
οἴδοῦ Ομ τἰϑιληβ οὐρῃὶ ἰο ἀθδῖσο δὰ ἱηγοῖο 4}} 
ΤΩΒΏΠΟΣ Οὗ ροορὰ [ὉΓ 680}}) οἰ 6 :.--- δου] ἃ 
Κιδα, ἐμ6 ἰοΐζοι οὗ 8 ΡΌΓΘ δρίγιίπ8) δηὰ ἀϊγνίηθ 
Ἰονο, Ὀ6 πιδάθ ἰδ ἰοΐκϑῃ οὗ 8 ΘΑΣ Δ], ὑπομδδίθ 
δηὰ ἀοΥ]]δ Ἰονοῖ (ῬΙ͵ΟΥ͂. Υἱὶ. 18).--Ὗ ον. 22. 
Απιθῃ! γο8 ουγϑοαὰ ὃὈθ Βο6, Ὑἢο Ἰονοὶλ ποί 1866. 
Οἱ ἐμοῦ ΓγΙθ ἃ ΟΥ̓ ΤΥ 808}! Τά κο Βοϑὰ ἐὸ { γϑο]ῇ, 
ἕπου ῬοοΥ σγοδίυγο ὶ Ῥ80}᾽ 8 Σϑαὶ] ἰβ ἀἰβοσί ἱ πδιΐης 
δηα 68 ΒΒονῃ [8 ῬΟΥΟΡ ἱπ ΘΟ} 01688 158 068. 
Βυὶ πιιδί ἰἤου, Ο Πωογὰ, Ὀ]οδδοεῖ, 15, δη ἃ γι δὶ 
Ὀ]68866α.---Θἴησο τοοδὺ ῬΟΓΒΟῺΒ ῥαγϑὶδὲ ἴῃ 8 βίϑδίθ 
οὗ φγουδ ΐρ οὐ] ἢ πο88 δηὰ 86] 8688, ἱὩ60}- 
δἰδιοηὶ τὶ {πὸ Ἰονο οὗ Φοϑυβ, γγὸ ὁ6ἢ ΘΔ δ᾽} γ᾽ 8606 
ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ {ἰ6 Γ6 8.6 ἩΒΟΙῚ {818 ᾿ΤΩΡΤΘΟΔΙΙΟῺ ΥὙ0]}} 
δῖε -ἰῦεν. 38, ασδοθ' ρσγδοο' Τὸ ἐδῖ5 ουουγί πα 
ΘΟΙΏ65 δἱ ᾿π8ὲ ἰῃ 89 Τοβίογδαίϊοη οὗὅ δ ΠΏΘΥΒ, 88 Ὀθ- 
᾿ς ΑὈΦΟΪ ΟἿΥ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἤον {86 Γογαίυθηθββ οἵὗἁ 
ϑίπϑ δηὰ (ἰ1λ6 ΓΘΟΟΥΘΥΥ οὗὨ 8168 Ὠδίυγθ.---Ὑον. 24. 

Ηο ἷδ ἃ ἰσυθ, ἀϑδσ χϑῃ, πῃ ἡ ΠΟΙ ἰονο ἀνε6}}6 : ἢθ 
ἸΟΥοδ δῃηὰ ἰβ Ἰουθοὰ. ὙῈ}1 ἴου. δἷπι 1 ἢ ὙΠ] θδὲ 
180 ἔγυϊίδ οὗ ἰοτϑ ἴῃ οἰδγη ίγ. 
ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΕΙῚ,:---ὅἴἷο ν. 2. Αἱ ἱ]]υδίΣ- 

εἴοῃ οὗ ἐμπδὲὶ τὶβϑ τοοἀογϑίϊου τ ῖο ἢ ὈοϊοημΒ (0 
ΟὨ τ δι ΔΕ Υ ΘΥΟΥΥΒΟΣΘ. Α ΥΘ0}016088 268] ΠΟΥΟΡ 
ῬΓΌΒΡΟΣΤΒ. ΤῈ6 6880 ΙΩΔΥ͂ 6 ῥγοδδίῃρ, Ὀαὲ ἰἢ9 
τοίδοὰ οὗ τπιδοίϊηᾳ ἐξ τουδὶ Ὀθ υησοπδίναϊπ"θᾶ.-- 
γογ. 47. ΟΝ γίβιϊβηβ δὺὸ σϑϑαῦ ΤῸΓ 8}} ΏΔΠΠΘΡ 
οὗ Ὀυδίποδδ; Ὀσὲ (ΒΟΥ ΑΓΘ ΣΟ ΤΟΥΘΥΒ ἯἙΠΟ ἀγὶνθ 
ἐμοὶν ἐγδῆϊο πὶ ἐμ οἷν τοὶ χίοη..--- ον. 6. ἩΜαὶ 
18 ἀομο ἷῃ ἕδι( ἐβτοῦρ Ἰονθ, (μου σ ἢ ΔΡΡΑΥΘΕΙΥ͂ 
5108}, 8 ἰπ {86 εἰμὶ οὗἨ Θοὰ ἃ ρτοδαὶ ἰμίηφ.--- 
γον. 7. Ττυο ΟΡ θυ δ τδίοβ [ἷῸΣ ἰμὸ Τοχὰ δ 
ΠΟΌΣ.---Ὗο ον. 9. Βοδίϑίδπμοθ δδυρθΩΒ ἰδ6 ΣΘΔ] οἴ 
αοά᾽ δ βοσυδηίβ. μθιι δὐυθυβαυὶοβ ΔΘ ΠΙΒΏΥ (ἢ 6 
Βρὶ τὶς ὈΘΟΟΙΙΘΒ ΙΏΟΤΘ ΘΒΡΟΥ ἰ0 ῬγΌδοΒ ἰδ ψοχὰ, 
δηα ΒΟΡΘΒ ἰο ὅπά α γοῖ ΓΘ Οροὰ ἀοοσ. Θοα δ 
ἩΟΙα Ψ}} Ὀ6 θοπῆγπγοα ὈΥ͂ ἐμ 9 ΟΥΟΒ8.---Βὰϊ {μ 0.9 
διοὸ ὑπο Κ᾽ πὰβ οὗἩ ορροδίϊίοῃ : 1. ῬΆΘΙ ΤΏΔῊΥ γ6- 
οοἶνγο ἰμ0 ποτὰ ὙΠῈ ἸΟΥ, ΟἾΒΟσΘ ΔΡΡΘῸσ ΒΟ 
τοβὶδὲ 9 πογζὰ διὰ (86 ροοά ἀοπο---ἃ δυσχο εἷβῃ 
(δαὶ δαἀναπίαρο 888 ὕθθῃ μαϊποὰ. Τμοι οὐκὰὶ 
Ὑ0 ἰο ἴπόῦθῶδο πῃ ΘΟΌΓΕΖΟ 88 ΟἸΠου]ἶ6 85 Ῥσγοβοαὶ 
{μοσοβοῖγοθ. 2. Βαυΐ ἤθη ΠΟ ὁ56 Ῥχοδίβ ὉΥ 1} 
ΟΣὰ, δὰ Μ{1] ποὶ 80 τπιυοῖβ 88 ὮΘΔΡ ἰΐ, ἐμ θη 
τηῦδί ψγὸ (8 ᾿ΐ ΘἸΒΟΎ ΘΟ, δὰ ποὶ ἀοδβοοζαίο ἐΐ, 
ΌΥ οδϑδίἑῃς ἰΐ Ὀοΐοτο ἐπ ὑπίμδοκίαυ).--- ον. 10 7. 
10 8 ποῖ ψ9}1} ἴον Ομ γϑιϊδηθ ἠὲ ἰο Ὀ6 ἔγοο πὶ ἢ 
ϑδοῖι οἰ .Σ.---ὕογ. 12. ΟἸιγ ϑελδηβ δύ σεδαῦ [ῸΓ 
οὐοσγίβίπρ, Ὀπύὺ {86} ἀο ποῖ οί Ὀ]1πᾺ1γ.--- οΣ. 18. 
ἩἩΔιΟΒα] 688 18 ἐδ 6 στουπὰ ὑροὴ ψΒὶΘὮ 4}} (89 
γοβὶ ἰδ Ὀυ}}., Ἧαοσ πιυδὲ ρμογρϑίυδ)ν ἰακο ποοὰ ἰοὸ 
ΟἿΡ ΟὟ μοαγθ; Οὐ Υ 180 ἐΐ γ71}} οὐ ὈΘ ΡοΒ81}]9 
0 18 (ὁ εἰδηὰ διὰ τοδϊπίδίη οὐσ αἰ τυ ἀθ 88 
ΤΩΘΙ..---ὖόν. 14, ΤΏΘΓΙΘ 18 ΤΏΔΏΥ 8 006 ἯΒΟ δἰἷτηθ 
ἰο Ὅ6 ΤΏΔΗΏΪΥ, Ὀπὲὶ ἀοοθ8 ποί ἀο ἱξΐ 'ἰπ Ἰοσθ.0 1ονῸ 
8 ἔγοθ, δδὰ βϑοῖχβ (86 χοοὰ οὗ ἃ ποῖριιδοσ. Εσυθα 
1.0 Ὀοϑὶ διὰ στοδίοβδι ἀυΐΐοα ἑἰοναγὰ αἀοὰ δπὰ οὔτ 
ποῖ ΌοΣ, 1 ποῖ Ῥχοσωρίοα ὈΥ Ἰονο, 8.6, ἰπ αοὐΒ 
δἰ ἢ, ποι ίηρ Ὑοσὶ ἢ--Ἴονθ 18 ἰδ9 δα] σἱιμουὶ 
νν ΕΘ ἢ. ΘΥ συ ὴηρ ψ 10} τὸ δ νο δὰ ἀ0 ἰδ ἰαϑἰ6- 
1988.---΄7ογν. 167, Το παοδὲ οσαϊηθηϊ παυδὶ ἀοτοὶθ 
ΚΒΟΣ Β6Ιγ 68 ἰὸ {16 Βοσυΐοσο οὗ 86 ροοῦ. Βυΐ βυοῃ 
ῬΟΣΒΟΏΒ δΙΘ ποί (ὁ Ὀ6 δυμδοα, δηὰ ἰο Ὧδε Τοροτἀοὰ 
88. ΘΟΙΏΠΙΟΣ Ὀυγβυΐγ δὶ; Ὀπὺ {ΠΥ οὐχαὺ ἴο 6 
κταιοίυ ν τοσορπὶσοα δη ἃ Βομογαθά.---Ὑον. 19. 
ατοοίλης ΒΟΥΥΘΒ ἴὉΓΣ 8 ζοηΐδὶ Ὀοπάὰ οὗ 10Υ9.--- τ. 
22. ἯἜΈΟ 18 ὑβθγὸ ὑ{μδὶ Ἰοῦϑϑ “6608 80 (μι Βθ δ΄ πι8 
ἰο ρἴθαδο Ηΐτὰ δὰ ἰὸ ζ0]1ὁνν Ηΐπὶ ἀπὰ ἰο Ὀθοοῦθ 
κὸ Ηἶπ, δὐἃ ἐπὶ οὗ Ηἶπη σοπδίθμ γ δοά 
οοσυρίοβ Βἰτη ΒΟ Γ᾽ τὶϊ Ηΐτη ΟἿ, ΒΟΥ ἸΏΔΕΥ ζ4]} 
ὍΠΟΥ ῬΔ0}᾽ 8 Ὁ88 1|---Τ.ε Ζογα οοπιείλ! 1,οἱ Ηϊμ 
δυάρο; Ηθ π|}} Κυον ΒΟῊ (ο δύϑῃμθ Ηἰπδοὶ 
ΟὨ Ηἰδ ὈπιΒδη κί] βογυδεί, Ὀθοδιδο μα ἰ8 δυβοῃς 
ῬΘΟΡΙΘ (δίς ἐπ ΙΒ 98 88 ἴθ.--- ἤν. 28, Τὶ 
τ ἷ8 5 βοαροά δδουῦ Ὁ {πὸ ῥγονίουβ ψδρηΐης, 
δηά βυσἢ ἃ ἩΒΙΗΪΠρ τουδὶ στο διὰ Ἰοτο δυο, 
οῃ δοοουῃί οἵ οὖν Ρονγϊϊουθ οοπάϊ(ϊο..--- ον. 24. 
Ετοτη μὲ8 τὸ 8606 ἐπα. ὑμ6 ΓΘΌΌΪΚοΒ αἴγϑῃ μα γθ Ὀ6ΘᾺ 
8 σΟΥὶ οὗἨ Ρουθ δϑοοοίζΐοῃ. ΟἿ, νϑδὲ 4 Ὀομπὰ ἰδ8 
ἐμ 181 (Φοδ χυἹ!. 22--26). 
ΒΙΕΟΙΕ:-- 0 γ. 1 ΕἾ. Τὸ Ὅθ ΟὈΪ σοὰ ἰο 866Κ δβϑὶβι- 

ΔΏΟΘ, διὰ ἰο Τοσοῖνο ΥΔΥΟΥ ΓΌΟΙΣ ΟΥΒΟΣΒ, τη Δἴκ 68 
1.8 οὗ 11{1}0 δοοουπί; Ὀυΐ ΒΗ ῬΘΥΒΟΏΒ, ἱπ ϑ06 ἢ 
ΘΟ αἰ οΣ, ΔΓ Βαϊπίβ οὗ αοά, δὰ πὸ πον (δαὶ 
αοἀ οομπδίταϊμ Ηἰΐβ ἀθατοδὲ δ ἀσθ δηα τηοϑὶ 
δδϑυγοα δΠοῖγβ οἵ βαϊνδαίΐοη 0 ροσγίοστα ὑμὶν ρὶ]- 
τα ρο ὉΠῸΟΣ ΒΌ 6} οἱ Γουτηδίδῃ 68, (μΐα αν Ἰκο ἢ 5 
σοπδίἀογδί:ο:.---Ἰπϊίδίλοι ἰῃ δυο ἢ σ88608 ταδὶ ποὶ 



83θά ΤῊΕ ΡΙΆΒῚ ἘΡΙΞΤΙΚΕ ΤῸ ἘΗ͂Ξ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 

0 08 {86 δούγῸ οἴ Β8διιο, Ὀπὶ τ πεααὶ Ὀο κτουπάοα 
95 ἸΟΥ9 ἴῃ {μ6 οατὶ; γοὶ χοοὰ ΘΧΔΙΊΡ]6Β ἀο μοὶ» 
Ῥασί ἴῃ οχοϊϊίηρς ἰο ξοθὰ ποχῖκβ (Ε6ΌὉ. χ. 24).--- 
Το ποσὰ ““Ὀδμοβοθειοο ᾽, τε ἐδ 0Π0 οὗ 80 νν 186 
6δοῃδίϊιμεΐοιι οἵ Θοά, πο 6]]ὁτὸ Η]8 κἱ ρ ἰὸ τυπ 
ἐπχουσὴ ΟἿΟΣ Βδβάβ, δϑδὰ κίνοβ ἰοὸ 08 ἰμδί τὸ 
ΤΩΔΥῪ ὮΔΥ͂Θ (0 χῖνο ἰ0 δι 88 τὸ ποοᾶγ, διὰ ἀοοϑ 
ποῖ Ηἰπδοὶζ ΒΌΡΡΙΥ ἰλδ6 νδβίβ οὗ ἰῃ9 ὩΘΟαΥ, ἰΒ 
ογάον ἐμαὶ οὐϊουϑ ῬΔΥ Βᾶνθ (ἢ Ορροσγίυπλιν οὗ 
ἐοδι γέη γοῦρσ ὑμο86 οὗ ἐμοῖτ ἔδιι, δινὰ ΠΟΡ6, 
δηὰ Ἰονθ.--ἵεν. 12, ΥΩ πγαδὲ ΟΔΣΕΥ ποίη ὮΥ 
ἴοτοο, ΒῸΣ ἰπἰονίοσα ἰ00 τοῦθ τῖΐμ ἐμ 9 ὙΔΥ8 οὗ 
οἶμοτθ.---ὸΣ. 18. Ὑδὸ πνοζγὰ “ταέεὴ᾽ ὈφΙοΟΒβ8 
διοοδί (86 ἜΒΜΕΣ ΒΙΘδΟ ΒΟΥ (9 ΗοΙΥ Θμομί, βίῃῃοθ 
ψεῖ τ (88 οδ6 νοτὰ Βὸ δῃ)οΐμδ ἔμ 6 ρῬοσφοίῃ) δὺ- 
ἐοοςοη οὗ 80 Ομγίδιῖδα ἰο δΐβ ὙΒ0]9 ἀπὶν, δῃὰ 
80 68} ΔΎΔΙΚΘΩ δ ΔΥΟΙΌδΟ δὲπ ἰ0 δ0 Κ͵οαὶ ἃ ἀο- 
8τ99.---[ὁ δυϊὰο ἴῃ 89 βΒαυίῆρ Κκαονϊοάκο οὗ ἀοὰ 
δηὰ οὗ Ομνῖδιὶ δπὰ 18 οοῃδβίδιει ἰσυδί ἰοπδνὰ αοά 
ἐπτοῦχ ΟΒεῖδί, Ἔχ ργοθδοβ ἐμ ψ οὶ οὗ (πο ΘΟ ΣὶΦ- 
ἐδὴ δβίδέο.---- Α}} ὁ ΟἸ γἱβεῖδη 5 βίσοῃ σί, τδρηδ- 
ἘλἑἰΥ, ΣΖθὰ] δη ἃ θασμβοϑί 688, ταυδὲ Ὀ6 τορυϊδίοα 
ἘΚ ὑπαὶ ἴουσὸ Ψβὶοι δβοοϊχα ἐΐθ Βοβοῦ οὗ Θοὰ, διὰ 
6 βαϊναϊίοπ οὗ ΟὟΥ ποὶμβῦοτ.---ὅἷογ. 18. Βνοδ 
ἐλλὸ πιοϑί οποϑὲ ἸδΌΟΤΟΣ δϑὰ ΠΡ. οὗ ἴῃ ἰγυ 
ΤΩΔΥῪ ὈΘΟΟΙΔΘ 80 ΒΥ α ὉΏΘΟΣ ἀἰδραγακίηρ ἰσΐδ]8, 
διὰ ὯὈθ δο ΟΥ̓ΟΥΉ ΒΟΙοα τ ῖξΒ 8ίδβάθσζθ, 88 0 γϑ- 
φαΐτο ἐμαὶ βοτιοι ἷπρ Ὀ6 δροίκοιι ἰἢ Π6 1} 6817. 
--νον. 22. Ἰωώνο ο Οἰγίαὶ ἰβ ἐμο δ 67 δοῦγοθ 
ἤγοϊῃ Ἡὶο (86 οοϊηυπίου οὗ βαϊηίβ ἀοσῖνοδ 18 
ἰγὰ9 ἴοσγιηα δηὰ ομδγϑοίου.-- ἴον. 33. Α ΒΟΙ͂ 
ἀγνοδὰ οὗ ἐϊ6 ΘΏΓΡΒΟ ἰδ ϑινοοίϑῃηϑθα ὮΥ ἃ δσογαΐδ] δά- 
ἄγοββ ἰοὸ ἐμ Ὀο] οΥΐθς, ἔγίοπδ οὔ Ομ γίθί. Οτδοο 
Β61Ρ8 υβ ουύ οΥ̓͂ ΠΙΔΏΥ δ'η8; Βί ΓΟ ΙΒΘΏΒ ἃ8 δρδὶπδὶ 
ΤΩΔΏΥ 8 7411; δοὶβ ἀϊδϊοοδίθα πιο. ΥΒ:; ΤΟΊΔΟΥ͂ΘΣ 
αἰ δβουϊεῖοΒ ; ἀιδσοηοοῦὶα βδίβη Β ὉΪ]Ϊ8η8; δίορβ 
ΒΟΒΠ 418 5 τηδἰ ἰδίη5 ἴογο ἴῃ 18 ΟΟΌΓΒΘ διρϊὰ 8]} 
γατίοίἷοβ οὗ ργίἶδ, 886}}, ἐβγοῦν ᾳτδοθ, γὙὸ δ 
τηϑὰρϑ τωϑοὶ ἴὸσ ἐμπδὲ Κἰηχάομ, ὙἩΒογοϑε ἰἢ6 τηδηΐ- 
ζο]άποθβ οὗ καἰἔϊβ δὰ Ὀθηοῆί ἴὰ 41} ἰμὸ παϊηΐβ 
88}}8}} Ὀ6 ἃ βυ ]οοί οἵ οὐθγῃ δὶ τόπον δηὰ ὑγδῖδο. 
ΑἸωθῃ 
ΗΕΟΒΚΕΒ :--ὕον. 2. Οἰεν δὲῖδη ὑδυῖ  οΟ]]6ο 8 

ἐοχοίμοῦ 1.8 Βρῶγο ἸΒΟΏΘΥ [0Υ ΟἾΒΟΓΒ. 70 ἐδ 
ΟἸ γι βεΐϊδη ποι δίῃ 18. 00 8:18]} τ 6} ΒΩ8 ἃ υδ]0ὺ0 
ἴοτ Ἰουθ.--- ἴον. 9. Θοὰ ΟὨΪΥ 688 ΟΡΘῺ δῇ: ΘΏ- 
ἔγϑηοθ ἱπίο {πὸ μοδτί.----ἮοΣ0 μοούῃ 688 ῬΥΌΆΡΟΣΕ, 
νὶϊοϊς 688 18 ΔΡΟΌ;δοα.---7ὸὸὺν. 18. ΤῺ ΘΟ 1018 
οὗ στονιί ἰὰ ΟἸγδιϊδειν : 1. Ἡ Δίου] πε δ δὰ 
ῬΓΆΥΟΣ ; 2. δεοάζδβιπμοδβ ἰπ (86 αὶ (ἢ ; 8. Α ἀ6- 
οἱἀθά, την δἰγοηρὶμ οὗ ψ1}} δη ἃ ἱπἀοροηάθΏ66, 
Ἡδοῖ, πἰϊδοαὶ τεμαγὰ ἐὸ διηοίβοχ᾽  Μ}}}, ἀοθ68 
δὶ ἴδ Ἰζηονα ἰ0 ὕῦ6 κοοὰ δβὰ γἰρδὶ, δηὰ δἰδηδβ 
ὮΥ ἰὲ; 4. Απάὰ, ΜΡ Δ}} (8, Ἰουθ.---τῦον. 22. Α 
πΔηΐ ΟΥ̓ ἰογο---Θο᾽ποαθ, ἐμ ΠοΥΟπσΟ, Δ ΚΟΘ 8 
ῬΟΣΒΟΩ ὑπ ον δ οὗ ΟὈγίδδη 6] δΐρΡ. 186 
1ιοτὰ δοὴθ8 ἰὸ ᾿υὰξτοοπὶ ΘΥΟΣ ΒΌ0} [ὈΪΚΟΊΤΔΥΙΩ 
ΒουΪδ. 

Υ. Ε. Βεδβεπ:---εσ. 12. σοῦ {1:18 92)6Ὸ ΙΩΔῪ 
Ἰθδσπ ἰμδὲ Οἰιχὶ βίΐδα οὔϊοθ- ΘΟΙΟΣΒ οὗ ἐπο σαὶ 

δογχγὲ ἀἂο ποὲ Τ]0 ΟΥ̓́ΘΣ ἰμΌ80 σῷ θοαὶ ἰο ἐδ θῖλ Δ ΣῸϊ- 
ΡΟΣ, 885 ΟΥ̓́ΟΡ δοχυδηΐδ; Ὀυϊ Ἐσμοσὶ ἱππότα 88 

, δηα γοβροοὶ ἰδ οὶν οουπίοσ γἱονϑ Ὑ ΠΟᾺ 
(ΒΟΥ δύὸ Ομ σιβιΐδῃ.-νον. 206.0 Ἐπο Οδ τ βδη 
πκτιοειϊης ἀγα τ8 ἐπ ο80 ΠΟ 8δ1ο ᾳτοοίοα ἱπίο Οτὶοί, 
--ον. 22. Τπΐδ σνοσὰ οἵ οοπαοσιπδίδοι δἰδηὰϑ 
ὙΓΣΙ (ὁπ 88 ἃ ΒΟΥ ἰπγοδέθηΐηβ [ὉΓ ὑΒ 4]. Τμδὶ 
ποτὰ οὗ Θοά, Ἡπὶοδ ἐδ 8016 ἰα ἱπιρ]οπὲ 'π οὔτ 
Βου}]δ ἰδ ο Ἰοτὸ οὗ ἔδο μογὰ Ψε.δὺ5 ΟἸγὶδί, ἰδ χοδά 
ΌΥ οδοΐδβ οὔα οὗ 8, Οἰἰπον [ῸὉΣΥ ἃ ὈΪϊοδδὶπρ ΟΥ ἃ 
ΘΌΣΒΟ. 

ΟΑΕΣΥΙΝ:--ΝΧΝὲν. 16. 1 τὸ τ δ ἰ9 ΒΟΟΌΥΘ (86 
ἮὟ 9 οὗἨὨ ἐμ δδΒυγχοῖ, Ἰοὶ υ5 δἴναγα ἰδ οδγθ 
ἐμδὲ οδοῦ Ὀ6 ΘΟ ἔθετο Ὁροκ (Π0 χοοὰ ; οἱ {Π6}} 
οουη80}6 ἢἤδῦο (Β6 κτγοδίοὶ ποῖρϊ; οὶ οἰ ΒΟΤ 
εἶτο ἨΔΥ ἰὁ9 ἐἶοπι, πα δ.᾽ονε ἐμποηγϑοῖνοβ [0 ῬὈὰ 
βογνοσβοα ὉΥ ἱμοὶν ὑγυάθηοο. ἘΜ Ρδὺ] ἀοεθ 1 
ει 18 ̓ἰβϑίδῃοθ, τ δ δατηο!δδίηρ ἰμῈ ΟοΥ π ῖδη8, 
ἰο βοῦν σοδρϑοΐ ἰο {πὸ Βοῦθο οὗ Βίερββῃβ]. 

[ΒΟΒΕΚΤΕΒΟΝ :--«(ὕτ 1, 2. Α δονίβῃ οδ͵οοί 
δυρροτίοἀ Υ Θεδ 16 φΌ ΘΟΣΙΡ 088] ---ῷ ΠΟῪ 
ἰδ ρ ἰὼ ἐδΐ8 ποσὰ. Τὸ δβοαϊίοζεὰ τδοοὺδ δηὰ ἀἱΐ- 
γἱἀϑὰ Ῥθ0}]68, ἰ0 Βαρᾶσδὶθ οδϑὶφθ δῃᾶ δῃοϊθηὶ 6 ἢ- 
Βαϊ οι, Ογὶδὲ πδϑ (80 πιαρβοὶ ἐΒαὶ υπἰιοὰ 4]]}.--- 
Βαηυσξουοὰ ἀπ ρμαγαϊγσοὰ {}}} [μϑ, (8:0 ἔσγδῃι)ο οὗ 
ΒυΙΩΔΏΣΕΥ ψ88 τοδὰθ ἰθ ἰὮΡΟῸ τϊΓΔ ἃ Θοτοσαοι 1176. 
ΗϊἰΒοσίο 6 ἢ ἯἯΘ.Θ ΘΟΣὈἰΒθα ΒΥ ἯΔΥ δΒὰ ἔγϑάε--- 
ΒΟΥ ὮὈΥ͂ νοὶ αίου δηὰ Ἰουο.---ἰὰ Οοα᾽ 5 ΘΟ Ώ56}8 
ΒΟΙΤΟῪ ἀΥΑΝΒ οἷἱϊ μοοὰ. Ῥαὶδ δα ΒΟΙΤΟΙ͂Ν ΓΘ 
πιγϑίοσίεβ. [ΙΒΟΣΡΙ060]6 οἶδ, ΜῊ ΜΘ ΔΙῸ δ΄- 
Βἰοιθὰ ; Ὀυὲ δΒοσηοίϊτηοδβ (89 νυδὶϊ 16 τὶ ΠΥ νε, 
διὰ τὸ 8606 80 ΣΕΘΔΒΟῚ Οἰ 68 }γ.---ΟἸ ΑΓΕ τοσϑί ὯΘ 
δγϑίοσωδίϊ ο--- τυδίίοσ οὗ ῬυΠΟΙΡΙο ; ἴἰὸ ψὶνο ἤγοιο 
ἱτΡΏ]66, ΟΥἾΘΏ Δ ΤΠΘΣΘ ἸΌΧΌΓΥ, οοδίβ Ὀυΐ 11{{]6,--- 
ἩΏΟΣΟΔδ ἃ συ ΟἾΥἾΒ( 18 ΘΟΟΒΟΙΊΥ ἱπυοῖνο δ 86]}1- 
ἀθπΐ8}--τδὼ δΌσι ἀρσίης οὗ Ῥίοδβυτγο ἴἰο σὶνο ἰοὸ Οοα. 
-- Μοῦ ἀο Βοὶ εκἷνο δὲ ἀοὰ 888 ὑσοθβρεοσϑὰ {δ οπι, 
ὈΘΟΔΌΒΘ ΠΟΥ ἀθ ποὺ ρἶνο δψείεπεαίίεαϊν. Τὶ 18 8 
ἴδοι, 80 ΒΏΟΣΤΟ ἮΘ δδγθ δ ἰοδ8 να σίνο. δ .υ βίοιω 
ἐδ οδϑίὶονρ τὶὶ 1116 ἐμὴ ἢ τον. 6 Ἰδὲ 
ΟΥ̓͂ ἰβουδαπηδβ δαυδβοσβ, δηὰ δἷβ ἱπάυϊσθηοοδ, 
τότ ἰδίο ποοοβϑὶἐοβ, ἰθαῦα τα 1110 ἰ0 Βρᾶσε. 
-- γὺν. 10-24. 8 ῬΔῸ] Ροσβοἢ Δ] οοπδβιογαίϊοηϑ 
ὙΟΓΡΘ ποί ᾿οδὲ ἱπ 5ΘΏΘΡΆΙ ΡῈ] ΔΗ ὮΤΟΡΥ. Ηο μαὶ 
γα] ὁ ἰδ οουχίοσἑοθ οὗ 6. ΒΟΙΘ ΔΙῸ σοὶ ὰδ 
ὙἘ16Β 810 ἱμα οσθηΐ ἰο δυο ἰδίῃ μΒ, Βα ΓἌΠΟΥ 
ἰβεοσιδβοῖνοθ δον ἱμβο. Βυὶ ἴονο ἴθ ἀοροπάοης 
ΟΠ οΓΣΙΩ8---ΟΟΌΣΙΘΟΥ οὗ οἰϊαυοὶίο κυδγὰδ δπὰ ὑσο- 
(εοἰΒ ΘΟΌΓΣ ΘΕΥ οὗ ὨθδΓί.--- ον. 12, “Ὰ8 ἐουπομῖδα 
ΟἿΣ Ὀτοίδοῦ ΑΡΟΙ]Ο0Β,᾽" ---ἸΏΔΥκ 860 ροτίοοὶ ΔΌβοτιοο 
οὗ 4811 τἸδϑδῃ ᾿ΦΔΙΟΌΔΥ ἴβ 3, . Ῥδ0}}8 τοῖϊηὰ, ΤὨμὶβ 
ἐδ το ΔἸ ΪΥ πα ἰγυσ ἀο᾽ΊΟΔΟΥ οὗ βοασί ἵν. 
18,14. 17 γοὺ ἐδπῖς ΟΕ ΣΙ δ Δ Ὡ ἐγ ἃ 16 60]6, σοῖὲ 
(δὲης, 111-δΔἀδρίοα ἰο 646]} οὐνἐ ἐπ ΤΟΥ ἔδδία συ σα 
οὗ ομδγδοίου, γτοδϑὰ Βογο, "υἱέ γοῦ ᾿1κὸ τη6.᾽ 
(Αὐσιἀᾳ6α)]. 

[ϑεγποη. --- 50... ἘΡΝΑΒΡΒ: -͵Ο-͵ν. 1,2. ΖᾺΣ 
»εγρείιείῳ απὰ ολαπρα ὁ ἰδὲ ϑαδδαιλ. Οὐαρῖοίε 
τοοτζε, Ὑο]. ἰγ., Ρ. 616 8. 1. 







ΤῊΕ 

ΘΡΟΟΝῸ ΒΡΙΘΤΙΝ ΟἿ᾽ ΡΑΠῚ, 

ΤΟ ΤΗΕ 

ΟΟΠΝΠΙΝΊΗΙΑΝΚ. 

ΒΥ 

ΟΗΒΙΠΤΙΑΝ ΕΒΙΕΌΒΕΙΟΗ ΚΙΙΝΟ, 

ΒΟΟΤΟΙΒ, ΟΡ ἘΗΒΟΚΟΟΥ͂, ΔΙ͂Β ΚΑΤΒ ὉΒΑΝ ΟΡ ΜἩΔΒΈΒΔΟΗ ΟΝ ἘΠΕ ΝΕΟΈΔΒ, 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ ἘΓΚΟΜ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΡ ΚΕΡΙΒΕΡ ΟΕΕΜΧΜΑΝ ΕΡΙΤ]ΙΟΝ, 
ἩΙΤΗ͂ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑ͂, 

ΒΥ͂ 

ΟΟΝΊΤΑΥ Ρ. ΝΙΝΟ, Ρ.}Ὁ., 

ῬΑΒΈΟΒ ΟΥ ΤῈΣ ΥΠΒΒῈ ῬΒΕΒΕΥΤΕΒΙΔΝ ΟΗΌΒΟΒ, ΟΑΕΙΙΒ, ΣΔ. 

ΝΕ ΥΟΒΚ: 

ΟΠΕΛΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ἃ 60., 6δ4 ΒΒΟΑΘΊΤΑΥ. 
1870. 



ἘΠΤΈΒΕΙ, δοοοσζάϊηρ ἰο Αοὲ οὗ σοματοβδ, ἰπ ἐδο γοδσ 1368, Ὁ 

ΟΗΑΒΙΕῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 00. 

Τὰ ἴδιο ΟἹοεῖκ᾽α ὑξδοο οΓ ἰδο Ὠϊοϊσὶοὶ Οοατὲ οὗ ἔδο Τεϊἑοὰ βέδέοε ἔος ἐδο βοαϊδοση Ὀϊδιεὶοι 

οὗ Νον Ὑοτκ. 

Φοθαοοτοφοοστσεοα ρος φφασεφοσοισςοσοθδοῦίορ “-"... «ον οοεοοδοσνοσοαυ "55 π5.ὴν σον αοοσοσσος σα σααθ 

ΖΑΒ. Β. ΒΟΡΟΕΒΒ, ἘΒΒΒΗ ῸΥ 
ἘΠΙΕΟΤΒΟΈΎΡΕΒ, ΤῈ Ν. Ὑ. ῬΕτπτεα ΟΟΒΕΡΑΣΣ, 

δ2 ἃ δὲ Ν. Βιχεδ 8ὲ., ῬΠοΔοῖ 16, δι, 88, απὰ 86 Οὐνιῖνο οὐν δαί. 
ρον ον οο οου ϑονσαοαοανασυθα “τ σπουσα σα φαφοσσφωυσιϑαδοφφοιδοσ θα, φιναιναμορνδεσινθνυδο ἀεωνητεθαθω ΙΩΒ, 



ΤΒΑΝΒΙΑΤΟΒΒΕ ῬΒΕΒΑΟΘΕ, 

ΑΒ ἊΓ 88 [88 [0] ηρ ὙΟΥΪΚ Ῥγοΐοαϑοβ ἐο δὸ ἃ ἐγαμβίἰίοα, ἐδ δἷῃν οἵ ἐδ ττῖίοῦ 888 θα 

ΒΙΙΏΡΙΥ ἰο ὑγδη βίου Ἰηὐο Ἀ18 ΟὐΤῃ Ἰδηρτδρθ ἐδ 6 τηϑϑοῖης δηἃ Βρ γι οὗ (89 οτρίηδὶ, ΕὙοα ἐμὶ8β ἢθ 

[48 ῃοὐ ἴδ]. αὖ ΠΡΟΣ ἰο ἀθραγὺ θβϑρϑοΐδ!ν 1ὼ ὑμ6 Οὐ σα] δηα Εἰ χοροϑίϊοδὶ ἀοραγίμαθηί, [Ι͂ἢ (89 

Ῥοοί 8] δπὰ Ἡομ]ϑϊοα] ρογίϊομβ ἂ6 [88 σϑηξυσϑα ἐοὸ ἐΓΟῪ ουὐ ἃ ἴθ βδοηύθῃοοϑ ἘΙΟΝ βϑοχαρα 

ἰο δἰπι τοροι ἐϊομδ οὗ τρδὺ δὰ Ὀθθη Ὀούξοῦ θχρσϑββϑᾶ. βυϊ ομ Ὀδοοταίηρ ὑβογοῦρ!ν ροββοββϑὰ 

οἵ [δ6 1468. οὗὁ ΔΗΥ͂ Βρηΐθῃοθ, ἢ6 ΜΒ 46 ὈΔΓ6]688 οὗ {6 ῬΘΟΌΪΙΑΥ ἴΌστΩ8 δηὰ ποσᾶβ οὗ {ῃ6 οΥἹρίηδὶ 

Θειτηδη, δὰ ΟΠ]Υ Δη ΧΙ ΟΌΒ ὑὸ ΘΧΡΓΘ88 ἰμαὺ 1άθα τηοδὺ Ῥσίθοι Υ 1π 18. οὐσα βὲγ]9 δῃὰ Ἰδηρταρο. 

Α εἰηρὶςβ βοῃύθῃοθ ΟὨΪΥ, ὙΤΒ1ΟᾺ (86 δαΐμον ὀχ γδοίθα ἔγοτι (ἢ 6 Βϑυ]θη. Β[0]9 (Εουα. Ν᾽ οίθ οῃ Ομδρ. 

ΥἹΙ. 1), 6 88 γϑαὐυσϑα ἴο ΒΌΡυϑδβ Ομ δοοουῃὺ οὗἨ 108 ᾿γυϑ θυ ΠΟΥ͂ διὰ ΟὈ]Θοἐ01.80}0 ΒΘ. ἐγ ΘΗ. 

ΜῈ τοβρϑοῦ ἰο 89 δ ὑϊοηβ ἱποϊα θα ἴῃ Ὀγβοϊζοίβ, 18 οὈ)θοὺ μ88 Ὀθθῃ ἴο ]Η], 88 Δ 88 Βἷδ 

ΒΌΠΙΌ]Θ 80 1}10166 ἀηὰ Ορρογίμ} 168 που] ροσταὶῦ, ὑἢ}6 Ῥσοσαΐθθ οὗ ἰὴ σθῆθταὶ ἘΠ ἕο, “ ὑο ῬσΟΡΑΓΘ 

δἢ δὴ ΘΥΔΏρΘΙ1641 ὈΔΔ18, {0 ΨΟΣῪ Ὀαδβὺ ΘΟ ΘὨ ΔΙῪ [ῸΓ ῬΥϑοῦ]081 180 Ὑ ΒΊΟΝ ἐδθ σοΙη ὈΪ 6 ΒΟΒΟΪΆΓ- 

ΒΡ δηὰ ρῥιοὶν οὗ ΕΠΤΟΡΘ δηὰ Απλϑυοα ὁ Ῥγοάμοθ." ΤὨ8 βοοιηϑθᾶ ἰο Ηἷπὶ ἰο ἀοιηδπὰ ἐμαὶ 

ονοσγ βίης οὗ τοδὶ νδὶὰθ στοϊδύϊηρ ἴο ον ΕἸρὶβύ]9 1π 86 τσ ὑἱηρβ οἵ ἘΠΠρΡ]Βἢ πα ΑἸηθυϊοδη οοτ- 

τηϑηἰαίογβ δη ἃ ἀϊ 1 68 ΒΏΟῸ]α δ6 ἱποοχρογα θα πὶ Πἰ8 σόσκ. 1{ 89 ἀιλουμΐ οἵ 680 δα] 0] 008 (πλοτθ 

ἴδῃ ομδ ἰοασί οὗ {μ6 ψο]9 ρῥυϊαὐθα ταδί θυ) μου] βϑϑῖι αἀἰβργοροσγίϊοηδίθ ἰο ὑπ} ρϑῆθγαὶ Θχϑοῦ- 

ἴοπ δῃά ρ͵δπ οὗ ἐμ6 ΜΟΥΚ, ὁ δ΄θ οομβαοηύ ὑμαὺ ὑο ὁῃθ 0 ΘΟΠΒΙ ἀθΓ8 {δ διηουῃὺ οὗ πλαύθυίδ}β 

ἰο 06 πϑοὴ, 1ὑ Μ711 ΔΡΡΘΆΓ στίβον δρδυηρ μδὴ τοἀυπάδηΐ, ΤΉΘΥ δῖὸ ἀογινοὰ ποὺ τΊΘΥΘΙΥ ἴγοαι 

ξοῦτοοβ Ὀογοπα ἐδ τϑηρθ οἵ ὑμὸ αθγιηδῃ δαύμοσ. Οὔκ, ᾿δὐϊη, δα ονθὴ Οδστάδῃ τυ ηρΒ μανθ 

ὈΘΘῺ ἀγανστῃ ὍΡΟΙ, Αἰ ἐΒου ἢ ΠΟῪ ταυϑὺ μαννα Ῥϑβθθα ἀπ άθὺ ὮΪ8 ΘΥ6, 8 ὈΘΘΠ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ οπϊ ἐἰοά, 

Ηδς γϑ8, βουγανϑῦ, τ Ὡς [ῸΓ ἃ οἰτο]θ οὗ γϑϑάθυϑ, δια οηρ ὙΒΟΙὶ 8 Κα πα ἄδρτθο οὗ Κποπ]οᾶμο, 

ἃ οΟΠ ΤΟΥ οΥβίαὶ αυθδίϊοἢ8 ὙΟΥΘ ῬΓΟΒΆΡΡΟΒΘΩ, ὙΟΥῪ αἰ ογοηὺ ἔγοσα ὑμόβθ ΒΟ ἀγθ ΘΟγλσηοὴ ἴῃ 

[818 Θοπγγ. Το δυΐδοῦβ οἱ {8ι680 Βυρροδβέϊοη!β 8.0 ποὺ Αἰ Τα 8 γοίογγϑα ἰο 1ῃ {}.680 πούθβ, ραγί]γ 

ἴον Ὀτου ἐγ 8 Βα κθ, Ὀὰὺ ΙΏΟΥΘ ἔγθα ΘΠ ]Υ ὈΘοδ 86 ὑΠΘΥ γ6ΓῸ ἀογνϑα ἔγοσα ἃ νυ θυ οὗ ΒΟΌΓΣΟΘΒ, δηὰ 

Βοσδῦβο ὁ του] πὸ δ6 αἰ δου ἰο ἔγαοθ ἔμθτα ἰο ἐδοὶγ οὐ ρῖπαὶ δα ΐθοσβ. ΝΟ βιὴ8}} ρογίϊοῃ οὗ 

ἴδ τιδίνου ΠΟῪ 8604 ἴῃ ὈΪΌ]108] στὴ (ἰοἴβηη ἢ885 Ῥαβϑοα ἐῃβγουρσὼ τηθάϊθνδὶ δηα ρῥαύγϑύϊο ΘΔ ΠΘΪ8, 

ἃπὰ ἢδ8 ΠΟῪ ὈΘΟΟΤΩΘ ὑἢι6 ΘΟΙΏΤΠΟῚ ῬΓΟΡΟΓΕΥ͂ οἱ {86 Ἰραγπθὰ σοῦ, ογθ γὸ ὕο Ὥδηθ 8ηΥ ἰπαὶ- 

γΥἱάυαὶ ἴγοτα βοτὰ τἯὯἶἷο ἢΑΥ͂Θ ἱτητη αϊδίοὶ τοοοϊνϑα δὴν οὗ (818, γχὸ μου Ἱὰ ῬγοΌΔὈΪΥ σῖγα Β]η ἃ 

ἐτοά!ὺ ἩΠΙΘΩ ὈΘΙοηρβ ὑο βοίὴθ αἰβίδῃηἑ ργϑάβθοθββδοσ, ΤῊΘ ΤΥδηβιδίου 888, Βοου ῦ, θη) ογθὰ ὯΟ 

8|8}} ἄερζτθθ οἵ ῥ᾽ ΘαβΌΓΘ 'π ἀγασὶηρ ἔγοσα ὑμο86 δποϊθηὺ ΟὙΘ ΕΚ οσροβίίοσβ, βοβο του κ8 ποὺ ΟὨ]Υ͂ 

ἀἰβρίαν δ ὈΠΌΒΌΔΙ ἔγεβΒ 6688 οἵ ΠΠ]αδίγαϊίοπ, θὰ Βα ν6 8 βρϑοῖδὶ δα ΒΟΥΓΥ͂ ΟἹ 8}1 αι οϑἐϊοη8 τοϊδηρ 

ἰο ἐμεὶν οὐσῃ σουμβοῦ ]γ. Αἰ σοταρ]οὲθ ἸΙΌΤΑΥΥ οὗἨ ἐμ6 Οτθοὶς δηῃὰ 1,δὐϊη ἔδύμοσβ ἢ88 Ὁθθπ ορϑπϑὰ 

ἰο μἷπι (Ῥαίτγοϊορίθ, ρᾶγ 7. Ρ. Μιρπό, Ῥαγὶβ, 1844-65), δῃὰ μδὲ8 Ῥθθπ ὑβογου Ὁ οοπβα] θα οη 

ΕΥ̓ΘΙΥ ρατί οἵ οὔγ Ερίδβί9. : 



τὶ ΤΕΑΝΒΙΑΤΟΒ᾽Ξ ΡΒΕΡΑΟΘΕ. 

Τῇ Ρ΄δὴ δῃπουμοθᾶ ἴῃ ρυϑυίουβ νοϊαπλθ8 τοαυἱγοα ὑμδὺ ἴΠ6 ΕὨρ]]8} δα ΒΟΥ] ΖΘα νογβίοη βου] ὰ 

Ῥ6 {μ6 Ὀ4818 οὗ ουγῦ δχροϑιὑίοῃ Τὴ ργθδβθηΐ ὑγϑηβί δου βυταραί:Ζθβ 8 (86 ἀδβῖγθ 80 εχίρη- 

βί σον (610 ὑπδὺ σϑπθῦα] ΘΟ βάΘΏ06 1πη ὑπδὺ νΘΥΒΙΟΙ βου ποὺ Ὀ6 ᾿πηραὶτοᾶ. Ηθ τηδιηἰδίηβ πι 

1.8 τγαγτηθϑὺ δἀγηιγοῦβ ὑμαΐ {86 δούπιδὶ πθοθβϑι [168 οὗ οὐὐπόοάοχυ δηᾶὰ ρσοᾶϊγ ᾿νὶηρ Βανθ ποὶ γοὶ 

Β. ΠΠ οἰ ΘΠ Ο]Ὺ 68]16 ἃ [ῸΓ 8 του ϑίο οὗ ὑμαὺ ν υβι οι ἴῸΓ Θοϊῆτηοι '88β.Ό. πὰ γοὶ {1|ὸ Ἰῇοσθ οὔ ἰονεβ 

[86 ργϑοῖβο ψοσὰβ Ὑ,ΙΟΒ {110 ΠΟΥ Ομοϑὺ 888 γίνϑῃ ὕο {1:8 σμαγοῖ, {116 ΤλΟΥΘ ΔΗΧΙΟῸΒ Ὑ7}}} μ6 Ὁθ 

ἰο τϑοοῖνϑ ποίην ἴἢ ὑ8 61} ῥΙδοθ ΤῺΘ ὑγαθδβὺ ἔγθηαβ οὗ Ἰηβρί ταύϊοη δηὰ οἵ ἀϊνίηθ γα, ἀγα ὑδιοϑθ 

80 Ψ11 Θηἀαγα 85 Π{{16 ἱπιρουίθοϊοῃ 88 Ῥοβϑ1:0 19 Βοίκ ἰῃ πμαὺ ντὴϑ 6811 {86 οτὶρίπαὶ ἑοχὺ, δῃά ἴῃ {86 

ἰχαπϑαἰιϊοη ψὸ ζίνθ ὅο ΟἿΤ ΟἸΣ]αγΘα δηα ΟἿΥ [6]]οὐν- ΟὨσιϑϊδηβ. ΤΏΘΥ Ὑ|]1 ποὺ Ὀ6 βαῤϊβῆοα 

ψεὶῦ ὑδ6 ἔγεθάομι οὗ οὐγ ΒΙ10]68 ἔγοσω ἴδίδὶ δΥΤΌσΒ, Ὀὰὺ ὑπ 6 0 Μ1}} Ὀ6 Δ ΧΙοὰΒ ἰο ρῥγοβεηὺ (ἀοά᾽ β πογὰ 

ἴῃ 86 ρμγοδβὲ ἴοσυτὰ Ῥοβϑι 016 ἴὉΓ βρὶ για 8] θα βοαίοη. Εν ΘῪ β:δ)άθ οὗ τϑυθα]ϑὰ ἰγυαίῃ Μ7}}} 6 Ὀτθ- 

οἷουβ ἰο βυςἢ 88 Ἰοῃῷ [ῸΥ (86 ἌΒΟΪ]Θ τἱπά οὗἨ 768808, 

Ιη ἃ σου Ἰηἰοηἀ ρα ὈΥΪΠΟΙΡΔΙΥ ἴον ὑο80 Ἧ8Ο δἷπὰ δὖὺ 8 ἱρὰ ἄερτοο οὗ δουιρίυγαὶ Κπου]οάρα, 

ἐμ γϑὺ οὐ]ϑοὺ τωυβὺ ἐμβογϑίοσθ Ὀθ ἕο οὐίαϊῃ δὴ δοουγαίθ, οὐἱρῖῃαὶ ἰαχί. Τῇ Ττδῃβιδίογ, τ] Ε18 

ΘΆΓΠΟΓ δϑοβοοϊδίθϑ, Ὀ6] 16 68 ὑἰμαὺ ἔῃ) ΤΟ Ή ΠΥ αν κοηθα δηα σα ρὶ αἰ γ Ἰμογθαϑίηρ Ἰηΐογοδὺ 1η βδογοὰ 

οΥἰἐϊοίϑιη. ἀθιλδῃ 48 8. ὑο] ΓΔΌ]Υ [Ὁ]] βίαἰδιηθηΐ οὗἨ {ἢ} γθᾶβϑοῃβ 9 ὙΙΟΒ ἢ ΤλοΓΘ ᾿πηρογίδης ογ Ἰοδ] 

ΘΟΠΟΙ αΒΊΟ8 8.6 Του θα, ὥβὅρβοὶδὶ πηδῆ 18 οἡ {1118 δ δ) οὗ ἃτὸ ποῖ ἃ8 Θοσῦ το 1 {818 ΟΟΠΙΕΙΥ 89 

ἰῃ Θουαδηῦ. Ηο [88 ὑμδγϑίογ 808} Υ δα ἀϑα ἰο ὑμθ δυύμου᾿ 8 σϑῆθγαὶ βιδίθπιεη β (ἢ ἀοοΌΤΩ ἢ ΔΙ 

δυϊάθησθ τ Β]οἷ ΩΔΥῪ Ὀο δα ἀμπορα ἰο δα βίαϊη ἔῃοπι. ὅϊηοο Ὦγ, Κ]ηρσ ρα Ὀ]ΠΒμ 64 Ἀ18 σοτητλθηίατν, 

ΒοΙῺ9 ΜΟΥ 8 Βᾶν6 Δρρϑδγθα ὙΔ1Οἢ τηϑὺ 4180 Σῃ α! Υ̓ ΒΟΙΩΘ οὗἁ Ὦ18 ΘΟ ΠΟ] ἈΒΊΟῺΒ, ΑἸΔΟΙ 8686 ΙΠΔῪ Ὁθ 

τ θη ϊοη ἃ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἢ 9 τοὶ δϑηϊαγροα δβευεγίλ οαϊέοη οὐὨ ἰδὲ Νίειυ Τεδίαπιετι, ἀπ ἴμ6 Οὐάδς 

ϑιπαϊίοιιδ, πὶ ῦῃ {16 νϑυοὰδβ τοδάϊηρβ οἵ ἰῃ0 γαίίσαπιι8, ]Οὴ ΤΊΒΟΗΕΝΘΟΒΕ 88 Ρυ]Π18η6ᾶ; [86 

οΟἸ]αὐἰΐοηβ οἵ 89 ϑιπαϊζέομδ, πὶ ῦ [6 ἰοχὺ οὗ Βοδογί Βίθρῃ6ῃ8 ἴῃ 1660, ὈΥ ὑὰ9 ον. Ἐ᾿, Η. ὅοει- 

ΨΕΝΕΒ; δηᾶ ἰδ6 Πυση ΓοΟυ 8 οΟἸ]δοίοη8 οὗ ΕΑΝ ΑἸΙΕΟΒΡ 1π 86 ΒΓ οαἀϊοι οὗ 818 τοῖς Τοϑίδ- 

τϑηί. Νοῦ ΟἹΪΥ 88 ὑμ6 ΤΥΔα βίου τηδθ 186 οὗ ὑῃ:986, 80 88 ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἃ ἴδ ΠΘῪ ΤΟ ΡΒ, δὰ 

ἰο οἤδηρθ 801Π16 ἴουτη θ᾽ ἀθοἰβΊοἢ8 οἵ ΟἿΥ δαΐμογ, Ὀὰΐ Ὧ6 [88 σΔΓΘΙΆΠΥ νου θα ΤηΔῺΥ βἰδύθπιθη(β ὃγ 

ἃ τοίοσοπορ ἰο ὑπο Οοά 08 1π 18 ΟὟ ροβϑβοβϑδίοῃ (Α. Β. Ὁ. 51:1 81}.}, ὑπ6 ψ αἱραῖο, δηὰ {88 ατεοκ, δηὰ 

[86 [υδδπ ἰαὐμοτβ. Ηθ γτορτοίβ ὑμαὺ {ῆθ του οἡ τ Π]Οἢ ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΡ (Ν. Τοϑί., δὲ}: οἀϊί., διὰ 

ἃ ὩΘῪ νογβϑίοῃ οὗ Π9 γιαξίοαγιιι8), ΤΕΒΟΕΒΙ, ΕΒ, δα ΕἸΜΜΙΟΟΤῚ ΔΥῸ ΠΟΥ͂ ΘΙ ρ] γα, ἤν ποὶ γοὶ 

γτοδοῃϑὰ ἐμαὺ ροτγίϊοῃι οἱ 89 Νϑν Τοβϑίδιημθηὐὺ ἰο ψΒῖοὰ (89 ῥγοβϑηΐ οοταγηθηΐαγν σοὶαίθθ. Επὶ- 

Ὡθηΐ ΕΉΟἾ 8} ΟΧΘΙΏΡ]68 ΟυΪ]ἃ πανθ τασσδηΐθα ἃ τη ἢ [Ὰ]167 118ὲ οὗἨ νΥΪΟὰΒ τοδάϊη δ, Ὀαἐ ΟἹΪΥ͂ 

Βαοῖ ἤανθ Ὀθθὴ ἰηβογίθα 88 6.6 ὑμβουρῦ ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἰο αϑοοῦ {}8 ἴογοθ οὐ θϑδυΐυ οἵ {86 ογρίπαὶ., 

ΤῊ ποχὺ οὐ͵θοὺ σου ]α θὈ6 ἴο ργϑϑϑηΐ 88 ρογίδοὺ δὴ ΕἸ ρ 8} ἐγδηβίδείοη οἵ {86 οτὶριηαὶ ἑοχὺ 89 

ῬοΒβδι ὉΪ86. [ἢ {89 ῥχγοβοηὺ ψ οσκ, {818 ἢ88 ΒΘΓαΪῪ Ὀθθὴ δὐΐοτηρίοα, 1 ποῦ] πᾶνθ βϑθοιπηθαὰ ἱποοῦ- 

βἰβίοηὐ τῖθι {ῃ9 186 ἕο 6 πηδᾶθ οἵ ὑδθ δυϊμογιζθά γογβϑίοῃ. Ηδ 888 ἐβογοίογθ οοῃὐθηΐθα δ] πηβο] 

τὶ Ἰμβουθ ες ἰπ ὑμαὺ γϑυβίοη Βοπιθ οὗ ἐδ9 χτηοϑὺ ἱτηρογίδηὐ ϑιμθηἀαἰίοηΒ τοαυϊγθὰ ὈΥ ἐμο αὐ ἰοδὶ 

πούθβ. 9 Βανθ, Βουγονοσ, ἰβγοτῃ ἱπύο ὈΙδοῖς Ἰθξῖθσ ἐγρο ἴῃ {δ6 τοϊαδὲ οἵ ἐμ6 δχορείϊοδὶ πούβϑ 
8 ἰπηοδβὺ ΘΟΠ Ἰ ΠΌΟΙ8 ΠΘῪ ὑγϑῃβίδίϊοῃ. [ἢ 8 (ΘὙ ᾿πϑίϑῃμοθβ γγχ6 ἢδνθ ΒΘ. ΒΘ ρδυργαϑίϊο γδίθεῦ 

ὑμδῃ 6 γα] ΥΘ ἀθυηρθ, δὰ οὔνθη ἤδύθ βδου βοθὰ ἰμ9 θἰθρϑῆοθ ΒΟ ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΣ σΟΣΒΙΟῺ πουϊὰ 

μδτο τοαυϊγοά, ἐῃδὺ [86 οὈ]θοίδ οἵ (8:9 Θοτωπη θα ϑυῪ ταὶραῦ 6 τλοχϑ ρου Υ βοουτοᾶ. ΤὨΘ ἰπϑοτ- 

ὑΐοι οἵ [818 ὑγδηβ᾽αὐοη 88 βογωθίϊτηθϑ Ὠϑοθϑϑὶ ἐδύθα ἃ β σἢὐ αἰἑογαΐοῃ οὗ ἐμθ δα μοσ᾿ Β δθιῃύθῃοββ. 

Ιὴ (86 Εἰχοροίϊοαὶ ἀθραγέταθηὐ ἢθ ᾿88 ὉΒ08}}}7 Ῥθθῃ βαἰβῆϑά τι δῃ ἐμ ἡπἀϊοϊουδ, οοῃ ἀθηβαα, 

δηα οἰΐθῃ δαταγΓ Ὀ]Υ ΘΧΡΓΘβθθα σοτητηθηΐβ οὗ ἔδπθ δα ΟὨ 41} βυ Ὀ)]θοΐβ δια γδοθα ὈΥ͂ ἷ8 ἀθδί μη. 

Οη οὐδοῦ ροϊηΐβ {1} Τγδῃβιαύοσ᾽ 8 οὈ)θοὺ ἢ88 Ὀθθῃ ἰο ΒΌΡρ]ν νβδὲ ἐδ6 δίδου ἰοοῖς ἴογ σταπίοα ἰῃ 

86 βὐυάϊθ5 οὗ δἰ8 γθϑάθυβ, Ὀὰὺ ΜἘ1]Οἢ ΒΑΓΑΪΥῪ οχἰθὶβ διαοηρ ΟἿΣ Βατά-τουκοᾶ οἰογργ πὰ {μοὶ 



ΤἈΑΝΒΙΑΤΟΒ ῬΒΈΕΒΑΟΘΕ. Υἱὶ 
δὔυνταππατπιταπαππιιαικαπα αασανππαπαπηασπαπα σα αΡπη" αν ΠΡΜΝαΗΝ. αππθαα πη. σπριηαπαι απ αμαηιι,;,ἘἘἌἘΕέΕέΨΕοΨΦὍΠρΠΘὌΕΗΙἔὋΓΤΤΤ τΤΤοὄὌ---πτπο υἘἘτ-τ πΠπππππτ  τππτπτροᾳἕ«Φ«ἕ«ΨΦΨἕΨφΨἝψτ“πφ«“«“Ὃ«οοο ιν τππππππ'π τ π:ἰἷσππἰπππππ"““- "“""....Ξ͵ϑῪῷὋὁ:-. 

βοδη Υ ΠΙΌτατε8. ΤῊΘ τλογθ δχ θη θα πούϊοθϑ οὗ ραγξϊοα αν τσοσὰ ΟΣ ῥαββαρθθ, ὙΠ 1ῸᾺ σου] μδανθ 

ὈΓΌΚΘα ἴο0 Τῃ6 8} ἀΡΟΙ ἐδθ ΘΟΌΣΒΘ δπα ῥχορογίϊοῃβ οὗ ἐδ δα μου Β οοταμλθηΐθ, μανθ Ὀθοα ἑμσονσα 

ἰπΐο πούδθβ ἴῃ ὑδθ Ἰηϑυρίη. Α.8 ΟΌΓ γθϑάθυβ 11} ρϑσοδθῖνθ, Βρθ6}8] ἱτηρογίδῃοθ ἢδ8 Ὀθθῃ αὐΐδομϑᾶ, ἰο 

ἐμ σταιαχηδίοδὶ ἴοσγαβ 8ηα ἐδ) ὉΠΙΪΟΥΤΑΙΟΥ οὗἨ πιϑϑηϊηρ ἴο Ὀθ ρίνϑῃ ἰο ὁδοὶ ποσὰ, Το Ἰδδὺ ἐμ τὲγ 

γοϑῦβ δᾶ ύῦθ ἀ0Π6 πη0Ἀ [ο ρψῖνϑ ῥὈγϑοϊβίοι ἰο (89 ἰδηρθδρθ οὗ (86 ΝοτῪ Τϑδβίδγηθηύ. 10 ἢ88 Ὀδθὰ 

(οαπᾶ ἰο Ὀθ6 ΥΕΙῪ ἴᾺΣ ἴγοσα ὑ89 ἱπάοβηϊίο δηᾶ γάρτιθ ὑμίηρς τ οὰ οἹάθν ἰπύθγργοίοσβ βοσηθύϊτμβθ 

τοργοβϑηΐθα 1 ὑο Ὀθ6. Νο ἰοῆρον Ὑ}}} 1ὑ ἀο ἴο ΒΔ ἰδιαὺ (86 δροβίϊθβ 8θα οὔθ 6880 οἵ ἃ ΠοᾺΠ, ΟἿΘ 

ἰ0Π86 ΟΥ Τηοοὐ οὗ ἃ γΟΥΌ, ΟΥ̓ ΟΏΘ Ρδγί!ο16, [Ὁ δῃοίμοῦ; οὐ ὑμαὺ {89 ροδβιέϊοι οὗ ὑμὸ ψογάβ δὲ ἐμ 

Βοριβηΐπν, τ11419 ΟΥ Θηα οἵἨ 8. Βθῃύθῃοθ 18 ἃ τηδύοσ οὗ ἱπα ] ββδυθηοθ. ΤῊΘ το δοϊ θη }ῆο0 ῥΥΪ ΠΟΙ ρ]9 

τλυδὺ ἀου έ1688 ργονδὶὶ, ὑμαὺ ὑΠ6Υ υϑοὰ τγογὰβ ψιὺ 8. Ἀπ ΐοστα δι ρπϊβοδίίοη, δπα ρῥ᾽δοθᾶὰ ὑμθῶὶ ἰῃ 

[89 Ροβιεομ Ἡ ΒΙΟΩ Φπιρ μδ818 ἀπά ἰγαίδ γϑααϊγοά, βο ὑἐμβδῦ πὸ ομβδηῆρο ἴῃ ἐθιθθ9 ραυο τ οο ἃ ὈΘ 

τη86 πιὺπουΐ ρογνογύϊης [86 τ οΣ ΒΒ ταθδηϊηρ. ΜδηΥ οὗ ἰδ9 ατϑοῖκ δπὰ 1δὐϊη ᾿οσὰβ δῃα δβθῃ- 

ἰθῆοθ8 μαῦϑ Ὀθθη ὑγαηβίαὐθα, 8βο ὑμαὺ ουϑῇ ὑἢ:9 ΣΏΘΙΘΙΥ ΕΠ Ρ 180 ΤΟΔΘΥ Ὑ{011} ποὺ πὰ 1ὑ ἀϊδηοαϊα ἰο 

ἴΠουν ὑμὸ δαῦμοΥ 8 οοτωσηθηΐδ. 

Τὴ [89 Βοοίτηδὶ δῃὰ Ἡου]οί]ο4] ἀορατγμηθηΐβ 6 Μ͵88 ἰδταρ θα ὑο τη8Κ9 ΘΟ Β᾽ ἀθγϑ]9 ομϑηρθϑ, 

δῃηἀ γγἃ8 ΟὨ]Ὺ τοϑίσζαϊηϑα ὈΥ ὑμ6 παύιγο οὗ Ἀ18 ροβιύίοη 88 ἃ ὑγδῃβιαίοσ. ΤΈΘΥ ἀο ὑδθθθ ὑβίηρβ 89 

ἀὐβοσθη εν ἰπ Οθυτδηυ, ὑμαὺ 17 {πον τουΐ ταϊσηῦ βοσαθεϊσαθδ Ἰηβίγυαοὺ 18 ΟΥ̓ οοηἰΓαδέ, 16 Βθϑσῃβ ἕοο 

ἴλν τουημουϑα ἔσοσα ΟἿΣ ἔσϑοῖ οὗ ὑμουρηῦ ϑββο 18}}γ ο δἰ 88. Ηδθ σοϊησηθμοδα ὙΠ Τ ΔΓ ΚΙ Ρ᾽ ΤΆΔΕΥ͂ 

Ῥᾶδϑασθοθ [ὉΣ ΟἹ ἸΒ5Ιοη, δ τ] δα ϑὑϊ αξπρ' 8ὴ Θα 8] διδοαηὺ οἵ οχίγδοίβ ἔσΌσα οὗ ἘΠ] ΒῈ δπὰ 

Αἰδουοδὴ αἰ] 68, θαὐ ΒΘ βοοπ ἀϊδβοονοσοα ἐμδὺ ἢ6 γγαᾶβ βοίτῃρ Βαγοπα ΒΪ8 Ῥσοροσ ᾿μϊ 8. ΗἨδ ἢδ8 

ἐβογοίοσο βοϊάοσῃ αὐὐοηρίθα ἰο ουχίβ}} ΟἿΣ δυύμοτ᾽ Β οχίγδοίβ, δῃὰ ἢ88 οοῃη θη θα ἈΪπ)8615 πιῦα [ἢ 9 

δἀάιοη οὗ ἃ ἴον ἀοοίγιηδὶ 1 ουθο68. Ὀθαυϊηρ ἈΡΟῚ {86 ᾿ὐογαύασο οὗ [86 ἀδΔΥ, δά ἃ βίῃ ρὶθ Β6Γ168 

οἵ Θχροβιίίοσῃ μἰπὲβ τ ος ὑῃ 6 μα 1}5 οὗἩ Ββοπλθ οὗ ΟὟΪ ΟΠ ΤΟΪ ΘΒ ΒΔΡΡΙΥ ἀδιιδπά, 

ΟΑΒΙΒῚ,Ε, 1 ὶγ 4, 1867. 

6 Ρ, ΨΙΝα. 





ΤΗΝ 

ΕΟΟΝ ἘΡΙΝΤΙΕ ΤῸ ΤΗΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ. 

81. ΤΥ ΟΕ ΝΌΙΧΝΕΝΈΘΞΞΕ ΑΝ ἹΝΤΕΘΕΒΙΤΥ. 

[116 οσίογμδὶ ον] άθηοθ ἴῃ ὈΘ ΒΑ] οὗ {86 δϑοοῃὰ ΕἸ Ιβ019 ἕο ὑμθ Οὐσι Ἴ8η8 18. ᾿ποοη 68 1019, 
8ηἃ Ἦδ8 ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀ6ΘῺ 8588110ἃ ΟΥ̓ {86 τηοϑὺ ὉΠ ΘΠΑΪΥ οΥἰἐ]οῖβθ. 10 ΤΘϑοθ8 88 (ᾺΓ ὈδΟΙς 88 ἐμ 
ϑοποσϑοη Ἰσητη θα] δύο δἰίου ὑ89 Αροβέϊθβ ἐμβοιββϑοῖνθθ. ἘΎοσα ὑ89 ῥϑοΌΪΙ ΔΓ ομαγϑοίου οὗ ἐμο Ερὶ8- 
119, γγὸ Βῃο]α ποὺ οχρϑοὺ ἰο μὰ 1ὑ ᾳιοὐθα 88 ἔγβα θη] 88 βουλθ οὐδοῦ ρογίϊοηβ οὗ ἔμ Νονν Τ68- 
ἰδιηθηὗ, ἀπ γοῦ 1ὑ 18 6487 ἰο βο]ϑοῦ δραμάδηὺ ἰοδυϊ πον ὑὸ βα ιβϑέν Ὁ8 οἵ 1.8 δαὐ θη οἰ ἐγ. ΟἸοχαθηΐ 
οὗ Βοιοθ (Δ. Ὁ. 91-101), 1ῃ. 18 ΕἸ βί1]68 ἐο {86 βαῖὰθ Οου αἰ ἰϑη8, ἀβϑτηθβ ἔπ 6 οχἰβύθηοο δηά ρ6- 
σΌΪ ΑΓ οοη θηίβ οὗ Ῥ8.}}8 ὑνο Ε" ἰβέ168, δπὰ ἴῃ ἢ18 Ἐξ 18.168 αὐ γέγσίηδ8 (ἴῃ ϑγτῖδο δπὰ 1 απ, ΕΡ. 1. 
68}. ΧἸ].} 89 φπούθθ ὑδ86 ϑχοϊδιπδίζοα (2 Οὐυ. χὶ. 29): Ουΐ ἐπβγηναΐων, δἰ ὁ0ο πον ἴῃ ἤγηιον, δία. 
δηὰ ἰὼ ΒΡ. ΧΙ, ὅη., ἐμ6 τογὰβ (2 Οὐν. συ]. 21): »γουϊάονζεδ δοπα, τιον δοίη δογαπι 7260, εἰο.͵ 
δη ἴῃ ΕἸ. 11. 68. 11}. δα, [89 ἔτγο ῥρδβδασϑδθ (2 ΟὟυ, νυ]. 8 δπὰ ν. 11): δεριῖγὶ ἄαγιίδβ υὐἱζαηι οἴει. 
δίοπεηι, εἴο., διὰ δοϊδνιίεϑ εΥσο ἐϊπιογόπι Τοηιϊπὶ, οἰ. Ῥοϊγοδρ (Δ. Ὁ. 169), ἰὰ μῖ8. Ερ. αὦ “λέ- 
ἄρρ. ἢ δ, ̓ βο8 ὑῃθ σψογᾶβ (2 ΟὟΥ. υἹ}]. 21): προνοοῦντες ἀεὶ τοῦ καλου ἐνώπιον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. 
Αἰδοθάρογαβ οὗ Αἰμθηβ (Α. ἢ). 177), ἴῃ 18 ἐγοδίβθ .226 γϑϑυνΥ. πιογέ, ἃ 18 (Δίτηργιο. Ῥαίγοῖ. Τ. ΥἹ. Ρ. 
1012), βαγβ: εὔδηλον παντὶ τὸ λειπόμενον, ὅτι“ δεῖ κατὰ τὸν ᾿Απόστολον τὸ φθαρτὸν τοῦτο καὶ διασκεδαστὸν 
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, ἵνα, ζωοποιηθέντων ἐξ ἀναστάσεως τῶν νεκρωθέντων, καὶ πάλιν ἐνωθέντων τῶν 

κεχωρισμένων, ἣ καὶ πάντη διαλελυμένων, ἕκαστος κομίσηται δικαίως ἃ διὰ τοῦ σώματος ἔπραξεν, εἶτε ἀγαθὰ 

εἶτε κακά. Ἰτοηεθα8 οὗ γοηβ (Α. Ὦ. 177-202), 1ὰ 18 ἐγοαύϊδβο Οὐηέγα ων. ΤΔΌ. 11. οδρ. χχχ. ὁ 7 
υοίοβ δηᾶὰ οοχηγζωθηΐθ ὌΡΟῚ ΡῬΔ0}᾿᾽ 8 δοοοαηΐ οὗ ἷ8 ταρίθτο ἰο {μ6 ἐδίγαὰ μϑανϑη (2 Οὐυ. χἰ!. 2 ἢ); 
ἴῃ [ΔὉ. 11]. ὁδΡ. νἱ]. 1. ἢ9 ταϑῃ 008 ΟἿΣ ΕἸ Ι8.]6 ΟΥ̓͂ παῃι9 (ἐπ δεοιγιάα αα Οοτὶγλιο8), πὰ οοτὰ- 
ταθηΐβ Οχ θ 5] ΜΟΥ ὌΡΟΣ ἐδ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΙ : ὑη φιυίδιι8 7 εὺ8 βιομῖὶ λυ ἐποιοαυϊί ημεηιέο8 ἐυβαεἰζωηι; 
ἴὰ Ὁ, ΓΥ͂. οδΡ. χχνὶ. 4 Βα βαγβ: Οὕτω Παῦλος Ἐ " Ἑἀπελογεῖτο ορινθῖοις" οὗ γὰρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ, 

καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. Ἔ Ἵ' καὶ μετ᾽ ὁλιγὰ" οὐδένα ἠδικήσαμεν καὶ τὰ ἑξῆς (2 Οὐοτ. 1ἱ. 17); ἰπ 1ΤΡ.. 
 ΘαΡ.ν. 21: Δικαίοις γὰρ ἀνθρώποις, καὶ πνευματοφόροις ἡτοιμάσθη ὁ Παράδεισος, ἐν ᾧ καὶ Παῦλος ἀπόστολος. 
εἰσκομισθεὶς ἧκουσεν ἀβῥητα ῥήματα, ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐν τῷ παρόντι (2 ΟὐΥ. χῖϊ. 2); ἴῃ 110. Υ. ο8Ρ. χ ἰδ]. 8 8:. 
ἹΚαὶ διὰ τοῦτο φήσιν' “να καταποθνῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. Ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο 

θέος, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ πνεύματος (2 Οογ. ν. 4, ὅ, δπὰ 1. 22); δῃὰ ἴπ 110. Ὗ. σδ8ρ. χίϊϊ.. 
ἃ 4, .:86 αυοίοβ 2 Οογ. ἰν. 10, δῃᾶ 11]. 8, ἀπά ἴῃ ΤωὉ. ΓΥ. οαρ. χχῖχ. ὃ 1 δ6 αυούθβ δρδὶη 2 ΟἿΣ. ν᾿ 

4, ΟἸοιηοηὺ οὗ ΑἸοχαμπάτγία (Α. Ὁ. 191-202) φαοῦεοδ ἔτοτι οὐγ ΕΡρ βέ]9 ηοὐ 1688 ἔμβδῃὰ ὑπθηίγ ἀ186-. 
γϑηΐ ἔἰπη68, 88 6. ϑ-. ἴῃ Ῥαάαρ. 110. Χ. (80. νἱ. Ὠ6 Τοΐθυβ ἰο Ῥϑ0}᾽ 8 ζαρ σο ἴῃ ὑδθ ὑμϊγὰ Ἀθανθηβ;. 
1 120. 17. “8Ρ. νὴ}. Ἠ6 οἰΐε8 ἴῃ [1] 2 Οοσ. ἰ1. 14-16, ἀπά ἃ ΟἿ ϑϑῃύθῃοοβ δἰ τ γὰβ 2 ΟΟΥ. νυ. 7; ἰπ 
ἄνους. ἸλΌ. 117. ΘΔρρ. χὶΐ διὰ χὶν. 89 αυοίοθ τ μαὺ ῬβῸΪ] βαγ8 οἱ βαίβῃη Β θορΆ]ηρ Ενο; ἴῃ ΤλὉ. 
ΣΕΥ. ὠρ. νἱῖ. Ῥ8Ὰ}᾽ 8 ἀοβουρίοη οὗ {μ:9 ὙΤΘΔΡΟΏΒ οὗ 18 βρί τ ἔμ] γδγίασθ; 1η 1.10. 1Υ7. σ8ρ. χνὶ. υμδὶ 
ὁ "Απόστολος---εἴρηκεν ἐν τῇ δευτέρα πρὸς κορινθίους, οἷο, (οἰὔπρ ὑμ9 ψ0]9 οὗὨ 2 Οὐγ. 1. 12, δπὰ 1]. 14, 
αὐ͵α ἃ ἴδῃ δβοηΐθηοοϑ ΔἰΟΥ 2 ΟΟΥ. ᾽ἷ]. 11). 866 αἷβο Ῥαάαρ. το. ΠῚ. (8. 11, (2 ΟοΥ. χ!. δ), ὁ8Ρ. 
ΧΙ. (2 Οὐοτ. νἹ}. 21 1), ϑίγοηι. ἸΔΌ. 1. ο8ρ. 1. (2 Οον. νἱ. 4, 10, 11), σδρ. χὶ. (2 ὅσσ. 1. 9 1), 110. 11.. 
(ΒΡ. χίχ. (2 Οοσ. υἱῖἱῇῖἕ. 12 4), 11. 111. ο8ρ. ἱ. (2 Οον. χὶ. 18, 1δ), δδρ. χὶ. (2 Οογ. νἱ]. 1), 110. ΓΥ͂.Ψ 



2 ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗ͂Ε ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ΟΔΡ. χχ. ἤη. (2 Οοσ. χὶ. 28), οδρ. χχὶ. (2 Ὅοσ. ἱν. 7-9; νἱ. 8-7, 16-19, νἱ}. 1, 9-11}, οδρ. χχνί, (2 
Οὐον. ν, 1-8, 7-8, 9). Τογύα]]Πδη οὗ Οατγίμαρο (4. Ὁ. 190-220), ἔγϑα θη. απούθ8 οὐγ Ἐρίβί!6, 88 
ἴπ Ῥμαϊο. σἂρ. Χιὶ!.: ἄευεγα οηῖπι διιδριοαγέμν αροδβίοἰωηι Ῥαιέίμωρα, ἵν δεσοιιιάα, αὐ Οὐτίπι,ος, 
εὐάεηι 7ογηϊοαίογὶ υοηΐαπι αοαἶδ886, χυοηι σι ὑτίπια ἀραάοηιάμηι ϑαίαπ τπίδγιξηι σατγιῖδ ῥτοημη- 
οἱαγὰ ᾿πιρίωηι ραϊγὶβ ἀ6 πιαῤγίπιοηῖο λα υοάσηι; ψυαδὶ γι Ἰρϑαηι ροϑβίδα δέψζιι υογίεγὶξ δογίδεηδ: 
ϑὲ φιβ ατίεηι οοπίγιβίατγι, ποτὶ πὶ οοπίγι βίαν, οἰρ. (88 ἴῃ 2. ΟΟΥ. Ιἱ. ὅ-1]).-- 0} τϑδρϑοί α]80 
ἰο {86 ᾿πύργπδὶ ουϊάθηοθ ἴοσ ὑβθ Ῥϑα}πθ οὐἱαῖα οὗ οὐγ ΕἸ 8016, ὑῆθγθ δῇ δ. ὯῸ 468- 
ἤοη. ΕΟΙΥ ραᾶτγὺ οὗ 1ὑ Ὀγθαίθβ ὑΠ6 ὙΘΓΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ δῃᾶὰ βρι τὺ οὗ ἔμ στοδαὺ Αροβίϊθ ἕο ἔδθ (βη- 
1168, 18. ῥϑοῦ ας ροβὶ οι ΔῈ Ταΐϑγθῃμοθ ἕο ἰμ6 Μοβδῖο [βύϊψαθ (οἤδμ. 111.}, 18 7ογἔλ μι θδ8 διὰ 
οχύγοζωθ ἰδθοτα, ρο6γ1}}8 δῃὰ ἀἰδβέχθδϑοβ (οδρρ. 'ν. δῃἀ χὶ.), δ18. υἱὰν8 αἵ ΤΘΟΟΔΟΙ Ἰ ὐοη ὉΥ ΟἸκ 8 
δηα [89 Ῥγϑδοβίηρ οὗ 1Ἅ (οὰρ ν.), 818 ἀθ᾽ ἸσΔ οὐ 10 ἐμ ἰχοαῤιηθηῦ οὗ ϑγτὶηρ ὈΓούμσθη (Ομ. Υἱὶ. 
δηα ν1}}.), 815 τοΐιβ] ἕο 011 ἃ οα δο Το ἀδύϊοι οὗἨ οἱ Βογβ (ὁ δρ. Χ.), δῃ ἃ 18 οδειτηδίθ οὗ [15 ἰῃ- 
Δτταϊυἐοβ δα χονοἰδίϊοῃϑ οὗ ἐῃθ Ἰωογχὰ (ομδρ. Χ}}.). ῬτοΌΔΟΙΥ ἢ0 ρογίϊοη οὗ ὑ86 Νονν Τοϑίδποης 
ἘΧὨ 18 ἐδ 9 ῬΘΟΌ]ΙΑΥ οπαγδοίου οὗ (9 τιον, θυθὴ ὙΠ6η ὉΠάΘΓ ὈΙΥὴΘ ἸηΒριγαίοη, Ὀϑέϊου (μ8ῃ 
9. τ. ῬαΙθΥ, ἴῃ 818 ἴον αιοίίγα, Ἀ8Δ8 ἤθτο ἰουηὰ ὉΠΌΒΌΔΙΪΥ σἹοἢ τηδίθγ 818 ἴῸΣ ἢ18 "ποσί, 
οὗ ΟχΒἸ ΟΙὑπρ' ἀπά δι ρηθα οοἸ πο θη 068 τιν (ἢ ὨἸΒίΟΙΥ ἴῃ Αοίβ, ἀπά σι Ῥ8Ὸ}᾽ Β οὐβοσ ΕἸ ριβί!θβ,) 

Τὸ 18 ΟὨ]Υ ΜΠ τοίοσθπιοθ ἤο ὑπ τῳ οὗ ον ἘΡιβίϊο, ὑπδὺ ϑοῖαὰθ ἀουδίβ αν Ὀθϑὴ γαἰθοα, 
ΤΏ δου] οϑὺ αἵ ἴμ680 6 γ0 δανδηῃοθα ΟΥ̓ βϑυαοῦ, ὙΠῸ τα κοβ ἰῃ6 γϑὺ οἱρῃύ ομαρίογα [πὰ Βοιὰ. 
ΧΥ].], δα οἰ. ΧΙ]. 11-18 οοπβύϊψαὖθ οπθ ΕἸ Ριβδύ]ο; 089 ἰθῃτῆ δῃηα 88 ΔΓ 88 νϑῦ. 10 οὗὨ {δ Ἰδδὶ 
ΘΒδρίοσ ἃ βοοοπᾶ; δηᾶ οἤδρ. ἰχ. [8 8π18}} οἰγουαῦ ἘΡΙ 8016, δα ἀγοββθα ποὺ ἰο ἐμ Οοσι ὐμίδπα, δαὶ 

ἰο 86 Ομ γιβέϊδηβ οὗ Αομαὶα]. ὍϑΌου, πϑᾶσ (86 βαῃγθ ἐἴπιθ, οοῃ θηοα ὑδαῦ ὑπο γθ ὙΤ ΓΘ ΟἿΪΥ ὕπο 
ἀϊδυληοὺ ΕἸ ̓βί168, υἷΖ.: ἔπ δγϑὲέ οοτωροβοά οὗ {86 βγϑὺ αἷηθ ομαδρίδγβ ἢ οἤδρΡ. ΧΙ. 11-18, δηὰ 
{ῃ6 βοοοπά οοτηροβοά οἵ {διὸ τοι μον οὗ ΟἿΣ ῥγοδϑοηὺ Εὐρὶϑί]ῖ6. Αὖὐ ἃ Ἰδύδθυ. ροποᾶ, σοῃ ατθοῦθ, οἱ 
ἐμ ΝΟ ΒΟΥ] Δη 5, τηδᾶθ ἰδ 6 γϑὺ ΕἸ ρ1816 οοῃδβιϑὺ οἵ (86 ἄγβύ οἱρῃξβ ομαρίθτθ τι οἾΔΡ. χη]. 11--3, 
δηα ἐδ βοοοπὰ οὗὨ {Π6 τοτλδι πάθον οὗ οὐγ ργϑϑϑηὺ Ερίϑιϊθ. [Θαϊῦθ γϑοοπίν Ο᾿. ΗΕ. δῇ εἰ880 (.Ῥλίζοβ. 
ορηι. Ὑο] 1. ῥ. 145) τιδϊη δίῃ, σι ἢ τα σοἢ οοηδάθποο, ἐμβαὺ ΟΥ̓ ΕἸ ΡΙΒ616 18 οοτηροβϑὰ οὗ ἐβγδθ 
ἀϊδυποὺ οἰγοῦ αν ΕἸΡΙ80168 ἀϊγοοίρα δὖ αἰ δγοηῦ ὑΐτωθα ὑο ἢ Οουιμίβιδη ΟΠ αγοῖ, οἵ τυ βλοἢ {86 ἢγεὶ 
Δηα ΧΑ] ραγὺ οὗὨ ἰδθ ρῥγοϑϑοηύ ΕΡ 8.19 (Ομ ρρΡ. 1. Υἱ, ψ} ἢ ΧΙ, 11-18) 88. ὑδ6 Ἰαύθϑῦ; δηά ἰδὲ 
ἔμοϑθ στ σο ραύ ἐοχοίμοῦ ἴῃ ἐ86 1" ῥγθβοιὺ ἔουπι ὈΥ͂ ΒΟΙΩ6 οὐδ 6" ἢδηα (ρουῦθδρ8 ΤΊ μού γ Β, δηὰ ροβεὶ- 
ὈΠΥ πρὶ ὑμθ ΑΡροβίϊθ᾿ β οὗγῃ Δρργουδύϊοῃ δηά ἀϊγθοίο)). ἸΏΒ ν᾽ ο8 8.6, ἴο βοσὴθ οχίβηΐ, ἴῃ 
ὁφρροβιἐίοι ἰο ἐμ Ὀοδβὺ οσι [168] δ μου 168, ἀμ, ονθῺ 6 γο 6 δ᾽ ΒΟ 6 Ῥ]851016 σΥΟΌΠ ΔΒ ἴογ 
ἴΠ6 1} Βαρροτί, Μ1}} ποὺ Ὀθαγ ἃ ὑβοσουρὶ ᾿πνοβυραίίοη. [ΤΆΘΥ δγθ ἀθγινϑα ἔγοτῃ {86 οοποράρα ἴδοί 
ἐμαί ὕνγο οὐὁ ἐΐγθο βϑυ)θοίβ οὗ ἃ γΥῪ αἰ ογθηῦ ομαγδοίθυ αγὸ αἰβοιιββϑά, δηα ἐμαί, αι βρίσιὺ οὗ δὴ 
αἰταοδβὺ ὁρροβὶίθ παύισθ ρογυδάθβα ἐμ ἀἰβογθαὺ ραγὶβ οἵ 8 Ερι:βι1θ6. ὅο οὐνϊουϑ ἃσὸ τι686 ἐμαί 
ουθῃ ἾΝΊοβοῖον (Οἦγοη. ἃ Αροδβίοἰφοδοῖ. ἃ 857 [.) [610 οοηϑταϊηοα ἴο τϑοορη!Ζθ α οὀγοτιοζοσέσαξ αἰἱ- 
σἵδίοη, οἱ ὑπο Ἐξ] δ.]6, δῃα ὕο ΒΌρροβο ὑμαύ ὑμο βγβὺ ραγὺ 88 [ᾺΓ 88 βαρ. Υἱὶ. 1, γα τυ θη ὉλὰοΣ 
ἰδ6 ἀοργεβδίοῃ Μοὶ ὑι6 Αροβίϊο [6]} Ὀθίογο ἔμ ἀγγῖνδ) οὗ ΤΊ 58, δπα ὑμαὺ {86 Σου δι τὴρ ροτίοα 
ὙγΔ8 ΘΟΙΡΟΒοα υηογ (86 οχοϊἰοηγχοηῦ ΜΈΙΟὮ {19 οΥ 1] απο ἱμθη τϑοοϊνϑα ρτοαάποθα ἀροὴ Ὦ18 τολμά]. 
Βωὺ νγὸ ἀἰβοονϑῦ Ὧ0 ἀθοϊβιγθ ϑυ]άθῃοθ οἱ Β0ἢ ἃ ΠΟῪ ΘΟ ΘὨοθιηθηὺ δὖ ΟἾΔ Ρ. ΥἹ]. 2, ΠΟΥ 18 1 ῥτο- 
ὈΔ8016 ὑμαὺ {μ6 ὑπ ρμδηῦ ραββᾶρθ Ὑ Ὠ]ΟὮ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΟΠΔΡ. 1]. 14 σου] αν Ὀθθη ψτιζθῃ ἀμᾶεῖ 
ἀοργοδϑίοῃ. Τὴ δογυρὺ ὑγδῃβίψοη ἔγοση 86 δγβὺ ὑο 86 βθοοῃμα τ γβθ οὗἩ οἴδρ. νἹῖ., πιὰ ὑμὸ 3] ρδι 
οοδηθοίϊοη Ὀθύνγθθη ὑδ6 ἐ᾽γίθο ἢ δηά ἔοαγύθθη ἢ σ 868 οὗ {86 βίχίῃ ομδρίου, ὈΥ ὯῸ τθδῃβ 708- 
ἐγ (9 δδουϊαρίϊλοι ὑπαὶ 6 ΑΡοβί]8 ᾿πβοχύθα ἐδ ᾿ῃηίουνθηϊηρς ρᾶββαρο (ΥἹἱ. 14; Ψ11. 1) “1ὰ ΟΟΏΒ6- 
4Ώθη06 οὗ 89 βαδάφη οσσΌΣΓΘΒΟΘ οὗἨ ἔμοβο ἐμβουρὐβ ἕο δὶβ ταϊπ." Βαυΐ τὸ τοραγὰ {86 ορίπίοῃ 
τ οἢ ΒΟΏΓΘΟΓ ἢδ88 δἀνδηοσά, ἐμαὺ ὑ}}18 ραβϑϑαρθ 18 ὉΠ ΤΟΥ Υ οὗ [86 Θη]αγροα βρὶ τὺ οὗ 86 Αροῦ- 
{16 ὑο ὑμο ἀθῃ 1168, δῃὰ πλαϑὺ αν Ὀθ60Π δαἀάραά ὈΥ βοιὴθ ἰδίδσς μβδηᾶ; δῃὰ (ἢθ 81π}1]Δ . οὔθ ΜἘΙΟᾺ 
ΕΑ) [88 δἀνοοαοίαά, ὑμαὺ ἐμ18 ρδγαρταρὴ 8 80 οχίγαοι ΠΌΤ. δὴ ΕἸ 8.19 οὗ βοσβθ ὈΠΈΠΟΥΙ 
Ἀρορίο]ιο τσϊΐογ, θα τγα8 παρά ἱγ ποσί οἱ {86 ῥχοίουῃά δῃηὰ ΖΘΉΘΓΟῺΒ βρ᾽ γὺ οὗ δαὶ, 48 {86 οὔς 
Βρτϊηρ οἵ Δ ΔΙῚ ΓΑΙΎ δηἃ ῬΘΟΌ ΑΓ ργοὐἄϊοθ. Εἴνϑη 1 {88 οοπμῃοούοη Ὀούνγθθη [86 αἱ βγη Ῥδγίϑ 
οἵους Εἰρίβύϊθ τοῦθ τλογο ἱπάϊϑυϊηοῦ, ἀπ 086 ὑγδηβι ἱοηβ ἔγοτα ὑἢθ οὔθ ὅο ἐμθ οὗ βοὺ τῦϑσθ ταῦσοὰ 
ΤΔΟΥΘ δΟχαρὺ ὑμδὴ ὑδμιοῦύ δου α!ν δγὸ (θοτρ. Οβίδηάον Ζ ηΐ, ᾧ 7), ὑμ6γΥ. οαρδ ἕο δυσϑίζθη ὯῸ 80- 
ῬΗ͂ΘΟ ἴῃ δ Ερίβι16 [οομιροβοά ἴῃ ἐδ ταϊάβί οἵ ἃ ᾿ου ΠΟΥ͂, ἀμ ά6᾽ οΥοΥ ΤΟΙ ρ᾽ ΘΑΓΘΒ δηα ΟἸΤΟΌΙα- 
βἰδθοοθ οἵ ΟΣ ΓΔΟΓΟΙΏΔΟΥ ΥἹοϊβδιυυἀθ, ὉῚ ἃ ττιΐοῦ οἵ. τότ ἰθδῃ Θοτμποη ΒΥμρδαῦ 168, δηὰ πιὰ 
Τοίογθῃμοθ ἴο ο]48868 οἵ ῬθΥβΟἢΒ 80 ἀἰδγθηὺ 88 σογα {Π68 βίποογο θα οττὶπρ δγούγθη αὐ Οουϊηΐὰ δὰ 



88. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΑΝῸ ὈΞΘΙΟΝ ΟΕ ΤΗΝ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΒ. 8 

ἐμοῖς δογγαρε δηὰ 30 βηχαίϊοα] ϑοἀυοοσβ. ἀπά γοῖ, οὐ 5 δηάϊπρ ὑ89 ναγίοὐθ8 οὗ βα )θοῦ δπᾶ 
ἰοηθ ὙΠ] ἢ το ἰουηά [ἢ οὐ ΕἸ δι}]6, ὑῃ6 “1 0]0 18 ρεγνϑδαβθα ὈΥ͂ 8 81} 016 ῬΌΓΡΟΒΘ δηὰ βριὶ τ, (ἢ6 
οὐ]οοὺ οὔ γγϊοι νγαϑ ὑο θα] ὑμ6 ἀϊν!θίοη5. τ ἃϊοὰ μδα σοπιπιοησοα δηα ὑδγθαύθπϑα 800} ΒΟΥ οὰ 8 οοη- 

Βα ΘΠ6685 ἴα ὑδ6 ΘΒΌτοΝ, πα ὕο Θϑίβ Ὁ] Βῃ Ὁ ον σΒ μα γο τη ἐμ 6 Ὁ ἕο ῦ οΘοηβάθηρο ἰῃ δὰ]. 79 
ἀἰβοονοῦ ποίησ Ὀὰΐ ὑδ6 ναγίουϑ δοίϊπρϑ οὗ [89 ϑϑῖηθ ταϊηα ἴῃ 1[8 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ σἤδηρθβ, Μ8116 Θ0η- 
ἰοταρ]αὐϊπσ τ ἢδῦ 10 ἸΙονθ8 δῃᾷ ψῇηδὺ ὁ δΌΒοΥΘ; δῃὰ [ἢ6 νϑῦν ἰδού ὑμαὖ Βοῖηθ ρβββασθθ)η ΟἿΓ ΕΙΡΊ]80]6 
δα Ὀ6θὰ δύΐοα ἰηΐο ὑῃ6 17 σομ ΘΟ ἢ 5 τὶ ἢ 80 1016 Δἢ Δρροδύδποθ οὗ ἀδαῖρσῃ, ἰηἀϊοδίθϑ ὑμαὺ ὑΟΥ͂ 
676 ὑδθ παίαγαὶ οαὐρουγίης οἵ ἃ Βρομίϑηθοῦϑ θαὺ οοἸΒιούηρ, οπηοὐ ὁ]. 

ἃ 2. ΤΙΜΕῈ ΑΝῸ ῬΙΑΟΕ ΟΕ ΤΤΞ. ΟΟΜΡΟΞΒΊΙΤΙΟΝ. 

Ταῦ (Π6 βοοοηὰ ΕἸρ! 8019 πχθδῦ ἢανθ ὈθθῺ τσ ἢ βοοὺ δνεσ ἰὴ ΕἸγϑῦ 18 δυζάθηῦ (οαρ. 
Οδαηάον, δ ρ. ἃ 3) ἔγοτῃ 18 δι σο Βριγὺ δηα σομὐθηίθ, ἔγοπὶ [86 οοιγ8θ πα οοπαϊύοι οἵ (δίηρδ 
δὲ Οογιπίδ, δηὰ ἔγοπι (δ 8 δηχιουβ ΒΌϑρθηϑο ΜΑΙΟΝ ὑδθ τιον βῆονθ τ] ἢ τοραγα ἴο ϑυθη δ ̓τητλ6- 
ἀἰδύοὶγ δηυοὶραίθα. [[π ὑδαὺ ἄγϑύ Ἐρ᾽ϑὲ10 (ολδρ. χυϊ. 8) 9 8 δῃηοιηοθα ἐμαὺ 10 ψγχἃ8 ἢ18 1Ὲ- 
ἰρῃηίοι ο τοιηδὶη αὖ Ερβθϑυϑ Ὁ8}} Ῥοπίθοοθί, Ὀυὺ (οἢδρ. χνὶ. δ) ὑμαῦ ἢθ οχρϑοίθα ϑοοῃ ὕο σθδοὰ 
Οοτιί ὈΥ ΝΥ οἱ Μαοθάοῃϊα, δῃὰ ἰο ϑδροπὰ [6 τίαύος ἔμθοσο. Η18 δοΐααὶ ἀθραγίαγθ ἔσο Ἐρθ- 
8ΌΒ ἸΏΔΥ δᾶνθ Ὀ66Ὲ δαϑύθηθα ὈΥ ὑῃθ ᾿ηΒΌΥΓΘΟ  Οἢ ἀραὶηϑὺ Ὠἰπὶ ὑμθγο, Ὀὰὺ η1ὸ πον ὑμαὺ ἢθ6 ὑαγτιοὰ 
ἴοῦ ἃ ϑμοτί {16 δὖὺ ΤΊΥΟΔΘ ΟἹ ἢ18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο Μδοθάοῃμϊδ. ΕΎοια ἢ]8 θχίσοιαθ δηχιοὺν ἴο πηϑοὺ ΤΊ 
(2 Οογ. 11. 12) μὸ ἀϊὰ ποῦ ὑδυτῦ 858 Ἰοὴρ 88 86 δά Ἰηξοπάϑαά δἱ Ττοδβ, Ὀὰξ ἢ ῥγθβϑϑα ἰουψαγα ἰοὸ 
Μαοοαοπίβ. ΤὭΘΓΘ ἢ6 τησδὺ ἤᾶνο οοηὐ θὰ Ἰοηρ Θηουρι Ὀθίοτο 6 στοίθ ὑμὸ ϑϑοοηα Εριδύ]9 ὑὸ 
δοοοτίδιη ἐμ ταϊηά οὗ {86 σμ αγοῖμθβ ἴῃ ἰμαῦ τορίομ, δη ἃ ρδυία! !ῦ δἰ ἰοαδύ ὑο στρα {ἢ6 οοΟἸ ϑοοα 
(σε. 1--. ΤΊ θα τὖ τγα8 ὑμαὺ ἢ πττοὺθ οὐῦ ΕἸριϑίϊθ, δη ἃ ϑοοὴ δίοσ ψοηὺ ἰο Οὐσ ΒΒ ΒΘΓΘ ὮΘ 
δθοᾶὰδ ἔδμγϑο σηοηίδδ (Αοἱβ χχ. 8), δῃὰ ὑῃθῃ γϑύυγμθα 80 88 ἰο ὃὉθ 'η Μδοθαομία δὺ Εδϑύθυ ΟἹ 18 
ἯΑΥ͂ ἴο ογαβδίοτι δὺ Ῥϑηΐθοοδύ. [Γὑ 18 ουἹάθηὺ ἔγουῃ {8.686 ἴδοΐϑ ὑῃδὺ ον βοοοηὰ Ερ᾿ βύϊθ τηυδὺ ἢδνθ 
Ῥδοα τειύΐο Ἡ θα ἢ6 ΜΔ8 15 Μδοθαοῃϊα, βοῖλθ ὑϊμη6 ἀυτίης (86 ΒΌΠΊΓΩΘΥ ΟΥ̓́Θ Π1} αἰδο ἢ ἰοΐΐ 

Βρβοδσυα. Βυΐ 89 ψεαν οἡ ΜὩΙΟΝ ἢ6 γοὺθ 1β ποὺ φαϊύθ οογίαϊῃ.  μβαίθνοσ Ὀ6 ἐμ γϑᾶγ οἡ Τ᾽ ΒΟ 
ἰλ)6 ΕἸγοῦ ΕρΙ8016 τγχὰβ τσ εἴθ (οἰ μο. Α. Ὁ. δ7 οὗ ὅ8, 806 [πὐγοά. ὑο ὑῃ0 ΕἸγϑί Ερὶ 8016) 10 18 ρ]αὶῃ 
ἰδδὲ ὑπὸ βϑοοῃὰ νγὰβ τυτι ὕθη ΟὨΪΥ 8 ἴθ τη οη 8 δύο, ΕἾνΘᾺ 1 1 ταυδὲ 6 δϑϑίρτιοά ἰο ἃ αἰ ογθῃΐ 
Υ̓ΘΑΥ (οοταρ. 2 Οὐγ. νἹἱ. 10, δῃηὰ 1χ. 2), 78 ἀγὸ ποῦ οὈ] σοὶ ἴο δαρροθο ἐδ ᾿πίθγνθηθίου οὗ ἃ 110] 
ἐποϊνοιαουί Ὀούνοοη ὑπο ὕνψο (Οβίδπαογ ρ. 238).1] Ἧ 6 αγὸ πού, δονσονϑῦ, ααἱὖϑ δατο ὑμαῦ {86 ΡΓ6-, 

ἴθ ρέαοε Ὃτ88 ῬὮΪΙΡΡΙ [85 ὑδ8 γ᾽ δίϊοδῃῃ δῃμὰ τηοβὶ οἵ ἐμ ἰαίος Μ55. σι ὑ.6 ο]4 ϑυῖδο νϑυβΊο, 
δαϑοχὺ. Τηδὺ ὑπ6 ὈΘΆΓΟΥΒ 6 ΓΘ ΤΙ δηα Ὠ18 ἀϑβοσιδίθϑ, 18 ΔρΡραγοῃυ Υ Βα δϑιδη  ἰθα ὉΥ ἔθΒΡ. Ψ}}]. 
22, ἀπά :χ. ὃ, 5; ΕἸμοοὺδ ἴὼ ϑ'νεμλ᾽ 8 Ζιοί. Ατὶ, οι Βιδηβ, 11. Ερι8..]. 

ἃ 3. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΑΝῸ ὈΕΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῺ ἘΡΙΒΤΙΈ. 

Αὐοαέ ἐδι6 ὥπιϑ ὑμὸ ΕἸγδὺ Εἰ ρὶϑί]6 δὰ Ὀθϑῃ ἀοϑρϑίομοά, 86 ἀροβίϊο νγὰ8 ἱπάποοά ῬγοΌΔΟΪΥ 
Ὀγ ἐπα σοργοδδη δί!οηβ οἵ βοόυὴθ τηϑη οηθα ἴῃ 1 ΟοΥγ. χυὶϊ. 17, ἰο βομὰ Τιμαοίαν, το νγχὰ8 χοϊηρ ἰο 
Μοοθάοῃδ δηὰ ἀσθδια, ἰο ὑῃ6 Οογηΐνμίδη Οματοὶ, ἢ οΥάθυ ἕο σουὶνθ ἴῃ ὑδθηλ “0.6 ΓΘΗΔΘΙΔὈΥΒΏΟΘ 

οἵ δὶα ὙΓΔΥ͂Β 1ῃ ΟὨγιδί" (1 Οὐν. ἰν. 17), δῃὰ ἴο Ἰπάποθ ἔδθπὶ ο [Ο]ΟὉ οαὐ ἢ1]8 ΡΟΪΙΟΥ. Βιὺ 88 ΟἹΓ 
Ἐρίδι16 οοῃέδί ἢ 0 τοίθεθηοα ὕο ΤΙ οὐ γ᾽ Β ὙἹϑιὺ ΟΥ ὕο 18 γϑβ 8 δ Οοσγίη δ, ΠΟΡ ἰο ΔΩΥ͂ δοοουσηῦ 
[τοῦ δῖπ οὗ ὑπο οἴἴοοίδ οὗ Ῥα0}᾽ 8 ΕἸγϑὺ Ερ βὲ]6, ϑοῶθ ἔδνο οοποϊμἀθα ὑμδὺ ἢΘ χα υϑὺ ἤανο Ὀθθη θὲ ὑμ 9 Ὁ 
Ἰπξοτταρίοα ἴῃ Β15 ἸΟΌΣΏΘΥ, ΟΥ γΘΟΆ 16 Ὀγ μ6 Αροβῇ]θ Εἰγηβοὶί, βαοἷι ἃ γοίθγθησθ, μοσσουθσ, οαραὺ 
ποὺ ἰο Ὠαῦθ ὈΘΘῺ ὙΘΙῪ ΘΟ Βα ΘΏ Υ οχροοίοα ἴῃ δὴ ΕἸριϑὲ}]9 σθγθ ΤΊπλ Οὐ ὮΥ δ δϑϑοοϊαίθα 88 8 
πτιίου. Οογίδ ΒΥ ὦ ῬαᾺ} ἢθα τρο}}}0α 8. ταθϑβθηροῦ ΨΏοδο σομιηρ ρα Ὀθθῃ 80 αἰϑύϊηου 7 8ῃ- 
ΠΟΙ ΟΘΩ͂, ψ)ὸ ΒΒ] ΒΌΡΡοΟΒΘ ἢ6 που] ἢανα ἰοὺ 64116ἃ ἀροῦ ἴο 801} δι ἃ ῥσοσοοθαϊηρ δρϑιηδὺ 
ἴδε οὐ) Θοϊ]οπ8 οὗ Β}8 ορροῃηϑηΐβ. γο οοποῖϊυάο, ἐμοζοῦύογο, ἐμὲ ἣθ δὰ τϑοοιγϑὰ ὑβτουρὰ ΤΙ ο ἢ 
ΒΟΙῚΘ δοοουῃύ οὗ (δ6 βίαὺθ οἵ {89 Οογπίδῖδη ΟἸατοῦ, δὰ ὑμαῦ {μθ80 δὰ ργοἀποοά ἀϊδα πο ἂθ ἴῃ 
818 ταῖϊπὰ (οΒ6Ρ. 11. 12; γῇ. ὅ 81.), ΘΒ οῖ δ} γ θη Β6 Τουπὰ ἐμαὶ Τιταοίμγ μαὰ Ὀθθη οὐδ] χϑὰ ἰο οαὰὲ 
εοσέ Πὶβ ν]δὶξ ἔδοσθ, δῃὰ ἰο μδβύθῃ ἰο τηϑοὺ Ῥ8Ὲ] δὖ Ερδβοϑαϑ (1 ον. χνὶ. 11). Τὸ γα ὑοῦ Ἀπ] 
δο τοΐασῃ οὗ Τῆαθ, τΒοπὶ ᾿9 Η8α βοηὺ αἴδον ΤΊ πα οὐ ΕΥ̓͂ (ροτθαρα δέον ΤΊ πιο ι γ᾽ 5 γϑἑΌΣη) ἀπ δἰναν 
"9 Βαὰ δοηξ οὔ 8 ΕἸγοὺ Εὐρὶβέ]6 (δοδοσγάϊπρ ἰο ἀο Ἦ οἱΐο δῃηὰ οὐβοὺς ἔγοια βοϊοἰξ 46 ἀρουὺὺ ἐδο 1τὰ- 
Ἀσοβαίοτι ἐμὲ Εὑρίβί]6 Βοαὰ ργοάῃοϑα), ἐμβαὺ ἢ οουἹὰ ᾿θαὺ δὴν ἐπίηρ ἐο φαϊοὺ 8 ΔρργθθῃβΊ 08. 
Τ818 τασδϑὺ ἤανο ὈθΘὴ {10 ΤΏΟΤα Ῥαἰηΐα] δηὰ ῥτγοἰτϑοίθα, ἱπδϑιιο 88 ΤΊ 5 μὰ ἑαγτὶϑά Ὀογοπα ἐμ 9 
ἐχροούθα {πὴ ἴῃ ΟΥΘΡ ὅο τηδῖζο Δσδηροπιθηΐβ [Ὁ (86 οΟἸ]οοἰΐοη (2 ΟοΥ. Ὑἱ]. 6). 



4 ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΘΤΙῈ ΤῸ Τ5ΗῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

Βούνϑοῃ ὑμθ ΕἸγϑύ δῃᾷὰ βϑοοηα Εἰ ρίϑι19, ΒΙϑοὶς δῃὰ οὐμϑβ βὰνθ ϑαρροθϑὰ ὑμαὺ ἰδ6 ἀροβίὶο 
τῶϑ ἰἸηἀυσοά ὈΥ͂ ὑδ8 ηξανογαῦθ δοοοαηῦ ὑμβγουσὰ Τοῦ Υ ὅο τγιὺθ δηὰ βοηὰ Ὀγ ἴμ8 Βαηάς οἱ 
Τιία8 δηούμον ΕἸρ᾿ 8016, δῃηα ὑμαὺ ὑ8}8 8 ἐδ οοοδβίοη ἴοσ (86 δηχίϑίυ τ τ το Βο Ἰοοϊκοά ἰὸς 

Τιύαϑ᾽ τούαστη. δ᾽ ὁ 860 Π0Ὸ Οὐολϑίοῃ [0 86 ἃ Βυρροϑιί!οη, ᾿παϑαιαομ 88 ὑμογο δὰ Ὀθθὴ ααϊίο 
ϑηουσὰ ἴῃ μι5 ΕἸἰγϑὺ Εἰρίϑυ]9 (ομδρ. 11]. 2 Εἷ; ἵν, 8, 18 Εἰ; ν. 1 8; νι. 8, χὶ. 17; 11. 16, ἵν, 1 Ε΄; 1χ. 
14,18; χν. 8, 10), ἰο ρσίνθ' οσοϑϑίοῃ ἴοσ ϑχουϑιπρ 8δὶΒ δρραγθηῦ βϑυϑυ νυ ἰοσνδγαὰ ἔμθαι ἀρὰ ἴν8 
Ὀοδϑίϊηρ οἵ Ἀἰπι86} (οοιαρ. ᾿ῃ ορροϑιὶυίοῃ ἰο Β]θθίζ, δὴ Ατῇ. ἰὰ ὑπὸ μα, τ. Αγὰδ 1880, ρΡ. 625 ἢ; 
Δίμοίϊον, ὧδ ἐγίδιι . ἴέδηι, Ρ. 84 Β., Ἡγώγηι, Τμδ Ζεμδοῖν. 1838, 1. 66 Ε΄; Ἡιαδοίον, Οἤ το. ἀ, 
αροϑβὶί. Ζοῖϊϊ. ν». 868 8; βαμν αιρίιι8, Ῥ. 827 Εΐ. [Οομαρ. 4 6]. 

Το ὑστίηρ ἔΐιθ Οοτί πἰϑη8 ταοτθ ΘΟ ούθ Υ ὕο ἃ ῥσοροῦ βίαίο οἵ παϊπά, δῃᾷ {μα οῃ μἷβ δηζιοὶ- 
Ραὐἰθὰ νἱϑιῦ ἢ6 ταϊρῦ βανθ ὯῸ γθθϑοὴ [ὺὉγ ΒΟΥ ΓΙ Υ͂ Ὀὰὺ παϊύθ τ ἑμοπὶ ἴῃ Ἰογία! δηὰ βίηοαγθ 
ἐμδη κβοϊ νὶηρβ ἰο αοἄ, [86 ΑΡοϑέ]θ ὩΟὟ τγούθϑ ὑπϑιῃ ἃ βϑοοηὰ Ερίβϑι1Θ6.Ύ [ἡ (ἢ18 9 ϑηάθανοτχβ, ἰῃ (ἢ9 
Εἴτε Ῥατί, ἴο ργϑϑοηὺ Ὀοΐοσθ ὑβϑτὰ ὑμϑὶγ ὑγα γοϊδύϊοηβ ὑο δἰπὶ δῃὰ ἰο 818 οἕῖοϑ, ὈῪ γοχαιηάϊην ἰμθτὰ 
οὗ ἔΠ6}7 δοιπιθοη 8 βγη 8, σΟμ9ο] δύ οηϑ 8.4 ΡΓΔΥΘΥΒ (0.8. 1. 8 85), ὈΥ̓͂ τοπηονίηρ ἔγομι Ηἰπιβοὶἐ 
811 ΔΡΡΘϑγϑηοο οὗ ᾿πβι ποουι ἐν, ἀρ] ἰοὐ ΟΥ̓ δα ἸΏΒ Δ Ὁ} γ, δὰ ΟΥ̓ Βιοσίηρς ὑμαῦ (ἢθ οὔβηρθ ἴῃ Β8 
Ῥἰδῃβ γϑϑρϑούϊηρ 818 ᾿ΟΌΓΠΘΥ ὙΒιοΝ δα Θχροβθα Ἀϊπὶ ἴο βοἢ ᾿πιρυ αἰ η8, Βργαπρ ΠΌπι ἃ ἀοδῖτθ 
ἰο 5ρᾶῦθ ὑμπθῃι ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ρδίη (οἴ, Δρ. 1. 12 61). Ηθ αϑϑιγοθ ἔμ ὑμαΐ ὑμ6 βουδγιυ ποῖ μδά 
ομδγϑοίογὶζθά βοηλθ ρογίϊοῃβ οὗ 18 ΕἸγϑὺ Ερίδί16, δὰ Ὡ0 οἵμογ οτριη ὑμδη ἰδ ἰονο ἕο ἐδμθπι, δὰ 
ἮὮθΘ ΠΟῪ ΘΟΠλ68 ἰο 8 ΤΥ ΘΠ]Ὺ ἀπαογϑίδηἀιης τ] ὑπθ πὶ Τιὺ ΓΘίδγθηοθ ὑο 818 ταδὶ ἀθδϑίρῃ ἰο ρῥτὸ- 
ἀποθ ἴῃ ἔμθπι ἐμ δίαίθ οἵ ταϊηα τοὶ ὑμ ον πδα δοΐα 8} αὐΐαϊηθα (σΒΔρ. 11. 1-11). Ηδ ἐδθῃ τθ- 
ΤΉ] 45 ὑμ6πὰ ὑμαὺ 8 ἡγους τγὰ8 δοοορίδο]θ ἴο αοα Ὀοΐ ἴῃ ἔμθαι ἐμ ρογιϑῃϑα δῃά ἴῃ ἐδϑῖα ἐμπδὺ τοῖο 
βανοᾶ (Ομ. 11. 8 8), δῃὰ (μα {67 ὑμϑιμϑοῖνθ8θ δα τι θ856 18 5] ΠΟΟΥΥ͂ ἰὴ Β6ηά Π ηρ ὑπ πογὰ 
οἵ ἀοἂ δηὰ {πο οἴοοίθ οὗ 18 ἰδθογβ αὖ Οογίπίμ, 9 δχίοϊβ ἐδ σίογυ οἵ μ18 οἴἶἕδοοθ, Ὀτίῃρβ ὕο {86} γὸ- 
οοΟἸἸθούίοη ὑμ6 Βομοϑίυ δῃὰ ῬΌΡΙΕΥ οὗ οοπαποὶ τὶς τ Ἀ1οὰ 6 Βαὰ ροτίοτιηϑα μ9 ἀπίϊο8 οἱ {ϊιδὶ 
οἵἶοθ διωοηρ μοῖη, δῃὰ οοπίγαδίβ Ὀοΐῃ ἰῃθ οϑῖοθ δπὰ ἢ18 οοπαάποὺ τι {δ ἰθρ8} βουνίοθβα οἱ ἐδ 
ΟἹὰ Τοβίδιμϑηὺ ἀϊβρϑηβαίίοη. Ηθ δοοουπίθ ἴου [86 αἱ ογεαὺ γοβϑα 8 οἵ 8 Ῥυϑδοδίης, ΟΥ̓ ΔϑΟΓ πῃ ρ; 
[86 οἣθ ἰο ἔμ Ὀ]ΙΠαϊηρ ἰμῆαθηοο οἵ δαίδῃ δηα ὑῃθ οὐμον ἐο {89 1] ταϊηδιης ροτοῦ οὗ ἀοἀ (οἢΔρ. 
ἵν. 1--4, 6), ἀββιγοθ ὕβϑιι ὑμαῦ δοίῃ ἢ]8 ργοϑϑηῦ δἰ] οὐ οπ8 δηα ἢἷ8 [αὐτο σἴοΥΎ πουϊὰ τεοἀοπῃὰ ἰο 
ἐμ ἀἰν]ηθ ΠΟΏΟΥ δηὰ ὑμοὶν Ὀοπϑδί, δα δ ῖκθθ ὁσολϑί ἢ 1ῃ ρϑββϑιηρ ἰο βοὶ ἴῃ 1.8 ἔσο ᾿σηὺ {86 ζοη6- 
ΤᾺ] Ὀοαυῖης οὗ ργοβοηὺ δϑή]ιοὐϊοηβ δῃ ἃ 1 ΑΥΤΩ 0166 ὌΡΟΙ {Π|6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ βίαίο (οΔρ. 'ν. 7 Εὗ; νυ. Ἱ, 1.) 
Ηδθ ἰῆδη ἀϊγθοὺβ ὑμοὶν ἐβουρη δ ὕο ὑμθ οοπηθούϊζοη. δϑύνθθη 18 ΒΟρ6 οὗἨ ζαξαγα Β]ΟΥΥ͂ δ [18 ὁ0Ὡ- 
ΠΑ] οβονγίβ ἕο ρίοδαδθ 89 οσὰ; δηὰ ὑμ18 ὈγΏρΒ Ὠϊγα ὕο δῃούμδν ἀσόνγαὶ οὐ ὑδθ δ᾽ ποογιν πιὰ 

ΜΔ ΙΟΩ 86 δα ρογίοττηθα δὶ8 οὔἶοία] ἀαΐϊο6. ΤῊΪ8 ἢ6 ὑγϑοθβ ὑο 89 βδϑϑῃξὶ ἠδίασο οὗ {1:6 βοῃθιηθ 
οὗ Βαϊνγδύϊοη, τ 086 Θ ΧΟ θ]]6 πο 1685 πὶ ἰο δ 88} ὑμϑῖὰ τὶ στοαῦ δαγπθϑίμθϑθ ἢοὺ ὑο σϑοεῖτο 

089 στϑοο οὗ αοά ἴῃ ναὶ, Ὀὰῦ ὑο Δρρτοργιδῦθ ἰο ὑμιθηιβϑοῖ γ 68 8}1 118 Ὀθηθῆίβ (ομαρ. ν. 9; ν]. 10.) 

Ηδνίηρ ἀοτηδηαοά, ἐπογϑίογθ, οὗ ἐῃϑπὶ ἃ γϑοϊ ργοοδίίοῃ οὗ ἢἷ8 ουθυβοσιίηρ ον δῃα οοῃβάθῃοο, ἢ6 

τρθβ ὑμοῖὴ ἰο ΓΘΠΟΌΠΟΘ 8]] [6] βϊρ 1 ΘΥΘΥῪ ἴοττη οὗ 1ΔοἸΔίΥΥ, δηα αῖνδβ αὐΐογϑηοθ ὕο 18 707 
ΟΥ̓ΟΣ μ6 ἤηδὶ] οἴξδοίβ οἵ 818 ἴοστῃοῦ Ἐρ βϑί]ο ὑβουρᾷ 1Ὁὑ Πδὰ δἰ ἢσϑὺ 8ὸ τη σοὶ ἀϊδίυγοα ὑδϑῖὰ (οδϑρ. 
νὶ. 11; νἱϊ. 16). Τὰθ οοηβάθηοθ {μ6Υ μδα ὑπ τϑροβϑα ἴῃ Ἀϊὰ 6 ϑμάθανουβ ὑο οομθσιῃ; δηὰ ἢθ 
Ὀορίη8 ἴῃ 9 ϑεοοπα αγί οἱ δῖβ ΕἸ ρ᾿βί]9 ὕο 1ηὐθγοϑύ ὑμθηχ 1ῃ ὑπ οΟἸ] οι Β ἢ6 88 ὑπ τηδκιηρ; 
Δηα ΘηἀΘΑΥΟΥΒ ἰο ΔΊΎΥΔΚΘΗ 1η ἐμθη 8 Βρὶ γιὺ οὗ Θγαα]δύϊοι ὈΥ͂ τουϊηἀϊησ ἔμθιὰ οὗ τι μδὺ οὗ ασ οἰ ΓΟ 68 
μδὰ ἀοῃθ. Ηδ ἀοθϑ ποῖ, βούνοσ, ἰθανϑ {818 ροϊηὺ σψιλμοαί ῥγθϑϑη ηρ ὈΘίΌΓΘ ὕβοσω διρίιου πιὸ- 
ἐἄνοδβ, δὰ ροϊπύϊηρ ὑμθπὶ ἰο {86 Ὀθηθῆ β ΒΟ Ὀθηθῆἤσθηοθ του] βυγϑὶΥ Ὀτησ. [π {86 τηϊάδὶ οἱ 
(686 Θχ Βοσίδ [008 Ὧθ ὑδὶκθ8 ΟΟΟΔΒΊ0Ὲ ἴο ΘΧρ]δΙἢ ἢ}8 ΟὟ ῥσοσθϑάϊηρβ ΜΠ Τοίδυθηοθ ἰὸ ἐδι686 οοἷ- 
Ἰϑούϊοηϑ (ομδρ. σ]. δῃὰ ἰχ.). : 

[Ὰ ὑπ ΘΑΥΪΥ δῃὰ σῆοσϑ δροϊοροίϊο ροσίου οἵ μἷ8 Εἰρίδίϊο Βο δὰ ρίνϑῃ βοιιϑ εἰὐοπ οι ἰο ροΐο- 
τηΐϊοδὶ α ΘΒ] ἢ 88 ὑΠ6Ὺ ΟΘ11Θ ΔΟΙΌΒΒ ἢ] ὕγϑοῖς οὗ ὑμβουρπί, Ὀὰὲ ᾿πὰ (86 Τ᾽ λίγα ατί, Ἐ6 ἀδνοίοβ ἰο 
{μι686 ἃ ΙΏΟΓΒ ΒρΘΟΪΔ] ἀἸβουββίοῃ. Εἰνϑῃ Ὦθσθ, ὨΟΎΤΘυΘῦ, ἢ6 ταϊηρίοα 8 ΗΪ8 Δαβϑοἑ 8 προ ΒἰΒ ὁρ- 
Ρομθηΐδ, δαυπϑδύ δαπη 008 οἵ ἔῃοβο ψδο δὰ ]Ἰδίθηθα ἔο βιοῃ ὑθϑοῦθγβ δῃὰ ὁσοδβίοῃ} ]}Υ ἀοἰδηᾶθ 
᾿ἷβ ῬΘΓΒΟΠ8] 8πα οἹο181] οοπάποϊς (οΒδΡ. χ. οὐ 80ᾳ.. ὙΜῚΝ βογὰθ βουθῦτα σϑρσγοοῦ ἴοσ ᾿τατπογα 168 
γοῦ τϑχαδι ἰβ ἴῃ {86 ΘΕ ΌΤΟΙ (Ομ αρ. χὶϊ. 20; ΧΙ. 6), 8 δα Ὀβιἀθβ ᾿πέο ἃ τα] Δ᾽ δῃὰ τοοστο μοροίυὶ 
ὕοῃθ, δηα οοποϊἀθ8 ὙΠῸ οΟΥ 8] ΘποουΓΣαβθιλθηΐδ δημα 81 8}}- οι ρσομθηβῖγο Βοηοάιοξίου (Ομ. 
ΧΙ, 7 81). 



δ δ. ΤῚ5. ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝῸ ΙΜΡΟΚΤΑΝΟΕ. ὄ 

τοῖα [818 ρθῆθγαὶ νον οὗ (Π6 οοηίθηίβ οὗ ουγ Εἰρί βίο, [9 Ζοϑίσνν Ὀϑδοτηθϑ 4αϊΐο ον ἀθηΐ. 
ἘνΘΕΥ͂ ἐμίηρ 85 ἀἰγοοίθα ἰο {ῃ 6 τοϑίογαύίοη δμὰ οοῃβγπιδύίοη οἵ ὑμ6 Αροβί]θβ δα μου! υ τ δΙοα 
λα ὈΘΘη 80. Ὀϊ θα Υ δηα ΟὈδ(ϊηδύθὶ ν αβ881164, δηᾷὰ ἔῃ 6 γϑπιοναὶ οἵ 8}} Εἰηάἀογϑηθθϑ ὕο μἰ8 δθογίβ ίοσ 
(8οῖν το αγο. ΤῊΘ τη) οὐ Ὀοὶηρ Τοη ονοῦ ἰο ἢὶβ δἰάθ, ἐμ ὙΑΥ͂ ὙᾺΒ ΟΡΘῺ ἴο ὈΓΙΩςσ Ὀδοὶς ἰο οΟὐθ- 
ἄϊθποθ ὑΐοθθ διηοης ὑἢ 6 ῬΘΟΡ]Θ Ὑ8Ο β6}}} ορροϑοὰ ἃϊπι. Τὸ ἀο ἐμιὶ8 9 τταϑ ΟὈ] χοά ὕο οἰθδὺ ΔΙΨΑΥ͂ 
[86 Ἀγ άϊθεβ τ ἰοῖ δα Ὀθθη γα ϊϑϑαὰ ἀραίπδὶ Εἴτη, διὰ ἕο ἀΐϑβοονθν (86 ᾿πϑἰ Ποου Υ δῃα Ῥδγνοῖβθ- 
8688 ΟὗἩἨἁ ἴβοθθ γὼδὸ δα βοαπορά (μοπι. ΤΈθϑΘ τοῦθ ον] θη ῦν ὕμραίζογα (οοταρ. ομδρ. χὶ. 22). 1 
Ἶβ. 8} 4 πιδύδβν οἵὗἱἨ οοῃ γΟΥ ΓΒ τοίου ὑμοΥ ὈΘ]οησοα ὑο (86 Ῥοίγίπθ οὐ ο ὑμὸ Ομ γιϑὺ ραγίγ. 
᾿Αραϊηβὲ ἔβοϑθ ΨΏΟ τηδἰηὐϑίῃ ἰμαὺ ἐμ ν᾽ Ὀοϊοησοα ὑο ἐμ ἔογπιοῦ (Μογοσ δηα οὐμϑιβ), 10 888 ὑγΌ Υ 
ὕθθῃ οὈ͵θοίθα (Ο518η46γ), ὑδαὺ οὐν ΕΡΙ 5.19 πονονῦ Εἰη8 δὺ Ῥοίϑυ 88 [86 θϑά οἵ {πϑὶγ ραγίυ, δηὰ 
οσθη {6 ΡὮΓΒΒ86 τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων (6ἢ Δ}. χὶ. ὅ, δῃὰ χἸ]. 11} οδηποῦ γοῖδν ὕο οὐῦ Του 8 Αροβί]ββ. 
Τμδὺ ἐμοῦ Ὀοϊοηροά ἰο (86 Ἰαὐθυ ρασγίυ 18. δ]80 αὐραϑὰ ἴγοτῃ ἔμ ἴδοῖ ὑμαὺ {86 1468 οἵ {86 ΟὨγιδὺ 
ῬΑΥΓΥ͂ ΘΘΟΙΩΒ ὑο δ ἵτρ]19ἀ ἴῃ οὔ δρ. χ. 7, ἰμαὶ 6 το)ϑουτίοῃ οὗ αὐ ἀροθϑίο!ϊο δι μου 07 βϑθῖαβ δἰη ρα 
δῦ ἴῃ ὑ8οὸ γονβ τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, ἀπιὰ ἐμδὲ 8 ΠΌΘΟΥ οὗἉ πη ἀϊοαίίοΠ8 ἀῦὸ σίγϑα ὑμαὺ {μον δὰ 
ἀεραγίδα ἔγομι ὑἢι}6 ΘΟΠΆΟΏΪΥ τϑοοϊνοά ἀοοίγπο πὶ τ τοβρϑοῖ ἰο ὑπ 6 ρϑγβοὴ οὗ 6888 (οἢδρ. χὶ. 12; 
1. 17). ΤΉΘΥ βόϑχ, Βοσονϑυ, ἤο ἢᾶῦθ ὈΘΘῚ οβρϑοίδ! ν αἰϑύ προ Β6α ἴῸΓ ἐμοὶν ορροϑβι(ΐοι ἕο Ῥ80} 8 
ΔΡοβίο!ς δι δουϊυ, πὰ ΤΥ ὑμὶν 268] ἱπ Ῥϑηδὶῇ οὗ ὑμ9  νίδ Δ δηὰ [ῸΓ ἐρυνύα ὁ 88 ἃ 
ΤΛΘΥΟΙΥ͂ 608] δγβύθῃι (οοῖαρ. Οβίδηαον ᾧ 4). 

ξ 4. ΒΤΎΙΕ. 
[“ΤΏ6 οοπγαβὺ Ὀούσσθοῃ ὑπὸ ΕἸσϑί δπα βοοοηᾶ ΕἸρ  δί]9 ἐθ ἱῃ ὯῸ χοβρϑοῦ οὐο Οὐ ου8 {8} 1ὴ 18 

βίγ]6. Νοὶ ΟὨ]Υ τὸ ἐδι6 β)]ϑοὐβ ρογροίπδ!! ναῦὶθᾶ δηά {ἢ 6 ομαγβοίθγβ στρ  ἸΥ βῃ πη ρ, θὰ (86 
ΤΩΔΏΠΘΥ Δη4 Βρ᾽ τὺ οὗἨ (ἢ ὙΓ1 ΘΓ ΔΓ Γοιυ ΚΔΟΪΥ ἀΐϊνοσθθ. Οὐ Βο]δίοἢ δηὰ γοῦυΐζο, σϑη θη 688 δηὰ 
ΒΕΨΘΓΙΓΥ, Θαυδϑίῃ 6558 δηα ἸΓΟΠΥ͂ δ 66 α ΟἿΘ 8ΠΟΐΠ6Γ δὖ Ὀγοῖ Ἰη ἔθου 818 δη ἃ ἀποχρθοίθαϊυ." ΑἸ ΕΟΕΡ. 
ΔΙΕΥΕΕ ΤΙ ΘΥΚα: “ΤΏ οχοϊ θπιθηῦ δηά ἰη ογομδηρο οἵ {86 δθϑοίϊοηβ δηα ργοῦθθ] Ὁ 6180 ὑπ6 Ἠδϑὺθ 
πη Ὠ]οΒ Ῥαὰ] ττγοὺθ ὑπο ΕἸ 816, σου δι ΗΙῪ σϑη ον (86 ΘΧΡρΓΟϑϑί ἢ 5 οἴζοα οὈβουγο δηα ὑῃ6 ὁ008- 
βἰγαοίϊοηϑ ΔΙ ΒΠου].; Ὀαΐ ἐΠΘΥ͂ Βεῦνϑ ΟὨΪΥ ἰο Ἔχαὶὺ ΟΌΡ δα γα οη οὗ ὑπ6 στϑδῖ ογαύουἹοϑὶ ἀ 6] δΟΥ͂, σὺ 
8Π4 ῬΟΥΤΟΙ ὙΠῸ πῃ ]οἢ {πι8 οαὐρουγὴρ οὗ ῬϑᾺ}᾽} 8 βρὶγὶῦ, ΘΘρΘο Δ} Υ Ἰηὐογοϑύϊηρ 88 ἃ βο [ἀβίθηςβ, 
ἤοτγα δπα βίγθδτῃϑ οὐ ΧΑΓα, {}}] 118 ΠΟ 8 ἤη 4} }]Υ ον γον ὑῃθ 7 80]6 ορροβιύοη οὗ 18 Δα σΘΥΒΑΓΊΘΒ.᾿ 
ἘΒΑΒΜΟΒ ΓΟΙΔΙΚΒ 8180, ὑμαὺ “186 αἸΠ ου]γ οὗἩ σταϑρὶπρ {ἢ}. Ῥγθοῖβο σα Ἱηα οὗἉ {818 αἰ νὶη6 στ θἰου 8 ἢ 
ἴλτ δχοθϑᾶβ ὑμαὺ ΜῈΙΟὮ 18 [6] Ὁ 1η σοι ϑηαῖηρ ὑμαὺ οὗὨ ΟΓΑΙΠΑΥΥ͂ ροοίϑ δηὰ οσγδίοσβ; {παὺ ὨΘ 18 80 
[1]] οὗ [γηβ δηὰ ἀδ] ]οαὶθ 41} 810 η8, (Πδὺ ΟἿΘ 18 ΘΟ ΘΙΔΉΘΥ δὺ 8 1088 ἕο ΚΩΟῪ τ ῆδὺ Π618 ἀοΐηρ, ΨΕΙΠ6Γ 
86 15 ἀστῆς, αμα δῦ ΒΘ 18 ὁρροϑίησ. ὅ0 81}}] αὐὸ 8 δγίϑ {μδὶ γοὰ δὴ μαγαά]ν Ὀ6] ον ἮΘ 18 δὲ 
ἀἰθεγοης ἰπλ68 {Π0 Βαᾶπ10 ῶδῃ. ΝΟῊ ἢ6 ὉὈΟ1]8 ρΡ 116 ἃ Ππρ1ἃ Βργίης, Βα ἀ ΘΗΪΥ͂ 6 ΤΟ}]8 αἸΤαΥ τ τὰ 
ἃ τοδὶ Ὡοΐβοὸ || 8. ΤΊ ΓΥ ἰοσγθηὶ Ὀθδυηρ 811 ὈΘίογθ 11, δηὰ ἰμθῃ 6 βο8 σζΘηΓῪ Δ]οηρ, ΟΥ̓ 
οσραμᾶβ 11|κ ἃ ῥ᾽ δοϊα Ἰαῖτθ ΟΥ̓́ΘΡ 81 (ἢ6 Ἰαη. ϑβοτηθίπλθ8 ἢ6 α]08 Ἰο868 ὨΪΠΒ6] ἃ8 10 ΘΓΘ ἴῃ (89 
8δη4, Ὀὰ 411 δῇ οὔοθ ἢθ Ὀγοϑῖβ οαὐ δὺ δοὴθ ἀποχρϑοίδὰ ροϊπί."--- Γαγαρῆ., Ῥ. ὅ8.: “ΤΒουρῇ (818 
ἘρΙ5.16 15, ροσβδρβ, ἴμ6 Ἰοαδὺ τιϑίῃμοάϊοαὶ οὗ ΡῈ} 8 ὙτΙΕΉ ρα, 1Ὁ 18 ΘΟ ΠΣ (ἢ τηοϑὲ Ἰηἰογθϑηρ, 88 
1 Ὀσηρβ ουΐ [86 ταδὴ τηοϑί αἰϑι η συ] ν Ὀδίοτθ 18:6 τϑθάθσ, δα γον 6818 18 ᾿πυϊπχαὶθ το] δίοηΒ ὑὸ {89 
ῬΘΟΡΪδ διποὴρ ὙΒοτα ἢ6 ἸαὈογοῦ."---ΗΟΡ6Β.] 

ἢ ὅδ. 175 ΟΟΝΤΈΝΤΗ ΑΝῸ ΓἹΜΡΟΒΤΑΝΟΕ. 

[ΤῊ16 Ἰπέογεϑδὺ οἵ {86 ϑϑοοπά, ουύθὴ τόσο ὑθδηῃ {μα οὗἩ (Π6 ΕἾγβὶ Ἐρί8ι16 ἰο ἴῃ δουϊαιμίδηα, ἢ 18 
ῬΠΠΟΡΑΙΠΥ ἰϑίοτιοα!. Ετοτὰ ὑδ9 ῬΘΟΌΪΑΓ Οἰγοατηβϑύϑησθθ Μ᾽ 8]ΟὮ 08116α 10 ἰοτί, ὑῃῆ9 Αροδβί]θ γγ88 
Ἰοὰ ἰο ἀν8}} ταυοἢ ροπ δῦ 88 Ῥθύβομδὶ ὑο ἈϊΠ1861[ δῃὰ ὕο ὑμοβϑθ Ὑποπὶ ΒΘ δἀἀγοββοα, 79 
ιν που 6 Γ6 6ἶ86 80 οἰθδὺ 8ῃ Ἰηβιῃὺ ἰηΐο ὑ86 οἰδγδοίθυ δπᾶ Ἰ1ἴ6 οὗ δὴ δροβί]θ, δῃᾷά ἰὺ 18 γϑιηδυκ- 
αὐ]6 ἐμαὺ τ 8116 ἢὸ οὐδοῦ ρογίϊοῃ οὗ Ῥδὺ} 8 }1}8 οου]Ἱὰ Ὦδνθ Ὀθθὴ τλογθ δοίϊνο δῃᾶ ονϑης α], 9 
[Δ γ)͵6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 8} ποίϊο6 οὗ ἰ86 Ῥϑγὶοα ὙΏ]1ΟΝΝ ΠΘΓΘ ΘΟ 68 ὈθίογΘ 8, Θχοθρύ ψμδῦ 18 οοη δ᾽ ηθά 1ῃ 
ΟἿΣ Εἰ ρ᾿8.16.{. Μδην οἰγουτηβίδῃοθϑ 6 γ6 ΒΡ] θα Βθθιὰ ᾿η 4 ]ΒρΘΏ 8806 ὑο [6 ἀπαογβίδηαιηρ οὗ σὺ 
18 τοϊαίϑα ἰὴ ἔμο Αοἰβ δηὰ ἰδ9 οὐμοῦ ἘΣ ρ 8.168 (οοίὰρ. Ῥαΐον ἴῃ ον. αι). Ἔ) 8 δὺθ Θβρθο δ 
Π6ΓΒ Βδοσσῃ ἐδ6 ΒΙρΡῺ ταογαὶ δηᾶ γ ]]ΟΌΒ Βρ:τὺ οὗἨ {86 Αροβί]β, ἢ18 86]}-βδουβοιηρ ἀσνούίοι ἕο [9 
ΜΟΙ ατα οὗ 818 σομλνογίβ, δα ὑπ ΒΟΠΟΥΔΌΪΘ ὈΣΊΠΟΙΡ 68. 1 ρσονογηοᾶ Ἀἷ8 οοηαποὺ ον ΓΒ 18 
[61οὐ -ἰἀθοτοσθ. Α11 ὑ818, ΒΟΟΣ, 18 Ωρ] θα, 88 808] 1π 818 τσὶ ΡΒ, 1 ἢ θυ 6110] ΤΔΑΧΊΤΩΒ 



6 ἹΝΤΕΟΡΌΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΒΕΟΟΝΡ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ Τ8ῈῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

δα ἀοούγ! 68 οὗ ἃ ζϑῆβγαὶ παΐαγθ, Μ ]ΟὮ τ αϊζθ ΟἋΣ ΕἸρ᾽βύϊο οὗ μ0 8Β:28}} ἱτηρογίϑῃσθ ἰο ἐβιθο]ορίοαὶ 
ΒΟΙΊΘΠ66; δηα ΘΟΥΔΙΩΪΥ͂ πο ρογίϊοη οἵ [86 ΕἸ Ρβύ168 ἢ88 ΒΌΡΡ] θα τίομον πλϑύθυ! δ] [ῸΣ ΟΙ, 6 [16 86. 
Αὐλοηρ {88 Ὠἰδίοτιοαὶ ποίίοαβ οὗ ρστϑαῦ νϑὶιθ τΔΔΥ ὑ6 ταϑιοηθα Ῥδυ}8 δρουπαὶηρ Θοῃϑοίδίοῃϑ 
ὉΠΟΥ͂ ΒΕνΘΓΘ 881) 08, ἢ18 Ργουδῦϊο υἱδιὺ δηὰ ἰού ἰο (89 Οὐχ δηϑ οἵ Ἡ Β1οἢ 9 ᾿ᾶνθ πῸ 
οὔ ῦ δοοουῃΐ, δηὰ {π8΄ πατγδέϊγο οἵ 818 δοϑίδϑυ δῃὰ χσονοίαίϊοθβ. [πιρογίϑαὺ ἀοοίχιηα! βιαὐθιηροίβ 
ΔΥΘ 8180 ρσίνϑη γββϑρϑούης 086 ὑθβ Δ ΟἿ οὗ οο;ϑοίθηῃοθ (ἰ. 12--14), (ἐλ ρονγοῦ οὗ ὑδ9 Ομαχεὶι 1ῃ ολδο8 
οὗ ἀ]501}1189 (ἰϊ. 8-8), (9 οοηὐταϑὺ Ὀοίνγοθῃ ὑμθ ΟὨγιϑιϊδα δῃα ὑμ6 Μοβδὶο αἰβρϑηββίιοῃβ (}}}. 8-18), 
{86 ρῥχοβροοῦ οὗ α Ὀυλἀϊηρ οὗ αοά, ἃ Βοιδθ ποὺ πιδᾶθ ν Ὀδηα8, ᾿π ἐδ Βθάνθηθ (ν. 1-8), (δ 
οὐ]θοῖβ οὗ ὑῃ6 ἀοδίῃ οὗ ΟἸ σιϑὺ δὰ [86 παίαγο οὗ {86 γϑοοῃοιτδίϊοι οἴθοίθα Ὁ Ηἰΐπ (ν. 14-2]; νἱῖ. 
9), ὑῃ6 ἀαΐγ οὗἉ βορασγϑίΐοῃπ ἔγοσῃ (89 που] (ν]. 14-18), ἐμ παύαγο οὗἨ φοα Υ ΒΟΥΤΟῪ δη ἃ γορθαύδῃοθ 
(ν!}. 8-11), [86 ὑγὰε τηϑίμοα οἵ ομαγιίβ Ὁ] 9 δοη τ θα ἸοῊ8 (Υ11. 1; 1χ. 16), [89 ᾿ἱτηῖ β δπὰ δέξατο οἱ 
Ἰπϑρ᾽γαθοη (ν}}1. 8, 10), ἀπά ἐμθ βίψηβ οὗ ἃ Ὀινίπο ἀροβίϊθβῃιρ (χιὶ. 12)---Οπ ἐδ8 ψ οἱθ βυδίοοί, 
Βοτγονθγ,) 176 ἸΩΔΥ δάορὺ [6 δῃϊμλαίοα τοργοβοπίδίοη οἵ Οβίδηᾶθν (ΣΦ ι, ἃ ὃ). Ἡδνιὰρ ρσίνεη Ὁ 
818 σΊ6 Ὁ οὗ ὑ86 οοηίοηίΐδ οὗ ἐμ6 ΕἸρ᾿8.16, ἈΘ ρσχοοθϑαβ ἰο ροϊηὺ ουὖ, Βτϑὺ, (δ δάση ϊγδῦϊθ ῥϑυοβοὶο- 
σ᾽οαὶ ογᾶθγ δηά ρϑυοῃγαρορίσαὶ [ρογβαδϑιν 6] τχούμοα σχ]ο ὑλ6 Αρροβίϊθ πιυϑὺ αν πδὰ 1 ἢΪ8 ταἰπά, 
8η4 ὕπθπ {86 Δ:10]9 Τρ οὗὨ δ δ] οοὐθ ἐπσουρἢ 1 ἢ 86 ἀἸβοιββίοη οὗ δῇ οοοδδίοηδὶ ἱορὶς Ἰοδ9 
δεῖται, ὑπο ὀχοϊ ἐϑιχθηὺ τ] Οἢ 8 ᾿πητη6α 1816 τΘ]Δ.]0}}8 ἴο 18 ὕϑϑθῦβ δα Κθηθα, ὑμ6 στοιριηρ ἰοροῖοῦ 
οἴ ΒΡΘΟΙΔΙ δῃὰ ρϑηῆθγαὶ, οὗἨ ὑθιῦρογαὶ δῃὰ δέϑυπδὶ, οὗ διϑύοσ σα] δηὰ ἀϊἀδοίίς δ δ) θοὺθ; {μ6 διαϊπιαίοα 
τὐτοαἀποίοι οὗ βίου 4} ἱποιάθηΐβ, δηὰ ἐμ [6]1οἰουΒ ὈΪοπαϊηρ ὑορούθοῦ οὗἨ 818 οὐστι οὔοἶα] δπὰ 
Ρυναίο δῇαισβ; ὑπο σγδά δὶ σοι δ᾽ ηδύϊοι οὗ ἔμι686 τῦῖ (ἢ ὑπ Ἰηὐατοβίβ οὗ ὑμθ ΟΠ ΌΓΟΝ, δηα [86 δἴἕαι τα 
οὗ Θδοῦ οοηρστοραύίοη ΜΠ  ἰμοδ9 οὗἨ {86 σϑῆθγαὶ Ομ σοῦ, δηὰ οἵ 811] [8686 πὶ ὑμ6 σαὰ86 οὗ Ομ ϑβί. 
Ὗγ6 αν ὑμϑθῃ δὴ δάγωιγδθ]θ ρἱοίατο οὗ 89 Αροβίο!ο οῇοθ, βίδπαϊηρ οαὖ 80 Ῥγουαὶ πη ὐ]Υ ἴα ἐδ 
Εἰ ρι18{16 88 ὕο σοηΐγοὶ ΘΨΟΣΥ͂ ραγύ, βοταϑύϊπχθϑ 'ῃ ὑῃ9 τοργοϑθηἰαίίοη οὗ ὑῃΠ6 Αροβϑί]θ δ}πλβα , π ΒΟ Υ, 
ἸΟΥΙΠΡΊΥ δηα ϑημουρθ δ !Υ ρογίοσηλιηρ ὑμ6 Βαγαθϑὺ βοῦν 68 1 (δ6 τηοβὺ ὑγγίηρ δι δίϊοπα; δυΐ 
Βοηιθύ γα 8 4180 10 Ῥχοίου πα ὑβϑογοίϊο βύδύθμθηΐβ οὗ 108 θβδϑϑῃ 18] ἠϑύαγο (οὔ δΡ. 111., ᾿ν.). 9 δτθ 
[θη Ῥγϑϑϑηΐθα τι ἃ Ὀοδα Ὁ] δηα ὑμβογουῃ σοι βτγταδύίοη δηὰ οοιϊηρ]οίϊοῃ οὗ βοῖλθ αἸβοιββ, 003 
ΜΓ ΔΙΟ ἢδα Ὀδοὴ ΟὨἹΥῪ Ὀτοδομρά ἴῃ ἷβ ΕἸἰγϑὺ Ερί 8.16 (ομδρ. 111., ν., χὶὶ, δ), 48, 6. σ., μ8. ΡΟΎεΣ οἱ 
ὑπο Κουγβϑ, ὑμεῦο ὕο Ὀἱπά, Βοσὸ ἴο ἰοοβθ; ὧδμθ οὐ͵οού, ᾿μῆμυθησθ, ᾿πϑὑϊ αὐ ]οη, ὑγ181]8, σοηϑοϊδίίοις, 

αἰβύγθββοθ, 8605, (οἱ δῃὰ ἔγαϊβ, ἀἰρη 0168 δηὰ Ὀαγάθηβ, οὗ Π}8 οῇἶοθ. [1π {6 χηϊάβὺ οἱ {8680 

ἀἰϑοιβϑι 8, ΠΟΘ ΟΣ, ὮΘ 18 ΨΘΥΥ πα ΠΥ 1οα ἴο ἃ οοῃϑιἀογαίίοιῃ οὗ ἰδ ἀοοίγίηθ οὗ [8 οἸῸ88 (Υ. 

6), οὗ {88 ρογγοῦ οὗ ὑμ9 Ὀινίηο Ῥοσα (οὮδΡ. 11.), οὗ ὑδθ ἰὰτὺ δὰ ὑῃθ ἀο8ρθὶ (111. 4), οὗἠἨ [86 τββυτγ- 
ΤοΟΙΟ, οὗ Γθοοῃ δ (0 δηα )α 50} βοδίίο (ν.), οὗ γτθρϑηθγαίίοη (ν. 6), οὗ γορϑπΐϑποο (ν]]. 10 ἢ, δηὰ 
οὗ Ομ γιϑέλδη Ὀθηθβσθῃοθ (60]] ΘΟ 008), ΘΥΟΙΎ (Ὡς δηα ΘΥΘΥΥ 8 Ὀ)θοὺ 18 οοη θτωρ]α θα ΟἸ]Υ 88 ἰἐ 18 
τοϊαἰθὰ ἰο Ομ τιϑῦ; δηὰ Ἐκ 18 [ῃ6 τι θαϑυγθ οἵ 8}} ὑμβησθ, Ῥχοίουπα δηδίορίθβ δια ἀθτηοπβίγα πε, 
88 Ὑ76}} 85 ὑγρὶοδὶ 1} πϑ γί! 8, 8 ΓΘ ὑδίζθῃ ἴσοι ὑπ 9 ψουῖ οὗ ογθϑίϊοῃ (ἰν. 6), δῃα ἔγοια {89 1688 
αἰδροηβαύοη δηά 108 τϊηϊδύθτθ (11. 7 86), ἀπὰ ἢ͵8 δυρυτμαθη βθ ἃ ΓΘ οομῆγταθα ὈΥ ΘΧΘΙ.ρ]68 δηά ἰορϑἰὶ- 
ἸΏΟΠ168 ἔτοτα ὑμθ 768} βοτιρύασγαβ (ν]. 16 Ε΄; νὴ]. 16; 1χ. 7, 9ὺ.: [ἡ (89 ῥτμοῖραὶ ραββαροβ, τ 8 
ἢδνθ βοιῃηθίϊπιθθ βίδγι)ϊηρ 1] 5 γαϊοηβ ἰοῦ ὑμῃ9 ἀδνοὶοριαθηὺ οὗ ἰ8 βυ᾽θοί, ἀογινϑα ἔτοπι βαογοὰ 
᾿ἰϑίουυ, ἔγομλ παύυγο, δα ἔγομῃ οοταμλοῃ 1116 (111. 8; χὶ, 8; Ιχ. 6, 10); τῆογο ἔγθαυθηὺ βοϊθιηη δἰθγιηᾶ- 
ὑϊοη8 ἴοῦ ὑμθ οοηβγιγαίϊοη οὗ 818 δβϑβου οηβ {πη ὯΘ 18 δοουιϑίοτηθα ἰο ψῖνα (1. 18, 28, χὶ. 81; χι!. 3) 
Ῥτοάαορα ὈΥ͂ ἐδ ἴΟΥΨΘΠΟΥ͂ οὗ ἢ18 Ζθαὶ δῃᾷ 818 δβοϊαὐθ οογίϑι ΕΥ̓ 1 γαϑρϑοῦ ὕο π δῦ Ὠ6 νγ88 βαυ]ηῦ 
δαὰ {Π6 ζ]βθῃοοαβ ἀραὶ ηϑὲ ἡ Β1Ο ἢ ἢ6 188 οοίθμαϊησ. 6 Βανθ ΘΥΘΥΥῪ νἹοβδι 46 οὗ [66] ηρ, ἀθθρ 
ἀορτοββίοη δηᾶ Εἰσἢ ὀχ ι]αγαύιου, ἃστη 16 ργοβίγαύοη δηα ἸοΥΥ θη ἢ 818 81η, ῬΔ]Ὲ [Ὁ] ΔΡΡΙΘΙΘΏΒΙΟΏΒ 
δια Βα βίγιπρ ΘΟὨ ΒΟ] 05, Φί6., 811 ΔΡΡΘΙΓΘΏΙΥ πηϊἐδα ὈΥ͂ ἃ ΨΟΥΥ͂ 510. {Πγοδα οὗὁἨ δϑββοοϊδίϊου, δὰϊ 
ΤΟΥ ἰογηληρ ἃ ΘΙ] ΟΌΒ ψοτΚ οὗ αὐ ἴῃ 088 τλοϑὺ ρογίθοῦ ἈΠ οὗ ὑγαῖ δῃᾶ ἶονθ ΕἾΠΑΙΙΥ, 
ΜΠ} τοβρϑοὺ ἰο ζαησώασο, 18 τϑοορβηϊΖο ὑμθ ᾿ηθπθποθ ποῦ ΟἹ]Υ οὗ μθ Ἰπιϊοὰ Κποπ]θαρο δοᾶ 
τλονοτηθηΐδ οὗ {86 αχϑ, Ὀὰ οἵ ἐδθ ᾿πὔϑηϑο σαθηαὶ ἀρ! ὑα ϊοη8 οὗ ἐμῇ ρογοα; δηᾶ γοῖ ψι 4]] 18 
ΒΔυβἤη 688, σὶρ ἀἸΥ δηα Ὀγοΐκθὴ βϑηΐθηοοθ, ον ἘΠ δὲ]6 18 δὴ δαγα γα ὉΪΘ ΤΑΪΥΤῸΥ οὗ ὑμβ6 Αροβίϊθὶ 
δου] βίδίθ οὗ τηϊηά, β]]οὰ 38 1ὑ 8 δὰ τχηδᾶθ οἱοαθηὺ ὉΥ ὑμθ ϑρίσιὺ οὗ αοα, Τταΐϑ οἱ ἔδι 
ταἰπχοϑὺ Σπῃρογίδῃοθ 8.Θ ΘΟ) οαὐθα 1ἢ ἃ Βίγ]9 οὗ ογαϊηϑηῦ, ὑμουρἢ ἔΓΘα ΘΕ ΙΥ δΘαοτηδίουβ, θα88|) 
(ωρ. Μογοτ, Δ πη, Ρ. δ). 



890. ΤῊΞ ΑΡΟΘΈΙΕΈ ΥἹΒΙΤᾺ ΑΝῸ 1ΟΘΥ ΣΕΤΤΕΒ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 1 ----.----...----τ-τττττττττττ----...---- τ στ το τξσοὸιόἝόόότότότότότττττὉΦὖΦὖΦὖΦὖΦῬὋῬὋῬὋῬ᾽.,.8οο 

[16. ΤῊΒ ΑΡΟΣΤΕΡΒ ΥἹΒΙΤΒ, ΑΝῸ ΤΟΙ͂Τ ΠΕΤΤΕΒ ΤΟ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΩ͂, 

Ἴπο αυοβύϊοηβ, ὩΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ΤΑΙΒοα 1 {86 Ἰηὐογργοίαίϊοη οὗ ΟἿΓ Ἐρ 819, βϑοῖὰ ἔο ἀοιηδηὰ 
οοπβίἀογαύϊοη ἴῃ [818 ἱπγοἀποίοη, ΤῊ ΕἸχβί τοϊαύθβ ἰο ἐὰδ πρπεδον Ὁ υἱδίϊα τΗΙΟΒ. {86 Ἀροϑίϊο 
τοϑὶθ ἰο Οογηΐῃ. “Ιὐ Βθθιαβ ἀἰβί πού] ἱπαρ] 164 ̓ ῃ ΟΒΔΡ. χὶ!. 14; χὶ!. 1, 2, ἐμαὶ μ6 μδᾶ ᾿ϑβϑὴ ἐβϑσϑ 
ὑπῖοθ Ὀείογο ὑμ6 ὑϊπιθ δὖ βίο 89 88 ττϊηρ, ϑὲ, Τ.ῸΚΘ, Βουγον ΘΓ, ΟὨΪΥ͂ τηϑῃ ἱοὯΒ ΟἿθ νἱϑὶξ 
Ῥποσ ἰο ἐδμαὺ μηθ (Αοἰβ χτυἹ]. 1, 84.}, [0Σ 089 νἱβιῦ γϑοοσγάϑὰ ἴῃ Αοίβ χχ, 2, 3, γγχ88 ΟΟὨἔοθϑΘα ΪΥ 
βυθθοαυθηί. Π, πὶ Οτούϊαβ δηὰ οἰβμθίβ, γὸ δβϑιτωθ ἐμαὺῦ ἱπ οὔδρ. χὶὶ!. 14 τρίτον Ὀδίοηρδ ἰο 
ἑτοίμως ἔχω δια ηοὐ ἰο ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, τ 58.}}} Πανθ 1 ομδρ. χἱϊ!. 1, (6 ἀϑβπιΐθ πχογάβ τρίτον τοῦτο 
ἔρχομαι, ΜΙΔΙΟΙ Βοθτα ἰοία!]ῦ ὑο ργθοϊἀθ ΔῺΥ Οἴμ6Γ τηοδηίηρ ὑμδὴ ἐμ18---ἐμαὺ (μ6 Αροϑέθ μδά 
Υἱδιὑθαὰ (μθηὶ ὑνγῖοθ Ὀθίογθ, δα γ788 ΠΟῪ οἱ {ἢ 6Υ6 οἵ ροϊπηρ ἰο ἔμϑῃῃ ἃ (μἰγὰ ἐΐαθ. ΤῊΘ ογάϊπασν 
βαδίοσίαρο ὑμδῖ ἔρχομαι 18 ἈΘ͵Θ θα αἱ γα]θηΐ ἰο ἑτοίμως ἔχω ἐλθξιν (80 δοί]}}Υ Α. δηὰ {86 Ασδθὶο (Εγρ.), 
διὰ Οορέϊο νΘΥΒΙ 08), 18 ζτδιηγηδ  !68}}0 1 ἀΘἴθΏ810]6, δμἃ του]ὰ πϑνοῦ πᾶν Ὀθθη ἐμουρδξ οὗ, ᾿ἴ 
ἴμο πασταύϊνο οὗ (86 Αοἰβ δα πού βοϑιηθᾶ ἰο γσϑααίγο 16, 76 τη πβὺ δββαμηθ, ἔμθη, ἐμαὲ (89 ΑΡροβέϊθ 
ἸΩΔ6 8 υ]δὶξ ἐο Οογπὺμ 10} δι. Τ᾿ ΚΘ τὰ8 ποῦ τηονϑὰ ἰο σϑοογ, δῃὰ ψμῖοῖ, ἔγοτα 1[8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
εμοτί ἀυγαίίοῃ, ταϊρ αὐ θα βγ μανὸ ὈΘΘῺ Ομ ἐἐθ ἴῃ 8. Ὠδυτδύγθ οἱ 18 ΤΏΟΤΘ ἃ ρΈΠΘΓΑΙ ἰ βίο συ οὗ 
ἴδο ΟΒΌτΤΟΙ ἴῃ [86 Ἰῖνεϑ οὗ 1[8 ομϊϑῦ ἐθδοβθσβ, [μη ἃ ΘΒ γο ἰ 616 οὗ δῃη δ] δέϊο ἀοίϑὶ], 80. ΟΠ γγβοβίουῃ 
δηὰ 18 [ΟΠ] Οσσοσβ, Οϑουταθηΐβ ἀπὰ ΤἈΘΟΡΥ]δοί, δπά, ἸΏ σϑοθαὺ ἰὐπηθ8, ΜΙ ΌΘΙ]οΣ (ἀ6 ἐγίδιϑ Ταυζὲ 
“ 5.), ΑΌρΟΥ (Καί. ἱεπι». Ῥ. 70 8α.), ὙΥ ἴθβοῖος (Ολγογοῖ, Ρ. 289), δῃὰ {μι τῃδ)ουυ οἵ τηοάθτῃ 
εὐἰεῖοβ. 1ὺ [88 ἰουτηϑθὰ 8 ζυσίμου βυθ)θοῦ οἵ ἱπαυϊγυ σι βούμοῦ, οὐ ἰδ ῖ8 βαρροδίθίοη, ἐμ6 νἱβὶὺ ἕο 
Ομ ἰβ ἰο Ὀ6 Τοραγαθα ΟὨ]Υ 88 ὑμα τοΐαση ὑμουθ ἔγοσα ἃ βου μαὺ θη ρ μοηθα Θχουγβίου ἀυγίησς 
ἐδο οἱ ρ ύθθη σιοη μι 8᾽ βίδγ δὖ ἐμαὶ οἱἱγ (ΑἸΌρΘΓ), οὐὁἁ Δ ΟΒ ΟΣ 1ὖ 18 ἰο 06 Σοξοιτοα ἰο ἐμ ρογ!οά οἵ [89 

ἔμιγοθ γϑδῦθ᾽ τοϑι ἄθηοθ δὐ Ερῆθϑθιβ. Τὴ ᾿Ἰϑίΐοῦ ἢ88 τηοβὺ βαρροσγίθσβ, δ ἃ 866 118 δου δἰ Ὠ]Υ͂ ΤΔΟΣΘ 
παίογα! " (ΕἸΠοοίΐέ, Ἰὼ ϑηνεδλ᾽ 8 Τιοί, οὐὁἩ ἐδε Βὶδ.). Οὐ τὰο οἶον Βαπά, 1ὅ πηαβὺ Ὀ96 οοποραθα ἐδπδὶ 
ῬΑᾺ} ΒΒ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ 1 ΟὮΔΡ. 1. 16 δῃηᾶ ΧΙ]. 2, δϑθῖι ἴο 1 ΡΥ ἰμαὺ ἢ6 μαὰ Ὀθοὸπ ἐμϑσθ θὰ ομοθ, δὰ 
(8 ΟἾ]ΥῪ ὃ ΘΧρ]αἰηθὰ οη (Π6 ΒΕρΡοβι ὑΐοῃ ὑπαὶ 18 υἱβὶὺ γ͵1ὰ8 80 βμοχύ δηὰ βδαὰ (οβδρ. 11. 1), ὑδαὺ 1ὖ 
Ἧ88 ποὶ Ὀχοῦραι ᾿ηὐο ΘΟΠΒΙ ἀοσγαίοῃ (οοαρ. ἮΝ ογάβτγοσί οἱ 11. 1 δηὰ χῃὶ. 1). 

ΤῊ βοοοπὰ αποβίίοῃ τοϊδίθα ἰο ἐῃθ πιηδεῦ οὗ ζείίογα ϊοῖ ῬδᾺ] τοῦθ ἐο {89 Οογηὐμίδῃ 
Ομυτοῦ. ο ὁ ΒΑΓΑΪΥ Βορο ἰο αὐΐδὶπ 8 οουίδὶ ἢ ΔΏΒΥΤΟΥ ἰο [818 αοβέϊοη ; πὰ 80 [ΔΓ 88 χϑίθγθῃοθ 
ἴδ δὰ ἰο ὁη6 ϑαρροβοά ἰο βᾶνθ Ὀδϑὴ Ὑχιὑξθα Ὀθίοτο ΟἿΣ οχίδηὐ ΕἸγβύ, δῃὰ γοΐδστοα ἴο ἴῃ 1 Οὐου. τ. 
9, τὸ ανὸ ποίμιηρ δὖὺ ργεϑϑηὺ ἰοὸ ἀο. ΟἿΣ ΟὨΪΥ͂ ἱπαυ ΤΥ 18, μοῦ ον 006 ὩΌΙΏΘΓΟῸΒ Δ᾽] 8] 0Ὼ8 1 
[80 Ξοοοπὰᾶ Ἐ]βί]6 ἕο ἃ Ἰοϊίοσς τ Ὡ]οΒ ἈΘ 5ρθᾶκβ οἵ ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οΟὗὨ ΘΙΏΙΠΘΠΟΘ 88 “ {ἦε ΕἸρ18.16,᾽ ψγὰ8 ποὺ 
06 Βρῃὺ δὖ βοῃγθ {ἰἶἴτω9 Ὀθυψοοῦ ὑμο ΕἸγϑὺ δῃὰ βϑοομά, Ὀὰὺ πον ἰοεὶ ἢ Νοδηάον (απο απὰ 
Τγαϊπίησ, ῬὨΙ]δάΑ,, 1844, Ρ. 166), οοηἰθη 8 ἐδμαὺ 10 88, δῃὰ ὑμαὺ 1ὑ νγγχαϑ βοῃΐ ΟΥ̓ (860 Βδῃαβ οὗ 
Τιθβ. Ηο ὑδιηκβ ὑμαὺ Ῥϑὰ] σψου]ὰ ποὺ μᾶνθ βοηὺ ΤΙ Β ΟἹ ΒΌΘὮ δΔη οὐτδηὰ σι βοῦῦ βοῖλθ ψογὰβ 
οἵ οχρδπδίϊοη ΒΟΘΥΟΥ [6 ; ἀπά ὑμαὺ 1η {818 ΕἸ ρΙβί]ο, 80 Ὀσγϑῖ δῃα 80 ὑβπιρΟΥΆΓΎ ἰὴ 105 ἰηὐθγοδί 
88 ποὺ ἰο Ὀ6 ἐβουσιύ ΜΟΥΩΥ οὗἨ ρῥγοβϑογσναίίοῃ, ἰδ Δροβύϊΐθ υβθὰ ὀΧΡΥΘβΒΊ 008 οὗἨ βου! ἩΒΙΟΣΒ 
οδαβοα ᾿ἰηΐθηβο ΔΗΧΙΘΟΥ͂ 88 ΘΟΟῚ 88 1 88 ζρΌηθ. ΟἹ ὑ8}8 ΒαΡροβιἐϊοη ἢ6 ΘΧρ 818 τσοὶ οὗ {89 
ἰδηρῦδρο οὗἉ ὑ86 ἘΡ᾽ 819 (ἡ Π]ΟὮ ΒΘθιαβ ὕο Ἐπὶ 80 βίσζοῃρ 88 ἰο Ὀ0 Ἔχ γαναρσδῃΐ, ὁῃ ΔΏΥ οὔθ ὺ ϑὰρρο- 
δ᾽ 08), τοϑρϑούϊπρ Ἀ18 βουϑυ! υ δηα Εἰ βο οὐ υἀθ γορδγάϊηρς 118 οἴἶοοίθ (2 ΟΟΥ. νἹ]. 8, 12, οἷο.). Ηΐϑ 
Αἶβο ἐλ] ηΚ8 ἰμαΐ, Τποίμν Βανίπρ (δ]]οὰ ὑο σϑϑοῦ Οὐτηίδ, δὰ τοροσίϑ αν ης ὁοταθ ἐο Ῥαϑαὶ οὗ 
ἔδο ὈΠΒΔΡΡΥ δίἰδίο οὗ ἰμ9 Οουη έδηβ, ΤΊ 8 νγὰ8 βϑηΐ ἰο ΒΌΡΡΙΥ ὑῃθ Ὁ]8οθ9 οἵ ΤΊΔΟΙΥ δηὰ ἰο ἀο 
βοιηϑὐ βίηρ ἰο ΤοοονοΥ ἔθ θαι, δηα ῬδᾺ] ΒῚγλ86}[ ἀθο]ηθϑα ροΐϊηρ αὖ ἐμαὺ ἔὔζταθ Ἰθϑὲ Β6 βου) μδνὸ ἰο 
Ρῥτοοθοὰ ἰο ὀχίγοσαϊγ. ΕΠΕΒΘΥ 086 ᾿ποοβύπουβ ρϑσθοι μ8ὰ ῥχονθὰ τ Ὀ6]]]008 Δ Πα γγ788 Ταϊβὶηρ' ρδγίϊθ8 

ΠΟΓΘ, ΟΥ̓ΡΘΥΒΟῚΒ 8 οΟτὴθ ΠῸπιὶ δυχγοδὰ γἘῈ}Ὸ δὰ οοῃαμοίοθα ἰονγαγὰ ὑμ6 Αροβίϊθ ιν ρτοαὺ 

ἴμβοίθῃσο. Ρδὰϊ ττοὺθ ΟσαΒ οἵ βύϑσῃ το ΪΘ, πού ΤῸΥ 8 οΘδ8βο το δὰ ἀ009 ὙΤΟΏΡ, ΠΟΥ [Ὁ δ 

οδΔ86 ψῶἢο δὰ βιυβογοὰ πτοηρ (οἰ ὑπο. ὨϊγλΒ6 ἢ ΟΥ {6 ἴα μον οὗ ὑῃ6 ᾿ποθβίπῃουϑ Ῥϑυβοῃ), Ὀυὺ ἴῸΣ 

(δεῖς ροοά (νἱὶ, 12). ὙΙ ΝΝοδμου ἄρτθθ δ͵δὸ ΟἸβῃϑυβθη, Οὐϑθάμογ, (. 1.. Ταν θβ (1π βῬ 8 

Ῥίεὶ,, ατὶ. Ρ8}). ΑἸϊοσὰ βαυβ: “1 πᾶν ἴᾶνο Ὀθθ 80,)" Ὀπὺ τοδὴν (ΚΊΙΩΡ δῃα οὐδ 6γ8) ὑμῖης 

ἐμαί πιοτὸ ἀθοϊἀοὰ 41} 8ῖοπβ ο βιοι δῃ ΕἸ 819 ταϊρὺ μᾶνθ ὑθθῃ ὀχροοίοα δὰ 1} οχἰδίθα δῃὰ Ὀθθῃ 

αἴ 80 τ ΟἈ ἱτηροχίδηοθ ἱῃ ΡῈ} 8 πιϊπὰ.] 





ΤΗΕ 

ΝΕΘΟΟΝῸ ΕΡΙΝΤΊΕ ΟΕ ΡΑΌΠ, Τ0 ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝ. 

1. «ΑἈροοίοἶίοε Αὐάγεια απα Ογεείίηφ. 

ΟμΑρΡρΤεκ ἷ. 1-2. 

ῬΑσΙ, 88 Αροβέϊο οὗ δ 68ι8 ΟἸγὶδὲ [Ὁ τῖβὺ 9 9888}; Ὀ. ἐμιθ Μ|1}} οὐ αοά, δὰ ΤΙπιοι 
οὔ [086] Ὀτοῦμον ἀπίο 86 οασοι οὗὁἩ αοἀ ὙΒ1ο 18 δ Οονίμοι, τὶο 8}} (86 Βαϊ ηΐθ 

2 σϊοῖ ΔΓΘ ἴῃ 4}} Αομαῖαβ. Οἶὕβϑοθ ὅδ (0 γοῦ 8πα ρθδο6, ἔτοια ἀοὰ ον ΕδίμοΓ, δὰ “ηι 
180 [οτὰ Φοδυδβ Ομ εὶϑῦ. 

1 γον. 1.--- ο οοἱ οοδείοι οὗ ἐπθ τόογὰδ : ̓1ησοῦ Χ ριστοῦ δα 8 θοίίαν Δ ΝΟΥΓΥ [ἢ ἐν ἴδυου όγὸ ἐδ 1 ὯΔ ἴῃ 1 ΟοΣ. 1.1, 
πὲ ῬδῈ] ρροατγο πη ᾺΌΥΤΟΙΥ ἴυ μᾶγϑ ὑιὶ Χριστοῦ Ὀσίογο ᾿Ιησοῦ ἱπιπιοὰϊαίον δἴλον ἀπόστολος ΟΥ δοῦλος, ἐπ δοοροχάδιηοο Ὑ{8 
ἔδ παΐϊυγαὶ ἐγαίῃ οὗ ἰδουρκδξ : [10 πιθοδοηρος οὗ ἔμο Μοδβδίδι, ἔδο ἀϊυί μου οοτμτϊδοϊοΒδοά Καὶ ρ. 

ἘΧΕΘΟΚΝΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Οομρ. οα 1 Ὅον. 1. 14. Το βαϊαἰδιΐοι ἰπ γα. 
2 ἰβ ῬΓΘΟΙΒΟΙῪ ἰκΚὸ ἰμδὺ ἴῃ ἰδ0 ἤοσιο ΕἸ ρ᾽δ(16. 
ΤῸ δι άγοθθ ἰῃ υ8. 1 ἕἰβ Ὀτίοΐοῦ : ἀπόστολος ἰδ 
σι ουὶ κλητός, δὰ ἐκκλεσία ττϊϊῃ ΟἾΪῪ 6 1066] 
ἀοδηϊείου. ΤΙΊΠΙΟΙΒΥ [88 [16 881Π|60 Ροβὶ(ΐοη τ ίσΣ 
Βοβίδοημοβ δὰ ἰδογο, δπὰ ἰὲ 8 ονἱάθηΐ ὑπαὶ Ὦθ 
τπσδί πανο τοϊαγηοὰ ἰο ἐμο Αροβί]ο ἤγοτι 18 τηΐδ- 
εἷοῃ ἴο σοί (1 Οον. ἱν. 17; χυὶϊ. 100. Οομρ. 
Ιπϊτοὰ.). Τὸ Ῥοσβοιϑ δά ἀγϑββοὰ δτὸ ἀθεϊριδίθα 
πὶῖἢ Ἰθογο ῥδγιϊου νεῖν [μ8η ἷπ 1 Ὅον. ἱ. 2, δ8 
“ 8}} {60 Βα ἰ8 τ δῖ ο ἢ ΔΓ6 ἰἢ 411 Αοἱδὶδ." σοι 
ἐποῖγ Ὀοΐηρ δἀἀγθοαθοά δὰ τοῖς ἁγίοις, βαθιὰ ποί ἃ8 
ἐκκλησίαι (88 πῃ αἱ. 11. 2, Θοχρ. ΕρΆ. ἱ. 1) 0 ἀοθ8 
Ὧοΐὶ ΒΟΟΕΒΘΘΡΙΥ (ΟἸΪονν ὑμπδὺ ὑΠῸῪ Ο͵ΤΘ ΟὨΪΥ͂ Ϊ80- 
Ἰεϊοα ἱπάϊν 818, οὐ 8118}} δου ρϑῃΐοβ ψὶϊπουΐ ἃ 
ἀϊδιϊποἱ οοοϊοδβίϑίῖοαὶ οτχδηϊσαιίΐοη. Απὰ γοὶ νὸ 
βου ά ανὸ πὸ σγοδίου δουίδι πί ἰῃ τοδὶ πίδί ἢΐῃ 
186 ΘΟΠΙΓΑΡΥ. [ςΑἸΐογὰ βιρροβίθ ὑπαὶ (86 νοὶ 
“2αἰπί4᾽" ἷἰα υϑοα Ταΐίμον ἰμ8η “ σλωγολει᾽" 88 ἴῃ 
64]. ἱ. 2, Ὀθσθδο ῃ6 τηϑίξουβ ὈΣΙ ΠΟ ΡΑΙΪγ ἰο 6 
αἰποτιβδοὰ ἰη (0 ΕἸ 8.16 δοποοσῃθα ΟὨΪγ ἰμο Οο- 
Σἰπ  ίδηθ 859 ἃ οἰυγοῖ, πα ἰμοδὸ ᾿ἐνίηρ ἴῃ ἐμ 9 
ῬΤΟΥΪη66 ΚΟΠΘΡΔΙΪΥ ΤΩΘΓΙΘΙΥ͂ 8ἃ8 ἱπάϊν! ἀυ}}] Βα πἰ8]. 
ἴῃ οὐδοῦ οαθθ ΒΟΥ ΟΣ 8}1} οοπηροίοα τἱ ἢ ἢ 6 
Οπυχοῖὶ οὗἨ σονίηε 88 ὑπ τοί μοτ- Βαγοι. ἘΠ 
σεϑροοὶ ἰο {89 πδηὶὸ Ασδαΐβ, [86 δοτηϊηοη δᾶ 
οὗ {δὸ ἰΐπιοὸ δ ἰὺ 18 ϑϑθῃ ἰπ Αοίβ χίχ. 21, διὰ 
Φδροοΐδιγ ἰδ9 ρμίσαδο ἐν ὅλῃ τῷ ᾿Αχαῖα, δθυπ- 

ἀδμυ Μυσοί τ8 ἰῃ δϑϑυτμΐηρ (μδὶ ἰἰ ἰθ. ΒΟΣΘ 
804 ἴῃ 18 τηοδί ὀχ θΏ θὲ γ9 τη ϑϑηίῃς. Ἐ--- ΜΟΥΘΟΥΟΥ, 
1818 ὀχρυθβϑίου ἀο08 ποῖ 180} ἃ8 ἴῃ οοποϊπάϊηκς 
(νὴ ΝοδηαοΣ) ἐμαὶ οἂσ Εἰρ᾽δι]9 νγὰβ ΘῃσΥΟἸ 68) 
ἱπ 118 οὈ͵θοί, 0 086 Θῃη ΓΘ Β60ρ6 οὗὨΪΒ δοῃίοῃΐδ 
νοῦ Ἱὰ Ὀθ0 ορροβοὰ ὃο βι0}} ἃ νἱον, δι νγο βΒμοιυ]ὰ 
ὍΘ ΟὈΪϊᾳοα ἰο ἰπῖον ὑμαὶ 4}1 ΟἈ νἰδίϊδῃβ ἱβτουκῃ- 
ουδ {π6 ῥγουίῃοο [ἰποϊαάϊηρ (μοβθ δὲ Αὐἰβθῃβ, 
Οομοῖγοθθ, δὰ ῬΟσΒΡΒ ϑ΄'ογοηυ, Αὐζοϑ, ἐΐο.)] 
ΟΣ ἰμγοϊτοα πὰ (86 ΘΟηδυγοβ αἰγοοίοα ἀροὶηβὶ 
186 τροίμ Σ -ΟΒ το (Θοταρ. Οϑἰδηᾶες, Τπἰγοὰ. ἢ 8). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

(866 οὐ 1 ον. ἱ. 1-8). 

“ΓΑΙ δοῖὴο ἴθ οί 60. ΤΏ ξοπαπενι οὔ ὄτγοθορ ὃὮγ {9 
Βοτηδῃδ δηὰ 89 τοίχῃ οὔ Αὐυρυδίυθ (Β. Ο. 169-147), [6 τὙποῖ9 
τοχίου βου οὗ ΤΏ οβεαν δπὰ ΕΡΊ ΓΒ, ΠΟΟΓΙῪ οο-οχίοηδίνο τὴ τ 
πο πηοάοόγῃ Κίηρκαοπι οὗ ὄτοθοο, Ὀθοδπιθ ἃ δία] ῥγουΐῃοθ οὗ 
[89 Ἐπιρίχγο ππᾶου [ἢ9 ἤδη)θ οἵ Ασῃαῖδβ. Αἰΐοῦ μὸ αἴγοῃᾷςκ 
ὀτργοδδίος οὗ {{π|9 ὑγο-ουμθ0} Β, δῃά ἐἰ9 ΘΟ Θ. 1168᾽ ἀϊδαρρτγοῦδ» 
κἰοπ οὗ ἔϊο δοουδαίίοπδ τηὐϑ ἀρχαίπει Ρατὶ (Αοἴδ χυίἑ!.), 110 
ΔΡΡΘΔΣΘ ἰ0 δᾶνο Ἰδθογοὰ ἔγοοὶ Υ δῃἀ ὙΠ) ΒΌΘΝ δύοοσοϑε ἢ [86 
ὙὯΟ]Θ ΡΓΟΥΪΠ6Θ οὗἩ Αομαΐα, ἴδαἱ αὶ πα ῦος οἵ ΟΠ ΓΟ6 8 ΤΟΤΟ 
οδιβο"  Βῃοα ἴη ἢ (οοΡ. 1 ΤΊνοδα. ἰ. 8: 2 ΤΏοδδ. ἰ. 4). ΒΜ: ΤΗ Β 
Ῥὶοί. αγί. Αολαΐα, ΟΟΝΥΒ. ΑΝ ἨΟΎΒΟΝ, τοὶ. 1, ν. 416, οὔβδρ. 
χὶ!. Α. Ἀ. Ελυβδεῖ ἰη Τυνί. Οὐπι., τοὶ. 2, ἢ. 816. 1ἴῚ ΠΟΎΤΥΘΣ, 
Ὑ76 ΤΟΟΟΪ]οοΐ ἔ.9 σοηοτγαῖὶ σοητοηῖδ δηα αἰτὰ οὗ (ἢ Ερίβεϊο, 9 
ΤΏΔΥ͂ ὙΠ] ουδὲ {τ |ἰ Ομ δπ 6 γ) ΒΘ ΠΟΓ γ͵Θὸ οαρῆςὶ ἢοΐ ΠΟΘ 
10 Κο ἴὴ9 ποτὰ Αὐςδδία ἴῃ ἐΐθ ΠΑΥΓΟΥ͂ΣΟΥ δομδὸ ὙΠ|οἢ ἰὲ 
Βοπιοιΐ ποθ οὐθὴ ἴθ ὈΟΓΟ βηά ΠΟ ἢ ἰδ ΔΙτλσδὲ οογίαλῃ ἰῃ 1 
Οοσ. χνυί. 1δ (οοίῶρ. Αςἰδ χυνίϊ. 1.}} 



10 ΤΗΒΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἹΝΤΒΟΡΌΟσΤΊΟΝ. 

ῶ. Τακχε 70» ίοάμιο οοπεοίαίίοπε ὠπαδεν ἀΐδ ἰνεδιιϊαξίοηδ ; ἰλ6 διοιδίησε οϑηζερν οὐ ἀροι έρι ἑλογεῦν [0 
ἐλε δοίίεγ ἀϊδελαγφε οὗ λὲε οδἑοεϊαὶ ἀμίϊδε, απα {λ6 7εοιοελὴρ δείιυδεη, ἀἕπι απᾶ 

λὲδ τεαάφγε (τυ. 8--1]). 

Β]οβϑοὰ δε αοἄ, ονϑθὴ ὑπο Εδ ΒοΣ οὕ ουν 1,οτὰ Φ68ὺ8 Ογὶδί, (86 ΕδΟδοΡ ΟΥ̓ πιογοΐθϑ, δηὰ 
(86 αοά οἵ 4}1} οοπιέογι; Το οοταΐοτίθυ ἢ ὉΒ ἴῃ 81} οἂν ὑἱδαϊδιίοη, ὑμαῦὺ Ἧτωθ ππδγ θ6 809 
(0 οομηΐοτύ {πο πὶ Ὑ ἰοΟἷ ΒΓΘ ἴῃ ΔΩΥ ὑΓΟῸ]6 ὈΥ ἴΠ6 οομχΐοτῦ ἩΪΘΓΘΎΓΟΝ ἯΘ ΟἸΓΒΟΙΥΘΒ 86 
οομβοτιοα οὗ αοά. ΕὉΓΣ 88 ὕὉΠ6 βυβογίηρσδ οὗ Ομγιδὺ δϑουπα ἴῃ 8, 80 ΟἿΓ Θοηβο]διϊοα 
[ὁοπιξοτῦ] 4180 Δρουπάοίμ Ὀγ Ομ γβύ. Απὰ σβοίμοῦ τὸ 06 «β)]ούθα, ἐξ ἐξ ῸΣ γοῦν ὁοη- 
βοϊδίΐϊοη [Θοαλΐοτι] δηᾷ βαϊνδιοι, [οσ ἨΒΘΕΒΟΣ τὮὸ ὈῸ6 οονηζοτίοα, ἐξ ὑὸ [ῸΓ γοῦγ οοτηἴοτι) 
ΒΊΟΝ ἰ8 οδοῖθαὶ ἴῃ ὑπ 6 Θαἀατίηρ οὗὨ 86 βαῦ)6 Β ουπρΒ τ Ὦ1Ο} ἯΘ 4180 βυδον: [οπ|. 
ΟΥ ὙΒούμοΥ τὸ Ὀ6 οοπιξοτίοα, ἰῦ 18 Ὁ γοῸ δοπϑοϊαϊου δηᾶὰ βαϊναύϊοη}: δηὰ οὐγ ἴὸ 
οὗ τοῦ ἰ8 δίθδά δι," ἰγηονίπρ ὑμδῦ 88 γ6 Δ.Θ μαβλρυνρ οὗ 06 Βυ ΓΙ ΏΡΈ, 80 4λαἱξ ψε ὃὲ 
[ΔΓ 76] 8͵ϑ0 οἵ ὑμοθ σοπϑοϊδίίου [σοδιίογ!]. ΕΌΓ τὸ που]ὰ πού, Ὀγδϑίγθη, μανθ γοα ἷ- 

δῶν ιὮ ὧν 

7 
8 

Βογϑδηῦ οὐδ οὔν (σοῦ ]9 ἩΔ|16.. σϑιηθ ὕο 18 ἰῃ Αδβὶ6, ἐμδῦ γ ΘΓ ργοδϑοά ουὺ Οὗ τηθδδατε," 
9 δονϑ βίγθαρίβ, Ἰῃβοιηποῖ (μδὺ τὸ ἀθεδρδῖγοα ϑυθη οὗ ἴθ. Βαὐ τ [ΟΒΓΒ6] γ68] Βαὰ (δ 

Βθηΐθῃοο οὗ ἀοαῦλμ ἰῃ Οὔγβοὶνοθ, ἐπαῦ τὸ Βου ἃ ποῦ ἐγαβῦ 1 ΟὈΥΒΘΙΥΟΔ, Ὀαὲ ἰω αοὐ ππ οὶ 
0 ταϊϑοί (86 ἀθδά: Ἧδο ἀρ γογθὰ τ ἔγοπι 80 ργϑδῦ ἃ ἀθαίδ, δη ἃ ἀοίἢ ἀθ]ἑτθὺ "3 ἴῃ πθοα 
1 πὸ ἰγυδὲ (δύ ἢ6 ν'}} γοῦ ἀθ ἰοῦ μ: γ0ὺ 880 Βοὶρίηρ ἰομοῦμοῦ ὈΥ͂ ὈΤΑΥΘΥ [ῸΓ τ8, ἐδδὶ 

ἴον ὑπο με δοδίοισοα ἀροὰ 8 ὈΥ͂ (80 ᾿ηθ8}8 Οὗ ΣΙΔΗΥ͂ ΡΟΣΘΟῺΒ ὑμιδ ΚΑ ἸΏΔΥ Ὀ6 σίνθη ὃῚ 
ΤΩΔΏΥ ΟΠ ΟἿΣ ὈΘΒΔΙ Εἴ 

1 Ψος. 1.---ΤῊο Βρο. δι ὑοβοῖδον νἱέβουξ δα: βου ἐν τορῖχου καὶ ἡ ἐλπις ὑπὲρ ὑμῶν ΠΟΥ ἱπιυ οι δέοι Υ (ἢ 6 βοοοσκὶ παρακλ. 
καὶ σωτηρίας. Βοῃροῖ, Οτίοϑυθο ἢ δηὰ Μώγοῦ 1οἱ τῆς ἐνεργ.---ὑπὲρ ὑμῶν [ὉΠΟῪ ἱτωπιοάίαϊοῖγ δον ἴπο ϑοοοτηὶ παρακλήσεως. 
Ἰδοδιδηη δὰ οηάοτγῖ, (στ Ὠοηι Οδἰαπάοῦ [01 1008) υΪδοο τῆς ἐνεργονμένης---ὑπὸὲρ ὑμῶν ἀἰγοοῖν δἷτασ ἴΠ6 ἢσεὶ παρακλ. καί 
σωτηρίας, ᾿ἰβουσ ᾿δομιθθδηη ἱποϊπαοε [καὶ ᾿ρϑοεθα ἢ ἴῃ ὈγΓδΟΚΟΙΒ 88 6 . ϑδοοοχοκοῖ. μοίοα. [ΤῸ τορύϊηρ οἵ [80 
Ἐθο. .8ϑ ΟΏΘΓΘΙΪΥ ὕθθη δδογί θα ἴο Εγαδπιθβ Ὑ80, ἰπ μὲο 9πὰ οἀϊξ. οὗ ἴΠ9 τοοῖς Τοδῖ., τὲ μανο οὐϊδίμοιϊ ἐξ Ὀ. οοεξϊν βίδα 
δβουύογαὶ 1,αἰἰη νογδίοσιδ ὙΠῚῺ ϑοσο ὅσοοῖκ ΜΗΒ,, δίποϑ 8ὸ δβίῃρὶο θτγθοκ Μ38. 8.89 ὕθος Ἰουπὰ υέονι κνϑα ὁχϑοῖν δὲν τεοθΐῃξ. 
Ἡανίης ὕφϑη τϑοοϊνφϑὰ ἔγοιω ἰὼ ὉΥ Βοχλ (πὰ ᾿ἶο 8τὰ, ἀτ δῃα δίδι οὐ 008), δΔηὰ Ὁγ πο ἘΙΧχοτνίν, 11 ἐπέο ΟἿΓ ΘΑΓΥ Θα6.- 
ἴδ δηὰ Βηρ δι νογαίομθ. Οἵ οουγϑο, ᾿ξ δα ἢ0 ἐσοπιησηῖλγΥ δυϊ δου. ΤΏΘ ἀνα Ἢ Βοικοὶ δὰ ατίϑδθθο μῶν ἢπεὶ 
ὙἰοΝ γδδηιΌδ πὰ Βοκδ δὰ δἀὐορίοι ἐπ ἐμοὲν ἤγεοι οὐἀἱΐ δηὰ ἐξ ἰ6 δυδι δ ηθα Ὁγ Α. Ὁ. Μ. δίπεί!., δὰ οὐδοας 1θδ8 ἐδπεροτιαδὲ 
πηςΐδὶ Μ58. τοροῖμος τυ ἱ(ἢ [πο ὅ'γι., Οορί., Αοῦι., Αγ... δοιὰ α' πυταροΓ οἵἁ 186 ὙΕ- διὰ ΟΙά Πἰαϊίς νογδίουθ. Το γεθάϊβᾷ 
οἵ ἸδΔοδιθδῆῦ πὰ ΤΊ ποηδογί( [ἢ . σθαι δἀοριοα ὉΥ ἀο Ὑοϊῖο, ΟἸσδδΌδοη, ΒΙοοπιδοϊά, ΑἸοτά, Οδἰαη ον, Οοογθοασε, 
Ῥοτγάφπογί, βίδηῖου δὰ Ηοῦμβο, δὰ '6 βυσίαηο ὮὉγ Β. Ὁ. ΒΕ. ΚΓ. 6. Καὶ. οινὰ 1, Ὁ Πυϊβοτοῦν συτοίνοδ, [ἢ 9 ἂγ ΥἹΟΣ.., εδὲ 
ἴδιο ἀοἰῬίς νογαίομδ, δὰ ὉῪ ΟὨγγϑοαὶ., ΤὨοοάϊὶ., θαπιδδο., ἘΒοοραγὶ., (ἔσππι. ((Πουκὺ δοπιὸ οἵ ἐμεθο ἱπδοεὶ καὶ σωτηρίας νούσίο 
τῆς ἐνεργουμένς, εἰς.). Ἰἄσγεν ἐπίηκα παῖ ΟτΥίΘΌΘΟ ἢ 5 τγδϑ ἔπ οτἰ κί] Τογηῃ οὗ 80 ἴοχῖ, Ὀυὲ τΒδὶ [86 οοργίοι γα ῃϑαραὰ 
ἔτοιι ἴμΦ τυ! ἴο 1:6 δοοοπὰ παρακλῆστως, ΟΠ πα, 811 Ὀδέγεοθη ἐμθῦι, δηὰ [ἢδὲ Δ δπιοηἀβέο ψγ88 ἴδ 61 δἐξοτηριοα ὮΥ ἱΠ1Ὸ 
ἀυοίης ἴδ6 οταἰοὰ Μογὰδ ἰδῖϑυ ἰὼ 10 δοβίδῃοο. ΒΙοοπβο) Δ᾽ οοη᾽θοϊυξο 16 ΟΠ 080 ὩὨδίησαὶ δηὰ δοΐση δε, νίε., ἐδοῖ 
ΤΟ ΠῚ ΔΠ ἢ ̓Β τολά πρ' ὈοΙπρ ἸΠΟΓΟ αἰ ΠΟ] 88 ΤηΟΓῸ {10} ἴ0 ανϑ Ὀϑοῶ διιϑθπαοα, (ὁ δυοίὰ ἐδο ἰῃίοστορμεσα, οὗ [μὸ δηιὶτνν- 
ἰδ Ὀθί θη ἔιτε θλιβομεθα, εἰο. διὰ ξιτε παρακαλούμεθα, εἰο., ΌΥ 186 οἰδίιδο καὶ ἢ ἐλπὶς---μῶν, δὰ [ποῖ ἔποθο Ἡ 10 ἐσδοσροραὰ 
Ἐμο οἰδῃβθ τῇφ ἐνεργ.--πάσχομεν, τι ῖκο πο Δροκίο Δὺυδγα!ν δδοοτὲ πὶ εἶδ γοδάοσγα νου Ὁ6 σοηῃδοῖθ ὈΥ δ ἀστίπᾳ (16 Βαπιὸ 
βυδογίημα Ἡν 1 0} Πἰ πβο] ὕ, ἰπδίοϑδα οὗ βαυίης ὑπδὶ 8.8 αὐ] οιίοη δου οοπδοϊδίίο ψογΘ οαἹουδῖοα ἴοὸ ργοῦς ἔποιν. Ββίδη ΟΥ βοᾷ’ 
κοοῖα, ἐμαὶ ἰῃ (9 016 βοοϊίοῃ ἐμ ἴοτοθ οὔθ ᾿οπρῆα ἀοροπὰδ οὐ γομμδοσίωρ παρακαλοῖν, ἀρὰ 116 ἀοεὶ γαξέγοα, ΕΥ͂ εδο 8689 
ΘΟΥΣ ΡΟΠΘΙΟΚ Ὑογάδ ἢ ἘΠ μΙ σἢ. Ἧ͵ο, Ἱπογοίογο, υδο ἴπο τογὰ “ οὐπε ον" (τοῦς που]. 

8 γον. 5.-- Τὴ): ὥσπερ οἵ {π6 90. ἰδ ποῖ 89 Μ6}} δυδϊδίποὰ [66 ὡς, ἩΠΙΟὮ ἢ86 ἢ 15 ἔδυοῦ Α. Β. 6. Ὁ. Ἑ. Β[ηδς. εἰ αἷ,.,͵ δροὰ δὲ 
ΠΟΙ. οὔδβογνοα: ὥσπερ δυδείέηι υἱαδίμ ἡ »ἱαπέμε οι ὅστε πο πο σει σοὶ κείλόννὶ ονυηνενόνο ἐΡῚῚ 

δ ον. 8.-- ον ἴμο ταί ὑπὸρ Ἱμιοθτω. τοδὰδ πέρὶ. δῃὰ δ ἐδ δακίαίπρά Ὁγ Α. Ο. Ὁ. 5. Κ΄. Ο. δίπαίε., αἱ αἷ., τϑὰ τοϊονοά κ᾿ 
ΜΈΤΟτ Δρα διίδη!ογ, υυἱ ΤΙδοοηδοεῖ, Β]οομιδοϊὰ, Ῥογάθοσίἢ απὰ ΑἸίοεὰ σγοϊαίη ὑπὲρ δ ἴ8ο πιοτὸ αἰδῆςαϊ!! τορϊμᾳ, (800 
λ.2 ΓΒ βγηῖϊ αὐ Ῥγηη. οὔἴπο ΟΥτ. ἴοοῖ.. ᾿. 172). 

4 ΨοΥ. 8.--Ἰλοῦπι., Τ0] ον πς [ἢ 9 ργοροπάοσγαμηςο οὗ δι μογεῖθα, ἐγονσο σον ἡμῖν ΔΌε ἴδ9 ἰοχί. [10 ἰο ταῤοεϊοα δ 8 σ8- 
᾿Αροναβνφι Ἰοδ6 ἴο Ἰπροκέηε ΌΥγ ΜΟΥΟΥ δηὰ ΑἸΤοσά, Ῥογαθογε ἢ δοιὰ βίδηο) δοοοσξάϊωᾳ ἰο Α. Β. 6. Ὁ. Ρ. 6. δ» ὁ Βἰκαείέ., ει Καὶ 

τοϊδί δὰ ὉῪ Τἰβοποηάυγ δηά Β]υοπιῆοϊά, δηᾷ ἰδ δυδροοίοα ὉΥ ΘτίοδΌμοὨ]. 
δ᾽ Ψον. 8.--Οὐ ἴπο αὐτου ἐν οὐ Α. Β. Ὁ. [81.61}.], εἰ αἢ.. ΖΑοΒπδηπ ναί ὑπὲρ (θ0160 μθὶ παρὰ) δύναμιν Ὀοΐυτο ἐβαρήθηρεν. 

[ἈΠ τά δηὰ Βίδη δῦ (68 0}5}.8}} δατοο Ἡ ἢ Γδοδαι., Ὁυ Τἰδομοηάογέ, ΒΙοοειβοϊά ααὰ ογδοψοτσιαι, συοίαηοα Ὀ. 6 ἴον Βθεΐδν 
δηὰά ἃ πῦον οὗ ἴπ0 Ὀεβὲ νογβίοηθ δη ΓΔ δγε, ρτοθ τ [Π6 Ποορ[Ὀ δ). 

6 ον. 10.-- ἢ. Ο. [ἀπὰ Βιπαίε.) βανοὸ καὶ ῥύσεται. Οἐδιοτα οἰ. 1 ἰδ ῬΓΟΌΘΟΙΥ δ οὕδηχζο οὔ [80 ῤύεται ὉΥ ἃ τολοῖδκο Ὁ 
πὸ Ὅτγτη 1 [86 (ΟἹ ον Ὡς οἸαιδο, απ ἰῃθη 11 του]ὰ ποία Γα ἢ ὕὉ60 ἐΒΥΟΥΤΏ οὐδ κ8 δι ροΓδυΟΌ δ, ΟΣ ὃο Ἰοῖ οὔἵ Ἰῃγοῦ ἢ μῤυδῳν ων 
[ΤΊϑοῖι.. Μόγον, ΒΙοοηχί. δὰ Ῥοτάβ. δ το καὶ ῥύεται, 1Δολ). δηὰ βΒιίδη! ον μανὸ καὶ ῥύσεται, πὶ ἰα δεοςκοῖθ: δὰ α 
ἐοπίομο (δὲ ἴθ6δ6 1δεὶ πογὰβ που]ὰ ποὲ Ὀ6 δυρογβηουθ, σἰποθ (μ 6. του]ὰ Ἰοοῖς “ο ἴδιο ὑπιιιεύίαλο ἑηξοτο, το καί ἐπ 
ῥύσεται που ]ὰ Ἰοοῖς (ο [δ οοῃ εἰ πυδηοο οὗ ΒοΙΡ ἰῃ ἀϊδσξαπί διὰ πποογίδί ἢ {{π|6᾽ 

Ἷ Ψον. 11.- -Τηὸ αν. ὑμῶν ἰδ ποὶ δυο η:}7 δυδίδἰοάὰ, [Δ ἃ γοὶ ἰἰ [6 δύο Όγ ἸΠροδουδοτί (ΣΤῊ οὐ.) δὰ Βοίοδο, δβὰ ἱ 
866 ἴθ. δι ΠΟΙ οὔ 186 τουϊβοά Υωῖ., ἴμο ϑιπδίς., ΟἸδσγοαι. (3 οοσ.), αἵ αἱ.. δῷὸἀ ὩΟ κε54}} συρροεῖ οἴγοεαίοιο δδὰ ζαθδαι) 
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ἘΧΕΟΞΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΣ,. 

Φμΐδ δϑοοσὶ ριΐοι οὗ ὑῬγαΐβο διὰ ἐβδηκεηχίνίρ ἀϊ- 
ἴοτα ἤγοια οἰ βογ οὗ ἃ αἱ όγοηϊ οδδγδοίον (ἘΡἢ. ἱ. 8 
δ: 1 Ροῖ. ἱ. 8 8..), ἰὰ (οδθ9 γοϑρϑασίβ ἰπ Ὑμῖοῖ οὐτ' 
Βρίσιϊο ἰδ ροουϊδν. [ε« σίτοϑ σρϑοΐϊδὶ Ῥγοτηΐπθῆοθ 
ἴο ταὶ τνᾶϑ ρογβοπδὶ (ὁ {9 τυυίίοσγ, δηὰ νεϊαὶ ροῦ- 
ἰαἰποὰ τὸ ἰ5 ἱπαξνιάπ4) (δ) ον τὶν ᾿ 18 Υ68- 
ἀογτθ. ἯἮ 6 δ ποῖ, βοίγουοσ, ἰ0 βϑοῖκ ἰῃ 1ΐ [Ὁ ἃ ἀϊ- 
χϑοὶ δηὰ δβιυὐϊοα ἀοϑὶ κα ἰο σαΐπ ὑπ οπίθοιῃ οὗ 5 
ΟΡΡοΒθαίδ, ὈΥ͂ οσθυδίπρ ἷθ ἀοἾδγ ἰπ οοπιίηρ (ὁ ο- 
τὶαια Ὁ’ ψ8} οὗ οαρίαξιο δεπουοίοηεία, οτ ἴο Ὀγίης 
Βα τοδάογβ ἰο 860 ἰδδὲ ἰμὸ ἴον ὙδΊοἢ ἡοττη ΣῪ 
Ὀυτποὰ ἴῃ δ οανί τῶϑ δι}}} σἱοπίης ἱμπότο. [ἷ 
τῦϑδ ΤΑΙΒΟΣ ἴδ Βρορίδηθουῦϑ οιιίοη οὗ ἃ ἴδῃ οΥ 5 
Ἰοτο ἰοναγὰ δόδαγοι πίοι Βὸ δὰ Ὀθθὴ δοπιροϊἰοὰ 
δοβουθγεῖγ ἰοόγόργονυο, δπ ψ Βϊοῖ Β65{}}} ἔοι Ὀουπὰ 

ἰο δάάτοβαδ νι βοῖβο δουοῦὶυ; δηὰ 88 δαγηθϑὶ οἵ- 
ἕοτι ἰὸ δτακϑη ἰδ ἰδλόπὶ 8 ἸΘΑΥΓ τοοὶ ργοσδίοη οὗ 
15 αϑοοίϊοη. [{ 8, ΒοΟΎΘΥΟΡ, Ῥο5510]6 ἐπαῦ ᾿ΐ 60}- 

ἐδὶηβ δὴ ἱποϊἀϑαίαὶ δηὰ ἱπάϊγοοὶ ρδυυγίῃρ οὗ [Π9 
ἀπδϊπυδίῖου ἰδ δὲ πἷδ δυδονιη 5 ταὶ χϊ Ὀ6 δὴ ἱπαὶ- 
οδιίΐου οἵ ἰμ9 ἀϊνὶπο ἀϊπρίοαϑατνο (Ὁ ϑἰδηἀοτ). 

Ψψεβ. 3 α. ΒΙοασοᾶ Ὀὁὸ ἰΒο Θοᾶ διηᾶ Εδδοσ 
οἵ οἷὖε Ιιοτᾶ ὅθαοῦυα Οδείοι.---ΤῊο πιοδηίΐηρ οὗ 
ἔδο νοτὰ Βέδδϑεεα (εὐλογητός) ἰΒ λοὶ : Θὰ 18 ΝΟΥΊΒΥ 
οὔ Ῥγαΐβο, ἢ ἐστίν ἀπάθγειοοά, Ὀπὶ: Βοπβθά, οὐ 

Ῥταϊδοὰ 6 αοὰ, νῖι εἴν βῃδοτοϊοοα. Το νογὰ 

ἦβ ποὺ πηΐγοαυ θ}}Υ πδοὰ ἰδ ἐμ6 βορὶ. 488 γοηάοτ- 
ἧς ἴον Ἔ,. Τ7ΤἯε Οοά οαπά δαίλον δἰσοῖϊβοθ, Ηθ 

ὙΓ80 ͵5 ὈοΐΒ Οοἀ δηὰ Εδέδον (1 Οοζ. χν. 24). Ἰδυ 
κυρίου ἡμῶν, εἰς., ἰΒ ᾳογογηθὰ ὈΥ πατὴρ 8109, 8]- 
του κχὶι ἰῃ Οὐ ΒΟῸΣ 65 ἰμὸ ἀορϑηάδῃοο οὗ Ομ τὶδι 
ἐμαὶ ογὰ ὑροὰ ὁ ϑεός ἰδ ΟὈΥΟΌΔΙΥ οχρεθβϑθοα (ΟΡ 
ἘρΆὮ.:. 17; Φοβῃ σχ. 17).---ῖἭδ δα! οα ἰο ἐδ ἸΏ0 ΓΘ 
ξΟΏΘΓΑΙ ἰάθδ ἰπ ὁ ϑεός ((πΠ6 αοἀ), ἐμ9 Δροβι}θ 
τὺἰϊβιιοᾶ ἰο τοιιϊπα ἐπ θτω, 88 ἰὼ ΕΡΆὨ. ἱ. 8, δηὰ Βοτα. 
χν. 6, οὔ π9 πιογθ βρϑοΐαὶ βοιγοῦ οὔ ἐμδιὶ [61] ΟὙ88}0 
νι ἰσἢ οχϑίβ Ὀοίνοο αοὰ δηα Ὀοὶίονθγδ (τ. 2). 
Νοδπάον: “1 18 αυἱὺθ ἴῃ δοοοτάδποορ ν ἢ Ρδ0}} 8 
5118] ΠΆΠΠΟΣ ἰο ΟΧΡΓΟδΣς, ἤγϑί σοα᾽ Β ζϑηθ ΓΑ] γοὶδ- 
ἐἷου ἴο [9 ταὶ σίουβ δρίτἰΐ Ὁ [16 πϑαιο οὗ ὁ ϑεός, 
δὰ ἴθ ὴ [86 Βροοὶαἶ τοϊδιάου πῃ ἡ ῖοι 6οα βίδα 
(ο ἰδ Ογἰϑιϊδ ὉΥ ἐπο ργαϑο, 7Ζὴ6 δαίδλαν οΓ οὗν 
7 ονα.᾽" Τηΐα 18 Το] ]ονγοα ὈΥ ἃ τλοτο ἀοἰαὶ θα βροοὶ- 
οδίϊοι οὔ νὰ δὺ αοἀ δὰ ἄοῃο, δηὰ νἢδὶ 6 δὰ πἾπ- 

5601 οσχρογϊϑησθὰ: [890 ΕἾΔΟΣ οὗ λοσοίϑϑ, δηᾶ 
ἴδιο Θοᾶ οἔΔ}]} οοτοίοτξ (τος. 8 δ). Τμο89 ζθηϊ- 
εἶ νοϑ (τῶν οἰκτ. δῃ πάσῳς παρακ.) ἰπ(ἰπιδ 9 ἐμ8ὲ αἀοα 
ψὰ8 (ἢ 9 Βουγοθ ὕγουλ οὶ Ὀοϊπ {80 τηθτοὶοθ5 διὰ 
ΟΥΘΡΥ οσομἴοτί τη δὺ ΡΓΟΟΘΘα, ΟΥ, ΙΩΟΓΘΡΥΟΌΔΌΪΥ, γγὸ 
μισὸ ἴῃ οἰκτερμῶν (88 ἴῃ Βοτα. χἰ!. 1, σι ουοῖδο νοτὰ 
β φαυϊναϊοοι ο ΔΓ) ἰλο κοπίεἶνο οἵ ἰλὸ δἰιτὶ- 

Ὀαυΐο, 88 ἰὰ κύριος τῆς δόξης (1 Οον. Ἵϊ. 8), οααἷνα- 
1ο8ὶ ἰο ὁ πατὴρ οἰκτίρμων, δῃᾳᾷ ἴῃ; πάσης παρακλήσεως 
πὸ σεηπίενο οὗ ἐμ9 οὔθοῖ. Ετσοιι (ΒἈ6 πιογοΐεϑ ὑτο- 
οϑϑὰβ ἰδ9 οοπεογί, ᾿πδϑιη θοῇ 88 Ὧθ ὈΘΟΟΙΏΘ8, οὗ 
δοῦτθ9, ἐλ6 Οοα οΓ) αἷξ εονηγζογτέ ΌΥ Ὀοΐηρς ἐμο Ζαἰδεν 
97 πιετοῖεδ.---ἸῺ Βα ἢ 8 Θοπηθοίΐου (ΘοΙρ. Υ. 4) 
παράκλησις εἰκἾθ685 ἐπδὲὶ κί πὰ, ἐγδηαυ τίη, δηΐ- 
ταϑίϊπρ Θηοουγαροιηθηῦ 009 ΠΘΘδΒ ἴῃ {δ τοϊαϑβί οἵ 
βυοτίη με (σΟΡ. 86 1890 οἵ παρακαλέξιν ἰῃ 188. χ]. 
1, 8 ἰμ9 γοῃἀθγίηρ οὗ }}» δα 8180 ἴῃ σμδρ. υἱὶ. 

θ).--Τῖφ οουμδοϊλίάοη γδὲ ρχϑουγοὰ ὃγ 9 Ηοὶγ 
δρίγῖν 8 ἰηθαοποῦ Ἀροη ἰδ ᾿Ἀθϑσὶ ὮΥ πιθδ8 οὗ (6 
νοτγὰ οὗ 6Θο(, δροοίαὶ ὑῥγογι ἀθηοθα (ἀοιΐνοσδῃοθα, 
εἴς.) Διὰ Βαπιδῃ χη λοι ολίουδ (οοζαρΡ. ὁἈ.. Υἱὶ. 6).--- 
[το Βοσο τηϑοὶ ψ ἢ δὴ ΔρρΙ]ϊοβέϊου ἰο ἀοἀ ἴῃ βοῦ- 
ΦΙΓΔ] οὗ ἰδ ἰάθδ οἵ (δ π΄ ἐς, Ὑλοῖ ἰῃ ΦΟΒΠ᾽ 8 
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βασσπανσαν σα “πο “ς΄ 

φοτουινκιυσα ων πεν τττενασων πων τ τσ τατιινεκά, κρακαῖβπξηε αμέγαοὶ 

τεελεη κ8 ἰδ ὀΘελ  ΟἾἾΥ δεοσ θὰ ἰο Ομ τἰδὲ δὰ ἰο 
{86 Ηοὶγ βριτὶι. Τδο τ 010 τοσῖ οὗ (μ6 Ῥαδγδοϊοῖθ 
οὐ Οοεδίολιοσς (Ὁ 088016}) 16 δοϑοτρ δ ϑὰ ὈΥ δὰ 
Δρριϊοδιίου οὗ {δο σεςγο τοσὶς Βη ἃ ΘΟΠΘΘαΌΟΠ66Β 
οἵ τοἀοπιρίίου ἰο ἰδο Ὀοϊΐονον. Οοιαρ. ϑιδηΐϊου; 
δἰϑο ογάδιονίδ οὐ ὅδο. χίν. 16: δηὰ Βτγδυῆ οὐ 
1 Ζ:ο. ἰξ. 1; Πδστο οἱκ (δ: Οοπιΐοτίοῦ)]. [8 ὀχίθηϊ 
διὰ οορίουδεησδβ 18 Οχργοβϑοά ὈΥ πάσης (αἰΐ), δ ποθ 
ἐς ἐδ ἐβυκ τοϊδιϑὰ ἰο αἱὶ κἰβὰδβ δηὰ ἀδργϑοβ οὗ ἰτοῦ- 
Ό]9 (τ. 4). Ηδιδὶ ΒΘ βοσὸ δδοῦῖδθβ ἴο αοἀ ἴῃ κοη- 
ϑῇδὶ Βο δοδοείβ ἰῷ υ.Ἱ 4, ὑἰπδὶ δ δνὰ "5 [6110ν-}8- 
Ὀοξοῖο δὰ οοὐογοά Βοὺ ΘΗ}Υ δίἱ ϑρϑεΐδὶ βοδδοηϑ, Ὀυϊ 
δι Δ}} ἐἰσιοβ. ἍΠΒἘο ἰ6 οοὐμονιξηρ 08 ἐπ κα] 
οὖσ αἴθπΠιὰοϊίοια (τοῦ. 4α). Τὴθ Ῥγοϑϑῃί τοῖο 18 
οοπε ον πη ἱταρ] θυ ΘΕρΘοὶ ΔΙ γ ἐμαὶ {686 ΘΟ0Ώ50]8- 
{1009 919 χορϑδιϑά δηὰ οοπιἰ δυο πὶτμουΐ ἰπῖ0 7» 
Ταρίίΐοη. ἴπ ἡμᾶς Βο τοίοτγοα το ῬδΥ ΘΌ Δ ΥΙΥ 
ἰο δὲπιθοὶή, νὰϊ ποὲ ἰο {πὸ οχοϊυδίοη οὗἁὨ .ιΐδ οοτη- 
Ῥϑαΐοιδ ἱῃ ἰδοῦ δὰ βυδονίηρ, δηἃ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ἢ6 
ταθϑαιὶ ΙΓ ἰδδη που ὰ παν ὈΘΘῺ ἐπι Ρ]16α ὈΥ [80 
90 Οὗ [6 ἄγϑί βόῦϑοῃ δἰ ρυ δ (οοτρ ΜΟΥΕΤ δηὰ 
ἀθ  οἱἐ9)ὴ. Το ργοροϑίιϊου ἐπί ᾿Ἰπίγοάπσδθβ οἰ 6 Ὁ 
89 ἐπίῃρδ ὈΥ͂ πιθ8ῃ8 οὗ Μ᾿ Βίο (--Ξὲν), οὐ (Ὀο ὑ6Ὁ), 
{8088 νῖδι γβϑροοῖ ἴἰο πίοι ἈΘ τδδ οοῃβοϊοὰ [70 17. 
σε. θγδα. ᾧὶ 682,1 α]. ΑΔ οἰ οτΒ οὗ γοῦν Κί πὰ, 
Διὰ 888 ὑ80]6 (οορ. ϑλίψς ἰδ 1 ΟΟΥ, Υἱΐ. 28), ἂτὸ 
ἱηοϊαἀ θά υπᾶὰϑς {0 ΡΒ Γγ886, ἐπ αὐΐ οὐ αῇλιοίοηδ. Ηθ 
(δὺ8 τοοορηῖκοα δὶ δὰ Ὀθθη ὑΠὸ αἰνῖηο αἷπὶ ἰῃ 
οοῃαυοίΐης οἷπι ἐΒτουρχἢ δυσὶ Δ ΟΧροσΐθθθθ. ΑΒ 
Βο »βὰ Ὀδϑὴ τοϑὰο ἰο ἴροὶ μὶβ ποϑὰ οὗ ἀϊνί:θ 60}- 
βοϊδιίοὔβ, 80 ἰδ Φηϊογιβοδὶ οὗ {Π089 οομϑοϊα 0}}8 
88 οὗ στοδὶ Ὀοποῦϊ ἰο ἷτα ; ̓ἰμδαῖ τὸ πᾶν 6 
8. Ὅ]6 ἴο οομλέοτὶ [0866 τ᾽ 8 816 πῃ ΔῺΥ 6] 6- 
κτίου ΌΥ ἴῃ) οοβιέοτι  ΒΘΙΘΌΥΣΌΒ τὸ οὔσ- 
δοῖνϑϑ δι οοιϊοσιϑα ΌΥ Θοῖῦ (τον. 4 ὁ).--- 9 
1468 ἰ8 βοὶ τοοσοὶν ἰμδὲ οὐογ 5 οι] ὉΘ. ΘΏΘΟΌΓ- 
δροὰ ὈΥ ἰμὸ Ἔχδιωρ]ο οὗ ραιίΐίϑῃηοθ διὰ δοῃβ Δ ΠΟΥ͂ 
γγδο ἢ} ὑπ ο80 αἰ τὶ οομϑοϊδίῖ 98 δὰ δη8 Ὁ] 9 ἈΪΤᾺ 
ἰο Ῥγοθϑοΐ, θα γαΐδπον ἐμαὶ δἰ οσροτίθδσο δὰ 
αυδὶδοὰ εἶτα ἰο δϑαὶδὶ ἰἢοθο το ΟΣΟ ἴῃ δὴν κὶ πὰ 
οὔ γομῦ]9, ὉΥ ἱταρανιίης ἰο ἔλθπι ἴδ δδ1ὴ9 ΘΟΉ8018- 
ἐϊοῦβ. Ηο οοϑυ]ὰ πον γοϊἰπὶ {Ἰιοπὶ ἰο {0 6 ΒΏΒΎΥΨΟΓΒ 
ΜΠ λοῖι Ὠἷ5 ΟὟ ῬΓΘγΘΡ δα τοοοὶνοα, ἰο ἰδ ταιϊο 8] 
ζουπακδίίου οὗ ἃ Οτἰδίἐδ 5 οΘοπδάθησο δὴ ἃ ΠΟΡΘΗ, 
δῃὰ ἰο ἐμὸ ργοζηΐβϑοα δηἃ θοῦ δεδυγϑηοοθ ἀοὰ 
μδὰ αἰνϑῃ ἴο Ηΐδ ρϑορῖίθ. Νοδιηᾶθυ: “" ΤΟΣ Ὑ83, 
8 ἕδοί, ῶὩὸ ΝΔΥ οὗ τοδικίηρ ἃ ἀθοροῦ ἐπ ρυβδίοῃ 
ὍΡΟΣ οἶξιοτθ ἐμδὴ ὉΥ ἐοδιϊ γί ἴο ἐπ οτῃ ἰπ {π18 τ)8}- 
Ὧ6Ρ Ἡδδύπθ δὰ χοϑὶϊεϑὰ ἰῃ δΐ8 δοί δὶ Θχρογίθῃο6.᾽; 
ἴῃ ἧς τὸ δύο ἃ βοιδυκϑῦϊο ἱπδίδηοο οὗ Γοϊδίϊνο δύ- 
ἐτδοίδου, ἐμ ἱστοβη δῖ οὐ ψ Βΐολ 688 Ὀο οὐνὶαἰοὰ 
ΟΠ}Υ ὉΥ γοΐο ἰο ἐδο δοποἰσζαυοίΐοη οὗ παρακαλεῖν 
παράκλῃσιν (806 ἩΙΔοΥ᾽Β Ιαἰοτηθ, ᾧ 14, 1, ». 186). 
Ἧ ὁ διδ ύο ἃ 5:01} δν ἰπϑίϑηοο ἰῃ ΕΡΉ. ἰγν. 1 (δηὰ ἱ. 7, 
δοοοναϊπε ἴο ἰδ γορΐϊηρα Οὐ δόμπι. πὰ ν]68Ὁ.). 

Ψψον. ὃ. νοι οα ἴδο συϑοχίπαα οὗ ΟἾγχίδι 
δ᾽οοπμᾶ τοννατὰ 08, ΘΥθ 60 [ΒτΟΌ ἢ ΟὈχίαῖ 
ΟἿΣ οοπδοϊδείου α15δο δὔροτῃ ἅδ. ---Α Υ0850818 
ἴἰογο δδεϊχηϑὰ ον σψιδὲ δὰ ὕδοη δϑϑδουίϑα ἴῃ 89 
Ῥτοοοάϊμε γϑ 889 (ὀτι Ὀοὶδρ θαυϊγα]θὶ ἰο γάρ). Βαὶ 
ἐο νδδὶ μαζί οὖ υ. 4 ἀθ68 ὑμΐ8β γϑϑβοῦ τοΐοσ ἴ Οεὶ- 
ΔΏΘΟΣ τοχζδγὰδ 1 δ δὴ οχρίδιυδίϊοη οὕ (9 δ ἰῃ 
Ὑ ἱοὶ ἱΐ 16 δαὶ ἐπ ἰδ ὅπ] βοηίθησο ἐπὶ δ πδὰ 
Ὀθθι αὐ] ἰδοα ἰο 6018016 οἰἶογθ ἐπ ἰμοῖν δυδον- 
ἰηᾷ8. Βυὶ ῶὸ γοΐδσγϑηοο ἰθ ηδὰο ἐοὸ {πἰ5 πη{}} 189 
δἰχ τοῦδ. πο ἰσὰϑ δοσνον ῬΤΟΌΘΌΪΝ ἰδ, ἴδ δὲ 
60 Αροϑίϊο ἰδ βοσὸ οπάοδυογίηρ (0 μἾδοθ ἴῃ 8 
οἰοδσος Ἰ᾿ὲρὰξ ἐδο ταδί ὑβοαρὰι πεῖσον μῸ Βοά 
Ὀτοῦρδ ουἱ ἰδ ν. 4 νεῖ ι ἰο ἷ8 ὀχ ρϑυῦίθῃσθ 
οἵ ἀϊνί πο οοῃδοϊαἰίοη, δδὰ πιΐοῖ 9 δὰ ὀσργοβδβοᾶ 
μι ἐδϊο ὑνγὸ ῬΒΣΩΦΦΒ, ιοἦο ὦ φοπι ον, δὰ ῳφλογθ» 
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φοίλ' ἐερα. «τὰ δοτε οτίοα ὃν ΘΟοα, δὰ ἰμαὲ ἐδ πὸ τδϑ 
ΒδίΏΓΆ}Υ Ἰοὰ Ὀδοῖ ἰο (πο ἐμδηϊκακί γί πὸ δὰ οἵ- 
Ἰογοᾶ ἴῃ (0 ἐπχὰ τογϑὸ. Ηο ἀοδοσῖ 68 {9 ἀθβτθθ 
οὗ οοῃϑοϊδίΐοΒ 88 δοζαηπιθηϑυγαίο ἩΣ(Ν ἰμ9 ἀϊθίγο88. 
00 αἰδίγοβα ἰ(86}7 δὸ ῬΓοσδϑὰβ Σβόσθ ρδυίϊ συ δὶ 
ἐο οἰιαγδοίουΐσο δ)δ 1Ὺλὲ διιγεγίηρο οΓἡ ΟλγωίςΓ. Ταμῖθ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΌ ΙΩΔΥῪ το080 δυδοτίῃρβ ομἀπτοὰ οἱἐ μὸν 
ἔογυ ΟἸ δι 8 δα κο, οὐ. ὈΥ ΟἸσὶοὶ, ΗἰμοθοὶΥ, ΟΣ ὉΥ 
Ομνὶδί ἴα Ηΐβ πιο θοσθ. ΤἘπὸ πογάβ {ἰβϑσηδοῖγοδ 
ὙΠ} Βαγ]γ θθδσ (80 ὅτϑιὲ οὗ {)086 ἱπίεγργοίδιϊοῃθ : 
ἐμο ἰά66 οΘοηνογθα ἰπ ἰδλὸ ἐμ τὰ 16 ποὶ Υ0Ὲγ} οἰ ΘΑ ΥΪΥ 
οομϑὶδίθηί πὶ ἐμ ὸ ἀοοίχίπο οὗ ἔδο Νοὸν Τοδία- 
Ἰηθηΐ; δὰ ἮΘ 1047 χοραγὰ ἰῃ0 Βοσοιὰ 88 6886}- 
ἐἰ41}}γ οογγοοί, Ὅποβο βυδογίηρε οὗ Ομνὶδὶ ν ΐθΒ 
ΔΙῸ Βιιδυοὰ ὉΥ Ηἰΐβ βοσυδηίβ, δῃὰ ἱπ ζιϊο ὑπὸ 
ΤΩΔῪ δ γο ζ΄ πδδΐρ τὶν Ηΐὰ (ῬΒΪ]. 121. 10 : Οοὶ. 
ἱ, 24, οίε,; Μαίίῃ. χχ. 22: ΗθὉ. χἰϊὶ, 18; 1 Ῥοί. 
ἦν. 18), 879 ϑ ἢ} 8 ὑμ6 θη πτο Ἡ8Ὶ19 δἰγαρ αἰ ης 
ας ἐλ τογὶὰ δηὰ ἰ(5 συΐογα, δπὰ δυοῖν 88 δΔΓΘ 
ἰπβὶοίοα ὁπ ἔμθπι οὶ (86 οδ89 οὗἩ ἁ θοὰ ({ογ τἱραύ- 
Θουϑηθ8δ᾽ βάϊο). ““  ΒΟΘΥΟΣ δ Ὁ 5 δυοῖν ἐπ] ἢ σ8 
ὁπάυγοῦ ἰδ 9 Βδθ Κἰπα οὗὨ ο6Υ7}5 τί (ἢ (089 τ ἰδὲ 
Ογϊδὲ υπάονυεοιι᾽ αρυμον . πιο ἰάοθδ οὗ ἐδ θ89 
δυβετίησε οἷ, Ολνίδὲ 16 ζυυίθον οχ δηθὰ ὮΥῚ Νὲὸ- 
δηάοῦ: ““ ὁ τηυδὶ οΘομοσάο ἐμπδὲ 41} ἰμοδ0 βυον- 
ἧπρ8 πίοι (9 ᾿θοϊΐοτοΣ ϑηάγοθ ἰπ ἐμοὸ πρίὶνὶς 
οὔ σείει, οὖ ναίθνοσς πδίυγο ἐμ 0 0 ΤΩΔῪ ὍΘ, ΤηΔΥ͂ 
Υ̓ΘΓΥ ὈΓΟΡΘΙΙ͂Υ Ὀ6 Ἰοοϊκοα ὕροη 88 8 μδαγὶ οὗ μἷβ 
Το] ον οὗὁἨ ΘΟ σίδι,"-- τῖἂῊἮ (680 δι ϑεγάισο (89 
ςεοπδοίαίίοη ἰλγοισὰ Ολτίδί ἴθ βαϊὰ ἰθ ΘΟΥΡοϑροπά. 
ΤΉΟΘΘ ὙΠῸ ΘΟ ἱπίο ἐδὸ [6] ΟὙδΐ οὗ Ομ γὶδι᾽ 5 
Βυβονίρθ ΜἩΠΠιΟ ἀχροντίοβδοο Ηΐβ νινραίδυ, δηά 
ἑβγουρὰ ὑμὲ8 8 ἀοκχτθ6 οὗ οΘοπεοϊδίίοη Ῥγοροσίϊοποα 
ἰο (μοῖρ βυδοντίηχα. δυο δὲ βυθον τοὐἱλ ΟἸνδὶ 
(οι. υἱϊὶ. 17), ψν ἢ} γϑοοῖτο ἀϊνίπϑ οοπδοϊδιΐοι 
ἑλγουσὰ ΟἸγῖδε. οὶ δσὸ βδαὶὰ ἰο ουογῆον (περισ- 
σεύει), ἴο ὉΘ δἸ'ΤΑΥΒ τοδὶ ἰσϑὰ ἴῃ δραπάδποο. ΤΆΑΪβ, 
ΒΟ ΕΥ͂ΟΡ, ἀο68 ποῖ ἔτ ΪΥ ἐδπιδὺ (δ 9 πιοδϑαγο οὗ [8 6860 
ΒΌογίἢ κα ῬΡΔ8 στοδίον ἔμ δη ὑμδὲ πο ΟἸτὶβί θη- 
ἀυγοά (Δρδϊορβουδ ἰοὸ ἐδθ “ τον δ᾽" Ἰλ6Ὲ- 
ἐἰοποᾶ ἴπ Φοδη ζῖν. 12). Τὸ ἀορίἷι δπὰ ἀθ᾽ϊσδοῦ 
οὗ ἐμὸ Αροφι]6᾽ 8 γἱοίυ δ.ὸ δἀυείτδὶγ οχἰ θὰ ἰὼ 
δὶ τηϑηοη οὗ ἀἰγίπο σοβεοϊδιΐοῃβ, δί {86 βϑῖῶθ 
ἐἶπιο διὰ σε δὴ ϑαυδὶ ἀορβτοθ οὗὨἨ Ῥγογηΐῃθῃοθ. 
Οομρ. Βοημροὶ : [“ Τὸ πογὰβ δπὰ ὑμποῖὶνρ ὀγὰοσ 8.9 
ΒΥΓΘΘΟΥ ἱπίθρομδηροα: παϑήματα' παράκλησις, καΐ- 
ἑοχίημβ ; οοῃϑοϊδεϊοη----ἰ 9 ΌΓΙΠΟΥ Δ’ΡΘ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ : 
ἐμ Ἰαὐίον 8 Ὀπὲ οπ6, δῃηὰ γοὶ ὁσοϑϑὰθ ὑπ ΤΌΣΟΥ. 
1 (Πὲδ γΟ ΣῪ Εγρίδϑι16, 88 δοιιραγϑὰ υλδ ἐμὸ ζοΥΤΊΘΥ, 
8 βμοὰ ζοσι ἃ ἔδν κτϑαῦὺοσ διιουῃΐ οὔ ΘΟ} 80] δ 1 0ἢ 
ἴον ἰῃ 9 Οογίπἰ ῖδηδ, διὰ οὐ δου θ6 δ τ᾿ 016 ἱΏΟΥ 
ΤΩΔῺ 88 ΠΊΟΓΟ ῬΟΓΓΘΟΙΣΥ σοπονϑά, δπὰ ἱπογοθδϑοὰ 
ΤΩΟΥΘ 8 Πα ΤηΟ7Ὸ ᾽]. 

γεε. θα. Βαϊτυοῖδοσ νγὸ τὸ αἰ οιϑᾶ, 1018 
ἴοσ γοὺσ οοσηΐίοσι δὴ  βαϊνδιίέου, ΟΣ τυ βόῖδοσ 
τσο δῖο οοιιεϊοσιοᾶ ἐξ ἰα ἔοσ γοῦσ οοπιίοτί "-- 
ΤῊΘ ΑΡοβίθ πον Ργοοθϑὰδίο ΒΡΡῚΥ δὶ 9 "δὰ }υδὶ 
βαὶϊὰ ἰο ἰοθο τ βοῖὰ 6 νὰ δά ἀγοδείβα. Ἦΐδ δ 11ο- 
ἰἰο8 δὰ πἷβ οοῃβοϊδεέϊοῃι δ πνουὰ Ὀ6 ΔΙ Κ ρτοάθο- 
{το οἵ σοοά ἰῃ ὑποὶν 64}. 1 (9 ἐγγο ἰπήονθηια] 
ΟΥ τΐθοῦ Ῥτοροδίἐοη8 οὗ ἰδ οἰχίδ γϑγϑθ, 6 Ὑ Ὁ 
οὗ (λ9 ρῥτγϑοθάϊηρ ϑοῃίθῃοο τηυδὲ Ὀ9 ΒΌΡΡ] 64, ΟΥ 
ὈΣΙΘΗ͂Υ : ““ἐλίε τοαΔ,᾽" εἰς. Ὕπέρ ἈΔ5 ὮΘΓΟ [Ὧ6 ΒΘῺ86 
οὖ: ,ογ δε αἀυαηπίασο, ζογ ἐλο υἱόν δέ, ἐπ δολα! οὐ, οΥ 
ΒΩΥ͂ 0Π0-- Ὁ ΒΊΟΝ ἰα οὔφοῖιδὶ ἢ τ86 ομ ἀυτίπς 
οὔϊδο δδιῶθ βυδοσί η κ νυ Βίο τὸ 8Δ]5ο βυδοι 
(τον. ὁ ὁ.).----ἰτγοδρϑοίγο οὔ ὑμὸ αἱ ογϑηὐ τϑδα 
οὔ ἐμΐ8 Ῥαϑβαρθ, γὙ ΒΥ δ΄ 0506 ΠπιϑηἸο0ὴ 88 δοι(]οὰ 
Ῥοϊπίδ: 1. 78 τῆς ἐνεργουμένης (τολίοἢ αγὸ ἐβδείμαϊ) 
δ ἰο ὈΘ δοπαῤσυθά, 828 'π ΘΥΘΣῪ οἶδ 6 Ῥατὺ οἵ ΡῈ} 8 
ΣΙ ΏκΚΒ, 88 δὰ δοιλνο βπὰ ποὶ δ ῬΡϑδδβίγο ρασίϊοὶ- 

ὈΪοὸ (ϑορ. Β μι. Υἱῖ. δ; 68]. ν. θ; ἘρΒ. ἢϊ. 20; 
(ο]..1.29; 1 Τ1ι688. 11. 18; 2 Τμοθ8. 11, 7). 2, Τὶ 
εἰδότες (ἀποιυσίκ9) τοίογβ ὁ ἐμὸ κηον θά ξο τ λϊοὰ 
Ῥαυϊ, ποὶ ἐμ Οοτιπίμίαπβ, ροσβοαδαὰ. 8. Τμαδὶ τῶν 
αὑτῶν (ἰλ4 86:46) ἀοθ8 ποί ἐπι ρ}γ (διδι ὑπ οὲν δα εγϊη 
ἌΘΟΓΡΘ ᾿ἰξογ ἢ [80 Βῶπιο, 88 1 ἢ6 ὙΘΓΘ ὶ 
ΤΑΘΤΟΙΥ͂ οὗ ἰμ οἷν Βυτραίδυ; (ὉΣ καὶ ἡμεῖς (τε αἰδὸ 
νου ὰ 0 ἀἰτοοὶν ορροβοά ἰο δϑισἢ; δ ἱπίουργειδ. 
ἰΐου, διὰ ἐν ὑπομονῇ (ἐπ. ἐλ6 ἐπάγη) πουϊὰ Βατὰγ 
βθϑῖῃ Δρργοργίδίο ἰο ἱζ. Τμὸ ψογὰβ ἐπι ρὶγ δἰ ΡΥ 
ὑμδὺ ἐμ ὲν δυυ οσίρΒ ὙΟΣΟ οὗ 8 Κἰπα βἰταΐϊδν ἰο {ἠέ 
“0 ἐτίηρε 97 Ολγίε (τ. δ). 1 τὸ σοσοῖνο (δ ΒιΣο ΟἿ 
αἰἰοείθα γοδϊηρ νι ὶσ ϑοδτηδηη δπὰ Τἰβομβοηάοχί 
δυὸ ργοΐίογγοα, δῃὰ ϑδϑρϑοΐδ]γ 17 '1θ ΘΟὨδίσΌΘ τῆς 
ἐνεργουμένης ἩΪΙΝ ἃ ῬΡαδοὶνο εἰχπὶ δοοίἑοι, (Π6 ρασί- 
οἱρὶ4) δοῃίθποθ ἯΠ}1} ρσοϑοῆύ )8 πῖϊ ἢ ἐπ οχρίδῃο. 
ἸΟΥΥ ἀοδηϊίέοη οὗ ὑμ6 ΣοΐΏ ΟΣ ἐδσπὶ οὗἩὨ 8}. ῬΥΘΥΪΟῸΒ 
Ῥτεοροφίίἑοι Ἡδὶο ἢ 8 80 υοἢ ποοά θά, δὰ πὶ κου 
ΒΟ ἐδ ῬΣοροδίἐἱο ΒΟΘσΩ8 ΣαίΠῸΣ δίσγβηρο δπὰ 
ἰπάἀούογταϊπδίθ ττ γτοδρθοὶ ἰο ἐπθ Ρασί οὗ ν. 4 ἰο 
16 ἐϊ δ ουϊά 6 ΔΡΡΙ θὰ. ἴῃ ἰδ ΐθ ὁ886 δἷδὸ εἰδότες 
ἷθ σΘοπῃθοίθα ΥΟΡΥ͂ ΔΡΡΣΟΡΣΊΔΙΟΙΥ, δὰ τἰιμουΐ δὴ 
δη8ο0]υΐδοι τῖι ἐπ παρακαλούμεϑα οὗ ν. 4 οι 
8 0 Ὀ6 δΌΡΡΙἰοά Ὀοΐοτο εἰδότες ἢεγὸ; διὰ ἤπ8]}γ, 
{86 Βούϑγδῖὶ το ἸΏ Ὁ ΣΒ οὗ ἐδὸ δοῃίθῃ 6 ΔΡῬΘΔΓ ἴο Ρ08- 
δ0888 ποτ ροσίοοί ΘΟ ΚΡΟΪΥ, ἰδ δδι 6 885. ἤγδὶ 
δΔΟαΌΪΓΟΒ ἃ Τ00Ὑ6 οχίθηδὶγο ἀοβπιῖοπ ΌὈΥ ΤΩ 6Ὰ88 οἵ 
τῆς ἐνεργουμένης, οίο.. δὰ ἐδὸ Βοοοπὰ ὍΨΥ Τη6888 οὗ 
εἰδότες, εἰδ. Τμθδοὸ δἀναπίαδκοδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δσὸ ἴ0 
8019 οχίθας ΟὨΪΥ͂ ΒΡραγϑῃίΐ ; βἷποο (86 δομηθοίδοι 
οὗ εἰδότες ψὶϊὰ παρακαλουμεϑα οδπποί Ὅθ Ἰορῖ Δ} 
δαδιλβοὰ (βἷποο ἱΐ οου]ὰ Ὀθ 70] Ονγοὰ ΟΣΪῪ ὉΥ ὅτι). 
θὰ ἐδ6 οὐδὸν βαῃὰᾶ, ἐἐβ σοοῃπϑοίΐου τε καὶ ἡ ἐλπίς 
ἡμῶν βεβαία ου]ὰ ὍῸ πτατμτδιϊσα}}] πϑίυγαὶ 
[5 αι: Μογ67) δηὰ Ἰοχίοδ]ν οοττοοῖ. ἘῸγ (868 
λπίς τούθσβ Βοσὸ ποὶ ἰο 118 υἰ(ἱπιδίο οὈ͵οσὶ, ἑ. ἐ., 
{86 οέεγπιαΐ σίοτψ, Ὀπΐ ἐο {86 ΠΟΥ ἱτητη ἀϊδὶο 60}- 
δοϊδιίίου βίοι ἢ6 δηἰϊοϊραιε, τ βοὴ ὑδΒ6γ δμου]ὰ 
θα ΠΡΟΣ (89 Βδῖιο Κὶ πα οὗ βυϊδονγί ρα ΠῚ} 8088 
ἢθ τὰϑ οι υτίης, δὰ πο ἢ6 88 δϑϑιγοὰ {πΠῈ 7 
νου ὁπάσυσο ὙΠΠῈ ὑπομονῇ, ἑ. 6., τὶ τ οἰοαά αδί- 
Ὧ08Β Βα ῬΘΙΒΘΥΘΓΔΙΟΘ (ΟΡ. Βόοπι. Υ. δ).-- Ϊ 
δοσορίἑης [6 τοδάϊπρ ὙΠΟ ΒοηροΙ, ατίοβθδς 
δὰ Μογοῦ δαγνο ἀοΐοπἀοὰ, δηὰ τὶς ᾽8 δυδιδἰποὰ 
ὈΥ Θα ΔΙ δίσοηκς ἀοσυσηθηίαυΥ δηὰ τηογα ῬὉΓῸ- 
ὈΔΌΪΘ ἰα ΘΔ] οὐἱάθησο, γὸ βου ἃ ἤανο ἷἰπ τῆς 
ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, ἃ ΤοξυΡ- 
ἰἴοπ οὗ {86 Βα] οὶ οΥ (:ὸ ἀοδίχῃ οὗ δὶβ 81 1ο1]0Π8 
ἷῃ ν. 4 (εἰς τὸ δύνασϑ., εἰδ., ἐ. 6.}, "4 ἐδδί γ76 ΠΙΑΥ͂ 
86 ἱπείσυμιοηίδὶ ἐπ Ῥτοϊοοίϊη γοΟῸ σοπδβοϊδίϊοῃ 
δηὰ ρεϊγναίίοη." Τ6 ΤΟοΡ 66 Βοτα που] ὑἐπ6Γ- 
ἴοτο 9 ἰο 80 ΑΡΟΒβι]0᾽ Β ἐμβιστιπιθ δ εν ἴδ (818 
γοβρϑοί, βῃὰ ἰο πἷὶβ αυδ) δοδίϊοπ ἐμοσοῖον ὉΥ͂ δὰ 
θχροσγίοποο οὗ κυδογίησ. ΟΟΓΙΔΙΪΥ δαοῖ δ Υἱὸν 
88 ΤΏΟΓΟ ἱπ 18 ΤΑΥΟΣ νὰ ἐμδὲ τοι ππδἰπἰδἰ 8 
(μαὶ Ῥ8}}}5 δϑϊοίΐομβ οσο θη ἤσὶδὶ ΟΕΪΥ ἴο (86 
ἄοστοο ἰπ το ἐπ οΥ̓͂ ργομιοίεα {ἐμ οδυ 89 οἵὗὨ ἐδεὲ 
αο8ρ61] οἱ Ὑ8ίοι ἰποὶς πτβο]6 οομβοϊδίζοη δδοὰ 
βαϊναίίουη ἀοροπάϑὰ. Τ6 συθδηΐῃᾳ τοϊχἢς Ροδ- 
β'ὉΪγ θ6 ἐμαὶ (μ9 Αροβι]θ 8 δϑι οἰξομβ ὑγοσὸ οἵ 
δἀνδπίδρο ἰο ὑπμ6 σον 885, ου (1.6 στουπὰ ἐπδὲ 
{860 Ἰηϑἀο 8 ῥγοβίβ)6 υδ9 οὗ ἔοι, ἱπΑ ΒΟ ἢ 88 
{Π60Υ ταἰσοΐ Ὀ0 ὁποουταροά δορὰ δβἰγοιρίμοποὰ, ὮΥ͂ 
18 ΘΧ δ ]9 οὗ ἔαὶ ἢ δηὰ αἰοαάἀβδίμοββ, ἰ0 Ῥ6186- 
ψοτο ᾿ἶκοὸ ὐτα απο ὅπα] βαϊνταϊΐοθ. Οὐ, τι 8ι}}} 
νϑδίου δἰ τὰ ρ οἱ, γγ6 ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰΠδὶ {πὸ ΟΟΥΙΠ- 
ἐΐδη5 νου]ὰ Ὀθ Βυδίδὶ ποα πον ἐπ οῖτ Δ] οἰ 084, 
ἴον [80 ΘΟΕΡ61᾽ 8 βαῖκθ, ὈῪ βοοΐῃρ ἱμαὶ ἐμ οῖν βρὶτὶ- 
8] ζαί μον δὰ οπάυτοα βἰ την αϑοϊϊ ὁπ; δηὰ 
μθηδ6 ὉΥ Βοοΐηρ ἐπδὺ {680 ὙΟΥΘ δΒῸ ΖΓ ἔγοτῃ ἰηα]- 
οοἰΐης ἰδοὺ ἀοἀ τῶϑ αἱδρ᾽δβοὰ σψῖτ {πθτ, {ΜΕΥ 
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χσαῖμονῦ ἱπρὶϊοὰ ὑμαὺ ἐμ ον γῸΓ9 ἐγαϊγ ἰμ9 ογ 8 
βεσυδηίβ, δια Ὀοϊοηκοὰ ἴἰοὸ Ηἰπι νοῦ ἰδ 6 ψονὶὰ 
μβεϊοά. ΤῺΪΒ ἰαδὶ, γγὸ Ὀσϊέονο, ψ1}} Ὅ6 ἴουμά ἱδ6 
ταοϑὲ οογγοοὺ ἰηἰοχρτγοίδιίοη οὗὁἨ ἰμὶθ Ῥδβϑβδζο. 
Τῇδὶ πο ἢ τγᾶ8 80 οἴοοϊι δὶ ἔθ Σ᾽ {πο σοι ϑο] δι 0 
785 ΘΑ] 0Δ]}}Υ οἴδεσίι 8] ΤΣ [οὶ βαϊ νδϊΐοῃ, ᾿μδϑηιο ἢ 
85. ἰι δἰγοπριοποὰ ὑμοπὶ ἴοὸΣ ὑπαὶ θη ΓΔΠΟΘ ἰὸ 

,. ΠΙΘ (06 ῥγοπιῖϑο οὗ βαϊναϊΐοῃ ττχδλ} δηποχοιὶ 
(Μδια. σχχῖν. 18; οδοαρ. 948. ἱ. 12). [πὰ {δθ 
Βοοοῃα τθ 9} ΟΥ̓ ἰμ6 βοηΐθηοο καὶ σωτηρίας ἀ068 
ποῦ ΡΓΟΌΘΔΌΙΥ Ὀοϊοπς ἰο ὑμδο οΥἶκίμα)] ἰοχί. 0γ0 
ἐϊ σοπυΐμο ψγὸ βου ἃ 6 ἐΘΥΘΌΥ ἱπέογπιοα ἐμαὶ 
1819 δα] νυ διήθϊ οῺ 4130 νγὰ8, οὴ 6 ΑΡοβι]ο ψτοίθ, 
ψογκίης ἴῃ ἴλ6 Θμἀυγβηοο οὗ δυϊδοτί ἢ 55, Ὀθοδ80 
ἀπο ΒΟρΡο οὗ βαϊ γταϊϊοι ζαύϑ ὑμότα ῬΡΟΟΓ ἰ0 Ρ0Γ80- 
γοτο πον βοτὰ. Θ ΤΩΔΥ͂ Θχρ δίῃ ἐϊὶα ἔοσυ γοὺσ 
οοτηίοτῖ----Οἰ ΠΥ ὉΥ͂ 8 Ττοΐθγθησθ ἰὼ ΥοΣ. 4, ἀπά 
τλκίης ἰἰ Δ᾽1.ἀ6 το 86 Θοηδο] ες ἱπῆμποποο οὗὨ δ 6 
Αροϑι]β, οὐ ὈΥ͂ χκἰ νὶπρ ἰἰ 8 ηϑϑδηΐῃς |ἰκὸ ἰμδὲ οὗ [9 
βγϑὶ το 9 Ὁ οὗ ὑμ6 βοπίθῃοσο, υἱΖ., ἐμδὶ ὑπ Οοτῖη- 
τ ΐϊδη5 076 βιυυϑίΔ᾽' ηθ94 Δη δησουγαχοά, ἰῃ {π6 τα δὲ 
οὗ ἐμοὶν βυβδονίη ζθ, ὈΥ βοοίΐης ὅἄοτν ἐμ Αροβί]ο 
ῬΔ5 Οουχίοτίο ἃ ποῦ δ᾽ πιῖϊϊὰῦ δ ογ ἢ μ8.---ἰπ 
(Ὠ6 ϑϑοηΐδῃοο: Αῃὰ οὖζ ΒοΟρθ οὗ γοῦ ἰδα 
εἰοτάίΐξαβι, ἰμ6 νόογβ, οὐ ψοιε Ὀοϊοης ποὶ ὁχοὶυ- 
βἴσοὶγ οἰ λον ἰο 80 8Β}0)6ο᾽ οὐ (0 ἰμ9 ργϑάϊοδίο, 
αι ἰο ὈΟ1 οἵ ἰμ6πι. ἴῃ τον. 7 86 πον ραχίδιζοσα 
τηϑὲ ἱπιΡῚΥ ποί ΠΡΟ ΪΥ 8 ΘΥΙΙΡΘΙΒΥ ΥΓ1{]}, Ὀὰὺ δὰ 
δεὶι 1 ρανιϊοϊ ραϊΐοα ἴα, ἰ89 ουἱϊναγα (οὈ)θοίν 6) 
βυδοτίη 8. [Ιἰ τοίδίθβ Βου ΘΓ ποῖ ἰο ΟὨγὶδὺ (48 
ἴῃ ῬὨΠΠ. 111. 10) ΟΡ ἴο ὈδΙ οΥ̓ΘΣΒ ἴῃ χοηογαὶ, Ὀυΐ 
8δ4 ἰδο Θομαθοῦο ΘΒΟΥΞΒ, ἰο ὑπ 9 ΑΡοϑβιΐθ ἀπ 86] Ὁ, 
ΤΏΘΥ ὙὙ6Γγ6 ἢ18 σΟΙΔΡΘΏΪΟΏΒ, ποὶ ΟὨΪΥ ἷἱπ βυδοτίηρ, 
Ὀὰυΐ ἱπ σοπϑοϊαιΐοθ. Νβανυπη: “1 ἰδ Αροβὶ]ο 
18 δόγο δρϑακίης οἵ νυ δὶ 18 θββθῃίΐαὶ ἰοὸ Οτὶβι δ 
ξεϊϊ ονβαῖρ, 6 οου]ὰ ΒΑΡΑΪΥ πάτο ρῥγοβυμηθά, ἐδώ. 

“δα ζγοδὶ ὈΟΑΥ οὗ ἰδ οοηκχγομαίίοι γγογ6 πᾳ ἰμ6 
δχογοΐβο οὗ ; Ὀὰὶ Βθ ταυδὺ ἤᾶγθ Βροκθη οὗ τ ῆδὶ 
οὐυγχδὶί ἰο 6, δπὰ οἵ σῃλί Βο νουϊὰ ἔλϊῃ ΠΟΡῸ νγ88, 
ἐμ ἔδοί, σαίβον ὑπδὴ οὔ νψθδὶ μὸ πο ἰ0ὸ ὉΘθ ἃ 
ΤΟΔ]1γ.᾽» 

Ἧ7εββ. 8-11. αγιίσμῖαγ ρογὶζ ἰῤλτουσὰ υωλῖολ 
δε λα ρμαεδεα.---Τὸ Αροβίϊθ δὰ βροϊζοβ ἴῃ 
[80 ΡΥΘΥΪΟΒ γΘΥΒ68 οὗ Ϊ5 {Σ14}]85 δῃη ἃ 60Πη80]8 - 
ἰἰοῃβ ΟἿ θὰ ζθμογαὶ ἰογηϑ; ὮΘ ΠΟΙ͂ Ῥτγο- 
οοοᾶδ ἰο μκἰνο ἐπθῖι Βοπλθ ἀθί8 118 (γὰρ) πὶ! τοῖου- 
ἐῃσθ ἴο δὶ8 χτηοϑί γϑοθῃῦ ὀχρογίθῃοθ. [ϑ'ΤΑΝΊΕΥ: 
“189 τηοπηοπὶ Β6 Ὀθρχίη8 ἴἰο δά άγοβϑβ ἴμο Οοτγίη- 
ἐδ 5 (ἀϊγοοί]γ), ἔσο ἔϑοϊρ8 ἀτῖβο πῃ Ηἷ8 τϊηά, 
Βηἃ ΟΥ098 ΘΔ0ἢ} ΟἾΒΟΙ ἰῃ δἰ πχοϑί Θᾳ}8] Ῥγορογίϊ 8. 
ΤῊο ἤἥτγβι 18 8ὴ ΟΥ̓ΟΥ ΒΟ απ Β0η56 οὗ γχταϊ τυ 46 

ἴον ἷδ ἀθ] ἰσόσθησο ἔσοτα δἷ8 αἰβίγοϑθθα: δηὰ ἐδ 
βοσοπᾶ ἴδ ὑδ9 Κθϑὴ 86η890 τ οι Ὀγοδί 68 ἐμ του ρα 
-θοι ἢ π6 Ἐρίβι1]95, Ὀπὺ ΘϑρθοΐΙ ἱβσουρσὰ ὑδ6 
Βοσοῃά, οὗ δὶ8 υπΐίγ οὗὮἨ ποαῦὶ δηά δου] νι ὶ τ ΗΪ8 
Οοχὶπιδίδα σοηγοτίθ. Τμΐἷδ ἰάθη ἐγ οΥ̓͂ ἔθ ] πρ 
Ὀοῖνγοοῃ [ἢ9 ΑΡοΞβ11]0 δπὰ ἰδθῦι, τηυδὺ Ὀ6 ὈΟτπΘ ἴῃ 
ταϊπὰ ᾿Βγουρῆου!. [ὑ δοοοιῃίβ [ὉΓ 8 Ἰδγζο ρογίϊοη 
οὗἩ (μὸ ρῥϑου νι ιῖοθ οΥ̓ (86 Αροϑβϑίῖθ᾽ Β βίυ]θ:; (89 

 ἀου!]θ 86} νον ογοδίθϑθ 88 1ὑ "66 8 ἀοθ]θ 
- σΌΣτοηίϊ οὗἉ ἔδοϊϊηρ δπὰ ἐδβουκεῖ, ΠΟῪ ἰδκὶπρς (ἢ 6 
ογα οὗἨ ραδϑβίομδίθ βυτραίγ, ΠΟΥ͂ οὗ δηχίοίυ, 
ὯΟΥ οὗ σλαίΐοη Δηα ρτυάδησο; (δ9 ρ΄ ΓᾺ] πα Ὁ 
φψε ΐοἢ 6 ΘΙ ΡΙΟΥ 5 ἴῃ {8 Εἰρ᾽ 5.16 ΟΥ̓Θἢ ΠΟ ΓΘ ὕγϑ- 
θη Υ ὑμδη Θ] 90 ὮΘΓΘ [ὉΓ Ηἰτη 56], 88 1 ̓ ποϊυάίπς 
Βῖϑ Γοϑάθγβ δ'80.᾽]1 Εοσ σγὸ υνουἹ]Ἱᾶ ποῖ μβανθ 
οὕ ἱξποταῃῖ: οορ. οἢ 1 Ἃογ. χ. 1; 885 ἰπ 11. 
8.655. 1.1, ὑπέρ ἢὮ85 Β6ΓΘ [19 56η89 οὖ : ΘΟΠΟΟΙ Εἰ ζ, 

οὐ ψ ῇἶ τοϑροοὶ ἰο. ΤῈ6 πιοτὸ διιοηὶ περί γγῖ8 8ιὉ- 
δι:(υἱοὰ 838 ἃ σΟΥΓΘΟΙΪ ΟΣ. δ 8 ΘΘΡΪΥ ροτίοα δηὰ ἰθ 
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ἔουπα ὀνϑὴ ἷπ Α. Ο. ἢ. [8᾽πδῖ1.} οἱ δὶ. Τὸ μδὺ- 
εἰσαϊαν δῇῶιοιϊίοη τίσι 1.6 ΑΡοβί]θ μαδὰ ἰῃ υἱϑυν, 
δ ποῖ ὨΟΥ͂ Ὀ6 ἀοίοΥπ6Ὰ. 6 σοῃίοχῖὶ (ΥὙογ. 47.) 
ἰ8 ἀεοϊάοαὶν ἀρζαϊηδὶ ΔΏΥ τοίθγθῃοϑ οὗ ὑβ68θ οσὰ 8 
ἴ0 ΒΟΙΏΘ ΒΘΥΘΓΘ δίοίκμθδϑ (Βυύοϊογί, Βιὸρίηρ, [Α]- 
ἴογτά, ϑίαῃ]6707)]. 780 τὰ] τρὶϑοα ὈῪ θοιηθ- 
ὑγίυ8 δἱ Ερίθϑιθ ργοἀυοοαὰ πο ἱπιιαϑάΐϊδιθ ἀλη ρον 
ἴο δἷθ ρῬοσϑοι, ἱπαϑιθο ἢ 85 ἢ6 νὰ ροσβυδαϑαὰ ὮὉΥ͂ 
[8 ἔτ πα8 ποῖ 0 Ἀρρϑδὺ πῃ ριυθ])ο (Αοἱβ χὶχ. 80). 
Ὗ 6 διὸ ἰῃέοσιηθὰ οὗ πὸ βοσίουβ ἀἰδίασ θβπμοθδ ὈϑίοσΘ 
ΟΥ δϊοσ ἰμδὺ ουθῆΐί. Τὸ ζ6ΠΘΓΔΙ Οχργϑββίοῃ, 1 
Δεΐα (1 ον. χνὶ. 19), βϑθῖιβ ἰ0 ἔβδτουν ἃ γϑίθγθῃοθ 
ἴο δβοιηθ ἱποϊάδπὶ ἐπ Βηοῖο. ρῥΐδοθ. Τὴ στποϑὺ 
ῬΓΟΌΔΌ]6 ϑυσροϑιΐοι ἰϑ ὑμδὲ ἢ9 γγ͵ὲ8 δ] υὐΐης ἰο ἐπ9 
οὔοντίβ οὗἉὨ Ἀ18 ἸὭΔΕΥ Θαυθυβδαυὶοδ ἰοὸ ἰὰγ ταῖν ἴὉῸΓΣ 
δ ἃ ὀΏϑηπαγο τα (1 Οογ. χυὶ. 9). Τὸ ἀοία 118 Βαὰ 
ῬτνΟΌΔΌΪΥ ὈΘΘἢ πιϑὰθ Κπόνῃ (0 [π6 ΟΟΥΙ  ἷδπ 8 Ὁ 
οτδὶ δοοουπίθ ((πγουκὰ Τἰϊ8). Το μοἱπὶ οα πο 
δ6 ὮθγΘ ᾿ηβὶβϑίβ, δηα ἡ ]οὮ δθ Ῥγοδομίβ ἴῃ βίσοης 
(στη, ἐδ ὑμ9 σγοδίμϑϑβ οὗ 18 δῇ] οίΐοη, Το 68- 
Β0η114] ἰάθα 18 οοπίδιμοὰ 'ἱπ 86 ρῆγαβο, τ 
7016 Ὠτιθϑδοᾶ οὔϊ οὗ σωοδδῦτο ὑὈθγοιῃᾶ 
αἰσθηκίῃ. Τῇ πογὰ βαρεῖσϑαι' ἱποϊαάθ8 πὶ ὶα 
ἰ1ι8 ταϑδαΐὶπςς ἰδ6 ἔδο! προ οὗ Ορργοδβίοη δηὰ ἀἰβίγοϑβ 
Ῥτγοὰἀυσοα ΌΥ ΔΗΥ Κιὶπὰ οὗ ΔΒ] οἴἦο πὰ ροσβθοι- 
ἐἴἰομ (οοαρ. σδδρ. χὶ. 26). Ἐπ βρϑοϊδοδίΐοιβ 
δοπίαϊμοα ἴῃ (16 ΘΧΡΥΘϑϑί 8, ουΐ οὗ ΤΙη6Ά50Γγ0, δπὰ 
Ὀογομ βισοηκίῃ, ΤΠΔῪ οἰΐμο ν᾽ 6 οΘοὐγαϊπαίθα 80 (παὶ 
{86 Βγβί οὗ ὑβϑῖα 818}} ργοβϑοπὺ ὑμὸ οὈ)θοίἑνο β᾽ 9 
οὗ ἴμθ δὐαίγ, ἐ. 6., (6 οὀσχοθϑαϊησὶν στοαὶ Ἰοδά 
νοι τ οἰβ ὁ56 ἀοννῃ ουὐ οὗ 811 πιϑαϑυγο; δηὰ 
86 Ἰαίίοσ. {86 δι ᾽θοίλνο δ: 49, ἡ. 6., μὲ. ἩΒΙΘἢ 
ΒΌΓΡΔ5598 8]} ἰδ ρον οὗ ΘπἀυΓΔΏ66: ΟΥ ἰμ6 ἄγϑί 
Οὗ 18680 ΤΔΥῪ Ὧ6 ἰΔΚΘἢ 886 8 ΙΩ070 Ῥακίϊσιΐϊαν ἀοῆ- 
ηἰθμίοι οἰ οὗ ὑπὲρ δύναμεν, ἃΒ 18 ἱπιϊπιλῦϑα ὈΥ 
{16 ρΡοϑβίιϊοπ οὗἨ (9 Ῥῴγδαδθ Ὀθίουθ ἐβαρήϑημεν 1ῃ 
ΒΟ0Π16 ΟΟΡί68 (δοοοταϊης ἰο 1δοΒτμ πη 5 τοραϊηρ, 
βαβίαϊποὰ Ὀγ Α. Β. Ο. [8δίπαι] οἱ 41].}, οὗ οὗ ἐβαρ- 
ήϑημεν ὑπὲρ δύναμεν, 88 ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ἀοΒΟΣΎ 98 ὑπ 6 
Ρτϑέθγοῃοο ἐγ ἐδο πογὰβ Ὁ ἀσσδηροα δοσογαϊῃκ (0 
{πὸ νγ8}} βιιϑίϑδ ποὰ οὐ ΠΑ σοδάϊης. Τὸ οἴ ]8- 
δβίοῃ οὗ ὑμ6 σοπ᾽ ποίΐοι (Δϑγπαοίοῃ) 18 πὸ διζα- 
τηθηΐ ἀραὶ ϑὺ {μ6 οοὔγαϊηδίϊΐοη οὗ9 ΡΏΓΔΒΟΒ, ῸΣ 
ἯΘ ΠΑΥ̓ (Ὑἱ 8 Οβἰδπάθν) γοργὰ {πθ δβθοοπὰ 88 8 
οἰ ταδοῦϊο ὀχργοβϑίοῃ, 4. α., “"8ὴ Θχοθθαϊ ρῚ στοδὲ 
Ὀυτάθῃ, γ88, ΒΌΓΡΑ ΒΒ Ὡρ 81} ΤΥ ΡΟΥΘΡ οὗ οπάυγ- 
800.᾽ Βδοῖι 85 Θχργοβδίου σοι ποὗ ΠΘΟΘΒΒΔΥΙΥ 
ὍΘ ἴῃ οοπῆϊοὶ τῆ 1 Οοτ. χ. 18 (σοιαρ. χὶϊ. 9). 
ἴῃ βαγίηρ : ἅϑαραϊτοᾶ οὗ ᾿ἱέο, (μ9 Αροϑι}]9 τηϑϑδηὺ 
ὑπᾶὶ ἣθ ᾿ν8 Θοπιρὶ οἰ δὲ ἷ8δ ν δ᾽ οῃὰ, δῃὰ 
ἐμ Βὸ ΒΔ ΠῸ ὙΔΥ ὈΥ ψδὶοῖ Βἷ8 ἰἰ6 οουἹὰ Ὁθ 
βδυοᾶ. [ὁ 18 ΟὨΪΥ ἴῃὰ Δ μΟΙΒῸΣ δα δὴ δὐβοϊαίθ 
8086 ἰδαΐ ἢ0 ἀθῃΐθθ, πὰ σθδρ. ἧν. 8, (μα  δθ γγδὰδ 
ΟΥΟΡ ἴῃ ἀεδραῖγ. - Ηο ἰμίθηβὶδο8. {1}: δδῖμθ 1468 ἰπ 
ΟΣ. 9, ἴῃ ἃ ροδὶἰνοίοσι δηὰ ἴῃ δὴ ἱπάθροπαθῃί 86}- 
ἰθποθ. ᾿Αλλὰ ἱπάϊσαίθ8 8 ποζϑδίϊγυθ: ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΒΔ Ὺ 
9 50 τηοί]οά ὈΥ ἩΜΒΙσὮ ΟἿν ἰ᾿ἰνοβ' οου]ὰ 6 δαυοὰ, 
Ὀυΐϊ γψὸ δα ἴὴ ΟΡ οὐ Ποοσί8 (86 οΘοπυϊοίΐου ἐμδὺ 
γε δὰ Ὀθο ἢ οοηαἀοιηποὰ ἰο ἀδαί : ἱ. 6.,), 0 ΨΈΥΘ 
δα ἰϑθοα μὲ ἐπὸ ἰἰπιο δὰ σδοῖὴθ γΠΘΏ Ὑ͵6 Ὑ67Θ 
ἴο ἀϊθ. ᾿Απόκριμα ἷἰΒ ποὶ Ῥτοοΐβοὶν δαυλνδὶ θη ἰο 
κατάκριμα (8 βθῃίβηοϑ οὗ ἀθδ8ι}), Ὀὰϊ ἰὲ δἰ χἶ868 88 
δυϊπονι δίῖνο δοαίθῃσθ, ἃ ἄθογθθ, οὐ΄ Δ ΔΏΒΥΘΥ [86 
Βϑίδ ποθ οὗ (μ6 ἀθοϊβίοη, (6 ψῆφον (ΟἌΤΥ8.} [86 
γοίθ οὐ ἡυάχτηθπὶ ν᾿ 6 ἢ ουτ δαϊτϑ βροῖζο ζοτ]. 
Τὸ [80 αὐποϑιΐοι οί οΣ πὸ βῃουϊα οβοδρο ἀθϑίςι, 
γγ6 σου] οὐγΒοῖτ 68 γοίυσπ ποϊδίπρ θὰ ἃ πορϑυῖνθ 
ΔΆΒΟΣ, Τὴ6 ἰάθα οχργοδϑοὰ ἰῃ αὐτοὶ ἐν ἑαυτδις 
18: ΠΟ ὝΔΥ ΟὗὁἨ 686δ 06 Βοοπιοὰ ΟΡΘ; ἰο 8 ὙΠ} ΟἿ 
Ἰὗνοϑ, ἴον ὁ δὰ δά κοα οὖγ οὐνῃ δοῖνϑβ ἰο ἀϑδίι, 
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δη να ψοΓ 8670 (Πδὶ ποίπίηρ Ὀυὶ ἀδοῖδ ανδιίοὰ 
18. Τοῦ ϑανάτου ἀδῃοῖοδ 6 οὐ͵οοὶ οὗ [8286 ἀπό- 
κρίμα. [7π6 δἰ ϑίογῖ61] ρογΐοοϊ ἐσγήκαμεν ᾿πδβι δὰ 
οἵ πὸ δουγὶϑδὶ ἔσχομεν, Ἰπάϊσαίο8, (6 σοπίϊ πυλ 66 
οὔ τ|ν6 Γ6 6} 1πρ: “ ἢε λασο λα" {818 δοΟΠ ΒΟ  ΟἸΒΠΟΒΒ, 
διὰ μανθ ἰΐ 5.}}}, 85. ἃ Ῥογπιδηθηΐ ϑίδίο οἵ ταϊπά. 
σοι.  οτάβποσί .Ὼ [{ 18 ποῦ Ῥυϑοίβοῖν βαϊὰ ῃ 
ΔΩΥ͂ ρατί οὐ [86 δσοπίοχί, (Βλὲ (Π|8 τγχὰ8 ἃ αὐνύϊε Βο- 
ἰθησα; δηὰ γοί (Π6 ψΠ016 βίαίο οὗ ηἰηἃ ἀπ (δα 
ἀἸβιϊηοὶ οσροοίδίΐοῃ οὗἨ ἀδαῖὶ 8 ῬγΓΟΌΔΌΪΥ 80 7ὉΓ 
ἰθ ὍΘ γοίεγγοα ἰο οὐ, (μαὶ ἰΐ τννὰβ ἐη8 βρϑοΐδὶ) 
ἀοπὶ χη οὗ 6οἀ ἔο ρΡγοάποο (ἢ δοπἤά6η66 τπηοηἰοποά 
πη πὸ ποχὺ οδυηθ: ---ἰ δῖ τγἷὸ σπου ποῖ 
ἔσχαδι 16}, ἃς.---Τ 6 ΘΟΠ ΒΟ ΟἾ ΒΗ 688 οὗἉΘ ρογίοοι 
μοὶ ρ᾽δαβη θᾶ, δὰ οὗἁὨ δὴ δπίϊσθ ΒΌΓΓΟΠΔΟΣ (0 (6 
Ῥονοῦ οὗ ἀθαίῇ, ἰοο}Κ ΔΎΓΒΥ ΘΟΥΘΤῪ ΙΠΟἿΥΘ ΟΥ̓ ἰγ866 
οὗ οοηδάδησο 'π ἰπηβοΥ, ἱπ ἷθ οὐ ῬΟΥ͂ΘΡ ΟΥ 
8Κ}}}, αηὰ ργοραγοά πἷπὶ ἴο ἐμ γον Ὠἰτηβο] ὁχοὶα- 
αἰγοῖγ ὌΡΟΣ ἴ86 ὅο Ὑψ8ο σχαίβδοι ΒΒ 189 
ἃοϑ8ᾶ.---Τὴ ταϊβίηρς οὗἨ ἰδ ἀοδὰ 5 Ποῦϑ βρόϊκϑῃ 
οὗ, ὈΘΟΆι150 ἴὑ 5. ΟὯ6 οΥ̓͂ ἴπ6 πίρδοσι οχ ἰ ὈΣ(1018 
ΟΥ̓͂ ἀϊνίπο ρονγοῦ, δηὰ Ὀθοδιι86 ἰὺ γγὰ8 βοῃιοί πὶ ης 
Ῥογροίυ ΑΙ Δοσοιρ} δηθὰ ἀπά οὁπδγαοίογϑιϊο οὗ 
αοά, δηὰ πο του ὶν βομμοι ἷπρς ἴο 6 ἄοπο ἴῃ 
ξυίατο (σοπιρ. Βοηι. ἵν. 17). Απά γεῖ {Π0 ΤΠ 6ΓᾺ] 
δηὰ σΟΠΟΥΔΙ ΓΟΒΌΓΡΓΘΟΓΙ ΟΠ ΤΑΥ͂ αν Ὀδ6η ἱπάοῆ- 
Ὡἰϊοῖγ Ὀοΐοτο [πὸ ΑΡροϑί]6᾽ Β πιὶη ἃ, ἃ5 186 τηοάοὶ ἀπά 
Ῥ»ἰοάχεα οΥ̓͂ ἃ ἰο ρογαὶ] ἀ 6] σθγαπσο ὕγομι οογίδὶ 
ἀοαῖ (Οδίαπάθν, Μουοσ). ϑΟἢ 83π ορί ἐμοὶ 4}80 
ΥΘΓΥ Ὑ6}} σοΥΓΟΘΡΟΠ 8 τ (Π6 Βα Ὀ͵6οὺ οὐ τ ὶσα 
ἢ νῦὯ8 πὈοιι ἰ0 ἀϊβοοῦγβο.--- 8 ο ἄορ] νϑτοᾶ τυ 
ἑτοτὰ δο ρτϑαῖ ἃ ἅϑθαις (νϑγ. 10).--- Το ΑΡοβὶς 
ΒΡΡΘΛΙ5 ἰο Βὶβ οὟἢ δοίιια] οχρογίΐίθησο 9 Ῥσοόῦο 
(δαὶ βυο ἃ σοπβάοησδο τῦαβ ψχοῖϊ στουπάοά, δπὰ 
(δαὶ αοα δὰ Ὀδθῃ β.0}} ἃ ἀοἰΐνογον (ὁ πὶ. Τη- 
λικοῦτος ῬτὶτααΣ γ βίη ῆθ8: δὸ οἰά οΥ 80 ψομπς, 
δηὰ ἰμδθη: 40 σγεαί. [ΒΥ 18 Ἰοπρίβοποά ἤογτῃ ἰΐ 
ΒΒΟΙΏΒ, 85 ἰΐ ψοτΟ, (0 ρῥίοίατα Τουτὶ ἴπ6 δοπεϊπαῖν 
δηἃ δοοσιπη]δίΐοη οὗ (6 σχίτγοπιο ρου 8. Οβϑιαν- 
θΕκ.7. Ηδ δοποοϊγοα οὗ ΒΗἰ ΤΠ 56] 88 ἴῃ βϑυσἢ ἄδηροτ, 
ἐμαὶ δ γγᾺ8 ΘΟΠΙΡΙΘ ΟΙΥ͂ οι Ὀγλοθὰ ὉΥ 4 ἀοδάϊν 
Ῥονοῦ, γῆ 056 τἰο] 6 πο δηὰ ἰΟΥΤΟΥ ἰδ ἱπἀϊοαϊοα ὈΥ 
βασἢ ἃ γογὰ. ΤῊΘ ΓΟΈΓΘΠ 6 5 ὍΔοῖ (ὁ γον. 9. [τ 
ῥύεσϑαι ἐκ Ὦ6 ἀοβογί 68 ἷδβ Τοτοὶ Ὁ]9 σϑβοῦο ὕΓΟΤΩ, 
ἐμ ροῦγοῦ η8 ἱγ ἔγοπι {Π6 τυϑὶῃ οὐ ἀθαίἢ. Ἰζαὶ 
ῥύεται ἱταΡ}16 5 Ὀγ 1.8 ρυϑδθηῖ ἴόττη (δὲ (ἢ 6 τηδοιΐ- 
ὨδίϊοΏ8 οὗ ᾿ΐ8 ΘΠ 6 π|168 δὰ ποῖ γοῖ δορβοά, δπὰ 
89 ἱπι|ρ}165 ὑπαὶ ἢ6 δχρθοῦθα βἰτηϊϊατ ον Ϊ8 ἰῃ ἢ ἷ8 
ζαΐυτο δοῦυγβο; διυὶ ἔγουι (ἢ 6ηὶ 4}} ἢ6 σ88 ἔτι 
σοηνίπησος (Πη! αοὐ πνου]ὰ σοπίΐπαο ἰο ἀοἸ νον πἷτῃ ς: 
--ἰὴ νγβοῖλ 8180 νγὸ ἴγυδὶ (ἡλπίκαμεν Ἱ Οοτν. 
χυ. 19: Φοδα ν. 46), ταδὶ ἘὁῸ νν11}} γοῖ δο! νον 
5.--ΤῊὴῆς ρογὶϊβ ἤστὸ δἰ ἀδᾶ (ὁ το Γο δἰ πηἰϊὰτ ἰο 
{Πο56 τοοοτα 64 ἴῃ Αοἴϑ χσ. 8, Τῆι δηϑοΐοβ ὙΠῸ 
{π|5 Ῥαγπυϑα Ὠἷπι ἢ ΤΠ οἷν 1168 τότὸ {Π6 Α51- 
αἴϊο ὅοννβ, [τ ῇο86 ἰπδυθποθ απ δαϊγοα δραϊπεί 
εἶτ 88 (ἢ 6 ρστοδίοβί ΘηΘΠΥ οὗὍὨ ἐμοῖν ἡδ(ἷ9054) διι8- 
ἰοτηβ, οχίοπ θα ουθη ἰο Μδσοάδοηΐα {6 Ὲ ΜεγυΟΓ)7, 
δη βουνοῦ σοαδβοὰ πη] (ΠΟΥ δὰ ὩΘΑΤῚΎ 86 60π)- 
Ῥ᾽ πο ἐποὶν ρυγροβο δἱ 7ογυβαῖοπι (Αοΐϑ χχὶ. 27 
4Π.- Εν [86 561 οὗἁὨ {πὸ στοαὶ νοῦ κ 6 δὰ ὈθΘ6η 
Βοηῃς ἰο οδοπιρ Π 8ἢ, Π6 τγὴ8 δηχίουβ ίο Ὀ6 ἀοϊ  γογοα 
ἴγοτα ἰπθ86 οὐἱἶθ; δπᾶὰ (πουρσὰ π6 ποτὸν ΒΏΓΌΩΚ 
ἵἕγοπι ΔΗΥ͂ ρου ἢἣθ σοπβίἀογοὰ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ͂ ἴ0 Ὁδ 
οπσοουπίογοα. πὸ πιλὰθ 186 οὗ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ῬΟΒΒΙ Ὁ]6 ῬΓΟ- 
σδαίίοη ἴ0 ΒΘΟΌΤΘ Νὶ8Β βδαύου (Αςἰβ χχ. 8; χχὶ. 18). 
Α8 ἱπ δηοίπον Ἐρίβι]ϊο ἣ6 ΘΑΥΠΟΒΟΙΥ οἱοαὰβ τὶ 
(86 Βοτηβη ΟἸ τ βεΐδηβ ἐπδὲ πον στουϊὰ ἱπίοτοορᾶα 
ἷπ ἷβ ὈδΠαΙΥ, τὶν τ ίουθησο ῬΡΟΌΔΌΪ (0 {686 
ΒΔΤΩΘ ῬΟΥΪΪΒ; 80 ἴῃ ἐμὲβ Ρἶδοθ 9 Ἔχ ΙΪ 18 δἷβ 608- 

βάρησθ ἴῃ {86 ᾿ἰπίοσοθδβίοπβ οὗ ἢὶθ Οοσϊπι ἶδῃ 
Ὀγοίσοη (τοῦ. 11).---99 6150 Βοὶρίηξ ᾿ορεῖμοσΣ 
ΟΥ̓ ῬΙΑΥ͂ΘΣ ἴοι 15.---Π|ὶβ Βορὲ οὐὁἨ ΤὈ1γὸ ἀ6- 
ΠἸνοσαηοθ νγὰ8 ἱπιϊ πη δίο! Υ δοπποοϊθα τ ἰτ (Π6 ἃ8- 
ΒΌΓΘΙσΘ (δαὶ ἰΠΕΥ του οοὔρογαίς πῖτ Ὠΐτα δπᾶ 
ΜΙ ΟἾΒΟΓΒ πὶ ΡΥΑΥ͂ΘΡ [0 [Πδὺ οὈ͵εοι. Τΐ8 Ἰπαγ 
πού δυὸ ὈΘ66Ὼ ὈΓΘΟΙΘΟῚΥ (ἢ).6 8016 σοπ αἴ 0 ου τυ εἶ ἢ 
᾿ι0 ἐχρθοίθα αἰνῖίῃθ δβϑ᾽ϑίδποο, πὰ γοὶ 6 Βθ 5 
ἴο Βαγο γορδγαϑὰ ἰὲ 88 (86 τιραϊαπι ἰμγου ἢ ἢ ΤΟ ἢ 
ἃ Υγ08] ἀβϑἰϑίϑποϑ τηῖρῃί ὃ6 ἐχρεςοίοα (οοῦρ. ῬΆ1]. 
1.19; Βοπι. χυ. 80 8. δ αὰ πο ἀουδὶ ἰδὲ αοα 
νοι] Ὀ6 ρ]θα804 νι ῖἢ, δὰ δῆβννοῦ ἰδοξο ἱπίου- 
σοβϑί 5, Ψ ὮΙ σἢ τνοῦο οἴγοα ποῦ ἃ αἰτῖπο 1ηῆιϊιι- 
Θη60 Μ|Ὲ δι ἢ δπὰ ἴοσο. Τηα σύν 88 τεήοσ ποθ 
ἴο 80 δϑϑοοίδιϊ ἢ ἰῇ ῬΓΑΥΘΡ, ΟἰἴΠ 6 τὶ (ἢ οἰ τα 56] 
ΟΥ ΙΓ οἴ 6 γΒ ἴῃ 8 ὈΘ 8 4}7. Τθὰ Ἰδίιον υἱὸν 185 
[ανογοὰ ὃγ {86 καὶ, (4130) ἀπὰ 18 ργοῦ  ὈΪΥ [86 σοΥ- 
τοοί οὔθ, δίποθ {88 σοϊδοο ἴο (6 Αροβίϊθ 18 
Ροϊπίεά ουἱ ταῖν ΕΥ ὑπὲρ ἡμῶν, νι ἰςἢ σδπηοι 6 
ἀτγανη ἱπίο σοπηθοίίου ἢ δεήσει ὉΥ 4 ἢγροσδα- 
ἰο5 τῖὲίδουϊ 8 παρ] 688 ΒΔΥ8]}}658 οὗἩ σοπδί σι οἴ ἢ. 
[ὉπΕΥβΟϑτοι: “6 ΒΘΙΓΒΟΥ ἈΒου 68 (ἢ 6 ψ Ὡοὶς Οὗ 
τ1η6 κοοὰ νοῦ ἴο ἴδηι, 1οδὲ 6 βιου]ὰ 11{Ὶ ἐμ ετα 
ἋΡ, ποῦ γοῖ ἀοΡΥΙΥΘ 8 {]ιο τὰ οὗ 411] βῆασο ἴῃ ἰΐ, {πὴ 
86 τοὶ ιὶ οηοοῦυταρσθ ἴμοτι δπὰ δηϊτηδίο (μοῖν Σεαὶ, 
δηὰ Ὀτίης ποτὶ ἰοροί μον οὯ6 ἰο δῃοίβοσ. 

Ηδνυΐης {δῸ8 ρίνθῃ Ῥγοιΐπθησο ἰο (8 δεροςξ 
οὔ ἐμ 6 [ὉΠ ΒΒ} οί τ οη ἷτη δπὰ {Π Οογὶ πἰ ἴα η α, 
ἮἈθ πὸῪ αἰ γϑοίβ (ποὶνρ δι ἰϑητίοι (ὁ {86 αἰεἰπιαίς ἀ6- 
βίρῃ οἵ αοἀ ἱπ ἀρ] νοσίης εἷπὶ ΌΥ διιοῖι 688 :---- 
μα ΒΘΉ Κα τ ΔΥ 6 αἰνοι, ἃς.---ΤῊς χάρισμα, 
(86 ἀο! ἸνοΥϑῆ 6 80 φ,δοϊου ΒΙ Υ Ὀεδίοσεὰ ὉγΥ αοα, 
οὐρμὶ ἴο 6 ζο]]οννοα ὉΥ ἐμδη κερί νίης. Εἶχαρ- 
ἐστηθῇ Υλρῦ ἱπάοοά 6 ἰγϑῃβίδίοα: ἰοὸ σοὶ {πΠΔ8Ἐ5 
(ςοπῖρ. Ῥαββον δηᾶ ἀθ Ἵ οἰ(6)]. ὙΠ τὸ εἷς ἡμᾶς, 
(ἴὰ 1116 8686 οὖ: ναὶ 18 70. ΟὟΓ Ῥδγί), οοστοβροπ εκ 
ὑπὲρ ἡμῶν: ἴΟΥ͂ ΟὟΓ Βδῖκο, ΟΥ 707 υυῦ κορὰ, ἱπδαπιυ ἢ 
88 (ἢ6 ραντηοηὶ οὗὨ ἃ ἀοδί οὗ ται! Ὰὰἀ6 νν}}} σόβὶε 
ἰὴ ἑατίμον απο δῖ8. Βυΐ Ἡδδὶ νουϊὰ ἰπ θη Ὅς {π6 
Β86η86 οὗ ἐκ πολλῶν προσώπων δπᾶ διὰ πολλῶν ὍὍο 
οι οὗἨὨ ἐβόοσῃ τοῖον ἴο ῬΘΥΒΟΏΒ, ΟΣ 18 ἴδ βεοοπ ἃ 
ἴο Θ ἰᾳΚοῃ 88 ἃ ὨΘΌΪΟΣ ἴῃ (Π6 Β6ὴ86 οἵ: φγοζίζε, 
ιοἢ πιαπῃν τοοτ832 ΤΜΐ8 Ἰαβί που] βοοῖλ τ ΣῪ 
66 0]6 δῃὰ ὑπδυ60]6 ἰο (86 ἐπί πηδίο το] δι οι οὗ 
{[Π6 ΟὯΘ ΡὮΓΑΒΘ ἐὸ ἴΠ6 οἶοῦ. Βιυιϊ οἰ. ὁδὴ ἐκ 
πολλῶν προσώπων δὶ σἈΪΥ : ΓΟ ΤΩΔΏΥ͂ σομ δὶ ἀ6Γ8- 
ΕἸ 01}8, ΠΟΥ 1 ΠΙΔΏΥ Τοβροοίβ. ΤΟΥ σχϑιηδῖῃ, μον- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ΒΟΥΘΡΩΪ ὙΔΥΒ ἰῃ ΨΈΪΟΝ (δ6 ψΟΤάΒ τᾶν 6 
οοπηθροίοα: 1. ᾿Εκ πολλῶν προσώπων τηᾶῦ Ὅς ̓ οϊποᾶ 
ὙΠ} τὸ--- χάρισμα, πᾶ ον {Π 6 Βα ρροδβί(ἴοῃ οὗ δ ἢγ- 
Ῥογδαΐοι θαυ ϊγδ]οπὶ (ο τὸ ἐκ, δἀπὰ διὰ πολλῶν ΠιδΥ͂ 
ὯὍθ λοϊποα νὴ εὐχαριστηϑῇ [φ. ἅ. δαὶ ἴον ἰδ6 
εἰν Ὀφβίον οα Υ τὴς 8 ὈΥ͂ Τ]ΒΗΥ͂ ῬΟΓΒΟΏΒ, ὑπ ΔΚ 5 
ΤΊΔΥ Ὀ0 τοη θγοα ἰΒΡΟΌΡὮ ΙΒΩΥ ΟἹ ΟἿΣ ὈΟΠΔ]Γ[]. 
Ιὰ {(μ18 σα8θ, διὰ νουἹὰ ποὶ αν ῥγοοΐβοῖγ (ἰν 6 
ΒΆΪΩ6 ΠΙΘΒΠΪΏ 88 ὑπό, Ὀὰΐ ἴΠ 086 γοπάογίης [8 ηΚ8 
ψου ἃ Ὀ6 Ἰοοκ ἃ ὈΡΟΠ 88 Σου βϑηϊδίϊνοδ ΟΥΓ Οσ 5 Δ 5 
οὗ (86 Αροβί]θ.---ΟΒΙΑΝΘΕΒ. 2. Ἔκ πολλῶν προσ- 
ώπων τοδῦ 6 ῥοϊποὰ πῃ εὐχαριστηϑὴ κπὰ διὰ 
πολλῶν σἰϊ χάρισμὰ, [4φ. ἀ. (μδι ἴον (16 σἂ Ὀ6- 
δἰονψοὰ ὩροΩ ὺ8 ΤΟ ΖἪ ἸΏΔΏΥ, (ἢ ΔῊ ΚΒ ΠΠΔΥ 6 
τοηάογοα ὈΥ ΔΩ ῬΟΥΓΒΟῺΒ ΟὉ ΟἿΣ Ὀδδ4. [πὶ 
{818 6656 ἐπ νηὶ οὗἨ [πο δυιίῖοῖο (τὸ διὰ) πουϊὰ 
ΘΟΓΙΔΙΩΙΥ͂ 6 ΓΟΙΩΔΙ ΚΔὮΪο, Ὀυ( νουϊὰ ποὶ ὃθ ἱποοῖ- 
βἰδίοης τὶ {8.6 ΘΠΑΙΌΡΥ οὗὁὨ οἶβὸσ ρ]δοθβ. 8. Βοι ἢ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 σὐηπδοῖοα τὶ εὑρ χαριστηϑύ, Ὀυΐ ἴῃ ἀἰογ- 
δπὶ τοϊαϊΐοηθβ. Τἢ6 Βαπι6 ῬΘΥΒΟῚΒ ΤΥ 6 ὑπάθ7- 
βίοοά δ8 τοϊογσγοὰ ἰο ἴῃ Ὁοίἢ Ῥηγαβοα, Ὀυΐ ἴῃ ἐξ 
πολλῶν προσώπῶν ἰἘΟΥ͂ Δ΄ Τερατάρα 85 ("6 ΡΦ6Υ- 
ΒΟΠΒ ἴσχοι βοῦι ἴΠ9 ἐπδηκδρὶνὶης ργοσεδάβ, δ ἃ 
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ἰὼ διὰ πολλῶν ὑἱμ0γ 8δ᾽6 δροΐζοθῃ οὗ δ8 (ἢ 9 τηϑάϊιπι | 88 ἰΐ8 ἐγ ϑοο]ὰ οὨδῖπ ταδὶ αὐ 8108 118 ῬΟΤΘΥ, 81} γεδὶ 

ΟΥ οοσαβίοι [ὉΓ ὑμ9 {απ κπρίνιης, Ὀοσϑαδθ {86 ἀ6- 

Ἰίνογαησο ἰιδὰ Ὀθοη οἴοοίοα ἱμβτουχὰ ὑμοὶσ ᾿ηι6Γ- 

οαϑϑίου9 (}16γ6Γ), [4- ἀ. ὑπ8ι ἴον ἴμὸ σιν Ὀοϑίον 6 
ὌΡΟα 08, ὑπ ΚΒ ἸΩΔΥ 6 τοηδογοα Γπτοιρ ἸΩΔΏΥ, 
ὉΥ͂ ΠΕΥ͂ ΡΟΓΒΟῺΒ 0 ΟἿ Ὀ681]. 1’ νγὸ δἀορὶ 
ειἶα8 ἰα8ὲ ἱπίογργοίδιίοα, ἴἪὸ οδῆποὺ Ὁυΐ Β66πὶ 
ἀοϑὶγδῦϊο, ἰμαὲ δἱ ἰθαϑὶ α καὶ Βα Ὀδοη τον ἴῃ 

Ὀοΐογο διὰ πολλῶν, ἴοΥ σίϊμουῦ ἰὰ τ 6 ψποὶθ ὁχ- 

Ῥγοεϑίοῃ δρρεαῦβ ἰοο 6]]}ρι168] απὰ υπτηοδπίηρ, 
ὁπ ἐμὰ Βοῖὶα τὸ ῥγοΐον ὑπὸ βθοοηα τηρίμοά, ψὶοὶ 
οομοθοίθ διὰ πολλῶν ψὶυ τὸ χάρισμα ογοῃ πὶῖμουὶ 
(9 ατγίϊοῖθ, ἰο ἐδ9 δἰ αγ8 δῦ ΒΥρουθαίοα 
ψ ϊσὰ [86 ἄγβὶ πιο ποὰ το οτ8 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ. Αο- 
οογάϊηρ ἰο ἰδοῦ υϑαρκθ, πρόσωπον Ἀδὰ (Β 86.890 οἵ: 
»αϑοπ; Ῥτορονῖίγ, ἰδ τῶϑηι, φιμαίεπωδ αἰΐᾳμαπι 
Ῥεγδοηαπι οδίϊπεί. Ηδτο ἰδ πιθδῃβ: σμὲ ραγίεδ των 
εὑχαριστούντων ἀσωπί (ΜΟΥΘΥ). Τὴ)Ὸ ἀο]ίσδον 
δὰ ὈσδυΐΥ οὗὨ (16 Ῥγοτηϊπϑαὺ δηὰ σγοϊαϊθα ρῃγαβοβ: 
ἐκ πολλῶν, ἀπά ἀιὰ πολλῶν, εἰς ἡμᾶς ἀπὰ ὑπὲρ ἡμῶν, 
χάρισμα δπὰ εὑχαριστηϑῇ, ΒΟ.) ποὶ Ὀ6 ον οΥ]οοϊκοα 
(Οεἰδηάον). Οη 8}} {πο80 ἀ 6] σου δ. 668 Δπα ἐμ π κ8- 
εἰνίη χϑ (λ0 Αροϑὲὶ]6 Βα 5 9 δὰ βοὶ δπὰ νὴϑ 8οί- 
εἶπας ἷ8 Βορθ (ἠλπίκαμεν, ἰμ80 ρογίδοί οχργοββὶηρ 
80 σορέϊμυλποο δηἀ ὨουπΆπθηοο οὗ ἰμ6 ἐλπίς, 
διὰ εἰς την κίηρ ἴδο ἀϊγοοίΐοι οὗἁ ὑπ μορο, ψὶνἢ 
ῬΟΥΒΘΡ5 Β0186 ζαϊῃί (Ἰοοδίϊνο) ποίϊοῃ οὗ ᾿πῖοθῃ ΟΣ 
οοτασιαπίοη ὙΠ} [9 οὈ]θοὶ οὗ 1.), ΕἸ] οοῖς οα 1 
Τίμα. ἰν. 10.1 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

ΘΟ τ  βεΐδη8 δηΐου 8 ἐμ οί] ἃ 16] ΟΡ, ἴῃ δα. 
ἴοτίηρ, ἰῃ οοηβοϊδίϊοη δηὰ ἱπ Ῥγάσγοῦ; Ὀαὺ (μῖ8 
ΟὨΪΥ͂ ῬΓΟΥ͂Θ5 ὑπαὶ ὑμοὶν 19 οὗἉ ἔδ᾽0} ἀπὰ Ἰἰονὸ ἰδ 68- 
ΒΟΠΕΪΑΙΪΥ οπο ἴῃ Ομ γίϑὶ. Τ]οῖν 1116 8 ἀογὶνοά 
ἔγοτα Ὑ δὶ Ομ γίϑι 848 δϑυβογοά ἴον ἱβοῦ. Τ 185 15 
δο δοιτοθ οὗἉ 8]} {πο ῖγ Ρθ860 δῃηἀ βίγοη κί, ἀπά {ΐ8 
Ὀτγίη σα ὑβοτὰ ᾿πίο δβροιίοηδίθ σοϊημπιιπίοη πα 
ἴτω, 80 ἴδπαὶ ὶ8 σδβο ὈΘδΟπΊ68 ὑποῖὶῦ ον. «δ. 
85 6 (001 οὐ ἈΪπλ861 ἰμ)9 Ἰοδά οὗἉ ἐπεὶν χαλ!δ, {ΠΥ 
δΔρργοργίαίο ἴὸ ἐμβοιιβοῖνοβ ἐμ σδιι86 οὗἉ γἱ  οθουδβ- 
π685, οὔ Οοά δβῃὰ οὗ δὶ5 Κίπράοπι [Ὁ ἩΒΊοΒ Β9 
οοπίοπ θα δά βιιβδοτοά, δηά βιιαγθ ἴῃ 4]} μΪ5 βίσιις- 
εἰε5 δηὰ βυδοντίηρθ. [Ιἐ 18 {μοὶγ Εἰ] εϑὲ 700 διὰ 
κἴονυ ἰο ἐπάυτο σοργοϑοῦ πὰ ρογβοοιίίοι 0 Β18 
ΠΔΙΔΘ᾽ 8 ΒΔΚ6. ᾿Απά 885 (815 [6] Οὐδ δά ἀμ ῖΥ 
πῖι ἢ Εὲπι 18 δοτατηοπ ἰο ἐμ θαι 8}1, (μ6 βυδογίηρ οὗ 
ΔΩΥ͂ οπ6 οἵἉ ἔδοῖι [0Γ ἐι ὸ δοΙΏ ΠΟΙ Ομ 86 8 Βιεγοα 
δἰδο ὮΥ ϑδοῖ : ὑμπ6 81} τσ 8.16 ἴῃ ΡΥΆΥΟΥ [Ὁ Εἶπ), 
δθὰ ἐμ ῸῪ 811 ὈΘΟΟΙη9 ΒΆΘΟΣ ἦῃ ἰδ σοπδβοϊδιϊ ἢ 
διὰ ογ. ΤΟΥ ΜΠμ1λ Ἰοοὶς ἀρὸὰ ἰδ 888: βϑίϑποθ 
γοποδιδεαοά ἰο Βῖηι ἃΒ8 84 ρατδοίΐουβ ΔΏΒΥΟΥΓ (0 ἐπποἷγ 
ποϊιοά ἱπιογοοδβίοηβ, πὰ οὗ ὀοῦτβο ὑπ 6 ὙΥ1}} ἀπὶΐθ 
αὐ Εἶπι ἴῃ ἐμαί] δϑοσὶ ρί]οη 5 οὗὨ Ῥγδ186. 
Τόσο ἴδ ἃ ποπάογ] ρόνοῦ ἰὼ (818 [6110 τ ΐρ. 

Ιεὲ ἴα ποῖ τροΓΟ Ϊ (6 ἰρσμοθὶ γϑα]ϊχαίζου δπὰ 
Ὀτί χμίοβε ἀχῃϊιιοῦ οὗὁἨ Οοὐ᾽δ στοδὶ βοΐϑιιθ οὗ 
ΣΊΘΓΟΥ, Ὁ ἱΐ μἰον ῆθ5 δἷ8 ρόσσοῦ Ὁ. Ὀϊπάϊηρ μ66- 
γοῦ δηὰ οαγὶ ἢ ἰῇ οὯ0 στοαὶ οοσοιηυπίοῃ. Ἧ μαὺ- 
ἜΥ̓ΟΣ βυϊοτί πρ8 8Γ0 δποοιπίοχοα πὶ ἰπ (Π6 ΟὨ τὶ 8- 
εἶαιι ἔοϊα, ΠΟΥ πιυδὺ πΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰδπὰ ἰο {86 6081- 
Σοῦ Ἰσεϊΐτο. ΜΙΝ τοβυὶϊίϑ, ἰοο, νν1}} 6 δοοοζα- 
ῬΠπποα ἴῃ Ἀπδνος ἰο᾽ ἰμοὶν υπὶίθα ῬΓΔΥΟΥΒ, γε8, 
ἐμοϑο ἀ0ὁ [ὉΣ ἰμθοι ““ ὀχοϑοάξηρ δου δ Π ]Υ, ἀθονθ 
411 ι(λλ:ὲ (μὸν Ἵδῃ δϑβὶς οἵ ἐϊὶηὶς." ΤΏΘΥ πιᾶγ. π᾿ 119 
ἦπι {86 ἤσκει, Ὀ6 ποῖ υπύχοαιθ!!  ποϊχμβοὰ ἀοπναῃ 
ΡΥ ᾿πδ στο ἶοβ, Ὀ6 πιϊδαπάογβίοοα ΕΥ̓͂ ΟὯΘ ΔΏΟΓΒΕΓ, 
διε Βανὸ χτουμαβ ζοΣ τουΐϊπα] οἴἴοποο, θὰ ἃ5 Ἰος 

ἀἰϊβοογά πυρϑὶ βΠΑΠῪ ὍΘ τοπιονθα δηΐ 8}1 (μη ρὺ 
τουδὶ νοσὶς ἰοχοίδιοχ ἔον ὑμοὶν ροοά. 

ἨΟΜΙΠΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑ ἢ. 

ΤΙ ΌΎΤΗΒΕ, υϑν. 8: Ῥδ8ῃ]} βοιροίϊτο8 Θχἢ (8 ἃ οοα- 
τῶξο ὙΠ 16 ἢ ἴδθθνβ ποι ἰῃρ» Δηα ἀ680}1868 8}} ΘΈΡΟΣ 
δηὰ δῴοόου. Βαΐ, δραΐμ, νγὸ πα {18 βδῶιθ τωϑῃ, 
80 ἔα} οὗ {ἐπ Ηο]Υ Ομοϑί, βρϑδκίῃρ διὰ δοιϊδρ 89 
1 89 δαὰ πὸ βρίσὶὺ αὖ δὶ}. ἜἘδπῸ βδηο 811 ἡ ϊσ ἢ 
αὖ 016 π|6 18 χγοοὺ δηὰ βίσομβῳ, δὰ []}] οὗ οοβᾶ- 
ἄθμοθ βηὰ ΟΥ̓, 15 δὲ βῃοί 9 81:η8}} δῃὰ 16060]9.--- 
βοὴ ΔΡΘ ὑΠ9 ΘΔ 69 Ἡ ἰσὮ ὁοσὰγ ἴῃ ὑπο Ἰ1ῖο οὗ 
41} 219 βαϊηΐφ, (μαϊ 4}} τῆ  Ιϑᾶγῃ ἰο ἰσυϑὲ ποῖ ἴῃ 
μοχηδοῖνθθ, Ὀπέ ἴῃ (ἀοά 8]0}9. 
ΜΕΙΑΝΟΤΗΟΝ, Υν. 8,4: ΤΉ χοθ ὑδίηρθ τϑδῖκο 

8 ἰμοοϊορίδῃ : ογαίϊο, πιράϊιαξίο, ἰεπίαίζέο. 
ΚΤΑΒΕΚ, γον. 8, (ΞΡΕΝΕΒ): ΓμῸ Βοϊϊοϑὲὶ ρατὶ οὗ 

ἀϊνίβο ΨΟΥΒρ 18 ργδῖδθ; δῃὰ δυο Οἰγίθιδα 
Βῃου)ά αν ͵ἷ8 ποαγὶ 80 ρογύδάφα ὈΥ γθ00}196- 
ἐϊοηβ οὗ αοὐ δ πιϑγοὶ} ἀθα) 8, ιμδὺ μ}5 πιουνὰ 
Β881}} 06 αἰχαὺβ ρουτίπῳ ἰογὰ δϑδοσγὶ ρίϊουθ οἵ 
ῬΤϑῖθο. Ουγ Βοδύθαὶν ΕΙΣ 88 ΘΒ ονΤ ἢ ἈἰτΩ ΘΟ] 
ιλ0 αοά οἵ αἰϊ οομφοϊαίοπ ὈΥ ταϑ κεῖ ρ 811} οοηθοΐα- 
(ἴοι ῬοΟδββ᾽ Ὁ]6 ἱβτοιιρσὶι ᾿ἴ8 ὅθ, δπὰ Ὁ βοπάϊης 
Γοῦ ἢ (80 Ηοὶν ϑρί γί δ9 ἃ Οσοιοίοτίογ, ἰο ΟἿΌΣ 8 
διὰ Ῥοβίου ὑροὰ 8 ΟἸιγ δι 8 ἰπδηϊο χσἱρμίσδοιθ- 
Π9688.---Ὑοα 18 ποῖ ΟὨΪΥῪ πιοροῖζαϊ, Ὀὰὺ “ἰδ9 ΒαΙΒΟΣ 
οΥ̓͂ πιοχολθ8,᾽" γθ8, ΙΏΘΡΟΥ ἰἰβο]. ὍΒοΥθ, ἐμθη, δαὶ 
ἴῃ δἷτῃ σδῃ τὸ πα {116 Ὀ68ὲ σοι βοϊαιΐου ὙΒΘΒ Ὑ79 
ΔΥῸ αἰβαρροὶϊηἰοὰ δὰ ἴῃ ἰγουθ]θῖὶ Νογοσ, ἰΠ 98, 
Βδου]ὰ νγὰ Ὀθ αἱ ἃ 1058 ΨοΥΘ ἰο δηά ἔτι τοδὶ δυὰ 
8}1-8υδηοῖοῃς οομβοϊδίϊοη8.--- ἢ Βὰ8 ἃ θοἴογ [Ὁ Σ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ ΟὯ6 οὗ οΟὔὐν πυϊωογοῦβ δϑὶὶοὐΐοπΒ, δὰ 89 
ΟὨΥ ἀδιιδηάβ ἐμαὶ ψὸ βΒμου]ὰ ρργϑοϊαίο ἐδ9 
τ 65 οὗ Ϊ8 ΤΊΘΥΤΟΥ, δὰ ἔΓΘΟΙΥ 86 ἐὺ [ἴὉΓ ΟΡ 6οἢ- 
80] δ 1 οῃ.--- ον. 4: [0 Βὲ8 δἰ νσαγϑ Ὀθοὰ ἃ ρϑτὶ οἵὗὨ 
.}}6 ταγβίθγυ οὔ ὑπὸ ογοβϑδ ἰο τν 6 8 τα ̓ 8 ΤΘΒΒΟῚ 
ὨΘΥ͂ΘΣ ζοἰ8 τοοομποϊϊοά, ἐὺ 048 ΡϑΘορὶθ δοιὰ Ὀ9 
Παγα 688, ἀπὰ γοὺ βυθὸν ρεγβοουιίοη; δηὰ ἰδαὺ 
{80} Βοιυ]ὰ ἂἀο χοοά, διὰ γοϑὶ βυῇοσ οὐἱἱ, Βαΐί 
σὰ Ἰϊχιὶ ἔγοπι ΘΌον 9 Θ.80]68 ὺ8 ἰ0 8560 (δὶ ἔγοιῃ 
δὴ 9 βδαίυσο οὗἩ ἰμἰημβ ἰὑ οου]ὰ ποὶ Ὀ6 οἰλογ 868, 
δηὰ ἐπα {1.6 ΤλΘΠΉ ΌΟΥΒ παιδὶ ᾿μοΥ Δ Ὀἷγ βᾶδτο ἐμ 6 
Ἰοὶ οὔ ἰμο στοδὺ 68 .----Ἦ ὁ δου [ἃ ΠΟΥΦΡ ὮΘ Βδιϊ8- 
βοὰ νὶ ἃ ῬΟΥΒΟΏΔ] ὀχροσίθηθθ οὗ δυρροτί πᾶσ 
(γα. ΤῈ0 ΟΓΟΒ5 Ἧὃδ8 ἰαϊά ὑροὰ υϑ, ἐπὶ ψ8 
ταὶ Ἰδασ 8180 ἰ0 ΒΥ ρδί 29 νυ] ΟΥ̓ ΒΘΓΑ, δπὰ 
Βιοῦγ ΟἰΟΣΒ ΟΥ̓ ΟΣ Θχϑιηρ]θ 6 γὸ ἰὸ δωᾷ ἰδ9 
διυχοβί ΒΌΡΡΟΣ ἴῃ ΒΟΔΒΟῺΒ οὗ οσαἰδηίγ. Ἧ ὁ βου ά, 
{ποτοίογο, οὔβαστο δαὶ δῆοσγαθβ Ὀ8 οομβοϊδίϊοι. 
ὉΠῸΘΡ ΟΌΡ ναγιθὰ ΟΥΟΑΒΟΒ, δη ΘΑΥΘΙΌΪΥ ῬΤΘΘΟΣΤΘ 
ἱξς δὸ γὸ σουἹὰ ἃ ὑἐμβογουρῆν ἐγ τηραϊοὶηο; [ῸΣ 
8. ἰἶπιθ δ ν Θοτὴ9 ΜΘ ν0 811.8}} πθοὰ ἰξ οὶ ΟὨΥ. 
ἔῸΥ ουτγβοῖγοθ, Ὀυὺ ἴον οἰβοχβ {(υ1κο χχὶὶ, 82).--- 
ΤΒουρὰ αοὰ ᾿8 ἐμ6 ογἰ ζίῃμδ] δὰ ῬσΟΡΟΣ ὅοαγοο οὗ 
οοπδοϊδέΐοη, δὰ ἰθβάοΥν βυιαρδίμὶκοθ ἢ 8 

Ρἷθ, 88 ἃ ᾿δοίμβορ υνἱιδ μὸν οἰ] (18. ἰσνὶ. 18), 
9 ἔγϑοαυ θη! τοδῖζοϑ υ80 οὗ Βυϊοδηῃ ᾿ῃδίγυϊηθπθδ, 

ΘΒΡΘΟΙΑΙν ἔδιι μα] ργοδοιοσα δὰ οχρογιοβοθὰ 
Ομ γιβάδῃβ, ἴοσ {86 σοιαΐοτέ οὗ ΒΒ 88 δσὸ ἰδ ἀΐθ- 
ἐγ 688.---ΑαΑ ροοά βηθριυθτὰ οδῃ τϑοοῖτο βοιδέηρ 
νι ϊοῖ 6 ὙΠΠ ποὶ ἰάγη ἰο ἐμ6 βἀνδπίαφο οὗ δὲδ 
βοοῖκ.---ΤῊὴς ἰγυαοδὲ κὶπὰ οὐ οσπϑοϊδίέοι ͵8 ἐμαὶ 
νὮ 10} πού ΟΠ]Υ δυδίδἰηδ, θα ββαοιϊῆοθ ἰδ6 δ8- 
ἔογοσ, διὰ 4118 ἷϑ βοασγὲ δηὰ ππουῖ τ ῬΡαὶδθ 
(Ρ8. οχΐχ. 82).-- -τΊσοσι ὅς: [ἰδ ἴῃ ᾿ἰ8617 ἃ στοδὲ 0}- 
βοϊδιΐοι ἰο Κπονν ἐμαὶ οἂσ βυβοτίμαᾷβ, δτὸ Ο γί δί᾿ 8 
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βυδονίημδ, δὰ ἐμαὶ ἢθ σοζασγὰβ 88 ἷ8 οὐγῃ ὙΠ αὺ- 
ΟΥΟΥ Ὀ6ΓΆ115 ᾿:8 πι ΘΙ Ὀ6Γ8.--- ΟἿ ΘΌΡ οὗ Δ ρΌΪΒΙ 18 
ὭΘΥΘΤ ΙΏΟΤῸ ΟΥ̓ΘΟΣονὶηρ (Π Δ ΟἿΥ ΘΌΡ οὗ δο,8οἷδ- 
(ἰοπ: [Ὁ ὈΥ͂ 8 ῬΓΟΡΘΙ υϑ86 οὗ {8 6 Τη62Πη8 οὗ ζ,δ0θ 
ΟΣ δυο ηρ8 ὈΘΟΟΙῺΘ ῬΓΟΡΟΓ ΟΠΔΙΥ ἰοἸκοη5 οἴ 
οὐν δἀοριΐοι δα οὗ ουν ουθγϊδϑίΐηρ [9 (Βοτα. τἱἱ], 
167. ΡΒ], 1. 19).---σ]ῦν. 6, 7: ὙΒθα ο6]]οα ἰο ϑυΐ- 
ἴον ΒΟυ σου, Ὀ6 οοπιζογιθα ; ἴον ἰζ γου Μ.}}} Ἰοοῖκ 
δὲ ἰδοδο μού πιϑὴ νεῖ ἰὰ δηοΐθης ἐἶτηθ8 νγϑῦϑ 
γόνα ἰοῖο [86 Ἄγηδοο οὗὨ ἰσγὶ θυ] οι, γοῦ τι] 
ἥπὰ ἐμπδὲέ {8600} τοῦτο δυπάδηϊγ γοΐγοδ θὰ ὕγοιι 
δΌοΥΘ. Ῥουδί ποὶ ἐδμαὺ ἐμ 1 ογτὰ πὴῖὶ}}, ἐπ 11|κ6 
ΤΑΔΏΠΟΣ, οομλίοτί δηὰ γοϊϊουο γουα [7 Ηο οουηῖβ 
18 πολίδυ (0 βυβονυ ὕὸσ Ομ γδί᾽ 8 βαῖζο, δη ἃ θμ 169 
8 ἰο ΟΌΘΥ Ηΐπι δπὰ ἰο 6 ραιἱθηΐ, γγο ΤΏΔΥ ὯΘ δγ0 
ἐπδί Ηο ν}}}} βυδίδί ἢ υ8 δπὰ Κορ υ8 ὑπο ἐδ οηὰ. 
ΟΣ πὸ ἴθοὶ ἴ6 Ὀθυτάθῃ Ῥγθϑϑϑίηρ, γος ἐβ 
ΒΌΓΤΟΙΥ Θοταΐῃ(.---᾿γν. 8, 9: ΗἩΕΌΙΝΟΚΕ: αοὰ οὔἶοῃ 
Δ,1ο8 δἰ8 ῬΘΟΡΪ9 ἰο ευδοσ, Ὀὰΐ οὨ]Ὺ ἰο ἰμϑδιηθ δὰ 
Βιϊτυυ]δίο (μοΐν 1611} δηὰ ῬγΆγοσθ. Ηθ ἰοἱβ μ:8πὶ 
δὶ κα ΏΟΥΘ 0 ΒυπηΔ Δ Γπὶ ΟΘἢ χοδοῖὶι ἐπ δ, ἐμαὶ 
ΘῈ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ἀοἰϊϊνοτοὰ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ῥγδῖϑο Ηΐπὶ 
διὰ πού {ΠἸϑτηβοῖυοθβ.---ο νδο ρκῖνοβ 8 τοδί Ὁ]6868- 
ἴῃ 5 ΤΙΔΥῪ ΣΟΔΘΟΏΔΌΪ 0 το] θα Ὡροα ΥῸΥΡ 8 διδδὶϊου: 
1 αοἀ δδ8 ῥτοπιϊβοα ἰο ταῖϑϑ (89 ἀθδά, τὴν Τηδὺ 
ΒΌΓΟΙΥ ἰγυϑὶ Ηΐπι ἰπ ΔῺΥ ἰθιηρογαὶ οδ] διαὶ (88. 
Ἰΐχ. 1).-τῆν. 10, 11: 1 τὸ δυὸ ἱνίοο δηὰ 
ἐδγῖοο Ὀδοῃ ἴῃ ἰγοῦ 6 διὰ ἰουβαὰ (6) γογ:ο06, ἰοὲ 
ἘΠ ἰδ κὸ μοαγί δπὰ δουγδρο ΧὉΣ {8:6 ζϊγ0: ἤον ἐδ 
δϑῖηο Οοὰ γοὶ Ἰἶνεβ, δηὰ ν1}} ποὶ ἰθανὸ υδ (1 ὅδε. 
ΧΥΙ!. 87; Θου νἱϊ. 18.; 500 ν.19). Η 68, Βοονου, 
ἀοιογηιί θα ὑπδύ ὨΪΒ μοῖρ 8881} Ὀ6 κί υϑῃ ἐπ ΔΌΒΥΓΟΣ ἰ0 
ῬΓΔΥ͂ΘΥ Βηα ἰπίογοοβϑίοῦ ; Ὡοὶ ἹΔΘΡΘΙΥ (Π δὲ γ76 ΤΆΥ͂ 
ἸΘΔΥΏ ΟἿΥ ΒΘ] Ρ᾽988}088 δηὰ ἀδρϑηάθῃοθ ὑροη Ηΐπι, 
Ὀαΐ ἰμδύ ουν ἴδ (ἢ δα Ἰοτὸ δ  Ὀο ὀχοτγοίὶδοα, δηὰ 
ΓΘ ΔῪ ὈΘ0 οσοπδίγδἰ θὰ [0 Ῥγ8180 Ηΐτ (8. ]. 1δ)..---- 
1ἴ νὸ δανθ ΚΟ δηὰ δυιροι ϊσοα τὲ ἰἤοδα 
ὙΠῸ 8:9 18 ἀδῆρον δη ἀΐδβιγοθθ, πὰ πανθ ΒΘΘΥΟΥ 
ἰαϊοτοοάοα π|ιῖ αοά [Ὁ ἰποηι, γὸ 58}181} ἴπογῸ 
Βοονγϊγ γϑυον ἐμ ΔῊ Κ8 ἴον ὑποὶν ἀο] νουδῦθο θη 
ΟἿΣ ᾿μίογοθβδί 8 ΒδΥ9 ὈθΘῃ στδοίου αν δηδηεοζοά. 

Βεκι.. ΒΙΒΙ.Ε, πε. ὃ: Τὸ κπον Οοὰ 88 ἐμε Θοὰ 
οἴ 86 δϑ᾽ϊ εἰοὰ ἰ8 641164 ἱιπονίηρ πἷπὶ ἐγυὶγ. δυσὶ 
8 ὮΔΙΙΘ 18 ΔΡΡΤορτγίδίο ἰο δἷπι ἰὴ σοϊδίϊου ἰὸ βιοῖ 
Βοΐπκα 86 ΟΌΓΒΘΙΤΟΒ, δηὰ ᾿ι6 τουδὶ Ὀθδν ἰΐ }]058 
ἨἈ6 ͵δ8 δϑδδιηθὰ 0 6 οα]]οὰ ουὧν Θοὰ. ἀτγοδὶ ψ1}} 
ὍΘ δ ΤΟΥ οὗ ἰμοθο ὅγ8ο πον Η] πὶ ἰῃ (δ15 ΘΒ δγδο- 
ἴον. ἸΒΟΘΥ͂ΟΣ [88 ᾿Ἰθαγποᾶ ἰ0 ργαΐβο Ηΐτῃ 8.85 δῇ 
4}1-ευβοἰοηὶ ἰΓΟΔΒΌΓΟ, πὰ 0 ὁη96 ἱεπον δ Ηἰπι 85 
Βο ἰ8 τουϑδ]οὰ ἴὰ μἷβ πορὰ, γῆο 88 ποὲ Ἰοδτηϑὰ 
0 τοοοῖνο Ηΐ ἴῃ ἰδ τηϊάϑὶ οὗ ἀϊϑίγοββοβ δηὰ 
ἰοσιρίδιίοσθθ. ἸΤῃ 680 δζὸ {π6 Ὀοβὲ Ἰδθογδίογί 68 ἴῃ 
ὙΠ 68 ἀοα οδῃ ἀΐβρθηβο 818 χγδοθ, δηὰ ουθῇ {8080 
ΠΟ δ΄γῸ τ ὶιμουΐ Μ01}1] Βοο οχρογίθμοο ἰδ9 Ὀθηοδι 
οὗ (88 ΠΟῪ ΡΟΥΤΟΣ τὶ ἢ πο τ 8}}6}} δά γθϑϑ 
ἐδ 6 1.--- ον, δ: πο που]Ἱὰ βηγίηϊς ἔγοιι βυδονίης, 
ἡ βὸ ΚΠΟῊ ἰδ 6 ρῥγορογίίοπδίο δοσαὔογὺ τὰ τ ἰοῖ 
ἶι 'βΒ δοσοτιρδηΐθά, δηὰ νμἰοίι ἢ τηυδὶ 1056, ἱΥ̓ ΒΘ 
δου ]ὰ Ὀ6 ὀχοιδοα ἔγοσα Ὀδατίης (ἢ ΟΥΟΒ8 ΑἸδβὶ 
0 ὙΘΏΘΔΟΥ ὑμδὶ 80 ἔθ ν οὐον ἰδϑὶθ ἰδ6 βιγϑείῃ: 688 
οὔ (86 ΟΓῸΒ8 ΒΘ 80 ἤϑυε ΚΟΥ πγιαί ἰδ ἰ8 ἰο πᾶνθ 
ἐ8ὸ τοΐϊπὰ οὐ Ογίβι! 1 τὸ βαῦο πὸ δοῃβοϊδίίοη, 
ἯΘ ΠδίΌΓΥΔΙΥ βίτυρρὶο αζαϊηδὲ ουν αϑθ[οῃὴοίίοηϑ, Βαϊ, 
ἘΠῚ] τ δτὸ αυϊοί δηὰ Ῥοοῦ ἰπ βρίσὶς, ΠΟΥ ΘᾺ 76 
Βοδσ ἐμοὸ ἰηπψογὰ νοΐοο οὗ ἐπ Οομοτίον ᾿--- ῦ ν. 6, 
Ἴ. Τὰ ἰδ πο βΒπι8}} οομβοϊδίΐοῃ ἰὁο ποῦ ἐμαὶ τγὸ 
Βθαγο ἷδ ἰδ βυβοτίηρα ΟΝ δοπθ ΠΡΟῚ ΟΥ̓Θ 
ἐδ ταδί βρργονοϑὰ οὔ Ομ εῖδι᾿ 5 πιθιαθοτ (1 Ῥοί. ν. 
9; Βον. ἱ. 9). --- ΗΘΑΥΘΑΙΥ οοηδβοϊδιΐοπα δϑουπὰ 

ΔΥΔΙΘηΘ, ΜΔῸ ΒΌΒΡΟΡ δηὰ (πἰταὶ δἵἷϊοσ ἰμ θα, 
διὰ ῆὴο πᾶγνο Ὀθ6Ὼ θειρίϊοα οὗἨ {1160 νεοΣ ]Ἱὰ.----τ ν, 
8, 9: Το Γογὰ δβοιηθίδτϑδ Δ᾽] 008 ἷβ Ῥϑορὶθ ἴὸ 
Ὀ6 80 ΟΥ̓ΟΥ ΒΟ οἃὰ τὶ ΒΟΥΓΟΥΒ, ἰμΒδὶ οσγοδι θὰ 
δΙΓΘΏ ΙΝ ἰθ ΘΟΙΡΊ] οἰ οὐθγοοῖηθ, δηἃ οὐϑα ἐδ 089 
ΨΟ αν ὈΟΥΏΘ ὑπο ὶν Ὀυγάθη8 Ὑἱ(Ὦ ΤἱρῸΣ ἀοϑρεὶγ 
ΘΛ ὰ οὗ 19; δπὰ γοί 80 γοδί διὸ ἀν ποὸ οοῃϑβοΐδ- 
ἰἰοἢ8 ὑμδὺ (9 ΟΥΟΒ86 0508 8ἃ}} 118 μοδυΐῃϑδα, δὰ 
αἰνῖμο διγοη κί ἰ8 τηδηϊ οοιθαὰ π ὑποἷν ΘΚ ἢ 688. 
Ενϑα 186 Ὀφδὶ οὗ (ἰπθπὶ δ΄ δ ονγοὰ ἰο ὀχ ροσίθηςθ 
δυο ἰγαὶθ ἱπδδιιῦο 88 ἐΐοδο δρτίῃᾳβ ποὶ ἔγοια 
ἀοΐοοῦ ἴῃ ρυγροβο, Ὀυΐ ἤγοτη ἱπῆγιη ν οὗὁὨ πδίατε, 
{δ {ΠΟῪ ΤΩΔΥῪ ἰοδγῶ (0 Ὀυ11ὰ (μποὶς ἢορ68 οὐ αοὰ 
ΔΪοθθ. ΒΘ ὑπ0} πδυὸ 86 δ ρτσϑοῖς οὗ 64]} 
(ϊηρ8, ΠΟΥ ἃτο σοιρο)]οὰ ἰο οἰϊηρ ἴο Ηΐτη 88 
ἐΒοὶνς δδὶ Βῃοθοῦ, δηὰ ἰο χ ἐμοῖς ἐδμβοῦσπιίβ 
ὌΡΟΣ ΠΟ 689 ἃ ῬΟΥ͂ΤΟΥΡ, οὐϑθὰ ἰῃ Ηΐπ, ἐπδη ἐδδὲ 
ὙὨΐοΝ ταὶϑοβ (86 ἀθδα. ---γν. 10, 11: Α8 γο δυο- 
ΘΘΟΒΒΙΥΘΙΥ ΘΩΪΟΥ ὉΡΟῚ ΟἿἋ ΒΟΘΒΟῺδ ΟΥ̓ἐΤὶΔ], ΜΘ ΤΩΔῪ 
ΒΆΥ ἰο 0Ππ0 Δηοίδον, κ1ς ἰδ ΣῪ ἔτ ἰ0-ὙΔΥ: ἰ0- 
ΤΩΟΡΡΟΥΣ ἰΐ Μ1}} θ6 γουγπ.᾽ ἴο δῃμου]ὰ ἐμπογοΐοσο 
ῬΓΔΥ 0Π6 0. δηοίδον.---" Ηδτο 8 ἰπ0 ἔδ!ὶι δοὰ 
Ῥαίΐθηοϑ οὗἩ ἐδ βαϊηϊβ.᾽" [Ι1π δυο 8 δΟΣΩΞΩΌΪΙΥ͂ 
οὗ Ἰογΐος 6] ονϑἷρ, ΒΘ ΔΗΥ ΤΟΙ ΌΘΥ ΤΟΟοΐνοδ 
8 ὈΪοβδίηρ, {80 Γ6 ΒΓΘ ΙΩΘΩΥ͂ ἰο 11ΠῈ ὑὉΡ ὑμπεῖσ ἤωοοδ 
δ ἐμδηϊκορί τσ; ΥΟΥ ΟΥ̓ εἰ ἴα σοϊοσηοῃ ἴο 
{δ οτὰ 8]].----Ὁ 6] 167 ΘΒ 018 ΟὨΪΥ ἐμο ἀἰτῖπο ΘΌΓΒΟ 
ὌΡΟΠ ΘΟΥ̓ΘΕΥ͂ 006 ὙΠΟ Ὀ6ΔΓΒ ἃ ΟΤΌΒΒ, Ὀυΐ ἐστι 7611} 
ΒΔΥ8 οὗ ἔθη, “ἴἰ 18 γὺύ6}]; ἐΐ 16 τὉν]] "᾽" 

ΒἈΙΕΒΟΞΒ, 88. 8 ἢ: Τὸ πδπιοδ οὗ αοὐ, δα {86 
8.6 τουϑδὶϑα ἴῃ ἰπ0 βουϊρίυγΓοδ, ΓΘ 680} δὴ ἱπὰ- 
ῬΓΟΙΏΔΌ]6 ἔοσίγοδδ, ΏΘΤΘ Ὁ ἸΏΔΥ ΔΙΎΘΥΒΘ ΤΟΥΟΣ- 
ΘΒ δηὰ σοοπδάθηιϊγΥ δηὰ τοῖχο. πὸ δὶᾳμοαὶ 
εἰονῖθβ οὗ {π9 οὶ Ὀθοοτηθ ἃ οοΐοτί ἰο υ8 νγοἢ 
ΠΟΥ δὸ Ὀγουχὶ ἀονῃ ἰο οὔτ ἸΟ] 1 688.---ΟἿΓ 
τοδὶ Ηἰσὰ Ῥυϊοδὶ νγδ5 ἰϑιηρίοα ἴῃ 4}1} μοϊπίβ δ8 
Ψ6 8Γ6, (μδὶ 80 ταϊχἂς δ γθ ἃ ἰΣῸ0 ΒΥΤΟΡΘΙΒΥ πὶ 
δἷ8 Ῥϑορίο. ὁ ποϑὰ ποῖ ἐδπὶπἰ 1 Βίγδρο, πο γο- 
ἴοτο, ἐμὲ ΘΥ̓ΟΡΥ 050 ογαδίηθα ἰο ἐϊιὸ ουὐδηκοῖοδὶ 
Ῥυγϊοδιβοοὰ δβδοιϊὰ Ὀ6 οοῃάποϊοα ἰπτοῦση ΘΥΕΥΥ 
γανίοι οὗὨ οοπάϊιίου, (μοὺ δὸ ΤΙΔῪ αν ἃ ἔθ! ον 
Το  ς ΤῸΓ ΘΥΘΥῪ 614858 οὗὨ ἷδ 906}} ὁ ταθ. ἮἘΠο86 
ΟὨΪΥ ὁδῃ ἱπηρατί οουλίοσὶ Ἧδ0 Δ’Ὸ ὀχροσίοποϑαᾶ 18 
86 τγαγϑ οὗ ἀοά, δ’ ἔδυ δ τὶ [16 ποτὰ οὗ 
αοά, διὰ δῖὸ ξοδίουβ [ὉΣ ὑ8 9 ἤόοῦον οὗ 6οὰ. ΑἹ] 
Οἰδογθ 8ΓΘ ΒΌΓΣΟΘ ἰ0 χοΐβα ἰπο80 ΥὙΘΥΥ͂ ΘΟὩδοΪ Διο δ 
γ᾽ ἰσἢ δτὸ ταοϑὲ δυδίδίηἷπα ἰο {8066 βοτὰ Θοὐ᾽ δ 
ΒΤ ἢ 85 ρἱοτοθ.--- ον. ὃ: Τ͵ο 165 ον ΟΣ δι᾽ 8 
ΒΔ ΚΟ δηὰ 070Γ (1:6 ζΟΒΡ61᾽8 Βα Κὸ δζὸ ΟἸ τβί᾽ Β οτ 
βϑυδοτγίηκθ. Ουῦ ἴμοτὰ Ἰοοκθ ὌΡΟΣ ἐμβοῖη 86 28- 
Βιοίθα ὍΡΟΣ ὶβ ΟὟ ῬΘΥΒΟΏ, δπά 88 ᾿ἸΚοπῖηρ 8 
ἰο Ηἰπιβο]ῦ.--- ᾶν. 6, 7: Τἴὸ βιιδσο ἷπ ἃ ὈτγοίμοΥ᾿ Β 
ϑυδονίης, ὈΤΐ (86. ΒΘ ἈΘΑΓΟΣ ἴἰο δὶ δοατὶ, (ἢ Δ ΔΏΥ 
ΘΧ(ΘΓΏΔΙ ἰηἰΘΥΟΟΌΓΒΘΟ.---ὅν. 8, 9: Ἧο οδδϑῃ Βδιίος 
ΟΥΣΒοΙγοΒ ἐμαὶ Ἦγ ΟΥ ΟἸὮΟΥΒ δΙΓ6 οΥ͂ τ ρογχίδηοο, 
δὰ γγχ γοιὸ ουγϑοῖνοβ Βα ππάοχίδιο το ἢ 
ἴῃ το δοθ ὩΡΟῚ ΟἿΕΚ δίγσοηρία, Ὀυΐ τμβδὴ τὸ Ὀ6- 
κἷθ ἰο ἀδεραὶν οὗ 1176, 4}} δυοῖν δυπετοὶδ δᾶ 
ΒΙοΒδοιΒ Ὑ1}}} 81} ανσαν, δὰ ποι δἰπρ ψ1}1} τουδὶ 
ἴον 8 Ὀπὲ ἰδ χοδὶπ ἰτυπηκ οὗ 6 δοϊὰ οοῃη δάθδοο ἱπ 
ἐμ ᾿ἰνίης αοά. ἘΠ ἷδ ν1}} δἱ βι σα {ἰπ|68 ΟὨΪΥ ΤΟΥ 
Βίτο 6 ., δπὰ γΟ Β88}} ἴδοἱ (παὶ ἰΐ 8 4}} τὸ ποοά. 
--τὐν. 10, 11: ΜΔῈΥ ὁ Ῥβαὶδ ποι Ὀοχῖπο ἰὰ βυΐς- 
ζετῖη ας ἀπὰ πϑορίπρ ὑουτηϊπδίθα ἰπ ἐμ δηκαρί νἱῃ κΚ5 
δηὰ ργδΐδοβ.0 10 ογὰ ατδῃί 18 ΤΩΔΗΥ δυο ἢ 6Χ- 
Ῥοχίθησοα, δηὰ ἱ ΟΟΥ ὙΔΥ 88 δγεδὰγ ὕδεῃ 
ἀδνϊκοηθα ὉΥ ΒΟΥΤΟΥΓΒ, ΤΔῪ 18 οῃὰ Ὀ6 Ὀγὶ σπίοποα 
πὶίἢ Ῥγαΐβοβ δηἃ ουου δϑιΐῃρ 1176] 

Ηξυβνξε, ὕεα. 8: ΤῈ Θοὰ οὗ ἐμο ΒΙΌ]ο 5 ὁπ 

ἴο ἔδβοθὸ πῦῶοθο σοπβοίθῃοοῦ ἃζὸ ἰβουουηγ  ΜὮῸ δυταραι δὲσοϑ 88 8 δίδου πὶῖὰ Ἷ8 σΒΙάγοα, 
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Θδροοὶ } πὶ 8056 ὙΔῸ δ΄Ὸ βίσυρρὶῖης τἱ ἢ 
ἀἰπσυ 165: δπὰ Ὡόνον 111 ἢὸ 8.10. ἔθ ἰο νυϑπὶ 
ΔΙΏ01]6 ΓοΒούῦΓΟΘΘ [ὉΓ δοπϑοϊδίϊοη δηὰ βιγθηρί. 
Ηδ ν|}}, Ββοπνόυοῦ, σον ίηοθ πο ἐμαί Π6 18 {89 
δΟΌΓΟΘ οὗ {Ἐπ 8ῖν ὑσυσϑὶ 11ἴ8, πὰ ὑπο οὐογν ἰμπίηρ 
680 ἐἰβ 8δη ἰἰϊαδίου, δ ἃ νν1}} Ἰθαῦο 8 ἱῃ ἃ ἀθοροῦ 
πἰκδι, --ῦον. 4: ΟΥ̓́ 4}1} ρογΒΟῺΒ ἴῃ ἰδ ποσὶ, (ἢ 9 
τοϊηΐβιοῦ οὗ Ομ τἰβί δου] πον ψιδὺ ἰγὰθ 00}80- 
Ἰδιΐοι δῃὰ ἃ διθογίμ! δρὶτὶς 8. ΟἾΪΥ ὑπ ο8ὸ ὙΠῸ 
Βδγὸ οοιΐζοτί 6δ ἰρατγὶ ἰ. Α ἐλεοίοσωμα ποὴ ἰ6π- 
ἰαίξεε, ἃ ταϊηἰδίον πε ουὐ Δ ἐχρογίοποο οὗ ρογβοῃδὶ 
ἰγἴ4}5 ἴῃ γοϊϊ κου, ἰδοῖκβ δῃ ἱπιροτίϑηϊ ααδ]δολίίοπ 
ἴον εἰσ ποτὶς. ΤῊ ποτ 88] }οιῖοη, [Π 6 ΙΔΟΤῸ ΡΟΥΤΟΣ 
9 88: δα {ἰδ τιοτηθηὶ ᾽6 Θαΐογβ 86 ΓὌΓ 8090 οὗ 
φϊοιΐοι, Ὦθ 85 ἃ τἱσγίι δὶ δηπουηδοιμχθπί ὕγοιη 
0 υοτὰ, ὑἐπδὺ βοῦϊὸ χγοδὺ υγοσὶς 18 Ὀοΐοσο Βἶπι, 
δηά ἐδαὶ αοὐ ἰ8 ργοραγίης πἶπι 0 αἰ σον ἀδοίυ]- 
689. ΤΠ6 Βοϊ ἀΐον τνῖλο 18 δ᾽ Ιοοα [0 Σοπιδίῃ οοη- 
εἰ ΠΥ ἀγουμπὰ τΔ6 σαμρ-ἂγθ Ὑ0111 ὩΟΥ͂ΟΣ ἸΘΒΡΏ 
ἔγαθ ὈτΆΤΟΓΣΥ. --Ὗἦ ν. 6, 7: Α ταϊη ϑίον 8 δ ἰοιΐοη 9 
ἄϑοροη {86 ἱιπργθθϑίοη οὗἨὨ [18 ἀϊδοοῦγβθθ. Τὴθ 
διἰαιοπί(ἰοηΒ οὗἩ ἃ γοίουύδῃ ζοΏΘτἂὶ ἰδ ΥΘ ἃ ῬΟΥΘΡ 
ὙΓΪΘὮ ἢΟ γοιης σἀρίαίη οὁδῃ ΟΥΘΥ ΠΔΥΘ. 

Ἧ. ΒΕ. Βεββεβ, ἵκιβϑ. 8, 4: Τ80ο ἔγαϊ! οὗ ὑγαΐβο 
ὙΓὮΪΟΒ 18 ὈΟΓΩΘ ὈΥ οὐν ἰγοι Ὁ]68 18 αἴ νγα διυοοεί. 
Το, πο (ἢ6 Βοδοοιησὰ οὗ ἰδο [οτὰ ἃγο 6οπιὶ- 
ζοτι θα, {6 ρταῖὶβο ὑπ [κοτὰ ΤῸΓ πἷβ σοοάποδδ, ἐς. 
Ῥβ. ουἱὶἱ. 8, 18, 21, 81. Ουὖυγ τοοροϊζὰ] αἀοὰ δηὰ 
ῬΔΙΠΟΥΡ ἴῃ ΟἾγῖδὲ Γοδοσυοβ δἷ8 ομοίϊοοδί σοι 8 
ἴοσς δἷ8 δῇΖῖϊοίοα ομὶ]άγοι, ὑμπᾶὺ τὶν (80 ἰδηάᾶοῦ- 
ΠΘΆ5 οὗἨ ἃ τοοΐμον (188. ᾿ἰχνί. 18) ΒΘ ΣΠΔΥ̓͂ δαῦ99 
ἐμδαι ἰ0 ΡΟΥΒΘΥ͂ΘΓΘ ὉΠΟΘΥ ΘΥΘΥῪ ΒΟΥΡΟΥ δῃἀ οὁ0η- 
Βιίοὶ Ὑἱϊὰ βἷη δρὰ ϑαίδη, δά, ὅπα}]γ, ἐΒαὶ δ9 
ἸΩΔῪ τοάθοαι ἐπ 6ηὶ ἔγοπι ὑπ6 481] 1οὐ᾽ου [86] 7.-Ὗ ΟΣ. 
δ: Τ8ο υπΐϊ!γ Ὀοΐτϑοι ΟἸτὶϑὺ δηὰ ἷ8 ΘΠ ΌΟΓΒ 18 
8ὸ Ῥοτγίοοί μὲ ἐῃ6 Αροβιὶθ ραἷγνοβ {86 ἤδπιὸ οὔ 
Οδτῖϑέ ἰο ἰδ νβο]ὸ ΟΒυγοὶ (1 Οον. χίὶ. 132). ΤῸ 
Οδατοδ᾿ Β βυ δου δ, ἐμ θη, Δ.ὸ ΟἸγ ἰδὲ 5 'ὰ ἃ ἀου- 
816 Β6η86; ἴον ποὺ ΟὨΪΥ ἀο068 1ἰ δοίι}}}ν βυ 8 ̓ 88 
ἐϊ5 [οτ᾽8 Ὀτίἀδ δά οοτηρδπίου, ἰπ Ορροοσὶιῖοα ἰο 
8 σε δἰ-πδιηρ νοῦ] (Βοπι. Υἱῖ!, 17; 64]. νυἱ. 17; 
ῬὨΪ. 1ἰϊ. 10), Ὀαὺ ΟἈτὶϑέ δοοϑρίβ οὗ {8080 δυδέον- 
ἔηρβ δα ἰζ (πὸ Μοτο ἘΠ ΘΙΑΙΪΥ ἷδ οση. Μϑηγυ, 
ἱπάθοα, ὀχρογίθηοο αἀΐβίσοϑθβ δῃηὰ δ δ ὐ ΜθῸ 
Κηονγ ποιϊπίηρ οὗὁὨ ΟΠ τ ϑιϊδη βυδοτίηρ, δὰ οὔ 
δοῦτδο ποίϊπίηρ οὗἩ ΟΕ νἰδϑιΐδῃ οοηβοϊδίίου, θα ἐδ 9 
ἐγ Ὀο]ονίηρ, μοασὶ ΚΠΟῪΘΒ ΒΟῪ ἴο Σοὐοίΐθ9 'π {86 

Τοτὰ ψ μθὴ αἷϊ δυϊδη δοπβοϊαιΐοα δηὰ ἰου δτθ 
ἱπιροβϑὶ Ὁ1]9 (ΡΣ). ἱν. 4).--- ον. 6: ΤῸ ἔγοθ οὗ 
Ῥοσδθουϊίοι βίοι ὑπὸ ἀν] [κεἰ πα ῖθβ σδὴ πονοῦν 
δοπδβυϊηθ ἴΠ6 ομυγοι, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ Θοπῆγι ἰΐϑ ΓΔ 1} 
δηὰ μαϊΐοποθ. οὐ β ρῬϑορίθ ἰδᾶνὸ 8 δοιϊηπιοη 
ρδυπογβὶρ θοίὰ ἐπ ΘοΟμΒο]διΐοδ ἀπ δυο Υ] ἢ σΕ, 
δηὰ ἴῃ πὸ ϑογίρίυγοβ, 88 Βιυιπηΐυ βαυβ, (Π 67 
ὰν9 ἃ χτϑδί βίογθου8θ οὗ σοπηΐογί, ἃ8 ὑπΠ6 0 σϑαὶϊὶ 
ΠΟῪ βροβϑί)θδ δπὰ Ῥγορμιοίβ ἔουπὰ σοπιΐοτέ [ῸΣ 
(μοσάϑοῖνοθ, βηὰ Ἰοᾶγηθὰ πον ἰοὸ σοπιέονγί ἐδποὶν 
σοπιραηΐοηϑ ἴῃ (τἱθυϊδιίοη.---Ὑὸγ. 9: ΤῈ ἔσθ οηά 
οὗ Δ} 18 υπλυθῦίης σοηβίθηοθ ἱα Οοα, δηά 
ὙΠ6ὴ Βὲ0 δῶ8 ΒΟΡ ΟὟΏ ΨΑΥ 4} 861{-σου ἥιίοποο 
τηαϑὺ Ὀ0 Γοπουμοθά.---Οοἀ᾽ 5 Αἰπι  ΚΠΓ ρόνοῦ δηθὰ 
οονάϊΐα] Ἰονο οὗ Ἰἰἴδ 5 βδῆονγῃ ἴῃ ἰδ γαϊβίη θύθῃ 
{{|ὸ ἀθδ4 ἰο 119 (Βοπι. ἱν. 17; ΗΘ. χὶ. 17). Ηθ 
Μ01}1 οὗὅἨ σοατβο ἀ δἰ ἶνον πΐ8 ρϑορὶο τ β ἢ ἢ ρΡ͵68868 
ἔγουι ἀθδιἢ.---Ἴ ον, 11: Τρ ϑρίστὶυ ἔγϑοὶν ποὶροίὶμ 
ΟΡ ἱπβγα θ8 θη ὙΠΟ ὈΥΔΥ͂, ΔΠἃ ΘΒΡ6ΟΙ Δ} 
γῆθη 1 89 βρὶγὶν οὗ οὖῦ δοππου ῥτἰθϑι βοοά 
(Μαῖι. χνὶϊ!. 19) τδοε ᾿ἰπίθσοϑαθ αἰ αν ἴον ἐμο89 
ὑ0 ῬαΡ ΘΙ] ΑΥΪΥ θηΐγοαὺ τι8 ἴ0 Ὁ] Δα ἴῸ ἐδ 11.---- 
83ο Ῥγοοίουϑ ἃ ἐπὶηρ ἰ8 (πδηϊκαρίνίηρ, ἀπὰ οϑροοὶ- 
ΔἸΪγ υπἰϊρὰ ἐμ πη ἰκθρίνίησ, ἰδδὺ (86 Αροϑιϊθ 
ἸΏ Κ05 ἴῃ υἱεϊτηδῖθ ΟὈΐθοὶ οὗ Θυά ἴῃ κγδηιὶης 
ΟἿ ὈΓΘΥΘΡΒ ἰο ὉΘ δ 6 οὐϊδληΐπς οὗ ον {πη 5. 
[1 (818 σοῖο ραϑϑαρθὸ γ͵οὸ ἢδγυθ, 1. Α' Ολνίδ- 

ἐξαπ᾿ 8 αβέοενοτ,8.----Τ 050 ΙΏΩΥ Ὀ6 1. ὙΘΡΥ͂ ΒΘΥΘΓΘ, 
““ΒΌΟΥΘ ΤὨΘΑΒΌΓΘ᾽᾽᾿ (ΥΘΥ. 8), 8 ““86ῃηΐ6η06 οὗ ἀθαί μ᾽" 
ΥΟΥ. 9), δηὰ “480 χγοαὶ ἃ ἀϑϑίδ ᾿ (νοῦ. 10). 2. 
ΒΩΥ͂ δΓ6 ΔΙ ΤΟΥ͂Θ πη ον αἰγίηθ δ] οἰ πποπί, (“αι 

ν6 8Βου]ὰ ποὶ ἰχυδὶ,᾽ εἴδ., γον. 9). 11. ΤΑεῖγ δεηε- 
είαὶ (8.8, 88 8 ΒΟ.ΟΟΪ οὗ Θχρογίΐθῃοθ, [ῸΣ Ῥγο- 
Του Βρ, 1. Οοηνίονί. ΤὨΪΒ ἰ5, ἤγοπι αοὐ δα ἐδποὶν 
ῬΓΟΡΘΡ Βουγοῦ (Υοῦ. 8), ῬΡῆορογιϊοποᾷ [0 {ἢ 810- 
τοι (γον. δ) δπὰ ἴο ἱπόγθαβθ οὐν ΒΘ] 688 (ΥΥ. 
4, 6); 2. Ορηβάεποε, ὉΥ ᾿πγονίης υ8 ὕροὴ Οὔ 
ΘΟὨβοἾΘΠ 668 (γ6 Ὁ. 12), ὉΥ ἀντὶ νη 18 ἔγομι ΟἿ ΓΟ 68 
(ο {86 Ἰἰνίηρ αοἀ (γον. 9), ὉΥ ἱπιραγίξηςς ΠΟῸΡ9 ἔοτ 
9 ζαυΐίατο Σ 10), δηά ὈΥ εἰγοηριοηΐπς ΟἿΓΡ 
ἈΟΡΘ8 ἴῸ οἴ υβ (Υϑν, 7); 8. Κ'γπιραίὴν Ἰπδβιαῦ σα 
88 (ΠΟΥ͂ ΟΡΘ ΟΡ Ὠθαγίϑ ἰ9 ον Ὀγοίμγοη (γον. 8). 
Ἰοαὰ 8}} ἰο Ῥσδγοῦ δηὰ ὑμδηϊκβχίνίη ΤῸ ὁ0η0 8ῃ- 
ΟΡ (γον. 11) δῃᾷ ἰο πη] ἸΟῪ ἰπ 89 ἀδὺ οὗ" 
[)9 ᾿οτὰ 99808. ΟομΡ. Εἰ. Ἦ, ΒοθοΥίϑοη᾽ Β 1,θοἱ ,. 
ὁἢ Οοτν. [οοἱ. χχχῖὶν. 

Π1.--ΤῊᾺ Ὲ ΑΡΟΞΤΙΕῈΡΒ ΥΙΝΡΙΟΑΤΊΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ΟΟΝΌΌΟῸΈ ΙΝ ΟΕΝΕΈΒΑΙ, ΑΝῸ ΟΕ ΗΙΒ 

ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΑΝ ΧΟΟΆΝΕΥΝ ΙΝ ΡΑΒΚΤΙΟΌΓΑΒ (ὕν. 12-24). ᾿ 

ΟΠΑΡΊΒΒ ἴ. 12-24. 

12 Ἐον οὖν το]οϊοίησ [α] συ Ρ] 18 18, 66 ὑοδυϊτη ον οΟΥὈἁ οὔτ᾿ Θοπβοίθποο, ὑπδὺ ἴη: Β᾽ τὴ- 
Ἰιοϊογ [ΠΟ] Π688]} ἀπ ρα γὴ Βιποουγ, ποὺ πιῦ ΠΘΒΘΆΪΥ τ]βάομι, θαὺ ὈΥ ὑπὸ ρστᾶοα οὗ 
ἃ, ψγὸ βάν δ οὐγῦ οοηγοιβδίίοη ἴῃ ὑμ6 του], δ πόσο ΔΡΌαΠαΔΏΥ 0 γουεγαγά. 

13 Ηον στὸ ψυίῖϊθ ποὴῆθ οὐδοῦ ὑπίησβ ππίο γοὰ, ὑμδηλ τμδὺ γ6 τοδά οὐ δοϊςηονηθαρα; 
14. δηα 1 ὑγαϑὺ γ6 8118}} δοκπουίθᾶρσθ δνϑηῦ ἴο {Π6 ϑπά ; 88 δ͵80 γο δδνθ δοϊζηονί θα ροα τ8 

ἴῃ. ραγί, ὑπ2ὺ Ἧ͵7ὁ 8ΓΘ γοῦ Το)οΙοηρ [ᾳ]ογγίησ], ΟΥΘ ἢ ΔΒ γ6 8180 αγό ΟἾΤἕ ἴῃ ὑπ6 ἀΑΥ οὗἁ 
15. τὸ Τωοταδ Ψ6889. Απα ἴῃ δῖα οοηβάσποο 1 ψὰβ πυιϊηἀθα (0 δΘοπλθ παύο γοὰ Ὀοίοτγοῖ [06- 
10 οτθ ππίο γοῦ], ὑμαὺ γ6 ταϊρῦ μανϑῦ 8 βοογῃά Ὀοηοῆϊ; δηὰ (0 ραβ8᾽ ὈΥ γοῦ ἰηΐο Ναοο- 

ΠΌΒΙΑ, ἐπα ἴο θοτη6 δῴρϑίῃ οαὖῦ οὗἨ Μαοθαοηΐβ παίο γου, ἀπά οὗ γοὰ 0 Ὀ6 Ὀτοῦρν ὁπ. ἸῺ 



ἸῈΠῈ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙἙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΗΒ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΕ. 

ἍΑΥ ἰοπατὰ σπάθα. ὙΒΘΩ 1 {μογοΐοτθ τὰβ ὑμ8 πιϊπάοαᾶ,}9 ἀϊὰ 1 υ56 Πρ μέμοββ᾽ οὐ [86 
ἀπϊησβ ὑμθαῦ 1 ΡΌΓΡΟΒΘΟ, ἀο 1 ραγροβθ ἀοοογάϊπο (0 ἴΠ6 8658}, ὑπαῦ ψιῦἢ .π6 ὕπογο βου] θ6 
γοᾶ, γθ8, 8ηἃ ΠΔΥ, πᾶ Βυΐῦ αε (ἀοά ὦ ὕτιρ [084], οὐ ποτὰ ἑοπαγὰ γοὺ νγ)88 [153}} 
ποὺ γοᾶ δηὰ πᾶγ.Ϊ Εον ὅ6 ὅοῃ οὗ οὐ, 6808 ΟἸτΙβί, τὸ γγὰ8 ργθδο θα διλοὴρ γοὺ ὮΥ͂ 
3, ἐυδη ὈΥ͂ τ!6 δπα ϑ᾽ΠνΔηυ8 δπα ΤΊ ΠΟ  ΒΘ.Β, τγᾶ8 ποῦ γοᾶ δηἃ ὨΔΥ, Ὀαὺ 1ῃ Εἷπι Ὑ͵788 γ6ᾶ. 
Εὸν 411 ὑἢθ Ῥγοϊηῖβοβ οὗ αοἀ ἴῃ Ἀϊπὶ αγὸ γ88, )ἃπὰ ἴθ δἰ} ΑἸηθη [ΕῸΙ ΒΟΥ ΠΙΔΗΥ͂ 
ΒΟΘΥ͂ΘΙ ΠΛΔΥ 6 {86 ῥτοπιῖβ68 οὗ αοἀ, ἴῃ Ηΐπὶ 15 ὑμ6 γοᾶ; τ ΠΘΤΘΙΌΤΘ 8180 ὑμβγοῦρ Εἰμὶ 18 
{86 Ατμθη], ἀπο {86 ρίοτυ οὗ ἀοἀ ὈγΥ χ8. ΝΟΥ͂ ᾿8 Ὑ μῖοῖ ΒΙΔὈΠΙΒΠ ἢ ὰ8 10 γοῦ ἴῃ 
ΟἸἈτιβύ, δπὰ μαύῃ δηοϊηϊθα ὑ8, 6 ἀοα ; ψὴ0 Βα 4]8ὸ βϑϑ]ϑὰ 18, δπὰ ρίνϑη [8:6 δαγῃδδέ 
οὗ {πὸ ϑρίτιῦ ἴῃ οὐν θατίθ. Μοτθονοῦ [Βὰ}] 1 04}} ἀοα ἴον ἃ σεοοτγτὰ [τ|.0Π658} ἀροα 
ΤΩΥ͂ Βο0], ὑμαὺ [10 ΜᾺ8] ὕο Βρᾶγθ γοὺὰ [{Π 8] 1 οαῖηθ ἢοῦ 88 γοῦ [πὸ Π)0786} ἃπθυ ΟὐὐΥηἰδ. 

24 Νοῦ ἔογ ὑμαὺ γ ἤᾶνο ἀοι]Οἢ ΟΥ̓́ΔΥ γοὰν ἔδιθῃ, θαῦ ἀγα ΒΟΙρΟΥΒ Οὗ γὙΟῸΣ ΟΥ̓: ἴογ γ΄ 
ἔμ ἢ γοὸ βίδηά. 

Π ον. 12.---ἰπείϑϑά οἱ ἐπ 24 ἡμῶν, ΑἸοτὰ κηὰ βετίνοῃον (ἴη ον ψοτὶ ἢ) ΒΥ ἐπαὶ οἁ, Βίηκίξ. [η 106 εὰ. ὉΥ ΤΙδοΝ. αἵ 
εὐβοῳ πρ ὑμῶν ΌὈΓ ἴῃυ βγεῖ πὰ οῃι ἡμῶν Ὁγ [})0ὸ δοοοη. 10 [ἢ6 εαἰϊ. οὗ 1806 ὕγ ΤΊΔΟΒ. πὸ μοῖίδο 5 ἴ Κοὴ οὗ δὴ ταῦ 
Ὁ ἢ γθ. ᾿ 

8 Προ. "δὲ ἁπλότητι ἰπδίορὰ οἵ ἁγιότητι, δῃηὰ [ἐ ἐπ ΘἰΓΟΙΜΙΥ δπδίδι ποὰ [ὈὉγ Ὦ. ΒΕ. ΡΒ. 6. 1,. Βίπ. (οοτ.8), {πΠ6 ας. ἅγτ. 
ψυϊε. απ Οὐ. ν88. ΟἾΓΥ8., Τπθοάΐ., ϑϑγοόπιο, Ααλυγοσίαδι, ΤΒΘΟΡΗΥ!. δὰ Οδοιαι. Τίδολι. ἸΔ8 τρϑίογοα ἐΐ ἐπ μὲβ ἰαΐον δά. 
διὰ βαγα: “ γοναδέϊμε ἐδξὲ ἁγιότητι μροίε χωοὰ 48εἰ πεμρῖίο ρίωε φμαπι ἁπλότητι, αἰΐεπα πιαπῖε ἱπἰαίμνι σιίαπι διεδίαία 
4:26." ῬαᾺΪ 0868 ἰἴ ἸηΓ6 ΘΟΙΏΠΙΟΠΙΥ͂ ἐδρΘο 8} ἴῃ 2 Οὐγ.). Αηά γοῖ ἁγιότητι [8 Δὐἀορίοὰ ὈΥ ᾿ΆΓΘΒΙἈΠΗ [ΑἸέοσγά δῃά Βιϊδηῖον 
αἴϊον Α. Β. Ὁ. Κι ΜΝ. (Βίπαῖτ. (οὐγ.}), [16 Οορί. δά ΑΥΤα. γὙδ8., ΟἹ οπι., Οτγίς., θαπιῖβο. απ θὲ γῆν 5). 11 16. ἃ στο ὈΠΟΟΒΙΩΟΣ 
ποτὰ, πὰ 80 (δυῆιθ πᾶνϑ ἃγρθθα) 1088 ΚΟΥ ἰὼ ννθ ἰμδεγίθιὶ, δὰ θὰ υϑοὰ ΠΟΥ ΠΘΓΟ οἷδθ ὀχοερῖ ἰῃ ΗθΌ. χὶ. 10 διὰ 1] 
δος. χΥ. 2. 

[8 ΜΔὴΥ τοσθηΐ οάϊζογα (ἜἸδοῖ., ΒΙοοταί., ΑἸΖ,, Βέλη)., Ῥογάαυρ) ἰπηβογί τοῦ Ὀοΐίογο ἴδ ἤἥγηϊ θεοῦ ΔΠοΥ Α. Β. Ο. Ὁ. ΕΒ. Εἴη. 
ΜνἸΚῸ ἃ πυϊπῦον οἵ γ88. πὰ ἘδίμοΓΩ. 

πρὸς 

ΒΙοοπιῆοϊἃ (πίη κα ἰμαΐ ΠΟΥ Δ] ουϊάσησο 5 δ͵8ὸ δἰ ΓΟΌΡΙΥ ἴῃ 115 ἸΔΥοΓ]. 

[8 ον ἔχητε, ΑἸίοτά μῶ8 σχῆτε πίτ Β. Ο. δηὰ 8[π., ὑπ Ὑ186}}. ΓΒ] ΚΒ [μὴ 110 ἸαιιοΣ τσὰϑ οοπήοτιλοὰ ἴο ἔδ6 ἔθῃθο οἷ 

} ον. χνί. δ. [Τίϑοὰ. ἐμΐ κα τδὲ “ διελθεῖν γγδϑ ἀ δ  ΠἸκοὰ ὉΥ βϑόῖλθ ἐγδηβουθογα ὈΘΟΘΌΒΘ [80 διὰ δρεπι θὰ δι. δή οἰθη ΕἸ Ὁ ἰπιρὶίοά 

ἴῃ δι᾽ ὑμῶν ; Ἰθποο ἀπελθεῖν οΥ ἐλθεῖν (προ ἢ ἰδ ἰουπὰ 6160 ἰΏ πιϑῦν ΜΕ.) δϑθπηθὰ ζροτὸ δρργοργίαϊθ. οσν. Άοπι. χυ. 38, 

Βίιοοπιῖ, ἐπέηϊκο ἴπδὲ ἔστιν [6 αιιΐῦθ δα {ΠΟῪ ἴ0 Ὀ6 8 οοττϑοιίος ἴο δυΐῖ ψ]αῦ 1116 ΟΥΥ [68 1 οὐκ 8 γεημέγεα τοΐοσεμποθ (0 [86 

Σνεϑειεῖ, ποῖ γτϑοο]ϑοϊης ἴπᾶτ 1ἴΠ8 ἱπιροτίοος 18 οἴθῶ πϑοϑά ἴο ἀδκίρηλίο λαδίξιαὶ αοἰΐον, 80 ἃ5 ἴο ΒΘ ΠΕΑΙΙ͂Σ θαι νδϊεῆϊ ἴο [9 

κοῖδον βαιδίβοίοῦν 
12 Ψοσ. 20.---ος. Ἦδ8 καὶ ἐν αὐτω : 

{αὶ ἰὴ6 τογάθ ποῦ θη οοηίογπιοα [0 ἴμοδο πβέ Ῥγθς 
᾿ 

ΤαςὮτη., αὐἴζονῦ ἴὴ9 οδοκε Μ88. [Α. Β. Ὁ. Ῥ. Ο. 8ιπ., 7}... Θοίἃ., Οορέ. Ῥαπιλϑς. ἄς. 

[48 διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ. Μογοῦ τ ηΚ8 ἴπδῖ διὸ μα8 δοοί ἀΘΏΤΑΠΥ θθθι Ἰος οὐδ (αὶ Ὠνπι ὈῈΓ οἵΓἁ Μ 
Ὧξ. [08 δ οἴῖο ΤΠ Κα τθαΐί Ἰαιοπιϑη ΒΒ γολαίης οτ κἰθδιο 

Ξ. Παγο καὶ δι᾽ αὑτοῦ): 

ἴῃ Τποοάογοῖ᾽ " οοπιιηϑηΐ: οὗ δὴ χάριν καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸν τῆς εὐχαριστίας αὑτῷ προσφέρομεν ὕμνον ; Ὀπὲ ἰδ 14 ποὶ σετῖαϊῃ 

δοῖ (δία ψῆδὲ ππυδὲ δατο Ὅροι (Π6 ἴοχὲ ο τος Τποοάί. οοπιπιοηίοα (βος ποῖος ἴο ΜΊΡΗΘ᾽ 5 ἘΠποοάϊ. ». 588). Αἰωγὰ 

οοποσθάσα ὑπαὶ (Π0 τομηΐ οὗ οχίο ΓΔ] ἀραννο ἐδ τί τὰ Ιδεοῦπι., ὑὰὺ ἘΐΚ8 (μδῖ ἐπ τΠδὲ σᾶδοὸ ἡμῶν τωυϑὶ Σλθδ ἡμῶν καὶ 

ὑμῶν, πθς 8 τ τποὰς ποῖῖοθ 1ΐ οου ἃ παραγ ἀο. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τὴ ἐμαὶ ψπῖσὰ {86 Αροβίϊο 85 ἰδ ΤῈΣ βαϊἃ τ 

ἸΩΔΥ͂ ποίϊοθ δὴ ϑροϊοροίΐοαὶ εἰθιμοπί. Ηβθ δὰ 

βροίκοπ οὗἨ ἔπο89 ὑγοι]68 ΜΒΐομ Ἀ18. Φαἀαϊ ΣΡ, 

ΟΡΡομθηΐβ τϑργεβοηιθα 88 ἃ ἰοϑη οὗ {86 ἀἰνίπο 

ἀϊερίοαθυσο. Ηο μδὰ ἱπιρὶ θὰ {μὲ (8680 ὑγχθ 9 80 

ἔδυ ἴτοτα Ὀοΐηρ Βυο 8 (οἶκοι ἃπὰ 8 γθᾶβοῦ 1ὉΓ (110 

αἰ πάταν δὶ οὗὁἨὨ σοπβάοηοο ἔγοτη Ηἷπι, ἱμαΐ ὑπο 

ΜΟΓΟ ΓαίθοΓ δὴ ἱπάϊσηίϊοη οὐὗὨ Ἀ18 [0] οτβαῖρ ἢ 

Ομ τοὶ δπᾶ ἃ γοδβοι δ] στουπὰ [ὉΣ δὴ δῇοοιί, οηδὶθ 

οοιτηππΐου Ὀούννθθῃ μἷπὶ δηὰ (6 σματοῦ. Βαΐ τ 

ὙΠδίονο ΨΥ Μ9 τοραγὰ (Ὧ9 ργοοθάϊηρ ΤΟΓΒΕΒ, 

πο Αγροβί!θ᾽ 8 νἱπάϊοδαίΐοπ οὐ δ πηβο]ῦ ον  ἀ θυ 
οομθ 668 τὶς {π18 δοοίΐοι, ἱΒουῆ ἰὑ ἰδ ἐπ ἰπεἰ- 

πιαία οσομηροίΐϊοῃ τὶ ταὶ Π6 Βαὰ δὲ (ΔΚΘΏ ΓὉΓ 

ἐναυιοὰ, υἱΖ., ἐμὲ {86} σ6ΓῸ Βυ βπ οἰ ΘΏΓΥ ἱπίον- 

οϑίϑα ἴῃ πἷπι ἰο αβϑὶϑὲ ἷπι ὈΥ͂ ὑἐμοὶν ἐπ οΓοθβαὶομβ. 
Ἠδ ποῖν αἶνοβ ἴμοιι ἰὸ υπάἀογβίδπα {μδὶ δ ν͵αϑ 
Πιββοά ἴῃ βυοὰ δὴ δδϑυπιρίΐου, [ὉΣ δ 8 
ποῦ ὙΠΨΟΡΙὮΥ οΥ̓͂ ἰποὶν Βυπρδίμ 8 δπὰ ἐμεὶῦ 
ῬύΆγοσβ. ϑβ'υ68 ἰδ (δλο σοπποοίΐοι Ἡ ΒΙοΟΝ γα ἰμΐεῦ 
ἔγοτῃ {6 γάρ. 
γε. 12, ΕΌΣ οὖσ τοϊοϊοϊης ἰ5 1τ}}}5.-- 

ΤῊ νοτὰ καύχησις, ἀ5 ᾽ὺ 18 αϑοιὶ πη 1 (οΥ. χΥύῦ. 8], 
δηὰ ἐγϑαυ θη ΠΥ ἰὰ ἰμ18 Ερίδβι]θ, ἰ8 ποὺ δαυϊγαϊφπὶ 
ἰο καύχημα : (μὲ οὗ τ Βῖ6 ἢ ΟἿ 6 Τγ8|Κ68 }}8 Ὀοδδί, [0Γ 
ἴξ βἰ χῃὶδβ γί ον ἐπ ποῖ οὗ Ὀοπβίϊηρ, [86 εχίεσμηαὶ 
οσχργοββίοῃ οὔ ̓ ουγίυ] δου βάδθησο. 1 ΠΟΤῸ ΓοΪδίοβ τὸ 
86 τὰ ο}6 πηογᾺ] οοπποὶ οὗ (ἢ 6 ΑΡΟΒΙ]6, 88 τῆ νὰ 
Ὧ88 ἰΐ: ούθῆ ἱπ ΒΘΆΒΟΠΒ οὗἩ Δαν ΥΘ Υ δπά 1 δὶ 
οοηάυοί ἰονασὰθ μἷὶ8δ ορροπθηίβ. ΤῈ ἰδυαγὰ 
ΓοοἸης οὗ ν ποῖ δ 8 (8 οαὐναγὰ ΟΧργθβϑίοῃ ἰδ 
1820 τοδοϊ ΟΥ̓ οὗ οὖἪγ οὐμδοΐοτοθ, ἰο 
ποῖ 10 18. ΘΙ ΡΒ ΟΠ ἀϊγθοθὰ Ὁ αὑτη. 789 
ψοτὰ συνείδησις (Βοτα τοηάοσχϑὰ οομδοίθθοε) ἷδ 



ΟΠΑΡ.ῚΙ. 19.-24. 

οι εαἷβδο ἰὼ 1 ὍἋογ. Υἱῖϊ. 7: χ. 25 οἱ αἱ. Τὶ 18 
ογθ αἱοβοῖν οοπηοοίθα ψὶϊ ἢ ὑπ οὈ͵θοίἑνο 86}- 
ἰθῃο0:--ὶ ἱπ Βοϊ] 685 δηᾶ δοάϊν κὶη- 
ΟΟΥΥ, τὸ αν Βαᾶ οὖσ οοῃνθεβδίζου ἐμ 
[9 ᾿τοχ]ᾶ.".---᾿ Αναστρεφέσθαε οσσυτβ ἤογῸ ἀμὰ 
ἴα Ερὶι. ἰϊ. 8; 1 Τίπι, 111. 16: ΠὉ. χὶϊ. 18: 1 
Ῥεὶ. ἃ. 172 Ροὶ. 1). 18. πῃ 16 βερί. οἵ Ργον. χχ. 

Ἴ, ἰὰ 8 υδοὰ δ8. ἃ σοῃάουϊης [ῸΓ ΠΠΠΠ ΠΤ 

δἰσηϊῆοα ἐπ σοπάποί, ἐπ 6 Ἰσῶν ἴῃ τ ἢ ἸΟἢ ὁπ ποίϑ. 
ΒΥ ἐν ἴθ. ἱπάϊσαϊοα τὸ ρα ἴῃ ψν ΐοι (86. πιοῦθ- 
τοοηὐ ἰΔ 658 ρμίδεοο, δὰ νπϊοί. (οἰ θυταὶ 685 δηὰ ἀἱ- 
γΤεοίϑ ἐμ6 τρϑὰδ οὗ δοίϊοῃ γοίοσσοα ἴθ. [Γ᾿ δο- 
οορὶ οἵ ἁγιότης 88 (9 γα τοδάϊησ, (80 1ἄδα νν}]}} 
Ὁ {Ππαὶ οὗὅὨ ὁ τοὶ χίουϑ ρυτγὶγ, τι βίηρ ἔτγοιη Δ ὑἢ- 
Τοθβογτο Βυυγοηάοῦ οὗ ἰδ9 μϑατί το (Ἰοσά. Οη 86- 
ὀουδὶ οὗἨ ἴ6 πυπίογοιβ ππα ᾿πἀοροπαοης οὐδε] 
διϊῃογίἐϊ69 ἴῃ 115 ἕλυον, δῃηἃ Ὀδθοαιϑο ἀγεότης Π85 
100 ζοῦσθΓΆὶ ἃ τπιολπΐπρ ἴῃ σοηπθοίΐοι τὶ εἷλε- 
κρίνεϊα, 6 ἃ τοὶ κῦ παν ὈΘΘῃ βαρ ροδβίοα ὈΥῪ τοῦ ϑεοῦ, 
εἴς... Οεἰδη}ον σίγα ἐμ ργοίδγθηθο ἴο ἁπλότης, 
δἰφη γὶηρ 6 Γγοοάομι ἔγοπι 811 ἰγσγοϊοναηΐ δηά ρυὶ- 
Τὰϊο νἱονν 8, ἵ, δ., 8 μἰαΐη βίηρ)ο ταὶ, Ἐξλεκρίνεία 
τοῦ ϑεοῖ, φοαϊγ εἰποογὶψ, 18. οἰ ν ἃ ΡΟΣ Ἰἰϊκ6 
ἰδ δι νυ ἃ ἴοι 18 ἴῃ αοα, οὐ ο.6 νυ ἰσο ἢ ΘΟΙΏ 68 ἔγοπι Ὠϊηι 
οὐ ἰΒ ψγουρῆι ΌὈΥ͂ πἶπι ἴῃ [086 ψ}10 Βα Ὀπιϊῦ {Π 6 τὴ- 
δοῖνοϑ ἴο δῖ. Τοῦ ϑεοῦ ἀδϑίχπδίοϑ {Π6 ΒΟΌΓΟΘ 
δη (δ 6 σοπβοαυοηΐ τοβοι ὈΪλθσο. Τ|10 1ά6ῃ οὔ Β6- 
ἴῃς δοδορίδὈ]8 ἴὸ αοαὰ ΠΘΟΟΒΒΑΡΠΥ ΓῸ]]ον 8. ὕγοτηῃ 
1819, ας 10 ἰθ ποῖ ΒιγΙ οὉ οοηίδίηοα ἴῃ 186 οὁχ- 
Ῥτεϑϑίοη. 8411 1658 ἀο68 ἴὑ β᾽ ζῆ Ὗ ταὶ 18. ἀ6- 
τπδιιαοα Ὀγ ΘΟοά, δΔηά ἰοαϑί οὗὨ 411 Ὑμδὶ 15 ΒΌΡΘΕΙΟΥ, 
85 111 τ το ΤΠ ΘΡΟΪΥ 8 δυρογίδιἑνο. ΤΊι6 Βυ Ὁ] οἰ ποα 
δηἰϊτ μοιῖο ἀοδηϊου οὐ 6 βαπιο ἰ468:---πκοῖ ἢ 
διαὶ τνυνἱβᾶοτῃ, Ὀσπὶ ἴῃ [89 εἴβοθ οὗ Θοᾶ, 
--ἰἄοτο Ῥγϑοίβου οχρὶαἰηβ ψ]αὺ 18 πιθδηΐ ὈΥ͂ ἐν 
ἁγιότης. Τῇ σοφία σαρκικὴ (1 Οον. 1. 20 σοφ. 
τοῦ κόσμου; 1 Οον. ἰϊ. ὃ σοῴφ. ἀνθρώπων ; 1 Οον. 1. 6 
τοῦ αἰῶνος τούτου) ἴΌΤΤῚ8 ἐπ {1118 ῬΆΒ8αρο ἃ δοηίγαβί 
οα ἰμ6 οὔθ μδῃά, ἰο {πὸ λοίίηέ85 απὰ φοαϊΐψ δἰποογιίν, 

[5 Τα τοογὰ συνέιδησις, εἰρη! δο5. οἰ] Ομ ΟΔΠ1Υ̓, ἃ πη π᾿ 8 
Κηαονοάχο οὗὁἨ οὗ σοηνθεβαι οὴ ΜΠ Ὠὲθοϊ, Ηυρο ἀο 8ι. 
Υἱεῖος δαγὰ: θκαηηη ΟΟΥ 846 ποβοίΐ, ἀρρεϊαξμν οοπεοϊεηίία; 

ῬΥΔΕΙΥ τὸ αἰία ποεοῖέ, αρρεϊϊαίεν εοἰεπέία. 11 τοΐογα. 
ονέονον, ΟἾΪῪ ἴο ἴπαὶ ρματὶ οΥ̓͂ ΟὟὟ Βα] σοιδοϊουβηθδθ τ ἢ 

ἐδ. ὑυδοιίο}), ποῦ απ τοὶ εἰ οΟΌΒ, υἱζι: ἴ0ὸ δῇ οὐρΐ οἱ 
οὐχὶ ποῖ ἴο ὕ6 ἄοπο. ἔδυ ἴα ἰΐ ἰδ. ΟἿἹΚῪ Ὑμαΐ Απτοη  Πι18 
(ϑιοεαηεῖπ8) ς4110 συντήρησις. ἵ. ὁ., σγ 7} τ Πρ ΟΣ οὐ»- 
βοτνυπκτίοπ. πἴ6 ΡΏγ]βοίο ν, οὐ θορυῦ οὗ ἴΠ0 γοσογάβ,, δπὰ 
Ποποθ ἡ υἱίϑοδο τ ἢ ἃ δἰ (ἢ ι}] ᾿οβίϊπι ὩΥ͂, 44 ἐπ ἴθ ἴοχί. 
Βεγυιά ι᾿ΐςᾳ, 11 ἐδ, 4Ἃ9 [πη ἔοπι. ἰἱ. 1δ, α υάμκο οἵ ἰδιαῖ πῃ σἢ 15 
τί; οὐ σιεοης ἰη (Π686 γροοοΓάβ, 86 [Π|ὸ διοὶθ ατὸ υπάἀογείοοά. 
ΕϊθδΠγ, ἰδ τούσαυτὶβ ΟΥ ραηίσδοα ὮΥ ἴΠ6 Ρ]θαδιγο ΟΓ μαίῃ 
Ὑπϊςἢ ἰδ ἀσοίίοπθ ργοάςο, δ ἰῃ ἴπο ἴοχὶ 1 τδϑ ῬδῈ}} Τὸ- 
λοϊείῆᾳ. Οτίχοη ἱποϊυοα 41} {πἰα βοὴ ἢ6 (8118 συνείδ. “ἃ 

ξαο ἴο δὐπιοηϊδη {116 δοπΐ οὗ Ὀοι(οΥ τΐηρθ, ἴο ΟἸλα 5180 
ἴον δ ἔδυ] 8 δηὰὲ ἰὼ γοργούο δον.) Τῆ6 ΒοΠοοΙπηοῃ 

Ἰπτηοὰ [960 ἴἤγοο βεγίρευγα! (Διηοίίοδ ἰπίο ἃ δϑυ]ορίδηι. 
Τὴ. [δρίτοὰ ἩΣΐΓΟΓΒ τηλῖκο ἴα ἱπάϊοροπδαο ἴο 6 σοοὰὶ 
ουῃϑοίοδοα, ἰο κχίγο δ τιν νον οὗὁὨ οἷἵὖν γοϊαξίοιβ, δηά 80 οὗ 
οὖν ἀπιίεα βηὰ δῆς. ΤΠ ΠΟΥ͂ δοϊηϑε πιὸ Βροαῖς οὗ οπ6 Ὀοίηρ 
)πἀκχοά ὈΥ Δποίδοῦ πιδη 8 σοπδοιθῆσο, ἰππδαιυο ἢ 848 ἔῃ ἀθοί- 
κοι. ὑπὸ ΆΥΟ ραϑοδὰ Ὡροῦ ΟἿΣ οὐστὶ οοηῃάποϊ ΤΠΔΥῪ Ὀ6 ΔρρΡ] 6 
ἴο δοῖεν δ. ΒΡ. ώογ. Τα γίοτ Ὀυοσῖον θυῦ. Β. 1. ΟΒαρ.1: 
ΒοΒρηκοῖ, Ατὲ. οσίθοοη ἰη Ηθγίσορ᾽ Ἐπόγες ΜεύοθΒῃ, Ἀ ίν. 
θον. 1.1. ἀ:; Ομ! πηογα, Μόν. ῬΗ]}. σπδΡ. Υ.; Βοίμι», ΤΉΘΟΙ. 
ΒιΝ.1. 11 [Πγηάδ]ο τοπάογβ ἁπλότης: “ δίῃ ρἼθηθεδ.᾽) οἢ 
ψῃ κε Ἐγοποῦ γϑιπαῦκα (ϑγ πη. 24 β5ογ. Ρ. 23) (δὲ ἐξ του] Ὀθ 
ἐπερυϑαῖθθ το ἱργονο ἰδ. 118 ἢ ΓΟΓΔῚ τηϑδηίος ἰδ: δἰπερίες, 
εἰν αἱείρ, οὐο-ἰοάοά, βιυΐοον: “απίπ αἰίόπεε α οεγεωίία, 

εἰ (ὅοῖο πκαῖο, εἰ εἰκαϊο ποορηαέ αἷτί2." 
1 ἀοδπο εἰλικρινεία. " εἰποονίίν, πὶ πουτ (ἢ 9 Δα πμ χιῦΓο 

οἵ δὴν λα τῷ φ ΤΤοΠΘΒ (β πη. 2ἃ ὅδ. ἢ. 172) δηά 
Ειηοοῖε (ΡὨΐ]. 1. 20) ρυϑίογ ϑεδ! !υααπιΒ ἀογίνδιίου ἔγοπὶ 
εἰλη διτνὸ κρίνω, δοοοιμ πρὶ (ὁ ψῃ ΐοῖ [ξ πιθαπα : “ Ἐπδΐ πῃ] ἢ ἰδ 
οἰοδθο ὮὉγ πιαοῖι το] ης δηὰ βῆασκίης ἴ0 δηᾶ ἴγο ἰπ ἃ 
βἷοανο :"-- ποῖ [πδὶ τ οἢ 'ἰθ ργονοὰὶ ΝΥ Ὀδίηρ Πο] ἃ ἂρ ἴο [ἢ 9 
Βα κδς, πὶ (9 Ρυγκεά, [89 νυἱποοποῦ, τ 9 πὨταη» 16. 
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δηα {(Π9 εἱλεκρίνεια τοῦ ϑεοῦ, πὰ οη (88 οἰ οῦ, ἐφ 
180 σγαζε οΓ αοά. Τμΐβ 1άβιὶ Ῥῇγαβο βία ΐῆοβ 
αοαβ ἔγοθ σγᾶσθ; ἴῃ μοὶ, Βονονοῦ, 185 ἰἢ- 
οἰλαρὰ ἃ ΒυΓΓΘ ΠΟΥ δηαὰ οοτλπη πίοι οὐὗἁὨ }})}8 
οση ᾿ηΠπἰῖθ 86. 1} 4}} {μ0 Ὀ]Θπβίπϑ οὗὨ βαϊνδ- 
ἰΐοη ; 7.81 ἃΒ (0 λοξέηεφ δια {86 ἐξ Ἰοογέ δὰ 1η- 
γοϊνοὰ αὶ ρονος ψἰιοῖι πιονοὰ πὰ ἀϊτοοιοὰ τῈ}9 
Αροβίϊο ἔγοιν τυ τ 561 [.--ὶὰὶ σοπί 88. υν 10} 
{18 ἀἰνίης ἀἰβροβιιίου, ἰ5 ργϑβϑοηϊοα ἰΠαϊ ᾿ΠΡΌΓΟ 
Β65}}}ν νυ ἰβάοιῃ 'νϊοῖὶ ὈΘΙοημ8 0 ΟΌΥ βϑηϑαυιϑ 
δά 5016 5}. παΐιγο, πὰ ἡ ι16λ ἰποῖ 68 18. [0 ΡυΓ- 
8.0 ΟΡ ΟΥ̓́Τ Θη)ογτιοπί, ργοβί, ΠΟΔΟΥ οὐ δρρἴδιιβαο, 
δηα ἤθῃθθ ἰοδ5 8 ΟΝ Ἰηῖο ἱποοῃδίβίθηί σοῦ 869 
οὗ σοηάιοί. Οπίδηάον ἐμ ηΚ8 {πὰὺ ΘΓ 8. 4180 δ 
δ᾿ υδίοη ἴο παι ἰποουγοίϊοαὶ κΚἰπὰ οὔ σοφία (1 (τ. 
ϊ. 8) νι οἷ τλὰθ 89 οὗ [6 νἅγίοιιϑ δύ [8614] 
πιο 0.8 Βαρρ] φὰ ὈΥ (6 Ε]ιοίοΥγῖο δὰ ἱορῖο οἵ 
ἐμαῦ ρογοὰ ἰο χαὶπ ἰπῆμσοηοθ οὐοῦ 16 ταϊμ 8. οὗἉ 
Ὧ6η. [ΤΗΒΟΡΠΗΥΓΑΟΘΤ: “νοτὰβ ΟΥ̓ Βέιγγῖης 6]0- 
αιιθποθ, δηα ἐν 8{1π|38 οὗ ΒοΟρΡ ἶβιν 68.}] δαὶ 6υ]- 
ἀσμν ἃ τοῦθ Ὀγδοίιοα)] κα οὐἁἩἨ ἁ ψουαἶἰγ βου 
γν 88 {Π᾿0ὴ πρρογιμοβὶ πη {86 ΔΡοϑβιί]6᾽8 τὰ 1ηα.--- Ἴ 
ΒΡΏοτο οὗἁ {ἰὼ σοηγογϑαίίοη ἰ8 ἐμ 6 τννοτ], νυ ϊο6ὶι, 
δοσούάϊι; ἰο ΜΟΥΟΣ, 18 ἰδ ῥγοΐαπο ρογίΐοη οὗ 
τηοι, ἱηαβηχασί, 48 ἰδ6 Αροϑίϊο β οὈὐ)θοὶ νϑ ἴὸ 
χα ϊκο ἷ8. ΒΟΥ τὰκ ΠΟΤ ῥτοπλἱηθοΐ ὈΥ̓͂ (6 οοῃ- 
ἰγαϑί, Υο πιὰν σοί }Υ τοχᾶτγαὰ (16 ποη-Ο ἰδ ϊλ ἢ 
Θἰοτααπὶ ἴῃ Βοοίθιυ 88 ἱπίθηἀθά, 'ἰπ αἰδϑιϊπμοίϊ οι 
ἔγοῖὰ 86 δ γο 68, τ ἰο ΘΓΘ ΓΟΡΥΟΒοηϊοα ΠΘΓΘ 
ὈΥ ἴδ Οογιηἑἴδη (πρὸς ὑμᾶς). Περισσοτέρως (τλοῦΘ 
ΔΟΘΠαἀ ΔΕ Υ) μη8 Τοίοσοπμοα (0 ἃ δϊρίιοῦ ἀοσγθθ, 
δηὰ ποί (ὁ ἃ ἰσίιοῦ αὐ4}}{7. Πρὸς ὑμᾶς ἰὰ5 (ἢ 9 
8059 Οἵ; ἰπ Ἰηἰοτοοῦγδα ΜΓ γοιι, δηὰ ἰὐ 18 ἰΠ6το- 
ἴοτο δαυϊνα]θηΐ ἰο, οὐδ γο; ΝΕΑΝΌΕΚ: “ἰὼ 
Γοΐδσθησο ἰὸ γοῦυ. 6 πιδ  οοποϊυἀθ ἔγοπλ ἰδ 18 
ΥΟΥΒῸ ἱπαὶ ͵8 Ορροπϑηίϑ μδὰ οἰιαυσχοὰ ἷμπὰ 8 
Ργδοι βίη 8 βρυγίουβ ᾿εἰπὰ οὗ νου! α]γ νυ ̓βάοηι, 
νυ δἰοῖι ᾿παϊοαίοα 4 ἰδοῖς οὗ Ὀρτὶρ 655 οὗ μοατί." 
--τ,ὐ. Ε. Βεββει: “Νοῖὺ 88 1 δὶ8 Ο γἰβϑιϊαῃ Ἰπίοσ- 
σοΌΓΒΘ νἱὰ {6 πὶ μ8ἀ Ὀ6οῃ Ομδγασίον θα ὈΥ ΔΗ͂ 
(ἰὴ Οχιγδογά πα σΥ, οΥὐὁἨ Ὀογοπὰ ψπὰῦ 9 πεὰ 
Βιονῃ ἴῃ οἴμον ρίαοοβ. Ηρ ἰπἰθηάρα βὲπηΡ]Υ 10 
ΒΑΥ: κἸΓΊΠΘΓΟ ΔΓΘ ΔῺΥ (0 ὙΒΟΙᾺ 1 παΥθ ποὶ Ὀ6 6 
ΠΔῊ ᾿ἴδδὲ κ8 ἃ βίηρ]6-οαγιοα ἀπὰ 8 γ6 ΤΑΙ ἰΒΌῸΓ 
ΟΥ̓ ΟἸιγὶβὲ, ΒΟΥ 1ξ σαμποῖ Ὀ6 γου (1 ον. ἰχ. 2), 
ἴΟΥ Ὑ ΟΣ πῃ 41} {Π|ὸ τννοσ ἃ μανθ 1 ὈΘΘΠ ΤΟΓῸ σΟΙ- 
Ρἱοἰογ πονῇ μπῶπ διαοὺς γοὺ ὅ᾽ 
ΕΠ. 13, 14. ΕΣ τόοὸ ττὶϊο ὩοὴΘ ΟἾΒΘΣ 

τη β8 υπῖο γου--- Ηο πον σοη δ ΓΠῚΒ 1118 δύο αὶ 
μαι 6 ᾿δὰ θθθη δἰμσοσθ ἰῃ μἷβ ἰγοαϊιποπὶ οὗ 
ἰμθῖι, 80 ἴδ 88 τοϊαίοβϑ ἰοὸ μἷβ Ερίβι]ϊεβ. δ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ Μὴ8 γούβγθηοθ 0 {1:0 βϑριοῖοηβ Ψ] 16] 
118 ορροποηίβ πὰ δινδκϑηθϑα, {Πππδὲ 118 Ἰδηριιαρο 
τηθδηὶ βοπιοί ίπρ γΟΥὙ ἀἰβοτοπὶ ἔτοπι ἰδαῖ ψ ΒΟ ἢ 
{πΥ Βθοιηθα ἰο πηθδῃ ἴο 85 πηϑυδβρίοἶουϑ ΓΘΒΟΟΤ --- 
ΤΟ [011] δα νν οἷ] δἰ ἰοϑιθὰ γοδάϊηρ: ἀλλ᾽ 7 ἃ, ϑαυϊ- 
γα]οηί τὸ ἃ οὐ ἀλλ᾽ ἃ, ἰΒ ἃ Ὀϊεπαΐηρ ἱοροίμ ον οὗἉ 
ἴνο δοῃβίγιοίϊοηβ: οὐκ ἀλλ’--- δῃηᾶ οὐκ ἀλλα--- 
ἀλλὰ (θοπιρ. ΜΕογο61) [96}0. ὅσϑαι. ᾧὶ 718. ΟΒ. 1--8]. 
--ᾺΣΝδΔὴυὶ ττϑ 810 υυυἱτίηβ;--;ο ἤογθ ΤΣ ίουΒ (88 
ἶπ 1 Οοτ. νυ. 11) ἰο δὲ ποσὰ μ6 τγ88 μθῃ 
ττϊτηρ, δηὰ ἰο (δ τηϑϑΐης ΒΘ 0 ῬΥΟΡΘΣΙΥ͂ 

σοηψογοθα: Ὑὁ ΑΥ͂Θ ΠΟ ΟἶμοΥ τπιρϑηΐηρς ἴῃ νρϑὶ 
να Βαγτο τὶ θη (π8πη πμδί γοὺ γοῦν 68 τοϑ, 
δὰ ψμδὶ 18 ἰῃ9 Ἰ οΓΑῚ δἰ καὶ δοδίϊοι οὗ {86 18η- 
ζάσλφο Ὀοίοτα (86 6Υ6 οὗ (μ0 τοδᾶογ.---Ἦοὸ οἵδμοσ 
τοίη ρα ππῖο γοῦ ἴμδπ νυ δαὶ γ8 τϑϑᾶ, ΟΣ ἰδ- 
ἃοϑα βοϊςπου)]θᾶμκο.--- Τὸ ποτὰ ογ ἀοζποιο- 
ἰεάσε. τοῖον ἰο δ. πον δὰ πον, ἰπ ΟΟἾΘΓ ΑΚ 8, 
οὗἩἨ ψβδὶ Βα ὑμ 60 τοδὶ. ΤΒοτΘ 8 ΠῸ Ὠθ6ἃ οὗ 88 
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ετίδοῖα)] αἰδιϊποίΐοα Ὀοίνγθοη ἀναγινώσκειν πῃ (ἢ 9 
8686 οὗ γέσοσηοδοεγε, πὰ ἐπιγινώσκειν ἴῃ (6 8089 
οὗ ἀσποεοετε (ΔἸ 7), ἃ ἀἰϑιϊηοίζου νυ Βΐοῖι ἰϑ, ΠΟ Γ6- 
οὐοῦ, ορροβοὰ ἰο ὑπὸ υπίξοσγιη υϑᾶρ6 οὗ ἀναγινώσκειν 
ἰδ (δὲ Νονν Τ᾿ οδίδιμθηι. Ἐ--- ἢ (89 δυιοσοοαΐϊηρ 018186 
ΠΟΥ Οὐνὐοοὶ οἵ ἀἰδουιβείοη ἰ8 ἱπίγοἀυοοσά, [{ ἰδ ἰὼ 
6 ἀοτγίνϑὰ ποὶ ἔγοπῃι {μὸ ργϑοοθάϊηρ ἄ, 88 17 ἐΐ γγογ9 
θαυϊνα! πὶ ἰο 4}} [παὶ ἐμ9 Αροϑβϑί]θ ἰπ 18 ϑ᾽ πσϑυ 
88} ρεγίογτιαϑὰ δηὰ βυβογοὰ δυιοὴρς ἰπθαὶ ἡ τρ 
ἀ6γ), θυΐϊ ἴ{ δοπιθ5 ὈΘΌΓΘ ἃ ἴῃ {116 ἔογπι οὗ ὦ (ἴ8- 
ἐμοὶ ρτοροϑίιϊοη, νἱξ.: ταὶ σγ7ἷὸ δ1τθ ΥὙΟΌΣ τΘ- 
ὁοϊοὶπε. Ταὶθ βοηίθηοθ σα βι Ά}}ν ἀοροπ δ 
ὍΡΟΣ ἐπιγνώσεσϑε [8 ἰδ νγ2ϊοΒ ΠΟΥ Βμου]ὰ 
οοπίπυο ἰο δοϊζηονιθάρο ἀπο [6 6π.}, διὰ 
Ποῦ ὍΡΟΝ (μ6 ᾿ηἰογυθαΐηρς οἶδυϑθ ὙΪῈ ἩΓΒΙΘῺ 
ἦν τισὶ ὍΘ οοπποοίοθα δβοοοταϊης (0 ἐμθ 8Θῃ80. 
Τη6 ψογὰβ τηΐρηῖ ἱπάθοά 9 ἰδίκοῃ 88 ἃ οαυδαὰ] 
Βθηΐθπορ, αἰ νης ἃ τϑάδοη ἴοὸσ ᾿ννὶδὺ ἰβ βαϊὰ ἴῃ (6 
Ῥτονίουϑ οἴαι8βθ (οοπρΡ. Οϑἰδαάογ), Ὀαΐ {π6 Ἰορίοαὶ 
οοηποούϊοη ψουϊὰ δογίδί ΠῚ 0 1688 οτοὶ ὉΪ6.--- ΤᾺ 6 
Ῥῆγαθϑο, αηῖο [86 ΘΠ, τηθ8η8, 88 ἷπ 1 Ὅον. ἱ. 8, 
δη( Η6Ὁ. 1". 6, (19 Δυϑοϊαίο δϑηὰ οὗ Δ}} ἰδίη ζα, δηά 
ποὺ τ ΓΘΪΥ (89 ΑΡοβι1]9᾽ 8 61056 οὗ 6. 1Ζη ρᾶτσῖ, 
ἴῃ ὑπὸ Ἰηϊοτγιηοάϊδίο οἰδ56. ΘΧΡΥΤΘ5868 8 τι: οι, 
ποῦ ἴῃ ὁρροδβίιΐου ἰο ὠπίο ἐἠς ἐπᾶ, ποῦ τ σοϑρθοῖ 
ἴο {89 γϑοοχεϊζίου ἰτβο] 7, 88 16 Θαυϊνα]οπέίο: ἴῃ ΒΟΙΩΘ 
ἀδριθο; Ὀὰΐ τὴς γτοβροοὶ ἰο 86 ὈΘΥΒΟΠΒ γϑοος- 
πἰζίηρ, ἐπ ρ᾽ γίπρ ὑπαὶ ΟὨΪῪ 6 ρατὶ οἵ {9 ΟΠυτοὶι 
Το ΟοΟρηἶζοα Βΐπι ἴῃ ἰδ γὰθ οβαγδοίοσ, ΤΙ ΐβ 18 {86 
ΟὨΙΥ͂ νἱονν ψηϊοῖ δοοογὰδ τὶ ἰμ6 ἔδοίϑ. Α γο- 
ῬΤΟΔΟῚ πουϊὰ ποὶ Βατθ Ὀθθη Βογο δρργορσγίαίθ. 
Καύχημα ὀοσσιΓ8 ἰὴ 1 οΥ. γ. 6 δπὰ ἰχ. 1ὅἿ7. ΖΏ τ89 
ἅδν οὗ 189 1οτᾶ 795:.5, Ὀοϊοη 5 ἴο {18 ρεϊ ποῖ ραὶ 
Ῥτγοροϑίἐϊοη, Ὀαΐ ΤΘΑΌΪΤΟΝ 480 ἰσ Ὀθ ἠοϊποὰ ἰο {9 
ἸῃΟΙ ἀοπ 4] οἴδα8θ. Ηδθ πιθδηΐ ἰ9 ΘΧρΡΓ δ ὶβ 60Ὁ- 
βάοποθ ἐμαὶ ὑπο που]ὰ βιοδ ἔδβι Υ δοκόν θάρο 
ἰδδΐ Β6 'νγ88 ἱπάϑϑαά ὑἱμὸ οὈ͵οοὶ οὗ ἐμοῖν αἱογγίπα, 
δα σου]ὰ σοπΐῃιιο ἰο ὈΘ 80 ϑυϑῃ (ὁ {δ ἰαβὶ ἀδυ, 
ὙΠΘΩ ὑθδοιογβ δὰ ΘΠ ΌΓΟΗΘΒ Β04}} βίδπιὰ Ὀθίοτο 
186 γστοδῖ Ομίοῦ Βμβορμογά, διὰ ψΒθη 81} δὐθῆιϑ 
δηὰ (10 ΨΑΥ͂ ἱπ νυ οι {πο Ὺ παυθ θθθὴ Ὀγουρῶϊ 
δοοαϊ 5}8}} Ὀ6 οροῃ ἰο ἰῃϑρθοίίοη, Ηο μεὰ πο 
ἀοιδὶ ἐμαὶ (μὸν ψου]ά ροΐπὶ ψὶϊὰ γογίαϊ ἐστὶ απιρὰ 
ἴο δἴτπι δἃ8 (Π6 οὔθ βγουρὰ γβοπὶ ἰμ6Υ ἀπ 80 
ΤΩΔΏΥ ΟΥ̓ 6ΥΒ δὰ Ὀδοη Ὀτουρῶξ ἰο Οτίδὶ, δὰ ἴοὸ 
84}} (π9 Θη]ογταθπὶβ δπὰ Βοηοτα τ ὶοῖι ἤαυθ ὕϑθθῃ 
ἀογινοά ἔγομαι Εΐπὶ, 88 119 οὴ6 ἴοὸ ὙΠ οῖα ὑΠ 6 Ὁ ον οὰ 
ἐδοὶν δρί τ ὰδ] 116 τὶ 8}} 15 Ὀθη δία δηά ἀϊρσηὶ- 
[168; δὲ 85 ΒΘ οὨ δἷδ 819 ουϑῃ ἰμθπ ροϊπιοὰ ἴὸ 
89 πὶ 85 {86 Βοπουϑῦϊο Γγαὶξ οὗ νἷ15 Ἰδθουβ (Ὁ περ. 
1. Οον. ἰχ. 15; ἐ. 8; ΡἈ]). ἰἰ. 16; 1 ΤΉ θδ5. 1]. 10). 

[5 ΤΏΘΓΟ ἰ6 δ Ροσυ ΑΓ ΡἾΔΥ ὑροὴ ἴδ Οεθοῖς τοῦδ ἀνα- δπὰὶ 
ἐπι γινώσκετε ΜΘ ἰδ ὙΘ6Ὶ1 ὑγουσμῖί οὐἵ ΌΟΥ Ομγσβοδίοπι : 
ἀναγινώσκοντες γὰρ ἐπιγινώσκετε͵ ὅτι ἅ σύνιστε ἥμιν ἐν τοῖς 
ἐργοῖς, ταῦτα καὶ ἐν τοῖς γράμμασι λέγομεν" καὶ οὐκ ἐναντοι - 
ταί ὑμῶν ἡ ΒοΡΡε ταῖς ἐπϊὶστολαῖς, ἀλλὰ συνάδει τῇ ἀνα- 
γνώσει ἡ γνῶσις, ἣν προλαβόντες ἐΐχετο περὶ ἡμῶν. “ΕῸΥ ὧδ 
γ8 γορὰ γ9ὺ βοκῃονϊοάχο ἴμῶὶ γὸ Ὑτῖ9 [9 ΥΟΥΥ τ μ5 
ὙΠ ἢ γὸὺ ΔΣΘ ουῃδοίουδ [δὲ 6 ΔΙο ἰῃ σον οοπάποῖ; δηὰ τηΐθ 
γὸΟῦΣ (ΘΕΌ ΠΠΟΩΥ [6 ποῖ οοηίγοίοϊοὰ Ὁ τω τὸ Ὑτίϊο νυϊ 
ὙΠ41: γὃ6 ὨΓΘΥΪΟΌΔΙΥ ΚΏΘΥ οἵ 08 οοτγοαρμομάδ τ} δὲ γὸ 
τοι." Μίρηθ᾽α {γγβ., Υοϊ. Χ., μ. 406.΄Ἡ. ΤΠδ ἰάοα οὐ ἐΐιο 
Αροϑίϊο ἰ8: νὸ ὮΔΥΘ ὯΟ ὁδοίδεὶο πηοδπέῃς, ἢ0 πιϑδηΐηᾷ δέ ο.}6 
ἐπι6 τ ἢ τϑ ᾶνὸ ποῖ Δ] γα γδ. ΠΟῚΘ ἐΏ ὀροακίηρ ΟΥ δείϊῃ 
ὙΠΟ ψὙὸ δανθ ποὶ ἴῃ ἴποοο Βρίσεϊοα, ἤοῆο ἰηάοοὰ ὑῆΐς 
χοῦ νγ}}} ποῖ δηά 1α [Π6 οσῃίοδαίομα γοῦ δῦο ἰῷ ἴδ δΌΐϊ; οὗ 
Γοδ Ὡς ΡΠ] ΟἿ ἴῃ γοῦν τπιϑοϊζίηρσθ. ΟοὨγῦδδγο ἐπί κο ὑπαὶ 
Ῥφι ν͵ῶϑ τγοίογτίηρ ἴ0 δοϑῦϑ ἰῃοίπυλίίοην ἔμδὲ 6 τγοῖο ἴἰὸ 
δοῖῦο ῥγίνδίο ἰηάϊν υδ]5 ἰῃ α αἰ ἥετοπὶ οἰγαίη ἤγοιη ἰδὲ οἵ 
ἘΪ ρα] ο Ἰοείογα. Βοηροὶ πὰ Ἡοάρο Ὠ Κ ἴμδὲ ἐπιγνώσις 
ὧδ ὭΟΓΘ ἔμδπ ἀναγνώσις, ἱπαδηη ἢ} 86 ἰπ6 ΦΌΓΠΊΟΓ Θοπ ὉΠ 68 
ἴμο ἰάοῶφϑ οἵ ἀκοὴν ἰὼ δηὰ οοπιρ]οίο ον]οῦκο. Οοιρ. 
ΘἾΆΡ. ἰἰ). 2, δπὰ 1 ,» ΚἈΓ12; [ὺθΓ ποῖ ΟἿΪΥ ἰἴὸ ἴογοο οὔ ἐδ6 
Ὑγὰδ γινώσκω δορὰ ἐπέγν; Βυξ αἴδὸ ἔπ: 086 οὔ ἴο Αοκίδὶ 70 
ἴδο υτοσυῃί.) ᾿ 

γν. 1δ-20. Ἠανίης ἔδυ ἀὐγβσῃ ἐλλοὶν δοδτίθ 
ἰο ἃ ἤνυον ϑοῃδάθῃοθ ἰῃ δἷτα βῃὰ (0 νὶϊδιδηὰ 
ἸΔΟΤΘ ΒαΟΘΟΟΘΒΒί ΝΥ πο ἰαθαθηο6 οὗ ἰδ Θρροπεηίδ, 
89 Αροβϑθ ποῦν ργοσθϑὰβ ἴο σϑροὶ {89 οῆδγρε οἵ 
ἸὩσοΠΒὶβίθῃθ οὐ δπὰ δοκΊθηοθδ ΜΒῚΟΒ δὰ Ὀοδη 
τοδὰ9 βφαϊπδὶ δἷπη Ὀθοδι80 δ9 δὰ οδηρσοὰ ἐμὲ ρμἷδε 
οὗ ἰδ ἸουΓ ΠΥ ἰᾷ δοταΐϊης ἰὸ ἐδοπι.--ΑὩἃ ἐπ 
116 οομδάᾶθῃηοθ 1 να πιἰη θα Ὀθϑέοιο ἴο 
οοθῶθ υπηῖο γου.---Μοδί τϑοϑῃΐ δομπιησπίδίογδ 
τοῖον {π9 πεποίϑησις (δοπδᾶάποο, ἔγαδι) (0 δῖ 88 
ὈθΘ ΟΧργοβϑοϑά ἰπ ἐλπίζω, ἃ6.; 88 1 ΒΘ τ}ΔΒ ἰηοπά- 
ἱπᾷ ἴο ΒΥ ἰμαὶ υπά ον ὑπ ἰηδυθηοο οὗ (δ ΐ8 οοπῇ- 
ἄθδοθ ἴῃ {π6}Ὁ δίϑδαάϊδβί σοοοχζηϊίΐου οὗὨ κἷ8 ἰγὰθ Γο- 
Ἰαιΐοπ ἰο ἔμθαι, ὃ9 Βαὰ αἱ ὅτγεϊ ἔογιβϑὰ {86 ἀεείξη 
ἰο ΡΥ ἰμθηὶ 8 Υἱδβίί, ὅ.--ἕἔ[όοῦιθ νοῦ Ἱὰ ἄταν (δθ 
πρότερον ἰεὶο ἱπιπηθαΐαίθ δΘομηοοίΐοι πεῖ [ἢ ἐβουλό- 

[φῳ.- 4. 1 τδϑ Ὀοίοσο πιϊπά641, Ὀὰΐ ποῖ ΟΒΙΥ 
νου] ὑπ18 Ὀ6 ἱποομογοηΐ θὰ ἀίβοὶζ, βίποο ᾽9 
48 γοὶ ἀοθίγοιβ οὗὨἨ {18 πίη, Ὀυΐ 'ὲ πουϊὰ 
αἶβο ὃ9 υπϑυ 80 ]0 ἰο δευτέραν χάριν. ---- Πα ΡοδΙ[108 
οὗ 86 ψογὰβ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ὉΥ ΜΘ ἢ ὑμας ἰδ 
ἸΠΟΡΘ ῬΡΟΡΘΟΓΙΥ οοπίἰγαϑίοα νυν Μδοοάοαηία, ἰ5 δἱ- 
ἰρϑίοα ὈΥ χοοά ϑδυςμποτὶι193.---Τ δ δὰ Ὀδεὺ ἴδο 
ἈΡοϑΕ19᾽ Β οὔἱ κί μα] ἱπίθηϊὶοη, θαὶ ᾿ἴε δὰ Ὀδοη εἶνε 
ἊΡ 85 ΘΑΡΪῪ 88 ΜΘ 6 ὙΓΤΟίΘ πὶ Ηγδὶ Ἐρίδιὶς, 
Οομρ. 1 ΟοΥ. χνὶ. ὃ. Τα ΐδ αἰιογδίΐ οι οὐ δ ΐ8 ρ]18 
μδά Ὀθοοπιθ πον ἴο {86 ΟοΥΙ αἰ μἴδπβ δἰ ον ὉΥ͂ 
Ἰϑιῖοῦ οὐ ὈΥ͂ Ῥουϑομδὶ δοῃηγνογδδίΐου, δυὰ ἱΐ  μλά 
ὈθΘη ΓΤοργοβοηϊοθὰ ἰο (μοτὶ 88 8 ουὐϊάθηοο οἵ δὶ 
ξοΌΘΥΔΙ ΒΟ 16 688 οὗ ομδγαοίοσ, Ηδδηοο ἴἰ 6 Ρῥτὺ- 
ΡΓΙΟΙν οὗἩ ἰἷβ ἀθίοῃοο οὗ δἰ ϑοῖῦ, αὶ γ0 
ταὶς ανθ ἃ δϑοοιμᾶ ὈθΘηΘΗ͂Ι.---Ηο δογὸ 
τοίευβ ἰ0ὸ νι δὰ Ὀδοὼ (μ6 οὈΪοοὶ οΥ̓͂ ἰδ 
οΥ κί μδὶ Ρἴλῃ.---ΕὙΟΣΥ͂ Υἱϑὶὺ 6 τοϊὶ τμδκο ἴἰο 
ἰβοὰ ψου ἃ 6 10 οσσδβίοη ΟΥ̓͂ ἸΏΔΏΥ Ὁ δβἰηρδ,᾿ 
δὰ που]ὰ τηδηΐοϑὶ {1 ἀἰνίπο ἤανου ἰοταγὰ ἰδ οι. 
Ηδὰ Βο νἱϑιιθὰ {ἰοτὰ 8 βθοοπὰ ἰΐπηθ, δὲ8 Ῥγθϑεῃοῦ 
τί ἔμ γὰ του] μαῦο ὈΘΘη ἃ βοοοῃα κτδοο. ϑυολ 
μβδὰ Ὀθθ δΐ8 εἷπι Ὑβθὴ 86 ἴογιθα {μπδὶ δδυϊὶο ῦ 
Ρίδῃ, ἐμ ΟΌΪΥ πιοῖΐνο οὗ τ]ὸ ἐμ 9 ταΐρλί 860 ἰδ 
189 σομηβάφῃοθ δ δὰ ᾿ιμδὺ ὀχργοδϑθοᾶ. Απὰ ΠΟΥ 
ΒΟΣ 86 ἀθοΐαγοβ ὑπαὶ ἰδαὶ σομβάθῃοθ 8] 878 
δηϊπηδίοα πἰπὸ δπὰ Ὠεὰ Ῥγοιαρίοα δυςἢ 6 ἔγίθα 
Ρύγροϑο, δ ἱπιρὶο8 {μδὶ πο ἱμουριῖ οὗἉ ἃ πυϊδβοθῦ- 
βίγυοίἑοη οὗὮὨ δἰ τηοϊνοβ οου]ὰ δυο ογοδβδβεὰ δὶ 
ταἷπαὰ θη 6 Θμδηροα πἷδ ρ'δῃ. Χάρις (Άτμοθ 
ΟΥ̓ ΔΎΟ) 85 ποί ἰ80 δδῖιθ τπηϑδαΐπρ Ὑἱ1} χαρά, 
(848 βοπιθ ᾿ψουἹὰ ανὸ ἐμ9 οσίχίμδὶ χϑδὰ, δἰ ζηΐ- 
ἔγὶης ον, ΟΥ ἃ ποῦν ἀο] σὺ τοῦ δὶ νἱδῖϊ που]ά 
Εἶν), ΠΟΥ͂ 4068 ἰὲ Βἰ ΧὨ δὴ Χμ Ὀἱεἷοι οἴ Βυπιλ8 
ἴαυον, Ὀυὶ ἐν ἰΒ οαυἱνα]ουῦ ἰο χάρισμα πνευματικόν 
(8 ϑρίγιίυδὶ αἰ) ἱὰ οι ἰ. 11] (σοτρ. χν. 29). 
ΤῊο τπηρδπίηςρ οὗἩἨ δευτέραν ἰδ πού (80 δϑῖθθ Π6ΙῸ ὃ8 
ἰμαὶ οὗ διπλῆν πουϊὰ ᾶαγτὸ Ὀδοῆη. Ἧΐο πεοαὰ μοί 
ΒΌΡΡΟΒΟ δαὶ ἷΒ γϑὶ γοβίἀθ8οθ ἰῃ Οοσΐπι, ΟΣ διῖ8 
ἔταί Ερίϑιϊα ἰβ τοΐογστοά ὁ δ8 {π6 ἥγσεΐ φγασε, ἴοξ 
18}9 οοπίοχὶ (νον. 16) δοῦν δου θη γ τοὶ πὸ μδὰ 
ἴῃ νἱον, δῃὰ [}}}8 6608 ἰποοηῃδιϑίοαϊ τὶ ἐ86 οἱδεῖ- 
ΥΪδθ ῬΤΟΌΘΌΪΟ Βγροίδποδβὶβ ὑἐμδὶ πρότερον ἐπα ρ 168 
ἐπδὲ ἐθ6 Αροδίϊο βδὰ Ὀθϑθὴ δὲ ΟἿ αἷποθ δἰθ 
βτϑὶ τοϑίἀθῃσο ἔμβϑσθ. [πτϑρ. 16 171 διθ 2016 ἀ6- 
ἢπῖτο ᾿πίογιβαιίοη τορδγάϊπρ ἐμ͵8 δου ον ρἴδη, δυὰ 
Ἰκὺ 18 ἐβγονση αἷδο ὑροῦ τ μδί 18 ταδὶ ὈΥ (ΒΕῚΡ 
γοσοίνίπρ βοοοπὰ Ὀθμοδὲ, δὰ ἐ τγθ ΒΓῸ Ὠοἱ ἐμ Το Ό ΓΟ 
ἴο δοποϊαὰο ἐμδι ἐμῖα Ἰδίίον ὀχ ρυθϑβίου δίϑηαβ οἱ οἱ 
118 ῬΤΌΡΘΓ ὈΪΔ696.---ὙΓ 10} τοβροοί ἰο ὲβ Ὀοΐηρ θεαί οὰ 
μὲα γγΑΥ, δομδυὶὲ 1 Οον. χυὶ. θ.--- Τοῦτο, ἐπι το γ. 1, 
μ88 Γδίδυθῃοθ ὑὸ (9 Θα υἱὸν Ρ᾽δη νοι μδα Ὀ668 
ΒΡΟΚδη οὔ πῃ τον. 167. Ηθ ἰ8 πιϑαϊτηρς (μ6 ΟὈ͵ Θοι ἷο08 
τ Βῖο ἢ οὰ θοθα τδὶβοὰ δρδίηδι ἷπὶ οα δοοουπί οἵ 
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818 δδδηρο οὔ ρῦγροβο. ΤῈ} διιοιυπὲ οὗ ἐἰιΐα οὈἾ66- 
ἰἰο γ)ὼ8, ἐμαὶ ἢ6 οουἹὰ ποῖ Βδαγνο γοβθοίθα βυ{ἢ- 
οἰθθον ροα δΪ8 ρ΄δῃ δηά ἐμ τὰ γ ἰὼ τ ἰ οἷ ἰ.6 νυ 
ἰο δοσοιῃ 188 ἦν, δηὰ 80 ἱμδὺ 6 Ὀθοδῖιθ συν οὗ 
Ἰιχκδυ-παὐϊηἀφάποβδ; οὗ ὑμαὲ ἱ7. ''ὸ δᾶ γϑϑὶὶν ἰπ- 
ἰορἀοὰ ἴἰο γυ-ὴξβδ᾽ἐέ ἐπθη), 6 οἰ Βοῦ οουϊὰ ποὶ Βαγθ 
ὈδΘΏ ΥΘΕΥ͂ ΒΙΓΘΏΏΟΙΒ ἴῃ ΘαΥσγίης οὐἱ 8 ΡΌΥΡΟΒΘ, 
δοὰ 5ὸ δὰ οπδηροα ἷο τιϊπὰ ψὶτπουὶ δυδηοϊοηὶ 
ΤΟΔΒΟΏ 3, ΟΣ 6 δα πού το φορδγὰ ἴο 18 ῬὉγο- 
αἶδ8οθ. Τηδὲ βυσἢ ἀπ οὈ͵οοίΐοη δα Ὀθ6π πηδὰ9 ἰο 
δῖπι, ἰῃ ἕμοί, 8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἱπίογγϑά, ῬΟΥΒΔΡΒ, ἔγουλ 
(80 γί οἷο τῇ, δὸ 17 μῖ8 τοΐογυϑα (0 ὑπὸ ρα  ου ]Δ Γ 
Ἰιφίποδβ τϊοῦ δὰ Ὀδοη ἱτωραϊοά ἴο εἷπι, ἴῸΓ 
(8 Ἰρῦῦ 8]60 Ὀ6 Ῥοϊηἰοά ἰο ἰμ6 ἸουὐΥ Ἡ ΒΊΟὴἢ 
ποῦ ἃ ΚΟΠΏΘΓΔΙΥ Ὀ6 Βυϑροοίοα ἰπ Βι6}) 68868.--- 
ιᾶ 1 τ89 ᾿ἐρμῖη684 .---᾿ Ἐλαφρία (ἰἐρἰιέμ. 988) 8 
ἰσαπά πονθοτο 6180 ἰῃ ἰ)6 Νοὸν Τ᾽ βἰαιηρηΐ, 
δ δουρὶ {πὸ δά θοίῖνο ΟΟΟΌΓΒ ἔνῖο9 (οδδρ. ἱν. 17 
δηοὰ Μαιίὶ. χὶ. 80), θὰΐ ποὺ ψἱ ἢ δὴ οἰ 4] βὶ- 
πἰδοδιΐοθ. Χρῆσϑαι, σδ 864 πιἷί τοίογθῃ 9 
ἰο το γ8] δἰδίθβ οὗ αυ.8]} 0168, τ 6 88 ἰ0 δᾶγο ἃ δδηιὶ 
ἷδ, ἰο Ὀ9 οσοσαρίοα νι, ἴο δηΐου ὌΡΟΠ, Β80Πὶ0 
δαπίηο5α, δηὰ ἰ8 δαυϊνα]οπί ἰο : θοαὶ ΟΥ 60ῃ- 
ἀαοίϊης Ο0᾽Β 50]7 'π ἃ οογίδί ἢ ΔΓ. Αρα, ἴῃ 
δὴ ἰὨιΘΥγορδίγο δϑοΐθῃοθ, ἐπ ρ} 168 ἐμαὶ ὑπὸ 1η- 
φυίγον τνἱ}} τὶν (Ὁ δὴ ΔΏθον {ὑ6}}, ΓΘ 4]}1γ} ἰη- 
ἀεοὰ ! οοιαρ. [61{. ὅτ. ὅταπι., ἃ 818, 2.1 ῬΑΒΒΟΥ 
Ι., 817), διὰ ἤθποο ἱπαϊοαίοβ ὨΘΟΘβϑαΥ ΠΥ πὸ Ἰορὶ- 
68] ἀοαυοσίΐοα (ἃ δΘοπμθοαῦθηο0 ἔγοτι (ἶθ δίαϊο οὗ 
ὑϑἱη4ᾳ5).. ΤΠ|6 βοοομά αυρβίϊοη,---οΥἹἩἨ [86 τίη ρα 
ἩΠΪΟὮ 1 Ρθσχροδο, ἂἃοΙ ρύσροδβο δοοοζάϊηῃς 
ἴο [89 6688 2---ἶκ οἰ ΠῸΥ οοὔταἀϊηαιοα τὶ (89 
ἄτοι (ἰὰ πίοι σΆ860 ἢ 18 θαυϊναϊθηὶ ἰο ἀμί), ΟΥ 
δαυοταϊπαίοα ἰο ἰΐ (ἢ Βανίηρ ὑμ9 ἴοτοο οὗ απ), δὰ 
ἱπερ γίηρ (αὶ ἐμ6 ΘΟΠΊΡΑΤΥ που]ὰ Ἰολὰ ἰο δὴ δὸ- 
βυγά!γ : “1, {Βθη, γοῦ τνουἱά ποὶ σατο τὴ τυ ἱἱ ἢ 
Ἰονὶιγ, γοῦ πυϑὲ Βα ρρΟΒ86 (μὲ 1 ὈΓΠῚ ΠΥ ΡΌΓΡΟΒΟΒ 
δοοογαϊπρ ἰο (μ0 69} (Μογογ). Τὶδ βιιοτγαϊ- 
Ἀδιΐοη τψουϊὰ δρτοθ ΥΘΥΥ ὙΠΟΝῚΪ τι ἐπ 6 Θχρὶδ- 
Ὡδίΐοα ψὶσ το ΐογΒ ἐχρησάμην ἰο (89 ῬυΓρΟΒΘ 
ἰιδοῖ: θυὲ 186 οοδεάϊπαίϊοη ψουϊὰ δυϊνὸ Ὀοδὶ ἐῃ 6 
ἰδιοτρυοίδιίοα τσ γοΐοτα ἰδὲ ψογὰ σαῖμον (0 
ἴλο σαυγυγίηρ ουἱὐ οΥ [ῃ 9 ΡΌγροΒΟ, δηὰ ἱπίγοάιοοδ 
Βοῦὸ (89 δ ἀϊιϊοπαὶ ροΐπι γοβροοιίϊηρ {ἢ 9 ΡΓΟΡΟΥ 
δρὶγῖὶ βῆοσι ἰῃ (9 ἔογπιοίϊοα οὗ ἐδ 6 ῬυΓΡΟϑΟ. 
Απὰ γοὶ ἐμ18 Ἰωϑὲ '8 ῬΥΤΟΌΔΌΪΥ (8! ἸΠΟΣΘ οογχϑοὶ 
Ἰοοδηΐηρ. Κατὰ σάρκα, ὨΟΥΘΥ͂ΘΓΡ, ΤΟΥ (0 ἱδαὶ 
μι μτοὲ ἀοιοττηϊπ 68 ({6 τη Ἡμ6Ὲ ἰὲ ἰ8 οοτΐης (0. 8 
ἀεοϊοίοι, οὐ ἴἱ 18 ὑ}:9 561) 6 88 ἰ0 ΒαΥ (πδὶ (6 6οι- 
οἰαδίου τγα9 γοδομοὰ ἴῃ ἐπ ΥΔΥ ἰπ Ὑ ἰοῖ (ἢ 9 σάρξ 
Ο5.Δ}}} ἀδίον πιϊ 98 8, ἑ. 6., πῃ 8 ΘΑΓΏΔῚ ΤΠ ΔΏΠΘΡ. 
ΤῺ τοδὶ πιοδηΐϊηρ του ἃ 6 Θϑβϑη 7 (ἢ 6 θ8π10 
ΟἿ οἰΐδον ἱπιογρσοίδιίοη. 7.6 Θρροδὶϊθ οὗ 18 18: 
κατὰ πνέυμα. ἮΘΓΟ (80 πρὶ γἰΐ σοηί 018 8 τηϑη ἴῃ 
811 εἷἱβ οοπάἀιυοί, ἢ 8016 ΟὈ]θοὶ οὗὁἨ ἷβ σοηϑυ]ίδ- 
τθης δηὰ οοποϊυδίοηδ 8 (89 ΒΟΠΟΥ, [6 Κι χάοιι 
δι (πὸ τὶ} οὗἩ ἀοα, θεαὶ νβοτο ἐμ σάρξ, (ἐ. ἐ.. [86 
πδιίυτο οὗ πιῆ, στα ἰΐ 16 δΘομ δηθὰ ἰο {6 ρυγϑυὶ, 
οὗ Ἔχίογηδὶ βυὰ βο᾽ ἤϑιι οὈ͵θο 8), ΘΟ ΓΟ] κἷδ Ὧ6- 
οἰδίοαϑ, ποι δίηρς ψὶ}} Ὀ0 τεξαγάθα ναὶ ουἰϊναγὰ 
τοϊδιίοηβ, β86188}) ἱποϊϊ πδίϊομϑ, ρογϑομαὶ ἰηίονοδίβ, 
οὗ βοποι βίης ἰο δοϑσϑοιηπιοάδίθ, 0]68890, ῥγΟΙ͂(, ΟΥ 
ἥλιον ἰτηβοὶ, --τὰ δρὶγι8] πιϊηαὰ δἰ ΤΑ Υ8 τιλ κ68 
8 δὴ ἀοοϊάοα, οοπδίδιθηί, ἔσο ἰο κἰτμηβοϊέ, δὰ 
πη οτηι πὶ δῖ ἷδ σοηάυοί; δι 8 οδνμδὶ τηϊπὰ 
ΤαδκοΝ ἶπὶ πἀποοτίαϊη ἱπ 8}} εἶδ σα γ8, δπὰ ἰηνοῖνοβ 
Βῖπι ἴῃ ἸὨΏΔΏΥ Θοπ γδϊ οἰ ΟΥΎ ΘΟΌΓΒΕΒ. Τ18 Π6668- 
ΒΑΤῪ τοβοϊὶ, ἰμ 6 ΑΡοδϑίὶο ργοδθηίβ 88 ἱ7 10 γγοσθ {86 
οὈ͵οσί οὔἩ {9 Ῥογβοι 8 ἀθδίμῃ οὐ δίῃ, ἵνα {, ᾶο. 
Η͂ νὸ (0]]ὁν ἰμδ9 οογχϑοὶ σοδάϊης ναὶ ναὶ---ῦυ δυ 

(([δς γυϊκαίο δη ἃ βοπιο οὐ μον γ 88. Βα νο βίη θ1ν καὶ 
--οὐ), 10 δοοοηὰ νωὶ δηὰ ὃν πιϊφιιὺ Ὀοϊοης ἴο ἢ 6 
Ρτοάϊοδιο: ἱμαί 116 γ88 Υἢ πι6 Βηου]ὰ Ὀς γροβ, 
Δηἀ [80 ΠΑΥ βου] ὈΘ ΠΔΥῪ (6Ο0ηΙρ. 98 1|68 ν. 19); 
δὰ (86 Ὑ]ιοἷ6 ταὶ χα γοΐοσ ἴ9 δ οὐδίϊπαϊο απὰ 
Ῥγθϑαπιρί οι 6ΟΊΓ86 οὗ σοπάιιοί, ἴῃ τυ ἢἸοἢ ἃ πιὰ 
δάμονγοϑ ἰο 18 ἀοίοτιϊ παιϊοη, δηὰ γόβοϊνοβ ἰδ δὲ 
ἷὶθ γϑθ 88}8]} Γϑιηδίἢ γϑ8, δηὰ [18 ΠΔΥ 8.14} σοῦ- 
ἰἰππὰθ πᾶ. ΤΠο ἰά608 νου]ὰ (δι 6 τ1πᾶὶ 6 ψ}}} 
ὭΘΥ͂ΘΡ σἤδηρο ἷ8 τιϊπὰ, τ μοί ΒΟΥ 6 δὰ γοβοϊνοὰ 
ὌΡΟΣ ἃ Υθᾶ ΟΓ ἃ ΠΔΥ͂, ἃ ῬΓΟΙΙΪθΘ ΟΥ 8 Χοΐι 88], 8 
ἀοίηῃς οὐ ἃ ἀοοϊεἷηρς ἰο ἀο βοιιοιίης. Βιυί, δ6- 
οοτγάϊης ἰο (6 σοπίοχί, 110 ΟὈ)θοίΐοα ἐπ 6 Αροβί]θ 
88 ΠΟΙΓΘ τηθοίΐῃρ ΜγὙ͵ὸὰ8 πού 80 ΔῈ ΘΒ ἰο ἢὶβ 60ῃ- 
βἰβίομπὺ ΟὈδιΣΠΔΟΥ 885 ἰ0 ἷ8 ἱποουδίὶβίθμς ΒΟ] 6 688. 
Το ἀουῦ]ο ἴογπηι οὗ ναί, ναέ δῃὰ οὗ, οὗ 8 τποΥΟ}Ὺ 
ἰο αἷνθ δα άϊιοηδὶ ἔἕοτοθ ἰο {86 δἰ πλρ]9 1ὍΓπὶ ἴῃ 
Υογ. 18, δἃ9 ἰὼ Μδϊί. νυ. 87. Τὴ Ῥγοαϊσαίθ ᾿ἰ8 
οἶμον, βῃουϊὰ Ὀ6 0 8 8180, ΠΥ, ΠΑΥ; ἱ. 6. [89 
γθδ, γθδ, ΤΑΥ͂ ὈΘΟΟΙῚΘ ΜΪΐΐ ῺΒ πᾶν, ὩδΥ;: ἰπαὶ 18, 
19 ῬΌΓΡΟΒΟ οΥ ἰδ)6 ΡΥ οσἶ80 ὩΔῪ ΘΌΔΏ 6 ΔΌουϊ ἰπΐο 
.8ὺ {π6 ορροβίίθ δοοογάϊης ἰο σοπυθῃΐθποθ: ΟΣ 
(Ὀοεὑ6) τι ΓΟ δου] 6 ψ 1} 18; ἴῃ νι ἢ 6886 
καὶ 858 0 ΟΥ̓ ΠΑΡΥ͂ ΒΘη86 οὗ, απά:---(Βαὶῖ ἔὮΘΣΘ 
βου] ὍΘ υνὲϊἢ 19 [89 γϑθ8, γθ8, επᾶ ἴδ 6 
ΠΥ, ΔΥ.---[ΟὨτγβοβίοπι Του  ὈΪῪ αἷνοα (6 οὉ- 
θοίίοι νυ οἷ 15 παϑὺ ὉΥ [86 ΑΡροβί!θ 'π ὑμῖ8 βαββαμϑ 
(νυν. 18-22) τμ08: “1 ν θη γοῦ ΡῥΓοπιϊβαὰ ἴο σΟΙη6 
ἰο υβ, γοῦ ζαἰ]6ἃ (ο ἀο 80, δῃα γοῦγῦ γϑ8 8 ποΐ γ68, 
ΒΟΡ ΥΟΌΣ ΠΑΥῪ ὨΔΥ; Ὀυϊ ψῃδὶ γοῖϊ ΒΥ ΠΟΥ γοὰ 
ομδημο δου ψαυβ, 88 γοὺ παν ἀοῃθ ἰῃ τοχζατγὰ 
ἰο γον σομΐηβ ἰ0 ὑϑ, γ͵όοθ ἴο 18 ]᾿οδβί {818 8180 
βιουϊὰ Ὀ9 (80 οα86 νἷἱ} γοὺγ Ῥγοδοβίης! [Ἃ}ἢ 
οτάον, ἐμογούοσο, ἰμδὺ {μὸν ταϊσῃϊ ποὶ ἐκ (18, 
ἢ6 δβϑβιιγθ8 ἰ θα ἐμαὶ αοαὐ τὰ85 1610} 7}, ἀπαὰ (λι81 
ΗΙ8 πογὰ ἰο ἱβοῖῃ ψγὰϑ ποὺ γεὰ δῃὰ πᾶΥὺ; [Ὁ ἴῃ 
ΗΒ Ῥσοδοίης 00} Ομϑηροθ σδοιϊὰ ποὺ ὨδρΡΡΘΗ. 
Ὀαΐ ΟὨἸῪ ἴῃ ἈΪ8 {γᾶ γ}6]8 ἀπὰ ἡουγπουῖηρβ.} ΤΟΙ͂Σ 
οὈ͵δοίΐοα πιυδῦ μ6 ἢ δᾶυθ Ὀθοη δαὶ ἰδ ΑΡροβ- 
(160 Ββαὰ Ὀοιὰ 18.686 ἱηἰοηίοηϑ ἰοροῖμ ον δηά δἱ {86 
ΒΆΠ16 (ΐπλο0, δῃ ἢθηοθ ἐμαὶ ἢθ οουἹὰ ποῖ δ6 ἀθ- 
Ροπαθὰ ὑρου, 88 ὀαυίγοοδὶ, 861“ οοπίτδαϊοίογΥ, 
δηἀ ἰοοῖς ὈδΔο}κ δὺ ὁ) ἐΐπιθ αὶ ἢ6 δὰ υ8ὲ Ὀ6- 
ἴοτϑ σοι ῖϊϑθα (ποὺ 88 ΟἸβιιβυϑθη ΔΙ ΓΑΥΣΪΥ 88- 
Β Ππι68, ὑμβαὶ ἐγα πῃ δηπὰ ζΑ]βοροοὰ τοτὸ Ὀἰοπάρα 
ἰοχοίμογ). - τ Υ αἰοτουί ἔγοα 4}} (δ ἷ8 τγδβ 
{9 δοΐυδὶ σοπάυοὶ οὗὨ ὑῃὴ9 ΑΡροβί]6 ἰονδγὰ ὑμθῖι, 
Ὀαδοά 88 1ὑ 88 ὉΡροπ πιοίγ68 οὗ (Π6 δὶ αοβὶ Ἰουθ 
δηὰ νἱίβάοτῃ, νοῦ. 28.---.Α.5 Οοᾶ ἱἰα αἰ τα], οὺσ 
τγοσχὰ τουνδσἅβ γοῦ ἰδ μοϊ γϑᾶ δη ἃ Ὡ8γΥ.--- 
ΗΘ θγθ ργοοθϑὰβ 1 ἐμ6 ἢγβὺ ρίδοθ ἰο τιϑοὶ (ἢ}9 
οὈ͵θοίϊοπ ᾿π ἃ ΥΟΓΥ͂ 80] θη Ὀὰΐ ΠΙΥΘΙῪ ΤΩΔΏΠΘΥ (ΥΟΣ. 
18), ἰπιγοάιυοίηρ 8 δϑβουίζου τ ἢ ἃ δέ (τ ἱ οἷ, 
ΒΟΤΘΥΟΡ, π88 ποῦ {86 ἴογοσ οὗ μᾶλλον δέ, 88 1 6 
σψουὰ κἶνο ἃ 8{}}} ἔασον ἀθπΐ8] ἐο {μΠ6 αἸιοΒ(10}). 
Πιστὸς δὲ ὁ ϑεός, ὅτι, ἃ6., ΤΥ ΒοΥΟ Ὀ6 (ΔΘ ἢ 
ΘΙ ΠῸΡ 88 βαγίηρ ἰΒαὶ ἀοὐ᾽Β δά ο]  ν 88 {6 ΓΒ Ὸ 
μο γοπίπγοα ἰο δββοσί βυσῇ ἃ ΟΠ Β Βί Θ ΠΟΥ͂ [ῸΣ ΒΕ] 1- 
801, ἀ, 6. ..0 δββογίοϑα βυ ἰΐηβ οὗ δ᾽ π|86] 7 δό- 
οαμδὲ ἀοἃ τψδβ [δι (ἢ ι}---αοὐ 8 δὶ (Β [} ἴθ (8 
(εἰς τοῦτο), δηὰ {μῖ8 θοαὶ ταα τ 68 1ΐ ἱσω ροβϑῖ Ὁ]6 (Πδὲ 
γγ6 5ου]α βρϑδῖκ ἰπ (μΐὶ8 Ὁποουίδὶ ἢ ΠΙΘΠΠΘΥ ΔΙΏΘΙ 
γοόου (Μογθγ)---οῦ, 88 8 80] θπῖῃ Ργοίθδίϑί 0: 88 
ΒΌΓΡΟΙΥ 88 6οα ἰβ ἴγυο, οὖν πογὰ ἰοναδγά γοῦ, δίς. 
ἀς οιίο, Οϑἰδπάου). ΤῊΟ ΤΌΣΟΙ ΒΘΘΙῚΒ ΠΔΙΒΕ, 
δηα ͵'8 ποῖ σ,ϑιηπδ 108}} σοι θα ὮΥ 8 ΣϑίογθμοΘ 
ἰο Φοδιῃ ἰχ. 17, ΘΓ ὅτε 888 (Π ἤόγοΘ οὗ: Ὀ6- 
8.89, βῖίποοΘ. Πιστὸς ὁ ϑεός ΤΩΔῪ ὍΘ 8 ἴοττα οὗ 
Βοϊϑιηη ΒΒ  γτηδίΐοη 858 νν9}}] 88 ἔστεν ἀλήϑεια χριστὸν 
ἐν ἐμοί ἴῃ οδΡ. χὶ. 10, διὰ 1 ζο68 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οα 
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89 αϑϑυπιρίΐοη ὑἰμαὶ αοὰ νψγἃ8 ἃ νυϊΐπθ88. ΟΟΡ. 
Βομ. ἱ. 9; Ρμ]ὶ]. ἱ. 8; 1 Τ688. ἱϊ. ὅ6. ΗΠὸ ἰδπ8 
Ὀγίηρϑ Του νγαγὰ 016 δά 61} (τ 4 Ὁ]6 688) οὗ αοά 
88 ἃ ΒΟΟΌΓΣΙΥ ἴον (89 ΤΟ] Δ Ὁ] 6688 οὗ ἷὶβ οννἢ λόγος. 
Βυϊ νῆδὺ ἀοοβ 6 τηϑδῃ ὉΥ ἰδΐθ8 λόγος ἢ 9068 3. 
ΤΟΙῸΡ ἴ0 Βὶδ ῥσομἶβθ᾽ το Υἱϑὶϊ ἐἤθϑιῃ, ΟΥ ἴ0 δὶΒ ἀΐ8- 
ΘΟΟΓΒΘΒ ΘΠΘΓΔΙΪΥ, ἡ. 6. ἰο οΥουυἰ βίης Β6 δὰ βαϊὰ 
10 {μοι ἰῃ ΒΥ ὙΑΥ ἵ ΟΥ̓ ἤΠ8}}γ 4068 ἰΐ ΓΟΙῈΓ (0 8 
ἀοοιγίηθ5 δηὰ Ρυ]}1ο ἱπβίγυοίΐομβ (κήρυγμα) ἢ Υἥς 
819 ἀοοϊάραϊγ ἴῃ ἔδνοῦ οὗἨ [86 Ἰᾶβὶ ἔογ (86 Υϑββοὴ 
αϑϑί πο ἴῃ ἴπ6 ποχὺ Υ6 80, ἰῃ Ὑ ΒΊΟΒ {Π6 ΑΡοδβι]9 
τη πἰηἶῃ8 (μδὺ 818 ᾿πβιγ Οἴ 008 πιιδὺ Ὀ6 ΡΟΓΙδΟΙΥ 
ΤΟ] 016 Ὀθοδιι86 ὑΠ 6 Υ σομβίβιοθα οὗὨ ἰγὰ1}}8 νυ 16 ἢ 
ψ6Γ6 ἱπσοηίΓου Υ 10]6 δπὰ ἸΓΓΘΒίβ. 1016. ΝΕΑΝΡΕΕ: 
ΕΥΟΥΥ ΜΑΥ ἴῃ Ὑδϊσῆ ἢ6 Πο] ἱπίογοουγβο ψἱἢ 
(9 ον ἴδη8, ἰβ ἐπί οί 88 8 ᾿μο οἷα." 
Βαΐ Β6 ἢ} δὴ δϑϑοσγίΐοη οὗ (}ὸ ογϑα 11} ν οὐ ἢΪ8 
ἰοδοδίπς βιιουϊα μᾶνα δὴ ἰηθιοηοθ 8180 (0 Ματὰ ΟΥ̓ 
ἐ.ο86 δοοιιϑαίϊουβ ψ ϊοῖ δα Ὀθοη 8346 δρζαϊηϑβ 
ἢ οΒο ἀθοϊβι 5 Ὑϊσὰ Σοϊαιοα ἰο 15 ο81 014] "γὸογΚ 
(8.61.1 88 ᾽18 δροϑβίο! σαὶ οι γπ 6 75), 80 8. {8686 
Ἰδίιον Βαὰ ογϑδιϑα ἃ ριϑ)υάϊδο δζαεϊηϑι 18 (680}:}- 
ἰῃμ5. 
Ῥοι 80 89" οὗ (οὔ, 9508 ΟἸτίδι, σνῆο 

ννᾶδ ριθδοβϑᾶ δίδοὴβ Υγουῦδγυ τυ (ΈΕΒ. οἰ πα 
[“1ὰ ρίαοο οὗ 89 ρῥγοδοβίῃρ ΒΘ Βεσὸ ρυῖβ Πὶπὶ 
80 γγὰϑ ργθδομοὰ (πηθίοποιηΥ) ; δη. βηγ8 ἰδμδὶ 
[00 ἀοοϊγίπα οοπσογπίηρ ὑμδ6 ὅοῃ οὗ αοὐ νοὶ 
δα «πὰ ϑιϊνδηιιβ δὰ Τιπιοίμουϑ λα ρῥγοαοὶ θὰ 
οοπίαϊηθα Ὧ0 (ΙΒογΟΡΔΠ 6168, Ποὺ ἀἰὰ {ΠΟΥ αἵ ὁπ9 
(ἴπ|6 Ρτοδοῖ {μ}8 δηὰ αἱ δποίμ ον ἰΐπη6 ὑπδΐ, Ὀιυὶ 
πον Ὀσουρδῖ [οσνατὰ δἰ γγ8 (Π6 δάπιο ἀοοίτγῖη6.᾽" 
ἸΠΕΟΌΟΒΕΥ]. Τοῦ ϑεοῦ, δοσογάϊηρ ἴἰο 6 ἔγχυθ 
τοδάϊηρ. ρῥγθοθάθϑ γὰρ, δῃά {μιι9 Ὀθοοπιθ8 οἵη- 
Ῥθαιΐο, ἰῃ ογάον ἰο χίγο Ῥγοιιΐῃθησθ ἰο 86 ὈΪΥΣηΘ 
ῬΡᾶγί οὗ 8 διι]οοὶ οὗ ᾿μοῖν ργοδοθίηρς. [{ ονὶ- 
ἀθη Ἵν δ88 σϑίθγοποο ἰο πὶ μδὰ Ὀθοη βεϊά ἴῃ 
ΥΟΓ. 18, τεβροοίίῃρς ὁ ϑεός. Κηρυχθείς ταϊαῖοδ ἴο 89 
Ῥγθαοίηρς ὈῪ ΜΒὶοΣ ἔμ 6. δὰ Ὀθοη αἱ γϑί Ὀσοιρμὶ 
ἰο Ὀο]ίονο ἰῃ Ομγιδὶ., Ηο ἀσβουϊδο8. [818 88 (16 
ΘΟΙΏΠΊΟΏ ἐσθ ϑι ΟΥ̓ οὗ ὑπ 6 (ὮΓΘΘ ΟΥ̓Ζ8Π8Β οἵ Ὀϊνὶπθ 
γουϑἰϑίίοη το πὰ Ὀδοη δβϑοοίϊα θα δ {πὺὲὶ ἐἰπὴθ 
(Δοῖβ χνἹϊ. ὃ). [Ι{ βμουϊὰ ποῖ, πονγοτον, Ὀ6 Β0Ρ- 
Ῥοϑοά {μδὶ 16 ΟἸ τὶδὶ (88 Ῥσθδο θα βγη ῆθ8 {}}6 
8810 {πὶ πα 48 [πὸ Ργοδοκίης οΥ Οἰγὶϑι, ἴον ἐμ 6 
γὰρ Μουϊὰ ΒοΡῦνθ ΟὨΪΥ ἴο ᾿ἰπἰγοάμοθ δὴ Θχρὶ δηδίϊοη 
ΟΥ γον ὀχροϑι οι οὗ ταὶ Βηλα Ὀδοη βαϊὰ ἰη 
γον. 18, Οὐοιηρ. γον. 20. [[ὴ ἀδβουι δίῃ “ἐμ6 
ϑοη οἵ οἰ, 88 ΟὨ τ ϑί,᾽" τ6 δρ ἐμ οἰβ ἂγο δοοὺ- 
πναἸαῖοιὶ “6 ἴ0 ΘΧΡΥΘΒΒ (886 στολίπθ88 οὗ Ηΐτη τ ἢ πὶ 
(ΒΟΥ Ῥγθδομοά, δὰ 8ὸ ο δρζτγδναῖθ (6 ᾿τηροβεὶ- 
ΠΕ οἵ Ηἰἷ8 σοπποοιίϊοα 1} ΠΥ ᾿ἰ{{Ἰ|ΘΏ 958. ΟΥ 
Ἰονγ.᾽" ΚΤΑΝΙΕΥ]. Οἵ Ηΐπι, 88. 'ὸ μαὰ Ὀδοη 
Ῥγθδσμοὰ διηοης {μ ΟοΥ μι ΐδη8, ἐπ 6 ΑΡοϑβίϊα 
88Υ8: ὯΘ 885 ἢοῖ 80 γθᾶ δηα ὩΔΥ͂, »υϊ 
δ ὈΘΘῺ 86 γγδϑ8 ἐπ Ὠἰπι; ἰ, ἐ6., δ᾽ ]ια8 
Ῥτονρὰ Ηἰϊπιβο] διιοης γοὺ 48 Ἀπιοπῃρ Οἴο ΓΒ, ποῖ 
δὴ υηϊγαϊ Ὁ}, ἀπίγυιϑύν οὐ ἢ διὰ δι ἰ σοι8 Ρ6Υ- 
ΒΟΠΑβΘ, ΒΥ γ68 πα ΠΔΥ δἱ {Π6 β8)6 (ἰπ|6; δαὶ 

“ [Ὑογάδβυγοντἢ Γϑιηλη ΚΒ ἰδὲ ΡΔΗΙ “ ἄοθ8 ποῖ ΒΔ} (νοσ. 1δ), 
αὶ 16 88. ἷβ. βο0({1οἡ ρεσγροδε βούλενμα, ὯΟΣ γοί ἶβ 
θέλημα οΥ εοἷ]ϊ, τὸ νἱδὶε ἴπο. βοο Μαηιῆ. ἰ. 19, ὙΠ οτο 
ἐβονλήθη οἰκηιίδοθ ΟὩ]Υ: σᾶς πεϊπεα, αὐὐὶ ΡΒ ]Θη,. 18. 
ὙΐΠΕΓΟ ἐβουλόμην Βικηϊῆοο: ἐξ τῦαξ τᾶν τοίδῆ, ὙΓΠΟΓῸ τἢ9 
Υ" ἰ8}} 28. ἤΠ4}}γγ σοῃ (το θα αηα ονόγγυϊοὶ ᾿Υ τὴ6 μι ι}}]. 119 
ἄοσοβ ποῖ ΒΆΥ ἣθ τοῖο παῖ ῃ6 γΓᾺ8 γεξοϊοοα ἴο ραβδὶ ὑὉγ (ἤθπιὶ 
πο Ναοοάοῃία θα ΟὨΪΥ ἐπὶ 9 νγδϑ τοΐελίηρ (προ γ) ἴο ἀν 
δο. ἴῃ τ. 17, ἔποτο ἰ8 α᾽ ὁΘοηίγαδί ὑοϊγοθῃ βούλομαι δἀηὰ 
βονλεύομαί, ἀπὰ 18 ἀθίθῃοθ [6, 1 ἱποίοβα οὐ θοϑίνα 
Ἰστπἀοά, Ἡ]86 τί πο8 όσα σοπῖτο δὴ γ Πἰπ5 {ΠῚ}. ἩνΠϊἰςἢ 
ΨᾺΔ Γυμτ!πῖοῦ Ὀγ τί χη γράδοι δηή πθ Ὑ|}} οὗΘ σα, κο ἐπαΐ Ηΐθ 
βουλήματα Ἥ6ΓΘ ΟἸΘΑΣῚΥ δυυλοςὶ ἴο ἰϑΐα βονλεύματα.;)) 

ὁπ6 ἴῃ τ ΒοΙ δὴ ουου δι ηρ γ88, 8 ῬυΓα, βιοδα [δὶ 
δΒΙ γυλαίϊοη τηῖρσαί δἰννγβ Ὀ6 Του πὰ (οοτρ. Ηεῦ. 
χ ὶ, 8; Βον. 111.14). “47 Ὑγ80]6 ΟἸα Ὑ δβίδιποπὶ 
ΤΥ οἸδιυϊθη μΒ88 ργονϑα ἴὸ Ὁ6 ἰγὰ ὈΥ πη 68}8 οἵ ἰ᾿9 
ΟὨνῖϑι 80 Ἀ88 θθθη Ῥγοδομβϑὰ βπιοηρ γου. ἀπά 
γοῖ, τ δῦ 15. ἢ π8 ἴἔχαο οὗ {πο οὈ͵᾽ οι νο ΟἿ τί δέ, πιιδὶ 
6 ϑρρ]ϊἰοὰ νῖτ δα] ἔγαΐ ἰο (Π6 νεογὰ ῥγεδοϊιοὰ 
Τοϑρθοιίηρ; Βἰπι." ΝΕΑΝΡΕΒ. [ἴΠ6 γϑγῦ Ἰνδγθ υβεὰ, 
γέγονεν, Βὶ σαὶ 65 ποῖ Π.6 79 οσιβίθῃσο, διιῖ ἃ ἰΓϑηδὶ- 
(ἰοη ἔγοχῃ οπο βίϑίο, ΟΥἹ σα υδοίδσ, ΟΓ' συμ ἰοῃ, ἰὸ 
δηοῖμον (ΟὈΒίΟΥ ΒΒ βγη. οὗἩ μὰ ὅτ. Τοϑὶ., ". 
199). Βοίπς ἰπ 86 ρογῖθαί ἰ6Ώ86, ἴ{ ᾿πηΡ}168 (μὲ 
(6 σδη 6 Βρόϊϑη οὗὨ ἰβ ποῖ οὨῪ δοπιρ]οίοα, ναὶ 
{πῶὺ {8Π6 τοβυ]ῦ οὗ ἰΐ 18 οοποοῖνϑα οἵ 85 ρογπιδηδαὶ 
(πον, ἃ 41, 4)η. [ὁ παῖ δεοοπιε γε6Β, δηά ἰὲ τ- 
πιαΐηϑ γοῦ ἷη Ηἶΐπὶ ΤΌΓΟΥΟΡ, ΜΥ ρ͵8ῃ8 διὰ ρυ- 
ῬΟΒΘ6Β πηαΐ  οἴδηρο, θα {δ 8:0 7}6οὶ οὗὨἁ ΠΟΥ͂ ῥτγεδοῦ- 
ἴῃς ΓΤοπιαίῃϑ 16 Βδ0 ὉΠπὰθΡ ΟΥ̓́ΟΓΥ παυΐδιίοη 
οὗ 118 ῬΓΘΔΟΒ 65]. 

ΤῊΘ Πποῦθ ῥδγιϊσυϊαν ἀθοϊδυαίϊο δηὰ σϑδδθα 
Αϑϑίηθά ἴῃ (Π6 ποχὺ γ0γ809 ΒΒΟῪΒ δαί τὴδί μοὰ 
υθϑί όθὴ Δββοῦίθα ἤδὰ σχείθγεποθ ἰο 1886 δχρογίὶ- 
6Π66, ποῦ ΙΠΘΓΟΙῪ ΟΥ̓ {86 ΟοΥΙ ΙΒ δηΒ, {πιὸ Βδὰ 
ὈΘΘἢ ΒΡοΚοα οὗ ἴπ {89 ῬὮΓΔ86, Ῥγοδομϑα δμθης 
γου), Ὀαὶ οΥ̓͂ ΟΠ τ ϑιδη8 'ῃ ζοηοτα]; ἘΣ Βον,- 
ΘΥ͂ΘΣ ΠΌΙΏΘΙΟΙΙΒ Δ᾽ ὍΘ {86 ὑχοιχιὶδοϑδ οἵ 
Οοα (ἴπ ἴλ9 ΟἹὰ Τ᾿ δϑδίϑδιμ θη), ἐμ Ἐξέ πὶ 6 ἘΠ 6 γθδ, 
(ἡ. 6..ϑ 89 αἴ γπηδίίου οὔτ μα, γοσ. 20): ἐπϑδινις 88 
(ΠΟΥ͂ ἃτΘ δοίυ δ) ν ζυ 8 )}οὰ ἱπ Ηΐπ, οσΣ Ης ϑϑδῦγο 
υἸϊοῖν ΓΟ ΑἸπιοπὶ ἴῃ ἴπ6 δαίατο. ΒΥ τπθδηβ οὗ Ηϊο 
ῬΟΓΒΟΠ 8πα τ ΥΚ, 186 σογίϑἰ Υ οὗ 81} Θοὐ᾽'Β ργο- 
ΙΑΪβ08 ᾽88 Ὀ60Ὶ ῬΓΔΟΙΪΘΑΙΥ δοπῆγιο (ΘΟ. 
Βοπι. χν. 8; ὅπο. ἰ. 17; Αοἱδ ἐἰϊὶϊ. 21). Τὸ ἐδ 
Θχίοσ 8] σοη Βγιηδίϊοι ἴῃ ΟἸ γῖβί, δου ρου 5 (86 
Ατλθῃ, λοι 15 ποῦ δἀ ἀδὰ πο ΤΟΥ ἰο δίσγοηρί θα 
[16 γοὰ (845 ὑπ6 Ηθο. σου) πιαῖκο 11), Ὀὰϊ ἰΐ 6χ- 
ῬΓΟΒθ68. (09 ὉΠΑΠΙΤΟ.Β δϑδοαὶ ὙΒ1Θ ἢ ΘΙ ΘΥΟΓΒ 
Σ᾿ οΙὰ ἴο (ἢ οὈ͵θοιῖνο ἰγυ ἢ, (86 δοη οββίοη ἐμοῦ 
ἸΏ Κ6 νυν τοϑρϑοΐ ἰὸ {π6 δοιαὶ ΖΒ] πιθηΐ ἜὙ617- 
ΜΠ ΘΓ6 ἰδ κΚίης Ρ]Δ6ο δὲ {π6 {ἰπ|6, τὰ δὴ δ᾽ ]υβῖοι 
850 το 86 Απιϑὴ ψ  ]ο ἢ ὑπ ᾿σἰπιλινα ΟὨγἰβιϊθη9 
ὍΟΓΘ ἰῃ {6 ΠαὈϊΐ οὗ γτοβροηῃάϊηρς ἴῃ ἐποῖν ΡαὈ]16 
ἈΒΒΘΙΊΌἾ168. Εἶθ (ἷ8 ΘΟ ΓΟΒΒΙΟα ἷϑ ὈΥ͂ πιθδῃβ οὗ 
ΟΠ γι ϑὶ, [07 ἱπαϑτη ἢ 85 ἐμ ζ] δ] νοὶ 1.56} (ΑΚο8 
Ρῖΐαςσο ἰθ Ηἰ πὶ, ἴ[Π6 σοη ἔοδβί οἢ. πγυϑὲ θ6 ἀγαῦνη ἤἴγοια 
ΘΙ ον σΒ Ὀν Ηΐπὶ ἐπ του ΚὮ ΟἿΤ τηθ 8:5 ἰο (δα ΚΊΟΣΥ͂ 
οὔ Θοά. ὀτ: 811] Οοα᾽Β Ῥγοιηΐβοβ δα γϑὰ ἷῃ 
ΟἾ τ β. 8 ῬΟΥΒΟῚ δηά τ υκ, ἑ. 6., πὰ Ηΐδ Ὥδτηθ, 83 
ξ 8 ῬΡγοοϊδὶπηθα ἴῃ [86 Θοβροῖὶ, δῃὰ ἅτ Απιδὴ ἰα 
186 ΟΠατοι νῖοι οομἤθαβοθ Ηΐ8 ἤδίιθ (Β6θ8600). 
--ΤΙο σογὰ8β δ᾽ ἡμῶν [(Βγουρἢ ΟΥ ὉΥ πιϑδῃβ οἵ 
157} ταῖρῦ ῬΟΒΒΙΪΥ ὃὈ6 χεΐουτοαὰ ἰο Ὀδϊϊθυογβ ἰἃ 
ξοποΡαὶ, Ὀὰϊ (86 σοπίοχί ἸΏΟΤΘ παϊΌ ΓΙ σοηῃθοί8 
ἴθ τὶ ἢ ἐΠ 080 ΟὨΪΥ, ὙΠῸ δύο ΟἾ Υἰβί᾿ 8 τ πἰϑίδσϑ; 
δηἀ 86 ΑἸηοῃ 15 ἰοῦ {Π6 ᾿ογίῃυ] δπὰ δεϊϊονίης 
ἐθϑ.ϊ ΠΙΟΠΥ͂ οὗ βοὴ τηϊηἰϑίθυβ, ΟΥ (ΠΟΤ ΘΟΥΓΘΟΙΥ͂ 
ΘΏἃΔ Τοῦτο ΒΡ ΟἾΥ δοπίοστηθα ἰὼ {86 βαρζο πὶ 
Γοβροοῦ [0 ἀμήν), [20 ῬυὉ]16 Θχργοββίου οὐὨ δοηῆ- 
ἄφπῃδο νυ 411 ὈΘ] ον σΒ ζαυθ. ἘΠῸ ΡὮγαβε ἴὸ 
186 ΚΊΟΙΥΥ͂ οὗ Θοἅ ὉΥ τι ᾿5 ἴῃ δρροβίεϊου υῖῖὰ 
{π8ὺ ψ οῖ Ῥγοοθάθβ 1ἰ, δηὰ δἰ ΐῆος, (μδὲ πὰς 
εἰονῖθοβ αοα ὮΥ ΟΌΡ Τα 6808, ἡ, 6., ΝΟΣ ψὸ τ ὶο 
Ῥγοοϊαΐπη {110 0506] δτὸ (6 ᾿πβιχαπιθηίβ οὗ Ῥτο- 
ἀποῖπρ [80 οοπβάθῃοο {μῈ8 Θχργοββοὰ (Μ] 6 γ60).--- 
ΤῊΘ αγιΐοΐο 18 μ᾽ λοθὰ θοΐοτο ναί δπὰ ἀμὴν πῃ τϑσ. 
20, Ὀδοδυδβο (π6 γϑᾶ 88 οσὸ δοαυϊγοὰ ἃ ἀδδηϊ 
Ῥοϑί μοι πῖ[ σοβρθοὶ ἴο (9 ἐπαγγελίαι. ΤΒΟΓΟ 15 
ὯΟῸ ὩΘΟΘΒΒΙΥ ΟΥ̓ Βυρρ  Υἱης ἃ Βυ ] οὶ [0 (μ6 δίδτ- 
τηδέΐϊοπ ἴπ (8 ψοα (88 6. σ. πη ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ 
γέγονεν), ΔῸΣ οὗἨ πἀπάογβίδηάϊηρ ὉΥ ἰϊ δὲ πο 
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Ηο (ἑ «., ΟἸιτ ἰδ.) 85 δια γιηϑα (8 9 ργοσοάϊερ γο8), 
Ὀὰϊ ἰὺ 6 ᾿ἰβο!Γ (6 βυδθοι, [{Βοηροὶ: Ομγὶδι 
Ῥγοδοιϑα, ἐ. 6., ΟΣ Ῥγοδοβίηρ οὗ ΟΠ σῖϑυ Ὀθοδῖιθ 
γεα πὰ Ομγὶδὶ ἨΪπι89}. [ΟὈΥ]Ου ΒΥ, {8 6π, ἐδ 
ΑΡοβι]θ ψου]ὰ δγζυθ, 9.8 σοι]ὰ Ὀ6 πὸ γνῶ γ180]6- 
688 ἴῃ 186 8. 07]66ἱ (λόγος) οὗ ΗΒ ΡΥΘΔΟλ η, βίῃ 09 
αοὰ νψὸο κᾶγο ἰΐ 8 ἐδ: 7], ἀπὰ ΟὨγὶδί το 18 
ἀι8 δυνδίδῃοο 18 8:9 5810 ἴῃ 8}} δρ68, ΒΟΎΘΥΟΘΣΥ [ἢ 6 
ῬΓΟΙΩΪ865 τοδρθοίηρ Ηἰΐπι τηϊσῦ τὰῦγ. Τ86 
“016 γογοϊδίϊου οὗ Ομ κῖϑι, Ὑβοίμον ἰὰ ΟἹὰ Τ6βίΑ- 
τηδαὶ τι ΐηρ ΟΥ ἴῃ ἴ86 ῬΣοδοδίης οὗ 6 ΔΡροϑδί]8 
διὰ δἷν ΘΟ ΡΔΗΪΟΏΒ, δα ὈΘ6Ὼ ΟὯ6 ΘΥΟΥἸαδιϊης 
αἴέντπιαξίοπ ἴτγοτη αοἀ ἰο τὴϑῃ Ἰἰΐζθ ἃ τι γθ8 
Ῥουγοὰ ἴον ἴγοαι Βοδυθ ἰβγοιρὴ 81} ζϑῦοσα- 
ἴομβ. ἢο νψδ8 ἰμβοη, δὰ Ὀθεη, δηὰ δυὐοῦ σουϊά 
8ὸ 186 βδῖμ (ἔχ. 111. 14; 5πο. Υἱῖ!. ὅ8). Ετνθὰ ἴπ 
(89 αχρεέγίεπος οὗ ἱμο86 ἰο ψβοω 86 Αροβιὶὶθ τγ88 
ὙσΙ(Ὡκς, [818 Ῥγ88 Ιηδῃϊοδί, 0. (ΠΟΥ 6 ΥῸ δ6σα8- 
ἐουνοὰ ἐπ 4}} ἐπ ὶγ δϑβϑιῃ Ὁ} 1868 ἰο Ἰοΐπ τὶν Ὀ6- 
λίονογβ οὗἨ ΘΥΕΣΥ δθὸ δπὰ σου ΥΥ ἴῃ Γοθροπαϊης 
(οἷν ΘΑ Υ͂ Δπιοὴ ἴο ἰμ6 ἐηδίχυ οί οἢ8 δὰ ᾿ἯοΥ- 
Βὶρ οὗ ἰ)6 Ομβυγοῦ. ἸΤμὺβ (ἢ 6 θαγ 8 Απλθῃ Γο- 
Βροπάοά ἰ9 ΒΥ μ᾽ 5 γθῶ ἰὰ ΟἾγ8ι]. [πὰ σον. 20, 
ἐπαγγελίαι τοίοτϑ ἰο 19 Ῥχοσαΐδβοβ ποὶ οὗ {86 Νονν, 
δωΐ οὗὨ ιὸ Ο]ὰ ἸΤοβίφιηϑῃϊ, δυο ἢ ἃ8 (86 Αροβϑι]8 
Βρ6 δ Κ8 οὗ ἴῃ 68]. 111. 16 ἴ. ἀπὰ οι. ἰν. 18; ἴο 
ἀπο ὨΓΟιηἾβ9 οἵ Βαϊνδίΐοῃ ἴῃ 8]} 118 οἷϑδσ ἀοίβι]β, 
δπα ποὺ ΠΘΓΟΙΥ 10 ἐμαὶ οὗ ἐπο Ηοὶγ ϑρίτιι.--- Εν θη 
νι τ.6 τϑλάιης χίνθη ἰπ ἴμ6 Β6σορ.: καὶ ἐν αὑτῷ 
τὸ ἀμήν (τοιαδί ποιὰ Ὀγ Οδβίαπάοσ, νἱῖἱι ΤΊ ΒΟ Βοπἀοσ 
δηἋ Εοῖ6}160), ψ)}8 προ πο ΟΥΒΟΣ οσχρ᾽ δηδίΐου ἐμ δη 
{πδὺ γγχὸ βᾶνὸ )ι8ῖ σίγεῃ. ὮΝ 8881} ποὶ πϑεὰ ἰο 
γοῖοσ ἰ6 γοᾶ ἴο ἰθ0 αοὐ ψὴῸ Ῥυοπιῖβοβ δὰ ἐδ9 
Αἴηθη ἴὸ ἴμ6 Οιγῖβῦ ἰὰ όσα {16 Ῥτυϊη 568. Δ.Θ 
[1] 8]}|ὲὰ (Β628); ποῦ ἴο σοραγὰ 80 ΑἸωηθῺ 88 δὴ 
ΘΧΡΓοβϑιοη ΟὗἩ Ψὶλιαΐὶ 18 οοιαρίοίθ ἰσαϊ, ἑ. 6., 88 
ἰάφα ὀχργοββο ἴῃ ἵν ὸ ἰδηζυσροϑ (88 ἴῃ (9 6886 
οὗ Αὐὺῦα, Εἔκίμοτγ), ψ τ Γοίθγθμσθ ἴὸ ΌὈΟΓᾺ ΘΒ ἢ 
εὐὰ (ἀοπιϊο ΟἸγιβοδηθ; ΠῸΡ γοϑὶ ἴο τρϑῖθ 86 
Ααιθη ()ΝσἨΉξψμψ᾽ 8 Βολὶ ἴ0 Τὴ 8} 3 Ατηθῃ, ἐ. 6., ἴ[ο {86 σοῃ- 
Βάδποο ΒΘ Υ ὑδ119 Θχργεβϑρά (5) (Οδβίδη 6 γ). Ἐνθη 
οἱ ἴδ6 βυρροϑίιϊοι ἰπαῦ τθ6 Αἴηθι χοθυβ ἰο {86 
Βιι )οσῦνα σοπἤϊοποο οὗ Ὀοϊίονουβ, ἰ ψουϊὰ ποὶ 
06 ἰμοοηῃϑίδῖοπί νυ τ [116 ΑρΟβι}6᾽5 δίτ ἴο βοὶ ἤοσί ἢ 
116 σοιαρίοίθ ΟὈ͵θοϊϊγο σαγί αἰ Υ οὗ ἰκ6 Ὀὶνίηθ 
ῬΓΟΙΛΒ0Β, Βοσυγοὰ 8ἃ8 ἰμῈ} νγόγο ἰὼ 8}} {ποθ} 
δισοησί ἱΒγουρσ Ομ γὶϑί, δηὰ 80 ζογιιὶηρ ἃ 8818 
οα ΨΥ ΒὶσΩ ἢ οου]ά οἱαΐπη οΘοηβάθηοθ [ὉΣ δἰτηβοὶ, 
Τμδὶ ἰηΐοτπαὶ σοηἤάοησο τ οι {86 ΟοΥἰπ Δ 58 
Βδὰ γἱϑ ἀϑὰ ἰο Β15 ρυ δοίης, δηά νυ ἰσἢ {8607 πκὰ 
ΟΡΘΗΪΥ͂ σομἴοδδοα, νγ»ἃ8 ἃ δι ιοϊθηῦ ῥγοοῦ οὗ δὲβ 
ἰγυϑὶ νου 988 48 δὴ Αροβί]ϊθο. ΝΈΑΝΡΕΚΕ: “1π 
118. ὙΑΥ ΒΘ τηοὶ ἰῃ (6 τηοϑὶ οδοίι } Δ ΠΟΥ ἐ}16 
ΒυδβρίοϊοηΒ ΜΔΐσὰ 8 ΟΡΡοημθηϊΒ δά σαϑί Ὁροη 
18 ᾿ἰηϑιγαοσίΐομβ, ὈΥ̓͂ Δρροδ)ηρς ἰο ἐμ ὀχ ρογίθῃσο 
σῇ Ὠἰσἢ {π6 Οοτ εἰμ Δα χοοοϊγοα οὗ {6 ῬΟΤΟΡ 
οὗ δινίπο ρτῶσο τὨτουσὰ Ομ γιϑὺ ὑρὸὰ {ποὶγ 
Ὠοαγίβ,᾽ Βυὶ δον 4}} (86 δυριυπιθηὶβ ΒΘ Ὰ 
μανὸ Ὀθθὴ υγχοὰ ἀραϊηβὶ 1.16 γοδαϊηρ, διὸ καὶ δὲ 
αὐτοῦ, Μὸ ἂο ποὶ τορεγὰά (ἤδπὶ 88 οὗ βιβηοίοπί 
μεϊχῆϊ ἴἰοὸ ἰηάιποο υ8 ἰο βεῖ ἰὺ βϑιάθ, οὐ ἰο μὶνϑ 
18 δηἶἶτο σοπβθη06 ἴπ 88. οὗ ἴπ6 Βοορορία. [89 
8630 οὗἉ (6 νο γϑα "ἢ ᾳ59 18 βοιηονν δι αἰ δ γοηϊ. 
Βυ [,δομτηδη 8 γοδαϊηρς (ρτγοΐογτοα Ὀγ Οα]νίη ἀπά 
χιοδὶ οὗ ἐπ ἀποίθηι Θχροβίίοῦβ), 1 15 δββογίϑα, 
(δὲ, ΒοΥΤΟΥΟΡ ναγίοιι 9 Ο04᾽ 8 Ῥυοιη 868 τϊρὨς Ὁθ, 
(ΟΡ γοα τὰϑ ἰῃ ΟΙιεἶβί, δηἃ ἤθῆοο ἰμαὶ (ἢ 
Αὔἰοπ ἡΓΠὶο ΟΧΡΓΟΒ868 ἢ ΟΧΡΟΓΪΘΠ6Θ ταπ8ὲ 
ΒῈ πῃ Ηϊμὰ αἷβϑο. Αοσοοτγάϊης (0 {π18, ηοὐ ΟἸΪΥ ἀο 
180 ΡΓοιη 5608 ΓοσοΙΥα (ΒΘ ῚΓ ΘΟ γπιδίϊοι ἐπ Ογιϑὶ, 

Ῥυϊ ψγὸ Οχροῦίθῃσθ δηα δϑβϑῃὶ ἰο ἐμοὶσ ἰσαὶῃ. ΒΥ 
116 δοιμηοῃ γοδαϊῃρ ἰ}160 ΑΡΟΒί]9 βίαν δϑδοσίβ, 
ἰδὲ [πὸ Ῥτοσηΐβοβ μδἀ σϑοοϊνοὰ {πον νου δοδίϊοῃ, 
(μοὶ γθὰ δῃὰ Απηθῃ), ἰῃ Ομ σὶδί. ΟδγίδιΥ {89 
ἴθῃοῦ οὗ {89 ΑΡροβί θ᾽ 8 ἀσρυπιοιὶ 18 πιοϑί δίσοηρίι- 
οπμθα ὈΥ͂ {80 ΦΌΤΙΙΘΙ ΓΟΔα] ἢ ρ]. 
χα. 21, 22. [0π6 ἐδοιραὶ 8}}}} ᾿ηροτθ ἰπ ἰδ9 

ἈΡοϑβι]0᾽ 8 χυϊη, το 6 τηιϑύ ΘΧΡΥΘΒΒ ὈΘΙΌΓΘ 
ἢθ Γοίυ ΓΒ ἴὸ 18 ΡΟΥΒΟμ4] ἀοέθῃσο (ΘΟ Ρ. ϑίδη- 
16Υ)]β. Τς ὅγιῃ ζδι0} ψν ἰσἢ ΟὨσὶβί μδὰ οθοοίοι, 
δά πῖον δὰ Ὀτουρσὶ δ} σίου ἰο αοὰ ὉΥ 
τλθ8ὴ8 οὗ ἰδ6 Ῥτοδοβίηρ οὗ 186 αο8ρ6], Βα ποῦν 
ἰγδοθθβ ὉΔ0Κ ἰο 118 αἰιϊτηαίο δυΐμογ (νον. 20).--- 
Νον ΒΘ ὙΒΙΟΒ δια] δ ο ἢ τιῈδ Στ γουῦ 
ἐῃ ΟὨσίδῖ, α πὰ δαὶ δηοϊηϊθᾶ τι, ἰα αοᾶ. 
--ἴἰὰ (110 δτϑὶ ρἷδοο ᾿ἰὸ σοργεβθηίβ ἀοὰ 88 ἄγη ]Υ 
εϑ δ Ὁ Βϊηρ, 80 ὉΔῚ 88 σεϊαιϑὰ ἰο Ομ γὶβιὶ (1 σου. 
1. 6), ποὶ ΟὨΪΥ ἴἰο80 0 Ῥγεδοῃϑα ἐπ (οΒροϊ, 
Ὀυΐ (ο80 ψὰο δὰ Ὀθθὰ Ὀτουρσῃὶ ὈΥ ἴμο6ῃ ἰο ἐλ) 6 
Οδτ θη ζδι 1}. Το ἔογιμοσ 6 δὰ ϑῃηδὈϊοα ἰοὸ 
ῬγθδΟὺ ΟΣ ἰδ ἰὰ βυοῖ ἃ ὙΔΥ 88 ἰο ἄοβογσνο δηΐ 
(ο ΒΕοΌΓΘ [6 δοηϑδάρφπηοορ οὗ ὑμὶν [6] ον - 68} : 
πὰ (80 ]Ἰαἰ ον ''ἰ6ὸ δὰ ἱπάυιοορα ἰο Θχογοῖδο 8 
βιοδαζαβδι ζδιι ἢ, πὰ ἰο δοϊὰ ἔοσι δ δῷ ὑπ 6 ἢ 
δοηϊοββίοῃ οὗ {86 ἴσυϊ ἢ. [Ιἢ (Πὰ8 ποχὶ ρἷδσθ ἢθ 
Ῥγοϑοηίβ αοα 85 δῃοϊηϊ ηρ 1.6 ΑΡοβι]6 διὰ 18 
δΔδβιβίδηίβ.; {πὲ 8, 88 Ὀθδίο Ὡς ὉΡΟῚ ποῖ ἰδ δὲ 
Βργῖῖαδ] παρ σγαϊ ὁ }ῖο ἢ 88 ὨΘΘΑ ΓῺ] ἴον (πον 
ἀυιϊο8. [Τ]᾿ἸΟγῸ 18 ΘοΥ Δ ΊΏΪΥ ποι μῖπρ ἰπ [86 τη 6 γ9 
Ἰδηζιδρα ΟΥ ,͵ΥΒΙΏΣηδ1108) σοπϑίγασίζοι ἩΒὶσλ ἰη- 
(ἱτμδίο8 ἰδὲ δ6 οβϑοοϊδί θὰ 411 Ο τ βιθηθ τὶ ὰ ἢ 
ἔι689 ἱπβρίσϑα ἰδ  Β ἰῃ [86 ΘὨἸοΥ πιοηΐ οὗὁἩ {8686 
Ὁ] δϑίηρβ. [86 σορτγηηδιίου (βεβαιῶν), ἱπάοοα, 
88 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἱποϊυοβ (η6 ΟοΥ αἰ ἶδη8 ἰὸ ὙΠ ΟΠ 
ἢ9 γ͵δϑ ΓΙ, πὰ (18 18 ΒΡΟΚΘΣ οὗἩ δἃ8 δὴ ουϑῃὶ 
γ ΒΙ6ἢ τγ88 ἐθοὴ (ργοϑοηὶ ραγ 161 016) ἰδ κι ρ; οἾδο6. 
Βυὶ νι δὴ αἰπιοβὺ ουϊάθηὶ ἀθβῖσῃ ἢ6 οχίθμαβ 
(818 ραγι οἰ ραιϊοπ ἰο ποῦθ οὗὨ ἰδ τοπηδϊηΐπρς ἴδοι 
(ἰῃὸ δεοϊπιϊηχ, (ἢ9 βοα]ϊης δηα 109 ϑαγπαδὶ οὗ 
(16 ϑρ᾽γῖ 1), ΙΟΒ ἃΓ6 σοργεβοηϊθα 88 δδνυΐηᾷ 
ἰδ θα οἶδοθ (λοτῖβέ ραγίϊ οὶ Ρ᾽ 68) ὁπ 66 [ὉΓ 8}} δὺ δῃ 
ΘΑ] ΟΡ Ῥογὶοα (ρΡΥΟΌΔΌΪΥ Ὑ θὰ {1.86 ΑΡοΟΒ[]68 δηὰ 
186 οὐδοῦ ἑθδοθογβ 6 ΓῸ δομβοογδ οα ἰο ἱποὶγ ρυῦ- 
Ἰῖο οἶσθα, δῃηἃ 6, οὗὨ σοιγβο, ἴῃ 6 ΟοΥ ἐδ 85 
ψΟΓΘ σπσοηγογίθ 4). ΑΒ γὸ Κπον (δδι πιϊγβοῦ ]οῦ5 
σἰἴϊα Βαὰ Ὀδοῃ δοιήοσσοα ὑροπ ἐμ ΟοΥὶπιλίαπα, 
ἃ ΒΡ6ΟἷΔ] ΥΟΆΒΟΙ ΙΩΔΥ͂ ΠΛ ΟΣἰΒιοα ἴῸΓ ΒρΡ  γἱπᾷ 
μι σοπβγιχδιΐοη δἴομο (0 ἔμοῖὶ (σὺν ὑμῖν) Απά 
γοὶ 10 τατιδὲ Ὀ0 οοπορίοά, ἰμαὺ πούμῖηρ ἴῃ ἴπ9 πα- 
ἔωγε οὗ οἴ Π6 Γ᾽ οὗ (6890 ὈΘΏΘΙ͂(Ά, 80 [ΔΓ 88 ἐῃΠΟῪ 8.0 
Κηονῶ ἴο υϑ, του] ὨΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ᾿ἰπλλὺ {6 ῚΣ ΔΡΡ]Ϊ- 
σαιΐοα ἴο ΔΩΥ͂ οἶα88 οὗὐἨ Ὀο]ΐονοσϑ. Εγοῃ ἰΐ 189 
ἀποίϊΐζοη ἴῃ 1 ΨΦοδῃ ἰϊ. 20, 27 ὈῸ οχρ]αϊποὰ οὗ 8 
τηϊγαουΐοιια οηὐδονιοηὶί, ᾿ἃ νουϊὰ 0 αἰ συ) ἰὸ 
εἶνο᾽ διυισῖ δὰ ἱπιογρτγοίδίϊοη ἰο Ερἢ. ἱ. 187. Ὧν. 
Ηοάμρο αἶβο 64118 αἰϊβηιΐοη ἰο ἰδ ἔδοϊ, (π8ὲ ὙΠ6Ὰ 
δὴ οἹὲοιαί πιοϊπιίηρς 18. Βροκϑὰ οὗὨ ἷπ {60 ΝΟῪ 
Τοβίδιηοαηί, ἐὺ 18 ΟὨΪΥ ἰὼ σοϊδίϊοη ἰο Ομ γὶβὲ δηὰ 
ΠΟΥ͂ΟΣ ὙὙἱ Δ Τοΐδσοποθ ἰο ἴθ ΑΡροϑίϊθβ οὐ οἱβδὺ 
ῬΓΘΔΟΙΘΓΒ, ὙΘΓΘδΒ 81} ὈΘΙΊΘΟΥΟΓΒ ἃτὸ βαϊὰ ἰοὸ σϑ- 
οοἶγο 8 ΙΠΟΥ0 ΟΥ̓ ΒΔΙΥ υποίΐοη οὗ (86 ΗοΟΙΪΥ 
ϑρισὶι, ὙΤῈῸ δῃοΐθπηὶ ὀχροβίίοσβ (Ο] γυβοβίοιῃ, 
ἸΤαροἀογοὺ δηὰ Απιδτγοβίαβίο) δι δοι οα ταυο ἐπι- 
Ῥογίβϑῃοσθ ἴἰο {πὶ8 Ῥϑβδᾶρο 88 ἃ Βρϑοὶδὶ ἀθϑογὶ ρί  ο ἢ 
οὗ ἰμ6 Ἀυλυ ]οζο8 οὗ ἃ}}1 Ὀο]αΥ ΓΒ 88 ἐῃ9 δποίηϊοα 
ῬΓορμοίδ, Ῥχίθϑίβ δπὰ Κίηρβ οὔ αοὰ. Οα ἰδ 
ψΥ 8016, ΔΙ Βουσ ἢ νὰ πιυδὶ σγϑηῦ ἐδαὺ (ἢ9 ΑΡοδὶὲϊθ 
88 χρυ ΒΒὶν Ἰἰταϊ θα (16 δηοϊπίϊηρ, 116 Βοδ] Ὡς 
πᾶ [Π6 οΘατποδὶ οὗὨ {ἸΔῈ ϑιριτῖΐ (ο ἰ 861} δηα ἢ Ϊ8. 
ἔθου «ἸΔΌΟΓΘΟΥΒ πα {μοῖν ΟΠ οἰα] σα ρδοὶ Υ, δια ἰδ 6- 



21 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

εοὐδγκιρδίΐοι ἰο ἰμοῖὰ δηὰ ὑπὸ Οοσὶ αὐ Δ 8, ΝῊὸ 866 

ποιμίπας ἰπ 186 ϑηἀοτηιθηὶδ {ΠΘπηϑ 98 ΟΣ 'π {890 
ΔΏΔΙΟΩΥ ΟΥ̓ δ᾽ Δ} Δ. Ρδϑδαρθ8, Ὑ ΘᾺ. διιουϊὰ ῥ᾿γχο- 

γρηὶ 8 ἥγοιῃυ ραἰνίπα ὑθθ8δ6 Θχργοβϑίοῃδ 8 τυ ἢ 

τόσο οχίθηβνο δρρ ἰσαϊίοη, δίῃσο {ΠΟΥ͂ ΤΟΥΣ ἰο 

886 βρί γίϊαδὶ Ὀθποῆὶδ ὙΒὶοΘἢ ἀγὸ Ῥγομπϊβθα [0 4}} 

ΟἸ τί βιίΐδῃβ δ Ὑ6Ὸ]1] δ ὑπαὶ Ῥυθ)ὶο ἰθϑοῦθγ.] 
ἢ τοδβροοὶ ἰο 89 δηῃοϊπίϊπς (κρίσας), ΘΟΙΒΡ. 
Ζ0ο. ἰϊ. 20-27, σθγο (89 πποίΐοῃ οὗὁὨ Ὀ6]θΥθτα 

κρῖσμα) ἰδ Βροῖθα οὗ; δηὰ 101 ἷν. 18; Αοἱπ ἷν. 

7, χ, 88; ΗθὉ. ἱ. 9θ.ἁ Ῥνδδόβαοτβ οἵ {πΠ6 ἀοϑροὶ 
βιουϊὰ Ὀ6 ἱπιϊϊδίοτβ οὗ Ομ γλδί, δηὰ (μἷβ ὑμ 6 σδῆ 
ὍΘ ΟΠΪΥ 88 ἰμ6γ0 Ῥαδγίδαϊκο οὗ ἰμὸ Ὀἰνίπο ϑρίτιῖ 
(οββοΐαὶ χτδοθ).---ἼἈο δὲ ἰπαϊοαίοβ ἰμδὺ δὴ δαάϊ- 
(ἰομαὶ βυδ᾽οοὶ ἰδ ἱπιγοάπορά, ἴον ἰὺ 18 86 Γ6 τηοῖδ- 

Ὀδιΐο (ον ἰγβηβ 1] 0}8]), δηὰ ποὺ δαἀγογδαίϊνο. 7116 

ΡὮΓΑ86 εἰς Χριστόν 688 ἴῃ ὑμὲὶ8 ΡἾδοθ {110 86:89 οἵ: 

ἴῃ τοβρϑοὶ ἰοὸ Ομ σῖβί, οὐ, ἰπ ὑλ 6 ἀϊτϑοίΐ ἢ οὗ Ομ τί δί, 
διὰ ποὶ οἵ: πὶι δῖ οὐ ἱπ Οηγὶδί. Τμθ ἔοσγπιοῦ 
εἰχηϊ δολίου 'ἰβ ἁπἀοποίθαΥ {86 δἰπιρ]οβὶ, ναὶ {86 
χοργοβοηίδιΐοπ οὗ {86 Αροβίὶθ γϑαυΐγοβ {πὶ νγ6 
Βιιουϊὰ οοποοῖγνο οὗ (μ86 απΐουῦ Ἡΐ Ομ τὶδὲ 88 ἃ 

. δοπίϊπυουβ δηὰ Ῥγοβγοββῖνθ οΏ6, δῃὰ 1 ΤηΔΎ ὈΘ 
ἀουδιοὰ ποῖον εἰς Μ1] ὈΘΑΡ δυο ἃπ ἰπίοσρτο- 
ἰδἰΐοη. Σὺν ὑμῖν (σὰ γου) 18 υϑοὰ Βογο, ποὺ 
ἸΛΟΣΟΥ ἰο σοποϊ]αύθ (μ6 σοοὰ ν|]} οὐἁ {80 γϑϑάθυβ 
(Μεσοσ, Οβίδηᾶθρ), θὰΐ 1ζ ΘΕ ΘΓΒ ΤΩ ΟὮ ΤΊΟΤΘ 68- 
ΒΘΏΓΙΔΙῪ ἰπίο {86 σουγβο οὗἁ (10 δυρυμπθηί. Ἧ. 
Ε. ΒΕΒΒΕᾺ:--- Ηο ἰδἴκαβ [89 ΟοΥὨἾ8η8 ἐμ θιη- 
ΒοΙγ 68 Τ0Γ ἰδ τ Π688568, ἔγοτῖα (ἢ ΟἿΤ ΟὟ ΘΣῬΟΓΊΘΠΟΘ, 
ἰπαὶ [86 ΒΔΙΒΟΙΡ οὗἨὨ οὖν Ιοτγὰ Ψ68ι158 ΟἸγῖδὺ πα ῖκ 68 
(8:6 σου γ89 οὗὨἩ ΗΪ8 Ρθορὶθ βυγ Ὀγ {86 Ηοἷγ ϑ'ρ᾽γίι.᾽ 
--τἰὶ πουϊὰ Ὀ6 ΔΙ. οχοίμο . ἱπδρΡτοργίδῖθ δὰ ουθῃ 
σοῃ γδαϊοίογυ ἰο {π6 βρὶ τὶς οὔ {πὸ ἰοχὶ 0 ΒΌΡ ΟΒΘ 
μδὲ ὑπ6 Αροβίϊο δά Β6ΓῸ 8 οοἸϊδίθσαὶ γϑίθγθῃοθ 
ἴο ἱποβὸ γῆο αἴεοιοα (0 τορατὰ ἈΪτὰ 88 8 σοοὰ 
ΒΑ κοι ὈΥ 186 ψὶπὰ (Βι οϊκονὶ).--Ἴὴ (86 δοσοπὰ 
δηὰ ἰὴ {μ6 ποχί βιισοροάϊηρ ἡμᾶς {λ9 ΑΡοΒι1]6 ἀοθβ 
ποὶ ἱποϊιαἀθ 18 γοδίάθυβ τ ὶτ δἰ πηβοὶ, ἴῸΣ ἱὰ ὑπ 6 
Ῥτγουϊουβ ρατί οὐἤ {μ9 βοῃίθποθ μ6 δα δχρυ ΒΥ 
αἰδεϊηχυϊβοά ἡμᾶς ὕτοπι (Βθπὶ, δῃὰ Βδὰ τοδάϑ ᾿ΐ 
τοῖος οχοϊβίυοὶυ ἴὸ Ἀἰμπηβοὶῦ δηᾶὰ δἷ8 ἔεὶϊον- 
ἸαῦογοΓβ.--- 86 δηοίηἰης ΤΟΙΈΣΒ ὨΟΐ ΤΏΘΓΟΙΪΥ (0 
80 οΥἶχίμδὶ τοσαϊϊοα Ὀὰΐ ἴο {86 πβυθβοαιοηὶ 
δρὶ τἰ 8] δῃἀοντηοπί οὗ {Π6 ῬΟΥΒΟΠΒ βροΐκθῃ οἵ, 
1)ο0 οχργοδδίοη [Ῥδύοῃοιῃϑβ18} ἰηἰππδίο8 (δαὶ 
ἰθογο 88 8 ΓΟϑο  ὈΪΔ 66 Ὀοίνγοο {Π0 δηοϊηἰοὰ 
ομθδ δῃὰ Ηϊΐπὶ ΠΟ νὴδ ἴῃ 8 Ῥγοδιηϊποηΐ ΒΘΏ 86 
(89 Αποϊπίοα 0πθ. ΝΚΑΝΡΕΒ: “ΑΒ 1 Μγ»Ὑ28δ8 ο118- 
(οΠΙΆΤΥ ἰο ἰΓΔΠΒΙΟΥ ΘΥΘΥΥ͂ ρτοαϊοδίο οὗ (86 ΟἹά 
Τοδίδιηθης ἸἘΒΟΟΟΥΔΟΥ, ἱπ 8 ϑβρίγιίυδὶ δθηβο, ἴ0 
ΟὨ τί βιϊδηϊίγ, τὸ πανο {Π6 οὨτίδπι ν᾽ αἰ σἢ 88 υϑοα 
ἦπ {πα σοηβοογδαίϊοη οὗ Ῥυθδίβ δῃὰ Κίηρθ δρρ θα 
ἰο {86 δρὶ γἰἰ18] οομϑοουβίίΐοη οὗ (86 Ομ γϑίϊαπ ὈΥ͂ 
[86 Ῥγδϑϑῆοο οὔ {π6 ΗΟἿΥ ϑ ̓στὶν πῃ ἷ8 Βοασί. ΤῈΘ 
Τοΐογθῃσο ἰβ ἰο ἴ86 σοηβοογδίίοη οὗἁὨ 84}1 Ὀθ᾽ ΘΥ̓ΘΓΒ 
ἴο [86 ᾳοῃο γα) ῥυϊοβί βοοα."---ἰὶ ἰ8 γί 9 ΔῺ ΟΥ̓ΘΓ- 
εἰγαϊηϊπας οὗ ἰδ 6 ψοτὰ ΒΘ ἴΐ ἰ8 τδάθ (Βοηβοὶ 
ο ἐτῃΡΪΥ 8 οοιπτηυπίοαίοη ΟῚ οὗ δίγοπρίΒ δὴ 
οΥ̓͂ ἔΓΆΖΥΒΏΟΥ (ΠΡ. ἱϊ. 16) ; οὐ, ἰῃ δα! ΐοπ ἰο 
(μὲ, 180 οἴδαν δῃὰ δοουγαῖθ ἀἰδοουπιηϑῃί οὗ ἰσα , 

ὙΠ ΔϊοΝ Ὑ͵Ὧ8 Βοιηϑίϊπιο8 ρσίγθη ἴἤσοτῃ δῦουθ, δηὰ 
ψῈΪσὮἢ τηδᾶρ ἰἰθ τοοϊρίοπίθ ᾿πδοοθββὶ Ὁ]Ϊ86 [0 4]] 
ζουτῃ8 οὗἩ ογσοῦ δηὰ ζα]βοιοοά (ςοιρ. 1 9ηο. ἰἰ. 27); 
ΟΥ ΒοΙη6 ὁλαγαοίεν ἑπαεἰ δι ἴθ 189 ϑυδηροὶ οὶ 
Β6ΏΒΟ, ἃ Ρογδηοηὺ Ὠἰνὶ πο οπαἀοντηθηῦ ὈΥ Μ᾽ ΙΟὮ 
οὔθ Ὀοοδπλθ οἷον δηὰ τογο ἱμν]οϊδ 6, ΟΠ 86- 

σουπὶ οὗ δοπιθ βρϑοΐδ] Ῥγογοχαῖίνο οὐ αἱ Ὠ ΠΥ 
ψἰοῖ Π6 δοηυΐϊγοά 5 {μ6 Ποτά 5 δηοϊπιοα (0 8]- 
ἼΔΟΥ; ΟΠ. ΓΒ. οΥ̓́. 10); ογ, Άπα}}Υ, (89 αυλ}}Υ 

᾿ἱπηραγίοὰ ἰπ ἰἢ6 {μγθο- 10] οΥ̓οα, ἑ. ε., (86 Χχ6» 
ἔγοδϊῃρ πὰ ΘΒ ϑοσίῃ κς ἰμἤποποα (ΡΒ. χ], 15), ν ῖο Β 
811 Ομ τ διΐθπδ σοοϑῖνα ἩΒΘῺ ἰμΈῪ ΔΙῸ τη8ἀ6 μυχο- 
Ῥδοίδ, ῥγίοδίϑ δηὰ κίηρβ υπΐϊοὸ Οοά, δϑὰ δ᾽ 
διγοηρίοποὰ ἴον (μοἱγ οομϑίοίθ τ ῖῖὰ (μ6 πνοσϊὰ, 
δίῃ δηὰ βδίδῃ (δποϊμίϊε οὐ (μ6 δἰ μ]είδο). Ψοσ. 
21 οδϑῃ ὈΘ ΘΟΣΥΘΟΊΥ Θοπδίσυ θα ΟὨΪΥ 88 δὴ ἱπάδροι- 
ἀοπὶ δβοηίθηοο, οὗ Ὑ ΜΙΟΝ Ὑοσ. 22 ττῶϑ ἀοεϊρσηςὰ ἴο 
Εὶνο δὴ δαάϊιϊ οη8] οχρδῃδίΐοῃ. 17 τς ἴδϊο τσ. 
21 δα 86 βυδ] οὶ ἀπὰ υὙὸΐ. 22 88 ἰδ ρτεἀϊοαϊθ, δὸ 
ἐμδὺ ἢ 1Ἰάθα δῃουἹὰ Ὀ6: αοὰ ψ80 βἰδὈ] δ 68 δπ ἃ 
δῖ δηοίϊμιθα τ. μαι Α]60 βοαϊβὰ υκ, ἰμ βεβαεῶν, 
ὙΥ ΒἰΟἢ ΠΟῪ ΤΟΥΤΩΒ ἰ06 οσοπηθοίΐπρ Ἰἰπὶς τὶ 18 ὁ 
Ῥτγοοεάϊης Ῥδδβδβᾶβε, οϑδδοθ ἴο Ὁδ ἴμ6 Ῥσχϊποὲραὶ 
δηὰ Ὀοοοθ08 8 ΤΘΓΟΙΪΥ ἰποϊάθη! 8] ἱμουσῃί.----ἶσι 
ΥΟΓ, 22 ὑπ Ῥῃγδβο-- 8 ο ε616ὸ Βεῖδ βκοοϊϑᾶ τι 
--ὰ5 χοίογθησθ ἰ0 {π6 ΟὨ τ βιϊδῃ σμαγδοίοσ οὗ δ}} 
{μο80 ῆο δὰ ὕδεῃ ογάαδϊποα ἴο ἐἰ80 οὔςθ οἔ 
ἰφδομίηρ, δπὰ ροϊηίβ ουΐ (Π6 γα εουσχοο οὗ ἐμ οδο 
ΡΘου αν οπἀονθοΐβ τὶς αὐ] δοὰ {Βοε ἔοΣ 
τοῖν νον. Τ86 δΒοα]ϊηρ (σφραγίζεσϑαι) εἰστιλᾶθα 
ἷῃ ΦΖΘΏΘΓΡΩΙ {Π6 δοὲὶ ὈΥ ΒΟ 8 πιδη ἀφεϊχιδίοα 
βοιηοι ίηρ 88 πὶ ργορογίυ. Ηδζο, 88 ἴῃ ΕἘΡΆὮ. ἱ. 
18; ἵν, 80, ἰΐ δἰχηΐϊθοβ (μαΐὶ ιν δε σ6 οἴ 
δάορίΐοι Ἡ]ιΐ ἢ 18 οἴδθοίοα Ὦγ [Π6 σοι πῃϊσ δέξο; 
δια ἱπιναγά ἩΠπ688 οὗ 86 Ηο]γ ϑρῖτγιι. Οδὲδι- 
ἀδγ ἀοβουῖ 68 1 866 πῃ6 σοιηρίοίο σοπμδοοσδίλοι οὗ 
16 ἰο {π0 ΒΟΡΥΪ69 δηὰ 16]]Ο Υ ΒὮΪΡ οὗ ("61 ογαὰ διὰ 
μἷβΒ υπἰπίογρυρίοα σοῃίπυιδηοθ ἐμοχοὶπ (ΦΟΣΏΡ. 
Βον. υἱἱ. 2, 2 Τίη. 'ϊ. 10). Τῆὰ Ρἢιχϑβο--- δ. 
Βαῖ κἰνϑ 1809 ϑαχῃϑδῖὶ οὗ ἴπΠ 6 Βρέτνχέξ δὰ 
οἷν Βοασίδ--ἰας πόσο βἀἀοὰ οροχοροίςα!γ, Υοσ 
1ῃ {μ18 σοι πηθπί οδίΐοη οὗ (Π6 ΡΙΣΙ 1166 180 ἔχυο 
Ῥονον οὗ {86 δοδ]ῆς. Τὸ σπ}0] 6 Ρῆσδδο ἐπ ὦ 
ὈΤΔΟΒΥ ΟΘΥ [8 Θομοὶδο ΘΧργοββὶ 0} ἵπ τὶς ἢ ἐδ9 
βοῦ δηᾶ 118 ΥΟΒῸΪ ΔΓῸ ἰδίκοη ἰοροίθοΓ:; ἴοχ δὲ ἴα 
ἱπιρ] θὰ ἐμαὶ ἐπὸ ΚΡ σῖς 18 ἰἢ Βυο ἢ ἃ ΨΔῪ ψῖγνοσι 
{μᾶὺ δ6 δοϊάοβ ἱπ 86 Βοαδσγί.---᾿ Αῤῥαβών δι γτλο- 
ῬΟΥΪΥ {80 δυο δί- ΠἸΟΠΘΥ͂, 6. σ., ἰὰ ἃ Ὀεανραῖεῃ, 
ΓΒ ΘΠ ΒΟΠ6 ρϑγί οὗ ἰδ ῥσυΐοθθ δργεοὰ ὕροῖ 18 μδὲᾶ 
Ὀοίονοδηά, ἱπ ἰοΐκοη (δαὶ ἴ).6 σοπίγαςὶ 15 ταϊτδοα 
δηα ἰμδὺ {86 ΡυγοΆ ΒΟ 18 Ὀουπά [0ΓΥ [58 Ραν το 
οὗἨ (80 ὙΠ016. [0 ἰβ (μοσγοίοτο ἃ ρ]εάγρθ οσ:» δ6- 
οὐ γ.Ἐ 1 νθ ἰακκὸ {86 χοπὶἶνο (τοῦ πνεύματος) 
ῬΑΓΟυγ ον, (86 Β6η86 Ὑ}}} 6, (δι 8 σοτωσηθλ ΐδα.- 
ἰἰοι οὔ 86 ϑρί τὶ 186 Ὀδραη, δηθὰ (μδὲ (6 ρΡοτγέξοι 
αἰνοῃ 8 ἃ μ᾽ οάσο (πδὲ [0.6 Θοπιτη ποδί] Ο νν 1}} ἈΦ 
οομμρ)]ο θα δογθαῖῖοσ. Πἔ θ 1ΟἸ]ονγ [86 δα] ΟῪ 

[5 ΤΊ ογἰ κί δ] τογὰ βογὸ υδοὰ (αηὰ νοΐ [6 Του πᾶ ἔπ ἐδῶ 
Νον Ἰοβίαιπϑηΐ ΟὨΪΥ ὮΘΓΘ. δὰ ἰη 2 (οτ. Υ. ὃ, πὰ Βμῆ. ἃ. 14) 
8 οὔθ οὔ 180 ἴο'»ν ΗΠ ΘΌΓΘΥ Ἡοσγάβ π ἰοἢ ρμαασοὰ ἰηἴο πη στεινῖς 
δηὰ [Δἴ Ἰαμκτιαμοδ. ΑΔ ἴδ Τουπάοτο οἱ δθοίοηξ σου οτς 
ἰῃ 186 ρει, ἴη0 Ῥηδη οίδηδ ἰπίγοἀυσοὰ ἰἴ διποὴρς ἴῃς Θεροῖκο 
(ἀῤῥαβών), ἤγοση βοτὰ [ἐ μδβεϑὰ ἱπῖο 1ἰδ]ν (δεγῆαρο, γε 2), 
Οδὺ] (ἔτ. στ μθ8), δὰ οὐθὰ Ἐπρδηά (Ἐπαι] , ΟΓΥ σοῦ ὨΣο- 
Ῥοῦν, Αὐἴο δ τ ποΥ). ΤΠ6 βορί. π56 ἴπ6 δᾶπιο αγεοῖκ ψεοχαὰ 

ἴοτ ἈΝ [ἢ Θθῃ. χαχν. 11, 18, 20, αῃὰ γοξ ἐξ δρρεωσω 
τ 

ἴο Βανο παλὰ αὶ τηοϑηΐης ἴῃ ΟΥϑοκ κοϊποτ αὶ ἀἰσίξ τι αἴ 6 Ὁ} ὁ 
Ττοῖν ἐδαῖ Ἐ ἰ σἢ ἐξ ΓΘ ΟΠ Γ ων Ἡοῦγονπ οὗ ἰῃ οἵμεσς 165- 
Κυλκοθ. 1 {1660 ἰζ δὰ 1}}6 ΚΌΠΕΓΑΙ αἰ ρτ δοιλίίου οὗ ζοξσεῖρφε 
(6αῃ. χχχνυὶ. 17 Δ), σωτείν (Ῥτου. χυΐ. 18), δῃῇὰ ονυρ Ἀσοαζ. 
αρεε, (ἃ Κίηρε χίν. 14). Τὴ τοοκ ἀογίνατνο βοέτα ἴὸ το 
»έδι) γοοδίσαϊπηϑὰ ἴο βίρμη Υ̓͂ ΟὨΥ {πὸ αρροείί οὐ ρανί μα ψιυνκενε 
(Η σγεοῖ, πρόδρομα) ὙὨΐοΐΝ [86 ΡΌΓΟΒΔΕΘΓ τιϑὰθ ἴο ἴδ τ πλοῦ 
οὗ ἰαϊκίηκς Ροκδροδδίοῃ οἱ Ὠΐβ ρτορογίν (Βυϊάλα. ἱοχίσο). 1ὲ 
νιδ τ᾿πογοίοτγο ἰθϑη ἶς 8] ἴῃ πὰ νὰ [ἢ6 ναττηθῶξ το 
Ὅ“Ἴὴ8 ὅτ6, Ἡοτοδδ οἷον Κίηἀδ οἱ μ᾽ οάρβορ πιὶρ ἢ δοιηθεὩϊ 
οὗ ἃ τοία}γ αἰ ργοπε παίισο. ΒΙδοκκίοπο ποῖϊοοα ἴδο 1 
δἰκηϊδοκῆοο οὐ Δ ΘαΓΏΘδῖ, ΔΒ ἃ ρμδτιπουῖ ὮΝ υἷδοθα πὸ 
ὈΠΥΟΓ πὰ [6 66 }}6 ἰῃ ἃ μοδίτἰοπ ἴ0 δηίοτοϑ ἵν οαγτ γέτσ, 
ουΐξ οὗ π6 σοηῃίγκοῖ. ((Ὀπιηι. ἰἰϊ. 89). ΟὐμΡ. δἷδο Ἐουε τ οι 
(«οἰ ΧΧΧΥ.), πο νοΐηϊα οὔἱ ἔπαξ “ Βαρτδτη ἰ8 αὶ αν οἔὔ 
Πρανθῃ-- ἃ κίχζη δηὰ 664] --- ἘΠ}. [9 Ξρίγ! οὗ ΓΏΤΝ ΓΕ 
εαγηοαί οἵ Ἰοανϑῆ, δα ποδύθῃ Ὀορυπ.᾽ Ἀπ 8 δορὰ Καὶ ΚΟ Ὁ 
Μνίοεις, Ατί. Ἑαγμηοϑῖ; Βουϊοφθου᾽ 5 Η Ὁ. [κχἰοο}}. 
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οἵ ἜΒδρ. τυ. ὅ, νγὸ υυπδὲ γοζαγὰ 1Ἐμ6 δοτησηυηἰ σαί οι 
οὔ 16 ϑϑρ᾽γις 85 {86 ΡΓΟΡΟΡ ὙΔΥτδηΐ [0Ὁ οχρϑοίίῃρ 
8 σοτηρίοίο βαϊνδίϊομ, {μὸ δοίυδ] ἱπμονϊίδηοο (116 
κλήρονομία). ἔἴπο δρίὶτὶς ὑμογοίοτθ δου Ὁθ 
Ἰοοϊκϑὰ προ 8459 {6 θεαγποϑὶ οὗ ἰδ9 τ ΒοΪ6 βαῖνδ- 
ἰἴἰοπ; ῬΓΟΡΟΡΙΥ βροδκίηρ, {89 οδγηδδὶ 18, ΟΥ 60}- 
δἰβία οὗὅ, (86. ΗοΙΪγ βρὶνὶϊ, διὰ ὑπ ζοιϊ θῖν Β6ΡῸ 15 
0ο86 οὗ δρροϑὶίίου [ΛοΥ, τ. ἀ. Ν. Τ| ςὶ 48, τ 
Οοαῖρ. οδ ἐδ ὲ8 βιι δ] σὺ Βοῦ. Υἱΐ!. 2, 10-11, 18ὅ--Ἰ . 
1 866π15 δἰ ἰοροίμον ἰοὺ δοῃίγδοίθα ἃ υἱὸν οὗἁὨ [818 
Ῥδ5βδᾶβθ ἰο 28 ΚΟ 8]} (Παὲ ἰ8 ΠΟΘ δοϊὰ σοῖεγ 6χο]ι- 
διγοὶν ἴὸ ἴπ6 ἰθβιϊ ΠΙΟΩΥ ἩΒΙοἢ {86 ϑρί τὶ ὈοΓτο ἴῃ 
86 θα τίϑ οὗ {1:8 οΥἶ κί μα] Ῥγοδ ΒΟ. οὗ (μ6 6 085ρ6] 
ἴο ἐπ ἔγυ τ οἵ ἐμεὶν οἴ οἷα] ομαγδοίεσ. [Τ860 οχ- 
ῬΓΟΒϑ  ΟὨΒ ΠΟΥ ὈΓΟΡΟΥΙΥ τοΪϑίθ (9 {μ6 δοτηρ]οίο ἃ8- 
ΒΌΓΘΠΘΟ ὙΓΒὶοἢ ἰΠ 6 Ῥοϑδοββϑὰ {παὶ {πον γογο, Ὁ ἢ 
88 Ὀσ6] ΘνΟΥΒ δ8πα 8 ΡΥ ΘΘΟΙΘΥΒ οὗ ὑπο ὑσαΐϊῃ, ἀΠ ΟΣ 
ἐμ αἀϊγθοίίοη υὗ δὴ ἱπΐ 1010 Ὀἰϊνὶπο ϑρί τι. 

γεκμβ. 28,24, ἴῃ {Π6 ὑνγο ρῥγϑοράϊης υϑγβοβ, ὑπ 6 
ΑΡΟΒβι}6 δΒαὰ Βδοὶ ἴοτγτι αὶ ὑη6 ἄσγπι Ὀλβὶβ αοα μαὲ 
ξῖνϑη ἴοῦ 89 δΘοῃ δ θησο ΒἷΒ ΠΟΑΓΘΓΒ ταὶ σῦ ΓΟΡΟΒ6 
1η Ηἷπι, ἀπ ἴῃ δοηϑοαύθῃσο οὗ νῃϊοῖ 6 δὰ Ὀθ6Π 
80 δουπάδηΥ δυϊμπουισαϊοα ὈοΪ 88 δὴ Αροβίϊο 
8δηα α Ομ γιβίϊδ. Τ1}}}8 δ)ὰ ργορδγεὰ (Π 6 ἸΥΔΥ ΤῸΓ 
16 ΔΡΡο8ὶ ἰο αοἂ νψἱιΐοῖλ 6 ΠΟΛ ΤΆ 65 τὶ δὴ 
ἸΡΡΟΒ ΒΟ ὉΪ6 ῬΟΨΟΥ :--ΜΌσθονοσ 1 08]] Θοᾶ 
ξοσ ἃ τυϊϊωθαβ δξδίῃεκὶ σΣΩΥ βουῦ].--- 8 15 ἃ 
Βοϊϑιη δ γιηθιϊο γοθροθοιίηρ ὶ8 ἔαϊῖαγα ἴο υἱβὶὶ 
Οοτγίπι δοσογάϊηρ ἴἰο Ηἷβ ργονίουβ ἱπιϑηϊίοη πὰ 
1μπ6 ΥΤΘΆΒΟΠΒ ΜὨΐο ἱκαρὺ Εἷπι ὕγοπι σοΐης. [η- 
διϑδὶ οὔ πὸ κοπογαὶ τῶ, ΒΘ ΠΟῪ 0865 {Ππ 0 Β' ρΌΪΑΥ 
1, Ὀοολυ89 6 18 δθοαΐ ἰο Βρϑᾶκ οὗ ρουβοῃδὶ πιαί- 
68 ἱπ ψἰσἢ πὸ 009 Ὀυὶΐ πἰπη86} νν85 ἱπνοϊνοά. 
ΤΒ6 Ῥγομπιίπθηοο οὗ {86 ἐγὼ 18 ἱπογοαβοὰ ὉΥ͂ ἰ(8 
οἷοβο δοπηϑοίίοη τὶτ δὲ (οοπῖρ. Οδβίδηά ον: [55 Ὰ8 
αοἀ Βδὰ ρ)δαορὲ ἃ ἀἰνῖπο βοαὶ Ὁροὴ εἶτα δηὰ ἢιἷ8 
Ὑοτ, βοσοταϊηρ ἰο γον. 22, Βὸ 0 ΠΟῪ Βο.Ϊ8 ἰδ 
οὐ ποτὰ νἱὐὰ (μ6 ἤδη οὗἩὨ αοἀ.᾽]) Ἐπί δᾶ8 
ῖϊ8 ΘΟ ν δθῆβθ οὗ αἀραΐπδί, ΜΟΥΟΥ ΙΏΔΚΚ6Β ἰΐ 
Ἰθδη 707 (σοταρ. 2 Μδοοδῦ. ἱἰὶ. 87), Ὀυΐ Βογοὸ ἷὶ 
688 1 γέερεοί 0; ΝοΔΏΔΟΡ: ΟὐδΓ πὶ δοιΐ. 
Τ8ὸ ΓὈΤΙΠΟΡ ΒΟΏΒ6 ἰβ ΤΠΟΓΟ ΔΡΡσοργίαίθ ἰο (μ6 
πδίαγο οὗ ἃ βοϊϑιὴη δὴγπιαίΐ ο. ΟΥ αἱ ἢ (σοπιρ. 
705}. χχῖν. 22), Τὴο β6ῆὴ8βθ 18: “1 ν Βδὶ 1 πον 
ΒΑΥ͂ 8 ὈΠΙΓΙΘ, Δ Οοα ἈΡΡΘΑΥΡ 88 8 ὙΠ 688 
δρααϊηϑὺ ΤΩΥ δου, Δα ἃ ΠΊΔῪ [1 1811} ὑπο ᾿ἰβ οοη- 
ἀοιμπαίϊοη.᾽" -  Τλ6 “δοπαϊϊοη τῶϑθ ΠΘΟΟΒΒΑΓῚΪΥ 
ἀπ ρ1] 164 δηὰ ἰἰθποθ γὰ8 ποὺ δσργοβδβοά. ΤῊ6 
ῬθΓΑΒ6, ΤΥ 5011} (τὴν ἐμὴν ψυχήν) ἀοθ8 ποῖ ἈΡΡΙΥ 
ἴο {π9 ἱπτηοϑί βρίγιὶ, (μαΐ νν ἰσ (μ9 ΑΡοβι]θ αἷἱ- 
ὙΔΥΒ Τοραγοα 88 δβροοία νυ δἰκίη ἰο, δὰ δοη- 
βοϊου 5 οἵ, αοα, δηὰ πῖνοι 6 ὑπογυίου ρα σο08 
Βοτο ἴα ἐδ᾽8 βδογρὰ χοϊδιϊΐου ἰο ἐμ Οπιηϊβοϊθηί 
αοἀ (Οϑἰδπάογ). Αοοσογάϊηρ ἰο Βοοὶς (ϑεείεν , ἢ 
2) ἐδ 500] 18 [Πδὲ ἰὼ τι ]ιϊσῖ ὑπο Ἰἰἔο 18 Του, ππὰ 
Ἦθηοο ἰθ δἰ ΔΥΒ πϑδιηθαὰ 88 {π6 δυδ)]θοῖ θη 8 
Ῥτοϑογυδιίίοη, ἀο᾽ γόσῶποο, ρουὶϊ οὐ 1088 οὗἁὨ 1179 15 
Βροΐίζκθη οἵ.--- 18 Βοϊϑίηπ ϑβθυοσδίϊοη γγ788 11811- 
δαθῖὶθ οὐ πιογὰϊὶ στοιηάβ, Ὀοσαυδο ἷ8 συϑα ἷ ἃ5 δ ἢ 
Αροβϑίϊο Ββδὰ Ὀθθῃ οα]ϊοὰ ἰῇ αποβίϊου, δὰ νι 
ειΐ8 νγ88 Θββϑη ιν σοηπθαοίοα {μ6 ΒΟπΟΡ οὗ Ογϑὲ 
ὙΠῸ 8α βοηΐ δίῃ, δπαὰ 1.6 οδδο οὗἩ αοἄ ν᾽ ῆϊσὰ 
6 γοργοϑθηϊθα δὖὺ σοί. [ἢ ᾿ἰἶΐεα σηδηηοσ, Θ αἱ. 
ἱ. 20: Βοπι. ἰχ. 1 ἢ, δὰ οἷμονρ ρἷδοοϑ. Ἢ. ΡΒ. 
ΒΕδ8εΒ: ἔνοη Αὐρυδίΐϊπο, πὶ ἷβ ἀλΥ, ΥΟΥδΓ8 ἰὸ 
ἐπ 18 βΒοϊθιηη οδίῃ οὗ ἱἰμὸ Αροβϑίϊο, ἐο ρσότο ἱἰδπδὶ 
οὔυῦ ογὰ οουἹὰ ποὶ δυο ᾿ηϊθῃάοά ἴῃ 5 ΦΟΓΙΏΟΙ 
ου ἴδ Μοαυηὶ (Μαιἢ. νυ. 81) ἰο Ῥγοβὶθὶῦ ΟΥΘΡΥ 
κΚιπὰ οὗ βυνοδγίηρ, Ὀυΐδ ΟἿΪΥ ἰποβθ οὐ ιβ τυ Ϊο ἢ 
Ὑ ΣΟ ἀ5961085 ἀπ ἃ ΓΘ 8ὴ ὉΠ] ον θα Ρῥγοΐδῃαιίοη 

οὗ Οοα᾽ δ παῖδ, δὰ ἤθῆσθ ὝἜΥΘ ΔΙΌΪΓΓΑΥΥ δηὰἃ 
ὉΠπΟΔΙἸοὰ ἤοσ. [Ι͂ἢ ὑμὶβ ρ]λοο δὰ] Ἰηδὰθ 86 οὗ 8ὴ 
οδίνι, 88 Ομ γίδὶ ἀϊὰ (Μαίιῃ. χχνὶ. θ4), σβδῃ (ἢ 9 
ΠΟΙΟΥ͂ οὗ αοἀἂ οδ]]οὰ ἴον ἰἰ.---Οὐκέτε ΣΡ} 168. {πὶ 
Βο μαὰ Ὀδθῃ ἴῃ Οογίπίμ Ὀοίοτο 6 Ψψτοῖθ ᾿ιἷ8 ΕἸτγβὲ 
Ερίβϑι19 (οοπιρ. Μογοῦ). [Ουγ ΔΑ. Υ͂. ἰναπδίδί εβ 
οὐκέτι ἃΒ 1 ἴὑ ψογοςεούπω; ΤΥΎΝΌΑΙΈ, ΙΔΟΥΘ 6Ο0Γ- 
ΤΟΘΕΥ : “6 ποὺ ΘΗΥ ΤῊΟΔΓΟ:Ὁ ΟΟΝΥΒΙΑΒΒ: “1 ζαγ09 
ὉΡ ΡΥ ῬυγΓροϑα;᾽ ΑἸἹΡΟΒῸ: “ΝΟ ΊΏΟΤΟ, ἢ, Φ., ΔΙΤΟΣ 
ἐμ γβὲ ἰ6.᾽ δὰ] ἀοοβ μοὶ ἄθφηγν ἐμαὶ ἰὰ λα 8 
γοῦ Ὀ668 δὺ Οοτγί πὲ, Ὀὰΐὺ ΟὨ]Ὺ ΟΧΡ]δὶ 8 ν᾿ ΠΥ πα μαὰ 
ποῖ ζΟ0η6 ἰπδγ δὶ 186 (ἰτ6, δΔη ἃ οὐ ἰΔ6 ἸΟΌΓΙΘΥ, οἔ 
ν Ϊὁἢ Π6 68 Βροδκίῃηρς. [Ὁ βϑοῦιβ ῬγΟΌΔΌ]6 ἵγοπι 
1818 τ Β0}]9 Ραβϑαρθ (νεγβ. 1ὅ--:98) (πὶ Ῥαὰὶ δά 
Ῥδὶὰ πὸ Υἱϑὶῦ ἰο σον πία θούνγθοι {ἰ9 Βομ ἴῃς οὗ {6 
Εἰγϑῦ δὰ ϑοοοπὰ Ερίβι1.ο9. ὅ.6 [υἰγοά. ἃ ὁ.}: 
ΤῺ γϑδϑοῦ ἢ Πλὰ ποὺ ροπο αἱγροίν ἰοὸ ΟοΥϊπίἢ, 
δοσογαϊΐϊηρ ἴο Ηἷδ ΘΑ τ ον ἰπιοη(ἰου, Ὀαΐ δὰ νἱβἰιοὰ 
[16 Μαοθαοπίδῃ στο 68 ἄτϑί δὰ δὰ σοπἰρηἰοά 
δἰ π286}} Ὑ11} πτὶτὴρ ἰο (6 ΟοΥπι 88, 18 ὁχ- 
Ῥτοββοὰ ἰῃ φειδόμενος ὑμῶν:---Ἰ8Ὸ Σ οατὴθ ποῖ 
ἴο Οοσέμ δ ΒῺΥ σοσο, ἢ ογτᾶϑυ 6 Ὸ 1 κὩς 
ΒΡΕΣΘ γόοτι.---Ηϑ μαὰ ἰιοροα (Βαΐ {πον ψου]ὰ δ6 
Ἰπαπισοὰ Ὀγ [μαἱ Ἐρίδι16 ἰο γοίμση ἰο ἐμοὶνρ τὶ ρεὶ 
τη ἃ δηἀ νου] ὯΘ 50 ΘοἸμρ] οἰ ον τοδίογϑα ἰο ἐμοὶ» 
ῬΤΟΡΟΡ τοϊαδιίοῃ ἴο πἷπι, ἰπαὺ ἢ ψουΐϊὰ ποὺ ὉΘ 
ΟὈἸροά ἰο ἰγθαὺ ἐδ ϑτὴ νυἱν]}} ἃ τοὰ οὗἨ 3 ΒΟΥΘΡΙΥ (1 
ον. ἱἰν. 21). Ηο νβ μοί, βοννϑύδνγ, δύδῃ 68 
που δηχίου οὐ {118 ροὶπίὶ (ομαρ. χὶϊ. 20 ἔ; 
χὶῖ!. 11.)--Ιἥῖοι ἴμαὴ σσὸ αν ἄοσαϊηΐου 
ΟΥ̓ΘΣ γοῦΣ δῖ (νον. 24).--- Ηο μὸγϑ δηι οὶ ραίθα 
διὰ τηϑοὶβ ΔΩΥ͂ ᾿ηἰϑοοηδίσιιοιίοη Ψ Ε]ΘΩ παϊσις ὉΘ 
Ρυαΐ ὑροη τῆ ἢ6 πδά ᾿ι8ὲ βαϊὰ δϑουϊ βρατὶῃρ 
{π6πὶ (φειδόμενος), ἀῃὰ μ οὈν!αί 68 {1.0 ΔρΡΡθδγαΠοΘ 
οὗ ἀοχιϊποουΐηρ νυ ]σ ἢ Βοῦιθ πιϊρσηΐ πὰ ἴῃ ἰἰ.--α 
Οὐχ ὅτι 18 ϑααϊγαϊοαῦ ἰο βαγίηρ: βὰν ποὶ {πα εἴς. 
(6 ΘΟ πιο ὈΓΘΟΝΥ]ΟΘΥῚ), ἵ. 6., “116 ΨΟΓᾺΒ φειδό- 
μενος ὑμῶν δἀγ΄τὸ ποῖ ἱητοηαοα ἰο ἰτ }Ὺ,᾽" εἰο. ---Ἰυρι- 
εὔομεν ἷβΒ ποὺ ΒαγΘ ἰο Ὀ6 Β0 σοπποοίρα ψ|} ὑμῶν 
88 ἴ0 ΤΩΚΘ ἕνεκα ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 ὈῸ6 υυηἀθγβίοοα Β6- 
ἴοτϑ τῆς πίστεως [85 ἴ 6 μαᾶ τηθϑληϊ: ΟΥ̓ΘΥ γο 
τὶ ἢ γοβρϑοῦ ἰοὸ γοῦν ἔδ1{}}}; ΠΟΙ 18 τῆς πίστεως ἰο 
ὍΘ σοπδίἀογρά 88 οαυϊνα]οηῦ ἰο τῶν πιστευόντων : 
(ἢ θπὶ τ18δὺ Ὀο]ονο. Ηἱβ οὈ͵]δθοὺὶ ννὰ8 ἰο Βδὺύ {παῖ 
θη ἢ Βροΐ οὗ βραγίηρ ποτα, ᾿ιο ταοδηΐ ποῦ (0 
1.36 88 δροβίοὶἱο δυϊμοῦὶιν ἰπ ἃ ἸΟΥΪΥ ψΑΥ ἰο 
οομίγοὶ ἱδμοὶν ἔμ! ἢ, ἐποῖν ππναγὰ σοὶ] χίουβ 116, 
δά {μοῖν βρί γἰίυδὶ δοιϊΐοι τι τοβροοί ἴο ΟἿΣ 18- 
εἶδα (γα. ΑἸ} (ΐ8 6 Κπονν παιδὶ ὈῸ ἐμ Σοϑα]ξ 
οὗ 8 ἴγϑθ ΒΌΡΓΟ ΠΟΥ, Ἀπ ἃ νοϊαπίατυ ἀοίογιηΐπα- 
κἰοη, οὗἨ μοὶ ον σαΐϊ πη, ποῖ τ᾿ροτοὶν δἱ δγεί, Ὀυὲ 
ΟΥ̓́ δου να γαάβ, οἡ ϑδοῦ στοποιγοα δοὶ οὗ 810}. 
Α ροϑβίτϊνθ Ἔχργοβϑίοη οὗ 8Ϊ5 τηραπὶηρ 8 σίγθη ἴῃ 
(Π0 ἩΟΓᾺΒ:---ὐθτιῖ ἃΣΘ ΒΘΙΡΘῚ5 οὗ γόους 10Υ.--- 
ΕὙουῦ 70Υ, γοὺυγ “Ταὐοϊοίηρς ἴῃ εἶθ ογτὰ," ὁπἢ 
ὑμεῖνο δηα τηαϊπίαϊ πα ἐ8 οχ᾽βίθηοο ΟὨΪΥῪ ὈΥ ΥΟῸΡ 
Ρυζἱπρ ον 84}} (89 ὁποσρίοβ οὗ γοῦν ἤλ ἴῃ [89 
ΟΡ οὗ ΡΤΟρΤΟΒδὶγθ βδμοι ποιλίίοπ, ἴῃ 85 δι πίη 
ἔτοῖὶ 81] 56] 8} δηὰ βοβ}}ν ἀθϑ:γ68, ἀπὰ ἴῃ (ἢ 6 Ρ6Υ- 
Γοοι ς γΟῦγΒΟΙΥ 8 ἴῃ ἰοῦθ ἀπά δ ροϑιἐϊνθ 11] ΘῈ 658 
ἴο Ομ γχβϑι.᾿ [ἢ 818 ΨὙΑΥ͂ ποῖ ΟὨἸΥῪ σου]ὰ {ἢ 61 8 1} 
Ὀ6 Ῥτογϑᾶ, θαὶ ἱμοῖν ϑαγὶβ νου]ὰ Ὀ6 ἅ]]6οἀ νι 
Ομ τ βιϊλη ΟΡ] 658, δηἃ πο Υ που ὰ ὈΘΟΟΙΘ 
οοπϑβοῖοιβ οὗ ἃ ροπαΐηθ δηα οϑίϑ Ὁ] 1564 Βρὶ γἰ(ιι4] 
10. [ἢ 8}} ἐὶβ ὸ δὰ οῃηάἀδθανοσχϑιὶ ἴἰὸ βϑϑὶβὶ ἔμ θὰ 
Ὀγ ἰδ ὀχϑσοὶβδθ οὗ αἰβοὶ ρ! πο, ὈΥ θαυ ποδί δαπιοηὶ- 
(ἰοη 5, ὉΥ 8 βίσὶ οὐ δά βουύϑῆοο ἰο ὑπὸ ἀρνί ρἣς οουγ80 
ἴοι 8 ρσοηιῖπο ᾿ονὸ ἀοιηδηάοα, δηα ὈΥ βίγϑῃυ- 
ΟἸ8]γ Ῥουβουουης ἴῃ ἢ Ρδι οὗ ἀυΐν, ἩΒΔίΘΥΟΥ 
ΟΘΏΒΊΓΟΒ κ6 ταϊχὺ ἐπὰ 10 ποραΐα! ἰο ἱπβὶοὶ οα 
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οῖὰ ἴον ἐμοῖσ σϑυλδὶπἰπρ ἱποοπβὶβίθῃοίθθ [Ὰ8 
ἐπδβρίγϑὰ τϑῃ ἰδ 6 ΑΡοβί!6β δὰ βουνοῦ ἰ0ὸ συ ΒΟΥ 6 
ναὶ οὐσλέ ἰο Ὀ6 Ὀοϊίονοα, {Π6 οὈ)θοῖλνο ἔσαν ἢ ὁ 
ψ ΙοΝ 8}1 στ χιιλ ἔδι 185 σγουπαρα, Ὀὰὺ {πὸ 
ο᾽αἰπηθὰ ἢο οἰ δα ΠΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ ΤΩ 6 π᾿ Β ΒΟ νγ 9 
ἔαϊ. “4Ηο οἰαϊτηοὰ πὸ τίχηξς ἰὁ σδομίγοὶ {μον 
Βρίτἰϊααὶ οοπγυϊοιίοηδ, αὶ ΟὨΪΥ ἐμοὶ ουϊναγὰ 
οοπαιοὶ, δὰ Ὦθημσο δ6 πιϊρΐ βροδῖ οὗ δανΐηρ 
Βραγοὰ ἰδοπὶ ΟΠΙΥ ἰῃ χσοϑροοὶ οὗ οχίθσῃδὶ ἀϊβοὶρ- 
λϊπο᾽ (Ετγδβπιβ᾽ ῬΆΓΘΡΙγ89). ἸΤθυβ ΘΔΓΘΙα] νὰ 8 
μὸ ἴο τοοοζῃΐϊσο ἰδ6 συἱχμί οὐ ῥγίναίθ Ἰυάριηοηὶ 
ἜδΥ̓Θἢ ὑπο γ (80 δρ᾽ γι 41] ῥυνϑαϊοιίοη οὗἁ ᾿μΒριγοά 
πο. ΤῸ γϑϑβοὴ Βὸ σῖνοδβ 18, ὑμδὺ ΟἿ βίἢ8 
Ὑ6ΓΘ6 διοδάαβί ΟὨΪΥ Θὰ (ΠΟΥ ΘΣΘΤΟΪ80 8. ἴγοθ 
ζαϊϊ ἰῃὰ αοα δἴοηϑ, νι πουΐ (μ6 αἰϊοιορί θα οος- 
διταῖπί οὗ υμάδη δυϊῃοσὶγ.1] Τὰ σύν ἴῃ συνεργοί 
Τοΐθσβ πομπὸν ὑρ αοα ποῦ ἰο ΟἸγἰδί, ΠΟΥ ἴο 18 
ΟΟΙΏΡΒΏΣΟῺΏΒ ἴῃ ΟἸἾσΘ, 8 ἢ Π9 δὰ βαϊὰ {πα μο 
τνουκοαὰ ἰῃ σοπηοῦ τὴ ὉΠ οῖη, Ὀαὺ ἰο 8 ΤΟΔά ΘΓ 8 
ἴον ο86 ν ο] ἴαγο δ ἃ8 σΟὨσΟΓΠΟα, δπὰ ν᾽ Βοδ86 
δοίἰνἱγ ἴπ {101} ΟὟ ὈΘΒΔ)Γ τνὰ8β Ῥγοδβιρροθοά. 
Τδδὶ 6 νγὰβ ἰογὸ ϑροδκίῃρ οὗὨ ποι πίηρ Ὀὰΐ 8 60- 
ορϑγδίίου υνὶ ἢ ὑμθτ ἐὰ Ργοπιοίϊερ ὑπ Ὁ ἸΟῪ (ἴῃ 
{15 Β0η86) δῃὰ ποὶ ἀἰγοοῖν οὗ ἔμ: ἢ, 18 σδομγτηθα 
Ὀγ {86 πα] οἶδιιδο :- οσ ὉΥ δὶ 1 γο βιἰδ ἃ, ---ον 
ΤΑΙΠΟΥ, ἴῃ Γοβρθοοὶ ἰο ΓἈ1{}Δ} γ8 86 βἰθδαΐδδί. Τ}1Ὸ 
θαιΐνο ΒΟΓΘ 5808 ὙΒΟΓΟΪΒ ΟΥ ἴῃ νωΐ ταδρθοί 
ΠΘΥ ογο δίθδαΐαβι (σοιρ. 68]. Υ. 8), δὰ ἀο68 
πού Ροϊῃῦ ουὐ Γ[εαβ οὐν ΕἸ 8} Α. Υ. τπλλκκο8 ἰι] 
μ6 γΤϑαβοῦ, ΟΓΥ ἰῃς ΟΠ οἱος σδι.86 οὗ (Ποὶσ βίοδά- 
Ταδίμιθαβ. [896, ΒΟΛΓΟΥ͂ΘΡ, ΤΠ ΠΟΡ, ΟὟ. ἀ. Ν. Τ', κα 
81, 81]. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Ηον Ρυτοὸ ὑπὸ τοϊαιοηϑῖὶρ Ὀοΐν 6Θῃ ταὶ ἷβΒ.- 
(6 γ8 βπὰ μον δοηργοζαύϊοηδβ, τ θ [86 6γ6 οὗὨ 
ἐμ ἰουηοῦ ἰβ Κορί βιθδα Δ 8|}Ὶ ὉΡΟΩ 1.16 ἀδΥ οὗ 
“688 Ομ γὶβί, δηὰ τῇδ {86 Ἰαίίον δἰίθηαὰ βὺγῖ συγ 
ἰο {6 ἀοοῖγῖηθ ργοδο θα ἰο ἔβοὰ. 89 ἐμβουρλιί 
ὑπαὶ γὸ ἃσθ Ὀοΐῃὴ ἰο ΔΡΡοδΡ ἰοροῖδον Ὀοίοτο {68 
ἔτοαὶ Βμορμογά ἴο ὙΒοπὶ γ6 8}}] Ὀθ] Ωρ, 0 ΠᾺΒ 
ἀπὶϊοα 8 ἰοχοίμοῦ, δὰ ψἰο ρου ίθουΥ Κπονβ ἃ}} 
ἰμπδὶ γὸ ἀο ἴο οπ6 δῃοίϊου, ν1}} δυο 86 οβοοὶ, 
1) ἰο ΓΘΡΥΓΘ88 ἰπ (086 ΨἘ}0 αν Ὀθοὴ ἰπιγαδβιοϑ 
ψ ἢ ἴΠ0 ρϑβίογαὶ οὔοο ἃ]} τηοιτνοβ ἀμ ΟΥ ΕἾ Υ οὗ 
0] ]ουϑὶρ τ αοά, ἴο σομάον ποῖ ἐπα  δογοπὶ 
ἴο ἰῃς οιπρίν ΒοποΓΒ οὗ ἐμ τνοῦ]ὰ βδῃὰ ἰο 6 8}}}Ὶ 
ἱπαυ ζοποοθ, πὰ ἰο πιᾶκο (θὰ Ἰοηρς τλΓ κι ῬΌΓΟΣ 
θη πηοῦθ ἰηΐθηδβο ἀδβίσο ΤῸ [μ6 Βδ᾽ σαι οη οὗὨ Βοι1]8, 
ἴο οτα ΒΟΥ πϊρὶ 6 ΔΌΪ]6 ἰπ {0 ἰαϑὺ ἀδν ἴο 
Ροΐπν σὴ Ββαι ϑίδοιου. δ8 ἐμ ο80 Ὑ Βοῖα μον μαὰ 
Ὀθο ᾿πϑίγαπιοηί8) ἰῃ Ἰοαάϊπρ ἰ0, δηὰ Θομ ττηῖηρςς 
π, δ 6 8 Υ οὗ 18 ; ἀπά 2) ἴο ἱπάποο {ἰι6 ρϑορὶο ἴὸ 
ΤΏΔ ΚΘ ΒΘΣΝ ἃ ργοβίδ 6 τ156 οὗ {πον ᾿πϑί Γ οἰ ἱ 08 
δη δΔατηοηὶιΐοη 5, ἴ0 σΤΟῪ ἴῃ ᾳγδο6, ἰο ἔγθα {Πθπὶ- 
ΒΟΙνΟΒ ἔγοιη ΘΟΥΘΥΥῪ {ΐης ν ΐσἢ Μ011} ποὺ ὈΘΑΥ {16 
Ἱχιῖ οἵ (μ9 Ἰᾶ8ὲ ἀλύ, δῃὰ ἰο δουπᾶ ἴῃ {πὸ ἔγυ (8 
οἵ τ ῃιθουβποββ, ἰμαὺ {Π6]Ρ ΤΙ ΒίΟΥΒ ΤΊΔΥῪΥ Ῥ6Γ- 
ἔοστῃ μοὶ ἀσί]ο8Β {1 ἸΟῪ δηὰ ποῖ ψἱ(ἢ ρτὶοῦ, 
δηά ἤπδ!ν Ὅ6 ΔΌΪ6 ἰο ροϊπί ἴο (πο π ἃΒ ἴὸ 8 
(γί νης δηὰ ἔγυϊαἱ Ε΄. 6] ἃ νυ ἱο ἢ τ ἢ} ποὺ ἀἰθ ΟΠ 
οἰ μον (ἢ ς στοιῦ Μαβίου οὐ 1.86 ὑπ θυ Βορογ8. 
--Βαῦ {Π6 ἐογπιδίϊου δὰ σοηίυδποθ οὗὨ (μὶβ χο- 
Ἰλίΐοπ ταιιδὶ ἀθρθηι τοῦ ποσὰ ΠΡΟῚ {6 ΘἤΥδο- 
(ον οὗἩ {ἰὸ ἱπβίτυσίΐου ον 18 σίνσοη. Δ Θη ἃ 
ῬΘΟρΡΪΟ ΔΓ6 ΒΡ] οι ΟὨἿΥ ἢ} ορί᾽πΐομδ ἀογὶνοα 
ἴτοπι ὑ8 6 Ῥγϑϑομ ον Β ονη μοδεύ ΟΥ 1:9 ἰϑδο ἢ 15 
οὗ τηθῃ, ἰπΠ6Ὺ ΟΔἢ ὭΘΥΟΥ ΚΩΟῊ υνἱἶἰ οοηδάρησα 
ὝΒΘΓΟ ὑμ6 0 δίαπα ΟΥ ἴ 6 ἰσὰθ Τουπαδίλοι οὗὨ ὑμοὶγ .---τ.ἢ. τ. Ὁ. ο --.--.ς.--....ὕ....ς. ὦἷἝἷἝἷἝἷἾἼἾ  ... . ..  .. .,....-...σὕὦ0β...............ὕ........---ὄ-.. 

Βοροθβ. Βυΐ ψὮθῃ ἸΒΟΥ͂ ΔΙῸ ΒΌΡΡΙ]Ἰοὰ πῖῖ ἐδμὸ 
Ρυγθ αο8ρ6ὶ οὗ 9688 ΟἸχῖβὶ ἴῃ [116 ΘΥ̓ΟΡ οοπεὶδί- 
δεῖ πογὰβ οὗ (16 Αροϑί)6β δπὰ ργορμιείβ, δι ὰ ψ 
1086 ΓΟ Ϊδ65 οὗ αοἀ ψμΐοδ, ΠΟΎΘΥΘΙ δῃοϊοηὶ, 
ΓΘ Ῥογροίυδ}γ 1018}1|.4 δὰ οοπῆσιμθα Ὀδίοσθ 
(Βοὶν δγϑβ διὰ ἴῃ ὑδμοὶσ ΟὟ ΘΣΡΘυθησθ, {ΠΟΥ͂ 
ΜὙ}}} αἸναγ 8 Κποὸν ὙΏ6ΓΘ ἴἰο ἸΟΟΚ ἴῸΣ ἀϊχοοίΐοι, 
ΥΥ11} Ὀ6 ΘΒ. Ὁ] 8 ῃοὰ ἰπ {86 ἐσχυΐ, δηὰ νν}}} δοαῦϊγθ 
ἃ οΘοηδάθρῃοθ Ὑ ] ΟΝ ΠΟ ἐπ᾽ πὰ δ.10118 ΟΥ ΘΒ] Π] 168 
οδἢ Βμ8 9. ΑΒ [18 ΘΟἸΓΒΘ ᾿}}}} ΠΟΥΘΥ ὍὈ6 δἰ συ- 
οὐ, 6 .ν}}} ποὶ 6 ΟὈΪ  κοα ἴο Ὀ6 οῃ {μποῖγν συδτὰ 
δρεϊηδὲ ΘΥΘΡῪ (ἷηρ ν ἰσ Ῥγοσθοὰβ ἔγουῃ δἷπι, 
.}18 νοσὰβ ν}}}} Ὀ6 τοσοϊνοα ἴῃ {μοἷν παίυγαὶ βιρῃὶ- 
Βοδίίϊοῃ, δηὰ 17 δ δ}Υ {ἰπ|6 Βυβρ᾽ οἴ ο ἢ 8 ΣῈ σδαϊδεὰ 
δραϊηδί ὨἾτα, [Β6Υ ΜΝ}}} Θοῃ δά ηι)ν δηιὶοὶραὶθ ἔχοι 
Β1πὶ 8 δδέϊδίέδεϊουυ ὀχρί παι: 0}. 

ὦ. Τιιο ῬΓΌΡΕΣ τοϊδιίΐοῃ οὗ ἃ ρδδίου (0 ἢ18 ρθο- 
Ῥὶα 18 ποί {ἰΠαὶ οὗἩ 8 Ἰοσὰ ΟΥ̓ΘΥ 18 δυ)]οίδ. [Ι{ ἰ8 
Ὧ0 ραγῖὶ οὗ δΪ8 Ὀμ.Β᾽ 688 0 Ἰπίο ΣΟ ΓΘ ἘΉΤῊ) 21} 
(παὶν οχίοσμαὶ δβοςὶαὶ ὑοϊαι ἰοὴδ, ἰοὸ Ἰοτὰ ἰὲ οὐοὸῦ 
{π6 1» ῥσχιναίθ ᾿υἀξιμοηίβ ἰῃ σοδροοῖ ἰοὸ ἀοα δπὰ 
{6 Ὠὶνῖίμο ψοτὰ, οσ ἰο δΒοϊ]ὰ μοι ἰπ ἃ βίδίε οἵ 
Βανι ἀοροπάθμοθ ὕροὰ μ᾿ 86]. Α ἈΪΘΥΒΣΟΝΥ͂ 
9 8 δροϑίμβυ ἔγομι 9 τἱπὰ δῃηα βρισὶς οὗὨ [ἢ 
ΑΡοβίϊοϑ. ΤΏ 689 26]1 (δὶ {Π6}} οΥδοΘ ννδβ τηοβὶ 
οποιοὰ τ θὰ (ΠΟΥ Ὀεσδιηο ΠΟΙρΡεΥΒ οὗ {πο ὶΓ Ρθ0- 
ῬῚΘ᾽ 5 70Υ, οχίοῃηάθὰ ἃ Βοϊρίπῷ μδπαὰ ἴἰοὸ δυο 88 
ΟΓΘ ἩΘΑΪ δά Ββἰσυρρὶϊηρς. διὰ ὁπα]οα {Π686 ἰ0 
ὙγΑ]ς ΒΘΟΌΓΟΙΥ δ᾽ οὺ {6 ΜΑΥ͂ οὗ Υἱρ. ΘΟ ΒΏ688. 
ΤῊοῖν ΟὈ͵θοὶ γ889 ἴο Το ον ὈΘΙΙΘΥΟΥΒ ΙΏΟΓῈ δὰ 
ΠΔΟΥΘ ΘΆΡΔ]6 οὗ υδῖηρ αἀοὐ᾽Β ποτὰ δῃηὰ σσδοθ ζῸΓ 
{ποιηβεῖνθδ, πὰ ἰὁὸ Ὀθοοῖηθ ἱπογοϑα ΡΣ ῚΥ ΒΚΕ1] 
δη4 σϑδίουβ ἱῃ ροοὰ οσκβ. ΤΟΙ ΟΠΟἾ8] ΡΟΥΟΣ 
ἀοροπάρα ποὺ ἘΡῸΠ οσχίοσμδὶ δΟοοσ ΡΠ ΘΠϊ8, 
θυ ὕροη {δ διμουηῦ οὗ δ8ϑἰδίδῃοο πὰ ςοὔρεγδ- 
ἰἴοῃ {ΠΩΥ οου]ά αἴοτά ἰο ἐμοϑοὸ δἀτουμπὰ μοι. ἷὲ 
νὰ8 ὑῃ.6 ΡΟΣ Οὗ ]ονὸ πὰ ἃ μασι οἰ ρδίϊοι ἴῃ ἰμ6 
Βι ΠοίομοΥ οἵ αοα. Οὗ βυοῖὶ ἃ ΒΊΘσΆσοΥ, (8089 
ψἶιο ἰονθ ἰοὸ Βανθ ἀΟΙ ΒΣΟῺ ΟΥ̓́ΘΣ ΤΙ. 6 ̓ Β δ᾽} ᾿ΓΘ- 
Βοηΐ ΟὨΪΥ 8 ΣΒΟΓΔῸΪ]6 σηχοδίαγο, πα 880 8013} 
ἀονίοθ οὗ ϑαεαίδη, γῆο δηάθαγυοσβ ἰμ8 Βα Ὸ ΠΥ 
ΔΗ Ὑἱοϊοπίὶγ ἴ0 ΤΟΘΟΥ͂ΟΣ παῖ ον [οτὰ δπὰ 
ἴο86 ΜῃῸ μᾶνϑ οἷν Τοτ Β ὅρὶ γὶς πᾶυο ραϊηοὰ ὉΥ͂ 
ΜΟΓΚΒ οὗ ΌΠΙΔΗΪΥ δηἀ ἴον. δ ἢ Τα ΪἸ3(6 ΓΒ 
Ὀοδβὺ ὑἱμποιβοῖν 68 ΟὨἿΥ ἰπ παὶ αοα ν᾽ }ιο οβία Ὀ}15868 
(θὰ ΨΥ} 411 ἔσο ὈΘΊΊΘΥΟΥΒ ἴῃ ΟὯ6 σγοϑὶ {6]1ου- 
ΒΡ ἢ ΟἸγὶϑί, 66}18. {Ἰὸπὶ δ ἃ αὐ] ῆοβ ἔπ οῖα 
ἴον {Ἰιοὶν οδῆςσο, πιὰ Ὀοβίοννβ οὐ ἵΐοῖὶ {16 ΚΡΊΣΙΣ 
Ὑ ΒΙσΘΙ τ 658568. (0 ὑΠοἷῖν δἀορίοι δηὰ 18 δὲ 1ἢ- 
ν τὰ ρῥ]οᾶρο οὗ {ΠΠ εἰν οἰ ΟΥα] ΡΊΟΥΥ. 

[3. ὙὙἼ6 7ο0γ8 οὗἨ ἃ Ομ γί βίϊδῃ. οα δασίς δγὸ οὗ 
(080 βΒ618 παίατο Ὑἱἢ {116 7078 ΟΥ̓ Βοατοῦ, ὙδοΥ 
ΓΘ 8Π ΘαΓηρδί, ἃ ραγὶ οὗἉὨ (᾿ϊὰΐ νι ἷοἷι 6 18 (ὁ 6ἢ- 
ἦον ἴογουθυ. Τποχθ ΜΝ] 6 0 οἴδοῦ ἸδΆτϑη ἰμδα 
ταῦ τ ἰσἢ ψου]ὰ Ὀ6 σοπδιϊ ἱρὰ Ὀγ {π6 Ἔσρβηάοὰ 
ἦ0γ5 οὗ ἃ Ομ γι βιΐδη. ΟΥ̓ οουγβθ, 8 τὸ Π48 ποί 
ΒΟΝ 8 Οὐ δυδοίον, βυοἷλ ὑσὶ ΠΟΙ] 68, Δα δυο ἢ 7055, 
28, 1 Ταὶν}ν ἀσγνεϊορεά, που]ὰ σομπδιϊιαῖο μεδνθῃ, 
5 ποῖ ἃ (ἢ ἰϑίϊδη.᾿ ΒΑΒΝΕΒ.7 

[4.ὄ “1 16 ἰηβρίγοα ἀροϑβϑί]θβ τϑοοριϊσοὰ ποὲ 
ΟΠΪΥ ἰμοὶν βυδ)οοιΐοι ἰο {Ἰὸ ποτὰ οὗ ἀοΐ, ὕυς 
αἶξὸ ἴμ6 τῖριν οὗ [89 Ῥεορὶα ἴο }ιάρα π ΒεῖΒΟΓ 
{πεῖν ἐοδοιησθ ΟΥΘ ἴῃ ἀοσογάδϑησο ψἰ8 {89 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ βίαπαλγα, 1ἰ 18 τηοϑὶ ουὐϊάοηΐ {μπαὶ 0 
ΟΠ ΓΟ ΔΌΛΟΥ ὁδΠ ΠΙΆΚΟ ΔΩΥ {πίη ΘΟὨΙΓΒΓΥ͂ 
ἰο δογὶρίαχα ΟὈἸ Κα ΙΟΥΥ οἷν Ὀο]ΐόνοῦβ, αηὰ [Π28 [89 
αἱἰτἰπιαὶθ σιν ἴἰο ἀοοϊάθ ψΒοίμοσ δος] οβίαϑὶ σαὶ 
ἀφοϊβίοϑ ἂἃγῦὸ ἴῃ δοοογάβποο ψ τ (η6 πογὰ οἵ 
Θοά, γαοβίβ αἱ 186 Ροορὶθ. [1π οἴμορ ννοσῶβ, 
Ῥαμὶ σϑοορηΐζθβ ΘΥΘἢ ἴῃ ΣΟΙΌΧΘΒΟΘ [0 Βἰπ.56}7 (80 
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τὶ σὺ οὗἉ ῥγϊνδία ᾿αἀρστηοπὶ, Ηδ δ᾽] ον δα ΔῺΥ τη8ῃ 
ἴο Ῥγοῆουηο6 δῖπὶ ΒΔ τι ἱΐ Β9 ἀϊὰ ποῖ ΡΥΘΘΟ ἢ 
[89 ἀ05ρ9] 85 10 Δα Ὀδ66Π τουθδὶ θὰ δῃὰ δυϊμθηιὶ- 
οδἰοϑὰ ἰο 186 Οδυχοι.᾽ Ηορακ.] 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΞΞΤΑΆΆΚΚΕ, ΕΒ. 12: ΗΕΡΙΝΟΕΕ :--- Ἢ Βαΐ 8Δη οχοοῖ- 
Ἰοῶὶ ῥ᾽ Πονν ΤῸΡ {16 80] ἱ8Β 8 ροοὰ δοῃβοίθποσ! 
61} ἸΘᾺῪ ᾿γὙ0 β6εἷς ΓὉ ἰΐ, ΡΟΣ Ὺ ἰΐ, απ Κϑορ ἴἰ! 
Δ ἱπαϊβρθη88Ὁ]0 ποθ ὴ8 ἴο ὑπ 8, 8 ΠΟΥΘΣ ἴ0 π6- 
εἰοοὶ 16 ἀαιϊῖ65 ΟΥ̓ Οὐ βίδίϊοῃϑ.--- - ὙΠ ἃ σοοῦ 
σοηδβοίαπορ, Β᾽Ρ] οἱ ἵν δηα δ᾽ ΠΟΟΡῚ Υ Δ.6 οαγαϊπαὶ] 
Ὑἱγι 05 ὈΥ ῬΒϊοῖΝ, πΠῸ 1658 (Πδπ ὉΥ ἴαϊ δ, 8}} υἱγία- 
οὐ σοπάιιοῦ 18 ΘὨΠΟΌΪΘα.--- Η6 νγ»]10 ἢ 88 {116 Ἡλτ ἢ 688 
οὗ ἃ ροοά σομϑοίθῃ 66, {ΒΘΡΘΌΥ ᾿ἶγοβ δοῃ ἰ0.}}Υ αἱ 
{μ 9 ΔΓ οὗἁὨ [μδὺ οπιηἰβοϊθηὶ πο, 80 ἰγὶθβ ἰἢ9 
ΓΟΪΏΒ 8η4 (6 ποαγὶ. (βοΐ. ἰχ. 1. Νοιδίηρς 
ἰγϑηαυ 1268 ἃ ἸΔῈ ὉΠῸ6Γ ΣρἾ 018 ΒΟ τ ἢ ρ8, 
1Π|κὸ τ1π6 σΘοΟηΒοϊοΌΒΠ688 δαὶ μ6 Ὀγουρῆῦ ποὶ δἰ 
ἐγοι Ὁ]605. οὐ δἰ πι861. Ὀὰὺ ὀυθὴ Δ 6η ἢὸ ἰδ 6σοὴ- 
δοίουϑ οὗὁἨ βοπια ἀοίροίβ, (π6 χτδσο οὗ αοὰ ν]]} 
Βιιϑία! ἢ ἷπι ἰἶ Π6 18 δῃραρχοά ἰῃ ἃ χοοὰ οσδυ86:; δπὰ 
}5 50 δΥῖς, ποὺ οἢ δοοοιηί οὗὨ ἐποϑο ἀοΐδοίβ, Ὀυὺὶ 
ἴον ΟΠ 808 ΒΆΚ0.---ὐ ον, 18..Α Ομ  ϑυῖδπ᾽ 5 ΒΡΘΘΟᾺ 
βου ἃ ΠΟΥΘΥ Ὀ6 Δ σου ΟΥ̓ ἀϊδίοτίοα (ΡΒ. χχυ. 
21: ΦΖοδη ἱ. 47).- -[Π0 σγοαὺ πλέον 18, ἴοὸ Ὀ0 
αι γαὶ ὄυθη ἰοὸ {16 δὰ ; Ὀυὲ 1ὑ 19 ἃ Βδὰ (μϊηρ [0 
8 ῬΟΥΒΆΡ8 [ΑΙ Βα] ἰο-ἀΔΥ, δῆ ἰ0-ΠΠἸΟΥΤΟῊ ἴο ὉΘ 
᾽ΕἰΚ 854}0 ψ ῃΐσι ἢ88 Ἰοβὲ 118 βανὸῦ (Μαδίί. νυ. 18), 
σοϊαρϑίηρ ἰμίο δεινὸ που] 988 (Η Ὁ. χ. 88{.). 
--ν ον. 11. ΜδῺΥ ἀοβρῖϑο δῃὰ μδὶθ 116 ὑῬσοϑοῦ ον 
ὙΠῸ 15 {δ [Ὁ], ἀπ γοῦ ΔΉ ΟΥ {μπαὺ ὑπο γ Ἰονο αοά, 
δωΐ τπ 6 {ἰπι86 8 Θοπιΐηρ ΒΘῺ {Π6 Ῥτόδοδον ψν}}} 
δα Βοποτοα, δπὰ 1860} Μ|}}} θ6 ῥΡαὺ ἰο Βδιηθ {(10Κ8 
χίχ. 16) --ΗΔΡΡΥ ἰ8 ἰὸ νη (Π6 χαϊηϊβίου δὰ 
.)}8 ῬΘΟΡ]Θ δύθ γθββοὶ [Ὁ τη] σἱογγίηρ, Ὀυΐ 
αἰδαϑὶ ψ ΠΘη Β6 18 ΟὈἸχοὰ ἰο ἰαῦον ἴῃ ἰδ 9 χιϊά δὲ 
οὔ ρογρθίιδὶ) β' σιΐηβϑ (ΗδΘΌ. χἱϊὶ, 17)}--- ον οσ. 
106. Εἔνου ψ πθη τὸ Βα γα δ δ ποογδβί δῃὰ Ὀθβί 1η- 
ἰοηΐϊοη8, Οὐσ Μ᾿ 8016 σοηαἀ σὺ ΠΙΔΥ Ὀ6 τη Β᾽ πἰογρσοιθὰ 
δηά «βου θοὰ ἰὸ θ8486 πιοίϊγνεβ. Βαΐ χὸ {πΠ }7 ΨΑΥ, 
Ῥότύοσδο που]; ἴποὰ Βδ}} γε Β60 δηα σοῃ 8688 {Π6 
ἰταῖ ἢ, {ποι ῬΟΓΠΔΡΒ ἰοοὸ Ἰδίο !--ὐοσ. 19. 186 
ΟἸΓ ἢ ΒΔ8 ΠΟῪ ΙΏΒΠΥ Ὀυ] 6 γ8; οἷ, 1 41} που] 
δ011ἃ οπ 80 Β8η)6 ΡΪδῃ δῃηὰ ψουϊὰ μοϊὰ ὑρ (9 
Τοτὰ 2655 Ομ χῖδὺ πὰ (86 βαῦῖθ ψαγί Βυϊΐ πὶ 
δοπὶθ ἰῦ 18 γθδ, δῃὰ πὶ ΟἸΟΙΒ 1 18 ὩΔΥ; ΒΟΠῚΘ 
ῬᾺ}Π ἄοτνη νυ μαῦ οἴ ο ΓΒ Ὀ011ἀ ὑ}.--- ον. 20, 5658 
Οδστῖεὶ 15 186 868] δηά {110 Σϑδ] ζαίϊοη οὗἁὨ 8}1 α οὐ 8 
Ῥτοπιΐβοβ δηὰ ῥτοαϊοίϊοηβ. [ἴπ Βἷτη ψγὸ αύθ ἐϊὸ 
τλπὶ οβιδίΐοη οὗ αοα.--- Ἴ ον. 2]. Τὸ Ὀ6 64]]6 ἃ (ἢ 6 
[ογὰ 8 δποϊηἰθα, δηὰ γοὺ ποὺ ᾶῦὸ 6 [ογὰ᾿ 5 
δηοϊπιίϊης, ἰΒ ὁ ΔΘ 8 ΠΒΙΩΘ (0 ᾿ἷἶγθ ὙἘ11]6 γγ9 
8δῖο ἀοδἀ.---Αα ροηπΐηθ Ο ιν ἰβιϊδ δίδηβ ἸΡΟ᾿ 8 
ἤττὰα ἤοοίης, δὰ ἢδ8 πΠῸ γϑδδοῃ ἰοὸ ἀοιδί, τ οἢ 
1685 ἴο ἀοβρδίν, ἱμαΐ αἀοά νν}}}] δ Ὁ]6 μίτη ἴο ποὶ]ὰ 
ουἱ ἠλι δΐα]} τὸ ἰμ9 ομὰ; ἤον ἰο Ηογ ϑ'ρ᾽τῖι τ ἰδ 
ἀν 6115 τι τ ῖπ πὶ, 18 6 μ᾽ οάκα οὗὨ μ]8 οβὶ 8 Ὁ}18}}- 
τυϑηΐ, δηοϊητης δα βοδ]ηρς ὉΥ (89 ἘΔΙΠ6ν.-- - 9 
ον ϑρίγιι 18 ὑπ0 ῥτϑοίΐουβ ἰουθ ἰοκοηὶ τ ποῖ 
σοα μῖνοβ Η͵8 Ῥθ0}]6 ὑπαὶ Ομ σὶβϑὺ τον Ὀ6 ρ]ονὶ δοὰ 
πῃ ἰδπλ, πὰ ἴο Βῃ6οἃ δογολαὰ ἰδ Ἰονο οὔ ἀαοἂ ἴῃ 
{μοῖρ Ὠραγίβ, αἰ υϑίηρ ἱπ ἰθτ ἃ ρϑῆςθ ( οτη. ν. 
δὴ ν Ποῖ ἀΒϑΌγοΒ ὑπ οηὶ οὗ 8η που ίϑηοο οὗἁ βἰ πιὶ- 
Ἰὼτ Ὀϊοβϑοάμποϑα ἰὼ ἰπ0 το] [0 6οπι6.---Ὗ ον. 28, 

τῷ ΜΒΑΊΘΟΒη[2. [5 ἴπρ καἰ ἢ] 6}ν ἰκ μγοδοηῖϊοα τὸ (ἢθ Ὀτίδο 
Δἴ μεσ | οἴγοῖδμαῖ. ὈΣ ποῦ ΑἸ Ώσοι βροῦν» 6, δή ἃ υ᾽θμο {παῖ }10 
κ|}} αἱ νοῦν Ταἴυτγο τἰηλ9 γί μ9. ἴο 6 ἐλοπιὸ ]. 

21] 
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Οὐ ἱτρογίαπί οσολβίοηδ, τ θη {86 ΒΟΠΟΥ οὗἩ Οοά 
δηὰ {μ9 τυνϑ]έδγο οὗ ΟΣ ποίσῃ 0 18 σοποογῃθα, γγ9 
8.9 Ἡδγγδηϊθα ἴῃ ᾿Ἰδκίηρ 8 βοϊθίπη οδβι (Ποαϊ. Υἱ. 
18).- -- ον. 24. ΙΓ οαπποί Ὀ6 ἔογοοα, Βοίίοσδ 
δηῃα ο᾿}81}8 8.6 ὑ86 ἱῃβίσυσηθηΐθ Β1ΘῺ ἀπο γ δὶ 
0.868 ἴῸν ἰπβίχυοσίϊηρ [18 ΓΟ]]ΟΥΟΥΒ δηὰ ΦῸΣ δἢ- 
ΒυΥΪης Η18 ἀθοίϊβίοηβ ἰὴ {μ6 88}} οὗ }υαφπιοηί.---- 
Νοιβίηῃς ὅδ οχοθϑα ἰμ6 ἸΟΥ ψ οι ἰσὰθ ΟἸιγὶϑ- 
(1808 ἀογῖνο ἤγοιῃ {1:0 ρ]οάρο ἀοἀ ρίνεοβ βοὴ οὗ 
{86ῖν φ᾽ογίουβ ἐπ μοΥ ϑ ποθ ὈΥ Βοδ] Ὡς {Ππ 6 πὶ ῸΣ ἰΐ, 
ΑἹΙ ἔσὰθ βοσυδηΐβ οὗ {16 ζοβρ6] ἃγθ Ἰ"ΕΊΡ6ΓΒ οὗἉ {1118 
0, δπὰ πούϑν Μ1}} ἱπηαρίηο {ΠΟ ΠΙΒΟΙ͂Υ 65 116 Ροο- 
ὈΪο᾽ Β]ογὰβ (1 οί. 111. 8).--- 86 νι {γῸ]Υ βιαπα 
πὰ {110 ΑΔΕ} ψν}}} 8180 ψ μβίδη (ἢ 6 Θποῃγ (1 Ρεί. 
ν. 84). Βυΐ ᾿ἰοὶ εἶπ ὑπαὶ ὑμίμκοί ἢ ἢ βιαπάθι, 
ἴα μοοά 1οβὲ μ6 1411 (1 Οὐογ. χ. 12; οι. χὶ. 
20). 
ΟΕΒΈΞΕΣΟ ΒΙΒΙΕ, Ἔκ. 12 .:---Α τη ἱδίοσ οὗ 

ΟὨσίβι πιυϑὺ Ἰοο]Κ πιδίην (0 ἰδ 6 ΔΡρτυοθαίἷοῃ οὗ 
818 οὕ Θομδοίθῃο9, [ῸΣ 86 Μ0}}} "6 ΟὈἸ χοα ἐο Ἰΐνθ 
859 ἰἔ Βα οασϑὰ ποίη ἴὉΓ (88 ΟρΡ᾿ πΙ0η8 οὗἉ που]αὶν 
ΤΩΘῈ}.---ΑἹἸ] ἰδ ηρσβ ἴἢ (18 ὁΘ886 ΠδΥ6 ἃ πιυίυ 8) ἀ6- 
Ῥομάθῃσο; ἐπ βἰ ρ] οἰΐν οὗἨ ἐμ ἄἀονο 18 υπὶϊοὰ 
νἱἢ [η6 ΡῬταάθσδποο οὗ {πὸ τὶ ρῃίθουβ, απ νἱι}Δ δ 
Ὁ οΥβιϑπαϊηρ 80 ΡυΣ ΙΒ οα ἔγομῃ ρον ἐμαὶ 1 νν}}} 
ΤΘΟΘΙ͂ΥΘ ΟΥἨ ΘΠ 06 ποι ἰηρ' ΘΟΥΓῸΡί ΟΥ ΠοΟΠσγυουΒ 
ἴῃ 1.18 πδίῃυσο. 1110 ΟΥ̓ΘΒ ΔΥῸ ἰπγηθα ΔΙ ΆΥΒ ἴο- 
τναγὰ ἀοα 845 Ηο 8 ἴῃ ΟἸετἰβί, δηὰ 86 Ὑ 016 60}- 
ἅυςι 8 τορυϊαϊοα Ὀγ (6 Ὀἱγῖπο ᾿1}}. ΤᾺΪ8. 18 
να κίηρς ὈΥ ἴδ. [ἢ 1 ἐπα Ὀρ]ίον ον τν1}}} ποῖ 8 
ἀϊδβροββα (ο σοὶ ὕρΡ ἰεἰχίσυοβ, δὰ νν}}} βᾶνθ πῸ 
οοσδβίοῃ ἴον ἀουδί οὐ ἔθατ. 1|1Κ6 σαν Υ (1 Οον. 
χὶϊ. 4) ἢθ 88 ποθ οὗ (88 ΒΕΓΡΘΏ 5 Βρὶ γῖῖ, δηὰ 
86 ΚαΘΡΒ οοπβίδηϊ μοϊ]ϊὰ οὐ αοὰ. Ἧς νν]κ8 ἴῃ 
{86 Ἰχ, πὰ ἢθ μδᾶ8 πὸ σογχγυρὶ Ὀγ-Θηα 8, ἴον κὶδ 
6γ0 ἷἰβ βίῃρὶο. δὰ τνὸ 81} νναῖὶῖς ἰδ υϑ ν ἱρμῖ 
ἰγάυοσδο ἰμδ0 σψοσ]ὰ πιϊμουὶ ᾿Π͵υγΥ.--- ἼἽ ἐσ. 18 δ᾽ 
Νὸο ΣΟΡΓΟΟΥ͂ 18 80 ΒΕΥΘΣῸ 88 {1|6ὸ ΟΣ 8 δηὰ (ἢ 6ὁχ- 
Δ2}0]6 οὗἨ οοπδίϑιθηίς (ΟχἸδίίδηβ. Τη6 [Δ11η7ὰ] 
τιΐ ἰδίου Ἐν}}}, ἱδογοΐοστθ, Ὀ6 αἰνγᾶυβ ἴῃ σΟΠΗ͂ϊοἑ 
σῖ θη. ας ποοὰ πϑυοῦ ὀχροοὶ (ο 6 νὶϊμουὲ 
ΒΟΙη6 τοοί οὗ Ὀϊ( ΘΓ 688 δη ἃ Β.5Ρ]1010}.---Ὑ 6. 17. 
ΤἼο αἰδιϊποιΐοη Ὀοίνγοοῃ (ἢ 086 ποῖ Οοα 6868, 
δηα ἐμοΒθ ψ}}10 Ὑ8]}ς δοοογάϊηρ [ὁ {61 οὟἢ οοὰἢ- 
80], ΤΔΥ͂ ὉΘ 806} ἰπ ἴπ6 βίοι 8 Π 688 ὙΠ τ Ὠ] 6 ἢ 
110 ΌΤΙΔΟΣ ΚΘ6Ρ, δὰ {μῸ ἤσκΊοπθβΒ 1 τὸ ΒΙΘὮ 
{110 Ἰαιῖον Θδηχο, μον σοδοϊ εἰ οθβ. Τ|]ι6 βίδὈΪ- 
ιν οὗ ἰδς Ομ νι δια ἀοροπαβ ὑροὶ ἰδ6 ᾿πηηυῖ8- 
ΠῚ οὗἩ ἐμαὶ Ὀϊνῖπα ϑρίνι 0 6845 λἷπι, πὰ 
ψ 0 ΜΠ δον οὗ ὕο ὕοα δπὰ Νὰ ἰῃ Ηϊμῃ. 
ΤΊο89 το Βαγα ποὺ ἰμαὶ Κρ σῖ 1} Ὀ6 βυδ]οοί 
ΟΠ ΪΠΌΆ]1Υ ἰο σδηρο, σοβοϊ υἱηρ Βοιηο 68 ἘΡΟΒ 
086 (πη δηά βοχηθὑϊπιθ8β ὩΡροπ δηοίμον, Ὀὰΐ σο0η- 
βίαπέ ἰο ποίϊῃᾳ.---Ἴ ον. 19. 1 Ομ γίδιὶ δηὰ ΗἰΪ8 
ξοβ8ρ6}] 186 γ0 ἃγθ Π0 σοῃίτδαϊοιίΐομθΒ. παί Ηδ ἴδ 
ἴῃ ᾿ιϊπι8ο]ζ, Ηθ νι] τηδηϊῖοβί ἰδ] Υ ἰο Ὀ6 ἰὴ 8, 
ΟΥΟΣ ἴδ 9 Βᾶη6. ὅΠΠΟἢ Μ1}1} ΒΘ ῬΤΟΥΘ ἢἰτ)56] (0 ὈΘ 
πῃ 811 (βᾷοδβθ ἰθτηρί αἰ 08 ἡ] οἷ. 6. ΒΙΠΏΘΤΒ Ιη8ὲ 
ομάυγο τ ραί 60 66.--- ον. 20. Οοὐὐ᾽Β ῥΓοι 868 
δτΘ 8}} οοῃηῃοοίοα τὶν Ομτὶδὶ. ΤΒοβο {ἢ θὴ ΨῈῸ 
ἘΠ ΘΑΓΟ]Υ Ἰαγ ἰιοϊὰ οὗἩ ΟἸσῖδϑ οδῃ ΘαβὶΪΥ ΟΥ̓ΟΓΘΟΙηΘ 
8Πα τηδῖςο ὑπ 1} ὙἈ6γΥ ἱροῦ ἢ 8}} ΡΟΒ81016 Οἤθ πο 68. 
-- γον. 21. Οὖυσ δγὸ βῃοιυἱὰ Ὀ6 ἄχϑα ποὶ 80 πι6 ἢ 
ὌΡΟΣ {6 ἱπβίσυτηθηίβ αοα 1.568. 85 ΠΡΟῺῚ {1:6 ἡ ΟΥ̓Κ 
Ηφ δοδοιηρ) ἶϑ]ιοβ ὈῪ {δ 61η.---Ἴ ον. 22. Βγ (86 βοα]- 
πᾳ νὶοἢ αοα ρκἶνοβ 8, ν᾽9 ὈΘΟΟΙΠῚ6 80 ἡΒβυγοα οὗ 
Η!5 φῬγοτηΐβοβ αμὰ οὗἩ (86 βαϊναϊίοῃ. οἴθοιίθα ὉΥ 
Ομ γῖϑῦ δὰ χονοδ]οὰ ἰῃ ἐμ φροβρεὶ, ἐμαὶ 0 
σΥΘΔΙΏΣΘ ολἢ ΒΟΡΗΤδΐΘ 8 ἤγομῃ ἢ πι.---Ἴ] ον. 24. 
ὙΥΒΟΟΥΘΥ ἐπιροβ68 Ὀυγάθηβ ὈΡΟῸᾺ {116 ΠΟΟΚΒ δπὰ 
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Θηἄοανοῦβ ἰ0 ᾿ᾶΥθ (ἰοτ 0 ΟΥ̓́ΘΡ {86 ζδὲι δηὰ 
δοηϑοίοησοϑ οὗ ἀοὐ᾽Β Ρθορἶθ, {ΠἸΟΣΘΌΥ Ρῥυΐβ δἷπὶ- 
ΒοῚΓ ἰπ 186 νἷασο οὗ ΟἸιγὶδὶ δὰ Ὀθοοπιθ8 δη δῃίἰ- 
σαγίδι. 

ἈΙΕσΕΕ, ΥΕπ8. 12-16:---[86 ΤΟΡΤΟΘΟΣ οὗὨ [80 
ΟΡΟΒΒ 88 δἸΑΥΒ δβοτῃθι ΐηρς Ορργοδδῖίυθ δηά 
σγυϑπΐηρ ἰ0 8 πιδβῆ. ΤΏ Θη (Π086 ὙΠῸ 806 [εἷπὶ Μ]]} 
πεῖ ὍΡΟΝ ΕΒ. ΟΥΟΒ8 8] ΤΏΒΏΠΟΣΡ οὗ δυρογροσὶρ- 
ἰ(ἰοη8. Βυΐ ἰποῃ ἰΐ 18 ἱμαὶ ψ͵ ΤΏΔΥ ταδὶ ΟἿΣ 
Ὀολδὶ δηὰ βίδῃ ἡ ογοοί πὶ} 8 Υυἱ κί γΟγ4] δὰ ἀϊ- 
υἷἱηο βρίγὶὶ. ΤΏ18 18 οὶ 86] -οχδ]διίοη, Ὀιϊὶ ἴῃ 
Οοὐν ἰσου 98 σἰογγὶης ἴῃ (6 ᾿οτὰ. βαοῖ ἃ ζα 10} 
τ 6ἢν σἰοτίο8. ἴῃ ἔθ᾽ ον δαὶρ ἢ ΟΕ ὶϑὲ δὰ ἰπ 
Ηἱβ υἰχιι δουβη 6858 ΔΙΟΏΘ, ΔΥΙΏΒ 8 ἀρηϊηϑὶ [06 80- 
ουϑαῖὶοη5 οὗ δομβοΐθῃσο, δὰ γοὶ 8ὸ ρυγὶ 68 60- 
δβοΐοῃηϑο {86} {π80. ἰΐ νν1}}} δἰΐονν οὗ ποιπΐης ὙΒΙΟἢ 
ννουἹὰ ἰηϊογγυρὺ ΟΌΥ ἔθ] ] ον ϑῃϊρ νὰ ὁ αοα Ὁΐ 
1. 0 τ 11} τδκὸ υϑ ἀἰίσοηὶ ἰο πιαϊπίδϊη ἃ 
δοοά δοηβοίθῃδο δ᾽ οὔ 1 οὐν ἔκ, (μαι 8 
{την (ο5{ἸΠΔΟΏΥ͂ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ΟΡ γοΪοϊοσίηρ ὑπο γ 
ἀπ 6 υπγιθηάϊν υἀρημοηίδ οὗ πιθη.--- 6 τῆλ Ὑ|10 
{αὶ ἘΠ ῚΥ Ῥουοτὰϑ {ἰὸ ποτ δϑϑιρηθα δεΐπὶ ὈΥ͂ 
Ῥνγονιἄάθησο, 8δπὰ ὩΘΥΘΡ ΘΟΡΓῸΡΒ.  ιϊ860}7 ν» 1} 
Βἰἰβίονρ δηὰ βοϊββῇῃ υἱεῦνβ, ἴὩΔῪ Ὀθ δαϊὰ ἰο κοί 
ὙΠ δἰ τα ρ οἱ γ πὰ δἰ ποσοῦ Υ. ΑΒ ἰὐ 15 ἐπ (86 ἀἰ- 
υἷπο σονοτηπιοηΐ, ΘΥΘΡΥ͂ (δης ΒΟΓΘ ῬγοσΘΘαβ ἔγοπι 
ἃ κἰ προ ργίαοῖρ]6. πὸ ΟΠ ΥἸΒ0 ἢ ΤΥ ὈΘ ΒΟΥΘΓΟΙΥ 
ἰγϊοα, Ἰνῦ ᾿6 γν1}} ΔἸΑΥΒ 6 δὴ οὐ]θοὶ οὗ αἰνὶπθ 
σοπηθὲ νος ποῦ. Οοημδάρησα ἰπ πἰπηβοὶ ἢ ὙΠ] βοπιθ- 
ἐἰπι63 Ὁ "στὶ]ο 8 δ ἱπίο Θχροάϊθηίβ οὗ 8 νου] ]γ 
πδίωγο, ἱπίο βι {19 βΒοβοῖηθδ δηὰ βίγοηυοιδ 6ῃ- 
ἀθάαγοῦϑ ἰο οὈιαὶη νοοῖ, Ὀὰ0 8 σα σοηδάσθηοο ἢ 
ἐβοὸ Ἰἰνίηρ αοἀ νὶ}} βυρρονὶ πἰτῃ 8}} δἰοηρ δἷ8 
οουτβο ἢ (6 ΔΒΒΌΥΘΠΟΘ ὑπαὶ σγαοθ ὙΠῚι 6 
Βυβηοϊοπί ἴον ἷβ ἀδγ, δηὰ {μαὺ 411 ἐπίῃ ρθ βΒ}}8]}} 
τοῦς ἰοχοῖ ον [Ὁ ἷ8 σοοὰ. Ης ν1}} ἔδνθ πὸ 
Ὡδοα οὗ σοποθαϊπιοηίβ, σογγ οί }8 οΥἾ ΤΌΣΟΣ ΟΓ- 
ΤΟΥ͂Θ, ἀου Ὁ]6 πιθαηΐηρθ ἰο 18 οτάβ, δηὰ ζογοοή 
οσρ ληδιΐοηβ οὗ ν᾿ δὺ 6 85 ἀομθ, θαὶ 8 Βοπαϑίὶ 
τησϑϑδηΐϊης ἰ8 ψ ῃδὺ ΘΥΘΥΥ͂ 006 ῬΟΙΪ ἃ οαϑἰοϑὶ ὑπάετ- 
διίαπὰ ἴΐ ἰο Ὀ6.---Ὑ ον. 17 ἡ. Νοιμίησ οαπ Ὀ6 πο- 
ὉΙῈΡ (πη (86 δοιμιθῃ 6] ] Οὐδ ἷρ οὗὨ 41} Ομ σὶβ- 
ἐἰδη5 ἴῃ ἰμὸ ροβροὶ, Ὀυΐ ποίπὴπς δὰ ὍΘ Πιοῦ8 
ἀϊδρυδιίϊηςς ἰμῃ ἃ ῬουνουβΙ οα οὗ Ὁ ἰο Ῥγοϊιοίθ οὔ- 
δε 8 οὗ 86 ψου]γ παίασγο. ΤῊ ῬΌΓΟΓ ἃ Δ Π᾿Β 
ἰπἰθηίοἢ8 8γ6, {9 τἸλοτο υηδυβροοίίης Ἡ]}} π6 Ὀσ, 
8ηἀ {Π0 πι|0Γ6 ἔγϑοὶΥ νὶ}} πὸ δά͵υδὶ ἷβ σοῦγθο ἴο 
ΠΟῪ οἰγουπηαίδποοβ. Δ ]6, οα ἐκθ οη9 μαηὰ, 8 
νου] ἀ]γ βρί γι ἴῃ 1.5 ΘΙ ΘΤΠ 688 (0 τλδὶ ἰδ π 18 ἴπ- 
ἤυσποο ΟΥ̓ΟΡ Τη6Π, Ὑ7}}} ποὺ απ γοα αΘΏ ΕΥ̓ ῬΟΥβοΥ το 
ψῖῖ (Δία] οὈδιϊΠΔΟΥ ἰπ {π6 ΘοΟΌγ86 1Ὁὺ 88 ΟΠ66 
σμοβοη, ἃ Ἰἰρμὺ ταϊηά, οα 86 οΟἰο συ, δδηρθβ 18 
Ῥυύγροβοϑ ψιιπουΐ γοϑοῦΒ. Α ῬτοροΥ' σοραγὰ [ὉΓ 
16 σκυϊάϊπρς Βεηά οὗ Θοάἀ τ} ῬγθβοῦΥΘ 8 ἔγοια 
ῬοΟΙᾺ οσχίγομηοβ.---νϑθη πὶ 18. ὈΓΪΠΙΔΥΥ ῬΥΪΠορ] 68 
ΠΟ οὯ6 Βιουϊὰ Ῥγδβιιπιθ ἰμδὺ ᾿86 οδὴ δίίδὶ πὶ ὈΥ 
Ἠϊ 561} ἱη Ὰ}Π10]190 ἐσ. Οαοὐἂ νὴ], Βον οΎου, 
Γααλ. Γ} 566 ἴο 1 ἱπαῦ γὸ ἤδυθ ϑῃουρἢ ἱπ δὲ8 
νογὰ ἰο γοβῦ ὑροη. Το 608ρ6] 18 ΒΟ ΩΤ ῬΪαγ- 
ἐπίῃ, πολ δηβουίβ δ ὁπὸ ἰΐ6 Ὑδαὺ ᾽ξ ἀθηΐοβ 
δ δηούδον, δη τυ ΒΙΟ ἢ ἈΡΌΤΟΥΘΒ δὲ ὁπ6 {ἶπηθ τ δὲ 
ἦι σοηἀοπιπβ δὲ δποίῃ ον; Ὀαὺ 88 ἰξ ῬΓΟΟΘΘΘαΒ ἤγοιῃ 
δὴ ὉΠΟΙ ΔΗ ΡΟΑὮΪΟ ΒοΌΓΟΘ, 1 ῬΓΟΒΟΉ 8 ΔΙΎΑΥΒ {ὑπ 0 
Βδπι0 ὙΘΡΓΓδηΐ [0 {λΊ1}. ---Ὗ ον. 206. Τη9 τοῖο 
ΤΥ ΒίΟΓΥ οὗ ἀοἀ δὰ οὔ ΟΒγῖδβὺ 45 Ὀ66ῃ δοηΐτγίγοα, 
ΒΟ ἴὯΓ ἃ8 Ὲὰ δῦ σοποογηῃθᾶ, στ (6 Βρθοΐαὶ οὉ- 
απο οὗ σίνος υ18 Ῥγοπλῖδ68 ΔΙΔΡΙΥ βαοϊοηί ἴο αἵς- 
ἴογὰ ἃ8 ρογύβοὶ Ῥροδοθ; Ὀδπὶ 8}1} ὑπ 680 Ῥγοπλΐβ68 
ἤπά {δποῖν δ] δ᾽ πιοπὶ ἴῃ ΟὨτῖδί δπὰ ἰῃ (ἢ 6 δοδοῖῃ- 
Ῥ᾽ Βασι θηὶ οὗὁἨ {μὲ8 αἰνίηθ πιγϑίοσυ. [{ 18 ὈΥῪ (Π6 

ὙΟΣΚ οὗ γοδοιηρίϊου {Ππδὶ αἀοά 85 Ῥγοβοσυοὰ Ἠϊ8 
ΟΥ̓́ΩΏ ὩΣ ἔγοῃῃ αἰβῃοῦοῦ δηὰ νυἱπαϊοςαίοαὰ ΗΠ. 
ΕἸΟΓΥ ἴῃ ογοαίίου ; διὰ ψ θη [86 δοπᾶβ ἔοσέϊι τποα 
ἴο ΡῬγϑδδὶ Ηϊΐβ 6αο8μ6], ἰξ 18 ἐμαὶ {116 τιν τα ῖκθ 
Καόονῃ ἰμ6 “ἸΟΤΥ οὗ Οαοά ἰπ ἰδ6 ἴαοθ οἵ 2658 
Ομ γὶβί. -- τ ον. 21 ας Ομ γδὶ 80 δοη οὗ ἀαοἀἂ 1188 
δύτδηροα Δ}} {εἰ ρα ἴῃ δι ἢ ἃ ΔΥ ἃ5 (0 ργοπιοίθ 
Ηὶβ ΕΔ]οΣ᾽8 σίονυ; Ὀυΐ (6 ΕΔΙΠΟΙ, Δ8 {86 ἰχὰθ 
Ἠυϑθαμπάπιδη, ναόν νοῦ δασὶὶ ὈΓΔΠΟΝ ἴῃ 
Ομνβί, (πδ. 10 88.4}} Ὀ6 Ῥαγ βοΐ δπὰ Ὀτίης ἔογί 
τότ ἔγσγαϊ. Ηθ ͵ἰβ (0 δουζγοῦ οὗ 841} 6 δββιι- 
ΤΆΠΟΘ 8δη4 σογίδ! Υ̓́, δηά οὗὁ 4]}} (6 ᾿οΥ δπὰ δοῦ- 
δίδῃοῦ, ΜὩϊσοἢ 885 ΟἿ δι 85 Δηα πιἰ ἸΒ 6.5, 6 σδἢ 
ῬΟΒ5658.---ἾἾ οὐ. 22. ΑὕὔΥδίδ 8 ν βοιιθί πηθ8 δυογίβ μῖ9 
ΘΥ68 ἴγοπι (δ τὴ Εἰσἷ. ΤΩΛΥ σδιι56 00 πιοἷι Βἰιατη 6 ΟἹ 
16 ρατγὶ οὗ ἃ ννο]]- αἰϑροβοα δ]. --ῦνοσ, 24. Ἀὲαι- 
ἴογ8 οὗ ἔβδ᾽ ἢ δηὰ οὗ ϑοοϊ δ δϑι σαὶ ογσάθσ ττιϑὲ ποίὶ 
Ὅδ6 δι᾽) οὶ ἰ0 ΤΏ 68 ΘΔΡΓΐ665, δηὰ οἰδηρσοαὰ 86- 
οογάϊης ἰο 6 δοηνθαΐθμοο οὗ Κἰηζ5 ΟΥ Βυρδ͵θοοίϑ. 
(Μαί. χχ. 28, 26). 

ΗΈΌΒΧΕΕ, ΕΒ. 12. - ἴθ. ΟὨΪΥ οσοπάϊίο οἱ 
Ὑ ΐο οἷν τν9 οὁΔη οΪαΐπι {(Π6 ἱπίοτσαββίου οὗ ουν [ο] ον, 
ΟΒυιβιϊδηϑ ΟΥ̓ ΒΡΟΔΚ ἰῃ Οὐν οὐ Ὀοδα]ΐ, 5 186 
Ῥοββοϑβίοῃ οὗ ἃ ριιΓο οοηδοΐθηοο. ΤΠ δὴ οχὶξέ 
ΟὨΪΥ ΨΏΟΓΘ ἱποῦθ ἰβ 8 δ ρ] οἷν τ ἰοῦ δα υὶ 
ὁη6 δἷπι δῃηἀ οηθ ἀοβίγο, ἡ. 6.,ὄ ἴἵο ρίθαϑε αοά, 8 
αἰνίηθ βἰβοΟΥ Ὑ ΟΥ ῬΌΓΙΥ οὗὁἨ ρυγροβα ΒΘ χο- 
ΠΟΌΠΟΘΒ 8}} β6 88} απὰ δχίγσδῃϑοιιβ οὐ͵θοίβ, δηθὰ 
δὴ υρτὶχϊμοδβ ψ ]οΝ σα Ὀσοατ (μ9 αἰνῖπο 1ῃ- 
βρδοίίοη.--Ἶ ον. 18. Το ΟἸ γἰβίΐ δὴ 18 αἰ γᾶν σου- 
δἰϑίϑηῦ τ Ὠ] τ 86]. -- τ, 16, ΤῊῺ6 ΒΟΠΟΓΘΌΪΘΟ, 
σοῃδβοξθηίουβ τᾶ 8 ργοϑοηΐ ἘΣπηΒ6] 7 ουθὰ Ὀ6- 
ἴογσθ ἷβ8 δηθῃΐοβ τὶ ἢ σἢ σΟΥ] 688. -- ον. 17. 
Το Ομ γί ϑίϊδα δῃουϊὰ Ὀ6 ργτυάδοπὶ δηα σοπβοΐρη- 
(ἴοι 6 ἢΘ ῬΓΟΙΏΪ868, ἰμδὺ ἢ6 ἸΏΛΥ͂ ΠΟΡΟΥ φἢ- 
βᾶχο ἰο ἀο πότ ἰθϑὴ 6 οδϑῆ Ῥουΐζοσι.---- Δ π 
μοποϑὲ ἈΠ 8 σοηϑίβίρηϊ τ] Ἀπ 80} ον θὴ νῃθη 
Βο σΒΔΏρΟ5 ἷΒ ΡΪΔΏ8. ἴῸΣ ἴῃ Δ} 8. σδβηροθ δ 
ἢ.88 ΠΟ Β6165} 6Π43.--- ογ. 19. ΘΟ γ ἰδὲ ἢ ἴπι56} 15 δ ἢ 
δχαῃρὶο οὗ 8 ἩΠ[ Ππ658, ΔΌΒΟΪ αἰΟἿῪ Γα] {8 7], ἀρχὶρσδὲ 
δηὰ σο 8 Ὁ]. (Β ον. 111. 14).---Ὗ Βα ὁλη ᾿ροβα 8 
ΒίΓΟΏ ΚΟΥ ΟὈΙ και θα ἴο Βροαὶς {πὸ σαί, 8 ἴο 
Ὀ6 {ἢ τη ΟΘΒΘΏ ΟΡ οὗ δυσὶ 8 ΑἸ] δπὰ ἔσο τνῖί- 
ΠΟΘ51 Τηοβο ὙΠῸ πᾶγνο οοπδίληϊ ἰπίΘσοοι ΓΒ π τὲ 8 
Ομγῖβὶ, δπὰ ἱπ πνοαὶ Ομ τῖδι ἀν 6115, τσὶ ΒΆΤΟΥ 
6 οχροϑοίοά ἰο Βανο βοιηοι ΐηρ οὗ ΗΐδΒ συ 1) 655 
δηὰ δά 6)1γ.--- ον. 20. Ομ γῖβὺ ᾿ι88 βομποτ δὰ αοαᾶ᾽ εκ 
γΟΥΔΟΙγ. ΕΥΟΤΥῪ ΟὔΘ, ἰμαπ, ΨῈΟ ὈγΐησβΒ ΒΏΟΙΒΟΡ 
ἰο Οπτἰβὲ, οοπιγὶ αΐοβ βοπιοι ίπρς ἰο (Π6 σΊΟΤΥ οὗ 

6οὐ᾽Β νουδοϊίγυ. ---ὗον. 21, ΒΙΔΌΪ ΙΕ οὗἩ ΘΒατδαοίον 
8 ἃ στῶοθ ΜΘ. Ὀδϊοπρβθ ἰο ἰμβο80 ΒΟ δῦ ὑρ- 
τι δὰ ρίουϑ ἴῃ ποαγί, ἴο ἐἰμοδθ 80 ΒΌΤΌΪΥ 
δηὰ ΠΡΙΪΥ τηδι αἰδῖπ σοηάοησο ἰῺ Οο4.---Ἰἰ ἴπ τ) 6 
δποϊπεηρς οὗὨ (80 ϑρίτῖυ τσ ἢ ἸΔΚοΒ ὰ5 ΟἾ τὶ5- 
(ἰ4η8.--- 6 ΘΥΟΓΥ ΟἾΠΘΡ ογϑαίυσο, ἰλ6 ΟἸ  ὶβεΐβδη 
᾿νλ8 Β18. ἀϊβιϊμοίνο βίρηδίαυσο (τα τ. Τπὸ ϑρὶ- 
τὶς, 1πὸ ρἰεάρχο οὗ αἀἰνὶπο ζτγδοθ δπὰ οὗ δἀορίξοι, 
8 ἐμοὸ ἐηνιβὶ 16 βδίδτηρ ὙΒὶοΝ ΟΥΟΥΥ ΟἿΘ πὲ 
Ὀθδν.---ὕ ον. 24. ΤῈ Αροβί]οβ σψουϊὰ Ὡοὶ ἴον 
τἹηοπιθηΐ πᾶν ἀοιηΐπΐοι ΟΥ̓ΘΡ 6} Β δι. ἢ, ονν 
τηι6}} 1688 Βδου ἃ ἰΠ056 0 δοὺ ΟἿΪΥ 85 ἰμοῖσ γὸ- 
ργοβοηϊδιϊγοβῖ ΕΥΟΥΤῪ Οδνβιΐδη βῃουϊὰ 6 1εοἃ 
Ὁγ (μ9 ρίνὶὶ ἤγϑου ἱμπτουρσὰ {86 ἀϊνίπο ᾿νοτγὰ.---. 
Το ΑΡροβίῖοθ ἱπιραγίςἃ (ὁ οἱ βοὺβ ποίβίηρς πὲ 
Ομνῖβι 8 οσῃ τψογὰ, ἀπά ἐπ Κρισὶὶ δὰ ἰο ΘΟ ἤ γτὰ 
1 ἴπ {μποῖν Βοαγίβ. 

Ὕ. ΒΕ. ΒΕ5βΒΕΒ, ὕεα. 12. Α Ομ ν βιϊδῃ ταν Βπιτὸ 
σοηδάσδῃσο ἴῃ ἐμ ἰοϑ τ ΟΥ̓ οὗἨ π͵8 σομβοΐθῃοο, ον 
{86 6Υ9 οὗ μβ δοπβοΐθῃησο 18 ἀϊγϑοιθαὰ Ὀγ ἐμ9 ΒΤ ΟῚγ 
Ομοϑβὲ ἰο ἐῃη8 ΟΙοδὺ διηὰ ζαϊ 870] ρἰα88 οὗ {πὸ ἀνθ 
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Ὑ{Π ἴὰ (80 ποαγί, (Βοαι. ἰχ. 1).---τ,2Ἵ͵,εν. 18. Τὴ9 
Βοτὶρίαγοβ θυ θην ἰθδοῖ τ8 ἰμδὺ ΒΟΙΪΥ͂ τϑῃ οὗ 
Θοα μαᾶν μοὶ οοποθδὶ θὰ ἱμοὶν ἐμβοῦρμδ διηοης 
πὸ υυυιλίση Ἰοἰΐοτα, θαϊ Ρἰ δι ἸΥ͂ ὀχργοδδοὰ ἱμοαὶ 
ἐπ πιο 019 πογαβ.--- ον. 18. ον οου]ὰ ψὸ 
Κπον Θοά᾽ Β Γιὰ] 968 δηὰ τσοὶ, ἰἦ ποὶ ὉΥ͂ 
ΤΑΘΔ. οὗ ὙΠδῦ Ῥγορδοὶδ δηὰ Αροβί]οβ Βδυθ ἰοϊὰ 
δῇ ΤὨγουρὶὰ (μοῖν τσὶ ἰπρ5 Ἡ ἰο ἢ ἀΣῸ ποὺ γθὰ 
δὰ ΠΑ, Ὀυΐ δγὸ ἴῃ ὑμὶν θββϑθῃ 18] πδίυγθ ΟΥ̓ 8 
δἰ αὶο ψοχὰ, ὑπὸ ΟΒΌΓΟΙ ἰδ 8 Ρἰ]]ὰν δηθὰ στουπὰ 
οὗ ἰδο ἰγυϊὰ (1 Τίαι. 111. 16}, (λ9 δ. { ] νοὶ 88 
οὗ 8 Και] Οοα, δηὰ ἐμ βροὶ]988 Βγιἀθ οὗἩ (9 
ΒΡΟΙ]655 ΤϑῃὉ.--- ον. 19. ΟἸγὶδὶ ἰ8 ποὶ 6 γοϑὰ 
Βα κοη τὶ ἴμ89 νὶπὰ, Ὀὰὺ ἃ γοοῖς. τοι ἰδ 
τοοῦϊῃ οὗὁὨ οὖν [ογὰ Φοδυθ ΟΒεὶδί, 9 ῬΟΟΥ Βίββὸγῦ 
ΘΥ͂ΟΡ Ποδσὰ δ γϑὰ οἵ ῥγοπιΐδθ δ 80 βϑῃιθ {πὶ0 
ὙΠῸ} ἃ ΠΥ οἵ ἀθηΐδὶ. δὲ 88 δ 'νν88 θη Ηο βίοοα 
διηοηρ ΗΪ9 ἀϊδβοϊρὶεβ δῃὰ βαϊὰ (0πο. χῖν. 6): 1 δὶ 
{π6 ἐγ, Βὸ ἰ8 Ηο ἰο-ἀλΥ, δηὰ ν}} ὍὈθ0 Τογόυου; 
186 ρΡγϑδομδὰ Ομ γὶϑὲ ἰἀδηϊοαὶ νεῖ ἐμ6 Ῥυθδο ον 
Ομτῖϑι.--“ 6905 ΟΠ τὶδὺ [π6 ὅοη οὗἨ Οοά ἴδ τ1Π6 διυὺ- 
Βίδῃοο οΥ̓͂ 8}1} Ργορῃοὶΐο δῃαὰ δροϑίοἹο δηηουποο- 
Ἰηοηΐβ, 06 ΥΟΥΓῪ Πποδνὶ δηὰ Κογῃθὶ οὗ ὑμ6 τ 80]0 
ποτὰ οὗἩ ἀοὰ; Ηο νἰῸ Π88 σοπιθ ἰῃ {Π6 δοβὴ ἷἰβ 
που δέδαϊγ [86 ὁπθ σῆο 258 Ῥγοπιϊδοα ἴῃ ἰῃθ 
ποτὰ οὗὨ Ῥγορῆἤθου. --- ον, 24. Ἐδιν οδπποὶ Ὀ6 
οχίοτγίοα ὈΡ ἴογοο ΟΥ ὈΥ͂ δυίμπογίιγ. 

[Ε. Υ. ΒΟΒΕΚΤΒΟΝ, νον. 12:---Τ 9 ἐοδἸ ΠΟΥ͂ οὗ 
ΘΟΠϑσΊθησ6. Ῥδυὶ 8 ΒΕΥΘ βροδκίης, ποῖ οὗ [89 
ὕδ α} 1] θ 8 658 οὗὨ "15 ῬΟΓΒΟΙ8] ΘΔ ΒΟΥ, Ὀπί οὗ Β18 
ταΐη ̓ δίγΓΥ---οι οὗἩἉ δ ὈΪΔΠΘ] ΒΒ 688 οὐϑῇ οὗ (μΐ8, 
αὶ οὗἔἩἉ ᾿(5 δυο,688: 6 δὰ Ὀθοὴ ϑαυποδὶ δηὰᾶ 
βιγαὶ πίι ουπσασὰ ἴῃ δἷ8 ψουῖκς, δηὰ δὶ νγουϑί δῃ6- 
χαΐοβ οουἹὰ ποΐ Ῥγοτο δἷτὰ βίο. ΤἘ18 81}- 

ἱπάϊτοος τηοάθϑ οὗ ἰσδο βίη, ἩΒίσα, ἰὰ {86 δηὰ, 
ΒΟΙάοτα βυοοσθοα. ὅποι βισαὶ χα  ἔουνν γάμο ἰδ 
ΙΏΟΣΤΘ {δδῃ ἃ τΙοδίο) δὲ Ἰδδῦὺ ἴὉΣ 8}} (86 ἱηνοϊνοὰ 
νὴ αἱη 5 οὗἁὨ ἀδϑοοὶϊ ; 2) 4}} ὑθδοιέηρ ὁ {86 στουπὰ 
ΟΥ̓ τῆθγ δυϊμοσὶίγ. πο ἰγαΐ 6 ἰαυσῃς σομ- 
τιθῃ θα 1.86] Γ ἴο ΔΘ ἢ ̓ 8 ΘΟ βοίθ ποθδ, δηὰ πηδὰς ἱμθ πὶ 
ἔθοὶ ἃ 'δδῃ Ὑίοι κἰ πα]οά 8]}} ἱπίο Ἰὲθ δὶ ὁπό 
ΟΥ̓ ηἷδ νοσὰβ θη βεϊὰ, ποί, “ον οδῃ ἰμαὶ ὃθ 
Ργουθαῦ᾽ Ὀυϊ, “1ν 158 ἐὸ τσ ἢ οὗ Θοἀ, δπὰ ποοὰϑ 
0 Ῥγοοΐ.---ον. 16-22, Ῥαὺ}] ἀοξομὰβ Εἐπιβοὶ 
ἴγοια (86 οἤδᾶσροὸ ἰμαὶὺ ΒΒ μδὰ ἐγ βοὰ τὴ ἢἷ8 
νοτὰ, οἡ (ἢ9 ῬὈγοδὰ στουπὰ ἐμαὶ, ἃ8Β ἃ βρί γι 8] 
Ομ νι ϑιίδη, 9 σουἹὰ ποῖ ἀο Βο. ἴὲ που]ὰ ἰᾶτο 
Ὀδεη δοίϊῃᾳ δοοοσάϊηρ ἰο {μ6 868}, ΠΟσΘΩΒ ἢ0 
ψ8 ἰῃ ΟἸγίδι: δηὰ ΟἸσίδὶ 8 86 ΟἿ δι π᾿ 8 
γοδ, ὑπὸ νης ἰγυ (ἢ, δπὰ δὸ ἷβ "ἴθ. ΤῸ ὃ νό- 
γϑοίουϑ ὙΩ4ὲ.8 ὑπ ου Ὁ ΓῸ ΒΙΣΩΡῚΥ ἰμ6 το80}} οὗ ἃ σὺ 
6: (0809 116 Ὀοΐηρς ἱστθ, (896 οΟΣὰΒ δπὰ βοηιὶ- 
τηθηΐϑ τησδὲ Ὀ6Θ γοσγϑοΐουϑΌ Το ὯθΘ 6Β(ΔὈ] πο ἰπ 
ΟἸεγὶϑί, δηοϊηίβα, 15 ἰο ὈΘ ἔξοθ ἔγομι 86] βηὰ 86]- 
ἦβ τπιοϊλνοβ. Α Ὀἷον ἰ8 ἰβογοογο δίσιοκ δὲ ἰδ9 
τοοὺ οὗ 1} ἱπβι ὈΠ]ΠἘὺγ. μι ΘοῦτθΘ οὗ βος ἃ 
8, ἰκὸ {πὶ οὗὁ ὴ9 δϑυῃ, ὁδῃ Ὀ6 σδ]ουϊαίοα. 
Οὔβοσγυο, ἰοο, ἰδὲ 411 (Π15 γόϑθ, ποὶ ἔσχοσῃη δ 18 
ΑΡροβοδεΐρ, Ὀυλ ἔσο (80 ΟὨτ ἰδ ϊδηΐγ, τ᾿ ΕΙΘᾺ 
1πΠ6 ΟοΥηι ἶδηβ βιαροὰ πῖϊ ἷ. [Ιἰ 8 ἰδ 9 
εἰ οὗ (μὸ ϑρίνὶῖ, νοῦ γ88 “604 5 868] ἰ0 
τᾶῦῖς δἷπὶ ΤῸ. οὐδ ον, δηὰ δὴ “ σαγποδὶ᾽" 
ν ἰοἢ αϑϑυγοὰ Ηἷπὶ οὗ μῖ8 ἤπίυγο ρου. 7890 
ἰγὰθ δἂγ Ηἶΐβ, δῃὰ ποῆὴθ οἷδο ἃγὸ ὑϊθεβοα. Ὃ9 
ποϑὰ ποὺ δϑὶς, ἐμβοσζοΐίοσο: ἘΝῚ} ὴ69 ἔσχιθ, ῬΌΓΘ, 
Ἰονίηβ, ΒΟΙ͂Υ τῆ ὍΘ δαυϑὰ ἢ [ὉΓ 6 ἐφ βαυβά, 9 
δλαδ ὮθγΘΙ, ἰῦ ἰδ ἰῃ Ηἷπὶ ΠΟῪ. ΗΘ [88 ἃ ρμϑτί οὗ 
18 ἱπδογίδηοθ ΠΟΥ͂, δῃηὰ Ὠ90 8 ΒΟΟῺ 10 ῬΟΒΒΘ88 

σΟΥΣΥ ἀχοϊυάοά, 1) 41} βυαι}6 πιδηοουυθυὶης δηὰ 1 (6 Ἡ ΒοΪθ]. 

ΙΝ.-- ΜΟῸᾺΒΕ ΡΛΑΒΤΙΟΌΠΑΒ ἘΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝΗ͂ ΟΕ ΗΙΒ ΒΕΑΒΟΝΗ͂ ΕΟΒ ΝΟΊ ΥἹΕΙΤΙΝΟ ΤΗΕΜ; 

ἸΗΛΊ ΗΕ ΜΙΘΗΤ ΗΡΑΒΕ ΤῊΕῈΜ ΑΝῸ ΕΙΜΒΕΙΕ ΝΕΒΌΙΕΣΒ ῬΑΙΝ. ὈΙΒΕΟΤΊΟΝΒ 
ὙΠΤΗ ΒΕΒΡΕΟΊ ΤῸ ΤΉΟΘΕ ἯΗΟ ΗΑ ἘΒΡΕΟΙΑΙΓΥ ΟΑΌΒΕΡ ΤΒΟΥΒΙΕ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ 11. 1-11. 

1 Βα 1] ἀεἰογπιίηοά {118 τι [01] τγβ6 1, ἐμαῦ 1 που] ποῦ ὁοτμθ δρδΐη ἰὸ γοὺ ἴῃ ἢ6ᾶ- 
2 Υἱῃθ88 [1Π ΒΟΥΓΟΥ͂ ΟΟπ6 δϑϑίη (0 γ0 8} 
8 τοῦ π9 ρἷδα, Ὀαύ τ Βατηθ ὙΠῸ 

Εον 1 1 πᾶῖκο γοι ΒΟΥΤΥ͂, Ὑἢο 8 δ ὑμοη" ὑπδῦ 
15. ΤηΔὯἀ0 ΒΟΙΤῪΥ͂ ΟΥ̓ το ἢ Απὰ 1 ττοίθ {818 ΒΆΤΩΘ 

[οπι. πηΐο γουδ], Ἰοδὺ πθ 1 σδιὴθ 1 8Βῃοι ἃ ̓ ανθ ΒΟΙΤΟῪ ἔγοσῃ ἰβ θὰ οὐὗἁἨ ποτ 1 οὐσπΐ 
4 ἴο τα]οῖοθ ; δαυϊηρ οΘοηβάθρῃοο ἴῃ γοὰ 4]], ὑμαῦ ΤΩΥ ἸΟΥ 18 ἐλδ {Ὁ 

ΤΩ ὉΘἢ ΔΒ] οὐΟἢ ἃπα δηριυΐδβὰ οὗὨἨ μοατῦ [ τπτοῖθ ἀηΐο γοῦ Μιὺ 
οὗ γοῦ 81}}. ἘῸΣ οαυἱ οὗ 

ἸΩΔΏΥ ἴθΔΓΒ; ποῦ ὑπδῦ γ6 
Βδοῦ ἃ 6 ρστιανθα [ΠΆΥ76 ΒΟΥΤΟΥΠ], Ὀαὺῦ ὑπαῦ γ6 τοὶ ῦ Καον ἴδ ἴον πλοῦ 1 ΠΑΥ͂Θ ΠΠΟΤΘ 

δ᾽ Δουηῃάδηί! Υ ππΐο γοῦ. Βαύ 1 ΔῺΥ ᾿ᾶτνο οαὐυδοα ρστὶοῦ [ΒΟΥΤΟῊ]}, Βα αι ποὶ ρτίονοᾶ 
ΟΔΙΒΟἃ ΒΟΙΤΟΥ͂ [0] τὴθ6, Ὀαῦ ἴῃ ματί, ((μαῦ 1 ΠΙΔΥ ποῦ ονθγοῦδγρο [Ἐ11|}} γοῦ 8]]. 

6. βϑυβιοϊθηῦ ἴἰο βαοῖ ἃ δὴ ἰβ 088 ῬαῃΙβῃπιθοί, τ ΠΙΟὮ τα ἐπηιοιοα οὗὨἨ τηδηγ. 
Ἴ ὅ8ο τὉἈ58Ὁ ΘΟὨΓΓΑΥ 86 γ6 οὐμῆξ γαΐλον [οπι. ταῦ 6.4] ὅο ἤογρῖνο λίην δηὰ οοπιξοτὺ λΐπι, 
8 ἰἸε8ὲ ρου ῆδρ8 βυο ἃ ὁπ6 Βιιου ἃ 6 βγα] ον ἀρ τ 0 ονθτιαθοῖ βοστον. ἯΥ ΠΟΓΟΙΌΤΘ 
9 Ὀοθθθοῖ γοπ ὑπαὶ γο που]ὰ σομᾶγηι γον ἰονὸ ἰονατὰ ἢἷπι. ΕῸΣ (ἰο {πὶ8 Θῃᾷ αἷδβο ἀἰὰ 1 

10 νυῖΐθ, ὑμδὲ 1 τοῖρμῦ πον [86 Ῥτοοῦ οὗ γοι. ψ ἢ οί οι" γο Β6 οδϑάϊδηῦ ἰπ 41} {μΐπσβ. Τὸ 
ΒΟ Πγ6 ἴὈΤρΊγΘ ΔΩΥ ὑδίηρ, 1 ἰογρὶνθ ]80": [ὉΓ 1 1 ογρανθ 8ΠΥ ἰδίην, ἰο πβοπὶ 
[πδΐονον] 1 ἴοτρανα ἰὺ [οηι. 107, Ὁ γοῸΓ Βα κοβ ΤΌγχανα 1 ἰῦ, ἴῃ (ἢ ῥῬϑῦβοῃ [ρτθβθῃ 66] 

11 ἐὴ ΟἸγῖβυ ; 1εβὺ ϑαύδῃ ββοι]ὰ χοῦ δὴ δανδηΐαμθ οὗ Ὁ8 : 0. Ἧὸ διὸ ποῦ ἱρῃμογδηὺ οὐ ᾿ιἷ8 
ΘΥ]Ο668. 



80 ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗ͂Β ΟΟΒΙΝΤΉΗΙΑΝΝ. 

1 7έον. 1.--ΈΠ 6. διγδηβοιιθηΐ οὗ {9 ποτγάδ, δοιὰ Ὅ6, δοὺ τάπρ ἰο ἴπ0 Ὀεαέ ΜΒ8.: ἐν λύπῃ ὀλθεῖν, Το δε. οἱ 1639 
ὝΜΟΥΘΣ : “ Αἰπηοθῖ 0.᾽} Δ ΒΟΥ δ85 ἐλθεῖν ἐν λύπῃ. ΤῊΟ Ὀδπῖ δαϊ θοῦ! ἶθ68. αἷνὸ ρὲ πρὸς ὑμᾶς ὑεΐίογο ἐλθεῖν. Τίδεϊι. κα ἢ] 
ἈΔΙδγό ἴο: ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, διὰ Π ἐν κυπῖαϊμσα ὃν Ὦ, ΚΕ. Β΄. ὦ. [16 [τε|. Ὑ]κς. ὅγγ. δ ἃ αὐ. νεα., ΟἾγγο. παπὰὶ 
ΤΉΒΟΡΗΥΙ. πᾶ πιοϑῖ οὔ ἐμ9 καῖ, κί εγα. ΝΡΉΓΙΥ ΘΥΘΓΥ Γοςόπὶ ΟΣ Πη8 δἀυρίοα ἴΠ ογάοῦ : ἐν λύπη ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. [ΤΒ δ τὸ 
ἈΡΡΗΆΓΘ ἴο "Ὸ ΠΟ δι: 19} ΓΘΗΘΟῺ ὙΠ. λύπη δῃὰ λυπεῖν βίνοι!!}} ποῖ "6 γοπαογοὰ ἰπίο ΚπρΊ ΒΒ ἀπ ΟΥΤΩΙΥ ὈΥ {Ππ6 βδῆνθ ξεσνε- 
τίς νψογάν, 85 ἰὁ συρτοπἰοὰ ἴογ υν ϑίβη ον (Ρ. Χ ΧΙ.) δὰ τῃ6 οἀϊοΓγε οὗ ἴπ6 Βίυ]6 σπίοη. [ἢ το εἰμῃϊ τίπιϑβ πη ψ Βὶς ἢ τοθο 
χογιΐν ὁσοογ ἴῃ οὐν βοοιίίυῃ, οὖν Α. Υ. 9 ἴῃ ΑἸ οτος ΕἸ Κ118}} γογά8. “ ἐπ αν  654,᾽" Κ ΘΟΣΓον,, ρτίο, οἴς.] 

4 Ψαγ. 2.-- πὸ Ὀσπς δυϊπογ εἶθ μαγθ Π0 ἐστιν ΔΙΟΓ τίς. Η γὰ8 δὐάθὰ ὈῪ “' ἰδίθσ. παπᾶ. [η}]γ ΒΙοοπιβοὶά, δος 
Ἰδαῖον ογἰ εἰς θ. ἀοίϑη εἶα (ὃ ΒΟ οὐ ἀοσαπιθηΑΣΥ δηὰ ἰπίογυδι! ον άθησθ. Ηρ σοηίθηάδ ἰδπδὲ πο νάΐουι δὰ ἔπε ἰῃἰογτοραδενο τοϑὸ 
οἵ καὶ ἀθπιδηθ ἃ νεγῸ οὐ 118 Θαμ  να] θη.) 

δον. 3.--Ὑ 6 "οβὲ δι Βογί εἶθ μᾶνθ 4180 οδῃσ6 1161 ὑμῖν αἴοΥ ἔγραψα [ναὶ ΒΙοοτ 614 ἀοίδηε ἐξ δ 1988 Π|κοῖγ ἴο Βδυθ 
Ὅδοη ἱπίοτροϊαῖο γπογο ἰἴ ἰΒ πὸ, ἔμπα [0 πδᾶνο [ἈΠ|6π οὐδ ὙΠΟ ΓῸ [ἢ ἰβ ψαπτίης. 

4 γον. 1.--ἴῃ ἴδο δοαι Μ885, μᾶλλον ἰθΒ ψϑητίπς, δοιὶ ἰπ οἵἴ!θτα [ἴ δίηπάα αἴτοσ ὑμᾶς. 
οἵ τ ἰα ΤὈππὰ ἰπ Ο. ΚΕ. ἴ,. κηὰ Βίπαϊς. τη0 ΨΩ. τ[ὴ6 Ῥοποδίτο βγγ. ΟἾγγα. Τμοοάΐ. Ὠδπιαδβο. 

1 ἰε ἃ μι ὍΡοη τοὐναντίον. [Ατὦὁ 
ὨΘΟΡὮΣΙ. Οδεοιτη. δηὰ οἵεοῖ 

158.: δηϑ ἰτ ἰδ ἰππογῖϑά Ὁγ Τίδοδ., Βαι]ον, δηᾶὰ Μογεσ. Τπο Ἰαἰζεγ {πη Κα 1 5 οὐ οϑαὰ ΟἹ δοοουῖ οὗ {8 ΔρΡρεγθηὶΐ δυγρει- 
Βυϊγ.] 

ὶ ψον. 9.---[ΔοὨπιδηπ ζοϊ] ονίας Α. Β. Ὧδε ὃ ἰπδίολα οἵ εἰ. ΤΊιΘ εἰ τη! δ ἀα δὲν ΠΑΥΘ ΓἈ]16 οαἱ Ὀδίοτο εἰς (Ὀοϊἢ ἀγὸ πασιί- 
ἴῃς ἰπ οὐϑ Μ8. [οὕ 186 111} οϑῃϊ.}) δῃῃ 4 νγ88 {60 Β:ΡΡΠ θὰ ἴπ ναγίουβ σόν. (06 Μὰ. [α͵δὸ οὔ {πο 111} ἐϑηΐ.] δὼ8 ὡς.) 

4 Ψον. 10.--- Το νοκῖ διιι ποτὶ ἰο8. αν ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι. θα. [λ8 εἴ τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάρισμαι. Μεοψαῖ 
{ῃ|ηΚα ἐμαῖ εἶ τι κεχάρ. νὰ Ἰοἢ οαΐ οὔ ἀοοουππὶ οὗ [86 ΟΟΟΌΓΓΘΩΟΘ οὔ κεχάρ. ἔνίοθ (ἰῃ δογογαὶ ΜΆ8. 1 16 ἰουαῃά π διε κᾳ), παι 
160 (δὲ ἰϊ 26 τοἰποογίϑα ἰη ἀϊογοῶξ Ροϑὶ 018. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Ψεπβ. 1- 4. Ηδνυϊης ρίνοα ὑἶ6 γα ἢ οἢ Βα 
Ῥγουθῃιϑα ἷβ νυἱδίί ἴο (0 Οονὶἰίδη8β (υἱζι: (Πδὺ 
ἢθ παϊχιὶ Βραγο ἔπ οπι, φειδόμενος ὑμῶν, σΒαρ. ἱἰ. 
28), (9 Αροβί]θ Ποῦ Ῥγοσθθαᾶβ ἰο ἰπίογπι (ἢ θῖη 
{πὶ ὁπ σΤϑββοη [ῸὉΓ (158 ΒρΆΓΪπρ ἰΠθῖ Μγ͵ἢὃ88 ἴὉΓ 
Ηἷβ οσῆ βηο.--Βαῖ Ι δοϊοτντστιίηϑα τπὲδ ἴοσ 
ΤΩΥ ΟὟ 88}:9.---ΤΡο δέ ᾿πάϊ σα 08 Β᾽ ΠΙΡῚῪ δὴ δά- 
γαῦοθ ἴῃ (ἢ 6 σουγδο οὗ (ἢ 6 δρζυπιθηί. Κρίνειν 18 
Βοτο υϑοὰ Ὧ8 ἴὺ β ἰῃ 1 Ὅον. ἰ᾿ὶ. 2; υἱΐ. 87 [πὰ {ἢ 9 
Β6ῆ89 οἵ: ἰο ἀοίεγπιίης, (0 ἔοτγιη ἃ ἀνοίαίοοτ, ΤῊΘθ 
τοοδηΐηρ οὗ ἐμαυτῷ ἰΒ πο μογοὸ [88 ἰὼ (86 Γι 1ἢ. 
δηά Δ} (ἢ Επρ. γϑγβί 0057: τοἰλ πιγδοϊῇ, ἴον {65 
0 ψογὰβ βου ἤαγθ ὈδῸῃ παρ᾽ ἐμαυτῷ; Ὁαπὺὶ 
ἐς 8 γδί μον [89 δαί. σογεπιοάϊ: ΤῸΥ ΤΩ ΟὟ 8816: 
4 Βουχαι(], οἰδοοιοπδῖθ ἐγ οἵ οχργοββίοι ̓" 
Μρβυξκη. Τοῦτο ἰβ οιρμαιϊΐο δὰ δηϊϊοἶραίο8 
{παὺ ψῃΐοῖ ἱπιπι θα λίγ ζοῦν 5, πα νυ ΐοἢ ἰ8 6Ρ- 
οσοχοι σαὶ οὐ Ἔχ ΠΑ ΙΟΥΥ οὗ ἱΠ (δοηρ. Βοπι. χὶν. 
13 οἱ. ε].--- 8 80 1 υνουἹ]Ἱᾶ οἱ ακϑί οοΙηθ ἴο 
γου ἴῃ δβοισον).---Τὴθ. πάλιν Ὀοϊοηρα ἰο {16 
Ὑ016 ΡἤΓηΒΟ: ἢ ΒΟΡΓΟΝ Θο0Π)|6 (0 γου, βηὰ ποί 
ΤΩΘΥΘΙΥ ἴ0 {Π0 ΥΟΥὉ ἰο σοπιθ ΠΡΟ ΘΗ οὗ (86 
ὙΟΡᾺ8Β ἐπ δόγγοισ. Οτἰ(108 δνο Ὀ66ῃ Ἰοὰ ἰο {118 
Υἱοϊοπίὶ τοιονδὶ οὗ ἰδ6 τογὰ ἔγομι 1158 παίυγαὶ οοη- 
ποοίΐοῃ ὈΥ ον ἀπ 1 χΏο58 [9 δοποράρ ἰπαὶ 
ἐπ Αροβιῖϊο βὰ τη δὰθ ἃ βοοοηὰ ᾿οῦτσπου (ὁ σον πιῆ 
Ὀούοτο νυϊπρς (8 ΕἸ ρ΄5110 (δοπρ. οἶδρΡ. ἱ. 15). 
ΝΕΑΝΌΕΒ: “Ῥδ0] ἰηϊοηἀοα (ο δηλ ἰπδὺ μ6 ποι]ὰ 
ποὶ 8 δοοοπή (ἰτπη6 ἴῃ ΒΟΓΓΟΤ σοπιθ ἴο ἰῆται. Βιιὶ 
ὙΠοὴ πη πὸ Ὀθ6η τ ῖ(ἢ (Πότὴ {πὸ ἢγϑὲ (πη ἢ δοτ- 
τονῖ ϑοῖ ἃ ρθγα59 οου]ὰ ΠΑΡ ϊν Ὀ6 ΔΡΡ}Ὶ168 010 
ἰο ἷβ τϑί τοβ ἀθῆσδθ δὲ Οοτίπιη. 76 τηυβί ἵμ 6γο- 
ἕοτο Ὀοϊδονο (παι Ῥδιὶ δὰ Ὀδο 8 βοοοπὰ ἰΐπη6 
ἴῃ (μαι οἷν, δηὰ ἐμηΐ ΤΏΔΩΥ βδὰ (μἰηρδ μα θη 
ἐδκϑη ρίασο ἰῃθτθ. 9 84}} Ὀ6 ΟὈἸ χοὰ ἰο δοδορὶ 
οὔ ΒΙοοἸΚ᾽' 5 ὀχρίδηδίΐοη, ἐμαί Ῥϑὺὶ] βαὰ πιδάθ ὁπ 
ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο Οονίηίἢ ποὺ ΟὨἿΥ Ὀοΐοτα ὑἐπ6 ΕἸρ᾽ϑί1ο (0 
1λ6 ΟοΥπ ΙΔ η8, τσ δἰδπ δ ὅγϑί ἴῃ ΟἿἿΥ ΟΠ, 
θὰ δποῖθον Ὀοΐογο πυιτϊηρ οἂν Ερίδβι16, τ ῃῖσι 
τηυβί ἴδΥο μθΘη δοϊ Δ} ἄγϑὶ πυυὶ ἐΐθη, θαὺ τυ Βἰοἢ 
88 Ὀθθη Ἰοϑί.᾿ [ΟὉοπιρ. πῆδὲ 8 βαϊά οὗἨ {πῖ8 
ΒΘΟΟΠα Υἱβῖς ἴῃ ὑπὸ [ηἰτοά,, ὃ 6]. 6 τυυδέ 4180 
οοποϊυάθ ἤγοτη ἢ δὲ {0]]ονβ, ἢ ἐΐ6 βοδσοπὰ υϑυβθ, 
"ΊΟΣ 71 χαδῖζο γοῦ βοσσουγία!""---ἰμδὶ {Π|6 
ΒΟΥΓΟΥ͂ 6 Γ0 Γοίογγοα [0 τουδὲ πανο Ὀ66ἢ 8. ΒΟΥΤΟΥ͂ 
οὔ ὑπὸ ΟοΥνἰ πι ἴδῃ δπὰ ποὶ οὗἉ {89 Αροβίϊο ἰπιβοὶ 
ΠΟΥ ΟὯΘ Βιαγοὰ ὈΥ Ὀοίῃ ραγίΐϊοβ. 7Ὸ σοπιθ ἴῃ 
ΒΟΤΤΟΥ͂, ὑπὸπ, 8 (ὁ Ὀτγὶπρ τὶ μΐπι (πδι τ Β͵ οἢ 
δῃου]ά σϑιιθθ ΒΟΣΤΟΙ͂ (οοαρ. Βοπι. συ. 29, δπὰ ἐν 

ῥάβδω ἐλϑεὶν, 1 ΟοΥ. ἐγ. 21).-- ῦρὝο [6 δ9 ἴ 85 
τ-παῇ τλαῖςοῖῃ 29 κα Ὀθπὶ [9 δδ6 το ἰδ 
Το ἂθ ΒΟΥῚΥ ὉΥ 119 7--- ΒἘὸ καί πῃ (86 Ὀεσί πη ηξ 
οὔ {Π9 Δροΐ(οΒβ18 οὐ {9 δοποϊυάϊηρ οἶδυδο οὗ τ ϑὺ. 
2, 18 ΓΟΠΙΔΓΪΔΌΪ]Ο; δηὰ ὑπ σομποοιῖοι οὗἉὨ {818 δ6- 
θρῃσθ ψ1} (ἢ 6 Ῥγοίβϑὶϑ τ ἢ] σἢ Ργοσράθ8 ἰζ 18 πιο 
ΘΆΒΥ ἰο δ ἀοίογηνίποα. ΜΔΗΥ ἰανθ ἰδ ΓΙΌ σα 
σοποϊυαοα ἐῃαὺ νψγὸ Βανο ΠΟΓΟ δὴ δροβί οροβίβ, δηὰ 
ἰδαὺ (86 Αροβίϊθ, Ἰοὰ οἱ Ὀγ ἷ8 βίγοπᾳ οιποϊΐϊοῃ, 
Βυ 6} Ὀγοδ ΚΒ οὐ᾽ ἔγοιι .ι18 ργθνῖουΒ βθρΐθοθ 
δὰ ΘΟΙΙΠΙΘΏΘΟΒ ὮΟΙΘ 8 Π6ῚῪ ποτ δίγο 86ῃ- 
ἴοποθ. Τὸ β86η860 [86 του]Ἱὰ Ὀ6: 86 σουὰ ποὶ 
τὶ οὗ κι νίπς ὑμθῖὰ ρμαΐῃ, [0 ἐμαὶ νου]ὰ 6 τπὴ- 
ταίοί! δηὰ υπἰκϊπα, δἰποο 6 ψου]ά ἰδιι8 σῖὶτϑ 
Ῥαΐη (ο ἰβοβο γῇο Ψοτα αἰνίηρ εἶτα 10Υ. [ἴῖπ δ ςΒ 
8 6880, Βοτνοῦοῦ, ἰπ 0 ΟΧΡΓοΒβίοῦ οὐριῖ (0 αν 
Ὀ6Θ6ῃ: καὶ τίς ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ, εἰ μὴ ὁ εὐφραένων 
με: ἯἘ800 18 δ (δὴ {ἰπδὺ 8 πιδὰθ βοστον ταὶ ὈΥ πι6, 
Ὀαὺ [86 059 10 ΤῸ Β πιὸ ρἰὶδα 2 ,6 ποὶ υηΐγο- 
αυθηῖν τηϑοὶ τ ἢ καί θοογο (Π  Θοποϊ πα ϊης οαυ56 
(Δροάοβὶ8) οὔ δοῃα 08] ργοροβι τ οη ἴῃ {116 ΤΟΥ ΚΑ 
οὔ 6 ορίο ροοίβ, ἰῇ ογάδυ ἴο ἱπάϊοαϊθ {μὲ Ὀοιἢ 
ἰγδηβδοίίομϑ τιϑηἰἰοηθα ἰδ κο ρἷδοθ δὶ Ὀυθοῖ βου 
(Π6 βαπηδ {ὑἰτπη9 (600. ῬΑΒΒΟΥ, δμὖ υοῦς καί, Ῥ. 
1689 α. [7ο]ἢ, ἢ 769, 27). [ταῖσι Β6 ἰγαπβὶδίθα 
[πΞ ἷπ ον ΕὩς. νϑγβ., ἐλεπ, δπὰ ἐμ 9 βοῦβο πουϊὰ 
6: ἰβογθ πψουϊὰ Ὀ6 ἴΠ 6 ΠΟ Ο.9 ἴο ΤηΔΚο ἴη6 αἷΔά, 

εἰς. Ἧαως ἱπίοπαβ ἰοὸ ΒΥ ἰδδί Ὀοιὰ ἰμΐηρσδ οου]ὰ 
ποὶ Ὅδ δἱ ἰδ6 Ββδιὴηθ ἰΐπιο, ἐπαὶ ἢ δου]ὰ ποὶ 8 
τολ κίης {Π 6 πὶ Βδα Ὑ 8110 (ΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ταβκίηρ δῖπι 
σἷἰαα. πὸ δοβυγα οὗ οχροοίϊΐηρς {δαὶ [πὸ ΥῪ 
ψουϊὰ (Ἰ6η ππᾶῖκα ἶπὰ ἸΟΥΓᾺ] 8 δὰ 8.1}}} ΤΏ ογ9 
εὐἱἀθηὶ ὈΥ (86 ῬΈΓΒΒΟ, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ": 
Φἢ9 χδί ὈΘ (0.6 ὙΘΥΥ͂ 0Π6 ὙΠΟ 18 πιδὰς βδὰ ὮΥ 
τη6.᾽ [{ὈΥῚ, γουΓ βρ᾽ τι} ἔδί ΒΘ, τηδῖζο γοι ΒΟ Υ- 
γονίαϊ, ὑπ ὺ8 ἀορυὶνθ τ βοὶῦ οὗ Π6 ΟΥ̓ τ ΒΙΟΒ 

[5 ΑἸτδοπρκῖ οὔτ Δυϊιογ᾽ 5 σοπαίγυσξίοι οὗἨ λύπη δοξνεῖ 
(: οαμδίπ, κτίοῦ ἰ6 δαδαποιοηθα Ὁ δ πα πεθοῦ οὔ δηςίθηςξ (δδροὸ- 
οἶδ! ν ΟΠγγβοβίομ) δὰ πιοάογη ογί εἰς, ἐξ ἴα οογίδ ΟἿ} ποῖ ἴπ 
πϑίθτγαὶ πιοδηίης οὗ [6 πογά, δῃὰ ἰβ υὐτοΥν ἐπαρργοργίατο ἃ 
το τοιαδί ποῦ οὗ ἐμΐδ βυοτίοι, δά ἰἢ ΟΣ ρατὶδ οἵ ΡϑῸ 1} 5 
πτιίηκα. Ἧ)9 πὴῦο}ν τοίου ἴμαῖ οἵ (ἢ 6 πιϑλου οὗ ἰῃῖος- 
ργοΐογα, ποῖ πιαῖκοϑ 1116 8689 οἱ γογ8. 2 απὰ 8 ἴο 6: “ὦ 
ἰοτογταί θὰ ποῖ ἴο οοπ9 ἴο γοι ρϑίπ ἰἢ ΒΟΥΙΤῸΝ; δὴ ἴδοτο- 
ὥωτο ἵἴ τοΐγαϊηοιϊ ἤγοπι νἱαϊἰης χοὰς δἱ α ἕο ἴη προ ὦ 
ΑἸὨουϊᾷ ἤανα ὕθοη οΟὈϊ κοὰ ἴο δίο᾽ οὐ γοῖ ἃ ομδοιβοπιοξ 
πιθοῦ που! πανθ Ῥδθα μαΐμ] ἴο τὴθ. 1 ἰδογοίογο [6 
τοῖο δὴ δὐπιοπίεοπ ἕο γου. παῖ γὸ ταῖαδέ οσοττγοοὶ ἴμο ΟΣ, 
πηῇ {ππὶ ἤθη 1 που] δοίπα!}}ν οοπιο ἴὸ γοῦ 1 τἰκεϊ μον 9 
ΟΥ̓ ἴῃ γοῦ. [1π τπ|8 πᾶ, (που ΚὮ ΤΥ ἰεύζεν ςδλυβοὰ βοῦβϑ 

κοῖτον, ἰἰ πα πκὸ [86 Ῥγοόοθθϑ οὗ Πϑα  ς ΓΟ ΛΉΔΙΥ Κ169 

ἸΟΥ ἴο νοϊἃ ρδιοπε δπὰ ῥηνείοείδη. δηὰ ἀξ ποῖ σα θήοςὶ πὲὉ 
ἰο αὶ ρεγεοπαὶ ᾿ὨΤΘΓΟΟΏΤΘΟ οὗὨ δβοΐτονσ. ΕῸΓ γὸ ἃγὸ ἔμπο ΟὨΥ͂ 
που τοοα οὗ ΠῪ ἸΟΥ ὙΠῸ 1 οοῦηθ 'π Ῥοόγβοη ἴο Οοτίηἰῃ, δοὰ 
γ8 τὸ Ὡγονῃ ἰπίο ρογιηδοθῃ ϑόγτον,, τ ἢ0 Ὑν}}} {πογὸ ὃ ἐο 
αἶνϑ τὴὋὸ δὴν βαϊβϑίμο οι ἢ 8600 οὖν ἑπέεγρτοίμείου ΌΣΙΒΟΥ 
ἀοίοηπἀεὰ ἰ Ηοάᾳκο᾽ 8 θ»»".) 
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γοῦ, ΤΑΥ͂ ΟὨἰἸάτοη, αθογὰ πιο; δπὰ 1 πιυϑὲ 6 ἀ68- 
ἀἰϊταϊο οὗ Ἢ ΘΟ ΓΟΙΥ, ἴῸΓ 1 οαπηοὶ οχρθοὶ Ἰου ἔγοιι 
οῃ6 0 Βα8 Ὀθ6ὴ βΒδαἀάοηρὰ ὈΥ πιθ, 16 βίπρι- 
Δ ὁ λυπόυμενος 8 τοπἀογοά ὩΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ πού ΟΠΪΥ 
ὈΥ {μΠ6 τίς, Ὀαϊ Ὁ (86 δὐδίγασί ἔογαι ἴῃ ἩΔίσ. [8.6 
τολίίον 'ἰΒ ρυῖ. Τὴ6 γοΐίγθῃσο 8 μοῦ ἴὸ {π 6 σᾶ86 
οὗ 86 ἱποδϑίιουβ ροσϑοὴ (1 Οοτ. Υ. 1). ᾿Εγώ 18 
οουἰταϑίοα τῖτἢ ὑμᾶς, Ὀυΐ 10 8 ποῖ οὐοῦνν 188 θιὰ- 
Ῥἰιαιΐθ, δῃ ἃ δοπίαὶ 8 πὸ δ᾽ πβίοη ἐἰο δοῦλα οἶον 
ῬΘΥΒΟΙῚΒ ὅ0 τηΐρῆς 6 οσσιΑβιοπΐηρ ὑπ θηὶ ΒΟΥΓΟΥ͂,. 
ΤΠ ἐκ ἴῃ ἐξ ἐμοῦ ἰπάϊσαῖοβ 0.6 Ῥότβϑοι ὙΠ 0 ν᾽ 88 
ἰο ὍΘ ἐμ6 Βουγοθ οὗ Βοσσοῦ,, βπὰ 106 ρῆγαβο ἰ8 
δαυϊΐναϊοπί ἰο ὑπ᾽ ἐμοῦ.--ἘΥ πὰ ἰῃ Ὑυσιτηβ [816 
ΒΆΓΩΘ ὕΒΙΏΡ,, εἰο.---[ἢ {818 σουβο ἔγραψα γΥοῖογβ 
ἰο τὸ ἔἢνβίὶ Ερίβιϊθ, δὰ ποῖ ἴο (8 956 6 νῦᾶϑ 
πὶ (οοπΡ. τυ. 4-9). [0 βίδπ 8 αὖ ὑμ9 οοπ- 
τηϑηῃσοιμοηὺ οὗὨ [Π9 δοπίθπμοθ ἰδ αὺ 1ξ τισὶ Ὅ6 6τὰ- 
Ῥμδεῖο, δηά ἰὰ 18 οοπίγαϑι θὰ ψἱτ ἐλϑών. Βαὶ 18 
τοῦτο αὑτό οαυϊγα]οηΐ [0 εἰς τοῦτο αὑτό, 85 ἴῃ 2 Ῥεί, 
ἱ. δ, δηὰ γε ΠΥ ἰπ {πὸ 6]4 8816 81 Δ ΓΠΟΥΒ; ΟΥ̓ 
ἦπ ἴθ {86 οὈ͵]οοϊϊνο δοουβαίϊγο ἰο ἔγραψαῦ Τ}θ 
Ὦγειὶ σουἱὰ ὃ6 (8}6 οαϑβίδν ἱπιοσριοίδίοη, Ὀαΐ Β 60 ἢ 
8 σομδίγυσῦοη ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΎΒΟΤΟ 680 ἰῇ ῬδυϊΒ 
ψεγὶρ8 (ἴῃ νϑν. 9 ἰὑ 18 εἰς τοῦτο). Το τοῦτο αὑτο 
Τούοτβ ἴο δαὶ ψ ΐοῖι ἔοστηβ (86 Ππϑπλο δηα οὐὈ]θϑοΐ 
οὗἩ (818 δοοϊΐοη, μὴ ἐν λύπῃ ἐλϑεῖν (γον. 7), ἀπά 
τοοροοϊΐηρ Ὑ ΒΪΘἢ Β6 Βλά δἸγοδαν τὺῦυὶθη ἴῃ 1 ον. 
ἦν. 21. (ΟϑΙ ΑΝΡΕΒ). 186 τοΐογϑησα ἰὸ μδὺ δὰ 
66 δδει:ἃ ἱπ 1 Οοτ. ἵν. 21 ἀοθβ ποὺ βϑθπὶ ΨΟΡΥ͂ 
ῬΤΟΡΟΓΙ͂Υ ἱπάϊσαίοα, οὐθῃ ἱ τὸ ΒΌΡΡΟΒ6 ἐμαὺ {110 
{ΟΠ οὐνῖηρ ΘΟ ΠΒΌΓΕΒ ἤᾶγο ΥΘΙΌΓΘΠΟΘΘ ἴἰὸ ἐπ6 ἱποαβίυ- 
Οου5 Ρούβοῦῆ. Οἱ {ἰπὸ οἶμοῦ Ββαῃὰ ἰὑ βοθῖι8 ΥΘΟΡῪ 
πδίαΓγΑαΙ ΤῸ ἶπὶ ἰ0 τῆ Κὸ {πβ8 Γοΐδγοποο ἰο (ἢ 6 
ΘΘΏΒΕΓ68 σοηΐδ᾽ὶποα ἴῃ δὲ ἄγϑί Ἐρὶδϑι16 (68 ΘΟ ΦΕΥ͂ 
ἀπ ο86 ἢ ΠΡ. Υ.}, 85 τηδίίογβ 'ἴπ τ ιϊοῖ (μὸν Ὠλὰ 
8 Ῥαϊηΐαὶ ἱπίοσοβι δὰ τ μῖοῖ πιϊσιὶὺὶ χυΐονο ἢ 61, 
διὰ ἰο αβϑιγο {ποτὶ ἰπαὐ 6 πον δ οα ἰο αγοϊὰ 
ἃ τοροιϊτἴοη οὗὨ ἐπ18 ΠΡ αϑαηΐ ὀχρουϊθοα Ψ] ἢ 
ἢθ δῃουϊά Ὀ6 Ῥγοϑϑηὺ σὶ ἢ ἰἤθα, δὰ (μδὺ ἢΪ8 
ΘΟῦΓΒΘ ἴῃ {ὑπδῦ τηϑιίον δα βργυηρ ἔγοσλ {8 6 6δοη- 
δάοπσοο ἢ δὰ ἰη ἰδβοῖὴ 4}}. Ηδθ {που ουο ζ068 
ὁῃ ἰο γοιϊπὰ ἱπθπ ΟΥ̓ [16 ἔγατῃηθ οὗἁὨ ταϊπὰ ἰῃ ποῖ, 
δηᾷ ἐἰδο οδ͵οοὶ τι τ] οἢ, ἢ Πδὰ ἰποὴ τυὶ θη 
τον. 4]Ὶ.-. Μογοῦ 19 ΟΧΡΙ ΔΙ πμΒ 1: “«Τἷ8 τηαίο Γ 
ς Ὑ6}} Κπονῃ ἰοῸ γοὺ ἰπδὲ 1 ποορᾶ ποί ραδγίϊου- 

Υἶζο 11) 1 πᾶνς τον τη δηα ποῖ ἀοἔογγοά 0 Βρολῖκ 
ΟΥ̓ υπ|}} 1 ϑουϊ]ὰ Ὀ6 ῥγοβοηΐ τὴ γοι,, ἴπ ΟΥ̓6Τ 
[δαὶ 1 τυρ δὲ ποί,᾽᾽ εοίο.--- δὲ τ ΒΘῺ Σ ΟΘΙ6 1] 
Βῃουἃ ποῖ τϑοϑὶνθ (βυ8θ.) ΞΟΙΤΟῪ ἔσζοχαῃ 
Ἐδοδο τ ο οΟὐρδῖ ἴο ρβίὶνϑ τ10 10ΟΥ.---᾿ Αφ᾽ ὧν 
ἦβ ποῖ ΘΧΘΟΙΙΥ 88 1 ἢ Ππαὰ πνυϊίθη ἀπό τούτων οἷς 
ΟΥ ἐφ᾽ οἷς, Ὀυϊ---ἰγσα [πο86 τγῦο οὐρπὺ (ὁ Ὀ6 ἐΠ9 
ΒΟΌΓΟΟ ΟΥ̓́Υ ἷογ. ᾿Εἰἶεε 88 Ταίδγθησο ἰο {πὸ Το- 
Ἰδιΐοπ οὗ 8 βρίγίπαὶ ἔλθ Ὁ τ σὰ πα βυβίαϊηρα 
ἑονατὰ ἰμοπι.---ΕὌΣ 1 Βαεᾶὰ οοπηϑδάᾶάθῃηοθ ἰῃ 
“χοῦ 861, ᾿μαῖ ΣῪ ἴον νγὰβ ἴΠ6 ἴον οὗ γου 
4.11.--Ἰπ πιοϑὲ οἶμβοσ ρ]δςεβ πεποιθώς 18 1ο]]ονγοα 
ἘΓΥ δὴ ἐπὶ ὙΠ} 8. ἀδίϊγο, Ὀὰΐ μο6ΓΘ, 88 ἱπ Μαίίῃ. 
ΧαΥΪ, 483, πὰ 2 Τἢ655. 11]. 4, ἴ( 15. [0] οοα ὈΥ δα 
ἐπί πὶῖὰ απ δοσυδβαίἑνο, ἱπάϊοαϊϊηρς ἰΒαὲ ἐμ σοπῆ- 
ἄσποο εχίϑπ θα (ὁ μοὶ δηὰ θογοπὰ ἔπθπι. ΤῊΘ 
ἈΡοβίΪο υνουἹὰ {ππ8 τλῖκο ἴθ 566 ὑπαὶ 6 δὰ 
γεττιίοη (6 ΘΙΔΥΡ ΣΘΡΤΟΟΙ͂Β οοπίδὶ ποᾶ ἰπ ἷ8 ἢγβὶ 
Ἐγΐδι]ο ποὶ ἔγοιῃη 8 αἱεροβί οι ἀἰβυσαβεα ἢν ἰοὸ 
ἄγαν ὕὈδοῖς ἔγοτη ἐβοῖι, Ὀυΐ τυ 8 δββυσγοα δο- 
βάθηρο ἱμαὺ ἱΠΟΥ ΤῸΤΘ Υ68]}}} δαὰ ἴῃ ᾿ιϑατὲ 80 αἱ- 
ἐδοβεὰ ἰο τα ἰμαΐ ἷ8 ον ψου]ὰ Ὀ6 (8 70γ οΥ 
ἐμδπι Α]. Ηο {δῖ δββυσϑὰ ἐμδὺ {88 γ που]ά, διἴΟΣ 
δῖ σι θη δἀπιοηϊοπ, Δύτβηρο ΘΥΟΡῪ αἰ Πουγ 
τ ἰσοῖ δὰ ἰτουδ οά ἷπι, 80 ἐπα ἰμογὸ πουϊὰ 6 
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πες στο. 

ΠῸ ΠΘΟΘΒΘΙ(Υ͂ ΓὉΓ ΔΗΥ͂ ΟΥΑΙ ΣΟΡτοοῖβ τσ τ  οὐἹά 
0 83 Ραϊηΐα] 0 πὶ 88 ἴο βοῶ. Ηἰἴ8 ᾿ονγθ το 80 
θη γον ΘΌΟΥΘΊΠΟ86 ρϑγί 68 Μ  ἱοῖ δ ΔΡΡΑΥΘΒΙΥ 
ὈΘΟΟπΙΘ 80 Ῥγοιΐπϑηῦ ἰὰ {μ6 ΟΠαγοΝ, δηι ϑβροοὶ- 
ΔΙ δῦονο [μδὺ Ρογίΐοῃ σὰ Βαὰ ἰγηθα Δ ΎΛΥ 
ἔργου ᾿ἰπι; δῃὰ ἴῃ {86 βρί γι ς “ἐν ἢ] ἢ Ὀ6] ον ἢ δ] 
ἰπΐηρδ᾽ (1 Οογ. χχὶϊ. 7), Βὸ βαὰ ἤββίθῃηϑα ὕροῃ 
189 μθη ἰδίθῃί ρόῦοσ οὗ 8111] δδδοίϊίζοη, τ 6 }6 
88 δΒεαϊβῆθαὰ πουἹὰ βοοῦ ὍΘ βίσοιιρ δῃῆουρᾷ ἰο 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚ6 ΘΥΘΤῪ πιά θγληο6 ἴῃ {ἐμ ὶν ΒΘατίϑ (ΠΟΏΡ. 
ΜΟΥῸΡ δπὰ [86 δΔάτλϊ τ Ὁ}]6 τοιαδγ κα οΥ ΟβἰδηἀοτυῚ). 
Ηθησο ὑπ Ἀθγαβ68 ἐπε πάντας ὑμᾶς ἀμὰ πάντων 
ὑμῶν [80 ὅγϑι Ἔχρτοβϑίηρ μἷβ οομηδοθηοο 'π {Β τω, 
δηα ἰδ Ἰαίίεν {πεῖν σοπἤάοποθ ἴῃ Ἀΐπ}. [ἢ Ὑϑν. 
4 δὲ πηοηίξοηϑ ἤτγβε οὐ 4}} (μ6 βρὶτὶΐ πο Βαα 
δοϊακλίοα τὰ ψθπ ἢ6 ψσοίθ ἴο {1610 :--ΕὌΣ Σ 
νυτοῖθ ὑηῖο γοῦ τπηᾶοὲ ρσιθαῖ τὶ δι ΟΣ 
ΒΔ ΟΡρσχοβείοῃ οὗ μϑασῖ, υνὶἵβ ων 
ἴθ815.---Καρδίας 6 ἀδοροπάεπί ἀροη Ὀοΐμ {86 ἈΓο- 
σθαϊηρ πουηΒ. Συνοχή 18 Βίγου ον ἰμδῃ ϑλέψις, 
δΔηὰ βἰρηΐῆοβ γοβίν! οἵΐομ, ΟρΡΡ τ βϑῖο, δρυΐ Βῃ, 88 
ἷπ Ι͂κὸ χχὶ. 2δ; δηὰ συνέχομαι ἴῃ ἴλικοὸ χὶΐ. δ0. 
ΤῊ ργοδίμοϑβ οὗ ἰδὸ ἰηννατα βυογίηρ 18 τηϑὰθ 
Β[Π}1 ποῦ ουὐϊάθηὶ ἱῃ διὰ πολλῶν δακρίων, ἴτοτη 
ΜΟΙ ἰδ ΔΡΡΘΑΥΒ ἰο πᾶν ὈΓΟΚΘῚ ΓΌΥ1}} “4 1 ἢ 
ΤΩΔΩΥ ἰδ Υ85.᾿ ΝΕΈΑΛΝΡΕΒ :--- διά ἀοδἰ ζηδῖοβ ἐμ 
Δοσοιιρϑηγίηρ οἱ γουπιδίδη 68 (ΘοΙηρ. Αοίϑ χχ. 19, 
81). ΚΒΤΑΆΝΡΕΥ :--- Ἐκ δπὰ δια, ““ομΐ οΥΓ (6 πραγσί, 
ἐλγοισῆ ἰθαγβ." 9 δοπηδοίΐοῃ τὶ γον. 8, ἰἢ- 
αἰοαίοα ΒΥ {1:6 γάρ, ἰβ ἐχρΙαϊποα Ὁ’ ΜΟΥΟΣ δηὰ 
Οδίδπάον ἴο Ὀ6, ἐμαὶ (6 Αροβίϊθ πιϊζεὺ ῥσϑβϑιὶ 
186 οὐ άθποθ οὗ (8 οοηδὔάδοποο 6 μβὰ γϑροβοὰ ἴῃ 
(ματι: ἤοὸν ἱἢ, ἴῃ τυ {μαι Ερίδι}6, 1 πδὰ ποὶ 
᾿ιλά (Πἷ8. σοηἤδοποο, ἰπ 6 Ἐρίδβι16 ἰϊ801 που]ά ποὶ 
μιᾶύθ ὈΘΘῊ ἰο τη0 ἰπ 9 οσΟΒ βίο οὗ 80 τη οἢ ΒΗΧΊΘΙΥ͂ 
Δα 80 ΤΏΔῊΥ θα γΒ. [{ νγῶ8 ρυθοΙβ 6 Υ Ὀθόδιδθ ΒΘ 
μδὰ μδὰ (818 σοηδάθηῃοσο, δῃὰ γοὶ νγχὰβ ὑπᾶδν [86 
ΠΟΘΘΟΒΘΙΥ͂ οὗ ντῖἴπρ, (μδ. (Ππ6 Μ }ιο]6 [απ ρς ν88 80 
ΘΧΘΘΘαΪΠΡῚΥ μαϊπέαϊ; δηα γοὶ ἰΐ τνουἹὰ ῬσορΑ ΙΥ 
Ὅο βροῦν ἰο τϑίδϑυ ἐπ Σϑιμασκ ὈΥΪΑΔΥΙΥ ἰο {ἰμ6 
Ἰηϑὶῃ βοηΐθῃοθ ἰῃ νοῦ. 8, Ηἱἴ8 οὐ᾽θοὶ ἴῃ πτὶἐπρ 
ἰο ἐΐθπὶ γ88, ἵνα μὴ ἐλϑὼν λύπην ἔχω (σχῶ), εἰσ. 
Η18 χγϑαύ δηχίοιυ Ὑμθὴ ἢθ Ὑ͵οίθ τὸ ἰο ὃὉθ 
ΒΡΕΓΘα {μἷ5 δ οιΐοπ θη ἢ Βμου]ὰ νἱβὶ( ἐμ τι. 
ΑἸροης ἴδ ἐπίῃ ρσδ νν αἰ οἢ Βαὰ ᾿πδυσηορα Πἴτη γῆ θα 
πεῖ της [08 τι 80 τηοἢ βο]οϊϊ ἀθ, ἢ6. ΠΟῪ 
ῬΓΟΘΘΘΩΒ ΙΏΟΤΘ ΘΧΡΓΘΕΒΥ ἰ0 τηθηίοη (86 ἸΟΥ͂Θ 
ὙΒΙΟΒ. Βα δἰγοδὰγ Ὀθθη πἰηίρα δἱ ἴῃ πεποίϑός, 
εἰς.--ΜῬοῖ τμαὶ γ0ὺ σΐϊρῃῖϊ 6 ᾿δθ δοισοῦν- 
ἴπ1, θπ|ὶΊ ταὶ γ9 σχωΐϊρῃϊ ἱκτίονυν, εἰο.--- Η8 
οὈ͵δοί μδὰ ἐβθη Ὀθοη πού ἴ0 το {πὶ ΒΟΥΤΟΝ- 
ἴα, θὰ ταίμοῦ ὉΥ υτϊτἱηρ ἴο ἐμ ϑτὰ ἴο 16 (μ θτὰ 860 
δον ἀ60 0 ν85 ἷβ δδοιϊ οῃ ἴον ἰβοω. ΤΆΘΊΟ ἰδ 
ποίησ 1π {μ18 οὐχ ἵνα λυπηϑῆτε Ἰπμοομδὶδίθηξ τὶ 
Ὑπδ 18 βαὶ ἁ ἴῃ σῃδρ. υἱΐ. 8 δ᾽., ἴον ουθὴ ἐβόγο [86 
λυπεῖν ἴθ τπιοὲ ῬΓοΒοηϊΘα 88 {πΠ6 ἥπαὶ δἷπὰ οὗὨ {89 
ΑΡοβίϊθ, Ὀαΐ βία ΡΙ 88 8 Ἰθθδῃβ ἱπα ἰβρθηβϑῦϊθ ἰῸ 
ἀμ 6 ν ΤΘΟΟΥΟΥΥ.---Ὡ9 ἴον ὙΒΙΟΒ Σ Βανθ 
ἸΔΟΣΘ ΔΡΌΠ ὅδ! τοτσασᾶ γοῦ.---Τὴν ἀγά- 
πὴν ἰθ8 Ῥυαὺ δἰ {Π6 σδοτητηθποοιηθηὶ οὗὨ {(}1|6 ο1]Δ}86 
ἐμαὶ 10 ΤΩΔΥ͂ Ὅ0 Θιαρμαίϊο. Περισσοτέρως 18 66Γ- 
ἰδ] οοπιραγαίνο, πὰ γοὶ μἷβ Ἰονθ γ᾽ 88 ποῖ σοιῃ- 
ῬΑΥΘα τ ῖ0 ΕἷΝ ΒΟΥΓΟΥ͂,, 85 ἰ7 ἴῃ ΘΟὨΒΘΟΌΘΠΟΘ οἴ 
1818, ΟΥ̓ ἐπ δοπηβθοίΐου πὶ 818, ἀξ Ὀθοαδπῖθ ῬΧῸ- 
ῬΟΥΓΟΠΘΌΪΥ ἱπέθηβθ, οὐ τ ὶτ ᾿ΐ8 Ζθ8], δβ ἰδ {πδὲ 
568] ὈΘΟΘΙᾺΘ ΠΟΤ βἸ ΟἿ 88 ἢΐ5 ἸΟΥ6 788 στθδίου : 
αν Ηἷθ Ἰογο ἴο ἐμ σου ἰδ πᾶ8 Θομρδγοὰ 
τ Ηἷβ Ἰουο ἰ0 οἱ βοὺ σμυγοθοΒ. [{ 88 884]0- 
βουβ ἰο {πΠ6 βροοΐδὶ ἴουθ τυ ἰοὮ Ῥϑυθπβ ὉΘΔΓ [0 
8089 ΟἈἰ] σοι ΒΟ δσὸ οὐ᾽θοὶδ οὗ ροου αν Β0ρ9 
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διὰ ἐπογοοτθ οὐἩ ρϑϑυ δῦ ΘΑΡΘ, ΟΥἩ ὙὯΟ ἴῸΓ ΒΗΥ͂ 
γΤοδϑοῦ βίδυά ἴῃ ποοὰ οὗ βρϑοΐδὶ διϊθηιϊοη. Ἧι 
Βο ΒΘΥΘ ΒΔΥΒ οὗ (86 βρ᾽ χὶ τ "ἰδ δὰ ἰπάποοα Πΐτη 
ἴο τυεῖθ ἰο θὰ, 4068 ποῖ βΒθοῖὰ αυἷΐθ ΔΡΡῚ1σ40]6 
ἴο ον Ῥγϑϑοηὺ Ἐρίβι]ο, ἰὰ το χτϑϑὺ οδἰ τ 6838 
δηὰ ρουβρίσυ Ὑ ἃγο ργθαἀοιμίπδηῖ, ϑοιηθ ἈδΥΘ 
ἱμογοίοσο σοπἰθηἀοὰ ἐμαί δηποίμος Ερίδιϊο ταυδὶ 
βανθ Ὀθθῆ πιϑαηΐ. Εἰ οϊεογίὶ, ΒΟΎΤΘΥΟΓ, ΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ἐπὶ “1 ὸ ΑΡοβί]9 δὰ ἀθ] θογδίοΥ δὰ ργυάθηιΥ 
Ῥυὶ δ 6} γοϑίγαϊ ἰδ Ὁρο ἷβ βρίγὶϊ δὲ ὑμδὺ {1π|8 
1Π8ὲ .εἷβ βίγ]6 οὗ ψυῖηρ τγδϑ πὸ ἔγαθ ὀχ δἰ (10 
οὗ ἷβ ἔβοϊἑη δ." ο 860 ΠΟ ΠΟΟΘΒΒΙγΥ ΥῸΓ ΒΌΘ ἢ 
δῇ οχροάϊοπί, ἩγΪο ἢ δοϑιηδ 80 ἰποοῃϑιϑίθηι ψ τ ἢ 
16 ΑΡοϑι16᾽ 8 ζθῃΘθΡ81] σμδυδοίθν, [700 1 18 {8.0 ΥΘΥΥ͂ 
βρὶ τὶ οὗἁὨ ΒΟῚΥ Ἰοῦϑ ἰο ρυὺ γοδίσαϊηῦ Ὄροὰ 118 οὟὮ 
δοίϊου ἐμαὶ ιἰ.6 ομ͵θοί οὗὨ (8 αϑἴἴϑοιϊοῃι Δ Ὺ Τϑοοὶγο 
πὸ ἀοιτίθηϊ. (Οοπρ. Μογεῦ διὰ Οβίδπαοῦ). 
εκ. ὅ-11. δ τεδδίοη υὐἱίδ γεδρεοί ἰο ἰλὲ 

ἐποεδίμου ρέγεοη. Τιθ οΧρνυθβϑί οΩΒ δ δὰ υδοὰ 
γοβροοίίηρ ἰμ6 λύπῃ, [6 λυπεῖν 8δηα λυπεῖσϑαι, 
πδίῃ δ} }]γ 1οὰ πἶτὰ ἰο βροαδὶς οὗ [0 αἱ δ᾽ σα Υ πο 
δὰ Ὀθ6θῃ ἰὴ οσσαβίου οὗ πιοδβὶ οὗὨ πἷβ βογσγοόον, δηὰ 
οὗ {89 δόυθῦθ σθΏΒυγοΒ 6 δὰ Ὀθδη ΟὈΪ αοὰ ἰο 
ἰηῆίοί, ἐ. 6., οὗὁἨ {6 ἱποοβίυαουβ βοδη δ], Νοδη ον, 
οἵ ἐμ Οὔ ον δηά, δ58ῖ8: ““ὙΥ ν͵δθ Ῥδὺ] υπᾶον 
ΔΩΥ ποορϑδὶίν οὗἨ τυἱπαϊσαιίης ᾿ἰπι50} [ογ ἷ8 
δηχίοίΥ τοβρθοιΐηρ (μ9 ἱποθβίιουβ Ρουβοῦ ἢ Τ86 
Ἰηϑίίον ὝΘΔΥΒ 8 ΥΟΥΥ ἀἰδογοπί δεροοί, 17 τὸ 80- 
Ῥοδβο ὑπ 'π ἐμ πιοδῃ 9 ΔΉΛΟΥ 6486 Βα ΘΟΠ10 
Ρ, δη τιμαὶ δοῖλθ ὁη0 δὰ τπδὰθ [ἷβ8 ΔΡῬΘΔΓΔΠΟΘΘ, 
Ὑἴ0 8016 ΠΕ} ἀοβοὰ Ῥδ0}᾽ 8 Αροβίο]οδὶ δυϊμοῦ- 
ἦγ, δηὰ νγὰβ ᾿ἰ ΚΟ] ἱπ {μ}9 ᾺΥ (0 Ῥγοάυθσ6 ἃ ἀϊ- 
Υἱβίοι πὶ (6 ΟυγοΒ. ΕὙΟΣῪ (ΣΡ ΠΠΛῪ ὯΘ παίυ- 
ΤΔΙῪ οχρ]αϊηοα ἱἢ τὸ δϑϑυτο ἰμαῦ δηοῖμον Ερίδβι}6 
μδὰ Ὀθθη ϑθηὺ ὉΥ Τιία8, ἴῃ τ ΒΙΟἢ βυἢ ἃ βίϑδίθ οὗ 
ἰαῖὶγβ δὰ Ὀθθη ὑπὸ ἰορίο οὗ ἀἰδβοιιϑαίοῃ.᾽" Ἐπνγδ]ὰ 
ΘΟΒΟ] 4698 ἔγοπι γογ8. δὅ--1] : σἴδρΡ. Υἱἱ. 2, 12,» 11}. 
1: 1, 18, 28, ὑπαὶ ΔῸΣ ὁ Ὀγϊοῦῖ δὰ υποχροοιοα 
Υἱϑὶϊ οὔ ἐμ:6 Α'Ρο58410 δἱ σον ἴδ, βοῖιο ἀἰβυϊηκου ϊβοὰ 
ἱπαϊνίἀυ δὶ δὰ τηδάθ υ80 οὗ ΘΥ̓́ΘΥΥ ΟἰΤΟυΣΩΞΙΔη 66 
τοὶ δουὰ Ὀ6 ἰυτποὰ ἰο εἰ ἀἰδαοάνδηίδ χα, δπὰ 
ἐπὶ 1816 οαἸυπιπίδίον δὰ ομγροὰ πὲπι 68 6οῖ8}}γ 
τὶς ἀιι] 1 Ἶ Ὑ ἴῃ πἷθ ρυ]ο αἰδδουγβοβ δὰ τ 1 ἢ 
8δῃ αἰϊοιιρὺ ἴο δοαυΐγο ποιογι οι, ΟΡ δηά ρο- 
Οὐ ἶΔΡῪ ΡτΟὴΐ δυο {Π6 ῬΘΟΡ͵]0. [Οοπρ. Ἱπέγοά. 
ἃ 6]. Ἐπο δρίὶτὶϊ οὐ μῖ8 δά γϑββ ἱβ ζοηΐ]ο, ἱΒ οοῃ- 
Βἰϑίθ πο ὙἱῸΠ 8}} ἰη6 ργουΐουβ ργοοθοάΐηρα ἰῃ {Π6 
0880, δΔηὰ {1ὸ ΘΟΠ ΟΣ] ἸΔΙΟΥΥ δι γαΐῃ ἴπ 19 ἢ μ 6 τῦδϑ 
Ὑυϊτρ. ΑΒ ἃ γουοοδίΐου οὗ ἐδ Θχίσγοιαθ Ῥϑῃδ]Υ 
γ͵88 ἠοἱ οχοϊυαἀοα ὮὈΥ νῆδὺ ΒΘ δὰ βαϊὰ ἴῃ 1 Οου. 
γ. ὕ, 18, ρεονὶἀοα ἰμ9 οἴὔδπαον βιουἹὰ ὃ6 Ὀτουρμὶ 
ἴο τοροῃίδποο, 86 Αροδβίο  ἶσδὶ δυϊ μουν ποι] 
ποί Ὀ6 θπἀδηρογοα ὈΥ͂ ἷβ Τοϑίογαίδζοῃη. Τ8ὸ δ 
ΥΟΓ80 18 δοπῃροίθά, ποὶ ψὴ] (πο τπἰγνὰ (ΟἸδδυ- 
808}, Ὀὰ} νἱϊὰ ἴΠ0 ΤΟΥΣ σοσβο, ογο δ6 δὰ 
βεϊὰ ἐμὲ ἰὑ τγᾶϑ ποὺ ἈΪ8 ἀοβίμη ἰο γστίουο ὑπ 6ῃ}..---- 
Βυῖϊ Δ (ἀπιοὴρ γοὺ) βᾶνθ οδαδοᾶ 
σιὶοῦ, ἢθ Βαῖδ ποῖ βπχίθνϑᾶ Σσῃθ (τεσ. δ).-- 
Νοὺ ΟὨἸΥ ἴδ (80 οὔθησο οἱ Βρϑοὶ ἤ ΔΕ πδιηϑὰ, Ὀυὶ 
ἐδ ὑϑγΒ υδβοὰ ἰο ἀϑβοσὶ Ὀ6 ἷὰ δύο οὗ ἰδ πιϊ]ἀοϑὲ 
εἰ κϊδοιίίοη, δηὰ {Π6 εἰ τις 18 ῬΡΕΓΡΟΒΘΙΥ τηδὰθ ἰπάο- 
δηΐίθ, ἱδοιυρὰ τὶ ποῦῦ ὨΘΟΘΒΒΑΡῚΪΥ ἱτρ  γίης ὑπαὶ 
π|9 ῬΘΥΒΟῚ5 ΨΟ.Θ ὕπο. Τθ6ΓΟ 18 0 ΘΟὨἰΓγἃ- 
αἰοίζοι τὶ ἢ τοῦ. 4 θη Π6 δαγ8: 86 δίῃ τοί 
οδυβοὶ ΒΟΙΤΟῪ ἴῃ ΤΏη6, [0ΓΥὉὁὉ ὈΥ ἱμοβθ ὙΟΡὰΒ [0 
ΤΠΘΒΏΒ ἰ0 ΒΆΥ, ὑδαύ ἰξ Βαὰ ποὺ ὈΘΘΠ ΠΊΘΓΘΙΥ 8 Ρ6Γ- 
8088] (ἐμὲ) ατίοὗῦ, Ηο νίδβιιϑα ἰξ ἰο θ0 ζοβδγὰθα 88 
ἃ σδἰδιλὶι ἰο (6 “1016 οοηφνοζαιίοη, (οὐκ-αλλά 
ἱπογοΐογο ἰ8 ποὺ θαυϊνα]θῃί ἰο οὐ μόνον---ἀλλὰ καί). 
Ηφθμοθ πάντας ὑμᾶς δἰδπὰδ ἰῃ σοηίχαδὺ ἩΪΓΝ ἐμέ. 

μαγι 
Ἰ γοῦ, Ὁ 1 τὶ} ποῖ Ὀ6 ὑπήιϑ9ὲ δὰ ΟΠΔΡΟ γοῦ ἃὲὶ τἱ ἢ Βαυΐεξ 

ΤΗᾺΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ. 
μνοθαπωποτικνοκιοπαιεν.κητεναμηεττολξι;. τοι τ υσπετυκωςτεσπαοςεννμεσνλακέμοηαν᾽σκεχώτα στα το παττττττς ποτ στιν το κτοτυτκπονοκιεο φρεε ηρενο πρευνσυνστνσττον, δόσαν αημε πεωμεουσασεαα, ρα κτδιυ αι στα στεσκος ταπε τσ τ ὐσσορήραυτ πος σησω τκο σοι μσ πῶμα ατοσησαστσσ τ υστατ τ Ἐπ τ ατο στο ττπεπευκοφετοναπαπαπαξπρο πονειωνττο τ ακεσκοτα τταστανσανσαι 

Το ἰάθα οὗ λελύπηκεν πάντας ὑμᾶς ἰβ8 δοϊιοποά 5.1} 
ΤΊΟΓΟ ὈΥ͂ 6 δἀαϊιίου οὗ ἀπὸ μέρους : Ῥαᾶγεϊα}]Υ, ἰο 
ΒΟ οχίθηῦ; δὴ δἰ βίοι 0 δῦ Π6 δἰἴνογνεαγὰδ 
ΘΟΧΡΓΘΒΒ6Β ἰῃ ΥΟΓ, ὁ ΌΥ ὑπὸ τῶν πλειόνων, υΐΖ.: ἰμαὶ 
δἰ ποῦ βοιηθ οὗ βοτὰ δὰ ἰδβκοῃ ρμασί ἰπ ἰδ6 
Ρυδὶίο σοπἀοιπηδίΐοη οὗ {Π6 οὐ 8158 1} ἰο00 
11ιε160 Βογϊουϑῆθβϑ, ὑμ6Υ οου]Ἱὰ ποί, 8.10} 81}, Ὁ 
υηδδοοιοα ὈΥ 118 ὈΠΏΔΡΡΥ τϑϑυ]ι8. ΤῈ» οἴδιδε: 
ὑπδὲ 1 ΠΙΑΥ͂ ποῖ οὐδγοίβαυζο, 88 σοίδγθηδθ ΟἿΪΥ ἰ0 
ἐμ9 Ββαυΐϊης οδυβοα στίὶοῦ; δηὰ {Π6 τοϊδίϊυθ αὐτὸν 
(8 πὶ) πιυϑὲ θουπαἀθογβίοοά 8818 Οὐ])οεὶ [ἑ. 6., ὈπΕ ἐπ 
Ῥαϊτῖ (πὶ 1 δ ποῖ Ουθσοδασξθ Βὲτα) γοῦ 
8}}].---Τῆὶθ ἰθ Δ ὅηο ἴαγτι, ὉΣ ΒΘ ὑμ8 Βα Υδ: ἴῃ 80 
δαΥΪη  Ὶ πτου]ὰ ἔπιρο86 ΠΟ ἱπίο] ΓΔ Ὁ]9 Ὀυγχάδῃη ρθη 
μἷτα, 88 1 ΒΘ ὙΟΣΘ ΟὯ0 ἯΒΟ δὰ ᾿π͵αγοὰ γοῦ ΠΠΟΓΘ 
088 ἀπὸ μέρονς, ἴῃ 1} ταθαδγο. Τ7δο ποχὰ ἐπιβα- 
ρεῖν ΒΔ5 ὑπ 8 50η80 οὖς: ἰο Ἰοδά, ἰο ογϑΣθυγάθῃ, 85 ἴῃ 
1 ΤΏΘΒββ. 11. 9; 2 1688. ἐϊϊ. 8; Βεηχκοὶ: πε αὐάατε 
οπ σταυαίο; Ὡοΐ ΟΧΔΟΙΪΥ ἴῃ ὑΠ6 ΒΘη80 οὖ: [0 ΒΑῪ 
ἴοο τηυοὮ, ΟΥ (0 ΟΧΡΤΘΒ8 αἰ τη δ0 1  ΒΘΥΒΗΪγ. Νοῖ ΟἿΪΥ 
Ὀασδυ86 1ὲ γ᾽ οἸ ΘΕ βορδγδίοα ἐμΠ9 νογὰβ ψοι αἱ, 
Ὀὰΐ οὐ δοσουμῖ οἴ ἐμο ἰοπ9 οὗ ἸΓΟΙΥ͂ ΟΥ̓ ἜΥ̓Θ οὗ ἰκϑθὰ 
ΤΟΡΓΤΟΔΟΣ ἱπιριοὰ ἰπ 1, τὸ τοραγὰ 88 δ᾽ ἐοχοί θεν 
ἀπηϑυ 1 1801]6 {86 ἰπίογργοίδιϊον ον Γᾶ Κ65 86 
ΑΡοβί]ο Β8γ: Ὀυὶ ραγιΐα!γ, ὑπδὶ 1 ΤΥ πού ἰΠτῸΝ 
ὑπ Ὀαγάθῃ οα ΑἱΪ [ἡ. δ., ΤΥ ποὶ δοῦι8θ ΟΥ ψτίθτθ 
γοι]. ΕἾΠΑ] γ, λ6 ἰαἰοτρνοίδιϊοη 10 ΤΩ ΔΚ 8 
(80 ΑΡροβιὶὶθ ϑᾶὰγΥ: 86 δίῃ: πο ρσυϊουθα πιὸ (Ῥγο- 
ῬΟΓῚΥ ΒρΡΟδΚίη, ΟΥ δ᾽ 006), ΟΠΪΥ ἰῃᾷ ρασγὶ (ον 86 
δ'ὰ8 ατγίονθα γοὺ 8180), ἐπα τη Ὺ ποῖ ᾿δγ προῦ 
γου 81} ὑπ Ὀυγάθδῃ ΟΥ̓ ΤΘΡΓΙΟΌΒΟΝ, 88 ἱΓ γοὺυ πότὸ 
8}1 Θα08}}ν ἐπα  δογοη ἰο (89 οὔθηοο; 88 διραϊηϑί 
6 {86 ἔδοι (δύ {μπ6 ἐμέ τ ΒΙΟΝ 15 ἔθ 6 γῸ 80 ΘΙ ΡΒδ(16 
888 "ο 818 Ὁ]0 σοῃίγαδί, δηὰ ᾿ὶ νψουϊὰ ἤαγο Ὀ668 
ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἰ0 ΔΔΥ: εἰ μὴ ἀπὸ μέρους. 18 ἰΔϑὶ 
οὈ͵ἱοοίίοι ποιυ]ὰ 4180 116 δραϊ πϑδὶ πιδικίπς {ἢ νόοσὰθ 
Ἰηθϑῃ: Ὀυὺῦ ὈΥ͂ ΨΑΥ͂ οὗ “ΘΏΘΓΑΙ ματι οἱραίΐοι, μέ 
πιεηιδγίτῃ δοοίοδίδο, εἰ56, ΝοδηοΓ σομρ] οι 68 {Π6 ὁ0Ὁ- 
)66ἱ οὗ (ῖ8 δ] δοηΐθποϑ ἰμ8: ““ἰπαὶ 1 ΤΣΩΑΥ ποῖ 
8 Κ ὑπὸ τηδίΐον ἰοο ἱπιρογίδηϊ.᾽" ἘΞ Τη δοοοσά- 
8Π060 ΠῚ (Π6 ταὶ οχρτοδβίου ἰὰ σον. ὅ, ἐμο 
ἈΑΡοβίϊο οχρ δὶ πῃ ἷβ νίονγθ δὲ }}} ζυγοῦ ἴῃ Ὑογ. 
θ γοχαγάϊηρ ὑπ6 Ῥγοοθδάϊῃρβ δραϊηδὶ ὑμ6 οδὔεπά- 
ἴηζ ῬΡογβοη.- -υδοίθηϊ πηῖο δι οδ ἃ ΟἿΘ 
[οπ 1110 88 βιὰ ἃ βρὶ εἰν 85 ἐμὶ8 οὔθ ον ΠΟῪ 
8008] ἐδ [15 νΟΥΥ Ρθαπἰδδιηθηῖ νυ ΐο μ88 
Ὀθ668 ἰπῆϊοῖο ὈΥ 889 ΠΔΘΔΏΥ (γον. θ).---Το ἱκα- 
νόν Βίδ πα εὐ [89 68 οὗἨἉ ΪΏ 9 Βομίθη 6 ἴοΥ' (89 58ῖκα 
οὗ ΘΡ ἢ 4818, δπὰ 1β ἀοδί ζηρὰ ἰὸ δ. ἐμαὶ οί Εἷη 

[5 Τὸ ππάογοίδηὰ 6 δηΐμοτ οὐ ἰοὐδτηθ τὸ δορὰ ἴο βανφ 
(πὸ ϑουθῦδὶ Αγ ἐῃ το ἐμ 6 μαδδαχο 8 ὈΘΘΌ Ρεπο 
δηὰ τοπάογοα αἰδέϊ Ε}γ Ὀοίοτο 186. ΑΙ] ἐμαὶ δτὸ ἱπιρυτίδοϊ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 τοἀυοσοὰ ἴο ἐῆτοδ: 1. Τδὶ οὗ Οπγγδοσίοξη, δυὰ δάνο- 
οαἰθὰ σϑΏΘΓΆΙ, ΘορΘΟΐΒ}γ ὉΥ ἐθ οϊία, Μόγος, Οπίασιοε, 
ΒΙοοπιδοϊά, Ναδηάον, ΑἸίοσι, ΒίδΏϊο δοὰ Ἡοάχζο, νέΣ.: Εὲ δέ 
τις λελύπ. οὐκ ἐμὲ λελύπ.͵ ἀλλὰ ἀπὸ (ἶνα μὴ ἐπιβαρὼω) 
πάντας ὑμᾶς, ἰ. ὁ9)., 1 ΔῺΥ δήθ οδυδοὰ μτίοί, δὸ αϊὰ 
ἔτ ται Ὡοῖ πιο, Ὀιῖ ογὸ οὐ 1685 (ἐβαὲ 1 "9 ποῖ ἴοο ΒϑεΥΥ οἱ 
ἐπι) δὶ οὔ γοῦ. Ἐπιθοργδοῖ δϑαγε: ἴ.6 ΑΡροδϑίϊο δἰε ΠΥ 

Ὀτγίηχθ ᾿Πθτὰ 41} ἴπ 89 ραγίδικογα οἵ ἔΐο ἰα]ΌΓΥ, ἔλδι 6. ΤΔΑΥῪ 
μᾶνο [πϑιὴ οτα ἴῃ [πο δδοϊ μοι." 283. Τῖεὶ οἵ ἘΠμ60- 
ἀοτοῖ, τὴ9 νη]μκαῖο, [κὐὲ μον 6 ἰσαπεϊδείου, δᾶ ἔδο Α. Υ., δᾶ 
δἀνοοσαίοι Ὀγ Βοηκοὶ δοὰ Ῥογάδοσιι, ντἱ2.: ἀλλ᾽ ἀσὺ μέ 
τῶ μὴ ἐπιβαρὼ πάντας ὑμᾶς), ἵ, 4.,)Δ Ηο μαῖὰ Ὡσὶ κτίοτοί πιο, 
ἑ. 6., ἢοῖ 5Ὸ ΤΠ. 60}1 ΠῚ6 ῬΘΥΒΟΏΔΙ1Υ), ὈπῈ ἢ μαζὶ, (ἕ. 6., ΟὨἿῪ ὃ 

δ ναοὶ οἵ ἴπ9 ὙΒοῖο Οπγον, δα ἤθηο09 οὐ δεοουοὶ οὗ ἐδὸ 
ΒΏΔΣΘ Γ ὮδΥΘ ἰη γοῦν ατίοί), ἔπ8ὲ 1 ΤΩΔῪ ποῖ ἰδ δε Ἰοαὰ οὗ 
καΐ!ς οὐ 811} οἵ γου. 8. Τπιδὶ οὔ Μοεβείσω, ΟἹοδιαύδει, ΒΙ} το ἢ 
δηὰ Οοηγῦθετζο, σἷς.: ἀλλ᾽ ἀπὸ μέρους (ἵνα μὴ ἐπιβαρω πάντας) 
υμᾶς, ἑ. 6. 6 Βα 1} ποῖ ατίονϑὰ πο, Ὀπὲ [ἢ ρασὶ {06 Ε ΞΔ 
Ὡοΐῖ δοοῦϑο 8}}} γοῦ. ΒΠΠγοίῃ : “ ὙΓΘΙΣ ΟΣ ὁ οδιαοῦ 
ατίοῖ ἴο πὸ ἰβ ποῖ α τηϑῖίος ἴου ὑγοδοῦς οοπαδίἀοταίίου : ἐξ ἴθ 
ποὲ 1 παλ πνοθὲ δυδονς ἕο ᾿έπι, Ὀπὲ γου, δὲ Ἰϑαεί 8 οὗ 

Ὀοθη ἱμαϊ δογονε οοποοσχηίης μἰθ ΟἸθοθ.᾽" 
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Τί. ΔΘ ποοᾶθα ὈΥ ὙΔΥ οὗ ρυηϊδηταθηὶ, [ἱ 
ἷθ ϑοὰ δβυδδιδπιγοὶγ |ὸ ἀρκετόν ἴῃ ΜαΙ}. νἱ. 84, 
διὰ 688 ὑπαὶ ὙΔΜΙῸΝ ἰ8 δβοιϊβίδοιοσυ. ΤῈ0 
δ μοὶίο ᾿π οτργοίδιυϊοη τ Κ08 ἰὺ ΤΟΥ ἴἰο {Π6 δυῖ- 
δοίομον Ἰομᾳ σοπίληθδησο οὗ 86 Θὀχοοιμυπίοῦ- 
ἰἶοσ, Βοί (86 σοπίοχὶ (ΥΟ Σ. ὃ, ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ 
ἐπιβαρῶ πὰ νον. ἴ 8.), δηὰ (μο ἱκανόν Ἰοδἃ 08 10 
δΌΡΡΟΘΟ ἐμαὶ ὑῃ]ϊκο ἰδὸ βδ ΟΝ ἱπ 1 Ὅον. 
Υ. ὅ, τῷ τοιούτῳ ἷἰ8 ἀοδὶφηοὰ ἰο ἱπιϊηδίθ ἐἰμδὲ {86 
οὔοπαον δὰ Ὀορυη ἰὁ0 ΘΧ ἱν ΒοΙ16 δ᾽ 508 οὗἁ ροπὶ- 
ἴἰοποοθ. ᾿Εχιγιμία εἰχηΐϊδεβ, ποὶ ἐμπτοδιθηΐηρ, Ὀυὶ 
Ῥυπ᾽ϑῃταθηΐ, δηὰ ἰη (8 Ρ]866 δὲ Ἰθαβί 1ΐ ἰτρ} 168 
μδι (μἰ8 οοηῃϑβίϑίοα ἷἱπ ὙΟΣῪ ἀοοϊἀοὰ ΘΘΩΒΌΓΘΒ 
(β΄ οἾαβ. ἱϊ. 10, ᾶθγο ἰδ ππϑϑὴϑ Ρυμἰβηπθηΐ ζΘΏ6- 
ΤΆ]}}7)}.. Αὐτῇ Δ8 χϑίογθῃοθ ἰὸ βοιμοι ἷῃρ νϑὶ] 
κβονσῃ ἰο {86 ΟοΥΙπΒίαηϑ. ΤῊ πλείονες ὈῪῚ ὙΒΟΤα 
180 Ρυπίβδιηοηί δὰ Ὀθθη ἰηδίοἰδα οου]ὰ ποὶ αν 
Ὀόοα ἐμὸ Θ] ἀοΥβ ΐρ, Ὀαΐ (μ6 τι) οσῖγ οὔ 6 ΟΣ Ο ἢ 
δὶ Οογίηϊ. χορδαὶ [86 δοιΐοῃ μβαὰ Ὀθθῃ ἐδ 
ΤΩΟΡΘ Β6Υ6 ΓΘ, ΡΟΒ51 }Υ διηοιυπηίῖης ἰο 8 νὶπάγαν ] 
οὗ {6110 8 ῖρ τὶ ἰδ 9 οὔοηάον, ᾿ῃ σοπδίἀογαίϊοη 
οὗ ἰδ ἴδοί τμ αὐ δὴ δη ρα} ηθ τα ΠΟΥΓῪ τοϊαδοὰ 
Ὧο ἰδ κθ ρϑεΐ πῃ ἷ8 ρυπίδεταοπε, 786 πλείονων 
βιιονν 8 ἰλδὶ (π9 δχοοιηπιιπὶ οδίλοη οου]ὰ ποῖ μαγο 
θδοα σομῃρ]οίβ (1 ον. νυ. 8 8,,), δῃὰ δβο ἐμαὶ ἐκανόν 
οουἹὰ ποῖ Βδνθ σοίεσγοα τ θυ Υ ἰο {δ 6 ἐΐπηθ ἴῃ 
ψ δ ἢ (δι μαὰ οοπίϊηυοα. Βαὶ ἰξ πουϊὰ Ὀ6 υἱ- 
(ΘΓ Υ ἱποοηείϑίθηὶ σι} (86 Βοποϑὶγ οὗ δ} 8 
ΘΠΔΙΘΟΙ͂ΘΙ ἴ0 δΌρΡΡοΒο τ τὰ ΒΕ οκοσί δηὰ Βδυν (μαὶ 
6 νγῶ8 ΒΟΙΘ δυγϑδίϊηρ ἰμ6 ῥγοοδοάϊη δ, δον {86} 
δὰ θθθἢ δοπιπιθποδα, ἔγομι 1670 ΡΟΠΟΥ, ἰοὸ ἀνοϊὰ 
8 Τυρίυγο π|ιῖλ πἰβ Ορρομοπίθ: δηὰ ἐμαί [6 
ἯΔΒ ΠΟ ἱἰμπογοΐίοσο δδοίϊηςς ἴὸ Ὀὸ δαιϑδοα τὶϊἢ 
πΠ6 ΠπιΘΘΒΌΓΟΒ ἩΠΙΘῊ [86 π᾿ ΟΥ Υ μδαὰ δἀορίὶοα. 
ΤῊΘ ΟἿ]Ὺ πιοίδνθ μ6 δοὰ 700 [80 τηϊ]άθΣ ργχοσοϑθὰ- 
π τΒῖδ 8 ΒΘ πο δ νΐβοβ, νγ88 β' ΤΏΡ] παι τ κί ἢ 
Ἀ6 Βἴπαβοὶ δἴεγναγὰβ ανὐονϑα, οἱΖ., ὑμδὲ ἐδ 
Ἰβογουρὶ στορϑηΐδποθ οὐ (6 οὔἴωηὰορ δὰ στϑῶ- 
ἀοχϑα ΒΟΎΘΥΘΥ ΤΘΘΒΙΓΟΣ ὉΠΏΘΟΘΒΒΗΥΥ. [ὑ πουϊὰ 
δυὸ Ὀθθη δἰιομοίμοῦ ὑπδροβίοϊο, ποὺ ἰο ΒΥ υπ- 
Θμγὶπδίίδη, ἰο ἀγίνο βυοῖ 8 ὁὴ6 ἰο ἀθβρδαὶῃ. ΤᾺΘ 
Ὑ010 οὈ͵θοί οὗἁ ἀἰδοὶ }1πο---ἰ αὶ νοι δὰ Ὀθοα 
αἰτη δα δ ἴπ (9 Ῥυπίϑηπιοηί ᾿ηδίοιοα ὈΥ͂ {ἰδ6 τι8- 
)οτῖιγ---δκδὰ θδθὰ αἰδὶ πο, (δορ. οὐ 1 Ἃοτν. νυ. 
διὰ Οδβίδπάον δ ἃ ΜΘΥΘΡ οἢ ΟἿΣ ρ888846). Αδ ἐδὸ 
Τ6ΒᾺ}Ὼ οὗ ἰιο86 Ῥγοσοθάϊ 58, ου [86 ὁῃ0 πδηά, {88 
δυο τη ΟΣ Υ δὰ βῆονη ὑμεὶν οογαΐα] αἶδαρ- 
Ῥσονδὶ οὗ πο οβεποο, ἰῃ6 ΠΟΏΟΡ οὗἩἉ ἐμ9 ΟΒΌΣΟΝ 
Βαὰ Ὀθοὰ Υἱπαϊοαίοι, δῃὰ {ποὶν ποῃ-ρανγιοϊ ρδίΐοη 
ἦπ ἴη9 Βἷῃ:Ἡ 8ηὰ 80 ἐμοὶ ὈυΓΙῪ δὰ Ὀθ0η τπδά6 
ουϊάδηί; δπά οὐ 9 οἰἶοσ, 8 ρϑῃϊίθηί βρὶσὶἘ Βαδὰ 
Ὅθετι 68]1εα Τοτ ἰη πὸ ὈοΒοπι οὗἉ ἰΠ0 δίπηον Εἷπι- 
80] ,Γ, (σορ. τὰν. 7), Ἴ659 ἐμπίπρ5 οοπϑίἑίυΐο ἃ 
Βιυβοϊθηύ ΓΘΒΒΟῊ [ὉΣ 8Ὼ δηϊ 19 ΟΠ ΒΏρΘ οὗ ρχοσϑϑα- 
ἔς, τἱς., ἴῸΓ ἷ8. Του ζίνθηββε.-- -ὅ8 0 τμαῖ οἢ [86 
οοιῖσεατυ γοοιρδὶτσαῖποσ ἴο ὯΘ Ἰεΐπ ἃ ἴο Ὠΐτ 
διιᾶ ἴο οοτέοτὶ τ (νον. 7).---Ὡο ὥστε ΒΟΓΟ 
ἐστορ ] 65 ἐπΠδὲ παῖ 9 νγ88 δοουςξ ἰο δύ, ψγ88 ἐῃθ 
6580 18) δη ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ΓΟ] οΥ̓͂ ὑπὸ ἱκανόν, δπὰ 
ἀὶ ἑποϊπιάθδ ἰμ9 1ά6α οὗ δη ΟὈἸἸσοίϊξου οα ἐμοῖς Ῥδτί. 
Β.1}} [ΠΟΘ 18 πΠῸ Ὡθοοδϑ γ οὗ δαρρὶ γίηᾷ ἃ ὁεῖν, 885 
ὑγ μὴ ὸ Αροβϑίϊο νου] ΒΥ : ἰἰ 18 δυϊδολοηΐ 0 δμον 
Ὁ {Π6 ΘΟΒΙΊΤΔΤΥ ΟΡ ἴδγοῦ (10 αἰτα) ; ΟΥ : 50 ἐμαὶ 
γο Βμονν, ὁπ. {80 σΟΒΙΓΆΤΥ, κἰπάποθθ. [Υἢ1- 
ΘΕ 6 Οὗ. Ν. Τ΄, ᾧ 46, 24 ποί6]. Τοὐναντίον Υοῖογβ 
ἴο ἐπετιμία, θὰ χαρίσασϑαε ἀ0688 ποὶ ἐξ} Ἔχ δοῦ 
ο σίνο ΠΡ οὐ ἴἰο τοτηϊὶ ὑ89 Ῥυπὶδηπιδαί, (Ὁ ἰΐ 
ῬΘΘΠ δ ῬΓΟΡΟΙΪΥ (0 ΒΙΟΥ͂ ΤἌΥΟΥ ΟΥ̓ Κἰπάηθδα. [Ι͂ἢ 
15ῪῺὁ Ῥτοδϑδὶ οὔδϑ, ΒΟΟΣ, ὑπὶβ τηυϑί, ὈῪ 1.8 ΟὟ 
ποΐῖτιεοό, μανοὸ ἰηγοϊγοα ἃ ἔουαίνυθηϑδβ οὐ {86 δ᾿ ΌΓΥ 
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ἄοπο ἰο ἰιὸ δοῃβγοζϑίϊο, 85 ὑμ9 ψοτὰ ἰ8 οὔ δη 
υδοὰ ΌΥ δαὶ] βοιηθίϊηθβ ψῖτἢ (ἀδικίαν, οἶδ Ρ. χὶϊ. 
18; παραπτώματα Οο]. 13. 18), δηα βοπιοίἑ ποθ 
τίου (ἔρῃι. ἵν. 82 δηὰ 0]. 111. 18) ἐμ)8 χβϑῆ- 
ἐΐοῃ οἵ ἐϊιθ οὈ)οοί, Παρακαλέσαι ἀσποῖοβ Βεχο ἐδ 8 
ΓΡΙΘΏαΪν Σύ ΓΟΟΌΓΒΘ δὴ σοηϑο] δίϊοι τ δῖ ἢ που ]Ἱὰ 
ΘΟΥΓοβροηὰ νἱτ γαρίσασϑαι. ἸΤἷΒ ἱκ 8ι}}} ΤΌΣΟ ΒΟΥ 

Ι δυΐογορα ὈΓ [89 Αροδβί]θ ψῇθῃ Βο Ῥοΐῃίβ ουἱ ἩδΠδὺ 
ψΟΙ]ὰ Ὀὸ (6 ΘΟὨΒΘαΊΘΩΟ06 ἰἢ {π18 Κἰ πὰ ἰτοδίτηδης 
ΓΘ πορίοοίοά; θα, ΘΙΒΘΡΒ, ΒΌΟΒ ἃ ΟἿΘ 
διουᾶἃ 6 πυδ]]οννυθᾶ ὮΡ τὶ δὴ ΘΧχοθαδ 
οὗ δοσζοῦν. --- 1 περισσοτέρα λύπη ΘΧΡΓΟΒΒΟΒ 
πὸ γσγοδιὶν ἰπογοθαϑοὰ ΒΟΡσΟΥ πὶ ϊ6} σου ὰ ὈΘ 
16 οἿθοὶ οὗ δ Θοβίξη 800 ΟΣ 80 δρατδυδίΐου οὗ 
ὑἶϊθ Ῥαηἰϑπιθηΐ. Οὐ δουγσβο ἰἰ 18 θγ ργεδυχηθα 
δαὶ ἃ πἰρῃ ἀορτοθ οὗἨ ρμιυῃὶδυτηθπί δα ΔΙΤΟΔΟΥ 
Ὀδδ ἰηδβιοίοα, ὉΣ ΟΥΒΟΥ 186 811 ᾿πόσοαβο οὗ 1 
ψου]ϊὰ ποὶ ἀγῖνο ὑπ6 δυδογοσς ἰοὸ ἀθβραὶσ. [ἱ 18 ἰὸ 
(818, 110 σουυποίδιίοη οὗ δὶϊ μόορο οὗ βαϊνδί οι 
δηὰ οὗἉ 84]} οὔονίβ ἰο ἰδίῃ οἰ σῇ) 1179, δηα 8δὸ ἐδ 
υἱοῦ σιυΐῃ οὗ ἰδ 6 δὴ δἰπιδοὶζ, (δαὶ ἰδ 6 ΒΎ ΔΙΙΟΝ - 
ἴη 5 Ὁ»Ρ δᾶ8 Σϑΐοσομοθ, δὰ ποῖ ἀἰγθοίυ ἰ0 δὶδ 
δροβίδου ἔγουι ὑδ86 ἔδλεϊ (Ὀθίηρς ἀονουγεοὰ ὮὈΥ (89 
Ῥγχίπϑο οὗ ἐῖ8 ψΟΣ]α), ποῦ ἰο ἀφαίμβ Ὁγ 1.18 ονὐγῃ 
μβδπάβ, δὰ δἰ} 1988 ἰο ἷθ βἰ οἰ ο8δ8 οὐ ἀοδίἢ. 
Τμ6 ΒΟΥΓΟῪ 18 οοιρδγοὰ ἰ0 ἃ ψ]]ὰ Ὀςδδὶ (θομιΡ. 
1 Ῥοὶ. νυ. 8). Βγ ἐδοὸ πογὰδ: βυομβ. ἃ ὁῃ6, (ὁ 
τοιοῦτος), Ἀ6 ἀοδίχηδίθθ {ΠΦ τ8π 85 δὴ οὐ͵]ϑοοὶ οὗ 
δΥιαραίῆγ. ΑΒ πὸ ΤτΟ80}} οἵ (6 ἱκανὸν---ὦστε 
χαρίσασϑαι ὑμᾶς, αὐτιὰ ἰμ9 ΔρΡΡτοΒομδίου 86 δὰ 
Εἰνθῃ 88 8 Γθϑ800 [Ὁ ἱἰΐ, [πὸ Αροβϑί]θ πον ὑτγζοδ 
ἢἰβ. οχδιοχίδιίϊοι.-- -ὐ βοσϑίοσθ 1 οχβοιῖ γου 
ἴο ΣΏΔΙτΘ βοοὰ [διδειίδηί(  αἰθ ὈΥ δοίϊοῃ} ΥΟΌΣ 
Ἰονὸ τονσασὰ Βἷσῃ (νον. 8).--- Κυροῦν (88 1π ΘΑ]. 
111. 16) δἰ ζαϊβοβ ἰο οβίδ Ὁ 8} ἷπ 8. να] ὰ ΏΒΠΠΟΡ 
δηὰ ὉΥ͂ ἃ ζοσιδὶ ἀϑοϊδβίου, 80 ὑμδὺ (8.6 τηϑῃ ταἰβὶι 
Ὅὸ Βοϊ θυ Υ̓͂ τοδίογοὰ ἰο (89 δοισπ βίοι οὗ (16 
Ομυγοβ. Το ΒΌρροβο ἰμδί {89 Αροβί]θ τνᾶϑ πόσο 
ΤΩΘΥΟΙΥ μοΐϊηρ ἰΒΣοῦ ἢ ὑ80 ἔοστω οὗ δρρυονίπς οἵ 
ἃ ἀοφοϊδίοι ἡ σὰ ἐπα ΟἸΌΤΟΝ Δα ΔΊΓΟΛΑΥ τηπιϊθ, 
δὰ πδῖοῖν. πνου]ὰ αν Ὀθϑὴ υδ᾽ιὰ Ὑὶι βοῦν 119 
διυϊμουὶν (Βιϊοκαγί) ; 8 ποὶ ὨΘΟΟΒΒΟΣῚῪ ἐπ Ρ} 1. 
'π (89 Ἰαῆρυᾶχο, πὰ ννόου]ὰ ἐπ ρΡ}Ὺ ἃ νου! α]γ Ρο]1- 
ΟΥ̓͂, οὗ ψ 6} γὸ ὮΔΥ͂Θ 20 Τοδδβοῦ ἴ0 ἰἰληῖς πἷπὶ 68- 
ῬΑΌΪο. [πον 9 ἢΘ ῬΤΟΌΔΌΙΥ ταϑοὶβ ἃ ῬΟβΒΙὉΪΘ 
οὕ δοίῃ)] οὐδ᾽ ϑοίϊοῃ δραΐϊποὶ (6 αἰ γθοί 08 6011- 
ἰδἰποά ἰὴ 8 ἴοσιθοΣ Ερίδβιϊθ, 0 16 {π 6 Γ6 1 ΟΤΤΩΒ 
818 σϑδάογβ ὙΠπδὶ δὰ ὈΘΘῺ 118 οΟὈ͵θοὶ πὶ ὙΓΤἱ τς 
80 ΒΟΥΘΡΟΪΥ.--ΕοΥ ἴο πὶ Θλαᾶ 1 8616οὸ ντοῖθ, 
ταῦ 1 τϊρ δ Ἰκονν [89 ὑχοοί οὗ γου.---Ηὁ 
ΤΩΘΔΏΒ ἰο ΒΑΥ δαὶ 818 ὑγοδαιὺ σϑαμποϑδῦ ΟΥ ΔαΙηο- 
πἰθΐοι (νοῦ. 8) 88 ποῖ ΟὨΪΥ σϑαβομΆΌΪθ, Ὀυΐ 6ἢ- 
Εἰγοὶν δοπβἰδίϑης τὴ ἢ τδὶ ἢο μαὰ Ὀοΐοτο τεῦ τ 
ἰθ. ἴῃ δἶβ θαυ] ον ΕΡρίδι19 ἷβ ρῬγροΘΘ πδὰ Ὀθθι. 
ἰο αϑοογίδίῃ ἐμοῖσ ὀοκεμῇ, ἑἱ. ε., σῃοῖδμοι γὺ ἃτα: 
οὐὈοᾶϊομῖ  ἑ 411 ᾿μὲΜα.---ἰἰ πδϑ. ποῖ, [ΒΟΥ ΟΙΌΓΘ, 
ἃ τηϑὶπ ρμοϊπὶ τῖτ πἷπὶ ἰἢ τ μαὶ Βο {μ6ῃ ἰιΔἀ βαϊὰ, 
ἴἰο ΘΔΥΤΥ ἴδ ἀροβϑίοἹοδὶ δυο ἰσ 18. αἰτπιοβὲ. 
Ἰπιϊ8. ΟΥΤΏΊΟΥΘ ΒΙΏΡΙΥ: ἱπαβύυο δα ἴδ 8 ρυη-- 
ἰθϑῃμλθηί λεῖοι (86 ρϑ) ΟΣ δὰ ἱπηροθοὰ '“ψῶϑ: 
ὩΟΐ ὙΘΓΕΥ͂ ΒΟΥ͂ΘΥΘ, 1 ῬΓΟΡΟΘΟ ἱμαὲ γ8 βΒΒοι]ά ὩΟΥΡ 
Ὀγΐης ΤΟΥ Ἰονο ἰὸ 68 ὕὉροὴ Βἷπι, [05 ἰδ τ ΐΟ]Θ. 
ΟὈ᾽ϑοὶ οὗὨ ΠΟῪ ΤὌΣΠΙΟΣ Ερὶδι}9, νον 88 ἰὸ ὃβὰ 
ουῦ ποῖ ΠΣ γοὺ του]ὰ ὃ6 ἰστυθ δῃὰ ονοαϊθαί, μὰ 8 
Ὀθθη δἰἰαϊπεὰ Ὀγ πὸ ῥυπὶδῃπιοπὶ Ὑ 108 (86 τὴ8- 
ὁοῦῖιν πανο ἡπδιοίοά. [π΄ ὑμὸ89 τοσ β 1ἰ ἰ8 ποὺ 
τοοϑηὶ μαὶ {π9 ἀΐτοοῦ ορήοοί οΥ̓͂ ἰδ νυν δὰ 
ὈΘΘῺ δὲ ΠΙΡῚΥ ἴο Ρυὺ δ) πιδίύον ἰο {89 ἐδδὲ οί μ6 Ὁ 
πον ψουϊὰ ΟΌΘΥ ἷπη, ΔΩῪ τροτθ ἐμ δὴ θη Θοᾶ 
Βοηὰϑ ΔΙ οἰ ἰ 0.5 ΟὨ Τ.6 1 ἐδ δὲ (86 Θῃ το οἰγδουύ ἰ5 
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(ο Ῥγονθ βοὴ δηὰ (ὁ ἈΠΟ 81} ὑπαὶ ἰβ ἵπ {πον 
μιϑαγίβ, Ὀυΐϊ δἰ ΡΥ ἰμαὶ κἷ8 στοαὶ δηὰ ὅπ] δἷπι 
88 ἰδ8 Υἱγί Δ} δοσοιμρ  ἰδιιοὰ (ΒΒ ]]γοι})]. 
ἘΠο καί Ὀδίομ 8 ποί ἰο εἰς τοῦτο (88 ἰξ ΒΘ Βδὰ 
ττἰ θη καὶ γάρ) ; ἰΐ8 οὈ͵θοὶ 15 ποί (ο ἱπαϊοαὶο ἐμαὶ 
μιὲϑ δὲπι ἰἢ ἢ18 ἔΌΥΤΔΟΣ Ερ βι19 γγὰβ 1Π 6 Βα τ} 
{πδὺ οὗ ἷὶΒ Ῥγοβθηὺ γοαμυοϑί, Ὀὰΐ ἴο βυριοδὶ ἃ σοοῃ- 
ἐγδϑίὶ Ὀοίνθοῃ δὶ τυ ηρς (ἔγραψα), δὰ ναὶ ΒΘ 
δὰ ἀγγδηρκοάὰ (ογΆ}} 07) ὈΥ ἀορυΐϊ65. Τηὸ οἴἶεοί 
οὗ ἰδ6 καὶ ἰ5 {ππ8 ἴο αἷνγα Χο 6 Π66 ἰ0 ἔγραψα. 
Τμὸ ψ 016 σοπίοχὺ α|80 βῆονβ ἰδὲ ἔγραψα τηυϑὶ 
μανᾳ τϑίθγθμοο ἰ0 (Π6 ἔΌΣΙΔΘΡ δηὰ ηἠοί (0 {μ6 ρῥτο- 
δοηΐ Ερὶβι]9οθ. ΗἱδΒ οὈ͵οοὶ τγδβ ἰοὸ ΒΔ Ὁ ἰδὲ 6 γ͵Ὲ8 
Δηχίουβ 0 ῬΓΟΥ͂Θ ὙΏΘΙΠΟΓ {800 που]ά ΘἸ ΟΣ ΠΥ 
ΘΟΙΔΡΙΥ τὶ 18 ἀϊγθοίίομδ ἴῃ 6]} ἐμ ἰηχ8, {86 Ῥτο- 
δοῃὺ παϊϊὰ, 858 γ76}} 88 {10 ΤΌΠΟΥ ΒΘΥΘΓΟΡ γοαυΐγθ- 
πιϑῃίβ. Εἰς πάντα: ἴῃ το]αίίου ἰο 8}} ἰμΐηρ8, ουϑῃ 
(086 ΥΪΖΟΡΟῸΒ το ϑυγο8 ἡ ΒΙΘἢ ταχὺ Ὀ6 ΒΟΠγ6- 
δὶ αἀἰῆου! οὗἩ ἀχϑουϊϊοη. δΔοκιμή ᾿ογθ 845 ἴῃ 
Βοπι. γΥ. 4, δηὰ Ρ}1}. 11. 22, ταϑϑὴϑ ὑμ6 ζοοάῃ 658, 
ΟΥ ΔΡΡΓοΥϑα αὐδ]ϊν ; ὦ. 6. τ ῖΒοῦ (ΒΘΥ νγου]ϊὰ 
ἴαγη ουἱ ἴο Ὀ6 υρτίρις ΟἸ τ δ ϊδηδβ, δἷ8 σοιυΐῃο 
ΟΠ αγθα ἰη Ομτὶβὲ, δηὰ οὈοάϊθοϊ ἰο ἐμ ὶγ Τα ΠῸΡ 
ἦπ 4}} {πίηρ8 (δοπιρ. 1 Οογ. χὶ. 2; δηὰ 60]. 11]. 
20). [Ττοηοῖ, βγπη., 24 δ6γ. ἢ 24. ΕἸ] σοι ὁπ 
ΡΒΙ, ἱ. 10; ἐι, 221.---Ηνίηρς πιδὰο {18 τοίθσθῃσθ 
ἰο λιῖβ οαγὶϊοῦ ΕΡρ διϊο, {16 οὈ͵οοὶ οὗἨ νι δῖοι με 
ὩΟΥ Ὀδ6οη δἰἰδὶποὰ ἴῃ ἐμ6 δοῦυχϑο οὗἩ ἰδθ σγϑοϑῃὶ 
αἰδοῖ ΣΏΔΡΥ Ῥγοσοθάϊηρα, {86 ΑΡοβίϊθ Ῥγοοθϑάβ 
(δέ οὗ ῬτορΓθ88) ἰ0 8 {ΛΊΠ ΟΥ τοσοπιπιοηδίϊου οὗ 
(89 οουγβ 1 ρ] 164 ἴῃ κυρῶσαι ἀγάπην, ὉΥ͂ δβδυνὶης 
ἔπότα ἐμαὶ ἢ νγὰβ Ἡ1|Πἰὴρ ἐο θ6 υπϊέθα τὶ ἐμ πὰ 
ἴῃ ὑποὶν Ῥα]1ο δοί οὗἉ  Τοταίνθηθβϑθ (γον. 10)ὴ. Τ 8 
ἰάθα ἴθ ΘΧΡΓ65868 δὺ ἢγβί (8 ὈΣ6Η͂γ.--- ον ἴο 
ὍΒΟΙΣ γὃὺ ἰοτβρίνο δηυτδίης, 1 ζουσίυς ἐΐ 
Ε.150ο.--κ᾿͵ἀγώ (86, χαρίζομαι).Ύ Ηθδ εαἴιουναγαβ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, ΒΊΓΘΏσΙΒΘη8 {86 ἐδουσαῦ ἰπ [86 68188] 
δοηίοηοο--ἴογυ 101 Βανο ἑοσρίνϑῃ δγιβίηρ, 
Βδεαῖθνοσ 1 ἔίοσβανθ ἔοσ γοῦσ δαϊτθα 1 
ἔοικὶνο ἐξ ἰῃ ἴΠ9 ρσϑαθιοο οὗ ΟἸἰσίδι, 1οϑῖ, 
Θῖο.---Ασοογχάϊηρ ἰο (ΒΘ οοταοι ἱπίογργαίδιΐοη, ῃ8 
δομπᾶγπιϑ (10 Κἀγώ ( χαρίζομαι) ὈΥ͂ βαγίπς ἐπὶ τυ ἢ δύ- 
οΥοῦ Βα 0.8 ἰογρίγθῃ, Ἰ6 δὰ ζογρίνϑῃ ἰΐ δηεἱσοὶν 
οα ὑμοῖν δοοουηί. Κεχάρισμαι ἷδ, ὁπ. ΒΩΥ͂ ἰπίογυ τ 6- 
ἰδίίοι, ἰ0 ὈΘ ΒΡ] 16 ἃ ἱῃ σοππροίζοι σϊϊὰ δι’ ὑμᾶς. 
ἴι 5 Ὠοΐ, ΒΟΥΘΥΟΣ, ῬΓΟΟΙ ΒΟΥ ἐπι ρὶοα ἐμαὶ Β6 γ,ᾶϑ 
ἐπάυσσα ἰο ἀο (μὲ8 αὐ ὑμὶν γοαιοβὲ, [9 ποιμΐως 18 
βαϊὰ οὗἁἩἉἁ ἐμ οὶν δοίαδὶ ἱπιογοθβδίοη, Ηθ τ ῖβῆ 98 ἱπ 
ἐμὶβ ὙΔΥ ἰο ΒΟΥ (ἄμ θὴλ ὑπαὶ μἷ8 ἴον νν88 ἀἰγοοιϑὰ 
ἰο ὑἐπ6 ἱχμοβὲ χοοὰ οἵ {πὸ τῖβοϊθ δοηρτοβδίΐου. 
Ἐὸν δἵΟΣ ΘΥΘΥΥ͂ ὑμπὶπρὶ ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ ἰο ταδὶ πίδἱῃ ΠΟΙ 
ογάογ, δπὰ ὑπὸ ἰηὐυγοά Ὠόποῦ οὗ (6 ΟμγοΒ δὰ 
Ὁ60. δΔοσοιῃρ)διοά, δα δὶ ἢ θοθβϑὶΥ ον σύ 6 Υ 
βουσί γ μαα Ὀ66η τοιμουθὰ Ὀγ (6 οοτ 8] τοροπὺ- 
800 οὗ {ἰΠ0 οἴοπάον, Ϊ8 δδοοίΐοῃ ἴοῦ ἰδ θπὶ 
Ῥτγοιιρίοἃ δἷπι ἰο 68] ἐδ Ὀτγοδοῖ πιο δὰ 
ἰγουδ]οὰ ἰμθῖῃ ὉΥ ζογαίνίης (86 δβίῃπονγ, δῃὰ ἰο 
ΤΘΟΟΥ͂ΘΡ 8 ΠΘΙΌΘΙ Ἧ,0Ὸ δὰ ὈΘΘῊ ὑθιη ΡΟΓΑΡΙΪΥ 
διαῃαοΡροα ἔγοαι ἰδθπι. Τὺ ἰμθ οοπβάθδησο οὗ 
ἐδο Ὅμαυγοῖ που]ὰ ὃ γχαϊβοὰ, δὰ ἐπ ὶν ΤΌΣΟΥ 
Ἰονο πνου]Ἱὰ Ὀὸ τουϊνϑὰ δίςσ.Ό ΒΚ {86 ρῆγαβο: [{] 
ἢδτο Τογρίνϑη δηγίμίη ας: Β6 ἰηὐτηδίοδ, ὑπαὶ ἴπ {110 
Ῥτοδθηὶ Ἰμϑίδποθ Ἀ6 ἰοᾶνοϑθ ἰὺ γον ἀουδί] ἰο 
Ὑπαἱ οχίοηί μ6 δὰ τοοοϊγϑα ΦΕΥ͂ ᾿π͵ΌΤΥ (τον. δ). 
Ηοὸ ἀοθ8 τοὶ ΒδΎ, ““ἰ{ 1 παν δηγί βίης ἰο ἔογρῖνο,᾽ 
θυὺ ΒΡ ΪΥ, “ἱἴ δι ἷπρς οὐχοῦ ἰοὸ ὯὈθ βαϊὰ ἐπ 
ΚΘΒΘΓΑΙ οὗὨ ΤΥ Βαυΐϊηρς ΤΟΥ ΚῖΎΘἢ ΔΗΥ͂ ὁπ 6.᾽ ΤΈΘΣΘ 
ν88Β Ὠ0 Ὠθ6α οὗ τοροδίίηρ ἰδ 6 ἐγώ δτθ, ἴθ 10 πα 8 
Ῥ60Σ ΔΙΧΟΘΟΥ τδὰο δβυ δ] οἰ ΘΠ ἸΥ Ῥτοιηϊποηί ἰπ ἐδ6 
«αἱ γὰρ ἐγώ. 7.6 δἀάϊιΐοῃ οὗ ἐν προσώπῳ Βυᾷ- 

658 ἃ β8}}} ἄθορεὺ γϑϑβϑοῦ ΨΠΗΥ͂ μὲ δὰ ἀοϊεγοὶ 
ἷ8 7οῦΣΟΥ. Ηδ δὰ θ6θῃ ἱπάπορά ἰο ἀ0 80 ἴῃ 18 
Ῥύϑβϑῃδθ οἵ σμγίβι; ἔγοπι σορδγὰ (ὁ Ηϊωι τῆο να 
1896 Αὐὐἰποὸγ οὗ 811] τοσοιοὶ ἰδιϊοη ἰο αοά, (0 ποι 
6 οὐδαὰ δῖβ8 οὐνῆ ἵου βίη 885 83 8 δ ΠΏΘΥ, δηὶ 
ψ8ο 86 ᾿πἰγυβίοα ἰο πἶπι 6 ἀυΐγ οὗ ῥγοδοβίησ 
ΣΤ ΟΟΒοΙ ἰδίίοη ἴ0 τηϑη ({Ἐ6 διακονία δικαιοσύνης ΟΡ}. 
κατακρίσεως, ΘΟΤΆΡ. ΟΒΆΡ. γΥ. 18 ΕἾ ; 111. 9; ἘΡΒ. ἵν. 
82, 1 Τίπι. ἱ. 168). Τΐδβ 15. πο 8 βοϊ θη δίδσιιδ- 
(ἷο ΟΥ οὐἱμ (ἴῸς Ῥ8ὺ] ΠΟΝΆΘΤΘ 6860 ΒΎΓΟΓΘ ὉΥ 
ΟἸγ 8ι), Ὀυΐ ΒΙΠΙΡῚῪ 8 βίγοηρὶ δββογίίοη οὗ 18 υρ- 
Υἱκϊηοϑθ. [10 πο ΥΘΙῪ δἰιονγοά μον 6 8 οἰἴδοῦ 
πδὰ ΘΟ τἶϑὲ δηὰ Ομ ν δι᾿ 8 σϑιιβθ ὈΘοσΘ δ18 πιϊπὰ ἴῃ 
819 αὔαοϊν, δὰ δοίθαά ἐσπφμαπι ἐπαρεοίοτο (' ἀγιδίο 
ΟΥ αὰ νΥἱγίυ }}ν ἄοπο δ]ϊ ἱἰπ (9 παῖῖθ ΟΥ ἴπ 1}9 
οοιητηϊββίοη οἵ Ομ γίδι ; ἐβουκὰ ἱΥ {815 δὰ Ὀ66ῃ 
βίοι ἰηἰοπάοα ἢ6 πουϊὰ ὈΓΟΌΒΔΌΪΝ δυο υἱοὶ 
180 Ῥθγα86 ἐν ὀνόματι. ἴα 0 ϑορί. ἐπ6 ρἢΓαϑ8 

οτθ υϑθὰ 'β δια ρὶ ογϑά 88 ἃ τοπάογίηρς (Ὁ 32}, 

Ῥγου. Υἱϊ. 80. Τῇ νὸ ἰδκο (86 τόογὰβ ἴῃ {80 Β6η86 
ἢτβὶ σίνθη, τὸ ᾶνθ δΟΠΥΟΥΘα ἰο ΒοΙη6 οσίοηί, (86 
Ἰάθα ψ ίσῃ Μογοσ δὰ Βὔοκοσι δηά ἴῃ ὃ κεχάρω- 

ΤΏΔΥ ἰδκο {πὸ τγορὰβ ἴἢ ἃ Ῥδβϑβίυθ 86Π86: 
δὲ τ ΒΙΘἢ Β48 ὈΘΘῺ ἔοΓ Ί ἢ [0 πὶ (8 σοπϑίγασίϊοη 
δ ΔΙδρβουβ ἰο ὃ πεπίστευμαι). Ἧ 6 πιϑοὶ Μὰ [80 
ποτὰ πη {815 βοη86 ἴῃ ἰδ οαἷ4559168] ψυιϊίοτα, Ὀυ. 
ἴῃ (16 Νὰ Τοθίαπιοηΐ, αὐ Ἰοαϑὶ ἴῃ Ῥϑ0]}᾽5 πτὶϊ- 
ἰη 8 (6 4]. 11}, 18) δά πῃ (π9 Αοἰβ (χχυὶϊϊ. 24) ἴἱ 
8 αἴνγαυϑ8 υδοὰ ἴῃ (86 δΔοϊΐνο βοῦβθ. Δι’ ὑμᾶς πὸ 
{98 δἰ χηὶ νυ ἐμεῦ {86 ρᾶγάοι ψ ῃῖσι ΜΔ Ὀδεη Ὀ6- 
βίουγοα ρου πἰπι δὰ Ὀ66} [ὉΓ (86 δαἀναπίαρο οἵ 
(6 6π|1}0, δὰ οϑρϑοΐδι)ν (6 Οουϊπιμίδη Ο"σίθ- 
ἰδ 8, ἱπαβιλυ δῖ 88 δΪ8. ὕογ ρίυθηθϑθ μδα Ὀθθπ (ἂς 
οὐσαϑίου οὗὁὨ Ὀγϊηρίηνς (μθπὶ 0 Βαϊ νδίϊΐου. [ἢ {δἷ8 
οδ880, 6 η Ῥϑυὶ ᾿ηἰγοἀπσοά (Π 6 ττνογὰβ ἐν προσώπῳ 
Χριστοῦ, ἢ6 86 ἰο τοπιηὰ ἐμ οπὶ ποῖ οὨΪΥ (δὶ 

ΟἸινὶϑὲ 859 8 τϊῖπ6885 οὗ ἷβ Του Ὀθσαησο, Ὀυΐ {δδὶ 
Β6 ψγ͵ὰ8 Ηἰπη 86} ποιμίηρς Ὀθυὶ 86 Ῥασγάοποα β'ποῦ 
Ὀοΐοσο αοὰ. ἘΣ τὶ κεχάρισμαι ψου]ὰ ἰμοδ Ὀ6 δὰ 
οχρσυϑβϑίοι οὗὨ δἷ8 Ἀυτλ Ὁ]6 ΓΘ οΟ] ]θο οί οὗἁἨ ἰδ6 τοδὶ 
συλ τυ ἢ δοπ ϊπ8}}Υ ΟΡΡΥ ββϑα πὶ δῃά πυδάβ 
πἷπι 8 Ῥογροίυδι βυϊίοῦ Ὁ. ραγάοῃ (ΝΜ 6γοτ). ἴπ 
ἔλνον οὗ (88 ξϑῆογαὶ ἰηἰογρτγοίε ἰοῦ τπαν Ὀ6 υτροΐ 
{86 καὶ γὰρ ἐγώ, πιο σοΥΔΙ ἾΥ ογϑϑίθθ ἃ αἰδ- 
οὐ γ ἴῃ (86 ὙΑΔΥ οὗ {86 οτα ΠΑΥΥ͂ Θχρίδπδιίοη, ἴῃ- 
ΔΒΙΛῸ ΟΝ 858 ἰδ ΒΘΘΙΠΒ (0 ᾿ΔΥ ἃ Βρθοΐβὶ διιρ δϑὶθ 
ὍΡου {ἰμ6 ρογῆ: κεχάρισμαι, γαῖαν {δὴ ὍΡΟΙ (δ9 
ἐγώ, νι ἈΪ ἢ οἰ μου ννῖβθ ΒΘΘΙῚΒ 80 Ῥτοχιΐποηὶ. θὶ- 
ΒΟΥ οπάρανοσβ ἰ0 σοδιοῦο ἐμΐ8 αὐ που ὉΥ͂ 
βΒυζχοβίίηρς ὑμδὶ Ῥδὺ] αἷτπὰβ [0 Τορσοδϑηί δἷδ Οὐ 
δοί οὗὨ ἰογυρίνομοδ (ἐγώ) 88 βοιιϑίίηρ φαΐ ἀΪ8- 
εἰποὺ ἤγοτα δηὰ ἱμάδθροηάοπὶ οὗ ἐμαὶ τοὶ {ΒΟΥ 
ὍΟΥΘ ἰο Θχοσζοίδθ, δῃὰ ὑπαὶ ἢΘ ᾿ΘΣΘ Ρα58868 ὕγοῖι 
ἐποΐν ἠογχί θῇ 688, 88 ΟΌ6 Ὑ816Β νῶαϑ ἰδ θη ἴῃ Ἀγο- 
6688 δηὰ ἱπσοιηρ]οῖο, ἰο μἷβ οὐ, ὑεῖ σὴ ΔΒ σ0πι- 
Ρ]οῖθ δῃὰ αἰγοδὰγ οογίδίη (ἐν προσώπῳ Χριστοῦ). 
Βαυὶ ἰδ ποὶ εἐἰΐ8 γαῖον ἃ Θοποθδ θηΐ ἐμ δὴ ἃ Γτθ- 
ΤΉ ΟΥ̓Α] οΟὗἩ ἐμ αἰ που ΠΥ} Ἡδνΐηρ Ῥγουϊουϑὶυ ἰδκοα 
ἰν ἴον ξγδηιθα ὑμδὶ {ΠΥ γογο ἀἰβροδβϑὰ (ο ἔογαῖῦο, 
διὰ πανΐπας οοποοαρθα ἰο ἱπὸπιὶ ἰδ6 ἱπ|οίλνα 1 
[80 αἴδολαϊςν, ἴθ {86 1Ὁ}} οοπβάδησο δαὶ {δ 60 ὁ08ῃ- 
ἰπαυσὰ οὗ ἰδ δαπιὸ ταϊη, δπὰ ἱπ ογάον ἐμαὶ ἐδ 6} 
δοῦ χηΐχμὺ Ὀ6 οοταρΙοὶθ Βαυΐηρς αἴτοη ἰο ἰδοπὶ 18 
οὐγῃ δυϊμοτί σαί: οη δπα οοῃβϑηὶ (κἀγώ), νβδὶ οἱ! 
Ἧ88 ὑβοῦο [0ῸΓ ὑπ6 [0] οί, δοηίθηοθ 88 8 γΕδδ08 
δια οοπβετηδίίοη οὗἉ [δ δδπὶθ ἰκῖηρ (καὶ γὰρ ἐγώ) ἷ 
ΤΉοα ἰἔ τὸ ἰδῖκο {9 οἰδῦβο ῬβϑΊΎ ΙΥ, ΠΟῪ σδα 
6 οχρίδὶπ ἰμλ6 ἀουδὲ ἐπι ρ) θα ̓ π εξ τὶ κεχάρισμαι, 
ΠΟΘ ἢ ΘΥΘΥΥΔΟΡΟ 6806 γὸ δπὰ Ῥ8] οσργοδοϊδᾷ 
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δἰτηδοῖ ῦ 8ὸ ΘΟ δ ΘΌ( 88 ἰ0 18 οσσ ἔου χἰ υΘῺ 688 
Βυι ἢ Μογο γ᾽ Β μι ογργοίδιίϊοη πυδί (ἢ ογϑίου "0 σο- 
κατά οα 88 υπδϑιϊβίδοϊοσυ, γΥ9 ΔΙῸ 8{1}] 1688 ργερδαγοὰ 
ἴο τοχασχὰ ΡῬδυὶ δ ἤθγθ γϑίδυγρ (0 δοῦηθ Ορρο- 
ποηΐβ νῆο δὰ ἀδηϊοὰ ἷ8 ἔογχίνοηθβο (σου ρα 
Ομγίβε. Ετσοῃ ἰἔ νὸ δῖον οὗ ἃΪ8 οσρ δηδίϊοῃ οὗ 
δι’ ὑμᾶς, αῃὰ υὑγροὸ ποίμίηρ ἔαγί μον ἰὰ ορροϑὶιίου 
ἰο ἐν προσώπῳ οὐ ἴδ60 φγουπα ἐμαὶ ἰΐ 8 ἃ πηοὰς 
οὗ οχργοδβίου δἱἰοροί μοῦ ὑπυδϑυὰὶ ἢ Ῥδὺ] οα 
ΒΟ ἢ 8 Β0 Ὀ͵6οι (ΘΥΘΥΥ ἩΒΘΓΘ 6180 {86 ῬὮΓΡΩΒΟ ἰ8 ἐν 
Χριστῷ, οΥ διὰ χριστοῦ), Μὰ τλυϑὺ οοΡίδ ΗΪΥ τοχαγὰ 
ἐμὸ ἜΦΥ ἰὴ ψ ποῖ ΜΟΥ ον ΘηἀΘδΥΟΥΒ ἰ0 σοπηοοί ἱἰ 
Ὑ{0} ἔνα μὴ πλεονεκτηϑῶμεν (τοτ. 11) ΔΒ ΔΙ[Οροῦ ΒΡ 
ἴοο ανιϊδεοῖὶαὶ. Τμὸ ἰάθα σψουϊὰ ἰμθη Ὀθ ἰδμδὶ ἱἰ 
Ἰκὰ Ὀδοη Οοά᾽' δ νὶ}} ἰμαν Ῥ8.} δῃουϊ ἃ ὈῸ ρδγ- 
ἀοιοά ἴῃ {δ ργοδϑηθο οἵ ΘΟ τὶϑὲ ὑπο 18 ϑαϊὰ ἰοὸ 
Τοταῖνο Τὸν Οἰγίϑι 8 βακο, δῃὰ Ὁ εἰδὲ ἰβ βαϊὰ ἰὸ 
ἴοτεῖνο, Ὀυὰὺ ΟἸγιβῦ 8 ΠΥ σοργοδβθηΐθα 88 (ῃ9 
ΤΏΘΣΘ ἩΪΠΐΏ6585 ΟΥ ϑροοίδίοῦ οὗ οὐν Τοταίνοηθββ᾽" -- 
ἩΗουνα ΚΕ], 5' πὰρ} ἴον [Π6 βακα οὔ 186 ΟοΥίπι ἴδῃ, 
ἐδαὶ 86 ταἰσί Ὀ6 δγουϑοὰ (0 Γοδβίδι ἴη0 τ ]]98 οὗ 
βαίδι, ἱ. ε., (δαὶ (ΠΟΥ ταῖσι ποὺ Ὀ6 ἰθπιριοα ἰὸ 
δοὶ ᾿ποοηβ βίο ΠΥ Ὑ10{} 186 ἀοδίρη οἵ αοὰ δὰ οὗ 
Ογίδι ὮΥ͂ ἀὐλν θα τ ἰο Ρδγάοῃ ἴΐ οἴθμημαθν, δηὰ 
80 ΟΥ̓ οἰ παρ ἶτὰ τὶ ἢ Δ ΘΧΟΘδ8 οὗ ΒΟΓΓΟν 
(τοσ. 7). πὸ ὙΑΥ ἴῃ σοὶ Βοκοτὶ δου οοίΒ 
ἐδὶβ οἴδιδο (ἕνα μὴ πλεονεκτ.) ψ τ} {πὸ τϑι ΒΔ] οἵ 
ψοΡ. 10, ἡ 4.. ὈΥ͂ ρῥΑβϑίηρ ΟΥ̓ΘΡ ἐμ6 τ ὨΉ]6 Ἰδὲ ματὶ 
οἵ του. 10, ἰβ δυθῆ γοΐ ποσὸ Υυἱοϊθηΐ, Οβίδηον 
μδ8 ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ δἰ ἀροῦ (6 οογγοοὺ ὀχρ]δηδίΐοῃ, 
ΔΙ μΒουρ ἢ (Π6 ἰταΐη οὗ (πουρῆς ποοὰκ ἰοὸ ὍΘ Ἰποῦο 
Ῥατὶουϊαυ! ἀονοϊοροά, θη ἃ Β᾽ 1χῃΐϊ τηοάϊδοδ- 
ἐἰοι οὗἉὨ ἰιἷὶ8 γἱονν γΧ71}}} Ὀθθοπιθ πα ϑΡ 6 η58016. ΤῈ6 
ΟουΥϊπι ἶϑδηϑ δὰ πὸ σϑάϑοὴ ἴὸ ἀοιδὶ {π8ὶ 86 
μουϊ]ὰ ππ116 νι ἢ [6 πὶ ἴῃ (Πμοῖν δοῦ οὗἉ ον κί θη 685, 
07. Ἀθ δὰ δἰσϑδαῦ ἔογχίνσοη [6 δὴ ἴον (ἢ οἷν 
ΒοΚὸ (16 Τοπιδίθ ον 88 ΔθοΥο). Ὁ Βαυΐ ἱμαὶ μ6 
ταὐχῆϊ Ῥγοβοηῦ ἴῃ 8 οἴθασου ᾿ἰχῃὺ {π9 ἐμ ρογίλῃοθ 
οὔ τοῖν ατδηιίηρ, ΟΥ οὗ {86 πηι ἢ 8 ῬΟΒΒΘδδίηρ,, (18 
Τοταίνομοβθ, ἴπ 6 Αροϑι] 6 δἀ48 (νον. 11), 19δὲ 846- 
ἴδ βΒ ου]ᾶ ροὶ δὴ δἄνδηῖδβᾷο οὗ τ|8 (οὗ γοῦ 
αι τη 6) ---ἰ, 6. 168. {Π6 ρτγοδῦ ΔΎ ΥΒΑΤΥ οὗ 6045 
ΟΒυτοῖ 5800]4 κεῖ δὴ δάνδηίβρο δὖ ΟἿ ὄχρθῃβο. 
ΒΒου]ὰ δΔῃΥ͂ ρούϑου θὰ ἀτίνϑη ο ἀθβρδὶν ὈΥ ουτ]οης 
οοπίϊπυοα βονογί νυν, ποὺ ΟὨΪΥ τψου]Ἱὰ ἔθ ον (μοηπι- 
δοῖνοβ ὃδ6 1οϑὲ ἰο υ8 Δηὰ Ὁ60 χαϊηδὰ Υ βαίδῃ, Ὀυΐ 
ἦπι {6 ΟΠπυγοῖ ἰἰ86}7 τὸ βου ὍΘ ὀχροϑβϑά ἴο ἰη- 
ἐγοαϑοα Ὀϊ ΘΓ 688 ἀπὰ αἱ θαι ου ὁπ ἴῃ Ρασὶ οὗ 
186 ΣΟΙ ΌΘΥΒ, 8Ππα ΤΩΔΗΥ Του] Ὀδοοη6 οϑἰγδηχζοὰ 

8 [Ρδαἱ], ἴ τοῖν οαδα, βϑδῃ πιο ἰπαὶΐ δὴ πα ὕθοῃ κἰηηοὰ 
ἴτε ᾿Υ τς οὔδπήοτν, κα κὸ πιδὴ τηΐρῆς τγρχίτο ἴογ ἰτηΐφ 

δοασο. 6 ἀθη168 παῖ πὸ δίοπο συυσ]ὰ οἶτον ἴδοὶ ακατίουδα 
(ἀπὸ μέρόνς) οἵ ατπηξ μκηγάυπ. Ηο τοΐωμδου ἴο δὔβοϊ] τῷ ἰὴ 
556. πηὶ}} [86 Οζι! αὐ βοῖθὰ. Ηδ νὰ σοιδγ, πονγουοσγ, 
ἴο ἴοτιζιγο σῊΨ οπὲ (ᾧ) οὐ αν ἰλίπρ (ὃ ἴῃ ὕδίτον τοδαϊ αὶ, 
πῇ δη ἴ86 ΡΡΟ ΝῊ ποῦ ἐπέλθοι 1{ δὲν Ἰδὲ Τογκχίνϑη (δηθὰ 
8ο σροοκεοοῖ ἈΔ ἰ( ἰἴ ψογὰ ρϑδί, χαρίζεσθε, οροῆ μογί. 
ἅξ Ἠλὰ ἀοδ9 50 (606 ογ ἔπ οἱγ 86}.66), ἐ ἐδ 7 Ὠπὰ ποί ἜΡΕΝ 
Βο δὰ ναὶ ("6 τμκοδ δίβ κοϊίοῃ ἮΥΡ ἐμϑιῖίοαὶ οπ ἐπεῖγα, 
οἱ τι κεχά ΠῚ κο), ἀπ γαῖ 6 δροιὴδ ἴο γορασγὰ δία 
δοίΐοι; 85 Θη08}}γ ἐπ ροηβα Ὁ] 6 ἴο τη οοπηρ!οἴδηθ88 οἵ {ποΐγα. 
ΜΓ ἄν προτώπῳ χριςτοῦ ὑο τΓαΠκ]αῖοι! “ ᾿η [ἢ9 πατλα,᾿" οὐ “ ὉΥ͂ 
ἐμποῦν οἵ ΟἩ τίει," ἐπ Αροδίϊο βεϊϑὰ δϑ σητίβι᾽ σερτο-: 
βοτίδενο: Ὀπι [ 86 ἰδ πιοτὸ ΠΠκοῖν. [ἴ πιοδὴ “ἐπ ΟἸ τίσ 5 ῬΓοδ- 
ΘΏσΟ, Δλ6 {7 Ομ γίοὶ νεότοὸ Ἰοοκίηρ, οὨ" (ϑίβη 97). ῬΑῺΪ βιδϑι} πλοϑ 
1δαῖ 9 γϑ δοϊίηρ ἴογ ἐῆθ Οπυτγοῖ δηὰ δἰ ηιδοίί, σὺ 1 δ8 
ἐδ δα ὈυθΏ δἰπηϑὰ αὐαίηδι. Βγομ {Π|8 τὸ κοὶ ἐπθ Αροϑ- 
[16᾽6 ἐγῦο ἰὅφα οὗ αδὐδβοϊαἴΐοθ. ἘΕἸγβξ. ἰγο ΜΔ ΓΘΡΟΘΗΪΆΠΟΘ 
διμὶ Ὀίνιπο ἐογαίνυθηοδ, [θη οοπίοδδίοῃ ἰἢ ΘΟΠῚΘ ἸΓΑΥ 80 δᾶ 
ἴο θα εὙ τ06 σοηρτοχδιίο, δηὰ ἤπαγ, ἰδ9 Τογχίνθηοϑο 
διὰ ἵοτπιαῖ δοπομπποθηιόπὶ (αὐδοϊπτίοΠ) οἢ ἐδ γνασί οὗ 1Π6 
ΟΠυτοὮ οἵ Ὁ τορτοϑοπίδιίτου. Νοιηΐης ἰ6 ααἰὰ οὔ “ δος} 66,- 
φοιίςδῖὶ δοιαήκοϊίον 6) ἰη τ ἢοπιδη δθη86. Οοπρ. Ἧ. ΡΒ. 
Βοπδοσ, Βι θοϊαἰαπάθη ; δά Ε΄. Ἢ. ΒΕορογίϑου, 86ε. Υ., δὰ δοτίθβ, 
1οοῖ. 5118, 4:8 εοτίθθ.} 

ὕγοια δὴ Αροβίϊθ Ὑπὸ βϑοιηϑὰ ἱποϊϊποὰ ἐο βῃυ θὰ 
ΘΧΊΓΘΙΩΘ ΤΩΘΒΌΓΟΒ. ΝΈΑΝΡΟΕΕ :--- ΠΓ (6 υἱτηοβί 
ΒΟΥΟΘΥΪΥ βου] Ὀ6 οχογοίθϑα, ᾿ὶ νοιἹὰ Ὀθ6 υβοὰ 
ἴογ δὴ οσοαβίοῃ ἴον 4}} Κίπὰβ οὗ ονἱ! πὰ τ 6 δοη- 
πτοραίοη." --[πδδιῦυοδδ δ Ῥϑὺϊ ἤθῦθ βρϑδϑῖζα 
ἱβγουρμουῦ ποὶ οὗἩἨ Ὀίνίπο ἴογβίν Θἢ 688, Ὀὰΐ ΟΗ]Υ 
οὗ 8 οσσῃῇ δῃὰ (πὸ Ὁδβυγοῖν Β Τογρίνθῃθββ: δῃὰ ἰῃ- 
ΔΒΙΠΌΘΙ 88 ποὶΐμον Δ] ΠΟΥ (6 ΟἸΌΣΟΝ οουϊά 
ἴδνὸ ραταοῃοὰ δὴ οἴἶοῃοθ |ἴϊτ6ὸ {{πδὶ οἵὗἩ ἰποοβῖ, 
ΝΟΘΒΟΟΓ 88 ΠΟΘ ἕουπα δὰ δΥζυμηδηΐ ΤῸΡ ἷδ 
ορίπβίου ἐμαί βοπθ θα ΟΣ οὗ 86 μυχοῦ μδὰ 
Εβοα ὕὉὉΡ δραϊηϑὺ (86 ΑΡΟΒΕ]Θ ῬΘΥΒΟΙΔΙΥ (πὰ οἴ 
ΘΟυΥΒ60 δρϑίηδὶ (86 σοϊθ ΟΒγο ἢ). Οἱ ἢΐ8 ἴἢ- 
ἰογργοίβδιϊοη 8180 {16 οὈ͵ οί οΠ 5 Δὶς} Εἰ οΚουί 
δηὰ Βαὺυν ματὸ ἀογὶ νοα ἴγομι νυ. ὅ-10 διχδίηδί [ἢ 9 
οἰατβοίον οὗἩ Ρδὺ] δηὰ δζαϊηβί ἃ θ6] 16 1 το γα 6168 
δἰ πὶς ἰηἴο0 ἐπϑὶσηϊβοδηοθ. ΤῊΘ πϑοθδβδίῃ οὗ δοίης 
οἢ ἐποὶνρ ζυγὰ οραϊπδὶ δ σα ΟΥ̓ΘΙΤΟΘΟ ΠΩ ΑΓἰΒ 18 
Ῥοϊηίθα ουἱ ἴῃ ἐμὸ ὈγΙοΥ οδι.88] οὐ ὅπαὶ βοηίθῃσο 
--ἴοσ νσγὸ δῖ ποῖ ἱξιῃιοσαηῖ οὗ πἰβ ἄονίοοσδ 
(βου 8, βο ! Θ.68).---1ὸ νοήματα ΟΥ̓ Βαΐδῃῃ ἃτ0 
[πο86 1μου 8 ΟΥ Ῥ]οίβ νι ιϊοῖ Π6 αἰγθοίβ ἴοὸ {86 
ἸΔ᾿ΌΓΡΥ οὗὨ ΟἸγὶ δι᾿ Β σδ8θ, ἰο ὑπ ΤΟΘΟΥΘΤΎ οἵ ἐΠ ο86 
ΠῸ ᾽8δὰ Ὀθεπ ψτοβίθά ὈΥ ᾳτᾶςθ ἹΎΟΙΩ δἷδ 5.8 ΒΡ 
(1 Ῥοίδνγ νυ. 8), ἰο 189 ογοδιίίοῃ οὗ ἀϊββθῃβίοῃβ, δίς. 
[““18ὸ Ῥδγβοηδ τ ἀηὰ ΔΡΘΏΟΥ οὗὨ (88 ΒΑΎΘΓΕΔΥΙΥ͂ 
ΘΔ ΒΑΓΡΪΥ Ὀ6 τοοορηϊζοα ἴῃ Ὀ]αἾποΥ ἰθσῖηβ ἰδ 
ἴῃ θοΟΐΒ ὑπ 680 ρῬδββαζϑβ."- ΑἸ ΡΟ ῈΡ.] 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

16 6 πιαγῖκ οὐ δάτηϊσαὉ]9 στ ίϑάοια ἰῇ ὁπ 6 ὙῈ0 
ΘΧΘΙΟἶ8Β68 δυ ΒΟΥ ἰῃ {π6 Ομ τοὶ ἰο ὃΘ ΔΌ1]6 (0 
αἰϑεῖπ κυ δ ΟἸΘΔΥΪΥ Ὀδίνγοθῃ Οοα᾽ 5 ΡΌΓΡΟΒΟΒ δῃὰ 
ϑαῖδηβ ἀονίοοβ, (δ 6 ἸῺΔῪ 80 ῥγοοθθὰ 88 ἰὸ 
Ῥτγουοὶθ {89 0η6 διὰ ρον πὸ δαἀνβηίαρο ἰο (ἢ 9 
οἶμοσ. ἀοὐ᾽β ἐβουσιίβ ἀγὸ ἱπουρμίβ οὗἩἨ Ροδοθ, 
πὰ Π 6 }} δὶπι ἷβ ἰῸ ἀδ ἶνον δὰ ἰ0 ουγο (Π6 βου}δ 
οὗ τπιϑθηῆ. Βυὶ 1Π6 688 ὈΥῪ ἩΔΙΟΝ [6 Βοοῖκβ ἴὸ 
ΔΟσοΙ ἢ 8 ΗἾ 8 Ὀοηουο]οηΐ ἀοβί κῃ 8 βοοπὶ ποὺ ὈΏ- 
ἐρΘαΌΘΠΓΥ ΒΟΥΘΓΟ, [ὉΣ Ηΐβ8 τη θα] δῖ 9 8 ΔΥῸ ΒΟΙη6- 
(ἰτηθβ υϑὺὺ Ὀἰϊίογ. [ὑ 8 οΟἷἾΘη ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴἰο ὉΘ 
ματα, δηὰ ἴο ἀθο)}Π6 41} ΟΥ̓ ἀἰΠΑΤΎ ΘΟΠΒ᾽ ἀΘγαί 0 Π 8 
οὗ ἀοϊΐσαογ. Απὰ γοί (δ βουθσὶ(Υ δου] ποὶ 8 
Δ]]ονοὰ ἴο ὀχοθοὰ (89 ΧΟΡΟΣ ᾿ἰστηΐΐϑ πε βῖο ἢ Ἰονθ 
ὈΤΟΒουῖθ68. 1Υ ὑπὸ ἀροιηδηάβ οὗ ᾿υδίϊοθ ΔΘ 88118- 
δε, {186 ΒοποΣ οὗ αοἀ δῃὰ οὗ Ηὶβ Ομ σοι ἤδΥθ 
Ὀθθὴ νἱηαϊοδίοα, ἱΥ 8 Β6ΏΒ6 οὗ δῖπ δῃὰ ἐγ τὸ- 
Ῥοπΐϑηοθ ἤαΎο ὈΘΟῚ διναίκοποα, 1 σοὶ! 85 Ὀ66 ἢ 
ΟΡΘΗΪΥ͂ σοηΐεραβοα, Δηὰ ἃ ἀθδῖσγθ [ὉΣ {0Υχ νυ Π 688 
δηα γοβίογδίϊοη μ88 Ὀδθθῃ ἀθοϊ 664} χργοβδβοὰ, ἱὲ 
ἴα {1π|6 0 ὀχϑγοΐβοὸ σϑῃί]θθὲβ δηᾶ ἰο γοϑίογ [ἢ 6 
οὔοπάον, δῃᾶ (ὁ ρθῆ ἰο μιἷγη ἃ Βοαγὶ οὕ ἴον δπὰ 
(ο Θχίθῃα ἰονδγὰ πἰπὶ ἐμ6 πδπηὰ οὗ βυρρογτί. [Ἃπ 
(18 ΤΑΥ͂ (86 ΠΟΥΘΙΏΤΙΘΩἑ δηά αἰδοὶρ} πο οὗ 8 60}.- 
«τοραϊϊοῃ ἰ8Β αἰγοοίθα ἰο 890 βᾶῖηθ οπὰ ὑ10} 
ΟἸ τ δι Β ΟὟ ῬΌΤΡΟΒΟΒ, δηὰ διὸ 8:6 ΤΩ6ΔῺ8Β ΟΥ̓ [Ὁ]- 
δ᾽] Ηἰ8 ἀοείχηθ. ἥδίβη ΒΒ ατίϑ, ὁὰ {π0 οἵμοσῦ 
Βδηὰ, δύο 411 υὶὰ 8 νίου ἰο {ἢ πγαρί 604 5 ῬὉΪΔῈ8 
οὗ ΤΠΟΥΟΥ͂, ἴο Ὀπβοίι]6 {86 Ῥ6δοο οὗ ἃ ΒΆΡΟΣ, (0 
ἀοδίτονυ (ΑΙ ἢ, ΠΟῸΡΘ δηὰ ἴουο ἴῃ ἐμ6 Βοδσίβ οὗὨ ἰδ 
ΤΑΘΙΙΌΘΓΒ, (0 ΤΕ ΔΥΓΑΥ͂ ΔΒ ΠΙΔΩΥ 88 ὈοΟΒδί ὈΪ6 ἔγοσῃ 
(80 [οτὰ δπὰ ἔγοπ Ηἰΐ βγδοθ, δπά, 'π ἃ πνογὰ, ἰὸ 
Ῥγοάυοδ ΚΟΏΘΥΔΙ δοστυρίΐοη. ΕὙΘΙΥ οη6 κί γ08 Ὠὲδ 
αἰὰ ἰο {πΠ686 δύίϑ, Ὑ8Ὸ Ζ01 ΔΩΥ͂ σοδδοῃ, ἴσο ἀ6- 
ἐοοϊνο ξοαὶ, ὕΤοιη 8688} σοῃυθῃΐθῃσο, (86 ἔδϑν οἔἔἔ 
ΙΏΘΠ, ΟΥ ῬΔΙῚΥ βρὶγὶς, ἰδ κοδ 80 11{{16 ῃοὐΐοο ΟΥ̓ δ᾽ 8 
δηὰ οἴἴἶθηοοι, ΟΥ χοβὶβίβ ἐμποῖὰ τὶς ἢ δὸ 1}{{|}0 68 }- 
ποδίῃοβθ, ὑπαὶ ζ..}} ΟΡρονγίυΥ 18 Ετο 0 {86 
αἰ δαδίου οἵ (86 δΘογγυρίϊης ἰθᾶυο, Βαϊ αὐυίθ 89 



86 ΤΗῊῈ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊῈ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 

κτοαὶ δἀνδηίαρο 5 γίνῃ ἰο ϑαῖΐδη᾽ Β Βοβοίαθᾶ, 
Μ Θ6Ὲ (Π6 ῬΤΌΡΟΡ ᾿ἰπϊῦ οὗ βουδεὶ ιν 18 οχοοοάϑά, 
ψἰιθη Αἰβοϊ ρ᾽ηθ 18 οαγτὶθα (0 δὴ οχίγοιηθ, Μ ΘΠ 
ΠΟ ἤογρίνθηδδβ 18 δχογοϊϑϑὰ, δῃὰ ἴῃ οτάοσ ἰοὸ 
τιδϊπίδὶη δρράτοηξ ἤγμθθ8 δηὰ θΟΠ ΒΒ ΘΏΟΥ, 
ΟΥΟΡῪ οἴἴοησο 18 ΣΤ μίαν ἀθα]0 τὶ, τὶ πουϊ τὸ- 
ελτὰ ἴο σοῃβοαυθῆσοθ. [Ιὲ 8 δίψαν Ὀαὰ ΡΟΪΪΟΥ͂ 
0 Δ᾽1ΟἿ ΔΩΥ͂ ΟσσδΒί ἢ [0 βυβροοίίηρ ἰμαὶ γγχΘ Δ ΓΘ 
56 ἤ58}Ῥγ πιαϊ πίδὶ ἢ Β ΟΣ ΟΥ̓ ΔΌΪΒΟΥΪΟΥ ὈΥ ΓΘοΪϊκ- 
1οββδὶγ ργοδβίηρ ἔου ναγὰ ἰο δὴ ὀχίτεπιθ. ΒΥ δ σα 
ΤΆΘΑΏΒ ὑπ 9 οϑγίϑ οὗ ΣῪ 1 Ὀ6 ΘΙ ἰοΥρἃ ΟΥ 
ἃγίνοη ἰο ἀοβρϑαὶρ, δῃὰ ἱποσοϑβδοά ἀἰν ϑίοη δηὰ ἰγ- 
γἱιαυίοη τὶ] ὍὈῸ6 ΒΌ0Ρ6 ἰοὸ Θῆδιὰ6. ϑιδίδη, ἰοο, Ὑ}}} 
ἴπυβ δοσοι} 8} πὶ 86 τηοϑὺ ψ]8ὴ608, Τὶ 
ψἘ 10} δα [Π6 ΒοιὈ]Δη660 οὗἨὨ Ῥτυάθποο δῃὰ ΒΟΪΥ͂ 
ΦΑΡπΘϑἰ 685, ἰΓΩΒ οὐδ ἰὼ 6 100]15}}π688 δηὰ 8 
ΒΟΥΘΓΙ(Υ ΥὙΟΓΥ ὉΠ]1|κ6 ἰμδὲ οὗ θαυθη. 786 τϑδυὶὶ 
ἐδ ὑπαὶ αοὐ᾽Β ῥ᾽δῃ8 οὗ ΙΒΟΣΟΥ͂ ΔΓΘ αἰββοπογοὰ, δηὰ 
16 σἰδτδοίοσ δπὰ ἰηθυθηοθ οὗ [8089 ψῦο Ρυγβυοὰ 
δα ο 8 τηϊβίδ κθὴ ῬΟΪΊΟΥ 18 ΒΟΣΣΟΌΒΙΥ ἱταραὶγοά. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΌΎΉΕΕ, ὕῪ ΕΒ. 7:-Ἴς 8. το ἢ Πατον ἰ0 δοπι- 
ἴοτί 8 ἰγου δ᾽] δοπδβοΐθηοθ ἰδ [0 Γαΐδο ἐῃ 9 ἀθοά. 
---Ν 110, (ποροίοτο, τι ἰδίουβ οὐχ ἀου 1055 (0 
γΟΡτονο δὰ ρυπῖδὰ {1} Βοπιθ ΒΟΥ ΘΓ [080 8Ὸ 
αν ΨΔ|1|6ὴ ἰηῖο βίῃ, {Π6Υ οὐχμῦ ὉΥ 4}} πιθδὴβ (ὸ 
δουμίογί δηα τχοβίοστο (ἢ οδ6 Ἡ ΟΤΩ ἐπ οΥ ἀἰβοουοῦ ἰὸ 
Ὀ6 Ῥοιηϊίοηὶ δηὰ δῃχίοιϑ ἰ0 γοίοσπι; Θβρϑοΐδ]ν 
ὙΠ ὮΘῊ νγ6 ΤΟΙΔΘΙΔΌΘΣ (παὶ Θοἀ βρατοὰ ποί Ηἰβ8 οσῃ 
βου, Ὀὰὶ ἀοἰϊἑγοτοὰ Ηΐπὶ ὋΡ 10. 05 4)}}, δηὰ (μαι 
ΗΪΐθ τιουοῦ πδὰ Ὀθθη τοϑὲθ ἰ0 ὄχοοθὰ δ4}} ΟἿΣ 
δἰη5, (πὶ 8086 γἂᾶὸ ΑΥα [8.16 ΤΩΔΥ Ὡοΐ ὯΘ 5:..8]- 
Ἰονϑὰ ἊΡ ΌΥ ὕοο πιῇ ΒΟΥΓΟΥ͂. 

ΒΤΑΒΚΕ, ΕΚ. 1:--τα ῬΆβίου γ8δ0 δ88 86 ΒαΑϊνδ- 
ἐΐοη οὗἩ δἷβ Ῥ6ΟΡ]9 ΒυΡΓΘΙΠΟΪΥ δὲ μοαγί Μ1}} 6 
ΘΑΥΘ΄} ἰο δον στοαὶ ᾿μάυζθποο ἰο ἐλ6 ᾿ΘΔΚ, ἰο 
δυοϊὰ ΘΥΘΡΥ͂ Π 60 1]655 οσοαβίοη [ῸΓ Ῥυπὶϑηπιθηί, 
διὰ ἰο ἀο ποίίηρς [{π|0}γ ἴο ῥΡγοάῃδθ ἰ}}- Μ1}} ὁ» ἱη- 
7ῸΥΥ ἰο ΔΏΥ οὔθ, νει πουὶ {110 ργοβρϑοὶ οὗ 8 ζΊθδίο ν᾽ 
αἰιἱπιαῖα Ὀοαοῖί. ἘσοΪΆδ. χχ. 1: χχὶϊ. θ.--- ὁν. 
8. Αἰτγαο ταϊοἰβίον οὐὗὁἩ ΟἸ γἰβὶ γαοὶοθ8 ΟΥ̓ ποίη ς 
80 ΠΟ 88 ἰδ 9 δΡῚ γι 8] ΡΥΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ οὗὨ ἷᾳ Ῥ60- 
Ῥὶο, δπὰ ποι πΐηρ νν1}} ἐγου Ὁ]9 εἷπὶ θογΘ ἰμ8π ἐπ οὶν 
δρ  γἱί8] ἀθοϊθηϑίοῦ. [Ιἢ 116 ΏΒΠΉΘΥ, 88 Ππομοδί 
δὰ υρτχῦ ΠΘΆΓΟΥ ΠΙΔΥ 6 Κποῦῃ, ὈΥ [89 ογ 
ΜΓ σῖ ὨἾ8. Τα ἰδοῦ ἔθοϊϑθ δηά {Π9 ργαΐβοβ τ μι ο ἢ 
Βὶδ παϊηὶβίοῦ γοπάοτ ἰο αἀοά, οη δἰ8 δοσουηΐ, δπὰ 
ἘΥ 19 γχοδάϊῃθϑβ τὶ ἩΒΪοΩ. ἮΘ ΤΘΙηΟΥΟΒ ὈΥ͂ 6 
ΒΡοΘαΥ δὐιοπάπιθηΐ 8]}1 οοοδβίοι οὗἁ ἀϊδβαιυϊοίι 6 
ὙΓΙΘῺ 16 ΤΥ Βαγο χίγοη ἰο {μὸ Βοδτὶ οὗ 18 Ρ88- 
ἴον (Β6Ὁ. χἰὶϊ!. 17; Β9αι. χνὶ. 19). ΤῊ Γ68] τηο- 
ἶνο [ῸὉΓ στ μδ] σϑδὶ ἰπ {86 ἱπδὶοίΐοπ οὗὨ ρυῃΐ8}}- 
χηθε 185 μβαιγοᾶ, 8ηἃ Ἧὸ πορὰ ποὲὶ ὃὈ6 δυτργίϑοα ἰὸ 
δηὰ ὑποθθ0 ὙὙ ῬΟΒΒΟΔΒ ἴἰ, γοδίϊθϑα ἱπ αἰδροβί(ἷοα 
διὰ Το] ονγοὰ ΌΥ͂ σοπίϊηυαὶ ορροϑὶίΐοη. Τγιθ 
Βρ  γἰΐα 4] σϑαὶ, οὐ ὑπὸ οὐδοῦ Βαμά, ΣΑΑΥ ὯΘ ΘαΌΔΙΥ 
θαγποϑῖ, Ὀυὺ ἰΐ ν}} 06 πιογοὰ δηά ροτυδάοὰ ὉΥ 
Ἰοτο, ᾿ξ ννῖ} Ὀ6 ΑἸἰνγαυβ οδίο, δηὰ ἐὶ νν]}} γοιχαΐῃ 
Ἰονίπρ δηὰ Ὀοϊονοὰ ππίο {116 6πα.---ΠΕΡΙΝΟΕΕ :-- 
ον το} ΒΟΓΤΟΥ δηα ΠΟῪ ΙΏΔΩΥ ἐθθγδ Ρδ0} χδυθ 
ἰο ἰδ ὁ886 οὗἩ ὁη9 οὔθηάον! ΠΟΙ͂ ΏΔΩΥ͂ παϑὺ ἰδοῦ 
Ἰνοϑίονσοά προὴ {89 ΤΩΔΩΥ δῆ θυ ρ 84 1οϑὲ Ομ 68 
οὔ τ[Ὡν Βοοκῖ Το ᾿οτὰ ΒΑΥΘ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΟΝ ἐδ ΡΟΟΓ 
ΔΒΘΘΡ οὗ δι α δι ορδοτγὰ ἰ--- ον. 7. ΤΠ πΒΘΑΘΟΠΔΌ]6 
σοπιίοτι ἴθ 1116 ἃ πὸ ρὶθ66 οὗ οἷοί Ὡροῦ δὲ οἱὰ 
Βατταθης (Μδι. ἰχ. 16), υΐ οχοθδϑῖνο βου θυ Υ͂ 
ὙΠ11} ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἰπτον (δ δἰθθον ἰδίο ἀθβρϑὶν δὰ 
ἀγὶνο κἷπὶ ἔδει ον ΔΤΔΥ. ΜίυοΣ τ ϊβάοιι ἰδ ποϑάοαὰ 

ἰο ΔΡΡΙΥ Ὀοΐ δ δπὰ Θοθροὶ ἰῃ 8 δρρτορτίδιθ 
ΤΊΔΉΠΘΓ,---Ὑοα δ΄'οη8 σδὴ [Ουῖνθ δίῃ (Ῥ8. Οσσσχ, 
4); {186 ΟΌτΟΝ σδ ἢ ΟὨΪΥ Ῥοϊαὶ ουῦ 6 σοηά του 
οἢ ΘᾺ αοἀ ἔογρίνοβ, δαϊοϊπίδιοσς δοπϑβοϊδίίου 
ἰο ἰλ6 ρῥϑῃϊίθηί, δηα δΌβοΙ το ὑδόοβὸ ὙΠ10 ΘοὨο88 
ἱποῖτ ΤἿ80}.5 ἰπ 186 Ῥτόδθῆοο οὗ Β06ἢ 88 Βανυο Ὀοοῶ 
Βοδ ἀδ]οὰ ὮΥ ἐμοῖς οἶθΠ.668.--, ον». 8. Ηξυ!κ- 
988Β:---Τ)ὸὺ Ρουϊοης δοιὰ Ὀ6 χτοσοϊγοα ἰο ἐυὶϊ 
ῬΌΒ]Ϊο ΤΆΥΟΡ, δῃ ἃ ΠΟΥΘΡ δἰτοσσαγὰ ἀρ σχοϊἀοὰ [0 
ἷ8 οὔδασθ. Ουν 1ογὰ ΗΠ πιβοὶ Γ᾽ ΠΟΥΟΡ ὈΓΟΪΚΘ 8 
Ὀγυΐϊδοά τοοὰ 50᾽ απθποϊιθαὰ ἰῃ6 δεμροκίηρ ἤδχ 
([88. χὶϊὶ, 8). --τὐ ον, 11. ϑδίδη 18 Θχοθοαϊ ον 
ΟΓΑΥΥ, δια τῦδίο]}68 ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟΡΡΟΣ ΌΠΣΙΥ ἰο ἀ0 δ8 
ἰδ᾽υγΥ (Ερὶι. υἱ. 11). ὁ βιου]ὰ ἐμβοσοίοσο ὃ 
ΔΙ ΑΥΒ ἰογοσαβίϊηβ μον 7ὁὸ ΠΔῪ ἀσρχίνθ ἷπὶ οἵ 
ΘΥ̓́ΘΥΥ ΒΘ ΟΡΡΟΡΓΘΒΙΥ (Αοἰβ χχ. 28). 

ΒΕΒΙΙΝΒ. ΒΙΒΙΕ, ΚκἊ. 1:--ΟῸνΡ ΔΌΒΘΙΘΘ 08 
οατίδί ἢ ΟΟΟΘΒΒΙΟΏΒ ΙΩΔΥ Ὀ6 848 ἱπιρογίδηϊ 88 ΟὔΣ 
Ῥύθβϑθῃσθ ΟἹ Οἱ ΧΈΕ.--- ον. 4. 10 οὐσί ἰο ἰοῦσι 
ΟὟΣ οδνίϑ ἰο Ὀ6 ἰο] : 1 τυιγοίο (μῖ8 ἀπο γοὺ πὶ} 
ΤΑΒΗΥ͂ ἰθαγα: δὰ Μψὸ Βμου]ὰ ᾿ἱπβίδν ἰπααίΐγο: 
Ηκλνυο 1 σον ρσίνοη οσοσαδβίοιθ 900. (δὶ 7---ἴ9 
ΒΒου]ὰ ποΥοῦ δΒοδίἰδίθ ἰο αν δοϊ]ὰ οὗὨἨ δπὰ ἀοϊϊτες 
{πο80 »λο δύ 191Ἃ411|6 ἢ Ἰπ0 ΘΓΓΟΣ ὈΘΙΌΓΘ ἀξ 18. ἴ00 
Ἰαΐθ, δῃᾷ γοὶ το πιυδύ ποί οὀχροοὺ {μδὲ ἐπιὸν Ν|]] 
τοδάϊγ τοζατὰ ΟἿΌΣ ὑϑργοοῖβ 88 κὶ πὰ δῃὰ Ἰουϊπᾷ 
δοία8.--- ον. 7. Ουν ἸοΥθ ἰο ΟἿΣ ποῖ οΥ βου ὰ 
ὍΘ ᾿ἶκο οἂὧν ογὰ᾿β, νοβθ Ἰοὴς βυβδογίηρ 18 Οὐ 
βαϊναίϊοπ. Ηο οδῃ μοϊΪὰ (86 Ὀ818η06 80 δοοσυτγταίοὶγ 
λα (6 ΒΊΟΥ 18 ἃ] ονγοά ἰοὸ βι εἷς ποῖα ἰπίο ἀ6- 
ΒΡΟΪΣ ΠΟΙ ἰηΐο ἔα 86 βϑουυν.--- ν. 8. Ηον δβεὶ- 
ἀοῃ ἀο ψὸ πιϑοΐ τῦῖϊ ὑπαὶ Ἰονίορ δρὶτιν Ὑ δῖοῖι 
ΒΉΣΙΚα πού ὕγοτα ἰμ6 18]16η, Ὀὰϊ Ζο685 ἴο ἰδ επι, 
διὰ θθοῖ8 ἰ0ὸ Βδ Ὺ6 ΘΥ̓ϑὴ ἐπ ἰοϑὲύ. ϑ:ο ἢ ἃ οῃ6, 
ΒΟΘΥΘΙ, ΚΏΟΥ5 ΠΟῪ ἰο0 ΔΥ 1:6 ἰγῸΠ 80 ΖΘΏΓΥ οἢ 
{809 πουπὰ ἐμαὺ 86 Ραϊοηὶ 0818 θύθῃ 8 ἀθερ ἰη- 
οἰ βίο. 

ΒΊΕΟΒΒ, ΈΒΒ. 1, 2. Βδυπδρίοϊοι, οδπ δΒοπιοὶϊπιο8 
πίον ἰΠ6 Βοαγὶ 80 ἀθθρ)υ, ἐδιδὶ ἰὰ δῇ χἷνο οἱ ἃ 
νοῦ οὗ ἀατκ ἱδουρθ δ ῸΣ ΙΩΔῺΥ γϑασθ. [Ιἰ ἴδ 
δοίΐοῦ ἰο ΟΥΌΒΆ ἴπο οϑαβ οὗ δ} δΒϑυρεῃίβθ 88 
ΒΟΟῚ 88 ΡοΟΒδΙ 16.--- ΜΆ ΠΥ ἃγὸ ἰοὸ ἰδηδοίουβ οὗ 
ἰδοῖὶν οὐ ἔγοοάοῃ. ΤΉΘΥ ΖΟ]Ἰ]ΟΥ αἰταρὶν {Βεἷγν 
ΟὟ ΘΟΠΥΘΏΣΘΠΟΘ δηὰ δαυβῃίαρο πὶ μουν Γοΐογ- 
6060 ἴο ἐπ οοῃμβοίΐοιοοθ Οὐ. ἴδ βυβρίοϊουδ οἵ 
(Βοὶν Ὀτοίμγοῃ; γ81}}6 ΟΥ̓ ΒΟΥΒ ὕΓΘΘΙΥ Θχθοἶβα ἐμ Ὁ 
τίς οὗ Ἰαάριαοπί Ὡροὰ Θνουυ ἰπρ ὑπ 6 866, 
δὰ ὙΒοη {ποΥ δηά ποιμίηρ ἴ0ο ΘΟμΒυγο ἷπ (86 
ουϊναταὰ σοπάιοί, ὑμοΥ ζδδίθη Ὁροῖ βοῖποὸ γι δὶπε 
(ἰηρς ἰο Ὀ6 ἱπιρϑδομβοαὰ ἱπ ἐπ ἰη πναγὰ δρὶ σὶϊ. 
ΤῆυΝ 9 Ποαγίϑ οὗ θη δ ἰβμσόνγιι ΟΠ ΒΟ ΔΙΪΥ͂ 
Τα ΒΒ ν δὰ ἔαγίμοῦ δρασχὶ, δπὰ ἱμβοσο οδῃ Ὀ0 π0 
βυοι ἐμΐης ἰπ 176 ΟΣ ἀϑδαί ἃ δα πιυΐα] οοπδάδῃοθ 
ΟΡ βββίϑίδηοο. Ἰμοθθ ὙΠῸ τὸ αυϊουϑαὰ ἴον ἰδ 
δῇ ]οίΐοι οὗὁὨ ΦοΒορἢ (Α1π|08 τἱ. δ) Ὑ1}} [66] ἀἰδροδοὰ 
ἰο 8878 88 ΤΠ ἢ 85 ῬΟΒδΙ]6 (6 Σορυϊδίϊου οὗ 8 
βογυδηὶ οὗ ΟἸγῖδὲ τ 086 ΟΒΔΥΔΟΙΟΡ 18 Βυδοσίη.--- 
Νοιδίηρ, οδπ ἸΠΟΓῸ ΘἾΘΟΣ τ8 πὰρ {86 ἐγ 18]5 οἵὗ 
ΟἿΣ Ὑοτκ, ἔμ δὴ ἰὸ ὅπὰ ἐπδί {ἢ 066 Δ οί 05}.8 Ἡ ἰοδ 
ΒρΡγΐπς ἔγομι 8 ἸΏ} 8 ΟὟ ΟΥ ΟἰΟΥΒ᾽ ἔδυ, ἕδνὸ 
ὈθΘοπιθ (μ6 8668 οὗ δ Βαυϊηρβ γϑροῃίβηοο.---ν. δ, 
4, 1ὶ ἰα οψΟΥ Μ ] ὙΠ θη ἰδοβο ὴῆο μοὶ ἴοῦ 
Βουΐβ ἀ΄γῸ σοι 6] ἰοὸ δον ἱπ ἰδ 6 τπξὰεὶ οὗ ρΡεξ- 
Ῥοίι δ] δἰ χἂβ διὰ ἀἰδοουσαροιιθηίβ. Οἱ ἐδ6 οἱ αν 
᾿δπά, θῺ ἐΠΟΥ͂ ΔΙῸ σδμοοείυϊ, ἰμοὶν ἸΟῪ πὶ! 9 
{86 70γ οὗὮ 411, δα ἃ ΘΥΟΡΥ ῥ]δηὶ οὗὨἁ ψ1}} 6 
τουϊνοα.---ὰ {μ6 κίπχάοτ οὗὁὨἨ ΘΟ γῖϑὲ ἔγαιὰ 5μου]ὰ 
ΠΘΥ͂ΟΥ 6 Ββροΐίεοη ὙΪΓΕ ἃ δι πιρογίτς διὰ ἐτί βίδα 
ΤΑΔΏΠΘΥ, Ὀὰΐ δὴ πηρογίουβ δὰ αὶ ἸοΣαγ διγ}}0 οὗ 
δἀάγοιϑ ἷβ αὐνὲθ 88 ἱπδρργορσίδίθ. Ὑΐδοβο αἀΐδ' 
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ΘΟΌΓΞ6Θ, ὙΠ086 Ὀδήθοὺ 8 ἰ0 ΤΘΡΙΌΥ͂Θ οἶΒοτ8 δηὰ ἰὸ 
Ὀείης οδοπάθνβ (0 σεροῃίϑῃσθο, δου ὦ δ {Π6 ο- 

δρτίης οὗ (ΠὨ6 ῬΥΘΘΟΒΘΥ Β ΟΥ̓ ΒΟΥΓΟΥ͂, δηὰ ὉΘ 
Ὁχουχθι ον τῖϊ τοῦοι δα ΐδ οὗ δοὰ]. Ηθ 
τασδὶ δἰ τα86}7 Κηον ὙΠδὲ ἐὺ 18 ἴο σομθδθϑ. πἰβ δὶ ῃ8 
Ὀοΐογο 86 ᾿οτὰ νἱἢ ἸΏΔΏΥ (68 Γ8.---ἰοὙ7ὸὼ Πιδ τ 68 

8 σοδΐου9, διὰ ζϑὰϊ 1}} δ τη οῃ βῆ ἀπά Τορσονο 
ΟΡ Ὁοδβὲ γιϑηβ δὰ Ὀγοίδτθη--- ον. ὃ Γ΄. Ῥχο- 
εἰουϑ ὕγαϊὶ οὗ (80 χἰ κϊθουδηθβδ γουθϑ]θα ἴῃ ἰδ 
θοκρ61! ἩΉ11Ὸ νηὸ }Β ΤΥ {86 σοπἀ τηπδιίίοῃ οὗ {Π0 
δἷα, τ δΥΠΙΡΔΙΒΙΣΘ ΔΒ, ἀπὰ ἸοῺρ ἰο βδῪ9 ἐδ 
εἰηποῦ' μοι (89 σοηϑοΐοηοθ οὗ 8 σ᾿ ]]Ἰὰ οὗἨ αοά 
).48 Ὅσο διυακοηθᾶ, δηὰ ͵ἰ8 μοῶτὶ ᾿88 ὈΘ6ἢ 
βοδοιοα ὉΥ ἀϊδοὶρ᾽ πο, μ9 ϑμοιϊὰ δῪθ ποΐ ΟἹ]Υ͂ 
8 σταάυαὶ γτοβϑίοταϊίοη οὗἠἨ ἱπαϊν 8} ουο, Ὀὰΐ 8δἢ 
ΔΘΒΌΓΔΙΟΘΟ οὗ ἐδ δοΙοτη01 [6]]0 88} ἢ 6 Ο666 ΘὉ- 
ΟΥ̓ ΘᾺ. --- παῖ ἃ ἀἰ θγϑθποο ἔμ οσο 18 Ὀοίγ6Ὼ ἀ68]- 

ἵπς ΜΙ ἃ δα ψ 16 18. Θομοθα]θᾶ, ᾿υδι! θἀ ΟΥ 
Ῥγδίβοαδ, διὰ οὔθ ψ ΒΟ} ἷἰβδ χϑσομηϊζοᾶ, 6οη- 
1ε596, δὰ δἰτοδὰνγ ρυὶ ΎΓΑΥ ΓῺ ΡΟΟΪΥ ΒΟΙΤΟΥ͂. 
--γόον. 11. βεαίδη 88 δ ΔΥΒ γιοῦ ἰγῖ8]8 δηὰ 
ἰοταριδίΐομβ ἴον ἰμο89 γᾶ 0 ἸδΔΥ͂Θ Ω0 πιΘΘἸκἢ 688 Οὗ 
ἰοηάοτηοβ8β οὗ ἰοαγὶ. Μιπίβίοσ τπϑὺ σοπ ϊη8}}} 
δα ργοοδυιϊΐοηβ δρζαϊηϑὺ {μ686.---οτὰ, ΒΟΥ ΤΩΔΏΥ͂ 
δῖ σα τὸ ἀοὴ98 οἢ ΟἿ δοσουπί ὈΥ͂ ΟΌΤ ΘΠΘΙΐ6Β, 
δά ὉΥ ΤΊδ0 885 ουὖῦ Αἀγοοσδίο, οὗ πῖον τὸ δνθ 
Βο δοῃσορίϊοαἱ ΤῺΥ {αὶ ἔα] 958 ΔΙΟΠ 6 Ο8Π 84 79 
ΠΤ 
Ηκυβνκε, ΥΈΚΒ. 1-4:--- ΑΙ ΏΪΩ] 85 1ὺ την ὍΘ, 

Ὑ6 ἃγτο οἴϊοιμβΒ! Ὀουμὰ ἰο ρ,Υΐουθ Οἰποσθ, ὑπαὶ να 
ἸΒΔῪ ἀο ποι ροοά. 0 τηυδὲ ποὺ δἰτγαυβ Ὀ6 
εἰτίης βιυγοεί τπιϑδϑίβ.-- -Ἴπὸ δἰ ροδὺ 6 ΟΥΤηΘὨ(8 οΥ̓͂ 
8. ταϊ ἰβίοῦ ΓΘ ἰ089 σὰ το 6618 τ ῖ (ἢ Το - 
δῆσο ἴἰο 88 ῬΘΟΡ]θ. Βοίνθθῃ πἰπιὶ δρὰ ἰῃθπ 
ἰβοσγοὸ βδουὰ 6 ἰμ6 τηοϑὲ ἰπ Ἰπηδὶ Θ ΘΟΙΩΤΩ ΠΏ ΪΟΏ.--- 
Α 1411] Ῥαβίοσ. ββουϊὰ Ὦδυθ 8. ὙΘΥΥ͂ θη ῦ 
πεδτί, δπὰ δ τηῦδέ πον πρδὶ ἰΐ ἴ6 0 ἯΘΘΡ ἰῃ 
δοϊλξιυ ἀθ οὐοῦ εἶδ ρϑορίθ. βθσῃ ἰθῶγβ δαγο {Π6]Ὁ 
δοῦγοο ἴῃ ἰμο βρὶγιὶὶ οἵ αοἁ. Νοπθ Ὀσθὶ ὕαϊ( γα] 
δι ρμβογὰθ ποῦν Βδὺ βυοῖὶ ἀἰδίγ 88 8; [Ὁ {Π086 
οοττυρίΐομδ τ 16 ἢ ΔΙ1ονν ἶπιὶ ΠΟ Ρ6806, τηαἶο {80 
πἰτοϊης ἰμ ἔόγοηῦ δηαὰ οοΪ]α.---Ὗ ον. δ. Ῥυ]ο6 
δοδ Ὧ815 ἃγὸ ἃ ἀἰδρτϑοθ νοι ἐμ9 Ῥ8016 ΘΟΉρτο- 
ξοϊϊοι βου ἃ ἀδορὶν ἴδοὶ. Απὰ γοὶ μον λ1 {110 οὗἁ 
1νἷ8 Ῥ]Ϊο ορίτῖν 15 {Π 6 γὸ ἴῃ τοδὶ οὗ οὔ δΘοπιπια- 
Ὠἱεὶο8.---Ν ον. 6. ΤΉ ΤΟ 18 χγοδὲ ρον Σ ὙΠ ΘῈ ἸΠΔΗΥ 
ᾶἃτο υπἰἰοὰ ἰοὸ γοονο οἴδησθβ. Τλ6 ἀ1801}}}} 6 
πὶ ἰοῖ ποοάβ π0 ουὐνεγαὰ Τ0ΓῸ6 18 [19 τηοδὶ οἵἶδοο- 
εἶνο.----Τ ν. 7. ΤΟ πιοτοθηῦ ψὸ Ῥογοοῖνο {πὲ ΔῊ 
οὔεπον 58 δυδτηϊ θα ἰο 18 ΡυπἸΒῃτησηΐ, δηὰ 
Ὀδσοθ ρΡοπὶϊοηΐ, γὸ Ββμουϊὰ σμδῆρθ ον οοπάποί 
ἰονγατὰ ἷτη.---Τὸ αἰδοῖ ᾽ πο οὗ 6 ΟΒυτοῖ δἰιοα]ὰ 
αἰναγε Ὀ0 ἀϊτοοϊοὰ ἰο {μ9 τοΐοστηδίίου, δπὰ πού 
ἴο 1πὸ πιοτὸ Ῥαπἰβαγηοηὶ οὗ ἐμ6 οἴοπάοσ. Ἦδεδῖ- 
ΦΥΟΡ ΣΔ6}κ68 ἷπιὶ ΟΥΒΟ, 18 Ορροβϑὰ ἰὸ 1(5 σι οὔ- 
ἦοσί.-- ον. 8. 1.0 βδῆθ δρὶγὶὺ ὑπ ϊο ἢ Οπ6θ 
ὁδυδοὰ ΒΟΙΤΟΥ, ΠΟΥ σοι ΟΥί8.---οΥ. 9. Α ροπυ- 
ἴπο Ομγι διΐδη δρὶσὶῦ ΤΥ δ΄ 6 ΠΟΤ ὕγοιι 
ἐϊα γοδάΐπϑδϑθ ἰ0 ΘΟΙΡΙΥ τῖΐ ΑΡοδβίοἹο αἱτϑοϊΐου. 
--Κ ἐν. 10. Μίπίδίοτ βμου ἃ ΠΟΥ͂ΟΣ ἀἰδτοχαχζὰ (80 
Ὀηϊϊοὰ γοΐοθ οἴ ἐμοῖὶγ Ῥθοῦρ]θ. [8 υὐύουύϑηοθ 8ΔΓΘ 
ἃ ατοδὶ οοπδοϊδεϊου τῇ σθη ΠΟΥ ΒΡΟΔΊΚς ΤΟΥ ΣΙ ΎΘΉΘΕΒ 
ἴἢο ἴμοδθ Ὑ8Ὸ0 δυο {8]116}.---ὕον. 11. Τὸ 18. (89 
᾿τιδί ποδα οὔ (Π6 οι Οπο ἰο ἰπἦαγο, δηὰ, 1 Ροβ8- 
εἰ νῖα, ὈΤΘΑΚ ὉΡ {μὸ δρὶ τὶ ποὶ δδδοοϊδιϊου οἵ Οοἀ᾽ 8 
Ῥοορὶο ((λ0 Ομυγο). Βο ἐδοσζοΐζοσο ἰθχαρὶδ ἰδθια, 

Βοτροίϊταρδ, ἰο ὯΘ Βίδοϊ, Ὀὰὺ βοιηοίϊταοθθ ἰο 6 6χΧ- 
ΘΘΒΒΙΥΘΙΥ͂ ΒΘΥ͂ΘΓΟ ἴῃ αἰδοῖ] Ϊπ6, δὰ (8 ἰο ἀχὶνθ 
801.18 ἰπίο ἀθβραὶσ. Εογοθ, ἱπίο οσδπο6 δηὰ Ρ6Γ- 
βοσυίίοι, Βανο Ὀ66η ἷ8 ἕο δυίβ ὈῪ  ἰσὮ ἰοὸ 
τορα δηὰ ἀθδϑίσζου 6 ΟΒυροῖ ; δηὰ υὑπίογ πηδί ον 
6σο]οδβἰιϑιϊοαὶ δ ΊΒΙΟΥΥ 8 ῬΥῚ ΠΟΙ ΡΑΙΥ οσουρίοα τ 1} 
δοοουηίδ οὗ [8 91}.---Τ 0 Ο τ βιΐδη ΒΒ ου]ὰ ΠΘνῸΣ 
ἔογχοὺ {παι {118 6Υ1} βρὶγῖἱ Κιιοννβ οὗὁἨ πὸ γεαῖ, πὰ 
Βο δβουϊά ουὐδοσ ὍΘ οὐ ἷὶβ συδγὰ δραΐηδίὶ ϑαίδῃϊο 
Ὑ}105ὅ. Τθοβθ ὙΠῸ ἤν ὈθΘη Θη]  Ὠἰ οπραὰ ἤἔσοϊη 
ΒΌΟΥΘ, 8΄6 τοὶ Ἰρηογδηὺ οὗ ἰΐθ86 ἀονὶςοβ, δὰ 
Κηονν τὸῸ}} πον ἰο ( ναῦὶ 806}}) Βοϊιθηθβ. ΟἹ] 
{086 ΨὮΟ δτὸ βῃοσι- δ ῃιοὰ δηὰ βἰτηρὶθ Ὑ}1}} 100 
ὌΡΟΠ ὙΔΙΗΪΉ 28 ἀρϑϊηδῦ (ἢ 6 ἢ 88 ναὶ ἐδηοὶοδ, δὰ 
Β6η60 ὈΘ ἰδίζο ΟΥ̓ ΒΌΣΡΥΪΕΘ. 

ἯΤΟ Ε. Βεββκεη, εε. 4. Α τοί οσ᾽ 8 Ίοτο τ 1}} 6 
866 ἷπ ἴδ πιοδὲ ἀ6] ὁδί θ διιθῃιὶ οΒ (90 μῸΣ ἰηνδ- 
Ἰιὰ ὁ], πὰ πὸ θϑίι68ὺ ἰθβί οὐἤἁἩἙ ὃ Βῃ ρ βορὰ Β Ἰόούθ 
δαἢ Ὀ6 αίνοη ἐμὴ  ΠΘῺ Π6 Ὠδϑί6 8 1} οθροοΐαὶ 
ΘΑΓΏΘΒίΠΘΙΒ δον (6 5Β6ΟΡ ΨὨΪΟ 0848 ᾳῸΠΘ 
ΔΒίΓΔΥ.--ἴογ. 10. Τὴ χοοῖς οὐ Ἡ ἰΘ ἢ 8}} σὰ 9 
σοπιίονι β Τουπαοᾶ, ΝΘ ͵ὸ ἃτο δβοϊγοα ΖΎοσὰ 
ΟΌΓΥ οἴῃ ο8, 16 {16 στοαί ἰγυι ἢ, (παι τ ΠΟΘΥΟΣ 89 
ῬΟΌΪ16 σαὶ δίο" ΠΠΔῪ ὍΘ, ἐμ6 δ᾽βοϊυίίου 8 ποῖ 
τΩδΔῸ 5 Ὀυϊ αοἀ᾽ 8. 

[οτο 15 δὲ Θχϑ}]9 οὗ ἰμοὸ αἰ δου] ἀυ! δπὰ 
τὶ ρεῦ οὗὨ ὈΪδηη6, ΟΥ ΟΥ̓ ΘΟΥΤΘΟΙΪπ ΟἿΓ [6] ον πη ΘΏ. 
1. ΕΥΘΣΥ οη6 [8 Βοιποιἰηρ οὗ {(μἷ8 Κὶπὰ ἴο ἅο. 
Α τιοῦο Β8Ππ ΘΟΙΏΤΏΟὮ ΒΉΔΓΟ οὗ ἰὶ [8118 ἀροῃ τὰ ἢ» 
ἰϑίοσβ δῃὰ {ἢ οβο ἰὴ μι] 6 βἰδίΐομβ, Ὀὰὲ {ΠΟΤῈ 8.0 
ΟΟΟΔΒ᾽ 0.8 ἩΝΘΩ ΘΥ̓́ΟΓΥ ΟὯΘ ἷ8 σα]Ἰοα ἰο 11. δοαίοίγ 
Βιουϊὰ ποὺ Ὀθ ἰυγποά ἱπίο δὴ δύοῃδ οἵ αἰδβίγυδί, 
Ὑ ΘΓ ΘΔ Οἢ ΟΠΘ 158 ΣΟΔΙΟΥΒΙΥ τί Πρ ΟΥ̓ΘΙ Οἱ ΠΟΥ Β᾽ 
οοπάιιοί, ΠΟΣ γοί Βιιου]ά τ ὍΘ ὁη6 οἵὨ οοἱὰ ἱπα186- 
ΤΏ 69 ἰΟἸἾὙΔΡαΒ Θ60}} ΟΠ ΘΥΒ᾽ ΒΟΥ ἢ σΒ δὰ ν᾿ οἰ ἴδτο. 
ὝΘΓΘ ΠΟΙ ΠΟΥ 5 {Δ1|}8 ΔΥῸ ἰογοοὰ ὉΡΟῚ ΟἿΓ δἱ- 
ἰοπίΐοι, {Δ Ὺ ὍΘ ΟΡ ἀπ Υ ἰο δι ἰοιιρὺ ἐμ οἷγ σΟΥΥ 66- 
(ἴοῃ, 1. ἕον ἐμ οἶδμα οσ᾽ 8 ον δαί (νν. θ- 8); 2. 
ἴῸΓ βοοϊ οἰ γ᾽ Β Βα Κὸ (Υ6γ. 4); “η4 8. ον 6 ἢ [ἴὉΣ ΟὔΓ 
ΟΥ̓ ΒΩΚῸ (ΥΟΡ. 1), Β'ποθ γῖθ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τι ]ΒΌ πα 6 - 
βίοοα ἱΓ νγ ΒΏΟΥ πὸ ἰῃίογοδί ἴῃ (η6 ο486. 11. Βυΐ 
τῶυοἢ ἀδροπὰβ ἀροῦ ἴΠ6 ΨΆᾺΥ ἱῃ ἩΒΙοΩ ἰὐ ἱβ Ῥδγ- 
Τογτηθὰ; δ8, 1. Ὁγ {πὸ σί χῦ ῬΟΥΒΟΏ ; 2. δ (89 
γῖροι ἰἶτὴθ (Ρ6Ὲ] ἀφοὶ θὰ ονθὴ ἰο Ὀ6 Ῥγοβοηΐ δὲ 
οη6 {ἰπ|0); 8. ὃν ἴ8ο τ ἸΘΆ 18 (ὉΥ 8 υἱϑὶὶ ΟΣ 
ὉΥ ΕΡἾ8119); 4. ἰᾷ ὑπὸ γἱριιὶ βρίτὶϊ (ποὶ ἤγοπι ἰοῦ 
οὗ σοϑυγίηρ, ἰονο οὗἁ ἀοτηϊπΐοη, ῬΕΓΒΟΠΑ] Ῥΐαι9 ΟΡ 
οαϊοῦδβυ, Ὀυὺ ἔγομη ἰουθ (ὁ ἰὴ ΟἴΠΟΣ δηὰ ἰὸ 
Ομ τ βι᾿ 8 δϑυβ6.---ο Βενθ Βοὸ (νυν. 6-11): 1. 
Τὴ0 ΟἸ τί βιϊδη ἰἄθα οὗ ρῬυπὶβῃσηοηῖ: ἤθη ἰΐ 
βιιουϊὰ Ὀδὸ ἱπδίοιοἀ ἢ 1, δ {Π6 χοοί οὗ {π6 οἵ- 
οπάον ἀοιηδπὰβ ἰἰ, [Ὁ θυθῃ 1 86 [65 ζογίεϊοα 
Δ} τἱ δ, Β6 ἢ 88 οἸδίτηβ ὌΡΟΠ ΟἿΤ ὈΘΏΘΥΟΪΘΠΟΘ ; 
2, τ δη δοοίοίν 18 ἱπγοδίοποα τὶ! ἸΠΊΌΥΥ, δπὰ 
8, ἼΘΙ 8 Υἱρμίεουβ ἱπάϊκηδίοη δὺ οὐἱσηθ 68]}8 
ἴου δὴ οχρροδεοῖοῦυ.Ό θη ἰἰ δἰιου]ϊὰ Ὅδθ ἀἷδ- 
ῬΡομβοὰ νῖϊΒ ΟΥ γοιηϊ ἰοῦ ὙΒ6π 1π6 οηάδ8 οὗὨ 
Ῥυπίαδιηθην δ΄ δβοουγοᾶ, 1, ὉΥ {πὸ γγχίναϊο κυΐ- 
ΤΟΣ 55 ΟΥ Τορϑῃίδηοο οὗἩ {09 οδὔοηάον, 2, ὈῪ Β18 
Ῥδυι14)] ρυπὶβπιοηΐ, ΠῚ ἢ οοτγτοοίβ {86 ΟΠ ΟΡ 
δηὰ νυἱπάϊοδίθα ΡῈ ]16 δοπιϊταθηῖ. 11. Τὴὸ ΟἸτὶθ- 
(ἷδη 468 οὗ δ᾽βοϊυϊΐοη: Μαδπ᾿β ἀδοϊαυδίϊο οἴ 
6οἀ 5 ζογαίνϑῃ δϑθ--- δ δροδικίης ἴθ (04 8 βίοϑὰ; 
1, 14 186 ἰο Βανὸ ΤΟΙ ΤΟΠΊΟΤΒΘ δηὰ ἀοβραὶγ; 2, 
ἰϊθ τορτοδοπίδεϊνο ομδύδοίορ (τοῦ, 10). ΑἹΟΡ 
Βοδοχίβοι δηὰ 1,1860]. 



88 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ἘΕΡΙΒΊΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, 

Ὑ. ΑΝ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΕΧΡΒΕΒΒΙΟΝ 2ῈΕ ΗΒ ΕΟΚΜΕΒ ΑΝΧΙΕΤΥ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ ΤῊΗΣῈΜ (νον. 

121.), ΒΌΤΤ ΟΕ ΗΙΒ 2ΖΟΥ̓ΕΌΪ, ΕἸ ΕΨΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΙΝῸ ὍΗΕΝ ΗΕ ἩΒΑΒῸ ΕΒΟΣ ΤῊΣΜ 

ΒΥ ΤΙΤΌΞΒ, νον. 14 8. 

ΟΠΑΡΤΕᾺΒ 11. 12-17. 

12 Ἐυγίβογίηοτο Ὑδθη ἴ οι ἰ0 Ἰτολϑ [(Π6 ΤΊΟΔΑ7 ὑο »γεαοΐ, ΟἸτἰβι᾿Β σοβρ6]'", αηά ἃ 
13 ἄοον νγὰ8 ορϑηθϑὰ 0 τὴϑ οὗ [18] [19 Ἰμογὰ, 1 δὰ πο σαϑϑὺ ἴῃ ταῦ βρίγιῦ Ῥθοδυβ 1 ἰοαπαἢ 

ποὺ ΤΊιΒ. ΤᾺ Ὀγοίβοῦ; θαὺῦ ἰΑκίηρ᾽ ΤΥ ἰθᾶγο οὗἩ ὑβϑῖι, [ πϑηῦ ἔγομι ὕμθῖι ᾿πίο Μαςοάο- 
14 ηϊᾶ. Νον [Β0} {πδη]χ8 δὲ απο αοα, σι ῖοῖι ΔΙ νγα γβ θδυβοι ἢ τ8 ἐ0 ὑγ παρ ἰῃ Οτὶδῦ, 
15 δηὰ πιαϊκοὶ ταδηϊδϑθ (ἢ Βα γΟῸ οὗἁ ὮΪ8 Κπονίθαρο ὈΥ͂ α8 ἴῃ ΘΥΟΥΥ ΡΪδοθ. ΕῸΓ Ὑ 8ΓΘ 

απίο οὰ ἃ βιπδοῦ βᾶνοὺγ οὗ ΟἸ γίβῦ, ἰη ὑμθπὶ ὑμαὺ ἃγὸ βαυθὰ δηά ἰὴ ὑβ6πὶ ὑμαί ῬεΙβὲ : 

16 Τὸ εἶθ οὔθ 106 αγὲ ἴδ βαυοιν οἵδ ἀδδαύῃ πο ἀθαί ; δηάᾶ ο ὑμ8 οὐμβοσ ὑ 6 βαυοῦνγ οἱ 

117 Ἰἴδ ππίο ἰἰΐδ. Απὰ πο ᾧ βυϊιοϊοηῦ ἴοτ (ἴ686 ΟΠ πραῦ ΕῸΓΣ Ἧἷὸ 8ΓΘ ποὺ 88 ΤυΔην 
σβὶοῖ οοτγαρὶ ἴῃ ποτὰ οὗἩ αοἀ; Ὀαΐ 88 οὗ βίου, αύ 88 οὗ σά, 88 'ἰπ 086 βἰρμῦ οἵ 
Οὐδ βροαῖϊ τ ἴῃ ΟἸγιβύ. 

ΓΜον. 12.--ἰποιϑδὰ οἵ εἰς τὸ εὐαγγέλιον πο ἔνο Κίπἀτοὰ οοὐά. Ῥ. α. δορὰ Ὅδαιαθο. μα το διὰ τὸ εὐαγγ., δηὰ ἴπο Τἰπῆς διά 
αὶκ. νϑγομ. ἀπά {Ππ|ὸ μα: αἴ ΘΓ ΠΑΥΘ Ὡγορέεγ ἐυαηρ' 

οον ΟΙὰ Βηκ δ νογαβ. ἐᾶν “ ἴἢοσς ΟἸὨ σα Ε 8 βΌδρ61᾽ 8 841κ6."}} 
,. νυ οἴδιοΥς δδιοιοα οοὐά, Ὁ. ΚΒ. αν διὰ τοῦ εὐαγγελίον. Ἀοεϊ οἵ 

Ψεν, 13.-- ἢ ρίμοθ οὔ τῷ μὴ εὑρεῖν, δίῃ. μδ6 τοῦ μὴ εὑρ. (ποῦ ἐμ δὰ Φοτ. μδδ τῷ μὴ εὑρ.). 10 αἷἶδο "δϑ9 Μακαιδονία» : 
(ιε ἠδ δτγαν ἴ9 Νὲν Τοοίαιηοηΐϊ, οχοορὶ σπδρ. ἰχ. 2, δΔηὰ 1 686. ἰν. 10)}. 

8 ΨοΥ. 16.---60. οἴχιῖφ ἐκ Ὀοίοτο Ὀοίἢ θανάτον ἀπά ζωῆς. Απὰ γοῖ (ἰδ6 ποτὰ πλδ (πο ὕὈδδὲ δυξπογίεἰοα [Α. Β. Ὁ. ΒὶΒ. οἱ 

81. ἰὼ [8 ἴδνοσ, δῃὰ νι ̓8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἵμγοσῃ οὐ οὨ ποοομηῖ οἵ ἰἴ9 ἀ8 08}: οοῃσίγαοίοη. [1ἰ ἀοθδ ποῖ 
Κ.1,., δῃὰ το οπιϊπαίοη [5 οοηδηυαθὰ ὈΥ ἐπ γος. ὅ.Γ Θοῖδ. δὰ οί. γογβδ., δηὰ ὮΣΥ ΥΘΕῪ ΠΙΔΩΥ οὗ 

ὺ ογἄσ πογίν, ἰπβογὶ ἰι.] ἔδτο. ΑΙ! ἐδ 9 πιοτὸ γυσθηῖ ογτἰς5, ὁχοορὶ Κοίου βηά 

θα ἐπ ὃ. ΒΕ. Γ΄. η. 
δηοίοος ἰηΐαγρεο- 

4 Υοτ. 11.--- πὸ τοδάϊηρς λοιποί ἰποιθαὰ οὗ πολλοὶ πη [86 Ὀθδὲ Δεῖ μοῦ [98 [Α. Β. Ο., Κι. δίῃ. οἱ 4].] δκαίπει ἰξ. [Πολλοὶ 
τῶϑ ὈΓΟΌΔΌΪΥ [πουρὮς ἴο0 δΒίγοῦᾳ Δα οχργροοοίοη. Βαὶ ΤῊΝ οὔ ΑΙοχ. (Α. ἢ. 870) (ἴκοα πιθοῦ μδίηδ ἴο ἰπδιγ ἴδιο Δροῦ- 

1169 ἰη το 089 οὗ πολλοί ἰη ἐἷ8 . 8,90 Ὠοῖθ ΟΡ. 
δ Ψον. 11.---δς. 84 κατενώπιον, δηὰ ἰζ ἰΒ διτοι αν δυδίλί πϑᾶ ὮΥ δαϊμογιγ; Ὀπὲ Ἰδοδιθδηὴ [Ο]ονίης ἴπ9 Ὀοεδὶ ΜΆΒ, 

708 1.5 κατέναντι (ἱ᾿πουΐ τοῦ). [αὶ [οτὰ δηά Βιοοπχδοϊὰ τ εἰς ἴμΠ6 ἀγείοῖϊο ψδο Ἰοἵξ ουΐ ἴο σοττοσροη ψίς πο μγονίουδ 

θεοῦ, Ὀαξ ἐμαὶ ἰμ9 ΑΡοϑεϊθ᾽ 5 ϑοϊθηιῃ δϑϑογιίίυα μυτο ποϑὰβ [. 11 16 βονσονοῦ οἵα οι ἰὰ Α. Β. Ο. ἢ. δία. ἀπά 12 οαεαίγοι.) 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΤΙ͂,. 

Ψεηθ. 12,18. Τρ Αροδίϊε᾽ν αηχίοίψ [ον ἱπίεἰ- 
ζέποε ἤγοπι Οοτπιλ.--Ῥ πὶ Βανί, οοὔλθ ἴο 
4[Ὡ)Ἐὸὲ Ῥιοαᾶ ἴο Ῥσϑᾶοδβ ΟὨχίδι᾽ 5 ΘΟ05ρΡ961.-- 
Το δέ ἐπιρ θ8 ἐἰπαὺ 816 ΖΟΤΊΔΟΣ Β ͵ θοὺ 8 ᾿ 6 Γ0 
τοδυιηθὰ δῇ ὑπ 9 αἰχτοδδβίοη. (γν. ὅ-- 1:1). Τῆδὶ 
πο Το ονγΒ ἰ6 ποὶ ἰο Ὀ6 οοπηροίοα τυϊν ἢ ΥΘΡ. 
11 (οὗ γὰρ---ἀγνοοῦμεν) 80 88 0 τπϑῖκ9 δὲ Θαυῖνα- 
Ἰοὶ ἰο ἀλλά, ἴοΥ ἱμαὶ τσουἹὰ ποῖ οσονγγοϑροπὰ 

αὶτ {86 ἴδον οὗὨ ἰδ ἀΐϊδοουτβο. ΝῸΡ 8 ἰὺ ἰο Ὀ6 
γοΐογγοα Ὀδοὶς ἴο ομδρ. ἱ. 16, ποῦ ἰο δἴιδρ. ἱ. 28, 

θαὶ ἰο οἴδρ. 'ϊ. 4. ἴα μῖβ Ἰαΐῖον ρωδϑδβᾷθ δὁ 
δὰ βϑροΐκθῃ οὗ 86 δηρσυΐϊβὰ πὰ ποι 9 μδὰ 
φι7ῖϊζιθη 8 ἄτϑι Ερίβι}]9, δῆ 86 Β6ΣΘ ΒδΥΒ ὑπαὶ 
φρθῃ ἢ6 Ὑἴ88 κοΐπρ ἴσοι Ερῆοϑυβ ἰο Μδοθάοηῃηΐδ, 
.ι6 δου]ὰ ποὶ ἰΒτΟῊ οδ ἷθ δηχίοίγ [07 (μ6 Οογίη- 
ἰδίδηβ. [Ἐ{᾿Ὁ δά ποὶ ἱπίϑηαϑα ἰο τβδκο ἃ ἀἰϊγσοοί 
ἸοῦτποΥ ἴο σογίπίμ, αὶ ἰο πιλῖκθ 8 πιϊβδί ΟΠ ΡΥ 
ὑοὺν ἰπ (μο ἰπίονοϑί οὗ ΟΠ νβι᾽ 5 6 0806] (εἰς τὸ εὐαγ. 
τ. Χριστοῦ), Ἰγηάα)ο: ἕον Ομ νἶδι᾽ 8 ὁ ο8ρ61᾽8 8816]. 
Τπουχὴ Β6 Βδὰ ἀοιιὈι16865 Ἰαἰοα ἀθὰ ἰο Ῥτϑϑοὶὰ ἰδ9 
Θοβροϊ δὲ ΤΎοαΒ, Ὦθ ΠΟΥ ἰοϑὶ (6 Ορρογία τυ ὁ 
δοοουηὺ οὗ δἷβ βοϊ οἱ ο ἴον 1Π6 ΟοΥὶπ ἢ Δ}8.-- 
[1πὸ Ἰτοδὰ νγὴ8 ἐ8η9 τορίοη οὗὨ 86 σοΟυΏΙΤΥ, οὗ 
ψιΐϊο ΤΊΟΘΒ γ88 {Π|6 Ὀσὶμαὶρδὶ οἱἱν.Ἐ Το δτι]- 

[6 ΤΠῸ οἷἵἷγ »ναϑ οδ  ϑὰ ὮὉΥ [ἐδ οτἱαί δὶ ἰσυπάον, Αἰ βουία 
γοδα, καὶ ὉΥ ἴ γα πιδο 8, το τ] ἢ ἐπιρτονθὰ ἱϊ, Αἰοχϑῃ- 
ἁγία ἴτοδσ, ποι ΘΔ δἰ ΩΡΙΥ Αἰοχαηγία. [11 τῶϑ οὐ ἴδιο 
κιοοὶ Ἐοιηδῃ γορ, ὉΥ ὙΠΟ ἰς πδὰ δὴ οχέθηείνο ἰγαὰθ ἰηἴο 
πο ἰπίογίος δὰ ἴμ9 δοιίῃ. Τὶ νδὸ ἃ Ἠοιηδῃ οοϊοων, τί ἢ 
10 γ"“ημβ Παϊέσμνι, οὐ τἰίχυς οὗ οιιδῃ οἰἱπϑηδῃ!ρ, πὰ 88 
Στ ποὺ αγνογοὰ Ὦν πο ΕοϊλαπΠΑ. ἴγομῃι ἃ σοποοῖς ἔδαΐ ἐποίτ 8Δἢ- 
Οοδίοσα οδιπὸ ἔγομι ΤΊΤΟΥ, ἰΠ6 εἰϊο οὔ ὙΒίοΒ '᾿ΠῚ Οἷο8θ ΟΥ. 

οἷα, νεῖ ἢ νγ8.5 ζΟΏΘΓΑΙΪΥ ἀαδοὰ ἴῃ ἐμ Νον Τοϑία- 
τηθηὶ τὶ ἢ πϑπιθ8 οὗ οουπίΣίοβ (Το, ἃ 450 ὃ), 
ΒιΔΏ]ΟΥ (Ἀ ΚΘ ΤΠΔῪ ὈΟΒΒΙΌΪΥ ἱπάϊοαιθ πὶ ΟὨΙΥ͂ 
{νὸ σουπίγγ οὗ (9 Ττοδὰ νν88 τωϑδηΐ 6γθ. [1 δὴ 
ΒΑΡΪγ Ὀ6 ροβϑ: 0] ἰμδὶ Ρδὺυὶ ἀἱά ποὶ νΥἱδῖϊ (ἢ 6 οἱἱγ. 
Τὴθ βδλ0 ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΌ (πὸ τὴν Τρωάδα) ἰΒ υδοὰ ἰπ 
Αοίβ χχ. 6. Ῥαοὺὶϊ δὰ Ὀδϑῃ ἐμοῦθ οδοθ Ὀδίοσθ 
(Αοἱϑ χυΐ. 8), δῃηά ἢθ γὰϑ ἔμδγὸ ἃ Ἰόῦ κοσ ἐἶπλθ ο8 
μὶΒ τοίυγη ἔγοιῃ ατγθθοθ ὁ Φογυβδίθαι (Ἀσἰ8 Χχ. 
6-13), δὰ οὔοθ δίϊου {πὸ οἷοβϑϑ οὗ (ΐο Αροβιοἱὶο 
ἰϑίοτγ. (2 Τίπι. ἱν. 18). 1 νγ88 (πὸ ὑδ08] ροσί 
δ ὑψοῖ ἰμοβο Ῥδδβίηρ ἔσοια συθθοο ἰὼ ᾿᾿ϑὶδ 
Ἰαπᾶθὰ. Α οβύγοῖι πιαδὺ δυο Ὀδοὰ οδιϑὈ  ἰδιϑὰ 
ἘΠ6ΓῸ δὲ ἰοδϑί οὐ Ῥδυ}ε βοοοῃὰ υΥἱδὶϊὶ. [δοόῖρ. 189 
ποτὰ ἀποταξάμενος Μὶϊι Αοἱϑ χχ. ὁ ἢ Βο μεὰ 
ἱδγειϑα ὑμορὸ τὰ 0116 ὀχργοδδ ἀοδίκη οὗἨὨ ῥσχοδοῖν- 
ἰπς ἰμ6 608ρ9)] οὗ ϑεϊναίΐοῃ. Τοῦ ὑ 16 ἰδ 
ξουϊιλνο οὗ [6 οδ᾽]θοὶ: ΝΕΑΝΡΕΒ: “ἰδ Θοδροὶ 
πο} Ῥγοοσοοάθαά ἔγοπλ Ομτὶδὶ.᾽"᾿ Ηθ ᾿ηίθῃαδ ἴὸ 
ΒΥ ἰμαί τὶ δυο ἃ ἀοδίζῃ μὸ τγου]ὰ μδγυὸ ἔοϊΐ 
Ὀοιυμὰ ἰο τϑιμϑίῃ ἴῸΡ ϑόπῖα {ΐη6, ᾿πδϑι οἷ δα δ 
ἴουπὰ ἐδογο ἃ ἔαΐὶσ ὑγοβροϑοί οὔ δὰ Ὀπυδυα] βυοοοδϑ 
ἴῃ Ηἷβ σοῦκ.--Απᾶ ἃ ἅοος νγϑαϑ ορϑιηϑὰᾶ ἴο 
τ26 ἴῃ ἴδ Τωοτᾶ.---(οοπιρ. 1 Οοτ. χτὶ. 9). Τὶ 
καί αἰϑο 18 θαυϊναϊοπί ἰο καίπερ. Ἔν ίῳ 28 
(0 σδιθ πιοδΐῃβ 88 Χριστῷ, δηὰ ἰἰ 6 δα ἀοὰ ἰο 
ἀοδπο πλοῦ Ῥδυ ου ΥΎ, [16 ΒΡΊΘΓΟ ΟΥ 6Ιεπιοδὶ 
οὗ δοιϊνιἐγ ἴογ νι ϊο δὴ οοοδδίοη Βαὰ ἐπϑη ὕὉ6ε8 
Ῥτγοβοηἰοὰ ; ἐμ ἀϑραγίιποπεὶ ἰη τ ίοῖ ἃ ἀοον δδὰ 

Οἰθῦοι βαγο ἐππὶ σοπηίαπείπο οὔθ ᾿πουρδί οἵ πιαικίπρ ἰὲ (89 
βοδὲ οὔ Ηΐδ οπιρίγο. [{8 τποΐϊϑγη ἤδπιο, Βδκὶ ϑιασαρουῦὶ (ΟΝὰ 
Οοπείδηείπορ! 6), βοθπιδ ἢ. σοπιϑπιοταῖο Ἐπ πους, ΟΠ» 
Ὅθδτο δὰ Η βου Τὶ α" δὲ. Ῥαμ,, Υ7οὶ. 1. Ρ. 21ν-81, διὰ 
Βοπεοη ἰη δ δλ᾽ε Ῥίοὶ.] 
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Ὀδοη ΟΡΘη θα ἴ0Γ Ὠἴτη. δηὰ ποὶ {86 Αποηὶ ὉΥ τυῆοβο 
ῬΟΥΘΥ τἴμ6 ἀοογ πὰ Ὀόθη ορομοά.---Ὁ Βϑᾶ πο 
Σϑοῖ ἢ ΤΥ αρὶτὶϊ ΤΕΘΕ1 ἰοπηᾶ οὶ Τιϊαα 
ΤΩ Ὅτοῖοι .---Εσχηκα ἴθ. 86} ΠΘΓΘ, 48 ἴῃ ΘΠ. 
ἱ. 9, δῃὰ γα θηιΥ ἴῃ δὴ δογίϑιο δθη80 (ΜΟΥΟΓ: 
85 Δ ἰδ Γγοαυθηὶ ργδοίΐοο οὗ ἰδ9 ἀτγθοὶς ογᾶ- 
ἰοτϑ ἰῃ ογάὰον ἰο Ὀγίης (Π6 μϑβὶ Ὀϑίογο ὑμ6 ταϊπὰ 
ΓΝ στοδίοσ Υἱν 688). "Ανεσις (υϑοὰ 84]80 ἴῃ 
ΘΔ Ρ. Υἱὶ. δ; Υἱῖϊδ. 18) Ι68Π8 ῬΓΟΡΘΥΪΥ γοϊδαχϑιΐου 
ΟΥ σο]ϊοῦ, διὰ ἰΐ ἰα ἢθγα οσοπίγδδιϑαὰ νὰ 1.1.6 ἴῃ- 
6586 δι γδὶπ πΐο δα ὈΘοὴ ρυΐ ἀροη Βἰ8 ἔθοϊ- 
ἧηρπβ, ὈΥ͂ ἷ8 βοϊοἰϊμἀθ οὐ (μοὶ δοοουαηί. Ηδ 
οου]ὰ ποὺ Ῥογΐοσιη 18 ΟΥΪΏΔΡΥ ἀυ ΐθ8 885 ἴῃ 
ΟἾΒΟΡ ρίδοθβ, ὑπι}} (18 δηχίου διουϊὰ Ὀ6 το- 
ταουνϑὰ. 786 τηθρδοΐηρ οὗ τῷ πνεύματι ἰπ ἰἷ8 ὁ0η- 
πδοϊΐοη 18: [ὉΓ ΤΩΥ͂ τηἰπα. (ἀασί. δοηιπι.). ἘΠ οὁχ- 
ῬΓΟΒδΒΙΟη ἰβ ΠΠΟΥΘ βυρροβίϊνο ἱμλῃ τῇ ψυχῇ μου 
ψουϊὰ παν Ὀθθῃ. (σορ. Βθοκ, ϑεείσηΐ. Ρ. 4) 
Τὴ ΑΡροϑὶ]θ πιθδὴβ [0 ἘΘῪ {ὑἰῶὺ 1ὑ τν88 “π οὗὨ 
ἐμοθὸ τἱοϊθηὶ δϑβϑϑυϊϊβ Ὡροὴ ἷ8 υἱΐδ] οποτρχὶθθ 
ἩΠΟΝ σοπθ ὉρΟῚ 5 ἴῃ σεγίϑιίη βίδίθβ οὗ ἰδ9 
τοῖὶπὰ δα ὈΟΥῪ θη γ͵ὸ Βαγθ Ὀ6Θῃ βοἰοθα ὑροῦ 
ΙΟΥ 8 Ἰοηρ ἐΐπιθ ὈΥ ἰούγουβ δηὰ ἃ νϑδηὶ οὗ χοϑί, 
εἰς.---ἰο086 ΡΟ ΓἕΩΪ ἀρὶδιϊοηΒ  ΠΪΟ. αἴοοῦ 1ἢ9 
ΥΟΥΥ Βοαὶ οὗ Ἰἰἴ6. [Ιςαηἡ τῷ μὴ εὑρεῖν κι τ. Δ. ἢθΘ 
ΕἸτοΣ {16 ΓΘΆΒΟῚ [9 γ᾽ οὐκ ἐσχηκα ἄνεσιν. [ΤΊΠΘΓ, 

τ. ἃ 45, 5.7] Ηδθ Βιᾶ οχρεοοίθα ἰο ταοοΐ δἱ ΤΎΟΔΒ, 
ΟΥ δὶ Ἰοδϑὶ 'ηῃ Μεοραοηίη, 18 δϑϑἰδϑίδηϊ Τιίυϑβ, ἰο 
Ιοέ πἴτη πον δὲ εἴοοὶ 18 γϑι ΕΡ18:}]6 δὰ 
Ῥιοάυοοά οἱ Οοτίηι. Νοί ἡπαϊῃρ Τὶυ5, α᾽8 
ΘΩΧΙΘΙΥ Ὑ2Ζ5 60 στοαὶ ὑπαὶ 9 οου]ά Τομηαίη Π6ΓῸ 
ΒΟ ἸοηροΥ, Ὀυΐ ὃ Βαδίοποα ἰο Μδοραοηΐδ,  ΒΟΓΘ γ6 
πον Τίϊι8 βοοι τοὶ Εἶτα (Ομ ΔΡ. Υἱὶ. 6 8.)---Βὲ 
ἐδιείηκ ιϑανθ οὐΐδοιῃ ἔυυϑῃτέίοσι ἢ ἑεῖο Μ6- 
οϑᾶοηΐδ.---᾿ Αποτάσσεσϑαι τινι 18 ΔῊ ΑἸοχαπαάτί δ 
ἕοστα οὔ ὀχργοββίοῃ ἴου ἀσπάζεσϑαι, ἀπ ΟσΟ.Υ8 8150 
 [π|κὸ ἷχ. 61, δὰ Αςίβ χυϊὶ, 18-2]1. Τᾷι βἰχηῖ- 
Ὧ685 ἰο βοραγϑία οὔθ᾽ Β βο]ῦ, ἰο ἰδῖίκο ἰθᾶυο οὗ βοῖῃὴθ 
οπη6. [116 Θχρυθβδίοη 15 Ῥοου ΓΤ, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, Βἰ 60 
δ 15 ἰαίκοη ἔγοπι ὑπ εὔοσγί υϑυλῦ τηδαθ ὈΥ͂ (1086 
ἐδκίηρς (μοῖρ ἀδρηγίιγθ, 0 Ρυὺ ΘΥΘΡῪ (Βὶηρ ἴῃ 
ογάοσ, δηα ἰὸ ψίνο οἷν Ἰαϑὺ αϊγοοίϊζοηϑ. (Οβ᾽8ὴ- 
ἀςγ)]. Αὐτοῖς [18 Τοίογοησα ἴ0 })0 ρΡΘορὶο, δηά 
ΘΒΡΘ ΟΠ Υ ἰο ὈΘΙΙαν ΓΒ ἰῃ ΤΓΟΆΒ. 

Ὑεμβ. 114-17. [“Δ]1 τὉπ58ὲ ΓΟ] ονγθ, ἀπ }}} ἐπ 
ἩτίζΟΓ σοί γη5 ἰοὸ 18 ἰβίοσί δὶ βιδιδιηθπὶ ἴῃ 
οΒδρ. υἱὶ. ὅ, ἰβ οπ ἰδ ϑ0]6οὶ οὗ (μι ΟἈΥ βίδη ΟΥ 
Τδίμοῦ Αροβίο] οδὶ τϊπβίγΥ 88 οχοιιρ] δοὰ ἴῃ 
Ῥαμ] 8 βροοὶαὶ σοϊδιΐοθβ 10 ἰμβ9 ΟοΥ δἰ μἶδη 
ΟΒυγοῖ. Τΐβ Δρρδγοιῖ αἱ χγοβδίοι 18 ΣΟῪ ἐμ 
τηδίη ἰορίὶο οὗ ἰμὸ Ερὶβι1]96. [ὑ 88 ὑμ6 Αροβί]θ᾽ 5 
οὈ͵οοὶ το 8οὶ ζοσί δηὰ τπδὶ ἰδίῃ ὑδὸ ἱτηροτίϑησο 
οὗ Ηἰβ οἶος δηὰ ψογὶς δῃα ἷ8 ΡΘΥΒΟΏΔ] ο]αΐηι ἰο 
δΒρίγῖτυ4] δυϊποτιγ. ΤῊ δ ΟὈ͵θοὺ 18 ἱκορὶ ἰΏ υἱοῦ 
ἐγουσδοῦί, δηὰ δον (86 ἱπβίσαοιξοιδ ἰπ τοδίο 8 
οΥ̓͂ Ὀυβίηθϑθ μοὶ [Ὁ] ἴΠ6 ΥὙΘΟΌΓΤΘΠΟΘ οὗἩ ἰδ8 
ταθπίΐου οἵ ΤΊϊι8 (ΠΡ. Υἱὶ. δ), ἰξ 18 σου} 

[5 Βίδδ ον βιιχχθαίβ ἃ υἱν ἃ μἱείατο οἵ ΡῈ] ἰπ {πὶ8 δηχίουδ 
δἰδῖο οὔ οἱ πᾶ, δου [Π9 ψουαρᾶ Βδογοα οὗ ἴδ οἶδιδβίο τορζίοη 
Ὅπόον ἔδο (οἰ αἰ οὗ [(4. ΑἸ] δδδοοοίδιίίοηβ οοπηθοϊοα τ ἢ 
ἴΣ βποίοηϊ Πίδίοῦν πώ θα “ 6! κἴ οὗδος ὉρΟοΏ ἴδ πιἱηὰ οἵ 
ἘΠ9 Αροϑι{}..᾽ νι] ἢ νης οἰ ΠΟΥ ὩΡΟῺ 9 ΟΡΘῺ ἀΟΟΓΣ ἴο Ἀτϑδοὶὶ 
(γίοι᾽ 5 Οὐθρο], οὐ “να Ὺ οχροοϊίης πὸ ἩΓὨΠ 16 541] οὗ [ἢ9 
ΒῃΠ ὙΠ ἢ ψγδϑ ἰο Ὀγίπρ ὑδοῖς ἰδ ἔτ θη ἃ ἔγοιῃ ΟΟΥ ἢ." 10 
πο ἰονὸ οἵ ΟΠ γίδὶ παὰ ποῖ ἀϊεροδββοθδθὰ Ῥϑυϊ δ Ὠοδγὶ οὗ ΘΥΟΣῪ 
οἵδτ ἰπίογοδί, κα ἢ δοοπδ8 ΨΟῦΪ ἃ πλγθ δα ἃ ρΡοΘΟΌ 6΄ ΟΠ ΓΙΩ 
ον Ἦϊπι. ρο 4180 Ουηνὶ». δη Ἠονβοη, ]ηἐγοαμοίίοη, Το]. 1. 
Ῥ. 16 "πὰ ». 862, Βιοὴ σοπῆδίοτη 
οὔ ρυζροῖο δ ποῖ ἰποοποϊπίοπε τ ῬΔῸ} 6 θα ὑπάογ [.9 

ἄδβησο οὗ ἔπο Ηοῖν ἀδοδὶ (Υ ΟὐθίοΣ δὰ Ἧ ΠΚΙ 50}, [π885- 
Σου ἢ 86 ἰδὲ ἀἰνίηθ ἀσοηὶ οΥκΒ οὐΐ Ὦΐα οὐσῃ χη δποο οὗ 
τὐἰδιοῖι Ὦν πιοδπο Οἵ, πητὶ ἰῃ σομδίβίθῃου Ἡἱτἢ, ἸΏ0 ῬΌΓΘΙΥ 
Βασλδη [6ο}έυ 48 οἵ [πϑ Βυὺ]6ο..] 

δηιοϊίίουβ δηἃ ἤδη κχοα 

δη ἃ ΟΡΘΏΪΥ Ρυτϑαρα ἰο {16 δηὰ οΥ̓͂ (Π9 ἘΡΙΒ[16.᾽ 
ἌΈΒΒΤΕΒ δπὰ ἩΠΚΙΝΒΟΝ.).-ὰϊ ἘΠ ΠΧ ὈΘ 
πῆῖο Θοῦ, το αἰνσανδ οὐδε 18 ἴο [χὶ- 
ὈΣΏΡὮ ἰῃ ΟΒτίδι.---ν ἃ βυάάθη ΓΥΔΠΒὶ [10 {Π6 
ΑΡοβι]ο ποῦν ἰυγὴ8 δϑ᾽46 ἰ0 γοόπ ον {ΠΗ 8 (0 αοά, 
ποὶ ἴον ὑμα σοβϑυϊὶα οὗ ἷ8 υἱδὶὶ δ ΤΎΟΘΒ, ποτα ἢ 
οουϊὰ ποῖ μαγο τοδί πο Ἰοπρ ΘΠ ΟΊ Ζἢ ἴἰο δ66οαι- 
ΡΙ 6 δὴν ἰπὶπς σοῦ ἢν οὗὁὨ Ὀοΐπρ' 818 πηθη(ὶ οποἃ : 
θα Οἱ ἴ0ῸΓ {6 δοδουπὶβ Ὀγχουρί ἔγοιῃ (ο- 
τἰπι ἢ Ὁγ ΤιίαΒ, οὗὁἨ ἩΜῚΝ ἢΘ ΤἸΏΔΚΘΟΒ ΠῸ ΘΧΡΓΘΒΒ 
ταϑηςΐοη ὉΠἰ] ΠΑΡ. Υἱὶ. 6; ΟΥ [ῸΓ {Π:6 δ] βίης 
ὉΡΟΩ δἷ8 Αγροβίο]ϊο ἰδθοτβ ἀυγίηρ δὶβ ἸΟΌΓΏΘΥ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ Μδοραοπὶδ (Οϑἰδηάθν). ΤῊ οοπίοχί 
ταίοσ ἔδυ (δ 6 Βγϑί οὗὁἩ 686, Βῖησο (8 ὴ κα βθ6ι 
αυΐϊίθ ΔΡτοργίδίθ δίϊογ ἷ8 ᾿Ιθογαίϊου ἴτοπὶ {86 
ἀϊδβίγοββ πὰ ὑποθδίηθθβ οὗ σὴ Βα Πδαὰ ρίνοη 
Βι10}ι 8 ρἰοίατο (Μογον). Τηδὲ ΒΘ ΠΏ ΚΕΒ πὸ ἀἰτοοί 
τηθηἰΐοι ΟΥ̓ {{18, Δη ἃ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β ΠῚ Π.86]7 ΟἿΪΥ ἴἢ 
θη γ8] ἰουτβ, ἰ8 δοσοπηΐοα [ὉΓ ὈΥ͂ ἐπ ἴδοὶ {Ππ8ὶ 
6 8 δηχίουθ ἴ0 166 πὸ ρ]θδβδηὶ ἱπηρΓθ8- 
βίοι ὈΥ 8 Ι2Ώ0Υ0 ΟὈΥΪΟΙΙΒ Δ] αδΐομ ἴο {Π6 βίαίο οἵ 
(ΐηρ8 δὺ Οουΐηι δἱ (818 ροϊῃΐ οὐὗὁἁ 18 αἀἸΒοοΌΓδο. 
Τμὸ Υἱὸν ἩΒΙΟΝ Βοο8Β Ὀοδβὺ ἴ0 ΘΟΓΤΘΕΡΟΙα Μ] 1 
Ὀοΐὴ ἐδο οομίοχίὶ δηᾶὰ ἐμὸ ἴοστῃ οὐ δσρυθβδβίοῃ, 
ψουϊὰ βοο ἴο Ὀδ6, ὑἰμβαὶ δΒὸ δα Ὀδοη ποῖ ἀ6- 
᾿σμιοὰ πῖιὰ ἐλ ροοα δοοουπὶ ἴσοι ον. ἰ0 
ννοἢ 6 δὰ Β᾽ 1 ΚΒ δ᾽] ἀθα ἴῃ τοῦ. 6 (ἐπετιμία 
ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων), ἀπὰ ᾽'9 ΠΟΥ ῬΟΙΓΒ ΟΡ ἢ 8 
ΒΘ Ώκ8 ἴον (9 γὰρ οὗἮἨὨ ὙΒΙοΟἢ ΒΘ αἰσανδ απά 
ἐυεγψιυλεῦο ΜᾺΒ ἃ ῬΑΓΔΙΟΡ. ΤῊΘ ΥΑΥΟΥΔΌ]6 (ὕΓῃ 
οὗ αὔαϊγβ αἱ Οοσίηἢ δηα (86 ΔοδοΙὈ] Βμθηΐ οἴ 
μΐβ πιδίῃ οὈ͵οαὶβ [μ 6 γ6 6 γὸ οὗ ΘοΌΓΒΘ ἰηνο]γοὰ ἴῃ 
(86 πάντοτε δπὰ ἰδ ἐν παντὶ τόπῳ, Ὀαὺὶ 86} δΔΥ6 80 
σομοορϑ]ὶθα ἴῃ (86 σΘΏΘΓΑΪ ΟΧρΥ ββίοῃ [μαϊ ποῖ Σηρ; 
οἴοηδίσο τουϊὰ ὯὈθ ποίϊοθὰ 1 ΕΒ ΤΥΣΌΙΩΡ ΙΗ] 6Χ- 
αἸιδιΐοη. 1 ἰ8 αὐοϑίϊο Δ Ὁ]0 τ ποῖ μον ϑριαμβεύοντι 
5 ἰο θ0 Δ Κθὴ δοσογαΐπρ ἴο ἰλ6 υϑδροὸ οὗ ἢ τνοτὰ 
ἰπ ΟἾ ΒΟΥ Ρ]8698 (4180 'π 60]. 11. 18), π᾿ 86 8689 
οὗ ἐγίωπιρλαί (46 ποδίὶδ), ΟΥ Δοοοταϊῃρ ἴο {86 8δηε- 
ἸΟΖῪ οἵ βασιλεύειν, 1 ϑδπι. Υἱῖ}. 22; μαϑητείειν, 
Μαίιῆ. χχαυὶὶ. 10, πὰ βοῖπθ οΟἱμὸσ στα Β, ἱπ {6 
ἰσδηϑιεῖνο 56η890 οὗὨ ἐγίεπιράαγο 7υοὶ. ΑΒ 1. ΤοΒ 
οὗἩ ἐδ ὅγϑὲ τοὶ πο, ΜΟΥΟΡ Ῥγθϑοπίβ {Π6 Ἰάθδ οὗ 
9 Ῥδϑϑδίθ ἰδὰ8: Ψῃ0 ΠΟΥ͂ΘΡ σΘ.868 ἴ0 ΘΧΒ ὈΪϊ Ὁ8 
(86 Αροβίοϊϊο ἐθβο 6 γθ) ἴῃ 8}} (8 του] 48 {π)κ9 
ὙὙδοηὶ Ηδ δδ8 οὐδύσοοθ. αοα δὰ οὐδϑυοοπιο 
(μοι ἴῃ ἐμ οὶτ σοηνογβίοη, δα ΗΘ γ88 σομ ἢ 118}}ν 
υὐἰατρ πη ἴῃ ἰδὸ Γοβα] 8 ΒΟ ΤΠΘΥ 88 1118 
Βοσυδηΐβ ὙΘΓῸ ΒΟΘΟΙΏΡ ΒΕ ἰὴ πῃ ΗΪ5 Κη ρσάομι, δπα, 
ΘΒΡΘΟΙΔ}}γ ἰπ ὑμ 9 ὨΒΡΡΥ Γββι}18 οὗ εἶα ἢγϑιὶ Ἐρίβι]9. 
δὲ Οοσίπιῃ. ἢ Ῥϑυ], δυο ἢ δὴ ἰά68 ννουϊὰ πδίι-. 
ΤΑΙ ὍΘ ΘΟΧΡΓΙΟΒΒοα ΠΟ Π6 ΤΟΙΙΟΙΠ ΘΓ Ὁ] ἢ 
ΒΟΥΤΟῪ ἷ8 ΘΑΥ ΟΣ Ρογβοους οι οὗ ὑπ ΟΒυχοὶι, δῃά' 
ἱϊ ψου]ὰ δοοοσὰ ψῖϊ ἢ δὶΒ τ Ὁ]6 ἀθδὶγθ ἰὸ σὶνϑ- 
σοἀ ἰμὸ ΒΟΠΟΥ οὗ 6]} (αὶ 8 δὰ ἄοπο. ΑἸ Βοιχι 
{8 ΟΧΡΙδηδίϊοι 18 Γαίου δρὶ 1ο1Δ], 1ὑ μ88 ὈοίίοΣ. 
Κτουπὰ [ῸὉΓ 1861 ἐπδη οἴμοῦβ, οὶ ῬΕΡσθδοπξ. 
ἐ18 Ἰοδαϊης δϑουϊ ἴῃ ὑὐϊαΡἢ 88 10}8]1.ἃ ὙΠ 6 
ΠΟΥ͂ ΟΌΣΠΟΥΘα ἔγομπι Ρ]δ66 ἰο0 ΡΪδο00 δΔοοοταϊηρ ἰο. 
186 φοοά ΡΙδαβυγο δπὰ ν]}} οὗ αοἀἂ ( εἰδϑίοἰ ἢ); οὐ- 
88 ὃ ὑγϊΌΡ 0} 4] Θχἰ Ὀϊ(οη οΥὮὨἁ {μ}6π|, ποῖ 88 60ῃ- 
αυογθὰ ῬΘΥΒΟΏΒ, Ὀυΐ 88 βοσυδηΐβ ἰδ κίης γῥϑγί ἰὉ 
Αοὐ᾽ δ ἰσϊυτπαρῖ; ΟΣ 88 8 δ νὶ πὸ ἰΣἸΌΤΩΡὮ οὐοσ δι] 
ὉΥ Βονίηρ (86 [01] οὗὨ 811] Εἷβ Θᾶ γ98 δηὰ δηχίβ- 
ἰἰο5 ὙΒΘῺ 8}} ἐπί ρβ οδϑιθ (0 8 ἑογι δία ΓΘδι]ῖ : 
ΟΥ 88 8 Ἰοδάϊηρ πὶ δου πῃ {ΥἸΌΡ ἰπ [ῃ9 Ῥ6Υ- 
ΒΘΟΘΌ ΟΩΒ ἢ6 γ88 η846 ἰο Θμάυσο. Οἡ {μ6 ὙὙ10]9 
νγ6 ἔδοϊὶ δοιὰ 6164 ἰο ἀθοῖϊά6 ἰῃ ἔδνον οὗ (6 ἰγδῃ- 
εἰϊϊνο δἰ χηϊδοδίϊοπ οὗ 159 ποσὰ, ψῖο πιϑῖκοθ 
Ῥϑὺ] ἃ Ἰοδάον δρροϊυϊοα ὈγΥ αοἂ ἰο βίσυρρὶο ἰδ 
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ἐμὸ βρ᾽ γἰίυδὶ οοηϑδίοί, απὰ ὈΥ (᾿ὸ βιισοθδβ οὐ [815 
Ῥγολοβίηρ δπά ὑμ6 οοηΐιβίοη οἵ 4}1 κἷ8 ΟρΡροῃμϑῃῦβ 
πιδκίης Εἷπι 8 υπϊΐοτπαι ΘΟΠΑΌΘΓΟΡ ὈΘίοΓΘ [86 
σονϊὰ, (Οοιρ. Οδβἰδῃ θυ). '᾽Ἐν τῷ Χριστῷ ἀο- 
ἤποβ {6 ΒρθΘΥΘ ἴῃ ὙΜΪΟῚ {Π6 ΥἹΌΓΟΥΥ δηὰ {86 
ἰτὶαπιρ ἰΔΚ68 ρ]δσθ. Τΐβ 159. ΟΠ τὶβί, ἰὼ τ ἢ ο80 
ΒΟΡΥΪΟΘ ΠΟΥ ὅσο οιρϊογοὰ δὰ ννῆοϑο Ο08ρο] 
ΠΟΥ Ῥγοδοίιοά νυν δυο} για ρ δὴ δα οσο88. 
δι 18 πογο ἰηϊοπάθα ὃγ ϑριαμβεύειν νι} 6 πηλὰ 5 
τηοτθ ον ἀθηί ἁπάϑν Π6 ἔρυτο οὗ [6 Βυσοθοα! 
τηοίαρθον:--δἀηὴ ἃ τ] ΒΒ τδηξέθαϊ 80 δ8δ8- 
νοῦ οὗ Εἶπα Ἰεπον ]θᾶκο ΟΥ͂ 06 ἰῃ ΘΥΘΙΥ 
ΡΪ80ο9.---ἴὴ (5 βΒοηίΐθησο αὑτοῦ ΒᾺΒ Υούογοηοσο, πυῖ 
ἰο αοἄ, 68 88 βοπιορίἰ 98 Ὀδαη σοποϊ]υ σα οἢ 86- 
οουσί οἵ οἴδρ. χ. ὅ, Ὀυὶ ἰο Ομ νἶδὶ οἢ δοσοιηΐ οὗὨ 
ἐν τᾷ Χριστῷ διά ἐνωδία Χριστοῦ ἴῃ γον. 156. ΤΪ8 
Κηον]οάκο οὗ Οἰιγϑὺ 18 βοΐ ἤουῦ  απάον ἐπ ἄσιγο 
οἴ δὴ οὐον νψιΐοϊι αοὐἱ αἰ διιδοά ᾿ῃ ΘΥΘΥΥ ρἷδοο ὈΥῪ 
{86 πιϊηἰβίγυ οὗ ᾽λ9 Αροβϑί)οβ. ὅϑυοἢ ἃ ἄσατο ννο]] 
1Πυβίγαῖοθ8 (6 ραπροοΐ πδίατο οὗ {18 Κηον]οᾶχο, 
{πὸ δον χὰ τ δῖ ἃ 10 18. υϑι4}}γ αἰ δδοά, δὰ 
ῬΘΡΏΔΡ9 αἷ80 {ἰ16 γϑύγοβῃπιθηὶ ἰ{ δἴοτάθ. ΝΈΑΝ- 
ὉΒΒ: ““ὁσμή βρη ϊῆα8ϑ δῦ ἰἰηρ ψ ὶσῃ ΠΔ8Β ἃ ριιη- 
ξϑπὶ οὐον, δὴ θϑβθπ6θ; ἰΐ ΤΥ ΘΟΥΓΘΒΡΟΙ ἃ Ψ11}} (ἢ 9 

Ἰἰαΐον 7ον δι Ὁ νυ ἴοι 18 ̓ υϑὲ 88 Δρρ Ϊ680]9 ἴο ἃ 

τούγοϑ εἶ σ Δγοπηλί! 6 ΘΘΒΘΏ66 89 (0 8 αἰ] ρμοΐβοη."" 
{18 Βαγάϊν ργοῦλθὶο ἐπεὶ ὑπὸ ΑΡροβίϊθ νγᾶβ 1οἀ ἴο 
86 ὑπ|8 ἔσιγο Ὀγ ἰπ6 ἰάρα οὗ α ἐγ υπρὶ ἰπ τ ἰ οἢ 
{86 δῦ νγα8 ἢ] 1] Βοπηϑί  π|68 τὶ 1816 ἔγαρταποο οὗ 

[5 ΤὴῸ πογὰ ϑριαμβεύοντι Ὠδ)6 νοθη οχρ!ηίηοά ἰη: (1). 
ὨδαυΐοΥ δ68860, ἐγίεπρλανγε ἐς ποδὲξ, ἰο ἐπ αρ ον Δ: (2), 
ἃ Ἰγδῃβίς[γ βοῆβο, ὙΠΕΡ ον ποῖ, ἴο Ἰοδά τα η {γί ρἢ : 
(δὴ, Δ ΟΑυιδαῖνο δ0Ώ86, πρλαδ δα πὸὲ ὕζάαοετε, ἴοὸ τπλακο 18 
ἐγϊυπιρῃ. Αποίοης αὐϑοῖ ιδ8.Χ9 διηοης [9 οἰαϑοίοα ἰν ργυΐη- 
ὈΪΥ υπίίοτηι ἰη ἴλνογ οὔ μ6 ἅγεϊ, δηά (9 ΟὨῪ οἴἶποῦ ἰδίδποιυ 
ἰὼ ἔδο Ν. Τ. ψπογὸ ἔθ πογά [6 π894 (00]. 1. 16) Ἰοοῖκε ἔῃ (ἢ)0 
διῖιο ἀϊγοοϊίίοπ. Βυΐῖ ἐπουχῃ ἰδ ἰ6 δἀορίοα ἰῃ ἴΠ9 γυϊμηῖο, 
δηά ἰδ κίνοιι 89 ἴθ ἢγαι ἀοδηίίοι ὈῪ δονυγαὶ [αἰΐη οχροαί- 
ἴοτα, [ϊ δθοθι.8 ἢδγὰ [0 πιδῖθ 00} βοῆϑο Ὑἱ{}} δ6ς0}} ἃ πιϑαΐ ος 
ἴῃ οὐῦ ραδϑαρο, ᾿γίθγο ἴδο [θι σοΓΔΙΩΪΥ ἴα ηοΐῖ ἐδαΐ οἵα δι1}}- 
ἀυοσά αηὰ σμρείνϑ ΘΠΘΙΑΥ͂ ἰδ δϑοαῖ ἴῃ ει πα  ΠἸίοπ δά ΠΠΉΠῪ 
ἴο ἀοαί}. Ενϑι τίει ἐμ ἷό ἰἀθα οἰ πε πδῖοά, δΔηὰ τγοιπηδϑιη δογίη κ 
ἢμδί Ραυ] δβοπιοίί πιὸ ροϑῖκϑ οὗ ἐ Π)86]17 18 ἃ βαυυσυοὰ αἰ] 
ὙΠ ῈΠς σαρίνο ἴο ΟΠ γε, νὸ πονοῦν δηά πὶ πε δροηκίηε 
οὔ Βἰπιδοι Υ νεῖ ἢ οἴποτγα (ρ' πτα}}). Ηἰἷφ οὐΐοςῖ ἤθγο βϑϑῖμμ γαϊένοῦ 
ἴο ὃθ, ἴ0 δον ον ἢθ δβο πἰθ οοιηρμπίοιδ, πὰ οὶ ἡμογοῖν 
ΟὨτίοες, ψόγὸ ἐγ ππρΐης. 1 {15 πλλῖκοα υ8 πο] πθι [ὁ ἔμνυῦ 
πο βΒοουῃά Ββἰρχη! Ποιίίοη, ψἱἢ ΟαΙ νη (1 Πα δοπιπιθυῖα, ποῖ 
ἴῃ Ὧ]8 ἰγαπδὶ αἰοπ), Βθηροὶ, ἐθ οι βηὰ Ῥογάκογίῃ, 'ὸ 
δῖο τηοἱ ὕγ ἴἰ9 ἕκοῦ τμαὲ ποί ποῦ οαγὶν ποῦ ἰαἴ9 ὀγθοῖκ ϑάχο 
6 ἰῃ ἔδλνυγ οὗ βιιοῖι δ οοηδίγηςτίοη. ϑὅϑοπιο Οτγοοῖ (Αἴ Πογα, ἰπ- 
ἀοοά, πββοβθ ορί ηίοῃπ οὔ ἃ φιιοδίίοη οὗ Ν, Φ, Ἰκηκίασο ογ ἤο- 
τὴ ἀδᾶΆρο ἰβ ΘπΕἰ{|61 ἰο αγοᾶΐ οοηοσίἀθγείίοῃ, αἰνὰ [ὲ τὴ ΐπ 
τοοδηΐϊηρ. ἸἘδπουρὰ (ποῖγ ἀοβηϊίοπα ἕντο Νο. 1. πον ὑδυ- 
ΔΙ ἰἱογρτγοῖ ἰζ δἰπιρὶν οἵ ἃ ἰγία περ ΟΥ̓ΘΓ δἰ οι πα ἀπ 
Ῥογϑοουςοηδ, ἀπ 16 ης {π6 ΑΡοβιϊο8 δῦους 6 τον] ἐπ αὶ 
ἐγ απρμδηὶ νἱοῖοῦυυ ΟΥ̓ΟΓ ΟΥΟΡΥ͂ Κιηάὰ οἵ ὁἀθγαθοο ἘΠπδ 

(Δὐὦ δου Ὠἷπι δι οι! }]ν ΤΑεορλυΐ. δηάὰ 
Οδοιπ4.): τῷ πᾶσι ποιοῦντι περιφανεῖς, “ ΠΟ πιακοῖῃ 4 
θοηπρίοπουβ ἴο 41]; απὰ Τῆιοιζογοί: σοφῶς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς 
πρυτανεύων, τῆδε κἀκεῖςε περιάγει. δήλους ἡμᾶς ἅπασιν ἀπο- 
φαίνων, " ὙΠΟ πδῆλχοϑ Δ|} οὐγ αὔδπείτα ἰπ τ ίδάοπι, ᾿ϑκάϊης 115 
δΔροῦϊ 50 28 ἴ0 ᾿ἴπακὸ 0.8 πιρηίίοδι ἴ0 41}; Φαπιαδο.: ὁ γὰ 
θρίαμβος, τοῦτό ἐστι, τὸ πᾶσι γενέσθαι περιφανή, “ Βὸν ονί- 
ἀδηεῖν ἢ ἢκ8 τ πιπρ θά, γῆ0 Ὀοδη πηϑὴο ἘΠ ̓ πεῖσίουβ βηά 
ΟΟΩϑΡίορους τ ἴ0 41}} πιϑῃ.᾽"" ΙΓ Βυσόνοῦ, νὸ ἀθραγὲ σου ἐἢ)6 
εἰπιρῖο ΝΟ. 1, νθ πηυδὶ ργοίον Νὸ. 3. ννῃίεϊι Ἦπ8 βοῦπιο αποίθηῖ 
Δυοῦ Ὑ ἰπ ἰδ ἤλνοσ. ΤΉΝ ὕεγοπις (δοπηπ}.): ὥριέπι ΡΥ 

θέμνπερλατα ἐπ Οὐινίείο, υἱδίογες {{| δε ἤλθετε ἐπὶ ε18 
Σ δῃὰ 4ιπήγηδε: Τυίμαρλανε ζαοίξ ποῦ μὲῦ ΟἈγέβέμπι, 

φεὶ ἵπ ποδέε ἱρεε ἰγἱμπιρλαί. ἴῃ ΑἸοχαπάτγίδη δαχο (βορὶ. κηὰ 
Ν. τ Ὠδυΐοῦ Ὑϑγῦθ οὔϑη βδοφηϊγοα ἃ ομηβαίίνο πιοδηίηρς 
800 ἸΨΊ ΩοΥ, 1Δἀ., ὃ 40, π, 2, κηά τῃϑν ἐπδίδησου ἰη ΑἸίοτὰ δηά 
67γ90). Τμΐα σίνοθ δὴ ἰὯθα διιϊδὺ]9 ἴο ἐὴ6 οοῃμηθοίίοη. ἴἷΐ 

Μ8)α δὐορίοα Ὁγ ᾿υίδοτ, Βοζη ἀπ Οτγοϊίαθ, δηὰ ἰθ ἀοίρπάρα 
ὈΥ Οεπἰαπάον, Νοθη ον δηὰ ΗἩοάμθ. ΤῊ πῃ οΓ ΠΥ οἵ τϑοϑηΐ 
οομπιποοϊαίζοτα (89 Μογοῦ, ΑἸ τὰ, Οοηγῦθατο, ΚΙ οοῖς, δβιδη- 
167) ἢ ἴο ἤγεϊ τιοδοίπᾳ, Ὀπὶ ἰξ ὙΟΣῪ δϑϑὶ γ γιηδ ἰηἴο ἐδ 
βοῦῦῃ 

ἴπσθη88 (Μογοῦ, δομρ. Οβἰδηάθυ). 8411} 1.68 ἀϊᾷ 
ἢιθ 1πὐθηα ἰο γϑπιὶπά ἃ8 οὗ [86 ουβίοτῃ οἵ δποϊηιης 
αἱ οἱ. Ενοα {86 ἰάθ8Α οὗ (μ6 ἔγασταποαὺ σιτε 
[Ὅν ἃ ἰπ ἰΠ 6 βδογὶ ὅοθ8 ϑθοῖῃδ ἐπα ρργοργίϑίο, εἴιῃσθ 
ἀοἀ ΒἰπιΒο 8 γοργοβοηίθα 88 βοίϊνο ἱπ αἰ δυδὶης 
ἱι (φανεροῦντι) ΑΒ δὴ ᾿ἸἸυδί ται οο οὗ δὴ ἱπιογηηϊ 
ΟΧΡΟγΘη69 μ9 ἤρυτγο οὗ δὴ ΟὐΟΥΡ σου ὰ δβϑοῖ τ 9 
ΠΙΟΓΘ δρΡργοργίδίθ δὴ ϑοιπηοίἰης Ὀτγεβεπίοα τὸ 
186 βίσῃι. Τῆς γνώσεως 18 πῃ ΔρΡΡοΒΙ (ΟΠ. τὶ τῆς 
ὁσμῆς. "Ἐν παντὶ τόπῳ δοΥΥΟΒρΡοΠἀβ τὶ πάντοτε. 
ἀοὰ ἰ8 οὐ θην {16 μα 0 “ΔΙ ΑΥΒ σουδοὰ 
εἷπι δηὰ Β18 ἔθ᾽ ον" ΔΌΟΥ ΓΒ 0 ὑγἱα πα ρἢ ἴῃ ΟἸσίβί, 
δηὰ πιδὰθ ταϑηϊΐοδίὶ {09 ΒΑΥΟΣ οὗ δὶ Κηονϊομο 
ὈΥ {ποπὶ ἰπ ΘΥΘΣΥῪ Ῥίδοθ," ἴοῦ Ῥαμὶ τοργοβοῦίδ 
{01 88 {86 ἰμϑίγυτθηΐίθ ὉῚ σψπὶοῦ Θοὰ δοιοὰ 
(δ ἡμῶν), πὰ {89 Ῥγοτυ!χδίογβ οἵ ἐπὶ8 Κπον- 
Ἰοάχθ. Ηδ αἷϑὸ ἀθβοῦὶθεβ ἐμοπὶ 88 δοσδρίδϊο ἰο 
αοάἂ, δηὰ β8οὸ ποί. ἰο Ὀ0 ἀοργοοϊδιοα, ἐπουσὰ (16 
Τό β}ῦ οὗὨἩ ὑμοῖν ΙΔ ΌΟΤΒ γγχ85 δοϊῃθίϊ πλ65 [ἢ 6 ΣΟΎ ΓΒ 
οὗ νμδὲ {Π6γ διπσιθὰ αἱ. Τ18 βοσορίβυϊομοβα ἴῃ 
“1οἀ᾽ 8 εἰ χιὺ 8 ὀχργοδβοὰ ἴῃ ὑπ τ 0Γ5--- ΕΣ 79 
8109 υηῖο Θο 8 Βυοθρῖ δᾶνουῦσ οὗ Οδείε:.-- 
ἰπ ποι [86 ἤσατο οὗ α δδογι ἤοθ (ΡΒ. ν. 2 ; ΡῈ}. 
ἷν. 18: 1,οὙἱϊ. ἱ. 9-17) ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ Ὀορχίηβ ἰο Ὅο ἀϊ5- 
ΘαΡΉΪ 016. Τθοθθ ΕΟ ῬΟββ688 δηὰ αἰδυδα ἢ 9 
Κηποπϊοάμο οὗ ΟἸτἶδί ἅτ 8 βυγθοὺ βαύοῦ μηΐϊο (οἱ, 
ποί Ὀοσδαϑ6 ὑπΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΡΓΟΡΘΡΥ ΡΓΘρδτγοα ον οἴδογοά 
(ο 6οά, θύὺ Ὀθσϑαδο (δ Υ ἀγΘ ἐποπιβοῖνοβ Δ] ]οὰ Ὦγ 
Ηἰπι δὰ πιδὰθ ἰο ἀϊἔδιιπὸ {Π6 βανοῦ οὗ ΘΟ εγἰδί. 
Εον (8 ΒΆ6 οὗὨ θιρμδϑὶ8 ΟΠ γἰβὺ 18 τιθητἰομοα 
ἤτϑι, δηὰ 19 Τοργοδβοηίθα 848 {μ6 βιυδβίδπησο οὔ 88 
βϑογίβοο, ἱ. ὁ6., ἃ ΒΟΡΥΪσΟ σοηῃδοσγαιοα ἰο οὐ κηὰ 
Ρἰοαϑὶπς ἴῃ ΗἸ5 δἰ. ΒΒΝΟΕΙ͂, δα γ85: “ἘΠ 6 ΒΔΥΟΡ 
οὔ Ογδι ἰ8 τδάϑ ἰο ρογνδωὰθ ὮΒ ἃ5 ἰδαὶ οὗ δτο- 
παι ο8 Ῥογυδὰθ μηγηθηίβ.᾽"--ὰ ὑβϑῖὰ ἐδδὶ 
ΔΙῸ δανοᾶ δηᾶ ἰῃ ἴδοι ἴπδὶ ρου, ἰη- 
ἰγοάμσοβ ὑπο βρῆθτθ πὶ ψ οι (μ0γ ψὸγθ τροτνίης 
οΥ̓ 186 οὈ]δαὶ οὗ ἱμοὶγ Ῥγοδομίηρ. Τὴ6 δογγοϊλεῖνοδ 
οὗ σωζόμενοι ἀιὰ ἀπολλύμενοι (οοΙαΡ. οὗ 1 ὍΟον. ἱ. 
18) διὸ πιστεύοντες Δῃὰ ἀπιστο. 6 Ὑμο]6 θα 
ὈΘΟΔΠΙΘ ΠΠΟΤΘ ἐπι ργΓοδβαῖνο Ὀγ (818 Τοίδγθηοοϑ ἰο τἢ6 
ἤπια] ἀοδιϊηΥ οὗ 686)», 6 (ἢ 6 τοἀοοιμθα Βἢ4}} 
μῸ βαγυοὰ δῃά ἰμὸ Ἰοϑὲ 8|.4}} Ὀ6 σαϑὶ α'αγ. Ηϑ 
ΒΡΟΔ (8. ΤΌγι μον οὗ (86 οἴϑθοί οὗ ινῖ8 ὁσωῇ ὕροὴ 
οί {μ686 ς188868 ἰη τοῦ. 186, Ηδς ἔβογθ δοίῃ- 
πο η 665 τΥῖ (ἢ ἔἶο56 ΔΒ. τηθηἰἰοηθα.--- δ τ. 6 οὔ δ 
ἑμπᾶθοἃᾶ τὸ δὶϑ δὴ οὔουσ δείδὶηβ ἔσουι 
ἄθραϊ δῃὰἃ ᾿ϑηπᾶϊηρ ἴο ἀϑαιῇ.---Ἕ(οἷς μὲν---ἰς 
δὲ, ἃγτὰ ϑαυϊναϊοηί ὑο ναὶ γϑ ἰπ ἐπ πίον ὑδαζθ 
τοῖς μὲν----τοῖς δέ). πο ροϊηί δὲ ψὶςσἢ {πὸ ᾿ηποηοθ 
ΘΟΠΙΠΙΘΏΘΘΒ, ΟΥ̓ 186 ΒΟΌΓΟΘ ὕγοτῃ Ὑγΐο ἰὺ Βρτίη γε, 
18 ἰηἀοαϊοαὰ ὉΥ͂ ἐκ, δθὰ ἐμ δῃὰ ἰονασγὰ πῆ οὶ ἰὲ 
ἰο 495, οὗ {89 οἴθοί ρτοἀποορα Ὀγ ἰΐ, 18 Ροϊπίοὰ οὐ 
ὉΥ εἷς. ἴὸ Ὀοσὶηθ ἐπ ἀοαὶῃ δηὰ πυδὲ Ἰοδὰ ἴο δηὰ 
ἱογπιϊπηίο ἴῃ ἀσφαίῃ. [ἢ ᾿Κο δῆμον (ἢ 6 ΟΣρΓο5» 
βίοῃ---ζο ἴ86 ΟἿΒΟΙ ννὸ ασθ 86 οοσ εείδίηκ 
ἔχοτῃ 116 δη ἃ ἴϑη δίῃ ρ ἴο 1126.--- (16 ψογάα 
ἴροπε ἀεαίὴ δπὰ ἤγοπι ἰΐγε, σα ἢαὰνθ ἀθδιἢ (θάνατος) 
δηὰ 118 (ζωή) Βεὲ ὕοσι ἃ 88 (ἢ 6 ρυϊποῖρὶθ ΟΥ ῬΟΥῈΥ 
ἱπ τοι σογταρ ἢ οΥἩ βαϊνδίϊοη ᾿ὼ8 18 οτἱ ίῃ, 
Ἀπὰ ἰπ 89 πογὰβ μπίο ἀραίδ δηὰ ὠηπίο ἐΐίε (εἰς 
ϑάνατον, εἷς ζωὴν) 6 ἈδγΘ ἰλ 6 δογγοβροηάϊηξ γὸ- 
8}}} τι ϊσῆ ὁ6 6} οὗἨ ἰἢ 6860 ρονγογα Ῥτοάυοοθ. Βυὶ 
ΠΟΙΠΘΡ ἰπ ἐκ ϑανάτου πον ἰπ ἐκ ζωῆς 18 1᾽ ΘΟΧΔΟΙΥ 
ἰπίοηαθα ὑπαὶ ΟἸγὶβὺ 8 ἷπ βιαοἢ ἃ ϑθῆϑο ἐδ6 688- 
οἰθηὶ αρϑηΐ, ὑπαὶ ἰὼ ἐκ ϑανάτου οθ 5 186 ἀϊτοοί 
ΒΟ ΓΟΘ οὗ ἀραὶ! (Μογοῦ). Τὴο ἰάθα τδίδογ ἰ8, 
{μδὺ {πο8θ ψγπο ργοβϑηίοά Ο τἶβὲ, ΟΥὁ πιδάθ ΚΠΟΝΕ 
ΗΪ8 αοβροθὶ ἰο ἐποὶν 610 -πιθῖ, τὸ ἰοὸ ὁπ ο0ἰ648 
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ἘΚῸ τμο86 το ΘΟΠΥΘΥ͂ δὴ Οἷον ΜὨΐσΝ 15 ἀρ Υ 
ἦπ 118 οτἰ χίτι δπὰ ἀθδαϊγ πῃ ἐΐα τοϑα, ἘΠῸ6 πιθδη- 
πᾳ 18 ἰλ8 186 βῦλθ γι} ὑπαὶ δοηνογοά ὈΥ̓͂ 186 
πογάβ, 9 βαυονῦ οὗ ἀοθαὶῃ δῃηὰ ἐμὸ βαυοῦ οὗἉ Ἰἰ6 
(ὀσμῇ ϑανάτου---ζωῆς), πα ἐπ Β6ο., σοῦ 6 Ὀοΐἢ 
ξουΐιῖνοβ βΒουϊὰ Ὀ6 ἰΔΚΘῊ 88 χϑηϊνο8 οὗ αυλ} γ. 
Τηΐβ σοπίγαϑὲ Ὀοίνγοθη ἰμ9 ἔλι8] δῃηὰ χυϊοκοηϊηρ 
εἴεοσί5 οὗ ῬΥΘΔΟΒΙ Πρ ̓ 88 ΒΠ ΘΠΔΊΟΡΥ ἰπ ἴπ6 Ρἢγ- 
δἷοα]ὶ τοῦϊὰ. 80 {Ὧν 868 χοϊδία9 ἴο πο ἰ᾿οϑβϑί, (88 
ΣΟΒΌΪυ 8 δοοϊἀ6πί4 1], ἑ. 6., 0 15 ποὺ σαυϑοα ὈΥ δῃγ- 
ἐδίπης ἴα {ἰ|ὸ αοθροὶ ᾿ἰδοῖῦ, Ὀὰΐ ταδὶ Ὀ0 δϑδουὶ θα 
(ο {86 Ῥϑου αν βρὶ τὶ οὗ ἴπο89 ννῆο ἤδαν ἰΐ. [ “9 
ΘΟΠΥΟΥ͂ ἴο 411} {πΠ6 υγοοῖ οὐον οὗἨ Ο τἰϑῦ, (που ρἢ 4}} 
Ἡΐο ῬΑγ ἰοἰραίο ἴπ ἐλ ἀο ποὶ αἰίαϊη ϑαϊνδίΐοη. 
Τηυδ (ὴ6 ᾿ἰχαῦ 18 ποχίουβ ἰο ἀϊβοδϑϑὰ ογϑβ, δηὰ 
οὐ ἴξ 18 ποί (8 δὰ: τισι ργοάυσοβ ὑπ ἸΏ ΌΓΥ. 
ἰ 18 βαϊὰ ὑπαὶ γυϊίαγοβ δυοΐὰ (86 ἴγλργαποοθ οὗ 
ΤΥ, δηὰ γοὺ 16 ΤΩΥΤΤὮ 8 ΠΟ 1655 Πιγττῆ ΓῸΥ 
θοΐῃς βυπηθά ὉΥ τυϊίυνγοβ. Εστθη 80 (ἢ 6 ῬΓΘΒΘἢ - 
ἴῃς οὗἨ βαϊνδιϊοη ὑθηβ ἰο βαύϑ 0956 10 ὈΘ]ΊΘΥΘ, 
ἐβουκῖ ἰὸς Ὀτίπμ8 ροσγαϊξΐοα ἰο δβυοῖ 8485 δο]ΐονθ 
ποὶ."᾽ --(ΑῃΠΕΟΡΟΒΕΤ]. Ἦογο ὑῃ9 νογὰ 18 ργοϑβοὰ 
ΠΡΟ δὴ υϑυβοορίί δ᾽ῖ9 δηὰ ροόγσύοσβα ποηγί, ἰΐ 
Ῥτγουοῖ 58 ορροβί(ΐοι ἴο 86 ὑσυτῃ, }υ5ὺ 48 ἴῃ Οἵ ΟΡ 
64865 ἰὺ Ὀτίηρβ ἰαϊο δοϊἱυἱἱγ ἩΒαίουοσ 18 βιιβοορ- 
ἘΡ|6 οὗἨ Ὀινίηο ᾿1ΐθ δηὰ θη βοπάθτβ ΓΑΪΓἢ (ΘοπηΡ. 
ΜΙ. χχὶ. 42 δ᾽ : Τακο 11. 84: ΦοὉ ἶχ. 89). Τὸ 
Βδῖη6 ἤἥσιαγο ἢ885 Όθ6η υϑοὰ Υ 10 ΒΔΌΙΏΒ ἴον 
δΠπ|δι γαῖ πο {π6 ἀἰδοτοηί οὔοοίβ οὗ π6 αν. ΤῈ 15 
βίτοηρ σοπίγαϑὺ Ὀσίτγθοη ἔπ ἀἰδογοηὶ οὔδθοίβ οὗ 
ΟΥ̓Δ ΖΟ] Ϊσ4] Ργολοίηρ δυρσροϑίβ ἰῸ {89 ΑΡοΒβί]6᾽ ε 
τηϊηὰ {μ6 ταγΐουϑ ἀἰβροβί(ἱο.8 οΥ̓͂ [088 νγῖο ῥΓΟ- 
οἷαϊαι (ῃ6 ὅἀο8ρο]. ΝΟ ομθ σδῇ Ῥγοάϊιιοσθ βιυο ἢ δὴ 
ἰηδυθσδηδα ΠΡΟ (686 ὑνχ|ὸ οἾ45965 ΟΥ̓ ΠΟΆΓΤΟΥΒ δηά 
8Ὸ δΔοσορίβοίο (ο αοἀ ὙΒδίοΥου ΤΑΥ͂ 6 {116 Τ0- 
ΒΌΪ οὗ ἷα Ργοϑδοβίης, ἀπηἰ685 ὃ6 Ῥγοοΐαϊ πη [ἢ 6 
α05Ρ96] ἴῃ ἡ τἱρῆς τδῆΠοΓ δηἀ ψἱ τ ἃ σίρε βρίνίι. 
Β15 ἰάθα Βὸ ἰηἰγοάυσοδβ ἱπ ἃ δαυάάδη δηα βιγικίης 
ἸΏΔΠΠΟΡ (καὶ) ὈΥ 8 ααυοδβι᾽οη--Αηἃ σ8οῸ ἐδ 
Βιυβιοίϊοηῖ ἴοσ ἴ8950 τ᾿ 65 ---ἰὰ {πΐδ 865- 
ἰθποα πρὸς ταῦτα 8 Ῥεῖ ἄγβι Ὀοοδυβο ἰὑ 18 οἵὰ- 
Ῥιιαϊῖσ. Ηδο τηοβδηὶ ἰὸ β80, ἰΐπαὺ διιοηρ ἔμ ο86 
ἶἦἶο δοίοα 88 ἰθβσθο γα, 4}} ΟΓΘ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΒΉ8 
βυΠοϊοηυὮγ αυλ]δοά ΓὉΡ δον 8 εὐ ἴον 6 88 
ΟὈ]ΐχοὰ ἰο ρῥἷδοο ιἰπι8617 δηὰ ἢ᾽8 σοι ρϑμῃΐ οΉ8, 
ὍὮΟῸ ΠΟΠΘΒΕΪΥ Ῥτοβοηίοα αοα᾽Β ἰγαῃ, ἴῃ βίσοης 
σοπίγαϑὶ τἱ ἢ {89 ἸΏΔΠΥ ΠΟ Ῥγοβοηϊθα 1 ἱπ ἢ 
δἀυϊιεγαίοα ἤογω. 6 ΔΏΒΨΟΡ ἰ0ὸ {Π6 Αροϑι]ο᾽ 5 
αποϑιΐοι 18 ἴῃ τοῦ. 17, δηὰ 8 Ῥγεβιρροβοά ἴπ (ἢ 9 
γάρ. ϑαοἢ ΔΓ ποῖ {89 0068 ῆο Δα] γα αοα᾽Β 
ποτὰ, Ὀὰὺ ΠΟΥ ΔΓΘ Ἰγ8617 δηὰ (086 ΝΟ δτὸ 
ἸΪκὸ τπ6.---ΕῸΥ σγὸ 8:6 ποῖ τὸ 8.6 ἸΏ ΘῺΥ 
ψὸ δάυϊϊοταῖθ Θοᾶ᾽Β νοτᾶ.---Οἱ πολλοί 
ἄοεοπ ποῦ τἸηοδῃ (ἢ ΤηΔ] ΥΙΥ οὗὨ δἷϊ ἰθδοῖοτβ οὐὗἨ (π6 
(οβροϊ, ἤον 1π18 σου οἰ μον Ἔχ ἰοῦ (86 ΑΡοβ- 
ἰο]]ς ΟΒυτοῖ ἴῃ ἃ ὙΟΥΥ͂ ὈΠΙ͂ΆΨΟΥΛΌΪΟ Ἰἰρσῃί, ΟΥ 
(σι Ἐδοϊκοντ) σπου]ὰ πᾶκο Ῥδὰὶ συν οὗ 8 
Ῥαδββίοῃδίθ δσίγαυδβδηῃοθ. 
διταϊϊνο, δηὰ 18 ἰηίοπη θὰ ἰο ροὶπὶ ἴο ἴῃ οξθ 80 
ὝΟΓΟ τν6}} Καόσ. Τδο580 7}υἀ αἰ σῖτρ; ΘΑ ΟΠ ΟΥΒ ΑΥΘ 
τοοληὶ 50 δεᾷ βοῖ ἐποπηδοῖνοϑθ ἊΡ δραϊηϑὶ Ρϑιιὶ, 
διὰ ὙΠ Ο86 πιοῦν τηῦβί ἤᾶνὸ ὈΘοη ΘΟΠΒΙ ἀΘΡΔΌΪΟ 
δὶ σονί πίῃ (σοτρ. οἢ. χὶ. 18: ῬΆΠ. 111,18). ὙΠ Ὰ. 
τοβροοῖ ἴο ἐπ σοδαΐης λοιποί, δοτῃ. Οβδηον, 
ὙΐῸ τορζαγβ 1 88 ΤΠΙΟΤΘ ἔΘὈΪγ δυβίδ᾽ σα ὉΥ ἀοοσυ- 
ἹΠΟΠΙΔΥΥ ονϊάθηοο Ὀυὶ 88 Θαβῖον ἰ0 οχρί δίῃ, 1Π88- 
ΠΟ} 854 ἰΐ ΒΥ ἀοὶ στιδίοβ δ Ό6Υ οὗ ΡοΓ- 
ΒΟΏ5 ἴὸ τ οτὰ {δ 6 ΑΡΟΒι]6 τυ ῖβῃ θα ἰο Ὀ6 σοπδϊογοὰ 
Δ ἀχοορίΐοπ: δηὰ 6 ὀχρίδὶπβ οἱ πολλοί ὈΥ Βαγ- 
ἴῃς (δὶ Ῥαὺ δὰ βοὶ ΠΡ ἃ ὙΘΥΥῪ δἰκῆῃ βἰδηδαγὰ 

Τη6 δγίϊοϊα 18 ἀοημοη- 

ἴον ἐδ ρυνὴγ οὗ Ομ γίβι δα ἀοοί τ ηθ. Ἐ Τὸ ρδγ- 
εἰοῖραὶ βϑηΐθποθ οοπηπιεποίηρ υν}1 καπηλεύοντες 
βου] ὍΘ σοπποοίοα, ποῖ 1 οὐ πολλοί, δἰ μου ἢ 
{πὸ οἰ δυροῖον οὗ ὑΠ686 18 ἱπα γοῦν σίνθη ἴῃ ἰϊ, 
αὶ ψὶὰ ἐσμέν. Το νοτὰ ἀοβίζηδίοθ ἐμ Ὀυ5ὶ- 
ΠΟΒ5 οἵ ἃ κάπηλος, ἃ ἘΠΟΚΒΙΟΡ ΟΥ ἃ ἰγβᾶον, Ὀαὲ 
ΘΒ ΟἾΔ οὗὁὨ ἃ πὶῃο τππογοδδηΐ; δηὰ ἰΐ τγδ8 υδοὰᾶ 
ὙΠ δὴ δοουδδυγθ ἰ0 βίη 956 ΜῈ ἰσδάθὰ ὈΥ 
τϑίἱ] ΟΥ ἱπ στη 8}} δυῖ 6168 (ἸΔΟΤΘ Ῥδυ ΘΟ] ΥΥ ἰοὸ 
οδἰδὶῃ ἃ ᾿ἰνίηρ). [ἢ δοσογάβδῃοο ψ λῃ (ἢ 6 τϑ0 8] 
Βαδὶ(8 οὗὨ δι σ ῬΘΟΡ]θ, (86 νογὰ 8π4}}Υ αἰϊαϊποά 
186 τποδηΐῃρ ΟὗὨ Ῥγδοί αἰ Πρ ὈΒΌΣΤΥ ΟΥ ὈαΣίοτ Ως 
ὙΠ δηγὶδὶηρ (88 1} σοφίαν, μαϑήματα). Τὶ 
{ποτ οτο βίρηΐϊῆοθ Βογο---ἰο ἀθηὶ αἰ ΟΠΟΥΔΌΪΥ 
δηα ἀδοοῖ Ύ}}}}7 τὶ} (86 νοτὰ οὗ 6οά, δἀυ)]ιοχαῖ- 
πα ἰὑ ὉΥ͂ ταϊηρ ης ἰοχοί Ὁ ππθ ἢ 5. ΟΡ ̓  πίοηβ τῖΐἢ 
πὸ θίνπο ποτὰ ((ἩἨΚΥΒΟΒΤΟΜ), [ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ πῖῖ 8 
{Π6 δα άϊι οι) ἐβουρας οὗἁἨ τα κι 6 ἰγδὰς οὗ (09 
6506] ὕγομι ΠΘΓΟΘΠΘΓΥ δηἀ ΔΟΤΤΌΡΙ Τηοἰ γε], 88 
ἰδ κάπηλοι Ψ6ΥΘ δοσυβίοτηθα ἰ0 πη ρ]6 νγαῖοῦ τ (ἢ 
ὑμοἷν χη θ (6οπι. 188. ἱ. 22). Τὶ ἰδ ἐτα ρ] 16 α ἐμαί (89 
6ο5ρ61] δὰ Ὀθοη Υἱ δορὰ δηα δἀυϊιογδαιθὰ ὮΥ Ὅο- 
ἴῃς ταὐἰπρ]οὰ τί Τυἀ αἰβέϊο οΡἱοηΒ, δὰ ἐμαὶ ἰθο 
τ (89 βΒογα ἃ ἀοδβίρη οὗ οδίαἰ πὶ ἢ ρ' Βοχπ 6 ΡΕΓΒΟΏ Δ] 
Ῥγοῦί, δρρίδαυβο Οὐ δυϊδοῦὶ (σοίρ. Βοπι. χυΐ. 
17 ἢ; ῬΆῈ]]. 111,19; 64]. νἱ. 12 ἢ; 2 Ῥοὶ. 11. 1-18). 
[τοπρ: Αἀδὰ ΟἼΑτκο δηὰ αἷβδο Βδῃί]οΥ δηά 

ΘῃΟἾ, βγπη. 2ὰ 86}. ΡΡ. δ2 τ 1π δοπίγαβί τ] ἢ 
Β. ΟὮ ΠΡΌΣΘ πιοῦν 65 ἢ 6 ΑΡοϑιΐο βῆ γα---- Ὀπὶ δα οὗ 
(ἴτοτὰ) βίποϑυν, πὶ 65 οὗ (ἔγοπι) 9οᾶ τὸ 
βρϑδὶς Ὀοίοτο Θοᾶ ἰῃ ΟἸσχίβε.---ΟἿὖν αἰβοουγδο 
18. ϑ ἢ; 88 τηϊσιὺ 6 Θχροοίοα ἔχοπι πιο ΠΟ Βροδὶς 
ἔσομαι ΡΌΓΘ τηοίϊτο8 δα ὑπο ᾽ν ἢ 6 ἱΒΡΊ Γι οη, 
ἧ. δ.ν τιονοά Ὀγ ἀρὰ δηὰ ἱηβρίγοὰ ὉγΥ Ηἰΐ ϑρίγις 
[Ττόποῖ, βγπη. 2ἃ 8βογ. Ρ. 12 8... Ὥς 8 Ποῖα υδβοὰ 
88 ἴῃ ὅηο. ἱ. 14, (0 ΟΧΡΓΟΒΒ ΘΟ τη γγ. Τθ6 ΤΟΡΟ- 
ὑἱιῖοι οὗ ἀλλ᾽ ὡς ἔοττα8 δ βου σα] ΟἸἱπιαχ (ΠΟ. 
1 Οον. τὶ. 11). Ηὸο γχἕίβββ, ἔγοπι {Π6 Ἠεασν βίη- 
ΘΟΡΙ(Υ τὶ ἢ 18. ἴῃ ΒίγοηΣ δοηίγαϑὶ 1} 4}} σοΥ- 
τυρὶ δῃὰ β6 1868 αἴτηβ, ἰοὸ ὑπ Ὀίνιμο οῦγοα οὗ 
στ ϑιίδη ἐγ, τὶ πο πῸ Τα αἰ ἰπρς οὗἉὨ βοὶ- 
ἤ8ἢ) ΟΥ ᾿ὰτηδῃ Οἰθι πί 8 θ͵ὰ8 ΟΠ ΟΘΙν Δ Ό]6 (σΟΠΡ. 
Οϑβίδηογ). Το ΒΟΙΥ νὸ ψ πο {Π 086 ἔδο] γν ΠῸ 
δοῦ ὑπᾶον ἢ 6 ΤΘοο] θοϊΐοι ὑμδὶ αοα υάρκοβ δπὰ 
ΚΠΟΥΤΒ 811 ὑἐπίπρθ, ἃπὰ ὉΠῸΘΡ ἃ σΟΠΒΟΪΟΌΒΠΟΕΒ οὗ 
186 Ὀνίηο ῬΥΘΘ6ΠΟ6, 18 ροϊηΐοα ουἱ ἴπ {6 ῬὮΏΤη8θ 
κατέναντι ϑεοῦ. 0 νοτγὰβ ἐν Χριστῷ ἀδσηῃοίο (ἢ 9 
οἰδιηθηὶ ἰῃ ΒΙΟΣΝ (ἢ 6 αἰβοοῦγδβα οὗ βιισ ἢ 8. 0η68 ἰ8 
ΒΌΡΡΟΒοα ἰο τοῦθ. ΟΡ. οἷν. χὶ!. 19, ΝΕΑΝΡΕΝ: 
--  ῬΥΟΌΔΌΪΥ {86 ΑΡοϑβί]θ ἱπίθηἀοᾷ 4180 (0 ἱπΡ]Ὁ 
Υ 818 Ῥῆταβο πα ἢ9 Π6]ἃ ΕΪτη86}} θη ΓΟ ῚΥ δ] οοῦ 
ἔτοια ουουυ ἷηρς τ πῖοι ἀϊὰ ποῖ οοχιο ἔγοσῃ Ομ Υ βι.᾽ 

[» Τιρεποπάοενί ιοίοα ποῦθ α' σϑιπαγκδῦϊθ Ῥϑδδαζο ἴγοπὶ 
Ὀϊάγιηυδ ΑἸοχ. ἴο ὑτονθ (τ ζοπυίϊηθηθδα οἵ [ἢ σοι ΐης οἱ 
πολλοὶ, ὕυυὲ ψὨἰοἢ ἴ6 θᾳ114}}γ δι γι ΚΙ ἃ8 ἃ σοπηοηξ : ὁ Ῥη)]} 
6Ἀ}}8 {Ππ|ὁ80 ἀροοίγυθυδ ΏΔῺΥ (πολλοὺς) ΟἹ δορσοιῃηΐῖ οὗ {Πποῖγ 
δον πάδποθ. ΒῸΓ Ὑ6η ἰησίοοα οὗ παιηΐης ἴδ οπὶ 6 ἀδαίμ- 
πδῖοϑ ἴπθτ ὈΥ {8 ττογὰ, ἢ ἐμ εἰπημαῖθα ὑπ. ΤΠΘΥ 6ΓΘ ΠΙΟΙΘ 
ΒυιμθτοῦΒ, δΑ ΤΏ εῆ οἷν ογὰ πϑο6 [ἰ ἰπδιοπα οἴ τινές: ΜδηΥ 
(πολλοὶ) δὼ 41} Βαὺ τιηΐο πιὸ πὶ (δΠαΐ ἀδΥ͂, είε. (ΜῊ. υἱὶ. 22), 
Βευὶ εἰΐἰα τοτὰ ἐπίογσωθ υἋ ἰδὲ ΠΟΥ ΔΙῸ Ποῖ ἃ ἴθ, 85. 5:98 
οἷν [τὰ δαγα, Μδὴγ (σολλοὶ) ἀγὸ “8116, Ὀυύῖ Το (ὀλίγοι) ἃ.Φ 
οὔοθϑοῃ. ἴτ{ ἰθ ενὐἱάθῃςξλ 1} (6 νογὰ δοπιϑίϊ νον οὐ θ εἰχάϊπεο 
αἷἱδ, 388 ὙὮὨΘ [16 ΑΡοΟΙ]9 δαγὸ ἴῃ οι. ν. 10: “ ΤὴΘ ΠΙΔΏΥ 
οἱ πολλοί) τοῦθ οοῃδεί πο (κατεστάθησαν) δἰ π6Γ8, [0 1 

[6 ονάϑθηςξ ἔπαιὲ 41} πιϑῖ ΓΘ πὰ οσ δἷπ ἰὼ σοηφοαῃθῶςα οὗ 
Αἄδηλ᾽ε ἀἰδουοάϊοῃοθ. ΟἸδαῦν ἔπθη (Π6 τογὰ οἰσηίδοβ ἃ 
ξτοιῖὶ πυπιῦσδν, ποῖ ΟἿΪΥ ἰὴ (Π0 μαδδάχο Ὀϑίυγο 5 Ὀπὲὶ [ἢ 
δυοίδον, ἩδΟΣΟ ἰὲ [6 δαἰά, "’ Βο ποὺ ΣΔῸΥ πιδδίογβ" (ὕλυγο {{Π]. 
1.) απιδδοθῦο οὐ δἰ ΡΑΓΘΔΡΉΓΑΘΟ: “ 6 δῖὸ ποῖ {π᾿ [099 
{4156 δροδέϊοϑ υίιο οἱαίπι ἴοὸ ὍὈ6 80 ὨυΙΟΓΟΏ (τὰ πολλοὶ). 
Εοτ (πδὴ νὸ δου] πανὸ ἰο δ αἰοταῖθ ἔπ Θοδροῖ. ΠΠπὸ δοῖηθ 
ὙΠῸ σΟΓΡΩΡ ΟΥἩὨ ἮΒΟ 9θ6}} ἴῸΓ ΠΙΟΠΟΥ͂ {Π6 νγΣΐῃϑ ἸΠΟΥ δΥο ὕθδῃ 
οπιρίογοά ἰο ἀϊδιεί θυ ο γοοΐν."-- λέίρηεε αΐγοὶ. ΟΥ̓ο. Ἶ᾿- 
χχχίχ, ὑ. 1001, δπά χου. ὑ. 719. 



ΤΗῈ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝΌ ΒΤΗΙΟΑΙ,. 

Το νοτὰ οὗ αἀοά, ηοὐ ΟὨΪΥῪ ἱπ μοὶ πάϊνί πα] μοατὶ 
(ΗοὉ. ἱν. 12, 18), Ὀὰϊ ἴὰ 186 που]ὰ, ὀχογίὶβ ἃ 86- 
Ῥδναϊίης δ υἀϊοῖ4] ρονγοῦ. [18 ἰηθυθποθ ΡΟΣ 
ἀἰϊδογοης ἱπάϊν ἀλ4}8 ἰδ ποὺ πηΐγοαυθ Π} } ὙΘΥΥῪ 
ἀϊδογοηι--οίος ψ 116 0 ΘΗ] μΐθὴΒ δηὰ ὙΔΓΙΩΒ 
δοῖιθ, χίνοι (θπὶ ἃ οἷθαν, ἰγδίαι Ζίπρ δπὰ δ8η0- 
εἰγίηρς πον ]θάκο οὗ ἀϊνίηθ (πῖη 8, δηὰ χαΐβοδ 
ὑμοπὶ ἴο 8 ᾿ἰΐο οἵ ἰγι Ἰιχδὶ δὰ ἴουθ, 10 ὈΠ1πὰ8 
δηὰ Βανί θη8 οἰἶ 68; }υϑὲ 88 ὑπὸ δ 8 ̓ἰχιιν Δ ΥΠῚΒ, 
ΤΆ 68 ὕγαϊυ}, δ ἃ αὐ] 6 5 80126 ἐπ ἢ 58, νΥ Ὦ1]6 ἴἰ 
ὈΪ πὰ 5 Δ ηἃ ἀοδβίγογβ οἴμογβ. 118 ἀθοίβὶυθ ἱπθυθῖοθ 
ψ ΒΙσἢ πλεὶ ΔἸ ΔΥ8 ΒΟΟΟΙΡΘΟΥ ἰδ [1}} γουθ]αιΐοι 
οὗἩ αοἀἂ ἴῃ Ομ τὶβι, πα Ὺ Ὀ6 ργοοθάριξ Ὀγ ΤΔΗΥ͂ ἀϊν πο 
δηποιποθιηθη(8 δη4 ἰηδιιθη668, ν᾽ Πού Γ ΣὨ ΘΓΏΔΙΥ 
ἱπγοαρὰ ὑμ6 σοῃϑοίθῃηδθ, ΟΥ̓ ΘΧΙΘΓΌΏΔΙΙΥ ὮὈΥ͂ ΠΠΘ8ἢ8 
οὗ πϑδίυγαὶ οὐ͵οοίβ, οὐ βίυκίηρ Ῥτονϊἀθησθβ; Ὀδύΐ 
διηοης 0960 Μγ80 ΘΏ]ΟΥ͂ ἃ Βροοΐδὶ γουο]δίϊοι, ἰὺ 18 
Ῥτίμοὶρ4}}ν ἱπσουρὰ 1.1.0 ργοβοηϊαιίοη οὗ 89 ἰδ 
δ ρῥτομηΐδ68 οὗἨ αἀοὐ νι 84}} ὑ..086 ἰπδιιθησθ8 οἴ 
(6 Ὀινίηθ οτά δηὰ ἀθδ)ῖηρθ, τυ 6 ἢ} ΔΓῸ Ὁ88}}} 
80 δϊιϊηἰδίογο ἃ5 ἰ0ὼ δά δπὰ Ὁ]688, οὐ Ῥψπῖβα 
διὰ ἀἰϊθοϊρ] πο ἐπ 6 οἰ] άτθη οὗ θῇ. [ἴΐ 18 ὮΥ 
δι 0 ἢ πιο 8η8 ἰμδὺ Ἰη 6} ὈΘΟΟΙΏΘ ΙΏΟΤΘ ΟΥ 1688 ΤΟΘΟΡ- 
ἐἶἰνο οὗ αοἀ᾽8 νοτά, δηά ἰὰὶ ἰ8 ὈΥΓ (0 Οαοδροὶ, ὈὉγ 
{89 ρτγοϑοηίδίΐοη οὗ {86 εἰχθθδὶ γα ϊῃ8 οὗ σϑυοὶδ- 
ἰἰοι, δὲ {18 Βυϑοορυὶ Ὁ} {γ ἔον σοοὰ ΟΥ̓ 6Υ]]} νυν1}} 
Ὀ90 τπιοϑὺ τὰρίἀἷΐν Ὀγουρῆϊ ἰο ρμογίϑοίοῃ ; δῖ ῃοθ 
ὍΠΟΥ ἰΐ8 ΡόΟν ΟΣ ὑπο  ΜὉ1}1] Βρϑθα Υ ΒΌΡΓΘΒΔΟΣ 
ὑπ θπι861768 ἰο ἐἰ6 ὑγυΐ, ΟΥ (ΒΟΥ Ὑ] βοοῦ το)οοὶ 
ὑπδὺ ἰγυϊ ἀπά γονὶϊο μ 6 ὙΔΥ οὗ βαϊνδίϊΐοῃ, ΤῊΪ8, 
ΒοΊΘΥΟΣ, οαπ Ὀ0 ἰπ6 ΣοδυΪϊὶ ΟὨἸΥ ὙΠ θη (89 σαὶ 
8. ῬΓοΒοηϊθα ῥΓΟΡΟΥΪΥ, δά ἴῃ ἰ8 ραν. 1. Τὶ 
τουϑῦ οοπι6 ἔτοια 8, βοαγί ἐμβογου ὶῦ ρογνδαθα ὍΥ 
Ομ γῖδβυ ἰπιδοὶ, πΟηΘ ΘΕ ἀϊγοοίοα ἰο {810 ΦΊΟΥΥ οἵ 
αοά, πὰ Γερχαγ 688 οὐ ροῦβοῃ δὶ διὰ ἰδθιιροσαὶ 
δανδηίαρσοβ. 2. [ἰ βῃου]ὰ δοϊὰ ἴογι αἀο04᾽5 πογὰ 
διὰ ποϊδίης Ὀυΐ αἀοὐἶΒ ψοτὰ, χτἰηρὶοὰ ψἱ ἢ πὸ 
δυπῖδῦ θρθοι αι] οη8. Οοα νν1}} γϑοορβῃΐζθ 88 δἷ5 
ον, οἷν Ψψηαὶ θονν8 ἴσγοτι ἃ ἰἰϑαγὶ τα ΙΘἢ 18 ΡΌΓΣΘ 
δὰ ἢ]]οὰ νψἱτἰ Ομ γὶβί. Βυὶ {πὶ8 τὸ}}} αἴ νἂγβ δπὰ 
ΘΥΘΥΥΜ ΠΟΥ 6 αἰϊοπἀοὰ νἱἷῖϊ αἰογίοιθ χοβιΐίϑ. 
118 ΡΥΘΔΟ ΓΘ Μ0}}} βοοῦ βίον ἰμδὲ ΠΟΥ 810 {86 
οὐζληϑ οὗ α αἰνίπα ροῦν ἩΒΙοῖ σᾶπ ροποίγδαίο 
του ρὶ 84}} οὈβίβοϊθβ, δηὰ (δὲ, ὑμῖν Ῥτοοϊδυια- 
(10η8 οὗ ΟΠ τἰβι δ γα ἢ δηά ὑποὶν βρὶ συ ἃτὸ δο6- 
σορίδ]6 ἰο αοἀ, νομοῦ 089 ὙΠΟ ΘΑΣ {ἢ 61) 
δΓΟ Βαύϑα οὐ ἰοδὶ. Βυύ ψ θα 8080 ὙΠ0 ΒΡΘδΙς 8ΓΘ 
πού υρτίραι, ΕΥ ΠΟῪ ταὶχ υνΡ τὶ αἀἰνίπο σουοὶὰ- 
ἰἰοη 8 ἴΠ6 ἀοοίγ 98 δπὰ ορίπίοηβ οὗ τγθῃ, δηὰ 17 
ΠΟΥ ἃτο ρογϑγηθὰ ὈΥ ΘΥΘΟΓΥ ἰεϊηά οὗ Βο188,ι δηὰ 
ἐποοηϑιβίθης οπβ, (6 Ῥσοόοροῦ ἱπθιθηοο οὗἩὨ ἰπ6 
Ἥοτνὰα νυ }]} 6 ἰἰηἀογοα δηὰ οηΐοοδ]οα; τθη νὶ]ὶ 
θ9 υπαροοϊ θα δΔηὰ δα) -Ποατίοα : ὑθαγθ νν1}}} ὈΘ πὸ 
ουΐάθησο ἐμαὶ αἀοα ἰβ αὐ τουὶκ δῃὰ οὗ οοῦγβθ πὸ 
Ὀινὶπο τἱοίονῖθϑ, δπιὶ οἱὰ ὑϊηχ8 τι] ποὶ Ρ8885 
ΔΎΛΥ; ΟΥ, ἰδίηρθ ψὶ}} δἰπὶς ἄονπη ἰπίο 8, βιυρίαὰ 
δηὰ Ἰυκοναγῃ βίδίοθ, ἱπ το πὸπθ Ὑ1}} Ὀ9 αΪ5- 
ἰυγθθα ἴῃ ἰποὶν βρὶ 4] Β᾽ τυ ΌΘΓΒ, ΟΥ ἴϑαγη ἢ 
ΔΗΥ͂ ἀἰδι ποίη 658 (6 ἔτι βίδιθ δὰ υδηίδβ οὗ ἐμοῖσ 
Βο0]8:; γθδὶ ρϑῶοϑ 1] Ὅ6 ὑππόνη, δηὰ π0 δ πὶ 
ΒΌΡΡονί νι} 6 Τοππὰ ἴον πη δῃ σοηδάθῃσθ. []1ἢ 
δ}. 6} ἃ βίαίθ, πιῇ ν0}}} τοῖο δ] κὶπὰβ οὗ οογίβ 
ἰο 8 ἰβύγ {Πποπιϑοῖνοβ ἢ} ἀθαὰ τογ 8, δηὰ ν}}} 
ὕόπάγ 866 1 Βυρροτγί ἰῃ {Π6 δυϊμουὶν οὐ ὑπ οἷν [6]- 
ον θη. Νοιδίπς σουϊὰ 6 πλοτὸ ορροβρὰ ἰὴ 
Βι6 1 ἃ βίβίϑ οὗ ἰμῖηρδ 18, ἴἰο ὑπαὶ τ Η}Υ τπδίυ ῖΥ 

δαὶ φδί δ ἰδ ποηΐ οὗἨ {π6 οατίὶ νη ΐϊοῃ {τς σταοθ 

αἴογαβ (ΗθὉ. χἰϊὶ. 9); δηὰ 1 ν}}} ποῖ Ὀ6 αἰ Βῆσυ!ς 
ἐμογϑίοτο ἰ0 ἀϊβιϊηχυΐδα 6 γθοα 8 086 0 ΔΓΘ 
ΟἈγ βι β ἰστὰθ ΒΒ ρῆθγαβ, ἀπὰ (μ086 νῆ0 δ ΓΘ χε ἶ80- 
ΥΘῸΪΘ ΕΙΓΘΙΙΏ 28. 
[“Ἶ 18 Βἰαίοπιθεϊ οὗ 8ι. Ῥαδμὶ, τὸ βανὸ δὴ 

ἱπβρίγοα ἀδοϊαγαίίοη οὗ [86 ἔγθοδομι οὗ 86 δε- 
ΤηδῸ 11, 4.8 δϑγοῖῃθ β8γ8 (αὐ Πεαϊδ. ΤΥ. Ρ. 188): 
“Ἴὸ ἤδη οὗ Οιγῖϑι 18 ουοὺ ἤγαργαηῖ; Ὀὰαΐ πηθὰ 
8. ἰοῖϊ το {μοῖρ οπῃ ἰγοθάοιῃ οὗ νῚ]ῈἾ 800. ΘΟ τ ὶδί 
.υἱτη86}7 νγὯ8 δοὶ [Ὁ {116 [8}} οὗἨ δοῖ!α δῃὰ ἴῸ [Π6 
ΤΙ βίη ἃν οὗὁὨ οἰδοῦβ ἱπ ἴαγϑδοὶ. [πάθε ἰΐ ἰδ ἃ 
βοϊϑιπη ἰγυς ἐπ αὐ ἴῃ (86 ΟΕ ΓἸ ΒΔ βοβοτηθ ποι ἰηρᾷ 
ἴδει αοἀ 85 ἀο;ο, 8 ἱπα ογοαὶ. Ενογγ Ως ἰδ 85 
8 ἱνο-οἀχοὰ βσοσγὰ. ΑἹ] Ομ γι βιϊδη ΡΥ ν]οζ6 5, δοὰ 
81} {86 τηθ8π8 οὗἩ ζΓ866 8Γ6 δοοογάϊηρ 85 [Π6Υ̓́ δγθ 
υϑοά, οἰ ΠΥ Ὀ]οβδὶπρϑ ΟΥ ὈΔη 68, ΟΠ Ρμγϑὶσ ΟΥ 
Ροΐβοῃ. οπιρ. Αυχιυδὶ. ϑόσιι. 4, μὰ ϑοσγα. 278.᾿" 
ὙΟΆΚΡΒΉΟΒΤΗ.) 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙΣΙ,. 

ΚΤΑΒΚΕ:--Ἄ κε. 12. Νομο Ὀπὶ ἰμο96 ὙΐὺῸ δΓθ 
ΟὨτϑι 5, γῆ. δΥθ θδθθῃ δῃοϊηϊθα ὉγΥ Ηΐπὶ δὶ 
ἴἰανὸ 96] ον ΒΡ νὴ Ηΐπι, πον σαὶ 10 18 19 
μᾶῦο ἀοογβ ορϑποὰ ἰὸ ἰδ πὶ ἰῃ ἢ 6 μογὰ δηἀ ὉΥ͂ 
(86 [Κοτά. γενγ. 18. πιο {86 Ουσοῖ 18 δα ον- 
ἴῃ ΒοΙη9 χγοδὶ δ Π[οίϊοη, νγὸ ββουϊὰ Θδοἢ}!; ομα ἴῃ 
ΟἿΓ ῬΓΟΡΘΟΥ 0͵86θ, δ οΟΥ ἢν αἶτὸ ΒῸΓ ΟἿΓ υἱπηοδὶ 
δἰὰ, υπλ΄.. Βαίδῃ ΠΔῪ ποῦ ΟΥ̓ΟΤ ΓΟ ἷπ ἃ ἴον ἀδγα 
ψιιδῦ 88 Ὀδοη Ὀυϊὺ αρ τὶ ἰμ9 101] οὗὉὨ γεδτσϑ. 
γον. 14. ἴι 168 086 πιδεῖὶς οὗ ἃ ὑγὰ σὰ ϊπἰϑίοῦ (0 
ἸαΌοΥ {10 }}} δπὰ υυτὐ 411 ΒΒ ταῖρι δὰ δου], 
δηἀ ἰμθὴ δϑογὶδ6 ποιμβίης ἰο δἰ 86] Ὀιι ἜΥΘΥΥ- 
(δας ἰο αἀοἀ (1 ΟοΥ. χγτ. 10). [εὲ 'ἰβ ὁη6 οὗὨ (ἢ 
τηγϑίογὶοϑ οὗὨἩ [8μ6 ΟΓΟ88 διὰ οὗ Ομ γΙδι᾽ 8 Κη χάοπι, 
ἰ8δὲ {ἰ 056 ψ}0 Ῥγϑθοῦ {86 Κο8ρ6}] ΠΙΔΥῪ ῶΥΘ πουοῦ 
80 τη 6 Ορροδί(1 05, δῃὰ γοῖ ΠΔῪ ΔΙ ΘΥΒ ὍΘ Βυγ 
οὔ ἢπαδὶ ἰσιρ. -τἶγν. 15 δηὰ 16: ΗἨΕΒΡΌΙΝΟΕΚ: 
Ἧο ἃγὸ ἃ δ'ὐϑοί βϑᾶύῦοῦ οὗ Ομ χὶδί, βουβὴ οὐ 
Ῥτοδοδίηρ σϑβι}] 8. ΟὨ]Ὺ ἴῃ ἰπ6 ρογαϊιϊοι οἵ οὖν 
ΠΟΆΣΟΓΘ. Τστυθ, ἢ ποπα ἀγὸ σοηγοτίοα ἴὸ ΟΠ γὶδὶ, 
Ὑ8Π0Ὸ0Υ τηυϑὶ ὃ6 ρογγογίϑα ἴο βδίδῃ; γοὶ βυοὶι 18 (0 
ῃϑιυταὶ οδοοὶ οὗ αΟοα᾽Β νογὰ ; ἴοῦ ἰζ (ἢ πὶοϊοά 
ΑΓΘ παγάθηρα δηὰ πὸ ὈΠ πὰ Ὀθοοπιθ γοῖ τΏΟΓΘ 
Ὀϊϊηὰ, ἱξ 18 ἀοἀ᾽ 8 τἰιίθουβ πιὰ σηνοπὶ ὑροι δον 
οσῃ νυἱοϊςθάποϑ8 (188. νἱ. 9 δῃὰ 10). βὅῬΡΕΚ Ε:- 
Β θη {η6 νον]ὰ 18 αἰδροαϑοὰ τι 86 ψογὰ, δοὰ 
ἴ8ο89 πὸ ΠῚ ποὺ Ὀδοοπιθ δίθοαγο ΟἸγἸβὶ δὴ 
ὈθοοηΘ ΟΓΒ6, δηἀ Ὀδθοοπιθ 0Γ0 ΟΡροδεὰ ἴο (6 
ἰγαϊῃ, νγ9 ΠΥ 6 δγ ἰδαὺ (6 ψογὰ ρῥγϑδομοὰ ἰδ 
οπυΐπο, διὰ 1ἶτ9 τ8ὲ τ σι [8.6 ΑΡοΒι]68 ρσυθδοΒ- 
οἷ: ῸΓ τηϑῃ ἔδο] 118 ῬΟνΟΥ, πὰ ἃτὸ οὈϊϊ κοα ἰο 
γοοοῖνο ἃ ἔγργυληοθ ψὮϊο (ΠΟΥ ΔΌΒΟΥ. Βαὶ ν ἢ 
ψὶοϊοά ποθὴ Ἰἰϊτο ἴο πόδ Υ πα ῬταῖΒο ΟἿ ΒΘΟΣΙΠΟΠΒ, 
ΘΠ ΘΥΟΥΥ ΒΩ ἰΒ ἀ0}}} δπὰ πὸ οπὸ σγονπ ἰδ 
ἄταοο ΠΟΥ οὐγ πιἰηϊδβίγυ, ἰΐ 18 ἃ βίρῃ {μδὶ νι μδί- 
ΟΥΘΡ ΒΆΤΟΥ ΜὙΟΘ δύο δβαὰ 888 1οβϑί ἐΐϊ8β ρονγοῦ. Τ89 
Ζ053Ρ6] ΠΠΔΥ̓ ποῖ οοπγογίὶ 4}} ψῆο Βοδν ἱΐ, Ὀυΐ ἰὲ 
ψ1}} ργοάιοθ χοἰ θιχοηί--- δὴ τ] οἰκο πιδη Ὑ]] 
ῬγΟρΡοΟΥ ἸΟΠΔΌΪ δδίθ .. εν. 17. ΗἨΚΡΙΝΟΚΕ:-- 
ΤάΚο σατο ἰμαὲ γοὺ ἀο πο οοττυρὶ αοα᾽ 8 πογίὰ! 
Ετγϑα ὑπο86 τὸ θαγ, τυδὶ αἰϊοηὰ ἰο 8168. Ηον 

ἸΏΔΩΥ ὑδουθδη βίγθΆΤΩΒ ἃΓ6 ἀδιν βονὶπς ἴ0 Το- 
ἔγοβϑ δῃηὰ βυβίδϊῃ {8080 ὙΠΟ δγὸ Β6οῦτο ἴῃ {μοῦ 
ΟὟ γαίῃ ἕδποῖθβ δηὰ ἰῃὰ (9 γῶν οὗἨ (Π6 ποτ]ά. 
Μαχίνηβ ἰο Κϑορ δἱΐνε {19 οἷά Αἄβδπὶ δ. ἰῃ ΘΥΈΓΥ 
0ὁΠπ6᾽8 πιουίῃ. ΑΪ48: ἐμδὶ 80 Ἰϑγ τηυϑὲ σερϑηὶ 
ΟὨΪΥ θη ἰὰ 8 ἰοο ἰδίο (1 Ῥοὶ. ἱν. 11}. ΕὉΌΓ 

ὙΠ οἢ 18 ἰο Ὀ6 ἐοππὰ πη ΟἸὨ τὶδὶ (ΕΡἈ. ἦν. 18), δηὰ ἱ ὑδίῃ 45 δἱ 1θδδὲ βιουϊὰ ουὸσ Ὀ6 ὁπ (86 Βοατί οἵ (0 
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ἐγῦο τϊπἰθίοῦ:: ἰμ8ὶ 6 ΒρΟΔΚΚΒ, 1, ἴῃ Δ}} ρυγίίν, 
πΐΊ τοϑροϑοῖ ἰοὸ ἢ15 πιοίτεβ, ἷ8 ἀοοίγ 6 δπὰ 18 
ἸΏΒΏΒΟΥ ; 2, 88 ἔγοιῃ (ο(, 88 ἰΥ δῃηοϊῃἰθα απὰ ΟΣ π 
οὗ θΘοὰ; 8, 88 ἴῃ 80 Ῥγϑβοῆοο οὗ 6οά, νἱὶ 8]} 
ΤΟΥΟΥΘΏ66 8δηά :68], θα] ὑπαὶ αοα ἰδ αἰννδυβ 
Ῥτοβοδί δηὰ ἰ5 80 ρτοϑδίοβὲ οἵ 84}1 ἰ8 ἈθδσΟσΒ; 
διὰ 4, 828 ἰη ΟἸ τ ἑβι. 

ΒΕΚΕΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΙ, Υεκ. 14:--ἢἄἔὅὁ τηυδὲ Ὀ6 8 
ΒΔΡΡΥ πιδη, πὶϊῃ σοσπὶ οὐουγυ ὶηρ, ουθὰ (δ6 
ἔιοδιθϑὲ ροσῖϊβ, νοσὶς ΤΓῸΣ δἷπὶ ΟἿΪΥ ἃ Ῥογρϑίιδὶ 
ἰτϊααρ. ἩΒΘΉΘΥΟΥ ἰγταϊ δηὰ ζᾺ]Βομβοοὰ 8 ΓΘ 
τποϑὲ οχροϑοὰ, ΟΥ̓ βι δη  ἢΔ48 18. ρσγοδίοβδι ἰγὶ- 
ὉΠΡῊ5; οπὰ {818 ὑβι}}}} ἰΔ|κ68 γ͵]8ο9 θη 886 18 
χποϑὶ ΒΟΥΘΓΟΙΥ δϑὶοίοα, 411 ΟΒ τ βιῖδηβ βἰιου]ὰ αἰΐ- 
ἴυδο δτοιπηὰ (ποτὰ ΒΘΥΘΥΟΣ [8 67 ρ0 (86 ἔΓΑΡΥΒΗ ΘΟ 
οἵ ἀϊνίπο Κπον]οᾶρο---πὰ ἱΥ (ΠΥ δ΄ (86 Μογὰ 8 
δηοϊηϊοα, υν σαη ΠΟΥ͂ δὶ} (0 ἀ0 801---Κ΄ν. 10 δηὰ 
16, πὸ βυδοίοϑὶ ΟΣὰβ οὗ ἔπ αὍ5Ρ96] ὈΘοοΟΙηΘ ἃ 
ΒᾶτΟΥ οὗ ἀθδί τπῖο ἀθοῃ ἰο ὑμ080 80 τοδὶϑί ἰῃ 9 
Ηοὶν αμοβὶ. ϑυοὰ Μ1]1 βανὸ 1ὲ 8ο; {807 Δγ Βο]ὰ 
ου ἀφδαίῃ, δῃὰ οδβὲ θίθσῃδ) 119 αὐγαν. {{ {818 
ῬονΥ] οὐον οὗ ἀἰνίπο Κπον]οᾶρο μδὰ οὶ Ὀ66 πη 
ἀ υποὰ δροιθά ἰποῖι δη ἃ δγγϑβίθα ρζθ: 68) διΐθη- 
ἐἴοπ, (Δ6Ὺ δὰ ποῖ Βαὰ 5β'π; Ὀυΐ ΠΟΥ ἐμ 6 Ὺ ὮδΥΘ 
ΠΟ 09 Ὁαϊ ὑδποτηϑοῖνοθ ἰο ὈΪ]6Ππι6, ΓὉΓ {ΠΟΥ͂ ΒΔΥΘ 
ΟὨΪΥ͂ {Π6 ἀπ τονασγὰ οὗ ὑποὶς ονη ἀοίΐηρβΒ. Νοὶ 
ΘΥ̓ΟΡῪ 0π6 γγ 0 ἱπ 61] οὶ 8 }}|} ΡΟΒΒΘθΒ08 (11ὸ γα ἢ 
δα 185 ἴΠ6 ἴογτῃ οὗ Κηον]θάρο (Βοιι. 1,. 20), 18 
Ῥτοραγοὰ ἰο ργοδθηὺ 1ὺ ῥσγοδίβο!Υ ἰὸ ἷ8 ἔθ} ]ον- 
ἸΩ6Ώ ; Ὀυΐϊ ΟἿΪΥ 6 ὙΠ1ῚΟ 88 Β᾽ 861 ρμυΐ οἢ [86 
1οτὰ 7 6808 ΟἸὨσίϑι, 18 ἔδυ δν τὶν [9 πιγβίογὶοι β 
ΟΥΟ88 οὗὨ βο] -ϑδϑυν) υραιΐου, δὰ 88 ορεογοά {118 
ἴοτηι οὗ ἀοοίγϊ πὸ 6 88 γοοοὶυϑά, 780 βρὶτὶϊ οὗ 
αοα δ'ομθ οδῇ ῬγΥΘΡΑΣΟ ὺ8 ἴῸΥ ἀοΐηρ Ηΐδβ νοτκ. 
νον. 17.--- σὰθ Τοροηίδησο, ἀθδί, δὰ ρυχο ἰγὰὶ 
ὙΠ δϑϑῖὶ Ὀὰϊ (ΥἸδίηρ τοδίΐοσβ ἰ9ὸ ΠΥ ΡοοΥ 108] 
ἰΟΔΟΏΘΥΒ; 8. βοοα δοπδβοΐθπδθ, γορομίβηςθ, δὰ 8 
Κηπον)οάρο οὗ 968ι8 ΟτἼβὺ ΠΥ ἔά τὸ 88 ἰμ 0} τᾶν, 
1 δύο τῆθῦ σδὴ ΟὨΪΥ τοδὶ ἃ μο]Ϊά ὕροὴ ἐδμθ 
μον] ἀ᾽ 5 ἤδνοῦ, δπὰ ἤδυὸ ΟἸγῖβι ἴῃ ρθαοο υἱοῦ 
814 ΟΥΟ85 δηὰ πὶ μοῖρ ρ]θαβδῦσοθ. Τῃοθ9 ψῆὸ 
δαπᾶϊο αοὐ᾽βΒ ποτὰ βουἹὰ ἐποιιβοῖγσεβ Ὀ0 ΒΟΪΥ. 

ἘἈΙΚΟΒΕ:--ΎΈ88. 12-]14, Εγοη ΔΒ] οι 0 η8 δγὸ 
Ββυθοίθηθα ὙΠ6η )'ὸὺ ΔΥΘ ΘΗ ΘΌΪοα ΟΥ̓ ἰμδῖὴ ἰο ῬΓο- 
τηοῖθ ὑπὸ ὁδ86 οὗ Ονὶβί ἀπ βλδτο ἴῃ ἷδ υἱοῖο- 
τίοβ. θη αοα ΟΡΘἢ8 βυοἢ ἀοογβ [ὉΣ {6 ῬτΘ80}- 
ἷπρ οΥ̓ ἐδθ 608Ρ6] ἐἰδιδὲ 411 118 δάνδγσβασϊοβ δ. 
Δϑδιδιηθα, δηὰ γ)Ὺὸ Ῥγοβοηΐ δύσι ουϊάθηοο ἰδδὲ 6 
δβανο ἐδ ἐγυϊὰ (Ἰαὶ ἐὺ δοίβ ηθ ἔγοθ δηἃ δινν δίκῃ 8 
δοιὰ ἰο δοιϊνιῖγ, γοβοοίΐοηῃ δηὰ δαπιϊγδίϊοη, ἱΐ 
8ου]αὰ ὯὈθ6 Ἰοοϊςοὰ ὉΡΟΣῚ 88 ἃ ὑσαρ ἰο ἐπ σαυ 80 
οὔ Ομ σῖβὶ. ὅτον γϑβϑυ] δ υγφόανν ἰδ κὸ ρἶδοθ 
Θβρϑοΐδῃν ἢ ἴδ Ρῖδοθ ἜΘ ΡΟ [8Π9 ΨΟΓα 18 ρΥΘδομοα, 
δυὲ δοιποίϊπηοβ (ἢ 6 ΟὐοΥ οὗ ἔμϑαι οχίθπ 8 ἰ0 ἃ 4Ϊ8- 
ἰδῆδο, δηὰ ἱπάϊισοθ τυ] λίυ 468 ἰο ἱπαυΐγο 816 }Ὁ 
Ομγίδι. νυν. 1ὅ δηὰ 16.--Οὐν ᾿ογὰ βοτιωϑίϊπιοβ 
αἰϊονσϑ ἰ8 Ὀο]Ϊουθὰ ομ68 ἰ0 Κηον ἐπδὺὶ Βο 18 δρουί 
ἐο 1866 ἔθ τη, ΠΠΟΓῸ ΘΘΡΘΟΪΔΙΪΥ 88 ἐπὸ χὰ οὗ ἰδ 

νου] δηᾶ {πὸ 88] οὐὁἩ ἰδθ δου. Τὴ ΑΡοβί]ο 
(Βογοῖοσο οου]α βὰγ ἐμαὶ (86 ν}}0Ὸ07]6 νου κ δηα 68]]- 
ἴῃς οὗ Βἰπηβοὶ ἢ δηὰ ἢΪΒ ΘΟ ρδῃΐο 8, δα δη 1πῆυ- 
Θ)60 ἈΡΟῊ ΘΥΘΙῪ ἀδραχίπιθηϊ οἵ Βοσὶοί Υ, δὰ τ 88 δ ἢ 
ΒΟΟΣ 8ῃἀ ἃ ΡΊθδϑυγο ἴο αοἂ πἰτη86}7, Βαϊ ἰϊ τνὰ8 
δοσογραϊηρ ἰο [10 ΨΔΦΥ ἰπ νΥ 8 16}} τηΘ ἢ τηϑί {Π6 ᾿χο-: 
ΡΟΒ815 οὗ 6 Θο8ρεὶ, {πὶ 1ὲ Ὀθοδῖλο ἴο (ἢ θτ αἱ 
ΘΥ̓ΘΓΎ Βῖ6Ρ 8 οὐποῖ οὗ οἰ ὑμ 6 Βα  σδίΐου οσ ροσγα  ΐοῃ, 
ΤΒοθα 10 ποδγὰ ἐμαὶ (86 ΨΔΥ ἰο σΊΟΥΥ πυϑὲ Ὀθ 
{γουρ βουσί, τοὶρσΐ δδβύπιο ϑυοἢ δὴ δι ὰθ 
ἰονδχα ἰὺ (δ ἦϊ ταϊρΐ βοοῖὰ (0 ἴθ Ὡν ἸΟΥΒ6 {π8 ἢ 
ἀραίλι---ὴὰ ᾿ἰθπ66, τ 6 Ὺ χαῖρ ἢ 100] 16 }}} τομὴ 
ὉΠἅον ἀοαῖμ. Βυὺ ψθογο (μ6 60ΒΡ6] πιοοίβ σὶϊἢ 
Π0 Βυσἷι ορροϑί(ἑοι ἰὺ ἰθπαβ ομ]Ὺ ἰο Ἰ176. ΤῊ ΘΎΘΣΥ 
ἔγϑὺ ᾿πο]ϊπαίϊοη ἰονγαι ἃ {Π6 {ΡῸ} δ ὑσοάυσορα ὈΥῪ 
(18 ΒΆΥΟΡ ὈΠῸ ᾿ἰἴο, δηα ἔσομαι ὑπαΐ τηοϊηρηὶϊ ἐἢ 9 
ΘΟΌΓΒΘ ἰδ ἴγοιι 1176 ἴὸ ἴθ, δὰ ἴγοιη ὁπ6 ἀθργτθθ 
οὗὨ ροόονϑὺ ἰο Δ: οΟΙ ΠΟΥ. 
ἨΕΟΒΧΕΒ:--ΎΕᾺ. 12, ΤΩ Ἰοχὰ ΟἿΪΥ δ88 ἐῃ9 

ΚΟΥ ἴο 1.0 βοατὶ, δπὰ ἰζ 9 ἀοϑθβ ποῖ ὀρϑὰ ἰΐ ν9 
ΤΩΔῪΥ ΥΘ 119 δγουπα ἐΐ ἃ8 γγΥΨ8ε Ρ]6889, 1ΐ νν}}} Γι ἢ 
οἰοϑοα αραϊηδὶ 8.---͵ὟἾ  οσ. 14. Τλθ {ὙἸ ΌΡἢΒ οὗ 
{η9 ἀο8Ρ61 8.6 ὈΠΙΪΚΘ ΘΥΘΣῪ Οἰμον (ῬΒ. Ἰχχχὶγυ. 
7, 8), ἴον ἱπ ἰΒθὶ ὈΟΐΒ νἱοίου δηα υδῃαιβιοα χο- 
)οῖοο ἰοφοίμον. θη ὑπ 6 ΑΡοβί]68 ρσχθδοιιϑά, (ῃ9 
Ψ ΒοΙῸ ἰηξοοϊθα δἰ οβρῃθγο οὗἁ ἐιῖ8 ῬἩ ΟΣ] τν88 ρὰ- 
τἰδοὰ ὈΥ ἃ ὈΔΙΠΙΥ͂ ἔσαρτδησθ, 8η 4 Δ δοσορί8 0] 
ἱΠσΘΏΒΘ τη πίοα ὉΡ ἰο Βοαυθῃ. ἭΥ ἰβ 1 ποὶ 
ΔΙΔΥΒ 80, ΜΘ ἰΠ6 ΒΔΙΩ6 (Ο806] 18 ῬΓΟΪΘΒΒΟΟΪΥ͂ 
ῬΓΟΘΟ ἃ 1ἴ---Ἴ ον. 16. Ηονν δὰ ΟἸ σι ἰδ ὍΘ 
8 ἀὁΔ}]γ ρΡοϊβοῃ ῖ ΟἾΪΥ ὈΥ Ὀοίηρ τσοδἰβίθα, ἀπῈ1] 
(16 Ἰαδὺ βρασκ οὗὨ δβρίγἰίια] 1186 18 ἀπθθπομ δα ἰὴ 
ΤᾺ 6} ΒΒ οὕ ἩΪΟΚοΠμθ58. ΤῸ χοίυβο 8]] ἀἰγθοίϊοη 
ἴγοτω {19 νοχά οὗ ὑμὸ ΟΥΟΒΒ, 18 ἰο Βαγάθἢ Οὐ ΒΟΥ 68 
διζαϊηδβὲ ουουυίΐηρ οἶ8δθ. ἘΠῸ βδ1η6 ΟΟΥ ΟΥ τηοαϊ- 
οἶπθ ΠΔΥῪΥ [κ1}}] οὐ ουγὸ ἴῃ αἰ βδοχοηὺ σα868, δὰ 
ΟΠ ΥἸβυδαἑ ΒΒΟΥΒ 118 Υ68] ΡΟΥΤΟΣ ἩΏΘΗ 1ΐ του 868 
180 ορροβὶ (ἴοι οὗὨ ὑ]οϊκοὰ τθῃ. 

Ἧ. Ρ. ΒΕΒΒΕΚ:---ὕῈ88. 1ὅ δὰ 16. ΒΒ π ἰδ 9 
Βγοοῦ ἴγδαργαποο οὗ Φοδυδ᾽ πδιηθ 18 βοὰ Τοσί ἢ 
ὍΡΟΙ 8]} θη, ὙΠ Βοῦΐ σοβρϑοὶ οὗ ῬΘΥΒΟΙΒ, δπὰ ἴῃ 
1ϊ8 [0}} ῬΟΎΟΥ, 1 ΔΩΥ͂ ἀγὸ βανοά, 1ὁ 18 Ὀδσδδι80 
{860 8819 1 ὉῪΥ ἃ ἴδ! 9 ἢ (89 ΤὙΘΖΤΔΏΟΘ 
λιβοι ργοάιυοοδ; δηὰ ἱἶ ΔΌΥ 8.ὸ 8ι}}} Ἰοβὶ, ἰΐ 8 
ποὶ ἸηΘΓΟΪΥ Ὀροδυδο ἔποὸν 181] οὗ γχεοεϊνίηρς ἰΐ 
(Δοίδ χὶὶὶ. 46), Ὀὰϊ Ὀοοαυβο {86 ἔΓΑΚΤΆΠοΘ ἱ(86} 
ὈΘΘΟΠΙΘ6Β ἔδίαὶ, δη ἃ δυο ροβ ἐἰδ6] ΡΟΣ {Β086 ὙΠῸ 
ἀοβρίβο ἰϊ. Τὸ ρόοτον οὗἩ αοα᾽ 5 ψοτὰ δηὰ (89 
ΒΟσΟΙΏΡΔΥ Ως ἰπἤποποο οὗ αοα᾽ ΒΒ βρίτιῦ δύο ἀ6- 
ταοπδβίσαίθα, θὴ (Πδὺ τγογὰ ἸΘΑΥΘΒ Ὡ0 Ο)6 88 ἰΐ 
ἴουπὰ Ηἷτπα ; Ὀυὺ τ 6 8 ἀΘΒΡ ΒΟΥ Β ὈΘΟΟΙῚΘ ΙΏΟΓΘ 
ψἱοκοά, δπὰ ἰδὸ ἐπα σοὶ Ὀθοοτὴθ Τυγίουβ δά 
δουβῖγο. Οοα 18 ποὲ ΓΟΒΡΟ;Β1 Ὁ]6 ῸΓ ΤΠ ̓8 ἘΠΌΘ- 
Ἰϊοῦ, δὰ τ Βοη ἴΠ0Υ ἔδίδ}]γ ᾿ ΓΘ (ΒΘΙΏΒοΙγ 65 δα 
βὶπι δραϊηδὶ 86 ποχὰ οὗἁ ἵτο (Ρστονυ. υἷι]. 86), νὸ 
ΙΏΔΥ Γοβαγὰ ἰὺ δ ἃ σχοιγϊ δυιίνς ἡ ρηιοηΐ ὩΡΟῚ 
{8 ον οὐ τηδ)οἱουδβ δηὰ δβρ᾽ οι] ἰγοδιποηὶ οὗὨ 818 
ΙΏΘΓΟΥ. 



4 ΤΠῈ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΝΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 
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ΗΑ ΡΟΝΒΕ ΑἹ ΟΟΒΙΝΤΗ. ΤΗΕ ὈΓΥΊΝΕ ΒΟΒΟΕΒ ΟΡ ΗΙΒ ΟΟΝΕΊΡΕΝΟΕ; ΕΧΟΕΙῚ, 

ΓΈΕΝΟΕ ΟΕ ΤῊΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ ΜΙΝΙΒΤΒΥ ΑΝῸ 15 ΒΟΌΡΕΒΙΟΒΙΤΥ ΤῸ ΤΗΑῚΤ 

ΟΡ ΤῊΝ ΟΙ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ [1Π]|. 1---ἹἸ]. 

1 θὸο γχὸ Ὀαρίῃ δρϑίῃ ὑο δοτωτηθῃα Οὐγβο  γ68) ἢ οτἦ πθϑ 6, 88 βοιὴθ Οἵ ΓΒ [οηι. οὐλεγ 8], 
2 ορίβίϊθβ οὗ δοτητηθηἀαδίίοη ἴο γουῦ, οὐ [οη’η. ἐοέέογ8 οὗ δοτηιηθηἀδίϊοπἪ 1 ἔγοη γοῦ ἢ ὙΥ6 816 
8 ΟἿΣ 6δρίδβ|16 πτιἐύθη ἴῃ ΟΡ Ὠθατγίβ, Κπόσῃ δπὰ τοδά οὗ 4]} ἴηϑῃ : “ογαδηιμοῖς α8 ψε ατὸ 

ΤΉΔ ΠΟΘ 0}]Υ ἀδοϊαγθα ἴω 6 [Ὀοϊηρ' τηδηϊδϑύοα ὑμαῦ γ0 876] {86 Θρ͵ϑι16 οὐὁ ΟἿ τἰϑο τη 8- 
ἰεγθα ὈΥ 8, πτι(θη πού σι ἢ οἶς, θαῦ πῖῖΒ 86 ϑριτιῦ οὗ [86 Ἰἰνηρ αοα; ποῦ ἴῃ ἐδ] 68 
[ογ ἐ]6(9] οὗ βίοηβ, θαῦ ἱπ δῆ (068 οὗ ὑπ6 μδατ [οἢ Ἀθαγίβ τολί ἢ ἀγὰ ἰΔὈ]6ίδ οὗ 

4, Ὁ Β65}}.. Αὐυά [ΒΒ] δυσὶ ὑγαβὺ αν ψγὸ ὑπγοῦρῃ Ομ τῖϑὺ το ἀοά-ψαγὰ : ποῦ μδῦ τὸ 
Δ. Βυβιοϊοηύ [οηι. οὗ ουγβοὶν68] (0 (δἰ πἰς δηγθίηρ [ἔγοτῃ, ἀφ᾽, ΟΌΓΒΟΪ 687" 88 οὗ [ουὲ 

6 οὗ, εξ] ουγϑοῖνοθ; Ὀυῦ ΟὟΓ Βυβιοίθμου 8 οὐ αοά: ὙΒΔῸ αἶβὸ δδίβ πιδὰθ τ8 800]6 
[βυποϊθηῦ 88] ΔἸ ἰβίθυβ οὐ (Π6 Νὸυν Τϑδιδιυθούὺ [Οονθηδηῦ7γ; ποὶ ΟΥ̓ {Π6 [47 Ἰοἐΐοτ, Ὀαὶ 

7 οἵὗὨ (δ6 [4] Βριγὶῦ: ῖὉγ 0Π6 Ἰοίύον ἢ], θαῦ (6 βρί γὶῦ ρινοί 16. Βαῦ 1 (Π6 τοϊη- 
ἰδίγαϊου οὗ ἀθαίῃι, νυυϊίθῃ δηὰ δηρτανθῆ [ϑηρτασθη ἴῃ ἰο[(6γ8}] ἰπ δβύρῃϑβ γγὰ8 ρ]ο- 
ΤΊΟΘΒ [ἴῃ σ]ΟΥΥ͂ ἐν δόξῃ], 8Βο {πδὺ τ7Ά86 ΘΒ Πάτγθη οὐ Ἰβγαθὶ δοιὰ πού βύθδα ἔΆβυυ ΒΘ ΒΟ] ἀ 
{Π6 ἴνοθ οἵ Μοβθβ ἔον (6 ρίουυ οὗὨ δβ οουπίδηδῃοα; ἩΔΒΙΟΒ οἷοτῳ ψὰβ ἴο 6 ἀοῃς 

8 ΔΥΔΥ [18 ῬΆΒΒΙ ΠΡ ΔΎΓΑΥ, τὴν χαταργυυμένην]; Ηον 888}} ποὺ [ταί Γ7 {116 τη οἰδύγαιίοη οὗ 
9 {Π6 βρίτὶῦ 6 [οπι. γαῦ 60] β]ογίουβ [ἴἢ ρίοσυ]ῦ Εον 1 086 ταϊπἰβίγδου ̓  οὗ δοῃάδι- 

ὨΔΙΙΟΉ ὅδ ΡΊΟΥΥ͂, ΤἸΘ ἢ τηοσο ἀοὐ {Π6 τη ηἰβίγζαύϊοη οὗἁ τὶ ὐθουβηθθβ ἐσοθοὰ [δρουπα, 
10 περισσεύει] ἴθ μίοτγ. ΕῸΣ ονϑὰ ὑμδὺ τ μος 8 [88 ὈΘΘῈ]} τιδ46 ρου ουβ ̓ ιδὰ [Π28 

θδθη Βανης, δεδόξασται] ὯῸ σΊΟΤΥ ἴῃ (818 τοβρϑού, ὈΥ σϑᾶβοὴ οὗ ὑμ6 φρίογυ ἐμαὶ οχ- 
11 ο6}]6. Εον ἢ ὑπᾶὺ ΜὨΙΘΝ τὰβ ἄοηα [ρϑββίημ, τὸ χαταργυυμένον] Δ'ΝΑΥ τδὰς ρ]οτίουϑ, 
τ ἢ ποτ ὑπᾶῦ τ Β]Ο ἢ ΓΘ 60 ἢ ἐ8 σ]ογίουβ [Δ] ἀθῦ 18 ἴῃ ΨΊΟΓΥ, τὸ μένον ἐν δόξῃ]. 

[1 σοῦ. 1.-ὼἼ'νο ἱπιρογίλοις Μ85, (Β. απὰ Ὁ.) εἰ αἷ. Ὠανο συνιστάν ἩΔ|οἷ ἰα δοοορ θα ὈΥ Δοδισηδσι: Ὀπὶ συνιστάνειν ͵α 
Βοῖτον ἀπ πη εἰοδῖθά, δηὰ ἰδ ἢονν αἰπιοκὲ πίον τοοοένϑά.) 

3 Ψογ, 2.-- -ΕἼοὺς. 88 εἰ μή δεσογάϊπα ἰο Α. Β. εἰ αἷ. αμὰ 11 ἴα Ῥγοΐοστοὰ Ὁ Ἐοίοςδο, Μογοτ, Οδἰδηάον. [ΒΙοοτδο]ά δπὰ 
Ὑογάδογῖ. Οὐν δυΐθυγ ἰ8 ψτοηκ ἰἢ ἐρήθρς ὦ Σἰίεζίο) τας ἴη9 ναῖ. ὥνογε ἴἴ6 ἤρο [119 δυῖδοι ἐγ (66 εονυΐβο,) ἐδ 
πίτὰ Ο, Ὁ. κα. Ε. α. δὰ 81. αἱ αἱ., (ῃ9 Ἰία!. βγγ, συ]. (αμὲ πιρπαυία) πὰ Αὐτὰρ. ογβα. Τμοοῦϊ. δπὰ ἴμθ ἴδε. (δίμοῦα, 
ἀδοί 0}. ὰ ἴάνυγ οἵ ἥ μη, νι ἢ ἰα δήορίοα Ὀγ ΑἸογά, Βιδοϊον διὰ Τὶθομποπάογέ (Ττἢ Θὰ.) ΤῊ ἰπιοστοραεῖνο ὃ που ὰ 
ϑύόπι ἴο ἃ γα ϑο ΓΙ ὈΘΓ ΠΙΟΓΟ ἡδίαΓα! αἴτοῦ αὶ φυθβείοη δηΐ οϑδδίοῦ οὗ οχυϊδηδιίοη ἔἰῶπ {Ππθ οοπά! ἰο0π6}) εἰ. 1Ὲ [6 γοϊυδικβιθ 
μπηξ 81} οἵἱνῦ πα. γογ5. (Βαροῖογ ΒΒ Ηοχαρίη,) [που ρὰ ΟΠ] πη ἐδ6 γῇ γαπβίδις [Π6 ρβδδηβὸ 8δ ἰΓ [86 ἰοχΐὶ '᾿σόγὸ ἢ μῇ. 
γε" "386: “οΥ ὙΒοίΠοΥ 'ντὖὸ ποράᾶ : τες Ογδηπιοῦ, ἄθθνα δὰ αν. Βίυ. σίου, μανθ; “ΟΣ Βοοὰ 'τῪϑ 84 δοῖϊϑο, ἢ 
διιά {πὸ ἘΒοίπιβ Ὠπδ: “ὉΓ ἀο ψὸ Ὠθθα ᾿" οἵα. 

8 ον. 1.---ΤΊιυ δοοοηά συστατικῶν ἐδ ΡΓΟΌΔΘΔΌΪΥΨ ΔῊ ΟΧΡΊΔΗΛΊΟΥΥ κἴοδα, ἴο πο δοο ΜΒΒ. [Ε΄ ἀπά 6Θ.] δὰ δὲ}}} ἑασίμαος 
ἐπιστολῶν. [Τίεαςνι. τοί! η8 συςτατικῶν, Ὀὰξ τηοσὲ οΥ (608 τοὐοος ὈοΓ ἢ ποΓγάπ.] 

4 γογ, 3.--ἝἙξαρδίαις δα πἰτοηβ, πιαπυδογίρε δυϊδμογιν ἴῃ [6 ἤνοσ, Ὀπὶ ἐξ δὲ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 6 τη ϊδίαἶκθ οὗὨἨ δοπλο ἔγρηδοσίθεσ. 
[106 ΜΗ͂Β. ον άδηοθ ΠΙΑΥ͂ Ἧ͵6}} Ὀ6 0816] δίγοηρ, ἴον Α. Β. δίη. Ο. Ὁ. Ε. 6. ἢ. ανὸ καρδίαις. Μαγος 08}}8 ἰξ δὴν οἵτοῦ οὗ (ἢ 9 
Ῥόῃ, ἐπὶ Βίοοπιδοϊὰ αὶ ἐγ εἰ6δ8] οογγοοίίομ, θυ ΑἸογῆ (δ πἶκα ἐμ ο ἐπίοσπαὶ δ8 νγ}61}} δῷ ὅπὸ οχύογσι ουΐἄϑηοοϑ [6 ἴοο δίσους ἰὰ 
19 ἴλνον ἴο θὲ τοῤοοϊοί, 86 11 (5 9 Αγ ψσογάὰ δὰ [ἢ πιοτὸ ἀϊδίουϊὲα οὗ οοπαίγηο!οῃ.) 

δον δὅ.-ῇ 9 ἰηοη οἵ ἀφ᾽ ἑαντῶν αἴϊον λογίσασθαί τι ἴ5 εὐῤροῥεσεύς ὅν ἴπο Ὀδαὶ δυϊίμογίΐαα. δο. νυΐν ἐδὸ ψοτὸδ 
ΑἰΤοΡ ἐσμέν. αὶ Β. Ο. [πὰ δίη.] Εις τθόπὶ Ἰϑΐογο ἱκανοί. [ΤΊ θοἢ. αστοθθ τ ἢ ον δυίμογ, υξ Βὸ μα ομαχιχοὰ ἑαντῶν 
δίζογ ὡς ἐξ ἱπῖο αὐτῶν οη ἴΠ9 Δ! ΠΟΓΗ͂Ὺ οὗ ΟἾ]ν Β. Ε΄ Ὁ. οἵ. 4]. 

[96 οτ, 8.---Κοῦ, Π1ηὴ8 ἀποκτείνει ΜΈ Β. οἵ. 4]. δηὰ Οτῖς. Τίσο;. δὰ ΑἸ ογὰ πᾶν ἀποκτέννει ὙἩ ἢ Β. 6. Κι, δηά 515. 
1 ΟΠ πῃ ἔγοηιν οιποοΐηγο κίνοα ὯΝ ἀποκταίνει, δηά ἴθ ἰδ 0] ον ὉΥ Βέδηϊον : Ὀὰυξ Α. Ο, Ὁ. Β. 1,..ὄ βδνὸ ἀποκτένει. Μέογττ, 
ΒΙυοπιΐ. ἀπά Ῥοτάα. (οἱ οῦν ἴπὸ Βθο.] 

Ἰ Ψον, 7.-- τλσὮπι. οὐ. {Ἶὰ ΛΓ ΠΟΥ οΥ̓ Β. Ὦ. (ἤτοϊ σον.) Ρ. 6. ἢλη δι ἀριέᾳ μλν, αὶ (6 τολ πρὶ ἨᾺ8 ῬΓΟΌΘΌΪΙΥ οοοδαίου δὲ 
Ἦν ἴπο κεἰπμ. γράμμα οἵ νοῦ. 6. [ΑἸΙοτ αὐ Βίοηϊον δὐορε ἰτ, πὶ ΤΊβοΝ. οὐ {πὸ ἀθοίβίνο δαιπογ υ οὗ Α. Ο. Ὁ. (24 δυά 
8 Οοττ.) ΜΝ, Κα. 1, δηὰ βίπ., νἹ ὨΘΑΓῚΥ 41} (Π6 ἴα]. Υυ}. βγγ. υοῦυδ. δοιὶ αγοὺῖκ δπὰ 1 τ δῖθοΣα, ἄζτοϑο τὴτἢ (16 Βες. 
δη πηοδὲ σοῃεἰποπία! ογἰεἰοδ ἐπ εἰν πα υ8 γράμμασιν. 

8 ον. Ἴ.-- Ἐν Ὀοίογα λίθοις ἰδ ποῖ ρεπυΐηθ: [86 Ὀδσὲ Δα Πογ [68 ἀτὸ ἀρχαί πδβὲ ̓ ἰ, 

9 Μοῦ. 9.--ἴτιδηπιληη οὐ, ἱπιρογίαπε δος που ἰ686 [Α. Ο. Ὁ. (16 σον.) Ε΄. 6. 81᾽η. τ} βοτὴο αγοοῖς δι ογα δηᾶ τογεβ.] Βδ8 
τῇ διακονία, Ὀιὺ1 {Ππ|4 γολ πρὶ τὴ 8 ὈΓΟΌΔΟΌΙν δὴ δἰζοπιρί ἴ0 γϑῆιουθ δ ἀ! δα Υ, δπὰ (0 ὀχρ δίῃ [8μ6 ἰαχὲ. ΕὺΓγ ἃ αἰτίας γα αὶ 
οἴϊονγα παν ἐν δόξῃ ἔστιν οὐ ἦν ἰπεῖολά οὗ δέξα. 

196 Τόν, 9.-- Τὸ ὕὉορέ βπονγ ἴθ 5 Ἰοανο οὐὲ ἐν Ὀοίοτο δόξα. 1 ΤΊΑῪ ὮδΥτθ δορ ὉὈΓΟΌρὮὨἑ ἔγοτ τοῦ. 11. [{Ὶ ἰδ ποὶ ἃ 
ἔῃ Α. Β. α. Βίη., ποπκῆ 834 Οονῦ. ἱπδογίκ [ὁ δπὰ Ἰ1οέ Οογ. ᾿π8 δόξῃ), αῃὰ [ὃ ποσμοΓΟ οἷ86 [0] οὐ πεέρισ; δῇ γοΐ Τίϑο ἢ. ἴδον 
πανετίης ἰη δἰο ἀἰδογοηῖ οἰ ἰοπα τοβίογρα {Ὁ ἴῃ Ὦ]8 ΤΉ. πὰ τοχηγάβ [ἢ ουϊόθηοθ 80 ἀθοίκίυθ ἰῃ ἴα ΤΟΣ ἤογο. [δομιρΒΏΏ, 
ΑἸτογιὶ κηὰ βίδηϊον σαησο] ]ϑα ἰἴ 86 Ὀγοιρῶ  ἤγοπι ἐν δόξῃ [Ππ τοῦ. 8 δηὰ υϑὺ. 11.) 

τ Ψοτ. 10.--οο. πιλα οὐδὲ δεδήξασταί. ὙΠῸ ποσί οὗ ουϊάϑθῃοθ )6 ἀϑοϊἀθάϊγ [ἢ ὮΥΟΣ οὗ οὐ δοδόξασται; ἰδο δὲ ἐπ 
οὐδε ψδὸ ῬΓΟΌΘΟΌΪΥ δου ἴγοιι ἔμ 6 ἔτσι 87}186 019 οὗ δεδόξασται. 



ΟΠΑΡ. 1Π. 1-11. 

ἘΧΈΕΘΞΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

γὲεβθ. 1- 8. Ὑδὶ ἐδὸ Αροβί]ο μδά βαϊά ἴῃ νυ. 
15-}7 νδ8 118 0]6 (ο το β αἰ ουργοίδιίοι ὈΥ 111 α8- 
Ῥοϑεα ρϑυϑοηβ, οἢ ἰδ στουπὰ (μλὶ ᾿ἰὰ τγἃ8 ἃ Ὀοαλϑί- 
ἴῃ ΟΥΓ ἃ σοιμμμοπάαδίιίοη οὗ πϊπλϑε. δ συδτὰ5 
δἃροϊηδί {818 ὈΥ τοιαιϊπάϊηρ (ἢ 6 ΟΟΥ ΙΔ 5. {ἰδ 
δ9 ἔδθ]1 0 ποδϑβϑὶὶυ οὗ τοσοοιπιθιάϊης δἰ πιθ6 ] Γ ἰ0 
1 ϑῖι ΟΥἩ 10 ΟἰΟΓ5, ἰπδϑιυυο 858 (86 ψοτὶς Ὑν ΒΙΘ ἢ 
ΟὨσιϑί δὰ δοσδοι οἰ 6α ὈΥ Εἷτα ἰπὰ ὑποὶγ οἰϊν νγὰ8 
8. δβιβηιοϊοηῦ τϑοοϊητηθηδιίϊοη ἴοῦ εἶπ ἴῃ ΟΥΘΥΥ͂ 
φασί οὗ (86 νου]ά,--- . στὸ Ὀσθρίῃ ἴο οοτ- 
Σιϑηα Οὔτβοῖνθα.---Αρχόμεϑα 18 ΘρΔὉ]6 οἵ δὴ 
ἐπυϊάϊουβ ταϑϑηΐῃ, δυο 88 ταὶ ὃδ6 ἰπδὶ πααίοα 
ΌΥ δὴ ορροϊϑῃί; ὅο νὰ Ῥγϑϑυθ οἰ6. (ΟΡ. μυκθ 
111. 8). Πάλιν απ} 198 {80 ἱηδηϊιῖνο, δηὰ ΓοἴοΓ8 ἰῸ 
δβοπιοί πίη ρς πα]σὰ πιΐχιὶ Ὀ0 Τοραχάἀθα 88 80] -σοτὰ- 
ταθηἀδιίοη οἰ ἐμὸν ἴῃ Βἷβ ἄγϑὶ Ἐρίδβι16 (88. ἰ],--ἶν. 
γὶϊ. 2, 40: ἰχ. 14, 18; χν. 10), ΟΥ ἱῃ Ἀ18 ΘΑΓΙΪΟΥ 
ἀἰϑοοῦΓΒ68 οΥ Ἰοἰ 6 73.---ΟΥἩὨ 1196 ἃ νγὸ 11}. βοζῃο, 
δρίδὶθα οὗ τϑοοσοσαθηδδιίίουῃ ἴο γοῦ, οἱ 
ἕχοτα γου )---Το τοῦ συνιστάνειν (τινί) εἰ χηϊ- 
βφ66: ἰο Ὀτγίπρ ἰοροίμον, ἰο ᾿πίσχοάμσθ, (0 δοπι- 
ταοηὰ (Βοιι. χυὶΐ. 1, δπὰ ἔγοαυθηι ἰὰ ουν Ερἰδ8- 
116). 6: - σοπιιοηἀδίίοῃ ἴῃ ἴΠ 0 5686 οὗ Ὀγδιϑίηπρ 
ΟὨΘ᾽ 5 50] ζ, ἰ8 τϑῃϊοηθά τὶ αἰδαρργο δῖ: 08 8180 
8 σῃδρΡ. χ. 18. [ἢ ἐδο 0] ονίης Ββοηίθηοο, ἰΐ ψ9 
δοοορὶ οὗ εἰ μὴ 88 ὑπ ἰΓ 0 Γ684)}, Ἦὸ τηϑὲ 80}- 
ῬΟΒ86 ἰδδὶ ἃ ἀοφυϊ θα πορείϊνο δῃὰ ἱγοηΐϊοδὶ δῃ- 
ΒΎΓΘΙ 88 ΡΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘα ἰπ ἰἰ, οΥ ἐμαύ (16 ργονίουϑ 
αιυοϑίϊοη ρο65 οα [6 Ὀγοβυπιρίϊοῃ οὗ δὴ δΔΌϑιγ- 
αἰ, ῳ οἰ. ται. ἃ 860, ὅ. Οὐδ. ϑοδίοεν ϑγηΐ. 
απὰ ὅγπη. οΓ Ν. Τ᾽, οδρ. υἱϊῖ. ν. 126. σφ. Ἁ.: 
ὁ Ώ]688 ἰΐ Ὀ6 ἐμαὶ νγὸ πορᾶ,᾽ ὦ 4. ΟἿΪΥ ὑπο Ὁ 
δυο ἃ Ργοδυαρίΐοι οουἹὰ δυοῖι 8πη 1468 Ὧο δῃίογ- 
ἰδ πο. Τεἷ8 γοδάϊηρ 18 ποὺ ΤΟΔῚ ογα αἰ ΒΙουΪὶ 
ἰ8δὴ ὑμ6 βἰγοη δυϊηοοισαίοαὰ ἢ μή. ΔΙου ἢ 
πὸ ᾿διΐϑὺ 18 ζγϑιῃτηδὶϊ σα} ᾿ἱπσοογχγοοί, ἱπαϑιιι οὶ 
85 ΠΟΘΥΘ ΟΪ80 'ῃ ἰμ6 Νοὸν Τοδβίδιμθηϊ 4068 μή 
σου ἴῃ δυο 8 αὐ οδίϊοι δέϊοσ ἃ ἢ, τ 1οὶ τυδὶ 
ὨΘΟΘΒΒΒΤΪΥ οχοὶυὰθ 8}} πιο Ῥγϑοθᾶοβ ἱΐ. [ἰ 
ΤΩΔΙΚ 65 ΥΟΥΥ Ῥτγοπιϊμϑοί (6 ΔΌΒΟΓΤΑΙΣΥ οὗὨ ἐμ αιτ198- 
ἰἴοη : ΟΥὙἮἩ ἀο 0 ποὶ γοϑοὶ ποοάϊ δηὰ ἴΐ παν Ὀ6 
χεοχατγα θα δ8 Θομ δἰ πη ἰοχοί μον ἰδ 6 ὑγχὸ ΘοΠϑίσιο- 
ἐϊοη5 ἢ χρήζομεν δὰ μή χρήζομεν. [ὙΠ μουΐ {μ9 
ἐὲ μή, 86 ργονίουβ απδβίΐου (ἢ ὁ παι οχ- 
Ῥοοὶ [86 Αροβι]9 ἰο τϑροὶ ὈΥ ἃ ἀθοϊάθα οὑδαμῶς), 
ΤΟΙΏΔΙΏΔ Δἰηοδί ΘΓ ΓΕΙΥ τἰϊμβοαΐ ποίϊδθ, δὰ ἃ 
ΒΟ ΟὯΘ 8 βίδείθα πῃ ῖσο ἢ ΟὨΪΥ 1 ἔΘΓΘΏ18}}Υ πεζᾶ- 
ἐἶἰνοϑ ἃ, [1 ἐδ μὴ ἰ8 ἰΔΚθ0Ὲ (88 4}} πϑᾶβθ γϑαυΐγοβ 
ἦν το 06,}) ἴῃ {πιὸ 80}89 οἵἉ πὲδί, (Ώ:]688} [86 Ἰηΐοττο- 
κϑϊϊνο σλδγδοίοῦ οὗ ἰδ βοῃΐθῃοθ 1Ὁ ᾿πίγοαιι 68 
(λοοοταΐηρ ἰο ΟἹ Ἐπρ ἰδ Ὑ ΓΒ101)} Θ68868, δηά ἰΐ 
Ἐοίΐσ659. (δ ρῥγονίουθ ᾳυθδίϊοι ἐπ ἐδ ΟὨΪΥ͂ ὙΔΥ ἰΐ 
ἀοθοσυθὰ ποίΐοσα, υἱΖ: ᾿ΓΟΏΪΟΔΙΙΥ ΟΥ ΟΥ̓ ἀοτγὶ- 
βίνοϊ νυ. Τρ 68 860πη80 νου] Ὀ6: “1 σδῃ ἡθθἃ 0 601 - 
Σβοηἀδίΐοη οἰ 86 ἵἤγοσι ταν 80]7, ἴον ἰδὲ νουϊά Ὀθ 
ἐπιγοάυοίη πὰ γϑοὶῖ, ΟΥ Ὀοδϑίΐης ΠοτΘ 1 δηὶ 8]- 
ΣΟΔΑΥ ΜΜ 6}]} ΚΏΟΜΏ: ΟΥ ἔγοπι οἰμοσβ ἰο γοιι, ἴῸΥ 
ὨΟΠ6 ΚΙΗΟΥ͂Σ τη0 ὈΘι(ΟΥ ἰδ8πη γοῦ ; ΟΥ ἔγομι γοι ἰὸ 
ΟἰΒοΓΒ, ΤΥ ὙΟΌΣ σΟΠ ΘΓ. δη ρτοϑοπί βίδίθ δΓΘ 
ὈοίίοΣ ΚΏΟ ἢ 89 ΟἿΣ ψοσὶς ἐμὴ δηγ δ ηρς γοι ὁ8 ἢ 
ΒΩΥ. Ξβυγοὶγ (θη ἐπ0 πιθΓ6 πιθϑπίοη οὗ δ} 8 
τπΐης 18 ὁπουχὶ ἰο ΒΙΙΟΥ 18 δοϑυταϊγ.] Ἧο 
οἴϊθη χοδὰ οὗ συστατικαὶ ἐπιστολαί ἴῃ (μ9 ΘΟ υΣΟΣ 
αἴϊον (89 ἀοδι} οὗἁὨ ἐμὸ Αγροβί]οαβ. ἩΘῺ τηθῖ 6 8 
οὗ ἰδς οπυγοῦ ἰγαυϑι]οὰ ἤγοπι ρ͵δ69 ἰο ῥἶδοθ (Π6Υ̓ 
ὝΤΟΥΟ υ8}8}}γ γϑοοιοπιοπαἀοαὰ ἔσγοια 056 ὈΪΒΠΟΡ ἰο 
Θηοίμον, δηὰ ἰδμὸ ἸοίογΒ ὑπ αἰγθη ὈθΟδῆΘ 8 

4ῦ 

ΤΊ ΘΆΏ5 ΟΥ̓́ τηδὶ πἰ αἰ, ἔγαίθγηα) ἱπίθγσοουγϑο Ὧ6- 
ἔνθ θῃ {16 ὈΙΒΒΟΡΒ δηὰ ἐποὶν σοηρτοραίίοπβ. [ὈῬαὰ] 
ΙἰπιΜ6 1} ὩΡΡΟΔΥΒ ἴ0 δΥθ σϑοοζηϊζοὰ [ἢ 6 60ηι- 
τ οησοπιθηὶ οὗ δυσὶ ἃ συδίοῃ. [π Οαϊ. ἱἰϊ. 12, "9 
ΒΡΘΔ ΚΒ οὗὨ βοῖλθ “ὙΠῸ σδηθ0 ἴγοπι 9 Π|68.᾽ ἃ8 ἰζ 
δον  ἰΒ6 8οῖηδ Δ ΠΟΥΙΎ τγὯ8 Ἔχροοίοι ἔγοιη {89 
Αροβίο]ϊο Οο]]6 59 δἱ ϑγιιϑα]θη. πνο γὙθ8 78 06- 
ἴογϑ, ΑΡοΪ]98 ρδβϑίῃς ἰηΐο {18 ὙΘΥῪ Οἱγ οὗ (ο- 
γἰηί, οὐἰά Ὀτίης “16 [0 γ8 ἔσοπι {6 Ὀσοι ἤγθὴ '᾿ οὗἁ 
Ἐρμοϑὰβ (λοι χυἱὶϊ. 27); δῃηὰ 88 ἸΏΔΗΥ οὗὨ {119 
σον μι ἷδη5 ργοίοββθαά [0 Ὀ6 [ΟἸ] οὐ 6.5 οὗὅὨ Αροὶ]οϑ, 
ἰδ 18. ὯΟ ἐπ ροβ8}0]0 ἰμίηρ δαὶ δυο ψγοτθ ΠΟΓΘ 
αἰαοὰ δί. Τ|6 1δίθ οδηοι οὗ {πὸ Οουηῃςὶ] οἴ 
Ομαϊοδάοη (ἃ. Ὦ. 461) οτἀαϊποὰ {᾿δὲ ““ Ο] ΕΓ ΩΥ- 
πιθὴ σουμλίης; ἰ0 ἃ Οἱἱγ ὙΠΟΤΘ (ΠΘΥ ὙὙΘΥΘ ὈΠΚ ΠΟ, 
Βιιου]ὰ ποί Ὀ6 ΔἸϊοννοα ἰο οἴἶῇῆοϊαίο νιςποὰὺ ᾿ο το Υ8 
σοιμπθηἀδίοτΥ ( ρίδίοϊβ Οὐπιπιεπάατίς,) ἔσοτα 
ποῖν οὐ ὈϊθΒορ.᾽ Οομρ. ΝΊΈΑΝΡΕΒ, ΟἾγ. Βεο]. 
γ0]. 1, Ρν. 200, 860 8. [Ιῃπ [86 ΟἸοπιοηίηο Ηοηιὶ- 
1168 ῬοΙΟΥ ΨΆΓΠ8Ε ἢ 8 ὨΘΆΓΟΥΒ δσαϊ δύ “' ΔΠΥ͂ ΔΡΟΒΙΪΟ, 
Ῥτγορδοί, οΥὁὁ Τοδό 6 Ὁ, ὙῸὺ7 ἀο068 ποὶ ἄγβί σοι ρα γθ 
ἰ8. Ρνυθδοιλης Ὑἱ{}Δ Φ98π|68, δηα σοιλο τι ψἱΐ- 
Π65568.᾿ ὙΠΟΥΘ ΔῈ] ΒΘΟΙΠΒ ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ δηθὰ αἱ, 
δηὰ χὸ δᾶ ῬΟΥΒΔΡΒ5 8 Βροαϊπχοη οὗ τδαὶ Ραιιὶ] 
88 σοπίθηἀίηρ αρηϊηϑί ἱπ οὐ οΡ 18.16.1] Ἧ΄. Ρ. 
ΒΕΒΒΒΒ: ““  ογθ {Ππ᾿0 ΟΥ̓ π᾿ 1808 ᾿πο]] δα ἰο γοοὶς- 
οὐ ὑμοῖν ΟὟ ΑΡΟοΒίΪθ διηοῃρ ἰμοβθ δβίγϑη ΟΣ Β 
0 ποράρὰ βιοῖ Ἰοιίογα ἢ" ΤΠπῸ ΘΌΒΟΓΣΑΙ(Υ ἰπ.- 
Ρ᾿ἱοα ἴῃ [886 αιοβίϊοι Ἰὰν ἴῃ {δ βυρροβίϊἾ ου ἐδπαὶ 
ἐμ Αροβί]α [ἑαυτοὺς το νγ8ἃ8 γγ8}} Κποῖνῃ ποί 
ΟὨΪΥ͂ δὺ Οογίηι θαΐ ΟΥΟΥΎΨ ΠΘΓΘ, Βῃουϊά περα 
ΔΗΥ͂ σοτητηθηἀδιϊοη ἔγοια ΟἰΘΓΒ ΟΥ ἔγοπι δ ιἰϊη- 
ΒΟ, 48 ἢ 6 ὙΟΥΘ 8 ΒίγΔΏΚΟΓ. ΠΥ {μ0 νογὰβ 
ὡς τινες Ὦδ ον ΘΠ ]ν Δ] ἀ68 ἴο ἐμ 080 δηίρ80}}Π 6 
[ΘΟ 65, ὙΠΟ, 88 Π᾽Ὶ6 χοδάοσβ ΜὙὲ]] Κηον, πδὰ 
Ὀγουγλὶ Ἰοιίοτβ οὗ τοοοιηπιθπαδίϊοη ἴα Οοτίηί, 
δηὰ διά ἰακο ϑυολ Ἰοίΐοσβ ἴσοπι Οουΐη 6 
ΒΥ ἀδοραγίθα. Ηδ ἐμ ποῦ ΟὨΪΥ Βῆονβ ἐμαί ἢθ 
ποοάρα 0 Βιο} 1οἰ 6.8, Ὀὰΐ ἢ 6 ΒΗ ΟὟΒ (18 1 ἃ ὙΔΥ 
γΪοἢ ΓΠΤΟΝΒ σοηξυβίοη ὉΡΟΩ 1118 ΟΡρομοῃηίβ, 
116 10 ΠΟΠΟΥΒ δὰ ϑποοῦγαραϑ ἰδ ΟΟΥΙ 85 
{βοιαβοῖίν οβ--τοὺσΣ ἘΕΠρίΒ.16, {. 4., ἔδο ΕἸ 8116 οὗ 
σοταση θη δίϊοῦ (26. Ροββ688.; ποὺ: ψδοΒ ψγ9 
μᾶῦθ υυχιτ6 8, ΓὉΓ 9 ΒΡΟΔΚΒ ηἠοῦ οὗ πὶβ οὐη ρασγέ 
ἴῃ οοτηροβίηρ 1 ἀπ 1] τὸν. 8, Ὀὰὲ τυ ἢ γγο ΑΥ̓͂Θ) 
ἐα γουσαοὶνθ4.---Β} ρῥ]αοϊηρς (86 ρῥτοάϊσαίθ γϑι 
8 ΤΏ ΚΟΒ 10 ΙΠΟΤῸ ΘΙ 8.16 ἀηαἃ σοπηθοίβ 1ὕ ΠΠΟΓΘ 
ἱπατ οϊαιον τὶ ἀπ0 ῥτϑαοράϊης γοσϑθ. 1890 
οἰοβθ οο]ϊοσδίίΐοι οὗὨ ὑμὸ ϑιαρβαίΐο ὑμεῖς νν ἢ ἡμῶν 
18 8180 ΥΟΥῪ δ πὶ βοδηὶ, Α δ᾽ Δ Δυσδηοτηθηΐ 
οΥὗἨ ἸγΟΓ ΒΒ ΤΏΔῪ ὍΘ Β66ἢ ἴῃ 1 Οογ. ἰχ. 2. ΤΠιὸ Ἰασθο 
Ομυτοῖν τπῖϊοῖ δὰ Ὀθοη ἐουπάραὰ ὉΥ ἷπι, δηὰ 
ψ ΒΙΟΙ δὰ Ὀδοοπιθ Βα ΣΙ οἢ ἴῃ βρί γι] οἱ 8, τὰ 8 
ἃ σἰοτίοιβ ποτὶ οὗ ἐπ Ηο]γ Οἰιοϑί, δπὰ 80 8 Ὁϊ- 
σὶπο ΕΡ 8116 τ ΐο ἢ ου]ϊὰ οοτηπιοῃὰ πἷπιὶ (0 411 {Π9 
νον] νὶ Βουΐ δὴγ Ἰοίϊογβ ἔγοια θη. ΒΚΒΒΕΒ: ““ἰΐ 
ψ8 8ὴ ΕΡ 816 οὗἠἨ 8 ρθουν εἰ, ἕο Ρ8ὺ] γγ88 
δ {80 βᾶπιο ἰΐπη8 18 ττὶῖον δηὰ 1.8 σϑοοί νου." 
-- ΐ5 τοί ΟΣ ἢ6 ΟΔΥΤΊ68Β οὐὐ ἰῃ (86 Βυ θθοαιιοηΐ 
Υ̓ΘΥΒ6Β 1π δοσογάδηοθ υἱΐῃ (ῃ 9 πδίαγο οὗὁὨ δἷ8 βι- 
79οὐ, ποίϊοἷηρ ὅτδί (86 σοπιρ]οΐο οογδὶ πὶ 0} 
Βὸ δηὰ ΤΊΤΟΥ ΡοΒββϑοββοα ({πὶβ 18 [8 6 γϑδϑοῃ (δὲ 
καρδίαις 15 ἴῃ 116 ῥ᾽ ΓΑΙ 88 1π ΘΒΆΡ. ἱν. 6 δπὰ Υἱὶ. 
8) ἴον (89 οοηταθπἀδίΐοη οὐὗὁὨ μοὶ ποτ, δαά 
(86π (86 ζΘΏΘΓΑΙ ποίουϊοί ΟΥ̓ ἐ818 ΟΥ̓Κ ἴῃ 4}} (89 
ΘΒ ΌΤΟΒΕΒ:---ὐσηί ἴθι ἐπ οὖν ϑασῖα .---ἰπ {Π|989 
ὍΟΡΒ 18 οὐτὶ [66] ἢ ρ 8 δύο δ μα ϑὰ ἴο, ᾿πϑβυλθοῖ 
88 ὨΘ ΒΡΘΑΚΒ οὔ (πο τι υῖϊας ἴῃ ̓ἷβ οὐ (ἡμῶν) δπὰ 
ποῦ ἐμοὶν (ὑμῶν) πϑδαγία (δ πουρ ὑμῶν ΤΙΔΥῪ ὉΘ 
ἴουπὰ ἴῃ βοῖὶθ δυϊδοσί(ϊοθ οὗὐὈἨ 0 κυϑδὶ ἱπωρον- 
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ὅποο, σοπρ. ΜοΥΟΡ). “Ῥδαὶ τηοδπὶ (πδὶ 6 
σΑτγτί οα (818 ΕΡΊ5116, ποὶ ἴπ ᾿ιῖβ Πα (ὁ ϑἰ)οῖν αἱ Δ ΠΥ 
{ἰπι6, θὰ. σση ΔΕ πὶ ἢ ἷ πὶ, ᾿παϑύμ πο 85. Π6 
Ὀογο ἔπμθ ΟμυγοΝ ὑρορ δἷβ οατί." [18 ποὶ οὗ 
18 ἴΙοσὸ τπ8ὺ 186 ΑΡροΒβίϊθ 18 μθγΘ βρϑδκίῃμ (85 ἱπ 
ΒΡ. τνἱΐ. 8, δὰ ῬΆ]]. 1. 7), δηὰ 1 σου] βοοῖῃ 
ΑἸτορ ΠΟΥ παρΡγορσίδιθ ἴο πη} ἢ ΐ τὰ 4]. 6 ΒΘ ΓΟ 
ἴο 86 οήοϊαὶ Ὀτοαβί- ᾽ αἵ οὐὁἨ 116 Β' κἢ ῥγίοδι (Οἷ- 
Β8 1.96). Οἡ βυσῖὶ δ ἱπίογργοίδιϊοη πὸ σου]ὰ 
ἴσο 0 Θοπηθοίΐοη Ὀοίνγοοι ἰὲ δ ὑμ6 [0] ον ς 
ΒοηΐΘ6ΠΟΘ, Π νι ϊο ἢ (Π6 Ερίϑι]6 15 βαϊὰ ἴἰο Ὀδ 
Κπον δπά τα, ποὺ ὉῪ αοἀ, αὶ ΌὈΥ τΏ68}]. ΤΟ 
Ῥἤγαβο: ἴῃ ΟἿΓ ΒοΑΣΙΒ, 15 δαυϊνα]οαῦ ἴο: ἴπ 118, 
δηῃὰ [8 πηραπίπρ οὗἩὨ {π0 ΠΟΙ Θχργθβϑΐοῃ 18: 80 
᾿ΠΕΟΥ 64 ὑροῦ κ.8 δπὰ 80 οαττὶοα δοουΐ τὶϊ ἢ 18 
ΟΥΟΓΥΜΊΘΓΟ, ἰἰαΐ 10 Ὀοσοπ68 πον ἴο 811. Τὶ 
1468 158 γοὺὶ τί μοῦ ἀοῆποα απὰ οχρίαἰηοὰ ἴῃ ἰμ 6 
ὍΟΓᾺ8:--ἰἸΧ ΟὟ ἢ 8} ἃ τϑδᾶ ὉΥ 81] ;26} ----ἰἰ 18 
8 ΟΣ Μοὶ νν}}} Ὀ6 ὉΠΙΎΘΓΒΑΠΥ τασορηϊζοί, ἃ 
Ἰοιον τ ὨΙΘἢ ΘΥΘΓΥ Οη9 Ὑ71}} ἴζῆονν ἰο Ὀθ Βΐ8β, δηὰ 
ν ἰ ἢ 4}} τ }}} γοδὰ ἃ8 816 [ατοίϊιδ: (η6 Παπά- 
Ὑτἰϊίηρ 8 ἤγην ““ ἀποιση᾽" δὰ θη (6 Ερ 5.16 15 
““τεαά᾽")} (Ετνα] 4 : χοδὰ νη δπά σίου, (μο- 
ΤΟΥ). Ενοηίβ ΨΒΙΟΣ μδὰ Δ Κοὴ ρῥἷδοα ἰπ ἢ 6 
οὔ {π6 ρυγϊποῖραὶ οἱἰ168 οὗἩ π9 ψονϊὰ πουϊὰ ποο68- 
ΒΑΣΙῪ παν 4 Ὑοτ] ἀ-τνῖάθ ποίοτί οί Υ (σοΡ. οι. 
ἱ, 8).--Ἰὰ {πῖ8 Ῥγοτιηϊμϑηὶ σο]δίΐοπ ἴο 4}} {16 πογ]ὰ 
Ὑ0 πιιιϑί ποὺ ΒΏΡΡΟΒΟ ἱμαὺ ἐς ΟοΥπί ἶ δ πΠ8 6 ΓῸ 
Ἐπ π56 1 γ 68 ἱποϊ αοὰ, 88 1 {116 πρὸς ὑμὰς οὗ γον. 1 
ΟΥΡ ΠοΓΘ δρηΐῃ γοΐογγοα ἴο0, [ὉΓ 88 1:6 Ἐρίβι]ς 
85 τηδδ ὑρ οὗ (6 Οοτίηι εἴδτι8, ἐμ νου] ποί 
6 ἸΙΚοΙΥ ἴο 6 ἱποϊυάοά 4180 διθοης ἰ(Β γϑδάθυϑ. 
--ΕὈΟΥ̓ΑΒΙΔΌΟΒ 86 γὼ 816 τηϑδηϊίδδβιθᾶ ἴο ὈΘ 
δὴ Ἐρίβ8:16 οὗ ΟἸσί δι, τπιϊἐδῖθσθᾶ ὉΥ͂ ιι8, 
(νον. 8).---Οἀταιῃπιαι σα γ ἐμ9 ρῬανγί οἷ ρὶο: τηδῃΐ- 
[οϑι θα (φανερούμενοι), {16 οΟὈ͵δοὶ οὗἨ τσ ἢ 8 [0 
εἶνο ἃ Γϑαϑοῦ 70} ὑμποῖν Ὀοΐης Κῆονη δηὰ γοδά οὗ 
81} πο, 18 ἰο Ὀ6 σοππροαίοα νἱιὴ ἐπα ποπιίηλιϊτο 
οὗ ὑπὸ ῥγουΐουβ βοπίθησα (ὑμεῖς ἐστέ). χριστοῦ ἴῃ 
ἐπιστολὴ χριστοῦ ἰ8 10 σοι, οὗἨὨ ἐπο καΐμοτ, δηὰ ἷἰ 
18 τα ρ δα ἐμαὶ {16 ΕΡί8.16 στη ὕσοια Ομ ἶβί. [Ὸ τ 
1 18. οὔ (ι)6 ογἰκίη δὰ ποῖ οὗἩ ἰμ6 δοπῃίθπηίβϑ πὸ οὗ 
{86 Ῥγοργι οἰοσβμὶρ οὗἩ η6 Ερίβιϊ6, ὑπδὺ 186 Αροβ- 
116 8 Βροακίπᾳ. δ ΠΟΥ Βρϑακβ οὗ Ηἰπιβοὶ ἰὴ ἐμ 
ποΓάΒβ: πιπίδίεγεα ὃν δ, 88 ΟἸ γὶ δι᾽ Β ̓πϑισγυτϊησπί ἴῃ 
186 σοπιροβί(ἴοη οὗἩ {π6 Ἐρίβι]6; δπὰ ᾽) 6 πὸ Ἰοῦμον 
ἀμ 1η κ8 οὗ 0 88 ἃ Ἰοίίον οἵ σοιητηοπααίΐοι, Ὀὰϊ δ᾽ πι- 
ΗΙΥ 88 δὴ ὀχ! Ὀϊἴἰοπ οὗ {ἰπ6 ΔΥ ἴῃ ναί σα ἐπ οῖν 
711} δὰ θοοη ἄγανγῃ ἤοσί δπὰ ἐμοῖς μυχοῖς 
δὰ θδθῃ Τουπάρᾷ. [Ιἐ αὰ Ὀδθὴ ργοραγοὰ δηὰ 
δοῃὶ Ὀγ {86 ΑΡοβί]θ δῃὰ ἢὶβ σοι ρβδῃΐοῃβ, δοίΐϊηρ 
88 186. ταΪηἰδίογβ δηἃ βογυδηίβ οὗ (Ἰγὶϑί (οοιαρ. 1 
Οον. ἰἰϊ. ὃ 8..). Διακονεῖν τι ἰΒ ΒΘΡῸ αϑρα 88 1ΐ ἴ8 
πὰ ΟΒΔΡ. Υἱἱϊ. 106, Το αἰβότοηοο Ὀεΐννθοη {π18 
δηὰ δὴν ΟΥ̓ αΥΥ ΕΡΊ 8.196 νγὰ8 οὐἱάδθηΐ ἤγοια ἰΐ 
τηδίον 418 τ 1} τ εἰ σἢ δηὰ οα 1 ἢ ἰὰ τνδθ τ σιϊ- 
ἴοη.--σστιτῖθ ποὺ υυὲϊ ἑηἸς, ὈπῚ ΣΙ τ} 9 
Βρίστίϊ οὗ ἴδο ᾿ἱνίπρ αοῦ; ποῖ πῃ 8016 18 
οὗ βῖοῃϑ, Ὀπὶΐπ Βδεν 8016 15 οὔτμὸ μϑασί. 
-- ὸ Ἐρίβι] 9 ἰϊβοι ἤ, (μ0 πὸνν βρί τ 8] 1178. ἐπ 6 
δδὰ οχρογίοποϑὰ, μβδᾶ Ὀθθπ ῥργοἀυσοά ὃὉγ ἰμ6 ΗΟΪΥ 
Βρίγ, τ ο86 σοη ἰ 18] ΔΡΘΠΟΥ͂ 18 μΒογΘ ροϊηϊοά 
ουί. Τμῖβ ΔρΡΘΠΟΥ͂ ψεουρμΐ τὴ στοαὶ ΡΟΎΘΓ, 50 

[5 Βίῃοϑθ ον δαῖμον Ἡτοῖο, ἐδο ϑίηδι εἰσυθ ᾿δὸ δά οὰ ἐΐϑ 
δΌΓΡΟΤΗΙΥ, ἴο ἐπὶ οἵ ἵνο ουγοίνοῦ οἴ [9 121) σθηϊ., 016 ΟΡΥ 
οὐ {πΠ6 Υυ]χζαῖο, {6 Αδἰἢ. οὗ 180 Βοπι. Ροϊγκὶοῖ, δὰ οη9 
ΜΒ. οΥἩἨ τ1ἢ ΒΙανοηίς. ἰη ἕδλνον οὔ ὑμῶν. Βυΐ δὸ [πο Οοτγίη- 
ἐπίπη8 Ὑογο Ἰποιηθοῖνοδ ἐπ6 Ἐρίδε16, (ΠΟΥ οουϊά ΠαΡὰϊν ὕῸ 
ουπίοιιπάθά ὮΚΥ ἴμ6 ΑΡοαδί]ο Σὰ ἴ[δ9 ταδίοσίδὶ οὐ ὙδΙοἢ ἐξ 
Ὑ88 νιτἰ 6}.,] 

ΔΒ ἴ0 τοῦον μοῖρ ποασίβ, Ὀαΐ (του σἢ (ἢ ἱπαίτα- 
πηοῃίδ} τ ν οὗ (80 ΔΡοδβί]οβ δηὰ {οἷν ἰθϑι ποτ γὸ- 
Βρϑοίϊηρς ΟἸτὶϑί. 10 βθϑῖὴϑ ἱπδρρσοργίαί  βης αἱ- 
ἰοφοίπον ἴοο ἀοριμπδίίο ἰο πὰ ἱῃ τ ἱπκ Βογθ 
ΒΡΟΚΘὴ οἴ (6 ἤρατο οὗ ἰΠο8Β6 11761658 δῃὰ Ἰτηροίϑης 
ΤἸΏ68}8 ὙἘ1ΟὮ ῬΟΓΘ ΒΟΙΩΘΙ 658 τηδ 6 86 οἵ, Β.0ἢ 
88 1Π0 ἰΔὉ δῃὰ {8080 ἀοοίγὶ ποθ ἡ ϊ ἢ Βδτα π9 
αυϊοκοηίηρ ΡΟΟΥ, ΟΥ 89 δηδάονβ δῃἃ σουφιηο- 
πἶθβ οὗ {89 Φ 6 8} τ .4]. οπιο Του ϑθ Ἀ(108 
οὗ (86 268 ἰὼν δὰ {6 δἰπαϊιὶς Ἰοὶϑ] δίϊοη 
τηϑί, ΒΟΤΘΥΘΡ, ἤδυθ Ὀδοη δοδίϊηρ Ὀφδίογα (80 
ΑΡροβι]θ᾽ 8 τηϊῃη, γβοπ Βο Ὠτουρηὶ ουὐἱν πὸ δαήϊ- 
ἰἰοπαὶ ἥρσυτο ΟΥ̓ {6 [40]6.8 οἵ βίοπο. ΤῊ 8 ΣΟΡτο- 
βοηίδιίοη 8 ποὶ βί γ οὐ σοπβίβίθηϊ τ ἢ 186 ταοί8- 
Ρ᾽ΟΡ οὗἨ δὴ Ερίβὶ]θ δπὰ οὗ ἱπκ, δηὰ γα δῇ οχ- 
Ρἰ δῖα ᾿δ ΟΠΪΥ Ὀγ [89 ταςοϊ]οοίΐοη ἐμδὶ {8 6. ΑἸ ῬΟΒι]θ 
γη8 ΘοΟηἰ Γαϑιπς {Ππ|Ὸ του κ οὔ (86 ρὶ τὶ πάθον τἢ6 
Νεν Τοβίαπιοηϊ τ ἰδ 6 ΟΡ οὗἩ (86 δ'ν7ὸ ὕπο Ὁ 
[86 ΟἹ Τοβίδιποπί, ἑ. 6., {86 οἴδεοίίης οὗ ἃ Ὁ ϊτῖηο 
Ἰϊἴδ ἴη {16 μοδνὺ ὈῪ (86 Βρίτὶὶ οὗ [Πς ἰνίηγ αοὐ, 
μι [86 ουἰ ψαγὰ Θαρταυϊς οὗ (86 Ὀῖν᾽ηα ΡἈΓο- 
σορίβ ἀροη {8065 οὗ βίοπθο. ΤΉΏΘΓΘ ΤΩΔῪΥ 8150 ΒαΥθ 
Ὀδέη ἴῃ Ἀ18 παῖ δοῖηθ Γϑοο]] οί οὴ οὗἨὨ βιις ἢ μ}88- 
ΒΗ 5568 88 767. χχχί. 8]--8ὃ8 (ςορ. Ἠεοὗ. ἰχ. 4)ὴ. ΤῈΘ 
ΡῃγΓα86 πλάκες καρδίας οὐσαγΒ ἱπ (ἢ δορί. οὗ γον. 
Υἱ!. 8. ΕἸΘΒῊΥ (σάρκίναι) ἰπ σοπίγαβι πὶ ἢ ΒΙ ΟΩΥ͂ 
λέϑιναι), ἀοδίσηαίαβ δ ᾿ἰντίπρ Βυ8οορ ὉΠ|ῚΓν (σοτηρ. 
ὑ26 1. χχχυΐ. 26)δ. [Τ}ς οπάϊηρ--ΔῸὡ7ὡς ΤΟΟΣΒ [0 
116 Βυ δίδησθ ΟΥ τηϑίου δ] οὐ ν Π]0} 8 {ϊῃ ἰδ 
τα, ἴῃ ἀἰδπέϊηαί, ου ΤΓοα,---ἰκὸς ΒΊΟΝ Τοΐογα ἴὸ 
(δὲ ἢ ἢ ΒΟ] 8 ἰο ὑπαὶ (Πΐης. Ουὖν Γοτὰ π 88 
σαρκινός (βΘΒῇγ, οὗἨ Βυαπηλῃ ἤθελ βιὰ δι 1 0} Ὀυὲ 
ποῖ σαρκικός (ΒΕΒΏΪγ, Βυ ] οοἰ ἰο 86 5}}}γ Ἰχ8ῖ5 δηὰ 
ραββίουβ). Ὑπὸ νογὰ 18 υδοᾶὰ ΟἾΪΥ ἴῃ {18 υ͵δοθ 
οσογάϊης ἴο (Π6 Βοαορίαβ, Ὀυὶ ᾿ὲ 19. γίνϑιη 70} 
σαρκικός ὍΥ ΤῊΔῊΥ ΜΒΈ5. ἴῃ Ἀοπι. Υἱῖ. 14, δηὰ 
Ηοῦ. τἱὶ. 16. Ττομοῦ, ϑγηη., βοτῖοβ ΠΠ., ν. 114; 
Ῥοδίος, ΚΞγπη.. Ὁ. 282, διὰ Ὁ. δὰ Ὑ1Κ. 
(οπ.]. Τπὸ ποσὰ δοδυῖβ (καρδίας) ΘΧΡΓΟΒδοα 
ΑἾΒΟ 06 ἀοδηϊ ον 6 παΐυγα οὗὁὨ [Π6 Βυ Ὀ5ίλτ 06 
τας ὑ80 οἵὗἡὨ [Ι͂ῃ δροδκίηρ οὗ {εν ορὶ τ 8] 
16, 6 δσου]Ἱὰ ΥΟΣΥ δἰ κηὶ σλη γ δῶν: γὸ ΔΤ6 δὴ 
ἘρΊ5116 (8 ψυσ πη) ᾿πϑουὶ θὰ ὑροη μοαγι- ἰδ] οῖδ. 
Ης ἀοοβ ποὺ Θχδοίὶν βαυ: ψομν θατίβ (καρδίας 
ὑμῶν) Ὀαΐ ΚΟΠΟΡΑΙῪ καρδίας, διὰ ἢ 6 ἐἸ8 ἀφο βου 68 
(Π6 ῬδουϊΡ πδίυγο οὗ 1Π6 Ερίδβί]ο 5 οὐὁἁ Ο σοὶ, 
ὦ, 6.., ἸΠΟΥ͂ ἀγροὶ ΟἸ γί ἀπο] ηρ ἴὰ (6 μοαχίὶ ὉΥ 
ζαὶϊ ἢ (Ερι. 1}.. 117). 

ΈΕΚ8. 4-6. πῃ σεσβ. 2 ἢ. ΡῬαὺϊ Ββαὰ οσχργοβεοὰ 
τοδὶ οοπδάομοο τὶ Τοβροοῖ ἰοὸ τλμδὶ μα Ὀδοη 
ΒασΟΙ 186 δὐ σον [του 8158 ἱπβί σα ΘῈ - 
(ΑἸ Ἰγ, δὰ 89 δεαὰ οΪαϊπιοά ἰΐ 88 δῃ ουἱάθρῃςς οὗ 
ἷ8 Αροβίο!ἷο ροσοσῦ. ἴῃ ψηδὶ ἢ6 ποὺ δᾶυγϑ Ἀ6 
ΤΟΟΌΤΒ ἴο ἷβ δβϑου (008 {π0Γ6:---δ 0} ΘΟΒΗ͂- 
ἄθῃοθ, Βονσθνοισ, τὸ Βανο, ἸὨΣΟΌΡὮ ΟΒσίαξ 
κτουνσασᾶδ 6 οᾶ.---ΤῊο βδπιο τοσζὰ, πεποίϑησις, ὁο0- 
ΟΌΥΒ ἴῃ αἰρ. ἱ. 1δ; Υἱ[ι!. 22; χ. 2. Τοιαίτη ἰδ 
ΒίσΟΙ ΚΟΥ ἰμ8ῃ αὕτη του]ὰ Βαγο δοθῆ. Τῆς σγοΐου- 
ΘΏ66 ᾿Ι6 76 ΤΩΔΥῪ ὈΘ [0 ΘΒΑΡ. ἰὶ. 17, ον 1ϊ. 1δ δ: δὲ 
Ἰοδδὺ Βὸ 78) 88 δὔδρ. ἰἰϊ. 1 δ. τῶλγ 6 ρὶνίησ 186 
ΓΘΆΒΟΏΒ [ὉΓ ὙΠδὶ 8 {(Π6Γ6 δβδί ἃ οὗἩ {86 (οσίπι Εἶδα 
Οδυγοῦ, Ὀυλ ποῖ 80 δΒ ἴ0 8 Κ οδβδρ. 11]. 1-- 
ΟἾΠΟΡ ἃ Ῥδγθη 6518 ΟΥἹἨ Δ αἀϊρτγοβϑίοη.--- δ ἴῃ- 
ἰοπάοα ἰο 58 γ ἰμδὲ 8 ονγοὰ (πὲὶβ βίγσοης δὰ Ἰουίεϊ 
οομδάθῃοθ οὗ ψὶο ἢ 6 γγ88 βροακίηρ (Νοαπάοσ: ἃ 
οοηδάοποο ἰδ τγγὸ δ. δ ]9 ἴο τψουκ βδιιϑὰ γοβα ἴα} 
οη τοῖν ἰο ΟἾτὶβε; [0 1 νδὲ Ομ γῖϑέ σβοῖι Ἠθ 
βεασυθὰ δηὰ υπᾶδὺ τ δοδο ἢ δ 6Π65 6 Δοδο 8} δὰ 
ΘΥΟΡΥ͂ ἰδΐπς δ ἀϊά; δηὰ ἰὲ νδϑ {Ππγοΐουγθ ΕΡΟΒΕΝ 
Ομ σίδιὶ τμαὐὺ Β9 Βαδὰ δυοὰ ϑοηδάοῃοο ἴῃ πϑδὲ δ 
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οου]ὰ ἀο.---Βὰΐ Β6 δὰ ἐπὶ οΘοηδάοποο, Β6 ΒΗΥΘ, 
ἰοναγὰ8 αοιὐἱἱ (πρὸς τὸν ϑεόν), ἐ, 6., ποῦ ὈοΟΙΌΓΘ 
αοὐ, 88 ἃ τηδίνου. ν ἰσῃ γγ88 εἰ κοι ἰῃ Οοα 5 βἰ κῃ, 
θὰ ἴῃ (6 ἀἱγοσίΐοη οὗ, οὐ ἱῃ τοϑρϑοοὺ ἰο (οἀ 
(οι. ἱν. 2) ἐμ Αὐὐδοῦ οὗ ἴ1λ6 νοῦκ δηὰ {6 Οπ6 
(ο τ Βοῖὶ Αἷϊ ἰ9 ΤΘΒΕ} 8 ογ6 ἄϊ6 (Οϑίδῃαου, 
Μογοτ).-Νοι ταὶ υγὸ ατὸ δυδοϊθηῖ οὗ Οὔτ- 
δοῖνοβ ἴο ᾿ς ΔΩΥ͂ τη οὗ ΟὈΣΒΟΙν 68, 85 
1{ ἔτοτπι ΟἼΣΒΟΙν 5 (τοῦ. δ). Ἠδτγο οὐχ ὅτι ἰδ 
804 65 ἴῃ οὨδΡ. ἱ. 24. [{ἰπὶ8 δοηῖθησθ μβαὰ ὈΘΘη 
ἱπιοβά θα ἰο ὃΘ (6 οὐ͵θοὶ οὗ πεποίϑησιν, οὐ ἰο 6 
δ᾽ ΡΙῪ ἃ ἀουθιοριμθηὶ οὗ (Π6 ἰπουρμὶ οδοπίαἰϊποα 
ἰῃ πρὸς τὸν ϑεόν, {86 Ῥἤγτδβϑο οὐρΐ ἰο Βαανα Ὀθοπ 
ὅτε οὐχ. Ἐγθα ἰΥ μ6 ρσανοὸ αοά (πο πόθον οἴ ρον- 
ογηΐηρ δηὰ συϊά της 4}} {80 οἰτουπμπηδίδησοβ αηὰ δ6- 
σομ  Ἰβἴηρ 4}} (π6 γϑϑυ}]ῖϑ οὐὗὁἩ νοι ἢ6 δδὰ 
ΒΌΟΚοη, δΒο ταὐχῃύ 8ι1}} στ Πουὺ ἐπιργορυὶ θῖν πανθ 
Γοίοεγοα ἴο πἰϑ ῬΘΥΒΟ Δ] αὐ] δ οδίϊοηΒ δ ἃ μᾶνο 
σοι ]ο, κηὰἀ παὰ οσοηδάθποο ἰῃ, νμδὶ 6 δὰ 
ἀομθ. Οἱ ἰδ οὐβαν παηὰ, ἢ ἰβ οὔ δἷβ σιγὰ Β6γ6 
δυὰ πο ρμίνοβ ἰο αοἀ 411] ἐῆ9 ῥγαΐβο. Ηθ τηοτο 
Ρανγιϊου τὶν ἀοῆπο8 τ δὶ (μ1ε Βυ Β ΟἿ ΠΟΥ οὐ Α ὉΠ Υ 
8 (ἱκανός ΟΟ61}Γ8 8180 ἴπ Παρ. ἐἰ. 16) ὈΥ λογίσασ- 
ϑαι, (δοδιπαθη: λογίζεσϑαι!) τε ἀφ᾽. ἑαυτῶν, εἰς. 
Αογίξεσϑαι εἰσοϊῆοαβ ἰο οοπϑβί θυ, (0 σϑῆδροὶ Ὁροῖ 
{π|1} ἐπ6 ποίΐϊοη οὗ 8 τοϑυὶϊὶ, ἰο τ κο ουἱ ΌΥ τοᾶ- 
δοηῃΐη 9}, δπὰ γοίϑγβϑ ἔθ. ἴ0 ἐμδὶ νυ Βῖολ ρῥγοοοοα δὰ 
ἔγοια δι Ἀπ ῬΓΟΡΟΥΪΥ Ὀοϊοηρσαοὰ ἰο ἢ ̓ π|86]} 88 δὴ 
Ἄροϑβίϊο, ἴῃ αἰδιϊποί 'οη ἔγοιιῃ ἰμ 6 χϑβα 8 Ἡΐσοὶ 
ἀερεπαοα ρου ὑμ9 Ὀ᾿νίηθ Ὀ]οδδίης (1 Οον. ἢ]. 6). 
[ιναϑ ἴδ αἰϑοογπιχοηὶ οὗἉ ἰ᾿ὸ Ὀ6Βι πη 88 δηἀ (ἢ 6 
Ὀδδι ΤΏΒΠΌΘΡ [ὉΓ ὑΐΐ6 Ῥαγίοτηδηοο οὗ ἷ8β οῆοϊα) 
ἀαιϊῖο5, δὰ ἃ ἄχϑὰ ρυγροβο ἰῷ ἐδ δοοοιηρ)] ἰδὲ .- 
ταθϑηΐ οὗ τμθπὶ (ΜΙ ΘΥ6.); ΟΓ τη0Ὑ0 σΟΙΠΡΥ ΘΙ ΘΒ ΥΘΙΥ͂, 
6 ἰπιοι δου] πὰ πιογα] αὐ} 8 σαι: 0 ΤῸΣ ἢἷδ 
ἀαιῖ68---ἰθο ἱμοαριῖ8 το γογ9 πα ΒΡΘη 880] 
ἰο 186 ργοροῦ ρογίοσιλδμσα οὗἉ εἷἰβ Αροβιοὶο ποῦὶς 
(Ο9᾽ δ θυ). Οἱ πο οοπβίσυοίϊοη ὁὯἢ νο γοχαγὰ 
Ηἷπιὶ 85 Ποῦ δϑογί δὴ ἰπὶβ πεποίϑησίς αηὰ 8 
ἑκανότης ἴογ' πιαϊηαἰπίης ἰε ἰο αἀοά, 48 ἰἴ ἷβ οὈ͵οοὶ 
Ὁ 5 0 ΒΔΥ ἰπδὶ αοα νγ88 ὑῃ9 βοῦυγοο οὗ {8 ἰγυιϑδὶ 
δηὰ οἵ δὶ9 οοηβάθῃοθ ἱπ μἷὶβ οὐγῃ αἰι8}} βοδι 08 
[Β ἀοϊκενι]Ί. Νὸοῦ βιου]ὰ {89 δϑϑογιΐοη δ ᾿ἰπιἰ θὰ 
ἴο 15 'γοΓΚ οἵἉ ἱπβίγυοίίοη, ζ90᾽ {Πῖ8 18 γοαιϊγοὰ 88 
1116 Ὀγ (πὸ οοῃϊοχὶ 85 ἰ8 (6 ἀοοίγϊηθ νυν ἰσἢ ΟἿΓ 
ο]άον ἀοριημδι δι γογὸ δοσυδίοτηρα ἴο ἀοτῖνο ἔγομι 
(815 ρα βϑῆρο, γοβρθοίϊης 86 ἱπαὈ}  Υ ΟΥ̓́ ο παία- 
Ταῖ τὰ ΘΟΠΘΓΑΙΪΥ ἰ0 ΓΠΊῺΚ ΔΩΥ ὑπΐπηρ τἰχῦ ΟΥ 
οοα. Ὁ Τ8ὸ ἀφ᾽ ἑαυτῶν τ ῖοι τηαῖςο5 ἐπ οὶν ΔΌΪ ΠΥ 
γίσασϑαί τι ἀδροπά φῦ ἃροῦ ἰποιμθοῖνο8, 18 ΠΟΤΘ 

ΟἸΘΑΥΥ ἀοβηρά ὮὈγ ὡς ἐξ ἑαυτῶν, νι ἴο6}} ἀοδί απδίθβ 
πὸ οτἰχὶπδὶ βουγοο οὗ οβοίϊοηί οαυδο: 88 ἰἢ ΟἿΌΣ 
βυϊδοείοηον δὰ (8 οτἰχὶη ἴῃ ΟὐΓΒΟΙΥΘΒ (Μογοτ). 
οναξ: “ἼΠογο 8 ἃ αἰ θγθηοθ ἰπ ὑπ ργθροβι- 

ἐϊοῃ 8: ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὡς ἐξ ἑαυτῶν : ποὶ ἤγοπι ΟὈγΒοῖγοα, 
85 1 ομέ οὗ ΟΌγΒΟΪγο5. 0 βΒδουϊὰ ΟχρΓ688 ΤΩ 6 ἢ 
ἐπ6 8816 ἰάθα ὉΥ͂ δαυΐῃρ, ΟἿ Βυ η οἰ ΠΟΥ 18 πού ἰπ 
ΟΥ ΟΓ οὐγβοῖνοβ᾽]. ἸΤ6 ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὈδΙοησΒ ποί 
οχοϊυϑίγ ον ἰο ἱκανοΐ ἐσμεν, πον ἰο λογίσασϑαί τι, 
Ὀαπὶ ἰο Ὀοίἢ οὗ πθπὶ 'π Θοπ)αποίίοη. [ΙΓ τννὸ δοσορὲ 
οὔ (86 τοδαΐϊῃρ ἐξ αὑτων (1 Β. ΒΕ. 6. 6έ. αἰ.), τ 
δου] ἰγϑηβὶ αἴθ: 859 ὑπ080 ὙΠῸ δἃΓο βυϊιοϊουηίϊ οἵ 
ἐδοϊλβϑοῖυοβ (ὡς ἱκανοὶ ὄντες, 6εἰ5.)}ὺ0Ύ Τ6 ροβὶἐἷϊνθ 

[5 ΤΒουκὮ ἴδ ο οοπέεχέ ἀοθ85 ποῖ οὐϊέρε τὸ ἴο ἰπίογργαι [818 
δοϑοεῖϊίοη οὗ δὺγ ἰμίης ὑὕπὶ Αγροείοϊίοαϊ δυο ΘΏΟΥ, γοῖ ἰς ἰδ 
ᾳυίξο οοιδίοίοΐ τ ἢ Ρϑα}᾽ 5 πδι8] γοούοπι, ἕο Ὁ ἴτοιι 8 

ἴο ἃ ξοπογαὶ δῦ ]θοῖ. Ἐ1ιο ἸαΌκιδο ἰ6 αὐ ΧΟΠΟΓΑΙ 
ν ἰίσασθαι τι), Δῃηἃ ἴπὸ ΜΟΙ τοΐογ ἴῸ ἴπΠ0 ᾿ονοδὲ ἴογπι οὗ 
πδὴ ᾿ποπίδὶ δος ν : [ἃ [6 ὨΟΐ κηοτοῖν ἰο ἑπάχο ΟΥ ἀοίογ- 
ἀπ 5 ἴα ὦ ἐδλέπκ (Ηοάξο: “τυοἢ οδοίοσ ἐμδη ἰο νὴ 1} ΟΥ 

.) 
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δδβουί(ἷου σοπίγαϑίοἀ τἱῖϊῃ {19 ἰ8:---Βαϊ ΟἿΣ 
ὉΠ ΟΐΘΣ ΟΥ̓ ἰ8 οὗ Θοῦᾶ.--- Τὸ ννοτὰ β ΠἸοἰ ΘΏΟΥ͂ 
Βοτθ (ἑκανότης) τοῖο ἴο ἴμ βαπηθ οὈ͵θοῦ τ Γὸ- 
Βροοὶ ἰὸ σὴ ὑΠΟΥ̓ ΟΓΘ ΒΟ οἰ θη 8.5 ἱκανοί 4068. 
ὙΠ υηΐ8 βοηίθηοα τη ϑὺ Ὀ6 Θομθθοίοα ὑἶ 6 ΓΟ] ἰν9 
Βοῃ 6ῃ60---ὐ8οὸ α180 Ὠδὺ ΘΗΔΌΪΘα (ἱκάνωσεν) 
ἘΒ 85 τη ἰθίθτια οὗ ἃ ἢθυν οονθηδῃῖ (τεσ. 0). 
--Τιο. οδ]οοί οὗ καὶ ἰ8Β πο ἰο ἱπίγοάι6θ ἃ ΠΟΥ͂Ν, 
ΜΟΥ, ΟΥ ποῦ βοπογαὶ ποιὰ ἴῃ δοηϊγαβὺ ἢ 
λογίσασϑαί τι, ἴον ἰμοῃ {86 Θχργοβϑβίοη ψου]ὰ μᾶγθ 
Ὀθοῶ : ὃς καὶ διακόνους---οἶκαν. ἡμᾶς, Ὀὰϊ ἰο ἱπίγο- 
(υς9 ἃ δΒοηίθῃοὁο [0 δοηῆγηι Δη οσχρὶαἷπ δ παὰ 
ἄοηθ Ὀθέοτο: “πὸ 48 ἜΥ̓ΘῺ (ΟΥ ἰΓ]γ} πιδᾶὰδ ἃ18 
ΒΒ οἱ οηί,᾽ εἰ. [Οοπυθθαγο : ΘΟΙΏΡ. ἱκανός (ΘΒ Ὁ. 
ἰϊ, 16) ἱκανοί (Ἰἰϊ. 15) ἀπά ἱκάνωσεν (τον. 6). Αἀ. 
ΟἸασκο: ἃ [ΟΥΑ] δθνοῦ ἰο ἐμοὸ αποδίΐϊοη: ῬΜἘλῸ 
18 βυ ηοϊοηῦ ον ὑπ 989 ἰμΐηρβῖ Οἀοἀ (γορὶϊθ8 {86 
ΑΡοβι16) αΐί ἢ πιϑδάὰθ 8 βιυ !ποϊθηϊ 88 ταὶ 868]. 
Διακόνους (ταὶ ΐβέθ γ8) 18 ἃ Θομοἶδθ χρυ βίο ἴῸΓ 
εὶς τὸ διναε διακόνους, εἴο., (ἴο Ὧθ πιϊηϊδία ΓΒ), ΟΥ 
εἷς διακονίαν (ἴον (86 Τα ΒΥ, δοΙρΡ. ἱκανοῦν εἰς 
ἴῃ Οο]. ἱ. 12).---Τ)ο οὈ]θοὶ οὗὁὨἨ [86 τιϊ ἰΒίυΥ [ἰ. 6., 
κ. διαθηκης, (80 πον σογθηδη!} 18 Ρυΐ ἴῃ ἐμ 6 μ6η1- 
εἶτο, 85 ἱῃῃ οἰδρ. χὶ. 1δ; Ἐρῇ. 111. 7; δοάὰ Οοἱ. ἱ. 
28, ἀπὰ 8 νὶτ που (116 Ρί161]6. Ὀοδδυθο ἰξ ἰ8 ἢ 9 
εοηὶϊ. οὗἩ αυδ}}1}7. [76 δγίϊο16 ἰ8 ψψδηϊηρ 8130 
Ὀοΐογα γράμματος δὰ πνεύματος ἱ. 6., “ΟΥ̓́ ὨΘῪ 
οογοηϑηϊς.᾽" 1 88 πον Ὀδσδιδο ἢ τγ88 δ᾽ το ο 6 Γ 
αἰδοτοιῦ ἔγουι 6 οἱὰ δονοηδηΐ σον Μοβ868 
ἰουπάθά. Το Ὀδ5818 οὔ {86 ἴΌΣΙΔΟΣ δονθηϑδηΐ ὙΓᾺ5 
(9 Ἰὰνν (νόμος), ψΘΥΘα8. {86 ᾿δίον σουθηδηῦ 8 
ἡουπάρα ὙΒΟΙΥ οἢ σύβοθ γηᾶ γϑοοῃοϊ ἰδιϊοι ἱπ 
Ομ γῖθὲ ; (89 σοπα ον οὗ βαϊναϊΐου ἰπ {π6 ΤΟΥΊΩΟΥ 
88 Οὐθαΐοησο ἴο {π6 αν, Ἰνογοδ5 ἰη {ἢ Ἰαιίο Ὁ 
0 ν48 Τα [ἢ ἴῃ ΟὨ τὶ (Βαϊ. χ. ὃ 8.). Γ[Νοδπάθυ: 
Διαϑήκης 18 ποῖ ἰο 6 ΘχρΙαἰπϑὰ Βογο δουογαϊηρ ἴὸ 
1.8 Ῥτο ἀτγθϑαὶ βἰ χη δοδίΐοη (Δυσδηροιηθηῖ, ψ}]}), 

Ὀὰυΐ 'π δοοογάδηοο τὴν (86 ΗθΡ. Δ, ΒΊΟΝ 

ἀοποίθα ἃ τπυϊθλ[ὶ ἰγαπδδοίΐοη, δὲ δργθοιηθης 
(οογθλῃ) ἰη τ δῖοι Οοα ῬΓοπιῖ868 Βοιηοι ΐηρ οἢ 
οοηάϊεϊο ὑμδὲ τῆϑὰ Τ0]6] τ δὶ Ηθ γϑαυΐγοβ οἶ 
1861]. Τΐθ παϊπἰ βίυυ οὐἨ 8 πον σογθηϑηί 18 ὁΧ- 
Ῥ᾽αἰηθα ἱπιτηθαϊα θὶΥ ὉΥ δὴ δη οἰ 108) Βοηΐθησ6: 
--οῖ οὗ ἴδο Ἰοίζοσ, Ὀθπῖ οἵ 186 ρίτὶεξ.--- ΑΚ 
{Π18 Θχρυθββίοη 15 ἴῃ ὀχ] πδιίοη οὗἩ δὰ 'ἰπ δρρο- 
δ ἴοπ τ ἴ|6 ῬΏΓαΒθ, ἃ ΠΟῪ δονυθηδηί, ἰΐ τησδί 
ἀοροπὰ ποῖ ἀροῦ διαϑήκης (οογοπδη) ὈὰΕ ἀροῖ 
διακόνους (ταϊ αἰϑίο ΓΒ). ΟΟΠΏΡ. Υ6 18. 7 δη4 8... Ἧ9 
δ θ ΠΟΤ (Π6 ΒΔῖη6 σοΟὨ Γδϑὶ 85 ἴῃ Βοπι. ἰΐ. 29 δηὰ 
Υἱἱ. 6. Τδ6 πιϊηἰβίοτγ οὗ ("9 ΟἹὰ Τ οβίϑη πὶ το σα 
Ὀυδὶοα Ῥυϊποῖρα!γ υνἱϊῃ ἃ Ἰοίϊονγ, δὴ ἐπθοχίθ]ο, 
Ἰ1|761088 δηὰ πύον ἴᾶττ ; δηὰ {86} νγογὸ Ὀουπάᾶ 
ἴο ῥγοδοῃί δηὰ (ο ἱπουϊδδίθ ῖτ τοῦ ἢ Ζ668] (ἢ 9 
ἀυκ168 οΥ̓͂ (αὐ οσονοῃδηΐ; ΒΒ ΟΡΟΔΒ {89 τιἰηΐ βίον Β 
οὗ ἴ8ὸ Νοὸν Τοδιαπιθηΐ ψγὸγ0 σΟΠΟΘΓΒο ΙΩΔΙ ΠΥ 
Ὑϊτ [86 ϑριτι, ΤΟΥ δδὰ ἰο 40 ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ τὶ] ἢ 
8 Οἱνίπο ΡΟΥΘ ΒΟ πυουρσῃὶ πὶ {89 πιϊπὰ, τὸ- 
πουοὰ {ΠπΠ6 οϑγὶ δὰ Ὀγουρσηῦ τὰθὰ ἱπίο 96]1Ὸὸγ- 
ΒΡ τὶ αοὰ ; δηὰ ὑμποὶρ σουκ γ88 ἴ0 ἰπηάτποθ 88 
ΤΑΔΏΥ͂ 86 ῬΟΒΒΊ ὉΪ6 ἴ0 Θη 6 ἰηΐο (δ ͵8 δουθηδηΐ δπᾶ 
Ῥδσιοἱρδαίθ ἰπ ἰΐ8 ὈΪοββίηρβ. 1680 ἴπτὸ πιϊηἰδβίσ 68 
879 ἃ ὈΘΟΌΪΙΔΥ ΘΠδγδοίοῦ γοδροοί οἷν ἰο (6 ὑν)ὸῸ 
ΟΟΥ̓ΘΗΔΗ(8.---ἴπ (ἢ6 Ββοηίοποθ---ἰοΥ 86 Ἰοτῖοσ 
ἘῚΠοῖΒ, σὰς τἴ86 Βρὶστίς κἰνοῖῖ 1116---τῦ 
ἴῶνθ {δ γϑαδοῦ [Ὁ σνὰῶδὶ πδὰ ἦ.8ὲ Ὀθθη Ββαὶά, 
υἱ: Θοά 88 ηϑᾶρ 18 βυβιοϊοηΐ [ῸὉΓ 8 τοϊηἰβίυυ 
οἷ ἰδ ποί οὗ (μ6 Ἰοίίονυ Ὀυϊ οΥ̓ [89 βρίνὶν, [ὉΓ 
(9 Ἰοΐίονρ Κὶ}}68, εἰοό. (ΕἸδίι: ψβδὶ πτὰϑ τεἰ θη 
᾿]1οἀ, Ναὶ ἐλο ϑ'ρ»᾽γιϊι 4) αὐἱοκθηδ ἰπίο "1 60). ΤΦ 
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οοῃηθοίίΐοη τπηϑὲ Ὅθ βουρῶξ ὉΥ τοΐογειπς ἴ0 ἰδ6 
τοδί δἰπὶ οὗ (86 ἀροβίοϊσ ὑγοῦῖκ, υγβὶσὶι γα, 88 
Ῥδυ} 8 τοδάουβ τὸ] καον, ἴο Ὀγίης πιθῃ ἱπίο 8 
ΒΟΙΥ 76] ονγϑὶρ ὈΥ 6 Ὀἰνίμο 16 (σοιὰρ. Βοκι. ἱ. 
16 ἢ, εἰ. αἰ.). Ὑδοτο ͵ἰ8 δ0 ποοὰ ἱβογοΐογο οἵ δβιιᾳ- 
ἐοδιΐης ἴῃ δαἀαϊιίοα ὑμδὲ {10 ταϊηἰβίτυ οὗ 8 πονν 
σογθπϑδπῖ, ποὶ οὗ {ῃο ἰοίίοσ Ὀμὰυὶ οὗὨ ἰδοὸ ϑρίνγιι, 
τουϑὺ Ὀ6 εἰχκθοῦ δὰ ἤδν ῬγϑίουὉ]6, ἴ0Γ, οέσ. 86 
Τθδ80η ἢ ϊ 0 (86 Αροϑί]6 δδϑὶ μηδ ἰβ ποὺ ἰμδὶ [Π9 
τη ἰδίυΥ οὐὗὁὨ δ ἰχῦον ΘΟΟΠΟΙΔΥ͂ ΓΘαυγοδ Εἰ ΠΟΥ 
ᾳυδ)βοιίίοηθ; ποῦ, ἰμβαὶ υπᾶονῦ {μὶ8 δἰριοῦ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ (86 τηΐηἰΒίογΒ τπηυδὲ ΠΔΥ͂Θ 8 ΟΡΘΔΟΙΙΥ ἴον 
ἰροῦ ϑηδονπιθηὶθ (Οδίδη θγ). ΝΒΑΧΡΕΕ: 
“ἼἼ080 γογὰβ ᾶγθ ὈΘ6Π ΘΟΙΙΠΟΙΪ ΔΡΡΙἰοἃ (0 
{86 δοπίγχαβίθα Ἰἰΐθ 8] οὐ βρίγἰ8] υπἀοτβίδπάϊης 
οὔ Ομ εἰοιίδα ἰσαϊ. Βα ῬΡϑὰ] βαγβ ποιδίπηρ 0 γ6 
ἀἰγθοῖΥ οα μῖ8 βυδοοι. Ηΐδ νογὰϑ δισ ον το- 
ΤῈ ΤΘΓΟΙΥ ἴ0 ἰ80 ΔΝ δ8 ἃ Ἰοίίοσ τοι κἶνθ8 
οομααθη8, δπὰ {μ6 βριγὶς οὗὨ ζαδἰεὶ τν Β1Ο ἢ ΤΩΔΙΚΘ5 
αἰΐνθου Βαΐ ῥγοθδθὶν ἐμὶ8 τοϊαίΐοι οὔ (86 Ἰοὐν9 Ὁ (0 
189 δρίτῖν τον 6 δρρὶἰοὰ ἰο ΘΥ̓ΟΥΥ ργοοθρὶ οὗ 8 
ΤΩΘΓΟΪΥ οἰ ίοαὶ παίατο, τὶ Ἡ ἰοῦ ΟἿ Υἱδι 8 Ώ} Υ, 
88 ἐμο τοϊ]ϊρίοι οὗ {πὸ βρίγιι, 18 οοπίρωβιϑα.» 
μϊσιὶ ἰβ ἐγοτπ ἀροῦ ἰδ 6 τ Ο]6 ρα ϑδδᾶο ὈΥ χϑ- 
οοἸ]θοϊίης ἐμαὶ ἰδ Αροβϑιὶὶϑ μβδὰ ἰπ κἰθ ὁγ9 ἵμο868 
Φυάαίϊσί ηρ ἰθδομογ5 Π059 τηοίγοβ ογὸ ἀογὶνοα 
ἔγοια ἐἰμ9 ἴανν, δὰ Ὑ8ὸ νδυπίοᾶὰ (πθιηβοῖυ 98 ΟΥ̓ΘΣ 
Ῥ80} Ὀδοδυβο ᾽ι0 Ῥγοοϊαλιαοα ποιδίης Ὀυΐ ᾳ͵ΔΟΘ. 
βυοὴ ὑθϑοθοΥΒ γοτθ ἴῃ ἀσηκοῦ οὗ Ἰοδαάϊηρ βου] 
ΔΕΙΓΑΥ ὉΥ Ῥγοίοπάϊης ἰπδὲ ὑπ6 ]ν ᾿μθύθη69 Μῶ8 
δοϊυϊυυ, τ }116 δἷ8 88 ἀδῆροσουβ δρᾷ δΟΥΤΌΡί- 
πᾳ. [πὸ οργροβί(ΐοπ ἴο βαοὶ; Ὧθ αἰγοδ (6 ΓΌΟΝ 
ὙἘῪ Θοἀ 84 απ6]186ἃ Ηἷπι δὰ ἰδ ἔθ] ονν-ἰδθον- 
ΟΓ8 (0 Ὀ6 πιϊπί βίου οὗ 8 πον σογθῃδηὶ ἩΒοἢ Μ᾽ 88 
Βοὶ οὗ ἰδΠ9 Ἰοίίον Ὀαὺ οὗἁ ἰδ ϑρίγὶι. Εχϑοίγ 1Π9 
ΟΡΡοδίϊο οὗ ψπδὺ ὑμ0γ ρῥγοϊοπά θὰ γβ8 ἰουπὰ, ἱπ 
ἴαοὶ, ἰο ὍΘ ἔτυΘ. ΤῈΘ Ἰοιίον ἰο νβὶον ἴΠ6Υ ἀθ- 
γοϊοα {πον οπουχίθβ Κἰ θὰ, τ 8116 ὑπὸ ϑ σι: ἴο 
ὙἘΟΒ6 ΒοΥΥΪ66 Π6 γγὰ8 δι ἀϊοϊθα τηδθ αἰϊνο. Τὶ8 
ΚΙΠς ΤΟΙΌΥΒ, ποὺ ΤΩΘΤΘΙΥ (0 ἃ ποβδῖτθ Ῥονθνῦ- 
Ἰθβϑι 685 ΟΡ ΠΔΌΪΝΙΥ (9 δ κοι ἐμὲ θ᾽ ἰῃ ἰδ 9 
Βουὰὶ ὑμγουρῃ νι οὶ τῆϑῃ ἔγΘΟΙΥ ῬΟΥίοστα τ τ τ 8 
Ῥιοδδίης ἰο θοα ; ΠΟΥ ΙΔΘΓΘῚΥ ἰο ἰδ ἱπίτοἀποίίοη 
οἵ ἃ τουδὶ ἀοαί, ἱ. 6., δὴ ορροϑίϊίου ἰο 86 Ὀϊ- 
Υἱπο Μ}}}, ργοάποοα ὈΚ {86 5Β0πη86 οὗ ρυἱὶε τ βὶοῖ 
(19 δοαπιϑηἀτηοπὶ οχοίίθθ; ΒΟΥ ΘΥθ (0 ἃ ΚΙ ες 
ἦὰ 8 βρὶ γἰϊυδ] βδϑῆβο, Ὀθϑοϑυδο βίῃ ἰ8 ἰ06 ἀθδὶ οὗ 
1.0 δοῦ}; Ὀυΐ ἰο {π6 δβοῃίϑθιιοο οὗ σοπάριηπδίϊοι 
δπὰ {6 ὁχοϊα δῖοι ἔγομι 8}} Ὦςρο οὗ 116 δῃὰ 848]- 
ναϊίοη Ὑιΐοι ἰἢ6 180} Ῥσχοποιιθοοβ βΚπο ἷβ (Π 6 
ἰά466 οἵ ἀεαί (θάνατος) ἰηα Βοπι. τἱ. 21], 28; νἱΐ. ὅ 
οἰ. αἰ, ΤὨΐ8 ἀοδίὰ ἰβ ᾿Ἰηἀϑοὰ οοδαϑίοηθα ὈΥ͂ 8080 
ΤΏΟΤΆΙ ἰπθυθηοοβ (Βοπι. Υἱὶ. 7 44.), δὰ 18 ἷβ οἶος 
φαβϑδζοβ ροἰϊηίοὰ οὐὖἱ υπᾶοῦ ἐΐθ ῬὮΏΓΔ5608: 86 
ΘΌΓΒΟ οὗ (80 ἰὰνν (6 4]. 111. 10), δηά, {9 Ἰὰνν νοτκ- 
οὐδ ταὶ (Βοπι, ἰν. 16). Τμ8 ἰηἰγοάυσοδβ αἴβῸ 
8 ἀθαὶδ οἵ ἰ9 μοανρί ἡ ἷδὰ ῬΑΓΔΙΎΣΘΒ 8}} ἸΏΟΓ 8] 
Ῥοναν (Βοακοὶ, Οβἰδπάθῦ). πὸ αὐθοοίΐθπ, μον- 
ουοῦ, 18, ἩΒβοίπ ον (9 ΑΡοβὶ]ϊθ δὲ σϑθγοηοο ἴἰο 
(8 ἱπ ΟΡ ραϑϑαζο, Ἦοσ σοτίαἑ Υ πδὰ πο (Βουρδὶ 
οἵ Ὀοάΐ]ν (ΡΠ γ5164}) ἀθαί, 88 {86 ναζοδ οἵ βἷῃ 
(Ἰλοπι. τ. 12), δὰ ργοάδυοοὰ δπὰ ἀδιιδηάοά ὉΥ 
1μοὸ δὲν (1 Ὅον. χυ. ὅδ; οι. υἱΐ. 9), ἴ9ὉῸΓ δυο δ 
ἀθαὶ ἰδ ικθβ ρ͵δοο δἷδο ἱῃάθροπά θη] οὗ ἐδ 9 Ἰανν 
{Βοπι. ν. 18) : ΠΟΡ 85 8 ῬΘΠΔΙΥ οὗ ἐδ δ’, [ὉΣ 
ΒΌΘΒ Δ Εἰ Πρ (ἀποκτέινειν) σσου]ὰ ποὲ ὈΘ Δ ῬΥΟΡΟΡ 
Θηιμοϑῖ ἰο 180 σἰνίπς οἵὗὨ 16 (ζωοποιεῖν). Βαΐ 
ἀπο φἰνίης 6 οσὐ᾽ χυϊοκοηίΐηρ 18 ὑΠ6 οἴἶοοὶ οἴ {0 
Θίθ ΓΒΔ] 19 (ζωὴ αἰώνιος) ὙΒΪσΒ 8 αυϊοκοηοδὰ ἴῃ 
(9 δου] (Βοπι. Υἱ[ρῖ. 2; υἱ. 10, 11), οὐ. οὗ 89 ἰη- 
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ἰγοάἀυοίΐοη οὗ (9 5Βοὺ] ἰηΐο {πδὲ {6} ον 8.0 στὰ ἢ 
οα τ ΒΟ 18 σομλρ]οἰθὰ 'π ὑμ6 ΓΟΒΌΡγθοι οι. 

Υκεβ. 717-11. Ὑπὸ Δροβι]9 ποῦ ργοσϑθϑάβ (δὲ) 
(ο δον (δαὶ {86 τι ἰδ ΓΥ οὗὨ 86 Νοὸν Τοδίδιοες 
Ὰ8 ἴδ Ῥγοίοσαϊο ἰο ὑπαὶ οὗ 186 ΟἹ], ὈοΒ ἰδ {16 
οἴεοίϑ νιΐοὶι 1 ργοάποο5 δηὰ ᾿π ἰ}ι6 βρί τὶν π ῖοὶι 
νυ Τουθα]β. ΕῸΣ ἰδὸ δῶῖζθ οὗ οοιρατγίηρ ποτὶ ἢ6 
ὈγίησΒ ἰδῶ) ἴαοθ ἰ0 ἴδοο νεῖ ϑδοὶ οἴἰδῦ, διὰ 
6 ἴγομμ {86 ΖΙΟΥΥ οὗὨ (6 Ο]ὰ Τοειδιποηὶ βοσ- 
γἱοθ Ἡ ΒΊΟἢ ΔρΡΡρϑδγοὰ ἢ} 806}. ΔΡΙΘΠΔΟΥ ἴῃ Μο- 
808᾽ ἴασα, ἰμαί ἰμ6 ΟὨἰ]άγο οὗ ]Ἰδβγϑοὶ σοι ")]ὰ ποὶ 
Ἰοοὶς θροῦ δΐἶτη (Υ6 7. 7), "ὸδ ἀταννβ 6 σοποϊυκίοῃ, 
α πεποτὲὶ αὐ πιαδι4.--- αἱ 1{ 86 τοϊη!διταιέοσι 
οὗ ἄϑαϊ;, δι βσανϑῃ ἐπ Ἰϑτῖθιβ ἸροΣ ἴοι 68, 
ΑΒ ἐπ ΔΊΟΙΥ (τοτ. 1).---[πδίεδα οὗ ἐπα βίσηρ]θ 
αἀρεὶ σηδίΐοι {δ τοὐϊηἰθίγυ οὗἨὨ (86 ]Ἰοι 16}, πο Β6 
μδὰ υδθὰ ἰῃ νοῦ. 6, ΒΘ ΔΟῪ 0868 (86 ΡΆγ88βο, 86 
παϊηἰδίγυ οὗ ἀοδὶ----σ οὶ του ἴῃ ἔδτοσ οὗἁὨ, ΟΣ 
88 ἃ ὝΘΥΘ, ὈΠῸΣ {μ6 αἱγθοιΐοη ΟΥΓ δυιβοσν οὗ, 
ἄἀφαῖβ. Ηδ ἱδμυβ δἰεϊθαίοα {π 9 σοηϑοαθθδοοδ οὗ 
{80 Ἰοίίον αἀἰσϑοῖν (ὁ {1}0 παι ἸΒΙΣΥ ΠΟΘΙ ἰϊ, δὰ 
80 δη(1οἱραίθβ {886 γσϑαβοη ζονὺ ἰδ9 1 θυ ΟΥἹἐΥ τ ΒΊΟΝ 
ἦα Βοὺ ἑοτί ἃ ἰὼ γὸσ. 9θ. Το ἀοβδηϊιίου: οησταυθη 
ἧῃ Ἰοιίοτθ ΡΟΏ δίοῃθ8, δον ἰδδὶ γὸ πηυβί ποὲ 
Ἰογὸ ἐπὶπὶς οὗ ἰὴ 1,ϑνῖι1581] ῥυίεβι Ϊγ βογυΐοθ 
(Βἄοκονι); δηὰ 8 Ὄσρῦϑδββ τηϑηίϊζου οὗ Μοδοδ 
Ἰοδὰβ 8 ἰο υπάογβίδπα (ῃ9 πιϊηϊβίσΥ οὗ Μάοβοϑ 
᾿ὲπι86}., ο ἈΤῸ ἰο τοχδαζὰ δἷπι, ποὶ 85 ἃ χη δάϊδίον 
ἴῃ σοπίγϑδὶ νῖ ἢ ΟὨγὶδὶ, θὰ 85 8 χοϊπἰδίοσ (διάκομος) 
ΤΟΡΓΟδομ ΐς 8}} ἰθθόθ τ ὑποῦ ἰδθ Ἰανν ἴῃ ΘΟ0Σ- 
ἰγδδὺὶ σι ὑμ9 ΑΡροβίϊθδ δὰ σαὶ ἰδίου οὗ ἰη9 ΝΟ 
Ἰοβίδιηθηί. ΒΥ δ Ῥοϊὰ τη οὗ δχργοβδίοῃ δ 
σομ δ Π68 ὑδ6 πιϊἰδίγυ ἰ(86}7 πὶ 118. οὈ͵οοί, δὰ 
ἀοδβίρηδίθϑ ἐμ 6 8016 88 ὁῃ9 ψ Ὡΐοῖ 88 ϑηρταυθῃ 
ἴῃ Ἰοιύοσβ ὉΡΟῺ δβίοπϑα ({π6 ΟΕ]Υ Ροϊπί οὐ δῖος ῖ 
6 δ 6ΓΘ ρτοθ νὴ ΜΟΥΘΥ, ὙΠῸ τοχαγὰβ {86 
οοδίοσυθ 85 Μοβϑβ᾽ οοσρη θδῖοη ΟΥ »εαίχέσμία 
οἴει). } Τ]θ πιϊπἰ διγαίΐοη οἵὗἨ Μοδοθ δηὰ οὗ δ]] 
᾿ιθ ϑυσοθββογ8Β σορϑὶβίοα ἴῃ ἐμ9 ῥγοδοηίδίϊου δειὰ 
οηζογοοιηοηΐ οὗὨ (6 αν σδοβο Ἰοϊίοσα δὰ θθθῃ 
δ ταν ἢ ὈρΟῊ βίοῃϑ (14 0]οἰ8). [τ {818 γῶν ΒΘ 
ὈγίηρΒ οαὐ ἰῃ δίγοῦρς ἰδηχύυδρο ὑπὸ δε ἢ 668. δυά 
ΟΧ ΘΥΏΔΙΥ οὗ (89 διοϊθηΐν βοῦυΐίοθΘ. ΝΕΑΧΌΚΒ: 

[ Το Α'ροϑὶ]θ ἰηἰοιβ "ὸ ἃ οπϊ οἷα τ ἴδ 16, 
οὐ οὔ 8 ἰοἰον οἵ οἰτοῦ Τοδίδιοηῖϊ. Οοά ψ,ῶδ ἔξγο δϑιῖιος οὗ 
υοῖι, δηά ὕὈοϊΠ δῖὸ μοσγίοοϊ ἴοῦ τῃοῖγ Ῥγομροῦ οὐὐοοίβ. ΤῈ9 
Ἰοῖίονγ οὗ τη Ν. Τ. δ ποὶ Ἡγθ Ὑπό Ῥαὰΐϊ πτοῖο εἰ, 
δηὰ (9 σοηΐγαδιί γα ἰπογθίογο τοῦθ δἰγί κίηᾷ. ΟΝ ἴσπι 
(Ηοπι. ΥἹ., γτὸσ. δ; δοὰ ΥἹΙ., τοῦ. 8) ποίΐοοα ἐπδὲ ἐπ ὸ Ἰὼν ἰϊ- 
Βοὶ Γ ψἯλ8 δρί γί[πὰ (Βοτ. τί!. 14), θα 106 Ανοδί]ο Φσα τῷ τ 
τπῶῖ τ ἀοοθ ἠοῖ δεδίοισ ἃ δριγίὶ, υἱὲ ΟὨἿῪ ἰεἴίετα, τ ποσοαδ τὰ φ 
Αρυδί!ο8 Ψυζο Ἰηἰγυσίοα τὸ ἢ ἐδο αἰνί πα οὔ αρὲτίῖ. Τῆς ἴδ 
ΟὨΪΥ ρυπίδμος ἐπα αἰπηοῦ, ἐδο δδυθθ ᾿ἷπ) δε οἴναδ 
δἰπὶ [Γ6ὁ. ΡαῺ] ἀοοϑα Ὀοϊ δΑῪ ἴμδὶ {6 αν {{66}, ὈυΣ ΟΠῪ ἐδ 6 
τα δ γα ου πηδοῦ ἰΐ, ρΡγοάμοοο ἀρ ; 6 ἰ6 5 ἃ δοῦο ὙΔὶοΝ 
Ῥγοάμοοθ ἀδαῖ, δὰ 8 Ἰανν ΟὨΪΥ ἐμοτα δὲ αἰ '5 αὐτὰ το. 
Ἀρκαρβα . ΑΦ ᾿ποιγαπιϑη δ ἐίοο οἵ σταῦθ, ἔοσπια δια ππΐπ- 
βἴοῦθ δηὰ [οἵΐογβ δῦ ἐπαίδροῃση]ο. Ἐογ ἴδ ᾿ἱοίοτίς δὶ ἐδ οίδ 
δηὰὶ {πο οὐ͵οοία οὗ [8 (ΑἸ, ΟΠ ΓΙ ατἰδηΐν ἱθ δὸ ἀόροηάεηῖ ὕροδ 
πο Ἰοϊίατ 6 ὁ πάλίδηη. - Βδ: {Ππ|ὲ60 δηὰ 4}} οὐποείξοπα!ι Ἰδοὺ" 
ΦΏσΘΟ ἀγΓὸ 88 ἀθηά δβη τπϑαᾳη οἰκο δ γ᾽  ] δὺεα ὀπ κτατει 
ου κἴοῃο ὶἰϊουξ [τ᾽ δρὲγὶϊ; δῃὰ γοὶ 1.).Ὸ6 ερίγί 
χἰιοἢ ποπ]ὰ 40 «Ποῦ θη) ἩΠἔΕ Ὅ6 δὸ ἀοδὰ δπὰ ἀεδιϊτῖθ 
οΥ̓͂ τὴ. Βρί τις πα ἴη6 ἀοράϊοας Ἰοείος οἵ ἘδΌΌΪΩΪΟΑΙ δυάπίκτω. 
Α τοι!!κίοιι ψ ἢ ΟἿἹΚ ἃ ἰοίξοῦ ͵θ ῬΟΎ ΘΕ ΟΝ Ὀυϊ πίϊδοῦιῖ εἶδ 
Ἰείογ [{ ν}}} παγο ὯΟ δρι|εἰΐ ον 9. 1ὶ δ διὸ τοῖν Ἐπὶ δΝ 
πογὰ ψῃίο ἢδδ αἰποθ θθθ “6 ἰοτοοίγρυοῦ τενοεϊδιξου. ἢ 
πῃ οἢ τὸ Αροδε! θα τοδάθ ἃ ἰδ κο οὗ οοποεοίεξοο (Αςεία χυΐ. 
11; 1 Ροῖ. ἱἰν. }1.}} 
{1 Ουν Ἐπεῖ. τογεϑ. ἤαυο Βοιο" ἩΥΠΙΘΏ δμᾶ οηρτατοῆ ἴῃ 

σἱοποι," ὙὨ σὴ ἰδ ΠΑΡΑ͂ α' ΠσΤΑΙ ΓΑΠποΙ δείοι τὸν οὐ [86 
Βοο.(ἐν γράμμασιν ἐντετνπ. λίθοι). ΑἸ ἔοτα} γοπ ογίδε πτουὶϊᾶ 
6: “ΤΩ Ἰοιίογα Θκτανϑῇ ΟὉ βίοθθο." Βηὶ ὁ ΟΠ ΒΘΗῸ 
γεδάίης (ἐν γράμματι.) δ τοίογοποο το ]ὰ ὕθ ὃ 0:6 ταὶ 
Ὑυτης οὗἩὨ 186 ψῆο]6 πιϊ βίαι γαϊίοη, Ἐτῆοδο οὐκοηῖτίηϊ ΚΟΥ 
Βονόονοῦ, τελα ἴῃ 1Π0 Ὀοοκλίοαυθ. Ἔϊπο ρίυταῖ λίθοις θΘεθ8 ἰ0 
ΡΙῪ ἘΠδὶ [ΠῸΓῸ ΜΓ ἔνττὸ ἑαἰν οί υδοᾶ.] 
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“19 δνγίϊ610 Ὀοίοστο γράμμασιν 88 ἀοδίρηθα 
ἸοῖΣ ον ὉΥ ιδι6 Αροβιί]θ, Ὀθοδυ99 Β0 ἰηὐδθηάοι ἰο 
ἱπρὶγ ταὶ ὁ πιϊπἰϑίγδιΐο τὶ τγῶ8 οοπνογοὰ 
ΟὨΪΥ ὉΥ ᾿οἰΐθγδ πιυδὶ ΠΑΥΘ ὉΘ60Π Οὗ 8 ΣῪ ζθηοτγδὶ 
πδιαγο." [ΙΓ ἐν γράμμασιν (ΟΥ γράμματι) σοῖο 
οοηπθοίοα ἀγοοὶΥ τὶ τοῦ ϑανάτου, 88 ἘΠ Ὸ Ὁ 
δυὰ δοια οἰδογθ σοπίοπὰ ἰἢ9 τογἀάβ βδῃου]ὰ Ὀθ 
[86 ταϊπἰδιγαίζου οὐ ἀσοδίὰ ἰπ Ἰούζοσβ, ΟΣ {}:9 πΐῃ - 
1εἰσωϊΐου Βῖὶσ6 ΒΒ Ργοάιοοβ ἀθδίβ ὈΥ τρθϑῃ8 οὗ 
Ἰοι.6: 8], (9 δγίΐο1]0 του Ἱὰ ματὸ Ὀθθῃ σϑαυΐϊγοα 
(τοῦ ἐν γράμ.). Ὅὴο ρτοάϊσαίο ἐγενήϑη ἐν δόξῃ, ἰΒ 
οδδϑη δ} ἰη}6 8.190 88 1 ὁ δὰ Ὀόθη ἐγεν. ἐνδόξος. 
Βυὲ τγῦὸ ἃγθ Βογο θυ ἀϑηῦν αἰτοοιθά ἰο ὑπὸ ἀϊνῃθ 

εἰοσν (23) τιθαῖη τμοϑ9 τϑάϊδαοθ (λ9 ταΐῃ.- 
τ 

ἰσέγϑεϊου νγα58 ρουίοτπιοᾶ, ΟΥ̓ ΔῈ 65596}}18] αἰ σοὐΥ 
ΟΥ Θηλίηοησα (6 Αροϑὶὶϊθ γὰϑ8 ποὺ ἰὰ ζϑηθσζαὶ 
δροδκίης. ἴογ ἴῃ ἰἰ6 ποχέ βϑηΐίθηοθ:---80 ἴδ8ὲ 
6 οδἰΙᾶτθη οὗ [161896] οουμῃ]ᾶ οὶ 'ζϑορ 
τοῖν ογοα χοᾶ οὐ Μόοβοβ' ἔδοοϑ (νον. 7), 
ἴδλοτο 5 0 Γαργοϑϑηίδίϊοη οὔ (ἢ)  ΘΟΞΘαΊΘΠΟΘΒ ΟΥ 
οὗ ἐμ υἱδ Ὁ] 9 (θη οὗ (6 (ἸΟΣΥ͂, Ὀυὶ οὗ (86 
Τοαιδ Υ 8] ἀοκγοθ ἴῃ πλΐοῖ (δ 18 ταϊηἰδιγαϊίοη 
Ῥδυι οἱ ρβιοὰ ἴῃ τ80 ἀἰϊγὶπο γταάδίαποθ ἴἷπ νοσ. 8 
8160 (ἔσται ἂν δόξῃ) ἰὺ ἰΒ {6 θαυ ην σἴονγ τ μῖο ἢ 
ἱξ δροίκοῃ οἵ. [Ὁ οΌθιον δπὰ Ἦ 1Πεΐπδοῦ ἐπὶ ὑπαὶ 
ἐὴφ ὁσται τοῖο ἴο (ῃ6 Διίγο, ποί ἔγομι ἐμ ἰἰτηο οὗ 
τι ἰπα πιογοὶγ, Ὀὰυΐ 0 6 μκίατο ἔσγοπι ρδϑϑί ἰΐπη6, 
ΟΡ Σϑέοῦ ἃ ἤυϊυγο οὗὁἁὨ ᾿μίθγῃδο, 88, ᾿ἴ ἐμαὶ το 
80, 'ττδὶ τοὐδῥ (ἷ8 Ὀ0:] ἘΒΘη, βιὰ (πο ρσἰονίοα οὗ 
(89 ξτεοδὶ ἀδυ οἵ σουϑ᾽ἰΐομ, στ ἤθῃ ὑπὸ Κιηρσάοιι 
οὗ ἀοά 5}14}} Ὀ0 ρογέοϑοίθα, δπὰ 08 81} ὀχίϑγπαὶ 
ἴοντιη 8881} σογγοβροηὰ τι οϑβοιιϊαὶ ΣΧ ΟΘΊ]9Π66, 
(λ)ὸ ἀϊᾳηίιγ οἵ ἐ9 Νοὸνν Τοϑίαση θοῦ ταϊηἰβί ται οι 
ἘΠῚ ὍΘ ΘαρΘΟ ΑἸ} πιλοϊοϑίοα. 7.6 παγγοίνοα ἴῃ 
Ἔχ, χχχίν. 29 Πἶ 16 γδίου ἔγϑοϊγ φαοίοα, ἱπδδιηυ οὶ 
δὲ ΝΘ 8.0 {ΠΠ676 ΠΙΘΡΟΪΥ ἰηΐοτθὰ ἰμδδί τ ἢ ΑΡοη 
δυὰ 86 ΟὨΙ]άτϑη οὗἩ [8786] δα (δαὶ ἐπ δἰείη οὗ 
Μοδοδ᾽ ἴδ 00 8':0η6 (ΠΟΥ 676 δύγϑαϊ ἃ [0 Θύτὴ 6 ἔθαΣ 
νω. Βα ονονγιπίηρ οβϑθηϊαὶ ἰο Ῥαυ]}᾽ 8, δπὰ 
ουϑῶ ἰο ΡὨΐϊο᾿ Β δσοουπί, ἰ8 ἱᾷογθ., ΕῸΡ δυϑὰ ἰΐιθ 
ἀτενίσαι, 86 ἄχοά ψασο ὉΡροὰ ΗΪΒ ἴθ06, γα ἴ00 
Ἰουοῖ ἤογ ἰβο. Τῃ6 γϑϑϑοῃ (ὋΣ ([ιἷϑ 16. γί ΠΟΥ 
εἰτοι πθη ἰὲ 5 δἀ ἀοά---ἴος [86 αΊΟΙΥ οὗ δα 
οουμπῖθηῃδηοοῦο--Ὀυ τὶ (πὸ ἱπιρονγίδηϊ δα ὰϊ- 
οη---ίοῦ τα ἴο ὍΘ ἅἄοσῃ δἄνν8γ.---ΤῊῖΒ 
δἀάϊιλοη αἰνοδ ι.9 ἃ ἢδν ροϊπί ἴῃ {π0 Θοπιραγίδϑου, 
δηὰ ρἷδοθ5 (Πο ἰηΐονὶοΥ ἐγ οὗὨ (89 1668] πα ἰδέ γι ὁ 
ἷῃ ἃ οἰγοὺς ᾿ἰρὶ (δορ. ΥΥ. 11, 18). ΝΠΑΝΥΕΕ: 
“18 98 Ῥδὰὺ] ἀἴθοουοῦβ ἃ βΒυῃθοὶ οἵ (δ9 ἡβάϊηκ 
Εἴοτγ οἵ πα αΐ5πι.." Βυὺ 8 88 ποί γοὶ οοηι- 
ἸοΘσοὰ Ξροακίης οὗἨ {Πρ ἀϊδβοοηϊϊπυδασο οὗ {πα 
τοϊοἰίτκίϊοη δη 18 σἴοΥΥ, Ὀυὺ ΟὨΪΥ οΥ͂ ἰμδίὲ ἴποεί 
ἷ συ ἱσλ Πὸ ΒῶῪ ἃ κἰηϊ οὗ ἐμῖ8, Ηο ἔδόγο πιδῖτοϑ 
880 οἵ πὸ ΡυΓΟῚῪ ρῥγοθοηὶ μαγίλοΐῃ]ο (ον: 
δὲ πῖσἢ πογογί 6 1955 16 ὁΘ86 1 ηκ), Ὀυΐ, 'π δο- 
εογάδιυοο νεῖ ἢ [86 δ ΞΙΟΓΥ, δὴ ἰπροτίοοι ραν οὶ] 9 
αἱ καϊ,γίηρ---ἰΠαι ποῖ τ 5 Ῥδβϑῖης 6.7. Τ80 
ΑΡροϑίϊθ ργοβϑαπιοϑ ὑπαὶ ἐμἰ8 γδάϊΐϊδμσο νγῶϑ ἐγδπδὶ- 
ἸΟΥΥ; δῃὰ νσὶτἢ στοαὶ ᾿ιυϑιϊσα, αἷποο ἰὺ δἰνγαν5 
θΕΘΆΠΕΘ Υἱβῖ ἢ1]6 ὙΠ θὰ Νέ0565 σδῖαθ ἔγοτα ἔμ Ὀἰἱγὶπο 
Ῥγόδοηθο [Βϑιλυβ: ρμδβϑϑδίηρ ΔΎΔΥ 0} (80 0668- 
δὶ) ΔῈ ΟΥΘΥ]}. ΤῈ ἰὨδυθΠ66 ἤγοτα ἐδὴ6 15 Ὀτ ον 
85( δἰτπρὶγ οχργοδβοὰ ἰπ νον. 8-- οὐ 64} 1 ποῖ 
[Β6 τοὶηἰδίταιῖίο οὗ 1860 βϑρέστίε Ὀ6 γοὶ 
ἴβοῖεο κἰοτίουῦδ 7--- ἡ τοῦ πνεύματος ἰδθ ΑῬροκί]0 
Τοδιβλοδ (6 διιὈ͵φοὶ οὗὨ ὑπὸ ταϊηϊδίΣαϊΐοι οἵ [89 
ϑρίτιι ἴῃ τοῦ. 6, ψϑῖομ μοὰ θοθὰ ἱπίοεχαρίοα 
ὈΨ τδφ9 ϑηϊουροιηθὰ ἱῃ τὸν. 7 νὶϊν γοδβροοὶ 
ἴρ ἐδ νὼ ομρταγοὰ ἰδ Ἰοὶοῦθ ὉΡΟΣ δίοῃοδ. 

Βυὶ ἰλ9 ἰάοϑα 8 ποὲ ἐμαὶ (9 Κ'»ἱνγὶ0 τοδί Ὁρὸι 
{π18 ταἰηἰδίγαϊίοα (ὑπουρσί (μ18 18 810} ΠΥ Ῥγο- 
δυσιοά), δαὶ ἐμδί ἐδ τηϊὐθίσαι 085 ψγὰ8 (δ9 πιοάϊα τα 
ἱδγουχὰ πδίσι το ϑρὶτὶι, διὰ {Π9 1 ο 6 θδοϑίονγοὰ 
ἩΓΟΣῸ ΘΟΙμμτπἰοδιθὰ δηὰ Θπλογοα (ἴῃ ορροπίϊίοι 
ἰο τοῦ ϑανάτου, δοῖαρ. ὁ.8}. Υἱἱ. 6), [7:0 νογθϑ 
γένομαε διὰ εἰμέ τὸ ο6γα Ὀγουριὶ ἱπίο δισὶ κίπρ 
οοηύγϑδι; ἐγενήϑη ἐν δόξῃ --σται ἐν δόξῃ. Βεπ- 
ΟΕΙ,: γένομαι, ἴο, 6οἱ εἰμέ δι, τὸ αυἱο ἀἰδγοηί. 
ΒΤΑΝΙΕΥ: ἐγενήθη, οδταθ ἰπῖο οχἰθίθθθθ. κ, 1- 
ΟΟΤΈ (οη 1 Τῖπι. ἰ(. 14): “19 δοῃϑίγυσίϊοι γίνεσ- 
ϑαι ἐν οσουγβ οδοαϑί Ωγ, Ὀαὺ ποῖ ΤΓΟΘΌΘΠΟΥ ἱπ 
ἴ6 Νοὸν Τοδίδιμθοϊ, ἰο ἀθῃοίο ιῃ9 Θπίγαποθ ἰηίο, 
δμὰ οχἰβίθηοθ ἰπ, ΒΥ κχίνοι βϑίαίθ.᾽" ἸΥΕΒΑΤΕΕ : 
“ἐγενήϑη ἐν δόξῃεκενιδδ) τορὶθ ἰοὸ 88 ἰῃ ΟἸΟΡΥ 19ὁὉ ὁ 
(πιο ; ἔσταε ἐν δοξηεεϑμα Ὅ0 ἱπ ΠἸΟΥΥ Ρουτοδ- 
Βοη γ᾽» εὐρύσιες δῦ, γίν.)]. ΑΒ ἔσται Ιοθ 58 86 
ταὶ ἰο ἰδ ἔπΐαγο (δοπιρ. “ (λἰθ Πορθ᾿᾽" πῃ ΥΟΥ. 
22), ὅὼο τηυδύ μοὶ γοΐοῦ (89 κἴοῦυ (δόξα) ἰο [Ἀ9 
τηϊ γδοιυΐουβ οη ἀνθ δὰ ῬΟυ Κ8 οὗ 9 Αρο5- 
ι108δ. "Ἔσται, οτοΥον, ποθ ηοὺὶ Ὀ6 γτοχδράθαὰ δῷ 
(ἰὸ Λιί. οοπδοῃ μεθ, ΟΥ 88 οδαυἱϊναϊρηῖ [0 ἐ288 ἐπκ- 
υεπλδίμν (5, τόρ τϑοίθ ραγροη δον ἡ), δια γγ0 ΔΓῸ Βα γ τ 
βαΐο 'η υπὰαοτοίδπαϊης ἰὲ οὗ 6 ρῥτοργοδϑῖὶνο ἀθ- 
γοϊορπχθηὶ. [Ι ἴθ Αροϑίϊθ᾽ 5 ταϊμὰ ἰδ βοοοπὰ 
δἰ νοι οἵ Οἢεῖθὲ (Ῥαγουβϑίϑ) ταᾶβ 80 οοπϑίδη  Υ 
ῬὈγοβϑοηί, ἐπὶ ἱξ του ]ὰ βοϑ ἰο ᾿εἶπι π661}685 (0 
αἷνθ ἃ ἸπογὉ ρανύουϊαν οχρ]ηδίξου οὔ δ18 Δ Π- 

. Γ86 Κίπα οὗ πιϊπὶβιχοϊίΐοη οὗὨ {60 δρὶνἰΐ, 
ὙΙΟΝ Β6 δὰ ἰῃ υἱὸν, δηὰ {μῃ9 αἀσρυτμηθπΐ ἤγοια 
ἰμῸ 1088 ἰο ἐδ9 φτοδίου, ν ΐον Β6 ΔρΡΡΙΪθ8 ἰο ἱϊ, 
γν ἢ }]} Ὅ6 δΔοσοπηϊθα (ὉΓ ΟΥἹ Θοπνγιηθα ν᾿ Ώ θη ἢΘ ΘΟ; 68 
ἰο Οχρί αἷμ ΣΟ ΡΟ ου ΟΣ ἔθ 9 ὑπο Τα ἰ τι βυγδ- 
{10η8, ἰμ9 ἤνϑί, 88 ἃ τυ ἱβίγαίϊοη οὗ σοηἀοϊηπδίίοῃ, 
δὰ ἐμ6 οὐ δὺ' 89 8 τη ἰδβίγαιου οὔ τ κι ΘΟ ΒΠ 6858. 
--οσ 14 τΆ86 τἰμϊοίταῖου οὗ οοπἄθϑιηβῃδ- 
Ὀδλου ὍΘ ΘΊΟΥΥ, ῈΒΟΝ το16 ἅἄοθδ ἴΠ6 τὲ- 
πἰδιχαϊέίο οὗ τεἰκϊθοιδηθσα αρουπᾶ ἴῃ 
ΕἸἰοσυ (τον. 9).---[Π{Ὶ Ομ πιδπ π᾿ Β γϑδάϊηρ (τῷ δια- 
κονίᾳ) ὈΘ δἀορίοά, ἰ8ὸ ἰγδπϑίδίΐοη σουϊὰ Ὅσδ, “ἰῇ 
ίο λ0 ποϊηἰδίταϊου οὗ σΘομα πη δ οἢ Ὀ6 ρΊΟΓΥ, εἰο., 
αὶ (9 δοῆδο πουἹὰ ποῦ ὉΘ 6596} 018 }}} 4]16Γ06]. 
στο {πὸ ἔοστηον ΘΟΥΤΟΒΡΟΏΪδβ ἰο ἔπ ἀὐίησ δηὰ 
ἐλε ἀεαίὴ, δὰ ἰδ6 ἰαἰΐον ἰο (6 "παζίπο αἰΐυσ, οἵ 
νυ. ὁ δὰ 7. ΤΊ|ι6 οοπαοιμηδίΐοι γοΐοτβ ἰὸ ἰδ9 
ουγϑο οὗἨ ἐπ ἰᾶνν. ΤὉ}0 πιϊηἰδίγδι οι τὸ ἰοἢ γ͵Ὃὲ8 
οι ρ]ογοὰ ἰπ 9 Θπἤογσοιηθηΐ οὗὨ ἰδ Ἰαίίον, ἡ. 6. 
1860]4 Τοπίιδειθηι  ανν, τ 8 ΘΟΙΏ Ρ6]]6ἃ ἴο ἀθῃοιιπῦθ. 
σοπάἀριβδέϊος δραϊπδὶ (γα ΘΔ50ΓΒ (ΘΟ Ρ. Ώ6αὶ.. 
χχυῖ!. 26), διὰ ὉΥ 1.8 οαἴοτοοιηθηί οὗ 8 ἰὰνν νυ οι 
Ὀνουρλῦ {δ δἰ] ρῬδϑϑίοηθ ἰηἰο δοῦν Ορρμοβίυϊοπι 
ἰο (8 τοαυϊροιλοηίδ, ἱὰ Ὀτουρῆῦ τὰθ ὑπ ον {119 
ουτθθ. Τμ6 γἱχιίθουδηιοθθ, ὑΐοι 18 ΠΟΡῸ ΟΟδν 
ἰνηϑίοα τὶ ἐπὸ δοηἀδοπιηδίΐοη, 18 {ἢ Βδ᾽η9 89 
6 Ὀοΐῃρ }υϑὺ (ὁ τἱριίϊθοι8) Ὀοΐοτο αοά, δης 15 
ἐπ στγοδὶ οὐ͵οοὶ οὗ ἰλ6 Ῥγοοϊασηδίϊοη οἵ ὈΙΥ 80 
ὅτλοθ ὑπο} ἐμ9 Νοὸν οδβίδποηϊ ταϊηἰδϑί γαιίοη. 
ὕπάον ἰδδὲ τοϊηἰδιτδιΐοη, ζοὶ. ἢ 15 δνακοποῆ, πὰ 
ταϑι 8 τοϊδιϊουδ ἰο αοἂ διὸ νοοι θά, 8ὸ (πδῖ δ 9 
688 ὃὉΘ λυπιδοά, δὰ διιαΐη ὀυου] ϑιϊῃρ 118 ᾿π ὑπ 9 
Ὀϊνίπθ κίηράοια (οορΡ. Βοαι. ἱ. 17; 111. 22 Ε΄, 80 
οἱ αἰ.). Τπθ Αροϑβέϊο, Βουγουον, ρδυεΐδ!ν τοα 985 
νοὶ 9 δὰ (πΠ06 δαϊὰ οὗ {8080 ὑνγο τυϊ εἰ βιγ δ 008, 
ὌΓΥ νἰιάγοπίης 41} τούογθηοοϑ ἰὁ ἰἦταϑ 'π 9 89 
οὔ γενήϑη διὰ ἔσται. [Ιησίοδὰ οὗ ἐν δόξῃ γὸ πὸγθ 
(6 ποπιϊπαιΐνο δόξα, ψιὶτ ἐστίν υπάστοιοοῦ, Το 
τροοηΐπα ἰ5 ἰ86 δ6:80, διὰ (89 ΟΧρυθθδίοδ ἰδ 8079 
(νοὶ Ὁ] 9 ἐβδῃ ἐΐὸ οἀλοοίϊνο ἔνδοξος σου] πανθ 
δον (6οΡ. Βοιῶ. Υἱϊὶ. 10: τὸ πνεῦμα ζωή). ΟἈ 
(86 οἰδον βφῃὰ (9 ὀχργοδαϊοι ἐδ δίζοηρίβοβφαὰ ὈΥ 
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10 89 οὗἉ περισσεύει, Βἰχοϊ γίηρσ: ογόγβονβ ὁΤ 
δΌοιπαβ ἰῃ σίοτυ.--ΕΟΣ ον ὑμδαῖ τ Βῖο 8 
885 Ὀ6Θ6: κμιοσίοιβ, ἰα ηοὶ κΙοσίουβ ἰῃ τἱμὶσ 
τοαρϑοῖ, οὰ δοοουμπῖ οὗ ἴ86 ΒΊΟΣΥΥ ΒΟ Ὁ 
ΘΧΟΘΙ8 (τον. 10).--Ηόγὸ ἰμ9 ργονίουβ ἰάθα 18 
ἔασον βγη σι οηθα ὈΥΐ βαγίηρ ἐμαὶ ὑπὸ σἼΟΤΥΥ οὗὨ 
ἀηὴ9 οοπίγαϑίοα τιϊηἰβίγαιϊί ου τν88 δ᾽] ἰβἰιοά, 8]- 
ἐἱβουχὶ (μδὺ τοϊηἰδίσδίϊοη πδὰ Ῥγθυϊουϑ]γ ὈΘΘῃ 
ἀοοϊαγοὰ ἰο παῦθ 66 τηδὰ6 ἴῃ σΊΟΣΥ (γενηϑῆναι 
ἐν δόξῃ), ΟΥ ἰο Βαγθ Ὀδθη δἹΟΥΎ (δόξα, νν. 7 διά 
9), οὰ δοσοιηί οὗ ὑπ Βα ρουδουιπαδηὺ σἸΟΣΥ οὗ ὑΠ9 
οἴου, Ὑ86 καί (6065) ἱπάϊοαίθβ ἃ οἰ ππὰχ δοὰ 
αυδιῖῆοβ ὑΠ6 τοῦὺ: ἰδ ποὶ ρἰοτίουβϑ, ΟΥ ΒΔ8 0 
ἸΟῪ (οὗ δεδόξασται), ὙἰἸιϊσ ἢ ΟΧΡΥΘΒ868. ἃ 8100} 

1άθα (μὲ νι μἷοὶι 5 ἀοργίνγϑὰ οὗ ρογυ), δῃὰ φζο68 
Ὀογοπὰ ἐμοὸ πιίπ οὗ ἐμ 9 οοπιραῦίβοῦ. Α ἸἸΟΣΘ 

(ἰσαϊαν οχρ δηδίΐοη οὗ ἐμ ἰάθα ἰβ χίνθηῃ ἰῃ 
δ πο τῷ μέρει, Μ ἈΪΟΙ δἰ χηῖδοβ: ἰπ {118 ρδυιὶ- 
ουἶαν, ἱ. 6. 8} τοϑροοΐῖ ἰοὸ ἐδ τοϊδιΐοη ποῖ {6 
ΟΙὰ ἸΤοριδτμθηὺ τϊηἰβιγαίϊου Ὀοσο ἰο ἱμδὺ οὗ [89 
Νον Τοϑίδιμοιί.---Τ8 9 ΡΏγχαδβο, ἰδὲ τ] Οἢ 88 
Βοθὼ ρἱογίουβ (τὸ δεδοξασμένον), [“8δογΒ ἃ 
δίσϑηρο 080 οὗ 16 ρογίοου (88 ἀοοϑ δεδόξασται), 
δηὰ 15 ἰδίζοῃ ἔγοιῃ Εχ. χχχίν. 290, 8 οὔ μο Ξορὶ.᾽᾽ 
ΒΤΑΝΙΕΥ], [ἰ ἀο68 ποὶ βίδα Π6Γ9 ἴὉΓ (Π6 νν 1010 
ΟἸὰ Τοειδιμθηὺ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, Ὀὰὺ δ᾽ ΠΙΡΙΥ (89 Μοβδίο 
τηϊπἰϑίγοϊ οη, ΟΥ ὑπαὺ 10} 88 Βυσγουηᾶρα Ὀγ, 
ΟΓ δΒβησρὰ ἰῃ 8 Ὠνὶπο σδαΐβδηοθ.---Ηδνυΐηρ βαϊὰ 
(αὶ (͵4 ττῶβ ποὺ ρίογίουϑ ἴῃ {818 τοϑρϑοὺ, (ἢ 6 
Αροβί!ο δ ἀ8 (9 σϑϑβοῦ ἔον (δαὶ ἀοργίναί οη, ὉΥ 
βαγὶηρ ἰμαἱ 818 ψγ8ὲ8 Οὁπ. δοσουπὶ Οὗ [Π9 βυ Γραββϑίης 
Εἰοῦγ. Ηδ ΒΟΓΙΘ χοΐθυβ ἰο ψὶιδὶ 9 δὰ Ββαϊὰ οἵ 
86 πλϊηἰδιγαίΐοι οὗὨ γτἱρῃιθοιϑηο δα δοουπάϊης ἴῃ 
ἴογυ (περισσεύει ἐν δόξῃ). Βοίοτο [9 Βα ροταθαη- 

ἥραὶ ἸΟΥΥ οὗ (86 πιϊηϊδιγαίίοη οὗ (ἰἰ Νϑυν Ἐθβία- 
τηϑηΐ, ὑμ6 “ἸΟΥΥ͂ οὗὨ δμ6 Ο]ὰ Τ᾿ ϑίδιαθηύ τ ἰ ἰβίτγα- 
{ἰοὴ ΘὨ ΓΙ ΓΟΙΥ αἰβαρροδυβ 88 ὑπ:6 Ἰη 00} 8 ΒρΡΊΘ ΠΟΥ 
νη 8.168 ἴῃ (ἢ 6 Βυη᾽8 ταΐδαοο. Τθογο '8, ἐμ 6 Γ6- 
ἴοτθ, πὸ ποδοβθὶν οὗ ἱδκίηρ πὸ Ρῶῇγαδβο, (δαὶ 
ὙΓἸΟΘὮ ἢ 85 Ὀ66ῃ φ]οτγίοιϑ, ἰῃ ἃ ζῆ γαῖ δηἃ δΟδίγδοὶ 
Β6η86 (Μ6γ0Γ), Υἰουῦ δὴ Δ) υδίου (0 (6 δ ο58190 
ΒΘΕΥΪΟΟ ἰῃ (ἴ0 Θοπογοίθ 86η86, ἘΠῚ ἰδ ΘΟ 6 8. ὉΡ 
ἴη (80 ργοάϊοαίο, μθτὸ ἐν τούτῳ τῷ μέρει 88 {86 
ΒΘ6Ώ80 οὖ: “ἴῃ {818 γοβρϑοί (ἐ. 6. 6 76 ΘΟΙΏΡΔΓΘ 
ἰὴ0 αἸΟΥΥ οὗ 10 Μοβαῖο τωϊηϊδίσχαϊϊοα τὶ (86 
Ομπνεἰϑιίδη, τος. 9) {6 κἰονὶ θὰ Ὀθοοπλθθ πηρὶοτὶ- 
δοὰ." [Ϊῃ τὸσ. 11 6 ὀαργοββίοῃ, [9 δϑυσραββίης 
ΚΊΟΥΥ (τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης) ἰβ 8.}}} ἔαγί πο Υ 
Ἰυφιϊδοα Ὁγ ἰδ6 ἰηϊγοάυποίϊοη οὗ 8 ΠΟῪ οἱοιηθηΐ 
Ἰηἴο 6 σοι ραγίβοπ, αἰ πουρῃ 1 δὰ Ὀ6θη βγπι- 
ὈΟΙΙΟΔΙΪΥ δυρχοδίοα ἴῃ τον, 7.- -Εν 4 τ8δᾶῖ 
ὙΏΪΟΒ ἰα ὑτδηδίτζοιυ νὰ υὐἱῇδ (ρδβϑίηρ 
ἱμβτοῦ μα) ΒΊΟΥΥ, πο ἢ} οσθ ἴδαξῖ ΒΊΟΝ 
αὐϊᾶθα ἰδ πῃ Εἴοσν.--- ΤῊ }8 πον οἰθιηοηὶ 15 {86 
Ῥογπιδη θη ἴῃ ἀϊδιϊποιΐλοη ἔγοτα ἰμ6 ἐθΡΟΤΆΥΥ, ὑπαὶ 
ὙὨΙΟ 18 τ 8 ϊηρ : “ΟΠ ϑδοσομηΐ οὗἨ [9 ΒΌροτ- 
δϑουμπάϊηρ σίου." ΕῸΓ 686}ῖ λἱ ἰδίου ὑΠ 6 Χ6 8 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘα δῇ ΘΟΟΠΟΙΔΥ͂ οἵ ἀἰδβροηβαίΐοι, Ομ οἴ 
γἷσῖ 15 ρδββὶηρ᾽ ΙΎΔΥ, δηὰ {πὸ Οἱ πον 18 δυϊάϊηρ. 
Το Οἷα Τεδίδιθηί ποϊηἰβίγαϊίοα τὶ ἐμ ἴανν 
86}, 18 Β ρροββὰ ἰὸ Ῥ85885 ΤΑΥ τἱνἢ {19 ΘΟ ΓΔ ΠΟΘ 
οὗ {19 Νοὸν Τοδίδιημοαί ταΐπἰβίγαί οι (σοπὶρ. Β οἱ. 
χ. 4. Το Ἰαίίον τηυδὺὶ τοπιδῖη απ} ἐἰμὸ βοσοηὰ 
οοιμΐης οὗ οὖν [Κογὰ, νιοὶ ἴ0 Μ}}} 6 ΘἰΘΓΏΔΙΥ 
καρπὸ ἷπ Ηΐβ ἈΘΒΥΘΗΪΥ Κίηράομ. [Νοδπᾶρυ: 
Ὧ9 ΑΡοΒί]9 ῬγοθΘΌΪΥ δὰ ἃ Βροοῖϊδ] ἀοδβὶβῃ το 

δ υϑοὰ {μ6 αἰ δογοηξ ργοροβιτϊομϑ διὰ (δόξης) διὰ 
ἐν (δόξῃ). Διὰ ἀοβὶσηαὶθδ ἃ ροϊηὶ οὗὨ ἐγδαπδι οι 
δηὰ 56ῆ66 ἱπιΡ] 168 ἐπεί (86 ἐς Βροΐίζου οὗ, τῦαι8 
Ῥδββίης δῃὰ ἰγϑηλίίοσυ, ἩΔῚ19 ἐν ἱπιρ]198. ἐμαὶ 

ΤΟ ΤΙΕῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ὙὮ1Ὸ} 18 ρουιηδηθαί. Διὰ δόξης δἰ χα ὶδ68 βισίςι]ῦ 
(μαι (80 ΘΊΟΥΥ ΤΠΘΥΟΙΥ δοοοιιρϑηϊθα {Π|Ὲ οὔΐοει 
{μον ὃ δ], ἱ. ν». 806. Ὑ͵οΌβιοσ (ϑυπη. ῥ. 106) 
ΒΆΥΒ ὑμδὶ ἴΐ πα ϊοαῖθθ Ῥϑγι ο] ΥῚΥ δὴ ΟὈ)θοὶ ἰῃ κα 
βίδιθ οὗ ἰγδῃβιιΐου, Ὑ 116 ρΡαδβϑίος ἰπγουχῃ ἃ 
βία] πὶιθσθδβ ἐν δόξῃ ἱτωρ] 68 ἐμαὶ {8:6 οὈ͵οσὶ 
δοηεἰϊπυρα ἴῃ ΟΊΟΥΥ. ββοπηοίξταοβ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΘΥ̓Θἢ 
διὰ ἰΒ υδοὰ ἰο ἀοδίχηπαίο {ι0 ἃχοα οοηαϊξίΐοπ ὁ 
βίδίθ οὗὅὨ 8 (μίηρ (ὁπ δρ. ἰἱ. 4; τ. 7), διὰ βϑῆςθ ἰΐ 
'ἴ8Β ῬοΒδὶΌ]6 (παι Ῥδὺὶ υϑοὰ Ὀοΐδ ἜΧΡΥΘΒΒΊΟΩΒ 38 
ὨΘΟΥΪΥ οαϊναϊοηΐ, ἴοΥ 6 ΠΟῪ ἐμ δὺ Βα ποὶ πη- 
ἔγδαυθη!  Ομδηροῦ Ηἷ8. Ῥτοροβί(ομθ οτοπ τ Πδἢ 
86 τούΐοστοα ἰοὸ (86 δδ:η)6 τοϊ ἱἱοτ. [π Οἱ ΠΡ οδκθ 
διὰ Β6Θ 5 ΒρΡΡτγορσγίδίο ἰο {89 καταργούμενον, διὰ 
ἐν ἰο 16 μένον. ἴῃ ὑπὸ ἐγαμϑιαίϊοι, (86 ἀϊαἰἷπο- 
ἰἶοα σδὰ ὙΠῚ1 αἰ ΠΥ ὍὈ6 1840 ῬδγοορίϊὈ}6 
(σοπιρ. Οεἰβηαου). 

ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΘΑΙ,. 

Ὕοη ποιμίηρ Ὀυὶ ΟΠ γὶδὶ, δηὰ ΟἸτὶδὲ ἴῃ δἷς 
δοιαρίοίθῃ 699, 18 ΡΓΟΔΟΠ 6α, δὰ ὙΠ 6 {86 ῬΓΟΔΟΒ- 
ΘΥΒ ΚΟΥ͂ ὈΥ ΘΧΡΟΓΘη69 (Π6 ΓΘΔΙ ΠΥ οἵ τὰ δαὶ (Π6Ὺ 
τοδὶ, 8}} γῖο αν Ἰοδτηθα ἰδ 6 ἀεβαϊγ οοηάθπ- 
πδίϊοα δηὰ ἱποῖποίΐθ Ποῦ οὗὨ ἰἶὸ αν ἰο 88 Υ6 186 
Βο] νν}}} 76] (86 ῬΟΤΤΟΣ Οὗ γα, τ }}} 6 γοβουοά, 
Γογαίσϑη δηᾶ σοπονγοὰ ὈΥ Ὠϊνίπο στᾶσα, δηὰ ν]]]} 
Ὀθοοῖθ δηϊπιδίοα ὈΥ ἃ ΒΡ᾿γΓ [8] 116 τε Βῖο τἱἷῖπ 
ΚΙΟΥ͂ 0 ᾿ἰπαὶῦ θὰ ὑπ6 ρῬογίεοίίοη οὗ ἀοἄ. ϑυοῖ 
γΘΒι] 18 Μ01}} πϑϑὰ τὸ φῬσγοοῦ ἱμδὶ ΠΟΥ͂ 8ΤῸ ἔγοῖα 
αοά, ἔον 81} ψῇο δύο οὐδ8 ἰὸ 8060 ὙὉ01}} ποί ΟἿΪΥ 
σοππποη [09 δα ἸΔΌΟΤΟΥ Ὀαΐ σίγο ΠΟΠΟΥ ἰὸ 
(19 αοα πο Ὀοβίονγοα οὶ ἐἢ9 Βσοοβ5 δηὰ [89 
Ῥονοῦ ἴο Ἰδῦοστ. Το86 Ἰ6ρᾺ] 85Κ-τηϑδίοτβ νῸ 
οχϑὶὶ ὑμοιη ΒΟ Ι 68 Β0 πη σἢ ΔΌοΟΥΘ [86 ῬΤΟΒΔΟΏΘΙΒ οὗ 
ἴγοθ ψζύϑδο, νν]}]}] ὭθΥΟΥ ἀϊδίατ Ὁ (6 σΟΙΏΤΊΟΝ 86- 
ΘΌΓΙΥ ΠΟΥ ὈΥΐπρ δηγ ΐηρ [0 Χ68] Οοτάον; δηὰ ἴῃ 
ἄυο (ιἶπιο, αυθὴ ἴῃ {8 πψον]ὰ, ἰὺ τὶ] ποῖ θ6 Βεαιὰ 
ἴο ἀϊδιϊησαΐθιι θοΐ θη 86 ῬΤΘΘΟΒΐ ς ΓΒ ΘΝ Βα 68 
δηά ἐμαὶ τ ἰοἢ ἀδβίγουβ (Β6 βοὺ]. Βυὶ 8 ΟΔΥῪ ἰϑ 
οοπΐηρς Ἡΐιθη 411 ἐδ ρσβ 8. 8}} Ὀ6 πιϑὰθ ὀΞρΡϑοὶ ΑἸ 
ταϑηἰοδί, 6 ἔθ 080 ἘΠῸ πάνθ [ὈΓΠΘαα ΙΏΒΗΥ [0 
τἰ κϊθουβηθβ8β 8181] Ῥγοϑοηὺ Ὀοΐογο {πὸ 1 οτὰ 8 
τϑδὺ ΟΠ ΡΔΗΥ͂ οὗ θη] ρῃϊοποα, ᾿υδι δ εα Δηὰ ββπο- 
(ἰδοᾷ ομδθβ, γγῖο 884}} Βῃ πο 85 (ὴ9 δία Γ5 ΤΌΓΟΥΟΡ 

δηὰ οὐοῦ; Ὑ}}}66 ῳὠἰμδοδθ ὙΠῸ Ῥγοδοῃ θα βοίπῖηᾷ 
Ὀυΐ [9 ἸΔν Β88}1 (Π8ῃ. χὶΐ. 8) θῈ δ]16ὰ ψῖτΒ υὰ- 
ΒΡΘΑΚΑΌΪΘ ΠΟΙΤΟΙ δηά σΟὨ δ 0., 88 ἴῃ: Ἰατιδηία- 
ὈΪ6 ἀπὰ ἴδί8] ΘομΒΘαΌΘΠΟ68Β οὗ (μοὶ σΟΌΣΒΟ 58ι4]} 
6 Ζ0}}γ Ὀγοῦσα ἰο 11 α}ι. 

( 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΗΤΑΚΚΕ:-- 6 Ὑ.1. ΝῸ ὁη6 πο048 ἃ Ὀοίίον ᾿οἱἴο 
οὗἨ ογοάθῃσθ ἐμδὴ πὶ (οϑιἑ Π ΟἿΥ͂ ΟΥἮὨ Τ᾿ 6 π᾿ 8 ΟΜ Ὦ 
δομβοϊδησοβ δὰ σοσκδ τὶ ΔΥΘ βυβιοϊεπὲ ἴο 
Ῥγβῖδο ἷπι.----ῦν. 2, 8. ΕὝΤΟΤΥ ὈΘΙΊΘΥΘΣ 18 8ὴ δΡ]5- 
119 ἴῃ τι ΐοι {}|6 ΗΟΙΪΥ αδοβὲ γϑυθϑ)})5 {86 Κπον- 
Ἰοάρο οὗ αοἂ ἱπ Ομτῖδι; μῈ 18 δ ὀρθῇ ορίδβεϊε ἷπ 
ΜΙΘΝ 41} οδπ ἸΘΘΤῚ Βοιηοί ἰπρ οὗὁἨὨ τὙμδὶ Θοα 658 
φγοάυσο ἰπ (η9 ποατὺ; δά ΒΘ 8 δὴ δρὶ δι}6 οὗ 
Ομ γὶβδι, ἴον ἰ6 βδῃβ δπὰ ἰοῃριοδ οὗ 8}} ἔστιϑ 
ἰοθοθοσα δῖ ἰδ ᾿πείσυπιοηίβ στ ποι πο ΗΟΪ 
ϑρίσῖυ υ808 (09 ἔοστη ἰπὶ ἰπίο πὸ Ὀϊνῖπα ἧπαρ. 
Τ Θοἀ᾽ 5 νυνὶ ἰ8 ἱπ ἰμ6 πρατὶ, (6 τ ΠΕ Βοοσὶ, 
(86 74 18 Ὁ] οὐοαΐθησο δπὰ ἐμ 6 γχοδάν ἑοηροθ ὙΠ} 
ποὶ ἔδὶϊ ἰο ἀϊδοοῦγβο οὐ Θοὰ. [1π δυο} δ8506 {8619 
Μ}}1} Ὅ6 Γ68] 116, δπὰ ποὺ πιθοῦ οἰΐοτδ ΡΟΝ 5089. 
Ῥγθδόμοῦβ Βουϊὰ ὭΟΥΟΣ ἀουδὲ, (μαὶ το ἘΒΟΥ͂ 
Ρογίοστα ὑμοὶν ρδγίβ, {89 δρρσοργίαίο ὕγιϊὲβ οἱ 
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πεῖν Ἰδοῦ ὙΠ|Ὶ ἐπ 41} 0}ν [011ονν.---Ἴὁν. δ. Νὸο ' σΟΠΥΘΡΒΙΟἢ8 ΜΑΙΟΝ ἕακο ρἷδθο ὑπᾶον ἰΐ. 
ΟἿ σϑῃ Βροδῖ οὗ Οοάἀ 85 Βθ ββοιιϊά, υαπἰὶ] 6 δ 85 
Ὀδθῃ ἰδυχῶὺ οὗ ὅοἀ (ὅπο. νἱ. 456). αίονον χὶ 5 
γα ᾶγο, δηὦ ὙΒδίονον ΡγΓδῖϑο τὸ ραίη, 80] 
Ἰμβογοίογσο ὍΘ δϑογί δοὰ θη γοὶν ἰο αοἀ (Φ8π|68 . 
17). ΟἹ "ον ΤΩΔΥ͂ τηαΐζο 14018 οὗ ἐμ οπιβοῖυθ8.--- 
ψον. 6. Ὺ}0Ὸ15Ὲ8:--- [9 ἸοιοΣ 15. ἰο ἰοδοῖ 8, ἰμ αὶ 
φγμ]]ὸ {6 τηθῦο Δ οὗ ἀοἀ δπὰ οὔὖὺῦ οὐ ΓΚ 8 
εἶνο ὺ8 Καον]οάρο, {867 οὁαπηοῦ ΒΒον τ. ὑπαὶ αἀοἀ 
σϑὴ δ σγϑδοϊουθ; Ὀυ ἰ{ ΒΒ0ν)8 0 (δἰ φγογγιΐηρ 
γ6 8Γ6 δηα 60 18 σοπἀοιηηοα δηὰ ποτίγ οὗ ἀδδίι, 
βίηοο νιϊμουὶ Ὀἰνίθθ σῦδὸθ ͵ὸ οδὴ ἀο ποίδίηκ. 
Το ϑρίτιο, οὐ ἐμ6 οἴμοῦ πδηΐ, 18 ἐο ἰθδοῦ 8 ἐμαὶ 
τλοο σιουῦ ΙΔ ΟΥ Ῥουβοηδὶ σἱρϊθουβη 688 
ξὶνοβ ὰ9 Κπονϊοάζο, θαΐ ἴῃ Β6}} ἃ ὯΥ ἃ8 ἰ0 ΖΙΥΘ 
Ὁ5Β ἴδ δὰ δβαϊναίϊοη. ΗΒΡΌΙΊΙΝΟΕΙ:---Τ ἢ Θο8ρ6] 
15 δοσοιῃρδηϊοα ὈΥ̓͂ ἃ Ροποίται ηρ 119, τ ΒΙΟὮ 6η- 
1ἰσῖθηϑ πὰ αἰδάἀ θη ἰμ 080 γῆ ἃγὸ δινδκοηϑὰ 
διὰ σοοηδοηιηρι ἰο ἀσαίὰ: ἰὸ ἰδ ἐμογοΐογο ἵγοπι 
[8ὸ ϑρίγιυ δηὰ 18 ὑἐπ6 βουγοθ οΥ͂ βρίγι! δηὰ 1106. 
ΕτοΥΥ ποτὰ οὗ αοἀ, 85 Ἷΐ δσοιιο8 ὕγοιῃ ἰμ6 Ὠϊνὶηθ 
Βρεαγί δηἀ δδηΐ, [88 Βοπηθ βρϑοΐαὶ ἀ δίῃ δῃὰ 8 
ῬΟΥΘΥ οὔ ᾿ἴ5 οὐῃ. ἴη βοῃθ 68868 ἴΐ 8 ἴ0 δοτ- 
τὰ αηά ἰῃ οἴθογβ ἰο ργοάυσο οὐυράΐοποθ: ἴῃ 
Βοῖλο ἰὐ 158 ἰο ὑπγοδίοπ δῃὰ ἰὼ οὐ γϑ 1 ἰ8 ἴο σοπι- 
ζοτι: ἴῃ βοίηο ἴἰ 18 ἰο οσλδϑίϊβο δαπὰ νουηᾶ, δηά ἴῃ 
ΟὐὮΘΓΒ ἰὑὺ 18 ἴὸ ἢ64] δπηὰ γογῖίνθο. ΤῸ δοὐϑυῦὺ ψοτὶκς 
υἱοῦ Ηἰ8 τυ βϑαοιη πα8 ογάἀδ᾽ ποά Ηθ 5 4180 
δια) ϑιοα 1.88 ἐπαὺ τιοᾶβυγΓ0 ΟΥ̓ ΡΟΜΤΟΣ ὙΒΊΘΝ 18 
Ῥγοοίβοὶυ δἀδρίοθὰ ἰο 6 δηὰ 6 δα8 ἰῃ υἱοῦ. 
Το πνογὰ σὶΐο οστοαϊοα ἰῃ6 ψοῦ]ὰ ἴθ ποὲ τἢ6 
ποτὰ ψ σὰ ογθαίοθβ ἃ ΠΟῪ δοαγί. Εον ἰδ 8 15 
ποράρα ἃ ψυτὰ οὗἉ αν στοαΐοῦ ρόσσοῦ (ΕΡΆΏ. ἱ. 19). 
--νΥ͂ον. 7. Ηκυινοξε:-- Τὴ Ἰδν 8150 Πᾶ8 ῬΟΥΟΓ 
80 Ἰἰχῦ [0 88 ἃ ἰοτυῖ 19 ἐμ μἀογ 0]. ἔογ [086 
106 πᾶν βδυδοηθὰ δοηβοίθησοθ, πηὰ 6 γῸ 
Ομ τὶβι ἀοοβ ποὶ δουυΐοτὶ ἔμθπὶ δηὰ δποϊηξ (ποτὶ 
νὰ Ηἰ5. ϑριγιὺ, Π6Υ ἂγὔὸ βδἰγιοῖς ἄοννῃ ἴο ἰἶΐι6 
χαοαΐῃ οὗ 8611, ΤΏοΒβο ΒΟ ψουϊά ραγίαϊκο οὐ {π6 
θινίηα πλίαγο τιιιϑὺ τοῦ ἀρ ἰη βρίγιὶ οἴθη ἰὸ 
αοά, Ὀδοοῦλο ἔβη αν τ ἰ ἢ Ὀινίμθ ἐμίηρϑ, δοη- 
γοῦβο τησοῖ 1 αοα ἰπ Ῥγάυον, δηὰ Ἰἰϑίθη ἱπ 
(ποῖ πιοϑὺ βϑογοῦ 80}8 ἰο αοαἶβ νοΐσθ ἰῃ Ηϊβ 
ὑγοτ, δηὰ 1 ψ}}} ποὶ 6 Ἰοηρ Ὀοΐοσο (μοὶ βοιι8 
ὙΠ] Ὀ6 {0}1 οὗ Ὀϊνῖπο Ἰίραὶ.--- ον. 8. ΤΟ αοβρο] 
5 ἰπάδϑά ἃ αυἱοκοηΐϊηρ οπὰ ἃ βανίηρ ρονγον, ὈΥ͂ 
156 }ὴ5 οὗ να ϊοῦ ΟΠ τίβὲ 15 αἰ ον βοά, δηὰ γἰβθϑ {11 
8 ΟΪὁαν τιογηΐϊηρ βίαν (2 Ῥοὶ, 1. 19) ἰο βιὰ ὑροὰ 
Η 5 Ῥϑορ]θ᾽ 5 βεασίβ ἐμ 71} Ὀδθδηη5 οὗ ΗἾ8 δἰογηδὶ 
“ἴον (ον. χχὶ. 23 1..).---τνον. 9. ΠΕΡΊ ΝΟΕΒ:--- 
οΩ 186 ποτὰ οὗ ἐμ κίηράἄομι δαϑὶϑ 18 οἷθδυ 
Ἰκῦ ἀροη (66, Ἰοοῖς Βίθϑ ἢ γ ὑροὴ ἴ. ΜληΥ 
1ονὸ ἀδυκθϑα δπὰ βῆπιη (6 Ἰίχῃὶ (πο. ϊ. 19). 
ὙΧΑΙΚ ἴα ὑμὸ Ἰχαὶ Ἰο8ὺ ἀδΥποθθ οοπ]6 ὉροΟῺ (866 
(9.ο. χὶὶ. 85).--͵ΟῸῸσ ἐν. 10. Τ 16 608ρ6] ἰθ (9 ξοιιγ6θ 
οὗ δὴ ᾿πα βου Ὀ80]6 αἼΟΥΥ ἤθη ἰὶ 18 ἐγ} Δρρ]Ἰοὰ 
ἴο {πὸ ὨθατΓίβ οὔ ἀοἀ᾽ Β ρΡΘορῖο, ἔον (Π:6 φΙΟΥΥ οἵ (ἢ 9 
[οτὰ 18 ουθὴ ΠΟῪ 8μ6ὰ ἔοτί ἃ ἀροὰ ἰμθι: δυΐ 
6 9}6508, ΤῸ 18 {πον 1178, 888}} 6 Γ]}Υ σϑ- 
γοΑ]οά, ἱποῖν ΚἸΟΓΥ ν1}} 6 οοταρ]οὶο (Ὁ ὁ]. 111. 4). 
-οῦον. 11], ΤΌΘ δρί οὶ οὔ] δ 16 Ὀοιέον ἐμ δη ἀρϑίἢ, 
τὶ θουδ 688 (ΒΔ Θοπαοιηπδίίοη, δηὰ δαὶ τ ῖο ἢ 
ἦλθ ΡῬογιαδηθηῦ ὑμδη ἱμδὶ ν᾿ ἰνῖ6}) σαηΐβῃθ8 δναυ: 
ΠΟΥ͂ τουοῖ Ὀοίίον ἤθη 18 {16 πιϊηϊϑίγαϊοη οὗἁὨ {86 
Νὸν Οονοηδαί ἰμδη ὑπαὺ οὗ (86 Ἰοίίον 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ, ΥΕπ. 2:--- 64] οαηᾶον δὰ 
ΤγδῸ κ Ὡ6855 ΟΥ̓ ΓΠΆΠΠΘΥ σΔ} ΒΡΥΪΏ ΟὨΪΥ ἔγοτῃ 8 σ0ῃ- 
δοϊοιιϑηθ88 οὗ ἱπποσθῆθθ. Α ῬΓΟΔΟΠΟΥΒ 9606 68 
τησϑδῦ 6 οϑἰϊπηαίοα ποΐ ἔγοπι (πὸ ταυ]εϊ 95 0 
αἰίθη Ὅροι δἷβ8 ταϊηἰδίσυ, Ὀὰΐ ἤσγοια ἰμ9 βοαπὰ 

δΊ 

ΜδηΥ 
ΤΥ, δη ἃ σοΥδ ἢν νν1}} σοηάοιμη δἷτῃ; Ὀαὺ 118 
18 1᾽1Ὸ οὐϊάρμοο ὑμαὺ δο 18 ὙΥΟΩΣ. [μϑὲ 8 ΟὨΪΥ͂ ὉΘ 
«οαοογῃρά ἐμὲ τὸ 86 Ὀοροίίοη ὈΥ (6 δΤοτά οὗὮ 
ὑγαΐ ἠο {86 “ἸΟΥΥ οὗ αο4, δπὰ {αὶ Τη 6 Π ΤΩΔῪ ΒΔῪ 
οὕ 08: Τ8ὸ Πογὰ Βαιἢ ογοδίθα δῃὰ ζογιαθά ἔξ θση 
ἴοΣ ἰτηβο]ῆ. ---Ἶ ον. ὃ. ΤῊ τη] ἰδίαν γνὴ0 ζμ1}]58 10 
Ροϊηπΐ πιθη ὕγομι ᾿ἰπ|86] ἰο ΟἸ τὶδί, 18 ἐγγίησ 10 
ΠΔ ΚΟ ΕἰΠΩΒΟ]Γ 8 Ῥορο. 9 Βῃουϊὰ ΠΟΥΘΡ βίορ αἱ 
δῦ 18 ΘΧΙΘΡΏΑΙ, Ὀὰΐ ῬΓΘ58 1ῸὉΓ γατὰ ἰοὸ ἰπ6 ἴη- 
ναγὰ δρίτιῦ οὗἨὨ ονογγίμιησ. [6 π6 8660 πεῖ 
{ο86 Ὠθατίβ οὗὁἨὨ ΟὟΣΥΒ ὙΔΙσὴ γογο οπ66 οὗ 5ίοησ, 
ΒΓΘ ΠΟῪ Βό58}}Υ ἰδ ὈΪοίβ, δηὰ ἰμιαὲ (18 18 {πὸ 1 οτ ἀ᾿ Β 
νοῦκΚ. Τὸ Βοαρὶ το ἐλ κο8 ΠῸ ἱπηργ 9 ϑΊ0ἢ 
ἴτοιῃ {86 ἀοΒβροὶ, 88 ἢὩ0 ραγὶ ἴὰ {π6 Νανν (ονο- 
πδηΐ.-οσ. 4. Τσγαο σοηδάσποο ἴῃ αοά, 5 ποὶ οὗἁ 
ΟὐγΒοΪγοα, Ὀὰΐ σοπλθ8 του ΟΠ τὶ βῖ.--- ον. ὅ. 
ΤΏ βρὶ γι] τδη δηὰδ ἐπὶ ἃ υπΐου ἢ ΟΕ τ θὲ 
εἶνεοβ Βἰτα 8η ἰηυλη οἱ ὉΪ0 ρΟΥΘΓ, ἱῃ ρΡΥΟΡοΟνγίΪ 0. ΔΒ ἢθ 
8668 (δαὶ 6 8 ποί βυϑδιοϊοηὺ οὗ ὨἰπηΒο] ἢ ἐο ἀο 
δηγ ἴῃ, 85 οὗἨὨ δἰ πιο, ἐ. ὁ., ἴο ΚΠΟΥ͂ δηα οὐοτ- 
δοῖηθ 6 Β.0110 48581}18 οὗ βρίτἰίυαὶ ὑτὶθ αηὰ 
βου}. Εν ῬΘΥΒΟΩΒ ῬΟΒ5695 (}}}8 ον ΟΡ, Ὀ6- 
64.356 {ΠΥ ποτοῦ ἱπογουρὶν ποῦν ἐμ οΙΏ ΒΟΥ 68, ΟΥ̓ 
υπάογϑίδηᾶ μὸν υἰοΥῖν ἱπϑιποϊοηῦ ἐΠπΠ 0. τὸ ον 
ἰο {πΐηῖκς δηγίηρ τ Ὠϊσ 11 δοπυΐησοο ἰΒοη οἴ 
6οα᾽ 5 αγᾶοο δπά γι. Τ 8 18 τ ΒΟΥ ἃ βρ᾽γι 4] 
διὰ ἀϊνίηο ΟΣ, δπα σϑὴ 6 ΔΟσΟΠΙΡ] 58 6 ΟΠ]Υ͂ 
Υ ἀϊνίπα ἰπϑίσγαπιοηίβ8β. ὙΘα {}}15 ἕασί 18. ΓᾺ}} 
Τοσορηϊζθα, 9 σϑἢ 80 ἴοη σοῦ δμάατο ἰῃ ουγβοῖυ 65 
ο80 σοπίγίγδησοβ δη οουπίογίο ἐθ. τ 1σ ἢ (ἢ 8 
ἰησοΠα ΟΥ̓ οὗὁὨ τὰᾶμ 88 ἀουϊβοά; [ὉΓ ΘΥΟΥΥ͂ ἀἄοργοθ 
οὗ οτοάϊτ ψὸ ἱακα ἰο οὐ βοῖνοθ, ΟΠἸΥ αἰπάογβ τἢ}8 
στον οὗ στᾶσα ἰῃ ΟΣ ολγίβ.  αίονου Ὁ6Π6- 
18 (86 τοπονοά τηδη δἰίαΐηβ, 18. ἴθ ΘΟΠ ΒΘ. 606 
οὗ ἷβ πον σγοδίϊο, δὰ πόύὸσς 1] ἢ6 Ὠοβιίαίθ 
ἴο οαϑύ {π ογτουγη δὐ ὑπ ζεοὶ οὗ αοἄ δῃὰ οὗ [ἢ 9 
μαπιδ. Αηὰ γοί μ͵8 Βυδ)] υκχαϊΐοπ οὗὨ [89 γὙ1]0 Βρ᾽ γὶΐ 
οὗἉ βο] -Ἰἰονο, 86] -βὰ ΠΟΙ Θ ΠΟΥ, 86] -ΠδιΟΥΥ, δίο., ΤΟ-᾿ 
ᾳυΐνοϑ Π6 βουθγοϑὲ βίσχυ ρρίο ἰο ΒΊΟΝ ΟΌἿ παίθγοϑ 
ΓΘ οΥοΡ οὩ]]ο. ΠῚ ΟἸὨγ  βι Δ η8 ἱπ ΘΟ Π6ΓᾺ] ποοὰ 
ἰο Ὅο6 ἀϊνοϑίοα οὗ 811] οοηδάσηῃοοῦ ἱπ ὑποιηβοίνοα, 
ΒΌΓΡΟΙΥ πο86 ὙΠῸ Ἰοαα {Ππθπὶ βου] 866 1Κ ἰὸ Ὀθ 
ΘΒΡϑοΐδν ἴγϑο ἔγουῃ ἰϊ.----Ἴ ον. 6. ΤῊ ἸοιίοΥ τ ΒΊ 08 
ΒΆΡΡ 165 ποι ἷηρ Ὀυΐ ᾿πἰ6]] οί 4] Κπον]οᾶρο, ολπ 
παρδνῖ πο 118---Ὀυ} ἱποϑησ 8. ΐ σου 18. ΟὨἸΥ 
οοπἀριηηαδίΐοη πα ἀρδδίῃ, ἰξ τηυβί δον κ1}} (Π 9 
βοι]. Τ86 ἴδ σδ ΠΟΥΟΥ Ὅο Δηγίλίης Ὀαΐ 4 ἀοδὰ 
ψοΥΚ ο (ἢ οθ6 ψἢ0 τοκατγὰ ἰῦ ἴῃ 8 ῬΒαΥβδὶς Ἂρ σὲ, 
δηὰ βοὶ ἱΐ ἰῃ ορροδι(ίοι ἴο ὑπ 6 αο8ρΡ6]1. Ηδηοθ 
[86 στοδὶ οὐὐδοὶ οὗ 86 ἀοπρ6ὶ (πὰ {86 1ὰν 186], ' 
ἡ 6 ἢ ῬτΤΟΡΟΣΪΥ 8604, Β18 ἃ8 τ )0 ἰο ὑπ Βα πι|θ γθϑυ]ὺ 
64]. ἐἰϊ. 24), 16. ἴο Γϑυῦ68] ἰο τῆϑῃ 8 Βϑάθοιμοσ, ἰἢ 
ψ οπὶ ὑπ 6 Υ τΠΔΥ δηά ᾿ἰἴ6. 86 Βρὶ Υϊ οὗὁἨ π6 608- 
ΡοΪ οὗ στδοο, οὗἩ ἔδιὶι δηὰ οὗ (16 ἱογὰ, σἷνϑβ ὺ8 
Ἰ|ἴ6, ΟΡΘὮὨ5 ἰ0 08 8. ὙΔΥ͂ οὗ Υἱξυςθουβη 988 δπα Το- 
δοῃοὶ]!Ἰαϊΐίοη ἴα ΟἿ νὶθὶ, δὰ τρλκοβ 5 8016 ἰο 
τασοῖνθ δηἀ 08ὸ 86 Ὀδησῆ(Β οὗ ΟὨ τ δι᾽ 8 Κἰηράοιχι. 
Ταῖς Ἰἰνίηρ τοῖσο οὗὨ {πὸ ον δι ἷγβ [ἢ 6 Β᾽ ΠΟΥ Β 
μραχὶ, 8ο ἐδαὶ 6 τιυβὲ θᾶὰὺτ δῃὰ οΟΌΘΥ. ΤῆΟ86 
ΜὯΟῸ δυο ὈΘ6Ὰ Β]αἰη ὈΥ {ῃ6 4, νν 1}} ΡΘΕ ΘΠ ΪΥ͂ 
τοσορπῃῖΐζο ΟΠ γϑί, δὰ τἰλ9 Ηοὶν ϑρι νυ ψ.}}} ρἸ ΟΥ̓ 
{86 ΔΙ ον δηᾶ ὑπο βοη ἴῃ ὑπ οὶν ΠοαΓίβ, δηἀ τη8 Κ0 
ἱπέογοοβϑίοη ἐμβοτοὸ τὶν στοβηΐηρδ Ὑβὶ6ἢ οδηποῖ 
Ὀ6 υἱἱοτοά. ΤΏ ᾿δῸΓ 8]0ηθ6 ρῥτοἀυοοᾶ ἀΐδβοῦε- 
ἀΐοηδα, ορροβί(ΐοῃ, δηὰ δοῃβοαυ θην πτδί : θὰ 
(89 ϑρίγχι σόουκα ποιδίης Ὀὰπὶ 4 ΟἸΘΟΥὮ] ΟὉ6- 
ἀΐδησα, ἴδ δηὰ ἴον, Ὀ]θβδίη 5 δὰ Ὁ] Θββθάῃ 688. 
ΤῈ6 πιοτὸ ΘΟ γῖδὲ σοαυΐγοϑ οὐὗἨ 8, 86 ΠΙΟΤῸ ἢ 
ἀοοϑ ἴον υ9. ὕπάον δἷ8 μη βθάσηοοδ τγ6 ὈΘΌΟΠΙΘ 6001. 



δὅ2 ΤῊΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙ5ΤΒΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 

βοίουβ οὗ πὸ πιουϑθιηθηΐβ δη ΠΟῪ τοοίγοϑ; ΟΌΓΡ 
ὙΠ016 πδίυγο 18 σϑηθυγοα, δηὰ ψγὸ ἰδ]κο ἀ6Ἰ ας ἴῃ 
ἰμοβὸ ἀϊνίπο, ρυσθ δηὰ ἱῃηποοθμέ θυ ὨἰΆ, 
ΜἘῚΘΉ ψ͵ὸ ΠΟΥ δά, δΔηὰ οουἱὰ ποὺ αν ὈδΙοΓΘ. 
ΤΌΘα γγ6 588}} σγδάυ δ]! δἰἰδῖη δὴ ἱποοτα ρΑΓΔΌΪ6 
ἰγϑδϑγο οὐἩ αἰνίπο 116 ἴῃ 86 τοδηβθα δπὰ χκοοὰ 
Βοδγί, ἤγοιῃ τ οὶ νγνὸ οδη ἀσγῖγο 1ἰκ}ὺ δη ἃ ΡΟ ΘΓ, 
ΥἱΟΙΟΓΥ ΟΥ̓ΘΣ 81} βὶπ, πηοίΐνϑβ (ὁ ἀἰ]ΐ χη ἐπ ΟΥ̓ΟΥῪ 
ἀυίγ, δηἀ οοπιΐοτὶ δηὰ βιγϑηρὶὰ ἴον ΘΥΟΥΥ οχίγθ- 
ἐϊγ. [π ἃ πγογά, ψγ9 ανϑ ὑπ ΗΟ] ΡΟΥΤΟΣ οὗ {116 
ΒΟΙΥ αιοβί, ἰο πιδῖκθ μ8 ραγίδκοσβ οὗἠἨ [86 αἰνίπο 
Βδίαγο (2 Ρεῖ, ἱ. 8 δηὰ 4).---Κὸν. 7. Νοὲ ὑυπῖγο- 
ἀΘπίΪγ, χαῖδον ἰμδὴ βίδηα ὁ ἐμ σγοιηάὰ οὗ (ῃ 6 
ἀέρος ΤΟ ΡῬΥΘΐῸΣ κοὶπρ ουὐ οὗ ὑπο ῖ ὙΒΥ (0 
Μοβοβ--ἰὴθ ΦΊΟΥΥ οὗὁἨ 086 ἴδοο δὲ 4 ἀϊβίϑῃησθ 
αἰϊγδοίβ ἱμβοῖα; δα ὑπ 00 βοοῦ δπάὰ ἐμαί ὑπαὶ φΊΟΣΥ 
15 ἴ00 βίγσοῃᾳ ἴῸΓ ἴθ 6πὶ, απ ΒΆΟ8 ὑπ086 ἯἘΠΟ ἸΟΥ6 
ἀδνκθβθ σϑίμοῦ ἰμδὰ Ἰἰρί, 88 ἴῃ 8 κ[458, ΒΟΥ 
Ρραὶὺ ἰ8 ἐμοὶ οοσγγτυρίίοη. Τμὺ5 αΟοα Ββοιμηρϑίϊτηο8 
ἀ58 8 νΥ ἰο δοσοοιιρ δα δὶβ ον ἡ οτῖ. ΤῈ6 

οἷά ἀἰβροηδαίίοη οὗ ἰμ6 Ἰοίϊον τηυϑὺ δ᾽ γα ΥΒ 6 
ἴονυβδῖεθη, ἰοὺ γγὉ ΤΑΥ͂ δίἰδὶη 8 ἰγὰθ ουδῃκο } 168] 
ϑίϑδίϑ ἴπ ἐλ} 9 ΠΟῪ αἀἰβροηβδίϊοι οὗ ἰἰο ϑρί γι, Τ 8 
ΤΟαΌΪΓΟΒ 8η Βοποδὺ ΓΟσΟρΏ 1 0Π δη4ἃ σοῃζοϑβίοῃ οἴ 
6 ἰσυίῃ, δὰ 8 βίῃοοσο σϑροῃίδῃοθ.-- -ὕ ογ, 8. 
Βυοὴ ἰβ (η9 “ἸΟΣΥ͂ οὗὨ (λ8 βρίγιϊίυδὶ πτογὰ, ὑπδΐ 
ουϑὴ ἐμ6 δῃμοὶβ ἰούθ ἰο εἰυγ ἰΐ, ἮΤΟ ὁμο9 ἱΐ 
δπίοσϑ (86 ποαγύ, ἐξ ΓϑιηδῖἢΒ ὍΓΟΥΟΓ. Τὴ ΚἸΟΤΥΥ͂ 
οἵ ἐμ ψοτγὰ 8ὸ Ὀγι σ ΟΥ ᾿Ἰϊαταϊ αΐθ8 ἰξ, ἐμαὶ ούοσγ- 
(βίης πὶιΐοῖ ΘΡΟΔΚΒ δηὰ δοίβ τὶ που ὑπὸ ϑρἰτὶς 
11 βθϑῖα 16 αὐτο ἀδγίηθββ. Ὁηά δ βυ ἢ ἃ ἀΪ8- 
Ὠθηβδίϊου οὐ γί ἰῃρ Ὀθζαμ ΟΥ Ῥγομἶϑοα ὈοίοΓο, 
60π168 ἰο 5 {1Δ|πιοπί; ἱθο γα 15 ἢο0 8ΔΌΟΪ  ἰου οὗ 
186 Ἰανν δηὰ 118 σαυϊοὺΒ ΟΥ̓ ΠΏ σ68, Ὀὰΐὺ ΟὨΪΥ 8ῃ 
οσαϊἰαἰΐοη οὗ ὑμθπι αἱ ἰπῖο βοπιϑί εἷς βρί γιίαδὶ 
δῃὰ ὀνουϊδδιϊησ. Απὰά γοῦ ἰΐ οἴνθη σοβὺϑ Ὁ8 πιο ἢ 
Ὀοίοτθ ΟΣ σοιβοίθῃ οβ ΒΡργοδοηά (0 ἔσο αϊ8- 
εἱποιΐοη Ὀοίνν θη {Π6 ἴδνν δηὰ (6 ἀο8ροϊὶ, δηά ἐδ 
Ἰηϑῖη ΡΟΥΟΡ οὗ (86 πον οουθπδῃΐ ἱπ ἐπα δοαγὶ 
ἀοροηᾶὰβ ὑροῦ 86 ΟἸΘΑΓΏ 688 τυ ἱ (ἢ τ 16 ἢ [86 ῥτο- 
ΙηἾ808 δγΥ6 ὑπιϊογβίοοά.---γ. 9θ. 80 βυ] Ἠ το δὰ 
Θχοοὶ]οηὶ 18 (6 ΖἸΟΥΥ͂ οὗ Ομγίϑι ἴῃ 186 πον δοΥ6- 
πϑηΐ, {Ππᾶ8ὺὃὄὅ πο. ΒΟΟΠΘΣ ἀ068 ΒΥ ΤΏΔ ΒΡΡΤΟΒοηὰ ἰΐ, 
ἰδ 6 Μ|}} 661 υτ Ὀ] 6 ἃ ἴῃ αἰὐοὺ διμαξοιηθηϊῖ, 88 
6 θ6 0145 86 τ᾽ ΘΒ Υ,, (ῃ:6 ΒΟΙ 988, 6 τ 'βά οτῃ, 
δηὰ {(1ὸ6 σοοάπο85 οὗ ἀοἄ; δῃὰ ἐπι αοα γοσοῖγοβ 
Ὀδοῖὶκς ἔγοϊα γοβίοτοα δηὰἀ σϑἀθοπιϑὰ ἤδη {πὸ ΒΟΟΣ 
οὗ ψΒΙΘΒ 'η σορθοά Ηΐηι.---Ἴ ον. 10. Εγοι ἐδο 
πδίαγο δηά οὐ βίη οὗ (6 ίοβαϊο Ἰανν, ἰὶ που]ὰ 
ποῖ 6 πεαγὰ ἰο ἰηΐονρ ἐμαὶ ἱΐ ψνουϊὰ πϑοοϑβαυῖ ν 
ΘΟΙ6 (0 8ὴ θη, Ἐκυδὴν ονιἀθηί ἰδ ἱἰ, (αὶ (89 
(οΒΡ9] οοπίαϊ 8 ὙὙ8δὺ τηυδὺ Θηἀὰγο ΌΓΘΥΘΡ; δπὰ 
8}} ἰΐο δ888}18 οὗὁἨ 118 ΘΏΘΙΠ ΘΒ ὮΔΥΘΟΠΙΥ βουνὰ (0 
ΟΥΠ66 ἰ(8 ρετροίαϊίγ. [Ιὑ 18 ἐδογοίογο οδ]] θὰ δὴ 
αὐουϊδβιϊης 0886), ἀμ {π6 τοἀοιιρίϊοη ἰΐ Ῥγο- 
οἸαΐτηβ 5. δὴ οἰδγηδὶ χοἀοπιρίϊοθ, Α8 νῇῶδδὶ 18 
Κοοά πηδῦὺ ποὺ ὃ0 ρΡογαιδηθῃΐ, ννγ βου ποῖ Ὀ6 
Βα 88Εοἀ 1π|1} ψὁ δῷ ἔουπά ψ μαι ὁ8 ΠΟΥ ὉΘ 
τηοτθά. ΑΒ δυδυυ ὶπρ 6180 18 ραββίῃηρβ' ΔΥΔΥ, 
{88 8011} σδ ἢ ΠΟΥΟΣ πὰ Θοτηρ]οῖθ τοϑὶ ὑπὼὲ}} ἰΐ Γὸ- 
ΟΟΙΥΘΒ ἰδὼν τνογὰ ἡ ῖοἢ ᾿ἰγο8 δηὰ ΔΌΪα6Β ἤΌτυΟΥ. 

ΒΙΕΟΕΒ, ΥΕΒ8. 1 διὰ 2:-- -αἸ αἱ] γ τοι] τγὸ 80 
ΒΡΟΔΚ διὰ δοί ἰμδὺ πο ὁ0π6 βιου]ὰ ἰδκο οἴὔἴϑῃσα, 
Ὀαΐ 0 ΟὯΘ ΘΔ ΔΙΨΔΥΒ 6 80 Οἰτουμπηβροοί 88 ἰὸ 
ὯΘ Ὀογοπὰ δβυδβρίοῖοη. [ὁ ἰδ τ6]}, {μΘΥΡΙΌΤΡ, 
ΒΩΙΘίΪπι68 (0 τηϑοὺ ποθ τηϊβυπαογβίδηαίηζδ 
ὙΠῸ 6 κόπον ἢΔΥο δυίϑοη Γοβροοίϊηρ υ8. “ΤῈθ 
ἤτϑὶ ἰῃ ἢ}8 οδι8θ 8 τὶ ρῃίθουβ, θαΐ 18 ποῖ σὮ 0» 
αοιηθίῃ δηὰ βοᾶγομοί δἰηι᾽᾽ (ΤΟΥ. χυἱ!]. 17).-- 
Υρει. 8. μοι Οοἀ με8 Ἰοἰποά ἰομοίμος, βουϊά 

ὨΘΥ͂ΟΣ ὮΘ Ρυΐ ΒΒΌΠΟΘΡ. ΑἸποπρ (1680 ΔΓ: ῬΓΘΑΘΝ» 
ἵῃρ διὰ [8ὸ ψγογὰ οὗ Ομγὶδὲ; δὸ ϑρὶγὶ πδῖοῖ 
αἰοτίοα (παὶ πογὰ, δη ἃ ἰδ τηϊμίβίσ ἐπσοῦρὮ 
Μ σὴ ὑμαὶ ΗΑρίτίς 18 διϑὰ ζοσί. ϑίοπο ἰδ ]οῖα 
ΔΙΘ ΘΟΠΙΡΑΓΘΔΟΣΥΘΙΥ ΘΘΘΥ ἰ0ο ὃ τεϊΐθη ὕροῃ, [Ὸ᾽ 
ΟὨΪΥ {80 δυγίδοθ ποϑὰβ ἰο ὃ οβδηροά. Βιωὶ ΟὨΪΥ͂ 
(86 βημον οὗ Θοὰἂ οδὰ ψγίίθ Ηΐδ αν ὕροῖ ἐδ6 
Βοδτί, βίῃοο ἐδ βου] 186] τηυδὲ Ὀ6 δοδεοιηρὰ δηὰ 
υδάυοά, ποὺ ΟὨΪΥ δὴ ἢγϑί, θὰϊ δομεΐπδγ. ἯΘ 
πορὰ ποὺ {πογοίοσο 6 ΒΌΓΡτΙΒοα ἐμαὶ {86 αἰθρϑι- 
βϑίϊου ὉΠ ον τ Ὠ]ΟὮ αοἀ 88 ῥσοχηϊβοα (ο ἀο {18 
ἷ8 ἐμο Βἰ κμοϑί, διὰ ὑἱμπαΐ θυθγ ἰδίης πμΐοῖ Ῥχο- 
οϑαρα ᾿ἰὺ γαϑ ΟἿῪ ῬΓΟΡΔΥΔΙΟΤΥ (ῸΥ ἰΐ (6 Σ. χχχὶ. 
88; Ἑτοῖκ. χχχνὶ. 26--27).-- -Ἴοτβ. 4 πὰ ὅδ. ΥΥΒοα 
ἃ. Τη8 ΤΟΑΪῪ ΒΟ 5. δοτασηπηΐου Ἡ|Ὲ αοα, 6 ν}}} 
9 80 ειπρίϊθὰ οὗ Δ]1] οοηδάδηοθ ἰῃ Β᾽τη 86] απ δὸ 
πη 64 ἰο ἐμ 9 ϑοῦχοο οὗ 8]] ᾿ἰρδύ δῃηὰ ροόονγοσ, ἐδδί 
οὔθ ὙΒΘῺ 6 18 ἰΥἰαπρΐἷπρ ἴῃ 8 ίνἷ πο δὰ - 
ΟἰΘΠΟΥ͂, ΠΟ ΜΟΥΩΒ ΘΔ ΟΧΡΤΟΒΒ ΐδ ΘΟΠΒΒΟΪΟΌΔΏΘΕΒ 
οὗ αἱΐοὸσ ᾿μϑυ Π ΟΙΘΠΟΥ ἴῃ ἢΣΠ186]7.---ὕον. 6. Ἐτϑῃ 
πη δοππϑοίϊου τ ὑπ Ἰοὺ δηα οἴδοσ οἵθδσον 
ἀφοϊογδιϊοηβ οὐ Θοα᾽β Ὑ1}} δπὰ οἵ 5 οἹαΐτωβ, 
ΤΩΒΗΥ͂ ῬΓΟΙΏΪΒ6Β οὗ ὑπὸ βρ᾽γὶῦ ν γα χίνθη ἱΒΣοῦρἢ 
{86 ρῥγορμοίϑβ, 80 ἐδαΐ ἐ9 Νον Οονυοηδηὶ 88 αδἷ- 
ΤΟΔΟΥῪ ΡΔΥ ΔΙ ἀονοϊοροὰ ἱπ ὑμ6 Ο]Ἱὰ. ΑἸ} ψ8ὸο 
τηδὰθ 8 δοηβοϊθῃ οι 086 οὗὨ ὑπο ]Ἰοἰον οὗ {86 ΟἹ ὰ 
Οσονοπϑδοί ἰουπά ἰπ ἰὑ δοαπάδπί αἰτοοίΐ οι ἴο (89 
ϑρίγιί, δὰ βσουρχὰ (6 βρίγιὶ Ὀγοαι ποὰ ΤΟΣ 
ΠΙΒΏΥ 81.}8 Ὁ (6 Ν᾽ Οογθηδπί. Απὰ γοὶ 89 
Βιρίγις νν88 ποὺ ἴῃ 1, ἴον ὈΘΙΌΓΟ οὐὖν Ποτὰ 5 σοι τε 
ἰο 16 ΕΔΙΒΟΥ ἐμαὶ βρ τὶν 88 ποί {0}}γ χίυ θη, διὰ 
{86 τιϊἰϑίσδίίοη οὗ ἰμ 9 ΟἹὰ Οογοηδηῖ 885 π6665- 
ΒΑΤῚΪΥ ἃ τοϊπἰβί γαίϊϊοι οὗ ἐμ Ἰοίέου. δθς ἢ ἃ ἔδοὶ, 
ΒΟΘΥ͂ΘΙ, 8 ΠΟ ΤΘΆΒΟ. ΤῸ ἀοδρίδίηρς ἐπᾶὶ ἀἷκ- 
Ῥοπβδίίοη, δυΐ ΓΑ ΒῸΓ 8 στουῃὰ [ὉΓ ρυδιδίῃρ ἱμδὶ 
ἔτδοθ ΜΒ ΊΟἢ ΤΘΛΟΝ6Β 18 Ῥογίδοί ου ὉΥ Βιοσοραϑῖντθ 
Ρονυϊοὰβ οὗ ργοξτοββ.--- 0 Αἴαν (ἢ Βίπῃοσ ὑπο ἴϑ 
Ἰϊνίηρς τὰἱιζθοιε (η6 ἸΔῪ ἴῃ 8 τΟΡΙΑΪΥ δοῦχαο οὗ 
Ἰϊ70, 18. γοδιΪν ἴ0 ῬΡΘΡΑΣΤΘ ἷτὰ [ῸΣ 16 δη ἃ ΠΟ ΔΉΝ, 
ὕπ1685 {ἢ 6 ῬΥΟΘ688 βί0ρ8 ἔμοσθ, 0 νὶ}} 6 σου σδὲ 
0 ἃ βίαίο ἴῃ ποι πα 18 ν ΠΠ[πειρ ἰοὸ γοπουσοο ἴδ 9 
Ἰὰνν δπὰ 5 οὐγὰ υἱίθουβηθ88β, δηὰ ἢθ Ὑ]}} βϑοῖὶς 
ἴον ἰμβαὲ 6ο8ρ6] [πΠτοῦρἢ Β1ΟΩ ἰμ0 ϑρὶ τὶ 18 ἔτη- 
Ῥδτίοα.---ογβ. Τ δὰ 8. ΤῊΘ ΠΟΤ ΔΗΥ ᾿πϑίϊιπϊοι 
ΟΡ ΜΟΥ ΐἷρ σίνοδ ον ἄάθποο ἐμ δὺ 1 οδπια ἔσγουγ αοὰ 
διὰ Ἰελὰκ ἰοὸ αοἀ, δηά ἐδ οτο ἰδ Γοτὰ 8566 ἐξ 
ἰο τουοδὶ δηὰ σοιηπιπηϊςδίθ Ηϊ 56] 7 ἰ0 το, 189 
ΠΟΥΘ 1ΐ ὁδῃ Ὀ6 ς6]]εἀ ρ]οτίουβΒ. Ἠδποο {πδὲ σπΐῃ- 
Ἰβίγυ ψ ϑΐοἢ γ88 βοὺ ὕ} δὶ Ῥοηίθοοδί, ργοοϊαϊσοϊπ ας 
Ῥϑδοο ὑἐβγουρᾷ (89 Ὀϊοοὰ οὗ ἐμ ΟΥΟΒΒ, δηὰ ᾿σηρδτσί.-. 
ἱης 6 ϑρ᾽γῖι, τοι 18 {86 ΟὨἹῪ Βουγοα ΟἿ βρὶ- 
τἰϊυδ] ἤγοθάοῃη δ ἀ Ῥοῦγοῦ, 18 ρῬοββοββοὰ οὗ ἃ 
ἰγδηβορῃἀδηΐ αἴοσυ; ἴον ἰὃ [88 τωοϑί Ὁ] ΔΙ :Υ 
οὐϊποοά τα θ᾽ νἷπο οτἱ χκίη, δῃὰ 18 βοσεῦ ἴο δοῃ.- 
ἰσοὶ (89 Βοατέ δηὰ Ὀτίης ἰδ βου] ἴο οἀ.---- ὃ... 9, 
Ι{ τγ͵αὰβ 8 ὑθυεὶῦ]9 {πίη ἰοὸ Ῥσγοδοῖὶὶ ποδί πὲ 
δοπάριμηδίϊου; 8δηα γοὶ ποῦ (86 ἴανν δυο ἢ 
ῬΓΟΘΟδΙ Ωρ γ88 σἰογίουϑ. ΜΑΥ͂ ἯΘ ἸΘΆΤΕ ἰ0 ΣΑΪὁ 
8 αἰχμ αδο οὔ Ἰὰντν ποὺ ἰο Βδονν ὃ8 (δ γῶγ οὗ 
βαϊγαιζίου, Ὀὰΐ ἰο ἀγίνο υΒβ ἰβγουρὰ μΠ6 ἀοον οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ ΨΑοΟῦ 86 ΟὐΒρΡΟὶ ΟΡΘΏΒ ἴὉΣ υϑ ἴο ἐδ 
τἰμίθουβηθαθ ἱπ ὙΒΙσΝ ὑμογθ οδπ Ὀ6 δ0ὺ 6οπ- 
ἀεδιηπαίίου, Ὀὰὶ ροδσο ἢ Θοάᾶ, ἰῃ6 ἰδ Θϑί δ. 
Ἰἰοβοὰ, δηὰ ἐδ ϑρὶ γῖϊ οὗ 1}; ἀπ ΟΠ σομ ἴσι Ὁ 8}}γ 
ἷη {86 ΒοαΡι!-- -ζὍγ8, 10 δπὰ 1]. ΕΝ αν νεϑ8 
οΥἐ χί παν ἀρεὶκηοα ἰο Ὀ6 ΟὨ]Ὺ 8 του βίο. 8] ἀϊδ- 
Ῥοηβαίΐοι ἰ90 ῬΥΟΡΘΓΘ ἃ ὙΔΥ [0 [86 ἀοβροῖ. 15 
γα ΘΙ ΔΥΥ Σου θα οἢ 8 Οὗ ὑγυ ἢ τουδὶ ὑπ π68- 
ΓΙ ΟΒΘΌΪΥ δηα ἐδμοὶν δοτιρ]οίΐοι δηα {ποῖν ἰθστη ὶὴ ἃ- 
ἀοαὰ ἐπ ἐμ Θοβροὶ; δμὰά γοί ἰδ6 1δὺν 1.861}5 οδιχ 
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ΠΑΥ͂ΘΡ 1096 115 ρίασο ἱπ ΘΥΟΥΥ͂ δυθθοαθθηί ἀἰδροῦ- 
βείΐοη, δυὰ ἰΐ πὶ}} δηὰ 1.85 δΌβοϊαϊο ρμοσγίδοι 05 
ψ θη αοα 818}} σονϑδὶ Ηϊἰπβο]7 ἰο Ηΐ8 ογθϑίασοβ 
πἰιπουὶ 4 νοΐ]. 
ΗΕΌΒΝΕΕ, ὙΕ88.] δηὰ 3:-- -όνονοῦ αἀἰβαχγθο- 

ΔΌΙΘ ᾿ξ τὰν 6 ἰο 86 Ομ γἰϑιϊδ ἰο δοιηπιδὰ ἃ ἢΪπ)- 
δοὶϊΐ, {ἢ 18 Ῥουϑο Δ] ἰηίογοβίβ ἅτ δοῃπροίρα ψ{0} 
Οοά᾽ε ὁδυ86, ὮΘ [ΠΥ Νὶϊπουΐ Ὑβηῖϊγ υἱπάϊσαίο μἷ8 
δμλγδοίοῦ Ὀοΐογὸ εἷν {ον -οη, Ἡ]θ πη δὶ8 πιὸ- 
Υἱὶ δὲ ᾿ϑηϊοϑι, 86 ΤΏΔῪ ἀἰθρθῆ59 νυ11}} 1ο 1918 
οἵ οομϑηἀεοίΐοη, δηὰ δουίδιηὶν π6 Μν1}}} ΠΟΥΘΣ 
ἰσῦοκ]6 ΟΥ Ὁθ(ᾳ ἴον {μ6πὶ Ὁ ον δῦίβ. Ἴὸ ὈΘ ΤΘΔΙΥ 
υδοίαϊ, ΘΒροοία γ πὰ ἐμ ννουῖκ οὗ εανίηρ βου], 
Ψ1}1 θ6 ΟὟ Ὀοδὲ δοπιπιθη ἀαιΐοη δηιὶ νν}}} σοπ Υ 
Ὅδ6 ἐπ6 Ὀοθὲ Καονῆ: στ ναὶ ΟΣ. σα ὍΘ ΠΊΟΣΘ 
ΒΟΠΟΥΔΌΪΟ (4 ἰδ. οὗ ὑγδηβίοστεϊπρ δ ἱπιργθ88- 
πᾳ, 8 πον οδυδοῖον ὉΡΟῺ (ἢ ΥΟΣῪ ΒΡ  Υἰΐ οὗ δ 76]- 
Ἰον- δὴ 3--τ ἶἷϊ ον, 4. ἀοὐἡ ν}}} Ὀ6 ὑδπ6 γιοηὰ οὗὨ 8]} 
πΐῸ ὃγ6 δ ἀδθδαυογίης ἰῸὼ ΒοροΣ ΟἸ σοί. ΑἹ] βυασὰ 
ἰδογουγο Ἀδγνὸ (86 Ὀθαΐ οὗ ΓΟ ΒΟΏΒ ἴοτ δοηβάθῃδθ 
ἴα Θοὰ.---77όον. δ. Ουὖν Β  ἸοίὁΠΟΥ ἴοῦ ΘΥΘΥΥ͂ πρὶ γῖ- 
[08] δοὶ ἰ8 ἤγοια αοὐ : ἴον ψθ Ἦσ 1 ΠΑΓΔΙΥΒ 
Ηἰδ βρίγίν ἔσοτα οἂν ϑαγίβ, ἔμ 6 δτὸ 1176]088, ὈδῪ- 
Το, δηὰ ΒΟδΡΔΌ]6 οὗ δηγ ζοοά που .---Ἴ ον. 6. 
Βτθη δπιοὺρ Ομτίδιϊδπα (Ρδρ18ῖ8, οοἹ ἂν ογίο- 
ἀοχὴ, {π6 ἸοίιοΥ 18 βουνὰ 10} Θ᾽ αυ δ ἤθαν, ΒΘ ΓΘ 
Θοὐ᾽Β νὶὶ! ἰ8 ἱκπόονῃ οπὲν ἴγτομι ἐμ τυιιοη ψογὰ 
πο (0 ΞΒρίνγ᾽ 8 ἰοϑιηον. ἴῃ δυο 686568 
ΒΟ, Ὀὰὶ ρῬγθοορίβ δπὰ (πγοδίθηϊηρβ δ αΪ8- 
Ῥουϑοα, δὰ ἐπ νγίϊἰθὴ ποχγὰ 15 Ὀοϊϊονοὰ δηά 
οδθογοά ἔγοπλ ἃ τοζδγὰ ΟὨΪΥ ἰὸ δ ΒΟΥ Υ δηὰ ἔγοπι 
ἴενροῦ ἱίμοιιῦ ἴῃ σατὰ οοπνὶοίΐου δπὰ ρογϑυδβίοη. 
ἴῃ οσηίταδὶ ψ ἱ} ὑμῖ8 θέλη 8 ἰδ6 ταϊπὶβίσδιΐοη οὗὨ 
(80 δρίνϊ"; Ὁπάον π μοι ὑμδο ψν1}} οὔ αοα δὰ Ηἰβ 
ἔτδοθ 18 σον 1 8}}} ἀσοσορίοα; δὴ ἰηναγὰ πὶ [688 
δοσοιιρδηῖοα ἴΠ6 τνογὰ, δηἀ πάρουν (6 Ἰοδάϊηκϑ οὗἁ 
ἐ!ο Ὀινίηο ϑρίτίι, ἔδυ} διὰ οὐοάϊοηοθ δ. ἀ6- 
Ἰ κ᾽ 8], δἰ ΘΓ δηὰ σανποϑί.--- ὕ ον, 7. Τῆδι πο ἢ 
8 ΘΧΙΘΓΒΑ] ἀπὰ Ἰ6ρη] [88 γα ΘΟ τότ ἰηδυ- 
θ806 Ὡροῦ τυάο αἰβροϑίικϊοηδ (ΒΔη ὑπαὶ τι οὶ ἢ ἃ 8 
ἸΏΟΓΟ ἰδ τ πϑὶο ργδη  θογ.--- γα. 8 δηά 9. Α [ἀ]- 
οἶδὶ δηὰ δἀπποπὶ οΟΥΥ βουουῖ υ ἢ88 ἃ αἰ χὨ 7 τ ἰ 6 ἢ 
ἷ ὈΥ Πὺ πιο ἰ0 ὃδο ἀοϑρ᾽δοὰ, Ὀαϊ ΠΗΒΡΟΑΚΔΌΪΥ 
ἔτοδίον 18 (μδὺ οὐὁἁἨ ,α ἴον ψῆΐὶοἢ ᾿88 σοπιρδβϑίοῃ 
0 {89 το ΒΟΥ ὈΪ6 δπ ἃ Δ ΚΒ ἰο βδᾶύθ ὑπ οπι δηὰ χὶνθ 
(ἢθπι δρί τὶ ἔπ 4] 116. Νοὸ ποῆον, ἐμβογοΐοτο, 18 ᾿{|κὸ 
ἰδδὲ οὗὁἨ ἐμ ταϊπί βίον οὐὨἨ τὸ Θοπρ6], υπᾶον το 50 
ἰδθοτβ αοά᾿᾽β βρί γιὲ ἰβ σοπιτα πὶ οαοά, βοὰ τἰζαῖὁ- 
ΟΟΒΒΟΒΒ, ῬΔΓΟῸΘΝ δἃηἃ ργγΥδοθ ἃτὸ δδδονγάοα ἴο αἷϊ 
ἴθ. Οὐοηϊτγηδὶ Ὀοίναθη Ὠοπί. χχνῖ. 1δ 4; 
ΧΥΥΙΪ, 15 δ: δοὰ Μαιη. νυ. 8 δ΄. (Ουγβοῖᾶ, είς. 
ΒΙοβαθά, οἴ6.).---Ἴν. 11. 17. (Π6η, αοα᾽Β αΊΟΣΥ ἰδ 
Τοβοοϊοα ἔγοπι Δ] σῆῖο ῥτοοϊαϊι Ηΐδβ ἴονο, μον 
Εἰοτῖίουαβ πατιδὲ Ὀ6 ἐπαὶ τοϊηἰβιγαιίοα τ Β ἢ ῬΓο- 
οἷα αχ8 ποι πίη θαΐ Ἰογ6. 
ἮΟΡ, Βεϑϑδα, ΕΠ. 8.:--ςᾺ5 ἰδο δαγον οὗ Ομ νὶδὲ 

ἀἰ ὔιιθο5 ΟἿ εἰϑὺ ΤΊ πο ῖζ, 80 6 δοηστοχαιίοη οὗ τϑαὶ 
Ομτίδιϊλπ8 ἃτὸ δὴ Ερίβιϊς ἴη ψπῖϊοῖ ΟἾτῖβι ἐξ 
Ηϊΐπι96 1 ἱπδοτίδοά δηὰ δοιωταθπἰθαίθὰ ἰ9 τηθη. 
Τὰς Ἰοίοτε νλὶοῖ ΗἨδ τυ ξοβ ἀγὸ ἀθϑὰβ δηὰ πιϑη 
(8. χὶν. 1, ““ΜΥ ἰοῆρυθ 8 ἐμ6 βθῃ οὗ ἃ ΤΥ 
Ἡτίιον "ἢ. -- ον. 6. ΤΝῸ6 ψ0190 πιἰηϊδίτδιίοη 
(δαικονία) ἰο τνιδίὶσὰ {ἢ 6 ρῬυῦϊ!6 βογυδηΐβ οὔ ἰδ] ( 
ὕδαγοῖ δέ σορυαυῖγ σ4}164, 18 δἰ ΡΙΥ ἴον {Π68 
Ῥυτγρονο οὐἁ Ῥγοϑοηϊπρ δηὰ ἀρρίγίης (Π6 ΝΥ 
Οονομδηῖ Οὗ 16 ἰγθδϑύγοθ οὗ βύδοθ Ὑ81Ὸἢ δτθ 

Ῥτοταϊβοα ὑἐπγουρὰ 7688ὰ5 ΟἸ τ ἰδ ἴο πηθη. .---ΟἽΓὉ ΒΕ - 
ΟἰΘΏΟΥ͂ ἰδ πο σΘοπίοσγοα ὉΥ ἰἶιθ οΟβῆσο, Ὀπὶ τη δὶ ὍΘ 
Ὀτουσῆν (ὁ ἐμθ οδῆσο ἰἰβ86] 1. Τῆοβο ψῆοπὶ αοά 
681}8 ἴοὸ 1 ἀΓ6 δδ]ο ἴὸ ἰϑασῖι Οἰ ΠΟΥ, ΟΥὍ το ομαονοᾶ 
ἢ 8 δυο ΠΟΥ τ ΒβΘη ἰΒΟΥ ΔΙῸ οΔ]]οἀ (2 ΤΊη). 
ἰὸ, 2).--ἩἘμο Ἰοιίον Κὶ}}18, δηὰ ονοη οὐρὨὲ ἰο ΚἸ]], 
θαι 6 ϑρ᾽ τἰῦ παν αὐ] κοὴ 086 ΠΟ ἅγὸ ἀδδα, 
-- ον. 9. ἴτε Εἴοτυ οὗ 186 τηϊηἰβίγυ οὔ (μ6 Ἰοί (8 
᾿ν 8 ὑσττν!Ὁ]6, Ὀθσδιιδὸ ΘΥΟΥΥ ἰοιὶον οὗὁὨἉ 186 ἸΔῈ νν ἃ 
ΘΙ ὈΪ]ΑΖοη θα υὶ ἢ το Κο 5 οὐὗὁ ᾽ν πο ψγϑὶ ἢ (Βοτὰ. 
ἦν. 1δ). ΑΔΦ5 (ἰμ0 οχθουίίοηενρ οἵ 6048 ουγ89 
δζδὶηδὶ ὑγληβ γ Β80 8 (6 Α]. 111. 10), 1 δαπ Ῥγο- 
οἰαῖτι ποίησ Βαϊ σοπάοιμμα!οη. Βαὶ πον, 
ὙΠ 6 σΥ86Θ αρόμθι ἢ ἂἃπᾶα ἷδ τυ σὴ δἰγοῦρον ἱμ δῇ 
τγδίμ, {ἰὸ τηϊπἰδἰγϑϊίου οὗὐἨ ἐπ6 ϑρί γι 18 ργόροῦ- 
(ἱσμΘΌΪΥ πλοτὸ φἰοτίουϑ: [ὉΓΣ ΠΟῪ ουϑὴ χἰούθουβ- 
688 ΡΓΟΟΘΪΔΙ 8 ἰπδὶ αἀοα πηυϑὲ ΔΌΒοΟΙνα ἴπ6 συ ΕΥ̓͂ 
ὙΠΘη ὑπ γ 8ΔΓῸ στϑοοποϊϊοὰ ἰο αοὰ {πτουρὰ [86 
Ὀϊοοά οὗ ΟἸ ἰδὲ (ολδΡ. νυν. 18-20).---ἶ ον. 10. Τμβὸ 
σἴονγ οὔ 86 Ἰεζαὶ πιϊπἰϑίγ γ85 ὈΥ [861 1 οἴοτα- 
Ὁ]0 ἴον 1(8 Ὀγὶ χέηθδα: Ὀυΐ τ 6 {86 ταϊὐδύσαυϊοα 
οὗἩ οοπἀθπημηϑδίίοι δηὰ ἐἰ6 πιϊηϊβύγαιϊΐου οὔ εἰ ο- 
ΟΌΒΠ6ΒΒ ΓΘ Θοπ δἰ ηθα ἰοχοίμον, ἐμαὶ τ ἰοἢ γα 5 
Β0 α'οτίουβ Ὀασδοῖηο8 πῃ ρ]ον δοά, δηὰ Βίπαὶ Β γ8- 
αἴδιοο γδυ δ 68 Ὀδίογο ἐμαὶ οὗ Οοἰσοίμα.---Ὗ ον. 11. 
ΤῊΘ τὐΐηϊδί τ πο Ὑδηϊϑῃοὰ δΎΔΥ ρῥϑββοὰ 
“λτουσὴ ΦἸΟΥΥ,᾽ δηὰ 118 ΖἸΟΥΥ νγὰϑ δχ ὶηριυ θη οά 
ψΒθ {10 αν δα Δοσοιρ δ θἃ ἰἰ8 θη ἴῃ Ο τῖδι 
Δηα 1118 Ρ6ορ]6; πὶ [86 πιϊ ΒΥ  ἰσἢ ΤΟΙ 81 Π 8 
ὉΠ] (μ6 οουιΐηρ Οὗ ἐμ Τοτὰ δοίά68 ἐπ σίογυ, ἰΒδὲ 
ΠΩ ψ1010 ΟΣ] ἃ ΤΩΔΥῪ ὈΘμοΪὰ ἐΐ8 ἐπ ογοηί Θχοοὶ- 
ΘΏ6θ. 
ΟΨΜΕΒΒ. 4-11. 1 ββου ἴον ἴμ6 120} Βα ΔΥῸ Ρ 
Τυϊαἶγ. ΗΕΟΒΝΕΒ:---Ἰ. ἘΠῸ φΊΟΥΥ οὗἁὨ [0 δνϑῃ- 
46 1104] ταϊηϊδῖσγ: 1. [ἴῃ 18 οτἱρίῃ: α. [ὑ γοϑίϑ 
Ὅροι ΟἸ δι᾿ 8 οὐσπ ἰπϑιϊαἰΐοι (τοῦ. 4): ὃ. ΟἸ τὶ δὲ 
ΑΙο 6 ὁδῃ Δ]  Ὑ 8 ἔον 1; 2. [ἢ ἰ[8 οὈ͵]οοὺ: ἴἰ 8 
ποὲ οὗἨ ἰδ6 Ἰοίίοσ, Ὀυΐ οὗἩἨ πὸ ϑρίνίε; 8. η ἰἰ8 
ΙΏΘΆΠΒ: ἰὺ γ᾽] 68 ὑρὸπ, ποΐ δὴ δχίοσ Ὁ] ΡΊΟΥΣ, 
ὙΠΙΟΏ ΓΤΥ 8 ὙΠῚ116 Ὀ]1πηἀ 8 1.6 δγΥγὸ διὰ ἐμ θὴ τ δῃ- 
8:68 ΒΎΥΔΥ (τοῦ, 7), θα [π0 δοδρογδιΐοα οὗ (Π9 
ἨοΙγ αμδοκὶ (νετγβ. 8 πὰ 9): 4. ἴπ ἰΐδ γτοναγὰ: α. 
οὐϑῇ ἷπ {πἰἷβ τνου]ὰ ἰδ ΔΒ πότ αἱοντὶοῦϑ σοσαγὰδ 
{8 ΔΠΥ ΟἶῸΡ Θπιρογίηθηῦ (νοῦ. 10); ὃ. Ὀαΐ 
βπλ}ν ἰἴῈ οοπάποίβ (0 δἰθγηδὶ Ὀ]θαβθάηθθβ. 11. 
ΤῊ6 ΒΡ υΐοῦ ρἴονυ οἵ (9 Ομ ἢ ὑπ αογ (ἢ 9 Νον 
Τοθίδιηθηΐ ΔΌοΥΘ ἐμαὶ οὗ (Π6 ΟΒΌΓοΙ υπάὰον ἰῃ9 
ΟἸὰ Τοβίδιαθηῖ: 1. [ὁ 88 Ἰσυπάοα ὈΥ {πὸ βοῃ, 
ΔΏΔ ποὶ ΤΘΓΟΙΥ ὈΥ ἰδ Βογταπί οἵ ἀοὰ; 2. [ἰ ἐβ 
(16 δδοοπάδῃσυ οὗἨ ἰπο ϑρίγί!, δηὰ ποί οὗ [86 ]6- 
[6 ; 8. 1.8 ΟΥΒΗΙΡ οπὰ ἀϊμηϊο8 τὸ οὗ δ ερ᾽ υἰἐ1.8] 
ΒαΐΌΡΟ, δηὰ δγὸ βδυβίδ ηδα ποῦ ΠΠΘΓΟΙΥ ὈΥ̓͂ ΤΟΡΙΑΪΥ 
ἰηἤυθησοβ; 4. 1 νν1}} δοηίπυθ ΤΌΤ ΘΓ.---ΟΕΤΤΙΝ- 
688:---ΤΠ6 ΝΊΟΥΥ οὗἉ δβρὶτἰ ἐπ] ἱπδίγαοιΐοη δηά {86 
ὙΓΘΆΚΠΘΕΗΒ οὗ ἰδὲ ἐοδομίης τσ 868 γοΐδγοποθ 
ἸΘΡΟΙΥ ἴο τηοταὶ ίγ, 89 αν, δὰ (80 ουϊπναγὰ Ἰοἐ- 
ἰ6Ὁ (βογαι. ὁπ ἐμοὸ ΕΡ᾿δὲ. ἔου (9 1208 Βα πάδν δἵ- 
ον Τγΐα 17).---ὰ. Ε. ΒΟΗΜΙΡΤΥ :---ἰὖ 6 ΒΒ ου] ἃ ΠΘΥΟΡ 
Βορδγδίθ ὉΥ ΔΥΌ ΥΔΓΥ δηα ηἶδθ αἰδιϊποίΐομΒ τὴ δὲ 
αὐά Βλβ νυ ῖδοὶγ δπὰ ρυδσϊου δὶ ἀνγτδηβοα ἰοβο- 
{ποτ; ΦΘρΘΟΙΔΙΪγ: α. Ἰοϊίαν δπὰ Κρίτὶς (νογ. 6); 
ὃ. (6 Ῥγοδοβίης οὗὁὨ (09 ἰᾶὰνν απὰ οὗ ἰδ κοβροὶ 
τοῦ. 8): 6. οσηδάθσησο ἐπ αοἀὐ δηὰ ἀοδρδὶν οὗ ουΓ- 

Β6ΙΎ 68 ὩΣ 4 δηὰ δ); ἀ. δαοὶἐϊν ἰο οὺν οΔ]}[πρ 
δά δὴ ΔΕΒΌΣΒΏΟΘΘ Οὗ βΌΘΟΘΒΒ, 



δά ΤῊΕ ΒΕΈΟΟΝΌ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤΟ ΤῈ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 

ΨΙΠ1.---ΙΕΕΕΒΕΝΊ ΒΕΒΌΠΤΒ ΟΕ ΤΗῈ ΤΥ͂Ο ΚΙΝΌΒΞ ΟΕ ΜΙΝΙΞΤΕΑΥ. ΒΑΒΡΌΕΝΙΝΕΑ ΟΕ ΤῊΒ 
ΔΙ 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΕΠ]. 12--18, 

12 ϑιοοίηρ ὑμβοὴ ἐδαὺ τὸ αν βιθἢ}! ΒΟρβ, ἯὯὸ 180 ρτοδῦ ῥ᾽δί πμ6 68 [ππτοβϑογυθη 688] οὗ 
13 βρϑϑοῖι!: Απὰ πού 88 Νίοβοϑ, [οηἱ. τολ᾽οἢ] ραῦ ἃ γϑὶ] ονϑῦ ιἰϑ' ἔδοθ, ὑμαὺ [86 σμλάτϑα οὗ 

ἴϑτγαϑὶ σου! [πιὶὶρ 0] ποὺ βϑύθδα [ἈΘΕ]Υ Ἰοοῖς ὕο [ἀρο8] δ οηα οὗ ὑμαὺ Ἡἰοἢ 18 ΔΡΟ ἸΒδ6α: 
14 Βαυὺ ὉΠ ῖν πη δ ποῦ ἈΠ πΔ6α [Πᾶγάθη6α7: 0ὉΓ ἀπῚ}} {18 ἀδγἦ τοιπδί ποῖ ἢ 6 ΒΔΙΩΘ 

γ6 1} ἀηύαιθη ΔΥΓΑΥ͂ ἰῃ ἰδ6 τοδάϊηρ οὗ ἴπ6 Ο]ὰ Τοβίδιηθηῦ; τ 1 νεῖ 18 ἀ0η8 ΔΉΔΥ ἴῃ 
ΟἸὨτῖδυ [ἀροὰ δ6 τοδάϊησ οὗ ὑπὸ Ο]αὰ Ταδβίδηηθης σϑιμδὶπδβ ὑἢ 6 βᾶτηθ γ681} ἡ δίζθη ΔΎΔΥ, 

15 Ὀδοδυβθ ἰῦ ἰβ ἔα κῃ ΔΎΔΥ (Ο0}]Υ) ἰὼ ΟἾΓ18.]. Βαῦ δνϑὰ ἀπίο ὑμὶ8 ἀδύ, ἤθη ΜοΒΘβ 18 
16 τοδῦδ, 86 σοὶ] 18 []168, χεῖται ροὴὰ ὑμϑὶγ ποτ. Νουθυῦο θβθ, θη 10 5}}8}} ὑθγη 
17 [ὑχτη8] ἰο ὑμ0 ἱμογὰ, ὑμ6 γ61] 88.8}} Ὀ6 [18] Δ Κθὴ αὐ. Νον ὑμο Ιμοτὰ 18 ὑμδὺ [6] 
18 ϑρὶτῖο: δὰ σψθθγο ὑμ9 βριγιὶ οὗὨἨ ὑπ6 μογὰ ὑ [οπι. {Π6γ6]" ἐδ ᾿Ηθοτίγ. Βαῦ πὰ 4}}, στὰ 

Ορϑα [ππγ6}164] ἴδοθ Ῥϑβοϊἀϊηρ 88 ἴῃ 8 β]αϑβ [ταῖγγῸ Ὁ] ὕμ6 ρίοσυ οὗ (86 1ωογὰ, δὰ 
οἰδηρθα ἰπῦο ὕ..8 Βδ2 0 ̓τηᾶρῸ ἔγομπι ΡΊΟΓΥ ἴο ΒΊΟΓΥ, [οηι. εὐ6.}} 88 ὈΥ 186 ϑρ᾽τιῦ οὗ [86 
Τμοτὰ [πὸ Πμοτά, ὑμθ ΞΡ1γ10]. 

Ἰ ΨΥ. 18.---θς. ἢπ6 ἑαυτοῦ ; Ὀαπὶ ἐδ)6 Ὀεδέ δυϊπογίεἶθα ἢλνο αὑτοῦ. [Β΄πεθ ΟὟν δυῖμοσ στοῖϑ, ἐδ9 δοῦν οὗἨ 31. δδ5 
Ῥοθῃ αὐάοά ἴο δεῖ οἵ Ὁ. Κὶ., ἀπά δ όωκνν διὰ Τποοιτ;, (Οφίδπίοσ, ΒΙ οοπιί.), ἔῃ ἴδτον οὗ ἑαντοῦ. Α. Β. Ο. Κ΄. 1,., 4 οὐτοΐνει, 
οη9 Μ8. οΥ̓ ΟτγΒ8., απλαδο., ΤὨΘΟΡὮΥ!. δὴ 
Β. ουὐἱἱ τὸ Ὀδίοτο μὴ. 

θσοουδι., (Διο Ὦπι., Τὶοοῖ., ΑἸ, Νίογον,  οτδ.), ἀγὸ ἴὉΣ αὑτοῦ. Ὁ. (1υΐ Οοε.) δεμὲ 

8. γον. 14... Το Ὀοδί δυιϊδοιίεἶθα ἰηδογὶ ἡμέρας. [Οπιεϊοὰ 88 δι ρογῆηουβ, σοΡ. τοῦ. 1δ. Ὦ. Ἀ. Β. Ὁ. ΟὮγγε. (1ἐ8]. τὴς 
εο. ἴδνο 3) ἰπδίοδα οἵ επὶ Ὠπνο ἐν. Ὅτι ἴῃ Βίορῃθηδ πὰ Οτίοδυ. ἰδ ν Υἰθη ὃ τι, δὰ [ὃ [58 ἐγβῃμβὶδιοὰ ἰῃ πὸ οἱά [1ιδ]. 
διὰ Ὑπ]κ. 

8 ψοΓ. 16.--ἰλλοῖπὶ. [ΑἸΠ0γα] 201] οπίπς οχοϑ ]οπξς βαϊμοτὶεἶθ6 (Α. Β. Ο. δίη. εἰ αἱ.) 626 ἂν ἀναγινώσκηται 
ίατα ;  γολ.: “ἴον [Ὁ 15 δυο ἄϑι ἰὼ Ογοῦ;" ΒΒοίσηδ (ἸΏ Ῥδγθῃῖ}.): “ Ὀδοδαδο ἔῃ ΟὨγίδε ἐξ 18 πιδάὰϑ τοἱὰ6.᾽"] 

. δῖ δοπιο [Ὁ. 
Ἐ.)] ανο ἴμο δυυηςοίίνο ἀναγινώσκηται Μιϊμουί ἄν; δηὰ οἴμιοτα ἐνωνϑ {16 Τἀϊοδῖνο--- κεταὶ σὰ πὸ ἂν, Το Καί δ.}16}}}9 
οἵ ἄναγιν. 8 ῬΤΟῦΔΌΪΥ Ἡτ ἔθη ἤτοϊ ὈΥ͂ πλίϑίακο ὑΐοϑς ἔμοῃ (ἢ6 γὸγὴ 88 πιδὰθ ἴ0 ἀρτϑὸ ψ ἢ ἰξ ἴῃ τθ6 δυ δ αποῖγο, δϑὰ 
βοιποιίπιοα ἰξ γτοιηδί ποὰ 8ὸ θη ἔπ ἄν νγῶ8 ογηδϑὲ, τ Ὀοίης Ἰοοϊκοα ὕροῦ δα ρονογηϑὰ δὲ ἢ}}] ὈΥ͂ ἴΠὸ ἡνίκα (Δίογου). 

4 γον. 11.---ϑο. ἢ8α ἐκεῖ Ὀοίοτο ἐλενθερία ΟΠ ΓΆΓΣΥ ἴο ἴΠπΠ0 οἰἀοαῖ απὰ ὑοϑὶ λ58. [4. Β. Ο. Ὁ. (1οξ Οοτ.., Βίηαίε. (( Οος., 
ἐδο σορί. νογϑίοῃ, δῃὰ Οὐ δὰ Νγβεα. 1δοπλ.. Τίβο, δπὰ ΑἸογὰ γαὐϑοὶ ἰἴ, θυ ατίοεν. ἰηδογί δα [{ οἡ 1η6 δι Ποῦ ἐγ οὗ Β. 
(24 δηὰ 84 Οοτ.) ΒΕ. Ρ. α. Κ΄ 1.. Βιηαίε. (84 Οοτ.) ΘοίδΒ. δὰ βὅγυγ. υϑγβίοῃβ δια τηοαὶ οὔ ἴπΠ6 Οτθὲκ Ἐμτθ τα). 10 νεδϑ ἐπϑογίοά 
δοοογάϊπα ἴο 189 δηδίορν οἵ Μαίῃ. χῸ. 20, χχίν. 28; ὅδιιοθ ἢ. 16, εἴ αἰ. Βαυὶ Ῥαι] ἀοοθβ ποῖ σΟΠΙΟΠΙΥ ὯΔ6 ἰΐ ἴδε οὗ. 
Οοκιρ. ἔοιη. ἰν. 1δ, διὰ ν. 20. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὝΕπΒ. 12, 183... Ηανίηᾳκ, ἱὑμοιϑέοσθ, δ Ὁ 
ὮΟΡΘ.--Τὴο ἐλπὶς (8006) 888 σοίθγθῃοθ ἰὸ 1} 6 
ζαίαγο ΚἸΟΥΥ οὗὨ (86 Νὸν ἸΤοδβίδιωθηῦ ταἱἰΒΙΓΥ 88 
ἐς Βαὰ Ὀδθη δἱ]υιάοα ἰοὸ 'ῃ γὸΣ. 8. ΤῊἿ8 σἼΟΓΥ δὰ 
Ὀθ6θὴ οΔ]]οὰ ρογιμδηθηὺ ἴῃ γον. 11, δὰ νγδδ ἰο 6 
ἴοτ {δ 6 ρσἰοτὶ σδιίοα οὗ Ομ τὶϑὺ ψ θὰ ἢθ βδου]ὰ 
60π|6 ἰο ᾿υάρτηθηῖ. ἥοπιθ ἱπίθγργοίοσθ σοβαγὰ 
γον. 6 δ΄. 88 ἃ ἀϊχνοββϑίοῃ, δπὰ ἐμβὶηκ [μαὺ 8 αᾶνθ 
Βογο 8 γοϑυμρίίοη οὗ {π6 δβυδ᾽θοί (οὖν) {δ 6Γγθ 
Ὀτοΐίκοη οδ, δηὰ ἐμαί ἐλπίς 15 Βογθ ϑαυϊναὶθηΐ (0 
πεποίϑησις (ογο. Τΐδ 15, ονγουον, αἰ γθοίν οΡ- 
Ῥοϑοὰ ἰο (δ) ρϑϑυϊ αν δηαἃ ϑββϑῃ 18} δἰ ση βοαίΐ οι 
οὗ ἐλπίς, δῃὰ ἰο 9 οοπηῃθοίϊοη. [Τ|δὲ ἐγυβί, 
οὐθῃ ἰἔ τὸ τοχζδιὰ ἴΐ 88 "" Δ|1οὰ οαὐλ τηἴο ΒΟῥΡ6 ὈΥ 
ἴι6 ἱπἰοτυθηΐηρ νυἱϑίοη οὗὨ {1.86 σἸΟΤΥ οὗἁ δὶ8 ψΟΓΪκ 
(βιδῃ]9 7), μδα τοίθυθῃοθ γδίμον ἰο {μ9 σϑβυ]}β οὗ 
18 ΟΣ, 8116 (ἷ8 ὮΟρΡΘ Ἰοοϊκοὰ ζογναγαὰ ἰὸ 
βοχηοί ἷρ' Γαϊαγο δπὰ ὑπἀογνεϊοροὰ]. Το ἐλενό- 
γε (οὐνὴ ἰπηίτοάιισοδ 8 ἴο {86 ῥγϑδοίϊοδὶ γϑβι}}8 
ΒΟ Ὑ6ΓῸ (0 ΤΟΪ]ΟΥ͂ 6 σὶογίουβ ταϊηἰδίγαιοη 
οὔ (π6 Θο8ρ9ὶ, δηὰ τοιαύτην (868) ἱπᾶϊσαῖοα {89 
τθαίῃθδβ ΟΥ ΒΌΡΟΥΪΟΣΥ οὗ {δ Βορο.-- 9 τ89 
βιϑαῖ Ὀοϊᾶπ 9885 οὗ ΒρΘθΟοἕ.---ΤῊθ 8010 ἔθῇον 
οἵ (μὸ αἰβοουγῦβο ΒΏΟΒ 18 ἰπδὶ παῤῥησία οδπηοὶ 
ταθ8 86 μέθυ 8] οοπβάθησθ ΟΥ̓ ΟΥ̓ 688 Ἡ ΒΊΟΣ 
[86 ΑΡοϑβιεῖθ ἤϑιε, Ὀὰϊ ἐμ ἔΥΔΕΚ, ρθη δηὰ ὕὑῃγο- 
δουυθα ΔΉ ΠΟΡ 810 Θμαγδοίογισοα ἷ8 οαὐνατὰ 
ἀοδροτιποηὶ, δηὰ (μλ9 Ῥ] δἰ πθ88 ΟΥ ΡῬΟΓΒΡΙΘΌΪΥ 
γος, ἩΒΪΟΝ αἰδιϊη συΐβιοὰ ἷβ αὐ Γο 5808. 
ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: “78 Βροβδὶς ουὐ ΘΥ̓ΘΓΥΒΟΓΘ τὶ ἢ 

811] ἔγοοάοπι, δρδϊϊη, δοποθϑ]ΐηρ, παιδί γαδιϊηρ 
πο(δίηρ; ψὶ ἢ οοπβάρῃοθ, ἃ8 ἰζ γγὸ δὰ πο 1ά68 

{μὲ νγὸ βου] ἃ ἱπ᾽υγθ γοῦν βἰριὶ δ δίοδος ἀϊὰ 
ἐμδὶ οὗ (ἢ ϑγδο} 168." Τ}106 ατοοὶς ογὰ παῤῥησία 
ΘΙ ΌΤΘΟΘΒ ἴΠ0 ἔΐγοο 1Ιᾷθ88 οὗ Ορϑῆποβθ, ΟΘΏΘΟΣ, 
δηὰ Ὀοϊάποββ. Μοβοβϑ᾽ δά άτθθα ν88 ῃἰθστυρίο 
ὈΥ ἰηίογυδὶβ οὐὗἩἨ δοποοδὶπιθηΐ, 8παὰ νὴ88 ΘΟΠΒίδΔΏΥ 
Ῥοϑοσγυοα οἡ βοσουπί οὗ μἷ8 νυϑδηΐ οὗ 1} οΘοῃδάθησθ 
π ἷβ ρΡθορὶθ. ἴο ἴδύθ πὸ ὕθβξοι 0 ἤδασα, ἀ15- 
ταδί ΟΓ σομ σα) πῶ]. ΤΒ6 σοπηθοίΐου 18: ΤἘ9 
ΚἸοΥΥ ψ Βίοἢ 18 σοπηθοίοα τὶ (Πη0 Νονν Τοδία- 
τηδῃΐ ταϊ ἰΒί ΣΎ, ἸΏΒ Κ6Β 18 ὈΠΓΟδοσυϑα 1 ΟἿΣ ὁοϊ;- 
τυ σαιϊοηβ {ἢ [86 ΡΘ6ΟΡ]6, πὰ ᾿πά)668 υδ ἰ0 
Ῥγοβϑυί ἀἰτνῖπο σὰς ἢ ἀπυοὶ θα Ὀοΐογο μοι. Τδθ 
ΥΟΓῪ ΒΡ  γὶὺ οὗ ΟἿΣ ΣΤ κί οἢ 8180 ἀθιηδηαξβ {(ἷ8, ἴον 
αοὐ᾽ 5 ροορὶϑ δου]ὰ πόύϑῦ σϑϑοῦ {86 φσὶογίουῦβ ῥσὶ- 
γἱ χα ἢ6 δ88 Ῥγοιιβοα ἰμθηι τὶϊπουΐ 88 ΟρΡΟΥ- 
ΠΣ οὗ Ἰοοκίπρ ΤΓΘΟΙΥ δηα σἱϊμβουξ ΣΌΘΈΣΥΘ 
ὌΡΟΩ 8}} {μαΐ οὖν δβγδίθπι οὗ γοϊ σίοῃ σοῃ δίῃ. 
(Βα πιου]  ᾳ).--Ὡθ ΡΏγδδ0 χρῆσϑαι παῤῥησία ο6- 
ΟΌΓΒ ΙΏΟΤΘ (δὴ Οοὔο6 ἷπ ΡὶδΔίο. Τη6 ἰάθδ οὐι- 
ἰαἰποὰ ἴῃ παῤῥησία χρώμεϑα (Ἰπαϊσαῖδνο, ποὶ 
Βαθδ᾽υποί γο) ἰδ σαγτὶθὰ οἂἱϊ ἰπίο τότ ἀοὲδὶ} ἴῃ 
γον. 18, ἐβοιρὶ πορδιγ  ὉΥ͂ ΤοΐουσΙηρ ἰο 885 
οΡροϑβίίο κὶπὰ οὐ ρτοσοοάϊηρ ὈῪ Μοβοα.---Α πὰ 
ποῖ 86 οδοβ Ρὺϊ ἃ νοϑὲ] ονϑσ δὲα ξἔθο9.-- 
Τοΐθ ᾿σϊποῖρδὶ βοηίθηοθ 18 6}]}ρι1σ4], Ὀδαδδυδε 108 
Ῥτοάΐοσαῖο ἰβ ἰο 6 Τουπὰ ἱπ ἐμο ἱποϊάοηϊδ) Γε- 
ΤΏΔΥΚ τϑὰθ ἰπ σοπηθοίϊΐου πὶ ἰ. ΚΘ. δῃ 
ΟΠ ρδῖβ ΤΏΔῪ δ ἑουπὰ ἴῃ Οἵ ασθὸκ πυϊτη δ, 
δυΐϊ ταυϑὲ ΒΟΓΘ 6 Βυρρ)ϊοα ἤγοτα ἰΠ9 ψτογάδ υδοὰ 
δηὰ {μ6 σοπηθροαίΐοι ΤΟ] ον. 79 ΤΩΒῪ ΒΌΡΡΙΥ 
ΔίοΣ καὶ οὗ, ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ποιοῦμεν (γὸ 40), ΟΣ ποτὰ 
ἴγϑϑὶυ, τίϑεμεν κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἡμῶν 
(γὸ Ρυΐ ὁ υϑἱ] οὐϑὺ ΟἿΣ ἴδοϑ). Τῆι δἰ υδίοη ἴε 
ἴο ἃ γνοϊϊϊηρς Ῥγόοθβθ, αυἱϊίο αἰ δδτοηΐ ὕσο (88 
τοδὶ Ὀο]Ϊάπο88 πμὶοι Βαὰ δὲ Ὀδ6π ῥχοξοδβδβοά. 



ΟΗΑΡ. ΠΙ. 192-18, δ δὅ 

1 18 βαϊ4 ἐπδί Μοβο8 ρυΐ οὐδὸν εΪ8 ἴλοθ ἃ σουϑυϊης 
{ΕΠ} δύ 186 ΘΟ] άτοη οἵ 15τ86] ταὶ ιιὶ ποῖ Ζ416 
αἱ (ΟσἸΘΑΥΙΥ 866) (.λ0 Θὁη4 οὗ ἰμὰΐ ψπῖοὰ 18 ρα βϑιηκ 
ΔΨΑΥ. Βγ τέλος τοῦ καταργουμένου ἰδ ταθϑῃὶ αἰ ΠΥ 
ὑπὸ ἐπα, ἰ6 Ἰἰύ6γν 4] ἔδαϊηρ δΥΔΥ οὗὨ 86 Βρ᾽ μοῦ 
ΒΟ 88 0 ΝίοΒ868᾽ ἴδ00 ((πουχῖ βυ6 } 8 Υἱοῦ 
τοῦ ἃ ποὺ σοΥΓ ϑροηά νὰ {86 διιθϑοαιθπὶ ρᾶσί 
οὔ (86 Τοργοβοηΐδί! 0); [86 ὁπὰ οὗἩ (μδὺ ΒΡ] ΠοΣ 
Τοχζαγάθα 88 [80 ΒγΥ11Ό0] οὗ [86 016 ΟἸἹα Τοβία- 
τοθξ ἸρἸ ἰϑίγδιίοι (ΟΕ 66) Δηα ΡΟΒΒΙΌΪΥ οὗ ἰδ9 
ΟΙὰ Τοεβίδπλοπι ἀἰθροπβαίίοη (Β 6] 1101} 1086]; ΟΓ 
(ἰγονῖης δδῖἀθ 86 8016 1468 οὗὨ ἃ 8Βγ1|00]) οἵ 
18:0 τη βίαι 0. ΟΣ ᾿πϑι᾿υαἰίοη ἀβοῖ: οὐ ἐμὸ οπὰ 
οὗ Μοβοϑ μηδ] 88 {110 σοργοϑοπίδιϊνο οὗ ὑμδὶ 
ληϑίλι το (ἴῃ τ ὶο ἢ 6886 186 τρϑ βου] ηθ που ]ὰ 
ποῖ ΔῷΓ60 ὙΠ] {8.6 ἈΘΈΟΥ τὸ καταργ. οὗΤΘΥ. 11): 
ΟΥ ἐμὸ αδδίσπ, (86 ΡῬΌγροΒΟ σὰ ἐμαὶ σαϊπἰβίσα- 
ἰἰοὰ ΟΓ δυϑὴ ἰδΐθ ἰδῖν 186] τῦ88 δϑί δ] δ 6 ἰο 
δοδοιρ 8, ὑΠ6 Τοϑυ]ῖ ἰο Ἡΐσἢ (πδὶ ἰηδιϊτ αὐτο 
Ἰοὰ, δῃηὰ [ὉΣ ν πο ἢ ἀΐ 88 ῥγοραγεά, υἱζ., (89 ἀϊ- 
γἷπο σἸΟΥΥ ἴο ὃδ6 ἀπηγοϊϊοα ἱπ Ομ τὶδέ, δηὰ οὗὨἨ νυ εἰς ἢ 
1μὸ νοἱἹοὰ τδάϊαμοθ οἡ Μίοβϑβ᾽ ἴβδοθ νγ»88 8 βυτηῦοὶ 
᾿δηα τοβθϑοιΐοι, (ΟομΡ. νυ. 14, 18, ο.δρ. ἷν. 4, 6). 
Ἢ 61} οβίδ Ὁ} 8866 υϑαρο γ}1}} πο ρουταϊ ὰ8 ἰο (ΔΚ 
πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι ΘΟ ΔΕ 16 8}1Υ [ἰπιρΊΙ Υἱπρ᾽ ἃ Ἰ6 ΓΘ 
ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἃ σου 80 οὗ δοίϊου, τἩὶιϊῃουΐ Τοΐδ- 
ΤΟΏΟΘ ἴο {86 γἱονν8 οὗἩ {Π60 δοίο018]} ἴῃ {Π:9 8689 Οἵ: 
80 δαὶ, θυ ννὸ δ οΟὈἸ εά ἰο υπμάθγβίδμα ὉΥ 
θη (86 δἷτῃ ΟΥ ΡΌΓΡΟΒΘ νΔῖΟΒ [86 ἀρζοηὶβ δὰ 
ἦπ νίονν. [Ιῃἢ ΘΥΟΓΥῪ Ἰηβίδηο6 ἴῃ ὙΙΘῺ ὁ. 0 ΡΏΓΩΒΘ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἐμ Νον Τοβίατηοηϊ ἐὺ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 88 Γ6- 
ἴογϑῃοθ ἰὸ ἃ βυ)θοίϊινο ιν )θ ῬΡΌΓΡΟΒΘ (δΟΡ. 
ΔΙΟΥΟΓ), δηαὰ ποῖ ἰο 8 ΤΠΘΓΟΪΥ ΟὈ͵δοιΐνο τοβα]ὶ οὗἁ 
ἀϊνῖπα δυγδηρθιθηῖδ. Αμπᾷ γοῦ τ ΣΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐἰδαὲὶ 8ο αγθαὶ ἃ ργορμοὶ 88 Νίοβεβ, Ῥγοϊζουπαϊγῃ δοὸ- 
αυαϊηϊοα 1} (8.6 ζΘΏΘΓΑΙ βοἤθιηθ οὗ {86 Ὠ΄ν]η6 
Βα πλϊἰβιγϑιϊοπ, ΤΥ ΑΘ Καόονῃ ἰμαὺ 86 ν͵88 
1 6}}ΠἘπὴ ἃ αἰνίηθ ρΡΆΓΡΟΒΘ, ΟΥ αἱ Ἰοαϑὶ ἰμδὺ ἢθ6 τῊ88 
Ῥτοπιοίϊης βυ6ἢ ἃ γϑϑιὶϊ}. Τὶ Β6 νγ85 ργδοι βίης 
8ὴ ἰηίθηίιοηδὶ ἀδοσρίϊοα (Εἰ 286 }}6), ΟΥ ν᾽ 88 
ΕΌΪΠΟΥ οὗ δὲ ΡΤΟΡΟΙ ἀἰββί τη] οι, (8 6 ΑΡροβι]ὸ 
γ6.8 ἴα ἴγοτῃ ἐπι ρ᾽ γπ. Ενοὶ 1 6 2819 {πο ομ 
οὔ [μδὲ νυ 16 ἢ 15 ΡΑΒΒΊ ΠΣ ΔΎΔΥ, ΓΟΙῸΣ ἴο ἰΠ 9 οηὰ οὗ 
ΔΙοδοδβ᾽ πα πἰίγΥ (σοιαρ. Υ67. 11), ἀπὰ ΒΌΡΡοΒο ἰΒδί 
λίοθοθ 58 ἰδδί οπὰ (τέλος) ἰγρί δα ὈΥ (86 ἀϊ8- 
ΒΡΌΘΔΣΒΠΟΘ οὗ (ἰ0 τ ἴδῃ ἔγοτῃ κἷ8 ἕδοο, δυο 8 
οογοσί ῥγοσθϑαϊηρ ((εοί6 ασ676} τααδὲ 00 χοσαγἀ 6 
αἰχαΡἾΥ 88 6 ρϑάδροχζίο ΟΥὐὁ αἰδοῖ ΡῚ ΠΑΣΥῪ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
πεβδι ἐειβ ἢ Το Β8π|0 ΤῊΔΥ Ὀ6 8ε]α οὗ δῃ ᾿πίοῦρτο- 
ἰδίϊου ὑσοροβθὰ ὈῚ Μουοῦ (νυ Ψ ΕΟ. ποοα ποὶ 
ἐποϊυᾶς ἃ τοΐογοποο (0 ἃ Βα ηἶο Δ᾽]  ΖΟΥ), 86- 
δογάϊηρ ἴἰο τ ῖοῖ ῬαᾺ] ΤΟΟΟΖΏΪ268 ἴῃ τέλος, τ μδὶ 
8δο δίϊοσ ναγὰβ Ὀγὶη9 οαὐΐ πηογ9 ΠΥ, υἱΖ., αὶ }υα]- 
οἶα] οσ τογι ας ̓ γ9 ργοοθοαϊηρ, αὖ Ἰοαδϑὺ οὐ αοα᾽ 8 
ρΡαγτί. 1818 παρ] ῖοβ (δ δὺ ἃ βἰ'χμί οὐ 16 Ὀϊνπο τὰ- 
απο οἢ Μοβοβϑ'᾽ ἴδλοθ 88 στ ΠοΪὰ ἔγοτα ἐδ 6 
οἰ] άγθη οὐ ἰβγϑοὶ, Ὀθοδυ8ο ἐμοὶ ργουΐϊουθ δοη- 
εἶμοί 8 πιδάὰδ βοὴ ὉΠ ΟΣΒΥ ΟΥ̓͂ ΒΌΘΙ ἃ ἔΆΥΟΥ. 
οι ἃ σομοΘΑἸπιοαΐ Ῥν88 8 ΒΥΠΟ]16Αὶ ΣΓΟΡΥΘΒΘΏ- 
ἰδιϊοι οὗὨ ἰδο ἰδοὺ ἐπα 'π ΘΟ ΒοαθΘη66 ΟΥ̓ ἰμ6ἱ 
δἷη8, Μοβοβ, ἡ. 4., (9 ἴᾶὰνν Τοργοβοηίοα ΌΥ Ὠΐτη, ΟΥἁ 
ὡχθ ϑοτὶρίιγοβ οὗ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίβιηθης σοδὰ Ὦγ 
ἐἰ ρῖὰ, του]Ἱὰ τουμαῖὶῃ δ8ὸ νοὶ] Ὀοΐογο ἔῃ οι, (δαὶ 
(ΒΥ σου] πόνον ρογσοῖτο ἱΠ 6 Ὠὶνὶπθ μἼΟΤΥ Ὑ ΒΊΟΝ 
γοϑιοα ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἀροὴ {8096 ΒοΣὶρίΓο58 δηα ὑθ 080 
γίιθθ τὶ οἢ ἰο51:18 6 οὗ ΟἸ γι; δηὰ δοσογαϊηρῦ 
{πὸ γ υου]ὰ σουϊϊπιιο πὰ ἀπο] οὗ δηα ἤαΥθ πὸ ρασί 
ἷῃ {86 δαϊνδαιϊίοη ὉΥ Ομ γῖβί. ΝΈΑΝΡΕΒ: “ΤῈὴθ 
τοϊηὰ οὗ [6 ΔΑΡροβί]9 γγχὰ8 ϑπ ΓΕ (Δ Κοὴ ἊΡ Μ 118 
(86 δ πὶ 01168] πιθδπΐῃρ οὗ ὑμὶ8 ἱποϊάθῃί. Μοβϑβ 

18 ἴῃ διἷ8 ΘΥ0 ΒΙΠΙΡΙΥ ἃ δβυτροὶ οὗἩ {π6 ψ8016 Ἰοραὶ 
ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂, δηἀ ἔγοιι [018 ροϊμπὺ οὗἁ Υἱοῦ ουθσυυ τ ἱης 
ἴῃ {πὸ ΒἰΒίΟΥΥ 18 τοζαγάθρά. Τὴ οονοσηρ ἩΒ1οὰ 
Μοβοβ υϑοά ἰο οοηοθὰ] 18 ἴδοθ, σβργοβθηὶβ (Π9 ᾿ 
θη(χο τοὶ] οὗ βυτ 0018 ὑπο Σ ν᾿ δῖο ἢ αἰνῖηο ἐπίπρϑ 
Ὑ6Γ7Θ ΓΟΡτοδοηιϊθα. ΑΒ]οης 848 ἰμ680 ἀἰνῖηο ἐμ᾽ηρ 8 
σου]ὰ 6 Β66ῃ ΟὨΪΥ ἴῃ [89 ἰἰχμὶ οἴ ἰ.οὸ ΟἹὰ Τ6βἰ8- 
Τιθῃΐ, ἴπΠ 0.6 Ὑγὰ8 ΠΟ ὙΔΥ οὗ αἰ βιϊη κυ δῖ ς οἰοσμαὶ 
ἰγυΐῃ ἔγουι, (0.6 ἐοΙΡΟΓΔΓΣΥ ΤΌΣ ἰἢ Μοὶ 1ΐ γᾶ 
τοργθβθηϊθα ἰο ᾿π6 (65886566 δηὰ Βύπι00})}.. ΤῈθ 
δομίγαβι ΠΘΣΘ ἐπ ρ ] θα ΤΩΔΥῪΥ ὑμοτ σα 6 οαγτὶ θα 
ουὐ ἐμδυδ: ψ͵ὺ ΨὮΟ Χη8Κὸ ΚΠΟΝΗ ἰδ6 ἀοΒρεὶ (0 
ΤλΘῈ Ὡθοα ΠΟΥ͂ΘΡ ἔραν (Παὺ 118 Σ]ΟΓΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΙΩΘ ἀδΥ 
σοΙΩ9 ἰο δὴ ΘΠ. 6 ΤΠΔΥῪ Δ]]ΟΥ͂ ΟΌΥ ΠΘΆΓΟΥΒ ἰδ 9 
οἸεδυοδί δηὰ ἔγοοϑί ἱπϑρθοϊζου οὗὨ 118 τη υϑίθσὶθβ, 
ἀπά 118 γδάϊδῃοθ νν}}} ΟὨ]Υ δ ϊηθ ἔοσι ἢ {10 πιοσθ 
Ὀτίχθι}γ."}Ὲ 

[ἼΤΒῸ τ 016 βυθβοααθῃΐ βοοίΐοῃ (14--- 18) ἷ8 
Ρδγοπίμοίϊοα]. Βοίοσθ δπὰ αἵΐον ἰδ, [86 πιϊπισίγῳ 
ἰἴ8. [86 Βυδ)θοὺ; ἴῃ ἰἱ, ἐλέν ἰο τολοπὶ ἐλ6 πιϊπιέδίγῳ ἐδ 
αἰγεοίεα. Βυΐὶ ἰὶ ΒΕΥνΘΒ ἰο ΒῃΏονν 86 ψ80]0 βρὶσὶΐ 
δηθὰ οσοπάϊυι οὗὨ {πὸ ἐνν ο 61]45868, ἃπα {18 ΣῚΡ 
ἰο βιυ δίδηϊ αίθ 86 σμΑΥδοῖου οὗἨ ΤὌρθῆηοδβ δὰ 
ἔγοϑοάοιῃ δββοχίθα οὗ 6 Ομ γίβιϊδῃ πιϊηϊδίσγ ᾿᾿ 
(ΔΙΕΟΒΡ)]. 

γΕΒΒ. 14-16. Βυῖ τ ϑὲγ σαΐῃ ἅκ (πιθηΐ8] ΡῈ Ὁ- 
οορίϊ 8) σσϑὶθ δσγᾶθμηῃθϑα (πιδαο οΔ]]Ο008).--- 
ΤῊῈο ΟΣὰ5. αἰβιϊ ΠΟΙῚΥ δῃποῦποθ (πὶ {18 88. 8 
αἰνίπο υάχπιοπί. Νοῆματα β'χηῖβ68 ποὺ ἐμ6 8]- 
τοδαν ογηθα ἰμοῦρὶ 5 (80. 1. 11}, Ὀὰΐ 88 ἰ8 
ΟΒΔΡ. ἰγν. 4; χὶ. 8, ἰ8 βρ' γ υ.8] Β6 86, 186 ΡΟΥΤΟΡ 

[5 ΜΨιϊοῦὶ τοϑογιϊης ἰο πο οχρ᾽δηδίίουῃ ἴπαὶ Ῥδυὶ νδὸ 
ὮΘΓΘ Αἰ]ορφογίζίηρ ἴο δυςὴ δὴ οχίθηϊ δ ἴο ὕὉθ ἱμοοῃεδίθος 
αἰ ἴη0 ΠΟΣᾺ] ἀσοουπὶ ἰῃ ἔχ. χχχίν. 29--3δ, γσὸ ἔδυ ΟἿ 
ἴο εἶνο ἃ οογγοοῖ ἐγαποϊδιίοι οὐ [δ ΟΥΑΙ συτον οἵ ἐμεὶ 
δοοουπὲ ἴο κοί εἰθδαῦ οἵ 4}} αἰ ΠΠο ἶ66. δυο ἢ ἃ ςοΥγοςὶ ἸΓΩ ἢ δ- 
Ἰαιίοι γ88 χίνοῃ υκ ἴῃ Βορίυδρίηϊ, ἩΉΙΘΝ να ον ΘΒ Εν υϑοὰ 
ὮΥ Ῥαῃὶ, ἴυγΓ Ὧθ ΒΔ ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ σΟΓΓοδρομαΐπῃς Ρ͵]800 Οὗ οὺῦὺγ μδ8- 
βαζθ, υδοὰ 1.0.6 ὙΘΓῪ Ὑογὰδβ οἵ ἴμαΐ νογδίοῃ. (σοπρ. ἘΓοτακ- 
ὙΟΥΒ). Αοσογϊπα ἴ0 ἴ:6 ἰδίοῦγυ ἰπ ἔχοάυδ, οθου οδίηθ 
ἄον ἢ ἴτοπι (ἢ πιο θέ ἢ ἴ6 ἤνοο ἱγγααί αι θὰ; δηὰ π 6. 
ἴῃ ῬΘΟρΙΘ ΒΏσΙς ἴγοπι ἢΪ πὶ, 6 ΡΣ ΟὐοΥ δἰ ἴλε8 ἃ γὙοεῖ] 
(οἰἴπον ἴδο Κεπαα, ἩὨϊεῖι ἐονογοά 189 ὙΠΟ]. εαὰ δὰ 88 
πη βυθδοφιδηΐ {ἰπ|056 ὙΟΓΏ ὑγ ῬΘΓΒΟΙδ οἵ ΘιμΘη00, δὲ ὈῪ 
Μϑδμοιμοῖ, Μοκδῆηδ δπὰ οἴμοῦθ, οσ (86 Ζείλαπε, Εν ἢ σοὨ- 
σοαϊοὰ ον 1.6 ἴλοθ. σοῖρ. Ἐοθοπτ 6116), δὲ ἡγεῖ, ἴοὸ Γο] ονΦ 
(πον ἴρδτβ, Ὀυὶϊ α ἤεισαγαάξ, ἴῃ ἷ8 ΟΓΟΙΠΑΤΥ ἱπί ΓΟΟΌΓΒο ἢ 
ἴθι (ΥΥ͂. 8, αηὰ 86) 0 σοδοθαὶ ἔσο ἔπὸπι ἐπ 6 ̓ϑυτηϊ παι! οι 
(τέλος) οὗ {16 τοίδποθ. ΟΥ̓ ἐϊα σοβϑδίίοι τ81}} πὸ ψοῶξ δρυΐ 
ἐπῖο ἴῆ9 Ὀϊνίηο Ῥγόβοῆοο ΟἿἿΥ ἘπρΙΒὮ νογβίοῃ ἘΥΘΠβἸδῖτη 
πο ἴπτοο ἢτοῖς Ἠοῦτον Ὑογιδ οἵ νοῦ. ὃ8 πυ8: “Απὰ ἐ} 
Μοδοϑ Βαὰ ἄοῃϑ δροδκίης;" δινὰ οἵϊιος Ῥγοϊοδίδῃηϊ υϑγείοῃβ 
τεῦᾶογ ἴδ γὙϑὺ ἰῃ ἴῃ ἴαδὶ με οἴ ἐδο γϑσϑοὸ ἰῃ 8 Ρ]υρμοσίθοί 
δΒ6ῆ8ο, δΔηὰ ἰγμηϑὶδῖο: “ ἢ6 Ρυΐ οκ ἃ υοἱ].᾽" ὍΠ18 τηδίκοα 
1ὴο ἰπίογίδῃ βδὺὺ ἴηδὲὶ Μοκοθ ἃ ποῖ Ρὺϊ ΟἹ [09 Υ6}} υ)1}] ἣ6 
δὰ οκαδϑεοὶ δροακίπρς ἴο ἔπ ροορῖὶθ, δηὰ ἴπδϊς ;Ὦὁ τοδυϊποὰ ἰξ 
ὙὙΠοῃ 9 τοδηϊογθὰ ἴ89 Ὀίν 6 Ῥγθδοῖοθ, π ΐοϊι 16 ἐπ αἶτεοςί 
σομῖγα  οοη ἴο Ῥαη] υἱὸν. Τη0 ἱγ6 Τοπαρυης οὗ 06 
Ἡοῦτγον δπὰ {Π1|ὸ Βορί. ἰ5: “δηὰ ὙΠΘη ἢθ δα πιρθ δὴ ϑπὰ 
(Ρίε}) οὔ δροδκίηκ νῖ ἢ ἵμότη, ἢ9 μα ἃ νοὶ! ἢ ἰδ ἥιοο.᾽" ΤΠ 
γυ]κηῖο 8 οοτγϑοῖ ἴῃ 118 Γοπάοτίπρ οὗ ἐπὶ8 νόγθὸ (ἐνερ εἰΐεομα 
ξογπιοπίδηξ, Ὀοεμῖξ τρ] αἸπ δΉ “ἤαοίρης σαν), Ὀὰϊ αὶ σΟὨα» 
δἴοη ἰδ τὰ συν ὕροὴ ἴ89 ὙΠΟ0]0 ὉΥ 18 ΒΓΔ ΚΟ πιβίακο [π 

τη) δίἑηκ ΤΡ (8 ἀοποιι πδέϊνο υοτῦ, δἰ κηϊ γὶης ἴο δας 
τγτ 

ταγβ, ἴτοζῃ ΠΡ 8 λογῊ) δδ {{ 1 βἰξαίβοά, ἐρ λανε λογηε 
(τφρπογαδαὶ οὐγημία ο83ο. 7αοίεε εμα)ὴ. Ῥαι πϑὸ οὗ (ἢ 9 
ἱποίάρηξ δ δῇ ἢΠΠπδίγαϊ: ο (ποὺ 8 δἰ οσογυ) οἵ {π᾿ ῬΘΌρ] θ᾽ Β 
ἐπα τὸ θηάυτο ὅπ 21} ρΊοτΥ οὗ Ὀϊνίηο ἐγ νὰ {ἢ 0 
σοπβοαυδῃϊ γο  ης οὗἩ {Ππ|δὲ τυ πος (ῃ 6 ἔὐμοβ δῃὰ δβῃδι- 
ΟὟ οἵ ἴπο ΟἹ] Ὀϊδροπδοίίοπ, ἰθ ΠΟΓΙΘΟΙΥ Ὠδίογα]. Βυϊ βκ 
ΟΙοθηβ Αἴοχ. τοι δῦῖα, 189 νοΐ] 88 ΒΙΡΙΥ ἀραίτιδὲ ἢ ο 
τολήϊΐηρ οὔ ἴδο ΟἸὰ Τοδιβαγοπὶ νν}}}16 ἐπ ποδὶ ΓΟ δί πο χυὰρ 
πὰ υπδηδοορε Ὁ16, Δη ποὶ κατὰ τὴν πρὸς τὸν Κύριον ἐπιστρο- 
φήν, ἱ. ε., ποῖ ἀραϊποϊ ἔδοπο ῦο ᾿σότὸ ἰποϊ δὰ ἐοὸ δοὸ ΟἸγίεὶ 
ἰὼ τὸ Θοεροῖ, κῃ τὸ γοίυση ἴο πὶ τὰ ῦο γῶδ οοποοα 
Βοδίηὰ ἐπαΐ ναὶ]. ΒΙΔΏΪΟΥ [ἢ Οὕπενο. δὰ ἴῃ ἰδ ζρείξ. οἡ ἐδ 
οοισίελ Ολυγολ 161 Βοτίοθ, Ρ. 72, διὰ ἴῃ ἢΪ8 αὐ οἷο οἡ Μορ65 
ἴη δι λ᾽ 8 »αί. Αἴδο Ἠοάφο οὐ Οὐγγ. δὰ ΒΟδΘΏΣ 61} ἐγ οἷ 
Εχ. χχχῖν. 239-85) 



δά ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῈἙ ΟΟΒΙΝΤΗΉΙΑΝΗ. 

πἀὠοοά ἰὴ τπἰηκίης δπὰ πὶ ἰὴ (Βοοῖς, ϑεείσηϊ. Ῥ. 
δ9), οΥ {Π6 ναγίουβ δοϊίυἱΐθ5 οὐὁἨ ἰδ νοῦς (ΔΙ 6 .). 
Ἧο ΠΙΑΥ ΓΟΡΓΊΟΥ ΠΊΟΤΘ ΘΟΠσΟΙΥο (τοίαἰπἰηρ [Π6 δὶ ᾳ- 
πἰδοοδιίοη ἀϑυλ!!γ καίτοι : ἱπουρ δ, ἐπ 6]] οι] 
Ῥεγσθριϊο}8), ὑπαὶ {680 ῬΟΥΤΟΥΒ ὈΘΟΟΙΩΘ ροϊΣ ἢ θα 
ΟΡ Βαγαδηθά, ἡ. 6., ΔΓΘ Ρυὺ 80 ΟΟΙΏΡ]ΘίοΙν ἴπῖο 
βἴοοϊβ, δηὰ τηδθ πη οὐδ Ὁ]0, [δὲ ἰΠ6Υ πῸ ἸΟΏ ΟΣ 
γίο]ὰ ἴο ῬΥΟΒθαΡ6, δηὰ σὰ Τ8Κ6 ΠΟ ΡΥΓΟΖΤΟΒΒ ἰο- 
ψατὰ {Πδι οἶον Κπον]θὰρο οὐ ἩΔ1οῖ ὀυογγίίηρ 
ἀορομβ8. Πωροῦν, (ἔγομι Πῶρος, 64}1}8, 8 ἰηάυ- 
ταϊΐϊοη οἵὨ {8 5ῖπ τυ πὶσα ἀΘΒΙΓΟΥΒ 81} Βο 81 Ὀ111{γ, 
οδάμτατε, ἰοὸ αγάδη, ἰο Ὀϊαπὶ (ἴβ8. τἱ. 10; Ματγῖς 
νἱ. 62; Υἱῖ!ϊ. 17), 18 βοπηοίϊ πιὁ8 υϑοὰ 1} τοβρθοὶ 
ἴο (80 Βοατὶ (καρδία. Ἀσῃι. χὶ. 36), δηὰ δοπιθίϊ πη 68 
οὗ ἰμὸῸ 6 "»ν8 (οἱ λοιποὶ). Ἦδα τὸ Ἰαΐν ἴῃ ἀουθὶ 
ἘΠῸ608 (Π18 παγἀοηΐηρ ἰοοῖκ ρῥἷδοο, ἴοὸσ (18 ἀδροπὰβ 
ὍΡΟΙ ἐδ 6 γο]δίίοη αἰνθα ἰο ἀλλά. 1 (18 ἢὰ8 Γ6- 
ἔογομοθ ἰ0 παῤῥησία χρώμεϑα, δπὰ ῬδτΙ(ου]ΑΥ]Ὺ ἰὸ 
καὶ οὐ (τεΥ. 18), τηϑδηΐηρ: “6 δοῖ ἔῃ 8Π Ορθἢ 
ΤΑΔΏπον, Ὑἱΐ ἢ πῸ δυσὶ σοποοδ θηῦ 85 λίοϑοϑβ 
ταοίϊβοά, δὰ μεΐ μοῦ νοήματα ὮδΥΘ ὈΘΟΟΙΏΘ 
δγάοηοά,᾽" γὙὰὸ πιυϑί ΒΌΡΡΟΞΒ ἰδὲ 1μ6 Βαγάοηΐης 

Βοὰ Ὀυΐ τϑοθηι)}γ ἰδίῃ ρἷδοθ δ (δ 6 ΑΡοκί]8 
τΓοΙο. Βα! 1 νὸ ΤΟ οῪ ἰΐ ἰ0 πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι, 
(. 4., ἰο ὑμεῖν ξϑεῖπα, εἰς.). (9 παγασῃΐηρ τηυβὶ 
Βανο ἰδίζθη ρἷδοο ἴῃ δίοβοϑ᾽ {{π|6, (πΠουρὰ [86 δυὉ- 
Βοαυδηί ΤΟ Υ ΚΒ ΒΟ (μὲ ἰΐ Πδά οομίϊημυοα (0 
ἐμ Αροβίϊϑ᾽ 8 ὁνῃ ἰἰπιθ. [ἴ ἷ8 ἷπ ἕανον οὗ (86 
Ἰαύϊο ν᾽ γοίογθῃοθ, ἐπὶ (116 γο]] 18 Σπηπθαἀϊαῖοἷγ αἴ οσ- 
πατὰδ {μ6 δι ]6οἱ οὗ ἀϊδοοῦγθδο. ἴῃ (ΐβ 6486 ἰΐ 
ἦθ βαϊα αἰἱγϑοί)γ πᾶ {πὸ τηϊπὰβ οὗἩ {89 Ρδορὶο 
ὍΟΥΘ δράθηοα, (ἢ δὶ {Π6Υ τοὐχιιὶ ποὶ Ἰοοῖκς ὑροῦ 
ἐπ οπὰ (βοορο, ομὖθοι) οὗ {μαι υἱοὶ 8 Δ οἱ 1864. 
ἮΘ Ρῥγούϑϑ διὰ ἱ{)Ἰ]υϑίγαίοβ ἢἷ8 Ῥοβίτοη, ἐμδδὲ (86 
Βαγάθηϊης γγδβ ἠοὶ δὈΟ] δι6α, Ὁ δὴ δρρϑαὶ ἰο (Π6 
δοίι 8] δοὶβ ὈΘΙΌΓΟ ἰΠ 6} ΟΥ̓ΘΒ, ἰπ 6 δοῃαϊίοη οὗὨ 
ἐμ πδίϊοη αἱ (μ9 {(ἴτὴϑ ἢθ ΔΒ δροβδκίῃρ:---ἴοῦ 
Ὅ5Έ1) 1815 ὅαν, [06 δ8:16 νοὲϊ σϑιλαὶ! ΟἹ 
150 τϑαᾶδίηῃμρ οὗ ἴδο ΟΙᾶ Οονθδδῆὶι.--- αι 
ἐμοδ8ο ἴβο(8 γοβϑυ] θα ἔγοπι 1.6 δδπιὸ σϑιιβ68 ν]}ιἰς 
ὝΟΓΘ ἴῃ δοίϊοη ἰῃ Μοβοβ᾽ ἄδυ, 9 δϑδοσίϑ ὮΥ͂ 
βωγίηρ ἰμβαί (μ6 δαπιὸ υοὶ! (τὸ αὑτὸ κάλυμμα) 
ΤΟΙΔΔΪΏΒ: [ὉΓ Δ5 8 Υο]] 88 ἰπίογροβοα Ὀοίψ θη 
{μ6 ἀϊνίπο γωάΐϊϑηθο οἢ Μοβϑβ᾽ ἴθ διπὰ {16 οΥ 688 
οἴ ἰδ6 ᾿βγδοϑ θα, δο δαβ ἰδ αἰγὶ γυδάϊΐδηοο οὔ 
186 ΟἸΪὰ σονοηδηΐ Ὀθθη σομοοδδὶϑα ἔσγοσα ἐμαὶ ΡθΟρ 9 
ἄονῃ ἰο ὑπο ρογϊοὰ πὶ ψ ὶοἢ ἢ 6 88 χιλίας. [1 
18 ποὶ ἀϊγ θοῦ Υ ἐπι ρ] ἃ (Πδὲ 8 τοὶ] γγὰ 8 οὐδὺ ἰδ ὁ 
᾿εδσγύ, Ἀπάον (1186 Ῥγθδοβίηρ οὗ ἐμ Θοβρο]. Τὴ 
Το θγοῃοο 18 8016} ἰο {8 [5γδοὶ ἰἰθ ἃ ΠΟ ὉΠ ΟΡ 
ἐμ6 ποδείηρ δηὰ τοδαϊης οὗἉ ἰδ ΟἹὰ σονθηδηί. 
Βαὺ [86 ομδηφο οὗἨὨ (86 τηοάϊυτῃ οὗὨ σοι μα δίϊοη 
ΤΑ ΘΒ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ 8. ἤδη ο οὗ ὄσυγο. Αἴτον Μο. 
808 ΟΓ8] δοπηπλιηϊοδίΐοηΒ οοδδοά---ἰϊ 85 Ἃα δοοῖ 
ποῖ ΒΡΟΚΘ ἴο ἔμ. Τὴ6 τοθβοῦ ΔΏΥ ἀο0 ποῖ Β66 
{86 ΔἸΟΥΥ ΟΣ (ΠῸΥ γχοαά, ἴθ ποὺ ἰῃὰ {89 ὈοοΪς 
ν᾽ ἰοῦ δὐάτοββοα ἰμοῖὰ, ὈὰΣ πὰ (89 Βοδατί οὗ {86 
τοδάου, Το δοίϊνο ἰηϑδυοθησδο γι ἶοἢ οὐδίταοίοα 
ἰὴ ῬΓΟΡΟΡ υπάοτνοίδηαίηρ οὗἩὨ (π6 σαὶ 'ψγ88. ἴῃ 
{86 οὐδοῦ ἀϊγϑοίϊ ου, διὰ 6 γοὶ] δὰ ἴο Ὀθ οχ {89 
δον. σοι. ἀνϑνόνο [ιἰ5 δ8 ἵ ὁ νοὶ] δά Ὀθθῃ 
ἔγόνση οὐ [6 τοβαΐηρ, (ῸΣ (πὸ στοαί (συ ἢ} οὗὨ 
86 ΟἹ]ὰ Οογθηδηί γογὸ ποὶ σϑοορμπίσοα ουθῆ ΒΘ 
(ΠῸῪ ΓΘ Ὀ] ΔΙ ΗἾΥ γολά, διὰ (Π6 ρὶ ΟΥῪ οὗἁἨ αοἀ 8ο- 
(πὰ }}γ οοηϊδὶησα ἴῃ ὑπ ἀἰαροιδβαιοη σοπιδὶ πϑὰ ἃ 
ἬΘΟΥΣ ἴο {πθ. [[π ὀρροοϊίἑοπ ἰο Τοοάοτοί, 
Ψἶ 0 πιλὶ πίαἰηθ (πὲ [06 ῬονοΡ ὙΠ οῖ παρά 6.8, 
Δ᾽. 5 ΘΠΓΙΓΟΙΥ ἔγοπι τ ΐη (86 ποτὶ ἰἰδο 17, ΜΟΥ ΟΣ 
οὁηἀοδνογβίο βου μας ὑπ ραβδῖνο ἐπτωρώϑη οἰ ΘΔ ΡΥ 
ἀπ}}165 (.αὲ [86 τά θηϊης γ͵δπθπ ἰδθ δοὶ οὗ δῃ- 

οὐδὸν (σορ. Βομι. χὶ. 7). Τιο ποσὰ εἰ ζηὶδοβ 
ὉΠ Π688 (85 ἴῃ ΟὟΥ Βυϊπογί σε ΕἸ ΡΒ} νεγεὶοπ) 
ΟΥ̓ ὈΥ ἃ ἀουδῖο τιθίβρΓ, ἡ. 6., ὈΥ Βυρροδΐηξζ 
(μαι {116 ἱπίο]]οσί δπὰ μοαγὶ 1086 (πεῖ Ῥοσοορίϊνθ 
Ῥονορ. ΟἸγυβοβίοιῃ ΒΥ8 [86 πδίζοῃ Ὀθοϑῖια " τὸ 
παχὺ καὶ χαμαίζηλον, βαρ ἃ δηὰ ργονο]] 1 κ,᾽ Ὀ6- 
οδ 80 ἴΠ6γ ῥγίἀ θὰ ἰμοιιβαῖνοβ οὐ ἰδὸ δι ροσῖο ῦ 
κἴοτγ οὗ Μοβοβ.Ὶ Ἔπι ἴὩΔῪ Χ ίοσ οἰ 6 Ὁ ἰο ρίαοε, 
ἰ. 6., οὐδόν ἴἰο τοδαϊΐϊηρ, ν]ϊοἢ ψου]ὰ ὨόΓα ΘΟΣΤΟα- 
Ῥοῃὰα ἰο {86 ἔδοο οὔ Μοβοθ ἤθη Π6 Βροῖκο ἴο 186 
ῬΘΟΡ]Θ; οὗ (Ὀ6ι16}) ἰο ἔπιε, ἐ. 6., ἀυγίπρ ἴς τεδὰ- 
ἴῃ. ΟὐΙΒΡ. γον. 18, ἡνίκα ἀναγὶνωσκεται, εἰς. ὍΘ 
ταθοὶ πῖῖ} 086 ΡΏΓα80 παλαιὰ διαϑήκη (Ο]ὰ ζονο- 
Ὠ8η) ΠΟΥ ΈΘΓΟ 6186 πῃ {μη Νοὸὰν Τ᾽ εβϑίδιηοπὶ : δῃᾶ 
1 πιυϑὲ ΠογῸ ἀοδὶ ζηδίθ, ποὶ ἐπ 6 οΥ̓σΊηΔ] οσὶρ- 
ἴιγ 68, (11ὸ ΠΟἸ]οοίΐοη οὗἩ ὈΟΟΚΒ ΜΒὶοΝ πον θοαν ἴδ 6 
ἢδῖηθ, Ὀυὺ 86 Οονοηδμηί ἰίϑοὶ: ἰδ 9 Βα δείδποα οὗ 
νηδὶ παϑ Γοδὰ ἴῃ ἰῃ0 ΒΥΠΑΚΟρΡῸΘΒ [{λ6 ψ τὶ ργ5 
οὗ Μοδοδ δπὰ 86 Ῥγορῃβθίβ), Ὑβοδα ἴγρεβ διά 
Ῥγοιἶβοϑ οοῃίδϊποὰ 80 αἰνὶπα ΟἽΟΥΥ͂ ΔΙ ΟΥ  Σ 8 
τουρϑ] θὰ ἴῃ Ομγσῖδί. [86 ἢ} δὰ Ἔχ ργοββίοι Βμονν9 
μοῦ ἄθὸρ γγ88 Ῥδὺ}᾽ Β σοηνὶσίΐοη, ἐπαὶ {μ8ὲ ἀποϊοηξ 
σοὐθηδηί τῦ8λ8 ΒΟῪ ΒΟΟΟΙΪΠ δεϊϊαυδίοα, πὰ ν᾿ 85 
δου ἰο Ὀ6 Βα ρεογβοαβα.] 

ἴῃ (6 Τϑιιδίηϊης ρᾶστὶ οὗ υϑν. 1Έ, μὴ ἀνακα- 
λυπτόμενον ΤΩ 7 ὈΘ σοηδίχι α 88 ἰΥ ἰδ ρατγίϊ οἾ 0]6 
ογο 10 6 ἰδ ὴ ΔΌΒοΟ] υἰ 61]γ---ξῖ οὶ Ὀοέη , ἘΠ - 
νοὶ!οᾶ (ον ἀϊδοονγογοὰ ἰο ἰμ6π|) πα 1ξ ((μ6 ΟἹά 
Οονϑηδῃῖ) ἐβ ἄο ϑ ΑΥΤΔΥ ἐπ ΟἸσίδῖ.--Οὐ, ἴτι89- 
ἸΠῸ 6 ἢ) 88 1ΐ Σοπιδὶ πο ΘΟ 668]164 ἔγοτῃ (86 ὅ ὁν8 τἰμ δὲ 
ιῃ6 ΟἹὰ σονοπδηὶ γγδ5 ἰο Ὀ6 δογορδίοἀ πῃ σο56- 
αὕθῃς6 οὔ ἐπ δρῬθδσδηοο δηά ποτ κ ΟΥ̓ Ο τίβί (ΒΒ οπὰ. 
χ. 4: 6Ὁο]. 11. 14). βυσὴ δὴ οσργϑβδίου νουἹὰ 6 ὦ 
ῬΑγι συν ἀοίογιϊηδίϊοιυ οὗ μα δα θθ6π τη θδπέ 
ὉΥ͂ βαγίηρ ἰμαύ (9 δδῖηο γεὶϊ Τοιηδίηϑβ, ἐς. ΤΏ 656 
νγΟΥὰβ ΠΔΥ͂, ΒΟΥΘΥΟΣ, Ὀ6 ᾽οἰποὰ νῖτἢ [μη6 Ῥγονΐουϑ 
ΟΝ 80 8ἃΒ ἰ0 ΒΑΥ: “(Π)}0 Β64π|16 γ6]] ἰῃ (δ τοδα- 
ἴῃς οὔτπὸ ΟἹὰ σονεπδηῖ τοπηδίηβ ποί ἰαζεπ αἰσαὺν,᾽" 
κηὰ (μοῃ ὅτε ἐν χριςτῷ καταργεῖται" Κῖνγοβ ἃ8 {80 
Τοββοη: “Ὀσοοδυθ6 ἐὺ 18 (ΔΚ ΔΎΎΔΥ ἱπ ΟἸγὶθς.᾽" 
Τῆαί (ἷ6 νου] δοϊα δ }} (ΚΘ Ρ͵8666 οηἷἶν ἴπ ΟΣ δὲ 
γγἃ8 ἃ Β6]-ονάἀοπὶ πη ἴο ἰπ6 ΑΡοβίϊο δῃᾷὰ Ὦϊ9 
ΤΟΔάΘΓΒ; δὰ {παὺ (Πΐ8 ““οηἶν᾽" 18 Βυ ΒῈ οἰ ΘΓ ἴπ- 
ἀϊοαϊοά ὈΥ {86 ΘΙ 4818 Ὑν Βὶοἢ πηυβὶ Ὀ6 δἰ ἃ ΡΟΣ 
ἐν χριστῷ, Θδῃῃοί Ὀ0 ἀουθιοἀ. [1 ἸΒΎΘΓΥ παίτγαϊ, 
Βονονον, Τγοῖὴ ἐδ 6 ΘΧΒΙΠΡ]6 Οὗ νοῦ. 18, ἴοὸ ΤΟΙῸΥ 
καταργεῖται ἰο ἴῃς ΟἹ Οσονοηδῃῖ, πὰ 85 δὶ γον 
ἀἰδογοηὶ νογὰ (περιαιρεῖται) 18 αϑοὰ Ἡῖ1} τορος 
ἰο 18 τοι οῦδὶ οὗὨ {86 νοΐ]. Οπ ἰΐ9 οἰ σ πη 
{π6 δἰσασίαγο οὗ (86 Βαμπίθ 66 ΤΏ Κ68 ἰΐ παίυ αὶ ἴο 
οοῃποσί ἀνακαλυπτόμενον ΪΛᾺ κάλυμμα ; δΔπὰ ὄδνοὴ 
ἰἶπτὸ παν δ σὲ ἴὸ 80 [89 ῬΑΓ(Ϊο 1016 πῃ {18 
6850 ΔΌΒΟΪαἰΘΙΥ (ϑϊ ποθ ἴι 18. ποῖ ΘΟΙΏΣΩΟΝ [ῸΓ ΔΗΥ͂ 
γοΓῸΒ (0 ὍΘ υϑϑὰ 1 (818 8 γ οχοορὶ ἐξόν, εἰρημένον, 
δηά βυοῖὰ 116), ἱξ ἰβ μαγὰ ἴο ᾿υ 8 ϊγ 189 υ86 οὗ 
ἀνακαλυπτξιν ἴῃ {18 ΔΌΒΟΙ] ἰ6 ΠΙΔΠΠΟΡ, ᾿ΠΒΕΙΔΌΘΗ 
83 ΘΥ̓ΟΓΥΜΏΘΥΟ ΟἾ86 ἰΐ δὰ8 ὙΠ ῈῺῈ ἰΐ 8ΔῺ δοουξδίυθ 
ΟΥ̓͂ (πΠ6 οδήεοὶ. Τμὸ διϊθιηρὶ νοῦ Κὔοκοτί μδ8 
τηδὰθ ἰο δοτηἷηθ (0 ἔνχγο ΘομδίΓυ οὐ 008 ἰοκεῖ ΒΟΥ, 
δηὰ ἰο χη (9 ΑΡοβί]9 ΒΔΥ: ““8πἃὰ ψ1}} ποὶ 6 
ἰδκοὰ ΔΑΥ, ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ ({π16 Ῥ6ΟΡ]6) πιΐχῃϊ 860 
ιδὺ ᾽ξ ((μ6 ΟἹ Οσονθηδηΐ) μΔ8 118 οπα ἴῃ Ο τ δὶ, 
[88 Ὧο αἷαΐηι 0 ΟἿΣ δοσορίδποθ. ΤῈ γοδαϊῃρ ὃ τε, 
ψγοἢ ΤΆ ΠΟΡ ἴοι ον ΕΏΚ. ὑγδῃβὶ δίογε ΓΟ] ον δά, 
δη τ ἃἰ Ὦἢ τα κοα {πὸ πδίυτο οὗ (δ οον ἀχίπρ ᾿(86 
(9 ΤΘΆΒΟῚ ἴον ἰἰ8 ποὶ Ὀεΐηρ τοιηονοά (-- σμῖρ»α 
φμοά, ΜΕ6Υ6Υ)ὴ 65 Ορροβϑὰ ἴο ἰἰ 4}1 (89 οὰ νυδῖομβ, 
ὙΠΟδ6 ἰδ ΠΟΥ ΟΠ δυσῇ ἃ Ῥοϊηΐ βῃῃουϊα Βδανθ 
οπροοΐοὶ ἱπιρογίδπθοθ. Τηδ ροβίεϊναε οοηϊγαϑὶ ἴ0 
(86 ποχαίγο μὴ ἀνακαλυπτ. ἰΒ αἴνοιι ἰδ τυοσ. 1ὅ-- 
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Βαϊ ονϑῖ τοἴ} 15 ὅἄθγ Ὑγ8θ9ῃ ἈδοδΘ8 ἐκ 
τθαᾶ, ἃ νϑὲ] 965 ὑροῖ ἐμοὲνς Ἀθατὶ.--- 6 
ΙΔ6ΔΉΒ, δοσοσϊηςς 10 [6 ργουοῦϑ σοπϑιγαοίί;, 
εἰν, “ἐλ τὶ] οὶ Ὅὸ ἀἰποϊοποά ἰδμδί, ἐίο., Ὀαὶ 
π}}} (μἷα ἄαγ (6 τοὶ! ἰβ ἀροῦ ἐμοὶν Βοατίβ;᾽᾿ ΟΡ 
“κμὰ {}}} ἠοῖ Ὅθ9 αἰδοογνογοά, Ὀοδδῦδβο ἰὰ νῦΐῖ}} δ9 
{8 Κ08 ΔΎΑΥ ἴἰπ Οἰγὶθὶ, δὰ ὑη0}} ἐμὶβ ἀΔΥ ἃ Θονοῦ- 
ως ᾿169,᾽ σἍ(ς.ὡ ἢδ6 Ἰαιέον ἰπἰογργοίϑιϊοη πουϊὰ 
ποῖ δοοπὶ ἰὸ δύο χοαυῖϊγοὰ ἐμὸ σοροίϊ τοῦ οἴ 
κάλυμμα. Τἴ89 ναπὶ οἵ 89 δΥί10]0 ΤΏΔΥ Ὀ6 80- 
οομηίοα ἤογ οὐ ὈοΙ} ἰπιογρτγοίδιΐοηβ ου {86 σγουῃά 
ἐβαὶ 89 νοὶ] 18 ὑγαηβροϑϑα ἤγομι ἐδ οὈ͵θοὶ Ἰοοϊκκοὰ 
ΡΟ ἴο ἐδ Ῥ6Υ801}8 Ἰοοκίπρ. 118 ΘΒ ΔΠρΡῸ ΣΩΔΥ͂ 
Βαγ Ὀ6θ8 ἴῃ ἴδο ΑΡοϑβί]θ᾽8 πιξτι 98 6 ἩΓΟΘ 
τον. 14, 1 ἐπὶ (τῷ ἀναγν.) Ὁθ ἑδίκοα ψ 1} τϑαρϑοί 
ἰο ἔπαιο, δῃὰ ἐμβοὰ (δ Ῥγοϑϑηΐς οἰδαδο ἰ8 ΘῺΪΥ ἃ 
ποτ σοιηρίοίθ ἀοδηϊοι οὗὨ ὑπδὲ ἰάθα. ἴπ πὸ 
8888 (οὐδ ἱΥ ἐπὶ 4.5 9 86.860 ΟΥ̓ ΟὮ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΣ) 
900}4 ἰιὸ Αροβίάθ δύῦθ βροΐῖζοῃ οὗ ὑγὸ σογδγίπρϑ 
πη οτάον ἰο ἱπρῚῪ 8 δἰκῆ ἀοργθθ οὗ ᾿ποβρδοὶ ιν. 
Τὶ. που]ὰ αγὸ τοαυϊτοαὰ δὴ δααϊξϊομδ) καί Ὀ8- 
ἴοτο ἐπὶ τὴν καρ. αὑτῶν. Τα 1ἴ8 89 ΟὨΪΥ ἰὐτδθ 
ἡνίκα 156. Τοπηά ἴα ἐἰο ΝΟ Τ᾽ οδιδιιοαί, Ὀπὶ ἰπ ἐδ 6 
δορί, 10 οσοῦγ8 ἔγθη ΘΕΟΥ͂, δηὰ ἐπ {18 ὙΘΥΥ͂ ΡΔ4- 
ΒΑζ6 ἴῃ Εχ, χσχσχίν. δά 1ὑ 8 υϑοὰ ἴῃ ἐδ δϑῆβο οὗ ἃ 
8ρ809 οἵ ἰϊπιθ -αὐ θη. ΤῸ παῖλθ Μωῦσῆς δἰρῃϊ- 
ὅθ5 ὨόγῸ ἐδ ὙΓΓηρη οὗ Μοβοβ. Τὸ οογογίηρς 
δβοὶϊὰ ἰο θ6 οχ θη θὰ [“Ὃ κεῖται ἐπὶ 1Π (9 δοουδα- 
Εἰνο ρυοζη8 8: ἱπνοϊγίηρ (λ9 Ὀοϊαρῤ ἰαἰ ἃ οῃ δὰ 
τοιβδιηΐηρ {π 0Γ0᾽᾿ “ἜΑ ΡΟΒῸ} ΟΥ̓ΘΡ ὑδ6 ᾿θαΓί8Β οὗ 
ἀπὸ Ρδορ]ο, δἰ καὶ ῆθθ ποῖ δὴ οὈδίγυοίίοη ἰο ἐποὶν 
ΠΙΟΓᾺΙ ῬΟΎΜΘΓΙΒ ἱ. 6., οὗ ἰδ6 ν|}}, Ὀὰὺ ἃ ἀοίθοι ἴῃ 
δ ἰαἰο!]σίυ] ἔδου 168 οὗὁἩἨ υπάἀογείπκπαϊην.---Βαϊ 
ὙΠ 6η ἰτ τὔγηδ υηῖο [86 Τιοτὰ [86 νϑὲ] 5 
[δ ςθ ΑὙΤΑΥ (τοῦ. 16).-- στο (π 6 νοὶ] ἰπ ἔδοί 
Ϊ6 βαϊά ἰο Ὀ6 τοιηονθὰ ἴῃ Θομθθαιθῆ6θ6 οὗ 88 δοὶ οὗ 
(16 πὶῦ'!. 789 μιοϑνὶ (καρδία), νυ οι 15. ἐδ μα- 
εοὶ οἵ ἐπιστρέψη (οΥ 85 τίς οΥ Ισραηλ Ὦαγνθ ποὶ 
γεῖ ὈΦοη χη ϑηϊϊοηθά, (ΠΥ σαπποὺ ὉΘ ταδὰοθ δα οὰ ἃ 
δι 8]6ο.), Βοϑπῃά ἰο Ὁ6 χορηγάοα ΒοΡΟ ἰῃ ὑπο 88- 
Ρεοί8: γϑι δὲ [80 βοδί οὗ πιο ζοησο, πὰ ἐμ θἢ 
88 180 δοδί οὗ {μο Μ1}} ΟΣ οὗ βο} - ἀοίοτνταϊη ἰΐοι. 
Το ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν κύριον, 18 ἱμ8 ἐαγηὶπρ οὗ 
000᾽5 8617 ἰο ΟΒτὶδβί, δπὰ ὑμπὶ5 16 ἃ σοηγογβίου ἠὲ 
88 ΔΥ δ8 ἰὺ δὰ θϑοὴ ργοοθάθαὰ ὉΥ Ἔα ἰυγηΐϊηξ 
ΔΙ͂ΑΥ. ἴῃ ἰδ το ϑοϊΐου οὗ ὑἱμβὸ οτὰ ἐμ μοαγὶ 
οἵ (89 ΘΒ άγοῃ οὗ ἴδταρὶ γγδϑ τοχζαγἀϑα 8.5 δοῃ)- 
ῬίοιοΙΥ δροβίδίθ, δῃὰ ἤϑῆοο 1.18 δοπύδχβίθῃ ἴο 
Οδεῖδι πσοι]ὰ ὃ Ἰοοκοά ἀροὴ 88 8 τοΐπαγῃ ἰο ἐμ 
Ἰωονὰ. ΤΙ σοηγογβίοι ἰ8 Βαυρροβϑὰ ἰο δαγθ ἰδῖίχϑη 
Ρίδοο θθΐογθ (86 γα] 8 ἐδίζθῃ ΔἾΥΒΥ, ἰὩΘΒΙΒΟὮ 89 
186 ἰδίου ἷβ εδἱὰ ἰο ὍὯθ {89 σοῃβθϑαϊοβοθ οἵ {86 
ἴογηον (ἡνίκα ἄν). 1 οτ᾽ Β ἰγδπβιδίίοη ς “Ἅ Ἡγεπῃ 
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[5 0ὲ ἐδ ἐπ τθθ ὀχρ᾽ δηδιίοπθ χίνϑο οὔ μὴ ἀνακαλνκπτ. μαὲ 
οἵ θίποῦ ἀπὰ οὐν Κηρ. γϑγϑίοη [8 ὨΟῪ τὶ ἔγθυβα Ὁ χίγϑη ἃρ 

411 σε τἰ681 δοΠΟΙΆΓΗ οσς δηῖϊ οὐ Βυ ΠΟΥ (Υ ἴον ἰἰ8 γοδάϊηκ. 
οὗ οἂγ δῖποσ (" 1Π6 νοὶ! σγϑεηδίῃβ ὑπίλιο ΔΨΘΥ δ6- 

ἐδλαφ4 ἰξ (([Ὡ6 νοἱἱ) [5 γοπιονε (οπ]γ} ὈῪ ΟὨ γί βι᾽) ἰβ δἀυρινὰ 
Υ πιοδξ οὗ ἔΐθ παποΐθηξ ΟΧ ἴοξπ, ἀ9 
οὐδδποτί δὴ Ηοάμο, ΡΣ ἰ6 ̓ τϑακουϑὰ ὉΥ ἔπ ακναγά- 

8065 οἵ δαγίπα ἐμαὶ [6 κάλυμμα ἰΘ μὴ ἀνακαλυπτόμενον, 
ΌΥ ἐδίο τγϑησίενο ραγι οἱ ρ]θ πανίης πὸ οὐὐοοῖ, ὈῪ καταργ. 
δοίης, εοὰ ἴδγϑο {ἰπ|68 (υν. ἵ, 11, 13) ἢ τοίϑγοποθ ἴυ ἐπ 
ΟΙά Οονσηδαΐξ, δὰ Ὁ. ἰδ ἴβεῖ (πὶ 1 ἰα ποῖ 186 νεῖ πε [ἢ 6 
ἀϊειροηπκείοη τοιίοι [ἢ 9 ἘΡδΗο κα δαγίηρ τῶι ἀὐο!θῃθα Ὀγ 
Οδγίδε. ΟἹ ἴδιο οἵδοῦ Βαηινΐ {Π6 (τὰ οχρίδηαλίίοη (“ ἔπ υϑἱ! 
βυσιδ 5 ποῖ ΤᾺ ΚΘῺ ΔΌΓΑΥ ἰπ ἴΠ6 τολάϊηρ οἵ ἴῃ ΟἹὰ σονοηαπέ, 
᾿ξ ποῖ δοίπα δυο] ἐο (ποπὶ ἔδαὶ ἐξ (τ ΟἹ Θονοηδηῖ) ἰα 
ἀργὴ ΑσἈ ἰη Ομ τίδε ἰα δἀορίοὴ ὌΥ Οπνγδοεκίοιῃ, Μονον, 
Βιο»αλῆο1.1. Οβίαπάον. σοῦγθθαγο, ΑἸογά αηὐ ΒιαοοΥ, πλλκο8 
8 ὈλίηΓΑὶ ἀπὸ οὗ ἀνακαλ. αἰποο ἔδο ϑηᾶ οἵ (ἣθ 0. 1. χὰ [ἢ 
ΤΕΥ τΠίπρ πο ἢ 89 πιο α τοὶ  πηλῖχον ροοή ΒΟΏΒΟ: βηῇ 
ΝΘῚ ΟἾ]Ὺ ἴδ αἰ ίοπ! εν οἵ ἔδο δυϑοίαϊο ραγεεΐρ!ο, Ὀπὲ ἐπ ᾳη ἕο 
φοπαϊπίρης τὶ 8 ἦδο δνπὶὈο δ οὗ [26 θη τγο ϑοοϊίοῃ, ΟὐμΡ. 
θοροεὶπ}} Βέρδηϊου ἐπὰ Ησάχο. 

ὙοΙο, Ναλη ον, 

δ7 

68 σοὶ δοκελτγίο, 8ὸ ισῶναἴ6,᾽" εἰο., (1ξ ἴι 58}4}} ἐθττι, 
16 νοὶ! Ὑ|11, εἰς.), ἰ8 ἱποογγὸοί, κδμῃὰ πουϊὰ 
πσὲ ῬΘΡΒΔΡΒ Βανθ ὈΘΌΏ τθδἀ0 δὰ (19 ΔΌΪΠΟΥ 
οὗ ἴὰὸ ποὺ Ὅθοι ἐμπδυθποά, ῬΓΟΌΔΌΪ υπσοῃδόϊ- 
οΟὐδῖγ, ὉνΡ ἰδ ἑάεδ ὑπαὶ βδυσὴ 6 σοηνογϑὶοη ὕθ- 
ἕστο ὑπὸ ΓΘΙΊΟΥΒ] οὗ 1.10 τοὶ] νγὰβ ἐπι ροβσὶ ὉΪ6θ. Βαὶ 
πὸ βϑῖηθ διϑδουίου 18 ἰου πᾶ Ἰηδη 651} πῃ ΒΌΤη, 
χὶ. 28 ἢ, Τὴ6 Αροδίΐο 18 ποὶ βρϑακίηρ οὗ {8089 
ἐπαϊνιπ8] δοπυ θυ βῖ 088 νν ἷσ ἢ ἴΔ 6 ΡΪδὸθ ἰπ ΟΥΘΥΥ 
δῇῃθ. Βυὺ πθὴ ἐἰιὶδ ζοηθΥ 8] ΘοΟηγουδίου β.}4}} 
6 Ὀγτουχῆῤ δρουῦὶ, πῦθη ὑπλὲ δνυοτγϑίου ἰο Οἢ γἶβί 
ΒΙΟΝ ΒΡΥΪΏΡΕ ἔγοιη ἃ ΘΔΤΏΔ] τοϊηὰ ἀηὰ Ῥγομάὰ 
86 1-τἰ κῖμ ΘΟΌΒη 688 8118}} ὍΘ οὐϑγοοῖπθ, πὰ ὙΠ ΘῈ, 
οοηδοαποαῦ, (ΠΟῪ 5114}} δομ δα ἀπά ψῖ ἢ 
δίβοοῦθ δον θαροιηθηίβ οὗἁὨ μοὶν στ ΠΥ ΟΡΥΟΡ 
δὰ ὈπΌο] οὗ, ἰατη ἴο Ηΐτὰ, ὑπ Ὺ τν }}} οΟἸΘΑΥΙΥ ἀϊ8- 
ΟΥ̓́Θ᾽; 88 μὸν χορ 1η6 ΟἸἹὰ Ἰ'οαίαταδηὶ ἐμαὶ ἰΐ 
ΦΥΘΥΥΤΎΒΟΥΘ ὈΘΆΓΒ ὑοδίϊ! Ὧν (0. Οἰεθί. Τ86 
θίνίμθ ΚἸΟΥΥ ΤΟΔΙΪῪ οοηίδίποα ἱπ ἰδ ἰγρὸθ δπὰ 
Ῥγορμδοΐθβ, δὰ ΠΟῪ 0Γ0 9} τουϑδ]ὶσα ἐπ 
ΟἸγῖβὲ δἰ 80 Ὁ, γν}}} βῃΐηθ Β0Ὸ ΟἸΘΑΥΙΥ ἐπαὺ ὉΠῸῪ 
γ}} Ὀ6 ΔὉ]6 ἰο Ἰοοῖ ὑροῦ ἰΐ τ (ἢ ἃ βιοδααϑὶ ζ828. 
Τθ οχργοβϑίοη γϑὶ πη 8 οὗ ἔχ. χχχίν. 84. ἔπ 
1:6 τοϊπὰ οὗ [6 Αροβίϊθ δ. ΣΙ ΟΥΑΙ Οὗ ὑπ σογοῦ- 
ἰὴ ἔγοιλ Μοβοβ᾽ ἴδοϑ θη Β6 γοτΐ δρδὶῃ ἱπίο 
6 Ὀϊνίηθ ῬγθβθΏ69 βοοιῃδα ἃ ἰγρ9 οὗἨ (10 ἔπ Υ0 
ΤΟΏΟΥΔΙ οὗ 15.860} Β ὈΪΓ Πάποθ5. Περιαιρᾶξιν ὁοἈ- 
ἰδ δὴ ἰβιϊτηδίϊοη ὑπαὶ ἔῃ νοὶ] γγχαοϑι 8 δοιρ] οἱ ΕἸ Ὁ 
δΡρου πα ἐμδὸ βοασί. [448 1818 18 (Πη9 νοῦ υϑοᾶὰ ἴῃ 
ἐδ9 βορί. οὗ Ἐχ. χχυχίν. 84, δμὰ δ8 περιῃρξιτο 
Ἐβογὸ δοὰ δἱτοοϑῦ Ὁπ͵ου τ} ν ἱβγουρδουὶ (δ. γοὉ- 
εἷοπ σδῃ Θ ἱΔΚοη ΟὨΐγ ἰἢ Δ δοίΐγϑ ΒΘΏΒ6, β3(8Δ}- 
16 δοπίοπάβ ἰμαὺ {π6 πογὰ μθγὸ (περιαιρξιται) 
ΒΟ πᾶν Δῃ δοϊδνο δῃὰ ποὲ ἃ. Ῥϑββίυθ Β680 
(δἰτῖρβ οἵ----τπιοῖ, 18. αἰσὶρὶ οὔ). Ηο 4180 (πίη κϑ 
ἰδὲ ἴ΄0 ΟὨΪΥ ποπιϊπαίϊνο ὙἘ16 8} ὈΟΓῊ ἐπιστρέψῃ 
δηα περιάρξιται οδϑὰὰ Ὦανο 186 Μωῦσῆς (πῆς ἷπ {λὲδ 
Οαϊνὶη πὰ Βδίϊυβ αρτοθ τλτη Ὠΐγλ), Β᾽η 69 Ἰσραὴλ 
ἱβ ἰοο Τοιηοίθ, δὰ ἡ καρὅδια ἰδ τπιοὶ Β8 σ᾽ ΘΠΕΥ Ῥτὸ- 
τηϊπουί. Ηδ ἐμ} }Κ8 (παι ΤΠ 6 πὶ ΘΔ 6 ἢ 6] 086 Ὀορ]- 
πίηρ Ὁ} ἡνέκα νΜνι}}} Θοτγοδρομα, δηὰ ὑμδὲὑὸ ῬΑΓΑ])- 
10] ψ τ} Εχ. χχχίν. 84 πὶ }} Ὀ6 ρτοβοσνοὰ. Ηο ἀκα 
Μοϑ868 88 ὑπ6 χερτοβϑηΐδίῖνο οὐἁἩ ποὺ ΟὨἿΪΥ ἰδθ ΟἹ 
Οονφθηδηὺ Ὀυὺ οὗἩὨ (πῸ ποίΐομ, δᾶ σα ἶςοϑ 6 ΒΘΏΒΘ 
ἰο Ὀ0: ““ὙἘΒ6ῃ Μσβαβ, ἰῃ [86 ῬΘΥΒΟΣ οὗἁ δἷΒ Ῥϑορῖο, 
ΓῺ 5 δρϑῖῃ ἰο Ηἰτὰ γὃὸ 18 ΟΡ ᾿ογὰ ΠΟῪ 88 ἢ6 
ποηΐ οἵ οἱά (ΐπι6 ἰο Ηΐτῶ ἢοῸ τγδα ἐποὶν Ποτὰ ἴῃ 
δπαὶ, {λ68 6 διγὶ ρ8 οδ᾽ {ὴ6 νοὶ] ἴγοπι 15 ἴδοο δηῃὰ 
ἤροτα ἐποὶν βοατίβ, αηὰ ὑ{πδὴ (ἢ 8 ΡΟΥΪΒΔΌΪ6 ἡδίυγθ 
οὔ [86 1} ΜΠ Ὀ6 πηδάὸ χῃδηλθδὶ ἴῃ {16 [1}} 14:0 
οὗ {μ9 Ὀϊνίπο ρμἸοτγ.᾽" Βυϊ 7 καρδία ἱΒ αὐἱϊὸ 88 
πδίυΌΓΑΙ ἃ Βι δ] οί ἴον ἐπιστρέψῃ, Δα 88 ᾿Πκοῖγ ἰο 
Ὅθ Ῥτοιηϊπθηὶ ἴῃ ἰδ6 ΑῬΡΟΘΙ]6᾽Β ταὶ 85 Μωσῆς, 
δηά {ἰο ἰᾶθα, οὗ ἐπιστρέψη ἰΒ σογίδίἾΥ ὑμδὶ οὗἨ 8, 
ὑμπογου ἢ ΘΟ Υογβίοη, δηαὰ ποὺ ἃ ΤΠ 6 70 σῃδηρο οὗ 
ορίπίοη δϑουΐ ἰμ9 αν, Τὴ ΟΔΡΘΙᾺΪ δαἀσρίϊοη ὉΥ͂ 
{86 Αφοβί]ο οὗἉὨ ἰδ ψογὰβ οὗ {πὸ ϑ'ορί., βοιηθ οὗἍ 
ὙΠΪΟΒ ΜΟΓΘ Βίγδηρθ ἰ0 δῖπι, διονβ (δὺ Π9 τὰ 8 
ΟἰΟΒΘΙΥ σοΡΥΐπρ [6 ἐτηλΟΥΥ οὗὩ ἰπ6 ἱδίονυ; δηὰ 
80 Β6Γ6 ᾿ἰδίθῃακ ἰο ΒΑΥ, ἱμδὺ 68 ΜοβοΒ μδβὰ ὁὴ ἃ 
νοὶ θη ΠΗ ἴδοθ ῬἯᾺΒ ἰυγηθὰ ΔΎΓΑΥ ἴσχοι αοά, 
δηα ἰοοῖς ἰΐ ΟἿ νθη ἢ ψοπὶ ἰπ ἴἰο (οα, 80 ἰδ 
Ὠδαχὶ οὗ {1.6 ῬΘΟΡΙῸ ὙΠ θη ἰυτπθαὰ ἵγοτη {πὸ [οτὰ 
ὙΓᾺΒ γοϊϊοα, ἀπὰ ὙΠ δΘΏ ἰἰ ἰυτηρα ὑἰοὸ ἷαι δὰ {9 
τοὶ] σουιουθά. Βοίϊι ἐπιστρέψη Βη περιαιρ. Βῃου]ὰ 
Ὅο ΤΟΠΑΟΥΡα 88 8 ἰηἀοβηΐΐο ργοβοηί πα ῃοί ἴπ 
{πὸ Δυϊῦτγθ ,8 ἴῃ ἰδ δαϊποῦσοα γογβίουῃ. ΤὍδ0 
ἰυρηΐπρ δηὰ τουουΐηρ οὗὁἩ (Π6 τοὶ} νγὰϑ ἴῃ ῬΤΌΘΟΒ5 
ΟΥ̓͂ οοῃερ]οϊΐοη. Τὴ ῬγΟΟΘΒΒ γγὙ88 δοπ ΠΑ} 
δοϊηςξ 08 ὉΥ δα ἐυγχηϊηρ οὗ ἰηἰνί .8}]8 ἱ ΘΥΟΙῪ 



δ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

89, ἰβουρὰὰ {π 6 ζϑῆθγὶ δουυοσδῖου Μὰ8 ἴῃ (0 
ἀϊειαπί ζυϊυγο.] 

ΨΕμδ. 17-18. --Ἰήουν [806 Ζιοσχᾶ ἐπ ἴδ0 
Βρίτίῖ, ἃ Βοτο [89 Βρὲχίὶϊ οὗ ἴ89 Τωοτὰἃ 
ἰα, ἰα ᾿ἰοτῖν---(νον. 17). ΤῊ δ βοαΐθηοο 18 οοη- 
ποοίοαὰ ψἱτἢ γον. 106, Θηὰ ΟΧΡΙαἷπ8 ΟΥ γχῖνοβ {μ9 
ΤΟΔΆΒΟΣ [ὉΓ Ὑδδὶ 18 βαϊὰ ὑπΠ6γ0. 6 μαᾶυϑ ἱπ ἴδοί ἃ 
δ οςίβηι, ἐμοῦ ἰ(8 ΒΟΥΘΓΪ ΤΩΘΙΌΟΓΒ ΔΘ ποὶ 
εἴνθη ἰπ μον ΤορυΡ οὐάοσ. Το νι )07 ργεπεῖδο 
ἦα: Ἤδοτο ὑπο ϑρι τὶ οὗἩὨ ἰμὸ ογὰ ἴ8, 18 ἔγϑοάοπι ; 
ηο ιΐπον ἰ8: 88 ἰμ6 Ποτγὰ 15 (Π6 βρ᾽ γῖϊ, τ ὮΟΘΥΟΣ 
ἐάγηδ ἰο ὑπο οτὰ 85 ἰμαὶ ϑρίγιι; δῃὰά {86 δου- 
οἰυβίοι ἰδ: ὑπογοίοσθ δυο ἢ 8 059 τηυδί Ὀ9 ἴτθοο, 
δὰ Μ}}} πὸ ογ6 Ὀ6 δηγοϊορθὰ ὈΥ {86 οονοσίηρ 
ψγἱοἢ το} δῃὰ Θἤθο ΚΒ (860 δοιΐοη οὔ {μ9 δβουὶ 
(Μογου). [ὑ 8 ον ἀϑπὶ ἔγοπι υϑγ. 18 {πὶ ἰδ6 
ἸΙΌΟΣΥ σοπηθσοίοα ΜΠ [Π6 ΓοΙΟΥ] οὐ ἐἶ 6 ΘΟΥ̓ Υ- 
ἧπς τσ οἢ οὈπιχυσίοα (Π9 Ῥ6ΟΡ Θ᾽ 8 ΟΡΘΒ ᾿πϑῖρῃὶ 
ἰπίο [16 αἰνίηθ ΦΊΟΓΡΥ. 18 ποῖ ἃ ποὺ δι ͵᾽οοῖ οἵ 
ἀϊβοουγβο ζογοίσῃ ἰ9 ταὶ δὰ δθθη ἀϊδοιδθοά, 85 
6. 5.. ἃ ἴγεϑάομι ἔγοπι (9 γοῖΐζο οὗ [9 ἴδτν ([Βουρῖι 
ἐμι18 τουδὶ Ὀ6 νἱγῦι}}ν οοιππιυπϊοαϊθα ἀυγίηρ δυςὶ 
8 ἰμϑὶ μι). Ὁ δὲ κύριος ἰ8 ἱπεϊμηαίο} Θοπησοίθα 
ΜΙ τὸν. 16: “Βιυὶ ἰ8οὸ [Γοτὰ, ἰο σοὶ ἐδεὶτ 
μοατνί (8 (ΓΠΒ, 18 (η6 ϑΡῖγιι.᾽ Μδὴγν ανιϊβοϊαὶ 
Θχρ᾽ δηδιΐοπβ ᾶνο Ὀόθη σίγοη οὗ (ἢ 18 γοσβο. ἮΤ 11}- 
ουϊ ποιϊοϊηρ ἰΠ080 αἰεπιρίϑ πὶ ανο Ὀθοη ἱπῃ 
αἰγοοὶ δοπιγδάϊοιίοπ ἰο {πὸ τηοϑηϊηρ οὗἨ {μ6 νυογὰ 5, 
δηἀ (9 Βοορ69 οὗ ἰδ σοπίοχί, (0η9 οὗ Ἡδὶοδ πτοηὶ 
80 ἴδὺ 88 ἰ0 οοπ͵)δοίυγο ἱπδὶ ἐμ τοδι πη τησδὶ ανο 
Ὀθθη οὐ δὲ κύριος) ψὙὸ δηα το δυσἢ δὴ ἰἀδηϊῆἔσἼα.- 
ἐϊοη οὗ Ομ νἰβδὶ απὰ 86 Ηοὶγ ϑρίτιι, (μὲ 6 [ονά, 
ἐο ὙΒοτὰ {μ6 μοδγί ὑπ γῃ5, ἰ8 ἴῃ ΠΟ Ὀγϑοί64) Γὸ- 
δροοὶ αἰ δοτϑηὶ ἴσοι {Π 9 ΗΟἿΥ δρίὶτὶε γϑοοϊγθα ἴῃ 
οοηγογβίοη. Τ}16 Γ6]} οΟὙδιῖρ οΥ̓͂ ΟΒ τὶϑί ἰπίο τ ΐο ἢ 
ὧν οηἰογοά, πο 1 ἰαγηοὰ ἰὸ {πΠ6 Ιοτὰ, τγα8 ἐπ 
ἰγυας ἰδ 6 ἔν βαΐρ οὗ {86 Ηο]γ ϑρὶγιι. στο 
8 σὶρί Π4}}γ [86 ΞΡ γῖί, ἱπδαυι ἢ 85 ἤθ δοτοτηυηὶ- 
οδὶοβ Ηἰπιβοὶ ἢ ἴῃ οοηγογδίου, δηὰ δὲ οἱ ΒΡ ἐὐῃγο8 
ὉΥ τοϑῶπδ οὗ {δμο ϑριγιί: ἐπ ΗΟΙΥ ϑριγίι 18 Ηἰἶβ 
Βρί τὶς: ὑμ6 δηἰπιαϊίης Ὀτϊποὶρ]6 οὗ {6 1,οτὰ ΝΒ ἰη- 
ἀν ! ] πρ δπὰ ἰηδιθποο πῃ [Π6 θα Β οὗἨ Ὀθ] οΥΟΥ 5 
5 {μ18 ΗΟῚ]Υ ϑ' ρ'σἰῦ (οοπιρ. Βοπι. Υἱ]!. 9 8΄.; 614]. 11. 
20, ἱν. θΘ:; ΡΒ], ἱ. }9; Αοἰβϑ χχ. 28 δοοιρ. ψ ἢ 
ἘρΆἈ. ἵν. 11; Φοδη χὶν. 18 εἰ. αἰ.). ἴῃ ἕδνον οὗ 
8 ΘΧρ]πδίΐοη 5 86 ἱτηπιθάϊαίο}ν 10] οί 
ῬΆΓαΒΟ: οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίον (οτ6 πὸ ϑ'»ῖτὶϊ 
οὗ ἰλὰ6 [ογὰα ἴ8), ἴῃ ψΒΊΘῊ Μ)ἷ0ΘΝ ΤΑΥ͂ ποίϊοθ 8180, 
(Βα. {})|6 γί 16]5 ὈδίοΓο πνεῦμα πα σαΐθ8 {8 ΘΥΟΥΥ 
ἐπ το 15. ΘΟΡ ΔΙ ΙΥ (86 Μοτκ οὗ {μ6 5» τίν, 
τασδὶ Ὀ6 Θχοϊαβίν ον ἔγοπι (ἢν δὺ (Νοαπ θυ). Βιιὶ 
80. ἃ υἱγίι 8] ἰαοϑηϊ βοδίϊου οἵ Ομ γίβὲ δπὰ ἰδο 
Βρινγιῖ, σα πᾶν γοίογθῃοο Ο]Υ (0 ΟἩγτὶδίὶ ἰῃ Ηἰβ 
βίδίϑ οἵ Ἵχα! δίϊοῃ (οορ. 1 ΟΡ. χυ. 486): ἴον ἱΐ 
δ. ΟὨΪΥ ἰπ ἐμαὶ βία ἐμαὶ Ηδ ἰβ ἐἰ8 ἰπήοροπαοθηί 
δουγοο οὗ 8]} ἀἰνῖπο χὰ δὰ μόνο ἰο {μ6 ὈοάΐΘ69 
δηα βοιυΐΪἷβ οὗὁὨ Ὀδ]ΐονοσθΌ Ηο ἰβ ἰῃο πὸ ἸΟΏΡΟΓ 
ἀοροηάθπὶ ΡΟ ΔΩΥ δβοιτοθ Ὀαγορὰ Ηἰπιπο], [ῸΡ 
1.6 ἀἰνὶπο ᾿ἰχῦ δὰ ρόνοῦ πΐοῖ ἢθ ΡΟΒΒΟΒΒ6Β 
ΟΡ ἀΙΒρθηΒθΒ: δηᾶ ἰδ ὅδῃ οὗ πιδὴ ἴδ πὸ ἸΟΏΖΟΥ 
(9 ὅοη οὗ αοἀ ἰῃ ἃ βίδίο οἵ βοϊ -τοππυθοϊαιίοη, 
ἀοροπάθηϊ ὑροη ἰδ ἰηδυδηοθα οὗ ἰδο ϑρ τὶ, αὶ 
ἃ Ῥογίϑοί οϑηΐγο οὗἉ ἀϊνίπο ἔμ] πθδ8. Ηθῆῃοθ, ᾿ν9 
ΤΑΔΥῪ 88Υ οἵ Ηἰπι: δ 18 6 ϑρίὶνἱζ, (μοὐ τ ΓΟ ὶν 
φμακὶ) Ὀδολα8Β6 δ ἰδ ρὶονγίοὰ ἱπ (6 δρί γι ἰ4] 
νοῦ. Ετγοιι ἰμἷδ ὁ ΤΠΟΥΘΟΥΘΡ [ΟἸΪο 8 (ΤῸΣ {16 
1άθι 8 οβϑϑηί αὶ ἴοὸ ἰμδὶ οἵ {ἰδ ὸ ϑρίτίι οὗ αΟοἀ), 
παῖ (86 πον Ὀΐϊτίδ, (18 τ ΒΊσἢ δι 8 μότο οα] θὰ 
Ἰθογῖγ, ἐ. 6.. 6 ἔγοο δοίϊου οὗ {6 πιϊπὰ, 8 ἔγϑο 
ληϊμϊτοη οὗὨἨ ἰδο ἀϊνίπο κΊοΣΥ, διὰ ἃ σοϊθδϑὸ ἤγοιι 

ἐπ ἐπωροάϊπηθηί(δ οὗ ἃ 6} }Υ παίυγο, 5 ἱπεϊαδοὰ) 
τηϑὲ ΠΔΥΘ 1.8 ΒΟΌΓΟΘ 'ἱπ ἢ πι. Ησ ἰἰ 18 τἁξῖξο πλαἶκο5 
Ἰ|κὸ Ηἰ5617 ᾿πο5ὸ πιο ἰυἱη ἴο ΗΠ πὶ, δπά ἔγουι 
Ηΐπὶ Ῥγοοδθὰβ (ἢ ρυτθ ἤγοθ Ἰἰσὰΐ οὐὁὨἨ 1106 (186 
ὑγυῖϊ τ ἢ πῆ κο8 5 γε). Ηρφποθ ΠΟ ΒΟΟΏΘΡ 
8 ἴιὶ βαϊὰ ἐμδὲ {86 [ογὰ ἰβ {π6 ϑϑρὶγι ἰδδη Ης 
8 681104 ἐπὸ ϑρίγίι οὗὨ (6 1οτὰ. [ὕῬδὺὶ μδὰ 
Ὀ60η βροοκίηρ αὐ δ βρὶ ἰδ] }γὺ ἴῃ {πὸ δηοΐθης 
αἰδβροηϑαίίοη, πρὶ παὰ θθη ΘΠ ΓΟΙΥ ταϊδδεὰ 
ὍΥ {86 δῃροίθηῦ 5928. Τ 8 δοϑίγασι Βρὶ ΙΔ .Υ 
86 νι ϑδησὰ ἰο σοπποοὺ ψἱτἢ ἃ σοησγοίο ΓΤ δ} γ, δηά 
Β6Π06 Ὦ6 ΒΟΓΘ ΒΔΥ8 ὑπαῖ (86 Γ᾿οτὰ (ἰ0 γβοπι 6 
Βοδσγίὶ οὗ 86 Ῥθορὶθ τηυϑὲ ἐγ) 18 ἰ8δὶ ϑρί τί. 
Ενϑη ἐπἰα ΓΠογὰ, ἢ6 8190 Ὑυΐϊβ)65 ἰο ἰάἀ πεν (ποὶ 
πῃ δὶ ϑβββηιἰδὶ πδαίασο, Ὀὰϊ ἱπ ἢ 18 δού νγ ἴπ δ ἷ9 
βρθοἷδὶ ἀορδγίταθηὶ) πὶ {86 Ηοὶγ ϑρίσιὶ (τ δο, 
180 ποχὶ ὑϑγ8ὸ ΒΒΟΥΒ, ἰΒ 0ΓΘ πιθϑπϊ). ΟΟΏΡ. 
ΑἸ ογὰ. 76 δποϊθηϊ ἐλ μοΥ5 (ΘΒρ οΙν ΟὨΥγ- 
δοϑβίοῃι δηὰ Αυρυδίϊπο, βεΘὸ ογάβτσουῖ ἢ") πγοῦὸ 
Ἰθαἃ ὈΥ {(Πποὶν δχίγϑοαιθ ἀοζιπηίὶς Σοδὶ (0 Ῥγϑϑα 8 
ΥΟΥΒ6 110 ἃ Ὠγοοῖ οἵ 180 ΗοΙΥ βρ᾽γ} 8 αἰγὶ ΠΉγ. 
ΤΆΘΥ αἰπιοϑί πηΐγουθα }}Ὺ οομδιγαοα τὸ πνεῦμα 88 
186 δυ δ͵ἦοοιϊ, δηὰ ὁ κύριος 85 πὸ ρτοαϊοδῖο οὔ ἢ 6 Β65- 
ἴθποθ. Οτγασηπιδ 8}}γ (Π15 18 Ἀ]]ουσοὰ ἰο Ὀ6 Ἀ6- 
Β8}Ρ}8 Ῥοββὶ 816, (ΑἸέογα, Μεγοσ). Ὀαὲ ἰϊ 15 ον θη γ 
ἴοτοοα, δηὰ {6 δοη(ἰπηοηὶ 80 ὀχ ργοδδϑὰ νγου]Ἱὰ 89 
οπεγΟΙΎ ἕογοῖσπ ἰο ἴΠ6 οουγδο οὗὨ {6 ΑΡροβ]θ᾽ Β 
αὐρυπηοηῖ. [ἐ 18 ΟΌΪΥ ἐπίδγθη 14}}γ ὕγοτα {86 ἰάθῆ- 
[ΠΥ οὗὨ ουὧυὖ μοτά᾿Β δηὰ ἐμ ϑριγι τ᾽ 5 Ορδγδίϊομβ, 
παι δυοῖϊ ἃ ἀοοίγΐ 6 ἢ6 ΓΘ Θηΐ6 138]. [Ι͂ῃ τοῦ, 18 δὸ 
γοΐοτ 80}}} γι ΠῸΡ (ο {π6 ὙΔΥ ἴῃ ἩΔ1Οἢ ἐδ 18 ἦγϑϑ- 
ἄοπι, ψΐο Β88 ἰἰ8 Βοῦγοθ ἴῃ {πο Π᾿οζὰ δπὰ δεὲβ 
ϑριγί!, ἰ6 ρυοάυορα διιοηρ ὑΠ086 0 ὈΘ]ΊΟΥΘ ἰῇ 
ΟἸιγῖϑι. ἴῃ ᾿ἰϊυδιναίης (ἷ8 6 ΠΟ ΓΟΟΘΌΓΒ ἴο (80 
ἔἄχυτο οΥἩἨ (89 αἸοΤΥ δηὰ {89 ἴχϑο Ἰοοϊκί πρς ὉΡΟΗ ἰΐ. 
--,ΗΕυϊ νγὸ 8}]}1 τα ΟΡΘὩ ἴδο9.---ΤῊο οὈ͵οοὶ 
οὗἉ δὲ ἰδ, ποὺ ἰο Ραυαὶ νῆδὲ τῦῶ8 πον ἰἴο ὉθΘ δΒεϊὰ ἴὰ 
οοῃίγαδί πεῖ σαὺ δα ὈΘΟ6η βαϊὰ οὗ ἰδ} [5τγδοὶ- 
ἰἴῖ68 ΟΓ οὗ ΜοΒϑβ, (85 ἰἴ εἷβ ἰάθα ψγδϑ: “1818 8 
ἰταο ποὺ ΟἹ]Υ οὗἉ οπο, Ὀαὺὶ οὗ 4]},᾽᾽) Ὀυὶΐ δἰ ΡῚῪ [0 
ἱπαϊοαὶθ αὶ σοῃίϊυδποθ οὗ {6 αἰβοοῦγβο. Ἥμεϊς 
(πὸ) ἱποϊυΔοβ ποὲ που οὶ (ἢ6 ΑΡΟΒι]6 δηὰ δὶ 
{6 ]} ον. ΌοΓοσβ, οὐ [86 ΑΡοβί]ο πὰ δ}} νγῆο ρυϑβοῖὶ 
[826 ΘοΒροὶ (δι ο] 68 δρρϑδὶ ἰο σἴδρ. ἰν. 1, δά 
δομίγαβί πάντες (Ν}}) πίνῃ 186 δἰ παῖο ἱπάϊνιὰυδὶ 
Μο5868), Ὀυΐ Δ}} ὈδΘ᾽] ον γα, πο, (89 δοῃποοῖίίοδ 
ΒΟ 8, τηυδὶ Ὀ6 ἱποϊα δὰ ἴῃ (6 πάντες. (ΟΡ ἷν. 
8 8πα 6). ἴπ οογγοβροῃπάθῃσα ψνῖ τ 8.6 ΥΘΙΔΟΥΔΙ οἵ 
(86 γο 1} βῃὰ (8.6 θ ΘΓ οὗ νυ Βῖσ ἢ πὸ δὰ Ὀθ6ῃ δρϑδῖ- 
ἴηκζ, 6 ποῦν Βροδκ8 οὗ δῷ ὁροῦ οὐ υηγνοὶϊοὰ ἴδο06 
(ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ). ΤὨΗ15 ἐπα 1168 ἰδδι (86 
σογογῖης Ὑδίον Βαὰ Ὀδοι οχίθηάορα νον ἐπ Ὠοατὶ 
οΥὗΓἩὁ {π8 ῬΘΟρΡΪῈ πιΐχῃῦ ὈΘ ἰδ ΚΘ ΟΗ͂, δηᾶ ἐμπδί {89 
βρὶ γι ὰ6] ἴδοϑ τυϊρὶιὶ ἐμ 8 Ὀ6 ὕγοθὰ ὕγοπι ἐδ τεὶϊ 
οι Ῥγουοπίρα 15 νἱβίοη οὗ ἐμπὸ βαἴογγ. [ἢ οϑϑ- 
Βἰδίθῃου ψἱτ {ὲβ, τυδὲ ὍΘ οἷν οχρίϑπαείοη οἵ 
186 ποχὶ οἶδι50:---ὈΘΒοΙίηρ ἰῃ 8 Ε|8858-- 
(κατοπτριζόμεναι). Τιἷβ νοτὰ, ν  ΙΘΙ 18 ποὺ Τουπά 
Αἱ 4}} ἐπ 186 ϑορίπηρίπί, πὰ οϑοῦτδ ἴῃ ἰμ6 ΝΟΝ 
Τοβίδιιθηί ΟἸἸΥ ἐπ (18 ρ͵]δοα, ἢ Δ5 {16 Β6 86 ἴδ [88 
εαοιῖνο γοΐσα οὖς: ἰο ΒΟΥ ἱπ 8 ΠΟΪΓΓΟΡ, ΟΓ, 88 ἰἢ ὃ 
ΤΪΡΤΟΡ, ἰο τοβοϑοῖ: δηὰ ἴῃ (8 τηϊάά]ο: ἰο τοβϑαὶ 
ΟἸ θ᾽ 8 Β6]7, ἰο 860 ΟΠ 6᾽5 586] ἴπ αὶ σίαββ [πϑεΡ, ἢ 
89, 8; ὅκνν., ᾧ 862 4.1. ὙΥωΣ γτοίθγθησθ 0 {86 
ἜΥΘΏρὶΘ οὗ Μοβϑβ, νθ τῶν ἰπίογρτγοί 186 πογὰδ 
ἰπυ8: γὸ Βδὁον ἰο ουγϑοῖυοθ ἰπ ἃ ΓΟΊΥΤΟΥ {86 ΑἸΟΥΥ͂ 
οὗ ἰμο Ἰοτὰ ; δπᾷ ἰη ἀοΐϊῃξ 50 τϑ δγθ δοὶ τοὶ 
88 Μοδβϑβ. Ὀυὺ τὸ δατθ υὑποογογοὰ ἴδοοδβ. [ἴε δΓῸ 
σοι ρο] θὰ, πονγονορ, ὈΥ ὈοΐΒ {π6 ργοοοάϊης δοὰ 
{86 δυοοθοάϊηρ δοπίοχί, ἰο ἐμέτὶκς οὗ ὁ Ἰοοκίηρ οὗ 
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Ὀοϊϊονγονβ, 1, ἴῃ δοηίγαδί νἱί ἢ (86 5γ᾽86}} 105, Ὑ 0 
ῬπΓῸ Κορὶ ἴτγοιι Ἰοοκἰ πῃ  ΠΡΟΒ ἰμ9 Ὀϊνὶπθ ΔἸΟΓΥ ὮὉΥ 
δ εονογίηρ ὕροη ἐμοὶν μϑαγίϑ; δά 2, νι ὶτι γοΐογ- 
606 ἰο ἰμ6 Ὀοΐηρ οἰδδροά (μεταμορφοῦύμεϑα) ὁ60η- 
πϑοοίοα νι {}ι18 Ἰοοκίηρς (οορ. 1 Ἅπο. 11]. 2). 
Κατοπτρίζεσϑαι 85 ἰποταΐογο (Π|6 τπιοδηΐηρ πὶ 1818 
Ῥίδοθ οὖ: ἰο Ῥογοοῖγνο 88 ἷπ 8 γλϊγΣῸΣ (076 παϑοὶ 
ἢ ἐμ6 ποτὰ ἰἱπ ὑμθ Β0ὴ890 ἱπ ῬΒ1]Ο.; 860 
Μογοῦ). ΤΠΘΥΘ 18 πο ἱπιρογίδοίίου οὗ υἱβίοι π6- 
ΟΟΕΘΓΙΪΥ ἱπΡ]16 ἃ ΠΟΙΘΟ, 88 ἴῃ 1 ΟοΥ. χὶϊὶ. 12. Τ}6 
Εἰώ58 18 ποὶ {8:0 ἰῃίθυ μα] δρίὶ γι, ἐν 6., (86 οδυὶ οὗἁ 
ἐμ ὈΘΊΟν ΟΣ (ΤῸΥ {Π|6 ΘΥ6 ἬΔΊΘΕ 0018 15 βΒυρροβοά 
ο 6 ἐπογο), Ὀαΐ (86 Θο8ρ6].---ἘῸ ΔΊΟΣΥΥ οἵ 
ἘπΠο Ἰωοτὰ (ἐ ἐε., οὗ Ομ γίβϑί, ποὶ οὔ αοα) 18 89 
Σοργοδεηίδιίοη ππὶοἢ ἰ8 ρσίνοα οὗ ΟΠ τβι Β 11ἴο, 
Ετοδίτιθϑδ, ΡΟΥΘΡ, Ἰουϑ] ηθθ5, σία. (Βοος, Ολγιειί. 
ἐιελτισέδε. ἵι. Ρ. 67), οὗ οἵ Ηἰδ ργδοθ δηὰ ἰσυΐὰ 
(πο. ἰ. 14), Ηἰ8 Βοϊίηθαβ δηὰ δἰνίηθ {0} 688 
Οο]. 1ἰ. 9), 5 (8086 ῬΘΤΘ τηδη οδ|64. ΔΠΙΟΠ᾽ Πη6Π. 
689 δὲ Ἵσχμὶ ἰιθὰ (ὁ ὰ8 ἰπ (80 Οο8ρ6] 85 πῃ 8 

ΤΑΪΤΤΟΤ. Απά 88 νγὸ ἸοοΚ ἱπίο {μῖ8 ὈΥ ζδιι, ἔγϑοὶν 
διὰ υμποὈδοίγιοίοα Ὁν ΔΗΥ͂ δσογογίηρ οὗἩ ἃ ΠθΒἘ}}Υ 
χαλπὰ (80 88 ἱιροαοα {Π6 νἱβίοη οὗ (.}6 .Χ1.6}78)--- 
Ὅὸ εἰσ ομβδηβϑᾶ ἱπῖο {86 Βα: ἐπιᾶβο.--- 
Τὴο ἱπιαρο ΠΟΡΟ 18 (η6 ἱτοαρο οὗ (μ6 1 οτὰ, δηὰ 
ἐμδῖ στ βίοι ἐξ 18 βαϊά το Ὀο ἰάθπ 168] (αὐτὴν), 
6 οὶ {πΠῸ πάντες (48 1ἢ Βο ψουϊὰ ἐπ Β8γ [μδἱ 4}} 
ΓΘ. π|866 411Κ6), Ὀαΐ ἐμαὶ τ βίοι (Β6Υ δὰ Ὀθοῃ 
βαϊά ἰο ἰοοῖκ Ὠροῃ, υἱΖ., {ἢ ὙΘΣῪ Β81ὴ)6 ᾿πηδιθ ὙΙΟὮ 
»Ὸ 41] 6 δοϊὰ, [0 νγὸ 8}1 Ὀϑῃοϊὰ {6 φΊοΓΥ οἵ (6 
Ἰοτὰ δ8 ἴῃ ἃ τοἰστοῦ. 116 ἐπ ἸοοΟκίη Ὑγ 9 
888}} Ὀ6 ομδηρθᾶ: νό Β.}8}} Ὀ6 ἰκὸ Ηΐπι, ἴῸν τ 
6.4}} 890 Ηΐπι 88 δ ἰδ (1 9:ο. 11. 2 ; δοῃρ. Βοτὰ, 
Υἱἱ. 29). Νοδπάογ: “78 ανθ θσθ ἃ Ὀδδυς ἢ] 
δουϊγαϑδὶ: ἰπ6 99.118 ψὸ Ἰοοκοὰ πὶ οογοτγοὰ 
ἴωασοβ ὌΡοΩ ἰδ8 ΔἸΟΥΥ ἰῃ Μοβοβ᾽ ἴαςο, ἀϊὰ ποί 
ΣΟΔΙῪ Ἰοοῖ ἰπίο ἰὑ, ἀπά 50 τοπιδίηϑα 88 ὑμ 6} ΜΟΣΘ 
Ὀοΐοεο, υπομβδηρθά. Βυὶ ψϑα ΟΠ τὶ ϑεϊδηβ Ἰοοὶς 
πὶι ἢ πο 10 Ὃ8005 ΡΟΝ {μ9 ἱπδρο οὗ ἀοὰ ἴῃ 
Οσίδι, ἘΠ18 υϑῪ Ἰοοϊκίηρ ἱπιρ] 1658 παῖ {8077 ΔΓΘ 
δἰγοδὰν ἴῃ οομπιπίοη ὙΠ ΟΕ τῖβὶ, δη ἃ πθοθ8- 
ΦΑΡΙΪῪ χοϑοίϑ ΠΡΟῚ ἐμοὶν ἱπίοθγηδὶ δηὰ βρὶτἰίαα] 
16. Τὸ πιογὸ {ΠΥ ρῥοῃδίγαίθ ὈῪ βῦοι ἃ Ὁ6- 
λλονῖπς σοπίθηιρ]διΐοι ἐπ 6 Ὀϊνίπο ΚἸΟΥΥ, [8.9 ΤΠΟΓΘ 
ΠῚ τμοῖν Βοατὶβ Ὀ60 ρογυδάϑὰ ὮὈΥ Ὑ8μαὶ (θυ ὃ6- 
μοι." Τδογο ἰ8 πο ἀἰϊγϑοὶ γοΐθγθηοϑ ἐβογοίοτθ ἴἰὸ 
(6 ὅπεϊ ᾿γδηϑίογπηδίίΐοη Ἡὶοἢ ὈΘΙἑθνθσβ ΥΥ1]} ΟΣ - 
Ῥοσζίθδοο Ὑδοη Ογἰβὶ 5}}8}} οοῖοθ ἱπ ἐμ 8 Ῥαγοικία, 
δὺς οἷν ἴἰο ἰμ6 στϑάι) δϑδι πηϊδιΐοη ἐο Ομ τὶϑὶ 
ΜΪσ ἰδῖκοδ οἶδοθ ἴῃ ἱποῖι ἀυγίης (86 Ῥγοβθῃὶ 
λἴἶος: Π0 ὈΘΟοΙΑΪΠκ ῬΑΥίδιοσθ οὐὁὨἨ ἐδ ὨΙνΐπ6 ;8- 
ἴσχο (2 Ῥοί. ἱ. 4) δπὰ ἐμ ρυϊιίης οἱ, οὗ ΟὨτίδί, 
διὰ οὗ ἰΠ0 ποῦν τζδη (Βοπι. χὶϊὶ. 14: ἘΡΆ.. ἵν. 24). 
ΒΟ δοουδδίῖνο ἀοοδ ποὺ γοαυΐνο (ποὺ ΔΩΥ͂ ποτὰ 
Ἰκὸ κατά οΟΥ εἰς δαουϊ]ὰ Ὀ6 απάογδίοοα ; ΠΟΥ ποοὰ 
πὸ τοῖο ρΓδ56 Ὀ6 [Δ Κθη ἴῃ δὴ δά υθγἷθ] βοΏβο 
δηδιίοβρουθ ἰο τοῦτον τὸν τρόπον (ἴδ ὑμὲὶ8 ννϊβ6); 
ἴον 'π [89 νΟΥῪ 1ᾶ68 [ἐ 16 ἐτπηρ! ἰοἀ ἐμαὶ {πὸ ἀονορὶορ- 
τηΘΏϊ ΟΣ Θἤδηρο 8 δοσογϊηρ ἰ0 ἃ Ῥδυ σΌ]Υ ΌΤΙ, 
(Μεγ ον). [ἢ 1Πὸ ΡὮΡΑβο: ἔσοτλ ΘΊΟΙΥ ἴο κίοσυ, 
ἐμὸ νογὰδ ὕγοπὶ ΟἿΟΥΥ (ἀπὸ τὐόξης) ΤΑΥ͂ ἀοαί χπαῖο. 
10 6654] ΒΟΌΓΟΘ ἤγοτα το {80 Ἰηἤυθποθ Ὁτο- 
σεϑάβ, ἡ. 6., 186 ΟἼΟΥ οὗἨ (9 ογνὰ ;᾽ δηὰ ἴὸ 
ΒιοΥΥ (εἰς δόξαν) {π6 ρίοτγ ποῖ ἐδ ρροὰἀυοσοὰ ἴῃ 
;6. ἰμηϊ ἴο νγὴσμ ἰΐ Ὀσίηρθ ὯΒ8 (δοταρ. οἾδΡ. ἰἰ. 
10); οὗ 186 8010 ῬΈΓΤΆ86 ΤΩΔῪ δἰ ΧΉΣῪ {πὸ 60η- 
ἐϊαουδ ἀθνο]οραιθηΐ ΔΒ ᾽ξ δάνηποοδ βίθρ ὉΥ δΒίθῃ. 
ΤἘΠῸ ἤοστηον ὀχρ᾽δηδέϊοη τοοοῖγοθ βυρροτὶ ὕγοπι 
186 δε, Γ6Π 66 Ὑγῃ ΐοἢν ἱπιπιοά δι οἷγ ΓΟἸ] ον :---8 ὍΥ͂ 
μ᾽0 οσὰ 1π9 δἰρίσίϊ (καϑάπερ ἀπὸ κυρίου 

πνεύματος). Απᾶα γοὶ {89 ΟἾΝΟΣ Ἔχ ρ]δπαίΐου Ὦδν- 
ΤΟ ΪἾ268 ὙΘΥῪ Μ07[6}} τ} μεταμορφούμεϑα, διὰ οἢ 
οἰγιβοϊορίοδὶ σγου πὰ ΤΩΔῪ ΤΟΥ Ὀ9 σοποραοά, 
᾿μδβιι ἢ 88 ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν ννου]ὰ Ὀ6 αὐυἱΐ6 88 
ΔΙΙΪΟΝΘΌΪΘ ἃ ΤΌΓΩΣ οὗ βρθθοῖὶ 85 ἐκ δυνόμεως εἰς 
δύναμιν (ΡΒ. Ἰχχχὶν. 8). Τλο καϑάπερ ἀπὸ κυρ. πν. 
ΤΑΥ͂ 8180 ὈῸ τηδὰθ ἰ90 ΠΑΡΙΩΟΙΐ26 ὙΟΙῪ ὙΓ76]} ν᾿ }Ὲ} 
ιμἷ8 Θσρἰδηδίΐοη : τὸ 8}}8}} 06 Θμβηρεα ἔγοτη 0Π9 
ἄορτοο οὗὁἨ δἰοσῦ ἰο μοί" ᾿υδὲ 85 ἰὶρσῃὶ Ὀ6 6χ- 
Ρϑοιοὰ ἔγοπι ἰδ9 ογὰ (οΣ δοοογἀΐης (ο ἴΠ 9 παίυσθ 
οὗ ναὶ ΘοΙη68 ἔγοιι (86 ΜΚογα). Τμὸ καϑάπερ 88 
8. ἸΏΟΤΘ ἴΌΣΟΙΌΪΟ δὶ χηὶ βοιίίου [8 ὡς, πὰ ἀσποίοβ 
[Π6 δαγοοιηθηΐ οΥ̓͂ (η9 οἴοοί νὰ {86 σϑυδα (1ἸΚ9 
ὡς ἴῃ οἤΔΡ. ἰΐ. 17). δ ὩΔΥ ἱπαυΐϊτο ὙΒΕΙΒΟΥ 
πνεύματος πὰ 186 ῬὮΏΥΔΒΘ ἀπὸ κυρίου πτείματος ἰ8 
ἀερθμάθηςρ ὑροὰ ἀπὸ δῃὰ κυρίου ὉΡΟῺ πνεύματος 
[ὈΥῚ (86 ϑρίὶγῖν οὗ {80 Ι.ογα 7, οορ. τον. 17, 
πνεῦμα κυρίου; ΟΥ̓ Ἡ ΒΟΙΒΟΙ πνεύματος ἰ8 σογοτηρὰ 
ΌΥ κυρίου [Υ πὸ Μοτὰ οὗἨ ἰμὸ βρίὶγ 1}, ἰῃ τ ἢ 
6880 ὙΘ ΤΩΔΥ ὯΪ80 ἱπαυϊγο ἩΠΘΙΠΟΥ (86 τοχὰξ 
πνεύμ. δῃά κυρ. ΓΘ ἴῃ ἰΠο χϑ]αἰΐου οὗ ἀδροηάδθῃσθ 
(Ὁ ἰμὸ ϑρίσιν τ οἢ ἰβ ἔσοσα ἴδ [οσά), ΟΡ ἴπ {μα 
οὗὁἨ δρροβίμοῃ (ὉΥ ὑἐμὸ ϑρίσὶ το 18 ἐμ6 1,ογὰ). 
Τὸ κούϑγῃ πνεύματος αἀἰτϑοὶΥ Ὦγ ἀπὸ 8 ποὶ 8Δ1]1ὁν»- 
8Ὸ]6 ον ἀθμΕΠΥ οἱ δοοουηὺ οὗ ἰδ Ῥοδιίΐοι οὗ 89 
νοχὰϑ. 9 τηυθὲ σοΥδΔ ἢ] σομσοάθ 8]80 ἰμδὲ 
π0 Τοϊδίΐοη οὗἨ δρροβί(οῃ 18 ποὺ 88 πίῃ σαὶ ἃ5 
μδὺ πο ἰδ ΘΟΙΩΙΠΟΠΪΥ αἰγθ 0 ὑπ 6 κεπὶίνο. 
ἘΒ6 Ταϊδίΐου οὗ ἀορομάοποο 810} 88 δΟΙΩΙΏΟΙΪΥ 
Ὀθοῃ δοαυϊοθοοά ἴῃ ΓὉΓ ΟἿΣ Ῥαββδρβο (ἾΥΘΒ Ὁ8 11Κ6- 
Ὑ7186 ἃ ΥΟΓΥ μοοὰ Β6Π86: ““ὙΘΓΥ ΤΌ Οἢ 85 ΜῈ χὐμδὲ 
οχροοί ἔγοπι ὁπ6 ὙΠῸ 8 ἐμ6 Ψογὰ οὗ {Π6 γί σι» 
(οοπῖρ. κύριος τῆς δόξης ἴὰ 1 ΟὐοΥ, ἰϊ. 8). Κύριος 
(βοτὰ) Ζυσίβονηλοσο 1 0}168 ἐμαΐ ἐμὸ [οτὰ ποί 
ΟὨΪΥ͂ 888 ΟΓ ῬΟΒΒ6Β568Β (80 ϑΡ᾽νὶΐ, Ὀαὶ ἐμαὶ Ηδ δα8 
ΘΟΙΏΡ]οὶΘ ῬΟΤΟΡ ἰπ ἰμὶδ τοιοῦ ἰο ἀἰτοοὶ ἴῃ (0 
αἀἰϊδροπβδίϊοη διὰ οοιηταυπϊοδίϊοη οὗ (6 ΚΡ ̓ ΥΙϊ 86- 
οογάϊπρ ἴ0 Ηἰκ Ῥ]θδδυγτο ἴῃ ΘΥΟΣ Κ,͵ΟΥῺ ΒΡ ΤΌ] 688. 
Ι7 νὸ 80 δοῃδίγυρ ἐὺ 88 ἰὸ τῇδ κο {πῖ8 ϑρῖσιῖ ἐἢ 9 
ΒΔΠΙΘ 85 (Π6 ΗΟΪΥ ϑ'»ίσιί, θνὸῃ (δαὶ Ὀἰνίπο αρεοηΐ 
16 Π Βρίτνιι (Βοιὰ. υἱῖδ, 9 ἔ.; 64]. ἷν. 6), ἴον 89 
ϑρὶ γι 18 βι6ὰ ἕοσι ἢ οὐ βοΐ, Ὁ. διὰ ἱβρουρ Ηἰἶπι 
(Τιι. 11. δ: Ασὶβ ἰδ. 88; ὅπο. χν. 26); 8βοὸ ἐδδὲ 
9 ϑρίγιι 8 ΔΙΘΏΟΥ ΔΙΠΟΠΡ ἸΘῸ 8 ἀοροηάοηὶ 
ρου Ηΐη. [3 βου Υ ον, (86 οσὰδ δΣῸ (Δ κοη ἴῃ 
8 αυδ)ὶἰιδιΐνθ ΒΟμδΘ: ὁ ὈΥ Οη6 ὙΟ 18 ἰη6 [ωοΓὰ οἔ 
186 ϑριγιι,᾽ ὦ. 8., ΟΥ̓ (89 Ὀίνίπο Ἰἰρμὶ οὗἩἨ Ἰ1ξϑ, {818 
Ὀἰνὶηθ Ἰἰκὶ οΥ̓ 16 ἰβ ἤὩο οἶδον ἴΒ6 Ὁ (Π6 πνεῦμα 
ἅγιον ὙὨΐοΒ Ηθ σδοτϊϑιαππίοοδίοθδ ἔσγοτη [μ6 ᾿μβδηϊῖθ 
ἔὰ] 688 οὗ Ηΐ5 οσι Ὠἰνὶηο 16. Τηὸ νηί οὗ {80 
δνίϊοὶο Ὀρίογθ Ὀοίὰ κυρίον πὰ πνεύματος τηλῖτο 8 
{}}8 αὐδὶ ἰδυὶνο βι χζαὶ δοαίοη τηοϑὶ ἘΠΡΕΡΙΕ [48 
ΜΟΥΘΡ Ὑγο}} σου κθ, ΠΟΎΘΥΘΡ, ἰδὶθ αὐ] 60} 079 
τηθδηΐηρ ἰ8δ ΘΗ ΓΟΙΥ πα πι}8810]0 ΠΒΟΓΘ, δὶ Π06 
ἱβγουσμοῦς ΟἿΡ ῥϑβδδροὸ ἰδ0 νοζγὰ πνεῦμα πτηυδὲ 
πι68 ἰδ6 Ἠοΐγ ϑρίγιὺ ((μ0 Ὀϊνῖηο βρ γι) ἴῃ Ηἱδ 
ΡΘΓΒΟΏΔΙ Βυ δ᾽ βίο]. Βοὶδ᾽ ἱπίογρσγοίδι: 8, 
ΒονοΥοΡ, ἰογαιϊηδὶθ ἰὼ {π6 ΒΔΙΩΘ ΠΟΏΘΣΔΙ ΒΘΏΒΘ. 
Νοδαπάου: “"Ῥδυΐϊ 8 Ὀϑίοτο μἷθ τυϊπὰ ἴῃ (18 Ρ88- 
Βα49 186 ὙΠοΪ6 ΘοΊγθ6 οὗ {86 ΟἸ τ Ἰβι 18’ 8 ΡΓΟΡΤΘΒ8, 
σοιηπποποΐηρ ὮΟΤΘ ΟΝ ΟΔΥ ἢ δηα δἰϊδὶ πῖηρ 118 ῬῈῈ- 
ζοοϊΐοι ἰπ ἐἶϊθ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Μοῦ]. 

[Εδοὶν ῥγοιϊποηί τγογὰ ἰπ {μῖ8 ρδββδαζο Β85 Ὀ66ῃ 
τοδὰο (86 οὈ͵θοῖ οὗἉ Βρθοΐδὶ δἰἱϑπιϊοι δηὰ αἰ Βηουϊίγ. 
1. Τῇὴε οὐγοοὶ δολοία, τταθ ἴπ6 ρΊΟΥΥ ΟΥ̓ ὑμ6 Ποσά. 
Ῥαϑυὶ αὰ δβῆονη ἐπὶβ (ο Ὅ6 ΟΠ τῖδι (τον. 17), δυὶ 

Ηο ἴα βοσθ δομβίοϊωρ᾽ἰθὰ 88 δὴ ἱπιδρὸ (εἰκόνα) ἴῃ 
8 ΤῊΪΤΤΟΣΡ (ποΐ “8 μ888,᾽" Ὀυὶ κατόπτρον) ΑΠἩ 
ἱπιλζο ἰδ υ80..}}} δὰ ἱπηρογήδοὶ ᾿ἰΚοπθθα (1 ΟοΥ. 
χὶϊὶ, 12), δμᾶ {0 ἀΟΒΡ9] τπυυδὲ ἱτη ρϑΥ  θο }γ ΓΟΡΓΘ' 
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βοοί Ηΐῃη. [1ὺ ἰδ ποὺ ἐδ οὈ͵θοίϊνο δβὰ ρ]ονϊ δοὰ 
Ομ τίδι Ηἰπιβοϊζ ἰμδὶ γὸ 866. 2. 744 ασὲ οΓ δελοί- 
ἐησ, ἰΒβ Βογθ (ποῖ ἀτενίζω, 88 ψῖϊδ Μοδβοθ, Ὀυ}) 
κατοπτρίζω. Τὴ ΤΑΥ̓Β 816 γοῆοοϊθα δὰ ποί ἀϊ- 
ΤΘΟΙΥ τοσοῖγοα (866 ΟΠ ΥβοδῦοδλιΒ Βοδυ }} οοτ- 
Ῥαγίβουβ ἴῃ ἐμὸ οπι. ποῖ»). ἦι διποϊθῃὶ ὀχροβὶ- 
ἴογδ α80.}}γ ἱπίοσρτοιθα 818 τγονὰ ἰπ [86 δοῃβὸ οἵ: 
γοεοί ΗΝ 85 ἴπ ἃ ΤΥΓΟΡ, πη δδηΐν (πὶ Θ᾽ ̓ΟΥΘΡΒ 
Τοδοοὶ (86 ΝἼΟΥΥ οὗ (ἢ ΠΠογά, δῃὰ {Π6Υ δῖο ζο]- 
Ἰονγεὰ Ὀγ [ἴδ ον, ΟἸδδαδοη, ΒΗ] νοι δηὰ ϑιίδη- 
Ἰὼγ. Βυῖ πιοαῦ τοάθτῃ σοϊηπιθηίδίονα μανο ζο] 
σοπιρο Ἰοὰ ἰο αΐδρορητὰ ὑπο ῖν δυϊμογὶγ, Ηἷρὰ 88 
τ ἴβ ΟὟ δ ἃ αποϑίίου, δηὰ ἰο ἰδκα 89 σψογὰ ἴῃ 
1Π6 80η86 οὗἨ δελοίαάϊπ 88 ἴῃ ἃ Βιΐγγοσ, ἸΤδμπουρῇ 
{ΠῸῪ θᾶτὸ 66 δὺϊῖ6 ἰ0 δΔΡῬοδὶ ἰο θὰ οθ νγ6]]} 
Θδ Δ ὈΠ 56 ἃ φαοίαίΐοη (ῬὮΪ]10) ἰο Βυιδίέλ! αὶ {ΠπΠ 6 πὰ ἴῃ 
δυο ἢ ἃ ὕβδζο, ὁΠ6 ᾿πβίϑη6δ0 ΟΒρΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ Αἰοχϑη- 
ἀτίδη νοοῖ ἴα δυδὲοϊοπὶ, πεῖ ἢ} 1.6 οὈν οι ποδοα- 
Βἰι168. οὗ (86 οοπίοχὶ, 0 δτδηύ 8 ἴῃ δάοριϊης 
δι ἢ ἃ τπιθλΐηρ. ΟοΥίδί ΠΥ πο ἱπαίδποο 85 θ6οἢ 
Ἰουπὰ ἰπ τδὶσὶ (86 πογὰ 88 {π0 πιδδῃΐῃ;: ἴο γσε- 
ἥεοί, διὰ ννὸ 6 866 Ποὺ δοπηοοίίοη Ὀοίνγθοη γοβ οοῖ- 
πα Ἀ9 Ὀίν᾽ ηο ἱππδρκοὸ δηά Ὀοΐηρ ομαποά ἰπῖο (μ6 
δδῖηθ. 8. 7Ύε »εγϑοηδ δολοίαϊπο, αἀτὸ πιαπῳ, “5 4}} 
οῤνῴ οὶ ἐπ οοπίγασὶ τι ἢ ὁμ6 Ἀ[0868), νγῖ {ἢ ορϑη 
866. ΒοοΙΒ Οδγίδι δηὰ (6 μοαγὶ δτὸ ἀνακεκα.- 
λυμμένοι. 4. 7Τὲ οῇεεί 97) ἐλε δελοιίαϊπρ 18, "" τὸ 
δΛ6 το Διο ρΒοϑοά ἰηΐο {Π|9 Βατὴ ἱπιαρο ᾽᾽ (Δοσυ- 
βαῖϊνο ψἱ ποσὶ 86. Ῥγδροβίηΐοα ἰο δον [π᾿ ἱπιῖηο- 
ἀἰδίθηϑβα οὗἩ 19 ἰγδησιιΐοη, δὰ (86 Ὀγοβοιί ἴῃ- 
ἀϊδ. ἰο ϑθον {0 εκ πηΐπρ Ὀὰϊ ποὲ ἐπ δοιΡ]6- 
ἰἴοη οὗ ὑμ6 σδηρο, ΚΒΒΤΒΕ, ϑψη., ῬΡ. 81 8.). ΑἹ 
Ὀοσοᾶθ ᾿ἰκὸ {Ποὶν Ιῳοτὰ, δηὰ οὗ δουγδο 1ἰἶΐο ὁὴ 6 
δΔηΟΙΠΟΓ. ὅ. Τὴδ γεαϑοὺπ [Ὁ (λὲ ολαησε, “88 ὉΥ {110 
Τοτὰ {πὸ ϑρίνιι.᾽" Βαϊ ΔΌΪΥ, 868 τοϊρηξ ὍῸ οχ- 
Ῥοοιοα ἔγοπι ἐῃ6 [οτά (καϑάπερ), δηὰ ο οί Ώ(}γ 
(ἀπὸ) ἤγοιῃ Ηϊ 88 186 βΒοῦτοο οὗ ἰηῆυθησο. ἯγῈ6 
οδηποῦ θυΐ 5Βγισρδίηίζο πὶϊ ΑἸέογὰ στ πθὴ Β6 
ΒΑΥΒ οὗ [6 πακσγίανς (9 [ογὰ οΥ̓͂ ἴδ δρίτι, 
(μαι 10 4“. Βϑϑζὴδ (0 ΘΟΠΥΘΥ͂ ΥΟΥΥ͂ {1{{ 16 πηοδηΐηρ, θ6- 
δἰ 65 Ὀεοϊηρ δἰιοκοί μὲν ππργοοοαοπιοά." 9 δαά 
ἐπαῖ Ῥϑιὶῖὶ δά Ὀδθη ργορανίδρ ὺκ ἴου {886 ΘΧΡΓΟΒ- 
βἷοη : ἐΠ6 Γοτὰ ἐμ Αρίτι (Δρροσὶτϊοι, ἐπ [οτὰ 
ἯΠῸ 8 86 βρίτι1) ὈΥ Ἔχρυθμοὶν Βμοσίηρ {παῖ 
Ομρίδὶ δὲ Ὀοΐ. (π9 ]οΓὰ δηὰ ἔμο ϑρίτί( οὔ (86 
ΟΙά Οονεπδηΐῖ {γεγβ. 16, 17 δηὰ 18). Μιοῖδ δὴ 
ΦχΡτοδβίοι Β6ΘΤΏΒ 45 ρΥυδιητηδί θοαὶ δηὰ κβυϊ 40]. 85 
“(γο Θοα (ῃς ΒαΙμον᾽ (ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς) ἴῃ 
Βοιι. ἰ. 7: Εν. 1. 2; ΡΒ]. ἰ, 2, εἰ αἰίο. δοτιρ. 2 
(ΟΡ. ἰ. 21. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. Εγνϑῃ ἴῃ (86 υπαδναίδηάἀίηρ οὗ τευοα] οα (νυ ἢ, 
{ΠΥ 15 ἃ οἷϑαν αἰδιϊοϊίοπ θοίνγοοπ Ἰοχαὶ θοπάδκε 
δηὰ δου δῃβ6}1081] γοόάοαι. ὕπι} {86 πιὰ κοίδ 
οχίγσϑι δὰ ἤγομι {πὶ θομάδγο ᾿ὲ ἰΒ σσῃσεγηδα ΟΗ]Υ 
τὶν ἃ ΠΟ ΠΒΗΒΗΥ͂ οὔ βροσὶδὶ ἀοίαὶ]8: {86 ᾿ἱνίπ 
ὉΠΙ(Υ οταιοὰ Ὀγ ἰδ ζΟΒΟΓΡΑ] ἰτυΠ8, ἰπ τσὴ 6] 
1686 δοῃποοῃίγαίο, 56 δονογοὰ Ὦγ ἃ υοἱϊ-.--δηὰ πῸ 
ῬΤΌΡΟΥ σοποορίϊσῃ οὗ {86 αἰγὶπο δυβίθπι 88 ἃ Ὑ 1019, 
5 ῬΡοββ Ὁ16. Τὴ16 ρἴοσυ οἵ Ομ υῖδὺ τ εἰ σἢ δοηβεϊαϊ 65 
ἐμὸ ὑγὰθ αἷπι οὗ ΘΥσ ρατὶ οἵ Θοα᾽ 5 τοογὰ Ἵδδὴ 
ὨΘΥΟΥ ὈΘ ἀρργοϑοϊλἰθὰ οΥ ἀϊδοονογϑὰ ὉΥ δ μοατὶ 
15 οΘομῆποά διὰ Ἰονογοά, [0 δβυϑὶὰ οδσυρηίΐοη8 
ΨΠῚ Ὀ6 ΚΘ ἃ τὙϑ]] οὐδὺ ἴπ6 ᾿πίθσηδὶ ογο. Βαΐ πο 
ΒΟΟΠΟΡ ἀο68 006 δια {πὸ φΡοδβίἐΐϊοη οὐὗἩ δυδῃῆρο- 
11σ 4] ἐγοοάοπι ἔβα δὶ8 ογὸ 8 ορθηϑὰ ὕροη ἐδθ 
ἄϑοπογαὶ βυβίθπι δὰ ργ ποίρ]98 οὗ ἰσὰ ἢ. Απὰ β ἢ 
8 Ῥοδίἐΐου 18 σεϊηθαὰ ὙΒ6η (η6 ποδΡὶ ἰδ ἐυγησὰ ἰο- 

ψματὰ ΟἾΕγίπὶ, ἰ ὙΒοῖὰ ἐδ ὕυ ]ο88 οὗ ἰδ6 Θοἄ. 
μοδὰ βυδειδηί αν ἀν 6}158, 411} ραγ σαν ΓΆγΒ οὔ 
ἰγαϊ δοπσοηίταίο, δὰ 680} ἔσγυϊ ΔΟαΌΣΤΟΒ 8 βο) 
ον θηοίπρ ρόνοσ. 786 τἘβοιθοδί γὙὸ (δ 0.5 ΓΘΟΟρ- 
Ὠἶζο δηὰ βυγγουδον Οὐν ΠΟΑΥίΒ ἴο ΟἸτὶϑί, τὸ το- 
Ἐοιπο6 8]} ἰάο8 οὗἩ καιξείδοι στπ ἱἰἢ ΟΌΤΘΕΙΥΘΒ ΟΥ ΟἿΤ 
ἀοΐηρε, διὰ νὸ ἰδὺ δΒοϊὰ ου Ομ γίβί δβ {π6 Θ5}]Ὺ 
δοῦτσο οὔ Ῥεδσθοῦ ᾿᾿ΐθ. Τ)6 γοὴ ἰτυπιοα αἴθ! ἀτὸρ" 
ἔγοιϑ ΟἿἿἋΡ δρὶ εἰ} ἔδοοθ, (9 αἰ νἱθ σἸΟΥΥ ἴῃ 186 
Βορίρίυγοδβ ΒΟ] Γ6Β 8 Νοπάοσίιϊ Ἰυδῖτο, ΟΌΤ ΒΟ 
Ὀοδοίηθ ἱβογου ] ν δδαιοοσεὰ οὗ αοὰ ἱπ (Ὠγίεί, 
δηὰ νὸ Ὀορὶη ἰὸ στὸν ἴπίὸ {86 ἐδ ρο οὗ ΒΟΙΥ Ἰονὸ 
8.8 1ὲ ὈΘΛΙῚΒ ἔγοτα {πὸ Θοδθρε]. Α Πἰνηρ ᾿ΠΚοη 6 88 
οὗ Οεγὶβί 'ἰ8 ἑοστιαδὰ τὶ ῖη, ΟΝ {δ᾽ηρ8 ῬΔ55 ΟΎΔΥ, 
δηά 4}} ἐβ᾽η 8 δ΄ο ογϑαίεἀ ΒΠ6. Α αὐἱοῖκοηϊηξ 
Ἰίσδὲ Ὀνὶ κίοπβ ἈΡ νἱΐπ π|8, ΤΓΟπΣ ΘἸΟΓΥ ἰ0 ΟἼΟΥ 
ὑπο 86 γογίθοϊ ἀδύ οὗ (86 66] 6 Μ118] 1176. 

2. Τμὶπ Ἰοχδὶ ροαὶ ἴον τᾶν Ὀ6 ΕΠ υδίχαίεα ἴῃ αὶ 
1056 ὙΠῸ ἱυγη ὕγοια {86 πιοτὸ Ὀογίδοϊ σουο]δίϊοδ 
ασὰ 88 ρχίγοι τυ ἴῃ ἴΠ6 Θοδροὶ, Ὀυϊ ὀαροσί ἢν 18 
(6 Φον θη ροορὶο δ0}}} οἰτηρίης ἰο ἃ ἀἰβροπδβαιῖοδ 
π ϊσ ἢ 88 ἱπίθπαθαὰ (0 Ὀ6 ΟἾΪΥ του δἰ σπαὶ δϑὰ 
Δηδάονυ. [ἢ σαὶ κί οΌ 5 πιδίΐοτβ, [ἢ ον ἐπι ο]] οί αἱ 
ἔδλοῦ εἶσ8 μαγο δἰ γδυδ θοη ἰογρί ἃ δπὰ ἱπθοχίθῖο; 
δηὰ {πΠῸ0Ὺ βόθῖη ἀπϑὺ]9 ἰ0 ἰθᾶυὸ (86 ΒΟΒΟΟΪ δ δίεν, 
ὙὙΠΟ086 ΟΠΥ Ὀυδβίποδθ ἮΔ8 ἰ0 αἰτϑοῖ ἴμεπὶ ἴο (γὶϑὶ 
δἰ πο 17 (6 4]. 11}. 34). ΤΌΘΥ ΚΗΟΙΝ ΟὨ]Υ͂ {πὸ Δὰν 
88 νη ὈῚ Μοθϑβ, δὰ ποιδὶπρ οὗ στδοδ διὰ ἰσυϊῃ 
ὈΥ ὅοβυθ Ομ τίδὶ (99 8ὲ ἱ. 17). ΒΥ πιϊπυίο δοία οἵ 
οὐσάϊΐδηοθ ὑ0 ἸΠΔΗΥ͂ ῬΒΓ(ΪΘΌΪΔΥ Ῥγοοορίδ ἱπον ΠΟΡ6 
ἴο πιόγὶς 180 ἀϊνῖμθ ἕδυοσ, δπὰ {πῸγ [81] οὐὗὁἁ γεςοξ- 
εἰζίηρς (ἰμδὶ τὶ κι δοΌΒΠ 658 Οὔ ἿΔ1Ὲ} Ἡ ΒΊ ΟἿ ΓΟΠΟΌ Ώ 68 
ΑἸῚ τηονὶὶ δὰ ἐγυδίθ ἴ0 ΤΠΟΓῸ βύδςοο, ἰοῦ ἢ ἰΐ 89 
οὗἴἊοη Σἰϊυαδίταϊο ἰῃ ὑπὸ Ἰἶνοδ οὗἩ ἰποῖν οὐ δαϊηίκ, 
Δηα ἴῃ 4}} (9 ἀοδὶμ8 οὐὗὁ αοα ὑπάδν ἴπ 8 δποίϑης 
σογοπδηί. ἴῃ || ἸΏΔΒΠΟΥ ὙΠῸ πὶ (ΠΟΥ σοπίοτη- 
ρἰαισὰ ὑδοῖν Ῥγορβοῖῖο βουίρίυτοα, ἐποὶν τη 8 
6 Γ6 σοσυρί σα ΘὨΪΥ τὶ ἢ δα σἢ ΡΥ ΘΌΪΔΥ ΟΧΡΤΕΑ- 
εἷοπβ 88 Ὀδσεύ δοοογἀδὰ ἢ ΓΒ οὶ ΘΔΥΏ 8] πο. Σ0Ὲ5, 
δὰ ὑμ 6} ἔα Ἰοϑὰ ἰο δοιι ργομβοηα ἴπ δἰ σΟΠΘΓΙᾺΙ Κιηρ- 
ἄοτα ἰδ δῖοι 4}} βιολ δρεοοϊ δοδίϊουβ πὰ {8617 
τρί ροδὶ ὖσπ δὰ υὐἰΐγ. Βυὶ ἃ ἰΐτος ἴδ δου ρ' 
σδη ποσὶ ΟὨΪΥ κ ἴον ἱπαϊνἹ ἀπ8}8, 85. ἴῺΏ ῥαδὶ δηᾶ 
Ῥτοβσηῖ {{π)98, θεὲ 186 ψποῖθ πδίϊοη 58 8}} ὕεξθοιηδ 
{ἰτοα οὗ δασὶ εἰ ρκ, πὰ ἢ ΠΌΤ Ὁ]6 Βοδτία δοᾶ 
ὈγΟΚΘΩ δρί τὶ κΗ8}} {τ (0 Ηΐπ ὙΠῸ Ὑδ8 ῬΓγὸ- 
πκὲϑοά εβὰ οὔογοι ἤγειϊ, δ ὰ 80 δι}}} οἴ σβ Η τη β οὶ, 
ἴο {ον 88 ὑποῖν Μοβδίαν. [ἢ Ηὶδβ ονὴ ἰἶπιο Ηὁ νυ] ἢ 
80 Ῥγοδοηῖ Ηἰπθοὶ ἴο ἐπ σπι, {πδιὲ (ΠῸΥ Ὑ}}} σου οπα 
σἕτ βδθ, ἐμαὶ Ηο, δὰ δ δἴοῃο, ἰΒ ἐποῖν Με. 
δἷ'8}8 : τ ἢ ἃ ἦγϑο δηὰ οἶϑδσ ἱπδίρῃι (ΠῸ Ὺ τ ]}]} τοδὰ 
δὲ οτναά πΒΊΟΙ 888 δῸὺῸ Ἰοπᾷ Ὀδοη 8 βοδ]οα Ὀοοκ 
([984. χχῖὶχ, 10 ΒΓ); πὸ δονοσίβᾳᾷ: δ} 8}} 6 ἰδίκοῃ 
ΔΌΘΔΥ ἴτοπι ἐπον βοδτίϑ: δῃὰ (Π6Υ υν}}} Ἰοοῖ πε ἢ 
υηνο! δὰ ἴσο Ὡροὰ (δδὲ ΟΝ τβί το ἴδ ποὶ ΟὨΪ 
ιδοῖν ἰγῦο Ιονὰ, Ὀπὲ ἐπὸ βριειῖ, δὴ ἃ σοτμμ ἰδεῖ ε8 
ι86 ϑρί γὶϊ δπὰ βρίγί 8] ᾿ΟΥ ἴο 81} τῆο (πΥπ 
ἰο Ηἰπι. 

[8. Τὴ ΟἹὰ ΤἘοδίδπιϑοί δου] δ δια ἀοᾶ ὑπᾶεΡ 
(80 Νὸν Τεδίδπισης ᾿ἰἰρῃὶ. Νοὶ ΟΕἿΥ βῃου]ὰ πὸ 
{ΒΥΟῪ οὐγβοῖνοθ ὕδοῖ διιοῦρς (6 ῬΟΓΒΟΗΒ δηὲ 
Β66865 ἱπόΡο ρογίγαγοί, 80 85 ἰὸ πηἀοτπίαπα Ἡδοὶ 
ἯΔΒ ΓΘΑ] ἈΠᾺ ΠΟΟΟΘΒΒΑΥΥ ΤΣ ἰδεῖ, σαὶ δ τουοὶ 45 
Ῥοββίθ!ο Ἰοοῖς θη ἔποῖα ἴῃ ὑδοῖν τοϊδίΐϊοαθ ἰὸ [86 
ν᾽ οἷο ἡδίυτο οὗ ἀοὐ᾽ δ εἰσίοι. ΑΒ ἃ ρεδτί οἵ 8 
ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΥΥ δυϑδίοιω, ἀϊγοοίθα ὈΥ͂ ἃ ΠΌΪΟΥ ὙΠῸ 5668 
86 επὰ ἔτοιι ἐδ Ὀερίπηΐη, 41} Ῥδγβοῦδ δηὰ 
ονοπὶβ ἤλγο αὐ0 δὴ τϑυοἢ δἰ κοΐ ἤἄσαποο τὶ Β τε οτ- 
Θη66 ἴο δοιιοί ἷην ἰδ ὑπ δε ίΌΓΘ6, 85 Ὑσ ἢ Του 09 
ἴο [86 86 δηὰ οἱξουμπηδίδησεδ ἢ ὙΠ εἰσ [Β6Ὺ ΜΝ όγ 
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Α ἀγτοίδυβ ἱποτοΐογο, τῆ Τρυῃὰ ὁ Ομ γὶδί ον θΡο 
ἷπ ἰιῈ͵ ΟἸἹὰ Τοδίδπιοπὶ, [8118 οὗ τοδομίηρ 18. (γὰθ 
βἰχιυίϊβοδησο, αἰϊθ 8ἃ8 πιο 88 6 ΟὈσοοΐυβ, 0 
Τουαπὰ Ηΐπ ἰὼ ουουγί βίης. 

4. Το [ογὰ 9680.8 γγ͵ὲβ 88 [πη ἀδηηθοηίαϊ ἃ ΓΟΔ]Υ 
αηάον τμ0 ΟἹὰ Οονθηδηὶ 88 πάν ὑμδοὸ Νὸν. Ηο 
“588 (Ππδὶ ϑρ᾽τῖ ἢ ΒΊΟΝ γγῶ8 {ΣᾺ} ὑπᾶοσ {80 Ἰοῖ- 
ἴον, δπὰ “186 ἱογχα ᾿᾿ ἤγοιῃ Ἡοσ {Π 6 Ρ6ΟΡ]6 ἱμ 6 
ἰυτηρά. Τμὸ ᾿οδΥμδίΐϊο γὰ8 ποὺ ὑπ ἢγχδὶ δηὰ 
δυὺγυρί οπίγϑῃ096 οΥ̓͂ 8 ἀἰγίηο Ρογβοι ἰηΐο οὖν ἢυ- 
τπδηϊῖγ. ΟἸιγ δῦ 88 ποὺ ΟὨΪΥ “ ἐμὸ Ὀοάγ" ἰο0 ΘΥΟΣῪ 
“ἐβῃδάον" (Ὁ ο]. ᾿ἰΐ, 117) Ὀυαὺ {86 δρϑηΐ 1 ΘΥ̓ΘΣΥ 
νοὶ δηα ἰπϑυϊ(υϊίοι οὗ 6 δηοίομὶ δουθηδηί. 
ΒΥΘΟΥΣΥ τοἀοοτϊμθά Βίῃῃμο  οὗἨ ΟΥΟΤῪ 846 τουδὶ ΟὟ Θ 
ποῦ ΟὨἿΥ .ἷ8 τοαἀοιμρίΐοῃ ἰο “16 Ὀ]οοὰ οὗ ὑμ6 
ἝΥΟΒ5,᾽᾽ Ὀυὲὶ 8 ΓΘΟΟΥΘΡῪ δπὰ οοπήπρὺ ππὶο δου 8) 
Βαϊ νϑαίϊοιῃ, ἰο ἷπιὶ δ (6 ““ Οδρίδϊη οὗ {μ6 1 οτὰ᾿ 8 
μιοϑὶ.᾽᾽ Ἠο ἰδ (9 ομ]γ ΜίοαϊδῖοΣ Ὀούνοθη αοἀ δὰ 
ἸΏ8η : 8)η4 ν)]ιαίουον ζ8Δ᾽βοιοοὰ γγο ἀἴβοουοσ ὑπο ν 
(16 ΒΑΡ Ϊο 0168 οὗ δὸ ““Απροὶ 76 όον δ," 6 
τουβί τοοορηΐζο “(6 [ογὰ ὑπ6 ϑρὶνῖ ς᾽ ὑηὰον (Β6 
“«ΦοΠοΥ᾽ οἴ ()6 δηοϊομί σογοπηδηί. 

δ. Απὰ γοῖ ἰμοτο 18 δὴ δββϑηί(ΐὶ ἀἰδέϊηοιΐοη Ὀ6- 
ἔπθϑ πὸ ΟΪὰ δῃηὰ ἰπ6 Νὸν Ὀίβροιηβδίου. 17 το 
χοΐῃϑο 0 σὸ ν᾿ ΠΠΔΗΥ͂ 0 Ὑγου]ὰ (οἰΔ}}γ ἀΐγογοθ 
ΟὨΥΙ ΒΘ ΠΥ ἴγοαι Φυάαίβιη, γγ7ὸ6 ΘαΌΔΙΥ δῃγὶηκ 
ἔτοια ἐθοϑθ Ψ|1.0 ἴοΘΚ ὕροὰ ἐΐ ΒΡ} 88 ἃ ἀδνοὶ- 
οροά Ζυάδίϑια. Του ΟΥΟΣΥῪ αἀἰβρομϑδίί οη οὗ [ἢ 9 
ἴσιο τοὶ: χίου τουδὶ Ὀ0 Ὀ01}} ἘΡοη ἰδ 6 βαπιο ἔπ πα8- 
τηδηῖ8] ῬΥΪποὶρ]68, ὑμοῖν οὐ να ΤΌΤΙΒ ΤΟΔῚ ὯθΘ 
Τα 6 4}}νῪν αἰ ογοηϊ. Τα ρδίγίατομαὶ δηὰ Μοβαὶσα 
ΤΟΙ Βίγϑ 08 ΘΓΘ ῬΓΘαΟΙΩΣΠΒΘΏΪΥ δηἃ ομδγδο- 
(οΥἰϑ 8 }}Ὺ ἰοχα]. Τὸ Ἰδίίον δβϑρθοΐ νυ, 88 ἃ 
εγβίοιῃ οὗ τοϊπυῖθ Γυΐο8, ἀπ Ὀμυΐ ἔθυν θυ οἾ Ρ]68. 
{116 ν88 Ἰοῖν ἰο ἀϊϑοτοίϊοη οΟΥ ἔγθο δϊδϑοιϊοῃη. Ῥδτ- 
ἀοη 88 διιδἀονοᾶ ἔστ 85 γγ79}} 88 ασωδη κοΐ] 
ὑπὰον {πὸ βδουιῆοοβ, Ὀυΐ (680 ὝΟΓΘ ἃ τοὶ π|ὶιὶο ἢ 
ΘΟΩΘΘΑΪΘα 8 ΤΑΥΒΙΘΣΥ ποὺ ἰο ὈΘ ἰγυδίοα ἰ0 τη 68 
ὙΘΆΚΠΘΒΒ. ΑῺ οδοίοτὶο ΣΟΒΟΣΎΘ Ὑ88 ἱπ ΘΥΟΥῪ σἰΐθ 
δηά δγιδο]. 16 Νοὸνν Οονοηδηΐ 800] 8} 68. 4]] 
τιἷ8. α οὐδ᾽ Ρθορὶ]θ δῦὸ οηϊγυβίοα τὶ ἐπα εἰ σιιοδὺ 
τηγϑίοσθθ. 10 αἀἰδοίριπα οἴ ἨοἸ]οῃΐδηι, οὗ Καν- 
Ὀἰηΐδηα, δηά οὗ ϑ'δοθγάοίϑ] ϑὴχ ζΟΠΘΣΑΙΥ, 18. 6η- 
εἴτ οὶ δολυσοά. ΑἹΙ 1άρα οὗ 8 δἀαρορῖο βγβίθπι, 
ΒΕΡΡΟΓΕΊΟΙ͂ ἰο δοτιοί ὲπρ Πογθαΐνον, 8 τοαουποοα. 
οὐ᾽Β Ῥ}ΘΟΡΙΘ 8Γθ ΠῸ ἸΟΏΖΟΣ ἷπ ρυρίἶασο, Ὀυὶ ἴῃ 

ἰμοῖν {1111 πιδ)]οσὶγ. ΟἿ ΙΒ δα ν 18. 8η ονουϊαϑί- 
πα Θοβρεὶ, δηὰ ἐδ 188ὲ οὗ 411] σομοοὶ γϑὺ]9 ἀ18- 
Ῥοηβδίλοιϑ οὗ {86 ἰγὰθ χο] ζίοἢ διηοὴᾷ θη. 8.66 
δ δεγηοπ ΟἹ τ. Ἐπιπιοηϑ, οὐἱὐ ““Ἴηὸ Μοβαὶς })19- 
Ῥοπϑβαίζοιι δθο ἰβμϑ Ὁ {πὸ Ομ τἰδίϊδη Ὀΐβρϑαηβα- 
τἰοη,᾽ ξογχϑ, Το]. ΥἹ. βου. 18. 

6. Οοη χροΐ! οὗ ταϊπὰ ἰβ ἐπάΐβρθηβδοϊο ἰοὸ 8 
Ῥεσοορίΐϊοη οὗ ἰδ ἰγἢ. ΝΟ οὴθ 8 ρσγοραγρά ἰο 
διαὰν {πο οἱ οὶ 681 ὑγα ἀπ 1} ΒΘ 88 ““ἰὑγποὰ ἰο 
(9 βοτὰ." ὙΏΘΩ ΒΘ γΘΆΓΠ8 ἴον {πὸ Γοτὰ δηὰ 
Βαϊ υδιῖος, δέη ἰδ τοὶ] τ ίῖο σοηδηοά {6 τὶ 6 
ἰο τδδὶ 18 86148}} δηὰ ἱπαϊνί τι), ἀγορβ οἵ ἔγοταῃ 
1ς Ββεδνί, δπὰ ἃ [0}} δυγβδίοσα οὗ συ δη δὴ δυοὺ- 
Ἰλδιίΐϊηκς κἰπρήοτιη ὈθθΒ ὍΡΟΙ 88 “ΟΡΘῃ ἔδοθ.᾽᾽ 
Φοδα νἱΐ. 17. 

Ἴ. Ὑ8ὸ δον δι ῥ6ο019 δῦ γοὺὶ ἰο Ὀ6 οοηνογίοα 
ἴο ΟὨχίβί. [Ι1ὑ 18. 84. οπάασίαϊ ῬΓΟΡΉΘΟΥ νΐοὰ 
80 δηοΐϊοηὶ Ῥτορδοίδ δῃὰ ἀροϑὶϊθβ βανθ χίνϑῃ ὑ8, 
(μδὲ διιϊὰ (80 τσοὶ οὗὨ 8}}] δποϊδηΐ πδίϊοηβ, ἐμ 9 
Φονῖϑἢ, 86 πηοαΐ ὉΠ) Κ6ῚΥ ἰο ἀο δβο οὗἁὨ ἔμθπὶ 8]], 
διουϊὰ δυγνῖνο ; δηὰ ἰμπδὲ ἰδ μοασγί (86 ὁ01166- 
εἶνο παι ΐομδὶ μδανὶ) που]ὰ (τη ἰο ΟὨγδὶ. Τὶ 
ἷβπ ἃ βοραγδίο πιδίίον ἔγοπιὶ {}|6 δϑϑοσίϊομ, ἐμὲ 88 
ἔμο ““Οονοηδηὶ ῬΘΟΡ]6,᾿ ἐπ60Ὺ δ ἰὸ δυο δρεοϊαΐ 

ὈΥΙΎ]Ο 65 δὴ ἃ ΠΟΏΟΥΒ ΔΙΔΟῺ ΟΥΒΘΣ ΒΘΙΪΟΠΒ ἐπὶ ἐμ 9 
Ἰπηκάοιμ οὗ Οἰγχίβι.] 

ἨΟΜΙΓΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΟἨἩΒΥΒΟΒΤΟΜ:-- ἘΚ. 18, “ΑΚ ΒΟΟΠ 88 Ὑἷ6 ΔΓΘ 
Ὀαριϊλοά, οὐγ βοι118 Ὀοΐπα οἸοδηβοαὰ Ὀγ (86 δ 1ν1 
ΓΟ ᾿ἸἸυπιϊ παρα 80 88 ἰ0 Βιϊπο Ὀγὶ ρον ὑπ δὴ (119 
ΒᾺΝ ; Ἧ6 ποῖ ΟὨΪΥ Ἰοοὶς ἰπίο πΠ6 αἰγὶ ΊΟΥΥ, Ὀυϊ 
6 ΣΘΟΘΙΥΘ 6 ἄσορτοθ οὗ Ἰυδίγο ἔγοτῃ 1ΐ, 88 ἃ ρί 609 
οὗἩἨ ῬυΓγο ΒΙ1ν ΟΡ τϑοοῖυθβ 9 ΣΔΥΒ οὗ ἰμ6 βυῃ ψ Π θη 
ἦι 18 ρἰδοοὰ τὶιἰς μη 118 Ὀθ68π|8 δπα γϑῆϑοὶβ {8 6ῃ)--- 
Ὠοΐ ΙΏΘΓΟΙΥ Ὀθοδιιδο οὗ 1.8 οσῆ Ὠδίαγο, Ὀὰΐ Ὀ6- 
68.860 Οὗὁ (Π0 Β}}᾽8 Ἰυτΐϊποιθῆθθβ. [ἴπ 11Κ6 τηδη- 
Ὧ6Γ [89 8080} πη ϊο ἢ ἢΔ8 Ὀθοὴ Ῥυτγὶδοὰ δηἀ τωρβὰθ 
ὈΣΊ ΚΕ ΟΥ ὑΠ8 ΒΙΙΥΟΥ, ΤΟΟΟΙΥ 68 ἃ Ὀθδῖῃ οὗἩ ἰδ δ ὶ- 
τὶ 8 ΚΊΟΣΥ, δηὰ σοβϑοὶϑ ἱϊ. [ΤΗἨΞΟΡΟΒΕΤ:---Αβ 
ΟἾθαν γα ῦ ργοβομὶβ 88 ἱτηᾶρο οὗ ἰμοβὸ ψο Ἰοοὶς 
ὍΡΟΙ ἰΐ, οὗ δ βυμ 166] δπὰ οὗ ἰδ σδυϊιθα βκυ, 
Β0 ἴδ6 Ρυγο δΒοατὶ 18 οοηυογίοα ἰηίο 8 Κὶπὰ οἵὗὨ 
ΘΟΡΥ͂ 8ηα τΓαΐτΤΟΥ οὗ ὑπο αἀἰνί πο φἼΟΥΥ. 

ΚΞΤΑΒΚΕ :---ὕῈ Β. 12.  οΟΥοΥ νουϊα ΘὨΘΟΥΓΌΪΥ 
ΒΡΘΔΚ οὗ ἀϊνίηο ἰγυΐῃ, υδὶ γδί γϑσοῖν ΟἸσὶϑι 
ἔΡΘΟΙΥ δηὰ Ἰου Υ ἐο 8 οσσῃ ποδί, δπὰ Ὀο]ονθ 
{πᾶὲ βαϊναίΐου 18 ἔγοοὶν οὔοσ θα ἰο 81} τχϑὰ (1 ΤΊπι. 
1]. 4). ΗΒΡΙΝΟΚΕ:- ον. 18, βγδ 618 ΠῚ ἢ 685 
88 ΤΟΥ 8 σοπλτηοῖι ; [Π6ΥῪ δὰ πιὰ ἢ ̓Τολοὶι- 
ἴης δὰ θυϊ δ] 10} ἱπιρτοβδίοα ; Μοβοβ' ἴθ Βῃῃ δ. 
ὈτΊ ΒΟΥ ὑροῖ ποτα, δη ἃ ΨΥ οου]ὰ (6 Υ. ποί Ὀ6- 
Βο]ὰ Ηἰπι 3 Α Ὀγυ δῃ ΒΑΌΣ, 8 ἀ1}} ἰη 61] οοί, 1ἢ- 
γοϊοχαίο το κοάηοθ8β, δπ ἃ δὴ ἱγγοοοποὶ Δ Ὁ]6 δηίὶ- 
Ῥϑίδγ ἰο αοἂ δπὰ Ηΐβ οτά, δα ξοτιηδα ἃ ἐμ] εἰς 
οοὐορίης δου πὰ (μοῖρ ἤϑαγὶβ (ΟΡ. ἷν. 8). τ. 
14:---ΠΈΘΙΝΟΒΒΕ. ΒΧ86]᾽Β ὈΠ1Πὰπ6588 γ88 ΠΟί ἃ ΠΙΟΤῸ 
πϑίηταὶ οοοί, θαϊ ἃ ἡυάριηοηὶ οὗἩ Θαοἀ ἰδηΐ ᾿μὸ γ 
τοὶ Βοπσοΐουι ἢ ὯΘ ΘΥΟΣ γοδαΐῃρ Ὀυΐ Ἰοδτζηΐϊης 
ποϊίηρ. ἮΒαΙ τυ! 98 δϑϑῖὰ ἰῃ Βδβίθ ὁ Βατα- 
6 ἰπ6 ὶῪ μοαγὶβ ὈΥ ὑμοὶν δῦυδο οΥ̓͂ Ιοατίης δπὰ 
τοδαϊης ’ ἩΌΥ ἀο {δμὸγ γχοδά δὐ 4]}, 17ΧὉΓ {Π60} δδνθ 
ὯῸ ἀθβῖγο ἰο Ὀ6 μοαϊϑὰ (Μαᾶσκ ἱν. 26δ) [1 τ 
ΟΌΪα ἀοσῖγο ΔῺΥ Ῥγοδὲ ἴτοια τοδάϊηρ [86 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθῃί, ΟΥ μοὶ γἱὰ οὗ Μοβοβ᾽ δουθυῖη, ἯΘ 
τιυϑὲ Ὀθοοπιθ δοαυδιηϊοἃ π|ιῖϊὰ 9688 ΟὨγὶδί δηὰ 
βθοὶς ἴοῦ Ηϊπ ἔμ γο. ὙΒΘῖ 5}}8}} γὸ ρΡοσγοοῖνο (δὲ 
[16 ἴατν 48 ὭΘΥΘΟΥ μκίνϑη 8 ἰ0 5017 8, ἀπὰ (πᾶὶ 
{9 ΟὨΪΥ 7υδιϊδοαίἑοη νμὶσἢ νν}}] ἀνα] Ὀδίογο αοὰ, 
5 ποῦ ἰπ ουγβοῖνϑα, Ὀαΐ ἴπ Ομγὶδὶ ὉΥ 18 1}1}.--ῖδ οὐ. 
16. Τὸ '8 ἃ ἰοΥΥ0]9 ἱδίησ ἰο δ ὈἸ πὰ, Ὀμὶ ἴο 6 
ΠῚ τι} ἢο ἀοδϑῖσο ἰ0 866 ἴῃ (Π6 τηϊαβί οὗὨ οἴδθαῦ 
Ἰϊσιί, ἰ8. 78. ΟΓ86 (9 οη ἰχ. 89; ον. 11]. 17)).-- 
γερ. 16. Ἧε οδὰ ΠΟΥ͂ΟΥ ΠΑΥ͂Θ ἃ {Τἰ|6 ῬΤδοίϊ 4] 
Κηον]οακο οὗ Θοα οχοορὶ ὈΥ ἰαγπίηρ ἴἰο (ἢ 6 Ποτάὰ. 
γον. 17. Τὸ ανο 9688ὺ8 δίοπο, ἰ8 ἰοὸ δυο ἰμὸ 608- 
Ῥοὶ οοαοτί δηὰ (μὸ βιννθοοβί ρ]οδβαγο. ΤῊ βυγοϑὶ 
τοίσοβιηθηί 8 ἔοι ἰη (6 ΨὙΔΥ οὗ σοαγ βου- 
ΤΟΥ. ΟἸοτίουβ ὑγίυτὴρ οὗὁὨ ἔα ἢ Τὴ9 ΘΌΓΒ6 ἷἱβ 
ΒΌΟ] ΒΠ64, βεαίδηῃ 18 υδηαυϊβμοά, δηὰ βἷη 15 (ΔΚ ἢ 
ΔΎΘΥ ; ΘΥΘΙῪ σογὰ ἰΒ ουἱ, δηἃ γῷὸ 8ΓΘ ὙΘΘ !---Ἶο Υ. 
18: Α ἱκπον]οάρο οὗ ἀοἀ᾽ 8 Ἰονο, Μο] 088 δηὰ 
ΟΟὗΠΟΒΒ Δ5 {ΠΘΥ 8΄γΘ Ῥχοδβοηἰθα ἰὴ (86 6806], 5 
Κκ ἃ οἶθδν τοβοοίΐοῃ οὗἩ (86 δυῃ, ἰὑ ρΡγοάυσοβ 8 

ΘΟΡΥ οὗ ἰμοβθ αἰνγίπο ρογίθοιοῃβ ἰῇ {π6 βοῃῃΐ, 
γἰοὗ. Τοοῖγ 8 (Π 9 ἐπ ρ  ϑβίοι 88 πδίῃ ΓΔ} 88 ἐδ 9 
6γ0 ἀοθ8 δὴ ἱπιδρὸ ἕγοιη ἐπ ταϊστοσ, Τὴ ΤΏΟΤΘ 
Ἧ9 Τοοοῖγο οὗ βυοἢ Κπονίθαμο, [π}9 ΤΌΤ ΡΟΓΙΘΟΟΥ 
8ΓΘ ἔπ 086 δἰ ἐνὶ υΐο5 τοργοάιοεα ἱπ ΟΡ ἔδὶ ἢ δπὰ 
118.---ΗΠΕΡΙΝ κα: [πρνῖηϊ, Ὁ 9688, ἐμὲπὸ ἱπιᾶρθ 
ΟἹ ΟἿΤ ΒΟυΪΆ, δ ἃ ΙΩΔΙκοὸ Ὧ8 ΙΏΟΣΘ ΘμισοΪ ᾿{Κθ 
{8 γ59}}} 
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ΒΡΒΕΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ, ΥΕᾺ. 192:---Α δρίγὶ 8] τοϊηὰ 
ΚηονΒθ 'α Βοπὶ ἰὸ 885 Ὀοϊίονοι, δὰ ὑμΠ6 ϑρί ὶϊ οὗ 
(6 ϑου νν1}} Ἰοδὰ ἴὰ ἀἰτοοῦγ ἰο ἐπα Εαίδπον, {μαι 1 
ΤΛΑΥ͂ ΚΩΟΥ δΔηὰ τηᾶῖκθ Κπόνγῃ ἴ0 Οἰογβ, ὈΟΐΒ ἐμ 6 
Ἑαΐϊποῦ δηὰ μ6 ϑὅοα. Τῖ8 16 ὑἐμ6 ρογροίι δὶ ν 6]}- 
βργίηρ οἵ δὴ ἱπροδυοιϑ βρίγίι.--ὖον. 18, ΨΥ 
Βῃιουϊά ΔΩΥ πον Ὀδ Κορὶ ὈΔο6Κ ὈΥ͂ ἃ 5] αν δ}, ἐἰταϊα 
δηὰ δοδὶιαιίης δρίτιῖ, θη (ΒΘΥ πανο ἃ σίρηί τὸ 
οἰαἴ πὶ 41} ἰλ6 Ὀ] 581 58 οὗὨ αἰνῖ πο σγδοο ἴ---Ἴ ον. 14. 
“ ΤΠΟΥ δα γο Ογ68, ἀπ γοῦ πον 8606 ποῖ.᾽᾽ [Ιὺ 18 
411 [ἢ 8 πι0 88 ἱ΄ ὑΠ6 0 οουϊά ποὶ γτοδὰ. Τ}18 186 
τἰκἰοουϑ ᾽υσπχθηὶ ἀροη ἐμ 6 πὶ ἔοτ Βαἰξίηρ (ΒΘ πι- 
δοῖνϑϑ ἔγοπι (6 ᾿ἰσηί, δηἃ τοΐαϑίπς ἴο Ὀ6 ἀγάνσῃ 
ὉΥ ἴΠ6 Βδίίιοτ. “48 βΒοᾶγοῦ (86 βοτγίρίαγοβ, δηὰ 
γε ἀο ψ6}}; Ὀυΐ γὸ τ .}} ἢοἱ δοπιθ ἰο π|ο᾽᾿ --(ὐομη 
ν. 390-10). Τὰ ἴτ 19 ΔΠιοΠ ΠΠΔΏΥ δἱ [8 6 ργοβϑϑηὶ 
ἀαγ; ἰπιϊδοὰ 4 ἀουδῖθ δονουΐηρ 18 πον 8 {Ποὶν 
ὙΑΥ͂, ἴον ἰΐ γϑ8.8 ποὺ ΟὨΪΥ ἀροῦ {89 ΟἹ, δαῖ ἅροπ 
ἰδ9 Νον ἸΤοϑίαπιοη, ΤΟΥ πᾶνο πόῦοῦ Ὀδδη 
δηοϊηίεά πίιἢ ε16 ϑρίγὶ; {λον ψ|}} ποῦ Βα ὉΪΥ Ὀονν 
Ῥοίοτο (6 [ωοτγὰ, δηλ ὑμοὶν οσσὴ τἰχ θοι8Πη655 8] - 
ὙΓΑΥ5 5ΐλη.18 ὈσίοτΘ 6 πὶ 848 δὴ ἰΔοἸαίγουΒ Ρ᾿ἴϊατ. 
γον. 15. [μοῦ ἃ. ὈΥ͂ δἱϊ τποϑὴ8 κοί ουἱ οἴ {1 αἱ οἹὰ 
Φαυιϊαίπαιχ ἢ ἢ τοοϑοῖγο8 ποις Ὀαΐ γδὺ Ρ]688965 
ι.9----ῆον ἴἴ ἴθ αὐαάον ὑ86 ἰπδαθηοθ οΥ̓͂ Βασι 8 Βρίὶντὶϊ 
{παὺ 86 ποαγίβ οὗἨ ἸΩΔΏΥ ἃγο δεγάθηϑι, δηά ἢγρο- 
οὐ ἰσα γ ἰδ  αἴχο ἰῃ ἃ ὑμουδβδηιὶ ργολυάϊσοβ αραϊηδὶ 
(6 ἰγαι δπὰ 8 ῬΥΟΡΟΓΡ Βρίτὶϊ. “Αγ νὰ οί 
Ταϊδογααϑ,᾽ {ΠπΠ60 Ὁ οχοϊαίπι, αν ψὸ ποὺ Ὀθθῃ 
Βλρι264, εοἰο.᾽᾽ Τίιοϑο ψ|0 τϑβὶϑί [η6 ἰταϊῃ, 61} ὰ8 
ταιισὴ οὗ οονίδίη ἰηϊοϊδοίαδ[ὶ ρον υ5 τὶ τ ϊοὴ 
τὰ ἢ ἰ8 οαονοεά (τγο880η). Ἦθ νου] ποὺ ἀδβϑρίβθ 
536, Ὀὰΐ ψ ἄδτο ποῖ Δρρθα] ἰο ὑλθπὶ 85 ἐμὸ πα] 
αὐθιίγιίοῦβ δα 8ουγ6θ8 οὗ γοϊϊ σίου 9 ἰγσαϊ. Απά 
γοὶ (18 ἰ5. ψὶδὲ ἢλ8 ον μὰ τη ἰϊα 468 οἔ 
ουῦ Ἰολτηϑά ἴπθη.-ολογ, 16. 1,60 πιο δθαβο ἰο 
Ῥγοβοῦῖδο Ὀάγγθη γαἷ08 δηα ᾿ηδί τ] 005 ἴθ ἐπ 
Ἰμοτὰ, 8η1 Ἰοὺ ἰδοπὶ ἰατῃ ἰο Ηἰπὶ ῬΓΆΥΘΥΓΟῸΪΥ 
δηὰ νι 411} (ποῖ Ἠοδτίθ, δηα {Π6Υ ὙὉ01}} δοοὴ 
βηὰ τααὶ ἰἰοὶν Ἰχϊ νι} Ὀτγὶσίθη, ἃ Ποβί οὗ 
Ῥτγουάίοοβ ψ»1}}} νϑηΐϊβη, Ὧἀπ ἀάγκηθθα δηἃ δΥΤῸΥ 
ὙΨ|1 0 οἹθαγοά ανᾶγ---([88. χχυ. 7). ἸὙδμουσὰ 
ἴ6 σογνουϊη ΠΙΑΥ͂ αν ὙΓΣΠΡΡΟα 1086] δοαι- 
Ῥἱοιοῖγ διουημὰ ουῦ βρίνγι(8, 1ἢ ν᾿ Ὑν} Ὀαΐ ἐατῃ 
(ο (86 Ἰχδϊ δηἋ βοοῖκ νι ἰϑάου ὕγουι α οὰ ἴῃ βἰη- 
ΘοΓ ἔδιι, ἰὁ ψ0}}} Ὀ0 ἰογη διναύ. (Ερδ. νυ. 14; 
Αοἰβ ἰσ. 11, 18).--Ἠὠ.ὺ. ἃ δηι ἰπι95 τσὴ δὴ ἰπὲ6}}}- 
4οπῦ δὴ ἱπιαρίη 95 ἐπα 6 ἢΔ8 ἰδ πο ἃ ΡΟ Γηϊᾶ- 
ἢ5η} δοιὰ Ἰἰνοὶῦ σοποοριίοη οΥ̓ βαογοα πιγβίογ 68, 
6 τοσοῖνοϑ 6 Ὠινίπο αποϊηίης, δηὰ ὅπᾶ8 ἰμαὶ 
ἃ Ὠσπιῦον οὗ δονουὶπ 9 δα Ὀδ6θ6ῃ ἔογη θα ὕροη ἷ8 
δοιαὶ: 6 15 Βα υρΥΪΒ6α ἰο ζαϊη οπυΓΟΙΥ πον γί ον" 8 
οὔ 6Ὅο.}59 νονὰ, δηὰ 858 [86 βαῖϊγο οἵ 6ο δ ϑρίιτιὶ 
κιλάλα!!ν οχίθη 5 ΟΥ̓́ΘΡ 18 τηθηἰδ[] 6γ6, 0Π6 ἢ]πιὶ 
οὗ ἰόχὶ] ἀπ. ἤχιγαιίνθ ἤοτπι8 δὕίου Δηοῖ ΠΟ [81] 
οὔ, τον. 17, Τὴ Γοτγὰ ἰ9 (6 ϑρὶτγιῖ 80 κίνοβ 
3 βρίγιίααὶ 11{8, δα ἀο ἑν γ8 1.9 ἤγοπιὶ 41} δοῦ- 
βἰσαϊπὶ οὗ οχίθγῃδὶ δυϊπουῖ ιν, 411 ἀπ} 1} Π 658, 
ἰηΔδοϊοησο δὰ [66 ὈΪ6 655, ἐΐο., ἰπ {9 ροΟΥΓΟΥΠΙΔ ΠΟΘ 
οὔουν ἀυιϊῖ69. (ϑοΒη υἱῖϊ. 86). Τὸ σοτΥ οὗἁ (80 
Τιοτὰ ὑπ6η β'ι)6ἀθ (5 Ὀθᾶσὰ9 ὉρΟΙ 8η Ορϑὴ ἴδοο.--- 
ἸΤΒοῦΥοΥ ἰγυ ν Ἰοοῖζα ἰηιο ἰπ6 ταἰΙΒΙΡΥ δηαὰ ἰδ 
ΟΥ̓ ἸΙδοΥΙγ, σα ΠΟΥ͂ΟΡ Ὅο οιἱὶ ΟΥ̓ ΒΑΥΠΊΟΩΥ ὙΠ} [89 
Ὀἰνίηθ ψ|}}, ἴον ὑπ 6 ϑ ̓ ν! αἰγοοῖβ πὶ δηά δβὰρ- 
Ρ᾽ϊο5. ἴπὶ ψιιἢ 41} ἢ πϑοάβ. Ηδθ οδὴ ΒΆΥΘ ΠΟ 
φο]Ἰοϑῃἷρ τὶ ΔΠΥ (ἰὴ ΜΠ ΘΙ 18. ἱπιραγο, ὅῸΓ 
ἐπΠ6 ϑρ᾽τὶε 15. αἰ τὰ γ8 ἀϊγοοιίης ἷ8 τιϊηα ἰο {8086 
ἶσοῦ δαὰ Ὀοίίον ἰμπἰηρβ Ὑΐο δΒαι 8 ἴηι. 
Βυοῖι 15 ἰη6 βρί 4] ἔγοθάοτα οὶ ἢ ΠάΤΑΒ 
116 ὕγοιῃ (μ6 ΒΙΔΎΘΥΥ οὗ 8Β6η86, δπὰ ποί ΟὨΪ δυὺ- 

οοὶα [89 οὰγ ἰο 186 βρίτίς Ὀαΐ [6 δρίτίι 1186} 
ἴο αοἀ᾿β βρίτὶι.---ΤῊ|9 σΔΥ ὉΥ ΒΟ ἢ πὸ τοδοὶ 
ἴν ἷθ ὙΘΥῪ ἸΚΟΙῪ ὉΥ 8 ρβϑίηζα] ὀχρδῦῖθῃοθ οὗ παι 
8 Ἰοεχαὶ Ὀοπάδρο 18Ί6 ὕπαον βιο}} ΒΟΓΓΟΥ͂ΤΒ δἰ ἢ 
ἱη ΟὨγὶβὶ ρα δ ἤογί 15 ρον ΟΣ δηὰ πὰβ ἀοϊϊνον- 
8η06 ἴῃ ἢϊῃ. ἮΤθθη {μ6 Βυπιθ]οα Βολτί Ἰηονϑ 
ΒΟΥ ἴο Ἀρρυγϑοΐδίο (86 ἔγοθάοιιῃ οὗ 8 ρᾷγε βοσυῖΐςο, 
δη4 γΥ]6]45 ἃ σι ΘΟΥ.] οθοάΐοηοο. ἩΙΈΒουί πιδκίης 
ἃ. Βη} οοηδοίΐοησα οὗἩ δΔὴγ ἰδίηρ, 1 μι 1} ἱπάυϊρε 
ἴῃ πο βίη, δῃηὰ σι}} σαί ποῦ γοῃοῦησθ ἐΐϊ5 ΟὟ ἴγοο- 
ἄοτπι οα δοσουηὶ οὗ δηοί ποτ᾽ Β Ἡ ΘΑΊΚΠ686.--- αἰ 
Ὀοῦυγο βϑϑηχο ἃ βΒούδγο αἀἰβοὶ  η6 δηὰ ἰοτιηθηΐ, ἰδ 
ΠΟΥ͂ ἃ ἰἰχδν πΐϊο ἀγίνοθ δα 811 ἀδυῖκηο58. 
Τῇ βου] 18 ἴῃ ἐδα Ἰἰρμὺ διὰ γα }Κ8 ἴῃ 86 Ἰὲρο.--- 
ὝΠοΓγ (μ9 Τογὰ ἰ8β, δ 88 ἃ βαποίυ δῦ ἴῃ πϊοὶ 
Ης δηά Ηἰβ ϑρίγιὶ ἄν! ἶβ; ἃ σ᾽ οτί ουβ τη ϊηϊβίγα- 
ἐϊοη οὗἩ ἴπ0 Ξριγὶλ ἰ8 οαγγϊοὰ οπ; Οαοἀ 18. νοτγ- 
Βιϊρροᾶ ἴὰ ἐν Ὀδδυὶ οὗ ΒΟ π688; δπὰ ἃ ΠῸΥ 
Ἰ16{6, δηὰ 8. 6 Γγοθάοιῃ, δηᾶ 8, ὈΪ 5 βο π688 ΠΘΥΟΡ 
Κηονα Ὀοΐοτο, 18 δηὐογοά.---ἴ ον. 18. 4.5 βυη- 
ὈΘΘΙΏ8 Ῥγοάμοσο 8ῃ ἱπιαρο οὔ (ἢ 9 βυπ, 80 {πὸ Ὀ6δ1η8 
οἵ Ὀινίηο σίου ρτοάυοο α Ὀίνιηθ 11|Κ6}638.---"ἶ 
νγ6 νν1}} Ὀυὰΐ βίδα Ὀοΐοτγο [86 ΠΙΙΓΤΟΙ οὗὅἁὨ ΟὟΓΡ στυςῖ- 
βοὰ 1,ογὰ, ΗΠ Ἰονοὶν ἱπιαρα γν1}} 80 ἴτρτοδϑ ἰἰβο 
Ροη οὖν ποαγὶϑ [δὲ τὸ 58}8}} ρΑσίβ Κα οὗ Ηΐβ ρε- 
οἰ] 1 ν δρίτὶι. Ἰρονίηρ Ἡΐπὶι τὶ! 841}} οὐγ Βοαγὶβ 
γγ6 πιυδὺ Ὀρσοπιθ ἰἶκο Ηΐηι. Θ 5841} ἰδπ5 ἴπ 
ΟἿΓΡ Π]ΘΑΒΌΓΘ 860 αΟαἃ 88 γ͵Ὑὰὺ Ὑ{Α41Κ, 8η ἃ ῬΟΒΒ688 ἃ 
ΤΏΟΓΘ {ἰδ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΘηἸογιμοηὶ οὗἨἩἨ αοα δηά οἵ 
Ηἱὶβ σῖονγ. ---Απὰ γοῖὶ βιιοῖι ἃ γα ϑου πα ἱ οἢ του 
ποί Ὀ6 Θχρεοοίοα δἰ οῃδθ, θυΐ σγλά θυ }}Υ͂, ἔγοπι ὁΠ6 
ἀοχτθο οὗ ομουῦυ δηὰ ιν πο Ὀϊοββθάτθβθβ ἴ0 δ8ῆ- 
οἶμον (σοτρ. ἷν. 16); δηῃά δἰναυϑ ἰῃ 6. ὙΔΥ ὙΒΙΟΣ 
ΤΆΆΚΘΒ 0.8 66] Οοὐν ἀορομάθησθ ὩΡΟοῦ Κ,τδοο (88 ὉΥ͂ 
ἰ βρίτι οὐὗἁ ἰ8ο ᾿ογά). 16 τποπηθηΐ τὸ (88 
ΟἿΓ 6068 ἔτοιῃ Ἠΐτη γγθ 58}8}} 74}1 Ὀδοὶς Ἰηΐο 8{ΠΠ 
δηά Ἰορα) ἤουτλ3.---- Α}} ἰγσὰ 9 ΟἿ γἰϑίδη8, ἰῺ ῬτΟροΟΥ- 
ἰἴοῃ ἰο ἐποὶν θυ βοορ ἢ γ, ταδὶ οσθὴ ἴῃ (815 118 
ΒδΥ6 ἃ ρετί ἰπ ΟΠ ν᾽ δι 8 ΟἸΟΥΥ. ΟὈ ΒΕ 816 Β᾽ ΠΠΟΓΒ, 
ου ἴδ6 οἱ ποὺ μδηά, τ} Ὀ6 ονθυβϑηδάονοά δΥ͂ (88 
ἴπηαζο οὗ βεαίδη, ἔγοῦλ οπ6 ἄορτοο οὗ ἀδυκηοβ8 ἴὸ 
δποἢΟΓ 88 ὉΥ (80 βρίὶγῖ  οὗὁἨ [86 γἷϊ. 

Βιπακα, ὕἵξκε. 12:-- -Ἦ τασδὶ οἴη ἐπ ηκ οὗ [86 
Ῥουπδηθηΐ ΤΟ 50}18 οὗ ΟἿΣ ῬΓΘΔΟΒίΩρ πὶ δηοίδοῦ 
νον], (1 ΤΉιθ88. ᾿ϊ. 190).. “Ἰἴ νὸ τρδῖα ἰΐ ΟἿΓ 
σοηδίϑην δηἃ 411] δΌΒογ ἷης δἷτὰ ἴ0 Ῥ]6 886 ἰλ8 
μοτὰ 6805 δηᾷᾶ ἴο βίαπά ἀρρτγονυϑὰ αἱ 5 οοπηΐῃξ, 
ψ6 οσαπηοῖ Ὀὰϊ Ὀ6 πιοτὸ ϑαγηθϑὶ ἰῃ οἿν ὑγοτῖς δ 
ΠΊΟΡΟ υπίϊτίης πῃ οὐν Αἰ] σοηθο δὰ μδίϊθῃςα. 
[1 ψου]ά ποί 1086 ΠΙΥ͂ ΟὟ 800] δπὰ Ὅσο τεὐεσίοά 
88 8 ὈΠΡΓΟΒΙΔΌΪΟ βαγυδηῖ,  τηυϑὲὶ Ὅ6 δυγο οἵ 
βηάϊης βοῖιθ βου ὩῸ μᾶνθ Ὀδθοη Ὀοηοβίοα ὉΥ͂ 
ΤΩΥ͂ τοϊ ἰδ γαιΐοηϑ. πο Ἰογὰ σταπί 10 ἴον ΟἸ γι 5 
Βα ῖ6.᾽᾽ (8Ε172}!--τῪ βἴπσοοτθ δηἃ Βοῃθϑϑβὶ Ῥγεϑοθεῦ 
ὙΠ] ποὺ ᾿ιοβϑἰ δ ἴ0 Βροδῖκ Ὀο αἶν ἔγοτα ἢ 6 ὕα]Π 658 
οὗ Ηἷ8 Βοατίὶ βαΐθτον 86 {πὶ} 8 ΤΩΔῪ ὃ6 τβείηϊ 
ἴο ᾿ἷ8 6] 1ο τ τχθη.---ἶν. 18--16, Τὸ 8. ποί υποοπι- 
ται ἴῸΥ ἰμ 086 [0 Ὀθοοτηθ δατἀοποα ἴῃ Βοοτί (δπὰ 
(ἷα 15. ποιἷπς Ὀαΐ οπο Κὶπά οὗ Ὀ)ἐπάποβ8, οὐ δί 
Ἰεδαὶ οὐὕὁἩ υπβυβοθρι ὉΠ 7} νγθο τὸ ἔχη ον ΠΥ [Ἀ- 
τα ἶῶν πὶ Οοὐ᾽ δ οτα, Ὀυαΐ ΔΓ΄ὸ ΟὈσΙπαιοἷν βεὶ 
ρου ἱποὶν ον ὙΑΥ πὰ πιακο υ86 οὗ (δαὶ ποτὲ 
ΟὨΪΥ [ῸΓ 4 ῥτοίοχί.---νν. 17-18, Τυταΐης ἴο (89 
[οτὰ 8 ἐαγπίης ἰο Ηΐπι πὸ γίνε πὸ βρί νι. 
ΗΘ βϑουγοβ ἰο ὰ8 (8 τἰ χα ΘΟ 5η 655 ν ἰοἷι (ἢ 6 [ΔῈ 
ἀοπγαη 5, αι ΘΑ Ὀΐο5 8 ἰο Βοῦνο Οοα ὑπ ά6Γ ἃ ἴγοδ 
ἀϊβροπβαίΐου οὗὁὨἨὨ 186 Ξρίτίί. Τῖβ ἰ8. βρί γἰ ἰδ] 
ἔγοοάοπι, βοοΐηφ ΘΥΘΣΥ ἐδίπηρ πὶ ποαΐ ἃ οονογῖ πᾷ, 
πὰ οσπιΐπα ὈοϊΪγ ἰὸ 6 ἰἤγοπο οὗ ξτδοθ. [78 
Ἰοοῖκ τὴ δὰ ππσογογοὰ ἴδ06 ὩρΟΒ ἐμ αἴοΥΥ οὗὅὨ 
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(8ὸ 1οτὰ ἰπ ἰδ Θαοδβροὶ δ8 ἰπ ἃ τοΐγσου, δηα γγ6 
ΘΟΣΥΘΥ͂ ἰἢ6 ἱπλῆρθ 0} ἐπ8 {8119 ΡΟ ΟἿΓ 
οδσγίβ ἴο οὐν ἴδιον θη, ὑπαὶ (86 }]Γ ΟΥ̓́Ω8. 8180 
ΠΙΔΥῪ δ Οραῃοα, δηὰ ἐπ οἷν Ἡθαυβ πιδὺ 6 ΨΟῊ ἴοΥ 
Ηϊμι.---Το Ἰυβίγο οὗῇἨ Μοβοβ᾽ ἔδλοθ 'γὼ8 ἸἰδὉ]9 ἰο 
ἴδλὰθ ΔΎΔΥ δηἀ οθ886 ζογονοῦ, ὈιΓ οὐν αἰοῦν δὰ- 
ΥΠΟ68 ἴτομι 006 ἀοργθθ [0 δηοίδοῦ, υη{1}] [Πλὶ 
8...}} δρρϑῶσ πολ ὙΗ 8886}} Ὀ6, 0 νῦὔἷὅἪ 8668 
ΟΡ Ιωοτὰ 88 Ηο ἴδ. 

Ηκυβχεβ, ὕεε. 1δ: Α ρϑγυβαὶ οὔ 6 ϑονὶρ- 
ἰαγοϑ νἱϊβουὶ ᾿α(6]] οι 8] ΘΏΘΓΖΥ ΟΥ Ββυβοθριὶὶ Ὁ} 6 
Βοωγίϑ οδὴ 4ο πὸ Ο06 ΠΥ ροοά. Αῃὰ γοῖ ουδη 
ὩΙΔΩΥ͂ ποιλΐϊπηδὶ ΟΠ ΥΙβι 188 ΤΩΔΥῪ ὈΠΏΔΡΡΙΪ ΓΔΠΟΥ͂ 
ἐδωὶ ΒΟΥ δῦ τροᾶθ]8 οΥ̓͂ Υἱτίαο:; δι} ἔγοπι {ππὶ 
τουτπλοπὶ ἴδ6 ἰγὰο ΟΠ ἶβί, ψγἢο 18. ΟὟΤ ΟὨΪΥ δυδὶ Δ Ὁ]ς 
τἰζὨ δουβηθ885, 18 ὍΠ4ΟΡ ἃ τοί, Τὴ9 ὙΘΥΥ ἴἂνν 
τ ἢ δουϊὰ ἑοαο (6 πὶ ἐπ οῖΡ ῬΟΥΘΓΙΥ δηὰ ἀγῖνο 
ἰδοῖα ἰο Ομ γὶϑὶ δὰ Ηἶΐδ τὶ ἢ ϑου βῆ 685, ΒΕΓ 68 ΟὨΪΥ 
ἴο ὕακο ἰμθηι δ ΠοΥ {πΠοπΒ6  γ 68 Υἱοἢ δηὰ δΌΪα ἰὸ 
ξοὶ δἱοηρ πιϊπουῦ ΟἾΓΙΒι.-- ον, 16: Βοϊίονο ἴῃ 
Ομνῖβι, δὰ ἰΒθὰ (86 80] δά (ῃ9 τυνβοὶθ ΒιΌΪΘ 
ψ}}1 Ὀ6 (Ὁ}} οὗἩ ᾿ἰσὰ!.---Ἴ ογ. 17: ΤῈ6 βαὰο ΟΠ γίβί, 
ἶῃ τοπὶ 86 ϑϑρίγῖς ἀνγ0}}8, τηυϑὺ ὈσδίΟΥ {πὶ 
Βρίτις ὑροὴ ποῦ. Τθογθ ὁδ Ὀ6 πο ϑριγῖς Ὑ }- 
οαὐἱ Ηἰπι. Ηα δ'οῃϑβ δδῃ ἴγθϑ ὃ ἤγοτῃ (ἢ ἴοί (6 Ὁ8 
οὗ Οὐσοῦ δπὰ ἀοϊιιδίου, δ {6 'ννὸ Β8}4}} ον 
ναὶ 4 ἴγοϑθ δὶ (ἢ, ἃ ἤγοο ψ}}} δηὰ δ ἴγθθ δη͵ου- 
χαθοῦ δη Ἰογο ἃγὸ. Ἦἤτγι ἤγοοήοιμῃ 8 ὙΠΟΡΘΥΟΥ 
ἃ τηϑὴ 158 ποὺ δι ροΓΟα ὈΥ̓͂ 86] 8 .}}}688, ἱ. 6., ὈΥ͂ ὨΪ8 
οὕ ορίπἰοῦϑ δά ρυγροβοβ, δηἃ νῆοπ ΟἾ γὶϑὶ ἢ 45 
106 δβιυργθαιθ σουίγοὶϊ οὗ ἷβ Ὑ 8016 Ὀθίηρ,.--- 6 Υ. 
18: Ηδ8 τπγ βουὶϊ (ῃ9 δαί ροβ οὗ Ομ σίβϑί: ὑγυς, 
ον, πιθοκηρδϑ, δ᾽ γ (Μαίίἢ. χὶ. 29), Το 
Ἰοοϊεϊης ἀροῦ Οἰιχῖϑὲ Ἀκ8 (818 Ροῦγονῦ, Ὀοοδυδο 1116 
ἐπιαχο νυ ἱοἢ (ἢ Οο9ρ6] ΡΥ οἵ Ηἰπὶ 18 βρὶγὶ- 
ἰ.4] δηὰ αὐυἱοϊοπίης. Τμὸ βρίσιῦ δομλ6 5. ἴγουι 
Ομ τίει. 

ὙῸ.Ρ. Βέββκα, ΚΈΒ9. 12: Τὴ ονδῆρο] 108] πιΐη- 
ἐξέ ον 8 70. 8 ἰο ἀἄδλννῃ οὗ Δὴ δἴθσῃαὶ ἀλγ Ὀσρυη 
ἴῃ ἐἰπια. ἴυ 18 {Π6 ἸΟΥ͂ οὗἨ οἷν Γογὰ, (86 δι [0] 
Ἡποβ8 ἔγοπι 6 Ὀοβοῖι οὗἉ [ἢ ΕδίποΡ, βΒπονίης 
Ὁ5 Ρἰδίην οὗ [6 Εδίμον (πο. χνὶ. 25).---Ἶ ογ. 14: 
ἀοά οἴϊοη ρσἶνοθ ἂρ (οι. ἰχ. 18) (οβὸ ῇῃοῸ 8τθ 
οὈδβέϊηδίο δηὰ αἰβδοροάϊθης ἴο Ὀ0 παγάθηρα ππὰ 
ὈΙπἀοα Ὁγ (ἢ 6 Ῥτοδοιὶπρ οὔἶμο βδῖλθ σοτὰ νγνἢ086 
βοΐϊοηΐης απ θη ρεἰοηΐηρ ᾿πῆπδησθ ἐμοῦ Βδὰ 
Τοβίδιοα, Τπὸ ἴὰνγ ψ}}} 06 ἃ δΒοδ001- ΠηλϑίοΓ 0 
τίη (Βο80 ἰο Ομ τἶδὶ ((4]. 111. 24) ψγῖο οομηπιὶὺ 
ἐπ η β  , γ68 ἰο 1ἰ8 αἰδοῖ] 6, δηὰ ἤονῸΣ ἰμῖηκ οὗ 
διαπίΐης ἰμ6 Ροΐηι οὗἩ 118 ἀοδα ἵν Ἰοιίο ὈΥ ἐμ αἷν 
κα] -ὐἱ χίοουβ ρου ουπϑποοβ; αὶ 1 νΥ1}} ΟὨΥῪ ΒαΑΥ-. 
ἄθῃ ἐθοθὸ ψὰοδα ρογνουίοα δηὰ ΑΓ ΠΆ] ταΐϊηβ 
ἔδΌΟΥ (πδὶ ΠΟΥ δγὸ Υτἰρυίθουβ Ὀθίογο αοα, Ὀ6- 
σδι186 ὑπο ΘΧΙΘΥΠΔΙΪΥ 6 ῸΡ Ηΐδ οομηπιδηἀτηθηΐβ 
διά ρο ἐπτουχσὰ σον ἢ ΤΌΣ Πι8 οὗ ΤοΣβἷΡ. [ἐ ἀ6- 
Ῥοπάβ ποὶ 8ὸ τουθ ἢ ὕροῦ (86 Κὶπὰ οὗἩ βετγίρίυγο 
ποῖ τὸ Γοθα, 858 ὈΡροὴ {80 ΤΏΒΠΏΟΣ ἱῃ ὙΠΪσὮ 'τγ0 
Τοδὰ 1, ὙΒοίποῦ 1 88}81}} 69 Ὡπτηοδηΐηρς δηἀ βοδ] 
ἰο 8.- ον. 1ὅ: Ενϑῃ ἰο {86 Ῥγοβοηί βοὺνρ αοά 
ἦδ Ῥυπίϑΐηρ (16 βίη οὗ {μ6 πνιῖοϊκοά οὨ ἢ] γϑη οὗὮ 
Ὑἱοκοὰ δησοδίουθ τὶν ἰλ9 το} νοι Μοβ68 ρμυὶΐ 
ὍὌροη δὶ ίαλοα. 11 ᾿ιοανὶ᾽ Β δουϑυὶηρ ἰ8 ψΟΥΘΏ 
ουΐ οὗ ἰΠΠο80 ἀοϊυδίοηβ ἰαὶο ἩΔΙοΣ (6 πδίυτγαὶ 
128Ὲ 50 οἴϊοη 1081158 1} γοϑροοὶ ἴο ἐμ9 πιοῦῖΐ οἵ 
ἔγϑο Μὴῖ!]}] δηὰ (6 ζοοΐποδβ οὗ πιοῦν ουἱϊνατνὰ 
ῬοΣκα.-- -ὕογ. 16: [Ὁ ἰθ ΟἿΪΥ “ἴη ΤῊΥ ᾿ἰχἣι τδαί 
ὍΘ δὲ0 ᾿ἱκμ" (6. χχχυὶΐ. 10); Ζζ05 ἐδμὸ ΖΊΟΥΥ οἴ 

λίοβοϑθ διά {86 Ῥτορδοίβ δδ8 ποὺ θθθ πποονογοὰ 
οὐ ὈΥ͂ (06 ΔΡΡΘΔΓΆΠΟΘ οὗ ἰμ9 ἔγυο σὺ Ηϊτ- 
861. ἴν ἰδ ποὺ ἴῃ 186 ᾿ἰρχῦ οὗὨἨ ΘΟΙΏΟΙ ΒΘΏΒ6 ΠΟΡ 
{8μ9 ᾿ἰκιιί οὗ ΡΒ] ]οΒορἾσ64] ΒομοοἾ8, βαΥ8 Ηδϑιωδηῃ, 
ἱπαὶ τὸ 8606 ᾿ἰχαΐ, Ὀυΐϊ ΟὨἸῪ ἴῃ {6 Ἰ᾿ἰχιις οΥὗἩ τ89 
[ονὰ νῆο ͵ἰ8 {16 δρίνίι,- --,ἼἾοΣς. 17: ΤῊΘ [Ιοτὰ ἰδ 
ὝὙΠΟΓΘΤΟΡ {86 ϑρίγὶῦ οοηνογίθ, θη] ἢ 6 5 δηά 
αὐυΐϊσκοηϑ (ἢ 6 Βοδτὶδ οὗτμηθη. ΤᾺΪ8 18 ἢ {Π 6 Ομ γ ἢ 
οὔ δα Νὸν Τοδίδιαθηΐί, ογο Ηἤο Ηϊ πη 501} ἀν 6}}5 
ὉΥ Ηἰ8 νοτὰ δηὰ ϑριτὶιὺ, δηὰ ψθγο Ηθ 888 ἀο- 
οἰαγοὰ ἐμαί Ηδθ ͵ἰβ ἰὸ Ὁθ ἔουαπά. Απά γοὶ ΨΒΩΥΘ 
(86 βρί τὶ οὗ ᾽[86 Ποτὰ ἰδ, 18 ἔγοοάοιι (πο. υΥἱϊῖ. 
86; Βοπι. Υἱῖϊ. 16) ἔγοιι ΟΥ̓́ΘΥῪ ἰθ6..81 Ἰοϊίον π ]ἱ οἢ 
Κὶ}}18 δῃι ἃ οοπάθιμῃβ, ΟΥἨ ΟὈἸζ 65 δηαὰ δοπρ6}8 ΔΗ͂ 
0Π8.--Ο͵Ἴ ἐγ. 18: ρθ Ἰοοὶς ὑροῦ ἰδ [ογα 8. σἸΟΥΥ 
τ ἢ υπσογνοτοα ἔδοο8β: {8 6 σΟΥΘΥἿΠΣ ὈΡΟῺ ΟΌΡ Βοαγῖβ 
ἢλ5 θ66 5 Γοιογοί, [Ὁ γὸ 566 ομγδείυέδ, δἰ εἴ] αὐ 
ςοπαἀοπιηρὰ 85 ΝΘ 876 ἰὴ 6 δοβῆ;; δῃὰ (μοὴ 1809 
σονογίηρς 8858 Ὀ66. σϑιῃονοα ἔγοια Ὀοίοτο {86 Ὠ᾿ νη 8 
Ἀθασί, 70. γ ὨΟῪ 866 Ηΐπ), οὐν στδοὶουδ οἱ δηὰ 
τπογοῖϊυ! ἘΔΠΟΣ, 85 Ηρ 18 ἴῃ Ομγιϑὶ. Ηονονοῦ 
ἸΏΔΩΥ ΟὗἨ υ8 ἰοῦ ΠΔΥ Ὧο Ὑ͵ὴλῸ ὙΠῸ ὑποογογοά 
ἴλοςθ5 ὈΘΒοΪά (μ φίονν οὗ (λὸ [ογὰ, τ 8}}8}} 4] 
ὃθ ομδηχοά ᾿ἰηΐο (86 βίπρὶο ἰπηδρο οὗ ΟἿΥ ΘΟ Π0 ἢ 
Ποτά, δι μπουκὮ 118 τα; οἱ αἸοτῖ 8 8ΓῸ δβῃοὰ ἴοσί ἃ 
ἷπ βορδγδαίθ ϑαίατοβ ἔσοιῃ ὑμ6 υδυΐουβ ἸΔΘΠΌΘΓΒ 
ΟΥ̓ Ηἰΐδ σζοποταὶ Οπυγοῖι; δηα 1(8 οοἸϊ οοἰοα ταάίπποο, 
Ἐκ (86 βϑυθῃ-ο] ἃ οοΐοῦβ οὐ (86 ΓαΙ ΠΌΟΝ, 8.0 
εἶνου ἔοτίμ, ποὶ ἔγοπι δΗΥ͂ βίη ρίο Ομ τ δεῖ, Ὀὰὲ 
ἴγοαι (6 πῆ ο19 σοἸ]οοίοα Ὀοαγ οἵὗἨ ΟἸ γῖϑέ. 
[πιτδυ 88 σίυϑη 8 βὶσ ρϑυ(σ] Δ ΓΒ ἴῃ τ οι 

ὑπὸ Αροβίϊθ ρυϑβθηὶβ (9 δι ροσίογὶ ἐν οὗ (89 αοΒροὶ 
ἴο ἐνθ Ἰανν (1π βιιὈπ 8 66) 848 ΤΟἸἸοῦγα: “41. 51 π1}8 
ΚἸΟΥΥ ΟὨΪγ πιδάθ ὑμ9 Ῥθορ]δ δΐσγαϊἀ, ἐδ 6 0506} 8 
ξῖνοβ οοῃηδάρποθ δηά ου; 2. ΜΌοβ68Β βῆγὸ ΟἹΪΥ͂ 
ἃ ἰοίίον νη ΐσὴ (1116, ἐμ 9 Θο8Ρ6] χίνοϑ βρὶ γῖὶ δηὰ 
116; 8. Μοβοβ᾽ αἱοσγ ἀἰπιὶ 86 δπαὰ ἤπαΥ νϑη- 
ἰβῃοὰ ἔογουοσ, Ὀὰὺ 6 ΚἸΟΣΥ οὗ πὸ 608ρ6ὶ 1π- 
ΟΡΘ8868 δηἃ 88 πὸ οὁπἀ; 4. ΤῊὴο Ἰαν βουρθί χσο- 
ΒΟΥΥ͂ΘΘ ὉΠΟῸΘΥ ΤΩΔῺΥ Βηαάονθ ἀπ ΘΟΓΟΙΔΟΙ 68, ἐδ 9 
αὐοδροὶ 88 Ὀυΐ ἴονν ἄχοα ἔογτβ πὰ β66}.8 ΟἿΪγῪ ἃ, 
σοιρ]οὶο ἀἴβρ]δν οὔ 115 γα δηὰ βρὶτὶὶ; ὅ. Τπ6 
αν σουϊὰ ποὲ τοπιονϑ ἔπ γ6]] ἔγοπι τ θ᾽ 5 Βοατίβ, 
ἐῃὴθ Θοβρϑὶ φίνϑθδ υ8 δἷἱ ορϑθὰ ἔδοθβ; 6. βγδοὶ 
Ἰοοϊκοὰ ΟἿΪΥ ὕρὸὰ Μοβεοβ᾽ τβάΐϊδησο, ΟἹ γ β 8 ἢ 8 
Ἰοοῖς ἀΐγϑοῦ Υ ὑροὰ ἃ φιονδοὰ ἀοά- δῃ, ψ8086 
Ἰυδίγοθ ἐγαπδίοτιι. ὑπ θαὶ ἱπίο Η 8 οὐ ᾿Ὶ ΚΘ ἢ 688. 
ΒιΔΌΪΟΥ 5. Ὀθδυῖ δα ΒΟΠΙΛΔΥΥ οὗ (π9 ΑΡροβι}6᾽ 8 
ἸΟῪ ἰῃ (ἢ 8 Θμαρίον, (μουμὴ ΒΚ αἰοοϊοα 
ὈΥ Ηἶ8 Ρϑουϊν ἱπίθγργοιδιίοη οὗὁὨ υϑσ. 16, ἴθ γεῖ 
νον ἐγδηβογὶ δηρ (πὰ 0} δυταροά). Ἧ 9 Βαυθ: 
1, Τὴοὸ δοιημθη αι οτῪ ορἱβί]6, τυ θη ὁπ ἰδἢ9 
ΑΡροβί]6᾽58 οασί; δηὰ, 2. (16 βαῖο γι θη ὁπ 89 
Βοαγίβ οὗ (0 Οοτγἱοἰΐαη8. 8. ΤῈ σοπίγαβί Ὀ6- 
ἔνθ ἰδία Εἰρίδβι}9 οὐἁἩ (πὸ β'ρ᾽σῖς οα 86 μϑᾶγί, δπὰ 
(86 11{61088 δ σταυΐη, ὉΡΟοη ἰδ6 51 41110 ΒίΟΠ 68. 
4 Τπὸ ρτοπὰ ἤσιγο οὗἨ Μοβϑδ υὶτἢ ἷ8 ἴδοθ ἦτσ- 
αἰδίοά Ὦγ Ὀϊνίπο ρ]οτῖθα, ὅ. Τὸ δβδῆιθ, Ὀυὶ 
γοϊϊοα, ἰο ἰάο (8 ζβάϊηρς δρίοπάοσβ, δηθὰ δὺγ- 
τουπάἀοα ὮὉΥ ἃ τυ] ϊἀο οὗ νοὶ] ἄσυγοβ τλιἢ 
ΟΥ68 ἰυγποὰ Ὁροη ἷπι. 6. ΤῈ6 βδιιθ, Ὀὰΐ ἢ- 
τοὶ], δηὰ οπίοσίης {1:6 Ὀ᾿νὶ 9 ῬΓοδοθοα τ Ϊιἢ 
ΤΔΟΓΟ ἐδδη τοκὶ βἀ]οα τδάΐδησδο: δηὰ 7. πο δδπι6 
ἄσαυτο τυ] εἰ Ρ᾽ θὰ ἴῃ (6 ΑΡοβί]θ δῃὰ ὲβ Ὀγοι ἈΓ θη, 
τΠῚῊ υηγοὶοὰ ἔδοοθβ ἰατηοὰ ἰοναγὰ ΟὨγὶδί, τ 080 
᾿ἰχ ἰγηδῆμκυτοθ (μ6πὶ ἰπΐο φἰογίουδ ἐσηδοδ οὗ 
ΗΪπιδβοῖζ.᾽ 



δέ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΊΈΙΕ ΤῸ ΤΗῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΛΆΝΗ. 

Υ1.--ΟἸἹ ΟΕ Υ ΟΓ' ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΟΙΠΙΟ ΜΙΝΊΒΤΕΥ, ΤΉΟΒΘΕ ὉΠΤΙΒΒ ΤΕΒΕ ΟΡΕΝΙΥ ΑΝΡ 
ΒΟΝΕΞΤΙΥ ΡΕΒΕΟΒΜΒΈΌ, ΝΟΥΤΙΤΒΒΤΑΝΟΙΝΟῈ ΤῊΒ ΙΝυῦΒΙΟῦΒ ἹΝΕΒΌΕΝΟΒ ΟΕ 118 
ἘΝΕΜΙΕΞ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ Υ͂. 1-6. 

1 ὙἘἸογοίοτο, βοοῖρ τἘὉὀἫ6 δα γο {18 ΤΠ ΙΒΕΓΥ, 88 ἯἘΘ μανθ σϑοοὶγϑὰ ἸΏ ΤΟΥ, γ͵ὸ ἔδἰηὶ ποί'; 
Ἃ Βυῤ [58] μανθ γϑυουποοὰ {6 πἰάάθα ἐμ ΐη 
ὙΠ Κη σ᾽ 1 ΘΓ ΏΘΒΒ, ὯΟΓ ὨΔΔ]πρ ἢ 9 ὍῸΤ 

Ἶ οὗ ἀϊϑῃουθδιυ [βδῃιθ, τῆς αἰσχόνης , μοί 
οἵ αοἀ ἀθοοιυ }]ν [{8]β γί πρ (δολοῦντες) 

ὑΠ6 σψοτγὰ οἵ 4104]; δαῦ ὈΥ πηδηϊοβίδίοη οὐ ὑμ6 ὑγαῦῃ, οομμτηθηἸηρ" ΟΌΥΒΕΪγ6Β ἰο ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 
9. ὭδΠ᾿Β ΘΟὨΒΟΙΘΏΟΘ ἐοπλοιοοῦς οἵ πιθη] πη ὑδθ βριθὺ οὗ (οα, Βαῦ 1ἢ [πὰ δυθῃ 1] ουῦ 

(ἀρβροὶ Ὀθ μὰ [γ91164, χεχαλυμμένον], ἴῦ 18. ]ὰ [νο}]64] ὑο ὑπο ἐμαὺ ἃ Γ6 ἰοβὲ [}β 6 γ᾽ ΒΒ] ρ}: 
4 Τῃ σοῦ (ἰ 6 χοὰ οὗὨ (δ]8 νοεϊά μευ) δ᾽ πἀθαὰ {86 τη 48 οὗἩ ἰῃθη πλϊο ἢ) Ὀ6]1ανο ποῖ, Ἰοεὺ 

86 σιῦ οὗ {110 ρίοτίουβ ἀοϑροὶ [ρΌΒροὶ οὗἩἨ 6Π6 ρῇογυ] οὐὨ ΟἸἈγβῦ, ψῆὸ ἰβ ὉπΠ6 ἔπιδρο οὗ 
ὅ 6οά, βιουϊὰ βιιϊποὴ απο ὕδοπι [8ῃου !ὰ Βηῖπ6 ἔογ ἢ]. ΕῸΓ τὸ ργϑᾶς}β! ποῦ οὐσβαῖνοβ, δαὶ 
6 Ομτὶβὺ 9 6βϑὺ8 [88] 0 οτὰ ; δὰ ουγβοῖνοβ γουῦ βαγυδηΐβ [ὉΓ «᾽ ἐδιιδ᾽ Βα Κα. 

αοά, τῖῆο οοπμμιαμά ρα ὑμὸ φῦ (0 διϊωθ ουξ οὗ ἀατγίζη 688, [8414 οαΐ οὗ ἀδγῖ- 
ἱμῦ βμῃου]ὰ 8}}106] Βαίἢι δ πϑαὰ ἴῃ ον ᾿θδιίβ, ἰο σίϑο {πὸ Ἰρὺ [1ὰ οτάον ἰο ἴδ6 πο 

Εοσ [{ιδδὲ 

Βϊΐηρ (τί, πρὸς φωτισμὸν] οὗἨἩ [88 Κπον]οαρμο οὗὨ (86 σίονυ οὗ αοὐδη ἐΠ9 ἔδοο οὗ 
εδβυβ [οηι. 1 68.5]} ΟἸ τ βῦ. 

1 γεν. 1.-τ,[Ρὸ ΠόοΘρ. 68 ἐκκακοῦμεν, Ὀπὶ [Δολδηη δηὰ ΤΙ ϑοποπάοσί ὅδνο ἐγκακοῦμεν. ἩΜοΣοΣ Τπΐπϊκο {πὸ Ἰαείοῦ δἢ 
ϑιιθηὐδιίοη ἰο τᾶ κὸ ἴθ ἴοχί δοοογὰ ψ|{ἢ ΧΟΠΟΓΆῚ υὑδαρὸ ΝΠ ηρ 811] Οτοοὶς Ὑτίΐογα, ἢ [μ86 ὀχοορίίου οὗ βοῖπὸ ἀοοῦ εἰ 

98 οὗ [πὸ ΝΘ Τοοίδπιθηΐ, δὰ δόπιὸ Ὑγίτἰη μα οὔ (ἢ βαΐδογα. [Α αἰμείϊαν, (που κῃ ποὶ αυΐο [Π6 δα νδσίεῖγ οἵ γε 
ἀφψα ἰα θππά ίος [πὸ δαπιθ ποιὰ ἰβ ᾿}εο χυϊϊἱ. 1; (αἱ. γἱ. 9; Ερδι. {. 18: διὰ 2 ΤΊιοαα. ἐδ. 18, Ἀογοε τη ΐηκα τἴΒαὶ ἀκκακ. τὴὸ 
ΓΟΌΔΟΙΥ ΠΙΟΓΟ υδϑοι ἰῃ ογαὶ φρϑϑοῖ ἰῃ Ῥαυ ̓ ἔἰϊη 9, (πο ἢ ἐξ ΡΡΘΑΓΒ ἢ πο Οτοοῖς σέ ὴλο Σ ὑυθίοσο 18 : δῃὰ (παῖ Ῥαδοὶ διῇ 1 ἢκο 
αἰγοάυοσοά ἰΐ ἰπῖο Θοο] οἰ ΔΒ ΕἸ 68] ὑϑαζο, Πογο ἐξ Βοπιοίἑπλοδ οὐ υγβ, Ὀὰξ α1}}} 1688 Τα ΘΒ ΕΥ ἐπ δὴ ἐ 

ἈΙΠαὶξ. δ ϑοπῖὸ ουΓοΐνοθ ἵανοῦ ἐγκακ. νυὶ Ὁ. Ὁ. (Δὰ ΟοΣ.) ΚΕ. Κι... εἰ 
Ῥαϊλδδς., εἰ αἱ. πδνὸ ἐκκακ. ΑἸΔΟΏ ἴὃθ γοξζαίοβα δοῦθ οὗ ἔδο οἹά 118]. ᾶνο πον σεἼεοοίπι, διὰ 

(1δὲ Οογ.) ΒΕ. α. (πὸ ἴῆγθο ἰλδὲ δυὸ ἐξ Ὑγοη ἐνκακ). 
αἱ. “ἢ ΟἾγγε., Τοοάι 

ακ. Τῇ (οὐά. Α.Β. ἢ 

οἴδοτα τὰῖπιι Τογίι)]. αρή ἴη6 Υ}κ. πανὸ ποὴ ἀςβείπτμα, 51}}} ΟΥ̓ εΓ8 ὙΠ} ΟὯΘ ΠΟΩῪ οὗὁὨ [869 ὙΌ]ᾳ. διὰ Απιβιγοβίδει, βατὸ πὸ 
ἀρβοίανεια; Απριδϑῖ. 9 πον ἐηβτεηεημεν, τπ6 Θοιμὶς πο 
ἐγαπις. ὍΥΟΙ δ ππὰ (ἢ 6 ἘΠ οπι ἢ πνὸ τον ζαΐ ποΐ ; 
δὰ ΟΥδΠ ΒΊΟΥ, τσό 90 "οί ομ ῳ' κγπάε. 
800 ἜΧΕ. ΠΟΙΘ685 

[: γεν 

48 ϑέΉ62, ἴἰΠ 6 ϑγτίος πον ἐδ ποδὲε ἱκαΐζιπα, 
πάδ]ο δηὰ ὕδϑηπουα ν᾿" [ἢ ΟἿΣ Α. Υ. δηά Βὺ. πίοι, το 3 αὐπέ ποί; 

Το ἀϊδοτθθοοῦ οὗ πιϑαμέμ ὑοένθϑη ἐπ ἵττὸ ΣοδαϊρΗ ἰδ οὲ γ εν δβοιϊίουδ; ἴοσ ἨδίοΒ 

. 2..-- τᾧ[}ἔἸὸ ος. μα συνιστῶντες τῖ (ἢ Ὁ. (8ὰ Οοτ.), Ε. ΚΕ. 1,.. ΟὮγγο 

Ἐγασδταιθ ΟΜ σςρ6Έ- 

ἸΤμοοσάϊ. ἐ αἱ. Α. ἀηὰ Β. πσοοῖ ὈΠΟΟΓίαΒ 
ὙΓΒοΙῖ ΠΟΥ τυ τοδΐ πρὶ σῃου]ὰ Ὀ6 -ὥντες ΟΥ -«ἄνοντες, Ὀπὶ Ο. Ὁ. (18. Οοτ.) Υ. Ο. κὐὰ διμαίι. δῃὰ ἴῆγφο συγοίτοα, Βαυὸ συνιστάντες, 
ΒΟ ἰο οὐ οὰ Ὁ 1Δοδηι., Τίδοἢ. δὰ ΑἸέονα. (ὈὉτορ. οὨδρ. Υἱ. ὅ ; διὰ Χ. 18]. 

8 δ, 4.--Δια νγάσαι διὰ κατανγάσαι Διο Ὀοϊὴῃ μίοθδοο ἴο ἀθῆπο πιόγὸ ὑγϑοίθοῖυ ἴμο αἰπιρὶο νογῦ. [ΤΏ Ῥεΐῃείρμαὶ δῃίῃο. 
ΤῊ 10. 180 ΤὈΥπιαγ ἰβ Α.., ρον συτοῖνοθ, δηἀ βοσηα ςομίεθ οὔ δοῦιο  γοοῖς διέ ϊογα οὐ 9 Απτἰοολεέαπ ϑοῦοο] : δορὰ ΤΟΥ ἔπ Ἰδίϊεσ, 
σ. Ὁ. εἰ αἱ. Το ἤθοοΡ. αὐγάσαι [6 δυδίαἰοὰ ὃν Β. Ρ. Κ. ,. Βίπαϊ(. ἀπᾶ ἐς νεδὶ Μ88. οἵ το θγεεκ ἔμίμογ) {.ιο Ἀσοε;. 
82 αὐτοῖς κἴαε αὐγάσαι, Ὀ8) νἰεδοιξ πο ΜΒ. δυιβογῆγ. 1Ὲ 19 οΥ ΚἸΘΌἘΥ δὴ ἱπίογροϊλιίοδ. 

4 Ψος, θ.---[ἈοὨπιδῆι δ λάμψει ἰποὶολὰ οἵἉ λάμψαι. οἡ 8 ΔΌΪΒΟΤΕΥ οἵ Α. Β.[Ὁ. (16ὲ Οος.) δ! παὶὶ (16ὲ τ.) οέ α͵.} 11 ἰσ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ διιχαοδίίοη ἔγοιῃ οη. 1. 8. [Βἰοοπιβο]α, ογον, οτοτίι, Το ποηήογί, ΔΩΤο 0 (ἢ 1η0 ἤθοορΡ. δηὰ στηοδί οἵ ἐδο 
γὙογβδίοπ αηὰ ἰλίπογε ἰη ὑγοίογείημ λάμψαι, ὑυῖ ΑἸΙοτὰ δηὰ ΒίΔΗΙΘΥ ἀστοοὸ τέ ΕΤΙΩρ ἰὰ Ἐπ κίης 16 ἃ ᾳυοίΐϊδιίοῦ οἵ [86 
ογοδιίνο ὅλὶ. βοπιο γοαρθοίδυϊ]ο ΜΗΆ. οὐ ὃς]. 

δ᾽ ΎοΥ, θ.--- ΛΟ ἢ 8846 αὑτοῦ ἰδ ῥἷκοο οὗ τοῦ θεοῦ. Ὀυΐ ἴμ6 ΜΆΒ. ονάθῃηοο Νν ἰὲ [9 ποῖ παι δίβοίοευ, δ ἔδο ἰδίογιαὶ 
ουἰάθῃσθ [6 αζαϊηδὲ [ἴ, δἰ ῃ69 πο οπθ οουὰ πανὸ "θη υποογίδί οἵ ἴδ δυϊοοοάρηϊ οἴ αὑτοῦ, [αἰνὰ Βοοθ το ὁ ἢδνο ᾿ιϑὲ πὸ 
τηοῖίνο ἴο ρυϊ τοῦ θεοὺ ἰἢ [8 Ρ͵δου (οὐ δὴ οχριδηδιίοῃ. 
Ο. διὰ Ὁ]. 

6 Ψονγ, 8.--- Ἰησοῦ ὃ 6 ποῖ χϑηυΐπο. [Απὰ γοῖ 1 ἰδ Ἰηρογ οἷ ὈοΙοΣΘ χριστοῦ ὉΥ Ὁ. Κὶ. ἴ, δειᾷ Κ[οδὶ 

15 ΟἿ πὑποίαὶ βυϊμογί (8 δῖοὸ Κ. Ο. δυὰ 16 18ὲ Οὐετ. οἵ 

διὰ δἴϊες Ὀοίοτο Χριστοῦ 
Χριστοῦ ὉΥ Ὁ. Κα. Ε. α.. (ἰὴ 1ΠΔ||ς δὰ Ὑυραῖο νοσβιοῦθ, διά ἴμ9 ᾿δΐι ἔδίμοτα; Α, Β. διὰ βοῶ θεῖς τγέξεσο βανθ Ὁ] 
χριστοῦ]. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ].. 

Υβκ. 1,2. [ᾧἣῬαὺὶ “ποῖ γτοδυτοφθ ἰδὸ ἐπροαα οἵ 
πο κοϑοζαὶ ἀγρυπιοαῖ, οὗ 6 δὰ (νῖο9 Ὀϑέογο 
ἰδκο ὩρΡ (οἤορ. ἐἰϊὶ. 4 δὰ 12): Ὀυΐ ἢ ἐδὸ 
αἀἰδοεοβος (δαὶ ἴγοῦι {}:|6 σοηδάσηδοο 6} 6 
Ῥοδϑοῦδοδ 'π ἰδ βυοαίμοβδ οὗ ἰδ ἰαδὶς, ΒΒ ΠΟῪ 
ἄγαν ἃ ΠΟῪ ΟΟΒΟΪΌΒΙΟΒ; ποὶ “γ͵ὰ 059 βγοδί 
Ρἰδίπβοϑβ. οὗ βρϑϑοδ, δ8 ἷῃ δ δρ. ἰἰϊ, 19, θὰ “νὸ 
ἴαϊωξ ποὲ :᾿ 8. οοβοϊυδίου πάϊοὶι, δ6 ἰὲ ἰδ. ΤΟΓῸ 
ἀἱεοοίῖν. δὴ δῆδνοῦ ἰο 6 οτἰαίδὶ χιροίΐοι, “80 
ἷβ δυδιοϊθεϊ ἴον {1680 εὐδία μον 5. Ἅοδδρ. ἰἱ. 160, δὸ 
ἷΘ 16 {80 ὈΔΑΐδ οὗ [Π9 Θηδυΐπρ ΟἸδΡρίεατυα ἵν 7.; τὶ 
10. Βυιὶ νι ὁη6 οΥ̓͂ [Π6 ἱΠΎΘΥΒΊΟΩΒ ῬΘΟΌΪΔΥ ἰο 
{19 ΕΡ᾽8116, 6 888 δ γὰὶγ οηϊοσοὰ οπ {818 Π6Ὺ 
ἰορίο Ὀοίογο δ ἀγορδ ἰξ δχζδαῖΐη. Τμὸ σθδεχθ οὗ 

ἰβαίποοσὶ 7 το δὰ οοσοδκίομοα {μα αἰ ψνοδβεὶοδ 
ἰμ σΒαρ. ἢἰϊ. 1.-18., 5ὲ}}} Ἰλασογβ ἰπ ὲβ τϑοο ]θοι 98, 
δηἃ δοοονα ον 6 ἰυγπδ τουπὰ ὩΡΟῺ ἱί, 86 1 ἰὸ 
εἶνο ἴξ οἱὸ ρανίϊηρ Ὀἷἱον Ὀοΐοτο ᾿ἰὸ ΚΠ ἀ- 
ταΐβθοϑ ὁ ἔγοια δὲ5 πιὶδά. Ηρδηοθ σΒΔΡ. ἱἰτ, 2.Ὁ. 
ΓΘ Β{}}} ο]οδοῖγ οοππϑοίθα υὐὶὰ 111, 1--18, Ἡ8]116 
(16 πον βυ υ)]εοῦ Ὀοσυπ ἴῃ (Πΐ6 ἄγαϊ ΤΟΣϑ6 ἰδ Βοί 
τεδιιποὰ (111 γνοῦϑὸ 7, ἩΟΣΟ ἰὺ ἰδ ἐχρσιάοὰ ἰπ 
8}} 15 Ῥαυίβ, δ8ὸ {}:δὐ δ ἰσὰ δροάοεὶβ οὐ οἷθε οἵ 
{86 ϑοπίδποο οοπιτηθῃοεὰ Π6ΡῸ ἀοοδα ποὶ ὁδ ιν {}}} 
γονεο 10, σογο 86 ϑοῖθ ψοσζὰς τὸ γορεθιϑὲ: 
,)ὸν ελὴῶὲ οαιδο τὸς ζαΐπί ποί.᾽" ΒΤΑΝΙΕΥ]. ΓΒ» 
ἰπρς ἴγοαι δ'8 ἀἰχροβδίοη τοαροοϊέμε [80 μδνάοϑ: 
πᾳ οὗ (8ὴ0 ὅονδ, 6 ΠΟῪ ΓΣΈΒΙΙΩ6Β ὲ8 δορθοπδὶ 
(ὁ δΡ. 111. 12, 16) οἵ ἐπδὶ οουτβο οὐὨ δοίϊοῃ νϑίοᾺ 
ἢ6 τΓ85 ΠΟῪ Ρυγδυΐηρ, διὰ ποῖ 6 ἐμουρῃὶ δυϊϊ- 
ΔὉΪ6 ἴο (80 βίου οὗ ἰδ9 ϑυδῃ οὶ ὶοϑὶ τοδί (Δρά 



ΟΥ̓ΑΡ, ΓΥ͂. 1-6. 

ἐο ἐμὸ Αροβίοϊο οβἕο6).-- ῬΒΦτιοέοσο Βαυ ηᾳ, 
ἘΒΤΟΌΚὮ [8.6 ἸΏΘΣΟΥ͂ οὗ οᾶ, τοοοὶϊνοᾶ τΒὶ6 
ταϊηϊδιταικίου, 1 ἑαὶῃϊ ηοἱ.---Ἡ Βα δ 9 πηθ8Ὲ8 
ὉΥ διὰ τοῦτο 18 τλοῦθ ἰδ ΠΟΙΪΥ ὀχργθδοοὰ ἴῃ νεμδὲ 
οἸ]οῦτϑ: Βανίης γοοοϊ γα ὑπ ὶ8 χηϊοἰδιγοιίου. Τἰΐδ 
ταϊοἰδιγαιΐου (διακονία) 6 δὰ βροίκϑθῃ οὗ 86 8 
τηϊπἰδίζαιίοι οὗ ἰμλὸ ϑρί τὶν (ομαρ. ἰἰ]. ὃ) οὗ τὶ ῃ- 
ἰθοῦβη.99858 (Υο. 9), ὑμδὶ νεῖ σα τοδί ποι (γον. 11), 
διὰ ἐδπδὶ πιιῖοῖ Ῥγοἀποορα ἰδ γχοϑυὶὶ8 ἀοδοσι Ὀϑὰ 
ἷπ δζδρ. 111. [8. Διὰ τοῦτο ἱμαγοΐογο διηὰθ 18 
οΥτἰχιθδὶ γοΐθγυθῃοθ 88 18. Ὀθοὶς 846 δἴδρ. 1}. 7. 
ΤΟ Ὀολοιίίης (καύχησις) Ὑ Ὠἰοὰ δοϑεθα ἱταρ]ἰοὰ ἴῃ 
(δ ῖ5, 15 τ λισοὰ ἰπιπιοαίαέο)ν ἴ0 ἃ φἰογγίης ἰῃ 1ῃ9 
Γοτὰ, )λη.} πιλ16 (0 ἰλγοῖγα δὴ δοίμ αὶ πε Ἰἰϊδιϊοπ 
οὔ Εἰπιϑοὶϊ, ἤθη 6 δα ἰδ γοχάβ, 49 τρό ἀαῦδ 
τορεὶυοά ππέγο ; ἱπιρὶ χὶαρς ἰοὺ μὸ δα Ὀδθῃ ῥθὺ- 
ΒΟΠΔΙΪΥ ἀπιγον ν οὔ 866 ἃ τα  ΒΙϑΊΣΎ, δπὰ ονοὰ 
δι απύίγοὶΥ ἴὸ Ὠινίηθ σγδὸρ ἰδαὺ ΒΒ δὰ Ὅθοῃ 
681164 4η.} οτἀηιϊο.} ἰο ἰὲ (οορ. 1 Οον. τἱὶ, 26; 
χυ. 9,10; 1 Τίπι. ἱ. 12-,6; 66]. :. 16, 16). ΤῊΘ 
δοῦγθο οὗὁὨ οοηάιιοὶ ψιλοῦ ἢ6 οὰ δβυρροορίοα ἴῃ 
οὔδΡ. ἰἰϊ. 19, δπὰ σοὶ τνῶϑ βυ 8016 ἰο ἃ ταΐὩ- 
ἸΔΊΕΥ μὰ ατδοϊουϑ Ὀοδιονοα ὑροὰ τη, ἢθ 
ἀοϑογῖοβ ὅτϑι πορδίυθιυ : οὐκ ἐκκακοῦμεν, 6 ἃτὸ 
ποὶ ἐδ ἰ-βοασίθὰ οὐ οονψατγάϊγ. Τδο νοωάΐηρ 
ἐγκακοῦμεν σουϊὰ δγνθ βιι ϑιϑῺ 18}}}γ {π6 88ιθ 
εἰχηϊἤσαποο. [180 ἔογτπηον ψοτὰ σδὰ ἈΘραϊν μανθ 
ἦπ [δ]5 μἷαοθ 8 βύγι οὐ Ὁ τροσϑὶ οἰκηϊβοβίΐου (κακός, 
δαά, ιοὐοκεά) 828 Βύοκογτι δοπίθμὰβ ἐξ διουϊὰ 
μιδῦο, ΘΟ ΓΘΥΥ ἰοὸ 19 ὑβαχο δηὰ ὑδὸ σοπηθσοίΐοῃ ; 
Ὀαξ ᾿ς ΘΘΘΙΏΒ [0 δ᾽ χα  Ὗ πόγο ἰδὲ {πὸ οοηϑοΐουθ- 
Π655 οὗ β0}} ἃ δἰχὰ οδ] ἰηρς ποιὰ ᾿οὶ 811ὁὸν Ηἷπὶ 
ο ἑᾷτη οὖν ὈδΔὰ, ἴο ργονο γϑοζϑϑδηΐ, ΟΡ ἰθ δοὶ ἰπ- 
οοηϑίβίοπὶ τῖζὰ ἰὸ (υκὸ συ. 1; 64]. τἱ. 9). 
Οπβίδαάον ποιΐοθϑ ἐμαὶ 86 νοτὰ Β88 ἔνγο ἀἰδβιϊηοὶ 
ταοδηΐϊηβϑ: ἴδλο ΟοὯ6 ἰο Βἰδοίζοη οὐ βορ, δηὰ (Ἀ9 
ΟὗΩΡ ἰο Ὀθ0 αἰδοουγαροά οΟΥ ἀϊδρίτιθα., 189 
ἔοτταοῦ ἈΖΤΘΘΒ ΥΘΥΥ͂ γ͵Ὸ}]}] τὶν ὑ|6 ὀχρ᾽διδίϊοι ἱπ 
ἴμο ποχὺ οἶδαβο; Ὀὰΐ ῬοΥμΒρΡ8 [Π6 Διο ΑΓΘ68 
64 184}}}0 νγὸ]}, βίῃησθ ὑπὸ ἀϊθϑοουταροιωθηὶ 18 ον]- 
ἀδηΠΥ οὔθ τι ϊο δρυίη 5 ἴγοιι 88 δηχίοίΥ δθοιιν 
ἀ 9} 105 δηα ΟρΡροηθϑῃίϑ, δῃηὰ 80 1θϑι8 ἰο ἀσοοίί 
δηὰ δὴ δἀυϊογαίίου οὗ (πο τγογὰ οὗ ἰσαῖϊῃ. 716 
Οἱ ΥΠΊΟΪΟΜΥ͂ οΥ̓͂ ἰλ9 νγοτὰ 4180 ΘΟ γι8 ὑμὶ5 πιθλῃ- 
πη. 5Β'ποθ ἴΠ0 τψογὰ κακός πἰρσηϊδοβ δαά ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἦπ 8 πλογϑὶ 86η80, Ὀὰϊ ΘΒΡΘΟΙΑΙΪγ πῖῖἢ τοϑρϑοὶ ἴὸ 
ὙΑΥΓ. Ασσουρ ἴμὸ ατοοῖκκ οχροθίίοῦβ δα ἰδ9 
ΤΔΟΤΘ τ άοσῃ βιγιοῦ ΡΒ ]]ο] οχὶδὶδ (ΒΙγοία, Μογον, 
ἀο ὕοι(6), θμτασο Ὀοΐὰ πηοδητηρδ ἴῃ ἴμ6 τοῦ- 
ἀονγίης: δαφῆθϑοθοῦο, ἰὸ ΒΘσοΟΙΩΘ ΒΟΥ δῃὰ ἀυ)]]. 
Τδο σοπποοίίοη τὶ ἐμ Βα Ὀθθαιθδί πορσθ 9 ΤΩ 
ὯὍο τεχαγάθαὰ 88 δ ἰἤοίος ἰῃ σπϊσὰ ἢ6 ταοάοϑιῪ 
ΟΥΡΓ655653 8 ἰρὰ ἀοχτοθο οὗὨ οσουτᾶρθο ΕΥ̓͂ ἀδηγίες 
ἐ.ὸ σοπίγασγ. Τῆυ5 Τοοάοτοί (884 Ομ εν δβοδβίοσω, 
860 Ὀ6ΪοΟ 7): Οὗ δὴ χάριν, φησὶ; φέρομεν γεννάιως τὰ 
προσπίπτοντα λυπηρά. “Οἡ ΠΝΙΟΝ τὸ οὐθπις Ἀ9 
ΒΑΆγΆ, ὙῸ οπάπιγο τ λἱ θα} 18. 8 τ ἢ ἃ. ΠΟΌ]6 δβρὶ- 
τῖι," ᾿Ἐγκακοῦμεν δἰχηϊβοθ (86 ορροϑβὶίθ οὗ παῤ- 
ῥηπιάζω, ἃ. ε. ἰο Βυσιηἷς ἔγοτα Ὀ] ΔΙ Π 658 ΟΥὗἨ ΒρΡΘΘΟΙ 
ΟΥ γοίϊοπ (ΑἸΐοτά), ἰο ὈοδαΥθ ἱπ 8 ΘΟΥΑΣΑΙΥ͂ 
ΤΠΛΏΠη6 0]. Ἔδο ροϑίεϊνο σοῃίταβὶ ἰο ὙΜδὲ ἰῷ 6.0 
οἰδἰτη 5, 18 ποὶ ἀιϊημθ89 ΟΥὁ ᾿πάοίθμοο ἴῃ (δ Ρθ᾽- 
Τοτιλδηοθ οὗἉὨ .ιἰ8 ἀιυ165 (απ δῦονθ 411, ΒΟ Κοτι Β 
τπίοτρυοίηλίοη, ν᾽ ἰδ πη 65 1Ὁ ἱΏγΟΙνΘ βοιλοί ὲπρ, 
ΟΠ ΟΥΘΙΥ δηα τπογα ]}] γ ὈΔ86, 18 Θαὐτοῖγ ἑπδάτηϊδ- 
δἰθίο, οΥ δἱ Ἰοαϑῦ ποῖ Ῥγονθῃ), Ὀαὶ ἔγοτι τ θδὶ ψγ 
ἤηά 8 τορο]]οὰ ἴῃ υϑγὶ 2, τγϑ δύο θὰ ἰο Ὀοϊΐενο 
ἐμαὶ ἴὑ 19 ἀἰϑοουγαζοπλοηΐ οὐ ἔδιηὐ- ϑαγίομο88 
τιον ἀπ ου ἶ69. ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΝ: 79 Δ.6 80 ἴδγ 
ἦγοιὰ Ὀοΐπα υἱΐπουιῖ μοατὶ, ἰδὲ ἯΘ δ: γδίβος [1}} 

οὗ 70γ, δὰ Ῥοϊὰ ἱπ βροακίηρ δὰ ἰμ ἸαθΟΤΒ].--- 
Βεπὶνσο Βανὸ στοβουμοθσᾶ [Π9 δϑοσϑῖ μὲ 88 
οὗ αβαπλθ (υοσ. 2).-- -Ἐμοϑοὸ δϑοτοὶ Οὐ Βἰἀάδθῃ 
ὑδίηρκο οὗἩὨ βδεοὸ {τὰ κρυκτὰ τῆς αἰσχύνης) Ὑ976 
οἰΐδιος, ἰὰ δοοογάδηοοϑ τῦϊὰ ἰμ6 οί χὶπδὶ ποδηΐβα 
οὗ αἰσχύνη, ἃ ἴδοϊίπρο οὗ Βμδιιθ, οὐ (δαί δϑυδὸ οἵ 
Βοδον τϊοὶ ἰάδα ἐδ ΟὟ δῆϑιοθ, δὰ Ὑ1}} ποὶ 
1οξ ἐμοὶ οοῖο ἰο ἐμο ᾿ἐρχαὶ νοὶ, ἸΩΔῪ ὁ80.80 ἀϊ5. 
πόθον (Μογος δοσς ΟἸ γγϑοοίοπι); οὐ; Ὀθιΐος δδὰ 
ἸΏΟΓΘ ἱπ δοσοογάδηοο τὶ μτοὰἀοϊαϊπθηΐ ὑθϑρβοὸ ἰ8 
6 Νοῖν Τεριαιαθηὶ (Ρμὶ]. 1.19; Ηοῦ. χὶϊ. 4; 
Ζαὰο τοῦ. 19: Βαν. ἰἰϊ. 18: υκο χὶν. 9), ἃ αἷπ- 
Βοηον, ἰδ)9 δοποοαϊμαοδὲ οὗ ἃ αἀἰβρβυδοοῦ, ἑ 6. οὗ ἃ 
ἀϊϑβοηον ἀ089:; οΥ, βὲ}}}] Ὀοὲίον (Ἰμαϑύσαο 88 ἰδ9 
ΘΙΆΡΙΑΒΙΒ 1165 τροη τὰ κρυπτὰ) αἰδχνδοθίαϊ δοοσοίβ, 
μἰάάθη ἐμίημβ νϑϊον ψουὰ ργοάυσθ ΟΣ ᾿δεὶΒᾷ 
ἀἰϑθοπον 1 ὑπ 60 ογο ΚΉΘΜΒ (σοι. οι. ἱ. τ 

ΤΒοΥΘ 5 ΒΟ ποϑρὰ οὗ βυρροδίηρ ἐμαὶ [19 Αρσθϑιῖϊο 
δὰ ἷβ ὁγὙ9 ἀἰ ΘΟ 826 γοὶ ΡΟΒ ρανίοιιϊατ δοίδ, 
δΆΘΝ 44 ρμίοία, ἰδίγίχιυθδ, ΒΕ ΟΘαΙΟΏ8 Οὐ ΡῬΘΕΎΘΓ. 
βίοηβ οὗ ἰδ ἱγυίδ, οὐ οὐϑὴ οὐόδοεπμαδ ϑοῤμρίαίεδ ; 
δυΐϊ  ρεοδδθὶν αἸἰϊυάθα ΒΡ ὑο {πΠο86 ψοιβοραὶ 
τοδί οτϑ γι οἢ δτὸ τηϑηἰοηϑὰ ἰδ (μ6 ρατιῤοέρ!δὶ 
δϑμίθηθο, ὑἰμο56 βοογοὺ ὑπίηρϑ πο} νν οὐ] ἐηἴδ]- 
ἸΟῪ σῶυϑο βββτιθ ἰἶ 89} ψόγο Ὀτοῦγὶ [0 [89 
Ἰὶσμί. ΝΒΑΝΌΞΕ: "(8080 ἀϊδαγδοοϑίῃϊ δπα βοουοὺ 
δΡία οἵ οαγηδὶ νυ ϑάοιω πίον μα Ὀθ6ῃ [α]ϑοὶν δὲ- 
ἐγ θαϊοά ἰο λμῖι8." ᾿Απειπάμεϑα ἰΒ δὴ ἁπαξ λεγό- 

80 ἴδὉ 88 ἰύ γοϊδίοθ ἰο ἰδ Νον Τ᾽ δέδιε. 
[05 ἴδο γοβοχίνο ἴοτοϑ οὗ ἰδὸ πιϊΔ4]9 νοΐοϑ, ἱτα- 
ΡΙγίης ἰμαὺ “{8ὸ δοὺ θοϊοηκοά ἰο ἐδ 8 'πθϑσ τηθ8- 
ἰ41 πογ]ὰ οὗἩ ἰ)9 δροηὶ τδίβου ἰμδη ὑπο δοιααὶ 
πον] πἱιτουὶ.᾽" 8.66 οἷ 5 γαπ. ἢ 868, ὁ; δηὰ 
Ὕ ΩοΓΡ, 714. ἃ 89, 8, διὰ οὐ ἰδο δοχίὶδί, “"8)ὲ ἀδῆο": 
εἰπῶ Ὑὰδὶ ἰθ ἀοπμθ αὐ 8}} ἰἶπιθβ δὲὲῖσο, διὰ ἰθ 
Βεθιίαδὶ,"" 866 ΒΙ]οοιιδο]α]. Τ8ὸ πογὰ ὮΥ 0 
ΤῊ 68 }8 ᾿πρ 165 ὑπαὶ 6 μααἃ δοιϑά ἴῃ ἐδ 18 ΤΩ ΔΏΠΘΣ 
δὺ δὴ ΘΑΥΪ ον ρΡογϊοὰ οἵ δὶσ ᾿ἰΐο, να  ἰΐ δἰ ΡῚ 
ΤΩΘΔΏ8 πὶ ἢ ἀθο]πϑὰ οὐ τούπδοα δι οἢ (δἰ 95 
(ἑποῤῥίπτεσϑαι, παραιτεϊσϑαι).---ἹἵῬοῦ ννϑ]εϊ 
ἐῃὰ οταίτίμθαδα, πος δ ταχεῖα ἴμ86 τντοχτὰ 
οὗ Θοά.---(Οομρ. σἤλρ. ἱ. 232; χ. 2). Βὸ γοΐοτε 
ὮθγΘ (ὁ ὶβ οσῃ οδίοϊαὶ οζγδο, Ὀὰὺ ἢ6 ὑπαι162- 
ΕἰΟΒΔΌΪΥ ΑἸ] 68 ὙΘΥῪ δἰ η  οΔΏΥ [0 ἃ ΥΟΥῪ αἰ 
ἔοτγϑδοὶ ἰκἰηὰ οὗ οοπάποι ᾿ῃ ἷ8 ΠΡΟ βοτὰ ὀρρο- 
ποηΐβ. ἸΠανουργία, δΡ6 τοράονοὰ στα 099 
[{ποτὰ πᾶς δπὰ ἔργω)] (1 ΟοΥ. 111. 19), δἰμηΐβθα 
δατοϊζ 688, ἀσχίοσιγ; Ὀὺΐ 1 15 ιϑοἃ ρκοπότη ἶν ἴπ 
ἃ Ὀδά 86η86 ἰο ΒἰᾳΏΪΥ ἃ οὐπηϊης οτα[ἰ 688, ἅν 
Βηγονὰ 80 οὗ ἰ8ο80 ᾿πύγίβαοθθ δηἀ βου θη θη. Ὁ 
ὙΠ οἷ ἃ ΠΙΔΠ ΤΩΑΪΚΚΟΘ ἃ ὙΦΔΥ͂ [ὉΓ δἰ τη36} ἡπὰ 86-.- 
αιῖτο5 δὰ πιδὶηἰδὶπδ πιο η 00 ̓ πν πανοῦργος ἰδ 
οὨδ 0 σαπ ἀο ΘΥΘΡΥ͂ ὑμίηρ οπα 18 ενὐ[ίη 7} ἰὼ ἀσ- 
ΔΗΥ͂ ἐπίῃ ἰο Βοδοιρ ] 19 ἢΐ8 Θμάβ.᾽ ΗονοῈ]- 
Α 9οοουα γοϊοὐ ἴῃ νυ ἰο ἷἰ8 οοπάιιοι ἀϊδογεὰ ἔπομβου 
(δὰ οὗ εἰ ὁρροπϑηΐθ, νγαϑ, (πὶ 6 ἀἰὰ ποὶ δὰ }- 
ἰογαὶθ (89 νογὰ οὗ ἀοἀ (μηδὲ δολοῦντες τὺν λόγον 
τοῦ ϑεοῦ), 8 Κὶπὰ οὗ ἀθολίπα Θββθη  }}ν {πὸ βπῖαθ 
88 ἰδ καπηλσύεεν τορυαϊαιθὰ ἱὰ ομαρ. ἰΐ. 17. 
Μρϑὰ οσθ ἰπ ὑπο Βεοὶ! οὗ βαγίηρ: ἃ πιδὴ που. 
ἰογαΐοθδ ἷ8 νυὶῃθ ρώνα τὸν οἶνον). [ἴῃ οοπίταδ 
ὙΠῈ δ οἢ. ἀθοοὶ, ἢὮ9 θα γ8 οἵἉ πἰπιθοὶ πὰ Βἰ8 οοπιω. 
Ῥϑῃϊοῦβ:--Όα ὉΥ͂ τλδρίθδιδιίου οὗ τδΒ6΄᾽ 
ταῦ οομθηέ οτγδοῖνθθ ἴο ΘΥ̓́ΟΣΥ' 
Τ81},5 Οὐδ οίθϑῃοφ.---Ἐὸ ἐγ ἢ ὮΘΥΤΘ ΒΡΟΪΚΘἢ οὖ 
ἰ8 (80 ψορὰ οὗὨ 6οὰ, (πο αοσροὶ ἰκ ἰἰδ υποάυϊύθις 
αἰοὰ ρμυτγὶγ; δηὰ ἐμ νῶὰῦ ἴπ το δ. οὰ 
Ῥγθϑσξιοά ἰΐ τσδ8 ἰδ γϑύϑσδθ οὗ βιιοῖ δα] γα 9 }.8 
οὗ (89 ψονὶ οὗ αοά, Συνιστάναι ῥαυτόν πὶ πη 
68 ἰο ξαΐη οομβδάθηοο δμὰ οδίθοιῃ πὰ ἐνὶ5 σοροδε - 
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ὝΔΥ, 85 ορροβοὰ ἰο {μ6 86] -σοιηπιοπαδίϊομ ἱπι- 
Ῥυϊοά ἰο πἶτῃ ὈΥ μἷΒ ορρομϑηίβ (απ Ρ. 111. 1). Τ ιΘ 
ἯΔΥ 6 Ρυγθυοὰ γ͵ὰβ αἰγθοϊθα ἰο ΘΥ̓ΟΡΥ͂ πιδη᾿ 8 
ΘΟΙδΒαΙΘΏΟΘ (πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνϑρώπων:; 
δοταρ. Βοι,. ἰϊ. 9: ἐπὶ πᾶσην ψυχὴν ἀνθρώπου). ἴῃ 
ἐμῖ8 ἯΔΥ οὗ ἰπιοσργοίδιίϊίοη, συνείδησις ὈΘΟΟΙΊΘ; 
ΤΏΟΤΘ ῬΓομιΐποηί. ΤῺ νογὰ ἰβ δρᾶ ἰο δἰ χῃὶν 
ἐμαὶ πιθηί] ρΟΥΤΟΡ Ὑ16}1 τηδῖζοβ 0.8 ΘΟΏΒΟΙΟῸΒ οὗ, 
διὰ δον 68 ἰ᾽ὸ 58 ὑμοδβο βου ρι 8 δηὰ ϑτῃ οὐ 08 
Ὑδ ο ἢ Ρ458 ἰπγουρ ΟὟ ταΐπά8, Βοτθ 18 Ὑδαΐ 18 
ἐγυ ἢ δηὰ ἀυΐγ, δηα θη ΐογοοβ (8 δδβουί οη8 δηὰ 
οἷδίτωβ ΟὨἹΥ οὐ [16 στουπὰ (πδὲ ΘΥΘΓΡΥῪ πίη ἰδ Ρ- 
ῬΤΟΥΘΒ τηυδὶ Ὀ6 τὰ δηὰ τἱροὶ, δπὰ πδί οὐγ 8ρὶ- 
τἱϊ δὰ τηο γ88 τηῦσδί Ὀθ9 σδοηΐοττηοα (0 ΟΡ ΘΟΠ6ΘΡ- 
ἐἰσαδ οὔσας ἢ δηα ἀυΐγν (Βοοῖο, διδὲ. δεείεπϊ., Ὁ. Τὸ ; 
ΘΟΙΏΡ, 78 δὰ 71). ΤὴΘ Αροβίϊθ ἱπίθη ἀρὰ ἰο ΒΑΥ, 
ἱβογοίοτγο, ἰμαὲὶ (9 ἯΔΥ ἴῃ τ ῖοῖ ἢθ ργοδομϑά 
Ἧ88 ΒΌ6ἢ ἰμαὶ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΔ ἢ 5 ΘΟΠΒΟΙΘΠ66 ΔΡΡΓγουοὰ 
οΥ̓͂ εἶπ, δηὰ μοπσο ἐμαὺ 81]} σῃὸ αἰἰϊθηἀοὰ ἰο {ἢ 8 
νοράϊοίβ οὐὁἨ σοῃβοΐθῃοθ, πὰ ποῦ οἱ 6 ὉΥ 60Υ- 
τυρὶ ἱποὶϊ παι οῃΒ ἰο Γο͵θοὶ βυοῖι ἀθοϊδ οηΒ, νγουϊὰ 
Ὅοθ οὈϊϊχοὰ ἰο σοῃΐθββ ὑμπαὺ ἷ8 σοπάποι δργυὴρ 
ἕγοτῃ ἃ ἰσὰθ δηἀ Βοηοβϑί οαγὶ. ϑ'δἢ 8ὴ Οχρἑδηδ- 
ἰἰοτ Βθϑτωϑ 0 18 Ἰηογ9 δοηΐογηθαὰ ἰο πο οοπίοχί 
ἐδδη {μδὶ οὗ Οδἰαπάον, 80 ἀοῆπεβ {Π6 συνείδησις 
ΒΟΣΘ ἴο Ὀ6 (86 ““ οββϑοῃίἷαὶ οὐ ΚΑ 01 (Π9 Τοσορηὶϊ- 
ἐἰοη οὗ συ, δπὰ ὙἙϊοὶ ταυ8ὲ δαβοηΐ ἴο {6 6 ο9- 
ῬΡ6] δ8 {πὸ ἰγυΐϊῃ δῃὰ ῬοΟνΟΣ οὗ Οοά, Ὀθόδιδο ἱἰ 
ΘΟΥΥΘθρο ὧφ ἰ0 πΔ π᾿ Β ΠοΟΘβ51 198 θη ἰθ8 οἴἶοοίια) 
ο δἥγδιεοη δηὰ ἰσδαῦ ο ἈῚΒ ΤΏΡΑ] δίυγτο.᾽ ΤΠ6 
Ῥἤγαδο: ἰὼ [80 βίᾳ δῖ οὗ Θ ο (ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
ΟΡ. Ομ 8Ρ. ἱἰϊ. 17; υἱὲ. 12) 18 ποὶ ἃ βδοϊϑιιη οδίϊ, 
Ὀυὺ ΒΙΤΙΡΙΥ ἱπιρ1168 ἴμ8ὲ (86 δββουίΐίοη π6 δαὰ 
Ἰηδο τοβροοίϊηρ δἷ8 σοτητηθηἀδίϊοα οὗ δἰ 56] 
10 ΘΥΘΓΥΥ͂ Π]8Δ ἢ Β ΘΟΠΒΟίΘΠΟΘ, ΜΆ8 ΘΙΩἑΠΘΏΥ ρυΓΟ, 
ἐπδϑηιυσ 886 Ὠ9 τηδὰθ ἰΐ ὑποῦ ἃ ζ.}}] Β6π89 οὔ 
αοάΒ Ῥγοβθῆθο ἰ9 ἢθδὺ πη. ΝΕΈΑΝΡΕΕΒ: “ΓΤ ΠΟΤΘ 
ἐδ ἰπάοοα ἃ τοῦτ] ἐπι θη ο6 ἰῃ ΘΥΟΥΥ͂ ἸΏΒ} ἰ0 
τ ὮΪΟΝ Ὁ ΙΠΔΥ ΔΡΡΘΔΪ 88 (0 186 ᾿πηρτοβδίοη δ6 ΓΣΘ- 
θοΐν08 ἔγοϊη 185; δπὰ γοὲ 85 ΘυσῪ {πίηρς Βυγηδη 18 
ζαϊ]δοΐουβ, Ῥδὰ] πιδὰθ ὩΪβ ὅηα] δρρϑαὰὶ ἰο αοά 
δἰ π80 1 85 {86 ᾿πία}}10]9 τὸ [Π 085 οὗ ΐ8. ὈρΥΪχιὶ 
τοοίνοβ δηὰ ἢΪ8 μβοποβδί ἀδθροτιπιϑηὶ.᾽ [1ἰ ννὰ8 
ποῖ {μ0 ὑγυ ἢ αἰγεοέϊν Ἡ Ϊοἢ [6 ΑΡοΒι]9 δα γ8 ἴ6 
διὰ 18 δββοοΐδίϑβ. σοτηπιθπ δα ἰο {Π6 συνείδ. Ὀὰΐ 
ἑαυτοὺς, ὑπ ΘπΒο Ἶγ 68, {παῖ ἢ 016 ΡΟ γβοη8, οοπἀποὶ 
δηὰ Ῥγοδοβῖης δηὰ {18 ὈΥ πιο 8 Οὗ [860 ἀληϑεία 
πΒ ἢ ἐμὸν Ρσολομοά. -ΒῪ γοοορπϊζίηρ [Π6 γα 
διὰ (Π0 ΒοΟΠΟΒΥ͂ ΟΥ̓ (86 ῬγοαοὨΐηρ, θη Ὑ6ΓΘ 
ΟὈ] χοά ἰο σοπιπιοπά ἰθοπι. Συνέιδ, (Π ὁπ 8 ΤΩΟΓΘ 
ἐπ π “’ ΘΟΠΒοϊο. 8} 688,᾽ ἔου 1 τοοοχζηϊζοα {ἢ 6 τηο- 
ῬΑΙΣΥ δηὰ σας οὗἁ ὑῖηρδ ποῦ ΟἾἹΥ ἐπ ουγβοῖνοβ, 
Ῥαὺ ἰπ οἰἤογβ. (8.69 ποίθ οἢ σἤϑρ. ἱ. 12). ΤῊ 
ΟὨΪΥ σοηαϊ(ίοη οὗ [6 τοοοχηί οι 88 ἐμαὶ ἐγ (ἢ 
δηὰ (5 τοϊδιὶ 0ὴ5 ΒΒ ου ἃ ΒῈ δΟΥΓΘΟΙΥ Δρργομοπαοὰ, 
ἧ. 6.. (δῦ 680} 6880 8.1.0] Ὧδ ὑγΌΪΥ Ῥγοβοπίοα δἱ 
ἐμὸ ὈΔΣΥ οὗ οσοηδβοίθησθ. (566 ϑεγηι. οὐὗἨ ΟἾΑ] πιο Υ8 
δηοὰ .. Ηονγο οἡ {πἷ8 ῥϑβϑβϑδαρθ). Πᾶσαν συνέιδ, 
ἄνϑ. 'Β. ΘΥΟΥΥ σοηϑοΐθηοθ ΟΥἨὨ τηδ8ῃ, {ἢ 8 ἘπίγΟΥΒ4], 
οὐ ἐμὸ Ρυθ]ϊο οοηβοΐθῃοθυ ΟἨἩΒΥΒΟΒΤΟΜ: ““ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰο Ὀο᾽ΐονοσβ, Ὀυΐ 0 ὉπΌΘΙΘΥΘΥΒ, ΔΙῸ τ 
τηλυϊ 80, δίηοθ ψ1ὸ 8Γ6 ργοβοηίθα Ὀδίογο 84]], 
ἐπαῖ ΟΥ̓́ΟΤΥ ἰδίῃ Ὀο]οπρίης ἰο 08 ΤΏΔΥῪ Ὀδ δοτε ἷ- 
πἰτοὰ δοοοτάϊπρ ἴο ἐποὶν ρ᾽ϑαβϑυγο.᾽" ΝΥ τνϑϑ ἴὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ““ [0 ΘΥ̓ΘΟΡΥ͂ σοοά οοπδοΐοποο (τοί 5), ΓῸΥ 
ο ΑΡΟΒ]9 ΘΧΡΥΘΒΕΙΥ ἱτυρ ] 1οΝ (Ππαὺ ἐξ 88 ουθι ἴ0 
ἐμοῦ ὑπαὺ τὸ ἰοϑὲ 7]. 

γεβιβ. 8-6. Τὸ Αγροβίϊθ πὸνν τηϑοὲβ (γῇ. 83) [ἢ 9 
οὈ͵οοίϊϊοι, ἐπα Ὑμδδὶ ἢ6 μδα ͵υδὲὶ βαεϊὰ που]ὰ 
βοράν Ππαστηοηΐσθ ὙΠ} ἐδο ὕδοὺ (μ6ὲ δΐ 5 Ῥγθδοὶ- 

ἡ γγδ ποί βασοϑδβίι)] {ἢ 8. ἰατρο Ῥογίΐοη οἵ "5 
᾿ΘΈ ΓΟΥΒ, δη γγδβ ποῖ ΓΟΟΟρΏΪΣΘα δηἋ τοσοϊτοὰ ὃν 
ΒΟΠῚ6 88 (86 ἰγαι ἢ, Ηθ ἄοεβ ποί ἄθῃγ 118, δυὰ 
[9 ΠΟΥ͂ ΓασΌΡ [0 {86 ἄριιγο οὗ (86 σονοτίῃρ (οὔ. 
ἰ:. 14).--ἧΒαῖ ἢ οὖσ ΘΟΒΡ6] Ὀ6 νοὲ]αᾶ, ἐϊ ἰδ 
νοἱ!θᾶ ἴο ἴποιῃ ὑμαῖ δσθ ὑϑσί βιΐῃβ (τεσ. 8). 
--ΙΙο ὀομόθᾶθβ πὸ σοῃίγδαϊοίίοη ἴῃ {818 (0 πὶἢεὶ 
6 τ᾽88 Βαυΐπρ, δίηθθ ἴῃ086 ΨΏΟ ἴΔ1]6 οὗ  τεροὶν- 
πᾳ πἰπι ὙΘΓΘ ΔΙΠΟΏΒ 8089 ἯΒΟ ΜΟΥ ῬΟΣΙΒμΐπρ 
οῃ δοσοιιπίὶ οὗ μοῖρ Ὀ]πάμο85 Ὀγ βαίδη. Τδοῖς 
η8 ΠῸ ἀοίοοι ἴῃ ἰδ6 γοαὰ δὶ ΐθ Οἴου θ 55 οὗ δὲ 
Ργοδοδίηρ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἰπ (ἢ 6 τη οῃῖ8] Ῥδγοθρίϊομ οἵ 
8 ΒΘΡΘΓΒ (γον. 8,4). Τὴ ἴδοὶ οδ͵εοίοα ἀζαϊπεί 
᾿νΐπὶ ἷἰΒ ηϑδᾶὰθ οι μδίϊο ὈΥ̓ υϊέΐης ἔστιν δὶ (89 
ΥΟΡΥ Ὠοδὰ οὗ {16 πιο ργοροβίτἰοι ({86 Ῥτοίδεἰ). 
“ἜΟυν ΟΟ8Ρ061᾽" δα85 ΟΡ [86 δϑῖωθ δἱρη, βοδίϊοη 
88 {6 τηϑηϊοβίδιϊοι οὗ {86 γα (τοσ. 2). Τδ8 
ψοτὰ ἡμῶν ἰ6}}18 18 πὸ Ὑ0Γ6 Θηρορεα ἴῃ ῥγο- 
οἸαἰπιΐης ἴπ6 Θοβροὶ, 88 ἔῃ Βοσα. 11. 16; χυὶ. 26: 
1 ΤΊιοββ, 1. δ: 2 1688. 11. 14; διὰ ἱΐ ᾽8 οαυϊναϊεδὶ 
ἴο {μ6 αοδροῖ ψῃῖΐσ 1 ργοδοϊιθα (ὃ εἰηγγελισάμην) 
ἰη 1 Οον. χυ. 1 (ςοπρ. 64]. 1. ἮΝ ἴῃ ἰἢς οοῃ- 
οἸυβίοη 86 ΘΙ ΡΒΗ 518 δμου]ὰ σοδὲ Ὁροη ἐν τοῖς 
ἀπολλυμένοις (δτλοηρ ποτὶ ὙἘΠῸ 8.6 ῬογΙε Β᾽η6), 
δηὰ ἤ6η06 {8680 ῬΟΓΩΒ 8.6 μδοεὰ δἱ (6 Ὀορὶῃ- 
πίηρ. Οοπρ. οἴ δΡ. ἱϊ. 2δ; 1 Οογ. ;. 18. [᾿Απολ)- 
λυμένοις ἀ0686 ποῖ ὨΟΟΘΗΒΑΙΙΥ τόθ (86 ὅπ}! ἰσεί, 
{Π086 ΨῈΟ ἄθδβοσυθ ἴο ὃὉθ ᾿οδί (τοί 5), δαὶ [888 
ὙΠῸ 8.6 μον βίης (ΑἸΐογά), ἔμ 086 ψἢΟ Ἴοσα {μεὰ 
Ἰοϑὲέ. Ιῃ Μαί(Β. χ. δ; σχγ. 24; χυἱῇϊ. 11: δηὰ [υκὲ 
χν. 4, 6, 234, 82, {πὸ Ἰοσί ΟΥῸ Βυο ἢ 88 ΝΟ δῇ 
{πδι {ἰπ|6 Ἰοδῦ ἴο [86 Ουτοῖ, ἴο Θοα δπὰ ἰο γοοά- 
ΠΟΒΒ, Ὀπὲ πη χη ΑΥ̓ΟΥΔΓΒ ἴῃ ΒΟ 6 68568 Ὀδ ΓΕ- 
σογεσοὰ. ἨΈΝΕΥ: “7860 δἰἀϊηρς οὗ ἰμ!6 Θοερεὶ 
τῶ9 Ὀοΐδ δῇ ουἰάσποα δηἃ ἃ ὁΔ.86 ΟΥ̓ (Βοῖσ χυΐη, 
αηᾷ ΣΥ 1(η0 αοδροῖ ἀϊὰ ποὶ δηὰ δηὰ δβαγθ ἴδει, 
ΠΟΥ ἬἜΓΘ 1οβί ἵΌΤΟΥΘΥ]. ᾽Ἔν 18 Θᾳϊνδ]οπί πεῖ 80 τ 
ἴο (9 αἀδίϊνθ, ΠΟΥ ἰο ἐπ γεξρεοί ίο, Ὀαπὶ ἰο, κιϊλ, 
ἕοταπι; βῖίποο ἐδ 6 ΡΟΓΒΟῺΒ ΒΡΟΚοη οΥ̓͂ ἀϊά ποί τοῦοξ- 
εἷτο {η6 αοδροὶ ὁὰ δοοουπὶ οὗἨὨ ἱηπνασγὰ ἀδυῖποξϑ, 
ἃ σονοϊης οἢ (πον ον ποδγίβ, ἃ ἢ88 {π6 ΤΌΣΟΣ 
οὔ ἐπὶ οΟΥ, δίθοο ὑπὸ ἀπολλυμένοε ΘΧΡΓΟΒΒΟΒ [6 
ΒΡὮΘΥΘ ΟΥ {86 ἀοραγίτηοπὶ τ πη τὸ ΕἸο ἢ (ἢ ς (υ8- 
Ροὶ 18 τοϊ]ϑὰ οὐ οἱ γοοοβπηὶζοα, οὗἁ, αὐποπρ (1Η|{7}]. 
Ιηἀοοά, 4}} {Π|ό86 Β' ΚὩΪδοδί) 8 Θοτηδ ἴο {ἢ 6 ξΆΠις 
Ομ ΓΔ] σοϑυΐϊὶ. ΤΠ ἴδοί δἰλιιήφα ἴο 18. 861}] ΠιΓ- 
{8ὸν ἀονοϊοροά σψλοη μ6 ζ065 Ὀ8οῖς (τοῦ. 4) 10 ᾿15 
οΥτἶ πα] δαιιβα.---ΑἸοὰβ Βοσα 186 δοὰ οἱ 
165 ττνοστ]ᾶἃ Βαῖβ Ὀϊπη θα ἴδ ζτουΐπᾶβ οἵ 
[89 ποῦο]ονίηκ (τον. 4).---ἰ. ὁ., (86 ΒΠπαϊυζ 
ΟΥ̓͂ {π6 τηθηΐΔ] Ῥοσοθρίο.Ὧ5 (νοήματα) δηὰ ἴδε δὺ- 
{ποῦ οὗ {π6 ὉΠ: άποβ8, (μ6 ροά οΥ̓͂ (818 πι οὐ]Ἱὰ (ϑεὺς 
τοῦ αἰώνος τούτου). ΤᾺΘ ὈΪ παϊηρ οὗ {πὸ νοήματα 
ΠΩ} }198 (μαὶ {μ86 τηρη 8] ΡΟΣ Ρ(ΪΟἢΒ οὗὨ {686 ρὲγ- 
Β008 δὰ Ὀδθοηὴ ἱπηρηϊτοὰ πὰ 8ὸ Ὀ]ϊηἀοὰ (δαὶ 
{π6Ρ υπάογίδηαἀΐηρβ τογο ἀοϊυἀοὰ τ ῖ (ἢ 80}18- 
ἰγῖθβ ὑα}}} 8}} οὐἱίηδιὶ ἱποὶ πδίϊο ἴο συ τὴϑ 
ἄοπθ (δορ. Μία εν. νἱ. 23), πὰ ἐδ οἷν ταΐπᾶα (νοῖτ) 
δὰ πὸ οογγοοὶ ᾿π0]]οοῖ 4] τον (Β66Κ, Ρ. ὅδ, δέ). 
Τὰ νοήματα (ςοπιρ. σΠΔΡ. ᾿ἰϊ. 14) τηὴδν μεσγὸ ΤΕ Ιῦ 
ΔΡΡΤΟΡΓίδιεΙΥ Ὅ6 ἰγδηβαίθᾶ, “1π6 ρεγοορίνε 
ῬονοΓΒ, (ἢ6 υπΔογβίδη ἀρ." ἘὙ86 ΠΟΙ 18 
9 ψοῦῖκ οὗ {Π6 χοὰ οἵ (8 νον] (ὁ θεὸς τοῦ 
αἰώνος τοῦτου), ὈΥ τ Πΐ ἢ Ῥἤγαβα 18 τοδὶ ποί [86 
δρὶτῖν οὔ ἀκα, οὐ δηγίπἰηρς οὗὨ ἰΒαὶ κἰπὰ, δυΐ 
βαίδῃ (Δ8 ἰπ οβαρ. ἱϊ. 11), 89 ρῥγΐῃοθ οὗ ἰδὶβ 
που ϊὰ (ὅπο. χὶϊ. 81: χὶν. 80). Κἰπιῖ αν ἜΧΡΓΕ3 
Βἷοπβ Οσοῦῦ ἴῃ Ἐρῃ. Ἰΐ. 3; υἱ. 12, ΝΕΑΧΡΕΚ: 
ΦἸἯὸ νὰ 8 ἢ 6 ἀἰγοοὶ ρυγροβο ἐμαὶ Ῥαδὺὶ] αἶνος 
βεαίδῃ {816 δρροϊ]δίίοη, ἴος μὸ ἰμίοπάϑὰ ἰο ᾿ὩΡῚ 
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ἐμαὶ ἰη 9 Β0 19} ῥυϊποῖρῖθ, πογὸ τοργοϑοηίο Ὁγ 
βαϊβη, ᾿ν͵ὰ5 (0 βυσὰ ταθη ἃ} ἰδ, οὐ Ββἰιου] ἃ ἢανα 
Ὀοδη." Τὰ ποτὰ ϑεός ἱπ οὐ ν Ρ͵δοθβ βίρηϊῆοβ 
(8) 6 ῬΥϊποὶρ]6 ψ ῖο ἢ Δοϑοϊαΐο! γ ἀοίθγταΐ 68 {1} 19 
(οοτρ. ΡΒ]. ἰἰ}. 19). εναεκι,: Οατγαπαϊς εἰ λἀον- 
γίδια αεδογίρίϊο ϑαίαπε, στγαπαϊ 47μ6, αἱ λοντιδιϊὲ 
ορετὶ τοαροπάεπδ. Οιὶδ αἰΐαδ μιίατοί, ἐπι ροϑ86 ὅι 
λοπεπιδιι ἰαπίαε ἰμεὶ οὔῆὲσεγε3 [Αυξαδβίϊπο [618 
58 {δαὶ ὩΘΔΥΪΥ 81} δηοϊοπὶ σουμπηοηίαίοῦθ ῬΘΓΘ 
οὗἨ ἰδ6 ορἱπίοη ἰπαὺ ἰμὸ πψογὰά ϑεός ψγὰ8 ἰοο 
οχαϊίοὰ ἴο Ὅθ δΔρρὶἰϊθὰ ἰοὸ δὴγ οτοιλϊοὰ Ὀοίηρ, 
δηὰ ἤοησο, ἰδαὺ ἰξ τηιδὶ οῦθ δᾶνο τπιοϑηΐ ἰἢθ 
Βαρτγοίαθ ψΦοθονδ. ΟἩΒΚΎΒΟΒΤΟΜ, ἴῃ ορροβί(ΐοη 
ἰο Ματγοίοη δηὰ Μϑῃΐομοοθ, βαυ8: ““Ὧ9 δββϑονί 
οΥ̓͂ (18 Ῥήβϑαρο (δαὶ (μ18 18 Βρόκοη δῖ Π6Ρ ΟΥ̓ 
180 ἀονὶϊ ποῦ οὗ δποίπου σγοαίον (ἴῃ αἰϑιϊποιϊοη 
ἔγτοια ἐδ α8ὲ δηὰ ρμοοά), Ὀιυὶ οὗ ἐΐο αοά οἵ 
ἐπὸ πὑπίγογθο, δηὰ ἐπαὶ Ἢ ἰα ἰοὸ Ὀ6 γχοδὰ ἰδπ8: 
Οοὐα λαιὰ διϊπαρα ἐλ6 πιϊπβ ὁ (λὲ ὠπδοϊϊουοτα ΟΥ̓ 
ἐλὶ οοτία; ἴογ ἰῇ6 πτοῦὶὰ ἰο σοηα ἢαΐΐ πο υὑπ- 
ΒΟΙ ον οΥΒ, Ὀὺπὺ (ἢ 6 ῥγαβοηῖ οἷν. Ησ Ὀ]1π4 5 {Π6πὶ, 
ποῖ ὈΥ νοτκίηρ υπίο {}ι|8 ομαἃ (αν ψῖϊὰ (86 
ἐπουρἣ!)! Ὀαΐ ὈΥ Βαβογίηρ δῃὰ αἰ ]ουν ἱης 11. Α8 
ἴδο Ατὶλὴϑ9 δυριθα ἔγοπι {18 ράββαχζο μα ἃ οτϑ- 
αἰοα Ὀοίπς ταϊρὶὶ Ὀ0. σα] ]οα (οα, ονθη Αὐρυβίϊηθ 
δηὰ οἶμον νουϊὰ ποῖ σοποοθᾶο ἴο ἔμ 6πὶ (9 παϊαναὶ 
δοηϑίγυοίίοη οὗ ΟὟ Ῥη98ᾶρθ: οἡ ψ  οἢ Οαϊνίη σὸ- 
ΤΏΑΓΚΒ: “1)͵Ά 566 ΒΟΥ Δ 6 βρίτι οὗ δοπίγο- 
ΥΟΥΒΥ ὁδη Ἰοδιἱ πιδη ἷπ ρμογυογίὶπς ϑονίρίαυγα.᾽» 
Αἰῃοης ΠΙΟΊοΡηβ, Ὀγ. Αἄλτὰ ΟἸΑΓ ΚΘ ν᾽ 45 οἴ ἃ βἰ πχὶ- 

ΠΤΑΥ ορἰπίου, πὰ 0 τοίου ἰο 1 Τίηι. ἱ. 17, δ8 ἃ 
Β᾽γλ γ᾽ ρἤγα56, Γϑταὶ  ἰης 5 480 (μὲ αἰῶν ἄἀο69 
πιο ὨΘΟΟΘ9ΘΡΪΥ τολη 8 τ ϊοϊκοά ἀρ οὐ οι ονρδί οἢ 
(Μδιξι. χιὶ. 82; ΤυκΚὸ χχ. 84)η. Ενοῃ οἡ [89 6δοη;- 
0 ΤΟΠογίηρ, Βοινονου, Ὁ 19 ποῖ ἱπιρ]164 ὑπαὶ 
αοά Ππεαά Ββυττοπάογοα ἰο βαίαπ ὑπὸ γρῃὰ] ΟΥ 
δοίυδ) βουοσγοῖ ση Υ οὗἨ ΔΏΥ οπ0 ἃρο, Ὀαὺ ΟἹῪ {παι 
Ἰη9η Βᾶγο γἱοἰ ἀοἀ πἶπι βιιοἢ ἃ ϑουδγοίρηιΥ. Ατοῖ- 
Ὀίϑῃορ Τύθηοῖ (βγππη, 24} βοσ. ρ. 40) γεργοὶβ ὑπαὶ 
6 ἀϊδογοησο Ὀοίνοθη αἰών Απὰ κόσμος ἢΔ8 ποί 
ὈΘοη ρῥγοϑογνοὰ ἴῃ ἰμο ΕΠρῚ 8} νοσβίοη. Ηο δ9- 
δΒῖσῃϑ ἰο ἰΐ ἔΌΓΠΙΟΥ ἴῃ 41} σΆ565 8 Γοΐογθησα ἰο 
το, θαὺ ἰῃ 8. ΒΟσΟΠάΔΥΥ δηὰ δἰ ἶοα] βοῆβο: δ6 
ἘΚ ἰδ ΘΠΛΌΓΔΟΘΒ 411 νυ Ἰσἢ οχ ϑίβ ἰη (ἢ πονϊά 
πάν ἐμ δοηαϊ(ἰοη5 οὔ ἰΐπιο, (8 6 δσουγβα βδηὰ οιγ- 
Τοπὲ οἵ {119 νοῦ! α΄ 8 αὔδαϊ γβ, οὔζοπ τὶ δη ον ]] εἰρ- 
πἰάσαποοῦ (ρἢ. 11. 2). 10 ποῖ 468 81} ἰδὲ δοδίϊη ν᾽ 
ΤΩ8.55 Οὗ που 8, ορ᾿ πἴοηϑ, ται χί τη, Βροοα]αι! 08, 
ΒΟΡΘΒ, ἱπρυ]β68, δἰ ΠῚ8, δὲ ΔῊΥ ἰΐπι6 συττοηΐξ ἴῃ [ἢ6 
ποῦ, νυ 6 ἢ ἴ( 15. ᾿πιρο"81 Ὁ}]6 ἴο 8οΐζθ δὰ βοου- 
Ταίεϊγ ἰο ἀοῆηο, Ὀαΐ ψ πῃ ϊοῖι σομϑεϊτυ9 ἃ πηοϑὲ σα] 
δηὰ εἴΐοοίίνο ρόνον, δοΐπρς 086 ἸηΟΓᾺ] ΟΥ̓ ἱτη πηγαὶ 
δἰ οϑρῃθτο ἢ 6ἢ. δ΄ ΘΥ̓ΟΓΥῪ τηοπηοηΐ οὗ οὐν ᾿ΐγο8 
6 ἰπῆ 816, αριίΐη ἱπου Δ ΌΪΥ ἰο ΘΧΒ 16: π|]ιαΐὶ τ 

Αροϑί]ο ψυϊίοβ: απιοηφ ἰδλεδε ἰοδὲ οπό5, ϑαῖδῃ δὶ ἢ 
ὈΠ πάρα {π6 πιΐη 8 οὗ {λέπι ἰλαΐ δείίευε ποί (ἐν δις 
ἐτίφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων). ΒΥ (Β6πὶ ἐμαὶ 
Ὀοϊῖονα ποί, ὸ ἅτ πο ἰο υηἀογβίδηα 056 ἢ ΟΒ6 
ἈΠ ΌΘ] οὗ νὰ ἰΠ6 ἀϊγοοῦ σοπδέφμόπος Οὗ {π6 Ὀ] άϊηρ, 
5 {1 6 ΧΡ  οβϑϑίοι ἡγ6Γ6 εἰς τὸ εἶναι αὑτοὺς ἀπίστους. 
Ασσογάϊηνς ἰο {Π 0 ΔΙΔΙΟΣΥ οὗὨ οἰιοῦ Ρῥἴλοθϑ, (89 
πο 10 {18 σα80 ψου]ὰ πάτο Ὀρθὴ ἄπιστα (ςΟΠΡ. 
1 ΤΊοβα. 111. 18. ῬΆΠ]. 111..2). Υ ὁ ἸΏΔῪ Γοπιτῖς 4180 
{μι Β.6 ἢ} δὴ 468 ἀο68 ποὺ δοοοτὰ υῖ [ἢ ἐμ δύ νν ἈῚ ἢ 
Το ]]ονγ 8 εἰς τὸ μὴ αὖγ. εἰς.). ΝΥ 8 1ὑ ᾿γθοΐβοὶγ ἃ 
ἀοβισπαίίοα οὐ τμὸ 6886 οὗἉ {π15 ὈΠ πάϊης;, 88 1 (6 
οχργθββίου πδα Ὀθθη διὰ τὸ εἶναι αὑτοὺς ἀπίστους. 
Τῶν ἀπίστων ἸτᾺ}]168 ἃ 8Β6]-ἀφἰογαἸδιίοη ἰοτναγὰ 
Τα Ἰ]βο;οοα, οηα 84 ἐγ ΔΎΔΥ ἔγουῃ {86 ἰχαΐι, 
1ὴ9 τοϑβοὴ οὐὗἁ ὑδοῖ τηιιϑὺ 6 ἰγδοθὰ δη8}}Υ ἰὸ 8 
Ῥαογγυοσγίοα νι }}. [1ἢ ἐμ|686 νγοσὰβ 8 Ὀγοιρα [0Γ- 
ΜΑΙ Δηοῖ δϑρϑοὺ οὗ (86 6486, υἱΖ., (δὶ ἴῃ 
(15 ὈΠ πάΐης ΡῬτοσαβ8 ϑαΐδη 1͵δδ ποὺ 8]0}6 δαί νγθ 
δηὰ συγ, Ὀὰὺ (πανὶ (86 Βι 76 ο 8 οὗἩ 1 σοὐρογεαίοα 
στὴ δἶπι, δηὰ τ γ6 δ ΠΥ ἀυγῖπρς ἰΠ 6 ῬτόσθΒ8 
δηᾶ Ὀοίοτγα 1ξ. (σορ. ὅπο. 111. 18; 2 Τδο858. ἰἢ. 
10). [Ὁ υ. Ἠοάχο, ψαῖ6 σοποοάϊηρς (Βαΐ [86 ἀοο- 
ἰσῖηο ἰβ δου ρίυγαὶ, ὑπαὺ ἀπ 6116 Ῥγονόῖζοβ πι}- 
αἷαὶ ὈΓΠ πάποββ, δοηί θη α8 ἱμπαὶ ἐπ 6 σοπμπηϑοίΐοπ ΒΘΓΘ 
ἀοιππδηὰβ ἃ αἰ όντοηΐ ἱπιογρτοίδιοη, ἱμδβιη ἢ 88 
ῬΔῺ] δοσοουηΐβ ἴον ἰδ πἰαϊης οὗ ἴμὸ 605Ρ6] ἰο 
(6 πὶ (μαὺ τὸ ᾿ἰοβί, ὈῪ βαγίὶπρ ὑμπαὺ ϑαίδλη μδὰ 
ΒΙ πάρα (μοῖρ πιϊπαβ. 6 ὈΪ πάπ655, ὑπουοοσο, 
Ῥτοοοᾶάθβ ἐμ ἀηδο]ϊοῖ, δηἃ 8 {89 οαι86 οἱ 17. 
ΤῊ ἐν οἷς 18 ΡοΓΒΔΡ8 δαυϊναϊθηΐ ἰο ὅτε ἐν τούτοις 
ἴον, θδδαῦβο, εἰς.), δηὰ ἱπάϊοσαίο8 οἰ} ν {π6 οὉ- 
766ὲ οὗ 1π6 ὈΪϊπάϊηρς, [86 Ῥθγβοηϑ ηοῸ σου]ὰ Ὁθ 
Ὀϊ πάρα (ϑαϊαῃ᾽ Β χγϑαΐ σόσκ, ἴμ6 ὈΠπαΐπρ οὗὨ (9 
νοΐμ. οἵ πο ᾽ν οσΒ 85 ἰο θ6 σωγτϊθαὰ οα ἷπ (6 
οαγίβ οὗ {πὸ 1οϑβί, Ὁ δι σἢ ἃ νου ὶς οδηποὶ Ὀ6 ρΡ6Υ- 
Γογπιοὰ ἴπ ὑπ 6 Βοατὶβ οὐὗἁὨ ἰδ βανοὰ οῃθϑ, ψἱ ἢ στο- 
δρθοῦ ἴο ψψἤοπι ἴ[μ6 (ἀἀο5ρο] 18 ποΐ νοὶ], ΜογΟΣ); 
Οὗ, ἰ8 ϑαυϊνα]οηὺ ἰο απιοπρ τσλοπι, δὰ 80 Ῥοϊπῖβ 
οαλ ἐπ6 Βρβοσθ ΟΥ̓ ἀοραγίμιοπὶ ἴῃ ἡ ἰΘἢ βαίϑη 
ἰδπ8 δοἰϑβι Τὴ6 τηοβηΐϊης, ΒΟΥ ΘΥ͂ΟΡ, τγου]Ἱὰ Ὀ6 68- 
Βοηἐί}}γ (6 βαῖὴθ οὐ Ῥοίῃ ἰηἰογργοίαι 08. 
ΤΠΟΓΘ '8 ΠῸ ΟΕ ΤΟ 6Β5Π688 ΟΥ̓ ἰδ ΟἸ] οσῪ ἴῃ (5 Ἰδὴ- 
υλζο. δὰ] πηθδηβ ἴο ρὶνο 8Βρ6614] ῬΤΟΠΙΪ ΠΏ ΘΠΟΘ 
ἰο {πὸ ἰάθα ἱμπαὶ βδαίδῃ οδυσίθβ ου δ ἢ 8 ΟΥΚ 
ὩΠΟΩς ἰμ086 ὙΠῸ 8.0 ἴῃ απώλεια (ρογα  ]ο0 1. 
ΤῊο οἴαιβο ταϊσηῦ ὈῸ ὑἰγϑηϑ]δίοα : ἱπ τμὸ ἀοραγί- 
τηρηΐ οὗ Ἰοϑὺ βοιιῖθ, τότ ἴ6 ἀηἀογϑίληαϊηρβ οὗ 
ὉΠΌΘ] αν γ τὸ ὈΪΓπαοα ὈΥῚ (ῃ6 ροὰ οὗ {ἢ]15 τγον]ά. 
--ἾἼῇ οτάοσχν ταὶ ἴὴ9 Ββηϊηΐηρ ᾿ἰσδῖϊ οὗ {89 
005}5] οὗ [89 ΦΊΟΥΥ οὗ ΟἸγχὶδῖ, γδο ἰδ [89 
ἐσααβθ οὗ Θοά, τὶ ϊ ποῖ ΒΒ 1 9 ἔοσῖ ἢ. (νον. 
4 δ.). Ἡδσγο νγγχὸ ΔΥῸ ἱπέοττηθα ψμδὶ ϑαίδη᾽ Β ἀθβίζῃ 
18. ἴῃ 811 15. Ὀυϊ ᾿παϑιιυ ἢ 88 γαΐ ἢ δοσοῦ)- 

οἤἴθῃ ϑρ6δῖ οὗἁ 848 “"{λὲ {ἐπιε8,᾽" διϊδομίὶηρ ἰο ἐ}|6  ΡΠ|804 γγὰ8 (86 ἰηβίοιίοι οὗ 8 δἰ νὶ πο ἡυάρσιποαὶ 
ψοταὰ δὴ οἰ 68] οἰ χη οδίΐοη ; ΟΥ̓ 8.}}} ποῦ ἴο [Π6 
Ῥοΐηϊ, “ἐλὲ ασο,,") ἰῃ0 8ρίτίε οΥ ρσοηίὰβ οὗ [Π6 
85].᾿" Οομρ. αν ον ροῦ {8158 τοῦ αἰώνος τούτου 
ψδὲ ἷ5 βαϊ οἡ 1 Οον. ἱ. 20: ἰϊ, 6.ἁ ΤῊΘ ΒρΡ[ 6 γ0 
ἴπ τῖσαι {π18 δ᾽ οπδίΐοη ὕγοτι αοα ἐδ ῖκο8 Ρ͵λδθ 15 
οὔθ ψγπϊο ἢ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑΙ͂ τγλϑ σοι] (ΟἿ ἀοροπάθηϊ 
(οἰ ιἴ64}1}7} ἀροῦ {18 Ρονου. Βαϊ 186 οχργθββίοη 
8845 Δ ὈΘΟΘΠ ΠΑΡ ΒΏΔΥΡΏΘΒ5 ἴῃ ΔρΡΡΙοδίΐοη ἰοὸ {μ6 
δονθ γῖο ἱπουχῃς ἐΠ6Ὺ ΚΗΘ ἀπὰ Δρρτοργίδιθα 
ἴο 18 6πιϑοῖνοβ ἐπ ἐσαα αοα ἴπ βοπιθ βρϑοΐηὶ Β6186, 
Ὀαὺ ψῆῸ σοῦ Βθγα ἱπ (μοῖρ ἈΠ θ6]166 δομϑὶχηποα 
ψὶ (Π6 Ὠδαί ποθ (0 ἐμὶ8 πιοοῖ ἀοϑῖ(ν ({π 6 δἰ πη 
θοῖ οὗ Τ᾿ονί 4}, 85. 1Γ (Π6 7 Ὀοϊοηροὰ ἐο δΐ8 
δροϑοῖαὶ ἀΒΕΕΠΘΡΡῚ ΓοΟττΝ: Ἅπηο. νἱϊ!. 44). Ιπβιοδὰ 
οὗ ὧν τὰ νοήματα ἐτύφλωσεν (Ἰἴὰ 0586 πιΐπ 48) [86 

(7 πο. χὶϊ. 40; 2 ΤΆΘββ. 11. 11, 13}, 1{ ἸΩΔῪ 8180 Ὀ6 
Ἰοοκοᾶ Ὡροπ 48 δὴ δημουποοιηθηΐ οὗ αοα᾽ Β ρυτγ- 
Ῥοβϑο. Αοοογάϊης ἰο ἰμὸ χοϑβαΐηρ οὗ (0 ρα. 
αἰγάσαι αὑτοῖς πλαβὲ Ὀ6 γοῃάδογοα: χϊρΐ ποὶ ᾿ΥΥ8- 
ἀϊαίθ ΟΥ Βδϊηθ ὕροῖ ἔδμαπι, οἰ6. Βιυιΐ αὐτοὶς 18 
ΨΟΥΥ ΤΘΘΌΪΥ δυϊποηισαιοα, δηἃ ὈΟΙΓΑΥΒ ουϊάθηοθ 
ἐπδὶ 0 18 ΟὨΪΥῪ ἃ κἴοβα. ἴπ ᾿ἰκθ ΤΏΛΏΠΟΥ ἢ) 6 ΟΟΙ- 
Ῥουμπὰ γογὺβ διαυγάσαι ἀπ καταυγάσαι Βοθτὰ δὺ γι 
ἹΠΟΓΘ ΒΡΡτορτίδίθ: ((0 βμίπο ἱβσοιρσὰ, ἴο θδπν 
ὈΡΟΠῚ, ᾿παθιηὰ ἢ 858 ἴπ6 8᾽ 016 Ὑ Ὁ ἈΡΡΘΒΥΒ 
ΠΟΥΟΡ ἰο δαγα Ὀθοη τιβοα ᾿π γδμ δ᾽ Εἰ 6} διπηοης 
189 Οτοοκ δυΐϊδοτα. Οἰδμογα, ἐμογοΐοσο, ἰδῖκο (ἢ 9 
δἰ τη ρΡῖ6 ζΌτταη 88 δαυϊγαϊοηΐ ἴο, 0 866 (ῬΤΟΡΘΙ]Υ: 
10 Ὀδδ ὍΡΟΝ Ββοιηοί ἰὴ τ ῖΐ ἢ (ἢ 6 ΘΥ̓́ΟΒ, ἰ0 οαϑὲ 
{π6 Ἰἴχδυῦ οὗἨ (6 οΥϑδ Προὰ δὴ οὐ͵θοὶ, βοπιϑύλῃι 98 



θ8 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙΡ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

ΜἘΠΕῊ δὴ δοουϑαιϊνο απὰ βοιηοί πιο 5 1 πρὸς τι). 
Βυὶ 0α8 6 ΠΟΥῸΡ πιροὶ ψΨ 8 ἰἴ ἴῃ (818 Β6ὴ80 6χ- 
δορί δποῦς {86 ρορῖβ, ἴὸ ἐπίγδηβίἰνθ τηϑδηΐῃς 
(τ Βῖο ἢ 18 ἑανογθὰ ὈΥ (Π6 αἰἰοτηρὶ ἴο πλαῖο ἰΐ ουΐ 
Ὁ. 86 ᾿πβογιΐοη οὗ ἰμ:6 οοπιρουπά {Ὀγ:η8) 8 ἰο ὈΘ 
Ῥτοίογγοα, θα ρ οί! 885 Ὁ ΤΠ θη σῖν 8 8 ΠΠ0Γ 80}- 
(4016 ῥγοάϊοδιθ 9 τὸν φωτίσμόν. Ἐμ6 αὑτοῖς, 
ὙΠΙΘῊ νγὸ ΔΓ ΒΟΥΓΥ ἰ0 ὃὈ6 ΟὈΪϊ χοᾶ ἰο (χοῦ ουΐ, 
θ που μοῖοϑ8 ταρ]οὰ Ὁγ ἐμὸ οοπίαχί. Ϊπ ἰδ9 
Ἰαίον ατϑοῖκ, δπά ἔγοαυομγ πὰ ὑπ 0 βϑορίυδρίηϊ, 
φωτισμός 85 1 86η86 οὗ: [9 ᾿ἱπηρᾶγίϊπα οὔ Ἰίχδί, 
δ ΘὨΪΪ αἰ οπίηρ, ᾿ἰσαὶ (8 ὑγαπϑὶαιίοα οὔ ὮἿἾΝ ἴα 
Ῥβ. χχυΐἱ. 1; Φοῦ. ἰἰϊ. εἰ αἰ.}, ἐ. 4., ᾿ἰχκ ψ θα 
ἴῃ τοογοτηθηΐ δηὰ ἴῃ σου ποίου. (Ο5᾽δηἀ6:}). 
ΤῊ6 νογὰβ τῆς δόξης ὧἀο ποΐ ΒΟΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒ ΤῊΘΓΟΪΥ͂ 
8 ἀὐΔ}}Ὁ οὗ (η69 αοϑροὶ [8617 ((π86 ρ]ογίουθ ἀο8- 
Ρ6}), Ὀὰΐ χϑίμοῦ δὴ δἰἰγίθυϊιθ οὐὗἠἨ ΟΒτίϑί, δηὰ 
θη60 {86 οΟὈ͵οοί ΟΥ δβυϊδδίαμοθ οὗ {86 Ο08ρ9] 

Τηο αἴοῦγ οὗὨ Οἰιγδὶ ἴδ ἰῃ9 βϑῖχθ 88 
189 αἴοῦυ οὗ αοὰά ἰῃ {86 ἔδορ οὗ Ογἱβί (τσ. δ), 
δηὰ {186 ΖίοΥγΥ οὗὨ ἰδ Ψοτὰ (οδρ. 111. 18). 8 
δῖα ἰο υπαογδίδης ἴΐ ποὶ ΘΧΟ] ΒΥ }γ οὗ ΘΒ γϑὺ ἴὰ 
δῖθ αἰογι ἄθα βίαίθ, ἔοσ (9 φίουΥ οὐ {6 ΟὨΪΥ Β6- 
εοἰίοη ὅοη οὗἩ 6οὰα ἰδβ ὀχὶ 94 ἀυτίῃς πἴ8 ψ ἢ0}9 
δ  οϑλίίοη οὗ ΗΪπη8ο} } δπιοὴς πιθῃ, [Ὁ]] οὗ ζγδοθ 
δυὰ ἰγὰϊ (πο. ἰ. 14); δηὰ }1 νδ8 δῃβα οσί ἃ 
ΟΥ̓Θ ἰῃ ἢϊΐδ8 δε 1178, δηἃ δβρϑοΐδ!υ ἰῃ Ηΐδ 
ἀραῖ οα 186 ὄτοββ, νι ϊοῦ 18 8οί ἴογίι 88 (110 ΥΟΥῪ 
Θββθῆσο οὗ (80 ἀοβρεὶ (1 ὅοσ. ἱ, 18). Ηδῃοθ 
Ομνίδι ἴὰ Ηἰδβ κΊουυ βχηΐβοο αὶ (μ6 Θοπροὶ Βοίβ 
ἴον ἢ δ8 9 δηϊσο τουοϊδίίοη οὗ ἀαοἂ ἰπτουρῆ 
Ηΐὰ ἰὰ Ηἰβ γασίουβ δσοπάϊιϊουϑ. Τὸ 8 ο]9 88]- 
γαϊΐου γουθαϊοα ἰη {86 ἀοβροὶ ἀοροπάρα οἱ {18 
βίδίο οὐὁἩἨἁ Βυπ! }!αἰΐοη, ἱποϊαάϊηρ ΗΠ οὈθάΐθη66 
υὐίο ἀφαΐ, δηὰ ΗΪ8 βυϊδβεαιοηί ὀχα]διίου (ῬΒ]]. 
ἰϊ. 6-11, Βοαι. ν. 10; ὦν. 26; τγἱῖϊ. 84; Τ1Κοὸ 
χχΐν. 20). ΟΡ. Μουοσ, Οβίδηάον. Τμἷ8 ΟἸ τὶ ϑί, 
ὝΒΟΒΘ ΖΊΟΤΥ 8 τονθαϊοὰ ἴῃ ἰμὸ Θοϑροεϊ, 18 γοῖ 
φαγίμου βαϊά ἰο 6 (89 ἴιακο οὐἨ αοἀά. Οη εἰκών 
οομρ. 1 Οον. χὶ. 7. [ΤΟ δυιῖο1]9 8. Ἰάϊοπιαίὶ- 
6411 οχἱτἰοἀ [6 ἔστιν.᾽" ΕΣΏΙ0Ο:Ὶ]. Τὴ Βδτθ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙοῺ 8 υϑοὰ τοβρϑοίϊηρς ΟἸγιϑὲ ἴα Οο]. 1. 
1δ (ἔγτουν Ὑῖςμ βοπιθ τρδηυδοσὶ ρίθ μαυθ οΥ- 
τονοῦ ἐμὸ δαὐοοίλνο ἀοράτου), δὰ Ηοῦ. ἱ. 8." 
ὁ δἃτὸ ποῖ ΠοΟΟΒΒΑΥΪΥ στοαυϊγοά ὉΥ νηδὶ ἷἰ8 βαϊὰ 
ἷἱᾷ ῬΒ1]. 11. δὲ δἰλ. 21; δηὰ πο. χνὶϊ. ὅ, ἰσ τοῖον 
(ἷ8 νι ΜΟΥΟΥ Θχοϊ υϑίνοῖ ἰο ΟἸ γῖδὺ ἰπ ΗΪ8 6χ- 
δἰἰαἰΐοι ἔὸσ (86 “ἴογγ οὗ αοἂ Ὀεδηγμρα ἔγουι Ηΐῃ 
ϑνοῃ αἀιιγίης ΗἾ5 Θασ]γ 116 (πο. 11. 11; χίγν. 9). 
ΑἸεβουχὶι Ομ εἰβὲ ἵπ Ηἰδ οχδ)ιθὰ δίδίθ 18 Ἰοσο ροῦ- 
60 }}γ (6 ἴππαροὸ οὗ αοά, γοὶ ἰδὶ8. ΟΧΡΓΘβϑί θη 
τουδὶ Ὀ6 Ἰοοϊκοα Ὡροπ 88 8 Αγ ϊοΌΪΑΙ τοργοβϑηίδ- 
(οι οὗ ΘΟ εἰϑὺ ἴῃ δου ΥΥ οοπαϊίοα. Τ7Τ0Ὸ )υδιϊνγ [ἢ 6 
ΑΡοΒβι16᾽ 8 ἰδησίαρθ ἰπ ΘΔ] ς 818 αοΒροὶ (νον. 8, 
τὸ ει}. ἡμῶν) ἃ Ῥτοοϊδιηδίϊοη οὔ [6 Ὀἰνὶμθ 
εἰουγ, δῃᾶ ἰο 880} ΒΟΥ ἱπδρργοργίδίθ γοσθ (ἢ9 
ἱηδίπυλιϊοῦβ τοΐοσσγοα ἰο ἰὼ οἤδρ. ἰἰϊ. 1, 86 ΠΟῪ 
Ῥγοσοοδὰβ ἴ0 ΒΒΥ (ΥΕΣ. δ); --ΕὟΥ ἦσθ ὈΣΘΘΟΣ ποῖ 
οὔσβοῖνθα Ὀσϊ ΟἸσίδε ὕοδαβ [86 1ιοχᾶά.--- 
Εσοια 116 οοπίοχί, τγθ οοποϊυθ ὑμδι κυρίους οὐκὶ 
ἰο Ὅ6 υπὰογβίοοα [0 ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἵ. ε., 
ἯΘ ἀο ποὶ ῥτγοδοῖ ΟΌΓΒΟΙΥΘ8 88 ὙΟῸΓ ἰογὰβ (Ἰπ 

[5 18 00]. ἱ. 16, διὰ Ἡοῦ. 1. δ, 150 τοίβτϑδοθ ἰδ ἴο [π6 λόγος, 
δοιὰ Ὠθησθ εἰμι τῷ 8 ἀκ λύσας ἢ τὰς εὐδὰα ἽΒ [1.1] Ἰδέτος 
λδδδᾳ6 (χαράκτηρ γθηῖξ, Ὀπὶ ὩΘΆΓΪΥ {Π0 
"μεθ ΑΝ ἰπιᾶρθ 18 τοῦθ ἴδῃ ἃ ΠΕ Θ ἢ 688 ἐνοῦσαι ΤΥοΠΟὮ 
βσοη. 1οῖ βογ. ν. 77): ἐδίημϑ πιῶν Ὀ6 ΔΙ κα, Ὀπ: ποῖ προ α οὐ 
986 Δβοίπογ. ἀπ ἰπιακο πιυδὶ Βατο ἃ ῃγοϊοίγρο ον ὙΠ οἢ ἐξ 
Ὑ38 ἀγάπα, πὰ Ὑπἰοὴ ἐΐ πιῦσὶ ποτ ἰπλη ΓΟΒΡΠ Ὀ͵6. Οτρκ. 
Νακ.: αὕτη γὰρ εἰκόνος φύσις, μίμημα εἶναι τοῦ ἀρτετύπον. 
ἴῃο ρῥγοδοηῖ ἔστιν δἰκη!δοθ ἰμαὲ 11:6 ἐπ ροκϑ οἵ πὸ 8)» 
ἯΔΥ6 ὑγοδϑαί). 

(χριστοῦ). 

οοπίγαϑί τι δούλους ὑμῶν, γοὺ Βαγυβδῃίβ), Ηδά 
Ἰ8 ἰὼ 818 Ῥγοδομίηρ βοὺ ἤογι ὶ δἰ βοὶ 885 8 Ἰοχὰ 
(λύριον), θῃὰ τηδᾶὰθ ἴ8 δι μογίεν, μ'5 ρόονσου, διὰ 
δἷ5 Ἰογάβμῖρ οὐδοῦ μβοῖα (Ομ δρ. ἱ. ὟΨ σοῦ. χὶ. 
20) ιἷβ πιδῖῃ οὈὐθοί, ἱπβίοδα οὗὨ δοιοτηδεάξος 
ΟἸσῖβϑὺ ἱῃ 18 σἸΟΥΥ δὲ 1:9 ΟἹΪγ Γοργὰ οὐον ἐθσ, 
6 ννου]ὰ βανα δἀυ!ογαιθὰ αοα᾿δ οτά (νεσ. 2: 
οΒδρ. 1ϊ. 17). [ὔ νγὸ ργοῖοσ ποῖ ἰο ΒΌΡΡΙΥ κύριους, 
6 ὩΔῪ ΟΧΡΙδἰἢ (Π6 δοηίθηοο τὶς ΟΒϑη ον ἐμὰ: 
“Ἴ δι δβίδῃσο ΟὗὨ ὈΌΓ Ῥγϑδοδίης ἴΒ ποῖ ΟἿΣ ΟΥ̓ 
Ἰχμι, οὐ τυϊβά οι, ΟΡ τπηοσὶ 8, δπὰ ἤεθοο γα ἂἀο ποῖ 
σομμτη θη Οὐγβοῖνοθ, ΠΟΣ δθεὶς Οὔὐῦ σῇ ἱπίοσγοθεα.᾽" 
ΒοΙΒ οχρ᾽ δηδίΐομβ δοῖηθ ἐ0 ἐπὸ βαπιθ ἰδέπρ ἔὰ ἐ89 
θῃὰ, Κύριον 'ἰΒ ΒΕΓ6 υϑοᾶ ἴῃ [860 δο6πβ6 οὗ [οτά, 
ὈΟσΘΌΒ6 ἴῃ σοηδοαῦθῃοθ οὗ ΟἸτίδι Β τεἀδοιερεῖοιι, 
(89 ΟΠυγοι Ὀοϊοημβ Θχοὶυβίυοὶυ ἰο Ηΐπα (σοσωρΡ. 
ἈΑοίϑ χχ' 28).,. ΤΘ Ῥοβί(ϊνγο αἷάὰθ ἰῃὰ σχοϊδέϊου ἰὸ 
ἑαυτοὺς (ου ΓΒ6 1768) ἱβ Οχρτοθβϑὰ ἰπ ἐδ ΡὮχσαβο---- 
δη ἃ Οὔτδοὶνο γοὺσΣ δϑενϑῖβ (δούλους ὑμῶν) 
ἴοσ ο508δ᾽ 881κ6--- ὙΠ 0 ΤῸ [Β 6, 'β Δὲ δ᾽ δΐου τὸ 
8 ΥΕΤῪ αἰεσοπὶ Ῥοβί(οα ἩΙσῖ βοῖθθ ΟΡ ροβῖῃ 
ἰθϑόβογβ Βαὰ διγοξαιθὰ ἴὸ ἰβοιηβοῖγοα (ομαρ. χὶ. 
τ Ηδ ἰδὺ8 αἶνοβ δσρυϑδδίοῃ ἰὸ (86 ἄἀθθρ δι- 
ΤΩΣ Υ ποῖ μ6 [6]1, δπὰ βῆονθ ΒΟῪ θη ἶσο νεοϑ 
(86 ΒΌΓΓΟΠΟΟΣ Β6 Βδὰ πηδὰθ οὗἉ θ Βτηβς6] 7 ἰο 15 
ὙΟΥΚ; ΘΟρΡ. 1 Ὅογ. ἰχ. 19. Τὴὸ ρΡῆσχαβο διὰ 
᾿Ιησοῦν (Ἰπτουρἢ 6808) σίγοβ ὰ8 89 σϑοδϑθοῦ ἢθ 
ΑΒ Ὑ ΠΣ ἰοὸ Βυδίδὶπ ἰδ δοῦν] σοϊαϊὶοι ἰο 
ἰβοὰ; 1 νγαβ Ὀδοδυβ ἰμ0 ἴονθ οὗ Ομ τθὲ οοῖ- 
δβίγαϊ ηθα Βἴτα ἰο Ὀ6 ἱμοὶν δογσύδαπί, [10 18 ῬοβϑῖὈ]ο 
δαὶ δ τηϑϑηΐ ἐμ8 (0 ΒΔῪ (Πδ0 1 νγῶϑ ὮῪ {πὸ δυ- 
ΒΟΥ οὗ 6888 (δὲ δ6 βαὰ Ὀόθη ᾿πνοδι θὰ τῖῖ ἢ 
{818 οὔοῖ8] ἀϊχηῖϊίγ (ΤΥ, οἢ δοσοιιπί οἵ) ; ον τὸ 
ΤΩΔΥ ΟΥΘῚ ΓΟρΡΒΓΡα (Π0 ΟΧΡΤοδδβίος 88 οαυἱγαϊοθωΐ ἴο 
δεπεῆοῖο «δὲ ((18 Ὀ] δδίηρς 8 ἀυθ ἔο 9655). 
ΤῊ ἔχει οὗ {1686 τηθϑηΐη 8 δυ} 8 ΟΣ Θοπῃ θεοῖο 
86 Ὀεβὶ, δι ἃ δοοογάϊηρ ἰο 1 ἐΐὸ βουβὸ νγου]ὰ Ὅσο: 
(παῖ ἐη9 ΑΡοβὶ]9 χδυθ Εἰγηδβοὶῖ ἰο 6 μον βδοσυϑδιῖ, 
ἴον δοβυβ᾽ βαῖκο, δῃὰ ἰο γοϊδϊῃ Ῥοδδοβεῖΐοι οὗ 1.6 
ῬΓΟΡΟΣῚΥ δ6 Βδά ΔΙΤΟΔΟΥῪ τψοὰ [ὉΓ {ἰ0 Κοτὰ, οΥ τὸ 
Ὀτίηρ ἰδθαι ἰ0 6 ὈοίίοΣ δοαυδἰπίδηοθ δὰ στροτο 
ἱπιϊπαὶο 76] ον ΒΡ νὰ 9}66085. Τα Τοαϑοῶ δα- 
β'φηϑα ἱπ ὑὸν. Θ βϑϑζηβ [0 Ῥοϊπί ἴο (8 158ὲ ἔπιίοσ.. 
Ῥτοιαἰΐοη, ον 1 ἰδ (ΒΘ 79 ἱταρ] δα {μδὺ (8 ττϑδ [ἢ 
Ὀίν θ ῬυΓΡοΟΒ6 γοραγάϊηρς ἷπη τ δ δα δὼ ἢστας 
δ] χιοηθα :--Βοοαῦδο Θοᾶἃ ψψ8ο οαἸ]οᾶ 
ἑοτῖὰ ἴδ6 ᾿ἰκδςϊ ἴο βΒηθ οὐϊ οὗ ἄδε]εσιθα.--- 
(τοσ. 6). 1 βθθπιβ αὐἱΐθ πθε6}688 δὰ διΌὈλΊ ΓΑΣΥ 
ἰο τηϑῖ6 (δῖα τοῖο Ὁδοκ ἰο υοὸσ. 4, δὰ σοχασγὰ 
ὙΟΓ. ἢ 88 Δ Ῥδγϑηιοδὶβ. Βυΐ Ῥοσθδρθ τ τῶν 
ἸΏΟΓΘ σοΟΙ [6] Ὀχίηρς ἰδ (π6 Θοηϊοη!8 οὗ γοσ. ὅ 
ἷπ ΔΏΟΙΒΟΥ ἯΔΥ. ΤῈ ΤΧοδϑοῦ (αὶ τ Ῥεοδοὶ 
ΟὨγίϑὺ 85 οὔὐγ ΟἿΪΥ ἴογὰ, διὰ τὸ ἩΣΠἘΠΙῺς ἴο ἈὈῸὸ 
ΥΟῸΣ ΒΟΣΎΔΙΗΙΒ [ὉΣ 9) 66 .8᾽ ΒΔ 6, 15, (δὲ Θοα δα ο- 
Ἰκδιομοα υ:--Βαῖδ αἰ ποᾶἃ 1π οὖ θδεῖα 
ἔον ἴΠ60 δρηέης ΟΣ οὗ 80 Ἰηον]οᾶφο οὗ 
186 κΊΟΙΣΥ οὗ αο π ἴδ9 ἔδοο οὗ ΟἾεαι.-«ο-- 
[ΟΣ Ἔχρ δπαίϊου οὗ {π180 γϑσδο ἩΪΠὶ| ἀορεπὰ οἱ 
ἰὴ ΔΩΒΟΡ τὍΘθο ρἶνο ἰο {80 ημροαῖϊοι, ΤΣ τ δὲ 
ῬΌΓΡΟδΘ [86 Αροβῖϊο ἱπιγροἀυοοὰ τ. 1 Βὶθ οἴνεοι 
ν88 ἰ0 δϑδίῃ {Π6 ΤΟΘΒ0Ὰ 1[0Γ δὲ Ὀοίορ ἰδο δοσυδηὶ 
οὔ {06 Οογὶπι απ (ΥοΣ. ὅ, δ), ἰδῶ δο ἱπιοπ οα 
ἰὸ ΒΑΥ ΠοΓο δαὶ ἀοἂ, ψβο οοτοξδηἀοά, εἰς... δὰ 
βϊποὰ ἱπίο δὲ Ββοατὶ δαὶ δὸ τοῖρῃϊ αἰδηδο ἱξ τῷ 
οἴμοσβ. Βαὶ ἐἴ μὶβ οὈὐοσὲ νῶδ (ο ρὶγο δἷὶδ σεαϑοι 
[ῸΡ Ῥγοδομίηρ ΟἸγὶδὲ (νον. ὅ α). ἃ πα Ὀθοθῦϑο 
(ὅτι) αοἄ, πιο οοτατηϑηὰοᾶ, εἰσ.» μδὰ βδίινθα ἐξ 
ΤῊΘΠ᾽ 5 Βοατίβ (88 ΟἿΣ γϑγδίοι μ.88 10) ἰὸ φίνο ὯΒ 18:9 
Ἰἰκιί, δίς. Οπἡ οὐδὸς ἱπίοσργοιίδίϊοδ {80 βδϑῖιϑθ ἴδ 

εοοά. Τπο ἄγδί δοοορὰδ υἱἱδ Οδὶ. ἱ. 16, ἀνὰ ὧδ 
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ΠΘΆΘΥΔΙΪΥ δἀορίοα. Βαϊ ΒΌΓΟΙΥ [9 πιδίη ἰάθδ οὗἁ 
ἐβα Ῥαββαρο 8 ἐμαὶ Ῥδὰ] ρτοδομδὰ Ομ τἶβὶ, δπὰ (86 
χηρπίΐοη οὗ δὶβ θοϊῃρ ἃ βοσυϑηΐ (ὁ [8:6 ΟΟΥΙ 85 
ὙΓ55 ΟἿΪΥ ἰβοϊἀοηία) ; {86 ῬΏΓΒΒΟ “ΟὟν ΒοιΑτίβ᾽᾽ 
(ρατα}) οϑὰ ΒαραΥ τοϑϑα ΒΘΓΘ 6 ΓΟΪΥ 60} 8 ΟὟΤΏ 
πιοδτὶ; δηὰ φωτισμός τῆς γνώσεως ΒΒ ὨΔίΌΓΥΔΙΪ 
ἐο Ἰωϑϑδῇ ἰμ9 οὈ)θοι το Ἰὲχαῦ το οδπιθ ἔγομι 
Ομ νῖϑὲ δμὰ ψόοῦϊα Ὀ6 οὈδίγυοιθαά Ὀγ Ὀϊ πάπο88. 
(Οοαιρ. Ηοάρο δὰ Β.1}1γοι}}]. Τδογθ δὺὸ 8150 
οομϑίἀοΥ80}9 αἰ ου ῖδϑ ἰπ ἰδ 6 ΚΡϑι  πιδι104] βίγαο- 
αυτό οὗ (9 δοπίθῃοθ, ΘΘρθο Δ} οΒ δοοοππὶ οὗἉ ἐ}9 
ὃς Ὀοΐοτο ἐλαμῴεν. Τἷ8 18 ῬΤΟΌΘΌΪΥ {89 Υϑβϑοὰ 
δαὶ (15 τοϊδιϊνθ Βὰ5 Ὀθθὴ Ἰοίξ ουὖἱ 'ἴπ δ Βα παΟΣ 
οὗ τυδηυβογί ρίβ, [πουρὰ [0Γ ΘΧΙ ΓΑ] 85 Μ|6]] ἃ 8 ἰῃ- 
ἴθγα] τϑαβοηβ, ἐξ πευδὲ Ὀ0 τοχαγάἀθα 88 ππαὰο8- 
ΕἰΟΠΔΟΌΪΥ κουυΐϊδο. Τὴὸ οδδὶεδὶ γῶν πουἹὰ βθϑιλ 
ἴο Ὅο ἴο ΒΆΡΡΙΥ ἐστιν Ὀοίογο ὁ εἰπών: 4. 4. ἰὶ 15 ἀοὰ 
ὙὯο οοταπιδηάοα, εἰς., Μγ}10 Βι1π0(,, εἰς. Απὰ γοὶ ἴῃ 
ἐδ 5 τΑΥ, ἰμδὺ τ πῖον ψγ͵ἃ8 ἀδδὶ κηοα ἰο θ6 ΤΟΓΟΪΥ ἃ 
{γ09 οἵ δοιροϊ προ Εἰ κον ὈΘΟΟΒΏ6Β {8 ῥυγϊθοίραὶ 
οὈ͵οοὶ οὗ ἰμοὸ βἰδίθιθοπί. Οογίδι ΠΥ [86 ΡὮΓΑΒΟ: 
{80 δοιμιηδηοα {πο ᾿ἰχαὺ ἴο Βΐπο ουαὐἱ οὗ ἀλτκ- 
τι 638, ΒΒ ου ἃ θ0 Ἰοοϊκοἃ ὈΡΟΒ 88 ἀοβουϊῖπς ποῖον 
8 τη ρ(8] 1 αταϊ δ ίϊοη. ΒΟΥ 8 Ὀτοδκίηρ ἰουῖἢ οὗἉ (89 
Ἰΐσδὶ οὐἉ (9 ἀοδροὶ ἤγοτα [1:9 οὈ οι ἐν οὗ (9 Ἰδ'ν, 
Ὀυὶ »ῃδὶ ἰοοῖκ ΡΪδοο ἴθ ὑπὸ ἄγει δοὶ οἵ ογϑδίϊου 
(6 πη. ἱ. 8); δηὰ ουδὰ ἰμθη ἴῦ τασδὶ ὍΘ ἰδκθα ἴῃ 
ΒΌΟΘΝ 8 ὙΔΥ ἰπλὶ ἐκ ΜΠ ΟΧΡΥΘΒΒ πού 8 βρθοἰ8), 
Ῥαϊ ὁ οαῦϑα] τοϊδιίοῃ.-- -Ἴηὸ ἰάθη, ἰμοη οχρτοϑβοά 
ὙοὐἹὰ Ὀο ἰδὲ δ 10 Ἰτγὰ8 ὑπὸ Οτολίον οὗ ρεγαϑὶ- 
64] Ἰιχϊ, διὰ οδυϑοὰ ἰὑ ἰο Ὀγοδκ Τότ ουἱ οἵ 
ἀαυίκποδδ, 8 {πΠ6 βαπιὸ Βοίῃρς ννἶῖιο 48 σαυσδβοὰ 8, 
Ἰ κι οὗ ἃ δΒίζῃονῦ παίυτο ἰὸ Υἶ86 ἰἢ ἐμοὸ Ἠδατί οἵ 
ἐμὸ Αροβῖϊ. Οοὐσ, ἱἴ νϑ ἰδῖκο ἔλαμψεν, 11κὸ λάμψαι 
ἴπ ἃ ργϑοθαϊῃβ ρΡαββαρο, δηὦ ΘΥΘΤΥ͂ ἩΠΘΓΘ 686 ἴῃ 
ἐμὸ Νοὺν Τοβίδιηθηΐ, ᾿ ΓΔΏ ΒΒ. (ἸΥΘῚῪ (Ὁ {πο ἰτδη- 
εἰεἶνο 086 οὔ ἐμ 9 νοτγὰ 18 δοπβηοά ἴο (}16 Ῥοοίδ, δῃὰ 
οὐ δηιοὺς ἴθι 8 ἰηὐγοαυ θη), {μ6 1ά68 ν}}] 
Ὀο: Ηο Βαίἢ βδληδα πιο οαν Βοαγὶ5 (ἀν οἰ Πρ ἴῃ ὃ 8 
ὉΥ Ηἰ59 ϑϑρίγιο; οοαρ. 1 ΟοΥ. 111,16: χὶν, 2; ὅηο. 
χὶν. 28). Το Μ|}] ἤθη Ὅ6 πὸ 664 οἰἴπον οὗ 
8ὴ αὐτός οΥ οὗ δΔῃ ὅς, δηὰ ἰδὸ Ῥγοσοάϊηρ ὁ εἰπὼν- 
λάμψαι, ν«ἱοὰ σνοϑ ἃ ἰγϑῃδιυἶῖγ8 500.86, Ὑ7}}} ποί 
δἰδπὰ πη ἰδ6 γὰν. ὙΤΠδὺ γὸὺ ΤΩΛΥῪ κοΐ [815 ΒΟΏΒΘ, 
ἯΘ τηιιϑί οἰ μβοῦ ΒΌΡΡΙΥ 88 ἔστιν ΟΥ 88 οὗτος ἔστιν 
Ὀοίΐοτο ὃς ἔλαμψεν: τῖ86 αοά νο σοπιπμαπάαα, 66... 
ἷβΒ ἐῃ0 οὔθ ψἘδὸ 888 βδὶηθα, ἐἰο. (49  ο(6) ; ΟΥ̓ 
ἴδο ὃς ἔλαμψεν, 6δἰδ., ταυδὶ Ὀθ ἰδκοη ἤγοτα {μὶ5 δηὰ 
χεροδιοὰ πὰ 6 ῥτίμποϊραὶϊ βϑηΐθηοθ Ὀθίοτο πρὸς 
φωτισμὸν, ἴ. ε., (πο 6 οἵ ψὙ8ο ὀοτοαθηᾶοα, εἰ6., διὰ 
ψὙχὯο Ἰιδιἢ δἰ οὰ ἰὼ οὔν οατίδ, δι δϊποὰ τ] (ἢ 
ἐδο ᾿ἰσῖι, εἰο., (οΥ : δι} ἀοῃθ ὑδῖ5 ψἱὰ ἐπ 9 ἸΙρὮῦ, 
δίε., Βα ρΡοΙ γίης τοῦτο ἐποίησεν). Βαὶ ψ1]] ποὺ ἰμὶ5, 
δίζοσς 811, Ὅθ τθονὸ αἰ δου ἤδη ἰο Θοιηρὶοῖθ ἐἢ 9 
ΒΟΏ(ΘΩΟ6 ὈΥ͂ ΒΡ γίης ἐστὶν Ὀοίοτο ὅς ἔλαμψεν (18 
ἐῆο οη9 )ἰὸ δδίῃῃ: δλϊηθὰὴῖ ΤῊΘ δηλ ΟΟΥ οἵ 
οΔΡ. ἰἰϊ. 18 νουϊὰ δοὺ ροῦβαρ8 Ὀ6 ἀδοϊϑῖνο ἴῃ ἴᾳ- 
γ70γ οὗ (ιΐῖ8, δ'ησο ἰδ δοπιρΙοίΐοη οὗ {89 δοῃηΐθῃσθ 
ὧβ τουσὰ δαϑὶορ μοῦ. 10 Θαϑῖοδὲ ψᾺν πουΐϊὰ 
Ὅο, ἴο ἰΔΚο ὃς 88 δαυϊναϊοαΐ ἰο ὄυτος ΟΥ̓ αὐτός: ἢ 
85 δῃίηϑά. Βαυὶ ὑδ18 8 ΟΒΪΥ 8 Ῥορίΐο, δῃα ῬδὉ- 
ουϊατὶν 5 Ἠομπιονὶο ἀβᾶρο, ἃπα ΟὨΪΥ ἱπ βρϑοὶδὶ 
6Ά565 ἰΒ ὃς 6ΥοΥ τιοὺ τὶ ἢ 88 ἃ ἀοΙ ΟὨΒ ΓΔ ΥΘ ῬΓΟ- 
ποῦ (δοιρ. "δέοι 8. Ὁ. ὃς 1). Το Ἰοᾳφί σαὶ οὁὉ- 
εσιΐοι, Βονγονορ, ἰο ἐμ οοτηρϊοίΐοη οὗ [89 Β6η- 
ἰδησο ὮΥ͂ ἐστιν Ὀοίογο ὃς ἔλαμψεν, υἱΖ., [δὶ }}8 
Βοηίθηοθ πνουϊά ἰμδη ἴᾶνγο δὴ ΟΡ 8518 ὙΙσἢ 
ἄοοβ ποὺ Ὀοϊοης ἰο ἰΐ, ἱπαβτα ον 88 86 Ὀσίποῖραὶ] 
βίτοϑβ πησϑί ὈῸ ἰαϊὰ ὑροῦ πρὸς φωτισμόν (ΜΟΥΘΓΥ), 
ἦβ ποὶ ΥΟΥΥ σομΥϊ ποίη ; [0Γ γῪο πιαθὺ ΘΟΟΥ ΔΙΠΙΥ͂ ἸΔΥ͂ 
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Δ ΘΙΏΡΒΑΒΙΒ 4180 ΠΡΟῚ {86 Ὠλνῖπηο ἈΡΘΠΟΥ ΜΕ ΙΟΕ 
ἷθ ἈΘΓΘ 80 Βοϊ δι ἷν ἰῃ στοά δορά, δὰ ὈΥ πιθδη8 οὗ 
σπῖοῖ ῬαᾺ] μδαὰ Ὀθθη αἀἰγοοίθά ἰο, δῃὰ διϊθα ἴον, 
(το φωτισμός. Τδῖδ Βϊπίρ οὗ αοἀ ἰπῖο ἢἷ8 Ἀδαγὲ 
ἷα ἰδ βΒαῖθ ἐδὶπρ σὴ ἢθ ἀοδογὶ 68 ἴῃ 64]. 1], 
1ὅ, 16, (δυδ: ἱΐ ρΙοαϑϑὰ ασὰ ἰο ἀΐβοονοῦ (0Υ σϑ- 
γ64]) ΗῚ5 ὅθι ἰπ πὶ; ἴον ἱΐ 18 8 οὐσῃ Ἔχρουίθῃσθ 
ψ ΒΪο ἢ} ΒΘ ΡΓΟΡΔΌΪΝ Βδ5 Ὀρροσγταοδὶ πὶ δὶβ ταϊηὰ. 
Ἧδδι 89 ἔβθγθ βδύβ ἰὴ ρἱδὶπ ψογὰϑ: (μ80 1 ταὶ ρας 
ῬγοδοΝ Ηἰι δαιοηρ ἰδ Οἰὁπ|1165 (δορΡ. Αοἱβ 
χχνὶ, 16-18), 'θ ΒΟΥΘ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β ὈΥ͂ ἃ ἤρυτγθ οἵ 
(Ν6 Ἰἰκιῦ τηονίηρ ᾿ἰβοῖῖ, (μΒ8: ὉὈγ (πὸ βδϊηΐης 
(ον ἢ οὐὗὉ {9 Ἐπον]θάρο, ἐς. Βγ (680 γογὰάβ 9 
δΟΥ ΔΙ ἢν ἰἰθπαοά ἴ0 Βα Ὺ ὑπαὶ ἢ6 Ὑδ8 86 τα δάϊυτη 
(ρου το ἢ δυσὰ ἃ Κοον οκχο 88 ὀοϊηπιηὶ- 
οαίοα ἰο οἴμβογβ. Βυΐ πιᾶὺ φωτισμός Ὀ6 τορατᾶεα 
85 τηοϑπίηρ : ἰὁ πιΆκο ᾿ἰχαϊ, ἰο βέιονν, ΟΥ ἰη ΓΔΏ8]- 
εἰνοὶγ ἰο δ ἰπο Το Ἰδιίον ἰδ (9 ΟὨΪΥ τηοϑαΐϊηρ 
ψηϊσ δοοορὰβ ὙΠ 18 υ8δ6 ἰῃ γον. 4, δηὰ (89 
πηϊΐοτ ὑϑαρο, δἱ ]Ἰϑδϑί, οὗ ἰἐΐὸ Ἠες]]Ἰθηϊδιΐο 
Ἡ τ 675.--- Ὡ αὐυθδίϊ 08 ΙΏΔΥ 8.}}} Ὀ6 Γαϊϑοά, νῆθ- 
(μὸν ἐπ ἐλὲ ὕασε οΓὶ ΟἈτίδέ (ἐν προσώπῳ Χριστοῦ) 
οὐ ἰο ὍὈ6 οοπηθοίοα ἱτηαοαϊδίεὶν πὶϊῃ πρὸς 
φωτισμόν οὐ ψίϊῃ τῆς δόξης (ἐ. 6.) Βο 85 ἰ0 Ἰᾶδδῃ [89 
Βἰεἷπρς ἱπ (λ6 ἴδοο οὗἨ ΟἸΥἰβὺ, ον ἢ 9 σΊΟΥΥ τ αἰ οἃ 
γ85 ἴῃ πο ζλοῦ οὗ ΟὨ τ 80) ἢ [ἢ [89 ὅτϑί οα86, γνῶσις 
τουθὺ Ὀ6 ἰΔΚοα ΟὈ͵ οι 6} (ποὺ δ8 ἐπ βιι Ὁ] οί 
Κποπν]οᾶρο οὗ [δ ΑΡοβὶ]θ οσ {86 Αροδίοἱϊο ἰθδ0}Ἀ- 
οΓγβ8, θυ) 858 ἰδο Κπον]οᾶρο οὗ (ἢ σΊονΥ οὗ 6οά, 
ἰγγδαϊαιθὰ ἤγουν (μ6 ἴδοϑ οἵ Ομ τὶ δὶ, (})6 ἱτῆαζο οἵ 
Θοἀ (νον. 4)η.- 189 βΒοῆβο ἔβη ψου]ὰ Ὀ6: ἰἴ ΔὴΥ 
οὔθ σοηγουὶβ οἰμοτβ ἰ0 ΟἸγίδί, 6 χηαῖκοθ 1} 
Κπονϊοάρο οὗἩἨ {πὸ Ὀίγνίπο βΊΟΥΥ Ὀθαπὶ ἔσο (δ9 
ἴαλοοθ οὗἩ “9εδὰ5 ΟὈγίδί (ΜΟΥΟΥ αὔϊον ΕὙἰ 2506). 
Βαυί ἐπ|8 ἐἀχρ᾽ ἀπαιΐου οὗἨ [π6 γνῶσις (Κηοτν]οάρο), 
ΔΒ 1 ἰὰ ΓΘ θη ΓΟ οὈ͵οοίδνο, 18 ποί ᾿παἰβρθηβᾶ- 
Ὁ]6, ἱπιδιαυ οἷ Δ8 ὑἰλὸ τογὰβ: ἐλ σίογῳ ὁ, Οαοὰ ἐπ 
ἐλ6 7αε6 ο7 ΟἈτγιϑδί, Βο ὨδῖυγΑΙΥ 9Ὸ]]ῸῪ : τολὸ ἐπ 
ἐλ ὑπιαφε οΓ Οοὐ (γον. 4), δα δβὸ ργϑοίβϑὶν σοῦ- 
τοβροπὰ νἱὰ {μι686, ἰπαὺ [86 ἀγίϊοῖθ γὰ8 ποὶ ἢ6- 
ΘΟΒΒΆΡΥ ὈΘίΌΓΘ ἐν προσώπῳ, δΒρΘοΙΔΙΥ 845 {πὸ ἰάθα 
οὔ ἐμο κἴοτυ οὗ αοά ἴῃ {μὸ ἔδοο (ἐν προσώπω, τοῦ 
προσώπου) ἴῃ (80 Μοξεαῖσ ἴγρο (688. 11. 7) τψδϑ 
γοὶ ρῥγοβοηὶ ἰο 86 Αροβίϊθ᾿ Β ηϊηά. Τ8ὸ Κπον-. 
Ἰοάχο οὗἨ 186 φουυ οἵ ἀοἀ ἱπ ἐπ ἔδοθ οὗ 76β8ὺ8 
Ομνὶϑὶ (Ἰουθ, Ῥόνοῦ, ᾿ϊβά οτα) Μ)ὲ8 ἐπ ΟΥΘΙΌΓΡΟ ΒυὉ- 
͵θοιῖνο ἰο {86 πυϊπὰ οὗἉ {6 ΑΡοβί]ο ὉΥ͂ ἃ ὈὨίνϊπο τὸ- 
γοϊδίϊου ἰο δἷ5 οὶ (ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν). 
δηὰ (Β6ὴ 1 Βῃοπο δγουπὰ ΠἾτα 80 88 ἰ0 1684 Ο ΠΘΥΒ 
ἰο ον ΟὨτὶδὶ 5 ἐμοῖν ᾿ογὰ, δπὰ ἰο δυο {6}]ὸν- 
Β.ΪΡ 8180 νἸᾺ Ηΐαι. [“΄ ΟἈγϑὶ 18 οα}164 [86 'τααμο 
οὗ Θοὰ ἰὰ ἐνγο τοβρθοίβ: ἢτϑὶ (88 ἰὰ ΟἹ]. ἱ. 16) 
ψἶτ Τοΐδτοβοθ ἰοὸ ἐμὸ λόγος ψὨΐϊοὶκ 18 ἰὼ ᾿ιἷπὶ (9 
ρογίοοί τοργοδβοπίδιΐου οὗἩ αοἀ; δηὰ βϑδοῃᾶϊυ 
ἰΓἢ τοΐογοβοο ἰὁ0 ὑπαὶ Βυϊδῃ τηλ πη θδίδι1ο ἢ ἸῺ 
μι ἰοἢ [ἢ9 λόγος ἰἰ86}7 νγῶ8 γουϑαϊ θα (σοταρ. ΟἾΔ Ρ. 
11, 18). Υο Βδνθ ἴῃ {πὶ ῥἷδοο (ὁ ἐδὲηϊς οὗ (Ὠ9 
Ἰαίτον χσοϊδιΐοη, εἰ βουχσὰ ἰδ 6 Οὐ ΒΟΡ ἷἰθ ἱποϊα ἀρὰ 1ῃ 
ἐπ ἰάρα οΥ̓͂ {86 Βἰβίοτίοαὶ Ομ γι, Τὴ ρΊΟΓΥ οὗ 
(οὰ ἰπ τωδηϊοβιοαὰ ἰᾷ ἰῃ 9 δϑβο]ϊιίο ἱπιαχὸ τ ΪΟᾺ 
ἰδο ἰδίοσίοαὶ Ομ γὶδὺ βοὶβ ἔοσι μι." [ΓΝ ΑΝΡΕΒ.]) 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

Τη9 ΟὨΪΥ͂ ῬΟΥΒΟῺΒ ψῖιο δδπι 80 Ῥγϑδοῖὶ ὑμοὺ ἐδμὸ 
Ὀϊνὶπο σίουυ ἰὼ ὑπ Ῥοσδου δηῃὰ Ἰἰἶθ οὗ Ομ γχίβί, 
Β84}} δ ἷπο ἰηΐο ἐμ μοανρίβ οὗ ἴζϑῃ, Βῃηα σϑῦδε 
(δοῖα ἴο γοοορηῖίσο Ἡΐῃ δ ἰμοὶν ΒάθοοΣ δηὴ 
Τιοτὰ, ἀτὸ ἐμο89 ὙῈῸ αγοὸ δὰ ἐμοὶ οὐ μοατὶς 
᾿]αμπιϊπαίεὰ Ὀγ ἰμβαὶ κἴοσυ, διὰ μαΥο τρογοί {}}Ὁ 



τὸ ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΞ ΟΟΒΙΝΤΉΤΙΑΝΗ. 

66 ἀο᾽ ᾽ν τ 1 ὕγοιῃ δοῃἀθτηδαίοθ. θυΐ ἃ ρ6γ- 
8Β0η8] ὀσρουῦίθῃσθ οὔ ἰμαἱ στασθ νγ»ὰ8 ὩΘυϑν ἀορδισηθὰ 
ἴο Ὀ6 {μ6 ᾿ἰπιὶ οὗἨ {πὶ8 τονοϊδίίοθ, ΠΟΘ ὁΠ66 
ἰμ9 δίγϑαπι οὐ Ὠϊνὶπο ἰονο 88 Βονγοα ᾿ηίο 8 δἰῃ- 
εἰο Βοατῖ, ἔγοιῃη 18 ὙΘΥΥ͂ πᾶῖαγο, 1ὑ οαπποῦ ὈΘ 
οοηῇποά ἐμοτο, Ὀυΐ 1 τπιυδὶ δίσυρσρίο ἴον οοτηιαῦ- 
πἰοδίϊοη. 101 ᾶγϑ τυ] 7 Ὀ66 ἀοἰνεγοα ἔγοιι 
ἀοβιχυοίίοι, 1 5888}} Ἰἰοης ἰο σοτητηθηα {86 ΤΔΘΓΟΥ͂ 
ψ ἶσἢ 18 βανρὰ πιο, ἰ0 811 το ποοᾶὰ 180 Βᾶϊῃθ 
οχροσίοησο. Εὸν (86 βδῖο οὗ Ηΐπη ν 8ο [458 βανοινὶ 
Ιμ6, δηὰ ν8ο Β48 ρυΓομαϑθα ἢ 080 ὈΓΘοΐου 5 ΒΟ 18 
ν ὩΣ σ ἢ ΓΘ Ῥουβὶπς ΓΟ πα τη6, 1 888]] δι γὶνο ἴὸ 
ΤΆΚΘ Ιη6ὴ δοαυδίπιοὰ πῖῖ} Ηΐπ ἱπ ᾿]ιοῖ 8]] 
ΤᾺ] 6889 ἀνγ6} 5, δπὰ Ὑ110Ὸ 68} δ ΒΥ 8]}}1 {6 ὲγ 
Ὑϑηΐβ. [1 81}.8}} ομθοσ}}]γ αἰἷνο τγδοὶῖ ἰο [ἢ 6 
σους οἵ νἱπηΐης Βοὺ}β ἰοὸ Ηἰἶπι, πὰ ποῖ δϑίθοιι 
16 ἐἰ86)  ἰοο ἀθδν, 1 ἱβ ΓΘ ΌΥ 1 σλη Ὀγΐης ὑμ 6 1λ 
ἰο βαϊναίΐοη, οὐ οοπᾶγαι ἰβθῖὰ ἰῃ ἐδ Ῥοββϑϑβίοῃ. 
Ιῃ δβδυοὶ οἰτουαπιδίδῃοοθ ἰ|6 βογυϑδηῦ οὗ Ὁ" γὶδί νν1}} 
λιᾶνθ 0 σοοπὶ ἴοσ ργοδοβίης ἈἰπΒοὶ ἢ, (αὺ ΒΘ ΤΩΟΥ͂ 
ἰδϊο ἰῃ89 ῥἷδοθ οὗ Ομ γὶϑὺ ὉΥ͂ τηδιεϊης Ηΐδ Ῥ600]9 
ἀδρομάθην προ τω, δπὰ υϑυτγρίης 86 Ἰογάβ!ρ 
ΟΥΟΡ ἰδθπ. Ηασ Ψ}}} πόνον νυ ]ϑὰ 10 ἱπιροβο ὶϑ 
ΟΡ οηΒ ΡΟ οἰ ΒΘΓΒ, Β0Ὸ 88 ἰο ἐτωραὶν ἐδ 6 δυίϊο- 
ΤΙ οὗὁἨ αοὐ᾽Β πογὰ ; δπηὰ δ6 ν}}} πούοσ Ὀ6 ρυϊ!ν 
οὗ {Π089 ἐγ 0 Κ8 απα ἱπίγίχζιοβ ν᾽ 1 ἢ ρσαΐη δβίθοῃ 
δὶ ἰῃ9 ΘΧΡΘη86 οὗ (Π056 Ὑ7͵ὰὴῪο ΒΑΥΘ ἃ ὈΘίιοΡ τὶ χοῦ 
ἴο οΘοηῆάθησθ δηἃ ΠοθΟΡ. Ηθ νν1}}] δ 8ὸ μοατὶ 
[0 8 οβα Βγροογί 168} αὐὶβ ὈῪ τ ]ιῖοῖ οὐμοτβ Βοος 
ἰο Ὀθοοτηθ 8}} ἐμίηβ8 ἰο δὶ τηδϑη (1 Οον. ἰχ. 19-- 
28), δηά υπάον {86 ρσυΐδο οἵἩ ἀϊϑἰ πἰογ διὰ Ὀθηονο- 
ἴοπσα, βαιίοΣ Τὴ 6 8 β πἴ}} ρΡϑββίοηβ, ἃπαὰ δοοοπι- 
τηοάαΐϊο {Πθιβοὶνοβ ἰὼ {89 γο ΔΚ Β:468 οὗ {μον 
ἴοἸ]]ονγοσ8. ΝΟΥΘΡ Μ{ΠῺῚΙ 9 ἐδὶπκ οὗ ονδάϊης ὮΥ 
ΒυΟΒ ἀγί8 (6 γο8] αἰ ΠΠου] 165 οὐἨ ἰ{μ6 Οἰ τἰϑιϊδη 
.ιἴ0, διὰ βυυμηΐης 8}} δδγηθϑὲ ΙΔΌΟΣ δηάὰ βοϊΐ- 
ἀθηΐαὶ ἴῃ (86 ῥδβίοσαὶ ψόοῦτῖς. Τθοθθ πο δδΥ6 8 
Βοὶν δα! ἰηρς ἰο Ὀσίπα ὑπο ὶν {6 ]] ον πιο ἰο 6 ο]4 
6 δ ἰνίπο βοῦν, δηὰ ἰδ ἰο ἰγδηβίοσιῃ (ἢ θπι 
ἰηίο Ομνὶθι Β ἱπιᾶρο, ὙΠ] ΤΑΙ ΘΓ Θπσοουηίδν 8]] 
ΟΑΓΟΒ, δ ἃ ΓΟΡΓΟΒΟΒΟΒ, δηὰ δῖοι ἰοἢ.5 τὶ (ἢ ΘΟ ΘΟΓΣ- 
ἴαἸϊηθαβ. ΤΉΏΘΥ Ψ1]1 σοθουπδθ ὑπ 089 ΠἸρυγο πιο- 
ἐἰνθ8 ν ἷο σαπηοὶ ΘΓ {86 ᾿ἰχιιί, πὰ ἐμ. Μ|1}} 
80 δαὶ δῃὰ βρϑαὶς 88 ἴο δοτητηθηα ἐπ οιβ6 ] 768 ἴὸ 
ΘΥΟΓΥ Τ28Π᾿8 Θοηδοΐοποθ. ΑἿὶ ἱδίη χη ψν1}} 6 ἀοῃθ 
88 ἴῃ (80 Ῥγοβθῆοθ οὗ δα αοἀὰ ψἘὴῸ 5665 διπὰ 
λυάζοδ (9 Βοογοῖβ οὗ [9 Βοατί.---Ααπὰ γοὶ ὀυθῃ 
ΒΘ ὴ ΠΟΥ ἀγῸ τηοϑὶ ζα 7], ὑΠ 6}. τΟΤΑΒ ΤΔΥῪ 
ποῖ ζοὶ 86ο088 ἰ0 ΘΥΘΥῪ Βοδτί. ἤοιηθ ᾿ουθ ἀδΥὶζ- 
ΠΘΑΒ γαΐμ ον ὑπ8ὴ Ἰἰχ}ι, δὰ 11}, ἰΒογοίοσθ, ἱυτ 
ΨΥ ἴγουι (λον ἰοϑυ ον. ϑαίδῃ ἰδ κο8 δάνδῃ- 
ἴᾶρο οὗ (μοῖρ ἀνογβίοι ἰὸ ὑγυί, ἰο θονν λον {ἢ 9πὶ 
δηὰ ἰο Ὀϊϊπὰ {ποῖὶν υπάογβϑίιαπάϊΐηρ, 60 ἰμαὺ {90 
Ἰἰκού οὗ Ομ γἰδβί, (λ6 ἱπιαχο οὗ Θοὰ, οδῃηοί γϑϑοὶ 
ὑμεῖς μοατίβ. ἊἋαοἀὰ ἰἶἰθῃ οσἰνοθ ἰμθπὶ ὮΡ ἰο ἐδῖ9 
ὈΙπο85 ἴον (μον ΔΌυ80 οὗἨ ΗἾ8 ἰοβιϊ πο ηΥ. Αϑ 
ἴδον πουϊὰ ποὶ γὶο]ὰ ἰο ἐἰδι6 δἰ ἰγδοί!ομδβ οὗ 5106, 
(Π6Υ͂ δ΄Ὸ οὐϑὶ ουἱ οὗὨ (116 Βρῇοσο οὗ φυβοίοιιβ ἴῃ- 
δυδῆσοδ, δπὰ ρσίνθῃ ἊΡ ἰο ἰΠο086 δι7ίβ οἵ (89 ἔδίο ῦ 
οὗ Ἰ68, ἴογ ψ ἰ6 ὑπο ν παγο βυοῖ 8 Ῥγοαϊβροβι(ΐοθῃ. 
ΑΒ {8 ν δά πὸ ρίθαβιγο ἰῃ {86 ἰσαϊῃ, δηὰ πνου]ά 
ποὶ Ὀοϊΐονο ἰΐ, ὑπ ν ὈΘΟΟΙΏΘ ΙΔΟΤΘ δηα ΙΠΟΤῸ υἢ- 
Βυβοορί 0]9 ἰο 1.8 ἱπῆιπθποο, ὑΠῸΥ ἩἸΠΠΑῚῪ γὶοϊὰ 
ὑΒΘΙΏΒ6Ιγ 68 ἰο0 ΘΥΘΟΡΥ Κἰὶπὰ οΥ̓͂ ἀο]υδίοη, ἀπὰ ζ4}} 
ἱπίο βΒαρογβι 1 0Π}85 ἱπ τ ΙΘὮ ποίη Ὀὰς 1108 σδπ 
Ὧδο τοοοϊγοα (σορ. 2 688. ἰϊ. 10--1 2). 

[“ἼΠῸ ΘΟΒΡ6] πιΑῪ Ὀθ βαϊά ἰὸ Ὀ6 ΠΣ Ὁ ΤΥ Ν.2 1.0 
δ 18 ὭΘΥΘΥ Ῥτοδομοα (0 8 ΡΘΟ0Ρ]9 δἰ 8}}, θα 1 18 
πού υπἀογβίοοα, τνῆδῃ 10 ἀοοθ8 πο ἰδκο μοϊ]ὰ οὗ 
(89 σοηῃβοΐθῃσο, δὰ Ὑπὸ ἰδ οαγτί ἀοίλ ποί 

Θηίοχίδί ἢ ΟΣ αἶγα γαδορίϊοπ ἰ0ὸ ἐϊ. Ηδσποο ἐδμϊῶ 
εἰάϊηςς πᾶν Ὅ6 ΟἸΓΒΘΡ δ᾽ 71 ΟΥ Ρ6Π4]---5: 5 [Ὁ], 
ΜΓ ΠΘΠ ΙΔΘΠ ΒΘΆΣ ἐπ 6059Ρ6] Ὀιυὶ ν}}} ποὶ βοὶ ἐμ οσὰ- 
Ββοῖγοϑ ἰο ππάογβίαηἀ ἱ1ΐ, ΟΥ Ὑ|]} ποί τοσοῖνο σοῦ- 
υἱοίϊοῃ ΟΥ ἃ βυϊί 9 ἐτργθβϑίοι ἔγοπι ἰ; δὰ 
ΡΘ688), γβδη αο0α ρμίγοβ ὉΡ δυσῇβ ΒΙΒΠΟΙΓΒ 0 ἐμποὶγ 
οἴ ΟϑΘ ἢ ἯΔΥ. ὅθ 8 πάϊς 18 8 δδα ἰοκο τδωὲ 
ΠΥ δτὸ Ἰοδί, ἔον ἰ0 ἰ8 ον ἀθπὶ {μδὲ ἰμοΥ ἃσὸ ποὶ 
τοοογογοα δηὰ βανθᾶ, δῃὰ ᾿ιθποθ ὑμαὶ ὑπο Υ ἃτὸ ἴῃ 
8 βίδίο ἰοῦ Ὀο ὁσχοϊυὰθθ Ἡμδὶ ἰ8 ὨΘΟΘΘΕΒΓΥ ἴ0 
{86 Ὁ βαϊγδίίΐοῃ, δὰ ἰμοϊυθθ δῦ ργοπιοῖοϑ 
ἰμοὶς ἀοείχυοσίδοαπ. Τμογο οδη ἰδεογοθίοσε ὍΘ πὸ 
ΒΟΡΘ με ὑμοῖὶν δἰδίθ ν}}} Ὀ6 88ῖθ δί Ἰδδί ττῶἕο ]1ϊν9 
ἰὼ {80 παρίοοὶ οὗὨ ἰμοβὸ σοί μοὰβ Ὑ ῖον ἰδ ς α ο5- 
Ρ6] ρυϑβουῖθεβ ἴον ἐμεὶν βαϊνδιί οι ; δῃὰ {βεσὸ σϑὲ 
ὍΘ ΒΟ φτουπὰ ἴον μοὶ ἰο ἴοδν ὑμδὲ {πὸ 884}1} Ὀθ9 
βΏΔΙΙΥ Ἰοβϑί, γο, νι ἀοροπμάοθποθ οἢ “9 Γδοθ, δ 
δίς [680 τηοιοάβ ἰο {μοῖν υἱλογπιοϑί.᾽" Οου- 
ἀφηβοὰ ἔγομι ον θ᾽ 8 ϑδὲὶσ ΘΟΣΙΔΟῺΏΒ οὁἢ ἰδ9 Ἡλι επ 
αοβροὶ διὰ 1,οβὲ βου]8]. 

ἩἨΟΜΙΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΚΚΕ:---ὕ ον. 1. Το τοδὶ ζδὶ ΒΓ] βοσυδηὶ 
οὔ ΟἸὨγὶβὲὺ πιδύ Ὀσσδοιηθ ἰἰγοά᾽ ἐπ ἷ8 σοσὶς θὰ πος 
οὔῖι., Βα Βο 5 ΟὨΪΥ ἰοὸ βγη ρίμθη Ἀἰπιδο] Γ᾽ ἴπ 
αοά δῃὰ ροσχίογι ἷ5 ραγί ἰο 1868 Ὀεδβὲ οὗ 119 
ΔῸΪΠγ. [0 8 Ὅροι ἰμ6 οπὰ, ἀροὰ ἰδ ρσίοσϊουϑ 
ογοόονῇ {μαὲ Βο ϑμου]ὰ Ηχ ͵8 ογϑ.-ὐοσ. 2. 1υ- 
ΤΗΕΕ:---Εα͵86 Αροβί]εβ βοπιθίϊπιθβ τη 8 ἤπο 
δον, θα Ἰοοὶς νη δὰ {Π 6} δζγὸ [0}}] οὗ δ1.}1- 
πθ88 (Νίδιι. χυὶ!, 27 1.):--ΗΚΡΊΝΟΕᾺ :-- ΜΙ δὲν 
γαΐῃ ἰδ. ΚΟΥ Β ΘΟΥ̓́ΘΡ ὕΡ ἐμεῖς ῥυἱάθ, δυδῦίσθ, θνυ, 
τι8}οα δρᾶ Ὀἐ( ΘΓ 655, ὉΠῸΥ ἃ Ῥχγοίοποο οὗ σοοὰ 
ἰπἰοηςίοιϑ, δαπὰ ὮΥ (μὲ ὙΟΥῪ (δίης δον {μ8ὲ τ 6 Υ 
ΤῸ δϑιδιηθδὰ οἵ (ἰιεὶρ οὐ ἀϊδῃοπεβί᾽υ. ΤΟΥ 
ἰΒογοΐογο ραϊηὶ ἐΐ ὋΡ ἷπ [186 Θ0]0Υ8, δπα ἔμεν 
{πὶϑὶ δηὰ ρογυογί (6 νοτγά οὗἩ Οοἀ Β0 88 ἰο ρθη ϑὸ 
τιθῇ 8η4 βαποίϊοῃ (8 6 1]. σᾶ γῇ) οδ)ϑοοὶβ (ΤΊϊ. 1, 9 Γ΄; 
ῬΆΣ. 11. 21).---ῦον. 8, ΑΙαδὶ (δὶ ονθὰρβ ἴῃ 18 
ΟΒυγΣοὶ (μ6 φ]οτίουδβ ἀ085ρ61] Βουϊα 6 Βο σογοσοὰ 
υρὶ Ηον [6Υ δύ 80 {ΓΌ]Υ ἰυγποᾶ ἰο {μ6 Τ,οτὰ 
(δαὶ ἐμ βΊΟΥΥ οὗ ἐπ ἀοβροὶ Βδ8 ἀδνυηθα ἀροὶ 
(μοὶν βρ᾽τιι85!-- ΤΗ ῈΒ:-- Ἴ εν. 4. ΤῊΘ ἀοΥ1] 15 
{818 τοῦ] Β ῥσγίησο δπὰ χοά, δά ἱμογεΐοσο αοὰ 
ἴῃ τἱρδίοουβ Ἰυὰρφιηοηῦ μ88 ρίνϑη ἴὑ Ρ ἰο βοτυο 
δηά ἴο Ὀ9 συϊοὰ Ὀγ δἰπι.--- ΗΠ ΕΡΙΝΟΞΕ :--- οβῖ {Ποὰ 
ἴδ], Ο τπϑῃ, πὸ ἰομποῖι οὗ (08 ποτὰϊ πον 
μοπ ἰθδὺ ἐμ ΘΕΘΙΥ 18 ΘΟΥΟΥΪΩΒ ὉΡ ἰδ 1ὴ0 Θγεβ 
ἀπ (ὨῪ Βεοατὺ (Ηδ}. 111. 18). [π {μ6 υοϊυπί ΔΥῪ 
ὈϊΪ πάϊης δπὰ βδγαθηΐηρ οὗ (86 ὈΠΌΘ] ἰΘΥ οσ ̓Β ἰιθατσί, 
ἰῆοτο 18 ἃ ΘΟΠΟΏΌΓΓΘΏΟΘΘ οὗ δὶ8 οὐ ΚῈ}}π δὴ τἢ9 
τηδὶϊρηῖὶγ οὗ Βαίδῃ; 1Ὸ7 17 6 6 γθ ποὺ συ! εν 84- 
ἴδῃ οουϊὰ ἀο ποίμῖπζ. ΑΌοΥΘ 8}} ἰδβέπρβ, ἔῃ θῆ, 
Ὀοναγο Οὔ Ὁ 6] Ἰοἴ.--ΒΡΕΝ ΕΠ :---ϑοίδη σλπ Βδσγ Ϊγ 
60 σβϑῃ ἔγοτη κπονὶπρ αθοα ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 88 Οοὰ, ἔοσ 
81} παίυγϑ ργοοϊδί πιβ (μὲ 1 88 δ Οσυθδίοσς δηὰ 8 
Θονοτηοῦρ. Βυὶ {86 Ροϊηῦύ οαὐ ὙΔΙΟῺ ἢθ Ἰὼ 8 
ΒΡ6ϑοΐδὶ ἀοβῖσα ἰο Ὀἰϊπὰ ἐμοὶ ἴα (6 Κπον]εᾶρο οὗ 
ΟἈγῖδιὶ (ἢ βου οὗ ἀοἄ, δηὰ ἴδια ογκ οὗ δα] ναὶ θη 
ὉΥ Ομ γῖβί.- --νσον. δ. 186 βυπὶ οὗ 81} ἰσὰθ Ῥσγεδοὶ- 
πᾳ 15 Φεβὺβ ΟἸτὶϑί. Ενουυπΐηρ ταδὶ στὰ 1η10 
Ηΐπι (60). 1. 27).---ΟῬΦ ον. θ. Τὴθ Ὀεδὶ δεγὸ οδὴ βὲ8 
ποίΐης πίιίπουὶ Ἰσί. “1ὰ ΤῊΥ Ἰἰρλί, Ο ἀοὰ, 
δἰια}} ντο 860 ᾿ἰ χη" (ΡΒ. χχχυΐ. 10).-- -λτἯὖ νὲ νυν οιἹὰ 
Ἰοδὰ οἰμβοσβ ἴο Ομ τῖϑι, θ τασδὶ ΟΌΣΒΘΟΙΥΘ5 (τ 10 
Ηΐπι, δηὰ γὑϑοοῖγο (86 οἷο. Ὀοϑῖὴδ οὗ ἴδ᾽. 1ηῖο 
ΟἿΣ ον ἢδατίϑ. [ἢ τὸ πουἹὰ ποῦν [86 ταϊπα οὗ 
ΟΡ ΒΟΑΥΘΗΪΝ Βδίμοτ, δπὰ οβρϑοΐ!]}ν ον μ6 ἔς εἶδ 
ἰονδγὰ τὔϑ, 6 τηυδὲ ἀϊγοοῖ ΟΟΥ 6Υγ65 ἰο ἰδς ἴλοα 
(ὦ. 4.» ἴο Βὸ νοσὰβ δπὰ 116) οἵ Ομ σὶβί, ἴοσ ἱβεσς 
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γγὸ δαγο ἰμὸ Ὀοϑὲ ὀχρχθββίου οὗ ΗΪ8 μβοαγί (ὅπ0. 
χῖν. 9). 

α το ἩΘΗΝΝ ΒΙΒΙΕ:-- ον. 1. 10 ἰδ ἃ χτοδὺ ΤΘΤΟΥ 
ὙΠ αοἀ 04}}8 ἃ πδὴ ἰὸ δι} α σΟΥΚ. Ἦο 
διιουϊαὰ πο, ἰδποροΐοσο, δ κΚὸ τσ δοσουηΐ οὗ 
ψ δὶ γα δαγο ἴ0 οπάυγα ἰῃ ἴἰ.--Ἴ ον. 2. ΜΙη βίου 
ΒΟΙ ἃ ΠοΥΘΡ αἰϊοπιρὶ ἴο ἀγϑν ἰἢ9 ῬΘΟΡΪΘ ὈΥ͂ κοΐϊῃρ 
δυουηὰ {πὸ ὄγοβϑβ δηὰ βδδιιογιης ἰμοπι. Οοα᾽ Β 
ϑοζυδηίβϑ ἤλυθ πὸ προὰ οὗ ἱπίγίχυοβ ἀπὰ Στρυγο 
ατίβ.---ἀοἀ δ ποτὰ ἴἰβ δ'νγαυΒ 86 βδιῃθ, Ὀπὶ ἰὐ 18 
ΥΟΥΥ ΘΑΒΥ ἰο0 Δ(ἀὰ ἴο ἰΐ βοιηοίμίηρ οὗ οὐὖῦ ον. [1 
δΔῃ Ὀδ6 ΘΟΥΡυρίθα οἰἴ 6 Ὁ ὈΥ͂ Δ ἀἸιῖοη ΟΥ̓ ὈΥ͂ Βυ δῖτ86- 
εἶσι, ΘΒ ρ6 614} ἤθη ΟὯ6 88 ΒΟΏ16 671} ἀοδίρη, δηὰ 
υγ ϑο5 (0 δοσοιηπιοάδίθ ἰὑ ἰο 84 οογγυρὶ ψογὶά. 
Ἴηοὸ ἐσυϊὰ ἰΒ οὧὖοὖύ ον Ὀοβὲ ουϊάομποο, Ὀυὶ ἐλ ἰΒ 
οἴὔεοίι) οηἷν θη ψγὸ σοὔροτοιό ἢ Οὐγ οοη- 
βοΐϑῃσοϑ δῃηἀ ορϑὴ ΟἿΣ Ἠθδσίδ ἰο (, ΤΒὸ ἰτὰ ἢ 
ΔηΠ κγὴη᾽ὺ τουϑί τηδοΐ ἴμ66 ἰο ἴδοθ. ΝΟ ἰγθ6 τηὐπὶδ- 
ἴοτ ψῖ}} ὍὈ6ὸ πἰϊποαΐ 1018 ἰοϑὺ οΥ̓͂ ΕἰτηΒο]: (δαὶ 
ὙΠῸ ΠῚ ἢ ΤΠΘΓΟΙΪΥ͂ τη8η1068.8 πο ἰσυ ἢ, ἮἢΘ ὁΔπ 80- 
ῬΘ684] ἰο ΟΥ̓ΟΤΥ͂ πιδΠ᾽8 Θοῃβοΐθποο [6 σᾶπποῖ ἀ0 
1818, 6 οσδ ἀο δοιίηρ.--- ἵν. 8, ΤῊο αοβροὶ ἰ8 
δογογοά ἰο 080 ἘΟ βροῃὰ {61} ᾿ῖνϑθβ (9 πὸ Ῥσο- 
δι δηὰ Ββαοὶς ἕο 16 ἴῃ [86 ΘΗΪΟΥΙΘη8. οὗ ἰδ 
βοδὲ δῃὰ ἴῃ (δ ΟΥ̓] βυκραοβιϊομδβ οὐ 8 σδυῃδὶ 
γΘΆΒΟη.--- ον. 4. Τῆς ρσοὰ οὗ 818 νοῦὶϊὰ 8 βὺγ9 
ἰο ὈϊΪ πὰ (1086 τμο Ὀα]ΐονο ποὺ απὰ σ0 νν1}} ποὺ 
Ἰἰκίθῃ οσδηῦ!αγ ἰο αοα᾽βΒ κἰπὰ ἰηνίϊαίϊουα. Ηδθ 
ὙΠ βυξρεϑὶ ἰοὸ ἰμοπὶ;: “1 γοὰ οἴοοβο ὑπαὶ ὙΔΥ 
γουῦ γν}}} ΠΟΥ͂ΟΡ κοῦ δουρὶ ἴῃ (80 ποσ]α.᾽ ϑαοῖϊ 8 
Βοὰ {δοΥ ν111}} βοσυβ, δπὰ τὸ ποοᾶ ποὶ γοηάθν [δὲ 
τοῖν Γπουρ 8 δα μοαγὶβ βῃουἹὰ Ὧθ 8ο οδουρίεά 
ἐμαῦ (ΒΟΥ ὁΔηῃ γϑοοῖγο πο Ἰ᾿ἰσῃὶ, γϑῃ ἱΥ ἰμο Ἰ᾿Ἰρμς 
ΒὨΪΏ65 ὕὉροὺ ἰδοὰ δηὰ (Π6Υ̓ ἴδοὶ 1ΐ, ἰΒ6ΥῪ (υΓ 
ΔΎΔΥ ἴτοιι ἃ, Ἰδβουρσὶι αοἂ ΠΙΔΥ͂ Ῥοποίγαίθ 
(Βγουχῇ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟὈϑίδοϊο {1}} ἢ6 τοϑ 6 ἢ 68 {86 σοὴ- 
δοΐθποθ, δ6 ΠΘΥ͂ΘΡ; ὝΟΥΚΒ διοβοϊ υὐοὶγ, ἑ. 6., ἰγγϑ- 
Β᾽ϑιῖ οἷν, δη 186 ΓΘΒ}1} 18 ποὺ ὩΘΟΘΒΒΟΤΙΥ βαυίηρ. 
ψιχοὺὶ πιλν 8. 1π6 ΟἸΘΑΥΥ δηἃ γαῖ ἃ ἸΏΔ ΙΗΔΥ͂ Ὠοὶ 
Ῥογοοίνο ἴδ: 1, ΤΥ ὑπὰ ψ πα ο0ν}5 οὗ ἢΪ8 ἤου180 8.6 
οἰοδοὰ δὰ 4}] δγουπᾶὰ δίῃ ἰ8 ἀδγκοηθα (486 
Ῥτίποῖρίοβ δηὰ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ Υἱθ 8); 2, 1 πΐβ ΟΥ̓ 68 
(80 νἱπάονϑ οὗ μὶβ ὈΟ4γ) δΓῸ 80 οἱοδϑά ὑμδὶ 0 
᾿ἰσὶ οδὴ ϑηῖοτ ἐδ θ πὰ (πιϊδυη ογϑίδηἀΐηρα δηά 
Ῥουυθυβίοπβ οὗἉ γουθαὶ θὰ ἴσα). Τὸ ἄτϑι οὈδβίϑοὶθ 
5 τοιηουθα ἤθη (ἢ6 ΔΡΟΥ οὗ Ἰίρς 18 Ρυΐ ὁπ; 
δηὰ σε θη τ ἢ {ἢ 6 Ἀ6]Ρ οὗ 8 δίγοη ον, 9 δἴγοῃσ- 
μοϊάβ οὗἨ γϑῶϑοὸῦ δγθ αἀοιο δηθὰ. Τὴ6 οἶμον ἷ8 
Τοτηονοα νψἱὶιπουὺ νἱοϊαϊπς (ἢ 6 οϑίδ Ὁ] 864 αν} 
οὗ ποῦ] δηὰ ᾿ηἰο]]θοἰι4] ἔγοθάοση, ΒΘ ἐδ ᾿Γ6- 
ψοηίϊηρ ρΥδοο οἵ αοα ἀοϑίγογβ ϑαίδη᾽ 8 σοῦὶς 1Ὲ 
[6 Βοατί δπἃ Ῥγορασ 8 ἰΐ ἰο νοϊσοῖηθ δηὰ δηίοσ- 
ἰδίῃ {πὸ ἸΙσὶ οὗ τονθαϊοὰ ἰγαϊ, Οοἀ {ὑβογοογ 
βγδὺ δ 68 8Π δβϑβδυὶϊὶ ΠΡΟῚ οὐν τῦὶὶ}}8. Ὑ θη (9 
δι ἰα. δαἀπιϊἀ (ἢ 6 ἀν 688 165 οὗἩ οουῦγβο. αοα 
ἄἀοο8 ποὺ ΔΡΌῚ ΓΘΥΪΥ ζΌΥ66 Β ἰο Τοσοῖγο {86 ᾿ἰραὶ, 
Ὀυΐ γα τηυβύ Γθοϑῖνο 10 ὈΥ͂ ἃ ἔγϑο δῖ ἢ. Τὴ ΟὨΪΥ 
ΤΟΆΒΟΩ ἰδ δ ΤΩΒΗΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΠΟ Ἰἰρὰ! ἰ5, (86 Υ Ἰονο {16 
ποτὶ τογο ἴΒδη αοα. 71 βρίγἱῦ οἵ 16 νου] ά 
8ο]48. ροβϑϑϑϑίοῃ οὗ θη. 7ὴ6 βγοβ-.ἀδσοίῖνοῦ 
ΤΏΔΙΚΟΒ ὑθ 9 ΡΟΟΥΤ 800] ὑπ ῖηῖκ: ὁ ΒΌΓΟΙΥ ἴὺ 18. ηοὶ 
ΠΟΟΘΒΒΔΤΥ͂ ἴ0 ΑἸΤΘ ὉΡ ΘΥΟΥΥ ἰηρ; ἯΠΡ ΤΏΔΥ Τοίδϊ ἢ 
1818 ἐπίηρ δηὰ (ἰδί, πὰ 8.1}}} θὈ6ὸ ΟΠ τ δι ϊδηβ ; 
ΟΒΟΥΒ 4ο 80, θῃά 810 που 6 1688 ὙΘΥΥῪ ροοά 
Ῥθορ]9;: αοἀ ἄο68 ποὶ Τααυΐτο 08 (0 6 80 ΥΟΡῪ 
διγίοι.᾽ Ὑπό8ὸ δ {Π6 1168 το ΤΔῺΥ δά πὶ 
ὙΠῸ στοδῖον Γοδϊηοδ (ἤδη {ΠΥ ἀο {μ6 ἔγχυϊἢ 
δηὰ (89 ρΊΟΤΥ οὔ μ9 Θοβροὶ. Οοα ἰδ γοβ᾽βϑιϑοα ὮὈΥ 
ἐπ οπι 85 1 Ηο ΓΘ Δ ΘὨΘΙΩΥ͂, δπὰ γγὙὦ8 ῬΓΟΡΑΤΙ ἢ 
ο ἰπῆϊοὶ οα (μι θπὶ Βοπιθ ργϑϑὶ οϑ μι ἀπα 1 }05- 
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ἰἰο6. Ἤθα {6 ]Ἰονὸ οὗἉ β6]7 '8 (8 γοϊχηΐϊῃρ ῥυΐῃ: 
ΟΙΡΙο πῃ ἰμὸ Βοδγί, {6 γὸ σδ Ὀ6 πο ἰπίϑγοβί ἱῃ ἐπ9 
ΚΊΟΥΥ οὗ θϑ Ομεὶδί, δὰ ἰμ9 'ᾶρο οὗ [86 δἰηζω] 
Αἄἀδ ννῖ}]}] Ὀ6 βου Ὀθἃ ΟΥ̓ΘΡ (8) 0 Ἡ .ΟΪΘ ΠΙΒΏ.-- 
γόον. ὅ. Βοσο 88}8}} γὸ ὅπαὰ ἰῃοβθὸ ψῆ0 Ὀγθδοὰ 
ποί(μίηρ αὶ Φ68ὺ8 Ομ τὶ ἢ Ἧο πηϑοὶ ὙΐὮ ΙΔῺΥ 
ΨΠ2Ο ΔΙῸ ΘΑ 6 Γ 0 ΟὈϊδὶπ ΒΟΠΟΥ δῃα ΡΘΥΒΟΙΔΙΪ σοϊ- 
οτί; Ὀπὶ 80 Δυθοτὶηρ ἰδ ἐμοῖσ ἰηϊογοϑὲ ἴῃ ἐμ θηι- 
Βαῖνοδ, ἐμαὶ ὑπ ῦ ὨαΥΘ ΥΟΤῪ {0116 {ἰπ|6 οΥ ᾿θαγὶ 
ἰο αἶἷνο ἰο Οχὶϑί.--- γον. 6. Οοα᾽ 8 νου κ8 ἃτὸ αἱ] 
ἴῸ ΔΙΙΠΟΗΥ͂, 180 ᾿ΠΠυπιϊπαίζου οὗ 4. Βοὺ] Ιἱκο 
ἐμαί οὗὨ ἐδ πδίυγαὶ του] 18 ἃ Ὀινίηο ποσὶ, 8 
ὨΘῊῪ ογθδίΐοη, δπὰ οδη ὃθ οἴδεοιοα οἷν Ὁγ (μ6 ἤδι 
οὗ ἰὸ ΑἸπιϊ κῖγ. ΟΟνγ ποατίβ δῖ δ ἢγϑί. ἴῃ 
οῃδοίϊο ἀαγίκπιοβα, δπὰ {π6 ὑγΥγρο οὗ [ἢ 8 Ῥγοοθδϑ ὈΥῪ 
νοι ΠΟΥ͂ Ὀθσοοηθ ἰθιηρὶοβ οὗ αοα πιυδὲ Ὀθ 
δουχοὺ ἴῃ δὶ ἰ00}Κ Ρ͵]δο δὶ (89 Ὀο ησ. ΑΒΘ 
86 δγδὶ ἀΔγ8 ψΟΥΚ θγὰ8 {6 δορατγδαίΐοπ οὗ ἐδμ9 
᾿ἰκῦ ἤγοτα ἰμὸ ἀδυῖκποβθ, 80 (6 ἄγδὲ σόσκ οὗ 
ἄτϑοϑ ἴῃ ὑπὸ Βοδσγί 18 ἰο σῖνο 1 Ἰίρῃι. Ἧ᾽9 τουδὶ 
αἰϊονν ΟἸγὶδί ἰο Ὀγοδὲ ὑπτου ἢ ἰΠ 6 ΟΣ ΚΠ 688 οἵ 
ΟἿΡ οδρίβ δῃὰ ἀἰβοουοῦ 1 [0 18, ΟΥ γ͵ὸΟὸ 5881} ΠΟΥΟΣ 
860 ἰδ ἸίαΒί, Βιυιῖ ἐπ τοϑσγο δαπιἰϑϑίοη οὗἩ (ἢ 6 
Ἰισινι 18 ποὺ ϑδουχῃ; 1 τηυβὶ Ὀ6 Τεσοϊνοα ἰπίο {6 
ταϑϑὶ βοοσοὶ γϑοθθϑ οὔἱπο οαγτί. ΤΆθη, ψ θα [ἢ 6 
᾿Ἰρδὺ οὗ ἃ ἰσυο Κπονίθαρο 15 γοσαϊνϑα, ΠΟΥ ΟἸΘΑΥΙΥ 
ἂο ν͵ὸ 860 ΟἿΌΓΥ Ρμογνογίγ, Ὀυὶ ΠΟῪ ΟἸΘΔΥΪΥ͂ αἶβὸ 
ἰπ9 ψοηάοτΒ οὗ ργγδοοί ἸΤὴθ ἀλυκηθθβ 18 μϑϑὲ 
δηὰ ἰμ9 ἴγυο ᾿ἰριῦ βδΐποβ (1 πο. ἰ,. 8). Βαυὲΐ 
{8185 Ἰγεὶ οὗἉἩ 7985 ΟἸγῖϑὺ πισβὲ π ΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ ΒΕΪΠΘ 
Ὀογομπα ΟἼΣΒΟΪγΘθ. ΟΥΘΓΒ 4180 νν1}} 8660 1 δῃηὰ Ὧθ 
Θῃἰκἰ ἀ]οα δὰ πνὸπ ἰο Ομτίδί. Οπὸ σγοδὶ οὐ͵ϑοί 
οὗ ἰπὁὸ γοσαϊϊοπ ὙΒογοὶ ἢ Ὁ 816 ο04]]6α 18 ἰοὸ 
ΤΩ ΚΟ ὺδ αΘοἀ᾽ 5 τΪϊΐΠ658688.---αοἀ ἰ8 ἰο Ὀ6 ΚΠΟΤΒ 
ΟΠΪΥ͂ 88 Ἧὁ Ἰοοἷς ΡΟ ἐπ ἴδοι οὗ ὑπὸ ΟΠΪΥ Ὀοχού- 
ἰθῃ ὅθι (πο... 18). αοα πόνον ῥγθβαπίθ Η πλβο] 
ἴο ὺ8 ἴῃ 8η δΌΒοϊαΐθ Δ ΠΥ, Ὀὰῦ ΟἹ]Υ ὑπ τοῦ 1.18 
ἴαοο. ϑιυυσῦ ἰ8 89 οἱά Ὀαὲΐ 80] πιὸ ἐμ ΘοΙ οΣῪ ἡν 16} 
Ὃ8 ΔΙ ΝΑΥΒ 80 ῥγθοίουδ ἰὼ Ηΐβ πὰ π! Ὁ1]0 ΟΠΘ8. 
ΤΉΘΤΘ ΜΘ ΤΩΒΥ͂ ἸΟΟΚ Ὁροὴ αοἀ δηὰ ουν Ἰ᾿ἶγθβ Ὦθ 
Ῥγοβοσυϑα (6 βῃ. χσυχὶὶ. 80). Βαΐ βι ἢ 8 βί ει σδπ 
οὔτοι Ὀθ ρσαϊποά ΟὨ]Υ ὉΥ ἃ ψ͵ΟΒΕΣηρ ᾿ἰἶκο ΦΔΟΟὈ᾽ 8, 
διὰ ἩΪ 8. Ρδὶη δ} ΟἸΒΟΟΥΟΤΥ οὗ ΟἿΣ ΡΟΥΘΡΙΥ. 
Βυΐ 0 ΒΟΟΙΏΘΓ 18 {18 ἰοῦ χαϊποὰ {8 νγὺ ΔΥΘ 
ἄτανψη ἰονατγὰ αοά. 9 σδῃ ὈΘΑΓΡ ἴο ]00]Κς ὕΡΟΠ 
(η90 ῬΟΙΥ Ηϊμδο), ουθη ἱπ ΗΒ αἴογυ, Ὑ ΒΘ 9 
Ὀ6Βο1α Ηἰπὶ ἐπ {89 ἴδοο οὔ α Μοάϊαίον (8. ἰχχχίῖχ. 
16; ἔχ. χχῖχ. 10 ἤν; χχχὶ!. 14). 

ἈΙΕΘΕΕ, ΥΕΚ. 1, 2:--ΤῊῆσ υπΐυδὺ ἰγοαίϊμθηςξ 
ὙΒ 10} [86 ψοτὰ οὗὮ ἰαὲτ}}) δοπιθὶϊπι 68 Τϑοθῖνοϑθ, δπὰ 
{Π6 ὈΠΙΔΡΡΥ τϑϑ} 18 νν εἰσ ϑοτηθίλιηθ8 ΤΟΪΙΟΥὟ 118 
αἰβροηϑαίϊοη, ΔΘ ὯὨῸ ΣΌΔΒΟ5 ὝΒΥ ἰῃ080 ΠΟ 8.0 
66)]οἃ ἰο ὈγΘΔΟὮ ἰἰ βου] γτορουησο ἐμοὶ ΒΟΡΘ ΟΥ̓. 
ἐμεὶτ οηὐογιμοηὺ οὗ ἰὑ; ποῖ Βῃου]ϊὰ {Π6Υ ἐμ ὈΘ 
ἰοταρίοα ἰο 0809 ΘΒ ΨΈΪΟ. ΓΘ ὉΠΒΕΪ 8016 ἰο, 
18 ον τοῦ. Νουοῦ βου] {ΠΥ ΚΟΘΡ Ὀδοὶς ἀ06- 
68 ΟΥ̓ ῬγΘοορίδ ποῖ ὈΘ]οῦς ἴο (86 πυϊπὰ οΥ̓͂ 
ΟΒτὶαὶ, ἔσοτη 8 ἔθανρ ὑμαὺ {ΠῸ}7 τσὶ ᾿πλιτο ΗΐΪ8. 
οᾶυ80. [οὐ {ποτὶ ΠΘΥΟΡ ΒΟΥ Ῥυ ποι  ουΒη 688 ἴῃ 
τηϑίοτβ ἡ ] 6 ἢ ἀγα ΚΗΟΜῺ δορὰ ἡ ροὰ οὗὁἩ ὉΥ ἱμοὶν 
γε ]]Ἰο θη, ὙΔ116 ἐπ ογ ἰο]ογαίο χζγοδϑὺ ἱπηρθγίθο- 
(οη8 'π ἐμοβο τ 816} ποθ Ὀυὺ ἐμ ογοὸ οὗ ἀοα 6δῃ 
ἀΐβοοσῃ. [οἱ {μθῖγ 1809 ΠΟ πιθδῺ8Β ἴ0ο Ὀΐθ886 ΙΏΘῃ 
γι σἢ που ]ὰ ποὶ Ὀ6 σοτηπιοπἀοα ὈΥ ἀοα δὰ ἂρΡ- 
Ῥτογνοὰ οΥ̓͂ ἱπ πὸ δοῃϑοΐθῃ 668 οὗ 81} 110 806 ἔμοτα, 
δηὰ τ Ὦ]6} που]ὰ ποὺ ἰοπὰ (0 Ὀτίπρ οὐ ἴδο ἰγαί. 
ἴῃ 8.1}} ΟἸΘΆΡΟΡ ἴΘΥΤΒ.--- ον. ὃ, 4. Το μοὰ οὗ 
(9 ψοτ] ἃ δ88 ἃ ρτοδὺ υδυὶοίυ οὐἁὨ ἱμβίτατηθι β 
σοηδρί τίη ἰοροῖμον ἴο ργομπιοίθ μἷ8 νἱοϊκοα ρὰΓ-. 
ΡΟΒΘ οὗ σογϑγίης ὉΡ (86 ὅ05Ρ6] ἔτγοπι [86 ΘΥ98 οἵ 
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Τη6}.--- 89 Ὁπρο] ἰονίηρ γοσ]ὰ ἱβ δ᾽ νσῶγϑ ἱποϊληοἃ 
ἐο τον οὐὖ (6 δυδρίολοῃ ἐμαὺ πηληἰδίοσβ δγΘ 
βοοκίῃς ΟἿΪΥῪ ἰμοὶγ ᾿γῖνδαίθ ᾿μοσοδίθβ. Βυΐ (Πο89 
ψο τὸ δοοορίϑα Φε68ι8 88 ἱδμποὶρ [οχὰ, ν}}} 
ΘὨΘΟΡΙΌΪΥ οοηδάθ ἐπ Ηἰΐ βογυδηία, δπὰ ἰπ ἐδ 
ΒΙΤΘΒ ΟΙΘη6 Ηθ 85 τηδθ χοβροοίί πο ἰμθιι.--- 
γοεγ. 6. ἴπ οη9 οὗ Ηἰδ ναὶ δοίβ Θοὰ δοαυϊγοὰ ἃ 
Ῥοου αν παῦιο: ““Ηθ γὙδ80 6Δ]]οἀ ἐδμ6 Ἰίρει ουὐ οὗ 
ἀανίκηοδβ.᾽" Τμδὶ δῃοΐοης ἤδϑθ Ηθ βι}}} πηδΐῃ- 
ἰδὲπδ ὉΥ δὲτῖαν πιϑῃ  θδίδιϊομδ οὔ Ηΐδ ῬοΟνο ὁἢ 
8 ἰδυζοῦ ΟΥἨ ΒΙ1819Υ 668]0; Ὀυΐ δϑροοΐβὶὶγ Ὁ {89 
Ῥονοϊδίίου οὗ Ηἰ8 ὅθ ἰῃ [6 μοαγίβ οὔ πβϑὴ ἱβνγου χὰ 
ἐμοὸ α6ο8ρΡ6]. [πῃ {δο 1176 οὗ Ομ γίδι τσ το οοβοβθῆ- 
ἰγαϊθα 68 ἴῃ 8 βίπρὶϑ ρβοσβοῦ, διὰ δυοσυίδίηρ κίνϑο 
νυ] ἢ το παρά ἰο σουϑδὶ ἀοά ἰο υΒβ, δηὰ ἰο Πιδῖκο 
Ὧ8 ἰχυδὲ ἴῃ Ηΐτη 88 Οὔν Εδίμοῦ. ΤῈ Αροβίοϑθ 
δύο ρίνϑοῃ ι18 80 δοτηρίοίο δηὰ 80 ογοάϊοϊο ἃ (66- 
(ἰδ Υ οὗ συ πδὺ ΠΟΥ βὰν οὗἩ Ομγὶδί, ἐδ αὺ τὸ ΤΩΔῪ 
᾿δνθ ἔγοότω ἐμοὶ ῥσοδοιίηρ δηὰ τὶ ρα (6 βϑτλθ 
ἐγ ρΓ βδίοη8 υἱοὶ (ΒΟΥ παὰ ἔγοιι Ηἰβ ρϑγϑοῃδὶ 
Ῥύοθδθῃοθ. ΤΥΌΪΥ ὈΪοαδοα 18 ΘΥΘΥΥ͂ τοῖο τοδ0 
Ταϊξὰ Ἰοοκ8 δίβϑδα γ δηὰ νἱἰΐὰ δὴ υηνοϊϊοὰ ἴδοο 
ὍΡΟΣ δεδυπὶ 

ἩκύβΝΕε, ἘΚ. ] :---Κοορ γον ογὸ ὕροη ἰἢθ 
τοδίμοαβ δῃὰ βδποίίἐυ οὗ γοὺυγ ΘΑ] πρ, δὰ γοὺ 
ἯΪ]| 6 ἴῃ πὸ ἀδηρον οὗ ζμ]}[πῸ.--- ον. 2, ΤῊο 
ΟΩΪΥ ὝΔΥ [ὉΣΥ ἃ ῬΧΘΒΟΓΟΓ, 18 ΑἸνγ5 ἰὼ Ὀ6 ΟΡΘὰ 
διὰ μοῃοδί.---οὐΒ νογὰ δου] ὰ Ὀ6 Ῥγοδομδὰ πῃ 
ἦι8 ΡυγῚ (Ὁ 88 Σὺ ννγῶϑ ργοδοιμϑὰ αἱ ἔγβί, νυ ἱ ἢ 80 
Τοσδηὶ ἱππργουοιοθηίδ οὐ ἀἰβῆρσυγοϊηδηίδ; ἴον ποῖ 
ΟὨἾΥ τασδὶ 10 ὍΘ 8 ζτοοί βίῃ, ἴῃ ἐμ9 1 τὰ 8 βὲραῦ, 
ἴο Ῥτοθϑῃί πῃ Η 8 ἤϑσὴθ δα 15 ποί Ηἰδ, Ὀυΐ τγὸ 
88.8}} ἰδυδ ἀορτὶνο Ηΐβ νογὰ οἵ ἰΐβ τεαὶ ρόνογ.-- 
᾿θΎΉ ΒΕ: Οὐυπίογίοιοτθ οὗὨ ἸοθοΥ δ’ο Ὀυγηρᾶ, 
Ὀυΐ ἔα]δίἤοτα οὗ αοα᾽δ ψογὰ δῦὸ οδηοηϊζοῇ.-- 
γον. 8. Τ ουρα {πο γα δηὰ ρότοῦ οὗ τ 6 05- 
6] δῖο μβἰἀάθῃ ἔγοπι [89 δγδδ οὗ πιβΏνυ, ἰΐ ἰβ ΟὨΪῪ 
ἰο ἐβοῖῃ ὑμπαὺ δ. ]οδβί, πὰ Ὀθοδυβο ἐμὸν νουϊά 
ποί Βα] ονθ.---ἷο Υ. 4, Α κοοᾶ ΟΥ δὴ ουἱἱ βρίτιΐ 
ΤΌ]08 8}} με. ὙΥ ἰὑ ἰἴθΒ Ὁ {9 οἣθ γαί μοῦ ἢ 8ῃ 
ὈΥ (86 οὐμοσ, χτητιδὲ ουον γαπγχαὶῃ οὯ9 ΟΥ̓ ἰδ) τηγε- 
ἰονγὶθβ οὗὕ Βυπιδῃ ἔσοοάοι, ἴον {η γϑβαυ]ὶὲ ἰβ ποὶ 
ΔΙ ΔΥΒ δοοογϊηρ ἰο ἐδ 9 ῬΟνΟΣ οΥ̓͂ ἰμΒ6 ουϊναγὰ 
᾿πθυοποο. 86 ΘοΥχαρὺ πὐϊπᾶ τλδῪ ἰσυγ Ὀ6 βαϊἃ 
ἐο Ὀ6 Ὀ] πα οἀ, ποι {πΠ6 νου] 5 γοζαγάθα 88 16 
ΟΠ ἐπ ΓΘ6] Οὗ ρίοτίοιδ, νθη ἰδ9 ὙὑοΥ]4᾽ 8 
γϑηίε68 ΔρΡρϑαῦ (ο ὈΘ6 Δ]] (δαί ἰβ βυδαείβπίϊδι, δπὰ 
ψ θη (Π6 ἀοδρεοὶ δηὰ ΟΠ γίβί᾽ Β αἰουίοδ τὸ σοπηίοα 
88 ποιμίηρ. Ομγίϑι, ΗἨΐθ αἴοτγ, Ηἰβ Ἰογο, ΗΒ 
μοϊίποββ, Ηϊα ρονοῦ, Ηἰβ ψονογητηθηί, δαηὰ Ηϊ8 
Ὀὶνίπθ Ὅσο! δ 6ο, ΔΓ6 (πὸ δι δείδηςο οὗὨ (9 605- 
Ῥοϊ. Πείδιδο ἰπιδρο οὗ Θοἀὰ, 8ο ἐπα 49 {πὸ δοῃ 
ἴθ, 16 ΕΑΙΠ6Υ πιυθὶ Ὀ6.--- ον. ὅ. Τ6 ΘΟΒΡ6] Β88 
δ ΘὨ]Ἰἰα] ἰδ ΐη ΡΟΥΟΣ, ον ἐὺ 18 ποί 8 δβγϑίδιω οὗἁ 
Βιαηηδη ἱπυθη(]0η5; δηᾶ {189 ψ 0 ῬΣΘΘΟΝ 1ὲ ἀΓῸ 
ποὶ Τοποάϊης βγβίθιβ οὗἉ ὈἢΠἸΟΒΟΡὮΥ., ΠΟΙ Ἰοαδϊης 
οὔ πον βοοὶβ οὐ βοοοΐδβ οὐ γοϊφίουβ Ὀοϊ ἰοῦ; Ὀαὶ 
μὸν Ῥγοβοηΐ ΘΟ τῖδὶ δ ἰμο Μδδβίου οὔ ΘΥΘΣΥ οἰ ον 
Ῥαθδίοῦ, δπὰ (86 ΟὨἿΥ Βοοῖκ οἵὗἉ 6}] ᾿ψἰβάοιη, γί χϑι- 
θουδηοβα δηὰ βαϊνδίϊοῃ.- --οσ, 6. οη ΟἿ δὶ 
δοἸ ρμ θ 88 ἃ βουϊ, ᾿ξ 18 88 ζγεδί ἃ τηϊταοῖθ 88 {}}Ὸ 
δρϑδίῖου οὗ ἃ νουϊὰά. Αβδ [86 Ῥηγαβὶοαὶ Ἰίαι 
δηδθϊοθ ὺ8 (0 ἀΐϊδοοτῃ οὐδ Ρονσοσ διὰ ρίοῦγ ἰῃ 
ἐμ πδίυγ]ὶ υπΐνογβα, 80 ἐδ Ἰἰρδὶ οἵ ΤΑΣ ἢ Φη 6 Ὁ]68 
ὯΔ 0 ΓΟΟΟξηΐζο Ηἰδ ΩἸΟΥΥ͂ ἴῃ [86 δρὶν δὲ πηΪ- 
γογθ6.--ἘΠὸ ἰσιιοδί στδοο ἴδ (μὲ ἸΟΟΚ οὗὨ χτγϑὸθ 
αοὰἂ κἶνοβ ὺ8 ὙΒδα τγο ΘΧΡΟΥΘΒΟΟ Ηΐβ σΥλο9.--- 
Ενοτν ἰδίπρ γον Ὀεϊσῃβδ ἰο Ομ γὲδι᾿ 8 ηϑαξίοϑί- 
οπ ἰοὸ πιθῃ, ἰδ ἃ ζοδοοίίοη οὗ (ο οἱ (γ. 

ἰδ νῶδ {86 ᾿Ἰυδέγο ὑροὰ Μοβοδ᾽ ἔδοθ οοπιραγοᾷ 
ὙΠ 86 ᾿ἰχδὶ ἴῃ τ ἰσι αοἀ ταδπὶἕθδίϑ Ηἰτωθο 

Ἧ. Ε. ΒΚΒΒΕΒ, ΕΒ. 2:---ΑἹἡ ἱπροπυοιδ ἀοροτί- 
ταφηὺ 158 ἰἰ9 ΖΊΟΥΥ, δῃὰ δῃ σι} δοποδαϊσηοπέ ἐδ 
186 βῆδαιο οἵ ἃ τοϊἰβίον οὗ Ομγβί. ἘΎΘΣΥ τ 5} ̓8 
οομβοΐθῃοθ ΓθοορΉΪἶΣ 68 ὙΠῚΓῊ} ἸΠΟΓΘ ΟΥ 1688 ἀϊειπςὶ- 
Ὧ688 δὲ οὐ οομμ μη ὰβ ΟΥ [ΟΣΌ1ἀΒ: δὰ θὰ οθ 
τγίοα ἰμ9 Θοδροὶ 18 χαδπὶθείθα (ὁ ἱΐ,8 σοδὰγ 
ἩΪ(Π968 ἰμογθ αἷνθδ δῃ δδιγιρδίϊοπ ἰὼ ἐμο σαι : 
διὰ πδοη ἰμἰδ δ Διο 18 ψὶ 8 })6]4, [86 σοΣι- 
Βοΐθη09 οὗἉ ἰμὸ ἰοῦ οὗὨ [1698 7866186 {Π6 ρεμὶ Ὀσαηὰ 
(1 Τί. ἱν. 2). Τὰ Θουϑοϊ ουβΏθ88 οἵ δ18 χὰ} ἐδ 
ἰῃ 6} 10}]γ ὅχοα ἴῃ εἰ βοὺῦ]. Τὴ δοῃβδοΐθποα οὗ 
ΘΙ οΥΘΥΒ ἰ5 σοοὰ; ἰὺ ἰδ Ρο]] θα πὶ} Βο ὁ 
ἰλοηδ, δῃὰ 1ὲ ἰδ χοβίσωϊποα ὈΥ ὯῸ ἔδασχβ : τυ 16 
ἰμδὶ οἵἩἨ υπδοϊΐονογο ἰδ υἱοϊουβ, ἀρδ]οὰ δὰ Ὀπγ- 
ἀοηοὰ: ἐὺ ροσροίυ δ! δοοι8868 ἔμ ότι ἐμαὶ δῖα ᾿Ἰοδὲ 
Ὀοσδυδο {86} ΟὟΘΥ͂ ποί ἔα ὑσυ}}.---γὸν. 8. 1ε 
ῬΠΔΥ ἀο υ8 ΠΟ ΒΑΙΊΩ ἰθ Τοταδῖὶῃ ἱβπογδηὶ οὗ ΒΟσηθ 
ἰγαϊ 8, Ὀυὰΐ τὸ δῦὸ Ἰοϑὶ ἔόοσγονυονς 17 ὸ ποῦν ποΐ 
0 ()98ρΡ6].---ὕ7ογ. 4. Τῆς Βρεσῖ8] τοῖκ οὗὨ {89 
ξιϑωὶ σογγυρί ον 5 ἐο σοτσυρί 8ι1}} τόσο ἱποπὶ {πὲ 
ΔΙῸ Ἰοϑέ. 1π ἐμὶβ ψοῦῖ, ΠΟΉΎΘΥΟΣ, 86 ἰδ ΟἿΪΥῪ 
6οα᾽ 8 Ἔχϑουϊδομοσ. Τ818 ΠΣ πάϊηρ 18 οι μη Ὀὰς 
8 Ῥυμ᾽βιηπιοῶί ΖῸΣ ἐπ δἷη οὗ ὑπ 6): οἵ (ΕΡΆ. 11. 
2), ἴον Ἰουνίῃρ ἀαγίκηθεβ 80 τπυς ἢ (μοὶ {μὲ Ἰίρῃς 
88 ὨΘΟΘΒΒΔΡΠΥ δαιοα (Τοδπ 111. 19, 20), διὰ ἔοσ 
δοίης 80 συ ἀστοί θα ὑο ΘαΥΙ ΠΥ (πΐπρβ, [μὲ δὶ 
186 ὈϊΪοπδίη δ οὗ βοδυθη οὔεγοα ἴῃ ἰδ ἀ0Βρ6}, δ Σὸ 
τοὐ]οοίθα ὙΜῈ θϑόοση. 7110 ὈΪϊπάμποββ 1.56]7 ἐδ 
οἴοοιοα Ὦγ σογοῦΐης ὉΡ 6 αοδρ6ὶ, ὉΥ χωγϑέϊίγ- 
ἰὴ Θοὐΐβ οἷοθασ ψογὰ, ὉΥ τοϊβοομβίγαϊηρ ἐδ9 
οὈνίουδ πποϑηΐϊης οὐὗὁἨὨ πὶ αοἀ μᾶ8 ἀοπς, δη ἃ ὮΥ 
οἰοδίπᾳς ἐμ ογοὸβ δζδαϊποὶ ἐμ ὑσγακὶ 88 ἰϊ ἰ5 α8- 
Ῥομδοὰ ἴῃ ϊ6 Οδυτοῖ.---ὕον. 6. 7:0 ΥΟΣῪ σαα- 
ἰγδὶ ροϊῃὶ οὗ τὴδὴ} Β πδίιγο, μἷ8 Πποασὶ᾿ Β ἰχεαδβυτο 
(Μδίικ. χὶὶ. 8δ), δθ Ὅθθῃ ἀαγκοποα οὐ σ δὲποθ 
ἮὯθΘ ὈοσδπιΘ ἃ δίπποῦ; ἰμοὸ ϑρ᾽τιὶ οὗ ἀοἄ, ἱμὸ Ἰῖσμε 
οὗ μῖθ 1186 88 Ὅθϑθῃ ρυὺ ουἱ. [ὑ 8 ἱπάροἀ ἐχιθ 
(παὲ ἐμ φατὶ {( ογ9 {80 ΘΟμδΒοίθμοθ Β885 ὧϊΐβ 
Ἰαθογδίουυ) 1θ δἰ υδὺβ ΔΎΤΆΓΟ [0 ΒΟΙη9 οχσίοηί, ἐμαὶ 
118 ἴδ πὰ γοϑὶ δλομία δ ἱῃ αἀοἄἀ, Ὀυὶ ἐμὶ8 Ἰῖμῆμιὶ 
οὗἩἨ οομδοίδποο σϑῆδοὶ ρὶνε 1106; [Ὁ 1Β χοίοσ 8 
ἀεοάϊγ Ἰὲχμίοἷηρς (Βοι. 1. 82) ἰο ἱμοβα γοὸ Βαυϑ 
[4116 ἤρου νη [61] ον βῃῖρ. ΙΓ ἴῃ ΟἿΣ δδσίδ 
Π6 γ0 ΟΥΟΥ ΒΡΓΪΩΩΒ ὉΡ 8 80 1γ1{08] ᾿ἴρὴξ ὈΥ 
ὙΠΟ ἢ τγ9 ΤΟΟΟρπΐΒο Βρὶγ 81] (δίῃ 5, ̓υδι ὃ5 στ 
Βομο]ὰ ἐπ ΟΥΝΒ οὗ ογοδίλοῃ ὈΥ͂ ἐμ πεΐπγα) 
Ἰραι, 10 τησδὶ Ὀ6 ὈΥΓ ἰδ6 δ8οί οὗ ἰμδὺ βαῖω Θοά 
ὙΠῸ ἴῃ ἰμ)0 θορίΒδιης οοιμτηδπάςα ἐμὸ Ἰῖσμὲ ἰο 
βιιῖπθ ουἱ οὗ ἀΔΥκπθ88 (8. χυὶὶ, 29). ΤὨῖδ οσὶκ 
οὔ πὸ ΑἸ σὺν Οτοδίοσ, ἰὼ Ἡμἱοῖ δ ἱτταάϊαίῖοδ 
ἘΔ Π᾿Β ἀδυκομοα ποατὶ, 18 δὲ (86 οουππίογρδεὶ οὗ 
ἰδὲ πον οὗ (ἐἷβ τοῦ] Β χοὰ ἰ πίοι (16 Σαϊηδ 
οὔ ἴμ6 υπρθο]ίονον 8 ὉΠ αθα. 
δεν Οδυϊδιϊδη χοἰ ἰβίσυ : 1. 48 ἃ σοϊ  Βί σΥ 

οὔ ἶρκμί. [Ιἐ ἀοο8 ποὶ πισζδ (Π0 οὈ͵θοίδ οὗ δὶ; 
λὺ ΟΠΪΥ͂ υϑγοῖ}]8 ΟΥ τη λη ἴοδίθ {πο πὶ 88 {86} 8ΓΘ. 
Τὸ 1ἶγο ἴῃ βίῃ ἰδ ἰο ᾿ἶγο 8 ἴδ]80 11ῖ6---ἃ ᾿ἰ{6 οὗ 1ἰδα 
-σὠ΄ἰὴ τ] ἢ 8. πιδπ 18 ἀπίσιιθ [0 ἷ8 ΟὟ Σιδί Το. 
ΤῊ ἀἀοϑροὶ ἀοϑθβ βοΐ τοδὶ Οοἂ οὖν Εδίδμαν; ἱἐὲ 
ΟὨΪΥ͂ ΓΟΥΘ818 Ηΐπ 85 Ηκσ δα γον ὈΘΘΩ, :δ, διὰ 
ΘΥΟΡ 8ἢ4}} 6; ποῖ ἃ ἰγγϑδηὺ Ὀυσΐ ἃ Εδίμεσ; ποί ἃ, 
οἰῶ ο 6 Οὗ ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ ὑπ Ὀυΐ α ῬοΥβοῦ; διὰ 
ἴῃ ἐς 1176 οὗὨἩ Οτὶδί (89 Ἰογϑ οὗὨἨ αοὐ δα8 Ῥεδδοοῖιο 
ἰ 6} 1 χ] Ὁ]90 ἰο υ8. 8.0 ἱὲ τον ᾿ἰρθὶ οἡ πιαπ᾿ δ 
πδίμιγο; ΒηοντΒ εἷπὶ 18 Θοα-Ἐ Ἐκ δβρί ται οπ5 δὰ 
δΔηΐ 8] ΟΥΔΥΪΏ ΚΒ; ἃ σἱοτίουβ ἰθρὶθ ἰῃ συΐπβ, ἴο 

ὝΠδῦ  ὑθ το - Ὀ0}}0 Ἰηἰο 6 αι αἰίοῃ οὗ ἀρὰ ἱπτουρὶι 186 
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ϑριτῖς. ἴὲ τἄτοντβ ρα ἀρὸπ ἴπ6 στάνο δηὰ ἴδ (6 ἰγυΐῃ. ΤῈΪ5 Ἰἰχηῦ 18 ἐδ σὰ ουὐἱάθποο οἵ 
(δΐηγα οὗ ἐμαὶ ἀπά βοογογϑα Ἰδπὰ θεγοπᾶ. Βΐθησο  Οπνἰβϑιϊδηϊγ. 11. Αἥ8. ἃ σγοδοοιίου, ἴῃ ΟΣ, βδηά 

οὐ ᾿ἰ6 ἰδ ἰο δ6 αὶ ρογροϊπδὶ τοϑηϊοβίδίϊου οὗ (86 ] ὀχρογίϑιοο οὔ ἰδ 119 οὗ ΟΕ γ δὶ. Εἰ. Ἢ. ΒΟΒΕΒτ- 
0806], δά 4 ἀἰδυιίοη οὗἉ [89 Ἰοὺ οΥ̓́ΣΒ6 ΘοΒρο);  8ον, οοί, ΧΙ,.], 
ψιῖ16 ἐδ 9 οΥἱ δηὰ ὑόν αν ᾿θαγὶ 8 οΥῸν δίαΐηρ 

1Χ.--ΤῊ ΜΟΚΤΗΠΕΒΒ ΑΝῸ ΕΕΕΒΙΕ ΑΡΡΕΛΑΒΑΝΟΕ ΟΕ" ΜΙΝΙΒΤΕΒΚ. ΟΟΝΕΊΡΕΝΟΕΙ 

ΙΝ ΥἹΕῊ ΟΕ ΤῊΒ αΙΟΒΙΟΥΒ ΒΕΞΌΠΤ ΟΥ ΤΠΕῚΒ ΑΕΕΙΙΟΤΊΟΝΗ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΥ. 7--18. Υ΄ 1--10. 

1 Βαυὶ νο διᾶτνα {818 ἐγϑαβῦγα ἰῃ θαυ μοη γϑϑβοὶβ, ὑμπαὺ (ἢ6 Θχοο ]οΠοΥ [ἀχοοοϑάϊηρ' ρτϑαῦ- 
8 1688] οὗ ὕ80 ΡΟΎΤΟΓ τὰν 6 οὗ (οἀ, δηά ποὺ οὗ 8. Ἐ’6 αγὸ ὑτου θα ὁ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 8146 [1η 

ΟΥΟΤῪ ἭὝΔΥ Ἧὸ ἅΓΘ τὰ ρῥγϑαϑοὰ], γοῦ πού ἀἰϊδβύγοθβϑα [πο χυγ Δ ΙῪ βέσαιὑθη68} ; 106 αἴ 
9ϑ παιλοκρα, Ὀαῦ ποῦ ἴῃ ἀδδβραὶγ; ρογβϑοουϊθα, θαῦ πού ἔογβαίθη; οαδύ ἀόνῃ, Ὀαῦ ηοῦ ἀθ- 

10 βιτογβά; δἰ σαῦϑ Ὀθαγίπρ δρουῦ ἴπ 86 Ὀοάγ τῃ6 ἀγίπο οὗἨ [π6 1,οτὰ [οηι. {1ὸ Τιοτα Π: 
11 9665, ὑμαὺ {μ6 116 αἰβο οὗἉ 6808 τοὶ ιῦ 6 πιδὰθ πηδηϊοδὺ ἰῃ οὐν Ροάγ. ΕῸΣ τὸ πῃ ϊς 

ἔνθ δ᾽θ δ σαν ἀο]γογοὰ πηύο ἀθαῦ [ὉΓ «}6ϑ8' Ββαῖκο, ὑμαῦ [Π6 118 4180 οὗ ϑβυβ υἰρὐ Ὀ0 
12 τιδλᾶὰδ τηδηϊξοβῦ ἴῃ οὐσ ποτα] 8688. ὅο ὑβοὴ [[2140}} ἀθϑαί πογκοία ἰὴ 5, θαὺ 11. ἰῃ γοῦ. 
13 Ἧ7ο [Βυ}] Βανίαρ (86 βαιῶθ Κι ρίγιῦ οὗὨ ἁ ἔδυ, δοοογαϊηρ' 88 10 18 τυ υύθη, “1 6} 16 γθ, δηὰ 
14 [οηι. 8η4}} ὑμογϑίογθ μβᾶνϑ 1 βροίκϑη ; γ6 8|80 Ὀοϊῖονθ, δπὰ ἐμ υθοτο βροαῖκ ; Κπουίῃ 

. δῦ δα Μοὶ ται θά ὰρ (π6 ἰμοτὰ ὁ “6608 Β}}411] Χαΐ86 ὉΡ 8 4180 ὈΥ [τ ]0}}]6 “6808, "ἐὶ 
16 8}8}} ργοϑϑηῦ τ τὶ γοὰ. ΕῸΓ 4}} ὑπὶπρβ ἀγα ὉΣ γοῦν βαῖκϑϑ, (μδὺ ὑδ6 δρυπάδηϊ ργδὸθ 

τηῖρδέ (Ὠτουσῇ (6 ὑπ κορίνίπρ οὗἨ πιδὴγν τϑἀουπα [μας (6 στῶοθ, Ῥθοομπιΐῃςς ΠΒΟΓ0 
δουπάκηῦ ἴῃ Θοηβοαῦθηοθ οὗ [δ8 ρσυθαῦου ὩπΏΌΕΣ, ταῖρι τηῈ }}}} {(περισσεύσῃ) Ὁ} 

16 ἐμαηικβρί νἱρ ἴο ὑμ6 ρίοτγ οὗ αοα. Ἐὸν συ ῖοῖ οαυβθ τ αϊηῦ οὐδ; Ὀαὺ ᾿ΠοΟυΡ ἢ ΟἿΣ 
οαὐνατὰ τηδὴ ροΥΙΒ ἢ [18 Ὑαϑύϊηρ ΔἸΤΑΥ, διαφθείρεται), γοῦ [86 [ογ] ᾿ππταγαϊ ἤναπ 18. ΧΘ- 

17 υογοᾶ ἀδγ ὈΥ͂ ἀαγ. ΕῸΣ οὐν Ἰρ)}ιύ 4] οὐΐοη, τ οι 18 θαῦ ΤῸΓ ἃ πιοιηομ δ, σους οῦ ἢ [ῸΓ 
18. τ ἃ ἔλγ πιοτὸ δχοοϑαϊηρ απα [οηι. απα]] οἰθγμαὶ ποϊρῃῦ οὗ ρου; τ 8116 ψϑ Ἰοοῖκ ποῦ δὖ 
0 ἐπΐηρϑ πρὶοἢ ἀγ βϑθη, θυὺ δὖ ὕμθ ὑίησβ ἩΠΙΘὮ. ΔΘ Ὠοῦ 566 ῃ : [ὉΓ ὑπ ὑβίηρβ ὙΠ] 0 ἢ 
16 8660 αγῷ ἰδ, ΡΟ] [ὑΘΙΔΡΟΥΔΓΥ͂, πρόσχαιρα), Ὀθαὺ 086 {πἰπρβ τ ΟὮ δγο ποῦ βθθῃ αγὸ 
οἰθγηδὶ. 

Υ͂. Ἐοκ νὸ Κβον ἰπαύ, ΣΡ ΟὟΥ ΘΑΓΓΒ]Υ Βουδο οὗ ἐλ ἐδθογηδοὶο [ἰϑηὐ- ἀπ 61} 10] ττοτο ἀ19- 
Βοϊγοᾶ, γὸ βδᾶνο [8 {8.6 ὨΘΔΥΘΏΒ] 8 θυ] ἀϊηρ; οὗἩ [ἔτοιι, ἐχ] αοἀ, ἃ ἢοῦβθ ποῦ πηδὰθ τι} 

2. Βαηά8, οἴθγηβϑὶ υ}10 080 ὨΠΘΑΥΘΏΒ [οην. ἴῃ [ἢ 6 ὨΘΑΥΘΏΒ]. ΕῸΥ ἴῃ 0}}}8 [4]80] γγὸ στοδῃ, ΘΆστι- 
8. 6βι}γ ἀοδβί σι ρίο ὃ6 οἰοὐμΒοά προὺ τὶ [ἴ0 ραῦ Οὁἢ ΟΥ̓ΘΤ (}18] ΟἿΣ ἤοσβα π ΒΟ. 18. ἔτοτῃ 
4 μθανϑῃ: 17 βὸ ὃ6 ὑμδὺ [βῖποο ἱπα 6οά, εἴγε χαὶ]" δαΐῃρ οἰοι μ6 49 τγα βἢ}} ποὺ θ6 ἔουπὰ παϊκοὰ. 
ον [6γ6η] τὸ [πδὲ ἃγθ ἴῃ ἐλὺς [[Π6}} (Δ θθῦηδο16 40 στοδη, βϑῖπρ' θαγάθπρα: πού ἔογ ἰὑμδῦ 
πο που]ὰ ὃδ6 πποϊουμαα, [ὈθοΔ 039 γ͵6 ἃτΘ ποῦ ΜΠ|1ὴ 05 ἴο Ὀ6 Ὁδο]οὐ 647, Ὀαὺ οἰου θα ἀροα, 

δ (μδὺ πιονίδ! ἐγ [οὐἵ΄ τιοτδὶ ρδυῦ] τϊρῦ θ6 βνγα ]οσσοὰ ἀρ οὗὨ [Ὀγ] 6. Νον [Β1] ἈΘ 
(δδὺ Βαίῃ νλθε οΣ 8 [οὐ] ἴον ὑῃ6 β6᾽ ἔβδῃγα ὑπὶηρ ἐδ αἀοα, τῆο 480 ἴώι 8|50]}} Βα ἢ 

ὃ εἴνθη υπίο 8 [26 Θαγῃαδβῦ οὗ {86 ϑριγιύ. ὙΒΘγθίοσθ τσὲ ατα [Βοἱηρ)] δἰ γαγβ οοηβάοιι, 
Ἴ τποπίηρ ὑμδῦ, τ δ 1ἰϑὺ ὁ 816 δύ [ἴῃ οὐγ] Βοιμθ ἰὴ ὑῃθ Ὀοάγ, γ)ὸ ἃγϑ δρϑθηΐ ἔγοι [00 
8 Βοτιθ 1η} 86 ογὰ : ἔογ ψὸ ψδὶῖς ὈῪ ἔδιῦῃ, ποῦ ὈΥ͂ βίρῃ!ς [ϑρρθᾶτϑῃοθ]: ψ τὸ οοηβάφηϊ, 
ϑ 7όαψ, δηὰ π]]Πτηρ [τ|8}} Ῥ]6486} Ταῦ Σ ἠο θ6 δβϑηῦ ἔγοτῃ {π6 Ὀοάγ, δῃὰ ἰο Ὀ6 ῥγοβοδὲ 

σπῖτι 086 Τοτὰ. Ἧ Βουθίοτθ [8180] γ ἰδροῦγ, ὑπδὺ, τ ΒΘΟΠΟΥ ργοβοηῦ ΟΥ δβθηῦ, 776 ΤΩΔΥ͂ 
10 Β6 δοοοριϑά οἵ [δοοϑρίδὈ]6 [0] μἰπι. Εν 1ὸ πιυδύ 81} ἀρρϑᾶτν [6 τιδΔ46 τηδη 680] ὈΘΙΌΓΤΘ 

86 ἡυάσηηθηῦ βϑαὺ οὗ Ογϊδῦ; μδῦ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠΘ ΤΩΔΥ ΤΘΟΘΙΥΘ ὑμ6 ὑδίηρβ ἄοης ἴῃ [χοῦ] 
λὶς Ὀοάγ, δοοογάϊηρ; ἰο ὑμαὺ Ἀ6 παι ἄἀομο, πμϑίλον ἐξ δ6 [τ0676] ποοὰ οὐ δὰ} 

Υος. 10,.-Ἔσο. ᾿Δ6 τοῦ κνρίον Ἰησοῦ ἔπι ορροαίἰἴοι ἰο 8 δοδὲ δυϊβογ ἰἶθο [υἱς.: Δ. Β. Ο. Ὁ. Ε. Β. α. δ". εἰ αἱ. ΤΙ ἰε 
ϑακίδποὶ οπὶν ὉΥ Καὶ. !.. δη ἃ δοη19 γΓΒΙοη8 δηὰ ἴμγθθ οὗ ἐμ9 ὑθ6ὲ Θγθοῖς ἔδίμοσγα. δίῃ. μδ5 τοῖς σώμασιν ἰμειεδα οὗ [89 86. 

ΨΕι ον. 12,---Β 66. δδϑ ὁ μὲν θάνατος, Ὀυὶϊ 1 ἰα ἸΘΟΌΪΥ δυοίδίποά. [ΔΙίοσι! ἐλίπϊκο 1ὲ 88 “ἸὩδογίϑα ἰο οοεγοαρομβὰ ἰο δὴ 
ν." 
[8 γον. 13... .-810. δἱοῃ:δ μδ6 καὶ αἴϊον ἰδ Ὦτοί δὶο. Α(ΘΡ γεγραμ. οὗ νοτ. 18, (9 Οοὰ. ΑἸοχ. (Α.) 18 Θη ΤΙΓΟΙῪ ἰοαὶ πηι} 

εὗρ. χίΐ. 1. 
4 γον. 14.-..- ἩΠ ουι νυδδοίοες διϊποείεγ, ᾿δοῦτη. 86 Ἰπτόνῃ οὔ! τὸν αύριον, 



ΧΕ: ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΑ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΑ. 

ὃ ον. 14.---Τη.ο διὰ οἵ ἐπθ Β60. ἰδ Ὠοξ δ νγ0}] δυιδία! ποὰ 88 σὺν ὈοίοτΟ Ἰησοῦ. Ιἐὲ πλϑ ἰηἰομμθὰ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴον α οοττοσξίοὶ 
ΑΙΡΟΒΌ: “ΟὨ δεοοῦοΐ οὗ ἴΠ9 Αἰ ΠσαΪΥ ουπά ἰπ σὺν ᾿Ιησοῦ Ὀεΐηρ λοίποὰ ἴο ἃ ἔπίατθ νογν, δἰ Γοσυσχεος οι Ὀοίως γαδὶ." 
ὺν ἱα κίνοῦ ἰῃ Β. (, Ὁ. Ἑ. βίη. (18 ουγ.).} 

4 ὕοσγ. 16.---ΑὉ ἐπ γϑι. 1, ἐκκακοῦμεν ἰα ῬΓοΐζγῦ!ο ἕο ἐγκακοῦμεν, ἃ [0Γ ΓΘΒΔΟῚΒ αἰπὺ ἐοὸ ἰποδὸ ἰποτο αἰ υθῃ. 
Ἷ Ψον. 16..-.--ἴΔοΒπι. 688 κοοά δυϊπογίεθ8 ἴ0Γ ἰδ σού ϊηςς 

τοδο ἴτουι δὴ δίἰθηρῖ ἰο το ἐξ οογτεοσρομὰ νι ὁ ἔξω ἡμῶν" 
ἐπδῖοδα οἵ ἔξω, ἑ. 4., ἢΛο πε ῖκο ἰζ σογγοδροηὰ ἢ ὁ ἔσωθεν αἴτον ἐμθ Ἰαϊῖοῦ δε Ὀέθα τ ημϑα: 

ὧν ἰδ 8160 ἰωδογῖσα ὈὉγ Εἰσὶ δαιμοῦῖΥ (Β. Ο. Ὁ. ἔσωθεν ἰα Ὡυῖ πε 180 Ἰσ ΤΟΙ δυδίαἰ θά. ᾿Ἡμὼ 
Ἐρο. οπιΐξ ἰϊ εἴτουν ἔσωθεν. 
ἴον υπίοτ γ.] 

ΑἸίοσὰ (ναὶ νἱ(ἢ ἃ ἀουῦ) ἀπ δίδου ἰωδογί ἰξ τσὶ ἢ ὅσω. 

: ὃ ἔσω ἡμῶν, εοὰ γοῖ ᾿νἰ8 γοκαϊης ἰδ ργόῦδυν ποῖ κοπηΐδο, ναὶ 
Τμὸ βάπιθ γα δὺο ΡΓΟΘΌΪΥ ὑγοάποεα ἴθ τοιάεν ἔξωθεν 

ἂἃδ 186 ἴγιϑ γοβΐ. Βυΐῖ οτρη 
ΒΕ, Ε. Βῖπ.) αεῦ ἔσω. ἘΤίϑεΒ. δοιὰ 

Μογοῦ διμροδὶδ {μδ1 ἐΐ τεῖδ ἰπδοείοά 

[8 γον. 11.---Ββοίογο ἐλαφρὸν Ὦ. (16 οογ.) Ε. Υ΄. 6., [86 Υυ]ς. ὅγτ. δη ἃ Οοίμ. υϑγδίομβ, δὰ βοῖῃϑ οὗ ἴἴπ 1.δΐπ Γλέθοτα τοδὰ 
πρόσκαιρον καὶ, ὑυαὶ ἰξ γὰμ8 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἃ μ'οδδ ὩΡΟῺ παραντίκα. 
πρόσκαιρον ἴη ΤΠοοάί.] 

9 γόον. 8.--Δ 0}. Π68 οἵ 

Οοπιρ. τοῦ παραντίκα ἔδειξε τὸ βραχύ τε καὶ 

παρ, Ἀλδο. δ85 εἶγε. ΤῊ ἰαίίον 5 δβαθίδίηϑὰ ὉΥ 1019 (66. ΠπἸ ΟΣἿΥ ΟὨΪΥ οἵὗὨ Ο΄. Κα. 1... θὰ ὉΥ 186 δου Κ 
ΔΌΪΙΟΓΠΥ οὗ ὨΘΑΓΙῪ αἱ ἐὰθ συγαῖνοῦ δηὰ ΑΔ] ἐμδ9 ατουοῖς ἔδί οσθ. ΜΘΥΘΥ, πόνον, Γι  ἶκα ἰζ δὴ ΔΥΌ ΓΑΓΣ σμδῦκθ ΤΥ βυξ)θ 
ἐγαηβογίθον. [5΄᾽ημἱ σα μδ4 δίποο κίνοη 118 ἐδ. Δ ΟῺΥ (οΣ εἶγε. Τ1ι6 στϑαϑῖ ἸΏ  ΟΓΕΥ͂ οὗ [π9 Γοσθῃϊ ΟΣ [ἰς}] οὐδ σα ον δόσρέ 
εἶἷγε. 

Νοῖοδβ 

ἴο ἀρῆπο σκήνει. 

ὦ Υογ. 8.--Βδο. δηὰ [δο᾿. μανὸ ἐνδυσάμενοι ἰπαπϊοορᾶ οὗ ἐκδυσάμενοι. Βοίϊι τολ  ὩΒ ΔΥῸ Μν 6 }} δυρροτίεά. 860 Εχεχοί, 

" γον. 4.--Αἴτοῦ σκήνει Δοπτηδηη ἰηδοτίδ τούτῳ: ἔΠ6 ονίάοποθ [8 πυΐ ἀδοϊκίνο. ἩΟΥοΣ (ΒΙΠΚα ἰδ ντῶδ δ ἀϑα σπσγο οἰθασὶν 

12 εν, ὃ.---Ἐχοθ]]θηΐ δα μον 68 ἀγὸ ἐπ ἴλυου οἵ ὁ δούς.---ρο. κηὰ ΤΊΒΟΏ. Βαν» ὁ κἂι δούς Ὑ«ἱ {ἢ ΘΑΌΔΙΥ κοοά ἀῃΒοσ γ. 
12 γον. 10.---Εἴοο. ἂἀπὴ [οἴ τα. ανὸ κᾶκόν. Τίϑον. δ φαῦλον, Ὀὰϊ ψίϊπουῖ δυδιοίθηϊ δυϊμογίγ. [Β. ἢ. Ε. Ρ. ἃ. ΚΕ.1. 

ὗαλυον κακόν, απὰ Ο. δηὰ Κη. ἴανος φαῦλον. ΤῈ ατοοῖς δηὰ συγεῖτοθ τὸ ἀἰν! θἀ ΠΘΑΓΙΥ ΘΟΌΔΙΙΥ. 

ἘΧΕῈΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ,. 

γεκ. 7. [7ΤἈΐδ φίογίοιια πιϊπὶδίτῳ τοαϑ ἐπίτιιδίεα ἰο 
ταὐδαζ απα ἀεοανψιπ υδοδείδ. 6.45 [86 ΑΡροβί]9 δεὰ 
ΒΡΟΚΘΒ ΠΙΔΠΥ δηὦ στοαὶ ἐπ ρβ οὗ (89 ἀρ βου θ40]6 
Κἴονυ, ἴσο τῶϑ ἀδηροσ ἰἰαὺ βοηθ Ῥου]ὰ ΒΔΥ, 
“ον οδὴ ἰ!|088 80 Βᾶγϑ δι σ ἢ}; ΧΊΟΥ ὁ 0 
ἴὰ ἰμ680 τηοτίδὶ Ὀοάϊθε ̓  Ἦρ, ἐπεσϑίογο, Βα Ὺ8 
{Βδὺ (819 18 ἱπά 66ἀἃ ἃ τηδίϊον οὗἉ 6}}167 ΒΡ ΒΟ, δπὰ 
8 ΤΟΙ ΔΓΚΔΌΪο ᾿ηδίδηος οὗ Ὠὶνίπθ ροόονογ, μδὺ δὴ 
θαγί θη. γ6586] Βῃου )ὰ 6 400]6 ἰο δά Γ6 Βυ0} 6χ- 
ἔγϑιλθ Βρίβ που, δηὰ ἰο μο]4 ἴῃ ουδβίοαν 80 ρρθαὶ 
8 ἰγθδΒῈΓ0.᾽ ΟΗΒΥΎΒΟΒΤΟΜ. ἢθ ἐπΒΟΒΙ ὈΪΥ Ρ88865 
ἰο (89 Ὀϊνίπο βυρροῦίϑ σψμϊοβ 6 δχρογιοπορά 
ὍΠαΟΣ {86 ἩΘΟΪΚΠ68868 οὗ ἷ8 ὈΟΔΥ δηὰ {μ6 ἀ!Ἐ- 
οὐ]0168 οὗ ᾿νἶ8 νγοτκ].-- Βα νγ9 μᾶνθ ὑμὶ8 ἴσθϑ- 
ΒΌΣΘ [ἢ Θασῖ 6} ν6886]4.--Τ}ὸ δέ 6818 τ18 οη 
ἰο {μ9 ὀχ ἰΐοη οὗ {80 σοπίγαβὶ οί {δ 
ΕἸοΥΥ οὗ υἱοὶ μ6 δὰ ᾿υδὺ Ὀθοπα βρορκίης, δπὰ 
186 ΠΗ͂Σ Υ 8η4 ΔΒ] οἰοα βίαϊο οὗ ὑπο89 ὙΠῸ ἮΘΓΘ 
1.8 Ροββοϑθοσβ. 9 οδὴ ΒδγϊΥ ΒΌρΡΡροβΘ ἐμαὶ ἢ6 
5 ΠῈΣ ἀἰγ ΟΊ] ἀοίοηαϊηρ εἰ πλ50}} δζαϊηϑί οὈἾ66- 
ΟΪ0Π5 ἩΓΒΙ ΘΒ δὰ ὈΘΘΠ ΤΟΥ ΔΙΥ ἀγταγοὰ δραϊηϑὶ 
δὲπὶ (Β66 Μεγ); διὰ γοὶ ἢ ἀουθ (1688 πὰ νἷ8 
6Υ6 ὁῃ {086 ΟρΡροηπδϑηίβ ὙΠῸ δὰ οπάυγοα τ πο ἢ 
1088 ἴον ΟἈ γῖδυΒ σδι86. (ΘΟ ρ. οΒδρ. χὶ. 23 8..). 
--ἶὸ ποτὰ ἰγϑαβυγο ἱπαϊοηίθβ {80 ρτοδὶ γδ]υθ 
οὔ ἐμ6 ινὶπο ἐΠ]Ππαπϊπδίίου (ν6γ. 0), δῃα οὗὨ δσοιιγβ8 
ἔτη} 168. 6 ἱπιρογίδῃμοθ οὗ ἔΐϑ οὔοθ νυ ἰσῃ ἰδ ἀϊ- 
τοσίοα ἰο ἐμ6 αἰ διιβίοη οὗἉ {μ6 Ἰ᾿ρσιι οΥ̓ 1π6 Κπον- 
Ἰοᾶάρε, εἰς. ἴῃ οοπίγαβδὺ ψ τ (Ἀἷ8 ἰ8 τὰ ὀστράκινα 
σκεύη, ΟἸΔΥΘΥ γ6 886], ΨΥ ἸΟΝ 18 οὗ ἃ οἴθδρ δηὰ ἴγα- 
αἰ]9 πδίυσο 6 παιυγα!ν οχροϑοῖ ἰμπαὶ ἃ νδ]αὰ- 
Ὁ1]6 ροδββϑθυβίοι νν}}} 06 ἀδροβιίθα ἴπ ῥγϑοίουβ διὰ 
γ ΑἸ Δ Ὁ]6 γοϑ80]ῖ8. [Ἃἢ {818 ἢ6 88 0 ΣΘίογθμσα (0 
ΒΟΙΏΘ ΒρΘΟΪΑ] ᾿πβὶ σἸ βοδη06 ΟΥ ΘΑ ΚΏ688 οὗ ἢἷ8 
ῬΘΓΒΟΙ, ΟΥ ἰ0 Βοπ10 ῬΘΟΌΪΙΑΥ 86 ΚΙ Π 6885 οὗἔἨὨ δἷ8 Ὀο- 
ΑἸἸῪ ἔγαμηθ, ΠῸΡ ἱπάθϑθα ἰο ηἰγ86}7 δχο υβίυ οὶ 
(σκεύεσιν, καρδίαις, τον. 6), θὰν δοσογάϊηρς 10 8 
Ὀϑᾶρθ, ἰο 9 σοηθγαὶ βίαϊθ οὗ ἐβ μβυπηδη Ὀοάγ, 
ῬΟΥΙΒΙΔῸ]Θ 838 1᾿ ΑἸ ννΥ 5 18, ἀπ ἀοδιϊποα ἰο ἀΪ58ο- 
Ἰυϊΐοη. (οοτιρ. γογ. 16; οἴδρ. ν. 1 8...--- ΤΊ} 
γοργὰ σκεῦος, 88 ΔρΡΡΙΙΩα ἰο 186 Βυμηδῃ ὈΟάΥ͂, μά 
ΑἰἸπχοδὺ Ἰοϑὺ 18 τη δ μοΥὶθ81} ομδγαοιοῦ δπιοης 
{80 ατϑθκβ. (οορ. Βοπι. ἰχ. 22, 28; 1 Ῥοί. 11]. 7; 
2 Τίπι. 11, 21). ΤΠ Ῥ]α(οηΐδίβ ΒροΚα οὗ ἔνο θο- 
ἀἴθβ; οὔθ (ὄχημα ψυχῆς) ννὰϑ (9 Θχίθυπαὶ σπαγὶοί 
οΥ Ὑ68}10]6 οὗἩἨἁ {π6 Βοὰ}, δηὰ (δ οἵον (ὄστράκινον 
σκεῦος) νγἃ8 {86 ΓΓΆ1] ΒΟΥ τν Βίοἢ [86 Βοὺ] ἱπη Δ Ὁ 8 
ΔΒ {86 ἰοϑίϑοαορα ἀο ὑποῖγ 8:6}. Τὴ βυθβίδηςγθ 
ὄστρακον δἰ συϊβοβ οἱΐμοσ Ὀυχπὶ οἷν, ἩΪ(Ὶ ΔῺΥ 

ιπΐηξς πιδὰδ οὗ ἰΐ, ἃ Ρΐθοα οὗ 116, δπἃὰ ΘΞρθοῖδ)γ 
ἐμ6 ἰδ Ό1οε0 υδοᾶὰ ἴῃ νοῦϊῃρ (666 ΟΒΙ ΓΒΟΙ86), ΟΥ 
16 να 8]}10}} ΟΥ̓́ 86 ἐοβδίδοεα. Τμ δι . ΒΘΘΙΩΝ 
ἴο το 66 ῃ ἐπ τοοϑὺ δηοίοπὶ πθδηΐηρ, δὰ (ἢ9 
πο βἰ ζυϊβοδίϊ δ ἃγ σομβηθοίοά, ρογΓ ΒΔ 05 Ὀδσδυ 56 
8.161}15 ΟγΟ αὖ ὅγϑὺ υϑοὰ 88 Υ6885618, ΟΥἹ 6γα (ἢ6 
ταδί οτῖαὶ ἔγοπι ΔΘ ἢ Ὑ688618 ΘΓ 846. (ΒΒΥ- 
ΒΟΒΤΟΜ: “ΟἹ Σοσί8] πδίυγο 18 ποι ηρ ὈοίιΕΥ 
οοηδίἑαιοα ἐμ 8ὴ οΑΥί 6 Ψ8Γ6; [Ι͂ὉῸΓ 1ὺ 18. Βοοῦ 
ἀλιιαρχοὰ, δπὰ ὈΥ ἀθ8.}} δμα ἀΐβοιβο, δηὰ νδγὶὰ- 
(ἴοη8 οὗὨ ἰοιπροσϑίασο ἂπα ἰθῃ τβουδβαπαᾶ οἵ ΒΕΓ 
(ηχ8, Θαβιὶγ αἰββοϊνοά." ὍὯγ. Ηοάρε, ΝΘβ μά ογ 
δὰ ΒΙΠ]τοίμ (δἰδὶς ἐμδὺ οατίμβθη Ὑ658618 ΒΕΙΘ 
δ᾽ ΖΕΙ͂ ποὺ {π9 γα} Ὀοάϊο8 τηοσοὶγ, Ὀυΐ 1116 Ἡ 1016 
Βυϊηλῃ πδίῃγο οὗἁ ΙΑ ἰβίοσβ δίησθ ἰΐ 18 ποῖ Βο]ε}γ 
οα δοσοιυῃΐ οὗ ἰπ6 1; σουρογο8] ἔχ! γ {μδ8ὲ [ΠΥ ΔΥΘ 
ἱησοιηροίθην ἰο Ῥτοάυοθ {16 οἴἴΨροῖβ σὰ ΠῸΓΚ 
ἔγοπι ἐμοὶν τηϊπἰϑίσαιϊοηθ, Βυΐ που (86 [δεὶ 
Π6ΡΘ δβϑυμπιρὰ ἰδ ἱσιθ, πὸ ταϊηα οὗ 16 Αροδί]θ 
νν8ἃ8 ΟΥἸ ἀθη ἢν Πογ6 ἄχϑα Ὅροι ἴδ 6 ὈΟΟῪ 8]0 6; ἃ5 
8 οἴοδν ἔγοιῃυ 86 αϑᾶ36 οὗ ὀστράκινον σκεῖος, δπὰ 
ἔτοιῃ ἐμ θαυϊνα]θηί ῬΏΓΑΒ68 (ΟΌΤ Οὐ ΕΑΓ ΤηδΔΏ, 
πη οὖν δαγγ ἰθηΐ ἰὼ 16} τὴ αν 611} ἴῃ τοῦ. 
16 δῃά οβδρ. νυ. 1.1]. [ἢ {μ6 δρραγεμπὶ υπευϊῖ 8] 6- 
688 οὗ διυοῖ δὴ διγδηροπιοηὶ, 6 αἰβοογογοὰ 8 
Ὀἰνίμθ ρυτροβο οὗ δὴ θχδ] θα οδαγδοίεν..-- Ῥπδὶ 
186 οχοθθϑάᾶϊηξ βιϑαῖΐμθβθ οὗὐ ἴ::  ΡΡΟΥΤΟΣ 
ΤΑΘΔῪ ὈΘ 5608} ἴοὸ ὈΘ Θοα᾽ 8 8ῃᾶ ποῖ οὔχε.-- 
Οἱ ἐδ ἰο6]]ς δπὰ ποὺ δοθϑίϊο δ ψϊ σαιϊοη οὗ ἱτα 

δομϑυὶϊ ΠΟΥ ᾧ δ7, Ρ. 8067. Τὴ6 εσοθθάϊηρ 
ἔτοδίπ 688 οἵ (89 ρονοῦ (ὑπερβολὴ (Τουπὰ 4150 ἱπ 
ΟἾΡ. χὶΐ. 7) τῆς δυνάμεως) δΒριῖβεβ 116 ῬΟΜΤΟΣ 
ΔΙ σἢ τ ᾺΒ 80 ὑγίατηρ δπὶ ἱπ (μ6 Ἡ ΠΟΪ6 δρίοΓα οὗ 
{86 ἀροϑίο!ϊοσ τηϊηϊβίγυ ἰὸ οοπνοτὶ πὰ Θ]}  Βίοη 
ἴλη, πον βίαηαϊηρ [86 ΔΒ. 10Ππ85, Ρετγδοοῦ- 
τἰἴοηβ, αἰ οα} ι165 δα σοπῆϊοίβ νον δὰ ἰο Ὁ6 

ἐπάυγοά, (σομιρ. τὸν. 8 8.). 1 πδβ 'π [με88 
ΥΘΡῪ οἰγουπιδίϑηοοβ ἰμδΐ 18 ΒΙΡΘΥΙΟΥΣΥ͂ ἰο ΕΥ̓ΕΙ͂Υ͂ 
ΟΡ ἈΘΈΠΟΥ μ84 Ὀδθῃ βίιονπ (δύναμες 1 (ΟΥ. 17. 
20).---ἼῊο ἢ 1κθ γένηται ἴῃ ἔσπι. Υἱῖ. 18, διὰ 
εἶναι ἴῃ οι. 11]. 26, Βαβ ἐμ Ἰορὶςδ) ἱπιροτγῖ οἵ 

φανῇ οὐ εὑρηϑῇ οὖσα [1. 6.» Τὰ} ΔρΡοδΓ (0 Ὀ6.]. ΤῊΘ 

ποηϊῖνο θεοῦ Β88 (86 ἴοτοος οὗ, ὈΘΙοη ρος ῖο αυὰς: 

πηὰ ἰὲ ἰδ σοπίταδιοὰ νἱτὰ ἐξ ἡμων: ροΐηρ οὖ 
ἴγοασι 8. νυν 

γΕη8. 8-0. [Α11 86 8Βοῃίθ 668 ἴῃ ἐμ}8 Ῥβϑβδβθ 
Δ΄6 ραγίι οἰ ρ᾽α], δπὰ γοί {μ6Ὺ ἃγδ ποὶ ἱὨβρΡυοΡυῖ" 
δίοὶυ γοπάθγοὰ ἴῃ οὐ" Α. Υ͂. πὶ ἰ)!6 ὅτγβι ῬΈγβῸΒ 

οὗ εἴν ρῬγδβϑιιὺ 1πάϊοαινθ. “1ὴ 6δοῖ οὗ {μεξὲ 

Ῥδὶσβ οὗ δι ἢ} 6868 (86 δἰ πὶ βοδίΐοι οὗ (88 δεοοπὰ 
18 σοσπαίε ἰο (μαι οὗ ἐδ ὅγβι; ἰπ [8086 ἴῃ οἶιΔΡ. 

γὶ. 9, 10, οοπίγαγψε οδοὶ Βοοοηῃ ἃ ἰ8 δἰδὸ Βοῦθ ἴδ 
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οχίγομθ οὗ (6 ἢτϑι."" ὙΠ ΒΒΘΤΕΕ ἃ ἩΊΙΚΙΝΒΟΝΊ. 
ΤΟΥ͂ δὸ δσοπηθοίοα ἰπ δἰ χηϊδορλίίοη ψγὶ ἢ 86 Ρτο- 
οοαΐπρς γογδο, ἰπῃ πη] δὰ Ὀθθὴ δηπουπορα ἰπ6 
ἀρδίχη οὐ οπὰ ἀοἀ πδὰ ἰπ νίϑιν. Ηθ (δυ8 δββϑοτίβ 
(δαί ὑπο βαρογαθυπάδπι μόνον τ ΠΊΟ νγ85 Θχ ΪῸ- 
᾿Ἰτο ἐπ Β15. Αροϑίοϊ ο] σοσῦὶς Ὀοϊοηροα ΘηΓΟΙΥ ἴο 
ιἰἰδὲ οὐ ψὙῆοὸ πΒοὶροὰ εἶπ δηὰ οδυγί θὰ Ὠἷπὶ 
ἰΒτουρσὰ 41} κἷ8 αἀἰδίγ 8868 δπηὰ ἱπῆγι  168.---Ὅ 6 
816 ριϑϑβοᾶ ἰξὰ ΟΥ̓ΘΣΥ Υ Ὁσθπὶ ποὶ εἰταὶῖ- 
6:68. .--- Ἐν παντὶ 5 ῆο8β ἤθγ6, ποὺ ἴῃ Ἀ}} Ρ11665, 
ῬυΓ ἴῃ ΘΟΥΟΥΥ ὙΔΥ͂ δηὰ ΟὟ ΟΥΟΓΥ͂ ΟσΟδϑΙΟΏ, ἃ 8 
π οδδρ. νΥἱὶ. ὅ. [ὃγ. Ἠοάρο 4130 βυρχοϑίϑ ὑπαὶ 
ἐἰ6 ψογὰβ Ὀοϊους ἴἰο 841} {πὸ 70] ὁ ἱηρ οἰΔΌΒ68, 
δηὰ ποὺ ΤΩΘΓΘΙΪΥ ἰο (6 ἢγβί]. Στενὸοχωρεῖσϑαι 
δἰσοϊ 98 ἰο ὉΦ ποιημθὰ ἰπ ἃ ΠΑΤΤΟΝ ΕΡ806 ἔγοπι 
ὙΓΙΘΩ {π0γ0 ἷἰθ Πο οχὶὺύ. [ΞΊΑΝΙΒΥ: ῬΥΘΒ86α ἴῸΥ 
τοοῦι, Ὀαὺ 81}}} Βανίησς Τοῦ]. ΤῊῈθ ποι ΟΟΟΌΓΒ 
ἴπ οἶδρ. Υἱ. 4, δηὰ χὶϊ. 10. ΑΒ οὗ στενοχωρούμενοι, 
ἴπ νπϊσὰ αοα᾽ 5 ΡΟΥΤΘΥ 18 ἀἰβρανοα, 18 τ οἰαὶϑα ἰοὸ 
θλιβόμενοι, 8ο 15 οὐκ ἑξαπορούμενοι ἰο ἀπορούμενοι : 
-Ῥοσρι χοᾶ Ὀθπῖ ποῖ ἅθβραϊτίδ.---Τ8ὸ νογὰ 
ἀπορούμενοι δἰ κοϊῆ68, ἰο οοὰθ ἱπίο ρουρίοχὶἶθϑ, 
διὰ ἐξαπορ. ἰο οοἴαθ ἰηἴο δβαοὶὶ οχίγθπιθ ἀθϑραίῖγ, 
τ1λι ὁη6 ΚΏΟΥΘ ποῖ ὙΠ ἰο ἀο ΟΥ ὙΒΟΣΘ ἰο ἸοΟΪς 
ἴοτ ΒοΙρ. [5ΞΤΑΝΊΕΥ: Ἰοδίης ον ΜΑΥ, Ὀυὶ ποί 6ῃ- 
εἰσοῖγ; ον άοτοα, Ὀὰὺ ποὶ Ὀοπὶσιίθα]. ΤΠ ΘΥΘ 
ἷα ΡΓΟΌΔΟΌΪ ἴῃ (μΐ8. δαὶ 6818 δὴ 8] ὰ5ϊοπ, ποὶ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἰο ἰδ Θχίοσημδὶ, Ὀὰΐ ἰο δὶβ ᾿πίθτπϑὶ βία: 
ἴον. ὩΠάοΡ αἰδίγοϑϑίης δηὰ βίγαϊ πο οἰτσυτ- 
Βίδῃοοϑ, Ὁ ἰδιϊρσυαο δηὰ πο οϑυΐ]6 8.55881}.8, (9 
τοϊη ἃ Ὀθοοπιοδ ΟρΡΡΓΘβΒοά, δηἃὰ ἤθησδο Ῥογρί οχϑὰ 
δι ἴῃ ἀοβραῖγσ. ἴῃ βυσὴ 8 σοπάϊξιϊοι Θοἀ᾽ 5 ΡΟΊΨΟΥ 
μβδὰ Ὀθθη τουϑδὶθά, βο ὑπαὶ ἱπ ἰλ6 τηϊάϑί οὐ 8 
Βυϊδη ἱπδνυη ἷ65, 6 Πηα ποΐ Ὀθοὴ χοάἀποοὰ ἰο 
οσίγοιι ν, ποῦ Ὀθοὴ ψὶμβουΐ ΘΟμ 86] ΟΥ ΠΟΡ9.--- 
Ῥεοιβοοιῖθϑᾶ, Ὀπὶ ποῖ ἔοσδαισθῃ (νοσ. 9).--- 
Ηδ Βοσθ Ὀερίπβ ἰο Βρϑαὶς οὗ ουὐνατὰ οἱτοιπι- 
δῖδποθβ. ἴ[π διωκόμενοι δῃὰ ἐγκαταλειπόμενοι ἐἶι6 
ΤΑΘΙΔΡΒΟΥ 18 ποὶ ἐμ οὗ ἃ ἰθού-σϑοϑ [ριιγβυαϑά, Ὀαὶ 
ποὶ Ἰοῦς. ὈΘΒὶπᾶ, (ΟἸβμδυβοη, ϑίϑη 6 ,} ἴοΥ 180 
Αροβίϊθ ͵ἰ5 βρϑηκίῃρ, ποὶ οὗὁὨ γἰνα ΥΥ ἔγοτῃ {πο868 
πο 88 ΤΌΠΠΟΥΒ λα ἰπ0 Βδπ)0 οπὰ ἴῃ νἱθν, αὶ 
οὗ ἰγοι]95 δηὰ φοσγϑοου ]οηδ᾽᾽ ΑἸΡΟΒΌ]; [ὉΓ 
διώκεσθαε, 85 ἴὰ 1 σον. ἰν. 12, Ββἰχηΐδοβ ἰο Ὅθ Ῥογ- 
βεουτοα (50 διωγμοί ἴῃ οΘΒΩΡ. χὶΐ. 10), δῃὰ ἐγκατα- 
λείπεσθαι, ἰοὸ Ὧθ Ἰοῖμ. Ὁπᾶὰον ρμοτβοουϊίοηθ, ἰο ὃ90 
δυαπάἀομοά πἱίϊουὶ μοῖρ (8.0 Μογοῦ). 18 
ἩΟΓὰ ΟΘΟΌΓΒ 4180 ἰη 2 ΤΊ. ἱν. 16. Το ἔρυτο 
οὗ ἃ σοπῆϊοί τυῦβ ἱδτουρὰ ὈοΐῈ οἶδιι868 οὗ (9 
γοτβο:- -οαδὶ ον, πὶ ποῖ ἄοβίσουγοᾶ: 
καταϑαλλόμενοι ἰΒ δΔη δάνδποο Ὀογομά {6 τρθδῃ- 
ἧηρς οὗ διωκόμενοι, ἴο0» 10 αββουίβ ἐἰπδὺ Β6 ψ88 ποὶ 
οὐἷν οἰαδοά, θυΐ Ρυ]1]6ἃ ον βίγίοκθη ἄοπη ἰο ἰδ 
ξτουπὰ. ΝΈΛΝΡΒΕ: “7,ο Βαᾶῦθ 6 Γ6 (Π}9 ΘΟ ρΡΆ- 
γίβοι οὗ 8 σοπηδδίδην ψὙἶῆο 18 ἱπάθοα ὑἱβσόνῃ ἀοινῃ 
ὉΥ μι'8Β δηϊλχοπίδὶ ἰῃ {μ6 Θοπῆϊοί, δηὰ ἷ5 δυγαϊἰπρ 
Ἐῖ9 ἀοσδίι ὈΊον, αὶ γγῶο, δὐίον 4}1, ευσοϑοϑὰβ ἴῃ 
τἰδίηρ διρδῖη." Τὰ Ολίμο] ὁ ἱπίογρσοίδιϊοῃ ἰβ: 
«0868 ὙΠ0 ἰ8 δβοϊζϑά ἴῃ 8 δίραηί, δῃὰ 19 ργοβίγαιθα, 
Ῥυὲ ποὶ εἰδίη.᾽" Νοί Ὀθίης ἀοδβίγογοα τῦδ8 ἐμὲ δοι- 
Βοα6η66 οὗἩ ποί Ὀοΐπρ ἔογβαοπ. [ἢ υϑν. 10 86 
δΔροβίο]1ο 5. Υἰ πρ8 ΓΘ δὲ Του ἢ ἰπ (πον Εἰρῃ πὶ 
ἄοχτοο οὗ ᾿πἰοηϑἰγ, 88 δὴ Θχίροτθ ΡΟΣ] οὗ 19 1ἐ- 
βοϊί, ἃ ροτροῖυσλὶ πδηρίηρ ἴῃ ΒΙΒΡΘΏΒ9 :--- ΑἸ Τ ΑΥ 8 
Ὀϑασίωβ δρουῦῖ ἐπ οὖν ὈοάΥ ἴδΠο ἅγίῃρ οὗ 
Φοδβοσ. (σοῦ. 1 ΟοΥ. χυ. 31; Βοπι. Υἱΐ!. 86).-- 
Νέκρωσις ἰ5 8 ΚΠ ς, οὐ Ρυιϊηςρ ἰο ἀφαί, θαἱ 1ἰ Βα 8 
δἷδο δὴ ἱπίγδηβιιγν1ο δἰ πὶ οδίϊου, ἃ ἀγίηρ; Π6ΤΘ 
πῃ 8 Ριγβίσαὶ δπὰ ποὶ δὴ οἰ ὶσαὶ Β0η830. (ΘΟΙΏΡ. γοΥ. 
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11). Το αἀγίπρ οὗ 76888 18 τοργθβοηίθα 88 ρ6γ- 
ΤΩΒΏΘΒΙΪΥ οοηποσίρα νΊ 0} μΪ8 ὈΟῸῪ ἴῃ 86} ἃ ΨΑΥ 
μαι 9 νγϑ ποῦν ιϊμουΐ ᾿ΐ, αηὰ ΑἸ 8 ΘαΥΓὶθα 
ἰδ ψὰὰ εἶπ, [Π σψὰβ ἃ Ῥοσγροῖίιδ) νέκρωσις, 8 
ἀνίπσ, Ὀὰ δ ΠΟΥ͂ΘΡ ἃ ϑάνατος, ἀεαιλ}]. 1ὶ νν 88 Βοτῃθ- 
ἐπὶπρα Ὑδίοῖ αἰϊδο θα ἰο κἰπι ἢ σοηβοαῦθη06 οὗ 
ἷβ. σοπλοι ἔθ] ΟΡ τὶ ἢ «Φ96808 ἱη Βὶ8 τηοᾶἂο 
οὗ Ἰἴὸ δηὰ εἶθ οϑῆσο, δηὰ δοσοιιρδηΐοα Ῥιΐπὶ 
ὙΏΘΓΘΥΟΥ μΒ6 88. [ΟὉΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: Ὁ ΔΓ6 ΒΟ ἢ 
ΟΥ̓ΘΡῪ ἄδγ αγίπρ, ὑμδὺ ν᾽ ὁ ΧΙΑΥ͂ 8180 ὈΘ Β66Π ΘΥΟΥΥ͂ 
ἀδΥ τ δίῃ ἀραὶ]. Τθοβο ΘΧΡΙ μα 1008 τη ΐ88 [86 
ἰγὰθ 86 η86 οὗ (9 Αροβίΐο, 1 ὰ ἀσβονῦῖθθ ἰΐ 88 8 
νἱοϊοπὶ ἀοαίῃ ἔγομι νν ουπ δ (6 α]. νἱ. 17). ΟΥ̓ ἃ βἱ οἷς- 
Ὧ688 οὶ Θοηἰδίηοα (π6 Β0648 οὗἩ ἀφαῖ (Βο- 
Κορ). Τ.6 δῆ 6818 15 Ἰηἰτοἀυοοά ἴῃ ἐδ ἔο]] ον - 
1η 4] βοῃίθηοο---Βαῦ [89 119 816ο οὗ ὅθδ8 
ΤΑΔΥ ὍΘ τιϑδηϊζοδιοᾶ ἐπ οὖσ Ὀοὰν --- ΘΓ γ9 
δτ ἰοϊὰ 1Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ ΟΣ ἀοδβίχῃ νμίοι αοα μδὰ ἰπ 
υἱονν τθθη Ηθδ Ῥοσγιϊ 6 δυοῦ δυ ΤΊ 5. (δοτΡ. 
του, 7). Τ80 17 οὗἁ Φ 6808, {πὸ ζωὴ, δοηϊΓγαβίοα τ] 1 ἢ 
ἀπ νέκρωσις, Β᾽ χὶδοδ ἐμ δὺ 11 ἴθ νυν 1 οἢ 15 (86 ἰσπ- 
Ῥθδηῦ γοϑα]ὶ οὗ ἰμ6 ἀθαίῃ οὗ 7 68υ5, υἱΖ: ἰπ9 1176 
γι 10} Ηθ )8Δἀ 15 ΗΪ5 τοϑυγγοοίίοη. [8 πιϑη }68- 
ἰδἰΐοπ ἱὰ ὑμ9 ὈΟοΑγΥ͂ οὗ ἐπ ΑΡοβί]θ νγὰϑ ῬτοΌΔΌΙΥ 
ποιδίηρς Ὀυὶ ἐπ ἴδοὶ ὑπαὶ ΔἸ βου ἢ δ τγ85 81 ΔΥ5 
ἷπ ἀδηρον οὗ ἀφαῖ, μ6 ΔΊ αΥ8 οδῖλθ Τοτὶ ἢ δ᾿ 1γ9 
οἂὖὺὐ οὗ μἷ8 ἀοϑδαϊν γο71]18β. Τμὸ ἰάθβ 15 ἰδδὶ οὗ 
ἀθΐγ νῖΐ ΟἸτῖδὺ ΟΡ Τοβοι  ὈΪδηδο ἰο ΟΕ ταὶ ἴῃ 
ΗΒ Ἰ1ἴθ, ΔΒ θοΐοτο ἴπ ΗΒ ἀγίηρς. πο σοπίοχε 
δηα {8 οοπίγαϑι δυρικοβὺ {18. ΤΒοῸρ “6808 ΟΥ 
{86 18 οὗἉἨ 6885 ΤΥ ἔδΔγθ Ὀδθη {116 Βοιιγοθ οὗ (818 
Ἰ16, βυδἢ 18 ποὺ {86 δδβογίϊοῃ οὗἩ (86 ἰοχὶ, αμὰ 
ΒΟ ἢ 8 δϑβογίϊοι σου]Ἱὰ ποὺ 6 δΒυϊ( 816 ἴ0 ἐδ6 
οοηίοχί, [1 νγὸ αἰϊοιαρὶ ἰο υπὶΐο ἰ86 ἐνο ἰά688 ἴῃ 
0ῆη6 ΟΧΡΙδηδίϊοο, γὋὸ ΟἾΪΥ͂ τἰηρσὶο ἰοζοίθοῦ ὑτγὸ 
αἰβεϊποὶ τορσοδοηίβδίϊοϑ (18 ἴῃ 8 πὶ δηὰᾶ 
ΤΟΒΟΙΌΪΔη66, δηὰ ᾿δ ἴῃ 118 ΘΓ). [Ι͂ἢ 8 βυ- 
βθαπθηΐ ρΡατὶ οὗ ἐδ ΑΡοβί]θ᾽ 8 ἀϊβοοῦγβε (νου. 14.) 
180 καἰονιΒοαίίοη οὗ ἐμ Ὀοὰγν ἴῃ [0 ΤΟΒυΣ οί 08 
18 ῬΟΥΒΔΡΒ ἃ ἰορῖο οὗ οσομβί ἀϑγαίίου, Ὀὰὺ πὸ 4}}- 
βίοι 18 πιδὰθ ἰο ὁ βοσθ. Κ..}11 1658 18. ἐπ γῈ ΒΏΥ͂ 
ΤΟΙΌΓΟΠΟΘ (0 8 βρὶγἰΐ 8] ΟΥ̓ ΤᾺΟΤΑΪ] ᾿ΠΠΏΘΠΟΘ, 88 
ἱπουρσὰ (πὸ Αροβί]9 νου] δδβοῦν μαι [ἢ 6 Β8Πὶ0 
ἡνης Ῥόνον ἰΒγουχ πνιϊοῖ ΟἸσῖϑ 8 σαϊβοὰ 
δπαὰ ΠΟῪ ᾿ἾΥ68, ταὶριὺὶ ὍῸ Β66 ἴπ (ἢ ᾿πυϊποὶὉ]9 
ΘΕΘΓΡῪ ΟΥ̓ 800} νοὶ ἢ6 ΘχἘ  Ιἰθ4 ἴπ 86 τηϊά δὲ 
οὗ 41} ἢϊ8 δάνογβίι 68 (49  οἰϊο). [1 18 Ἰποοῃβ]5- 
ἰοηί τϊϊ βυσἢ ἃ σίου ὑμαὺ 6 υ868 ὑπὸ ῬΏΓΘΒο, ἴῃ 
ΟΌΓΡ Ὀοαν (ἐν τῷ σώματι ἡμῶν), ἀρὰ (Π6 σογγοβροῃά- 
ἸῺ" Ἔχ υδβδίοῃ, ἰῃ ΟἿΓ οὐ] ἢἤσθ8ι (ἐν τῇ ϑνητῇ 
σαρκί ἡμῶν, γον. 11, ΘοΙαρ. 6'8ο οσδδρ. Υἱ. 9); δηὰ 
ἢ 18 ποῖ ἃ Βυδιοϊεπὶ οχρίαπδίΐοι οὗ {π|8 ἰάδα ἰὸ 
ΒΔΥ͂, ὑμαὺ εἶδ ΟΠ οῖα] Ἰυδποποο 18 οοποοϊγοα οὗ ἴῃ 
(8 ουὐὐγαγὰ ταϑδῃϊδίδιοη, ἰῃ σοπηθοίΐοη πὶ ἢ 
δηὰ δοϊΐϊηρς ἐπγουρὰ ὑμ9 ζ60Ὁ]0 ΤΟΙ ΌΘΓΒ οὗ Ηἷβ 
Ὀοάγ (Οκἰδπὰθυ). [1ὲὶ 18, ΒΟΎΘΥΘΥ, αζδίηδὶ {818 
γΓΠΟἾΠΥ πδίυΓα] Υἱο Ὺ οὗ ἰμο Ἰ᾿1ἴο οὗ 7688 δοίϊΐῃρ ἴῃ 
ῬαῺ]}8 Ὀοαγ (δαί, ἱπ τον. 12, ἢΘ Βρϑδκβ οὗ ἰΐ 88 
δοϊϊηρ (σουρὰ Εἶπ ρου ὑπὸ σον αἰ ἰδ 8, δά ἴῃ 
1 θπὶ Ῥχοάποσὶπρ βρί τί] οἴδοοίβ (οορ. ΑἸζοτά. 
Βυΐ β60 ποίθββ. οἢ ἱδμδί γ6}.)ὴ. “Ῥϑσβδρθ Ρδὺυὶ 
ἄοθ8β ποί τοί ἰὸ ΔΗΩΥ͂ βίηρὶο ὑμπίηρ ἴπ [86 118 
οὔ ὑπο Τιοτὰ 496805, Ὀὰΐ ᾿ὰθ8η8 {πΠδύ πο ἀϊὰ (8 ἴῃ 
ογάον ἐδπδὶ ἴῃ Δ}} ἰμπίπρϑ [η6 βαῖὴθ 116, 6 Βατηθ 
κὶπὰ οὗ Ἰἰνης νϊοῖ οδαγδοίουϊσοὰ ἰμ9 οτὰ 
Φ468ὺ85 ταἰχῆῦ ὈῸ6 ταδηϊοθίοα ἱπ Βἷτα; 8δο ἰμαΐ ἢ 
τοϑολὶοα Ηΐπὶ ἴῃ ἷβ βυ δου ρα δὰ ὑγῖδ]8, ἴῃ 
οτά ον (πλ0 1π 411} ὑἐμὶπρδ ΒΘ ταϊχηΐ ἤδνθ ἐπ βδπιο 

δ ἢ  ἴπ Βἷ8 Ὀοᾶγ.᾽᾽-- ΒΑΕ ΧΝΕΒ]. 
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Υεβ. 11. ΕῸσ ψΜὸ ὙΒΙοὮΏ ᾿ἶνο δ΄ἴ ΘΥΟΣ 
ἀοιὶνοσθᾶ ὑπο ἀφαῖῇ .---Τ |ἱϑ 18 δὴ Ἔχ ρ 8 π8- 
1ἰοὰ δὰ ἃ οοηδτιηδίίΐοη οὗ νδδί δὰ θδθη βδι ἃ ἴῃ 
γον. 10. Οοελνγεβροπάϊηρ ννλ 186 Ὀθατίηςς δυουὶ 
1809 ἀγίηρ οὗἨ 6808 ἴῃ 1809 ὈΟΑΥ͂, 9 αῦο Ποσθ 8 
Ὀοΐηρς ἀοἰἑνογοά ὑπο ἀθαὶλ ΤῸΓ 96808᾽ 6,6. Απὰ 
γοῖ ἐΐλ ἀοθ8 ποὶ ἔο] ον ἰδὲ 86 ἀγίηρ οὗ 26 δι8 
68 ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ (8.9 Βδζη6 848 ἰδ)ο ἀγίπρ [Ὁ 6΄68Βαδ᾽ 
δι κ6. 189 ἰδουριΐ (τον. 10) οὔ 189 ἸάἀσθμειΥ οὗ 
{86 ἀγίηρ (ἰπ ὈΘ ἢ Δ] οὗὁἨ (8 βϑιῃὸ οδιιβ6) 8 βιοαϊ- 
βεοὰ ᾿ῃ γϑσ. 11 ὉΥ Ὀθοοιαίῃρ ἃ ἀθ]γοσϑῆσθ ὑῃϊῸ 
ἀρδί ἴον Φ6δυδ᾽ βαῖο. οι ἰάϑδββ, ΒΟΝΘΥΘΥ, δ.Ὸ 
Ζιμ ἀδιηΘὨ(8}} Ὁ ὑμ6 δᾶσηο, 80 182 δ8 ἐδ σδιι86 οὗ 
Θοά᾽ε Κίηράοπι, ἴθ ν ποῖ ὈοᾺ 7168 δὰ Ηἷε 
Αροβέ]ο δ ἀυγοὰ βυο} ἀοδαϊγ βυβοσῖκβ, δηὰ {μῸ 
ῬΘΙΘΟΏ δηᾶ πδϑο οὗ εβυδ δ᾽:86}, ΟΥΘ 68868- 
ἐϊδ}}γ δοῃποοίθα. [πη διὰ Ἰησοῦν, δτο τοπαογοά, 
ἴον Φοβυδ᾽ βαῖκο, διά ᾿πάϊοαδίδα {86 ἔσο γοββοι δυΐ 
πού (δ οὐοοί Βεὰ ἴῃ νἱον (ἰο φἰονιν 7 9618), 8]- 
ἐΒοῦκ ἐμ οδδοὸ δηὰ ἰδ ἀφβίζῃ 81Ὸ 6]086}7 
υδἰϊοά. Μαοῖὶι 1668 ἄοοθ8 (Β}8 Ῥυθροβί(ἐο τηθϑῃ 
ὑπὸ βῶὴθ ἐπίῃ 85: σμοίογείαίὁ “εδω, ἴοτ 'ῦ σδμποί 
Βᾶγο χοΐϑγοησο (0 {6 τιοίνο οὗ (π6 δοίΐοῃ, ἰη88- 
τὴοῖ 88 (09 ἀδ᾽ νογ8800 (παραδιδόμεϑα) 8 Ρ»δ8- 
Βῖγνθ, δη4 οδὴ ἴθ πὸ δ Ἰυδίου ἰο ἰδ νοϊυπίδεὶ- 
8658 οὗὨ (89 διυ)θοί οὗἩἨ 80 δοϊϊοθ, 76 Ὀοϊῃᾷ 46- 
Ἰϊνογθά ἰο ἀφδίὰ (εἰς ϑάν. παδιδ.) 18 ἰπ απ β᾽ δὰ ὈΥῪ 
{8ὸ οοπμίγαδί ἐπ ρ] θὰ ἐῃ, τοα τοὴο αγὸ αἰΐυα (ἡμεῖς 
οἵ ζῶντες), 88 ἰἴ ἰμΠ6 Ὁ. ψογο ἀο! γοσϑὰ υρ ἰο ἀϑαίὰ 
ἴ [11 19. ΝΈΑΝΡΕΑ: “ΝΟΥ ὙΠ Βοοπὶ ἰδ {86 
τηλα δὶ, οὗ Ἰἰΐο διηεὶ ἃ τποιηϑηὺ δὐνοσ αγὰβ γὁ ΔΙῸ 
αἰνθη υΡ ἰο ἀοδι};. ἘΤῖ8 18 ποῖον δὴ δηίοἶρα- 
ἰἰοι οὗ ναί 18 βαϊὰ ἱπ ἰῃ9 δυσσοραϊῃρ πα] δ68- 
6} 06 (88 ἰξ ἰΒὸ Δροϑίϊο μδὰ ἱπίδοπάθά ἰο ΒΥ: ψ6 
ἯἘ0Ὸ δΓ6 Κορὺ Δ}1}70). ΠΟΥ ἴδ. [86 ΒΔ1Θ 88 ἰ0 ΒΑΥ: 
δι ΔΒ ΟΠ 88 ἮΘ ᾿ἰγθ:᾽ ΠΟΡῚΒ 1 8 1660} ]0 ΘΧΡΓ65- 
Βῖοῦ ὈΥ ὙΒΐσῆ μ6 νου] ἰπίοστα υ5: γγὁο ὙΠῸ δΔΥΘ 
811}} αἰΐϊνυϑ 7 }}116 50 ΒηδῊΥ οὗ οὔν ζ6]]ονν- ΟἸΥ δ. 1 ΔῈ 8 
ΒΙῸ ἀοδὰ; ΒΟΓ, ΠΟΥ ΟΥΟΡ,, ἰ8 ἰὐ ἐο Ὀ6 Δ Κ6 88 δ 
οι ρ δίς ἀοϑονρίοα οὗ {μ6 πρὶ σ 04] 1 (Οδἰδἢ- 
ἀογν, Βἰβρίηρ); ο80 ἐπ τοῖα 9 6ευθ᾽ 116 δοίβ ἴ0 
Τωδ κα ὑπο Ηΐβ οὐζδῃβ οὗ οοτητησηΐοσαιἑ ο} ἩΥἱ ἢ 
ΖΩΘῈ τοῦθ Παῦο 119 ἰὨτουρὰ ἰδ 6 Βρίνὶῦ ἀπ ἃ ΟΡ 
οὗ ἰδ ι ἢ (πο. ἐἰϊ. 86; χί. 2ὅ; Θαὶ. ἐϊ. 20). δυσῖ 
8 ΥἱΟῪ 86 18 δοηίδὶ βϑα ἰπ ἐπὶ8 Ἰαδὺ πιοὰδ οὗ ἰηίου- 
Ῥγοίαιίοι οου]ὰ ἀογῖνγο δαρροτὶ ΟὨΪΥ ἔγοσω {μ6 ἥπ δ] 
Βοῃΐθῃο6 ἱπ γ Γ. 10, 88 1 ἰ8 ἀχρ] αἰ πϑὰ Ὦγ ἀρ Ἰγ οἰίο. 
ΤΠ6 ἀοιίνογδηοο ἰο ἀθδίβΒ ν͵2ὸῶααΊ'Ὺ΄ ΔΟΘΟΙΡ ἰΒμ δὰ 
{Βγουσ (9 ΘΡΘΠΟΥ οὗ τοπ, Ὀυΐ 10 τασδὶ Ὀ0 ΓΣ6- 
ἔοντϑα υ]ιπιδέοὶγ ἰο Θ οὐ (ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ), ἱπαστα πῃ 0} 
88 {(Π6 δη8ὶ δοηΐϑθηοϑθ ἱπάϊοαίοβ ἐμαὶ ὑθ6 70 ν8 8 
Ἀνθ ρυγροϑο ἱπ ἐπ σ450.--ἰΒδὶ 86 1119 δ1δὸ 
οὗ ὅοδυβ Δ΄ Ὀ6 τιδοϊδαοιϊοᾶ ἰπ ον ὥ1οῚσ. 
ἴδἱ Π66}.--ἰπ (6 ἰπήδγθησα Ἡμῖο 18 ἄστη ἴῃ 
1818 ὅπ] βοπίθποθ, ἐΐ9 πννοσγάκ, ὧν οῦ ᾿μογίαϊ 
Μεελ (ἐν τῇ θνητῇ σαρκί ἡμῶν), τὸ οπιρμδίΐο, δπὰ 
ΓΘ 8 διιβιηοηίαίίοη οὗ ἰπῃ9 (που ρηξ οχρνοϑαϑὰ ἰὴ 
γον. 10 χοβρθοίϊηρ (86 τι θδίαιἱοα ἱπ οὐ Ὀοὰν 
(ἐν τῷ σώματι): ΟΥ ῬΕΥΙΔΡΒ (ΒΕΥ 416 ἃ ΒίΓΟΠΡΟΥ 
Οχργοϑβίοη ἰο Ὀτίηρ ἰπίο τοῦτο εἰσὶ Κρ σοηίγηϑί 
ἐπὸ τονοϊδιίϊοη οὗ  βϑυδ᾽ 11{6, παδοοῖ 88 ἐπῖ9 116 
τουδὶ ὈΘΟΟΙῚΘ ΠΟΡΟ τηϑηϊΐοκί ἐῃ ἐπ τοδὶ οἵ ὑμῖ15 
ὙΟΔΚΒΘΒΒ δα ἔγαὶ γ οἵ {μα Ὀοάγ. 
χη. 12, (οὸ ἴδοι θαι σου οὶ ἴπ τ 

αὶ 19 ἴῃ γου.---ς δᾶνο Βοτο ἰΒ6 Γδδυ]ί οἴ 
τ δὶ 6 αὰ γυ5ὲ ἀοβοτί δοά, απὰ 168 τοϊδίϊοη (0 
86 σον πιμίδη Ομυτοι. Ὧὁο βΒιου]ὰ πδίυγαν 
μᾶνθ οχρϑοίϑα ἴπ βυσ 88 οσργοϑβίοῃ ὁ μὲν ϑάνα- 
τος (ἰθοὶ. τθο.), Ὀὰὺ 86 Ῥαγίϊοῖο 8 ῬΓΟΌΔΌΪ 
Ἰοῖν. οὔὖὐέ ΌΥ ἐμὸ Αροβί]θ ἱπίθῃς ο}8}}}7, ὑπδὲ {π6 

οοπίγαβί τὶρί Ὀ6 ἰπ6 ΤΟΥ δ γι κίηρς. οδὶ δπὰ 
19 νοσγὸ ὈοὶΒ δοίϊγο ῬοΟνΟΓΒ (88 ἐπ ΘΥ̓ΘΣῪ Οἱ ΒοΣ 
Ῥᾶχί οὗ ϊο Νὸνν Τονίδιηομῦ ἐνεργεῖται τηυδί Ὁ6 
ἴ Κθῃ ἴῃ δὴ δοίϊγ δῃά ποὶ 'π ἃ ὑβϑββὶνο βῖρτῖδοι- 
οπ.) Ῥϑδῖδ ψγδ8 νοσκίης ἰπ {π6 Αροει]ο, :μδ8- 
ΙΔΘὮ, ΔΒ 0 ῬΡ88 δ ὙΔΥ8Β ἐχροδβϑὰ ἰὸ ἀεδίῃ {υγν. 10, 
11), Ὀυὶ 6 δὰ σοῦ κὶπα ἴδ (86 ΟοΥΣΩὨΐΔΉ8. 
Βυὲὶ ἴῃ μηδὲ 6880 Ἧ88 {818 ἴσο οὗἩ ἐδ (οτίη- 
ἰμἰδμδῖ Νοὶ ἀγοσιν Ὀαπὺ ταραϊδίςϊγ, πὶ {86 ἀο- 
το 'ἰπ τ ολ Φοβυδ᾽ 1116 ψδὲ χεγοδ]εὰ ἱπ ἰὴ 
ἈΡοδί]θ᾽ 5 Ὀοάγ. Τμο σοππεοοῖίοι ψἱϊῃ συ. 10, 11 
Βοθδ ἰ0 ἀριδπᾶ ἰμῖ8. Τὶ γὰ8 Ὁ. ἰμ6 ΑΡοϑδίἹε᾿ 5 
ἀδῆρογα ὑμπδὶ 80 οδῖπῃ ᾿ῦο ͵υδί ἰδ ῬΟΒΙ ἴοΣ (0 
δχονὶ Βὶβ δροδίοἹἹδ ῬΟΎΤΟΥΒ ἴον ἐπ εἷν σοοὰ. Ἧ Βϊο, 
ἐβογεΐοσο, μ9 ἔθ} ἐὸ σου εἶπ 04] ἱβπομοο οὗὨ ἀθδίς, 
(ΒΟΥ 6ΥΘ σεσοίνιηρ 8 ρογροὲῃ) εἴγοδσω οὗὁἩ αυϊοὶ- 
ΘΗΪΏΡ ΘΠΟΥ 68 ὕΤΟΙ, μἷ8 ἀοδῖ. 9 ΔΊ ποῖῖδοῦ 
σοτρ6]]6εἀ ἐο υπὰοΡρίδπ ἃ (1 ἀς Ἡ εἰἰς διὰ Οεἰ- 
διαθγυ) (μ0 1176 (ζωφ) Βεγθ δρόκεὴ οὗ 85 πιδδηΐηξ 
ἐδ ΒΊΡΒΟΥ βρί τἰϊαδὶ 116, 186 Ὀϊνῖπο ΡΟΣ Ἐπ ΒΊΟΝ 
Ὅ68 ροἰονϊβοὰ ἐμ ἐμὸ Αροϑί]ο᾽ 8 βιι τί γα δηὰ 18 
ΟΥ̓ Κρ (ἐνεργεῖται), 88 ΟΧΡτοδϑεῖηρ (6 Ὀσπεδοῖαὶ 
ἰαθυθποθ οὗ μἷθ πιπἰβίσΥ ἴῃ ἱπρ]μ πρ δυὰ 
δἰ γοηρσί Βοπὶπρ ἐπ οἷσ δέ ἢ, ΒΟΥ που]Ἱὰ νὰ ὃς 751}. 
βορὰ ἴκ αἰ νίῃξ διιο} ἃ ἰυτη (0 ἴδ (βουσὶ. [05 
{86 οἶον βαμὰ ΑἸΐοτὰ οοπέεπμαἀβ {Ππδὶ [ῃ 5 ἰάθα οἵ 
Ομγ δε 8 πδίασα) ᾿ἰξο δοι Ὡρ ὈΡΟΒ (ἢ ΟοΥῖπι ἢ ἶδη8 
(τουρὰ Ῥδῃ], 18 πο Τογορὰ. "1π οι. τῇ. 
10 ζ., (89 νἱν!γὶπρ ἰδθαοηθο οὗἩ Ηΐ8 ϑρίτὶς, τ Βὸ 
ταϊβοα 9688 ἴγοιη ἰδ ἀεδὰ 15 βρόοῖϑῃ οὗ 88 οχ- 
ἰοηάϊηρ ἰο ἰὴ ὈΟΑῪ αἷβο; Βεσὸ {86 ὈΡΒο] ἀΐηρ 1η- 
ἤυθησο οὗ Ηΐπι ΒΟ ἀο᾽ΐνοσβ δπὰ Ῥγόδουνοδ ἰδ6 
ὈΟΑΥ͂ ἴϑ ΒΡΟΚΟΩ οΥ 48 υἱυϊγίης ἰδ6 Ἧ ΠΟΪΘ Ἰηδῃ: 
ἐΐΐε, ἴπι θΟΙΒ Ῥ]6ο68, οί ρ ἰδ ἴχθον δπὰ δἊρίσιίαὶ 
᾿1ἴ9, ἱποϊυαϊηᾳς [86 ἸΟΤΟΥ δηὰ πδίυσαὶ. “.ἀπὰ ἴα 
ΟἿΣ το]αίλνο Ῥοδιξίοιδ---γὸ ΒΤῸ ΘΧΘΙΡἾΘ6 ΟΥ̓ (Ὠὶ8 
Ἰἴ6 δἴποθ γὸ 8.6 ὃ ὁδυγοι οὗἩὨ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ, ΔΙγ6 10 
σοα ἐπγουρσᾷ Ομγίδε ἐπ γοῦν υδυίουβ νοσδίίοδα, 
δηἃ βοὺ οδ᾽οὰ Ὁροὰ ἰο Ὀ6 θεατριζόμενοι δἃ8 Ἧ ΔΥΟ, 
ὙΠῸ 8τὸ (ποὺ ἰπάοραὰ οχοϊυάςφα ὕτγοτῃ ἐμ δὶ ἐΐ-- 
ὯΔΥ, ἴἃ θον8 ἴγοῃι ὕ8 (0 γου---Ὀυΐϊ ΒΥΘῚ ΙΔΟΤῸ 
ἐβρϑο ΠΥ ΘΚ Ρ]65 οὗ σΟΙΟΥ τ Υ (9 [6 ρα οὗ 
οἷν ΘΟΙΏΣΩΟ [ογὰ, πὰ ὙΒοΏ ἀοαὶ ἢ ὙΟΣΚδ.᾽ 
“« ϑεδίῃ δπὰ 11 ΒΓΘ Ῥϑυβοῃϊδοά, δῃὰ ἐδῶ οἵα ἰδ 
οφρογαίϊνο ἐπ Ῥαυὶ διὰ ἰὴ οἱβεὸσ ἱπ (86 Οοτγὶη- 
{π18π8."-- ἨὈΡ. 8]. ἘΠ ΓΟΙΥ ππϑυ 18 Ὁ]6 ἰο (88 
ὙΠ019 ἰθηο οὗὨ (8 Εφ 8.19 δὰ οὗ {18 ῬδυγὶουδΡ 
βοοίΐου. νουϊὰ Ὀ6 {6 δϑυρροδίίξοτι οὗἨ 8 ἱΤΌΒΥ ἴἢ 
ψὨϊοῦ ἰ06 ΑΡροβί]θ σομισαϑὶβ Βὶ8β ΟΝ Ὄχίσγοιοθ 
Ῥοτ]8 τὶν ἰμὸ Ῥοδοθ δῃᾷὰ ῬγΟΡοσ ἐὺ οὗ 186 06- 
τἰιμθπ8. Οομρ. 1 Οθε. ἐν. 8 (Ὁ ισγϑοείοιω, (αἷ- 
Υἱ). 

Ὑχμθ. 18, 14.--Β)αὶ Βανυίπᾷ ἰδ παϊοδ δρί- 
τὶς οὗ ἔβ8 (δα ἐξ 15 υτϊτέθο, Σ Ὀοϊίονοά, 
τδοσϑέοσο Φᾧ δΒΡΟΪΚΟ᾽.--- Το ΑρΡοδί] πον 6 8868 
οἢ ἰο (89 πρὶ χἰΐυ 8] βἰάὰο οὔ (0 ἀοϑονὶ ρίοι μὲ 85 
εἰτίηρ οὐ (μς Ὀἱνὶπθ ῬΟΤΟΡ ἰπ ἴα (τον. 7). [Βαϊ 
(πουμσὰ γοὺ τοϊχὺ ἐμὶπὶς ἐδ18 τογκίηρς οἵ ἀραὶ 
ἀἱκοουγακίης [ὁ τπ68, ἰὲ 16 Βοὶ 80 ἴῃ ἴδε; [(ΟΥ ὙΠ 
86 απίυδίοα ὉΥ ὑτνὸ ρκροδὲ ῬΥΪΏΟΙΡ]68: ἄγ, δῇ 
δϑβιιγοὰ λαϊίλ {μ8ὲ τῊθ 8[}.4}} ματι ϊοἰραΐα ὙᾺ γοῦ 
ἴῃ ἐμ Ὀθποβία οὗ (86 Θοδροῖ (τόρ. 18--16), δδά 
ΒΟΟΟΒΟΪΥ, 8 σοπδάσηϊς ἦοροα οὗ ἃ κἱοτΐουβ γοποτα- 
ἴοα (νοτβ. 16-18). ΟὟἿἋ νοζγϑίοσ οτοϊὲβ (86 60Ώ- 
ΠΘΟ ΩΡ Ῥαγιίοῖο δέ ἩΒΙΟΝ Ἔχργυθδθοθ {Π6 δοπὶ αὶ 
Ὀείνοοι δὲ 10110 85 δηὰ δαὶ ὑγοοθᾶθα: ἀθαίὰ 
ψοτκοίν ἱπὰθοὰ ἐπ τ8, δὲ} {πὸ Βαῖβδο ερὶ τὶ οἱ 
ἔαϊι} ἴσα ρ6}8 υβ ἐ0 δροΑΪς ἐθ ΟὟΓΣ 76] ]ον-Ἰ θη δηὰ [0 
ἸΆΚὸ Καοόν ἐδὸ Θοδροῖ, πο Βαὰ Ὀδεη Ἐσ- 
Ῥτοββοα ἴῃ ἐμαὺ ρϑβϑϑαρὸ οὗ ϑοσυϊρίυσο, πὰ π ΒΙ 0 ἢ δὲ 
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8 Βαϊὰ : 1 Ὀοϊϊονοά, ἱπογοίοτο 1 δροῖζο.0 Το δέ 
8140 ἰηϊγοάυσο8 δὴ βα ἀϊιουα)] Ῥοληΐ ἰπὰ {πο ἀ18- 
οουγθ. πο βρίτιι οὗὨ δὶ} ἀθποίοβ, ποὶ (89 βρὶ- 
τῖϊ οὐ ἀἰϊδβροϑίι(ίοη οὗ ἴδια, Ὀαὺ (6 ϑρίτγὶὶ οὗ Θαοά, 
σοῦ ρτοάυσοὰ ἔα ἰὼ (μη μοαχί, (δ ϑρλνὶς 
ψ ἰοῦ ἢ6 Βεὰ γτοσοϊγοα, νι ϊοῖ ἀνγοὶὶ ᾿π ἶπ), δηὰ 
ψ 086 ΟΥΖΔῺ ἢ6 ψ͵ὸ5 ἴῃ {Π6 πικϊηϊδίσαλίοα οὗ (89 
δρὶγῖ, ΟΠ δρ. 1}. 8 ; δον. 86 Βρίχὶλ οὗ πηθοὶς- 
ο88 ἴῃ 1 (ον, ἰἱν. 21: 6χ«]. τνἱ. 1, δὲ αἱ. Νεαν- 
ὍΕΒ: “(86 Αροβιὲϊο ἰ8 ογὸ δροδϊκϊηρ οὗ ὑπαὶ ρΡο- 
ουἱδν ἰηθυθηοο οὗ (μ6 ΗΟΙΥ ϑϑρίτι ΌὉΥ τ ϊο ἢ Β0 
δοαυϊτοὰ ἃ σοπῆτιμοα οοηδάσποο ἰῃ (οἀ ἐμδὲ ὮΘ 
ψου]ὰ οοτλο ἔογί ἐτἰ παρ δηὺ ΟΥ̓ΟΣ 81} ἀθοίἢ, δὰ 
ἐμαὶ ΘνογῪ ἰδίῃ που]ὰ Ῥτοχιοίο ὑπο υγο] δυο οὗ 
δἰ πιϑοὶ δὰ οὗἨ (λ9 Ὑ80]6 ΟἸΌΓΟΒ.᾽᾽ Τὸ αὐτό το. 
ἴατϑ ηοὶ ἐο (ἰ6 ἔτι οὔ ἰμ9 σον  Βἰδηθ (ἐπ βϑιὰθ 
ψ Ὁ 0} γὸ ἢΔΥΘ), [Ὁ ἐδ οοηίοχῦ δΒυσροδίβ ποι μἰ πα 
οἵ ἰ818 κά, διὰ ἐπ Αροβίὶθ ἰβ βρϑακίης οὗ {89 
ΟοΥία Π8 ΟἿΪΥ 848 {8.9 ΣΘΟΘΙΤΟΥΒ ΟΥ Οὐ ̓ θο δ οὗἁ 
λ18 θοποδοΐθὶ ΔΡΘΏΟΥ͂, θυ ἐο ἐμ τὸ γεγραμμένον 
ψῃ (5 σοη θη 8: {80 δδίηθ βρὶ τὶν οὗὁ οοηδάθῃσο 
ἷπ αΘοἀ πΒϊοῖὶ 18 ὀχργοδϑθα ἴῃ (δ 6 ΟἸ]οσίης Ὀ88- 
δλᾷο οὔ (πὸ βοτὶρίυγοβ. Ἐπ ραδβαᾶρο ἰω ἔουπα ἴῃ 
Ῥδ. οαυΐϊ . 10, ἐβουχ 10 14 (αἴκοη ἔγοτα ἰ8ὸ υΧΧ΄, 
δῃὰ ἀοοβ8 ηοὶ κῖγν9 08 {6 ργϑοΐβθ ἰγδῃβίδίΐοη 
οὗ ἰδ οτἱχίη8] Ηοῦ. “ἽΝ Ὁ ΤΌΝΟΣ. “1 

δοϊονοᾶ, ἴον 1 8ροκο.᾽ [Ὁοτρ. Ἠδπαβίθη ΟΣ οα 
ἐμ Ῥβαϊπ5.1. ΤῊ]8, ΒΟΉ ΘΥΟΥ, Θοπάυοὶ5 τ. 6856}- 
(ἴΔ}ὦὺ ἰο ὑπ6 δ8)6 ἰάοαδ, ἴοτ {86 Βρϑϑοῖ, ὑπ ἀἰδ- 
ὁοΌγΕΘ οὗὐ {μ6 Ὀϑαϊτηϊδί, ὀχρσχοδϑίυο οὗἩ ργαγϑσίι) 
δα Ὀυιίδδίοπ, [ΒΘ ἢ Κύι] Π658 δὰ ΒΟρΡΘ (τνθυβ. 1-9), 
ἷ5 δοιιοίἰηρ ἰὰ Μασ ἢ αἱ 18 ΒΒότση, δηὰ τηυδί 
δνὸ ργοσοοᾶάθα ἔγοια ἤβ: ἢ. ΒΕΝΟΚΙ, Βα γ8: “Νὸ 
ΒΟΟΏΘΡ' ἀο68 ΓΔ ἰ (ἃ οχὶδὺ ἰμδῃ 86 Ὀοχὶπϑ (0 Βρθδὶκ 
ἴο οἰ βοσβ, δπὰ ψ Ἀ 116 βροδκίηρ σοοορηΐζοϑ ΒΟΥΒ6] 
διὰ σΤΟῪΒ ἰῃ ΡΟΥΤΟΥ.)---τ6 (Π 6 Ῥβδ]ταϊϑίὶ, νγ8 
8160 Ὀο] Θνο δῃᾶ ἱδβοχϑίοσο βρϑαῖε.---Τ 9 Ὀ6- 
Ἰϊονίης οὗὉἨ ἐμ Αροβι]α, {κὸ ἐμαὶ οὔ [89 Ῥβαϊπιϊδί, 
ἯΔ8 8 ἤγῃι ΔΘΘΌΓΔΩΘΘ ἰδδὲ {π6 αἱ οἰκοηΐ Ὡς ΡΟΥ͂ΣΘΥ 
οὔτ80 ογὰ πνου]ὰ μοῖρ δἷτα ἱμγουχὶ, δὰ ἀ] ἶγὸΓ 
διῖπι οαἱ οἵὗὨ 41} ΗΪ8 ἀϊδβέγϑαβοβ. σοι ἐμπὶ8 ργοθοθὰβ 
8 δρὶ γῖϊ οὗἨὨ Ῥγδίϑο ἴον 180 ἀθ᾽ σοβηοα αίνϑῃ Εἶτ; 
ἴοτ ἰὼ ἰδ Ῥγοδοίης δηὰ ἴπ δ᾽15 ἰθβί ΤΟΥ ὈΘΙΌΓΘ 
ἰδ9 Οδυγοῖι,, κὶν στοδί οὐἦοοὶ γγδϑ ἰο κου γ Θοά, 
--Βυὶ 860 δέ τ ϊοδὰ πιονοᾶ πἶπὰ ἰο Βρϑδὶς 1π- 
τοϊγοὰ 4180 ἃ οοηδάρης Βορο ἐδδῖ ἐδ Ῥόονοῦ οὗἁ 
Θοὰ ποι!]ὰ δνὸῦρ δήογνα ὍΘ τοϑηϊϊοθιοὰ ἴῃ 
δὴπε, τὸν. 14: --- Ἑξηοννίηκ τδαὶῖ ΕἶΦ τδο 
ταἰὶδοᾶ Ὡρ 186 ΤΣιοτᾶ 76588.--- Ἦο ̓αγτοὸ εἰδότες 
ἴω ΚΘ Ἰῶδπποῦ ἴῃ 1 ΟοΥ. χυ. ὅ8, Τηο Ὀδδὶβ οὗ 
18 ΟΡ γδϑ {86 Ὀϊνὶπο {δοὺ οα ψν ϊσ ἢ ἃ} ἢ 8 
ἴα αηὰ Πἷ6 βαϊνδιΐοη τοϑιϑὰ, 1 ον. χν. 18 ὅ΄.: 
Βοτῃ. Υἱϊὶ. 11, εὐ αἰ. δο δΒυδδίδβοο οὗ ἐδ ̓8 ὁοη- 
δάδηοο νγα8, (δὶ Βὸ ψ8οῸ ἢδὰ γαϊβϑοὰ Ὁ (80 Τοτὰ 
ὅσαι, ὙΚ1}} σαὶ ἘΡ τ|5 δ]δὸ Ὑχἱτὰ 565πε.--- 
Τδο τοδὶ πίττα] δὰ ῬΥΟΘΌΪΥ (π6 σοτγγοοὶ Υἱον 
οἵ τι]5 ραϑϑαρο Ἰοϑβ ον ἱμβοιρμὶθ ἰο ἐπ 6 ζοηοΓαὶ 
Τοδαττοοιΐοῦ. Το δοὶ ἰδαὶ ἰπ οὐδὸν βδϑδδχϑδ 
Ῥβὰὶ 50} 45 Ὀοίοτο δἰ πιβεῖ δηὰ δὲθ 7810 ν-δ6- 
Ἰονογβ οὗ ἐμβδὶ ρμεγίοά (δ9 ροβϑι δἰ 1γ ἐμαὶ ἐμ ο Ὺ 
Ἢρ ΡῈ σμιδηρϑά σπου ἀγίηρ (1 ον. χυ. δ2:; 
1 Τμεββ. ἱν. 16 7.), ἴοθβ ποὶ τοἱ] δῖο δζαίῃδέ δυο ἢ 
8 Υἱονε, [0 ΒΘ 4180 ἐπ ἰ πιδίοϑ (οἤαΡ. ν. 8) ἐμαὶ (867 
Ϊδι ΡοΘϑΙ ὈΪΥ Ὅθ6 ο6]]οὰ ἰο ἀΐο, διὰ τὸ ΤΩΔΥ ἰῃ- 
οἰυάο Ὀπάαν (ἢ 9 ΘΠΘΡΑῚ ᾿άθα οὗὨ Ὀοΐπῳ ταϊβοα ἀρ, 
186 ἸΊΟΡΟ βρθϑοΐδὶ ὁπ οὗ ἃ βίτωρὶο σμδῃμο (ΘΟ. 
οῃ 1 Οον. νἱ, 14). Ἰπείοδὰ οὗ σύν οη9 που! 
ἸΛΟΡΘ Βαίδγ Ϊγ ἤανθ οχροοίοὰ διὰ οΥ ἐν, 1 ον. 
χυ. 31,22. Βαϊ ͵υϑὶ δ ἴῃ ἄξει σὺν αὐτῷ, 1 Τ688. 

ἷν. 14, μη6 ΓΔ] ονβΐρ ἢ ἷπα ἱπίο πῖον ΠΟΥ 
ΓΘ (ο Ὀ0 ἱπίχοάιοοά, να Ῥοϊηίοα ουἱ, εο (ἰϊ6 
γοβαγζοοίΐου τὴ ἢ ὅθδβυβ ἴῃ (18 ρἷδοθ 18 8 ραϊ γῇ 
νοι, ἴῃ ΕΚ ΤΩ ΠΥ, 8 Τοαη θα ὈΡοῚ ἃ 76 ]]ὸν- 
ΒδῖρΡ νἱ Β τα, πὰ ἷἰ8 118 εἰ θϑί τϑα Ἰζαϊίοη απὰ 
κἰον Βοδίΐου, ΒΡ. 1,. 6; 60]. 11. 12; 1.1. Οἵα 
Τοδυγτοοίίοη Ἡῖϊ 926808, ἴθ Βοῖη9 οὐ ΒΘἢ 86 
{Π8η (δαὶ οὗ αὶ ὈοάΣΪγ γοϑυγγοοίΐοι, (μ 6 ΔΡροϑβίϊθ 
ΠΟΥ͂ΘΥ Βρ68[Κ, ἐχοορί ἰῃ (Π9 ρϑϑὶ ἰθϑο. Νὸ ἰηϊ(ὶ- 
τοδίίοη ἰ8 αίνοιῃ οὗ ἃ ἀϑ᾽νογθησο ἔγοτα ὑπὸ ρμουὶὶ οὗ 
ἀοαῖ (Μογ6᾽), διὰ 86 πογάβ, ν ἢ ϑοδβυβ, δ 
δὺ Ἰοδϑὺ 50 πιοτὸ διίοὰ ἰο βυιοὰ δὴ ἰάθδ ἰμδῃ ὑπο Υ 
ΔΙῸ ἰο ἐγείρειν ἴῃ ἰὸ Β6.80 οὗ 8 ᾿ἰ6Γ8] ΓΟΒΌΣΙΘΟ- 
ἰΐἰοη οΥ̓͂ (π0Ὸ ἀοδά, ΙΥ (Π)6 ΓΟΤΊΠΟΡ 18 8 ΘΟ 08 
[6] οδὶρ ἴῃ ἐμ Ἰοΐ οὗ {π τίϑομ 9 6808, 86 ἰδίαν 
18. 811}} τῶσγθ 80. [ἐ ἰβ ἴον [818 γοδβοη ἱμαΐ ἢ9 ἴπι- 
τηοαΐδίον δά .8:- --ὃη ἃ Ὑ71}} ρυθδϑιῖ τ υἱὶ 
γου.---Τ}ἷ8 τυυδὶ γοΐοῦ ἰὸ ἃ Ῥγϑδοῃίϑίϊοη Ὀθοτα 
189 λυάᾳταθεὶ δ5ϑθδὲ οὐ Ομγὶβὲ [ῸΡ ὑπὸ τοοορίΐοη οὗ 
(ἰὴ φγοδὶ ὑσὲσθ (ομδρ. ἱ. 14; νυ. 10; δου. 2 
Τίτα. ἱν. 8: 2 ΤΏ 685. 1ϊ. 19), οὐ, σα! ἢ σοΙ,68 (0 
(16 δδμθ Τοβυὶῖ, 6 Ῥγϑβοηίϊαι ἴοι οὗἨ ἱπθπὶ 88 ἰἢθ 
ΘΟ ρϑηΐου οὗ Ομ τὶϑὺ ἰῃ Ηἰΐδ κίηράοπι. [Τ18 
Ρτοβοηίδιϊοι ὧν Ομσῖδὲ '8 ἢοί {Π6 Β8πὶ0 τ ἢ δἰίδηά- 
ἴῃς Ὀοΐοτο ΠῚ 8 Ὀδν ἴον ἡυάραοηί. Τθο Αροβιὶθ 
Βα8 ΒΟΤΘ πὸ δ᾽ ἰδίου ἰο {8:6 ΤΏΟΓΘ ΘΓ] 866 Π68 οὗ 
80 ᾿δϑὶ ἠυάᾳηιοηὶ (σπδρΡ. νυ. 10) Ὀπὰὶ ΟὨΪΥ ἰο (86 
ΙΏΟΓΘ Βηϊπηδίϊηρ; ργοβϑηϊδίΐου τὶ ΟἸτὶδὺ δπὰ 
ὉΥ ΟἸγῖδυ ἴ0. ἥηδ] δοοορίδῃοθ ὮΥ ἐἰὸ ΕδιΒ 6. ]. 

Υμπβ. 1δ. Εοσ 8411} τοίηβα δῖ ἴῖὺὸσ γΟῸΣ 
881. 68.---Ἐὶπ 15. ᾿ταπιοά δύο! σοπηοσίοα ᾿ }Δ (89 
Ῥγθαθαϊηρ ΡὮΏΓΣΑΒΘ, ἴῃ ΒΊΟΝ Β6 δα ἀφοϊαΓοα ἐμ 80 
86 ψουἹὰ μανὸ [6]] ΟΡ τοέίλ ἐλεπι ἰὼ ὑμ9 ἔπ χ9 
ΕΟ. Το αἱζ ἐλίπσο ᾿ιὰ8 γοΐοσοποθ ἰὸ τ δαὶ ἢ6 
δὰ βαϊά οὗ .εἰ8 «Βί]ὶ οἰ δηὰ ᾿ἷθ θ᾽ Ἰγογδηοθ8, 

οΥ̓͂ ιεἷϑ 108 δηὰ 18 ἔγυϊϊβ, δὰ οὗ ἷ5 βροδκίης 
δπαὰ ἩΙϊηοδδίης ἴον {86 ἰγυα ἢ ἴῃ ἰη9 φῬονγοσ οὗ 
ἔαϊι ἢ. [Ιπ σον, 12 Β9 δὰ βαϊὰ ἐμαὶ 118 τγ848 ΘΠ 6 Υ- 
εἰτὶης ἷἰπ ἐποῖὰ, διὰ δ ΠΟῪ ἀθοϊδσοθ ὑμαῖ δ]] 
ἐθΐη 58 ἢ9 δὰ τιοπέϊοποᾶ (τὰ πάντα), που]ὰ ἰυγη 
ουὐδ ἴον ἱμποῖν φοοὰ. (σοιαρ. οὔδρ. 1. 6; ῬΆ]]. 1. 
26; 2 Τῖπι. ᾿ἱ, 10). Ηδ ν1]] ργοβεηξδ 8 σὰ 
γόου, ΤῸ 41} {μ689 ἰδίηρα ἰβκὸ ρ]δοϑ [Ὁ γοῦν 
ΒΆΚοθ. ἴῃ (80 ὅπ] βϑηΐίθῃοθ Ἀ9 (6118 {βοὴ οἵ (9 
αἱ εἰτηδίθ σϑβυϊὶ ἐοὸ ψ 6 ἢ 6}} ἐπίηρκβ ν ουϊὰ Ὀ6 6οη- 
ἀυοϊθα:- -ἰἢ οτᾶθτε δαὶ 180 βῖᾶοθ τ ΒΊΟΒ 
δὈουπ δα ᾿ὨΣΟΌΒὮ ΤΏΘΏΥ, τὶ ϊ στ] ΡῚΥ͂ 
τΒαπϊεαορίνίηρα ἴο 86 ρμίοσν οὗ Θοὔ.-.---Τη9 
ὅταοο (χάρις) 18 ἈΘΡΘ ποὶ ἐμ Ὑ010 βαϊνδίϊοῃ 
868164 ὈΥ {86 τεβυγτοοίϊοη οὗ ΟἸγτὶδί, 0 δυσὶ 88 
ἰάοα πουϊὰ ποῖ Ὀ6 ΟΧρΡτοδβοὰ ὈΥ 8 ῬΒγϑ86 ᾿᾿Κὸ τὰ 
πάντα, αὶ ἰπ6 ατδοίουβ δϑεϊβίϑῃοθ οὔ τ ῖο 8 Β0 
Ββδὰ π.δὲ δροόοΐϑῃ. (τος. 10 8.). Πλεονάσασα διὰ 
τῶν πλειόνων δἰχηϊῆοθ ὑπαὶ ἰμ6 στδοθ 88 ἰἢ- 
οΥὐϑδβϑα οὐ ϑῃ]αγχοὰ ἈὮΥ 16 ργδδίοσ ΠΌΠΌΟΡ οἴ 
(Π 086 ἯὯἂᾶο ρασιλοϊ ρδίβ ἴῃ ἰΐ, οὐ ἰὸ γβόοῖα ἰΐ ἰδ ΟΣ- 
ἰοπάοα, Τὸ ῬΟΥΒΟΣΒ ΒΟΓΘ δΒρΡοκϑῃ οὗ 8δγθ ποῖ 
{πο89 ὙΠῸ ψου]ὰ Ὀοοοτθ ἱπίογοβιθα ἴῃ {πὸ Ὁ}689- 
ἴῺς ἴῃ ΘΟΠΘΘαΌΘΒΟΟ οὗ ἐδθ ΟοΥΙ πἰ ἰδ ῃ δ᾽ ̓ μίογδθδ- 
Β'0η8 ἐῃ εἶα 6.4], ῸΣ 18 δ ἢ] οὶ ἀἰὰ ποὲ 681}} ΤὉΓΣ 
βυοΐῖ δὴ δ᾽ υδίου (65 ἰῃ οἴδΡ. ἱ. 11). ΤΘ βδῆηο 
Κϑθ8 678] 5086 οὗ [π 9 ραϑαδρὸ ψου]ὰ Ὀ6 χαϊποα ἰἶ 
ψὸ διου] ἃ οομπηοοὺ διὰ τῶν πλειόνων αὶϊῃ ἰδ0 
Το]]ονσίπας περισσεύσῃ: --- αὶ τ 6 ἀροῦῃ ἄϊηςς 
ἔτδοϑ σοϊαδ ΣΕ ΡΙῪ ἴ86 ὉΒΔη Κορ ν 6.85 
ΟΥ̓͂ 9884 οὗ τη8}}Υ.--ἰπ (μὶθ ο686 ἐμ 1η- 
οὐϑδβϑὰ πυγαῦ ον, 80 ρμδτιϊοϊ ρα θα ἴῃ 189 Ὀ]οθϑίηρ, 
ἯΟΤΘ ἰμό86 ἐδσουκσὰ ὙΒοῖὰ (Π6 ρχτδοθ, οσίοπα δ 
ΟΡ ΘἸογχοα ὮΥ ἱμοῖν ρμδειλοΐρδίϊου, νου]Ἱὰ 6 Π9 
Ἰθδδα οὗ 8 πιοζὰ δρυμάδηι ἐμδη κοί της. ΤὨὶδ 
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ἦ8 οογίδ᾽ ηἾγ αϊξον μδὴ Ῥαββίῃρ οὐδὺ 86 ἵπίοῦ- 
γοηΐης τῶν πλειόνων, ἰο ΠΟΥΘΤῺ τὴν ἑἐυχαριστίαν ὉΥ͂ 
διά (ἴῃ σι αἴοῖ ο486 186 φθῃϊ να νου] ἤδγθ Ὀδοα 
ΤΊΟΓΟ Κι Οδτ 68]; ΘΟΙΏΡ. ΟΠ ΔΡ. 'χ. 12), ἀπά ἴο 
ἔλκο περισσεύσῃ ἷῃι ΔῊ ἱπίΓΔΏΒΙΕΠἾΥΘ Β6η580θ. 710 
ΟΡ, ΠΟΥ ΟΥΟΥ, ἰδ ΤΓΘαΌΘΏΥ͂ υϑοὰ ἴῃ οἰ πὸ ἃ 
ἰγδηβί ἐν Οὐ δὴ ᾿η γϑ δ {ἶν8 Β᾽ σἸ βοΔίΙΟΏ ; ΘΟΙΏΡ. 
ἶχ. 8,13. Οα ἰμ6 ρῬᾶγαβε, ἰο {89 φίουυ οὗ ἀοά, 
σορ. 1 Ὅοτ. σ. 81. [ΑἸϊογὰ ργδβθῃίβ τυ8 Ὑ]ἢ 
ἴοι ψ8γΥ8 οὗ ἰγδηβίαἰΐηρ (818 οἴἰδυβο: 1. “Βαϊ 
ἔτϑοο πανίηρ δοουπάφα ὈΥ̓ τηό8η85 οὗ (80 στϑαίθν 
Βυ Ὁ ΟΣ (0 ἤανο γοοοῖνϑά 11), τᾶν στη ΡΥ (6 
ἐμαηκερίνῖπς ἰο (86 “ἸΟΥΥ οὔ Οοά;᾽" 2. “ἰδεῖ 
ἔτασο πανίηρ δϑουηάαορά, τη Υ, Οἡ δορσουηὶ οὗ ἰΠ6 
ἐπα Κορ νίης οὗ (86 σΓοδίου ΠΌΘΟΣ, Ὀ6 ταιΠιὶ- 
Ῥὶϊοα το 186 φἴοτΥ οὗ ἀοἂ.᾽" (Ύ ΗΒ, ΒΕΝΟΣΙ,, 
εἰς.}); 8. ““1δλιὶ ζγδοο πδυΐϊορ δοουηδοά, πιαύ,, ὈΥ 
ἸΩΘΔη8Β οὗἨἩ ἰῃ0 φΓΘΔΙΟΥ ὨΠπιῦΘΡ, ΤῸ] ἸΡῚΥ {86 
ὑπαηκεκίνϊης ἰο ἰἢ6 αἴονν οἵ αοἀ.᾽"᾽ (Ὀκ Ἦ ΤΤΕ); 
4. “ἰπὰὺ σιδοο δανίης τυ] ρ᾽ ]οὰ ὈΥ πιοθῃ8 οὗ 
(6 πήοαίοῦ πυδοῦ, (0 {παηϑρίν  ΙὨΔΥ͂ 
δΌουπα (ο {86 ρΊοΥΥ οΥ͂ ἀοἀ.᾽ 
δ'Ὁ1]6, Ὀαὶ ποὶ δΔἀορίοἀ ὉΥ πἰτηδεῖ ). Ηδ ῥγοΐουϑ 
ὑπὸ ἄγϑι 85 “"τηοϑὺ δυο Ὁ]Ϊ6 ἰο (ἢ6 Ροδβι᾽ιοη οὗ 
ἴμο πογὰβ 8η1} ἰὁ9 (ἢ 6 ΟΡ} 88515.᾽] 

ὕεπβ. 16-18. ΕΣ ΨΒΙΟὮ οὐδ ντὸ ἔδίπῖ 
ΠΟοῖ.---Διό τοίδτβ Ὀδοὶς ἴο τὸν. 14. (νϑὺ. 10 ννὰ8 
ΟὨἸΥ ΔῈ οχρίδπαίίοη οὐ νου. 14). 6 ἤαϊηῦ ποὶ 
(οὐκ ἑκκακοῦμεν) Οασ ΓΒ ΒΘΓΘ ἴῃ (ἢ 9 ΒΆΠπι|6 Β6Ώ.36 88 
ἷπ τοῦ 1. Ιῃ ροϑίϊϊνο σοπίγαδὶ νἱἢ ὑπΐβ, ἢ6 
Β.γ8:--οαἴ ονϑὴ ἰΐ οὖν ουϊννετᾶ τᾶ ἰδ 
τυϑοῖθᾶ αὐνᾶν, οἷἱ ἰμυναγὰ (πΔη) ἰδ ὩθΘνοθτ- 
861685 τϑθῃδνσθᾶ ὅδ ΌΥ ἅδν.--ΤῊο οαἰν τὰ 
χδὴ (Ὁ ἔξω ἀνϑρωπος), ἰα δὴ Θχρροββίοῃ ἴουπὰᾶ 
ΟὨΪΥ ἷπ ἐμῖ8. ρῥἴαοθ, πὰ ἴν ἀδποίοϑ (89 Ὑ 8016 ρετ- 
ΒΟΠΔΪ οχίβίθησο, 80 ΓᾺΡ 85 ἱΐ 15 οι οάϊοα ἱπ π8- 
ἴυτο δηὰ ὑπὸ αν οΥ̓͂ [80 ΘχίοΓ ] δοπλποῦ 116. 
Οπ (86 οἶμον πδηᾶ, ὁ ἔσωϑεν ἄνϑρ. ἀδποίο58 [86 
ΒΆΪΩΘ ῬΟΥΒΟΠαὶ οσχίβιθῃσθ. 80 ΓᾺΡ 88 ἰΐ 18 ἀδίου- 
ταϊηθὰ ὉΥ ἰμὸ Ὀίνίηθ ἰανν, ἀπὰ ραγιϊοἱραίθβ ἴπ 
πὸ ΤὉ] 688 οὗἨ (6 Ὀϊνῖπο 116. Οοωρ. οι. Υἱΐ. 
22: ΘΟΡ. 28 (ΒΓ νοῦς 18. Δ Θαυϊναϊοηΐ ποτὰ): 
ἘρΡΆ. 111. 16 οΘορ. 19. (Βεσκ, ϑεείθηὶ., 68 ἔ. σοιιρ. 
42, 87). Μεγον ἰδπξ8 {86 ΓΌΥΟΡ οχργαβϑβίοη 
ἀοποίοϑ {πὶ νν ΙσὮ ἰ8 γἱδὶ Ὁ]0 ἔπ 8, ἐ. Φ., ΟὟΥΓ᾽ 6ΟΥ- 
ῬΟΓΘΑΙ παίυγο, δηἃ ἰμ6 Ἰδίίθσ, οὐγ ἰπιο]]θοϊαδ]ὶ, 
Ταϊϊοπαὶ δῃηἀ τογΑὶ βαῖνθθ. Οβίδ πο Ὁη66Γ- 
βίαπαθ Ὀγ (6 Ἰφί(6Γ ἴοτπι, (86 δββϑῃ δὶ δία γΘ 
οὗ πδη, κἰηάγοαὰ τ αοα δηὰ οΔρδΌ]6 οὗ Γερο- 
Ὡογαιϊΐοα. [ΗΌΟΡΘΕ: “πι8Δη᾽ 5 ΒΙρΠΟΥ πδίυγο---ΠὶΒ 
Βοι] 88 (ἢ διυὈ)6οὶ οὗἨ ἰ1ὸ Ὀἰνὶηθ 11{6.1 Ομ. 
ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ, 2διὲδί. Γενολοῖ., Ῥρ. 1456 ἢ. ὅ81, 888. 
[ΑἸοτά, βίδπ]ον, Βαῦποβ δηὰ Β]οοτδοϊὰ ὑπάον- 
Βίδπα ὉΥ ἰΐ αἰπιΡῚ Υ (06 δουΐ ἷπ ἀἰδιϊποίΐ οη ἔγοτῃ 
180 Ὀοάγ]. Τα ἀοοίγπο οὗἨ Οο]]οηυΒοῖ δηὰ 
Μοηΐεθη, ἰδὲ (86 ᾿ΠΏΘΡ δ 18 8ὴ ἰὩν1810]6 ὈΟΑΥ, 
οσἰ βιΐηρ ἰῇ βοπιθ δοπορθδ]οὰ ζοσια ὙΣ ἰη Ὁ5, 68} - 
ποῖ 6 Ββιιδίδἰ πο ὈΥ ΔΗΥ͂ ἡδίυΓΑ] ΘΧΟβΟΒΙΒ, ΟΥ ὉΥ 
{86 Ρ᾽αίῃ πιοδίης οὗ ἰμ 686 σψογτάβ. Το αἰϊοιηρὶ 
ν δ οὮ Οεἰδπὰον πΔ8 τηδὰϑ ἰο ἀουΐθο 8ΔΠ ἱπίουτθ- 
ἀϊαῖο ἀοοιγῖπο δοοογάϊηρ (ὁ ἩΒὶ ἢ {86 ΠΕΡ ΤηΔΠῃ 
ἦθ [86 Βρθοτο οὗἁὨ {86 πἰχῆον δρὶ γι] 1176, τ ΒΙΘὮ, 
Βονόνοῦ, δοπιπιαηΐσαίοα [86] ἰο [80 ψ 1016 τ δῃ 
ὉΥ Ροτροίυ δ! δοίΐηρς ἰῃ ἂα οαὐϊναγὰ ἀϊγοοίΐοῃ, 
διὰ νι ϊοῦ, ἰπογοίογο, σοπίδίηδ [6 ρογὶ οὗ ἃ 
δον ὈΟΘΟΙῪ 16 δηὰ οὗὨ 8 δοῦρουϑδὶ γδδΌγγοο- 
«ἰοῦ, 8 σου αἰ ΕἸ ῬτΟΌΪο δ σα]. Τὴ0 πνδβιϊηρ 
ΔΎΔΥ (διαφϑείρεσϑαιν οὗ οὐγ Οὐ ̓ Τωδη, ἡ, 6., 189 
ἀοδιγιοίίοη οὗὨ {6 οὐ Ὁ τῆϑὴ ὈΥ͂ ()δ6 ΘΟΠΑΌΙΩΪ 
ἵχοι(ἴης, πὰ ἀἰϊδὶπἰοσταιΐης οομβῖοίβ τυ αἰο  ὲϑ 

(Ρεοροβϑὰά 85 ρο8-. 

βυ δου ηρβ ἱηγοϊνοα, 5 ΒΟΙΟ δι]υάοά ἰο 88 δὴ 80. 
1.0.8] ργοσθβδ ἰῃ {116 εἰ καί (Ὑὶο σαπηοὶ πιοδῃ: 
εὐεπ φυρροείπρ ἰλαί. Ἀὔοκονι), δῃὰ νδϑ δὴ δο- 
ἰ..4] ἴδοὶ οὗἩὨ 16 ΑΡροϑι}]θ᾽ 5 ὀχρογίθποθ, ποῖ 118- 
βΒίδλαϊης (6 βδι γαϊΐοη δεϑοσίθα ἴῃ υορ. 107. ἴὰὴ 
σοπίγαδι τ ἱτ ἐμῖα ῬοΣδδΐηρ οὗ [86 ΟὈΪΟΣ, ΒΘ ΒΟῊΝ 
ΡΙδοθδ 1Π6 τϑθοναὶ (ἀνακαινοῦσϑαι) οὗ 1886 ἱπῃοῦ 
ΙΏ8ῃ. ΝΕΛΝΌΧΕ: “186 ἀνά ῬΓΘΕΌΡΡΟΒΟΒ δὴ οτὴ- 
ἴηΔ] ἰπᾶχο οὗ ἀαοά ἰπ δὴ. ΟῚ ΡΥοΟθδδ68 
δ. Γορσοβοηίοα 88 ροσροίυ δ᾽} σοΐπρς οἱ, Ὀυὶ {116 
ἰηψαγαὰ δὴ ἰβ βαϊὰ ἰ0 6 σοΟΠΕΪ ΠΌΔΙ οπἀυρὰ 
ΨΠῈῊ ΠΟῪ ῬΟΝΟΥ, ἑ. 6.,ὄ ἰο Ὀ6 τεποτοά, δηα δ86- 
ἰαἰποα ὃν ἰμὸ φυϊοκοηῖης βΡρ σι (πνεῦμα ζωοποιοὶν) 
ΟΝ σαπΘ ἰο πὶ ἴγοια ΟἾἸ γι. (σμδρ. ἰἰὶ, 
17 ἢ. δηὰ νοῦ. 6). Ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ἷἰδΒ ᾿ἴκ6 [16 
Ηϑφρτ. 4 7), Ῥβ. ᾿χυἱἱἱ. 20; ἄφθῃ. χχχίχ. 10; 
ἘδΙμοΥ μὶ. 4. Τμθ βοοομὰ ἀλλά ἰδ δαυϊναὶ πὲ 
ἰο: γαῖ, μουν οἾ6 88, 88 ἷἰθ ΤγθαΌ  Υ [8:6 ὁμ80 
ἴῃ ΒΥροί οὐ 1681 δοΠ ΟἸ 5:08. πὶ δῖ ο ἢ ὑπ δροῦο- 
58 σοπίδ' 8 8 σοῃίγαθί ἰο {π6 Ῥγοίδϑὶβ. (σοι. 
οὔδρ.Υ. 16: χὶ. 6; χῖϊὶ. 4: 1 Οογ. ἰν. 1: ἰχ. 2). 
-- οὐ οὖσ Ἰρῖ δδοϊλου υνυίοδ 16 πὶ [ΟΣ 
ἃ τοοϊηϑηῖ, Ὑνοϊϊεοῖὶἢ ἴοσ τἋῈὰ δσχοδδάϊηῃᾳ 
Δ δ ΕἾΥ, 8 δἴθσ δὶ νυϑϊρβμῖ οὗ 6ΊΟΙΥ. 
(νον. 11)... -Ηὴδ Βογο ποίΐοεβ ψμδὶ 1ὺ νὰ σ οὶ 
ξϑυθ δ}! ὀοπίΐπυ)] Τογοβδθιηθηὺ ἰο δὶβ ἱω πασὰ 
Ἰηλῃ, ὉΠῸΟΣ ἐπ Ἔχ ϑδυδίϊης ᾿δυοησα οὗἉ πἷ8 δυῆες- 
ἴρ5. ἴἰ ντγ8 [06 Βορο οὗ φΊΟΥΥ νὴ τ δῖοι (86 
ϑρινῖ οὐ ΟἸσῖδὶ Βδά ἐἱπϑρὶγοὰ μἷτῃ, αη ἃ ἩΒΊΟὮ ἘΠΟΝ 
εἀ ἷπὶ {πὲ ἐμ 656 βυ ΒἜΥ ΠΣ ΟΡ ΟὨΪΥ 1} 6 ΤηΟΙΌΘΠ- 
(ΔΓ δηὰ β᾽ρῆν ἱποοῃυθηίθποθβ οὗ ἃ ἰγδηδ θα 
βίδιθ, δπὰ ἢ: ὩὨΘΟΟΒΒΒΓΣῪ 2688 οὗἁ δί(ὶ ΠῚ Ρ᾽ ἃ δἰδῖ9 
οὗ αἴοτγ. (Οοτρ. γον. 14; Εοπι. ν. ὅς τῇ. 17 δ.). 
[πλβιλ ἢ 88 118 υἱὸν οὗἁ δΪ5 βυ Ὁσῖ σ8 σοπίδιποὶ 
1Π6 ΤΟΆΒΟΝ [ὉΓ {ῃ6 ΣΟΠοναὶ οὗ 16} ἢ πδα 5ρο- 
Κοη (ἀνακαίνωσις), ᾿ὸ ἱπίχοάυσοβ ἴὶ τὶ 8. γάρ. 
ΤῊ γοΥ86 σοπίἱ ἢ ἃ ΒΉΔΓΡ δη 1 6518. ὙοΓγο ἰ8 
οἢ ἰδ 8 ὁῃ9 Βαπὰ τὸ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς ϑλίψεως, 
1π6 πιοιηθ ΑΥΥῪ (σοτηὶπρ δὰ ροΐϊης ἴπ ἃ τροπι θη) 
ἸΒίηο85 (ἴῃ τοϑροοῦ ἰο ψνοϊρλ δηὰ {δβεσοῖοτθ 
ΘΑΒΙΪΥ ἰο 6 ΒΟΓΠΘ) οὗὨ ἰδ δδὶοϊΐοη (8 ΟΥΥπιὸ- 
τοῦ, βίποο ϑλέψις, ορργοββέοιν, ἱτ ]} 165 δοιῃ οί Εἰ ης 
ΒΘΑΥΥ), δῃὰ οἡ ἴ86 οἶον, 86 δἰ θυ) ννοϊσαὶ οὗ 
ἴον (τὸ αἰώνιον βάρος δόξης). Βάρος εἰφοϊβεβ 
ψοΐχηῖ, δηὰ ἰμβογοίοσθο Ῥγοβϑῦγο, δηὰ πουϊά 
ΒΘΘΙ) ΧΩΟΥΘ ΒΡΡτορτίδιοὶΥ σοπποοίοὰ ἩΠ18} (δ 
αἰ] οἰΐοη (ϑλέψες), Ὀαὺ 18 ΒοΓ δρρ 6 ἀ ἴο (86 φἸοΥΥ 
(δόξα) οῃ δοσουπὶ οὗὨ {π9 στοαὶ δχίθηϊ οὐ δἰβὴ 
ἄοατοο οὔ ἐδ φίογγ. Τδὸ ππραπίης ἰΒ: (86 48710- 

«4 [ΒΙοοπιδοϊὰ ποίίοοο ἰὨκὶ (6 πδέμσαὶ τπϑδπΐῃα οἵ παραν- 
τίκα (παρ᾽ αἱ, αῃά αὐτίκα ῥτεδοη) ἰθ “ αἱ ὑγοϑοηΐ, ᾽δηά ἴδπαὶ 
16 βγγίδο ἐγαπδίαίογο κηὰ βιοδὲ γοοϑῃῖ οοσμιθηθαΐοξε ἴ 
ἴοτο δδοοίκῃ [0 1Π6 μωδδβδᾷο {{π|ὸὺ 8089 οὗ: “ΘΌΓ πρὸς 
εἰ δοκίοη." Βαὶ ἴὯ9 δηοίοηξδ ΒΕΏΘΓΔΑΙΙΥ, διὰ αἰ πηοοὶ Δ}} [89 
φαγιΐοσ τηοδοτηθ ἑοοῖς παραντίκα ἴο πιδδ »ποιονίαΥ. 
ἰάθα, “ἴον ἐἶθ Ῥγοδοῃ," σεδάΠν συρβροοῖα ἔδο ποήου οἵ 
[ες ᾿οπιῬΟΓΆΓΥ, δηὰ Φης ἢ ἃ γογοίοη 068} ΤϑηὈϊρεῦ ὈΥ ἴδ 88" 
κεἰ οείοδὶ αἰώνιον. γὐλ δ ἐμοφανώνν οὐδογυδίίομα οἡ {ἰδ μα" 

ἅτ Δὐτῃ ΓΔΌῸ]6: “ 1εὸ Αροβίῖϊθ ὀρροθοο ἐπί Ῥγεδοηὶ ἴ0 
τΐηρο δυΐιγο: ἃ Σιοηοξ ἰοὸ οἰδγη : ̓ἰαφ!ἴποϑο ἴο ποϊφῆϊ: 
αἴδίοιέοη ἰο φίοτγ. Νοῖ ἰδ μο δοαιίαδοιὶ νχὶ ἢ τοδὶ Ὀπὶ Βα εὐὰι 
ΔΏΟΓΠΟΓ Ὑογὰ δηά ἀουῦοδ ἰἴ, ϑαγίης, καθ᾽ ὑπερβ. εἰς μδρὴ μμ 
ΤῊ ἰδ ἃ πιασιίίυθ ΟΧχοσδαίγοῖν ὀχοοοϊης. Ἐδο τοροῖὶ 

τς Ἰμξοῃοί το, αἵτος ἐμ Ηευ, ἽΝ ΝΖ “ποοοάϊκειν" 
Ῥτ. Α. ΟἹαγῖκο ϑαγα: “'1 [8 συθευ πίιοτο τ δὶ οἷο πμδὲ ἰυδὼ» 

6.9 8:. ῬΑΌΓε Ἠοῦτον Βαὰ οἱ δἰς σοεκ: ἭΔ) οἰκηῖβο 
τῶνδ. κα 

ἰο δε ἄεαῦν δὐὰ ἰο δὲ ρίοτίομε: ἴμο ΑΡροβέϊθ ἰπ μἰβ Ογοὲκ 
ππτ65 Ππ646 ἴνο οἰκο δοκιίοις, κα ϑαγα, “ τοεΐολέ οἵ ρὥγ. 
Οοπιρ. ΠΠούκο. Βαγγον 6 πὸ ραδοδᾶζο ἤπΟΙῪ {} οϊτειος 
{6 ἱανοτίῖο ἴοχε οὗ δίδ, ἰῃ ϑογβῖω. ὁ1ἢ δὰ 40ὲ}} ( οὐ κο Υ͂ 
Ἡκπιἴοη Το]. ἴ. Ρῃ. 833 κπὰ 384). Αἴεο Βρ. 2. ἴάγ!οσ, Ὁ, 
Κορ. οὐ (89 δίδΔιῖο οὗ δ, 1ἰὉ.}1. ἐμαρ. 1.} 
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ἰἴἰοῃ 18 ΒΟΟ ΟΥ̓́Θ δηὰ ᾿ἰχμὲ, ὙΝ[16 ἐμὸ οἸΟΥΥ ἴδ 
ουουϊδδίϊης δηὰ τνοϊργ. Ῥοβϑίθὶγ (1.6 481} Ἰοη 
ΝᾺ8 ΔΙ] οἀ ΤΠΟΙΔΒΒΙΆΤΥ ὁπ Δοοοπηὶ ΟΥ̓ [Π9 ΠΘ68Γ- 
[085 οὗἩ ΟἸγ 58 Βοσοπα δοϊΐης, ἐ, 6. (λ9 Ῥαγουβία 
(Μογογ). Οογίδί !γ [π6 ονογδβιϊπρ ἀυτγδίϊ ἢ 
δυὰ (δ τηδρηϊίυ4ς οὗ {86 ΧἸΟΥΥ, τ απ σοπίοπηι- 
Ρίδιοὰ ὉΥ 8 βίοδαυ ογὸ οὗἨὨ ἔδιἢ, που] πὰβκθ 
ΔΠΠἸοΙ ΣΟ 8 ϑϑοῖι Ὀαὺ ΙΠΟΠΙΘΩΪΔΥΥ δηά Ἰἰρῃί.---Βαὶ 
Ὑ6 πιυϑὲ ὑπ ἀογϑίδηα {Π9 ΔΡροβὲ]θ 88 ἱτρὶ γἱπρ ὑπαὶ 
{πὸ Δ] οί λοι 5 ἀργὸ ἴἢ 9 δοίι8] σϑιδο οὗ (6 ΦΊΟΤΥ. 
Τ8ο ϑλέψις 8 (Π6 πιοδηϑ οὗ ργοἀιοίηρ δπὰὶ Ὀτίηρ- 
ἴῃ ἴο Ρᾶ85 {πὸ δόξα, ἱ, 6. (δ)! α,ΙοΟΥῪ οὗ ἱμὸ μι68- 
γον ἰηχάοιμῃ!. Τἷ8 18 ἃ οΘοηδϑαύθησο οὗἉ ὑδμδί, 
δι 18 γεργοϑοηίθα ἰὴ οὐδοῦ ρδββαβοβ 88 8 τὸ- 
παγὰ (σοπι. Μδιἢ. ν. 10; 10Κο χνὶ. 26; Βοῃι. 
Υ]]. 27; 2 ΤΊ, ἰϊ. 12; Βοαι. ν᾿. 2--ὅ), ἰβ θυ Γὸ- 
Ῥτοβοηϊοα 85 ἃ παίιυγαϊ γοϑὰϊ.. 6 ΔΒ] οἰ ἴο πα 80 
ΘΧΟΓΟΪΘ65 δηα ρῥυτὶθοβ ἰδ Ὀοίονον, ὑπαὶ Βο ὧδ 
4] 8οα (ο ΘΠΗΪΟΥ [86 α,ἼΟΥΥ, ΟΥ, ἴὑ Ῥγοπιοίοβ (ἢ 6 
βδῃοιἱβοαιίοι οὗ Ὀοὶλ δοὺὰ] δπὰ Ὀοὰγ. Νοιδίηρς 
8 8814, Βογγουοῦ, ἴὸ πρὶν ἰμαὶ ἰδ βυ δον χΒ 
Μιαῦο ΒΩΥ͂ τηοτῖΐ ἴῃ ὑμποιηβοῖυοβ, ΟΥ ΒᾶΥθ ΔΗΥ͂ ἰῃ- 
(τ πϑὶς νὰ]ὰο ἴῃ ὑμ6 τηαϊϊον οὗ ΟΥ̓ υϑι οδί οη.--- 
Το αυλ]δοδιίοη καϑ’ ὑπερβολήν εἰς ὑπερβολήν 
ἄοε8 ποὶ 866πὶ ΔΡρΙΪοΔὉ]6 ἰο αἰώνιον, δηὰ ὁ χαιιϑί 
ἱπβογοίοτο Ὀ6 οοπηῃοοίοα ἢ κατεργάζεται; (Π6 7 
ΜΟΥΚ ἰῃ ἃ Βυρογδυηᾶδηϊ τοϑῆποῦ, οὐθ ἰὸ 8 
δυρογδυϊγ. Μογοῦ οχρ]δὶηβ ἰΐ 85: {8} 9 ΠΙΘΑΒΌΓΟ- 
1658 ΘΠΟΓΔΥ͂ Ἀπὰ [86 ΤηΘαΒΌΓΘΙ 6858 γ6580}.5 ΟὗἨ [6 
σογκίηρ (κατεργάζεται, δοΡ. οἰδρ. ἱ. 8; χ. 1ὅ; 
1 σον. χί!. 381; 6]. ἱ, 18; οι. υἱΐ. 18, εἰ αἰ.). 
Ὶ πᾶν ἰπο 6 ἱπαϊγϑοιΥ σοπποοίθα υἱτῆ [ἢ 
δόξα (Οϑἰαπογ). Αὶ βοραγεηιίοῃ οὗἩἨ {6 πογὰβ 80 
88 ἴ0 πιᾶκα (16 ἦτγϑὶ καϑ' ὑπερβ, γα γοίθγοποο ἰὸ 
τῆς ϑλίψεως (86 οχοοοάϊη ον ᾿πέθηβο δ] οἱ οη), 
δηά τἴ6 βοσοπαὰ εἰς ὑπερβ. ἴο {π6 δόξαν (Βαηρ6}) 15 
ποῖ βυϑίιηοα ὉΓΚ στϑυληγδῖ 68) υβᾶρ6.---ΘΞὉΟἢ δΠ 
δοουλ]λ(ἰοα οὗὨ δρὶΒοὶβ ἱπα ϊσαὶθϑ ὑμ6 Ὠϊρῆοβι 
ῬΟΒ510160 ἥἄοστγοοσ, Ὀὰὺ ποὶ 8. ἀογοϊορηημοηΐ οὗ (86 
Εἴοτν ἔγοιη οὔθ βιροΥ- οτηϊπϑηὶΐ ροδίϊϊοη οὗ ροῦν (0 
ΔΏΟΙΟΥ 5.1}} ἰρσον. [Ι͂ἢ σον, 18 6 ποιΐδοϑ βι}}]} 
τί μον (6 5) 6οἴἶτο γϑάβοι 700 βυοι 8 γοϑυϊ: 
ὙΠ 116 γχὸ ἴόοὸκ ποί δὶ ἐδθ ἐμβίηζϑ νυ ϊοῖν δγθ Β6ΘΏ, 
δαΐ δὶ 186 ἐπί χ8 τ οι τὸ ποὺ βθοῆ. 710 ἰδκθ 
818. ἰὰ 16 Β6ῆ.88 οὗ δοπιοϊ ἰηςς τ πϊσῖ τουδὶ Ὅ6 
ῬΓΟΒΌρΡΡοβοαὰ ἃ8 ἃ οοπάαϊίίοη (09 ψῆαῦ δαα Ἰυϑβί 
Ὀθθῃ βαϊ4, 15. ποὲ οὐ]Ἱοὰ ἔον, βἶποο ἰη9 Αροϑβϑίέϊο ἴῃ 
86 οοηίοχί 8 ποί δχδογίίηρς δἰϑ τϑδάθγβ, Ὀαΐ 158 
δ᾽ ΡῚῪ ἀοβοτί Ὀΐηρ ἃ ἕαοῖ, απ ἡμῶν οδῃ 6 ἰδ ,κθα 
ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ψὰγ οὗἨ ἀρρίἰϊολίϊοι (ὁ 8 ποῦ οχίθηϑίνο 
οἶδθϑ (10 Ὀο᾽ΐονοτθ ζθῃ6Γγ8}}7γ).. Σκοπεῖν ἶθ: ἰο 
(8 Κε ἰῃ βίῃ, Ῥαγ σα]ΑΥΪΥ ἴο Ἰοοῖς ἀροῖ {86 οὐ- 
}θοί οἵ ου» οχογιίοη, 68 ἰῃ Ῥμὶ], ᾿Ϊ. 4. Ὑ8ὸ (Βίηρβ 
ποῖ δτὸ βοθη (τὰ βλεπόμενα) τα (6 Ὀ]οΒβίη δ 
οἵ τἰιο αἰὼν οὗτος, ὑμ86 ἐπΐηρβ γὸ ρογοοῖνο ὈΥ οὔτ 
δ6Π865: ἰδ {πἰηχ8 πού βθοῃ (τὰ μὴ βλεπόμενα) 
ὅτ (ἢ ο86 οὔ {μ6 ἄευν μέλλων, τη μχ8 ἩΜΙΘὮ ΔΓΘ 
Ὀογοπὰ {89 ροτοθρίΐϊοη οὗ ΟἿΥΡ βθῆβ68, δῃηὰ γοί 
Ὡοὶ Ῥγθοΐβοὶυ ὑπ 6 Βδη10 88 0 ἀόρατα (ἰηγν δ᾽ 16 
ἐϊηφβ). ΒΈΝΟΚΙ, Β8γ8: ἸΏΔΗΥ͂ ἰδίηρβ ποθὴ 
δἴο δὶ Ῥγοϑϑηΐ ὉΏ5866 ΠΏ, Ὑ1}1} ὍΘ Υἱβὶ Ὁ1]9 τ ἤθη ἴδ᾽ {ἢ 8 
ΟΌΓΠΟΥ 8. δοδοπιρ] 6. Τμ6 μὴ ἴῃ δσοππθο- 
ἰϊοη τὶι μὴ σκοπούντων ἡμῶν ἀοβογῖὶθο8 ἔμ6 βυῦ- 
εοῖίνα ροϑἰἰΐοπ ἰπ τοι 6] ονοτθ το βαρροβειὶ 
ἰο δ6 (πο. ).---ΕἿἮΣ τ89 τ Δ 5 ΤΒΊΟΙ ἀτϑ 

Ἀνρυκνν πο δ ῖθοῦ αἰϊπάοι ἴο Ὠ6γῸ ἰδ ὀχρτοδεοὰ [ἢ ΠΏ ΟΓ 
Ζτϑιη. Ὁ δθ, Απάονον οα. μ᾿. 366): “ ΟΥ̓Π6 ποραῖίνο ραν ο68 

ον Μΐίοπ ἴΠ0 ἱπίοπίίοη 16 ἴο ΓΟργοβοπὲ δβοπιοῖδίηρ 
ἘΧΘΟΙγ δηὰ ἀϊγοοῖ γ (65 ἃ Γ68}11}). μὴ δἴαπαβ ποῦ ποπηο- 
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δΘΘῺ 816 ἸΘΙΏΡΟΙΔΙΣΥ, Ὀθπὶ 19 ΒΡ νυ] 0 Ὁ 
δ΄ ποῖ 6806} 816 Θίθσ δ] (τοῦ. [8).---Ἠ᾽ἠ }ιογθ 
ξἰτοθ 110 γϑβοῦ [ὉΓ ἰπθ ποὶ Ἰοοϊκίης αἱ, εἰς., 
πρόςκαερα (ἰθτηΡΟΓΔΥΥ ), 18 ΔΡΡΙοΔὉ]6 (0 ἃ ἀοδηΐϊῖθ 
Ρογίοά οὗ ἐΐπιο, (πὶ νυ ϊσῃ οοη 168 ΟὨΪΥ [ὉΓ 8 
Ἰἰπιϊιοαὰ δοαϑοῦ, δηὰ ἤθῆοΘ Τη68η8 ποί 80 τηυ0 ἢ 
ἐθτΏΡΟΥΓΔΙ 88 ΡΒ ΠΒΙ(ΟΥΥ. [{ ΟΟΟΌΓΒ 4180 ἴῃ ΜΠ. 
ΧΙϊϊ. 21, Μαδρκ ἰν. 17; Ηοῦ. χὶ. 2ὅ. 

ΟμΑΡΤΕΒ Υ. 

ΥκβΒ. 1. ΕΣ νεὸ ἰεηονν ᾿Βαὶ ἐζ τἴλ6 ΘΕΣΈΒΙΥ 
Ἀοῦδ9 οὗ τ81]6 ἸΔΌΘΙΠ8Ο]6 νγϑῖο ἄἱδϑοϊνϑᾶ. 
--Ἶὸ ανθ ΒΟΥΘ ὑπ ΓΘΆΒΟῚΒ δδβι ηθὰ 70 τ δδὶ 
δὰ Ὀθθῃ βαϊὰ ἴῃ ομαρ. ἱν. 17: “" ὁ Βαυθ βαιά 
1δὺ ΟΣ ἰθρΟΓ 8] δβήι[ειοί οη.8 οτκοὰ [ὉΓ ᾽8 δὴ 
δἴθγῃα)] ψοϊρδῦ οὗ κἴΟΥΥ, δπὰ ἐΠ:|6 γϑᾶβϑοι ἰδ, ἯΘ 
Κηονν,᾽᾽ δσίο. Οὐ, Ἢ Μ.}} δοτὴο ἰὸ (Π 6 βδιηθ ϑηᾷ, ἱΐ 
να ἰδῖκο 9 ἰάθα ἰδ: ΟἿΓ ΔΒ 1 οι 0}}8 ΘΟΘΟΙΩΡ] 8 ἢ 
{86 ΓΟΒᾺ]0 τὸ αῦθ χηθηϊ οη64. Ὁ Ἧὸ Βδγο, 8.8 
Ἧ ΠΟΥ, εἰο6θ. Οἱόαμεν, ““ν6,᾽᾽ ἑ. ε., (86 ΑΡοϑὲ]9 
Δα 18 ΘΟΙΏΡΔΕΪΟΙΒ “πον, [ῸΓ (6 ΣῸ 18 ΠΟ 8}- 
Ρθ8] Βοῦϑ ἰο 180 φεπεγαΐ ΘΟ, ΒΟΙ Οὐ 6858 Οὗ 6, 8.8 
1 Β0016 Οἰ6Ρ Ἀ]δο68. ᾿Εν ΘΕΡΓΟΒΒ68 (Π6 ροβεὶ ὉΪ0 
ΟΘΟΌΡΓΘΠΟΘ οὗἉ δὴ ουϑηΐ, (πὸ δοί!αὶ ΟσΟΌΣΤΘΏΟΘ οὗ 
ὙΙΟὮ ἢ9 Ἰοαγυθα ἰο ὑπ ζαίατο ἰο ἀοίοτιΐηο. ΤῊ 8 
οὐϑηὶ 8 ἷβ πού Ἰἰνίηρς υπ{}} {π6 Ῥαγουβῖα, 189 
δοοοπὰ σοϊηΐης οὗ Ομσὶδί. [{ γγῶ8 [ἢ9 ἀοδί οὗ μἷ8 
Ρτγοβϑηΐ ὈΟΑΥ͂, Ὠθτὸ δριγαιϊ οἷν σ4]]οα {πὸ ἀθαίσιιο- 
(ἴοη οὗ Βὶβ Θϑαυυ ἶν (Δ ΌΘΤ 8616. Τοῦ σκήνους 18 ἢ6ΥΘ 
{Π6 Ζθηϊθνο οὗ Δρροβί(ου, 0. ἐμ 6 πουβο γγ88 {ἢ 9 
ΒΔ Π16 88 89 (7 6}}- ΚΟΥ) ἰἀΡογδοῖ6. ΤΠ θοαν 
8 (ῃυ8 ἀοδονίὈθὰ 88 ἃ ἀνο ίϊηρ οὗ {πὸ βρὶγὶὸ 
γν ΠΙΟΝ ἐδ Θαβὶϊγ ὈΓΌΚΟΙ ὑΡρ. ἸΤΈΘΓΘ ἰδ ΠΟ Δ]] δῖοι, 
πον ονον, ἴο ἐμ ἰθηΐ ΠΔΟϊ Αἰ οὗ (μ6 [8γ86]} (65 
ἴῃ (6 νὶϊάθγη 55, ΟΡ 080 ἰδΌΘΓΩΒο]6 οὗ πὶ 685 
τ86γο. [Ι͂π {0 βδπ9 ΨΑΥ͂ Μ͵ὺ Ὦαγο σκήνωμα ἴῃ 2 
Ῥοεί. ἱ. 181. Τὴὸ νοτὰ σκῆνος (θη) νγ88 ἔγϑ- 
ἀυΘΏ ΠΥ υδοὰ δηιοης ὑδ6 αγθοκβ ἴῸΥ (86 ΘδΥ ΕΪΥ 
Βενὶ(αἰλοι οΥ σογογίης οὗ [Π6 δοιὰ], Ὀυΐ ᾿πνδΥ ΔΌΪΥ 
τὶ! τοΐογθῃοο ἰοὸ (π6 οατίδὶν ὈΟΑΥ͂, πὰ δ᾽ Υ 8 
τι βοηθ Δ᾽] δῖοι ἰο ἰ6 ὕππἀδπιοηίδὶ ποίΐομ οὗ 
ἃ ἰΘΙΏΡΟΥΑΤΥ ἰοηΐ, (Μογογ). Ὁ ᾿Ἐπιγέιος, 88 ἴῃ 1 
Οον. χτ. 40, το οδὴ8 (πὶ Ἡ ΒΊΘῈ 18. οα. οδγί, [51ᾺΝ- 

τοϊηᾶ: [6 ΤΟΥ ΠΊΟΥ 18 ἔ6 Οὐδ] οοῖίνο, [Ὧ6 Ἰλείογ (δο δυ θ᾽ θοϊνο 
ποζδίου. ἘΠὶθ ὑδεχο, ἰἰ6 Ἐπὶ Π ΚΒ, ἰ8 υὐ ἢ ΠΙΌΓπι, Θδρϑοί} ἘΥ ἐπ 
τ Νοὸν Τοδιδιθθηῖ. ΤΏυα Π6 μοϊηϊδ οι ἴΠλὲ ἰὉῺ ΟΟΥ μαδ- 
βικο τὰ μὴ βλεπ. δἰχη! θα ἴΠὉ ππόγὸ ἰάδα οἵ ν δὶ ἐδηηοῖ ὈΘ 
δβοϑῃ, τΠ|19 ἴῃ Ησθῦ. χί: 1, τὰ οὐ βλεπ. οἰκο 686 δὲ δοῖπ8}}Ὁ 
ἴα ποΐ ϑοϑη. (144. ῥ. 870), Βιδηΐου, οὐ ἰδ ΟὟ ΟΓ δηά, ποκα 
ταὶ δ. 6 ΟὨΪΥῪ γοθϑοῦ ὙἘῸΥ μὴ ἰδ υϑοὰ ἰπ ἴΠ|6 Ῥλϑδδαζο δηῃὰ οὗ 
ἴῃ Ηοδ. χὶ. 1, ἰθ “ ΤΊΘΓΟΙΥ ἤγοπι ἐπ ατγοοῖς ὑδδρο, π οἷ ΤῸ- 
φυΐτου μὴ αἴτονς (Ὧ9 διίίςῖο, διὰ οὐ ττῆογο [Π6 αγίίοϊο ἰθ ἠοῖ 
δοάᾶ." ΑἸγὰ ἐπ ηκο πὲ μὰ ἰα υϑοί ΠΟΓῸ ΟὨΪΥ ἴο ΦΧΡΓΟΒΘ 
πΠιαὲ ἕο ἃ : “ὁ ἴδο δαρροκίτίοη μ41.᾽ εἔο. 69 
ὁ8ὴ ὍΘ ὯὨΟ ἐν μην [δαῖ ἴῃ 1Π|ὁ6860 ἢν ραδπαοθ Ἦ [0 Γ 5 ΥἱοῪν 
[γονβ Πκεΐ δυὰ Ὀεδαὶν οὐοσ ἰδ ᾿ποπρῆῖ. Ἐδίἢ (ἢ Ησῦ. 
ΧΙ. 1) Ἰοοῖκα ἴο δὲ ἩΠίοΝ [6 δέψοπα ἐλε τεαον οὗ ὈΟΔΙΥ εἰσὶ 
διὰ (πη 2 Οοσ. ἰν. 18) ἰυ ΓΘ ΔΤΩΥ 580 δὲ ποῖ ἴο 'οοῖκ Ὁροῦ νδδὲ 
"είρλέ Ὅο δοοῃ.] 

[ ΒίδηϊοΥ δυβαοδίθ ἐπηῖ ἐπ 6 ΚΠ Πρ οὗ Π|9 πιο ίΆΡ ΠΟΤΕ οὗ 
ἃ ἰϑθῃξ δῃηὰ ἃ Καγπιοηΐϊ ΤΔῪ δδνο δὴ οδυδοὲ Ὁγ Ῥω} 8 ἢν» 
τα ἰδγ στ [86 ΟΠ ἰοἰδη τιδίουϊ δ] πδρὰ ἰὼ ἐθοΐϊ τα κῃ. 
ϑοπηοίίπηοα 680 ἩΟΤΟ οἵ ἐλέηα, πη οἷ Ὑ οἰδεοίη ΠῚ ΚΕ σογθ 
αικιαοδῖῖνο δἷδο οὗ ἔμ Ὠππηδη ἠοαψ, ΟΠ οΑΙ]οὰ ὉΥ [89 
Ονγϑοῖκα ἃ ἰδϑπηὲ: δὰ βοπηοιίπιθα ΠΟΥ Θ το οἵ λαίν οἰοέλ, ὙὩΪΟὮ 
Ὅ4Δ6 ΔΙ τδοδὲ ὁα τ} Ν ἡ Δπκθλθα ΟΓΥΓ κα λυ δέου δηὰ οὗ ἃ γοδ- 
ἴυτο. Ὕοη δυςοῖ ἰθη8 ἩΟΓΘ δοραγαϊοὰ ἰηΐο τποῖῦ μδαγίβ 
(καταλνθῃ), Πὄ ΠΟΥ τόγὸ οὶ δίς οὐδεκοίνεα (ΒΊΔΗΪΟΥ 
ΤΉΟΥ ἡ ῦο αἱ Ἰοδοὶ ἑαχεη ἀριση δὰ  α'σαν πί(ἢ (ΑἸοτὰ 
Ομευθοδίοιι δαΥ8 ἰμαὶ “ὮΥ [686 πιολην ῬΔῸΪ δῃονγα ΠΟῪ 
ΒΌΡΟΓΙΟΣ ἑκῖανγο ἐηΐηρη ποῦὸ ἴο (ἢ6 ργολοῃῖ. ΕὸῸΣ ἴο ἴδ9 
ἐπίγειον ἮΘ οβρύεθε ἴΠ|ὸ οὐρανίαν. ππὰ ἴο ἔἐδο οἰκίαν τοῦ 
πές ποῦ τλϑ ΘΒ ἴο0 ὕὉ6 ἐπκοϊγοῦ δη τὯ8 πιϑθ ἴοΣ 
πὸ Ῥιεοσοηΐ οοσαδίοη, ὯΘ Ορροδρα 1Π6 αἰώνεαν: [ὉΓ 6 ὩΔΠΘ 
οὔ ἴοπηΐ οἴϊοπ ἰπαἰοαιθαὰ βοπιϑίί πᾷ ΟΠῚῪ ΤῸΓ ἃ σροϑοΐδὶ ϑπλοτ. 
ΒΟΏΟΥ ; θΏ09 ὦμο. ΧΙΥ͂. 2.᾽"} 



ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΡΙΒΤΚΒΕ ΤῸ ΤΒῈΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

ΨΕΥ: ““ἐπὶ ποῖ οΓ θαὲὺ ρὸν (6 θαγί (σον. 1 
Οον. χυ. 40), ορροβϑθὰ ἰο ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀπὰ εξ 
οὐρανοῦ]. [᾿' οῶ86 (μῖ8δ ΘΑΓΓΕΪΥ δαδίϊαιέοη, 
ψ ΠΟ ἢ γ88 χίνϑη κἷπὶ ΟἿ]ΥῪ [ὉΣ ἃ {ἀπιο, βἰιοι] ἃ 6 
ἀοδίγογοα, 9 ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ ἢ 18 Οογίδὶ ΔθΒΌΓΘΏΟΘΘ 
πδὶ τὸ ἰᾶνθ ἃ Ὀυ1]άϊπης (τ ἰοὰ 186) ἴγτοιι (Δ0α--- 
ἃ ἅντοι!ης ποὶ πιαᾶθ ΟΥ̓ Βαπμᾶκ, δἴοσῃὶ, 
ἴῃ ἴδο Ὠθανθ88.--Τὴὸ τογὰθ ἐκ ϑεοῦ ἃτο ποί 
ἴο Ὀ6 }οΐποὰ νῖϊὰ ἔχομεν, 88 1 τ1η1|ὸὰ τεσεϊυεα ἰὶ ἔτουι 
αοά, διὰ γοῖ ἰμ9 ἀνγο]ην νῶ8 βαϊὰ ἰο Ὀθ οὗ 8 
αἀἰγϑοῦν Ὀϊνίηο οτἰχίη. Τμὶβ 18 βαϊὰ ἴῃ ἰδ9 
Ηἰχδοδῖ Β6Ώ86, 858 ἢ 1 Τ6ΓΘ ἴδ6 τοβ]ὲ οὗ δη ἐπι- 
πιρξαίε Ὀϊνίηθ δρθηοΥ ( 1 ΟοΣ. συ. 838); δπὰ πῶϑ 
πού ἰκ 110 Ῥγοβδϑηί Ὀοάγυ, του οἵ 8 ΧΟΏΘΝ] 
Ὀινίπο οτἱρὶπ (1 Οον. χὶϊ, 18-24). ἔπ ἐδἰδ τὸ- 
Βροοί ἰΐ νψῶϑ ἰκὸ ἰὴ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Οἰἐγ οὗἩ ἩΔῖοδ ἰὸ ἴ8 
Βα ἐμαὶ 1.8. θυ 6 ἀπά πιαῖκοῦ ἰ6 ἀοἄ. Ηδθ}. χὶ. 
10. Βαϊ ἐμῖ8 Ὀυϊάϊηρ (οἰκοδομῇ) ἰ8. ἢοὺ [1.0 οὐ(Υ 
οἵ ἀοἀ ποῦ ἐμ 9 ἢουβο οὗ {80 Εδέμον, ὅηο. χὶγν. 8 
(ἰῃὰ νυν δῖοι 6886 μ6 Ῥῆσαβα: ΟἿ θαυ ὴν ἀνθ] ϊηρ 
οἴ ιμΐθ ἰΔὈοτηαοὶο, που]ὰ ἐσαρὶν ὑπαὶ ἐμ οδγίὶ 
ἐεδ80} 7 18 ἃ ἰγαπβίθην γ]δοθ οὗ γοαϊάθηοθ), θαΐ (μ9 
Τοβυξγθοίίΐοη Ὀοάγν, (Π86 τοδὶ οὗ ἃ ποῖ Ὀΐνί 9 
σγϑαϊΐου. ΤῊἷ8 8 δβὲ}}} ἔσγίθ!ο» ἀοῆποὰ δὲ δὴ 
Βουδο ποί τηϑὰθ ὈΥ͂ Βδπὰβ (οἰκία ἀ χειροποίητος). 
ἴπ υμ18 οχργοβείοπ, 80 ἰοῦ ἤδη ογἰχὶα ἰ5 
ἀοπὶϑά, Ὀπὺ ἴῃ ἃ ΨΔΑΥ͂ δοττοδρομαϊπρ ἰὼ ἐπο ἤχυγο 
δηὰ ποὺ ἴο (Π9 (ἴῃς Βροῖθῃ οὔὐἄ [ἐ 18 ποῖ ποϑάζιὶ 
ΒΟΙΘ ἰο ΓΘΟῸΣ ἰο ἴδ οΥτἰκί αὶ ἐοχιρδίΐοι οὗἩ (9 
Ὀοὰγ ἱπ ὅδαῃ. ᾿ϊ. 7-.21. ΝιαΑΝΡΕΒ: “Ηο 5 οῖο 
δροακίηρ οὗ ὁ εἰ ρῆον ΠΟΘΔΥΘΗΪΥ ογζϑῃ ἰο σοπίπϊῃ 
[86 βου], ἱπδίθδα οὗ {86 θαυί δ] Ὀοάγ." [4 ΤῊΘ 
1860 οὗ αἰώνιος (οοπΡ. οδαρ. ἱγν. 1 4.} ἔογ Ὀ145. 8 
ἴο υπάοτϑίδηἀ ΝΥ ὑπ οἰκία, 8 ἰΘΤΡΟΤΑΓΥ Ἰοάριηοπὶ 
οὔ τ8ο δουὶ, ἰο Ὀ6 Βυσοοοαοα ὈΥ ἰδ6 φἸογίοα Ὀοὰγ 
δὲ 10 γοβιιγγθοῖΐοθ. [10 τουδὶ τπθδῃ ἃ ροτιηθηθηί 
Βρὶ γί ἐπ] σογρογοὶ ν᾽ (80 [0 ΒΡΘΔΚ) σϑρϑὺϊο οὗ οο- 
οσἱβίϊηρ ψ (ἢ (6 ὈΟΑΥ οὗἉὨ [6 Σοϑθαυγγθοίίοη. [Ιὲ ἷἰ8 
Βοιηοίίηρ ἢ ἢ ἰ8 πού 86 δου], Ὀμΐ ὁδϑοῃ 8} (0 
ἦι5 ρνοτίδοῦ σοῃβοΐ οι 8688 ΟΥ̓́ ΡΟΥΒΟΒΔΙ ΣῪ δηὰ ἰάθῃ- 
εἰν. ὙΠλὸ δυήδη Ὀοίηρ, Ὁ 18 ΡΥΓΟΌΔΌ]α, οδηποὶ 
ΟΣἱθὲ 86 Ῥυγο βρὶ γί. Α υϑΐοϊο οὐ ἔοσαι, ρούμαρ5 
δι. ΟΥ̓Δ ΐΣα ΟΠ, ΤΠΔΥ ὍΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΣῪ (0 ἰϊ8 δοίΐοι. 
(899 Τανῖον᾽ 8 Ῥ γβίοαὶ ΤΏΘΟΥΥ οὗ Αποίμον 1,179, 
ΘΒδΡ. 1.). Ηθποθ μῸ .80 οὗ ἰμ0 ναχὶθὰ ἰουτηβ 
οἰκοδομὴ, οἰκία, οἰκητήριον" α͵18δο 1.9 ΘΧΡΥΘΟδδίο ἢ 8 
ἐπενδύσ. ἐνδυσάμ. ἀπὰ {89 ἀοΡργοοδίουυ ἰδηρθδρο 
οὗ τοσ. 8, δῃὰ ἐπειδὴ---ἐπενδ, γον. 4." --ΓΨῷ [ΕΈΒΒΤΕᾺΒ 
διὰ ΤΊ ΚΙΝΒΟΝ]7. Βαϊ (μῖ8 ἀπο! παρ ἰδ ϑαϊὰ ἰο δ6 
Θέ Γ 8] ἴῃ σοηίγαϑί τὶ ἢ (μ6 ἀν! ὴρς οὗὁὨἨ ὑμὶ8 (8- 
ὈΘγΠ8Δ016θ.ἁ. [1π οὐν ἘΠρΑΙΒἢ Ὑογϑίο 8 ΘΟμλπηδ 
δίχου  ϑοραγαίθ “" οἰθγη}᾽ δὰ ““ἰη (ἢ 9 Βφδυθῃϑ.᾽" 
ΒΑῦ5581)]. Το Ϊἰδ8ὶ χψυο)!δοδίΐοι, ἐν τοῖς οὐρα- 
νοῖς (ΟΡ. ἐπίγειος) ΒΒουϊὰ Ὀ6 λοϊῃφα τ|ὸὶϊ ἔχομεν, 
ΒΟ 88 ἰο ΒΑΥ ἰδεΐ ψγὸ ᾶνὸ {8 ἀἸγ 61} πὰ ἰὼ (89 
ἤδηνθῦβ. Βυΐ πο ἴβ (Πἷβ (ο ὍὈ0 υπὰονγδίοοα ἢ 
ΤῊ Ῥγοβοηΐ ἰθπϑο πνου]ὰ βϑϑῖῃ ἴο γοΐοῦ ἰ0 ΒΟΙῚΘ 
Ῥογῖοά ἱπαιη θα! ὐοὶν δὕϊον θαι. Βαυΐ ἱΥ 16 βου] 
6 ἴθ ἤαῦθ 8 Ὀοὰγ δονγοβροπάϊπρ ἰο ἐἰ8 οοβάϊιί οι 
δὶ ἰδδὶ (ἰαϊθ (077. τι βίσῃ, ἰ0 880 ἐδ 1δδβὲ, ἐδ6 
ϑογίρίατοβ αἰβιϊ ποι Υ ΒΔΥὺ ποἰμίηκ), {μθ (86 
ἀνϑ]ς ΒοΓΟ ταϑηἰϊοηθα σδηποὶ ὃ6 οἰογπδὶ. ΝΟΥ 
σουϊὰ τ ῖδί 18 δαὶ ἰῃ γεν. 2 οὗ οὔὖνῦν Βοῦθο ἩΒῚΘδ 
18. ἔγοπι ἤϑδύθῃ, Ἀ,ΤῸΘ ΥΘΥΥ Ὅ}} πῖϊὰ δυο δὲ 
δοϑουίίοη. Οορ. θ᾽ σϑοῖ, Ῥβγοδοὶ. ὑ. 874 . 1ι 
8 ῬΟ53510 16 ἱπι]οοὶ [Πδὺ ἔχομεν ΓΘΙΌΥΒ ἴ0 ἃ ἴὩ6ΓΘ0 ΓΘ- 
γΟΥΒΙΟἢ ΟΥ ΘΧΡΘΟΙΔΏΟΥ, {, 6.. ἰο 8π ἰά68] ρΡοββϑοββίοῃ 
ἸΚο δαὶ πε π ἢ 18 Βροΐκοη οὗ Ἀθη ἰὺ 16 βοϊὰ : Του 
8.8} Πᾶν ἰγοδϑυσο ἴῃ Ἀοδύϑη (1 χυὶὶ!. 22). 
ἴὺ ϑυσἢ ἃ 6886 ὑπ ἀνγο! ΐηρς που ἃ ΠΠΘΓΟΙΥ Ὧθ 86- 

ουγρὰ ἴον Βοϊίονοτϑ, }υδὺ 88 ἐμ 116 ταθηϊϊοηποά ἰπ 
(ο]. 111. 8 (οομαρ. ἱ. δ, δπὰ ἐ)9 ογονη οὗὁἨ στἰριίο- 
ΟὐΒη 688 ἰῃ 2 ΤΊμ, ἱγν. 8) 18 δδϊα ἰο Ῥ6. ΟΣ ἴϊ στοὰν 
Ὀ6 δ)]οχοὰ ἰδμδὶ 160 ἐπίογιμεάϊεαίο δβίαιθ δὶ σεθὴ 
ἀρδίῃ διὰ 1π6 σοϑυστϑοίΐοα 18 οπίΐσοὶυ 1οδί δἴχλι 
οὗ πὰ ἰμ6 Αροβι}θ᾽ 8 ταὶπά, ἱπδδιηθ δ 88 τ ΚΠΗΟΝ 
{μ80 6 Ἰοοϊςοὰ ὩΡοΙ 1 85 ΑἸιομκοῦ εν ἰθΙΩ ΡΟΥΘ, 
δὰ Βοηοο (πδὲ ἴδ 6 ροτίθοιου ἰο δ δἰ  δ'πδὰ δῇϊες 
ἐμο Σζοϑυγτγοοίϊοι γ88 (89 ΔΌΒΟΣΓΏς ΟὨὐοοὶ οὗἨ δἷ8 
δἰϊοηϊίοι ἴῃ {18 ρδδβαρβο ἐΟ ΘΒ ΕΤῚ: 1ι 18 μδσαγ 
ῬΓΟΌΔΌΪΘ μ8ὺ δυο ἃ δὴ ψουϊὰ δαγὸ ομδηγοὰ 
Ὠἷδ χαϊπα 80 Βο0 δ [16 τις ἰμ6 Δ ομ  σἢΔρ- 
10 Σ οὗ ἷβ ἕοσιθον Ἐρ᾽8.16 ἰο (6 (ον δ πη, δὰ 
80 Βμοιυϊὰ ΠΟῪ βαγο Ὀ6] νὰ (Πδὲ Βα τδΒ ἴὸ 
τ θαϊδίοΥ δὲ ἀθαίι ἰπίο ὑμ6 Ὀ]ΟΒΘΒο 688 οὗ 18 
Τοβυγχζοοίΐου Ὀοάγ. Απά γοὶ ΒΟ ὁδὴ νὰ ΣΘΟΟΒ- 
ο11]19 ψμδὺ 18 ΠοΓΘ δαϊἃ ννἱ1} τ δὺ 8 βαϊὰ 1 ταὶ 
οδδρίον σοϑρθοίης ἰδ ἀργοϊορταοπὶ οὗ (6 γοβὺγ- 
γοοίΐομ Ὀοαγ ουὖἱ οὗ 6 ΘΑ] ἢ 1ὶ δὼ ἀουρί- 
1688 Ϊ8 ἀο]  Ὀόταέθ οοπνϊοίίοη (δὲ ἰῃ 6 Ῥατοιιδὶα, 
ψ οπ ον [ογὰ 88}8}} γείασῃ, [86 Ποαυθλν Ποά 168 
Ῥτοραγϑὰ 20. 8]} πὸ Ὀοίοης ἰο ΟἸτἰβί, 884}1 9 
Ὀγουρὶ ἄονπ ἰο (μ18 δαὶ], δὰ 8. ῬΟΎΤΟΣ 88)8]} 
Ὅο ἱπιραστίοα ἴο ἰμοϑθ ἔβη 8]ϊγὸ οὗ ομδηκχίηρ, 
δηά ἰο ἰμοβο ἐμὰ ἀδϑοοθαβοὰ οὗ υπϊζπρ ὙΠ}, (86 
6886 18] ζοσιηβ οὗὨ ἱμεὶν ὈοάϊοΒ, δπὰ (μδὶ (8699 
Β..4}} ἐδ διἰαὶπ ἐμ στ ῬσΟρΡΟΓ Ὁ] π688 διὰ ἴοσαι. 
ΝΕΈΑΝΡΕΒ: “6. 18 ΘΟΣΔΙΏΪΥ 6 τοδυκοα ἀϊβι1πὸ- 
ἰοη Ὀοίνοθυ Βα Ῥϑὰϊ ΒΟΣΟ δΑΥΒ δηὰ ψΒδί δ9 
μδὰ ἰδυρὺ ἴῃ ἷβ ΘΑ Σ] ον ἘΡ 8.168. Ὀαυγίπρς δ 8 
ΘΑΥΪΣοΣ ρογὶοά Ἀΐ8 τοδί δγάθηῦ ἱμβουρμίθ Βδα Ὀδοι 
αἰτοοιοὰ ἰο ἰδ6 βοοομὰ οοτΐης οὗ ΟἸτῖαὶ. Νον, 
Βονονοῦ, τ ἢΘ6 Μἃδ ὀρργοββεᾶ ὈῪ δρρσϑβϑῃ- 
Β'0.08Β ΟΥ̓ ἀδαίῃ (οἴ ΔΡ. ἰνγ. 10-12), ἷ8 τοὶ ἃ πὴϑ 
ΤΏΟΓΟ ρτ ϑδοὰ Μλ{} 80 ζρο]ηρς ἐμαὶ 86 χαϊσδὲ 
ποὺ ᾿νὸ ἐο 8606 ἰμἷ8 Βοσομά οοτηΐῃρ οὗ ΟἾχδὶ. [πὶ 
1818 βίαίϑ οὗὨ ταϊπὰ 9 δὰ 6 δὰ δα αι 9:8) ἀϊθ- 
οογογῖοϑ οὗ Ὀινίηο ἰσυΐ οὐ {88 Βα )οοί, οἰ 6 Ὁ 
Ὁ. Π68}8 οὗ μὶ8 ΟὟ ΣΟ δθοί 05 ὉΠ 6 (ἢ ς ἀἶτοο- 
(ἴοι οὗ ἱπὸ ΗοΪΥ ΟΠμοβί, ΟΥ ΟΥ̓ ΤΘ8Δη8 οὗ ἀϊτεςὶ 
ῬΘΥΘΪδ 0.5 ἔγομπι Βοδύοη. ΕἾοσι (Π6 ῬΓΥΟΣἾδ868 οὗ 
ΟὨγὶδί, δπὰ ἔγοιῃ (ὴ9 ΥΕΣῪ παίατο οὗ ζ6] ον δὲ 
ὙΠ ΟἾ τι, ΒΘ 88 ΠΟῪ δδιϊβῆθα (δὶ ἀοδιἢ 
ψου]ὰ Ὅς ΟὨΪΥ ἃ ῬΤΟΩΤΟΒΒ ἰοννασγὰ ἃ δἰχῆον δίοίθ 
οὗ οχίβίθῃσθ, δηὰ {18 ἱβουσιὶ δα Ὀδοη ἀοτοϊορεοά 
ἰπίο ἃ οοῃνίοιΐοι ἰμ8ὲ ἐδ) 680}}}] τηυδὲ οοτῃα ἱπΐο 
Ροδϑοβϑϑίοη οὗ δὴ ογσζϑδῃ δἀδρίϑα ἰοὸ ἴμ6 βοϊϊνο δ0"- 
Βοϊουβ 118 ᾿χηπλοα δἰ 6Ὶ]ν αἶνος ἀθαῖ.᾽ Ἢ 

[5 Ὁγ. Ηοάζο [85 τϑ}θ: ΤΕ δἰδθοσδίοῖγ ἀοίοσηδοα {89 
ἱπτογργοίδεϊοη τ ἢ τραῖκοδ τἢ 6 ἢοτδο ποὲ σηϑθ τῖξ Βοθάδ 
ἴο Ὁθ Βοδυδῃ ἰδ}. 1 δίβ 80 δβτοοῦ δοῦοίδ α}}γ ὙΠᾺ 
Απβοῖηὶ, Δαυΐδ δὰ ἘοδοΟ11οΣ. ΗϊῈ ἀγκυμθοδίδ δὲ 
(1). πο Τγοαυϑηίς βοτίρίυταὶ ΚΟΓΆΠΙΘΟΕ οὗ Βοδυδσι ἴο ἃ Βοῖϑθ 
ἴῃ ἩΠΙΟὮ ΔΙΓΘ ΤΩΒΏΥ ΠιΒηΒίο8 (Π0. ΧΙΥ. 2), ἃ Οἱ Υ ἴῃ πο Ν 
ἃτὸ ΤΩΛΔΏΥ Ποπδο (ΗΌ. χΙ. 10, 14: χρ, 14: Βον. χχὶ. 10), οἵ 
ἸΔΟΤΘ βΟΏΘΓΔΙΪΥ ἃ δαδίίδιίοη (ΚΟ ΧΥΪ. 9); (23), (86 ἀρρτο 
μεϊδίθησδε οὐ ἴδ ΠΙΘΕΒΡΒΟΓ: (8). 86 δακτοϑῃνθῃῖ οὗ ἴδ9 ἀο- 
βοσὶ ρείοη ΒΘΓΘ σίνοη ἩΠῚ οὐ ΒΟΥ ἀοϑοῦ ΡΈΟΙΒ οὔμβοδτοι. Η δ. 
χί. ἴο (οοιν. Ἠοῦ. ἐχ. 11), σέ. αἷ.; (4), δὴν ὕὈοᾶν εαἴνον ἀεαῖϊὰ 
οΥ [τ {110 τοδυττοσίέοη σου] ποῖ ὕθ δὴ οἱ 86 δὲ ῃτοδοξ 
ἴ τὸ ὨραυθΏδ, ΟΥ 88 ἰοὸ "6 τοοαϊτοὰ ἴοι Ὦραγθῃ : ογοαδ 
[8) 1 1.1] ἘΣΌΓΟΜΗΙΣ δυϊδογίξοα δυο ἢ ̓ ΔΏρΡΌΔΙΘ Γοδροοίπς {πὸ 
ΤΛῃΒί005 ἢο [5 Ῥγορδυίηᾳ; (δ), πο Ὁ ΒΕ ΡΤ ΔΌοκαα οἵ 
ἰο ον ἀδηεῖν ἴο ὃ οπέογοιὶ ΠΡΟῸ δὲ ἀδδέδ. δὲ; Ῥαϑὺὶ ἀἱοὲ 
48 ν᾿ ὰϑ ἴο δβᾶνο δίπα ἤγοπι Ὀοίης ουπὰ παλϊκοᾶ, δὰ τΐὶδ οσυϊά 
ποῖ ὍΘ δὲ ἐπὸ δηηὶ σολητγοοξίου : (6), ὈΘ᾽ οΎοσα τὸ μα ἢ 10 
Ῥλϑα ἐπητηϑαδίοι ν πο ΡΊΌΤΥ δὲ ἀδδῖδ (δ. χχὶ!. 85: 1αἶκὸ 
χνὶ. 22: χχὶ. 48: ῬΏΠ. ἱ. 29 ὦ; Ἠοῦ. χὶ. 23). 15 ἴἄνοςε οἵ 
ἐ..ὸ σοξηϊηοξ νον, ἘΠΙΟΣ τρδῖκοθ τἴ86 Ὠοιδα ποῖ 1ϑδο 
μαπάδ ἴη6 δοτὴθ α5 {89 Ὀοὰγ ἴο Ὦδ γεοοϊνϑα δὲ ἴθ ζθῃ 
τοδαττοο θη, ἢ ἰθ δἰϊορϑὴ (1), δῖ -δὲ τ: φσί μι! μβοῦδο οὗ 
ἐς ἐδυογηδοῖο 15 ἃ ὑὈοάν, [0 ὨΦΑΥΦΏΪΥ δουδο δεῖ ὃ ἃ 
Ῥοὰγ δἷδο. αι} οὐὐοςῖ τδο ποῖ ἴο ΐογηι ἷ8 τορδγη τμδὲ 
δ ἐχριτίοα ἃ ὍΘ ὕΪἷδοο οἵ τοδί ἄθῆσθ ΟΣ ἴο ὕὸ 1 ἤδδτοῃ. ὈΠὲ 
{δῖ πο Ἰοοκοῦ 1οτ ϑοπιϑί δος [Ὼ δ ῬΊδβοο οὗ εἰ μγεδοϑὲ 
ΟΟΓΡΟΣΘαὶ ἰουοπιομῖ; (2), [6 Ὀθ]Π ΔἸκ τδὸ οοἱ ἴο δὲ Ὠρδυϑῆ, 
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ἵει. 2-4.- -Εἥσ ἴῃ τΐἷα δ]ο νγ786 βτοβϑὺ.--- 
ΘΑΙΠΘδῚΙΥ ἀθδίσίηρ ἴο ραϊ οἱ ονοσῦ ἱΐ  οῦΣ 
ΒοῦδΒο ὙΓΒῚῸῺ 16 ἔσοσα Ὠθᾶνθῃ:--ο ἤανο 

᾿ΒΘΙΘ 0π6 Ῥχοοῦ οὐ βίβη ἰδαὺ νι δὶ 6 δὰ δϑϑογιθὰ 
ἴῃ τοῦ. 1 ναϑ ἃ γοδ] ἱγ. ΤῊΪΐδ ργοοῦ ψγ͵85 {86 ἴδοι 
{π8ὶ στοὴ τι }]6 ὁ Τομηλὶπ ἰῺ ΟἿΥ ΒΑΡ ΙΥ Ὀοάΐ68 
τὸο άγο 85 ἰπίθ:89 Ἰοηρίηβ᾽ ΤῸΓ ἃ ποι8θ ἴγοπι 
δβεδυθῃ. Ἐν τοὐτῷ 888 οσὸ πού ἰδθ 8686 Οὗ 
ἐδοτοίοτο, οἡ ἐδι5 δΔοσοιηΐ, 88 ἴῃ ΦοὮη ΧΥ]. 80, δά 
{7189 Βυσοο οἰ ηρ ραν οἱ Ρ᾽ἃ] Ββοπίοη 66 ῬῦοΓῸ ΤΛΟΓΟΙΪΥ͂ 
δὰ οχροϑίἰϊοπ οὗ (6 ργαυΐοῦϑ υοῦβ8θ: ποῖ 18 (8 
οὐ͵οοῦ ΒΡ Υ ἰο ὀχρ᾽ αΐη τυϑαΐ νγα8 τηϑϑηὶ ἱπ ΥΟΓ. 
1 ὃγίδο αἰ ϑϑοϊαιἱ οὐ ΟΥ̓́ΤΕ ΘΑΥ ΒΥ ἩδοϊΔιίοα. Ιὲ 
ΤΔΙΠΟΥ ΤΣ ΙΌΥ5 (σοπιρ. γον. 4, ὸ νδο ὅτὸ ἴῃ 1 ἷ8 ἰα- 
δόΓΠΔ0]6) 0 ἐμ 8 ἰἈ ΘτΔ016 (σκἦνος) οὗ γογ. 1, δηὰ 
ῬΓΟΣΘΩΙ8 8 δοηέταϑὶ ἰο (Ὧ9 Βαρροϑί(οη ἐπογο τη 6 
1δδὶ ἴὰ πιΐσῃλ Ὀθ8 ἀΐϑβοϊνϑά, 6 δόσϑηί, ὑδουθ- 
ἴοῦο, δι οα] ἃ ὈΘ ρ᾽ἀοϑὰ ρου ἐν; αδῃὰ καὶ Βηουϊὰ 6 
Ἰοοκοὰ ὕὑροῦ 88 Ὀόϊοηρίης ἰσ ἰ. Τὴ9 βθῆβ6 
πουϊὰ ἰῆθη δο: γχὸὺ ΚηΟΥ͂ (818 ἰὃ Ὀ6 850, ἀπᾶ (ἢ6 
ἔ οὗ ἰὲ 15 ἰῃ 186 διοῖ, ἰμαΐϊ ουθὴ πον ἷπ ἐπ 680 

ἷ68 4180 τλἅἷ]α ΒΒΟΥ οὐν Ἰοηὶρ8 δον (86 οὈ͵θοὶ 
οἵ (δαὶ σοηδάφησα ὈΥ̓͂ οὔτ εκ Χ}8.--τὰ βἰ ταν 8[}}9 
ΟἵἨ δρχυπιοηῦ ἸΔΑΥ Ὀ60 ἰουπα ἴῃ Βοτῃ. Υἱὶ!. 22 ἢ 
ΤᾺ ὀαγηοϑὶ ἀθϑῖγα ἤθγ6 βρόκοῦ οὗἁ ρμῖνοβ ὺβ 86 
ἴπι6 γϑᾶϑοπ ἤου ἰδο δἰρῃίης. Ταῦ ΨὨϊοΣ 6 δά 
οϑἰϊοὰ ἴῃ τον. 1 ἃ Ὀυ!άϊηρ ὕγοαι 60, ὁ Βοῖι50 
ψη ἢ γὸ μᾶνὸ ἴῃ Βοαγθη, "6 ΒΟΓΟ ὁ4}}5 ἃ ΒΔΌΓ8- 
ἰίοη γοῦν Βοάνϑη (οἰκητήριον ἐξ οὐρανοῦ) ποῖ γι ΓΟ 
ὁ δοοουοὶ οὗ ἰἰ6. οΥἰχίη, δυΐ θοσδυβο 1ὑ γὰ8 86- 
[ΛΠ ἰο σοϑ ἀοτῃ ἤγοι ποᾶτοη ἰο δαγί ἢ, 
Οἰκία ἰΒ βοιιθονδαί το δὐβοϊαίο, Ψ ὮΘΡΘΔΒ 
οἰκητήριον, 4 ἀοτηΐοὶϊο, ΘΧΡΤ6ΒΒ68 1.8 ῬΤΟΡΘΡ τοὶὰ- 
ἰΐοα ἰο ἐπ ἱπιιδ Ὀἱζαπῦ (θη 8]).--- Επενδίσασϑαι 
(10 ϑυρογίπιροβο, ἰο ρυΐ οἡ οὔϑῦ, ἱπῃ ποῦ 0 
ῬΆ8563 0 ἴΠ6 ἤρατο οὗ ἃ ζΑΤΙΩΘΗ() [8 ποῖ ἃ Ρυϊ( 
05 οὗἩἨ ὁη6 ρατιμοπί ΒΟΥ μοί ν 885 ὈΘ6Ὶ αὶ 
δείάθ, Ὀὰαὺ ὁ ραυἱηρ οη οὗ οὴ6 ματτώθηϊ ΟΥ̓ΟΣ 8Π0- 
ἰδοῦ, ΘΟ Ρ. γον. 4. Τὸ ἸομρΊης ἰδ 707 ἃ ἰγϑη9- 
ἰοτταδιϊοη ἴῃ νυν οι (89 δατγὶ ΕΪῪ ὈΟΑΥῪ ψ|}] ποὺ ὍΘ 
ἰοϊὰ δδϊὰθ (ἴῃ ἀφαΐμ), θὰὺ (89 Ἀθανθαὶν ὙΠ θ6 
γον οὐον ἃ. 1.6 ἰάοα 18 ἐπὶ οὗὁἨ ἃ ΠΟῪ τη δο- 
ἀϊπιοηὶ πὶ πουΐ ἃ ἀοδιγαοίΐοη οὗ ἰδ 6 σογρογοαὶ 
βγϑβίθηι το Βαἃ ὈΘΘη ροββ8θβϑθᾶ ου ϑδυίῃ. [“Τ}}6 
ὀχργοβϑίοῃ τὸ ἐξ οὖὐρ. οΘοτηραγχοά νίτἢ ἐκ θεοῦ ἔχο- 
μὲν δηᾷ ἐν τοῖς οὐρ. Βυβιοϊ ΕἾ ἀϊδίϊη συ ΐβ 65 1.0 
οἰκητήριον 5ροίκοη οὗἉ ἤσγοταῃ (6 τοβυδβοϊίαἰοα Ὀοάγ.᾽ 
Ἦεβ. δπὰ Ἧι1,κ.]--Ῥίηοθ, ἰπ ἴδαοϊῖς Ὀοϑίηρς 

δαὶ ἰὲ πβὸ ἴδῃ ὧκ 89 ποαγοῆπ, μὰ ͵ὼ8 ἴ0 '᾽)6 τοοοὶ γϑὰ ἵγοση 
ἤδαυοῦ, (3), πη τϑαδβοὴ ΜὮΥ {6 Ἄρύλες ἀἱά ποὲ ἐσρδοίη!!}ν 
τοῖο ἴἰο τῆσ ἱπιογπηοάϊδίο δίαΐϊο Ὀοίνοθῃ ἄθαϊῃ δηὰ {πὸ 
οἰ έν ξημτν τηδὲ ἣθ πδά γοῖ γοςσοίνρα πὸ γονυοϊδίϊου οἢ [89 
Ῥοίαϊι πποῖον Ὧὁ δηὰ Ὧί8 ἔθ! οὐ- Ομ γδείπηδ οὔ ἔπαὶ ἀκ9 
ΠΟΌΜ) ἤνο ποτ] ἐθο Ραγουδία, δὴ δὸ ὙΒοῖθον ῆοῦο ἀπουϊὰ 
ὃ6 ΔΌΥ Βποΐ 9ϑἰδῖϑ 10 ἔβοδθ οἵὗἩ γυβοπὶ δ νὰ δρϑαδκίηρ ; (4), ἰῃ 
οδαϊταδὲ νἰ ἢ ἐνδύω [π {Π||4 ουηφοίίοη ἐπονδύω ταπρὲ Ὦδνο αὶ | 
δροςίδ] ᾿ηϑυπίης πο ἴδ πορά ποῖ παῦϑ ἴῃ 1 Οογ. χν. δ ἢ 
ὅοτ ἰξ φοότι τὸ πάτο ἐπ ἰδαλ οὗ ἀη ἱπντόκεί τι! Γ9 Οὐ [Π6 ἩπΠοῖΘ 

Ὦ δηὲ βίαϊο οὔἴδο ἰηάϊνίάυκ), πὰ ποΐ ἐπδὲ οἵ ἃ χοπογαὶ 
Ἀδηδὶ ἰδιίου οἵ ἃ ρϑορὶθ. ἴΙ͂ἢ βρίἐθ οἵ ἴππ οὐνίοιιφ ἀΐ σι} ἐγ 

ῬκῺ] δοοπὶ5 ἴο Ξροαΐ οὔ γοοοϊνίρςς ἔπο ἰηνρφϑοιίί τὸ αἱ 
ἀοδλι ἃ, οὗ αἱ ἰοσαδὲ ἴο τοραγὰ ἰδ δὲ ἰἀθα! γ δὲ πὰ ψπθ δ9 

4 ἀΐα, νγϑ οδποῖ Ὀυ1 τοχητὰ (ἢθ860 ἀζααπιφηίθ 88 ὁ0}- 
εἴαπῖτο ἴῃ ἕμνοῦ οἱ πὸ οοιηπιοη ἰηϊοτρτγοϊαϊίοη. ΝΘ μον 
Οεἰνία δὸς ΟἸδδδιβοη βἀνοοαϊοά {Π6 [46 (δοπηοείπη66 ᾿πραϊοὰ 
ἴο ἴπθαι διὰ ποῦ αὐονσοὲ Ὁγ Νεοαηΐοτ) οὔ ἃ δον ῥτοματοὰ 
ἴον [6 γγη] αἱ ἀφηῖ δηὰ ἴο Ὀθ ἐπα Ὀ9ἃ πη} 10 ποία. 
Τῶο ερ᾿ εἰ πα] ἰπιογργοίδεϊοη τπδὲ τὴ ὈμΠ ἀκ ἕο Ὁθ τοοοϊνϑὰ 
ἤοδὲ ρανοῦ ἐδ ἸΏ 6 κίοτγγ οἵ ( γῖ δὲ 8 τῇ κου ΒΌοδι, ἢθϑάβ Ὠ0 
τρξἰδείοη. Τὶ οαποοὶ δο ἀδηϊωΐ πὶ ῬαΠῚ τῶν “πο ν ἢ 
ΠΝ ἐλϑνίαις ἴΔΏΟΥ͂, τπαὲ “ Αὐαπὶ Ἰοσὲ [ἢ πηλᾷο οἵ Θοἱ ̓ γ 
δΒίο 1, δὰ ἠο Ὀοσλπίο ὠρκοὰ." ΤΙ (ἴθ βγυπορ. ϑοόμδσ, 1 8 
οὐ ταὶ “ ἤθη ἐπδ ἐΐπιο ἀγηνση Ὠοὰτ ἰπ πο τηλῃ ἰδ (0 
ἐνρεητί ἴγοαρ τπΐσ ποτὰ, ἐηο δηκοὶ οἵ ἀθαὶῃ ἵπίκοο οἱ (πΐη 
ΠΑ φηὶ δῃὰ οἰοίοβ ἷπι ψί οΠ6 ίτοπι Ραγη θο.᾽" 

ὃ ὁδηδοϊ. Πουνουογ ὄπ ρροδθο ἐδδὶ Ρδα] τὰ πςἢ [Πα θη09ὲ 
"7 δυο ρεσνυδιϑηΐ ορίδίοηδβ) 
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οἸοιμιϑᾶ, υγϑ 4881} ποῖ ὍὈ8 ἰουπᾶ παϊκϑᾶ. 
γτ. 8). ᾽ο Βαῦθ ᾿θγο ἃ ογωζ ἱπίεγρτείμηι. ΤΙ τ 
δάορὶ 89 ὑνὸ σοϑδάϊῃ 8, εἰπερ---ἐκδυσαμενοι, “ὁ 
Β.4}} ᾶΥὸ ἃ παίαγαϊ τηϑδηΐης ὈΥ αἰνίηρ ἴο εἶπερ 
{86 Βθῆ86 οἵ: δΔΙ(μουρῆ, ΑἸθοΙ ; ἱπ ψ ὶοἢ οάδ6 1}9 
ἰἴάθα ψου]ὰ 6: ΔΙ Βουρἢ γο πηαΥ Ὀ6 ὑποϊοιβοὰ, 
(ἀε4.4), γα 88}8}} ποί Ὀὸ Τουπὰ παϊκοὰ, ἱ, 6., τ λιᾺ- 
ουαὐ ἃ Ὀοάν; ἴὉΣ Ψ6 8118}} δ6 οἱοίοὰ τὶ ἃ σοβογ.- 
τοοίϊΐο Ὀοᾶγ. ΠῚ (86 γοδαϊΐϊηρ ἐνδυσάμενοι 78 
οδίαΐπ ἴπ9 ϑᾶπιθ ρα, θΓΑ)] 466, ἢ τὸ σοἠίγαϑί ἰμδὶ 
ποτὰ σἱτἢ ἐπενδύσασϑαι, ἀπά τορατὰ ἰξ δά ἰδὸ 
Ρυξρὶ ὁπ οὗἨ (δ τοϑαντοοίΐοη Βοΐγ : [0 Ἰηἀοοά 
γν9 888) ὃ6 Τ0χπὰ οἱοί ϑἃ ἀπά ποί πακοὰ (ΕἸδἐ). 
ΘΟ 8 τηοί ῃοά, μούονοῦ, σψουϊά Ὀ6 οὗἨἍ ΥΟΥΥ ἀουδί- 
Γαὶ ργορυϊοὶγ. Βυὲ ἰξ νουϊὰ 6 αυἴτϊθ ἀπα]]ονὰ- 
Ὁ]6 ἰο ᾿πίογρῃσοί ἔιγε 88 ἃ δοῃϑθβϑϑίνο ραν 1618, ΟΥ̓ 
ἰο δοῃσθάθ πὸ ζΌγοθ ἴο ἐδ γε, 88 ᾿7 (6 ποτὰ ἵνοσὸ 
δααϊνα)]δπὺ ἰὸ εἰ καί, ΕὙ ΖΒΟΒΟ Τορατ8 ἐνδυσάμε- 
νοὶ 88 ΒαυΪης [86 ΒΒΠ16 ἴὉΤΟΘ 88 ἑπένδυσ., δηὰ εἶγε 
(89 86πη860 οὗ αυϑησοηυίάοπι, ἀπά ἶθ ἐπθὰ ἸΟΟΪΚα 
πΡοπ ἰδεῖν γ6γ86 85 αἰ πρὶ ἃ ΓΘΆΒΟΣ [ὉΣ {110 Ἰοηρσίης 
τηρηϊϊοηοᾶ πῃ τογ. ἢ: βίποο τἷὋ 584}} αἰίαΐπ ἰὴ6 
Ῥοβϑεβϑϑίοη οὗἩὨ ουν ρου β 8 016 Ὀο168 }8ὲ κὰ τ οἱϊ 
ὈΥ ρΡυϊιῖπρ ου ον ἱπηπιονίαὶ Ὀοάἶ 65 ἡἡ θα νγ6 588] 
ὯΘ εαἰΐνο, 88 ὈΥ ρυϊιϊηρ (ἢ οτὰ οἢ ΑὔοΥ τγὸ παν αἱ 
δϑῖ 6 ΟἿ ΘΑΥΓΪΥ ὈοάΐοΒ (ἡ. 6.. ἰῃ δοηϑοαιθποο οὗ 
ἄραι δηὰ {80 γοϑατγθοίίοῃ, 1 σον. χυ. δ2). ϑυοῖ 
ΔῺᾺ δηποπηδοιιθηῦ ὙΟΌΪά Ὅ6 φταπιπιαιο}}} ἈΡ- 
Ῥτγορτίδίο, θα 1, βυοὴ ἃ 86 οὗ ἐνδυσάμενοι ἴἢ 
σοπηῃροίΐοη τυἱὶἢ ἐπενδύσασϑαι Ὀοΐοτα δηᾶ αἴτος ἴἰ, 
6 ΓΒ. 2, 4, [8 ποὺ ὙΘΥῪ ῬτΤΟΌΔΟΪΟ ; δηά 2, (6 το- 
παϑτὰκ [86] ΒΘΟΤΏΒ 80 δοϊ -οὐνἱάδηΐ δηὰ ἰγὶ να), {πὲ 
1ΐ του]ὰ 6 ἈΠΟ ΒΥ οὗ (89 Αροβί]ϊθ. Βυΐ Β[1οἸ- 
ΟΥ̓Δ᾽ 8. ἰηἰογργοίδιου : “δῷ ἰὲ 15. σογίαίϊη ἰμαὺ νγθ 
888} ποῖ Ὧθ πίϊζοαῖ 4 οάγ (ἐκδυσάμενοι) αἴϊοῦ 
ἀοδί,᾽ Ὀτοα κα ὉΡ ἐδο Ἰορίοαὶ ἰγαΐη οὐ ἱμουφδὶ, 
δηὰ 1 ἸΩΔΩΥ ἰδ 9 δϑβουίϊου ὑπ 8 πιδάο ψου]ᾶ 
ποί 6 Ἰοοκοα ὕροὶ 85 αὐἰ9 οογίδϊῃ ἤγοιῃ ἐ}θ 
βουρίανοδ. Μογυον (80 δάορίβ {89 γοδάϊῃρβ οὗ 
(86 66. ἐυρηβθδ ἐδίηκϑ ὑπαὶ {ῃ6 Αροβί]ο ἢη8 
ΤΘΙΌΓΘΏΘΘ ΟΟΟΘΒΙΟΠΑΙΥ ἰπ (18 δΡβυτηθηΐ 10 ἰο80 
ψὮο ἀοηϊοά ἃ πΐ γ6 γοϑαγτγθοίζοη (1 ΟοΥ. χυ.), ἴον 
Οἴου 86 6 οαπποῖ δοσουηί [ῸΡ ἰδ 6 ᾿πϑοττοὴ οὗ 
τον. 8. ἤο {(πΐπκα ἴθ 6 Αροβί]ο ἱπίθπαβ ἰὸ δϑϑογὶ 
ον Βἷᾳ 6] 1 οΓ, ἈΪ8. ΔΌΒοΙϊαΓ ὁ σογίαϊ η! Ὑ (εἰγεὶ ὑπ 8ῖ 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἰπο86 ΟἸΥ βι ἴ8ὴ8 ν0 814}} δηδ,Υ Ὁθ 
οἰιδηροᾶ, θαὶ ἐπ ο509 ΒΟ 8811 (θη Ὀθ ταὶβϑὰ ἔγουμ 
(80 ἀολὰ, 8}8}} τοοοῦ ἴδο Τοτὰ δἱ Ἦἰϊθ βοοομὰ 
οστηΐπς πού ἀφάϊϊέαἐο οΥ͂ θοα͵68 (γυμνοί), Ὀαὶ Ῥγτο- 
ν᾽ ἀθα νυνὶ σΟΥΡΟΓΘΑῚ οουοσίπρα: ““π)͵1 δᾶτο [πο 80 
Ἰοηρίηρϑ (ἰ. 6., ἴοτ 89 ἐπενδυσασϑαι, γογ. 2) ὁ 
δ Ῥτοϑυτηρίίοη {μδί, δοὶης οἱοι ποά, τυ 8}}4}} ποὶ 
Ὀ6 ουιπὰ πεϊκοὰ (ξιγε Β88 86 Β6ηΒ6 οἵ: 1 ἱπάορά, 
ΟΥ̓ 1780 Ὁ, ἱπΡΊ γἱηρ ἃ σΟΥ ΔΙ ΠΙΥ͂, ποῖ Ὀγ {Π 6 ἤΌΤΟΘ 
οὗ ἰ86 ρμᾶγίιῖο]6 ᾿ἰϑο 7, θαΐ ἴῃ σομϑϑαιθησα οὗ (ἢ 6 
οσοηποοίϊοη οὗἩ 180 ἰᾶάθα δῃὰ (86 ἴϑποὺ οὗ Ῥαὺ]} 5 
ἀἰϊδοούγθο). Καὶ νου] Α180 πᾶνϑ ἴῃ {Π18 6880 [ἢ 9 
Β6η86 ὀῦ: “ταν. ᾽᾿Ἐνδυσάμενοι νγου]ὰ ἄἀδφηοίο δῇ 

[5 Ηογιλῆη (σα ῬΊ Εν. Ὁ. 884) ὀχρουήάδ (πο ἀἸδεγομοῦδ Ὀ6- 
ἵπϑοῦ ἐπ ἐνὸ ραγιίοῖοβ (δ: “ Εΐπερ σοΥτοηροπὴδ ἰο 106 
Οογπι. τσέπη ἀπάετγε (ρτουϊοὰ ἐμ6ι) δἀῃὰ εἴγε ἴο 86 αοΓγαι.. 
1σ6ηῈ ἀδηη (δἰ π.6). Τδδ ΤΌΓΠπιοὺ ἴθ ὑδοὰ οὗ Δ {πᾷς τ οἢ ἴθ 
δὐσητηθὰ (0 Ὀ6, υπὲ το τυ τογ ἴϑαυοθ [{ 1 ὩποογίδΙ ΠῚ πδο- 
ἴμοῦ ἐξ δ θ0 οσ ὃοὲ, πὶ} 6 ἐδ Ἰαξξροτ, οἱ ἴα οἶδοῖ δϑηά, [8 
το οἵὨ ἐππὶ Ὠ οἱ ἰΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ δεδαυπιϑὰ ἴο ὕρ." ΝΕΛΝΡΕΒ 
ΒΥ τἰπαὶ “ἴῃ ἐπ ᾿ἰαἴονῦ τοῖς [8 ΟΙΝΕ οἰ ΟΠ γΥᾺ 8 ποί Δ]. 
γα οὐλογυϑά, δἰποο ἴδ ον σοῦ ποὶ Ὁη ΟΠ ΠΠΘΏΕΥ πδοῦ 
ἔῃ δας οἴβογ᾽ β ν'δοϑ" ΒῸΣ Ῥδῃ}} ἀΐαγορατὰ οὗ πὸ ἀϊδέίθο- 
τοπ, Ὅτ. Ηνὰμθ ΔρΡθΑ}6 ἰο 1 Οον. υἱῖῇ'. δ: θα. {|. 4: ΟοἹ. 1. 28 ς 
2 ἘΠρδα. ἰ. 6. Τ6 ΑΡροδῖ]ο "δά ἢο ἀοῃδὶ δῦουϊ ͵6 ὁνὄνσασ- 
θαι) ἀππὶ ψ6 ἐπογοίογο ἐποίίηο ἰο ἐπίηκ ἢ ποιιδὲ ἤανο πδοὰ 
εἶγε. ΤῊΐ δε 19 ἰδ 6 χοηογαῖ ἴοπθ οἵ οοηδάορηοο πο ἢ τιιὴδ 
ΤΠΓΟΌΚΖὮ [ῃ6 ρϑδδαχο. 1 τὴο οἵδον τογὰ τι υἱϑοά, [τ παῦε 
ΒΑΥΘ ὉΘΘ ὈΘΟΒΌΦΟ ἣο οοποθάθα δοτιοεέδίης οἰξοῦ γος 8 }} 

μι 



ΤΗῊΒ ΒΕΟΟΧΡ ΒΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

δὶ ψ  ΙσοΣ δα ἰΔΊΚ6 ἢ Ρ͵866 Ὀδίοτο ὑπ εὑρεϑησόμεϑα, 
δηὰ ἐΐ 18 {πο ΓοουΘ 80 δοχίϑί ραγίϊοῖ ῃ]ὶθ. δυςἢ δὴ 
᾿πιογρτοίδοη 85 ποίμίηρ, σΡΟΙΩΠιδΊ1ΟΔ}Ὁ δραὶπδὶ 
ἱῖ, Βυΐ ἃ τοΐοσαεποο ἰο 18:0 ἀβῃπίουβ οὗ (86 ἀοο- 
ἐγὶπο οὗἩ {86 γοβαγγθοίΐοι οὐπηοὺ Ὀ6 ρΓΘΒΌρρΡοδβοα 
ψίιπβουΐ 8 δἰ ἀοσγοο οὗὨ ἱπιργοῦθ Ὁ] Υ, δὰ 88 
(6 νι οῖο ἱπίοσρτγοίδίίοη Ὀδθοοῦλε8 ἔθθ}] δῃὰ 
ξογτοοά νι ουΐ δυο ἃ χοΐδτοποο, Ὁ τπδὲ ἔδογο- 
ἴογϑ Ὀ6 σοπδί ἀοχοὰ γοτὺ ἀουθίξα], [{ 18 8.111} το ΓΘ 
ἀἰῆουυ ἰο ἀρτοο τὶ ἀο9 οἰία, νο ἐπῖπκ8 (ἢ. 9 
ἴάδα οὗ 86 Ραβϑαᾷθ 19: ἃ8 8 ΘΟ ΒΑΘΏΓΥ οχρθοὶ 
ὑμαὺ ΟἿΣ ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ μουϑ6 Ὑ0}}1 δ]80 Ὀ06 ἃ Ὀοᾶγ. 
ἘΡῚ ἰὐ 18 ουἱἀδηὺ ἔγομι ἰδ 6 τνογὰβ θη βοῖγοβ ὑπαὶ 
θο89 ΒΟ ἃγθ ἐνδυσάμενοι ἅτ ποὶ γυμνοί; Ὀαΐ 1 
ἐλο ἰάοα οὗ (6 ὈΟΔΥ παὰ Ὀθδη ρῥγοιιϊπθαί, γυμνοί 
ψουἹὰ μανὸ Ὀθοὴ ζοἸ]]ονγοὰ ὈΥ σώματος. ΝΕΑΝ- 
ΡΕΒΕ: ““ο ἰακο 9890 ογὰβ ἴῃ οοηποοίΐϊομ νυ τ 
ὑμβοδθ ὙΔὶο ἢ Ῥυοοθᾶθ ὑμθῦλ 848 ΠΙΘΓΘΙΥ͂ Δη ἱποϊάθῃ- 
8] ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΙ : Ἧὁ0 86 Ρϑϑββίηρ ὁἢ Μ}Ὲ Ὀδ]Ἰονΐπς 
οομβάδποο ἴο 8 πἰρῆ ον βίδία οὗ θείῃ, ἴ0Γ γχο 8[14}} 
1π ὯῸ ογοθηὶ Ὀ0 ἀοδίϊίαιο οὗὨ ἃ ΕἸ ΖΒΟΥ οτβδῃ π᾿ 6 ὴ 
ἯΟ ΙΔῪ δϑ1.46 ΟὟΥ ΘΑΥ ΌΪΥ Ὀοάγ; δηὰ ἰΐ ἰβ Οπ]γ ἴο 
ἐὰ186 ποοοββὶ (ν᾽ οὗὐἨ Ἰδυΐης δδίἀθ ΟἿΣ θυ ]γ Ὀοὰγ 
ὑμαΐ ΟΌΣ παίυγοϑ μον ἴδο] βιιοἷ 6 Χορ ρσηδησα.""--- 
ΑΒ ἴ86 ραγιϊοῖρ]ο 18 ΓΘ ΔΙῪ πὶ {πὸ δογιϑί δὰ γοὶ 
τουδὶ ἰῃ δ οἢ ἃ 6886 ἢδΥΘ [86 Β6η86 οὗ ἐδ9 ροτγίροί 
ἐνδεδυμένοι, {πΟΥΘ ΔΥῸ ΒίΓΟΙ δ ΓΘΆΒΟΙΒ δϑαϊηδί σὸ- 
ζογτὶης ἐνδυσάμενοι δτιὰ οὐ γυμνοί Θχο]Βίγ Ι Υ ἰο 
(μο8θ 80 814}} 6 αἰΐγο δϑα οἱοιμῃϑὰ ἴῃ Θαυ ΪῪ 
Ῥοάϊοβ σψθοπ Ομ δὲ β.8}} ΔΡΡ αν ἰπ {86 Ῥασοιβὶα 
(αποτιῦβ: 1ἴ ψὸ 888}} Ὀ6 ἔουῃὰ διηροὴρ {δ9 
ομδῃβεά, δηὰ ποὶ διυιοηρ ἰ})}0 ἀε5α4). ΕἸπάϊηρ 8]] 
{π686 ἱπιουρσοίδι 8 υηδβα(βίδοϊοσγ, Οδβίδη ον 
Εἶνο8 ἴῃ ἷβ δάβοζθηοα ἰοὸ {0 ζυγδιῖνο πηθδηΐης 
Ποῖ δὰ Ὀδοη ῥγοροβρά ὉΥ͂ ὩΔΩΥ δηοϊθηῦ δορὰ 
ΒΟΙῚΘ ΠΟ ΘΓ σομηπιοηίδίοῦβ. ΤῊ ὰΒ ΟμΓυβοδίοια 
εἰ αἷ. ᾶγτο γυμνοί δόξης; ὈΒΤΕΒΙ: ““ἀπάογ ἐδα 
Ῥτγοβυμρίΐοι {δὶ γὁ 8τὸ ΟΪοΙ 64, νγ9 6δ.18}} ποΐ 6 
ἑουηὰ πεϊκοά ᾿π ὁ ἀἰβδετοηξ 86:86, ἡ 4., σι ουί ὑπ 6 
ΟΤΟτ ἴῸΓ ὙΠ ϊοἢ γθΓ ᾶνο αἰτυ ρα! οα." Επαιρ: 
“ὁ ΟΥΑΙ πο, 88 Αἄδη δὰ ἔνθ ψοσγθ᾽» 
(αφα. 111. 11)}]. ΟΙΘΥΒ τρδῖχο ουὐ ἃ δὲ πιΐ]αῦ το δη- 
πᾳ ὉΥ ἰδικίηρς οὐ γυμνοί ἃ8 ΘΧΡΙΔΙΔΙΟΥΥ ΟΥ Θροχ- 
οβο 681 οὗ ἐνδυσάμενοι, δπὰ τεξοχτίης Ὀοΐἢ ποσὰ 8 
ἴο Ομ γὶδὶ οὐ ἐμ χδγπιοηΐ οὗ δ18 υἱ Ὠ ΘοΌΒΠ688---- 
δ ἰάδθα 10} Ἠοβτλδπη ( δολγ ηδειοείδ), [01] οἴη ς 
Απβοῖπλ, υπἀονβίδη ἀβ οὗ δὴ δἰ σδὶ δρρ]οαίϊου οὗ 
Ομ τὶθὶ. Βυΐ ποῖύμ ον [86 δυϊογιἐΐθ85 ψ ἰσ πᾶνθ 
Ὀεθη δἀδϊυσοα 10. {μ18, ΠΟΥ {89 δύχυπηοπίβ Ὁγ 
ὙΠΟ. ἰὑ μΒ88 Ὀ6Θὴ βιιρροτίοα (88 ἐ. σ΄ {μδι 10 18 δὰ 
ΔἸ] δῖοα ἰο (6 βεοσοὶ Ὀϊνίηθ γϑϑβοῃβ ΟΥ' ΘΟῃαϊ- 
Κἰοη8 ἴῃ οὔδΡ. ἷἱν. 14 δ΄., ἀπὰ δὴ ἰπιγοάἀποίΐοι ἰο 
186 τηγδίογὶ 68 οὗ ΤᾺΪἢ ἰπ τον. 14 8.) ἂτὸ βυδιοϊοης 
ἰο ΔΓ ηὐ βιιο ἢ δὴ ὀχ ρ]δπαίϊοῃ οὗ ἐνδυσάμενοι διθὰ 
οὗ γυμνοί ἴῃ 118 οοπποοῖΐοη (γἤθγο ἐδ ἄρατο οἵ 
ἃ βαγπιοηΐ ἰδ υϑβροὰ ἴῃ ΔρρΙἰσαιίοη ἰοὸ ἃ ὩΦῪ 
ΒΘΔΥΘΏΪΥ Ὀοάγ), πἰίμβουαῦ [9 Θχργοαδ δάὰϊ- 
(ἴο οὗ βοῆθ βοι ογὰ 88 Χριστοῦ οΥὁ ὄόξης. 
Ἧ ψου]ὰ ῥγϑΐοσς οἱΐπονς ἰο δοοράθ ἐο Μδϑυϑυ Β 
ἱπίορργοίδιοη, Οὐ ἰ0 δάορὲ ἰῆθ ὙΘΙῪ Μ76}} Β08- 
ἰαϊποά ὧδπὰ δποϊθαΐ γοδαϊης εἴπερ---ἐκδυσάμευοι, 
εἰνίπς διπερ {86 βθῆϑο οὖ: δίβουρᾷῃ [ἱ 6., τ 6 
ΘΑΓΏΘΒΕΪΥ ἀοϑῖτθ ἰο Ὀ6 οἸοϊμοᾷ πῖϊ ἃ ον Βουδθ 
ἴτοτι μϑδύθῃ, οὐϑῃ ἰγ (ΟΣ δ᾽ μου ρὮ) Ὀοΐηρς υπ- 

ον ἴογ 9 ΔΥΌ ΠΙΘΗ Β δηκοὸ δἱ (ἢ ἐΐπιΘι Καὶ οοπηδοῖθ τ] ἢ 
[Π6 ῬΥΦΥΪΟΩΏΝ οἷδῦθο, Δ ἸΏ Ὅο τοπἀογοὰ πἰ|τἢ οἰ τῆν οὗ [ἢ 9 
Ῥαγιίο θα, “ἐγ ἴῃ ἴμοῖ,᾽" οὐ “οἰποθ ἰπ ἴδοϊ," δα ἔῃ σδρ. {1}. 6, 
Δεὰ [ἢ γον. δ. Α δρϑοίπιθῃ οἵ (6 βδ16 μα} ἀουδὲ οἱ ἃ πιδλῦ- 
Ν ΔῊΝ ον ὧο 8 ΟὟ Τα ΤΩΔῪ ὕὈο δοϑὺ ἰη ῬὨΪ]. 

οἸοίοἃ ννὸ βΒ88}} ποὺ ὍΘ ἔουπὰ πδοα 7. (σοι. 1 
Οον. νἱϊ. δ). Βοσς, 1 Δ ΒΘΣΘ 'π ἐδ 6 Ἔχρίδυλ- 
(ἴοὰ οὗἩ ἰδ ϑοτίρίυγοδ, 6 ΤΏΔΥῪ Ὀ6 Α]]ον εαὰ ἰο 
ΒΥ: οπ ἰϊσμεί.---1Ὲ Ὑ6Υ. 4 (6 ΔΒβδυ οι ἱὴ τ Υ. 
2 18 ἀβδΐῃ ἐδίζοῃ ὉΡ, δηὰ 18 Ἰοσ Ῥασ οι ]αΥ]γ ἀθ- 
ἤποά, δηὰ σοπῆγπιοθα ὈΥ ΓΘΆΒΟὨΒ :--- ΕΣ νσο ἴδαὲ 
Δ1Θ ἐπ τ8[58 ἸΔΌΘΙΠΘΟΙ]Θ ο βτιοδῶ, Ὀσδίῃξ 
Ῥυτάθῃηϑθᾶ.---ΤΙῸ νονγὰβ οἱ ὄντες, Ὀοΐηρ ρμυὶ δἱ 
86 πεδὰ οἵ {86 βοῃίθῃοο 0. ἐμ Β8Κ6 οἵ δι ρδδ- 
δἷ8, ἤδῪθ ὑΠ9 τηρδηὶηρ οὖ: 6 ὙΠΟ ΔΓΘ ἐπ ΦΑΣΊ ΜΙ 
Ὀοάϊΐθα, ἡ, 6., 8110 ψ δῖὸ γοί 1π ἔβοω. Τδο 
ψογὰ βαρούμενοι, Ορργοϑβοᾶ, ζϑοϊπς οὐυγοῖνοϑ 
Ὀυτάοηρα, αἷνοβ ἃ ΤΟΆΒΟῺ [10Γ ἰδ στοδηϊῃᾷ. 
ΒΕΝΟΕΙ: “8 Ὀυγτάοῃ ἔογοθβ οὐ βὶχὶιδ διὰ 
τοδηβ.᾽ Τ]}ι 8 185 ἰο Ὀ6 ΓοΐοΥΣοα ρῥδΣγ ἰο (80 
ὈΡσγϑββίομϑ σδυβϑὰ ὈΥ͂ ΟἿΣ θαυ θ})ν Βοά 68 (Θοτηρ. 
ἘρφοΪα 8. ἴχ. 16), διὰ Ῥυο Δ ὈΪΥ 180 ΡΣ ΠΥ τὸ {86 
ΒΟ 8 ἩΠΙΟΝ ψγ͵Ὸ Βᾶῦθ ἴ0 Θπάυγο 8110 ΝΘ 
ΚΘ ἴῃ ἰἤθιι (δαὶ οΥ̓͂ τ ΒΊΟΝ πο πιο πίοι 18 πα ἂς ἴῃ 
(89 οοῃίοχὶ). Ἐφ᾽ ᾧ νουϊὰ ὑμὸπ Βατθ 0 Ῥεᾶγ 
(89 τιρδῃΐϊηρ οὖ: ἩΒΘΓΘΙΌΓΟ (αυδ8Σ 6), δῃὰ γμεγ- 
δ }085 6 δαυϊγναϊομί ἰο ἐπὶ τούτῳ ὃ---νχα δἰ σῇ ΟΥΟΣ 
{παν νμΐοῖι, ο6. ΤὮ18, ΒΟΉΘΥΟΣ, οουἹὰ Παγαϊγ 
6 δ᾽ον δα, ἱμδβιυ ἢ 8ἃ8 (86 ΘΑΥΒΪΥ Ὀοὰν νι ουἹὰ 
ποῖ ἰοὺ 6 πὸ οὈ͵οοὺ τ ΒΙσὮ 88 ἴο Ὀ6 οαἹοιμεὰ 
Ὅροη (ἐπενδύσασθαμι).--- ποθ θτ1ὁ ἅο ποῖ ἅ6- 
ΒὶτΘ ἴο ὍΘ τυπμο]οιϊμϑᾶ, πὶ (πὸ ἀδβὶσο)ὴ ἴο 
ὈΘ οἹοϊῃοᾶ ὌΡΟΣ .--- 5 Δ πὰ ἃ Ρῥδσί!δ) ἴἰῃπ- 
ἰογργοίϑιίοα οὗ 218 βαρύ δββίοῃ ἰὰ ἩΒ6ῖ 101] Ο σα, 
νοι τπνου]ὰ ᾿πο] 6 ὯΒ (0 τᾶ Κο ἐφ᾽ ᾧ δαυΐναϊοπὲ 
ἰο Ὀοοδαδο (δδὶ Ρτορίσεα φυοα), 88 ἱπ Βομι. ν᾿. 
12 (μοὺς 'π νι ϊο, ΟΥ δ] Βοὺ), δῃὰ ἰο σϑίοσ δὲ 
(ο ἐμ ΟΡρυοββίοῃυῃ Ψ ὮΪΟΝ Ῥυοάυ 608 ΒΒ ΟἹ δ0- 
σοππὶ οὗ ἐλ ἀγοδὰ οὗ ἀθδί!. μὰ γοὶ 1818 παίυ- 
Τὶ ἈΟΥΤΟΡ ὙΠῚΘἢ 811 τθ ἴθ] ἴπ ργοβρεοὶ οὗ 
δοΐηρ υπο]οίμοά, τηυδὶ 6 σδγ ΠΥ ἀλδιϊ συ ϊβδο 
ἔγοπι 80. ὈΠΙΙΔΗΪΥ ἔθασ οὗ ἀδδι, ν᾿ αἸο ἢ πουϊὰ ὃς 
ὉΠ οοοταὶπς ἰο ἰδ6 Αροβί]ϊθ. ΤΟ ΡὮγαβο οὗ ϑέλειν 
ἐκδύσασϑαε πὰ ἰ 9 Β6η86 οὖ: ποῖ τυ ἸΒληρ ἰο ἀϊο, 18 
{|6 τρογ0 ἰπί6}}}χ 1 Ὁ]6, δίησθ {6 ΑΡοβι]θ, μοτῖ- 
ΒΔ 08, Βυρροβοά ἐμαὶ 6 σαῖς 1ἶνα 11}} {πὸ ιὐπὴθ 
οὗἩ Ομ ἰδὲ σοτΐηρ, δ ἃ ΒεμοΘ ἢ6 τοί ΘΔ Β}}Υ 
ἐπ πκ οὗἁἨ θείης βραγοὰ ἱμθ μδῖῃβ οὗ ἀθαῖῃῃ. (ΤΙ 
νογὰ ἐκόύεσϑαι ΟσοΌΣΒ ἴπ ῥγοίΐδῃθ δυί μοῦ 88 ἃ 
βρυγεδῖϊνο ὀχργοβϑίοη [ὉΣ ἀθαίβ. Οορ. Ἦ οἰβίοϊῃ 
οἢ 189 Ρϑεββαθ). Τὸ Σχϑδβοὴ ὙὮΥ ἴδἢ6 ΑΡοβι]8 
ἰβῃοα ἰο 6 οοί οά ἀροῃ, 18 σίυθη ἰπ {πὸ ἢ] 
βοηίθῃηοδ:--ἰδῖ 88ὲ ἰβ τοσῖβὶ σοΐϊβῖ Ὀ6 
ΒΥΤΑΙοὐϑα ὕΡ ὉΥ [1ἴ6.---Ταῖ τ οἢ ἰπ 1 (οΣ. 
ΧΥ͂. δ4 18 ΘΧΡΤΕΒΕΒΟα ὉΥ ἃ ρυϊηρ οἢ οὗ ἱπιτηογίδ- 
1 ν δπὰ ἃ βνγδ ον β ὉΡ οὗ ἀθδιῖλ, 186 Βογο οδ δά 
Ὁ ΒΥΔΙΙΟΜΙ ΩΡ ὉΡ οὗ 8}} {πδὺ 18 ΤΠΟΣ(Ά] 'π 8 ἱπ 89 
1176, ἡ 6.., ἴπ [86 πον ᾿ΠΠΡΟΥ ΒΗ ΔΌΪ6 1116 ἘΞ ΉΙΘΒ Ὀ6- 
οοΙμ68 Ἰηϑηΐϊζοδῦ ΒΘ ἰπ6 ὈΟΩΥῪ 18 οπδηροά, δπὰ 
[8 ΤΩ ΟΥ ΑἸΠΥ 18 ΤΟΥΟΥ͂ΘΣ ΔΌΟ] Βμοα, Τὸ οδυποβὲ 
ἀοδῖίγο Ὄσργοδβοὰ ἰπ υϑγ. 2 ἰβ δρδίῃ δ᾽] υάοά ἰὸ 
νΠθη 1 18 βαϊὰ (δ δὲ ὑπΠ6γ} ἀἰὰ ηοὶ ἀθβίσγο ἰο 06 υῃ- 
οἸοιμοὰ : θυὶ ψ ἤθὴ ἰΐ 18 βαϊὰ (μαύ ἱΒ 6 σΟΓα Ὀ0Γ- 
ἀοποὰ (βαρούμενοι), (88 ΑΡοΒέί]9 ββον δ ἐμδὲ ἃ 
εοἸΐηρς οὗ Ορρυεββίου ἰβ οοπποοίθα Ὑἱἢ ἰΐ, 1η48- 
ΤΩ 10}} 88 ἐμὸν τηἱραὺ Ὀ6 οΔΙ]οα ἰο Θησοῦπίον [86 
ἀτοδάοα Ῥγοοοβ8 οὗὁἨὨ δοίης ὑποϊοιὶ οὰ (ἐκδύσασθαι). 
Απὰ γοὺ δποίβοὺ τᾺΥ οὗ σοπβίσυϊης ἰὲ 'ἱπ νι ὶς 
ἐφ᾽ ᾧ ἴθ ἰαίκθη ἴῃ (88 Β6η86 οἵ δίποα, ἀθββοσυεβ ἰδ 6 
ῬΤΟΙΈΓΘΠΟΘΘ, ᾿πδβιιυοῖ 88 ἰΐ 18 ποί ΘΑΒΥ ἴ0 Β66 ΒΟῚΨ 
180 ορρτοββίοῃ σδυβοὰ ὈΥ Οὔσγ ργεδϑηΐὶ Ὀοάΐεβ, 80 
ἸηΌ6}} ἰδίαν θοα ὈῪ 51} δῃὰ {86 ΤΩ ΔΗΥ͂ οὁΥ]1}5 οἵ ΟὉΓ' 
Ῥτεβϑῃί Ἰοΐ, Βῃου]ὰ τ Κθ ὃβ Ἰοπᾷ ποὶ ἰο αἷς, θὰ ς 
ἰο Ὀ6 οδαηροά. ΙΓ ἰΐ νὰ βαϊὰ ἐμδί 1ὲ ἴβ ὑσθοίϑο Υ 
ἴῃ ἀοϑί ὑπαὶ {π6 ΟρΡρχοβδβίοῃ οὗ (88 ἰδ Όθσῃδ0}8 18 
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ἐδ φτορίθδί, ἱπδδιισοι 88 ἰΐ 8 {π8Π 8259 ἰΐ Ὑ6ΥΘ 
Ὀγολκίης ἀονγῃ οὐον ἐδ Βοδα οὗ ἰδ ἱπῃδὈϊἐδηὺ 
(Οϑἰδηάθυ), τὸ ΤΟΡῚῪ ὑπᾶὺ ἴΠ0 οὀχργοββίοη: Ὑ6 
{πδὶ δτθ πὶ (5 ἐδ ΌΘΥ παοὶς, βοϑιηϑ (0 σοῦον γί ΠῸ Υ 
ἰο ἐγοα]ο8 ἰο Ὧ6 Θησοουηίογοα ἴῃ [Π96 ταϊἀ δὲ οὗ ΟὉ 
Ῥτοϑαηὶ ον }ν 1178. 

Ὀὸ δρϑϑῃηί ἔγοτῃ [8 ὈΟΑῪ (τοτ. 8). 1 σοπβθαιιθη 69 
οὗὨ (πἰ5 νε9}}- ἰοαπαοα οχροοίαίϊοη ἐμαὺ νν6 8}18}} Ὀ6 
80 Χ,οΓΙΟΙΒΙΥ ρΡογοοιθα, γγὸ δύο νυ] ἔῃ ρς, ἴῃ δρὶθ οὗ 
οὖν τνοϊυσίδησθο ἰο ὃθ υποϊ]οϊποάᾶ, ἰο Ὀ6 αὐϑοηὶ ἔγοπι 
18 ΒΟΥ δῃὰ ἰο Ὀ6 ρτοβθῃὺ σψ]ῷ} [Π6 Μογὰ (νον. 
8).. Τπὶ6 ἀθϑίσο Οὐ ὙΠ Ερηοδ5, Πονουοσ, 18 

γεη. δ. Νονν Β6 ο Βα5 ΟΟΣΏΡΙΘΊΘΙΥ | Γοὐπάοα ποῦ ΓΘΡΟΙΥ ὍΡΟῚ {86 6]! ΘΟΥ 1] οοηβθῃσθ 
πτοῦρῆῖϊ τ6 ουὐΐ ἴοΣ τὶ5 801 βαῖὴθ ὑμίη κΚ δ᾽ ἴῃ βυιοσῖ 8 ργοβρϑοῖ, Ὀπὺ 4180 Ὡροι {}|6 Κηον]οᾶζο 
Θοά.--Ἐ[Ππὸ δὲ ΟΡ 15. ὑγδηβί ὁπ], Τὴ6 οχα]!θα ᾿ ψ ΐσἢ 8 Θχργοβϑαὰ ἴῃ σον. θ, υἱΖ., (μὲ π᾿ Ἀ116 νγ9 
οχργοβδίουβ 89 δὰ υϑο γγθῦθ οὐ τδὰθ ὈδΟΒι.86 ) ΔΤΘ ἴῃ ΟἿΓ ὨΟΠΊΘ, ο6.). Βαυΐ 88 ἐπ18 Κπον]οάσο τν 8 
οἵ 82}γΥ ἱπίπαᾳ ἴῃ Εἰ πη56] , ΟΥ ψὶ πουΐ ἃ ἀθορ ζουπ- } 186] Τοὰπἀοα Ροη ἃ ρου Δ. αἰ τ, (μ 6 ΑΡΟοΞΒ[]6 
ἀδίίοα θοὰς ἰαϊὰ ἰῃ ἶδβ, γϑῃθιγοα πδίατο)]. Ηδθ᾽ Ιθᾶγθβ (6 δοῃπδίσγιοιΐ οι νυ ἰδ Ὠ6 Πδα σοηηοπορά, 
ἰγδοθβ 411 ὑπ080 ἐδίηρθ οὗ σῇ οῦ 6 δα Ὅθοι (δὲ Βοὸ τυιϊρδΐ ρκὶνο {ἢ 9 Σϑβϑβοη ἴογ (8 Κπονϊοᾶρθ 
δρολκίης ἴ9 8 Ὀϊνίπο οτἱρίη. ἘΤπ6 86] βδπγθ | ἰῇ δὴ ἱπάορϑῃπαθηί βϑθηΐθηοθ (τοῦ. 7). Ἴ8θ 88867- 
ἐδαρ (αὐτὸ τοῦτο) οὔ πο Ὧθ ΒρΡΘΔΚΒ, 88 οὶ | ἰἴοῃ οΥ̓͂ εἰ8 δΘοῃη δάθῃσο (θαῤῥεῖν) 8 τοροαϊεα ἴῃ ἃ 
[886 στοδπΐπρ οὗ ἐμ9 ῥσϑουϊουβ γυϑῦβθ (σοϊρ. Βόομι. ] 6 Βοηΐθῃσθ, Ὀύὺὶ ποῖ ἴῃ 8 μαγίϊοἰ Ρ᾽41 όσα, Ὀὰϊ 
Υ]1}. 28), 85 Βοηροὶ δηὰ Ηοϊιηιδηη οΘοηίοπα ἰὲ νγ85,  ἰπ ἰδ ἄγει ρόγβοι οὔ {πὸ [παϊοδίῖνο. Οὐ} 8}}γ 
ἴον 119 νου]Ἱὰ σομροὶ 18 ἰο αἰδίοτί ἐμ 6 δ'ρη δοα- [Β9 88 ΓΟΔΟῪ (0 τυῖϊίο: Ὀοῖης ὑμογοίοσο δοηδάσφηϊ 
ἐἰοη οὗ κατεργάζεσθαι 80 88 ἰ0Ὸ τηδῖκο 1 τἸηϑδῃ ἰο  δῃᾷ Κηονίης, ἐο., ΝΘ 8.0 Μ ΠΡ ἴ0 Ὀ6 ΔὈδοηὶ 
ἱππραὶν ΟΥ̓͂ ΒΟΥΘΙΡΘ ἴδῦον (10 τψγϑϑῦ ἀονη), ἰο ὈΓΘΔΙ ] ἤγοπι {9 ὈΟοάγ, εἕο., Ὀυὺ 6 γγῶϑβ ἀϊνογίθα ἔγομτι μὲ8 
ἄοπτα (ἢ9 βρί 86 δῃἃ 80 [0 τη ῖζκθ 0η6 δἰ ἢ ΟΥ̓́ΘΥ ἈΪ5| ἰχαΐη οὗ ὑπβουκῆῦ ὉΥ δἷβ ἀοβῖσο ἰοὸ ρίγο ἃ γϑᾶβδοῃ 
ὈΟΔΙΙΥ δἰαιθ πὰ ἰΐ8 ὑσοι Ὁ]65; {86 Ὑγοτ 8 Τα ΒΘ Γ Τθ- ἴον (18 Κπουν]οάμο (τον. 7), 8ὸ ὑπαὶ 80 οτίρἶμδὶ 
ἴον ἰοὸ χοῦ ἢθ μιὰ ͵.8ὲ Βα δϑοὰΐ Ὀοΐπρς οἸοίῃοὰ  Ββοηίθῃοθ νλβ Ἰ6ΠἹ υὑπδηΐβδῃοα. Τῃ6 ρῬαββῆρο 18 
προη, {πὶ ΟὟ πιοΓ(8] Ῥατγί τοὶ 6 Βισα ]οσσοα ἈΡ | (ΠΟΥ οο δπδοοϊαι ἷο: δηά σοῦ. 7 18 ποῖ ἃ ρυθη- 
Ὀγ ἰδο 16. 'δι9 πιοδηΐης οὐὗὁὨ ὑπ ΑροβίἹο 8: (88. 16 518 (58.111 1088 τὸ νυ. 7 διὰ 8), θαΐ ἰῃἸβροηβα- 
Ἰοαρίπας ἰο Ὀ6 οἹοίοὰ Ὡροῖ ἰ8 ποὺ οχοϊαβίν ον [ ὉΪ6 ἴο (89 ἀγζυμιοηῖ. [Βεοΐϊης ἐπογοΐοτθ (ἴἢ σ0η- 
ἔτοιι δὴ ἱπίθυῃϑὶ βοῦυγοοσ, [0 ἰὺ 885 ἃ ρῥγοίουῃα πβραυθησθ οὗ μανΐηρ ὑπθ ϑαγῃοδὲ οὗ 86 ϑρ1τ}}) 
θινίηο οτἱρῖπ. ἙΚατεργάζεσϑαι ταθϑΔῃ8 0 ὙΟΥΚ | αἰναγβ σοηδάοπί, πὰ Καονίηρ ὈΥ̓͂ ΤΥ Μγ8}Κκ οὗ 
οἱ, ἰο δυΐδηι, δῃᾷὰ 850 (0 τηδο τεδάγ. [716 ρτϑ-  ζαὶ} δηὰ ποὶ οὗὨ βἰ κί, (λαὺ Ἡ Ἀ11Ὸ 1 ἃγΘ ΒογῸ ἰὼ 
Ῥοβιεοη κατὰ π᾿ σοπιροδί(οη οἴθη ᾿η γοάπσθ8 {86} (0 ὈΟΔΥ ψὸ τπϑὺ Ὀ6 δυδϑοῃὲ ἔγοταῃ ὑπὸ [οτὰ, τὸ 
Ἰάθ8 οὗ δοπιρ]οίθη 658, ἃ5 ἱπ καταρτίζω ἴῃ 1 Ῥοὶ. γ. [ ἀγὸ Ὑγ6}} δουΐδῃξ ἴο δ6 δΌδβοηί ἤγουι (6 ὈΟΔΥ ὑμαῦ 
10, Οὐν ψογὰ δ]80 ἱτιρ]1685 ἃ ρονθνίι! οογί 88} ψ1ὸ ΤῊΔΥ ὍΘ ῥγοϑοηΐ Ὑἰῖ {86 1,οτὰ]. Τὸ ψογὰ 
ἵ διζαϊπϑί ορροβίιϊο 7. [π πὸ οὐμδσ ρίδοθ ἴῃ ὑπ θαῤῥεῖν ἴῃ 18 γαΥυϊοῦβ ΟΥΤΩΒ ΟΟσΌΓΒ ΤΥΘΑΌΘΗΙΙΥ ἱπ 
Νεν Τ᾿ οδίδιαθηῦ 8 ᾽ὑ υδ04 ννῖτἢ ἃ ῬΘΥβοη8] οδ͵ϑοὶ. [ἰ οὐῦ Ερίβι]6, βθὰ 18 υβοά α͵8ο ἱη Ηθὃ. χὶϊ!. 6; Ὀαϊ 
[ι Β88 γοίοσθῃσθ μοὶ ἰο (6 ἢἦγϑί οὐ δία τ] οσϑδ- [πο ον ἔογαι ψ ἰοῦ ργοάοτηϊ μδίθβ ἰπ [6 608- 
ἴοη, θὰ} δ8 {89 ζιγίμον πα! ἶγίηρ οχργοϑβίοη | Ρ6}8 διὰ {86 Αοίβ 15 θαρσεῖν. Τὶ Βα8 ὑμ6 Β6Π86 οὗ, 
{ν8ο Βα σίγϑῃ ἃ8 {Π6 ϑ'ρ1τ10) ἐοδοί,68 8, ἰο 6 ] ἰο Ὀ6 [Ὁ]1] οὗ δοηῆάθποθ δῃὰ δουγαρο, [Ὸ 6 Θ66Σ- 
θινίηθ ἃΖΘ ΠΟΥ͂ ἰπ πη. Π᾿5 τοἀθιηρίΐοη; δηὰ ἰδ οοτα- [Ὁ] παπᾶ ἀπ αἰβιηαγοα ἀπάον αἰ οατιοπΐηρ οἰτουτη- 
Ῥγοδθηάβ ἰμδὺ 8.016 ΡγΟσθ88 οὗ σχϑπουαίϊοη δὰ | βίϑῃοοβ (ΘΠ. Ομ ΒΡ. ἱγ. 88. ; υἱ. 9, 10; χὶϊ. 10). 
βαποίβσπιίοι ἰΒτου ἢ ΨΒ10 8 τὸ διίδϊη δ ἃ Θη]οΥ  [ΤὙπάλ]ο ὑγϑηϑίδίοβ ἰἔ: ψ1ἷὸ ΒΓ6 ΑἸ γ 8 οὗἁ ροοὰ 
οΥουϊδϑίϊ πρὶ σίοσυ. Βαυὺ {86 δοίτι8] ϑηΐγδῃσο ἰηΐο [ σμ66γ0]. ΤῊ ψογὰ αξισαγε (πάντοτε) ἀ068 ποὶ 6χ- 
(λἷ5 ὀνον  αϑέϊηρς αἴουυ, ἰμ6 ρ]οτ  βοαίϊομ ἰ{βοὶ}, 18 οἴαάο ἃ ναῦν οὐἵἩ 1660] π|ρ8 ἴῃ ὑμὸ ἔγηπιθ οὗ ΟΡ 
δοοοιιρ 5} 6,, 85 86 Θοῃίοχὺ ἸΠΥ̓ΌΤΙΩΒ 118, ὈΥ͂ ΤΠ 688 | τηϊπβ, σὺ ΟΠΥ 5ἰχηΐῆοβ ὑμδὶ οοηῆάθησθ ἴβ 
οἵ 8 ἰγϑηβίονγπηδίίοη.-- -}ὸ 816ὸ Βαϊ βίνϑα ] αἸνγαγβ ργοαοτηϊπδηὺ ἰῃ ΟἿ Βοατίϑ (σορ. Οβίϑῃ- 
Ὀπῖο τι5 189 θασῃϑδῖ οὗ ἴΠ6 Βρέτίι.---ΠΓ} πὸ ] ἀογ). Τὴ6 ῬΉγδΒο καὶ εἰδότες 8. ποῖ οὗἩἨ [9 581η6 
δορί {πὸ γτοϑδάϊηρ οἴ ὁ καὶ δόυς ἴῃ [9 Τ0]] οὶ | εἰ ςηϊ βοαίἑοη 88 καίπερ εἰδότες [ἐσ οἢ ̓ΐ, ΟΥ ΔΙ Βουρὶι 
οἶδιιβο, ἰμ9 καὶ ψ|}} Ἰαἰγοάποθ δποίον αυα]}ῆσα- ἰ ννὸ ἈΠΟ, εἰ6.7, ὯΟΣ βου ἴδ6 βοηΐθησο ἰΐ ἴῃ- 
ἔοι, ἡ, 48. 9 "γατταπὶ οὐ Ὑ ἰσἢ ͵ΘῈ ΟΧροοῦ ἃ βίϑαίϑ ἰ ἰσοάπιοθβ Ὀ6 απ ἀογϑίοοά 88 δϑδὶ κηΐϊῃρ ἃ ΣΟΘΒΟῚ ΤὉΓ 
οἵ ρφἰογΐουβ ρεγίοοίλοι ἴῃ ὑπ9 ἤαίατο του]. Βα (Π6 δουγδίο 80 Θχργοββοά, Ὀπὺ δ᾽ ΡῚΥ 85 ἱπίχο- 
1 πὸ δοοϑρὺ ὑδὸ τοδάϊηρ ὁ δόυς ταρτοὶῦ, (86 βεα-  ἀποίπρ δὴ δαἀϊεϊοπδὶ ἐβουραί. ΤῊ βιιθβίαπορ οὗ 
ἴεποο Ὀθοοπιθ8 δὴ δααϊίϊοπαὶ ροϊηί, ἰπ {π6 ἀ6- 18 Κπονοάρο νγ88 {πδὲ ἐποὶν Ὀοΐῃρ δ ΒοΙηΘ ἴῃ 
βου ριΐοα οὗὁἨ Ηΐ γὴὸ διὰ υγουρδὶ ἰμοῖι; ἑ. 4. (9 ὈοὰγΥ͂ ψγ88 ὑπ Β81ὴ0 (μη ρ' 88 8} ΔΌΒΘΠΟΘ ἔγοτα 
“ὙΠῸ 885 κίνθῃ 18 {μ6 ϑρίτὶ δ8 δὴ δδγιθβί," [ (η6 ογὰ. Ηο τοϊυγηβ ἰο {δ τηρίδρο" οὗ 8 μ8- 
Τὸ σοῃαϊίίοι ὕογ νοι αοὰ μαά στουρδΐ ἰΒοπ | Ὀἰιαἰίΐοη. Ὑὴθ ἔἄγϑί οχργοβδίοῃ (ἐνδημεῖν, εἰς.) 
οαΐ, δὰ ΔΙΥγοδγ θη ἀθβοῦὶ θα 88 ὁη6 Ὑ ὶοἢ 88 γὙΛΠῸ᾽6 {86 ΒΆΠῚΘ 85 ἰο ΒΥ: νὰ ΔΥ6 8ὺ ΒΟΙΩΘ 'π ΟἹ 
ποῦ ἰπ δοῖ ρουιδηοπὶ. ΤῊ 8 (ΘΠ ΡΟΓΔΥῪ σμδυβοίου ᾿ παϊΐνθ Ρ͵866: {1:0 ΟΥ ΒΟΥ ὙΓᾺ.5 1}: ΒΆΙΩΘ 88, [0 (ΔΥΤΥ͂ 
8 τῆοτο αἰϑιϊ ποῖ Ὀτουρμὶ ἤοσναρὰ ἱπ ἐπα ποτὰ | ἷπ ἃ βίγδῃη ο ἰδηὰ, ἰο Ὀο ἰπ ἃ 1Τοτοῖρη οΘουίγγ. Τὸ 
δαγηεεὶ (ἀῤῥαβῶνα Θοταρ. ὁπ ΘΠ. ἱ. 22). Βυΐ ὑπο  Ὀ6 αἱ ἢοπιθ ἰπ (π 6 ὈΟΑΥ͂ ἰε ἰο Ὀ6 δυτοδὰ, οὕ ΑΙ ΨΑΥ͂ 
Βρίτίι 1.59} 16 (19 Ὀϊνί πο ρυϊποῖρ]ο Ὀγ τ πο (ΒΟΥ  ὕσγοτα ποθ τὶ τοβρθοῦ ἰο ἐμ ᾿οτά. Ὑπὸ ψοτὰβ 
ποτ ἰδ5 ὙτουχΩὶ δηὰ ρῥγοραγοά---ἰῃο Ὀϊνίηθ ἀπὸ τοῦ κυρίου Δ΄ΥΘ 8. ῬΓΘΡΉΔηΐ ΟΥΡΥΘΒΒΙΟΏ [ῸΓ 
βρίτῖ δ το ὉΡ ἰδ πογὰ δπὰ 811 πιθβϑὴβ οὗ ζτδ6θ) δοίη ΑὙΤΩΥ ἔγοτη (80 ᾿οτὰ. Οὐ, 88 Ἰοπρβ' ἃ8 ὙΘ 
ἘΠΔΌΪΕΒ 15 ἰο0 αἰξδίῃ ουουϊδδίίηρ ἸΟΥΥ (σορ. μᾶῦθ οὐγ μΒοπιθ ἴῃ {{|9 ὈΟΑΥ͂, νγὸ σδμηοῦ Ὀ6 ψ ἢ 
οδλρ. ἱν. 6, 17, 18; ΒΡΆ. ἱ. 18, 14: ἰν. 80, 31). [1860 Ιοτᾷά. ΤῸ δϑπὶθ ζοπθΓ8)] ἰάθα ἰβ Ὀγουρβῖ 

Υβα. 6-.γ,.. Ἐβοιοίοσο Ὀθίπρ αἰνσαυ οοῖ- οὐὐἱ ἴῃ ῬὨΪ. ἱ. 28: 11, 20, δηὰ 1 Τ|ιο88. ἷν. 17 
δάθῃξ, Δ ἃ Ικηοτννίπρ τ Ἀ115ἴ ἰπ ΟἿΣ ΒοΙηΘ πῃ | (οοτηρ. δῦ. χί. 18, απὰ χὶϊ!. 14. ΗΘ οχρ]αἷπβ 
ἢμ9 Ὀοάγ ψγ8 δτὸ αΌδβϑῃϊ ἔσοτῃ ΟἿσ ἤοσ6 1: | Εἰ πι86}7 πιοτὸ {Ὁ}}γ [1 τοσρϑοὺ (ὁ [886 παίυτο οὗ 
189 1εοσἅ. --- Το ανθ Ἀ6ΓΘ 8η ἱπέθγθηοϑ (οὖν) ἤσοπι | ἐλ15 ἐκδημοῦμεν] ἰπ τον. .--ἴοσ τσθ τα] ὉΥ 
Ψθδί μΔ5 Ὀθοη βαϊὰ ἴῃ σοῦ. ὅ, ἰπ Τοίογθηοθ 6Βρ6- δὲ 1 δηᾶἃ ποῖ ΌΥ ἀρρϑασβῃοο.---- ΤῈ Βρθογϑα 
οἰδὴγ ἰο εῖ8 ἀϊδβροβί( οἡ οΥ ἤγϑιιο οὗ τηϊπὰ, Ηδθ ναβ | ἰπ τυ 819} γγθ πιουο Ἀ.Θ, ὑπαι οὗἁ ΤΑΊ ἢ (πίστις) οἵα ἐῃθ 
ἃν γ8 οοπβδάσης (γοΣ. 6), δῃὰ Βο ναδ ἩΠἸπρ το ] ὁπ6 μδηά, ἀπά ἰμδὲ οἵ δἰριὲ (εἶδος) οπ ἐμὸ οἰοσ, 
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ἴὰ ἰδ Τα ἢ τὸ πανο 76] ΟΡ τι ἐδμο Ἰωοτὰ 
{006}: 64]. 11.27; ΕρἈ. δἰ}. 17), θὰ ν ἴθ δ νοἱ]ϑὰ 
Ὁ] ον Βμῖρ, ἰὼ τοῖν ΟἸὨτῖδὲ ᾽8. θθμ91]ἃ ποὲ ἱπιμ)θ- 
ἀϊαϊοῖγ, Ὀυὶ οοπορδ]ϑὰ 1 Ηἶβ ΒΘΘΥΘΩΪΥ μίοῦγ. [ἢ 
δυο Γ βίαι οὗ οχίβέθῃσθ ον ογὰ ν6}}} ρμογτοὶ 
Ηἱβ ρϑορὶϑ ἰο Ὀϑβοϊὰ Ηΐῃ ψἱμβουῖ οὈαἰγαοίίοη, 
ΠΟΥ͂ 8.18}} θ6 δὺ βοὴθ ψἱ} Ηΐπι, διὰ ἐββοΥ ν01}} 
νδγιϊοϊραὶθ 'π Ηΐβ βίογυ (Βοσι. νἱ δ. 11; 1 ΤΊ]ιθ88. 
ἦν. 17; Φοβὴ χυὶἹ. 24; 00]. 111. 8, 4. 189 Ῥγτο- 
Ῥοβί(ἰοη διὰ αἰτγροὶβ ἰο {δ Ἰηθθη8: γὃὸ ψ8]}ς ὈΥ 
ἸΏΘΔῺ8 οὗ δὶ (ἢ, Νοϑηάορ. [1 Ζοθογδ}}ν ἀδηοίοβ 
ΒΘῺΥ αἰϊοπαΐϊηᾳ οἰγουτηδίϑῃ60 ΟΥ απ} Υ, ΡαΣσίλου- 
Ἰδυΐν ἴῃ ἃ δβίδίο οὗἩ ἰγδῃδίζοι ( ϑυβϑίου). Ἐθσθ 
1:9 δίδίθβ ὑμοιαβοῖνοθ 8.6 πδιηϑὰ {πόθο οὗ αὶ ἢ 
δηἃ ΔΡροδγϑποθ, ὈΘΟΔΌΒΘΟ ἰμ680 810 ἴδ ῬΡΟΥΔΙἸΐης 
ευϊάοβ, δ! ἁ νγὸ ἀγὸ ρμαϑβϑδίῃρ ὑἱβσουβὰ ἰμοπ}}. Ἐπο 
1ἴδ οὴ αν ἰ8Β 8 ΔΙ διὰ πίστεως, ἰπδοπιθ ἢ} 86 
Ομγῖδὶ μβαυΐϊης οηΐογθὰ ἰηΐο Ηΐ8 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΔΊΟΥ, 
ἦῃ ἰν 81 Ὁ]0 ἴο ΗἾ8 ῥῬϑορ]ο, ὑποὶσ ΘοΟῦροτ δὶ Ὡδίιεγοβ 
Ῥγουθηὶ ὑπ 6πὶ ἔγοτῃ ὈοιοΙ ἀΐηρ αἱγοοίγ Ηἰΐθ μθα- 
ΥΘΗΪΥ ἴογτη, δὰ ὑπο ν ον ὑδῦ6 ἵδοιί ἐμὼΐ 86 ἰδ 
εἰοτιῆοα ΟἿ]Υ ὈΥ͂ πιϑ8η οὗἩ Ηΐ8 νορὰ δυά ἐμ ὶν 
Βρὶ εἰ [8] φη)ογτηθηὶ οὗ Ηΐ8 ῬοΟνΟΡ ἴπ (μοὶ; Βοδρὶϑ 
(σοπιρ. Οοἱ. ἐϊ. 8; 1 οί. ἱ, 8; Βοι. χ. 14). 
ἜΠδος ἀοθδ πού βὶ Ὡἱ Υ οἰμοΥ ᾽ὼ οἰδοδβὶ 68] οΥ βαογοὰ 
Ἡτὶίογβ (ὰκο 11], 22; ἰχ. 29; Φοβῃ νυ. 27; δηὰ 
οἴοη ἴῃ {πΠ6 ΟἹὰ Τοβίδηηθηι) ὑμ9 δοὶ οὗ δβοοίῃᾷ οὗ 
Ἰοοκίῃρ, Ὀὰὺ [86 ἔοσγτα ΟΥ ργοθρϑοὶ Ὀθοϊὰ (Η9Ὁ 5. 

ἽΝΏ, ΠΝ 5). ΤΠηιῸ πιραπίηρ ἴδ: ΜῈ ΔΥῸ 

τοουίηρ ἰδ 89 ΒΡΒοο οἵ γἱ᾽δϑῖθ]θ οὈ͵θοὶδ, ὙΏΟΣΘ 
ΟἿΤ ΒΘΏΒ65 Β606 Ὠ0 ρΡογοθρίΐθῃ οὗ ἐμ [ΌΣ, ΟΥ [86 
δοίυδὶ δΡΡΘΌΘγΑποΟ οὗ ΟΒΥἸδι 8 Ῥοσβοῦ. Τλ0 μοὸ- 
ἘΦ] Β6η86, ΒΟΎΘΥΟΣΡ, οὗ [πον 8 ἰγδπδ]αϊίοη, 
4 φίῃ δολαυδη,᾽" [ἀπὰ οὗ (89 δυξῤιογὶτθὰ Ἐπρ᾿ δὲ 
γουβίοι, “" ὈῪ βίαι, 8 σογσϑοί, ἢ τ ΐογθοθ 
ἰο {89 σοπίγδϑὺ Β6Γ6, σόσρ. 1 ΟοΥ. χὶϊὶ. 121. (τ βοτο 
ἐξ. ἴθ ἐπιρ] οα ἐμαὺ 86 ζδϊ(λ Ὑ1}1, πὰ ἃ σοτίδ ἢ 
Β0η890, σοῃΐηυ δ ΟΥΡ ΔΙ͂ΘΥ (80 Βοοίηᾷβ 68 δοῖη- 
Ἰλϑηθοὰ), Τὸ ἱπιογργοίδιϊοη τ Ἀ1ο ΤΘΡΡΟΒΘΩ 5 
ΥΟΥ. 7 868 ἱπίοηἀρα ἰο σὶγθ 8 γσϑδϑοῦ [900 (Π|9 οο;- 
βΔάσποο (ϑαῤῥεῖν), δηὰ ΜΒ τορβδρὰβ 1810} ἢ ογὸ 
88 (110 οογίαἰηὶγ (8617 νυ δῖοι '͵ ὮδῪθ ΜΓ} τοχδρὰ 
ἐο (86 Τυΐατο δηὰ ἐπ δυροσπδίυραὶ σον], δηὰᾶ 
δἱκὶ 88 [86 ῬΒΘΠΟΤΙΘΏ4) ἩγοΣ]ὰ, ἐ, 6. ἐοδ89 ἐπὶ πρϑ 
ὙὮΐϊο ἢ ΔΓΘ Ργϑβθαν ἰ0 ΟἿΣ Β0Ώ568 δα δ. ΘιαΡἐτὶ- 
ΟΔΙΥ Ῥοτγοοϊνοα, ἰθ ὈΘΡΔΙΕΙΥ ἰπ Ορροδίι(ϊο ἰο 
κιϑιιτηδίϊσα)ὶ ὑδαρὸ δὰ ἰο (δο ορί τὶ οὗ 6 6δοῃ- 
ἱοχὺ (ὁ Ρ. οἢ 1Π9 σἴδονῦ Βαπὰ Μογοσς δπὰ Ουΐδῃ- 
ἄογ). ᾿παϑιιυοἢ 88 ὑπὶ8δ ΘΟ] τθῆὶ οὗ οὐν [οτὰ 
πὶ μἰη ΗΒ ρσΊοΥΥ, δά Ηἶ8 οοπδοαυϑηὶ Ἡλι γ᾽ 8] 
ἕγοιι μον πππιϑα δὺο ροθεοδδίο βηὰ θη ουπιθηί, 
τσ ργοάσοθ ἀθθροπάθηοῦυ οἱ ὑπο Ῥαχὶ οὗ ΗΐβΒ 
ΒΟΟΡΙΘ, (86 Αρο919 Ῥτοσοϑὰβ 'ἢ Ὑϑγ. 8 ἴ0 88 Ὺ :-- 
Βυῖ (δέ 16 δά νγϑυβδιῖν9) νγγ79 δ:θ οοηδᾶθμεὲ β ἃ 
δ: ὙΣΠΠπκ ταῖδϑὲε ἴο ἰθανθ οὧὖἱ Βοζῆθ [ἢ 
τ8θ Ὀοᾶν εἃ ἴο οοἴλθ ὃο οὖσ Βοζῶθ ἱξ ἐδ 6 
1οτᾶ.--Τὴθ γϑᾶδοπ ΤῸΓ {πὶ ΘΕ ΘοΥ ἃ] οοπβάφειο 
ἰθ 80 βΒϑδι6 88 {πὰὐ ΨΜἱολ δὰ ΘΟ δδοϊηϑὰ ἰὼ 
γοσ. 6. Βιιὶ {Βοη ἔγοπι ἐμὶθ οοηβάδθησο αἶδϑο, δπὰ 
ἔγοια (8 9 δΔΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘ6Δ8Θ οὗ (μ0 1πϑ οἴ Ὁ ΠΟΥ οὗ 
(τς Ῥτοβοηὺ ᾿ϊ9 ἰο οεὔοξὰά 08 Ὑπδὺὶ Μ,ὁὸ Θοῃ βίο Υ 
ΘΌΡ ΒΌΡΓΡΘΟΠΙΘ βουα, ὑπ 070 Βρυΐδβα υΡ ΝΜ μα ΠῸ ΠΟΥ 
δοππθοίβ τὶ ἢ ϑαῤῥοῦμεν ὅδε, υἱΣ., ἰὴ τ} ΠΏ ρΊ 655 
γί ἰοὸ Ὀ6 ἔγοπι ὨοΙησ, εἰς. Ηὐδοκεῖν ΟΟσΌ ΤΕ 6180 
8 1 ΟογΥ. ἱ. 21, δηὰ ἴθ γο τηοϑδηᾶ, ἰ6 Ὀ6 βαιἱ δ οὰ ἐμαὶ 
βου ἷηρ ββουϊὰ ἰΔκ6 ΡΪδοο, δη ἃ πϑῆσο ἰ0 τ ϊβὶν, 
ἴο Ἰοηξς Ὁ ᾿ξ. Τὸ μᾶλλον (ταῖΒον) δῃουϊᾷ Ὀθ 
οοπηροιοὰ τὶ δὶθ ΔΌΒΘΠΟΘΘ, εἴδ.. 80 88 ἰ0 χΙΏ688 
(δαὶ 6 νγὰ8 τὶ} ΓΑΙ ΒοΣ (0 ὮΘ ΔΌδοΒι, σίοσ. Ἐ}ι9 

ἀοοῖγο νοῦ ἢ6 δα οὀχρτεδδοὰ ἱπ τον. 4, δὰ 
ἐπιρ! ἰοὰ ἐμαὶ ἢ τνουἹὰ Ῥ σου [0 Υϑιπδὶη ἰδ 86 
Ὀοὰν (υδὲ}]} ἐμ 9 Ῥᾶγοιυδὶ8) γαίδοσ ὑμβδὴ ἴο δ βορβά- 
γαϊοὰ ἔγοια 11. [ἴπ νἱὸν οὗ (6 οομδάδποε [ποδὶ 
οσχργοδδο, δδὰ (ἢ: 9 ΘΟΒΞΟΪΟΌΞΙΩ688 ἔδμδὶ Σἢ 9 πογὸ 
Ῥγθδϑῶῦ ἰῃ ἰδ 9 ὈοὰΥῪ δὸ τηυδὲ δ δΔ08ί ἔγοια (δ 
[οτὰ, ἣθ ΠΟῪ ομδηροβ ὑβὶ8 ἀδαῖσθ ἴδίο ἃ Ἰοηψίης 
(πο ἸΟΩΒῸΡ ἃ ρτοδβίβρ δοιὰ δβοίπρ Ὀυχάεπεὰ) 
τδῖθον (0 ἀορανὶ ἔσγοσῃ ἰμὸ ὈΟοΟάΥ͂, δινὰ ἰἰθμοα ἰὸ ἀΐφ 
ΚΡ ΕΟΥ 55 Υοσ. 4), δὰ ἰο Ὀ6 φῬγοϑεμβ Ὑἱ( (μ9 
ογα, ᾿Εκδημεῖν ἰδ ἴἰ:9 Ογροδὶία οὗ ἐνδημεῖν (νον. 

6), διὰ πφδοο ἴδ ποὲ ΣΤ ΟΙῪ 8 σμδλοβο οὔ (80 Ὀοὰγ 
(νον. 4), Ὀυὺ ἀφαίθβ, Τῃὸ νόοσγὰδ ἰο 6 φῬυδδοιὶ 
18 86 1ογάὰ, μᾶνὸ ἐμ Β8:026 ΒΙΘΘΔΪ ΒΩ 88 ἰ0 δῸ 
τὶς ἢ ΟΒσδὺ ἰὴ ῬΆ]]. ᾿. 28, 0. {βοῦς δἷϑὸο ἰΐ τα 
ὨΘΟΘΑΒΆΤΥ ἰο αἷς (ἀναλῶσαι) ὈδίογΘ δ9 οουϊὰ 9 
αὶϊβ ΟἸὨτδ. Ἱρὸς τὲν κύριον 16, ἢ γεϊαΐίοι ἰὸ 
πὸ [ογά, 8 Ργομῃδηὶ ὀσ ργεβδίοξ, διὰ 1 δ᾽ ξηίδοο: 
ἰο ἀορατί, ὑο κὸ 0 δῃοίθον ΘΟΌΠΙΤΥ, ἱπ ΟΥ̓ὰοΡ (Ὸ 
6 νὴ ΟὨχίθί. Ηο οῃἰογίοίποὰ ἰδ ΒΟρο ἰδεὶ 
ἐτωτηοαϊαϊοὶν δῖον ἀϑθαὶμ δ νουϊὰ 6 8 βεδυύβῃ 
ψῖ ΟἸγίθι, ϑύυὸθ ψδὸὸ 86 ΔΌΡΥ βέίδίθ πο Β 
6 οχρεοοίοα ἴῃ ἐδ ροσίθοί: 9 δὲ (89 ΔΡΡτοδοδὶϑᾳς 
Ῥαγουδία. 
πη. 9, 10.--- Ὁ Βοτγοίοσθ τσ σῇδῖσο ἰὶ ΟἿΣ 

ΔΙ ὈλτοΒ Βαϊ τ Βοῖδοι δὲ ὨΌσΣΩΘ οὐ αΌδϑηξ 
ἥγτοσζα ΒοῖὴθΘ σὸ ἸΏΔΥ ὉὈΘ ΔοοορῖίβΌϊο ἴο ἘΠπι. 
- [Ὧ0 γνανιίοὶς διό {(ὙΒογϑίοτ) δου] ἃ 6 οὐπ- 
ποοίθὰ Ὁδὸκ νἱὴϊΒ του. 8 (εὐδοκοῦμεν). ἮΒΕΓΕΙΟΓΈ, 
Βἷῃοθ 6 δαᾶῦθ δυδῆ ἃ ἀραΐσζο, δβαὰ ἰπ οὐόεν ἰδοὶ 
ὙὙῸ ὯΔΥ ΤΟΔ]ΪΣο δυοῖ ἃ ἀοδῖτθ, ΝΒ, εἶθ. Ἐπ γασὺ 
φιλοτιμεῖσθαι δἰ σιϊδοθ ῬΤΟΡΟΥΪΥ (0 Ἰονθ 88 ϑεοκ 
ἴον ΒΌΠΟΥ, ἰο Ὀ6 δια ἱζίουδ; δηὰ νὴ ΔΒ ἱπδηϊατο, 
ἰο βίιγίνο δίδουν σῆδὺ ὁ. ὕοβϑυ δ 88 Βὶ8 ΠΟΒΟΡ ΟΥ̓ 
γορυϊδίίον, δὰ ἰο ρἶνϑ 05.6᾽8 86} τι σοῖ ἰγυ] δ 
αδοῦϊ ἱξ. [16 πδορὰ ἰπ {86 5.189 γυδυ ἰβ Βσπι. ΣΥ. 
20 δὰ 1 ΤΆεββ. ἴἰν. 1]. [ΥΩ ἴῃ ἴδ ῬὮΏΓΡΔΒΟΒ εἶτε 
ἐνδημοῦντες, εἶτε ἐκδημοῦντες, ΒᾺΥ ἰμὶπᾷ ἰδ (6 ὉΨ 
ΒΌΡΡΙ!οὰ, (16 ἴσο Ῥβδσίϊοῖ 68 βῃου)ὰ ὍΘ τοβὰθ ἰθ 
τοῖοσ ἰοὸ {89 βΒδτπιθ ΒΟῸΣ : δῃὰ οὗ σοΌΓΣϑο {818 διιουϊὰ 
Ὀ6 οἰἶποῦ ὑπὸ Ὀοὰγν (σῶμα), οΥ ἰπὸ 1,ογὰ ὙΡΩῚ 
ΤΊ ἰδίου δϑοιμὰ [πὸ τηοδῖ παίυγ αὶ γοσΩ [89 608" 
ποοίΐοῃ, θὰΣ ἰμ0 ΤΟΥΊΔΟΥ 8 ῬΤΟΌΘΌΪΝΥ δ᾽ ονσϑῦ]ο. 
ΑΚ8 86 ι8ὰ Ἰπδὺ βροῖκϑθῃ οὗ δὴ δθϑοδιοο ἤγοπι [δ 6 
Ὀοάγ, ἐξ ἰβΒ γαίδεσ εδεϊδδεὶ ἰ9 σϑέδ ὑπὸ δΌβεπϑυ 
ὮΘΡΘ πιοηϊϊοποὰ ἴο {86 8Β8110 οὐ᾽δαὶ, δηὰ δ068 δ 
ΥΘΈΓΘηο6 ἡγοῦ ]ὰ οομίγοἱ αἷδὸ ὑμ6 οὈὐθοὶ οἵ ἐνύημ. 
ΤῊο σϑϑδοὴ ἐμδὲ ἐνδημοῦντες 6 τιεπιϊοηδα ἢχαὶ ἰς 

τηοδὲ πδία τ} οχρ αἰ βεὰ Ὀγ {πὸ ἔδσί ἐμὲ δεῖπμ, 
δοοορίδῦ]ο ἰο (86 ᾿ογὰ πουἹὰ οὗ δουτγθὸ 06 ὅτε 
(βουρδε οὗἨ πη Βροδκὶπρ οὗ 88 ἯΒΟ ΜῈ δ᾿ῖτο 
οἢ δεῖν, δηὰ πουϊὰ ἱβοσοΐογο ὕὈ6 ἄγεϊ βουξες αἵ" 
(6 Ὀγ δυοῖν ἃ ὁη9 (ρτονἱἀ δὰ Π9 ἰοἱμὲεθ δ΄ 
οοππϑδοίρα πὶϊ (ἢ ὅπδί6 τὰ ΥΡ οτιβι., ἵ, 6., Ὑ 

βίχῖνο, ποῖον ἴῃ οὐ ουἱ οὗ ἐβο Ὀοάν, εἴε.). 
ἢ τποῦδὲ Ὀ6 τοπιοιηθογοᾶ ἐμαὶ ἐκόημ. ἔγοιι ἴδ Ρ6- 
συϊίας δἰ οὶ δοδίοα (ἴο ἰϑδῪθ ἃ ΘΟΌΒΙΡΥ, ἰο βοὶ ουὔἱ 
Ὁ 8 ΤΟΌΓΠΟΥ͂) τηυδὲ ΤΟΙΣ ποῖ (9 ἐμὸ βἰδὶθ δῇῈΣ 
ἀδαί, δαὶ ἰο δ δ ὙΦΡῪ Ῥγόθεοδδ οἵ ἀγίηρ, Απὰ τὸ 
ἸΏΒΥ͂ ὙΕΥΥ͂ Ὑ76}} οοποοῖνο ἐμαὶ ἴ8Βο Αροκίὶθ. πόμὰὶ 
ϑρθακ οὗ ἃ Ἰδθοείηρ ἰο 6 δϑοσοφίδθϊο 10 Ομτιδὶ, 
οϑϑὴ ἰὴ ἰδ ΐ8 δοί οὗ ἀγίβε, κίπδο ἰδ ποϊβὰ οἵ ὁ Ὀ6- 
Ἰΐονϑὺ 18 δυρροδοὰ ἐβοὴ ἰο 80 κοϊΐγα ἀπὰ ἰο ὃθ 

εἰγι νος ἰοὺ πιδί ἰαὶπ 118 μοϊὰ οὐ ὉΒΕΙΒΙ δὰ (ὁ 
αγοϊὰ Ἡδδίσνον τὐὐκῆὶ ἀΐδρίοδδο Ηΐση. Ὑπὸ 1θδα 
8 ΓΙ ΒΟΓΊΠΟΤΘ δὴν πηροτίδηϊ δὰ δὴ ΒΡ γορτιδ 
οῆθ: βῃὰ πὸ Β84}} πὰ ἰΐ οβϑϑ} αν Ἐπ 8 δὰ 556, 
ΨΠΟΙΒΟΥ 110 Ῥδείϊορ]ο5 δῦ Θ08Β2 νι 
φιλοτιμ. (896 ἀθονο), οὐ ᾿νλεϊ ἐπο ἐϊβ βίον 868- 
ἴθποο (ἑ. 6., γγὸ βέγίυϑ ἴο Ὀθ δοοθρίβ}]ο, τϑοίβες 
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πὸ δῖῸ ἴῃ ΟΥ̓ ουὧἱ οὗ ἰδο Ὀοᾶγ.) [71:6 δ6186 οἵ {δ 
ἦδ ἐπ μοί νἱγέσα ] γ (9 δαβιο, Ὑβαί ΠΣ 

ἐιφαθ ραγέϊοὶ 168 δ Ἰοϊποά νἱ (ἢ 9 ὈΟΩΥῪ ον σἱϊὶι 
ἐμ ογὰ ; ΤῸ. ὑπ 9 ΑΡροβί]θ δδϑδιυγθβ ὑἐμβδὺ δὴ δὺ- 
86809 ἔξοιι (Π 6 0η0 ἱπύοϊγοα ἃ Ὀγοδθῶοο 1. ἐμ6 
οἶδον. ΑἸοκα᾽᾿ δ οὐ)οοίδοβ ἐμαὶ 'ννὸ οδπποὶ Ὧθ ΒῈΡ- 

φοὰ ἰο Ἰᾶῦοῦ ἰο Ὀ6 δοοθρίδοϊ!θ ἐο Οχὶϑί δἷϊοσ οὐ 
ΜΝ ἀοαίδ, οἱ8δο τὸ 8.Θ ἰδθη βαυϑὰ, ἰ8 οὗ 20 ρτϑδί 
ἴοτοο, ἰπδδηιυ οἷ 85 (80 δῦοΥ 18 ργοδϑϑῃὶ ἴῃ ἐμ18 
176, ἰδὲ τῊό ΣῪ Ὀ6 δΔοοορίδ]6 δέϊον {ιἷδ 116 18 
οἰοϑοὰ]. ἴπι δὶθ Δ ὙΘ δύο ἠοὲ Οὐϊ]ϊροά ἰο 46- 
Ῥονὶ ἔγοτω ἐδ τωορδὶπρ τ Β᾽οἷλ ἐνδημεῖν δορὰ ἐκόγμεεν 
λὲν Ὀοτηο τπεουσίιοαὶ ἐπἷ8 οΘοπηθοίζου (ἰοΚ οί μον 
εἰχεϊ γληκς [9 858η10 88 πάντας ΟΣ διὰ πάντος : ψ 860 Υ- 
οΥοῦ Θ ΏΔῪ ὃο, νι μου τερβογὰ ἰο ρὶ806), δηὰ 
πῖι Μ2γον (0 ἰδῖίκο {}1686 ττογάβ ἴῃ ἰποὶν ον δὶ 
πιοδδϊηβ {555 ὍΕΡΝΕ (ο δαὶ τ βίο ὑπΠ0 7 ὈΘΩΡ ἐπ 
1 Οοε. ν. 10; δοῖρ. τϑσβ. 6 διὰ 7), πὶ οι ϑὺρ- 
Ῥ᾿ γί; δᾷγ ἰπίηρ δ υμάογβίοοα. ἴῃ γον. 10 (89 
Ἄροβιὶο ϑρὶβ ἔοι 8160 ἰμ:9 οΟὈθοίγο δβἰὰο οὗ υϑαὶ 
86 ποὰ βαϊὰ ἴῃ γυϑν. 9 :---ζοσ ττἷὸ στῦδὲ 41} ὍΘ 
δ τραιϊΐοαὶ Ὀθίοτο [Π6 ἡπᾶκεηιομὶ δοαῖ 
οἵ Οδείαϊ :.--ἰ 6.. {80 ΓΘΑ80ἢ ΨἘΥ ἢθ 89 ΘΔΡΠΘΒΟΪΥ 
εὐρἀοανοτοα ἴο Ῥῖθ8δ89 {06 οτὰ, νγ8 Ὀθοδθθ δ9 
γοξονὰοα ἐ(μὶ6 δ δἰ εἰ χποϑί ΒΟΏΟΥ; ΟΥ, (7 ν 6 
Ῥτοΐον ἰ0Ὸ 50 ἔπινον ὉΔ01Κ), 6 ΒΒονγ5 ον ἰδ οἵς- 
Τοτί ἰΦ ρίοδϑο ἰδ [κογὰ ψου]ὰ δρυίης ἔχοι ἢἷβ ἀ6- 
δῖγο ἰ0 Ὅο Ῥγδδϑοηΐ τὶ ἰδ ΤΠοτὰ (γον. 8). [ἢ 
οδονῦ τνογάβ, ἢ θγ9 ΒΗΟΤΒ ἐδαί δ }βδ αὶ ἀθαὶγθ 
οουὰ ΟὨΪΥ Β6 ἔμ] Β]}] θὰ ὈΥ ἷ6 Ὀοίπρ ἰουπὰ δ8}- 
Ῥτογοὰ δἱ ἰδδὺ ὑγσί θυ)α] 6 Ρὸ ἢ δηὰ ἢὲβ 6] }ὸνν 
Ὀοϊϊονοτθ ὙΘΤῸ ΒΠΟΡΟΪΥ ἰὼ Ρρθασ. ΤῸ ψἢοὶθ 
δοπηθοίΐοῃ ΘΗΟΝΒ ὑπαὶ Ὦν τοὺς πάντως ἡμᾶς ἢθ 
ἸΏΘΔΏ8 ποΐ 8]}} τοδηϊεὶ πὰ, Ὀθΐ ΟὨΪΥ 6]} Ομ ἰδιΐϊδηβ. 
Ηδ θηϊδτῶθθ ἀροη (818 Ροϊπί, ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἐο οχοῖΐο 
κἷϑ τοδάουϑ ἰο ἀἰϊίσϑηοο πὰ ἰο ἱταργοϑϑ ὉΡΟῚ ἐπ οὲν 
ταὶ ἀδ ἐμοὸ ᾿λρογίδησο οὗ ἸΔΌοτνίηρ ἰο Ὀ9 δοοϑρίδ.- 
δλο ἰο Ομ νίδιὶ (νον. 90). Τοὺς πάντας τηλῖκοθ ἐδο 
δαὈ)οοὶ ΔΡΡΙΥ ἰο ὑῃ0 τ Ώ0]0 ὈΟΑΥ οὗ ΟΠ νἱβιϊδηβ. 
ΝΑ: “ ΤῊΪ5 ᾽ἰ8 βαϊὰ τὶ ἢ ϑρϑοῖβὶ θπιρἢ αϑὶθ 
ἷπ τοϊδιΐοη ἰο ὑπμ6 σον ἰδὴδ, τὸ τ γοὸ ἀϊδροβοὰ 
(ο ρὶνο ᾿υασηχοηὶ δΥτ ΣΕΥ διζαϊηβί ἐδ οἷν 76110ν7- 
ταθ, τϊιΒουΣ γοιαϑιθογίρ ΠΟῪ ὈδΔαὰ ἱποὶν ονῃ 
6160 ῬΓΔ.8.᾽ Το Ὀ6ὸ τηδηϊοοίοα (φανερωθῆναι) ἰδ Ὡοὶ 
Ῥυϑοίδοὶν οαπίναϊοαὶ ἰο παραστῆναι (1. ὍΘ ῥγτο- 
δεπίο, Βοπι. σὶγν. 10Ὶὴ, ἔον ἰὺ Ἰοοῖκβ ἰο 6, δοιρ]οίθ 
ΒΔ οδἰδιΐὶ οι οὗ ΔἸ} ἐμαὶ ἐγαηδρίγοὰ νυ ἢ τ15 ΟΥ 
ἴὰ (860 οχίθγ 8] 16 (οορ. 1 Οον. ἰν. δ). Ουν 
Ἰονὰ ν1}} βου ἰδοὺ δ Ἰοοῖκβ ἐπγου Ὦ ΦΥ ΤΥ ἰπὰϊ- 
γί ἀυδ] μϑνρὶ 85 νγυοὶ] 68 ἐπ 9 ΜΠ οἷ6 νοῦν οὗ Ηἰδ ροο- 
Ῥὲ6. δε νοτ5 ἔμπροσθεν τοῦ βήματος (85 ἰῃ οι. 
Σῖν. 10), Αῦὸ ἃ βοϊε πη οχρυϑδϑίοη, δηὰ πατθ αὶ 
ΤῸΔ] δἱχηϊβδοδβησθ; ἴον ἱἶ νὸ ουρβὲ ποὲ 9 τιδῖκο (ἢ 9 
ἰγϊδυηδὶ οΥὙἁἨ ΟἸτῖδὶ το ΓΟ ΙῪ ὁ οἰουά, ἰὲ οογίδίη}ν 
᾿τορ ἴο6. βοπιϑὶ ἰης τότ ἐμ δα ἃ υάϊοΐαὶ ἑπαμὶνν 
νἱὰἢ ἰο ΘΑΘἢ τδῃ ἱπιιλοά ϊδίο}γ αἵϊον ἀϑδὶ ἢ 
(ΒΙοι1), χοβροοιίηρ τ ίδ τὸ Βαυθ πὸ ἐπ ϊπιδίΐου 
οἰβϑου βου ἰπ Ῥ68}}5 ννϊἐΐησα. [1ἢ οἸαδϑίοαὶ αρϑεῖς, 
βῆμα αἴτγαγϑ ἱκοϊοά, ποὶ ὁ ἰυἀρπιοηὶ δοδί, δὰ ἐμ 9 
ταἰδοὰ 0186 Οὗ δίϑρ ὕγοπι τ ΒΙσῖ ρι ] 16 Βρϑδίοσβ 
πὐἀγοβδοὰ {89 Ῥοορὶθ δὲ ἐμ στεδὶ πανήγυρεις ΟΥ̓ 
δέ δ᾽ Ῥορυΐθν δεβϑϑι Ὁ ]}66 δηὰ οδοιτίϑ οὗ ἰδ. [ἢ 
86 δορί. ἰε 5.}}} γοϊδίποὰ ἐμὲ5 εἰμιϊ βοδίΐοη (Νοῖ. 
τ. 4; 2 Μδοα. χἰἰϊ, 26). [πη Ἐοιωδη ὑϑᾶρο ἰΐ 
Ῥδεϑοὰ ἤγοτα {μ6 ἰγθυπο οὗἨ (πὸ οτγταίῖοῦ ἰὸ ἐμ ἐγὶ- 
δππαὶ οΥ͂ ἰη9 ἡπάρο, τίσι 5 βῃ οἱονυδίϑα βοδί 
ὁῃ 8 ἸΟῪ Ρ] Δ ἴΌΤαι δί ὁη9 οπὰ οὗἩἨ {η9 Β451}1ο8 ἴῃ 
ἴδ ἴοσυ. ἴπ ἐμ Νοτε Τοδίδιαοης ἰξ δἰ νδγα 
ἴβοδὴ 8 (ὁχοορὲ ἰπ Αοίβ υἱῖϊ. δ, σῇ ογο [0Κ6 κῖνο8 
Ἡ ἃ πισδηϊδρ' βοιποί ίηρ Ἰκ9 ἐμαὶ, οὔὗἨ 9 οἰδβδὶο 

ατγθοΚ), 8 ᾿υάκπιθηΐ δοοί γὮΟΓΘ ἃ )ογηιαὶ ἰνῖα] 15 
με], 8.09 διφηϊογ Β ποί9]. ἴῃ 1 Ὅον. ἰν. ὃ 8180, 
λὲν 18. δοιὰ ποὺ Ομ γίδί ψ1}} Ὁ οὐν δυάρο, διὰ ἴῃ 
Βομι. χίν. 10 [Ὑθγο ἐδ ἔγιιο τδάϊης 18 τοῦ ϑεοῦ] 
ποιδίης ἱποοῃδίαίθαι τυ ἰδ (μΐθ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΥ ᾿τη- 
ῬἸοή, ἱπαδιαιυσι 88 ΟἸ γὶβὲ ἰ8 ἀθβοῦὶ Ὀ6α 84. ἐμ σϑ- 
Ῥγθθρηδίλγθ οὐ ἰ886 οΥβδη οὗἩ ἐμ Εδίμ6ν (σοπιρ. 
Υ. 24, 7; Αοίϑ σ. 42; χυὶ!. 81; Βοπι. ἰϊ. 16). 
Βαρ ἐδ λυ ϊοία] οἶοο οὗἨ ΟἈτὶβί 1θ ρουίθοι ἹΥ οοη- 
εἰδίϑηὶ πὶ Ηϊ8 Ὀοΐηρ 86 ΔΌ8ο] 6 τονυοϊδίϊοη οἵ 
Θοὰ δὰ ἐδ βοάοοθιμοσ οὗὨἩ πιβθη.-- Τὴ. πδοθϑ- 
1 οὗ ἰμὶβ ᾿υδαιλθας οἢ ἐδ6 μαζί οὗἨ Θοὰΐ ἰβ οχ- 
ΡΓρδϑϑὰ ὮΡ δεῖ: (Π9 ΟὨΪΥ ἯΔΥ (0 Βοσιτο βυσὴ α 
τὶ εἰίϑρουβ τοίσ δας 0 884. σομ]ὰ 96 ΠομποΥϑΌΪθ ἰὸ 
αο(, ἰβ ἐο ατϑ δὰο ἃ τογοϊδίλου οὔ ἐἰἢρ ἤοοχίϑ 
δὰ ροπάυοὶ οὗ υβ 41}. Το οὐήθοοὶ οἵ (ἷα σρίδγα 
τοδϊ ρει οἢ 748 {πῶ 8}} ψμὸ τσ ὑμὺ8 )υὰγχοῤ 
τοῖα ὐ 6 Ργορουῦὶν τοπδχάθα, δηὰ πον ἴῃ βοοοτὼ- 
869 ψυὶ(ἢ δυο ἃ Ὑἱ 9 6 ροϊΐηίβ δδοῖ ἱπαϊν 8) 
ἰο ἷβ οσσῃ ρδυί σαν ἰ ογϑβὲ ἰῃ Βα ἢ ἃ πα ριηθηί 
(δοπιρ. Βοιι. χίν. 12): --ἶῖμαξς θθοὺμβΒ ΟἿΘ ΣΩΔΥ͂ 
τοοϑῖνο 8 τη κα ἀοηε ἰπ λὼ ὈΟΔάΥ.---ΤῊο 
τρθδρΐης οὗ καμίζεσϑαι ἷδ, ἰο ὈΘΔΣ ΔΎΔΥ, ἰ0 Τὸ- 
οαΐνο; αἷδο, ἰο Ὀγΐπρ Ὀδοκ (ἴον Ηἰπι59}7), ἰο χθ- 
οοἶγο δραίῃ ; δῃὰ ἐμ ὺ8 ἰΐ βίη  ῆθ68 ἃ Γοσδρα ΟΥ Γθ- 
Θοροηθθ. 106 ΙΩΟΥΆΪ δοίϊοηΒ οὗ ἃ δὴ δῚφ 
Βοιηοι βίης Ἰδὶὰ ἃρ πιὰ Οοἀ ἴῃ μϑδνθη, μὰ ταυδὲ 
6 τοροϊγοὰ δρδίῃ ἰΏ 8 σοσγοδρομάϊης γον (108. 
σον. ΕρΆ. γί. 8; Οο]. 111. 28. ΑΔ δἰ ον ἰάθα :ᾳ 
οχρυοϑβϑα Ὦγ (10 ἄξυτθο οὗ {μ6 βονίηρ δηὰ ΤΡῸΡ- 
ἴῃς ἴῃ ΘΔ]. νἱ. 7, διᾷ οὗ (0 ϑησαυρίζειν ἴῃ Μειίί, 
Υἱ. 20 δηὰ 1 Τί. νἱ. 10. Α ΠΣ οσχργαδβίοῃ 
ΙΩΔΥῪ ὃΘ Τουπᾷ ἰπ 1 Ῥοί. ἱ. 9; ν. 4; 2) ΡῈ0ῪῈϊ. ἰ,, 18, 
--ΤᾺο {μίπρβ αίνοη πὶ ἐμ 18 ῬΘΟΟΙρΘΏ89 το βδί 
ἰο Ὀ6 τὰ διὰ τοῦ σώματος. ΤᾺ Ὀοὰγ ἰο Ὀ9 τοοοϊνοα 
πῃ ἐπ γοβυγγοοσίίΐου οδηποὶ Ὀθ (89 Οὴ6 [6 γθ 1ἢ- 
ἰϑῃήοὰ [88 ἱΥ (86 ΑΡροβι]ὶθ νου ]ὰ βαῦ: ὑμδὶ θ80} 
ΟΌΘ ΠΔῪ γχοσρὶγο Ὀδοὶς ἰΒΓΟυ ἢ ΟΥ ὈΥ͂ Ππι6Ά 8 οὗἉ Βἰ8 
(τοϑυγρϑοίοη) ὈΟΟΥ͂ δοοοσάϊης ἰο {πὸ ἰδίημε 
ὑοῦ μ6 ἀἰὰ. Τ]ιὶβ τον γδὸ τῇ ανογοὰ Ὁ 
8οῖηθ δῃοίθης οχροβίίοσα ((μη60 ϑ'υχίδη, Του δ, 
Ἰμοοάοτοὶ, Ομ γγϑοβίομι δὰ Οδουμθῃΐ8). [ἐ 
ταδὶ Ὀ6 Θοποοβοα ἐμαὶ δυοῖν 8. Θοπαίγιοίΐοη αγοὶᾷ8 
Βολθ Βδυβῇποδθ, δπὰ Οβίϑπαογ βθθι8 ἰη6]}π64} ἐ9 
ἴανον ἰς. Ηο, ΒΟΥ ΘΥΟ, ΘΟΠΟΘ668 ἐμδὶ [ὁ 18 αἰ. 
οαϊὲ ἰο Ὀοθ]1ονο ἐπα (80 ἢθνν ὈΟῪ δοιὰ ὮὈθ ἀρεὶρ- 
παίοαὰ Ὦγ ἴδ εἴπ] ψοτὰ σῶμα! ἴον ὑπαὶ νοτγὰ 
8 ἰδτουκίουὶ ΘῸΡ ρδβδδρθ τιδϑὰ 207 (16 ΘΑΓΙΔΙΥ 
Ὀοάγ. 789 νοτὰ ἰο ὯἮθ δΡρ),104 18 ποὶ ΘΧΘΔΟΟΥ 
πραχϑέντα, αἰ πουσὰὰ ν}5 νου] ὰ Ὀ6 οοῃϑίείθαῃς 
αὶ ἘΝ 6 ῬΓΌΡΟΡ 86:80 οὗ ἐμ ῥϑδββαᾶρβο, θυΐ ὄντα: 
ἐμοὶ νυ ϊοῖι ἰοοΚ Ρ]6 96 ΌὈΥ ταθδῃ8 οὗ {6 ὈΟΩΥ͂ 88 8ῃ 
οὔχζϑῃ (δορ. Ρ]δίο: ἡδονῶν, αἱ διὰ τοῦ σώματός 
εἰσ). Νοδηΐου: πῶῖϊϊθ ἰὼ ἰμΐα Ὀοὰγ. ΤῈ 
τοδάϊΐης οἴ ἐμο [1ἰ8]16, (86 Τυ ϊκχαὺθ δῃὰ βοῖθρ οἱ μοῦ 
γογβίουβ [: τὰ δια τοῦ σώματος, ρτορτία, εἰς. ταν 
ἰατο οΥἰχιμδίοθα ἰῃ 8 τηϊϑίαικθ, ΟἹ τὰ διὰ τ. σ. ΤΩΒῪ 
αν βοριποὰ αἰβίουϊι! οὗἩ οοηδίσυαοίάοη. Οοτίδἰ 
τὰ διὰ 18 οΥἰ εἰσα ἢ] γ θτ6}} δυιμοηιλοαίο---ὁδιορογᾷ- 
ἰῃμ ἴο τ18αῖ 6 Παῖδ ἄοῃθ, Ὑϑῖδοσι ἐξ Ὀ9 
βοοᾶ ον Ρδὰᾶἃ.---ἴὰ 818 δομίθη00 πρός ᾿88 ΣΘἔοΥ- 
ΘῺ66 (0 ἐ6 τ!᾽ 6 οὐ δἰδηάαγὰά δοοοσγάϊῃρ ἰο ψ οὶ 
ἐδο χοινασὰ ἰδ χίνθϑη. Τὸ 6}}1}ρ818 ἴμ εἶτε---κακόμ 
τοῦδέ Ὀ0 Βρρ] οἃ ὮΥ ἃ νογὰ ἴγοταηα. πὸ σχοϊδιλνθ 
βοηίθῃορ, υἱζ., ἔπραξεν.----ἢ ἰμᾷ6 Αροβίϊθ δὰ διὲ8 
ΟΥΘ ΟἿ Βο!0 προηρτοὶ κἰηὰ οἵ ΟΥἰβ δ γ, 
κομίσηται ταὶ σὺ ἐταρΡὶ (μδὲ ἰμο86 το δαδμβογοὰ ἰὸ 
ἰι: ψουϊὰ Ὀ0 ὀχοϊυάοα ἔγοιι ἰ})0 Κίησάοια οἵ αοά. 
Βαὲ οπ {9 βιιρροδί(ΐοι ὑπαὶ 9 γὙἃ8 βροϑικίῃς οἱ 
γοαὶ Ομνἰδίλδῃιβ ἰ (9 χοϑίσιοιθά βθῆ86, '9 τη 8 



86 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ΕΡΙΘΤΊΕ ΤῸ ΤΗΝ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΗ. 

ἤδνο Ὀθ66η αἰ διϊ κυ βης Ὀοί ποι αἰ δγοηὶ ἀο- 
ἔτοθοβ ἰπ {μον Το ασ 8 δοσογάϊηρ ἰο ἐπ 6 ἀἰ ἔογοηὶ 
αορτθοβ οὗ πα ϑ} "γ οἢ “θατίῃ. ὅσοι ἀἰδιϊποίί οη 8 
δτα ποῖ ἱποοηβίβίοπὶ τὶν (86 ἰάοδ οὗ ἃ )υϑι1868.- 
ἐΐοη δηα 88 ναι οη ΟΥ̓ ζΤδ6ο; [ῸΓ 'η [80 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
οὗ ργδσθ {ῃ6 ἰὰνν οὗ σὶρ ςθου 9Π6885 ργουδὶ]δ. Ευθῃ 
ἱγ ἐμ διἰοῃοιηθηῦ ὈΥ Ομ νῖδὲ οχίθῃαβ ἰο ἐμθ ψ 0]6 
1 οΟΥ̓Ὀ ἱποϑα πὸ Ὀοϊίονο ἐπ Ηϊΐπι, ἰἰ8 ἰηδυθηοο 
ὍΡΟΣ ἱπαϊνιάτι818 πιυδὶ Ὧθ οχοτίθα ΌΥ το 88 οὗ 8 
ῬΓΟΩΓΘΒΒΙΥΘ ΓΟΡΘηΐϑποθ (μετάνοια); δηὰ ὑβμβουρὴ 
ἍΠῸῪ ΠΔΥ Ὁ0 Βοσυγο Αρϑιηϑί σοπαἀδιηηδίϊοι, δηὰ 
ὙΠΟ Ὦ ΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ δοί}}} ὈΘ βαυϑὰ, (ΠΥ πιᾶν γοὶ 
πάνθ ὑμεοῖὶν στασίουθ γονγαγὰ αἰπιϊἰδῃ θά ἰῃ Ῥγο- 
ῬοΟΥ(ΪοΩ ἰο {μον ψαπί οὐ ζ1 {1} 688. 
δ πλ}} 1810 γν1}}} θ6 88 ποι ἴῃς ἰπ οΘοτηρατγίϑοι υἱτἢ 
{86 ρταίἑὰἀο ἐμ 6γ ΝΝ1}} ἴδοὶ [707 ἃ βαϊ γδίϊοι τ ὶοῃ 
ἯΪ| Ὀ6 σγϑδίϑθυ ἴῃ Ῥσορουγίζοῃ 885 {860 Τϑοορη 26 
0 88 ἃ ἴγϑο οἱ ϊ οὐὗὁἨ σγβοθ (ΘΟ ρΡ. ΜΟΥΟΣ δὰ Οϑὶ- 
ΔΏΘΔΟΓ Οἢ γα γ. 10). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ΚΤΉΙΟΘΑΙ,. 

Ἷ, Τὸ ἰθ 8 Τα πδατηθηίδὶ [δ οὗ (9 Ὀἱνίπο Κίηρ- 
ἄοπι δπαὰ ἐμο Ἰοαάϊηρ αἷπι οὗ ἐδο ἔδί τ ὉΥ τ ἢ 
ἰϊ 18 ᾿πιρ δηθὰ ἴῃ ὑμ6 Βοαγῖ, ἐμαὶ δ {ἢ 6 ΟΥΘΆ- 
ἴᾳγ0 Βῃου]ἃ Ὀ6 Βθ6η δηὰ Κπόνῃ 88 (ἢ 9 ἴ860]6 δηὰ 
ῬΟΥΤΟΥ]ΟΒΒ, δπὰ αοα 85 ἰβμ6 ΟὨἹΪΥ τη ΒΥ ΟΠ6. 
Ηθποϑ ἰἰ 8 ἐπδὺ [0860 ψοπὶ αοα γηαῖζοβ ᾿86 οὗ 
ἴον ἰΠ9 δἀνδπσοπιθηΐ οὐὗὁἩἨ Ηΐβ8 Κίηχάοαι πὰ Ηἰ8 
6886 τουϑύ Βοτηθίϊ η68 ΘΧΡΘΓΙΘΏΟΘ ΤηπΟ ἢ ̓πῆ στη ϊΥ 
οὗ θοὰγ βδηᾶ οὗἉ βρίὶτὶϊ, ὑμ8ὺ 411} ρα  βθὸ ἐμαὶ αοα 
Δίοηθ 8 βίγσοῃρ, ἴδ᾽ (Ἀὰ] δηὰ πίῖβο, αηὰ (μαὶ Ηθ 
Ὑ7}}1 ΒΟῚΡ ἐπ γουρ ἢ ΘΥΘΣΥ ἰγῖ8], δπὰ ΠΟΥΟΥ νυ }] 707- 
δΆΪΚ6 Ἀ18 ΡΘΟρ]θ. Ηδ Ὀγΐπρβ βαηϊναϊίοη δηὰ ἀοὶὶ- 
ὕΟΥΒΠΟΘ ὙΠ 6 81} ΠΟρΡΘ [88 ζαἸ]οὰ ; ΗΘ τηδηϊοϑίβ 
860 ῬονοΣ οὗ ἃ αἀἰνὶπο 118 σψμοη ποίμίπηρ Ὀυΐ 
ἀοαί ἢ 18 απο ραιθά, Ὀοοασδο ψ 1 ὸ ἀθδίἢ τσῖθι 
118 ἀἸβύγθββοβ δῃὰ Ἰηβγτη 68 8 Βθο πογκίηρ ἴῃ 
{θηι, ἐμαί 11{8 ὀχ 1 118 4}1 18 θπουρίθβ ἴῃ (ἢ ο86 
ὙΠῸ Γοσοῖνο ᾿ξ, ΤΒὰΒ 8116 (86 ψγοΥῖς οὗἨ ζΓδ6θ ἰδ 
ὙΓΙ[ΠοΒ5θΘ ἃ ἴῃ ΤΩΔΏΥ δη ἰδ ΔΟΘΟΠΙΡ]} 8164 ἴῃ ΤΠΔῺΥ 
ὈΥ ϑύ0}} Ι]68η8, δυυπάδπὺ ἐπ δη Κερί ηρα γοἀοππὰ 
ἰο μα αοά νῆο δοιμιΐθυθβ βιο σϑϑυϊβ. [}ἢ 
(18 ὙΔΥ (ΠΟΥ ΔΤΘ ΠΟΥ͂ΟΣ Ἰοῖλ πὶ μπουῦ ΘΟΌΤΒ 
ἀπᾶος {80 ργοδίοβί αἱ ΒΘ] 168, ΓῸΥ ἐμοῦ (δ 6 
ουὐνδγαὰ πιδῃ ΤΑΥ͂ Υϑδίθ ΔΎΔΥ, [8.6 ἰπυγδγα βρὲτὶς 
ἷβ ὁηἀονγοα νυ ἢ ΘΥΘΥ ΓΘ ΘΒ που ρίοθ. ΤΏθη 
Ὑ 8116 ὑπ  ῖν ογ6 18 αἰ γϑοίϑα βίϑδαϊ]γ ἴἰο ἐμ (ἴῃ ρ8 
ν ΒΟ ΔΓΘ ὈΠΒΘΘῚ δηἀ Θίογηδὶ, δπὰ ἰο ἐμοϑο ἢθ8- 
ὙΘΏΪΥ ρ]οτίο8 ψ μοι αοα 48 ρῥγοπιϊϑθὰ Ηἰἱ8 ροο- 
ῬΪ6, ἰμ0γ 8.6 ἰδυρῃί ὈΥ {Π6 βρίγὶξ οὐ Βα πη Ὁ]6 
δὶ! ἢ ἰο ΒρΘ δὶς δπά ἰο δοηΐϑβϑδβ ΘΟ τὶϑί ὈθἴουΘ 695 
ψὶ ἢ ΘΒ ΘΟΥ]Πο88, πὰ (0 τοραγὰ (μποῖν ἐγὶ4}8. ἰὴ 
Δ ΥΟΥῪ αἰ ογοηί Ἰἰριῦ ἔγοπι {Ππϑὺ ἴῃ τε! 0 ἢ} {ἢ 6 Θγα 
οἵ Β6η80 μαγοοῖτϑβ ἰἤθβ. Τἢ056 {γ1Δ}8 βθθπὶ δχ- 
ὀϑοαϊηῖν Ἰἰρὶ δπὰ ἰσαηβδίοΥυ σοιηραγοα τὶ ἢ 
{π6 οἴθγ μα] ὑγοῖρης οΥ̓ αἸΟΓΥ͂, ΤῸΣ πιο αοά ἰδ 
Ῥγορδυίης ἰθ6πὶ ΟΥ̓́Θ ὈΥ͂ ΒΟ Τη6ΔΏ8, δπα ῸΥ 
ΜΒ ἾσΟΒ. ὯΟ βυβογὶπρ ολπ 06 ΡΓΟΡΟΕΙΥ͂ ὁπ υγοὰ μθτὸ 
τ ίπουὶ ἔγαϊ! ὑμόγθ, (σοαρ. ἨΘΌ. χὶϊ. 11). 

2. Τμὸ βαγϑ ""ορΡ6 οὗ ϑίβιυπαὶ 18 δηα ἴῃ οχρϑο- 
ἐδίϊοη οὗ ἃ ροτήσοί ὈΟα ΠΥ παΐατα, πιαδὲ τα ῖκο [86 
Ομτβιϊλπ ὈΥΘαΓ}6. ΤΟΥ ἸΏΔΩΥ ἃ Ἰοηρίηρς βρῆ 
ὙΥἢ}11]6 ἢ Τοπυ]η5 ἴπ {88 τποτία] οι ; δπὰ ἢ 6 
ΒΟΓΙῸΓΡ Μ0}}16}} Πα ΓΘ ἔ66}8 'π ργοϑρθοί οὗ {86 νἱο- 
Ἰθηὶ ἃ Ἰββοϊ"οη οὗ 1(8 σοῦ ρου] 18, τηδὲ δα κθη 
ἴῃ Ηἰπὶ α ἠοβῖτο [0 Θβσαρθ ἴδ ἀγίηρς ργοοθθβ ππά 
ἰο ὃθ οἸοι «ὦ τνῖ ἢ ἃ ρ]οτίουϑ 1166 Υ δὴ ἱπιπιοαϊ- 
δἰο ἐγαπβίογτηπίίϊοη : θα  Βιι ἢ 8. ἤἴορο Μν}}} ἰοδοὶ 
ὲπι ΑἾἶ80 10 6 οὗἩὨΎ Ζοοὰ οουγαρο ἀηδσ 8}} }}}5 

διοὴ ἃ 

ἰγἰαῖβ. Ὑο {818 ΘοΌΓΑΚΘ αὐ βίηρ ἔγοια ἐμ 6 Βορθ 
οὗ ἔυΐϊυτο ΔΊΟΥΥ οὐ [80 οὴθ δ8δηά, δηὰ ἰἰ6 οοη- 
Βοϊουβηθδθ ἐμδὶ 9 τηυδὲ Ὧθ, ἀυγίηρ ἷ8. Ῥγοϑοηὶ 
Ρ στρα, πιο 8. Θομιρὶοὶθ διὰ δὲ ἰμηδιο- 
αἰαῖθ [8] βὶρ τ} 818 ογὰ ὁ ἐμο οἰδιογ, αὶ] 
ἤπιαν σμδηρθ δὶ βυοῖ Ἰομρίηρθ (Δ. ξυοἢ 
ΒΌΡΟΓ  ροΒοα ὈΟ0αγ) ἰηΐο 8 δίῃρμίὶο ατοδί ἀθδῖτο (0 
Ιθανθ {}}}8 βίδίθ οἵ δἱϊθπδίζου ἱπ ἃ ἴοσεῖχῃ ἰδηὰ, 
δηὰ ἴο Ὀ6 δὶ δοι!θ Μλΐ (Βὸ [οχὰ. Ἰμουρὶ ἰπ 
{818 1186 τὸ ὨΔΥ͂Θ ΠΙΒΗΥ δηϊτηαὶϊπρ ΘΧΡΟΓΊΘΠΟΘΒ οἵ 
ΟὨτίβι 5 ρυδοουβ ὨΘΌΓΏΘΒΒ, δὰ δ ῪΥθ δοδθβθ 7 
αι! ἰο ΗἾ5 ἰβγοῦο οὗ σγδϑθθ, 7ἷὸ 8. 015ῪΌΓ ὨΘΥΘΙἢΘ- 
089 ἰο δηδουπέοῦ ΠΙΘΩΥ͂ ΠἰΠαΘγΔΘΘΒ 1 ΘΟΏΕΘ6- 
αυθποθ οὗἁὨ οὔγ ᾿ἰἾ6 ἰπ ἰμο ἤοβῃ ((Δ4]. 11. 20) διὰ 
γγ6 οδηποί Ὀθδοϊὰ ουν Ἰοτὰ ἱπ ΗΪΒ Θββϑῃί) σίου, 
Βυὶ ψ ΒΘ ἃ ἀοδίγο 70. ἃ σον 116 δ859 δα 
αναϊκοηθα, τὸ ΒΠ8}} τοῦΐο ὑμὸ πιοδὶ οαζηδβϑὶ οἷ- 
ἕονίβ, ἱπ ΘΥΘΟΥΥ͂ ΡῬΟΒΒ1 Ὁ]6 ὙΑΥ͂, [0 ]6888 (δ [ιοχά. 
Ιηάοθα ΘΥΘΥΥ͂ ἰδῆς ΘΝ 18. Δ Θ886}18] οομπάϊ- 
ἰοη ἴο ἐμ89 οῃὐογϑηὶ οὗ ΟἿΣ αϊυγο φἼΟΥΣΥ κ}}} 
εἰν ἱπίθηβιγ ἰὼ βυσὴ οἰἴοσίδ, ἴῸΣ ΟΥ̓́ΘΟΓΥ 016, 
πιϊουΐ αἰδιϊποιίοα, πιυδὲ ὀχροοὶ ἃ [.}}}] χουϑίδίοη 
Ὀοίοτο 86 Ἰυάρσταθηῦ βοδὶ οἵ Ομτῖδὶ. ΕὝΤΟΓΥῪ δὸ- 
ἰἱοη, φύϑῃ οἵ αοὐἀ᾽ 5 οκἰϊάσοι, ἀυγίηρ ὑἱμοὶν ὈΟΟΙΙΥ͂ 
116, τουδὶ ὑπογο 6 ἡυὰρκοα δοοογάϊης ἰο (ἢς ἰαν 
οὗ βιγίοι υἱχμίθουβῃθββ, δα ϑδολ ὈΘΊ ΘΥΟΓ τομδὶ 
Ὀ6 γτονγαράθα δοοογαϊης ἰο 18 ροοὰ ΟΥ ΟΥ̓] 60}- 
ἀυοί. 

[8. Τπουρὴ ΟΣ ρδϑβδδβαρὸ ἀο68 ποί 58} ἰβδὶ 
“ΒΟΙΥ͂ Οὐοαϊθῃδθ ἰβ ΟἿἿΤ ΟὨΪΥ ἐδί6 ἰο οίοση δὶ) 11{9᾽ 
(Επιπηοῃ8), ἰὺ ἀοο8 ἀἰϑιΐποι)γ δϑβοῦὶ .}νδἱ Ὀ6] 16 ν018 
ΔΡῸ ἰ0 ὯΘ ΠΥ ““πιαπύ εδίεα ᾿" αἱ {6 ἡυάσαιοπὶ βοαί 
οΥ̓͂ Ομ νἰϑὶ, δηδ ἰμπαὺ π6 τονασζὰ οὗ αστδοὸ Ν}}} ὃ9 
Ῥτορογιοηρᾶὰ ΘχδοῦΥ ἰο ἐμαὶ ΘΒ {μον αἰά ἱπ 
(διὰ) ὑμ0 ΘαυΓΥ Ὀοάγ. Ὑμο80 “πη 8 ἀοὴθ 
ἴῃ (89 Ὀοάγ᾽᾽ ΔΥΘ ὨΘΙΤΠΘΥ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΠΟΥ ἱπι Ρ} 160] 
σοπδποά ἰὼ ΔΥ͂ ροτίὶοα οὗ Ἰϊΐἴθ αἷϊονς }υ8ι1δοδίίοι, 
τοῖος {π186 ὯΘθ Ρἰδορα ἰῃ ΘΟΒΥΘΓΑΙΟΩ ΟΣ Ὀδρ- 
181]. - 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΥΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

5τληκε, ἷν. 7:--- ἰ αἀοἀ Βδὰ δβοὶ δά ρμεϊβ οσ φἷο- 
τ δοὰ χυθῇ ἴο ρσοδοῖ (μ9 6Λ08ρ6], ννὸ ΒΟ] ἃ Θ88}}7 
δνθ Ὀ66Π αϑίοπὶβιοὰ δὶ βιυυοῖν ἰδ συσωθηίβ, δηὰ 
δυὸ δϑδοσί θὰ {8:6 βόνγον ἰ0 Β06 αἸΟΣΙΟῸΒ μΡεγβϑο- 
Πδᾶῶθ8. Βυΐ ΠΟῪ ὙΒΘῺ 80 τυ 0} 8 ΘΟΟΘΟΙΡ  ἰβμοιὶ 
ὈΥ ῬΡοοΥ δῃηὰ ζ660]6 τιϑη, [86 ΒΟΠΟΣ ταυδὲ Ὁ6 [6 
Τ1ογὰ 8 ΔΊοηθ. (σοσρ. 1 Οογ. ἰἷ. δ).----Ἴ οσ. 8. Εη- 
᾿ἰφμιοποὰ βοὺ]β ἀγὸ [}} οὗ οουγαᾷθ, δπὰ πον 
ΒΟΥ ἰο δοσοτητποάδίο ὑμποιηθογο8 (0 ΟΓΟΒ568, ΡΒ. 11}. 
7. χχυὶϊ. 1. 1 δϑλ]ο ΣΟ Ὼ5 8.186, (λον δυ δ Ὶ ποὶ 
(μοιηβοῖγοβ ἴοὸ Ὅδ6 ΟΥ̓́ΟΓΟΟΙΏΘ ὨΟΥΓ ἰὼ Οοϑδὶ ΑΥ̓ΔΥ 
(μον οομδάρηοο. [1 (πὸ Ὀοοοῖῆθ ᾿ἱμυοϊγοὰ ἃ 
«ἰδησογουβ οἱτοιυπδίϑμ 68, 80 (μδὲ ἐπ Ὺ ποῦν μοὶ 
ον ἰο οχίγ σδίθ ἐμ ιβοῖυθβ, (μον σοῦγαρο ΜΠ 
ποὺ ἤδὶϊ, ἔον ὑπ 6 Κηον ἰδὲ πθθη 8}} υμδη αἱἰὰ 
ἰθ ἕατι μοβί, αοα᾽Β μβαπὰ ἰδ πϑαζϑβί---Ἴοσ. 9. ἀοὰ 
οὔϊοι ρτοϊθοὶβ μἷβ βοσύϑδῃίβ δῃὰ ἢἷ5 σι] άσθω ἰπ ἃ 
ΟΠ ΘΡΓ] ἸΏΒΏΠΟΣ, δπα 86 }}8 ἐβθῖε ΟΥ̓ ΤΩ 6ΔῈ8 οὗ 
Οἶμο" θ. ΤΠΪΒ 18 Θδρϑοὶδ}}ν δοοοιρ} 1866 ὈΥ 
πιθδῃ8 ΟΥ̓ ἰΒο89 ὈΘΙΙΘΥ͂ΘΓΒ ἯΒΟ ΡΓΩΥ͂ (0 ἱμεῖι 
(Αοἰβ χὶϊ. δ), ταϊπἰδίθν ἰο {λον ὑθιῦρογαὶ πϑοθϑβὶ- 
ἐϊ68 (ΡΒ1]. ἰν. 14-20), δηὰ δὔοτα ἐμϑῖα {86 πλοδῃ9 
οὗ βαῦοὶυ (Ἅπδρ. χὶ. 88), Ὀαὶ 10 18. ποὶ Ὁ ΓΘ ΘΒΥ 
ΔΟΘΟΙΙΡ Βηθὰ 4180 ΘΥΘΏ ὈΥ͂ Τ]08}8 ΟὗὨἨ ὉΠΌΘ]ΕΕΓΒ 
(Λοῖς χχὶ. 81 7)).--ΟΌθεσυθ (6 Ὀ] 5896 {6}10 γβαὶρ 

οὗ ἴμ6 τιϑιθοσα τὶ ὑμοὶν Βοδὰ! ΟἈγίβι β 116 
ψ88 ποιπίπρ αὐ 8 βΒογῖθβ οὗ βυβοσίῃ β, ἃ ρβεγρει- 

Δ] ἀγίηρ, ἴογ Ἀ6 ψ88 ΡΟΟΥ, ἀθϑρίθοα δι μαϊηοά 
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δόῖ ἱπ ὈοὰΥ δηᾶ βου]. Ηἱβ 70] ον οσ 5 ταϑοὶ τυ Ἰ ἢ 
[80 βΒδιπ6 ἐγἷ84]5, δηα (Π6Υ7 χοῦ Ὧο0 τοῖβδϑο δυὺ νν] ἢ 
ἐμποὶν ἶνοβ, Ὑοῦ 6 ργϑϑοῦυϑδ ὑῃθτη, πη}. 65 ἐμ 6 πὶ 
)ογία!, οὔθ ρ]υ 8 ἔμότα ἔγοτα ἀδηροῦ 88 ἴζ ὈΥ 
ΤΩΙΓ8016, δηά ἐπ Ῥγόνθα (ἢδὺ ΒΘ 18 ἱηαἀθοα Δ}106. 
“--γον. 12. ἨΕΒΡΙΝΟΕΒ :--- ΕἌἸ 5668 ποί 60η668]- 
ταδηΐ, ἴὸτ ἰῦ ΒΡΟΔΙ5, ἰθϑοβοθ ἃπὰ πᾶγῃϑ. ΤῈθ 
ὭΘΔΓΟΥ Ὑο ΔΓΘ ἰο ἀδδῖι, ἰῃ6 τοῦτο αἰ σοπὶ νγ9 
δου] Ὀ6 'π ΟἿΡ ὁ8111ρ58 δῃα ον σοῦ. Ησδυ- 
ΟΓΒ ΆΓΘ 5 γοηρίιμῃοηθα δηὰ σδοῃῆβττηοα ἴῃ ἰποὶγν 8ρ1- 
ΥἱΐαΔ] 11 ἴδ Ὁ ψὶἰπϑβδίηρ [86 βυοτίηρ8 δηὰ ἀθαί ἢ 
ΟΥ̓͂ ἰᾷοβο ῬΥΘΘΟ ΘΥΒ 0 Ββίοδαξαβι]ν μο]ὰ ο ἰδ8 
6058Ρ6] ἴῃ ΑἸ} {ποῖ} {γ18]5.---Ὗ ον. 18. Θ᾿ σνο8 
185 (86 γἱχηὺ ἀἰϑοοῦγδο, δηά ἐπογοίοτο ὑΠ6 Ὀθ8ι }}- 
ὈΟΡΙΥ ἴῃ βροακίηρ. ΜϑΗΥ ΒρΡοδκ παπποῦ, αὶ {πα γ- 
11 ἐμά ατο ποίην ἰπ Ὀ6Π4] οὗἨ τῆδὶ [Π6Υ Βιγ, 

ἼῸΥ ΤΠΘΥ ΒΡΟΔΙς ποῖ 88 {860} βδουϊά, δηὰ ποΥΟΡ 
ΒΡΘΔΚ ἴγοσι ἔδιιἢ. (6 ]. νἱ. 12).---Ἶ ον. 14. β8΄ἴποϑ 
Φοβὰ8 15 (6 Ποδά οὗ 8}1 ἰγσὰὰθ ὈΘ]ΊΘΥΘΓΒ, ΠΟΥ͂ ο8Δ ἢ 
8Ὸ ΙΠΟΓΘ γοτηδίῃ ἀοαᾷά (Π 8} ἃ ΤΘΙΔΌΘΡ ΘΔ ΤΟΙΩ δ΄ ἢ 
ΒΟρασγδῖθ ἔσομι ἰὴ 684 .---Πδὺ 8 10Υ, ΘΠ γγ0 
88.}} 411 6 ρΓοβοηΐοα Ὀοίογο Ομ σὶβὺ δῃα ὃθ ἴοσ- 
ΟΥ̓́ΟΡ ἴῃ ἷ8 βοοίϊοίγ'---Ἴον. 16. ΒΟΥΘ τὰθο δυῖ- 
Τεγῖηρ, αι τυ σἢ οοπβοϊδίϊοη δηα Π6]Ρ 8.6 δχρο- 
τ οποοά, ἰΠδη καχί γί ρθ νι }} 180 δθοιπάᾶ ἰοὸ ἰἰι6 
Ῥγϑδίβδο οὗ ἀοά.--- ον. 17. ἴ (ΠΥ ἀϊδίγθββ (ποὺ 
βαγοϑί, Αἢ ! [Γοσά, ον ἰοηχί Βαὺ Σὲ ἰδ πο Ἰοηζ. 
ἴι 15. ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδῖηο ἰπδτολίν {παὶ 1ΐ βοοῖιϑ Ἰοηρ. 
δαί 8 (ἰτὴ9 ἴο οἰογηΐν 1--ΠἸ ΕΡΙΝΟΞΕΒ :--Ἴἱρῃι, 
Ἰίχῃε Ἰηἀθοά, 15 ἰῃ 6 ογοββί ὙΤδοι βαγοϑί Νο. 1ἰ 8 
Βοανυ. ΓΙ ἂρ ἰμῖηθ ογ88 ἰὸ ἐμ6 γσίοσγ. Ἦ αὶ 
δαγοϑ μοῦ ΠΟ" --- Τὴ 6 ΙΏΟΤΘ βυδοσὶρ ΟἹ Θδυίῃ, 
{6 ΟΡ ἸΟΥ͂ ἰὰ θάνῃ; δπὰ γοὶ δ}} ἐὑπὶ8 18 οὗἁ 
ἔτδλοθ δηᾷᾶ ποὶ οὗἠἨ νόοτῖβ, Βοπι. νἱ. 28. γο ἀο- 
ΒΟΥΥΘ δΣ89 ᾿1τ|16 ΤΟΣ ΟΡ ΒιιβονίπρΒ 85. ΤῸ ΟἿΓ 
γοτκθ. Οἷα τπλκα8 τι80 οὗ ποῖ 88 οὗἉ 8 ἢϊο ἰο 
ΤΆΒΡ ΨΓΑΥ͂ 41} ὑπαὶ 18. ᾿861688 ἷπ 18. ΤΉΘΥ ΔΓΘ 
Ηϊβ ὈΪοΘϑηρ ἰὁ τῆᾶῖο ἔδ6 ρσοοα Ββοοὰ ροσγτηϊηδίο 
ΜΠ ῊΉϊ υ8 δηἀ στον ὉΡ ἱπίο ἰοῦ. ΟἿΣ δδυί ἢ 
ἮΔ8 ἸΔΩ͂ ὈΘΘΌΪ ΓΙ (ἰηρδ ἰο 186 Ῥσχαΐβθ οὗ 118 
Οτοαίοσ, θαὺ ἴθ Βοδύθη δΓῸ ὑπίηρβ 8 ἱμπουβαπὰ 
Εἰ π|68 πλογο ὈοΔυ Ὁ]. [οἱ ὑπ6 ὈΘΙΊΘΥΟΥ 8566 δπὰ 
δάπιϊγο ἔθ ΘαΥΓ]Υ Ὀδδαυΐν, Ὀυΐ ἰοὺ ὲπὶ Ὀ6]1θν9 
δηἀ χοὐοῖσα ἴῃ (ἢ 6 ΠΟΒΥΘΏΪΥ ΓᾺΓ ΤΠΟΓΘ, 90 ἢ6 Ὑ1]} 
ῬΟβθ688 δηα σοΐγοβῃ ἈΪτη8617 τὶ} {πο πὶ ΤΌΤΘΥΟΣ 
διὰ οὐῦ. ΑΥΘ 8]} νἱβὶ Ὁ1]6 ἐβὶ χ8 ΟΠὨἿΥ ἰοταροχᾺ] ἣ 
ἰδοῦ ασἷνο ὑἐμγ ποατὶ ἰ0ὸ ὯῸ Οογθαΐπσθ 80. 1180 
ον ἰηρ γοῦ πᾶν ἐμαὶ ἰὺ 8}}4}} Ηχ γοὺυγ Βϑαγί 
ἸΔΟΤΟ οἡ αοα; Δπὰ Ὀ6 80]6 8πα Ὑ]]][ὴρ ἰο 16 1ἰ ρὸ 
ποη δ 5}]}] 866 δὺ ἰο γοῖηοῦο ἰ. Τὸ ΘΒ ἄγη 
οΥ̓ ἰἷβ του] 806 Κ βαιϊδίρβοιου. ΟΗΪΥ ἴῃ ταῦ 18 
ΥἹΞΙΌ]6, ἢ ἸΩΔΟΠΟΥ δηα ῬΥΟΡΟΥ͂, δηα γοραυϊδίΐοη 
δι νον] Ρ]οαβυγοθ, Ὀαὺ ΟΟΥ Βρ᾽ τὶ 8] πα Γ68 
ΘΔ ΠΟΡΟΡ Ὀ6 58(1|58ῆ ἃ τι βοὴ ἰΐημ8. ΙΓ (86 
θινίηο Ἰδέ οΥ̓͂ [δὶ 1 ἢ 645 τίθϑῃ ψχἱ μἷπ 8, τ) Β88]] 
ἰστη οὐ ὑμβουρϑ (0 ΟὟΤ 8ρ γἰ.8] το λγ9; γ09 
88}} θ6 Ἰηοῦγ σΟΠΘΟΥΒΘα ἐμπδὶ γγὸ ΠΙΔΥ 6 δβαποίϊ- 
δορὰ δῃηὰἂ ῬΓΟΡΟΡΙΥ͂ δἀογηοθά ἱπ οα᾽Β βἰψδί, δπὰ 
ἐπαὺ τὸ τηδὺ δύο ἐδ 6 ἈΘΆΥΘΏΪΥ ΟΥ δῃὰ φἼΟΥΥ ἰ6 
888 Ῥτουϊβοα; δη ἤθῆ66 γγ7ὺ 88}8}} σΠΟΟ086 8 Ὠἰ ΒΟΥ 
διὰ ὈοῖίοΥ Ῥοτγίϊοη.---ΟΠΡ. Υ͂. 1. Ἧἷἴο πᾶνὸ ᾿6 10 
ἃ 88] υἱδτν [Θββοη [Ὁ ὕπο86 τῦὁΏ“οι Βαγθ ΒΘΑ], ἐμαὶ 
(80  πιδύὺ πού οδ]συϊαῖο στῖϊῃ οοηδάθπμοθ ὍΡοα 
{πεῖν Βα] ἢ, Ὀαὺ ὕγϑαῦθη!ν (δίης οὗἨὨ ἐμ οἷν Ρ6Γ- 
188 0Ὁ1]6 Δ ΌΘΓΠΔΟΪΘΒ, ἀπ ἸΩΔΥ ὯΘ ΑἸ ΑΥΒ χολαν 
ἴογῦ 4 ὈΪ6856 ἃ ἀοραγτίαγο. Εαυδ]ν δα] ΟΡ 18. 1ἱ 
ΤῸ ἴη6 βῖοκ, πὶ 88 ἐμ αὶ ἐδ ορδοῖο θαρίηδ ἰο 
ὈΓΘΑΚ ὉΡ, (ΒΘΥ͂ ΤΠΔΥῪ ὉΥ ΓΔ. Δ Βο]ὰ ἀροη [ἢ 9 
ἀν]! αοα μ85 011 ἕο ἐἰθπὰ πῃ μθᾶνθη, δπὰ 
ἡογΓ 7 Ὅ9 ἱπνοβίοα τι ἰἰ.-- ον, 4. Α πα 

τηιιδὺ Ὀ6 ἃ σγοδὶ ἤΘΟ ὙΠῸ 166]8 ΠῸ ἰθσσοῦ δἱ 
ἀοδίῃ : δηὰ δουρὶ (6 βαϊπίϑ πᾶν ΟΥ̓ΟΓΘΟΠ9 
1ΐ, (ΠΘΥ͂ ΔγΘ ποὶ Δἰ(οοί ΠΥ ἔσοο ἔγοιη δρρυθῇθη- 
Β10η8.---Ἴ ον. ὅ. ΑἹ] ἀο ποὲ ἀΐθ ἈΔΡΡΥ͂, Ὀθόϑδυδθ 
ΠΟΥ͂ 8.6 ποὺ 8ἃ]}] ρὑγοραῦθα, δ βοὴθ δδᾶῦὸ ποί 
η6 οδνῃδδβὶ οὗἁ ὑπὸ ρὶ τὶ. --- ΠΕΡΙΝΟΕΒ :-- Ἴ οδύθη 
Ὑ11] ὍὈ6 αἱοτίουβ! Ηδνο νὸ (86 Β68] δῃὰ {πὸ Ἰοἐ- 
ἰδ ΤῸΣ 107 ΤῊΐΒ ἱβ ἐμ6 Ηοὶγν ϑϑρίὶγ]ῦ ψὸ 6οη- 
γἱ 6608 8 ΟΥ̓͂ ἐπο ἰγυςῃ, πα Βὸ δὐϑοίθῃβ ἰπὸ Ὀϊ(- 
ἰθΥ 688 οὗ ἀοδίἢ. --ο-Ἶ ον. 6. ΑἸΒουρσΒ ΟἸγὶβὶ 18 
ΘΥΟΥῪ ἀΔΥ σῖν ἢ ἢὶ8 Ῥ60Ρ0]9 (Μαί. χχυἹ]. 20), 
δηα {πον ᾿ἶνο ἰπ δοιηπλ ποι τὶ ἢ ἐλ 6 ΕΔΙΠΟΣ, θη 
δορά ϑρίνι (Ομδρ. χὶϊὶ. 14), (ΒΟΥ ἃγ6 ποὺ γοῖ γῇ 0.9 
ΒΟΥ ὁδῃ ὈΘΒο]α ἢῖ8 »ΊΟΓΥ, δη4 δΔΓ6 ΟὨΪΥ 8] }6}8 80 
ΤᾺ 8δ8 σοϊδίθθ ἰ0ὸ βιοι ἃ γουϑϊαἰΐοη οὗ Θοά.--- 
ΗΒΡΙΝαΕπ :--- ΠῚ ποὺ ποῦ σὸ Βοπιθ, τὰΥ δ] 3 
ΑΥΔΥ͂, ῸΣ (80 ἀβῆοσ 18 ργοϑϑίπσί Οὁ  ιοπῖθ ἴο 
αοἀ διὰ μοὶ ουἱ οὗ σοῦ] } ΑΥ̓ΓΆΥ͂ {ΠΥΒΟΙΓ ἰπ 
ΒΟ, συ Θηΐ8 88 ὙΠ|1 ρῖθδβδθ ἰδ [ογα! οὶ 
τοδάν, Ο ῬΙΙστὶπι, ὉΥ ἐδ π οἰοσηα] Βοιηθὶ Ηοῦ. 
ΧΙ. 14.---Ψ ον, 7. Τὸ ν8}κ ὉΥ ἴδιί 18 πο ἃ ρ6Υ- 
Τοοὶ 1176, Ὀαὶ 1{ 18. Θββϑη 14 ἘΠ} ἃ σγθαῦ δηὰ ρ]ογὶου 
{πἰηρ; [Ὁ ἬὝΒΟΘΥΟΣ ἀοϑίγοϑ 1ὑ τησϑὲ Ὀ6 ὈΟΓΏ οὗ 
αοἀ βδῃὰ ὈῸ0 υπἰίοὰ τὶν εἶπ. [ἢ {6 ἔαίυγθ 1178 
οὗ βρί για] υἱβίοπη, ὑπ Ὀτγὶ ζοϑί οὐ͵θοὶ νν}1}} Ὅ6 
189 808 οὗ Θοὰ, ἴῃ ψΒοδο ρ]οῦδοα ΠυΠΙΔΠΙΥ τγ9 
8}4}} Ὀ6ο]ἃ ποὺ ΟὨΪΥ {Ππ6 τηδ᾿οβίυ οὐὗἁὨ δἴ8. οἰθῦη δὶ 
αἀοὐμποδά, Ὀυΐ 4180 86 ΕΔΙΠΟΥ δηα {δ Ηοὶγν 8ρὶ- 
Τὶ. -- ον. 8. Ουν Βοηο 18 ὙΠΟΓΟ {δὸ ρμἷδοα οὗ 
Ὀϊ]οαϑοάποθα 18, ὙΠ ογ 8} ὈΘ]ΘΥΟΥΒ πᾶν ὑποὶγ 
ποῖλθ, ΏΘΡΘ ΟὟν Εδίμον, (08π|08 1. 18) οὔν 
τοῖον (6 4]. ἴν. 26), οὖν Ὀτοίμγθη, Ομ γὶϑὶ, δηὰ 
[Πο80 το ΠδΥθ οηἰοτοα ἱπίο ΡΊΟΥΥ ἃγὸ ((ο]. 11]. 
1, ΗδΌ. χὶϊ. 22 ἢ); δηά πο γὸ 18 οἷν περὶ αιΐοι, 
ἴῸΡ ψὸ 88}8}} γϑιηδὶη ἴῃ ἰὺ ἕοσουον (Η 65. χὶ. 14), 
δηὰ ἴἰ 15 ον ἱπμονιίδησο (1 οί. ἱ. 4).-- αΑἰργ 
ἰο ἩΒ ΤῸΓ ἀδδῖ 18. ἃ τπιᾶὺῖς οὗἨ 0η6 ὙΠῸ ὈΦΙΟΡΒ 
ἰο αοἀ δηὰ ἰ8 γοδᾶγ [ὉΣ ἷΪ8 ἀδοραγίατο ἰο ἃ ὈϊΪ688ϑὰ 
οἰονὐ γ (ΡἈ]]. 1. 28). ΤῪΥ {πγ86} ὃν {Π]8' Ἧ8ο- 
ΟΥ̓́ΣΣ σ΄'γϑβ 8}1} πἰβ (ἴπη6 δπὰ βἰϊθηίίος ἰο {π9 Ὀοάγ, 
δη4 βὸ {πη κ8 ποι ἰηρ οὗ 18 βου, μον ὁπ Β6 
ἼιδΥ9 Ρ᾽ δΆΒυγο ἱὰ ὑπὸ ἱποὰρῃ ἐμαὶ Ὠ6 15 ἰο Ἰουγ- 
ὩΘΥ͂ ἔοτί ἴγοτῃ ὑπο Ὀοὰγν (Βοπι. χὶ ἰδ. 14) ̓ ---Ὗ 6.. 
9, ΟἿΪΥ θὰ ψ}ὸ ἅτὸ ὈΥ 911 ἴῃ ΟἸγΥἱβί, δα 4}} 
ΟἿὟΡ ψΟΓΚΒ 8.6 ἴγοιῃ Ηΐτη, ὁ ΟἿΤ ὙΑ}Κ 6 ρ͵688- 
ἰῃς ἰο σοά. πο Ὀεδϑὶ ονϊάθηοθ ἐμαὶ γὙὸ ἃγ9 6η- 
ΕἸΓΟΙΥ δοσορίβ}]9 ἰο αοάἂ ἰ8, ἐπδὲ τὸ 8.0 βίγϊνὶηρ; 
ἴῃ δ]} {πὶ ηρ8 ἴο ΡΙ6880 Ηΐπι; δηὰ {μηδὲ γγὸ δγο α15- 
Ῥἰθαβϑὰ νυν ον οὐαὶ ἱπιρογίθοί Οη8, 8η4 ΒῸ ΔΓΘ 
ΔῚΤΑΥ͂Β Βυ 0 19.---ὕἷ ον. 10. Υ͵7 6 ΔΓῸ ΘΥ̓ΘᾺ ΠΟΥ͂ Ῥ6Γ- 
ΤΟΥ Υ ταδηϊΐθϑι δὖ 41} ἐἰπιθ8 Ὀοίοσθ ἢ Ποτὰ, Ὀυΐ 
ψῸ0 πθοα ἴο Ὀδσοτηθ Πηϑηϊο8ὲ ΠΒΟΙΘΒΙΟΡ, (δι {Π6 
8076 τ ΟΥΪα Π)ΔῪ 866 νυ δί γγὰ ἢδγθ Ὀθοη, ὙΒΟΙΒΟΡ 
6 ὝΘΓΟ χορ οΥ ὈΔα. ΜΔΗΥ͂ οδἢ ΠΟΥ ὈΪΔΥ {Π9 
τοζὰθ ὑπ ον ποῖ ἀἰδρυῖϊθοα, Ὀὰΐ ἴῃ ἀμθ {ἰπ|9 
ΟΥΘΥΥῪ {πη 888}} ὍὈ6 γτουθα]οα Ὀοΐογο {π6 ΘΥ68 
ΟΥ̓ δ χ6 15 διὰ {πὸ σο1]0 νουϊὰ. Ἥτπουΐ ἔδαϊῖ 
οὔ (Βῖπ9 οὐ ἱποὺ τηαγοϑί βυβῖον, Ὀαὺ αοἀ 8668 ἱΐ, 
δη δα Ὑ1] βυγ ον Ὀσΐηρ (Βἷπθ ᾿ππόσδηοο ἰο Πρ ἢ. 
Υο υπὐιιϑὺ Ἰυάροβ στο ἰὈΤῚ δδιὰθ 186 τἱροίθοι 8 
οὔυδο0, δηὰ γ0ὺ Ερίουγοδη σου] πρβ το 11γ9 
πὶ ουΐ Βηϑῖηθ, 8π 4 βροῦῖ γΟΌΡΒΟΙ ΘΒ ἴῃ βίῃ, ΒΟ 
νΥ1}} 11 06 θη γοὺ βίδηἃ Ὀδίογο ΟὨΥἾδι 8 Ἰυαρ- 
πιοηῦ βοα ἢ ἸΤΌΓΩ ΟΥ̓ ἰγοη ]6 (2 ΟἸτοη. χὶχ. 6 ἔ,; 
1 Ῥοῦ, ἦν. δ)ἢ [πὶ ἐδῖ8 πογ]ὰ ἴὲ 18 οἴζοη νῖν {86 
ΚΟΥ 88 1 {πὸ σογο υπροάϊγ, πα νυ ἐῃ9 υπ- 
Κοαγ 88 17 {πὸ ψότο ροάϊγ (Εσ6168. ἰχ. 2 (.). 
ΒΒου]ά ποὲ {π6 Ἰοαῦ βοὴ ἀμ ὃδο ἰυγηθά ἢ Θοά 
8 τἰχῃίθουβ; δῃὰ Ηδθ τουδὶ μᾶνο 4 υάρταοηΐ ἀδγ 
ἰο αῖνο ϑδϑῖ; ὁπ μὶβ ἀὰθ γοναγὰ (Βοπι. ἰϊ, θ--9). 



ΤῊ ΒΕΟΟΝΡ ΒΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, 

ΒΕΒΙΈΧΒ. ΙΒ, ΕΠ. 7:-- ἣο ποοὰ ἰο δὃ 
σοηγίπορά οὗ ουῦν ἱπλὈ 1 ν, ἰμλὺ ζγδ69 ΣΩΔΥῪ Β1 9 
ἰα Ὀτ καθ, δπὰ {παὶ τῦὸ αν Βοΐ σοπίουπά [}λ0 
οτοαδίαγο ν 1 116 Οτγοδίου δά παίυγα 1 σΊ806. 
ἀοἂ ἰβ ποὶ 4 Θοά ἔὐΣ Ββοδβοῃϑ οὗὈ Ῥγοβροῦιν ΟΥ 
σουγὺ ΤΔΥΟΥ ΤΊΟΤΟΙΥ, Ὀυΐ ἃ αοἀ οὗ ρΡαϊίθη)ς6. 76 
δου ὰ Ὀ1085 Ηἰπὶ ἴοῪ δυο πιο 048 ἩΠῚ ἃ9 4.8 
8ἃτο ἰηἀϊολίοα ᾽ᾳ Μαίίμ. χὶϊ. 20.---Ἴ ον. 8. Α φοηυ- 
πα ἰγιυμαρ 8] δοῆρ. [,αὖ Ὧ0 ΟὯΘ ΕΥ̓ΟΡ ἀρδρδίτχ; 
ΟὨΪΥ Ὁθ αὶ]. ΤὨουρι αοἀ πότον ρου θυ γάθηβ 
ΗἱΪδ οἰἱ]άτοη, {67 ταδὶ οχροοὶ βοσμρίτα 685 (0 Ὦθ 
ἴῃ ροχρὶ εχ. Βυὶ ψιθῆ οὖς ρα βϑὶ 008 66880 ἴο 
ὉΟ]], (86 ἐτπιρυν 168 τυ 1 σἢ παν οὐ ον νν 86 ὈΘοαπὶθ 
δαϊομίδυυ, δῖ ἀσίνυθῃ οἱδ, ἀηχίοιυ δηῇ ἀουδὶ 
γ}}} ταϊϊγο Ὀϑίοσο ἐμ δβρίὶγὶς οὐ ζδι:0}.---Ἴ ον. 9. 
Ἧ ο τασδὶ οἴθῃ Ὀ6 ἐβγοόνγῃ {1 ἃ 411 δίνμοσ δὰ 
(δἰίμοσ, Ὀυὰὺ τὸ οϑὰ ἴθδς πὸ οὐ] [ὉΓ ὁ ἤδύθ 4 
ογτὰ πο ἀοϊίγουϑθ ἔσουχ ἀϑδί!.---ῦοσ. 10. 0 
τουδὶ ποῖ Ὅ6 αϑῃῃητηρά οὗἁὨ ἃ βαῃποί 864 σὁγο85- Ὀρατ- 
ως. Βιυὶ ἢγϑί νὸ τυδὲ ἰδ ρ [80 ογοϑ8, ᾶνο 
ζο ον ἱπ (6 ἀοαὶὰ οὗ Οπγὶδὲ ἀδὶϊγ, δπὰ 
ὩΟΥ͂ΘΡ ΒΚ ΟΠ ἔγομῃ ΟἿὟΥ ΘΟ (5 νηδὲ αοα Ἰαγ8 
ΡΟ Π611.---οδί Ὠοΐογο [16] βυασὰ ἷἰθ (οὐ 8 
1δυ 018 0]0 16 'νν.---Οὐν ἔλ 1] παίατο σδηποῦ Γρθοαῖνο 
ἐῃ6 ὈϊοΒδαά ᾿ἰΐὰ οὗὐὁἨ ΘΟοάὐ ἰῃ Ογἶϑί, ὑπι}}] τὸ ᾿ᾷνθ 
Εἰνοῃ ὉΡ οὐρ οὐ τοϊμὰ δπὰ ν᾽ }}} ἰο (ο(.---Βοα- 
ΒΟΏ ΒΩγ8: “αὶ ἰο τη ἰδ 8ἃ ᾿ἰΐο ψ 0} σδὴ ὮὈΘ 
ποϊμθά ΟὨἿΪΥ ὈΥ ἀθαίὰ 7᾽᾿ δηὰά 1 ὑγδ1598 1:6 ΒΟΟΥΠΟΥ 
ΠΟ ἸΔΟΓΓΪΥ ΘΠΪΟΥΒ (86 ψοσ]ὰ. Οἰμοτβ ἀσϑρὶβο 
ἐπα ἰάορα 88 ἃ υδΐῃ ἴδλῃου. θυ (μ6 Ὀδ] ον Υ 
ποῦ Ὀοίίοτ βοτὰ ἢΘ 88 Ὀο]ϊονοα, δὴ Ὺ ναὶ 
ῬονΟΡ ἰε 16 ἰδδὶί δ χτηυϑὺ |Ϊγ6.--- ]0 849 ἴδοι 
Βοϊάοϑὶ Ὀοΐογθ {πὸ ὁγθ οὗ ἐν δοαγὶ οΥ̓θγῪ ἀδύ, 
ΒΟᾺΓΡ δηὰ τηοιηοηΐ, 88 ΓΠῪ ΟἿΪΥ τυ μἶα88, (80 ἀ6- 
ΒρίΒοα ογοβϑ οὗ 6808, διὰ Ηἶΐδβ ρογροίυδὶ γϑηυη- 
οἰαίίου οὗ Ηἰπηβο]ΐ, πὸ ρογαδηθης σοδί οδηβί μοι 
καον, δὰ ἔμο ΗοΙγ βρὶσῖς μα 18 ἐμ6 δρὶ γι οὗἁ 
ΟὨνὶϑίὶ δὰ ποὶ οὗ ἐἰμδθ νοῦ], σδὴ ἤθτον ἀν ]} 
ὙΠ (ἢ66.-ἼΚ ον. 11. Του ἀὶ το ἰοΏμοΣ ἰπ ἰδ 6 
βίαίο ἔῃ Ὑ 1 οἢ αοἀ τηδάο ἐπ66, Ὀυὺ που ταδὶ Ὧσ 
ουγοα οὗ ἀΐδοα8βθ Ὀοΐοτο οι οδηδὲὶ Ὀ6 Ὀ]68864. 
ΒΙΊαπιο ποὶ αἀοἀ ἐμ θη δηὰ οδὶ] Ἡΐτ οσι οὶ τ βθη "6 
ἐ8 οαττγίης ἰμ60 ἱγουρἢ (818 ΡΓΟσθ88. ΗΘ ὩΟΥΘΥ 
Ταρὶ98 τ ΟΧΡΟΓΊΘΠΟΘ ἰδ9 ῬΟΨῸΡ οὗ (818 ἀδαί, 
Ὁ8111 ΗΘ Ὀοδίονγβ ὉΡΟᾺ 1.8 8 ΡΟΝΟΣ ἰ0 ||γὁὸ 8 Βρὶ- 
χιίυΔ] 16. ΟἿ γιὲ ὑμογοοσο σαί ΟΥ̓ΟΥ ΟἿ ψ 1118 
ἐμαὶ Η6 πιᾶὺ βυαθάυδ ἰδοπι ἰὰ Βρὶϊθ οὗ ἰμ!6 ορρο- 
δἰ (ἰου οὗ (9 68. Βυὶ ἃ Οδνιϑίϊαῃι ΑἸ ΤΑΥ͂Θ ΒΟΔΓΒ 
ἰπ δρίσιἐ ἰο (6 ΘἰὁΓ 8] δηὰ ΒΘΑΥΘΟΪΥ που], δηὰ 
ὑβθῆο9 ἀογῖνοϑ βίσοηχί ἢ Γ[ῸΓ ἃ ΠΟῪ δῃά δβϑογοί 
116.--τῦον. 12. (οὐ 8)}1ὸὃὸνβ ἐπ Ομ τὶ δι ΐδη, οἡ ἰιΐ5 
βγτδὶ φοηυοσϑίοι, (0 ΘΕΟΥ͂ πιΟἢ δρὶ γἰΐααὶ ἀκ Ὡϊ, 
ἐμ8ὺ δ9 ΠιΥ Ῥογσαῖνο (ὸ δάγναπίαροβ 86 δ88 
εοϊηθά, δηὰ δ ὍΘ ἐποουγϑροα ἰο 50 ΤὈΣ πᾶσὰ ἴῃ 
ἔαοϑ οὗ ἀθδί!.---ἰ οὔἴϊθῃ Βθθπ8 ἃ ᾳγϑδὺ ταυϑίο συ 
ΨΏΘΩ ἰδ 8 νδιοῃηδη 8ιι 8 0 Χ8 ΤῸ. ἰδ όοδβα σοιρμίἰεα 
ἴο δὶδ ἐγυεὺ (οἱ. ὁ. 24). Απά γοί 6 σοοῖ 8|6ρ- 
Βογὰ ἰβ Πα ἰο ρίνο 18 1119 70Γ (16 Β!6 60 
(ΨΦοϊη χ. 12), ποὶ ἱπάθεα ἰο γϑάβθοιῃᾳ ἰβθιι, ἴοτ 
ΟἸσῖϑὺ δἱοὴῦθ οδὴ 4Ὧο ἰδαΐί, Ὀὰυΐ Ὀοσδυθο Ηρ ἐβ 
Βίσοη 567 8Π6 τηϊϑὺ κοὸ Ὀοΐοσο μοι ἰδὲ 8.6 681. 
-- ον. 18. Βαϊ ἴὰ Ομ τὶδὶ χἰνοβ {μ6 Ὀο]Θγ ον 8 
ΠΟ Ἰἰΐοθ, ἴον ἰὑ ἀγατγβ ἀοννη Ἰ᾿ἰνίησ δηὰ δοίλτο 
οπογκίοβ ἔτοῃ ἀοα; δπὰ τ μ119 1ὲ δἰϊονθ Ηΐπιὶ πο 
τοδὶ Ὀυΐ ἰη αοἄ, ἰΐῤ ρίνοϑ πὴ ἔσθ τοδὺ ἐμ γο, 
ψ᾿ 11θ δῃὰ βἰγοαρίδ, υἱοίοΥΥ ἀπὰ σομῃρ]οὶθ βαϊνα- 
ἰἰοῆ. Νὼο 088 τιυϑὶ δἰἰθιῃρὺ ἰο ᾿ἶγο ψἱζ ποι {}}18 
ϑρί γι, ἴῸσ ποίμῖηρ 6180 σὴ χῖνθ 8 {86 Ὀδῆπι8 οὗ 
θινίπο ᾿ἰσὰς δὰ οἴθοσ οὐ" δοιΐβ, νι (86 
ΤΑΙ ΠΟΥ οὗ 8. ὨΡΘΎΘΏΙΪΥ 1118. ἘμΘγο ἐμπὶ8 οχσ βϑίβ 

ἀΘΟΡῚΥ ἰὰ {89 Ὠεδαγὶ, ἐξ ν1}} δὅπὰ Ὄσργοββϑίοῃ ἱπ 
Π6 'ρ8. Τὺ νν}}} ἰδκθ δΌΎΔΥ 811 οὐγ τη! ἀϊίγ, δπὰ 
ὨΔΚΟ 8 ΜΠΠ|ΠῺςΣ ποὺ ΟἿ]ΥῪ ἰο δοῃἶρϑβ ΟἾἸγὶδὲ ΓῺΓ 
ουγδοῖνρα, Ὠυὺ ἰο ΟΘΥΡῪ (μ6 (1οΒρ6] ἰο οὖν δ] ]ον- 
ΤΠ ΘῊ.--- ον. 14. Ηὸ νῆο γαϊβοὰ ὉΡ 926δὺ8 ἔγοιῃ 
[μ6 ἀοδά, ἱπιραχία ἰο 81} σψᾷο ρὰὶ ἴαϊί πα Εἶπ), 
(09 οουδάρηϊ δδϑϑιυγάποθ δηὰ ᾿ἰυο ]ν ἔθος ταὶ 
(Π6Υ ἰ00 8}}8}} ποὲ ὍΘ οἵ. ἰὰ ἰδ χτϑν6.--- τίει 
᾿88 δοεαυϊγοὰ ἐπα τἰχηῦ ἰο σορσοβοπὶ δμα ᾿ῃίσο- 
ἄυοο Ηΐδ τλΘΙ ΘΓ ἩἩΆΘΓΘΥΟΥ Ηθ 16 ΗΪπιϑεὶϊ. Ηδ 
Ὑγ1}} Βογϑαίίον Ὀθθί ΟὟ ἀροὰ υ.8 Ὀ᾽ οπϑίη ζ8, Δ δὺτσ- 
Ρϑϑδίηρ μοὶ (9 ΘΟ50Ρ61 ΠΟῪ ρῖνοβθ 8, ἴῸΣ 88 
γοῦ ψγθ ΒΔΥΘ μδὰ ἐὸ δμάυσα ὙΟΥῪ 00} οὗ {88 
Βιϑῖηθ οὗ (λ8 ΟΥ088.---Ἴ ἐγ. 16. ΜΝ ϑϑιετα ΒΒου]ὰ 
δίγίὶγϑ 9 πιαῖκϑ δὶ] ἐμοῖσ βι ΓΙ 58 88 ν76}1 85 (11.617 
ἸΔΌΟΣΒ ἃ. τπιθ8ῃ8 οἵ οἀϊδοαί 9ῃ [0 8}} δτουπα τΒρ αι. 
--ἰὰ πὸ ἯΔΥ ἷβ 0 τοῦτο ρον θὰ ἰμβ8ὴ πθρα. 
ὯΔΕ αἶτοϑ ὉΡ δἰ ταβ6] Γ ἴῃ 18 αἰπιοδί ΡἼΟΤΥ 88 Π0- 
{πἰπκ, ἐμδὺ Β6 ΤΥ ὃΘ πιλὰθ νψΒαΐ ᾿πβηϊ 6 ν᾿ ̓Ἰδάοσω 
διὰ Ἰονὸ πιαυ ἐπὶ πκ Βοϑί.---Ὑ ον. 16. Α Ομ γἱβιϊδη 
8βῃου]α ποὶ γοϊυπίανι Ὀτίηρς σοῦ Ὁ168 ΡΟΣ πἶπι- 
ΒΟ] ἢ, ἔοῦ 8. ζα 186 Ὠαΐιγα ΤΠΔῪ οὗ Σΐϊβ οἵη ΟἸΟἷαΘ 
ἴθσόϊγο ᾿ἰβοὶῦ ἴῃ αἰ ἤου 168, δὰ (πο ππαΐζο ἃ 
τηλνίγτάοπι ουἱ οὗ. ἢ οὐν ΒοΔνΘΗΪΥ ΕΔΙΒΟΥ 18 
Ρ»ἰθαβοὰ ἰο Ἰοέ οἷν ουϊνγατγὰ ταᾶῃ, ἰῃ σοπηροίΐ 0 
1} πιο οἀ μ48 ἴπ Ηἰ8 νψϊϑάοαι ἀοογοοα (δαὶ 
811 οὖν βρίγι] ἀπ σούροσθὰὶ ἴσου Ὁ]685 8}}8]] 
[Ἀκ6 ρῥΐασθ, 111 ἰπία ἀδοιῦ δηὰ ρου βῃ, ΗἹ]β πὶ}} 
Ὅθ6 ἄἀοποθ. 6 γτοποιναὶ οἵ (ἢ ἴΏποσ, 6 πᾳ ἄοη 
πηδ Οὗ ἴπο ποατγίὶ ἣν Ῥεὶ, 111. 4), 18. ἀΒ0}}}}γ ἴῃ 0ῃ- 
ποοίϊοι Ὑ118 (μ6 ἀθοδὺ οὗ ἰμ6 ουὔἱϊναζὰ απ. [π 
ῬΓοΟρΡογίίοη 88 ὙἯ 86 ἀδι}γ το] οα ἴῃ {ἰπ6 ὅτ οὗ 
αἰ οἰΐοπ, ψγ)ὸ ΤΟΥ ἴῃ (6 κἰηράοιῃ οὗἩἯ αοά. Αο- 
οογάϊης ἰο ἐμο ογιοϊἄχίομ οὗὨ οἱἷἱσ θι6 5} 11} Ὀ6 (ἢ 6 
Δοι ν  γ οὗὁἨ [6 βρὶ τὶν δπὰ ἰδ 1 οὗ {πὸ πθδῃ ἴα 
ΟἸΥἰβί. -- Ν οι εἷπς πιοτὸ ῥτοπιοίθβ (89 ἀΔ1}}ν τθμο- 
ναϊΐζοη οὗἩἨὨ ογὐθὰ ἰδ σοηγογίοἃ τᾶπ, ἰΠ83 (ἢ6. 
ΟΥΟΒΒ. ---ΕΟΥΥ Ρδίῃ, ΒΟΥΓΤΟΥ͂ 8η4 ἰτου Ὁ]6 15. ἃ 
ποράξα] Ὀἰσί μαῦρ, ἤοτ ἰδ9 ῥγοἀποίΐου οὗ 8 ΠΟῪ 
᾿ἴ8 δηα ἔοσν 18 βοδ!] Ὁ] στόν ί.--κἈύΠΠ εν. 11. ΤῊ 
ἴοαν οὗ ἰῃ6 σγοββ8, ὙΠΟ γουῺ σορτοσίβ δπὰ 
ΤΑΔΩΥ ὙΠῸ ΓΘ ρα ΘΠ Υ ῬΓοββίπρ ΟΣ ἴῃ (6 Ὀίν᾽ πο 
118, ἀγο δοσυβίοπηρὰ (ὁ 766], ουἱτ οὶ 4}} ἐμοῦ 
Δ ΘΠ ὍΧΘ ἰπ {ἰ18 που]ά, πα ὶ8Β ποῖ ψΟΥΓΠΥ οὗ 
ταθπίΐου ἰ {μὸν ἰδἰοὶς οὗ τ κίης ἃ ΤΣ] ΟΥ 8 
τηϑίίοσ οὗἩ ἱπιροτίϑηοα οὗ ἰμοῖν δ! ιοίομ8. Ηον- 
ΟΥ̓́Θ ἸΟΠΒ ΟΥ̓ ΒΟΥ͂ΘΥΘ ΔΗΥ͂ ἰγ18] ΠΠΔῪ Ὅθ, 11 δ΄ κ8 ἰὸ 
ποίδῖης, πὸ τιομοπὶ ῬγὙ6 σδίοι ἃ γοβοοίΐοι οὗ (89 
ξαΐϊαγο. σΊΟΥΥ. ΟἿΓ ἌοΒο]ογῖο ἐθιαροῦ8 σδηποὶ Ἰοῃς 
ὈΘΑΓ (π6 ἦτο οὗὨ αϑὶἱοίίοη. Τ8ο βυ δουῖπᾳ νν}}} βοοῖὰ 
ἰπίο Θγ  Ὁ1]0 θοΘα 86 ΟἿΓ 8686 δηἀ ΣΟΒΕΟῺ οδῃηοί 
πεὶ Ὀογοπᾶ ἰδ6 οἴθτμδὶ ἀπά ἰθπι ρΟΓΙΔ].--- ου 80 
ΘοΙαρ] δῖ 80 τυ οἢ οὗ {π6 τ οἰκί οὗ Οὔγ βυ δεῖ ρα, 
ΘΔ γοῦ ὈΘΆΓ ὙΘΥΥ͂ ψ6}] {86 νυ εἰρμὶ οὗἉ ΖΊΟΥΥ ψ Βῖο ἢ 
18 ἰο Ὀ6 ἡομὰ υμάρτ ἰπς ΟΥΟΒ8 ---Θ)οἷο6 ΓΑΙ ΒΟΓ, 
ἴογ ἀοδίμ, ρμαΐῃ, βἰσμθδ8, δῃὰ 1088 οὗ Βόμοσ, οὗ 
ῬΓΟΡΘΡΥ, οὗ ἔγίθπ δ δηὰ οὗ σοπιζοτίβ, ἢ ἴοσ ὁοη- 
ΒοΙ6Ώ60᾽ 8 886, 8:6 ποίμίῃρς δυΐ φεϊπη. Τδὸ πιο- 
τηθῃΐ ὁ Ὀοκὶπ (0 ΘΠ}ῸΥ (δ. 6 ἔγμὶ 8. οἵ Οὐχ δι ῆοτ- 
ἴῃμβ, γὰ 866 (ἢ ΟΥΟΒΒ ἰῃ ἃ ΠΟῪ ᾿ἰρῃϊ βρὰ ἃγθ 
δϑδιδιηθα ἐμδὲ γγὸ 6Γ6 ποί δἴνγδυβ [δ᾽ 7}. [η- 
ἀροά, ἰὺ ουρίθ ἰο Βατθ Ὀδθῶ βίον δπουρῇ ἰο Ὀθδν 
ΤΟΡσόδοι ὙΠῈ (μ6 Ξοη οὗὐἩἨὨ αοά. Βυῖϊ ψῆο οδὰ 
(6}} 186 χἴογυ ὙΒῖοὶ ἴῃ δποίδμοσ 118 ΤᾺῸ]] ον, {8680 
Ὀγίοῦ βυβοσιηρδῖ Ενϑα 8 οτγοίϑϑίο οὗ ἰμ686 [88 
οἴϊαιπ Ὀ6ΘῊ βυϊδοϊοπὶ 9 ΘΑΥΤῪ Ο04᾽ 8 ΡΘΟΡΪΘ δ]ιο- 
κοῖλος ὈογΥοπὰ ὑθταβοῖυοϑ, δὰ ἰὁὸ σϑιιδο ποῖ (0 
Ὀγοδῖς ουὔὐ ἱπίο ἰμ6 Εἰ σμμοδὲ βίταϊμβ οὗ Ἤοχυ)ίδίϊοῃ. 
--Φον. 18. Ἧ͵ῪΆὸ τημδὶ ρχεὶ δοουδβίοπηοα ἰο Γαΐδα οἷν 
[Βουρ8 δθανο ους ομὐπατα βίδίθ δπὰ δβϑεὶς ἴῃ 
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αοὰ, νῆθγθ ΟΡ ἔγϑδδυσο δηὰ Ὀδθδὲ ροσγίΐοῃ δα, 
ἀπ8 ταοϊΐγοϑ οἵ οὐνῦ ἀδὶϊγ 119, οὰὐν σοηϑοϊαιΐοῃ, 
ΟΡ Θουη80) δηὰ ον ρῬοᾶσθ6. Ουὐζ ἰγουῦ 685 Μ}}} 
ἐμ Βθϑαὶ ΥΘΣΥ͂ ἰηϑ χη οδηί. Α8 ΨΠΘᾺ 8 ΙΔ} 18 
ὁ ἃ δία [ΟΥ̓ΘΡ ΟΥ πιουηίδίπ, ΟὈ)Θοἰθ ἴδ. Ὀθ]ον 
Ηἷτα 8βθθία Υ̓ΘΣΥ͂ 8014}} δηα οὐδ ἰωνίβι Ὁ10, 80 ἴὸ ἃ 
τοϊηὰ ἰὼ οομμπλυπίοη ἩΪΠῺῈ αοά, 4}1} ἐδιρογαὶ) 
(εἴθ δηὰ 8}} βμδογίηψϑ οὐ δουσβδο Μ|Ι 5661 
Βι}8}} ἰηἀοοὰ. Ὑθ ΥὙΟΓΥΥ δοοὸπ ὅπα, ν᾿ θ θη οὖν φδΥ- 
πἃ} τηϊπάβ ἰγΥ̓ ἴ0 τρϑίκ βοιηθι δίης ἱπίογοϑιίης οὗ 
ἐμθ (μῖπχϑ ἐμαὶ δγθ 8θθῃ, ἰβαὺ ὑπ 8γῦο ἱπαάϑοὰ 
Βοοιίης διὰ ναῖὶθβ. ΗΟ ΘΑΘΥ ὑπθῃ 0 '80 Β6} 
Δ χ5 88 ἃ ἰοϑὶ ὙΠποίμοΣ ἯὙ ΒᾶγΘ ἰσὰθ [10 ΟΥ 
πο' (Η:εὉ. χὶ. 1). Οπμαρ. Υ. 1. ον ν}}}} 10 Ὀθ 
αὶ ἢ 8 θη ον ρυθϑθηῦ τιογί8] Ὀοα198 ΔΥῸ ἀ18- 
δον ἢ 6 ΒΥ ἱπάθοδ, νγὸ ὮοΡ6 ἴοῦ {80 Ὀοδί. 
Βυὶ πδὶ ΓοδΒοὴ ἴου Βορο δαῦο το ἸΤῈ086 ὙΠῸ 
ἴῃ (15 {{{9 τὸ Ὀθθη ἀοδὰ ἰο βἷη, Βατο ρυὺ οδ᾽ [116 
οἷὰ ταδὴ πεῖ τἶ 118 δθοίϊομβ δπὰ ᾿υβίβ, ἢ 6 (ΠΟΥ͂ 
σοῖο ἴο αἷθ, κῖνο ΒοηοΓ ἰο Ηἶπὶ ψΒὸ ἰῃ Η 5 ἀθδίῃ 
ξυνο ὑδθῖ ᾿ϊ6 ; {0 Ὺ δ Ρμυΐ ΟὉ ἃ ΠΟῪ πιδῇ, ν᾽} }6}} 
αἴον ἰπἰ8 ᾿ἰἴ6 81.4}} Ὅθ ἰηγνοϑίοα ψῚῈ Δποί ΘΓ 
Ὀοάγ, α δενἰϊαἰίοα ἰπ ἰὰ9 Φογυδαῖθπι τ ΐο ἰ8 
ΔΌΟΥΘ, 8η Δηκοὶίο Ὀοάγ, ἔογηαχοὰ ἱπάθοα ἔγοιῃ {}18 
Θαυ ]Υ οπο, Ὀυΐ οηἀὐονγοα τὶ δι ἢ ΒΘΔΥΘΗΪΥ δἱ- 
ἰσϊθυΐο5 ἐμαὶ ἰΐ 8.14}} ποῦοσ Ὀθ ἀρβίγογοα. Ηθ 
γγῆΠο 18 ας ἴο ΠΑ Υο 18 οἷά Βοιι80 ἄθτῃ 158 6ἃ 
ΤΩΔΥ Μ͵6ὶΪ ἐγοα ὈΪ6 65 ἰιἰ8 [οτὰ 81}8}} σοῖηθ, δηὰ 
δἴινοτ δ᾽} 8.18}1 Ὀγϑδῖκ ὁ ὰἃρ δρϑί δὲ 18 ν7]}}.--ῦον. 
2. Ουν βίψιβ, οὶ ΒοΘ πὶ ΠΟῪ 80 Ῥαϊηΐαϊ, 8τ6 
ΒΟΥ ΘΥ Β 6688 Ἰοη αἰ μ8 τ ἢ δρτίης ἔγοπι 8, βίχιιὶ 
οὗ βοπιοι ἷηρ ὈδιίοΡ δπα οϑὴ Ὀρ ϑβαἰϊϑῆοὰ πὴ 
ποίπίης ᾿ογθ. ΤΉΘΥ 819 ἃ κἰμᾷὰ οὗ ΠθοθαϑιιΥ 10 Υ 
ταδπ; ἴον ΑὐΟΥ 8}1, 8 σγοδῦ ἰγθαϑύγο, δοιηθί ἰης 
ΒΡογμϑίαγαὶ, ἰ6 σοημσοδὶθα ὑπᾶθνΡ ἴμθπι. ΕἸΘΡΒΙΓΥ͂ 
ἦα ἐμ δ τοῦ ἴῃ Οὐγ 8οι}}8, [ὉΓ 15 οὐθτπδὶ Ἰοηρ- 
ἴηα5 ἢλγνο ἰδίκθη ροββϑϑϑβίοη οὗ ἰβθῃῃ. Τ᾽ .:680 ΤΩΔΥ͂ 
Ὅς ἔδἰηὺ δπά οοηΐιδβοα δ ἄγϑι, δῃᾷὰ ἴθηοο ὑπ 6 
τηαϑὲ δ6 αἰγϑοίθα δπὰ Ὀγουφσοΐ ἐο αἰδιϊποίπ 988. 
ΤῊο Ἰοηίηϑ ἤᾶΥ9 Γοίρθγθησθ ἰ0 ἰμ6 στοαὶ οηὰ οἴ 
οἷν σ᾽ ϑίθησο, Ὀαὺ (Π0 δἰ ἢ 0 ΟὟΥ Ῥγοβϑηΐ δοῃ- 
ἀϊοίου δ᾽οπρ [89 ΜΔΥ.-- ον. 8. ΤᾺ βρὶ γὶν οὐ ταδὶ 
ΦΡΡΘΑΥΒ ἰο Ὀ60 ἈὈΥ͂ (861 παϊκοά, 88. 1ὖ ποῦ υἢ- 
οἰοίοά, [10 158. ἐμβογοίοσο ἱποοιιρὶοὶο Ὀοΐογο αἀοὐ 
ὉΠ|1] 1 8 ἱηγοϑίθα ψῆ 8 ποῦν ὈΟαγ οὗἨ βρίγὶ [14] 
ΟΟΥΒ δηα κι, Τῆοβο ὙΠῸ ἀρβῖγο (0 θηΐοσ ἐμ6 
ΟΥ̓ Φονγαβδίθηι ταυδὺ ατο τ ἰτΐῃ ὑποιηβοῖνοϑ ἐμαὶ 

δρὶ γἰϊα αὶ θυ ἀπ ΐοῖ ὈΘΙοη 8 ἰο (0 πον οΓθῆ- 
εἴοῃ, υὲΖ: ἐπθ Θμδύδοίον πὰ ἱπιαρὸ οὗ αοά, ὮΚ 
1 σἢ (118 τού ον ὁ ΣΘΟΟΚΏἾΪ20 Β6Υ 61]. --Ὗ ν. 
4. Ουτν πιουίδ! ἐγ 18 ΠΟῪ 8 Ὀυγάρη, Ὀυΐ αοα δ5ο 
οδῆζοβ 118 παΐαγο ἐμαὶ πο ἰξ 18 8554110 τὸ 
(ἰπῖκ οὗ δοπλο βίης ΤΟΥ ἀἰβογοπῦ. [Ιἐ 18 παία ΓΑ] 
ἴῸΓ 18 ἰο νγ»ῖϑἢ 6 οου]ὰ δυοϊὰ ἐπὴθ βοραγαιϊΐοῃ οὔ 
οὰν 8Βουβ ἔγοια ουν Ὀοάΐθ8, δῃὰ ὈΥ δὴ ἱπβίδῃπίδηθ- 
Οου8 σμδορο (1 ον. χυ. δ] {.) Ὀ9 ψιὺ ΟΠ γῖϑὺ ἰὴ 
{πὸ γοϑυγγοοιϊοη βίαἰθ. Βυΐὺ ὁγὸ (}8. ΘΔὴ Ὀ6 τ 
ταυϑὺ ὯΘ ὑποϊοϊ οα, Τ86 τιοτίδὶ ταμδὶ Ὀ6 ἀγϊοὰ 
ρ, Ὀυὺ 116 τηιιδί Θηοσ (8 τϑιρδῖηβ. [ὑ 18 σὶ ζῃὺ 
ἰο Ἰοῦο Ἰιΐ6, Ὀαὺ γγχϑ ΠΙΔῪ παβίθῃ ἰοὺ ζββί, οὐ ρὸ ἱπ 
(9 ψτοης αἀἰτοοίϊου ἴῃ Ῥυγδαὶϊ οὗ ἰ(. Ηδγθ ἰΐ ἷ8 
(μὲ δϑῆδὸ ἰ8 ᾿ἸΠΚοὶγ το ᾿Ἰπίϑυπιθ 41]9 δρᾶ ἀο πιΐβ- 
οϊοῖ. Βυΐ Ομ γίϑυ ἰοοκΚ ἀροὺ Ηἰΐπι86}7 ουθη ἐἰ 18 
ΒΟΘὮΠΥ παίατο, (που ρῃ πίϊουΐ βἰπ. 11 18 πὸ ον] ἴῃ 
156}, Ὀὰϊ ΤΟΥ ἃ ἰοἴζοη ὑμαὺ 8. δῆ ἢδ88 [6 ἴῃ 
ἘΣτ86}, Οτὶβὲ δϑϑαπμθά 1{ ποὶ ἐμαὶ Ηο ταῖρι 
τοϊδίπ ἰἰ ἴοτου ον, Ὀαὺ ἐμδί 6 ταῖὶσῦ ἰῃ ἀπ (ΐπὶ6 
ἴδγ ἰὑ δϑίάθ. “"Νοί τ ν]}1,᾽ Ηθ βαϊὰ, “85 ἴδ 
8.5 1 8. 8 Βυατιαῃ ψ|}}, Ῥὰν ΤῊΥ Ὀϊνίηο νν 11]. [Ι͂π 
ἐμδὺ φτθδὺ οοηϑίοι μ6 πιδἰπίβἰ ποιὰ ΗΠ στοιμά, 

απ Ηΐ8 βυσοοββ διουϊά Ὀ6 οἷν Θησοιγαροιμοης. 
6 τὰδΥ, ἰηἀοοά, 860 'π Πὶπι ἡ Βδί 10 οοβίβ ἴο Ὀχίηρ 
{19 ψ1}} ἰρίο 118 Ῥτορον ϑἰδίθ. Βυὺ 7υϑὲ 85 Η6 
ΟΥ̓́ΘΤΟΔΙΔΘ, ὮΥ Βι Ὀ᾽ οί ἰμ6 Ἰονοσ ἰὸ (110 ΒΐρσΙΟΣ 
πδίῃγα, 80 τηυϑί Ψ6.---Ὗ οσ. ὃ. αοα ἀο68 ποὶ ΒΌΔῃ- 
ἄοη Ηἰβ ψοῦκ, διὰ Ηἰδ ϑρίχιὺ ρυΐϑ Ηἰ8 8061] ὑροῃ 
ουν Βοδνίδ (δαὶ ἯΘ ΠΟΥ μᾶγυθ, Ἡ μΒδὺ νν6 ὙΘΓῪ 6 ἢ 
πορᾶ, 5. ορσίδι πἰγ ἴου ἰδ ζαίυτα.---Ἴογ. 6. δυβὶ 
8Ὧ8 [ΔΣ 88 ΜῸ διισσροἃ ἴῃ τηακίηρ (8.6 ῥχαβοιαῦ 
πουϊὰ ον οι, γὸ Β88}} Ὀ6 δοβοηὺ ἔσγομι ἴῃ 
Ιοσὰ, δηὰ πνιὶϊπουὶ ἰἰθ δομιρίοίθ δη]ουπιθαὶ οὗ 
Ηΐπ.---Ἶοσ. 7. ΕαἸ08 ἀπϊΐ68 ἃ8 τὶ αοα δπᾷ 
εἶγεθ ὧβ 88 ἷβὰάᾷάς: α Κπον]θάρο οὗὁἨὨ Ηΐτ 88 ἰᾷ 
Ῥοββί Ὁ]6 ἴῃ ἰδ ργϑϑθηΐ 1186.ἁ Βυΐ Οἶδα 88 ἐμ18 
αι ἷἰ8 ἐπ ἀδο!, 1ὲ 18 ἰὴ ἴδοὶ ἀδνὶ ἴο 8. 9 
ἀο ποὶ ὈΘΒΟΪα ἐπὸ ἴδο9 οὗ Θοα Ὑ11} 8ὴ 580Ὁ- 
βΒίγυοίοα γἰβίοηῃ. πὰ γε ἰιἷθ οΌβουγο ζδιιὰ 
εἰναβ 8 8 ἴων ὈγΙκίοΣ ᾿ἰρδξ ἰμδὴ ΟΠ ΘΥΟΥ ὉΘ 
δἰ(αἰηρα Ὦγ Βοοϊκίης ἰοὸ δρᾷ ομὲ ἀοοα ὃγ (86 μἷφῃ- 
οϑὺ οχϑυύοΐβθ οὗ τ ΤΟΥ ΒυΤΔΏ ΓΘ88ΟΏ.---ὕἴ Υ. 8, 
Του τγὸ ἃτὸ γού [Ὧγ ὕγοπι ον πδίΐγϑ 18, τὸ 
8ΓΘ 01} οΥ̓͂ Θμ δον] σοηδάδθησοθ. 6 τὸ οἰἐἰ 26} 8 
οὗ ἰὺ 8.1}}} (ΕρἈ. 11. 19; ῬΆ1]. 11. 20), δπὰ ἐμ βρπιθ 
τοϑροοίθ δγῸ ΔΙγΟδαΥ ἰμόγοὸ (Ηθὺ. χίὶΐ. 22).--- 
γοσν. 9. ογονον Ἧοά ΏΔῪ ὍΘ, ΟΣ ΟΠΪΥ͂ ΒΟΠΟΥΒ 
816 ἴῃ ϑηοίμον νου]; Ἰοὺ 18, ἔΠθη, ἴῸΣ ὑπὸ ὑχϑ- 
δοιί Ὧθ Βδι 9886 ἃ νυ ἢ αοὐ᾽ Β ΔΙ]οἰτηθηΐβ, δμὰ χὶνθ 
ΟΌΓΒΟΪν 65 ΘΟΙΔΡ] οἰ 6] ὑὉρ ἰο 0 16α 868 Ηο Ρ]68868. -- 
γον. 10. ΤΙ Ϊδ 18 8 βιϊῃμη δ τ ἢ (6 6] Σογ ον 
ΔΙΑΥΒ Ὡ6Θ48, [ὉΓ Βα 88 ΔΙ ΔΥΒ ΒΟΙΩ6 ΓΟΙΛηΘΗἰβ 
ΟΥ̓͂ Δὴ ο6Υἱ] παίιτγο.---Ενογγἐΐηρ ἩΟὮ 18. ΠΟῪ 
οοῃοραϊοα χηνδὺ 009 ΟΔΥ δομηθ ἰο ᾿Ἰἰριιί, πὰ Ὁθ 
οἶνος σοπάἀοιπιπθὰ ΟΥ ρρζογθά. [{ 18 Βυγοὶυ 8 
γἱίοουϑ ἐπΐπρς ἰμπᾶὶ οὐ δβιιοου] ἃ γϑοορ 689 
ἰο ΘΥΘΣΥ τζδὴ ψδὶ ἢ6 888 ἰμοιυραί, ΒΡΟΚΘΏ, ΟΥ 
ἄοπρ, δοοοτάϊης ἰο 4}} ὑ᾿ᾶὶ ἢ9 88 ἀ0ῃ6 ὈΥ ΙΘ8Ὼ8 
οὗ ἰμ9 Ὀοάγ. γοισί μία τ ἰο 6 ἢδνο ἀ0090 
--4}} (δ ον} νι βίο (9 Το δθιηθα 88 Ὑ76}} 88 (9 
βοοά, νϊσ {πὸ Ἰοϑὲ ᾶνθ ἄομο, ΨῚ}}] Ὀ6 ἱπυϑβίὶ- 
ξαιοα δηὰ δβοσγυϊ πἰχοϑὰ τὶζ (86 βἰγιοίθϑὶ }.5{166, 
---ΒΙοπδβοά, ἰπᾶοοα, νν 1] ὑπ γ Ὀ6 ψΠο86 ον ΚΒ 880}} 
6 ξοπηά γχἷχῃξ. ΔΑπὰ γαύ ἰπο80 1 βοτὰ ΟΕ γῖβς 
29 68ι8 ᾿ἶγοϑ, γοῖρῃβ δηὰ σου 8 Μ11 οὐ Ηἰμπ 88 
186 βουγοῦ οὗ 411} (ἰοῦ σοοάπεβθ. ϑ'υοἢ 8. ὉΪ68- 
δράπο688 δπα αἰ ΚὨΥ 011} 6 ΟΥ̓ (μα τηοδὶ οχαϊθᾶ 
πδίυσο. ΝῸ ψόοτῖκβ ψ1}} ἐμὰ ὍΘ τοοομηἰΣοα ΟΣ 
δοσορίοα Ὀοζοτο αοαἀ οχροορὺ ὑμοβο τ δῖοι Ὀοϊοης 
ἰο Ὀρ᾽ϊονογθ Ἰυβιδοὰ ὈΥ ζαί(ἢ, δπὰ βανοὰ ὉΥ 
Ετϑοθ; ἴον 8}} Οὐ οσβ νν1}} Ὧθ ἰχϑοθὰ ἰ0 δΒοῖῃθ ζ8189 
Ῥγϊποῖρ]ο. 

ἘΙΕΟΕΕ: -Γ.ον. 7. αοα αοπμοθαὶβ Ηΐβ οδοϊοσοϑβὲ 
ἰπδιγυπιθηΐθ πον ἐπ ον] ποδθ οὗ (86 ΟΓΟ088---Ὁ 
ποῖ ὑμαΐ ὑΠ6Υ πιδὺ 0 ππάογγνδ) θά, Ὀθὰΐ ἐμπαύ ὑμπὸν 
ΤΑΘΥ͂ ΒΟΥ ἐμοῖσ ὈΒΒΒ ΚΘ ἀσροηάθηρθ προὴ ἰἢθ 
Ιογὰ Ψ6818.---ΤῊΝ 8 ΌΪ ΠΟ ἀηὰ ἀϊβροδβιιλοη ἰο )π- 
ἀογίαϊκο (86 ψοτκ οὗἁἨ ὑπὸ τα πἰϑίγυ, ἔνα Καον]θᾶρο 
οὗ Ομ νῖδέ ὈΥ τηρϑῃβ οὗ 8 ὈΙΥ 0 ΘΠ] ἰθπτηθηῖ, 
(ὴ6 ΒΟΠΘΒΙΥ ποὲ ἰὸ 866 1Κ ΟἿΓ ΟὟ Β6͵Υ 68, (. 9 ν]1]- 
Ἰϊῃ ῃθβϑ ἰο βροπὰ δῃηὰ Ὁθ βροῃΐ ἰῃ ἰμ8 βευνίοο οὗ 
δηοίμον, (89 σΟΌΣα 6 ΠΘΥ͂ΘῚ ἰο 6 Δϑμδιλθα οὗ ΔΏΥ͂ 
οὗ ΟΕ νὶδυ ΒΒ ποτάβ, (6 χοοὰ οομβοίθῃοθ ΜΠΘῺ 
πουου 6 688 δυο 8 8}} ῥτίναίο αἰβῃόπου, {Π6 δἰ ἢ- 
οοΥ ΟΝ ΠΟΥ͂ΘΥ ΘΟΥΓυρίΒ (10ο4᾽8 νοτά, δηὰ (9 
ταπιἱνὶπς ραίΐθηοο ἩὙὮ ἰΟ ἢ ΠΟΥ͂ΘΡ εἶνεβ ουἱ---8}1 (δῖ 
ἰγαδϑυτο ΟὨΥ δι᾽ 5 Βαοσυϑδηὶδ ᾶγο ἴῃ ἃ γ81} ουἱναγά 
τάδε (οδΡ. ἷν. 16) ἴῃ 8ῃ δδυί]γ ἰδΌο σι 8616 τυ ΒΙΟἢ 
18 ᾿ἰδ]9 ἰο Ὅ0 ὈΓΟΚΟῚ ὉΡ δἰ 8ηΥ πιοπιθηὶ (οὔθ δΡ. 
γ. 1). βασι δὴ Θαυ ὨΪΥ Ὑ68860] ΠΠΒῪ ὮδΥΘ ἃ ΒΡ6- 
οἶα] γα ν οὗὨ ̓ ῖ8 οση (οορ. χ. 10) ἴῃ βαἀαϊιοὰ 
ἰο {πα ΖΘΏΘΓΔΙ] ΘΠ Θ85 οὗ (5 Κἰπὰ. 1 νὸ ἃσθ 



90 ΤΗῊΗΒΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ἸΘΥΟΣ ὙΘΒΘΓΥ, ἰ{ ΟἿν Βρ᾽ ἰῦ 8η4 ΡΟΥΘΣ 8 ἀοτηοῃ- 
βἰσαιοα ἴῃ ἐμ σοπβοίΐθῃησοϑ οὐ οἴμοῦ π26ῃ, βδπὰ ιἴ 
Ἧ 816 Βυϊηοϊοπὶ [ὉΓ 4}} οὔὖὐ ἀυ 168, 1 18 ὈδοδΔα86 
Ὑ6 σοῃίξηυ}}Υ τοοοῖγο ἔγοπι 60 8 βίσϑδιι οὗ ἰῃ- 
βυσποοβ ἢ] 6 ΚΟΘΡΒ ὺ8 ἷπ ἀοροπάθῃμοθ Ὁροη Ἡΐπι 
δπα Βιϑία!ϊ ηΒ ΟἿΣ ἰηνναγὰ 1110, ΤΉ ΟΌΥ Ὑ68}(- 
π6868 ἀπὰ (ἢ ιν ΒΌΡΡΟΥΐ ΔΓΘ ΔΙΎΑΥΒ Β660. ἰῃ 
τησία11 γο]δίϊ οΉ8..--- ον. 84, Α8 (86 ΑΡροϑβι]6 σο- 
Ῥϑδὶβ 818 ““ποί, ποί,᾽" γχὸ ποὺ ΟὨ]Υ 566 [86 Θῃποου- 
Ταροιηθηῦ Ὑ ΠΪΟὮ ἔα 8 ΒΌΡΡ]168 ἀπὰ {86 Υἱοίογυ 
Β6 χαϊηοά οΥϑν ιἷ8 οὐνῃ παίυγαὶ ἔθ ϊησθ, Ὀαΐ (Ἀ 9 
ΒΔΡΡΥ ἴβϑ8ι6 οὗἨ ἌἽδοὰ ἰγῖδὶ ἰθηάβ (0 Ὀγίπρ ἰο Ἰἰρ 
ἀπά ἰο γοίαίο (086 βοογοὶ οὐὐδοίϊοηβ τὶ ἢ ΟἸἸΘΡ 
ΤΩΘῚ 80 δρί ἴο ἴ66] τὶ! τοβρθοὶ ἰ0 ὑμ6 Βυτη1]}18- 
ἐϊοπβ οὗἩὨ ἰδ 6 ΟΥΟ88.--- ον. 10, Ὑδὸ ἱπδντηῖῖοβ 
ν ποῦ οὐν [Γογὰ {968ὺ08 ἰοοὶς ἃροη ΗΪ πβοὶ ἢ, πὰ 
νι ἱσὰ σοπ ϊηαοα τοι Ηΐπὶ ἀπ|}} ἀθαίἢ, (ἢ 6 ρΡὺγ- 
ῬΟΒ6 ΠΟΥΘΥ ἰο 086 ἢΪ5 Ὀὲνὶ πο ρΟΊγΟΥ5 [0 ΗΒ Ῥοσβο- 
Ὧ8] το] οὗ, Ῥν μδύθυϑυ σοπίοιηρὶ τσὶ Ὀ6 ᾿θαροά 
ὌΡΟΣ ἨἩΐπὶ οἡ {μὶ8 βοσουμέ ὮὈΥ ΘΔΡΩΔ]-τἰϊπἀοἀ 
ἸΩῺ6Π, ΔΓΘ ὨΟῊ (6 ΡῬΓΤΌΡΟΙ τηράϊιη ἰπγουρῆ 
ὙΓΠΙΘῊ γ͵ὸ πᾶγ6 70] ΟὙ ΒΒ} πὶ Ηἶπὶ ἰη Ηἰδβ 1176, 
δηὰ νγὸ τηϑὺ ΠΟΥ ὈΘΔΥ ἰμοὴ δουΐ ἩΠ|Ὲ 18, 
δ ΠΟΥΟΣ πίη 00 8}}Ὁ7 ΘΟ ποοα] (ἢ 6η).---Ἴ ον. 12. 
Τι ἴα ἴῃ ΟὨ τ δι᾽ 5 ταὶ πἰ βίου ὑμαὺ τ, 6 ΤΩΔΥῪ τποβὺ ἴπι- 
Ῥτοδδι ΟΥ̓ 866 (Π0 ζ6]]ΟὙϑηὶρ ΟΥ̓ ΟἸ τἰβί᾽ Β βιι ον .- 
ἴηρβ διά {πὸ 1 ΚΟΠ688 οἵ Ηΐβ ἀθϑίῃ ; Ὀαΐ πὶ (9 
σοηνογβίοη οὗἉ βου]8, ἰἢ [80 ΡΟ ΤΟΥ] οδοί8 οὐ (ἢ ὁ 
ΘοΒροῖ, πὶ ὑπὸ αιὐνδκοιΐπς 116 δὰ βουγὶ βίης 
οοπαϊίϊου οὗ {89 Ομ γοι, τὸ ἤδνὸ ἃ ρτοροτγίἰομδίθ 
Ῥτοοῦ οἵὗὨ ΗἹ 5 Ἰ1{8.---Ἶ ον. 18. ΤΏοΒΟ ψἶιο ΟΡΘΩΪΥ 
φοηΐραβ {09 ἰγὰ ἢ} δηὰ ΘΕ ΘΟΥΥΆΪΥ βυον ἴον ἵἰ, 
τηυδὶ πᾶν ἃ δο]ἑονΐης βρί γἰϊ ἀπά αὶ ἅστα Βο]ὰ ἅροι 
ἐπνῖϑ: 019 Υ68}1{168.--Ἴ ον. 14, ΕΔΙ(ἢ ΔἸ γ 5 ὅπαὰβ 
ΒΟΟΟΒΒ 0 αοα οὨ]ν ἰπγουρὰ ΟἸὨγίϑι, ὙΤῈ6 Γοβαγ- 
γοοίΐοη δηὰ ρμ]οτὶ βοδίϊοῃ οὐ Ζ26808 ἴθ. ἐὴ 0 ἰγτὺ9 
Ετουπά ἴογ Βορίηρς ἰμδὶ Θοα ν}}] γαΐϊβοὸ ὉΡ δηά 
Ῥγοβθηὺὶ 18 δῖ8ο. ΟἾΪΥ ἴῃ {μ18 Ἰἰρθῦ 81}4}} ψγϑ Ὅ6 
8Ὁ]6 ἰο οϑἰϊπηδίο δύ 8 Οἢ. 006 χϑίηϑ οὐ 0868 ἈΠ- 
ἄον ἰμ6 Β ΣΙ Χ8 ΟΣ ὉΠΟ]οὐ ἴῃ ρΒ. οὗἨ ΟἿΓ Ῥτοϑοηὶ 
Βιαίθ.---Ἄ ον. 16. Ενουυ ὑδίη Μ͵λ τηϊηΐβίουβ λ6- 
αὐτο ὉΥ͂ ΟἿΣ Βρ᾽ γἰ 8] ἰγθαΒΌΓΟ 5 18 Ἰπἰοηἀρά ἰο 
νΐπ, ἰο οΘοπῆγτῃ, δηά (0 ΓΘΙΪΟΥΘ, 88 ΠΊ010}} ἃ8 ροββὶ- 
Ό]6, γοῦ 126 Ροορὶο, 7110 ΠΟΘ, (θη, γοῦ ΟΌΒΕΥΥΘ 
Βονν (18 δοοιπάϊης σγδοο οὗ Θοα Ββυβία! "8 8 ὑἢ- 
ἄον οὐὖν ὑγῖα]β, 1} 6 ἸΏ ΟΓΘ γοόοὰ ΒΑΥ͂Θ ΓΟΒΒΟῚ ἰο γὶνγο 
οὐ {ἐπ 48. --- ον. 16. Ουν Ὀοάΐο8, ᾿Ἰἶγοβ, ἢ ΘΑ] ἢ, 
Βίγοημίι, ΘΟΙΉΖΟΓΙΒ, Ῥγοβροοὶθ δηὰἂ 4]} ἰδεῖ τ 
ἮδΥ6 ΟἹ ΘΕΆΓΙΝ, ΤΑΥ͂ δ6 σΓΔΑΙΔΙΪΥ π αϑίοα ἴῃ σοῦ- 
Βοαῦρηθδο οὗ ΟὟ [6] ον βρΡ ἢ ΟΕ τὶ. 8 βυ ον- 
ἵπρβ; δαί [86 Ὠδαγῖ, {Π6 Βρί γὶς ν᾽ 16} δἰ πιαίθϑ 15 
ἴπ 1, δηὰ {π6 ψν ΠΠΠἸπρη 688 0 Βροπα Ὄν ΣῪ {πίη ἴῃ 
(10 δογυῖσο οὗἩ ΟΘο4, ν»}}}] ποτοῦ Ὀ6 ομδηροά, Ὀ6- 
6δι186 1ύ 15. ΔΙ ΊΥΔΥ͂Β ΘΟ] νη οα ὈΥ ΒΟΡΘ.---ὕ ον. 17. 
Αςοογάϊηρς ἰο (86 ργοδὺ ῬΥϊποῖρ]ο οὗ 9 ὮὈϊΥηο 
κἰπσάοπι: “Του Ὦ Βυβδογὶηρ [0 ρἸΟΤΥ,᾽ ΘΥΟΡΥ 
ἰγου]ο 7 ΠΑΥ͂Θ χῖν 68 υ8 8 ρ᾽οᾶρο οἵ {Π|0 φἴοτυ, 8 
ΒΆΪΟΪΑΤΥ Τογοίββίο οὗ {πΠ6 ΡΟ ΘΥΒ οὗἩὨ (6 του] ἰοὸ 
σοΙΏ6, ΒΌ ἢ 85 σγὸ σοι] πον οὈίαῖη τνὰὺὶϊποιξ (ἢ 9 
δοῦν οὗ οὖν ουἱναγα τηδη.--- ον. 18. ΕΤΟΥΥῪ τοο- 
τηδηΐ, 1π 41} ΟΟΓ Ρυ Ὁ 6 ἀἰβοοῦΓγϑ65. (68. ΠΟ ἢ 168, 
τα ἰδίου 8) τοῦ, δηαὰ ἐπίογσοῦγΒα τὶ ΟὟΤ Ρ60- 
Ηῖθ, ν͵ὸ 8.6 τη πη ΟὐὉ᾽ ΘΠ οἶοθ πᾶ Ἰαγίης Πο]ὰ 
ΡΟ δῃα αἰπηΐϊπρς αὐ οἰ {Π6 (ΘΙ ΡΟΓΆ] ΟΥ ἴΠ6 
οἴοττα).---Ο πάρουν. 1. 1786 ποτὰ οὗ αοἀ Ββπὰ (6 
δρὶ τὶς οὗὨἉ ΤΆ] ἢ τ ἢ 1 ργοάπδοθ8 (θη 8 ὉΠΙΓΟΤΤΩΪΥ 
ἰο Βυτ Πν, Βαϊ ΠΟΥ͂ΘΡ ἰο ΓΘ ΘὈΪΘΗ 688 οὗἉ βρὶ γὶ ; δπά 
ἦν ἰθδοθοβ πιῇ (0 (δίηϊς δαὶ 1{{{16, θὰ ποὶ δοη- 
τοὺπιρίπουβῖγ, οὗὨἩ {π6 Ὀοᾶγ. παϑυτοἢ 88 ΠΟΌΒΘΒ, 
ἰδη δ, ΟἸοΥ Δ ΠΩ, ΔΓΘ ΥΟΥΥ ΠΟΟΘΒΒΘΡῪ Βπα ΤΟΣῪ 60Ὲ- 

γυϑηϊθηΐ, 6 ΒΒοι] ἃ Ἰθαχ ἰ1ιᾶὶ οὐν Ὀοά 65 δ. ποὶ 
ἰο 6 μαίοα, Βαΐ 88 βυοὶ {πίηρβ οσδὴ Ὅ6 Ἰδὶὰ 
8.514 6 δῃὰ ὃ6 οδηροὰ τὶ βουΐ ὑραυΐπρ ΒΎΘΥ ΒΗΥ͂ 
Ῥογιίΐοη οὗ ον οαγίβ, νγὰ Βουϊὰ Ἰφᾶγῃ {μδ΄ ΟΌΓ 
Ὀοα 68 οὐκδὺ πο ἰο Ὀ6 οὐοσ-υδ]ϑα.--- Ὡς Πουβ6 
Ὑ ΕΙΘΒ 8 ἔγοαι Βοανοη, ἐμαί ρογίϊΐοη οὗ (86 ο8- 
ὙΘΩΪΥ ΦΙΟΥΥ͂ ὙΒΙΘΙ ΘΥΟΣῪ ὈΘΙΊΟΥΟΡ ΨὙ111 ᾿ΑΥΘ ζῸΓ 
δ ΟΥ̓ΠΒΠηοἢὐ δπηἀ 8 σοὐουΐηρ, δηὰ {Π6 χοβἰἀθησθ 
ἴῃ ψ 1ΘῺ (86 ᾿ὈΑΓα 116 ΟΥ̓ Ὧ18Β βρίγιϊ χωϑηϊεδίβ. 
1861 ἰο οἴ βεσβ δῃηὰ σϑοθῖνβ ἔγοτῃ ἔμ ϑῖη 118 Βἰφῃ- 
οϑὺ θη) πιοηίϑ, ἰδ ποῦ σίνγθη Εἷπὶ υπ|}} ἐπ φασί Ε} 
ἱΔΌΘΓΏ80]6 18}18 οἱ᾽: [ὉΓ ἰΐ π88 Ὀθθῃ ῬὈγορδσοά, 
ἀρϑίρηρα δηᾶὰ Ῥτοιηϊϑεὰ ΟἿΪΥ 10 ἰμδαὶ οσσββίοη. 
ΑΒ ἰηἷθ ἱβ οὐ ἈΘΑΥΘΗΪΥ οτὶρίη, ἰλ ν}1}} ΠΟΥΟΣ ὃ 
Αἰθβοῖνθα, δῃὰ οδπ ρογδοῖγθ ΒοδυΘΩΪΥ ἐβΐημα.--- 
ἌοΣΒ. 2-.4. ΟἿἿΤ ΘΔΥΘΗΪΥ ΟΔ]}[δῃορ σἶντοβ Ὁ8 (Π0 
ΠΟΡΘ οὗ δ βοῦδβθ δΌΟυβ, ψ 8116 6 δγὸ οῃηδυτίης 
{86 ΟΡΡΓΘΒΒΙΟῺ οὗ ΟἿΤ ΘΑΓΙΏΪΥ ἰαοσχηδοῖο, 1}μδὲ τὸ 
ΤΠΔΥ ὉΠΑΟΘΥ ὈΟΙὰ ᾿ΒΌΘΠΘΟΒ δἷρῃ ἰο Ὀ6 οἹοίποὰ 
ὌΡΟΠ ὈΥ ἐμ ἰσθμοῦ ΒοιΒ6.---ΟἿΥ βρὶσὶ τ] πδὶσθ 
48 δἰ νγαυϑ θυ πἀληῦ ΓΟΒΒΟῊ ἰ0 ἸοΠρ [ὉΣ 8 ἀο ἶγοῖ- 
ΔΏΘΘ ὕγοιηι ΟἿΤ τοδί Ὀοᾶΐοβ. ἀγοδὶ ἃ5 ΟἿΓἿ 6ῃ- 
ογυλθηὶβ ΙΏΔΥ 06 ΟὨ οασγίῃ, Ὑ σαπποὶ Ὀαϊ κἰρα 
ἴον βοιηθίΐηρς οί Γ. ΟΥΥἩ τσο]υσίλποο (0 6 ὈὩ- 
οἸοι Βοα πιδὺ ἱΒβογοΐογο θ6 Ὀδ6 μι 6 ἤςἷ4] ἰῃ πιοἀοχαιης 
δηὰ Ῥυγ γἱηρ ΟἿΣ ἸοΟηρίημΒ ἴῸΓ ἀο] τ 8 ῃ66.-- 
Ὅν. δ. ΒΥ 811} δηὰ (8 ἀθα]ηρ8 οὗ ΗΪ8 γγονῖ- 
ἄθηοσ, αοὐ ἰβ δἰτνδυ 8 ῬΓΟΡΑΥΪπς τ15 ΤῸ (158 φΊΟΓΥ, 
ΔΙ ΑΥΒ ΟΒΟΡΙΒΕΪΏ ΟὟΤ ΒΟΡΘΒ 54 ἸΟῚ ρίἢ ζ18. [ῸΓ ἱὶ, 
δηα ΑἸγσαγε Ομ δδίθηΐης δη ἃ ρυτ γϊηρ [ἢ 6 Ἔχρσεε- 
Β'οῃ οὗἁ ΟΡ ἀδαεῖσοβ, ΟἿ, ΒΟΝ ἩΊΒΟΙΥ Ὧδ688 Οοά 
οομ ἱηοα ἰοροίμον ἴἢ ΟἿΓ ἸΟΥ]ΪΥ ἀπά αρὶτιυδὶ 
Θχρουΐίοησο {1|686 ΔΙ͂ΟΣ ΤΠΥΟΘΒ Οὗ ΟΣ ἰΓΟῸ ὈΪΘΒΟΙΩΘ 
11 δηὰ {μ686 Ἰοῃ ρῖη8 ΤῸΣ ἤαΐυτο ροτγ 1--- ΓΒ. 
6-8. Ττυθ ἔδιἢ ῬΤΟΡΑΓΟΒ ὉΒ ΓῸΓΣ ΟἰΓΠΟΥ Δ] 6 ΓΔ- 
ἐν; ὙΒΟΙΒΟΡ ἰο ΓοΙπδίη ἴῃ (Π6 65}, οΥ (0 ἸΔγ 
δδῖὰθ ΟΌἿΤ Ῥσχθβοηὺ Δ ΌΓΏ80168.-- Υ α γε ]κ ὈΥ ἴδ}, 
πὰ νψὸ δ8ΓΘ {μογθίοσθ ΘΒ θοῦ ἃ] ἀυγίτρ ΟἿΣ }]}}- 
στδρο; Ὀαί. {6 766] 1 ης ὑμαΐ οὖν [ὐτὴ Ϊ8 ποὶ ἰπ 
βὶ δῦ οὔθ ΤΆ ΚῸΒ 18 ΤΌΤ ΟΣ δπα ἀδβοϊδῖο τ ΘῈ 
6 ΔΧΤΘ ἷπ ἰγοῦ Ὁ ]8.---ΝοΙδὶπς (δαὶ τα σδὴ ἀ0 ΟΓ 
ΘΪΟΥ͂ οὔ οασί δ Ὀ6 ΘοΟΙμραγοα ἢ} Βοΐηρς 8Ὁ- 
δοηΐ ἤγομῃ ἴπΠ6 Ὀοάγ δῃᾷ δἱ Βοτμα 1} (86 1, οτὰ.--- 
γεν. 9, Το εἴοτί ἰο Ὀ6, πὰ (Π6 σοῃβοϊουβηθξβ 
{π81 νὰ ΔΓθ, δοσορίοθα οὗ [86 1,οΓα, 18 ΟἿΓ ΒΙΧΟΙΡΙΝ 
δἸοης 1Π|Ὸὸ ΤΥ, δηα τ.}}] θ6 οὔν βαι βίβοίἑου τ θ ἢ 
6 ΤΟΣ Οἢ ΟἿΓ ΒΟΙΏ6.--- 8 ὈΊνμθ ΔΡΡτ θα Ιοπ 
Ὑ1Π1 θὰ Ῥυ ΟἿ αναγάθα ὙΠ ΟῚ το εἰδπα δἱ [ἢ8 
λυάρηηοηὶί Βοαῖ οὗἨ ΟἸ γΥἶβὶ.----Οσοδί Ῥόοντοσ οὗὨ [Αἰ (ἢ, 
ΨΏΙΟΒ Τᾶκοδ ᾧ8 ἰογίαϊ ουθὰ ἷἱπ ἴμ6 ἀλγ οἵ 
)υαρτηοηῖ!} 

ἨΕΟΒΧΕΠ:--ΟἾΡ. ἷν. 7. 1π ἔθοβοὸ ἀγίπρ Ὀοάο5 
τοδί ἀπὰ ρ]ογίουβ ὑγθδβΌΓΟΒ ἃτο δἰάάθη. ἥϑ 
ἈΓΘ ΠΟΥΘῚ ΡΟΓΊΘΟΙΥ ῬυγΘ ἀπά ἔγὰς, ὀχοορὶ νοῃ 
6 ἈΒοΣΪΌ6 ΘΥΘΙῪ {πίῃς ροοά ἰο Θοά.---Τος. 8. 
Το ΟἸΥ δι π᾿ Β ΒΌΡΟΤΙΟΤΊΥ ἴἰὸ [86 νι οὐ] απὰ δὶ9 
ῬΟΘΌΪΙΑΥ Β..}}} δσο ονίηρ ἰο 118 ταί ΤΌ] 688, 
δι οδα  λβί 688 οὗ ρύτροϑο, σμ ΘΟΥ Γ] Π6 88 ἀπ οΑ]ηι- 
Π688 ΟοὗἁὨ πηϊηα.--- ον. 9. ΤῊ ΤΟΥ 6 Ῥογβοουίίοαῃ 
αῃὰ 11}1-τὸ] }}] νγὸ τασοΐγο ἔγοιῃ ΟἿἵ [6] 1ονν-το θη, [89 
ἸποΓο Ομ οουΐηρ 8 αοαἷΒ ἔανογυ, δῃα {Π6 ΠΘΆΓΟΡ ἰδ 
ΗΪβ αἰά. ὙΠΟ (6 ἀΔΠΖΟΥ 15 τηοϑὶ ὑπητηΐῃθηί, 
Ηΐ8 βογνυβδηΐβ ΙΩΔῪ ἴδοὶ ΒΌΓΟ οὗ ἃ ΒΡΘΘαῪ ἀδ!γεγ- 
8Ώ06.--- Ἵν. 101. 78 ἀσαίι δπὰ {86 16 οὗ ΘΟ τἰβὲ 
βου] Ὅ6 Γουθδ]οα ἴπ ΘΥΟΣΥ Ο τσ ϑ(ἴδη ΟΥ̓ 8 60ῃ- 
{ἰπ 8] 561 ϑδουΐϊῆοο [ῸΓ οἴ ΠΟΥΒ, δα ὮΥ ἃ ον οΓ ἴ0 
ΟΥ̓́ΟΓΘΟΤΩΘ 8}} [ΘΙ ΡΟΓΔ] βυι ενίη ρβ.---Ἄ ογ. 12. ΤῊ 
ΤΊΏΟΥΘ 8 ΠΙΒῺ Β8οΥ 068 τη Β6 ΙΓ, τ[ἢ. 6 ΠΟΤ ΡΟΥΤΟΥ δ 
848 ΟΥ̓́Θ Οἴβοσβ. [Ἃἢ (8 σλ860 118 ΘΟπιεΒ ἴγοῷ 
ἀφδί.---Ἴ ον. 18. ΤΠ α ζδιῖ ἢ ὉΣΚ68 (λι66 οἱ, ἰεὲ 
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ποὲ ΤΥ τιου ἢ κθοὸρ ἰδ60 Ὀδοῖ. Βιυὶ πἰϊοῦί [ ΒΕΡΘ οὗ 8 σουϑδιίηρ ᾿υάδραιοπί. ΤᾺΘ Ἰδίίον ἰδ ὕδ- 
ἴδια, ὑπ γ Βρϑθοῖὶ Μ01}} ἀΐβρ] 6886 ἀοα δηὰ Βαῦο πὸ, {δὲν ἃ Ομγβιΐδῃ ρου βοδίϊ 9 }). 
Ὀ]οϑϑίς. Ῥμουὶ ἴδ ΠΟ ΟΠ Δ ΟἾΥΘ ἃ ἰγὰθ 
ἰοϑ ΠΟ ΠΥ ἤον αοά; αὶ νεῖ ἢ 81} πῸ 9856 68} Γθ- 
1ταΐϊῃ ὕσγοιι ἱἰ.---- ον. 14. ΤῊ Βορ6 οὗ δῃ οἰϑγῆδὶ 
116 τ 68 8 δίγοῃρς ἰὸ αἶτγθ ὉΡ ἃ ἰθιηρογα,.--- 
γον. 16. ΤῸ σϑϑϑοὴ (δὶ ρου 65 ἃγ6 Κορί ἴῃ 
(86 πον]ὰ 18 ἐμδὺ ΓΘΥ ΤΩΔῪ ὈΓΐης 9 ὙΔΠαοΣΪης 
ἰο {μ6 ρδίδ οὗ βηξεῖγ. Ο0α᾽Β ᾳτδοο βμουϊὰ Ὀ6 66- 
Ἰουγαίθα ὈΥ̓͂ γγ6}1-]]οα ομοῖὶγβ. [ἱ 18 8δδἀ ἰὸ Ὦθᾶῦ 
Ηϊβ ργδαΐβοθ ἔγοπι δυοσι [6600]8 Ομ οἶγβΒ οὐ δϑυὶβ, 
Τδηῖκ αοά, ἃ πὶ}} ποὺ Ὀ6 Βο ἴῃ ᾿θδνυθῃ !--- 6 γ. 
16. Τὴ πηογὸ οὐν 16 οὗὁὨ Βοῆβο ἰδ γοηῃουμοοά, ἐμ 9 
Ῥυγον, 1.0.6 ΒίΓΟΩΘΟΥ δῃὰ {ἐμ9 τῆοσθ ἐγ τ ρ δὴ 
ΜῚ11 Ὀ6 (86 11ἴϑ οὗ ἴλ)6 βρὶ γὶΐ. οί δἰνναγ8 το- 
)υνοπαὶοβ (ἢ ἰὮΠΘΡ τη8π (188, χ]. 80 ἢ.).--- 6γ8. 
17, 18. Ττου 168 δγὸ Πα ΐ κ᾽ ΒΘ. {Π6 Ὁ ΘΟΙῊ9 ἔγοιη 
Ἰμθ, 8πὰ αϑέδοῖ ΟὨἹΥ ὑπὸ ουὐναγὰ βη. ΑἸ] ἐμαί 
ΘΓ δ ἀο 18 88 ποίίηρ ἰο Ηἷπι νῆὸ 85 ΘΟ Β 
ατϑοο; Ὀυὶ αοἀ᾽ 8 ψτϑὶδ 18 ἐθσ 1 Ὁ]9 ἱπάθοα ἢ ΟἿΓ 
ἱπά οἱ δοδίΐοῃ ΤῸ 8}} ϑυ θυ ἢ χ8 δηὰ βου 668 18 
᾿μδη 16} ζτοδίον πῃ ΟΌΡ ὈΑΐΠΒ, ΟἿΣ ΥΘΡΓΟΒΟΝ 68, 
δᾶ τηο 1088 οΥὗὨ 81} ΘαΎ ]Υ {μπΐηρβοου]ὰ θ6; ἴον αοα 
εἶἰνο8θ 8 ουοσϊδϑιϊηρ 10Υ διὰ Βόποῦ. 7] οἠἱ 
σοπαϊοι 18 8 ΘΑΥΘΏΪΥ τηΐηὰ, αἰγθοίοα ἰο ἰδθ 
δίογηδὶ ψοσϊὰ δ8 ὑπ πθθὰ]9 ἰο (86 ρΡ016. ὯἉ 6 
Ββουϊὰ 5606 πὸ συ δ! Υ̓ ΔΠΥ Ἡ ΏΘΤΘ 6]86.---ΟἼ͵ΑΡ. γν. 
1. ΤῸ Βορο οἵα ρἰοτβοά ὈοαΥ οομοτὶδ (ἢ δἰ οἷς 
δηὰ μοϊἀβ (9 δρὶγὶϊ δ8 ἰΐ ἐὺ ΓΘ 8 ΤΟΓΟΙ ΚΘ ἴῃ 
6 (ΘδΥ.8}γ}) Ὀοαν.---Ἴ ον. 2, Το ψοΥ]Ϊγ τηδῃ 8 
ἰογτβοά δ ἐμ ἱμουραὺ οὗ Ἰοδβίης ἰδ Ὀοάγ, δηὰ 
Βο ψῖθ!65 ἰΐ πιϊχς δ0 15. ΒΟΠΙΘ ΓΌΤΘΥΘΡ; Ὀυΐ 189 
Ομν ϑιΐδη ϑῖσβ 70. 1.8 ἀϊδβοϊ υἱο. Α ΣΌΪ ρΡΐουβ 
Ἰοηχίηρς ἴο ἀἰθ 18 (86 ΟἿ γἰβιϊδμ᾽ Β ΒΟΙΘ- 8, ΟἸΓΏΘΕΒΒ, 
δαὶ [89 ἀοδῖγο ΒΘ ἢ ΤΩΔΩΥ ᾿δνοὸ ἰο αἷθ 18 ΟὨ]Υ 8 
ἀοδῖγο ἰο 6 γοθ ἔγοπι ἰγοι }]6.---ἼοΥ. 8. Α Ὀοὰ 
ἰδ ὩὨΘΟΘΑΒΑΓΣΥ͂ 0 ἐδ 800], δηα 1860 τοβυγχοοίΐοη οἵ 
(86 ὈΟΑῪ ν1}1 Ὀγίηρς δὴ ἱποοποοίνϑ Ὁ] διιρτηθηίδ- 
ἰΐοα ἰο ον ὈΪ185. ΨΜ6Γ. 4. ΝΟΔΙΙ͂Υ 41} ἐπ ἰγου Ὁ]68 
δηὰ ορργοϑβίομϑ ἢ 9 ἢ τὸ ΘΧΡΘΟΥΪΘΠΟΘ αἀυγίηρ Οὔτ 
ΘΔΡ Ηγ 116 Βρυίηρς ἔσοια 86 Ὀοάγ. δε. ὅ. 6οἀ 
88 γοβοσυϑα ἰὸ τἤϑῃ ἃ Ὀοίζοσ ροτίϊου ὑμδὴ (δ ὲ8 
μου] οδὴ σίγθ. Τῇο ΗΟΪΥ ϑριγὶί, Ὁ 6 οοϊοβιϊαὶ 
Ὀἱγί ἢ, τι }.6 5 ὰ8 σὨδἰ]άγοι οὗἩ Οοά, δηὰ, οὗ οουγβθ, 
ἰπηοτία]. ὝΒΟΘΥΟΥ ΚΠΟΥ͂Β ὈΥ Οχρουΐθηοο {ἢΠΐ8 
Ὀἱνῖπο 18, δ ἢ ΠΟΥΘΡ ἐπί οὗὨ ἐΐθ ἐπίθγτ Ρ 0. ΟΥ 
«εὐβαίΐοηῃ. Α Ὀὶνίπο 1119 ταυδὲ Ὀ0 8ῃ οἰβθυῃ) }}7ο. 
-- ον. 6. Ουρ οδεί]γ 1179 οὐ δ 15 ΟὨΪΥ 8 Ὀτγίο 
Ρἰϊσνϊτηδιζο. ---τον. 7. ΟἿΓΡ ΟΕΪΥ͂ [6] ον δ ἷρ 1 ἢ 
86 ᾿οτὰ πιυϑὺ Ὀ6 ὉΥ͂ ἴα: ἢ. Οὐ δαὶ ἢ 6 οδηποὶ 
Βομοϊὰ Ηἰτπι ἱπιπιοάϊαἰο})γ, ΠῸΡ οϊὰ ἀϊτνοοί ἱπίογ- 
ὀουγαα τ Ηΐϊπὶ ἐπγοῦρη ΔῺΥ ΟΥὦὨ ΟἿΚ 86,868. 
Νοπο Ὀυὲ α, ἴδηδίΐο Ὑ71}} ὑμ᾽πὶς οΥ͂ 8 υἱϑ Ὁ1]90 ἱπίυϊ- 
ἔἶνο οπ)ογτηθηὶ οὗ Ηἰπὶ ᾿θΥγ0.---Ἴ ον, 8. ΤῈ 6 ΟΒ γὶθ- 
εἰΔ᾿8 Βοϊη 6- 81 ἸΚ 688 ΠΘΥΘΥῚ ῬΔΓΘΙΥΣΘΒ, ΘΠ ἢ66 68 ΟΥ̓ 
«δοτηϊδίθ8 ᾿ιἶτη, δ8 8 παίυ ϑ] Βοιμθ- Β οἸκ 688 ὕγ9- 
4ΟΘΏΠΥ ἀοο5 ἰδ6 ψΟΥΙΑΪΥ τὰδη; Ὀαΐ ἰΐ σίου 
δϑποίῆθ8 δηὰ βίγοηρί θη Πΐπι.--- ἴον. θ. ΤῊ 
ΔΡΒΙΓΔΏΘΘ οὗ Ὀοΐπς υηϊϊ6] ἐἰο ΟΠ γἶθὺ τη 98 [9 
ὈΘΙΘΥῸΣ ἸΟΏ ΚΖ ἸΠΟΥΘ ΘΑΡΏΘΒΟΪΥ ἰ0 ΡοἾθ889 ἰδ Γοτά, 
Τινῖδ Ψ1}} ποῖ ἰθανθ τὰ οὐϑὴ ἰπ ὑδο ζυΐα τ του ]ὰ, 
ἴοῦ ονθὴ ὑποῦθ 8}}8]}} 6 τοϊωηδὶπ ἴῃ ἐμ βογυΐοϑ οὗ 
πο Ἰρονὰ.---Ἴ ον. 10. 1. Ἧ6 τουϑί 8}} βίαπα Ὀδίοτο 
Ηΐπὶ, [ΤῸ ποπθ σῇ δβσᾶρὸ Ηΐ. ἩΒΟΘΥΟΡ 18 ἰη- 
οἰϊηοὰ ἴἰο 641} (δ γἱχεὺ οὗἨ ΟἈγ ἰδὲ πὰ αυθϑίϊοι νν}}] 
ΒΌΤΟΪΥ ΟΧΡΟΓΊΘΠΟΘ 18 ἰΘΥΓῸΡ ἴῃ δἷβ οὐ ἤϑαγί, 2. 
ΤΟ ἐδουσὶ {πὶ ἐῃγ Ἰιθατὶ ψ1}} ὍὈ6 τουθαϊϑὰ ἴβ 
οἰΐδον )οΥ ἢ] δὰ δοπιογίϊηρς ον ἰθυγῖ ἢ] (90 0π τ. 
24, Ἧο γεδὰ θ᾽ βοογ9 οὗ. 8 Θοπαθιηπίηᾷ, Ὀὰὶ 
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ἮὟ. Ε. ΒΕ685Ε:--τ͵ογ. 1. Τὸ ἱγδηδοοπάθηΐ 
ῬΟΜΟΣ ὙΒΙΟὮ ΣΙ ΌΤΙ ΡῊΒ ΟΥ̓ΣΡ 81} ΘΑΥΓΕΪΥ ὑμτη 8 
Ὑ Βἰ οἶδ ΤΠ Κ6Θ 8} το ϊηϊδί οΥΒ ΟΥ̓ ΟΠ τί δί ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰο 
81} βυδεγίηρ, πὰ ν}}}] 0 ἢ} ϑοιϊη οι ποθ 8 σοχητηιὶ- 
οαἰοὰ ἔχοι Εἶτα ἰο Οἴμο ΓΒ, 18 ουνὴς ποί ἰο {Π6 ἐχΣ- 
ΟΘ]]ομ 66 οὗ 016 γὙ 6886], θα ἰο {8:0 ῬΓϑοϊουβῃ 698 οἵ 
ἐδὸ ἰγϑάβυγο ἐξ δοηίδίηβ; ποί ἴο (Π6 ῬΘΥΒΟΠ ΟΥ̓́ΣΙ6 
Ῥγόδομον, θυΐ ἐο 88 ὩδΙὰθ 6 ΡῬΓΟΟΪαἶ τη: ποὶ ἰ0 
186 πίῃ ΓΑ] ΔΌΪ1 οΥ̓́Ταδη, Ὀπὺπὶ ἰο Ο οὐ 5 στβοὺ δπὰ 
ΜΟΥ οὕ ρονγοῦ. 780 βαγίηρ [ἢ ΑΡοβίϊθ υ868 σϑ- 
ΒροοίΣηρ᾽ ἐπ ἐγοαϑ0 9 ἴῃ ΘΑΤῚ ἢ ΘΙ ὙΘΕ56]8 18 χὰ ἐπ 
ΚΘΏΘΓΑΙ οἵ 41} ΟΒν ἰϑύϊδῃβ ψῈ}Ὸ ῬΟΒβ688 (Π}6 ρσθοϊουϑ 
ΡῬοδεΪ, ΟἾγῖϑὲ 9680.8, πὶ {πὸ 5}8}6}} ο {818 ἠδίυγδὶ 
11ἴ6.----Ἴ οσδ. 8-10. “1 511.8]} πότον αἷς," βαγβ ἰῃ6 
Ομυγοῖ, 88 δὴ Ὀ6ΆΓΒ ΤΟτὶ ἢ (6 ἰγοδδΌσοβ οἵ 
Ομ γι 8 Κίπράομι, “αὶ ᾿ἴνο ἴο τηδῖκο ἴ[Π6 1,οτὰ 8 
ῬῬΟΥΚ Κηον ἢ (0 8]] τηθῃ ᾿ (Ῥ5. ΟΧΥΪ]]. 17)).--Ἶ 9τα. 
18, 14. Του το ἀϊβίσθδθ ΙΩΔῪ ΓῸ]]Ο ἈΘΡ 
οομζοββίοη, δὶ} } ΘΔ ὩΘΥ͂ΟΣ τ ΒΒ οΙΪὰ {Π6 οομἴο8- 
βίοι ἰἰβοὶῦ (Βουι. χ, 10), δὰ ἰῃ πιδκίηρ ἐξ βὲθ 
ὈΘΟοΟΙΩ68 Θοπμδοίοιιδ οὗ ΒοΡΒ6] ἢ διὰ ρτον8.---οΥ. 
16. ΤῈ τοοσθ ἐπδηϊθρίνίηρ, [ἢ 6 ΤΟΥ 6 ρτδοο (ΡΒ. 
1. τὸς ἐπρϑουν 16, Αὐ πο (ΐπηθ ἀο {88 ϑπδυμίεβ οἵ 8 
ΠΟΥ 16 βίγοϑδτῃ ἴου ἢ} 80 ἔΓΘΒΉΪΥ ἀπ τ Βα ἢ 
αυϊοϊκθηϊης ΡΟ 6Ρ ὉΡοὴ ἐδ6 μθατί οὗ ἐ 6 ΟἈ σἰβιϊδη 
88 ὙΠΟ δ9 8 ἰῃ {Π0 Υ78]6 οὗἨ Δαάγογβίίγ. “ῬΔΥῪ 
ὮΥ ἀαν!" Ῥδὺ] νῶβ ποὺ “"δίγοδαυ ρμογίοοί.""--- 
ον. 17. 1π αοα᾽ 5 μαμὰ ἰ8 8 ραὶσ οὗ Ὀδίδῃοοδ : 
οὯ6 Β081]9 οὗ ψΕΪΟΒ 18 ο8]1.6ὰ Τίπιθ δπὰ ἐμὸ Οἱ ΠΟΥ 
ΕΛΘΓΏΪΥ. [ἢ ἰδθ ΓΟΤΊΠΘΥ ΔΓΘ ψοὶρῃ θα ΘΑΡΙΒ]Υ 
8.81 1 οἱ 1 0η8, δηὰ ἰπ [86 ΟΥ̓ ΒΟΥ ζαΐιγο ρΊΟΥΥ.---ΟἬΑΡ. 
Υ. 1. Ομσὶδὺ αἶνοβ Ηϊγβ617 ἰο Ηΐδ8 ρθορΐο, ὀυδθῃ ἴῃ 
ἐμῖβ 1179, ἰπ Βυο ἢ} 8 ὙΔΥ {πδὲ ΠΟΥ ΤΠΔῪ ὍΘ ΟἿΘ 
βρίσὶν δηὰ οὔὸ Ὀοὰν νὴ Ηΐπὰ δρὶ γἰίυ}}γ, δπὰ 
8180 ΒδΟΓΘΙΠ ΘΩΐΆ]1γ ὈΥ ΓΑ] 0}; Ὀὰΐ θη το ὈδΒο]ὰ 
Ηΐτ 'π ΟΡ βρ᾽ τὶ] Ὀοάΐ68, δ π|ῦ'}} ργονς Ηΐτ- 
86} ἰο Ὧθ ἐμαὶ ρογίοοὶ ογθ Ὑγῖο ἢ σοτητηυπίοοΐθ8 
1:5 τσ μο]θ ϑεϊζ ἰο 1ζ8 Ἰονθὰ οὔἣβϑβ!---Ἄ ον. 8. Ἧο 
Ὡ6Θ4 ἴο ὃθΘ οἰοἰοα δηὰ οονγογοα ἴῃ (16 1176, ΟΥ τὸ 
ΘΔ ΘΨΟΣ ὃὉ60 οἰοἰΒεὰ ὩΡΟπ {ΠῚ ΟἿΣ Βοιδ6 ἔσχοσα 
Ὠθαύθῶ ἴῃ ὑπὸ ΟΔΥ οὗἁ ἐμ ᾿οτὰ. 6 τουδὶ ρὰΐ οα 
26 Ἰοτὰ 6805 ΟὨγὶϑὶ, 88 Ηρ ρίνο Ηἰπιβοὶ πον 
ἴὸΣ ἃ βρεὶρὶἰ8] οἱοι ἴπρ ἰο 41} ψῆο σϑοοῖγο Η Ϊπὶ 
ὉΥ͂ ΖΑ (ἢ ἱΒγουρὰ [86 ψογὰ δηὰ βαογδιηθηΐδ (6 4]. 
11. 27; Βοπι. χὶϊὶ, 14). ΟἾἿἹΥ ἰμυδ 588}8}} νγο Θ 
ΔΌ16, ἴπ {80 ἀδΔγΥ οὗ βηδὶ νἱδιϊαἰΐοι, (0 Ραὶ οἡ (89 
Βδ10 ΟἸγὶδὺ ἰπ Ηἰΐἱβ φἸΟΣΥ (Βοια. υἱῖῖ. 80), ΟΥ̓́ΘΡ 
ΟἿΓΡ Ῥγοβϑῃΐ πιοτί8] παίυσα, 086 οτἷ σία] παϊκοὰ- 
Π088 Μ01} 00 οογθτθὰ ὈΥ ργδοθ δῃηὰ β8ὸ ν]]}] Ὀ6 68.- 
ῬΔΌ]ο οὗ ἰδ ΓΣΊ ΠΟΥ ᾿ηνοϑί το οὗὨ ἃ ρ]οτῖ οὐ ἴπὰ- 
τηοχί δ} γ (Βοπι. 11]. 18).--Ὗ ον, 4. Α8 ἴῃ βρσγίης 
ὑΠ6 ΞΛΘΘΏ ὈΓΔΠΟΝΟΒ πα ἸΘΑΥΟΒ 8 [0 ἰΠΤΟΤ ΟΥ̓ΘΡ 
{Π6 ἰγ668 δπηὰ ἰγβηβίοστη 86 στ σί ἃ τηουγηΐηρ δ8- 
ΠῚ πιοηὶβ οὗὐ ὙΥΊμοΣ ἰπίο {π6 ἔΡΓΟΒὮ ραγιθηίθ οἵ 
Ξρτγίηρ, 8ο ΜΠ1ΠΠὶ ἐπὸ Ιοτὰ Ζ6βυ8 ΟΠ γὶβὲ, οὺσ 19 
ἴτοια. ἤϑδυθῃ (0ο]. Εἰ}. 4), (Υἱ υτηΡ ΒΔΉΟΥ 1δν Βο]ὰ 
ὌΡΟΠ 8]} ὑδαὶ ἰβ τη οτίβδ] ἱπ ὰ8 δὰ ΔΌ0] 18} ἰΐ ἐπ δὰ 
᾿πταοτίὶ ποίυσο (1 Οοσ. χνυ. δά ἴ.).---  ὁγβ. 6- 8, 
ΤῊ ηἡδίΐνο οἱ" θη οὗὁἨ Βϑδύθη 8 ΓΘ ΓΟ βΉΘΓΒ ΟἹ 
ΘαΥί, ᾽8ὲ 88 (6 Ποΐτβ οὗ (6 Ῥγοσηϊβθα ἰαπὰ γ8 9 
ὙΔΏΔΟΥΘΥΒ ἱ μου ἃ ΒΟ ἷπ {πὸ ὙΠ ΘΓΠ 6885 
δ. χὶ. 18.106). Ουτ᾽ τοδβίάθῃσθ ἴῃ θυ] Ῥο- 
05 ΠΘΟΘΒΒΔΥΣΥ ἱτρ 1168 ἐμαὶ τ δου] αγϑ Ρο8- 

βοβϑίου οἵ δῃᾷ ρογοοῖγο ΟΣ ϑ'αυϊοῦν πῃ 0 ΟΠ ΟΥ 
ΑΥ͂ ὑμ8η ὌΥ ἴδ. β6ηδο δῃὰ γοΆδοη σδῃηοί 
δΡρσϑβοῃὰ Ηΐμ ; Ο]ΥῪ ἔδιιἢ, (δ 6 πον Β0η80 τ ΠΟ Ὦ 
αοὰἀ κῖγοθβ ἰο ἐν ον τηϑη, δῃὰ πη ΐοἢ 18 ΘΟΠΥ͂ΘΙΝ 

» 
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βδηὶ πὶ (δἰ χα ἀπδϑϑῃ, οδϑὴ ἀἰβοουον Οὐ Τοοῖνο) 5085 οὗ ἰδθο80 Ὀοάΐοδ 6 πιαπίοπίοα, τ θη (Π 086 
Ηΐπι δ8 Ηθ ἰβ ργοβϑϑηίιθα ἰπ (9 (10806ὶ.---ογ. 10.  1θαΐγ685 οὗ δόούσον νΒὶοΝ Βαγὸ Ὀθδοὰ ἱπιρτγὶπιοᾷ 
δυϑί 88 ἴῃ (ηἷβ 16 ουν Ὀοὰγ 18 ἴμ0 γ6886] δῃᾷ ᾿η- ἰ ΡΟΝ ΟἿΣ ποῦ] Ὀοάΐοϑ, 80 δῷ ἰ0 τ κὸ 08 ᾿ἰκε 
βἰχαυμοηὶ [ῸΓ 4]} {πὶ 9 λνυο δηα ἀο ὈΥ ἕαϊίι, 80] Ομ γῖδέ ἤογθ, 8881} Ὀ0 ὈγσὨἰθηφὰ ὩΡ ἐπ ΟἿΚΡ τἰδϑεὰ 
ἦη δηποίδον [19 Μ}}} (16 ὈΟΟΥ͂ Ὀ6 {86 γ0686] διὰ ᾿ Ὀοάλοβ σἱϊη ἐπ γοβοοίθα τγδάΐδηοο οὗ οὔν ἰωοσὰ Ἐ 
ἰπδίγαϊταθηΐ ἴοσ ροδβοδϑίηρ δηὰ δι ογὶηβ ὈΥ͂ πιφϑπδ  αἰογιβοὰ Βοὰγ (Βοπι. Υῇϊδ, 29). 
οὗ αϊγοοὶ υἱδίοῃ. ΟἸουϊουδὶν Μ1}} ὑμ6 Ὀ]θδδοα- 

Χ.---ΒΤΗ ΒΕ ΑΒΒΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΡΌΒΙΤῪ ΟΕ ΗΙΒ ΟΟΝΌΌΟΊ ΑΝῸ ΟΕ 118 ΡΒΟ- 
ΕΟΥΝΌΕΒ ΒΕΑΒΟΝΗ.. ΤΗΕΒΕ ΘΕΡΕΝΟῸ ὕΡΟΝ ΗΒ ΒΕΚΑΤΊΟΝ ΤῸ ΟΗΕΙΒῚΤ ΑΝ Ηἰ8 

ΒΡΕΟΙΑΙ, ὝΟΒΚ ΤῸ ΜΑΚΕ ἘΝΟῪΝ Ο6ΟΡ᾽ 5 ΜΕΈΤΗΟΡ ΟΕ ΒΕΟΟΝΟΙΣΙΑΤΊΟΝ ΒΥ 
ΟΗΒΙΞΤΥ. 

ΟΠΑΡΊΒΕ Ὗ. 11--2]. 

11 Καπονίηρ ἰδογοίοσο (ἢ ἔθστοσ [1681] οὗ ὑμ6 Τμοτᾷ, τγρ ροϊβυδθ θη; θὰΐ τὰ 8.8 
τηδὰθ ῃχδηϊΐοβὺ ὑπίο (Ποἀ; δπὰ [1 ὑγυδβὺ 8180 ἃὺθ χηϑὰθ χαδῃϊζοδῦ ἴῃ γΟῸΓ ΘΟΠΒΟΊΘΒΟΘΒ. 

12 ον [οχε. Εογ]}; τὸ ὀοματηθη ἃ ποὲ Οὐγβοὶνϑβ ραῖη πηίο γοῦ, Ραύ [τοὰ δαν ἐλ ΐς ἰ0] αἷνα γοὰ 
Οσσδϑίοη 0 ΨΊΟΤΥ ΟἹ ΟὟ ὈΘΠ Δ], {παῦ γὁ ΤΔῪ ΒΑΥΘ ΒΟΙΒΟΉΒαῦ (0 ἀπδιοεν ὑπ θαι Ποῖ 

18 ρΟἸΟΥΥ͂ ἴῃ Δρρθᾶγδῃοα [ἴῃ ἴμθθ, ἐν προσώπῳ], πὰ ποὺ π᾿ μοατ. ΕῸΣ ἩΒΘΙΒΟΙ πὸ δ6 
Ὀ6814 8 Ουγβοῖνθβ, ἡ ἡ ἴο [01] οἀ : οΥ ἩΠΘΌΒΟΙ τῶ μ6 βορον [οὗ βουπά πχϊηἀ], {έ ἔξ ἴο᾽ 

14 γρὰγ οαυβθ6. ΕῸΡ (μ6 ἰονθ οἵ Ὁ σἰβὺ οοπβέγαϊ ποι 8; θϑοδῦβο τὰ ἴθ )υάρα [7παρεα], 
16 {μαὺ 1 [ογι. 117} ομοὸ ἀϊθὰ ἴον 4}}, (βοὴ [ὑπογϑίοσθ] τῦϑὲθ 41} ἀϑδὰ [4]}} ἀϊ164]:: Απὰ {μὲ 

ίοπι. ἐἠαι} 6 ἀἰεὰ ἴον 8]}, (μδὲ [ΠῸῪ τ ΒΙΟΒ ᾿ἴνο βου ἃ ποὺ Βϑῃοθϑίοτι ἔνθ ποίο ἔμθηι 
Β6ῖν6β, δα ποίο πἴπι πίοι ἀϊθὰ Ὁ (Π6 πὶ [οπ|. ΤῸ {86π|} δῃἃ ΓΌβ6 δραίη [Ὁ {δ 6π)]. 

16 ὙΒογθίοσθ Βϑποθίου ἢ ΚΗΟῊῪ ὙῸ ΠΟ τηδῃ δίϊοσυ [δοοογάϊηρ 00] ὑ86 68}: γϑδα [οηϊ. γ68}} 
Ὁπομρἃ [δά 1 Μ6 ἴδγο Κηογπ ΟἸτὶβὺ αἴοσ [δοοοσάϊως [0] ὑμ6 δ6βῇ, γοῦ ἤοὰ Βθποδ- 

17 ἴοτθ Κπον ψὸ ἀὐπε ΠΟ τλογο [80 Π0 ἰοηρογ]. Τμοτοίογο [80 ἰμαύ, ὥστε] 1 ΔῺΥ τηδη ὑο 
ἴῃ ΟἸτὶβὺ ἀς ἐξ ἃ ὩΘῪ ογϑαύατθ : οἱὰ ὑίηρβ δ6 ραβϑϑὰ συ; Ὀθδο]ὰ, 8}} ὑμπίηρβ [{Π6γ]} 

18 δ Ὀθοοῖ!θ Π6Ὲ. Απὰ 4]] ὑβίηρβ αγε οὗ ἀοἄ, ψ|0 88 τϑοοηοὶ θά τ18 ἴο Ὠπ186}} ὉΥ͂ 
9698 [οπι. .[6588]5 ΟἸτἶδῦ, ἀπὰ μιαύἢ ρίνϑῃ [βᾶν8] ὕο 18 {Π|6 τα Πἰβύτυ ΟΥ̓ Γβοου οἰ Ἰδύϊοη ; 

19 Τὸ τὶν, μ4ὺ [Ὥθοδαβα, ὡς ὅτι] αοἀ πᾶϑ τὼ Ο τἰβύ, γθοοθοιηρ (6 [4] που]ὰ ππίο 
Ἀἰπιβο] ἢ, ηού ἱπαρυύίρ ὑμι6 ὶν ὑγοδραββθθ ἀπίο ἐμθῶι; δῃὰ μαι ϑοιημἱ θα πηΐο 88 186 

20 ποτὰ οὗ τϑοοποι ϊδίύϊοη. ΝΟῊ {Βθὴ τ ΔΓ6 δι θαΒβΆάο.Σ8 9 ν ΟἾγἰβῦ, 886 ἐμοαρὴ Οοα ἀϊά 
θβθθο ἢ ψοι [οηι. γον} ΟΥ̓ 15: 6 ῬΥΑΥ͂ ψοῖ [οπι. ψοι] ἴῃ ΟἾ τῖϑιΒ βίο, θ6 γα [οηι. γ6 

2] υρην ἡ ἴο Θοά, μ [οην. ΟῚ]! Ἰ: φ “τς τὰ ίο ῥο 8ῖυ: ἔργ ὺ8 ἐφενοῦο 
᾿ς Βα; ἐμᾷῦ τὸ αἱρσαὺ 06 δά [Ὀ6οομη075 (86 τ ἰδουκηρδβ οἵ Οοα ἴη [αἴμι. 

1 Ψογν. 12.-- Τὸ ταδε ον [Ὁ ὕοθα] οἔὮ ἀν 'φ ποῖ σομγίποείηρ; ἐξ 4 οαιξεῖθαὰ ὃν (δ Ὀδδὲ διειπογέεῖθα [Β, Ο. Ὦ. (Τεὲ (αὙ.) 
Ἑ. α. 51π.. [9 [αῖ. β.γγ. δηὰ Οορξ. νογϑίοικ, ΟὈγ γϑοδί. δὰ Τμοοαοσοὲ εἰ. αἰ. ΤΊφΟΙ. ἱοφογίο ᾿Ε δονγονος, δηἁ }} ι}κ 8 ἰδ Ὀοῖταγε 
ὯΟ ον άθῃοσο οὗ ὑὈοίπρ 8ΔΏ ὁπηϑη 8108]. ᾿ 

5 Ψογ, 12.---ιβοδιπδπη ΒᾺ8 μὴ ἐν ὈΘίοΣΟ καρδίᾳ [Δῃὰ Ἦθ [6 5πδίαἑποά ὮΥ Β. Δηὰ Βἴη. εἰ. αἱ} πὲ [ξ ἰδ πνοΐῖ δῃ Ἴ 0161] 
δυϊμοηζίςοῖοά, [{ νγὰδ ρΓΟΌΑΌΪΥ ἀπ Θπιϑηάἀαιίοη ἴο δάδρὶ [80 μαδδιχο ἴο (8 δι οοῖίνο ὀχ ρδυδείου {ποτ 9 Θά. ὁ δθ, 
1 Ὁ. (1ρέ. Οοε.) Κα. Ε. νὸ πανὸ ἱμβίοδσά οὐκ ἂν". ὔ 

8 Ψαν. 18.---ἸΠὸ εἰ Ὠσίοτο εἷς ἰθ οἵδ οὐ ἴῃ {πὸ Ὀφεὶ Ἀ{58.. ἐΐ τςΣλιό ΡΓΟΌΛΔΒΙΥ δὴ ἰηέοσμοϊδίίοι ἴο πιδκο ουξ ἃ Ὀδξίες Ἰοκίοαὶ 
ςοῃηοοίίοη, Ὧο ϑιῖο {ΠΠΠΚ8 1 τῶδ Ἰοἷδ ουἱϊξ Ὁ ἃ πιϊδίαϊκο οὗἨ {τβηδοτίυϑτα, οὐ πΡΡΙν 8 Ἀν ρυζΈοΒοαὶ ἰογτῃὴ οὗὐ δχργεβαίοῦ 
Βθοπιϑα ἱπιργοροΓ ΟΝ βιιοἢ 8 δβιιῦ οοϊ [ΤἸΒΟΠποπάοσῇ ἱπδουίη εἰ, θὰ δοϊςπον οὐ κοδ (6 Ὠἰρἣ δ ΠΟΓΙΥ οὐ Β. απὰ Ὦ. (ἴυ ν᾿ ας ἢ 
πλαδὲ ποῦν ὕὈ9 πα αοι Β[ηΔ{{.} ἀχα Ὡσί ἢ. Ηὁ τ3Ξα τπποἢ ἐμ Πθησθά ὉΥ ἴλ6 ἰοσέ ποῦν οἵ [86 Τοῖς. δὰ ὑορῖ. νογείυυδ διὰ δὲ 
δαγογί[ο Ὁ. ΑἸίογὰ δὲ Μογογ οανὲξ [89 ποσὰ), ᾿ 

4 Ψότδο 1ὅ.---Δὲ Αἴδοῦ εἰ γΓᾺ8 ὈΓΟΡΦΟΌΙΥ Ἰηκον θᾶ ἴον (ἢ διὸ οὗ ἔδ9 οοῃμιμοοίίομ, Ὀσὲ σἰτοῦᾳ ἰοπέϊ ΠΠΟΌΥ ἰο ἀραὶ βοί ἐξ. ϑοιηο 
ΜΒΆ. [ὰνϑ εἰ δὲ, δηἃ οἴογῷ καὶ εἰ. [1λο 8}. Δῃὰ ΑΙΟγὰ Βδν9 φἐ καὶ; δα. Βεβ εἰ δὲ καὶ]. 

δον. 11.--Ἀσηι. ἴβγονγθ ομἵ τὰ πάντα ου ἴΠ6 δι ιδμοσίιν οἵ Β. Ο. εἴ. αξ., μὰ ὉΥ οἴμοτα [8680 ποοτεὴλδ Δγὸ ῥ᾽ δοϑὰ θοίοτῳ 
καινά. ἌογοΥ {π᾿ πκ8 (αὶ γα πθοῦ Ὀ0Γ5 μαθ96 οὐοῦ ἴ6πι ΟἹ δοζςοπηΐ οἴὨ [ἢ 9 [0] ονείῃβς τὰ δὲ πάντα. ὃ. ἀστοοῦ ὙΠ τ [89 
Ἀοο. ἴῃ ᾿πδογίϊης τῆθπι, ὕπν ΑἸΤΟτὰ πηά ἐϊαυίον (σι Β. Ὁ. Ὁ. (14 ον.) Ε'. δβά 8ίη. εὲ αἱ.) οπιῖῖ ἔδιὸπι]. 

[5 Υον. 18.---δο. ἢλϑ ᾿[ησοῦ ὑυσΐυτο χρεστοῦ, ναὲ τῆ Ὀεδὲ ΜΒ8Β, Β. Ο, Ὁ. (16: Οοτ.) Κ. ἀπὰ 81η., πιοσὲ οἵ ἴδιο γογυϊοῦϑ δυὰ 
ΟὨγυφορί.) οί! ἰε]. 

ΤΨοΣ. 21.---Ἰὸὺὼ) (δὸ Ὀοθὶ 8. γὰρ [6 γαπέληρ. 
δίψος, 21.-- ΑἸ ον θ6 ἀτὸ ἀοο θῖν [ἢ ἰδ νοσ οὗ γενώμεθα. Ἐοο. ἣδθ γινώμεθα, [ΑἸΐοξά δεγε, “ νὰ πον οὗ ον» ΜΒΕ." 

αὶ Ἰὲ 88 ἤδαὴν συΓοῖνεβ ἴο δυδίαίῃ [1} ἰ : 
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ἘΧΕΟΘΟΥΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟἘΙΎΥΙΟΑΙ, 

γε. 11], 12. Ἐζηονσείδᾳ τβοσϑέοσο ἐδ 
ἔοῶ:ν οὗ 189 1ιοτᾶ.---Τ 8 8 ῬτΟΡΔΌΪΥ δῷ ἱπίου- 
ὅποθ ἥγουαι νυ. 9 δὰ 10, Ὀυΐ ἀουνίϑ πανὸ Ὀθθα 
ταϊβοα χοβϑρϑοίζ;ξ ποὺ ΟὨΪΥ ἐμαὶ ἐπίογθαοο Ὀαὺ (86 
ἱπίογργοίδιίοι οὗ 86 ἱμαϊ νὰ: βοηξθαοθθ δοά 
ἐμοὶν γτοϊδιϊοπ ὑοὸ 0956 ὉΠΟΙΒΟΥ. ἥἤοξδθ ἐδῖθ τοῦ 
κυρίου 88 ἰδ ρᾳορίίνο οὗ {89 δυν)οοῖ, ἐ, 6. δ'πσο νὰ 
ΚΒΟΥΤ (86 ἰΘΥΤῸΣ οὗ ἰλ9 ογά, δηά δγοὸ δοαυσβδἰηἰϑὰ 
ὙΠ} πὸ ἔοδν τσὶ ᾿ὸ ἐϑΡΊγοδ, ΟΥ δίπῃοθ γὙ8θ δ΄Θ 
ποὺ ἱσποτσαπί οὗἩ μὸ ὕϑδυίαϊ ἐπ β5 τὸ υδὲ τησϑοῖ 
ποθὴ τγὸῸὸ Βίἰδηα Ὀοίογο ΟἸνὲδι 5 Ἰυὰκιηθηξ βοδί, 
δοᾶ Ὀοδοϊά Ηἰΐ5 αὐσίαϊ τοδὐοσῖγ. ἴπ {818 6880 οὔτ᾽ 
τοϊηἀβ τὸ ἰπἀτβοὰ (ο {86 ἔδαχίαϊ ἡπάρτηϑας τ εἰ οἢ 
6 ἰο τοΥϑϑὶ δὶ ὑδὶηρθ διὰ (0 δυγαῖρι 51} γῦο 
Βανὸ 086 6Υ]] (γον. 10)... Ἡ νουδὲ ὍὈο οοηοοὰοα 
αι πὺ Θχρυγθβδίου ΠΘΥ͂ΘΡ 888 δβυοῖι ἃ τηδϑηΐῃρ 
ΔΕΥ ὙΠῸΥΘ οἷ86 ἰὰ 186 ΝΟῚῪ Ἐδδίδιβοην δπὰ δαρο- 
6᾽4}}Ὺ ἴῃ Ῥδυ}}8 γι ρ8, βότοὸ ἰὺ ον  ἀΘ ΠῸῪ βἷρ- 
πὴδοδβ (80 ἴδδασ νὸ δνὸ ἤἴογῦ ἀνὰ. Απὰ γοὲ πιιἢ 
ἐ818 Ἰαὐξ ον τοϑδηϊηρ εἰδότες----ἰ Ὑ ΒΙΟΝ ΔΊ ΤΑΥ͂ Τούο 8 
ἰο ὈδΠοϊἀΐηρ (ΟΣ ΚΠΟΎΪΕΡ ἴῃ ΘΟΒΒΘΟΈΘη66 Οὗ δ6- 
Βοϊαΐη) ταὶ 18 τἱβ᾽ 019 ἴο {6 Θχίο ΓΒ] Β6Π86]--- 
ἄοοβ ποὲ δοοδὶ ἴ0 ΘΟΓΓΟΒΡΟΠα; μψὸ δῃουϊὰ γαῖ ον 
Βονὸ δὰ ἔχοντες. Β οἰκου" 8 ΘΧΡ]δηδέϊου, κπον- 
ας (89 ἐγὰδ ΤῸ ΔΙ οὗ ἰδ Ιοτὰ, ὦ 4, ἰπῃ νδὶ ἰΐ 
δοηϑβίοία, ἱπίτοάυσοθ Βοβι ί ΠΙΏς ΠΟῪ, ΤῸ πῃ ἐπ9 
δομίοχί Ἧδὸ ΠΑΥθ δα 50 ΤΟ σα ἰ0 ΔΩΥ Ζ8]86 
ἤεατ ἰο ψπῖοῖ ἐδ ἷ8 νουὰ Ὀ6 ορροδθά. Βαϊ ἐδ 
ἐπιογρτοίδιϊοη ρΡσοροδβοα ὈΥ ΜΟΥΘΡ εἰ αἷ. υἱΖ. “δἷ ποθ 
ἯΘ ΔΤῸ ΠΟ δΒίγϑΉ ΣΟΥ [0 [Π6 [660] πρῷ οὗἩὨ ἃ ΒΟΙΥ τουθ- 
ΤΘΏΟΘΘ ΤΥ Ομ τὶϑὺ 85 οὖν δυάρο;᾽ ᾿88 πο χτϑιμτδ- 
(1081 οὈ͵θοϊΐοι ἰο ἱΐ, ἴ0 ἐπ9 Ῥορί, εἰδέναι τοδν 
Βδυθ {89 8630 οὗ ποὺ ΟΠΪΥ͂ 8 ῬΤδοί68] (10 ππάον- 
εἴδη βοιῃθί δἰπα), Ὀὰὺ ἃ ὑμοογοίϊοδὶ Ἐπον θαρο 
(οοτορ. ῬἘ1]. ἵν. 12) [ϑβρϑοΐδι! πποὴ ἰΐ 8 ἀο- 
τῖνοα ἔγοτα δὲ ἱῃ ΘΓ ΟΟΌΓΡΕΟ ΜΕ Ί(8 ἰγ9 ἐδ πιρϑ Ἰτπονσ]. 
Νοδη Τ᾽ ῬΔΓΔΡΏΓΑΒΟΒ ἴδ δϑιίθῃοθ ἐπ: Ἅ' ἯΘ 
Κπον πθδὲ (86 ἤδδν οὔ ἰ8οὸ ᾿ογὰ ((Βγ]80) γϑαυΐγοδ 
οὔ ἃ Τὰ8ὴ ; [Ὁ ἰὲ τ }}} τη κθ Ηἷπὶ δοῖ ὍΠΟΥ ἃ 
ΒΟ686 ΟΥ̓ 8. ΓΟΒΡΟΙΒΙ 111γ.".- σὸ οομνίηοθ 
Ξ.ΘΈ..---Τ9 δδῇθ ποσὰβ πῃ ἰδ]. ἱ. 10, αν ἐῃ6 
80:80 οὖ: (0 ΝΐΏ ΟΥ̓́ΘΥ ἰ0 ΟἿΣ 59 ὈῪ δυριυποπίβ 
(φοταρ. Ασίδ χὶϊ. 20). Το ἰάθ8 οὗὁὨ βοπιοϊ ὲπιρ ἵτα- 
ΏΟΣΡΔΙ 8 σοπηῃοοίοα τ ἐξ {πο ΓΘ, ΟΒ δυοουπὶ οὗ 
ἰηῃ9 δοπίοχὶ ; δηὰ ἤθποθ δοιμὸ τορχαγὰ ἰΐ 6Τθ, 
οἰξδονῦ 88 ἃ αυρρίϊοη, (ἂἀἂο ΘΔ ρουδιιϑὰθ τρθὴ 3) 
ὙΒΙΟΝ 5. ΠΔΙΓΑΥ ΔΙΙΟΝΔΌΪΟ, ΟΥ 88 δὴ ἱπάϊοδιῖτα 
δοίη 069 ἜΧΡΥΟΒδίρ ἃ Ὁθ’6 ΡΟΘΒΙ ΟἿ ΠΥ : ὁ“ ὀνδη ἴἴ 
1 σου] ἀροοῖγο 1895 (ΓΔ ΡΥ Ρογδυβάθ, ΟΥ ἀγαὰνν 
ΟΥ̓ΟΥ ὈΥ ἰδ Καῖ) 1 δου πουοτίβο 1685 Ὀ6 πυβηὶ- 
ἔοσι ἰο Θοα.᾽" ΤδΘ τῇϑρο ἱπάϊδαξξυο, ΒΟΥ ΘΥ̓ΘΥ, 
ΔουἹὰ ποὺ δό6 πιλᾶθ ἰο ΟΥΡΤ688 ἐμΐβ, δηὰ τη δβΡνὺϊ- 
ἘΥΑΥΥ ᾿θ ουροϊ δέοι ΟΥ̓ δοπιο οἰδυδό 119: “488 ΟἿΓ 
ὀρροῃοηίδ δαυ,᾽ πουὰ ὈΘΟΟπιΘ ΠΘΟΟΘΒΑΥΥ. Βαὶ 
ουϑ ἰΥ ἐδὸ πονρὰ 18 ἰδίκϑῃη ἱπ (ἢ 6 50.860 οἵ: ἰο 
ὀοηνΐῃοδ, γγὁὸ 879 δὰ ἰο ᾿Ἰῃαιΐγο, οὗ δαὶ Βοπηθ 
ῬΕΡῚΥ : “(δαὶ ἷόὲ ΠΟῪ ὑδο δα: οὗ (9 Ἰνοτὰ;,᾽ οτ, 
ἐδεαὲ γὸ ἤδασ (89 1οὐὰ.: Βαυὶ {πῖ8 8 πσὲ ΥΟΥΥ 
διτοθδῦΐϊο ἰο [Ὧπ γοϊδέξοτιβ οὗ ὑπὸ δεδίθῃοθ. ΟἾΠΘΥΒ 
δΑγ: (δῖ τγχἷῶὁῪὸΆΑ 8.΄ΓΘ ΘΒΥΠΟΒΙΪ οαἀολνογίηρ ἰ0 Ὀδ 
δοσορέδ]ο ἐἰο θοἄ᾽ (τον. 9), δὰ ἤθποθ “ {πῶ τγῦϑ 
ἀΐό δἰπσσζο ἰῃ ΟΌΣ ὙῸὙἘ.᾽" ΤῊΠ8 δοστῃβ ἰο 1τ.8 
πιοϑί παίυταὶ; ἀπ Νεοαπᾶσοσ ἐπΠῺΒ ῬΔΕΒΡΉΓάΘΘΘ 
ἷδ: ὸ δτὸ οἁοἀ ἀροὴ ἰο Ῥτοῦθ δὲ Οὐ ἀ18- 
Ῥορί(ἴοη π᾿ (8 ὁδ ὍΘ τρδηϊίοσί ΟὨΪΥ ἰο Θοά, 
ἴστ᾽ τι ὁπΉ ἰαἶὸ οοστιϊξαποο οὗ 50 5σὶι τηδίί ὁ Ὁ. 
ἯΙ ὁ 1 ΘΡΟΙΌΤΘ ὁπ ἀοδυὸ [0 ΘΟΠΥΪΏΟΘ τ 6ἢ μαι ΒΘ Ὺ 

ἀο υ8 ᾿ἰπ͵υδίίοο (ΌΥ ἐμοὶ ὁδ θα 008), δπὰ ἐμδὲ 
γγ͵ο 8.0 δοίυδίοα ὈΥῚ 6 ἐγυθ ΟΒτϊβιϊδη βρίσὶς. 
Οὐογίδι]γ ἴλ9 δυδ᾽οδοί οὗ ἀϊδοιβδίοη ἐπ [Ἐ9 δοῃ- 
Ἀθοἰΐοη Ῥ88 ἰδ ῬΟΥΒΟῺ δὰ {π6 στοϊηϊδίσυ οἵ {89 
Αροβίϊο ; δῃηὰ ποίδίπρ ᾿οδάβ ὺΒ ἰὸ ἰΒῖπκ οὗ ἃ ρον- 
βυδδίοι οὗ ἰ}}0 ζϑῆθΓ8) ἰγαΐ οὗ ΟὨγρ  δπὶγ, Ὧ8 
1 ἃ τοοϊϊνο ἴον ὑμ9 Ὀοιίου ῬΟΥ ΤΟΣ ΔΏ06 ΟΥ̓ δ᾽8 
ὍΟΥΚ 886 ἰ0 Ὀ6 ἀγανγῃ ἴσοιῃ ἰδὲ 8 πιϑηϊϊοποα 
ἷπ τον. 10. βοἷ 6 οοπθίγυσίίΐου πουϊὰ οββθη- 
Ε18}}γ ἀοδίσζου ὑπὸ ἰάθα οὗ δ  ἰδίηρ ἰο 6 βκαϊηποάᾶ 
ἴον ΟὨτἐδιϊδηῖν. ---ἾΊ. ΠΟΥ͂Ν σοι ἰο {88 δοπίγαβί: 
--.-᾿βυλκῖϊ τὸ αὁο ννὸ αν 66: δ᾽ τοδὰν σδη- 
ἐϑαιθᾶ,---ηὰ {πα βοηίθῃοο οοῃηποοίθαἃ ψ} ἰΐ: 
-“ “διᾶ 1 ΒοΟΡΟ 8180 σἴὸ Ὦδνο Ὅθθῃ τηδηὶ- 
πιο ἐξ γοὺσ οομδβοΐθηοθε,---ἰὴ τ 810} τὸ 
ΒδΥθ δὲ ΟὈΥΟΣΒ Τοΐδσθησθ ἰ9 σπδΡ. ἵν: 2 ὙΠΘΙΘ 
Ὧθ δὰ δρόκοῆ οὗ οδοιτιθηἀϊηρ ὑποσαβοῖγοδ (0 
(86 οοπϑοΐθποθ οὗ ΦΥΟΣΥῪ τῦ8η (συνιστάντες ἑαυτοὺς 
πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνϑρώπ). Ἔνθα ἐδπῖ5, Ἀονγ- 
ΘΥ̓͂ΘΥ, τοΐδυϑ ῬΥΌΌΔΌΪΥ ἴο {ἐπ ἸηθΏ!0 ἴῃ ΜῈ10} 
᾽8 δὰ αἰδοδαγχοὰ ἷβ Αροβίοϊίσ ἀαΐϊοα, δα ἰο 
{πὸ Βοποϑὲ δὰ βίῃοοσο οογτίβ 6 δαὰ τηϑδὰθ ἰο 
ΡΙοδ889 οὔἱγ ἀρὰ. δ κπὸν πὸ ν88 νὴ δ ουΐ 608- 
σθδιθῦ ἰὴ ἐπ Ῥγϑδοποο οὗἩ ἰδ Οτηπἰβοϊθηΐ, 
ΨὮ086 ρογίοσί ᾿ἰρεὺ νν}}} ΣΘΥ͂ΘΑΙ ποὶ ἷτα Β]ΟΉΘ, 
δυὺ 8}} ἐπί κα Ὀοΐοτο {λ6 ᾿αἀκηιοηὶ δοαὶ οὗ Ομ ν1ϑέ 
(γον. 10). Ηδ αἷδβο πορϑθὰ ὑμαῦ μ νῶϑ τοδὰθ 
ταδηϊοϑὲ ἰὴ ἐδ δοηΒΟΪΟΌΚΙΘΆΒ, ΟΥἨ δ σοηῃϑοϊθῃού 
οἵ (89 ΟοΥπἰμἶδη5 ἀπιοπρ ἩΒότ [μ9 Ὀ᾿γἱηθ ᾿ρδΐ 
μδὰ Ββοῃθ 80 ὈΥΙΡ ΒΕ, δα διβοηρς ὙΒοῖ 86 δὰ 
αἰἴνθῃ 80 ΤΩΘΔΗΥ͂ ἸΠΡΙΘΘΕΙΥΘ Ῥγοοῖβ οὗ Ἦΐ8 βρίὶ σῖὶ. 
᾿Ελπίξέιν ἰ6α ἸθΓῸ χρτγοδδῖνθ οὐ δὴ ορἱπίοη ἐπδὲ 
Βοιποί Εἰπρ γδ8 ἰσαθ, δὰ [9 οΘοπδαοπὶ οσχροοίδ- 
ιἴοι ἐμαί 1ἃ νουἹὰ ἰυσὰ οὐ ἰο θθ 8δο. ΟὈὌΒΟτΥΘ 
(86 ἱγωπεί οι ἰοὸ (80 γϑί ῬοΥβ. δίηρ. οὐ ἐῃθ 
ἱπἰγοσυοσίΐομ οὗ ἃ τηϑίοῦ 80 ῬΙΓΣΘΙΥ ῬΘΙΒΟΠΔΙ. 
Ετοῖα ἃ Ῥοϊδύ ταϊο αοὰ διδὰ 80 αἰἱδβιϊποιὶν 
γουοδὶϑὰ ἐμαὶ εξ ποοᾶθὰ ὯῸ τθογθ δἰΐθηΐῖοι 
ἴο βϑόυγσγθ ἃ ἔλυογδῖο ἠυαρστηθηΐ, ἐἢ9 ΑΡοβί]θ 
(γῆ [ὁ σομνῖποσ ἰδο80 0 οουἹὰ ποὶ 5690 
Ηἰθ ποασὲ δηὰ ὙὯῸ ὑγοτθ ἰ00 ΘΑΔΙῪ ἱπδαοποοᾶ 
ὈΥ ἴὉ180 ΔΡροδύδΏοΟΒ δηὰ (86 ὈΒΔΥΟΣΘὈΪθ ΤῸ- 
ΤΩΔΤΪ8. οΟΥἨ οἰδογθ, πὲ Ὦ0 Ῥδ8 ποὺ δοίυδίοῦ ἰπ 
νγῦ ἢ νγᾶϑ ΒΑΥΪΠρ ὈΥ ΔῈ 1416 τϑηϊν οὗ πδὶοἢ 
αοἂ ποιι!]ὰ ἀΐβαρρτονυο, Ὀυΐ ΌΥ ἃ ῥἷουβ τογχδᾶσα [00 
10 στοδὺ ἀἈΥ οὗ 88] τουοϊδϊζοθ. [ῖἋπ (818 ΘΟ Ϊ6- 
ἐἰοῦ ἰδ ἱπγοϊνϑα α͵]580 ἔθ δο βΘα 6 Ώ668 ἰ0 ᾿1 5180] 
δἴτοΡ 8}} 180 αὶ, (89 σοπδάθῃοθ δδὰ {9 οβίθεια 
6 τοῦ δοαυΐτο, δὰ οὗ ϑουσβο ἐπ ὁρροϑίίθ 
Ῥτγουάξοοδ ἢθ τρις Βαγτο (0 τηθϑὶ, βου ἃ δ 8θὺ 
αϑάο. Το οὈ͵]οσὶ οὗ ἰῃὴ6 Βοῃΐθῃϑο, ΠΟΎΘΥΘΣ, 18 
ποΐ ῬγΘΟΐΒΟ Ι. ὑὸ δδϑίρῃ ἰῃδ τηούϊνο οὗ ἷ8 οοπά αοῦ 
ἐιδότες), 88 ἰζ δ μδὰ μἱὰ: “"βἴηδο γὸ ΚΟΝ ᾽ἢ 

ἔοττα τοι ουϊὰ Ὀοδὲ βαϊε ΓΤ ΠΟΥ Β ἐγ 88.- 
ἰἴοῃ: “30 7αλγοη τοῖν δολδη πιῖϊ ἀδπ ζεμ θη," [6180 
Τγτα}6᾽ 5 δηὰ ΟΥ̓ΔΠΙΟΣ 8 ἘΠῚ ΪΒἢ γΟΓΒΊ ἢ: “ὙΠ 
ἴλτο ἔδυτο Ἡγίδ τηθη], ἡ 4.,ὄ Νὸ ἀ4Ὁ ποὶ ὑγγδδηΐσθ 
ΟΥ̓́Θ δβὰ ἀγῖνο [89 Ῥ600}8 ὈΥ͂ ΘΧΘΟΪΏΠΙ  ΗἸΟΔΘΉΒ, 
είς., Ὀαϊ τὸ ἰοβϑρ! ὑβόπι ὈΥ͂ 6 ῃ16 ΤΩΔΏΒ, σίοσ.; ἃ 
ὑγαπθ᾽ δυο δὰ δὴ ἱπίουργοίδιϊου 0} ἰδ οΡ- 
ῬοΒβοά (0 [89 ρ,διπ δ 8} ΒΘΏ80);} Ὀαπὶ δ ἰΒ (0 
ἀοδηθτοστο ραυ συ ΡΥ ὑπ πεέϑομεν, ἀπὰ ἴο ΒΟΥ 
ἐπάν ἰϊ γγϑβ ἀοῆο ἷπ 6 ῥουβ βρ ̓στι. Βο [ὉΓ 45 σϑ- 
Ἰδΐοβ ἰο {89 οβϑϑηςίαὶ Ἰποδαϊηρ, ὁ σοπνο8 ἰοὸ ἐμῸ 
ΒΒη9 τόδ δῖον τοῦ κυρίου Ὀ6 ἰδ ΚΘ 848 (Π9 
σοηϊῖνο οὔ {πὸ οὈ͵θοί οΥ ὑμ6 σοπὶἶνο οὗ [9 5υ 0766. 
ἴῃ οἰ ον σ888 ὑπ 6 ΑΡοβί]ο ἐἱπέοπα θα ἰο Θεβθῦγο ἱμοῖα 
ἔη {Π6 Ραγιϊοἱρίάὶ βοῃπίθῃσϑ (νοσγ. 11) ἐπαὶ μ δοιίϑὰ 
ποδν 8 γόνου δὶ 866η86 οὗ ὑπο Ὀ΄ῚΤΙΘ ῬΥΘΒΘΏΟΘ 
δα ὶιὰ τοΐογοδοο ἰὺ ἐπὶ ὑσὶ θαπι 81] ὈοΐογΘ τ 0ἢ 



“ ίογη8]. 
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8}} ἐπίῃ γόγο (0 Ὀ0 Τογθαϊοθα. ΥΘ ἸῃδΎΥ, Ρ6Γ- 
Ὦδρ8, δχρίὶαἷα 1 τὰ5: γὸ δοί πη ζὉ}} υἱον οὐὗἁἩ (μ 
ΔΥῸ] (ΐπιχα οΘοππθοιδα ψἱὰ ἢ ἐπ δυᾶρο, οσ ὑπ ον 
{80 Γανογυθηὐδὶ ἔδυ ποῖ [6 ἐποσχαῦ οὗἉ Ἀἰπι, ἐ, 
ἐ., ἴῃ (οΥΓοΥ οὗ ἐπ6 ορὰ ἐδο ψΦαάχο, διγσδιθῆδβ. 
Το οοϊηλθῃ ὑδῆρ6 οὗ ἰἰἰὸ Ἰδησύαρο που] ργοῦα- 
ὈΪγν ἀοοὶϊάθ 8 ἷῃ ΓΆΥΟΥ οὗὁἨ [16 ΤΌΤΤΩΘΤ ΥἹΟΥ͂. --οὟὐ ὁ 
δτο οὶ ἀιαῖῃ Θοσητη 6 ἀκ Οουσβοῖνθα υπἴο 
γου.--- Το νὰρ, νοι δοίὴθ ἱπιροτίδηϊ τδηῦ- 
δονὶρίβ ἰπϑογῖ δίϊον οὐ, 88 ἱπάυοθα βοῖλθ 60πὶ- 
Ἰηθηϊδίοσθ ἰὼ ἰοοκ ΤὉΣ δὴ ἰπίϊπιθίθ σΟμΘΟΙ08 
πίῃ τοῦ. 1]. Τμὸ Αροβίὶϊθ 88 Ὀθϑθὴ πιδὰθ ἰὸ 
ΒΆΥ: “ὁ ΒΟΡΘ ΜὈΟὸΟ δΥ6 Ὀδθῃ τηϑηϊζοβὺ ἢ ὙΟΌΓ 
δοηϑοίθησοθ, [Ὁ ἮΘ δΔΡ6 ποὺ δοιπμοηἀϊηρ ΟἿΓ- 
Βοῖνοϑ, είς. Ηο αϊά ποὶ οομηπιοηὰ εἰτηβο, ῸΓ ἢ6 
ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟα ὑμδὺὲ ἢ δὰ δγοδὰν Ὀθθὴ πιϑὰθ 
τηδηϊοβι ἐο (Ποῖ δοΟΠϑΟΙΘΏσ68. [5 8πὶ ΔΙΤΘΔΑΥ 88- 
Βαγοὰ οὗἩ γοῦν σοηδάθησθο, 707 1 8πὶ ποὺ 18 Θοτη- 
τη ἰπρ ΤΥ 861 ἰἢ ΟΥΑΘΥ [0 Τγϑοοιητηθηά ταΥ86] 
ἰο γοὺ, Ὀὰν ἰὑ ἰ6 (ὁ σῖγα γουῦ, δίς. Βαΐὶ 85 (ἢ9 
Ῥοβὲ οὐ ἐἶ64} δυϊμουῖ 168 816 ποί ἰη ἔδνον οὗἁὨ {6 
γάρ, ἃ ὙΟΥΥ ποοά οοπηθοίϊου 18 πιδαθ ουί, ὈΥ͂ ΒᾺ}- 
Ῥοβίηρ ἱμαὺ 6 18 οσὸ πιοοίΐηρ ἃ Ῥοϑββὶ Ὁ]6 πιΐβ- 
σοπδίγαοσίίοη οὗἉὨ 6 σοπῆάθηῃοθ ἢ6 δὰ Θὀχρυοββοα, 
οΥ γί ον οὗ {86 τψῇοὶο νἱπαϊ!οδίϊοι 6 Π84 πιδάα οἴ 
δἰταΒ6] πῃ γον. 11, σοτρ. οἱ ἰἰΐ. 1.--Βαὶϊγ9 δὰ 
μοδο τῆΐη ρα ἴο κἰὶνθ γοῦ δ οοοδβδίοι ἔοσ 
Ὀοδδείηβκ ΟἹ ΟΣ 6}8]ΐ.---Ετομὰ ἰΠ6 τογὰ 
ἑαυτοὺς συνιστάνομεν, ὸ δοποϊιθ ἰπαὺ λέγομεν 
ταῦτα (ποὶ ἐσμέν) ταδί Ὀ0 ΒΌΡΡ11οα Ὀοίοτο ἀλλὰ ---- 
διδόντες. ΤῊΘ ννογὰ ἀφορμῇ ΟΟΟυὙ8 8150 ἰῃ ΘὨΔΡ. χὶ. 
12; 6]. νυ. 18: Βοιῃ. υἱὶ. 8, 11; 1 Τί. ν. 14. [Ιἰ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ κἰρηϊδοβ (86 Ῥοϊμῃί ἔγόοτῃ ὙΠΊΟΝ δη τη- 
ἀοτίδ κί ἰΔ|κ68 ἰἐ8 βίδτί, ἃ ροϊπϊ οὗἨ ϑυρροτγί, 8 
Βοιἀϊης ρΡοϊπι; οῆοθ ἰδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ΤΟΔῚ 58 7ῸΓ 
ἀοϊη ΟΥ αἰἰδἰηἰηρ ΔΗΥ ὑμίηρ, {16 πιδίον α}8. ΟΥ̓ 
ΘΔ ὴ 38 ὙΓϊσἣ στο οσσδδίοι [0 6. [Ι͂ἢ σοπηθοίΐοη 
τυ (δ ͵ 5, καύχημα ταδί πιόδη, ποὺ ὑπ6 πιαίίοῦ Γ6- 
δροοϊίηρ νι ϊο ἢ ὁη6 σίονίθδ, Ὀπὺ ΟὨΪΥ (ἢ 6 ΒΟΠΟΥ 
ΟΥ ΟἸΟΤΥ Ὑ ΒΟ 8 (86 γοβαὶὺ οὗ ὑμ6 μον γίηρ. 
Τα νογὰβ ὑπὲρ ἡμῶν εἰ χη, ἱπ ΟὟΥ ἴδον, [ῸΣ 
οὖν δάνδηίαρο, 88 ἰπ οἤδρ. Υἱὶ. 4, 14: υἱῖῖ. 24 : 
ἶχ. 2, 8; χὶΐ. ὅ (κἰνίηρ πἰπὶ ἔπ ο ΒΟΠΟΥ ἀπ ΓὉΓ δ18 
Ζαϊ. 1 δη ἃ δἴποοῦο ἰδῦογα πῃ οἰδηϊηρ δηὰ βιι9- 
ἐδἰπίπρ (6 Ομ υτ 8). Τἷθ ἰάθα 18 σαγτὶθὰ ουἱ 
ἧπ ἰδ6 8] βοπίθποο:- 8 γ6 Δ αν δ 
ΘΘΤΘΟΙ αραϊηδὶ ἴΒοδ6Θ9 Ἐοὸ Ὀοδδὲ ἰπ 8Ρ- 
Ῥθδζσάμοῦ (ἴ806) 8ηἃ ποῖ ἰπ μϑᾶτσῖ.---ΑἸΔΟΥ 
ἔνα ἔχητε, ΟἸΓΠΟΥ τί οὐ λέγειν τέ τημδὲ ὍΘ υπάοΥ- 
διἰοοά. Τὴ6 Βο6η86 οὗ ἔχειν ΠθΡῸ 18: ἰοὸ ἢᾶγθ ἴῃ 
Το ἶπ688 (1 ον. χίν. 26), δα πρός τὶ Β ΚὨΪΕΥ : 
δζαϊηϑὶ. ΤΟΥ διουϊὰ αν βοιμοιῃηρ πὶ 
Ὑ ἰσὮ (ΠΟΥ͂ ταὶ μΐ πιοοῦ {86 ΑΡοδβί]6᾽ 8 Ορροῃθῃίβ, 
τὶ τγοτα ΔΘΥ Δα ὈΘΟΟΙΠΘ 80 οδρίἰναϊοα ἐμαί 
μὸν Ὠθοἀ θα ἴο πᾶν δβυοῖὶ δῇ οσοδϑίου ρίσοῃ ἐπ οτα 
ὉΥ δἷπι. Ἦἦο ανΘ ΟΥΘ ἃ ἀρ) σαίθ Γοδθρθησο ἰὸ 
6 ἮΔΥ ἷπ νν σὰ ἰΠ6Υ Βδὰ Ὀθοπ ἰμτηρα οραϊηδὶ 
εἷπι ὉΥ ἐπ ἰη ἤποηοο οὗ βυο ἢ θη. Τὴ ο80 θρηϊηβί 
οπὶ ἐμ 6 ΟοΥ πιἶδη8 οὐχ ἰοὸ ἢατὸ Ὀοδβίοα ἴῃ 
8 ὈΘΠ ΔΙ, ἢο 686}15 ἰπ δὴ δηςὶἐοιδαὶ βοπέίθῃ σα, 
ἸΩΘ ἢ ἼΟ Ὀοκϑίοα ἐν προσώπῳ καὶ οὗ καρδίᾳ. ΒΥ 
ἐν προσώπω Ὦδ6 πιυδὲ ἢδγο τιϑϑηΐ οἰΐδ ον: ἴῃ ἰὴ 
βρη οΥ̓͂ πιθῆ, ἰῃ οοπίχαβὲὶ τὶ ἐποϑὸ γῆο πδά ἃ 
ἐγ ΔρΡρροδδίϊοι οὗ ἐμοῖς οὐτ δοπβοΐθῃσοβ ὈΘΌΓΘ 
αοά, οΥ (ἴῃ Ὀοίίον οογγοβροπάθηοθ ἩΪΔ ὑβδζο 
θὰ οὐδοῦ ροἶδοθδ 1 Ονν. ἱϊ. 21, εἰ αἰ.}): ὑπαὶ 
ΔΚ Υἱβί Ὁ1]Ϊ9 ἱπ ἐδ βίψῃν οὗ θὰ. [Ι͂ἢ {δ Ἰδοῦ 
6880, πρόσωπῳ πὰ καρδίᾳ που]ὰ δίδπα ἴῃ 60ῃ- 
ἰγαϑὶ τὶ τ ΟὯ6 ΔΙΟΙΓΠΟΥ, 88 ὑἰπΠ0 οχίθγηδὶ δῃα ὑδ6 

Πρόσωπον πουϊὰ Ὀ6 ἐαᾳυϊγαϊοπὺ ἰο ἰδ9 

ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

ἔλοθ οὐ δουπίθηϑδησο, πὰ ἐδ οδ]οοὶ οἵ (δοῖν 
Ὀοδϑίϊης που]ὰ 6 ἐπθ ΒοΪ 688, 0.6 Σ6Ά], [110 
ἴονθ, δίς., Ψ ὨΪΘἢ ταϊρῃί θ6 Β66ῃ ἴῃ 8 ἸΏ8᾿ Β ἈΓο- 
Β6πη066, ποί δὶ οσὶδιοὰ ἰῃ ἐδ 6 βοατὶ. Τμὸ Ποδυίβ 
οὗ ἐβοθθ ἴο Ὑδοῖι ἢ6 δ6ΓΘ δ᾽ υἀθά, Β6 ἱπιρ}165 
Ὑ676 ἀοσιϊιυίο οὗ 811} ἐπὶ οΥΓἁ ποῖ {Π6Ὺ Ὀοαειοά. 
Ηθ ἀοδὶ ρηδίθα ὑποῖν δαὶ ποὺ δοσογάϊηρ ἰο 15. 'π- 
ἰϑηϊίου, Ὀυὺ δοοογάϊηρ ἰο ἰδ ἔδοι. (Δογογ). Οὗ 
πρόσωπον ΤΩΑΔΥ͂ ὈΘ ἰδ 88 οαυ γδ]θηΐ ἰο δ 6 Ῥοῖ- 
8Βοη (ὙΒΟΙΠΟΡ ἰΐ 66 8 Τη8Π᾿8 ΟὟ ΟΥ οἰδετ Ρε0- 
ΡΪθ᾽ 5. Ῥθύβοῃ), ρϑύβοῃδὶ γοϊδίϊοῃϑ, ϑοῃπθοίϊ 0η8, 
ἸθϑάογΒ, δησοδίοσβ, δηὰ δυο ΪΑΥῪ ᾿ἷδβ οχίογηδὶ 
τοϊυοηβ ἐἰο Ομ τὶδὲ (νον. 16; χὶ. 18 ἔ.: 1 ον. ἱ, 
12); δπὰ καρδία, ἰᾳ ἐπὶ 6850, τνου]ὰ δὶ σεν δαὶ 
νὰἰνίσῃ 18 ᾿πίου 8] δα Ποῦ] οδὲ ῃ τηϑη, πὶ τ 8168 
αοά Ἰοο}κ8 Ὡροὰ (1 ἥωπι. χυϊ. 7) 85 ἐμὲ ϑϑαὶ οἵ 
(αἰ, 1ῃ6 ΡῬΓΌΡΟΡ στοαμῃά οὗ 84}} ἐσθ Ὀοδϑβιίηζ. 
(Οβἰδηάθυ). Α8 πρόσωπον δΙιιοδὲ ἈΠΊ ΤΟΓΙΪΥ ὈΘΆτδ 
ἸῺ οὐ ΡΪΔ 668 {16 8686 οἵ (η0 ἔδοθ, ὑπ ἢγδὲ ἴἢ- 
ἰογρυοίδίίοα ἷβ ῬΥΟΌΔΟΌΪ ἰο Ὀ6 ῥτοέοσγοά. Τδθ 
Β6ΏΒ6 {1 (Ὡ65 Ὀ6: ἰΠ086 ὙΠῸ Ὀοδϑί ποί 80 τοῦοἢ 
ΟΥ̓ (η9 Βοδνὺ 88 οὗ (Π0 ἴδοο, δῃηὰ ὙὯ086 Ῥἱοίγ, 
{ΠΟΡΟΌυ δ, 18 Β06 5 ΘΗ ΙΓΟΙΥ πὶ ὑπ6 δουηίθηδῃσο, 
εἰς. ΤὨθ γοίϑυθῃοθ, ἐμ οοσΘ, ἰ5 ἰο πγροσγί(θ, 
Ομ νυβοβίοιῃ : “ἢ ἄοοθβ ποὶ Ὀά {ποτὰ ΟἸΟΥΥ οὦ 
'α δοασουπὶ δΌϑο  Ιγ, ἑ, 8., ΟῚ ΠῸ σϑύυδε δσ- 

ἰσαἰοα, διὰ ἐμὸν 8) πὸ οοσδβδίου, αὶ τ δη 9 
Δανογβασίοβ Ὀόζδῃ ἰο ασχίοὶ (μθι 86} 768. ἴῃ []} 
δίῃ ρδ8 δ Ἰοοίεβ ουὔὲ ῸΣ ἃ διίίηρς οοσδδῖοθ. Ηϊς 
οΟὈ]͵οοὺ νγᾶβ ποὺ ἰο ἱπάιιοο ποῖ ἴο τρδκα δἷπὶ ᾿]- 
Ιυϑίτίουθ, Ὀὰὲ ἰο βἰΐθποθ {ποϑθ ΏῸ ἱπηρΡΓΟΡΟΙΥ 
σοπιπιοπἀοα ἰποιιβοῖνοβ ἰ0 {16 ἱπΊ ΤΥ οὗἁὨ οἶδοζβ. 
ϑοἢ αἹονὶοᾶ ἱπ τ ηδὺ 8 Β60ὴ ΓὉΣ αἀἰθρίαγ. ΤΟΥ͂ 
ἀἰὰ 4}} ἐπίπρα ουἱ οὗ 8 Ἰογθ οὗ ΒΟ;ΟΣ, δηὰ ἐδ 
ὝΟΥΘ ΔῊ δϑροού οὗἨ ῥἱδίυ δη ἃ Ὑϑῃγ  Ὀ} ΣἰὙ, τ 81}6 
{ΠΟΥ͂ ΟΥΘ ΘΙΙΡΙΥ ἱμνγτα ϊγ δδὰ ἀσϑιϊίαίο οἵἁ ροοΐά 
τοῦ ἶτ8.᾽}} 

γει5. 138-18. ΕΣ τοῖοι τὸ πᾶν Ὀ665 
Ὀθαὶᾶθ οὐχαοῖνοα ἰξ 15 ἔοι 6οἃἅ.---Ηὸὁ ΠΟΥ 
ΒΏΟΥΘ (61 (μὲ {Π6 0 δὰ σοοά ΥΟϑΒ0} ΤῸ Ὀοδϑὶ- 
ἱηρς οὗὨ εἶπα γδίμος ἐμῃ οὗ ἰΠο80 το ἀορτεοϊδιθά 
Ηἷπι, ἴον {ἢ ὴὸ γγῶ8 ἰὸ 6 ᾿υά χοῦ ὈὉΥ ψ δὲ πὸ Βδὰ 
ἄοπο διποπρ ἐμοῦ, ὑπο ν δου] ποὺ ἀουδί μἷ5 5'η- 
οονῖγ. Ὑνο ἀἰδογοπὶ ᾿υἀρπιθηίϑ χαϊ σῆς Ὀ0 ραϑδοὰ 
ΡΟ ἷπι, Δηὰ δγὸ μοϊηπίοα οιιἢ 'π εἶστε ἐξέστημὲν 
δηὰ εἶτε σωφρονοῦμεν. [ΠΟΥ τοίοττοϑα [ο εἶδ ἴοΓ- 
τον (ἐξέστημεν) δὰ ἴο δα ῥτοδομὶ (σωφρονοῦμεν) 
βίδίθ οὐἤἩ τωοϊπᾶ. ἴπ ἢὶβ ΦΌΥΔΟΥ ΘΟΌΓδα (ΘΟ ΒΟΥ 
ψῆθη ἢ6 γγ88 δὶ Οουϊην, ΟΥ ΘΠ ἷπ ΒΟΙ6 Ῥατὶ 
οὗ ὃ18 ορίβϑι 195 Θ βαὰ οοπιοπάοα Ὠΐπι86}7), ὃθ 
ταὐσῦ μανθ δϑοιηθὰ ἰὸ βοὴ Ὀϑδὶὰθ οἱ πηβοὶῖ πῖῖὰ 
1684] δηὰ Θδγμϑδίπϑϑθ, ὈὰπΐΏ0ΓῸ ΓΘΟΘΏ ΕΥ̓͂ πὸ τοὶ κεὶ 
ὅδνο βοοιηϑὰ ἰο (δ) 9 βαπιθ ρῬΟσβῸ 8 ὉΠ }Υ γοϑοσυοὰ 
δὰ βΒοῦοσ. ἴῃ Ὠοὶῃ ὁ8865 ἢδ6 ἸΠΔΥ αν Ὀοθα 
Θμαγοα πῖῖἢ δοιϊπρ δὴ ἰπίογοδιθαὰ δηὰ δὐίζυὶ 
Ῥατγῖ; ΒΘΓΘΆΒ ἢ9 τηδ᾽ 815 (πα 6 νγα9 σονοῦηδά 
Υ Βΐρθογ τπηοιΐγοθ, νοι ῥτοιρίοα πἷπα ἰο βάδρὶ 
ΗἰσπηΒο] ἢ ἰο νδυγίηρ οἰσουπιβίδη 68}. Τμ6 ἄγδί, 
ΒοΟνΟΡ, ἸΏΔΥ ἤαῦθ Ὀθθη ποτ δβρϑοΐδ [89 
λυάγτιοηί οὗὨ ἷ8 Ορρουϑαίβ, δηὰ δου ἐμ Ἰο 
οβεϊταδία ἐμ πδὰ [οτιηθὰ οὗἨ ἰπι. 11 ντᾶδ βοὶ 
παι ΒΘ δὰ ονογδοίδα )ν18 ρδγί (0 Π 60: ἀ0ῃ9 (09 
ταυοῖ, ἀθα]ὲ βδτρ!γ νεῖται (6 Ῥ6ΟΡ}6), ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΪΥ 
ἐδαὶ Βὸ δὰ θϑϑη ἔοο δ οΥ δὰ δοιῖϑα ζοο δ] Υ. 
ΝῸΣ ἀο τὸ υπάογβίαπὰ ὈΥ ἰΒ9 νοσὰ ποιὸ υδεοὰ 
ἰδὲ ἢ νγ88 ομδυζεοὰ τε σοϊης Ὀογοπὰ {86 Ἰἰπιλ8 
οἰ ποῦ οὗ ογάΐπαυυ ἱπιο]]}ἐαοπσθ (πιγϑίοτιουβ 608- 
ἰθιαρ᾽ διὶοη8), οΥ οἴ ᾿ 6} σοὺ οοηϑοϊοιβη 688 (60- 
ϑί86Υ); [ὉΓ ποῖίδον οὗ ἐ686 πίη ρβ δύο κἰαιθα δὲ 
ἴῃ ἴἰτο οοπίασί. ΝῸΣ ἀο68 ἐδθ οχίγανδξδποο δ)" 
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Ἰμάοα ἰο βδοϑιὰ ἰο ἤβύϑ Ὀ6ΘΠ ἃ. ἐγ ΒΘ, ΘΒ810Σ οὗ ῬΤο- 
ῬΥΪΘΙΥ͂ ΟΥ̓͂ ΔΏ ΘΧΟΘΒΒΙΥ͂Θ 801-ρὶ ογ δοαίΐοι (ϑομιοί ), 
ΠΟΡ ΔῸ ἱπητηοὐοδίγ οὗ ἀϑρογίμραί (Β. Οα18.). Τ6 
άοα ἰπιοπθα 18 ταίμοῦ ἰμαὺ οὗὁὨ Ἰοβίῃρξ ΟὨ Θ᾽ Β 
ΒΟΏΒΟΒ, 8 ἰπϑϑηϊ 7 ἰῃ σοπίγαβδί ψῖῖ Ὀοίηρ οὗ 
ξοοὰ πιϊηά, ἘΡΒΕΘΌΒ ΟΣ {6 ΕΠ [ἡ 1 Κ6 λδῃ- 
ΟΡ ἐξέστη 18 υϑοὰ πῃ Μίδαν ἀἰϊ. 2], δῃὰ μαίνεσϑαι 
η Δοὶβ χχυὶ. 28. Το οδ]δούϊοη ἰο ἶπὶ 85 ποί 
(δὲ πο δὰ οσοτμπιθη 64 Ὠἰπλδο] ἢ, ἃ5 ἰῃ σΠδΡ. χίὶ. 
17 1.), ἰὼ νυ ΐϊοῃ οᾶ86 σωφρονεῖν Μου]Ἱὰ δἰ χηϊὶν, (ο 
8ο ἀπ οηῦ ἴῃ (18 τοϑροοῖ; ἰο αοα ψου]ὰ (68 
δἰ χαϊν, ον [6 Βόομον οὗ ἀοα; δπὰ [07 γοιιῦ δα 0 
ψο ἃ πιθϑῃ ΒΙΤΩΡῚΥ 85 8 Βδ᾽ Οὐ ΥῪ ΘΧΔΙΏΡ]0 ΟΥ 88 
δ ᾿ηϑίδηοο οὗ οοηάοβοθηβίοῃ ἴῸΡ γοῦ, ϑ.6 ἢ 8 
βοη(ἰτπχϑηὺ του] οὐ δ νο Ὀ66η ποοα Ὁ] 4ἴϊοΥ δὲ 
Βα δα βεϊά ἴῃ νοῦ. 12. Ηδ ρσόοῦθδΌὶυ Βαὰ Ὀδίογο δ 185 
ταϊ ὦ ἐμ 6 ττῖλοϊο οουΓ86 οὗ 18 δοίΐοπ, [ῸΓ (18 δὰ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ βοϑιχθὰ [0 ἷ8ϑ ΟΡροῃϑηΐβ 838 πηϑδάῃθ88. 
Ίη οοπίγαϑβί σι ὑπο Δ 412 γα οδρϑοίδ!ν, μὸ πδᾶ 
διιοσση ἃ Ὀυτηϊηρ 268] ἴογ {μ6 δἀνδῃοθιηθηὺ οὗ [89 
Ρυτο αο8ρεὶ, ἔον [9 οοπγογβίοη οὗ 800}8 δηὰ 7ὉΓ 
[0 ρουβονόσϑῆοθ δηἀ ρΓΟΖΓΘΒ8 οὗ ἔμοβο γγῶοὸ Βαὰ 
Ὀδθῶ σοηνογίοά. Ἀϊὰ 0 ἱμΠθ8 ΠαΥΘ ΓΟίθγθοο (0 
δῖ ρογβοηδὶ ΘσΣρου  ΘΏο68, ΒΟ 28 818 βυάδάθῃ 
δουγογβίου οὐ [18 ϑοβίδιϊο βία Τη6 σοπίγαβδι 88 
π6}} 48 ἐμ ζο]οίς βοηίθηδο Βοθηὶ ἰο ἔδυον (6 
δ ἰαΞῖου σαῖθον ἴ0 18 8016 σοηαποὶ, 8 σοηΘΓα] 
δειϊνὶϊγ. Βαῦ οὐϑὴ οἡ ἐδ 9 βαρροβίίίου ἱμαὶ 8 
ΟΡΡοπϑηίβ ὕγογο εἰραΐ, μὸ δυρροβίβ ἰμδὲ (Π9 τοδά- 
1658 ὑπο ᾿πιραΐοὰ (0 ἷπὶ ὰ8 δὴ οχίγοιῃθ ἀθγο- 
ἐϊο ἰο αοὐ, ἴῃ ἰὸ βου υΐσα οὗ 18 οζὰ, δηα ἰἤογο- 
ἴοτα σογίῃν οὗ οϑίθδοηβ. Βαΐ Βοὸ β6α8--- ΘΌΒ 9 Σ 
τῦὔἷ|ὴ 8ῖ6 ονν ΒΟΌΟΣ στϊη θᾶ, ἰἰ ἰ5 ἔίοσ γου.--- 
ἘΓ ΔΩΥ 086 5640 νἷ8 σοπά οἱ 'π 8ῃ Ορροβὶἐθ 11ᾳ}, ΟΣ 
1 πουρσμὶ πο δορά πὰ 8 ΓΘΑΒΟΏΔὮΪΘ 8ηα ν}186 ᾿η8ῃ- 
ὭΘΥ, ἢ6 δϑβδυγοά μοι ἰΐ γ͵1Δ8 8]} 70 ὑλοῖν ἸνΘΙ [ὯΓΥ60. 
Τοῖβ οχρδπαίϊου, ἀοοοτάϊης ἰο Μ᾿ ἰσῃ {Π6 ΑΡΟΒ116 
δροδῖκα οὗ μἰβ σοηάιιοὶ 48 ἐδ Δρροδυϑαὰ [ὁ οὐ γβ 
διὰ νψὰβ ᾿υάρεοα Ὦγ (6), ΒΘ πι8 ἰ0 8 τασἢ πηογΘ 
β' τὰρὶθ δϑηἋ πλοτὸ 6]  ΊὉ]9 ἐδ ἐμαὺ δῖοι Οβίδπᾶος 
ἀρίοπ 5; δοοογάϊης ἰο νν ἈΙΘἢ ἢ 6 ΒρΘακΚ8 οἡ 6 0.9 
μδηὰ οὗ Ϊ59 δοίυα] ἀορονὶπιοηί, οὗ ἷ8. ἰγδῆβοθῃ- 
ἄδηὶ δβίγ]ο οὐ ἀοσίγίηθ δπά ργδοίϊοθ, δῃὰ οὗ δὶη 
ἈΪΚΆΙΥ οχαϊίοά βρὶγιίαδὶ 11θ, τισὶ Β9 ΒοτΤοΥΟΡ 
δομίθηάβ δοϊιδ!γ γοἀοπηάοά ἴο [86 φίοτγ οἵ αἀοἀ; 
διὰ οὐ {πὸ οἴδοῦ μδπα οὗ λ18 πο ὑγϑηαιὶ δηὰ }υ- 
ἀϊοϊουβι ὉΠ 6 Γ Οὗ δοϊζοη, νυ οὶ Ῥγ88 ὈΘι6Υ πάον- 
βἰοοῦ δηὰ το ῦ9 ζΘΏΘΡΙΪΥ πβοῖα]. δά βυοῖὶὶ ὈΘΘη 
ἐμὸ ΑΡοϑι10᾽ 5 τηθδηϊηρ ἢΘ ΠπΙΘΚΟΒ 86 ἴῃ {6 ἢγβί 
οἶδας οὗ 8 διλυϊ σοι ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΠ, Δ ΔΙΩΡΪΌΟΪΥ, 
ἴῃ τὶιῖϊσ 6 ΓΟίοΓΒ ἱγοι σΆ}}ν ἰο 8 Ορρομοπηίβ᾽ 
ἰηβ παδιίΐϊοι, (δα Βα αὰ Ὀδ66ῃ οπἰ Βυβίδϑι 6 6}}} ὁΧ- 
ἰχανασβηῖ. Τὸ βἰρηϊδοιρίϊου οἵ ἐξέστη, δΔἀορίοἀά 
ὃν Ηοΐπιδπη (ϑοι τὶ ίθον, Π. ῥ. 828): ““΄ο Ὀ6 'ῃ δὴ 
Ἔσχε] θὰ βιϑδίθ οὗἉ ἰηβϑρίγαι οπ᾽" ἰβ ποῖ δνοτοὰ ὈΥ͂ 
ἐδ6 σοπηπλοῦ 89 οὗὨ 86 τνογ8.---ΕὌΥ ἢ 9 ον 9 
οὗὐ Ομεῖδε οοπδίσχαϊϑῖβ 18 (τον. 14).---Ηο 
ὮοΓγΟ ρίνϑδ 8 τοϑβοὴ ποΐ ἴον Ὑμαῦ 9 δά Βαϊ ἃ ἴῃ 
τἴὴ9 ὅγϑϊς πδϊῖ οὐἩ υϑσγ. 13, θυ ἴὉ. Ϊ8 δϑβϑοσίίοη 
ἐμαὺ αἷς σουγθο οὗ δοίϊϊοῃ δὰ Ὀδθθὰ δίποογο, δὰ 
ἐμαὶ τπαίθυον τϊχῃῦ Ὀθ 18 ρΡρΡθάγϑηοο ὈΘίοΓΘ 
τηθῃ, ἐξ 68 [Ὁ ἰὴ βογνΐοο οὗ ἀοα δηὰ [ογ (86 
νγοϊΐδγο οἵ ἷ8. Ὀγοίῃσοη. [Ι͂Ἃἢ. {8 βθηίθῃοο {ἰδ9 
ψογὰϑ τοῦ Χριστοῦ ἃτὸ ἴῃ ὑπο χαπίίνο οὗ (ἢ 6 βυὺ- 
͵οοὲ δοοσογαϊηρ ἰο (86 ρῥτουδὶ πὶ ὕὑβαροὸ οἵ ἢδὰ] 
πιὰ γοδροοί ἰοὸ {8 ῬΏΓΑΒ9:; ΘΟμρ. ΟἾΔ. ΥἹἱῖ!. 24; 
χιϊ!. 13: Βοπι. τ. ὅ, 8; νἱῖϊϊ. 8δ, 89: ΕΡΆ. ἱϊ. 4; 
ἐϊ, 19; ῬΆὨ]]. ἰ. 9 οἱ 4]. (Τὴ) ρογβοῃδὶ οὈ])ϑοὶ οὗ 
τἴ6 ἀγάπῃ 8 ἱμιγοἀυοοα ὮΥ εἰς ἰπ (]. 1, 4 ἀπά 1 
Τηο88. 111. 12)ὲ. [π νι θδὶ ζο]]ονβ 6160 1ξ 18. ουΐ- 

ἀοπὶ ἐμαὶ ἐδ οὐ᾽οοί ἰ8 ἐο ροϊῃί ουὐ {μ6 ἰκιοβὶ 
τηληἰοϑίδιΐοη οὗ ΟΕ γὶ δὶ 8 ἴΙοσθ. ΑἸ Βουχῃ {818 
ἴονο οὗ ΟὈ σίϑι ἰβ ἃ βουνοῦ ὙΙο. ργοάιιοο8 ἴονθ ἰοὸ 
ΟἸγὶϑὶ, ψγὸ ἀγὸ ποὺ ἰο ΒΌρΡροΒα Ὀοίῃ Ῥοϊῃ δ᾽ 6πι- 
Ὀγδοθὰ ἴῃ ἴΠ1ὸ ΟΧΡυ δβίοη ἤθγο. Τπ6 γον συνέχει 
πιο ὯΒ ΘΙ ΒΟΥ, 10 ΡΥΘΒΒ6Β, ἰὑ ἀγῖγοβ, οὐ, ἰῦὺ πο]ὰβ 
ἰοχοί μοῦ. 89 Ῥγοποιὴ ἡμᾶδ, ΒΟ ΥΟΡ, σαπηοί 
Ἰθδῃ ΘΓΘ, γοιῖϊ δπα τη6 ((0 ΒοϊΪά 18 ἱοροίϊον ἢ 
ἔνριο 8810), Ὀαΐ, 88 [9 σοπίοχί 8 ΟἾβ, ΟΠῚΥ 16. 
Τοῖθ Βοϊάϊηρ ἰοροίθοῦ ταῖδὺ 6 ἴΐ 6 Ορροδὶίθ οὗ 
ὑΠ089 δοραγαίζοιϑ τ ὶο ἢ 801 5 688 ἰδ δρί ἰο Ῥγο- 
ἀιιοθ ΟΣ οοσδβίοῃ. Οδ]νίη Β8γΥ85: σοηϑίγ} 1 8 ΟΌΡ 
πιρασίβ Οὐ" δβοοίϊοηβ : Μουϑῦ: μοῖϊάβ ὰ8 ἐμαὶ νγὸ 
ΤΑΔΥ͂ οὶ 8685 ὈΘγοπα ἢ ᾿ἰταἐἐ8 νυ 1 6 ἢ ΡΟ γοαυὶγοά 
ὈΥ 8 τοχαγὰ ἴοσ οὐ β ΒΟΏΟΣ δηὰ γοιν ψνο]ίατθ 
(ϑεῷ δπὰ ὑμῖν). ΤΘ ἔΌΓΙΟΥ 1 οΓρΓοί δι οη 560 Ππι8 
ἰῃμαἀορά δομΓΑΓΤΥ͂ ἰ0 ἀϑᾶρθ, βίῃ σο ΟΥ̓ΟΣῪ ὙΠΘΤΘ 6]86 
ὑπὸ ψογὰ 888 ἴδ πιοδηϊηρβ οὗ, (0 ῬΓΟ88 Βαασα, ΟΥ 
ἴἰο δ'ϑὐοῖ; Ὀυὺ ΠΟΥΟΡ, ἰο ὌΣρΘ ΟΥ (0 ᾿πρ 6]; ΟὨΪΥ 
ἴῃ ὑ89 Ῥαββίν 8 ἰὺ υϑοὰ οἵ ἰμ9 αἴοοίίοῃβ ὈΥ͂ 
νι ἰο ἢ 916 18 τυ ]οα, Βυΐ ὙἘΥ δαη ποὶ {86 ΘΟ ὁ 
Ὀ60 υδθοὰ δοσογάϊηρ ἰο0 {πΠ 6 ΔΏΔΙΟΔΥ οὗἉἨ {{|0 ραββίγνο, 
οὗ δὴ δβϑοίϊΐοῃ ψιΐὶοῖ αἰτγθοί Υ ἀπὰ ἱπογοῦ 
ΘΟΌΓΡΟΪΒ α ππδη ἘΠ δυο 8. τηϑδπίηρ ἰῃ9 ἰάο8, 
ὈΘΟΟΙΙΘΒ ΔΟΓΟ Οχργοβδῖνθ. θη (86 ΑΡοΒί]ο 88 
--τσὸ ανίῃρ ἰοσηιθᾶ ὑπὶα υᾶδρτηθηηῖ--- ὁ 1η- 
ἰγοάμοο8 {89 βιυ δ᾽ οίίνο οδυδο οὗ {δὶ ἰπῆἔσοποθ 
νοι ἐδ Ἰον οὗ Ομ γὶϑῦ μδὰ οὐϑσγ ἰῃ. Τμδὶ 
Ιονο δὰ Ἰοα Ηἷτᾳ ἐο ἔογτῃ ὑμ18 Σὰ ραιοαί, ἡ 6., δὰ 
Ὀτουχαὺ δἷἶπα ἰο ἐπὶ σοποϊαβίοι, ἰο0 {818 ΘΟὨΥΪΟ- 
οη. οίμοσ (μΐ8 Ἰυάρκπιοηῦ τγὰβ σϑϑοθθα δἱ 
186 {π|0 οὗ εἶθ σομγουβίοη (ΝΜ γ67), ΟΥ πλοῦ ΠΟ Ὁ 
(89 νγ]0}]0 πιϑδηϊηρ οὗ ἐδ 6 ἀοαῖ οὗὁἩ Ομ γὶβὲ Ὀθοδιηθ 
τυ Οἶδαν ἰὸ ἷβ8 ΔΡΡΥΘ θη Β105). 8. Βοῖῃθ ἰδίθν 
Ῥογϊοα οὗὨ δμἷβ "16 (Οβίϑδηθγ), π᾿ Ὀ9 Ἰοῖϊ ἀπά οίον- 
τηϊηθά. Νοδηον τοηλᾶσὶκδ ἐμαὶ “ἢ 6 δοΥΪΒὲὶ γγὰ8 
ΒοΙΘ υδϑροὰ Ὀδσαιδοὸ Ῥδὺ] ἰπίθη θα ἰο βροδὶς οὗ 
βοηθοί ἰηρ ν ἷ6} Βαρροηθα οὯ66 ὉΡΟᾺ 8 ἐἰπη9. 
Ηδ πιϑϑῃβ, ἐμπαὺ ΟΥΟΥ ΒπΠ00 6 Ὀ6σδπιθ ΘΟηΒΟΐΟΙΒ 
οὗ 89 βαυϊηρ ἰονϑ οὗἩ ΟἸεγὶβί, ἃ ποὺ ρυϊποῖρ]ο οὗ 
οοπαποὲ δὰ οηἰογνοά ἷ8 Ὠοδνί.᾽" ΤῸ δυθδίδῃσθ 
οὗ ἐμὶβ οοηνϊοίΐοι, ΟΥ χαίδον οὗἩ ἐδ Ἰυάᾳστησης (6 ἢ 
Τογπιρα νγι8:---ἰμβαῖ Ομ ἀἰθα ἔοσ 4}}, δῃ!ᾷ δο 
811 ἃἰθἃ.---Π τὸ δοοορὺ οὗ ἰμὸ χοδαϊηρς οἵ ἰδ9 
Βοσορίυδ, σ ἰοῖὶ αἰ 68 8 εἰ αἴζον ὅτι, γγῪόΡοα πιιϑ Γ6- 
κατὰ ὅτε ἀρα---ἀπέϑανον 8Ἃ8Β ὈΘ]οπρίης ἰοροί  Υ : 
(δα (ἰδ ομο ἀϊοά ἴον 8}}} ὑιϑῃ 4}} ἀϊοὰ, Τὸ Βγ- 
Ῥοίποιοαὶ βοπίθποο, Βονοῦον, σου ἤθγο ὈΘΘἢ 
ΟὨΪΥ ουπΙ8}}} Ργο ]θιηδ ΐσαὶ, δ'ποθ Ἡδὶ 18 ὑπ 910 
ΘΧρυοδδοα πεϑί αν ὈΘΘῺ ΤΟΘΙῪ οογίδϊη ἰο ἰΠ9 
Αγροβὶϊθ. Βαὶι 1ῦ εἰ Ὀο ἸοΥΈ ουἱ, ὅτε 18 οἰ ΠῸΥ 6α}]- 
γαϊϑηΐ ἰο: δοσαμδέ, δπὰ 80 ἱπίσοάποοϑδ {80 δηΐθ660- 
ἀοηὶ οὗ 8 Ῥτοροκίίοη (ΜοΥοΓ); οὐ, ἐΐ 15 ἴῃ ὑδ8 
ἰηϑίδησοθ ϑαυϊνδ]θηὶ ἰο: ἐλαέ, δα Ὀοΐὰ οἰδιδο8 
ἀοροπὰ ὕὑροπ ἰἰ, ἐ. 6., τό αν υὰάροὰ ἐμδὶ ὁ19 
ἀϊοὰ ἴοτς 8}} δηὰ ἐπὶ 4}} ἀϊοά. (Οβιδηάθυ). Ἰοῦτο 
ΔΡΌΘΕΓΒ Ο ἔδυου {}ιὲ18 ἰδί ον Βα ρροβιίῖοι (σου ἀκ οὰ 
8 (δὲ, εἰς.)}. Οὔθ πίη, πονουον, νιοὶ 
σοῦ κὸ ΓᾺΡ ἰο ἀοίθυτηΐῃθ υ.8 ἴῃ ΔΥΟΥ οὗὨ [89 σδ0- 
88] εἰχοϊβοαίίοη ἴδ, ἰμαξ 10 Ὀγίησδ οὔὖ ΠΟΥ ὕγο- 
ΤαΪ ΘΕΟΥ͂ ὑπ6 οὐ πάντες ἀπέϑανον 88 [9 ῬΤΟΡΟΡ 
βυ θδίδηοο οὗ 9 ἡυάριιοοὶ ἰο ΗΟ ἰδ 9 ΑΡροϑβι]θ 
ΒΑΥΒ ἴῃ ἰδ οοηίοχὶ Β0 δὰ σοηθ (νγ8 υα ρκοὰ ἐπΐ8, 
{πὲ οὴ9 ἀϊοα ἴον 8}} δῃά 80 4]} ἀϊθὰ), Αμπὰ γοῖ 
16 τσ 1016 ἕοτοϑ οὗ {86 Βϑηΐθῃσθ Βοθηδ ἰ0 ΓΘαΌΪΓΘ 
ἰμδὲ ὅτε ἴῃ ἐμ9 86ῃ89 οΥ̓͂ ἐλαέ Βῃουϊὰ Ὀ6 τη849 ἰο 
κονόῦπ ΟΝ οἴδυδο8 οὗ ἰϊ, Τ}ι8 Ἰορὶσδ] τοϊδίϊοπ, 
Βόονγονοσ, τουϊὰ Ὀ6 ἀοδίγογοὰ ἰἶ τὸ ἔμ Ὀτγίπας 
ἴῃ δὴ ἱπάοροπάομπι δοποϊυδίομ ὈΥ̓ πιθϑ 8 οὗ ἄρα. 
Το ἐπέογθῃοο ποι ὑλ9 ΑΡΟΒ(]6 τα }|κ68 ἔχοι ὑλ90 
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Ῥγχοροϑὲϊίοι {δδὲ ὁη6 ἀϊοδὰ Ὸγ 4]}}, δυβυδδ δἰγο μὴν 
1π ἴδνον οὗἁὨ ἰἐβ 7υ οἰ Δ} υἱσαυῖσυβ δἰ σοὶ σαίϊοα. 
Οπο ν͵ὰ8 ἴῃ ἰδ ρίδοϑ οὗ 4}}, ὑἐβογϑίοζο 81} πηδὶ Ὀθ 
Ἰοοϊκοα Ὁροη 88 ἀθδὰ; οὔμϑ δ.65 τηδᾶϑ οχρίδίϊοι 
ἔον ἰπὸ οἴδησθ οὗ δ}}, ἐβογοογο 84}} δὃτὸ τὸ Ὁθδ 
Ἰοοκθὰ Ὁρὸὴ 88 μανυϊης βυβογοὰ Ῥυπίβητηθῃί. 
ΤῊ ὑδαχο, ὈΥ ὙΠ]10 ὑπέρ ἱπαὶϊοαίθθ ἐμαὶ βοτλθ- 
ἐπὴν γγὲ8 ἀοπο οΥ βυβογοὰ ἴῃ [89 διὰ οὗὨ δβοϊῃδ 
οη6, ἰὮ οοπβθαῦοποθ οὗἨ ἩΔῚΘΒ ἐμ Ἰδίυοσ ἐπ σὸ- 
αοτάἀοα 48 ἀοϊηςξ οὐ βυθογίπρ 1.6 βγῆ ἐπίηρ, 

οὐαὶ ϊοὰ ὀυθῶ διλοῦς οἰδβδίο τυ ϊῖοσα; αὶ διλοηρ 
θ᾽ Δα ΟΥΒ 06 υϑαᾷ6 88 οχίθηἀοα ὑπ] ὑδ9 

ψοτὰ νγ͵ὰ5 ἰπίροδιδοα ἰδ δοπμηθοίίζοσδ ἐπ ἩΒ1ΟΝ 8 
Ρυγον δίν]ο νουἹ]ὰ δνϑ χϑαμιὶγοα ἀντί. (Ῥασδοιρ 
4. υ. ὑπέρ, Α. 11. 1. ν. 2064 α. ὁ.). ΓΕΉΜΙΟΣ 60Ὁ- 
ἰοπὰδ ἐμαὶ δι βου ὑπὲρ πάντων ὮΔ6 {δ 58Πὶθ 
ΔΙ ραΪ 88 ἴ86 ΒΡ] ἢ “Υ,᾽" “ἐπ δελαζ οἵ," 
ἴμο ἑάθα οὗὨ βουῦυϊοθ δηὰ ρῥγοίθοϊοη οἰνγάγβ Ῥγο- 
ἀοιιἰπαίθβ. ἩΒΟΓΟΥ͂ΟΓΣ, πῃ δροδκίηρ οὗὁὨ (ἐμ ἄθδὶ 
οὗ σείει, (η 6 Ἰάοα οὗ 4 δοιἠἠιμίοη ἰα ἰηϊαποά, ἰΐ 15 
μβοῦον (86 ἤρσυτο οὗ ὃ γάπδοτε, ἰπ ἩΠῚΙΘΝ σδθ9 1ὐ 18 
ὀχρυοθβοὰ ὮγΥ ἀντί. (Μαίί!, χσ. 28; Μασκ σ. μὴ 
ὝοΥοΥον {πὸ ἰάθα οὗ οοὐογίμῷ ΟΥ Τογοίυί πο Β1ῸΒ 18 
ἑπιδηοά, ἰδ ἰδ απάον ὑπο ἤρυτο οὗ ἃ δἰη - οὔουϊης, 
ἴπ σηΐοῖ 6886 {86 ποτὰ υὑποὰ ἰ5 περὶ ἁμαρτίας ΟΥ̓ 
ἁμαρτιῶν, 88 ἴῃ Βοιι. Υἱἱ!. 8; 1 Ῥᾳι. 1. 18; 1 
πο. ἰἰ. 2; ἰν. 10. Το ῥγοροδὶἷοδ περί, ἃΒ ὑμτ|8 
τιιδοὰ, 85 ῬΑΡΕΠῪ {86 8086 οὗ “ὁπ δόοσαπί οὗ," 
Ὀυὶ ΔΕ ον [ἢ 6 86η88 οὗὅὨ ““ΘΟΥ̓ΘΥΪΏ,᾽ δ8 1 ογό, 
6 ἱδγὲν 18 ἀθαῖ ““οὐερ᾽ ΟΥ̓ “ αγομηδ ΟἋΡ αἰ Β8.᾿" 
β)Οἢ ΘΟΙΘΡΔΙ ΣΘΑΙ] 05 οοπίδὶἢ 8 ἰγυϊὰ ἀοβουυϊης 
ποίΐσο, Ὀυὺ τ ταῦ ἀουδὲ τ βίο [9 πϑᾶθ Ὑ8.8 
80 δ γα σοπίογπιθα ἰο ἐπ οἰγιηοϊορίοδὶ αν. 
[πὶ {86 βοΐ] ἰηἰοχρτγοίδιίοη οὗ ΟΟὐ Ῥβϑββαρὸ ϑίδη- 
1ογ 15 σοι ρο! θὰ ἰο οοπίθθβ ἐπδὶ ἔπ 6γὸ σουϊὰ ὃ6 
ὯΟ ἴοτοΘ (ὁ {86 Αροϑέ}6᾽ 8 ἱΌΓΘΒΟΘ ἐπα 6} ὙΘΓΘ 
ἀολὰ Ὀοοδυδδ ΟΝ τοὶ ἀϊθὰ, οχσοθρί οἡ ἐμ 1άθά οὗἁ 
Ομ τὶθι᾿ 5 Γορυοβοηϊίης ΟΓ δίδηάϊηρ ἴῃ ὑμ8 υΪδ6ο οὗ 
ἴποδο γο ἀἱοά νυἱϊὰ Ηϊ. βοϑθ βοιδθ οσχσο]οηΐ 
τοι τκ οὗ ΤΊΘποὶι (ϑγπη, 2 βογίοβ, ΡΡ. 168-166) 
διὰ Τιδομβοηαογί, οείν, Ῥαυμϊὲ ὧδ υἱ νεον. ΟἿὟν.. 
Βαὶ δΒ ἴπ ἐμ: ὅπα)] ϑϑοηΐθῃοοθ (τόσ. 16) ὑπὲρ πάντων 
ψου]ὰ Βοϊοπρ δ'8δὸ ἰο ἐγερϑέντι, θ6 8} 4 τηοδηΐϊηρ 
μοῦϊὰ ποῖ δϑόπὶ ΔρΡργοργίδίθ ἰοὸ {89 οδοπϑϑοίΐοιι, 
ον νγ͵ὸ δβδιουϊὰ Ὀ6 οομρο!]οὰ ἰο υπάογοϊδο [ἢ6 
ΤοΒΌΡτ οί ἢ. [0Ὁ 4]}} ἰῃ ἃ Βθῆ80 πὸ ἐπεὺ πιο 18 
ΟΣΡτοββοά ἰῃ ΕΡΒ. 11. ὅ (οοπρ. Οοἱ. 11. 11; 11]..1), 
ὦ. 4., Ομτί δι᾽ 8. τοβυτγοοίίοι που]ὰ ὕ9 τομετὰ δὰ Δ8 
ἐπ γοδαγγοοίίϊοι οὔ 411. Νοῖ ΟἿ]Υ ἐμ ὅτια] βθη- 
ἰθῶθο (νον. 16) Ὀπὶ ἐμδὺ ἔγοτη τ σὰ ἐδ 019 
τοδοοϊΐοι ἰ8 ἀοτὶνοα ("80 ἴον οὗἩ ΘΟ σὶβὲ δοῦ- 
δίγδίηϑ υ5᾽᾽) νοῦ ὰ ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀγΐῃς Ὁ ἰο (Π 6 δοη- 
οἰυδίση ποὺ (Π9 ταβὶπ ἰάθα, οὗ {π8 ρϑβέδβιζο 18, [676 
ἷβ 0 ἰονυθ, ἑ, 6., σου υϑαροηάϊηρ ἴο {6 ᾿σγο Μ᾽ Βίοἢ 
σϑονὶ δοδ 50} ἴον 166 δαϊνγδέΐϊοι οὗ 86]}, 18. α Ἰονὸ 
ψ οἷν ΣΟΠΟΘΏ6ΘΒ Δ]} 60} 8686}}) τοοίνϑθε δηὰ ἀϑυοίον 
ἀιδο! Υ τὸ (6 σγοδὲ ρυγροβο οὗ 1 οἶον ἰουσό. ἴῃ 
δαοῖ αὶ σοῃηποοίΐοη (89 Ῥἢγ886 αἰ αἰεα πουϊᾶ ἀο- 
ποῖ 8 ΠΟΤ] ἀοαι. Τμὸ ΑΡροβί]θ ἐτρ]}165 [πδὶ 
8} 6Ά86η 18} ΟὈ͵δοὶ δἰτηβὰ δὲ ἰῃ {86 δϑοῦγὶθοϑ οἵ 
σπ9 [0 [6 τοἀοπηρίϊοι οὗὨ ἃ]}, ΜΒ ἰδὸ (ἢ Ἰὰ {9} 
τη ΤογβαΚκο (6 6 δὮ}Υ 116 οὗ δὶπ νπὶσὶ τα 5 
ορροβϑὰ ἰο {(πἷβ τγοῦῖκ οἵ Ἰονϑ, δὰ μέδῖ ὮΥ 118 
ὙΟΥῪ δΑΐίΌΓΟ )Δ8 ἃ {16 οὗἉ 561 8 688, παυϊπρ δε} ἢ 
ῸΓ ἰἴ8 σο ΓΔ] δἰπι, δηὰ ἴῃ αἰγοοῦ οσπίγασϊο  0Ὲ 
ἰο (8 560]. ϑαουϊ δοίης δπηά αὐδαδῖνο ᾿σνο. Ο]8- 
᾿δυβοῦ Βα γ8: ἰδὲ ἀραὶ οὐ ΟἸνἰδὺ ἴον αἷϊ 5 {86 
γάνος ΟΥ͂ γθδϑὸη [ἴὉΡ (ἢ 6 ἀδάίἢ οὗὨ δ]Ϊ ἴὸν ΗΠ πὶ. 
Βυῖ ν͵ἱνθῦ ΔΥ δγο ζ] Ἰουδὶν τὶ ΟΕ νδὶ ὁ 18 
5 οὔροῖϑα ὉΥ ἃ 1411} ἴῃ ψλίοι Ηἰδ ἀσδὲ ἔον (Πδὶν 

ΒΆΪΚΚ6Θ ὈΘΟΟΠΊΘΝ δοϊΔ Πγ Ὀοποδοίαϊ ἔο ἰἤότὰ. δὴ ἃ 
ΠΟΥ 96889 ἰο Ἰῖνο Ὁ. ἰΒοπιϑοῖγοα. 78 15 Ὑπαὶ 
{86 Αροβέϊθ πιϑδῃβ ἰῃ Οἱμδὺ Ρ]δοδϑ, Ὑ ΘῈ 116 Βάγα, 
Ὅὸ διοογυοίδοὰ τὶ τ ΟἸὨτῖδὶ, 68]. ἰϊ. 19; δσορ. (οἱ. 
ἱΣ, 81 ἰδ. 12; Βοια. νἱ. 4. 16 Αροϑβὲ!δ βρϑᾶῖϊαε οἵ 
ὈΘΙΘΥοΓ5 γθοῸ ἰ8 (Π6 ΥΟΥῪ δοὶ οὗ δῖ ἤατο 6ἢ- 
ἰογοά ἰοΐο ἴδ6 [6110 Ἡ8Ε}}Ρ οὗὁἩ Ομ νδι᾽ 86 ἀθαῖ, δπὰ 
Ἀθποθ δζὸ ἀοδὰ υἱὲ Ηΐω, δπὰ δῦὸ ἴῃ ἐπ Βρῇεγο 
οἵ Ηἰἶδβ ἀβδίμ, Ὀθοδυϑο ἐδ ο᾽ Πα γο 8:9 656 θ 118] ΡΥ ΪΣ- 
οἷρὶο οὔἐπδὲ ἀθδίδ ἐπ ἃ ἰονθ Ὑ ἢ δυγσθηογ 118 
ῬΘΥΒ0Π8]) 116 οὗ 86  βῆυπϑδββ. (ςοΐορ. Μογϑευ). ΥῈς 
σοι ὰ ποῖ Ὀ6 υπηἀετγδιοοα 85 ἀοἴεπαάϊης [Πδ1 ἰπίον- 
Ῥτοίαιίοι, τ ΐδῖι ΘΟ Ὁ 65 ἀηὰ τεΐϊηρὶοϑ ἴο ΦΡ 
[πο δυδ)]θοϊένο οἰ ἶ68] ἀπά {πὸ οὈ]οοιΐνο ἰυάϊεϊαὶ 
εἰξοϊβοαοίίοη οὗὨἩ ΟἈ τί δ δἰ οἱ Ρ ἀδδί ἢ, ΟΥ ψ ἘΟᾺ 
ἸΏΔΚΘΟΒ ουἱ [μδὲ 8}} ΔΘ Ὀοΐδ ΠΙΟΥΔΙΥ δηὰ ἸΟῪ 
ἀεδα ὈΥ υἱτίυθ δηὰ 'π δοπβοηθοῦσο οὗ ΟΠ σὶβι 8 
ἀοδίῃ. (Οβἰδη δου). Τὴ ΟΌΪΥ Θχρ Δ δΊοΣ ἩΒῖ ἢ 
ΒΘΘΙΏΒ 0 τ18 οοττοοίῖ, δηὰ ἰοὸ τ πΐῖ6 } [86 τ Βοΐο σοὩ- 
Ὠδοίίου (νον. 18--1δ) φοπαιοίβ 05, ἰΒ {Πδὲ τ ΒΊΟΝ 
ΤΟργϑοθα 8 [Π8 ἀδλίῃ οὗ ΟΗγὶ δὲ, οι Ὀτΐτ ΚΒ β]- 
γαϊΐοη ἰ0 4}}, αὐ βοΐ ΤΟΥ ἰῃ (μδΐ8 Ῥαβδβῶρε, λο- 
δογάϊηρ ἴἰο ἐϊ8 δἰ ἰ681 πιοδηΐηρ, δὰ δα ἃ σεβὺν 
οὗ Ἰούο ἰὴ ΗΣ δηὰ κΒ αὶ τόϑϑοὴ [ὉΣΥ ἰονα ἐπ σηεπ. 
ΝδδηὰθΥ Βα γ8: Τπὸ ἀγίϊοϊθ ὈΘΌΤ 6 πάντες ἱτοΡ] θα 
ἐπδὶ Ῥγϑοί δ  γ ἐδ Δ]} ἴ0᾽ ποσὰ ΟὨτίδὶ ἀϊοὰ τοῦδέ 
δανο ἀρὰ 'ἱπ Ηἰπ. Ἰδαὲ Ὑδίον δὰ Ὅξδη 859- 
βαπιοὰ 88 8 ὑγίποϊ ρἶθ ἐπ νὸσ. 14 (ἐλε αἱὲ ἀνδαν, ἴδ 
Ργοβθηϊθὰ ἴῃ τϑρ. 16 85 Δ ΡΌΓΡΟΘΟ ΟΣ αἷτωο. [[{ 
Βσυϊα, Βουγουοῦ, Ὀ0 τοι δυο ἐμαὶ ἴ86 ῬΌΓΣΡοδθ 
᾽8 Ἰὲπυϊιοα ἐο ἐδοβο ψῆὸ ᾿ῖτο (οἱ ζῶντες), Ὑ ΟΡ οδ 
πὸ Ἰἰπ δίϊοα ἱβ ρυΐ ἰο ἰμ6 811] (οἱ πάντες) [ὁ 
ποτὶ ΟἾΥὶδὶ ἀἰοα, πὰ τὸ ἀϊοὰ ἰη Ηΐπ. ΗΑθο 
θεῖον] Τῆθ ΑΡροδίϊθ βρϑδκϑ οὗ {18 ᾿ϊνΐηρ οἴ 
ΒΟΙΏΘ 8ἃ8 ἃ ΤΟΥ] ΓΟΒΌΪ ον β, ἔγοτα 116 ἀδδῖν οὔ 
Ογὶδὺ [70 4]}:--τ᾽λδῖ ἘΠΘΥ τὸ ᾿ἐνο απουϊᾶ 
Ὧο Ἰοηκοσς ᾿ἶνὸ ἴοσ ἰδοιηδοῖνοα.-- Ηο Ποτὸ 
γοδιτηο8 (η6 ἱπουρδὶ ἱπγοϊνοὰ ἴῃ ἐπ θεῖος ἀσδδβά, 
Ιὰ ἰδὲ ἀγίης (80 ΒοΒὮ]Υ 1ἰὉ}0 οὗὁὨ δῖη Βεὰ δοδδϑά, 
(890 Πιδὴ ὯΟ 1807 Ἰ᾿ἰνοὰ ἰο δἰτωβοϊῦ, {86 οὐ]οςὶ οὗ 
411} ἷδ8 δοίί ου γγδϑ ΒῸ ἸΟῦΚΟΥ α Ἰϊο οὗἁ δοδο ἱπ ἐδ6 
ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ 86] 7 δΪοῃο. ΤΤ8ὸ μοϑὶἐῖνο ἰδ ἷπ δοπ- 
ἰγϑὲ τϊτ ἐἷβ 8 χἰνοῦ τῆ θη [6 Αροϑβὲ]ο δὰ ἀ9--- 
Ὀσϊτῖο δὲπε τ ηοὸ ἄϊθά δῃηἃ τοβὸ δαί ἴοσ 
ΒΘ:---ἰ 6.., Οδτίδὶ σῆὸ δὰ αἷοὰ δἀπὰ γχίδει 
δίκη ΓὉΓ (πεῖν βαϊγαϊϊΐοη (οι. ἱν. 26) δδβουϊὰ 
ΠΟΥ͂ ὈΘΟοοτΩΘ ἐδ οὈἠϑοὺ οὗ 8}} ἰποὶν οἴἴοτία. Βυὲ 
(80 βυθ᾽οοίβ οὗ τνδδί 8 ἤγ6 βρόκϑῃ οὗ διὸ βαίὰ 
ἴο ὍΘ οἱ ζῶντες. πηο5θ ΔΙῸ ποῖ Δ αν οπϊογοὰ 
ἰπΐο {πὸ ζ6 1] ονσβαὶρ οὔ Ομ νὶδβι 8 ἀθιί ἢ; Βαϊ, 85 19 
ἱπυαυϊδ Ὁ]6 ΘΟὨΒΟΔΌΘΏΟΘ, ἈΥ6 αἶϑο ἱπ ἴδ 6 ἔφ! ]ον- 
ΒΡ οὗ δἷ5 πον 176: ἐκ νεκρῶν ζῶντες. Οοπρ. 
Βοιι. νἱ. 4 8. 185. Ἧο νοχατὰ δβ ἀοίροϊϊδνο πιοὶ 
ΟἾΪΥ {ἰδ8ο ἱπίογρνγοίδιΐου τ ὶοδ τοπουθ ὁὲ ζῶντες 
85 ἸΟΠΙ 88 (δον ᾿ΐνγο (ἴοτ τδ6 δνίϊ61]6 ἴον 8 
ΒΌΘΝ ἃ γοιμοΣ πα), Ὀὰ᾽ 8160 ἐπαὺ νπΐϊο τορχαγαϑ 
ἢν 88 πιϑδηΐηᾷ ὑπ086 ἯΒΟ ΔΤῸ δἰΥ̓́6 ἑἐ. “., ἔδοϑὸ 
ῺΟ 8΄ΓῸ σοποοίγοα οὗ 48 Δ Ῥαγὶ οὗ ἰΐὸ βαξὴδ 
δηθὰ] τυϊ ἰδ πῆ πδὰ Ὅθοπ γχοὐφοιθὰ 
δορὰ ΜΟΥῸ ἀολά, [1ὲ 14 ῥγθοϊδοῖὶν ΟὉ δεδθοῦοὶ 
σέ (86 ἀτνιΐὶοῖο Ὀοίοῖθ ζῶντες ἐδδὶ τὸ ἐδ ῖεκ 
186 ΑΡοβί]ο ἱπίοη θὰ ἰθ διυρμδϑῖσο δηὰ ἀϊδίϊη- 
δυΐϑι ἴ86 ἸῺ ΠΈΡΘ ὕγοιι ἐπό τποσὸ ρομογαὶ 
ΠΙΩΒ8Β ἴον τοπι ΟἸγίδε ἀϊοὰ. Ὑμοβθ γ8ὸ τοῖο 
16 Ἰϊνῖπρς ἰπ ΟἸ δὲ 48 οχϊ οποῖνα δὴ ὰ (Π 9 δβῆι6 85 
(π089 ἴον νοι Ηο ἀἰόᾶ, δ΄γὸ οὐ] χοᾶ ἰο ΔΚ 186 
ψογὰ αἀϊε (ἀποθανεῖν) ἴῃ γ6Υ. 1ὅ ἴῃ ἱνὸ αἰ δεγεπὶ 
οἰ κηϊδολιΐοηβ, ομϑ ῥυάϊοϊαϊ οὐ Ἰἰϊοταὶ, ἀπ {86 
οἵ ΟΡ πίοραὶ. [ΙΓ ὁπ 180 οἴον δὰ τὸ τα κὸ 86 
ἀοδίμ ἴῃ τοῦ. 1ῦ ἐπ 980} ὁ886 10 Ιη6885 ὁ ἰομαὶ 
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ἀοαίδ, ἐποπ {86 ἰνίῃρ δἰ αηΐβοδ ἰδ ορροοίίο }ιδὲΐ- 
βοδίϊοα ; ΟΓ ἱΓ γγὺ Ιη8κο ἰΐ δἰκεὶν 8 ῬἈγαδὶοδὶ 
ἀϑοὶδ, ἐμθα ἰκο ᾿ἰτίης τχδὺ ὯΘ Βυσὰ 8ἃ8 ῬΘΥΙΔΙΚΘ 
ἐπ Ηἰφ γοβϑαγγϑοίίοη δηα δΓῸ δἰῖγο ἰῃ Ηΐῃ γῦο γο86 
δειίη (ἀάποθαν. κ- ἐγερθέντι). ὙΠ ἸΆΔῪ 4180 δεῖ, 
Δὸν ἰὰ (οϊϊονεβ ἔσοιτο ΟὨ ἰδ 8 ἀγίπρ ἰῃ ΔΏΥ ΒΘΏΔΘ, 
1πδὺ 81} ΟΥ ΔῈ που]ὰ αἷθ πὰ 8 ΠΟΣᾺ] βθῃϑοῖ [8 
«οὶ κ6 τοακίπηρ ἰ6 Αροδὺϊο δδϑοῦὶ 8 Ἰϑογ0 83- 
διπριο Ουν ΕὨβΊΪ88 Α. Υ͂. πιαῖκοβ ἐμ) Αροϑ- 
119 ἰὸ ατοὸ λδυϊκοά, ἐδδ 17 οὨο ἀἰϊοὰ ἔοΣ 4}}, ἰβοη 
41} πιυδὶ λαϑε δέέκ ἀοδ. Τμἰα ἱβ δαπίΣ Δ ΕΥ ἰο (ἢ 9 
δογῖϑί ἰθαϑ6 οὗ ἀτέθανον Ἡ 1ο δἰχη! θ8 ᾿ἰΐογ αν 
ὑδογ ἀἰοά. ἔνϑοῃ ψὶν ἰδ 9 56826 ἐμδί Ηἰ8 ἀθδὼι 
Ῥγονεά δαὶ 4}} τοῦτο ἀγὶπρ θγαδίμτοθ, τὸ σδρηοί 
8606 ΒΟῪ βιιοἷ δὴ δήρμυιμοηὶ 8 Ῥογεϊηθηὶ ἴἰο (86 
ἈΑροϑὲλοβ πὸ οὗ ἐπουρῃί. Ηἷ8 οδἦφοι νγ88 ποὶ 
1ο τοΐογ ἰὸ 86 οὐ κί; δ) ϑἰδίο οὗ ζδη υἱίδβουὶί σο- 
ἀσιωρίίΐοι, Ὀαὲ ἰο ἐὸ ΟὈ] χαϊίοι5 πλοὰ ἰμδὶ γθ- 
ἀοαπιρίλοη ἱπιροθοὰ οὐ δἰπι. Ενϑῃ ἰμοδὸ 0 ἀθων 
Ἐμδὶ ἰὴ9 ἀγίορ οὗ 841} ἴῶϑῃ ἰῃ δορδβθαᾳιθῆσο οἵ 
Ομ νοι 8 ἀθαὶα τε88 ΤΩΘΡΘΙΥ ὉΥ ἱταρυϊδίδαλ ( 6Ὁ- 
δὲν δοὰ Τ᾽ Πκἰ 80}}, δοϊκιον οαρκαο ἐμαὶ Ηὶ8 ἀοδι} 
ἐπάϊσειθαὰ ψ δὶ νγ88 ἀυ ἰο ἰμθ, δὰ οοοἀοιβηθὰ 
ἐβοῖι ποϊοὸ ἀθαία; δηὰ ὑμϑὶ ἐμ ἱπιθγοϑὶ οὐἩ {π6 ὁὲ 
ζῶντες οχιεπάρα ἰο ἐμ γοβιχσϑοίζοῃ, 85 νοὶ 28 
ἐο ἴδο ἀθλι οἵ ΟἸτῖϑι. Οὐμρ. δι8}}6γ]. 

Ψψεα5. 16, 17.---80Ὸὸ ταὶ τὸ ἔσο εἰσῖθ 
ξίονσ Ὧο 8 δοοοτιάϊηᾳ ἴο 80 8688. 
“λα ἰυΐεγθησο 18 μθτὸ ἄγαν ἔσο Ὑῃδὺ πο 
ἦμδι Ὀοθὴ βδαία. [πδριοῖ 85 ΟΠ γἰβί μδ5 ἀϊοά ἴον 
.81}, δῃηὰ 80 ἐμοὶν βο β8} 116 οὗ 8686, νι ὶ τὰ ἰδ 6Χ- 
οἰυδγΘη 658, ΠΑΥΓΟΎ ΘΒ, οἴδ., 88 ὈθΘῃ Δ00] ϑθὰ : 
διὰ ἱπδδιηυοῦ 88 ὈΘΙΙΘΥΟΥΒ δ΄ ἀοδὰ πὶξὰ Ηΐ 
Ὅ0 [88 αἰοὰ ἴον ἰοῦ, δὰ ἐμοῖσ πον 1179 δῃουϊὰ 
Ὅὸ Θθηιϊτοὶν ἀογοιθα ἰο Ηΐπὶ δὰ Ηΐ οδυδο; Π6η6ο6- 
ον τὸ ταυϑίὶ Ὀ6 ὀχροοὶθά ἴο0 ΚΟΥ͂ Ὡ0 086, γΠ80- 
ΟΥΟΣ ᾽θ ἸΩΔΥῪ Ὀ6, Δοσογαϊηρ ἰο ἐμ9 68} (κατὰ 
σάρκα). Ὧἴπο σάρξ᾽18 ργθοίΐβοίὶυ ἐμδΐ ἰπ γοϊδίϊου (0 
ψϊοῖ ὈΘΙΘΥΘΓΘ ΟΓΘ δαὶ ὰ ἰῃ υοσ. 14 ἰο Ὀ6 ἀοδὰ. 
Το πον δβεοοογάϊηρ ἰο ἰδθ 8468}}, δ Ὁθ. ἰδ Κ 
οἰξμον βιυ]ϑοιἑ νοῖν, δ8 ἀοδηϊωρ ἐμ6 Κπον]οάρα οὗ 
ἐδοθοὸ Βογὸ δροΐζθη οὗ (89 ἃ Κηον]οαρθ πιο ΚΟ ΪῪ πὰ- 
68 πὶ ποαὶ δρὶ γιξα 8] ΘΠ} οπκαϑηΐ, Θοτηρ. ἀμ δρ. 
ἃ, 17: 1 ον. 1. 26, 85 ἐίπρϑ ΡῬΘαΓ ἰὁ ἐμ βἰπίυ] 
πδίαγαϊ πὶ}: ΟΥ ΟὈ͵ ΘΟΥ ΤΟΥ (88 ἰὼ ΟμδΡ. χὶ. 18: 
ῬΒΠ 1, 4; ΦοΒη τιϊ!. 1δ), ἔ6 οὈἦοοί 10ϑο᾽ βυρρὶγ- 
ἱης Ἐη9 ταὶο ἴον ἰδ Κηονίθαρο; ἐπ ἐμπἰ8 0856 ἐδ 
ΤΌΏΘΓΘΙΥ Ὠυπιδη, ὑ8 6 δι} ἰπ αἱ ἐ[8 ΠΟΥΣΟΤΤ 685 
δοά οχοϊυϑῖγΘη988 88 ἰ( 18 Τὰ ἰπ ἰδ ο86 ὙΔΒῸ 816 
Κποόονγη; Βό6Ππ606 ΔΏΥ͂ πλίυγαὶ αυδ] 96 816 Β ΠαΥθ 
πο οοπδοοίϊου πΊἢ Οἰιγίδί, δαοῖι 88 δἀνβηίδίοβ οὗ 
'ψονῖθ Ὀἰγιδι, ταὶ, γοδηφιδαηΐ οὐ ουαὐπταζά οἷγ- 
οαπιδίδησοϑ, θορ. 6]. 11]. 28... Νοοη ον Β8γ8: 
Τ, τὸ οοπῆμπο οὐῦ ἱπουρμῖθ ἰο ἐπο86 ὑδπὶπρϑ 
τρνῖομβ Ῥασὶ δὰ ἰῃ ἷ8 πη, δηὰ ΔΒ ΟΡροδίημ, 
εἶδο 6[}8}} ῬγοῦθΥ ὅ8ἃ ἐπδὶ 6 πιθαπὶ ἰο 88 γ : 1 8 
ποιίηρς Βορσοίοσι ἢ ἰ0 τῺ6 ΜἩ ϑλοΥ 8 Ἰῶδη 8 ὉΥ 
Ὀϊγίδ ὁ ον οὐ ἃ ἀδῃιο;: ψ ΒΘ ΘΥ ἢ9 ΟΌΒΘΥΙΥΘΒ 
1.06 Μοδαῖὶο ἰανν οὐ ποὲ; ψΒϑέμ ΟΣ 9.18 οΘοπποοίοα 
Θιυί ΘΓ Ώ ΔΙ. τὶ ἐποῦθ ΑΡΟΘΙ]Ϊ05 ψῶο 'ογθ δρ- 
φοϊοιϊοα Ὁ Ομσίοὶ ἀυγίηρ. Ηἶθ 1εἴο οὰ. δα τί ΟΣ 
ποῖ," Τ1δο9 Κπονίωρ (εἰδέναι) Ἀθγὸ δροκθῷ οὗ 
τααπὶ, Ποπονον, ἰποϊυᾶθ 4, οἰ ἐΐοαὶ αἰβοοσπηοδΐ, 
Βοΐοτο ἀοοϊαΐϊηρ, ἢν πιο ἰὑὺ μὰ ἰΏΤΟΙΥΘΒ, γε9 
χαβδὲ σοίον (0 Ὑμδὲ (86 Αροδῆθ ΦΌΡΟΥ ΒΔ Υ8 ΤῸ- 
δροοϊίηρ ἐπθ Κηοπίωρς οὗ ΟἸ τ δι - θυ ϑὴ ἐξ ῃγ9 
ὅλον 6 Ἰσθ ονν ἢ ΟἸτίβὶ δοοοτᾶϊῃα το [8.6.3 68}, 
Ὡονοτείδβοϊοδδ ονν ἰκηοῦν τγὸ ἀξίλ (σεοοταάϊησ 

ἀλλά )85 ἐὸ φοηδθ οὗ πουουί βοἶθδδ, 88 ἴῃ οἤΔΡ. 
ἱν. 16. Ηο δοϊκῃον)θαχοθ δ6 λα οποὸ δὰ 8 
κηοπίοάκο οὗ Ομιτγὶοὺ δοοοζάϊηρ ἰο (δε 68} ((ἢ6 
ΘΔ ϑἰ8 βῃουϊὰ Ὀ6 ρἱδοθὰ ὕροη (0.9 ῥχϑοίδγὶθ 
ἐγνώκαμεν, ψ ϊσὮ οὐ ἐδ 18 δοοοιπί 15 μ]δοοὰ ἤγοϊξ ἴῃ 
ἴμ9 βοῃύθῃ06) ; Ὀαὺ 6 δδϑαχβ ἐμδὺ θ᾽ (λ 9 ργοϑθηί, 
ΠΟΙ͂ (νῦν, οὐ. ἀπὸ τοῦ νῦν ἴῃ {μ0 ρῥγοοϑάϊης 
6] 80), Β9 Κποτν ΟὨγὶδὶ ἐμ (ἐ. 6.) κατὰ σάρκα) πὸ 
Ἰοῆροσ. Τὸ θωρμδδὶδ οδηηοὶ Ὀδ6 ]Ἰδἰὰ Ὀροη 
Χριστόν οα δοοουπί οὗ 118 ρΡοδί([οη δηά ἐϊθ Γ6]8- 
ἐἴοῃ Ὀθίτοθῃ ἐμ6 Ὀγοίδδὶβ δηὰ ἐμ δροάοβίβ 'π (89 
δβοιίθῃοθ. [1 δι} 8 ο8436 χρώτόν βου 1 ἢδγθ9 
δίοοα Ὀαΐρτο κατὰ σάρκα]. 1βαὶ κατὰ σάρκα, ἰακοι 
οδοσίϊγ ον, σοΐθεβ ἐο (89 τόσ ὶν δυηδη ῬΟΓΒΟΣ8- 
δ γ, τὺ σὰ ταϑο 118 ρΡρϑδῦδῃοο οἡ δα ιϑμ ἢ. 
Ταῖβ ἀο8η68 νῖϑὶ ἰκϊηα οὗ πον θαρκο 6. γοξογγοα 
ἴο, διὰ ΘΟΩΒΘΟΑΜΘΠΩΥ 4180 [86 λυ καιοπὶ χορατὰ- 
ἴῃς Ομχίϑθιὶ ἩΠΙΘὴ τγὸδβ ἱποϊυάθα ἰπ ἱἰ, υἱΖ., {μδὲ 
νἰσ Δα ῥγοοφραρα ἷδ σρῃγοσζϑίου δὰ θη] ριις- 
ϑηηθοῦ ἩΒΘη Ὠ6 δτδὶ ἰοδτποα (0 γοοορσηΐζο Ομ χὶδὲ 
(Χριστόν ἸδΘΤο βορὰ ἃ8. ἃ ΡΣΟΡΘΡ ποι, δηὰ ποὶ 8.5 
δὲ ΔρΡοΙδίἶγ6) ἃ8 ἐΐνο τίβϑη ΝΜ οδϑίδῃ δῃὰ ἐπ ὸ ὅλ 
οὗ ἀοἀ (θα). ἱ. 16; Βοπι. 1. 4). Οοτίδοι: "ΤΒΑὶ 
ἮθΘ ταϊσιϊ ΒΔῪ ἐμλ6 ἸογΘ ΤΟΥΘΙΌΪΥ {πδὺ 9 ΚΏΘΥ πῸ 
ΙΔ αἴνον (9 δοϑῃ, ἢθ Δρρ1168 Ὑπδὺ ἢ6 δαᾷ δεμὶ 
(ο Ομ νἶὶϑὶ Ηϊτβοῖῦ. δ, βαγϑ ἐδμδὺ ὁ δὰ ἵκβον 
Ομνὶδὶ δἔϊοσ ἐμ βοβῇ, ἑ. 6., 88 ἃ παί τ] ΘΆΧΈΒΪΥ 
Ἰ,8Δῃ,, ᾿υδί 88 {86 ἱπηδοϊίληίβ οὐ Ν Ζαγοὶι (δι. 
χἰλὶ, δ6) κπϑῖν Εἶπα ΟΕΪΥ ἴοο νγ6]]}, υἱΖ., 88. πιἷ8 6π6- 
ταΐθα δὰ ῥυάροδ.᾽ Το ὑμθ βδιλθ σϑβυὶ πουϊὰ 
αἶδο ἐμ δυδ͵οοϊλνο δοσορίδιίοη οὗ κατὰ σάρκα 
Ὀνίης υ8. ΓΑΙΙΒοΙυρΡ ἐμο νογὰ ἐγνωκέναι βἰᾳηἰ ἢ 48 
ἰο ΠΟΥ͂ ὮΥ 8 Ῥουβοιδὶ δχρογίθποθ) ἐΐ ἄἀοοθβ ποί 
ὨΘΟΘΘΒΘΥΙΥ ἐπ ρ}Ὺ ἰδὲ Ῥᾳαὶ δᾶ βοθὴ Ομ γϑὶ τι 
δ18 ὈΟΑΙῪ Θγοθ. [Πὺ ΣΏΔῪ ΒΙΠΙΡῚΥ τηθϑὰὶ ΠΟΘ 8 
ῬΘΥΒΟΠ4] δοᾳυδίἴϑηοθ ἱ ἢ π6 οαὐπτατγαὰ γοϊδι!] 08 
οὐ Ομγὶβι, ον (ῃδὺ Ῥαὺυϊ δὰ σοπῃιοϊορ αἰοὰ ΟὨ γε 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἷ8 ουϊναγά οοπαϊίΐοη. Α αἀἰβδονοπὶ νοτὰ 
δηἃ 029 τη οι ΙΏΟΥΘ ΘΟΠΙρΥΘἰΘοΒῖγ οὗ δ84]1 κὶ πᾶβ 
οὗ Κηονίπρ (οδαμεν)ὴ δὰ Ὀθϑὴ υ89ὰ ψβθη Ἀθ 
ΒΡΟΪΚ οὗ Κηονίὶπρ ΠΟ πιδῃ οἷον {μ6 ἤοβῇ. [0 ἰβ, 
μάσονον, ἀἰδῆοι! (0 569 ΔηΥ ἱπηροτίδηί αἰ θη 09 
ἴπ [80 πιρρπίῃς οὗ [86 ἱνγο οτὰβ μογ0]. Νὺν ἀὁ- 
βου 068 ἴα Ῥγϑαθωὺ Ὠοϑίϊλοπ 85 ἃ ΟἈγίδιΐδη, θοιι- 
τηθηοίηρ ἩΪῸ ἷ5 Θομγογαϊου: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰ κηϊ- 
ἤθ8 ἔγοῃῃ [ἢδ8ὺ ἐΐπη6 οηνψατὰβ. ἮΙ χοβροοὶ ἰὸ 
80 οἰλοοάνθ οὐ διιδ)θοίΐνο δοοορίϑίϊοη οἵ κατὰ 
σάρκα, ἐμο. ψαπὶ οὗἁ {πο ἀτιϊο1]6 (ΟΠ ρΡ. χὶ. 18) ἰ8 Ὦγ 
ΠΟ ἸΩΘΘῺΒ ἀθοίδίνο δραϊπϑὶ {116 ἴσο σ, ἼΒουρ 
Ῥοΐ δατθο ἰοχοί ον ὙΘΥῪ Ὑ611 πὶ 56}80, ΟΥ σοῖῃθ 
ΒΒΘΏΓΠΑΙΪΥ (ὁ [86 δβδῖλθ ἐμπίηρ, ἐπ οδμποὶ Ὧθ.- 
τη 89 0 ΒΔΡΙΟὨΪ2Σ9 οχοροϑίοα}}ν. Εἴη μη 9 βοσοπὰ 
0) } τὸ βΒοιι ϊ]ὰ βΡΡΟΒΘ ἃ τοίθυθῃοϑθ ἴο 8. [8186 3Ρ- 
Ρτγοδιοπβίοπ οὗ ἢ νἰδί, 10 οουὰ Ὀθ ΟΠΪῪ ἴῃ ἃ Ἰονγ 
ΕὈϊοπὶθ δθη89. Οοπρ. [86 [πίτοά. ἰο πο Ερρ. ἰο. 
86 ΟονΥγ. ᾧ 2. ΤΠ {πῶ ψ ἰοῖὶ δ Δα ᾿μξογγϑά ἱπ 
γον. 10 ἔγοπι {86 Ῥγϑοθαάΐηξ δυρυχαθηῦ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΥ 
ἢ γοβρϑοῦ ἰο δἰ βο] Ἀπὰ εἶθ ΨΥ οὗ νἱονίηρ - 
δηὰ Ἰυάκίηρ, ἐμ9 ΑΡΟΒΙΪΘ ἢοῪ ΘΟΏΠΘΟΙΒ ἰπ ΥΟΥ. 17᾽ 
ΔΠΟΙΒΟΡ ΚΘΏΘΓΔΙ ΟΘΟὨο] υδίοη : 5320 [Βα ΘῺΥ απ. 
ὯὈ6 ἰῃ ΟὨχίοϊ ἢο 5 ἃ 'ονν ογϑαΐοτσθ (ξε τις ἕν - 
Χριστῷ, καινὴ κτίσις). ϑϑίποο (6 868}} 18 ὯΟ ΤΟΥ͂Θ : 
ἴο ἀοίθγιαῖηο ἰδ πδίμχϑ οὗ ἃ 6] οΥ τ Β Κπον]θᾶμθ - 
ΟΥ υάριμοπέθ, ἀὺ ἐο!]) Β ἰηλὺ 1 ἈΩΥ 8 ἰδ ἱμ 
ΟἸτίδι, ἐν δ.. 18 ἰὰ ὑμ6 δρῇθγο οὗ ΟἾ σίβί 8 Ἰἰΐο, 8 
ΠΟΥ ογϑϑίλοῃ χημϑὺ ἤδνο ἐδ ίθ ΡΪ8Δ00; ΟΥ̓ ϑυρῖ Α.. 
ΙΩ8Ώ ταυϑὺ Ὀ6 8 ΠΟῪ ΟΥΘδΐΌΣΘ ([ῸΓ ἐμ6 Β8}86 οἵ’ 
{1989 ΘΧΡΣΟΒΘΙΟΏΒ 18 {89 58π|6). [ἢ ΟΠ Θ᾽ νον ϑ,. 
(0 τπῖδὴ ἰ8 Δ]ἐοχοίμοῦ ἃ αἀἰβογοηί ρογβοὴ ἔγοαιχ: 420 ἐλα᾽ δελ) ὯὩο ἸοΏβοεσ.---ἶπ 10 ργοίδεὶϑ εἰ καί 15 
Μηδὲ ἢ6 τ͵δϑ Ὠοίογο, δηἀ γ͵ὸ 60 αγὸ 0 Γοῖθε-- υδοῦ γ ἩΔῪ οὗ δοποοδβίου, διὰ ἴῃ ἐπ δροὰοϑὶ8 



98 ὙΠῈ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΒΙΑΝΗ. 

Θ06 ἰο μδὺ πὸ τγδ8 Ὀοΐοτο ἢ6 Ὀθοδιὴθ ἃ ΟἸΓἾ8- 
εἴδη (Βα θ᾽ οἰ ἑν ΙΥ ον ΟὈ͵θοινο]}γ). Τ86 ΡὮΓΆΒΘ, 
ἃ ΘῊῪ ΟΓΟϑίΌΓΣΘ, ΟΟΟΌΥΒ δρδίη ἴῃ 64]. Υἱ. 18. 1ὴ 
ΣοΪδιΐοη ἴο (6 τἈϊης 1.861 οοαρ. Ερὶι. ἰξ, 10; ἱν. 
2]. Ὁ]. ἰἰΐ. 9 ὦ; Βομι. νἱ. 6, Τὴ ποὸὺν Ὀἰγ 18 
Βροΐκϑῃ οὗ ἴῃ Τίν, 11]. δ: Φοδη ἰ1], 8; Φ4π1688 1. 18. 
Ἱτίσις ἀεδὶ σπαίθϑ ποί ΟὨ]Υ ἃ νη δοὶ (σγϑαι! 08), 
δυΐ α͵8ο ὑμὸ ργοάυοῦ οὗἨ βυσῖἢ δὴ δοὶ (ογθϑίι το). 
Το Ἰαίίον 18 ὑπ90 ΟΥΑΪΏΘΓΥ ταοδηὶπῷ ἰῃ ἰἢ9 ΝΟΥ 
Τοδίδηιθηὺ (οοταρ. Βοσα. 1. 26; Υἱ], 19 δ΄. 89 εἰ αἰ). 
Τὴ οχργοβδίουῃ ΜΒ 8180 υυϑοα Ὀγ (ῃ9 ΒΑΡΌΪη5 
Ψ{0ὰ τορϑοῦ (0 8 σοῃηγοζϑίοι ἰο υἀδίδιῃ. Τ}θ 
ᾶοα οὗ ἃ ποῪ οχοϑδίῃγο 18 οδυσὶ θα ουὖΐ πῃ 8ῃ δῃί]- 
ἰμοϊϊο ἔοτγπι ἴθ {86 70] οἱ δβοπίθῃσϑθ--- ΟἹ] 
τοίηρα βανθ ρϑββοᾶ δυὐναν ---ἰπ αὐ 18, τ Γ6- 
Βροοὺ (0 {Πο59 80 ἃγα ἱπ ΟἸγὶβδί, Τὸ οἷά ὑμίπρβ 
τοίου ἴο η6 ἀϊδβροβίίίοη δὰ ((μοογοί 68}}}} ἐδ6 
ὙΔΥ οὗἩ δ᾽ πκΚίηρ ΒΊΟΝ ὁη6 δα Ὀοΐογθ 6 ὈΘΟΔΠ]Θ 
8 Ομ νϊβίϊδθ. Βοίδι οοπβιίϊεαίθ πὸ ψν 016 ταθπΐδ] 
δἰαίο οὗ (9 τπιϑπ, δῃ ἂγὸ σοι ρ τ δοα ἴῃ 4}} ὑπ΄ ἢ 65. 
[τὰ ἀρχαΐα ἃτὸ (6 ἐδίηρδ ΒΟ Ὀοϊ]οηροά ἰο 8 
τοῦ ἰμ6 Ὀορὶ ππΐηρ,. ἸΈΕΝΟΗ, ϑψγηη., 2ὰ 56 Γ., ΡΡ. 
81 8.1. Οβίϑηοσ δοπργθ Θμδίυ ον ΟΌΒΘΟΓΣΥΘΒ: 
«Α}} ὑπαὶ (6 πιδὴ μδὰ δηὰ ρυγροβοὰ Ὀοίοσο 6 
Κηον Ομ τὶδί, σὰ ϊθ ἢ9 τγ͵8 ουἱὐἱ οὗ Ομ τὶβὶ, δὰ 
ΨΠθὴ ἣθ 88 ποὺ Ὀογὴ οὗ ἰμὸ ϑρίτὶΐ, 84}1 ἐμδὶ 
βθϑιηθα υδ] αι Ὁ]6 ἴο Εἶτα ἢ 18 πδέμγαὶ βίο οοῦ- 
ῬΙοίοὶν Ἰοβὺ 18 ᾿ἰπῆὔπθησο δηα δου ΒΟΥ ΟΥ̓ οὐδ πΐτῃ 
853 ΒΟ0ἢ 88 ἢ Ὀδ]᾽ονοά οἱ ΟἸτὶδί, δῃα χᾶγθ ὙΑΥ 
ἴο 16 ΟΥ̓ΘΡΡΟ ΤΟΣ ΘΌΘΥΡΥ οὗ 8 ΠΟΥ, θα ον δα 
ογιηδηθηΐ Βρὶτι ." ΒΘηκ6] ΟΧΡΓΤΘΒ868 0818 Ρ888- 

ἸῺ ΔΎΔΥ ὈΥ ΠΙΚοπίπρ ἰξ ἰο [86 γδϊβῃϊος οὗ (Π6 
ΒΗΟῪ ἴῃ ἐπ ΘΑΡΙῪ Βργίηρ; 8 οοϊιρασίβοη ᾿ἷκο 
ἡδὺ υϑδοά ἴπ ἴ88. χἹἱ. 18. [186 γυϊχαία δηὰ 
ΒΟΙΩΘ διηοϊθηῦ ΘΧΡΟΒΙ(οΥΒ ἰῃο] 0 καινὴ κτίσις ἴπ 
ἐπ διυἰοοοάοηπὶ ροσίΐϊοη οὗ {18 βαπίθμποθ (δὲ σα 
ἐγσο ἵπ Ολτνίδίο πουα ογεαίμγα, ἑ. 6., ἰῇ ΔΏΥ τηλῃ ὃθ 
8 ΠΟῪ ογϑαίυγο πῃ ΟὨΥἰδι), Ὀιι δυο 8, δΘοπδίγυο- 
ἰἶΐοη τηδῖζοβ [86 τ! 016 δοηΐθησο ἰδιυζοϊορίςα) ἔμι 
ΒΒΙΠΌΟΝ 848 ἰδ6 Ββοοοπὰ οΟΥ ΘΟΠΟΙ υἷας ΤΩΘΙΌΟΣ 
(υείετα ἰταπδίογμπ, ἐ. 6.. οἸὰ ἐπὶπρα πδνὸ ραϑδοὰ 
ΔΥΔΥ) δδβοτί ὑπ βϑ0 ἰδίπρ τ τ {86 8τ8.}]. ΤῊ 
ἐπίοσ)θοίίοα (ἰδού) ασἶνθβ στοαὶ δηϊμπδίΐοι ἰο 89 
ἀϊβοουσβο 88 ἴῃ 1 ΟΟΓ. χυύ. δῖ; Βονυ. χχί. ὅ. [“1ἰ 
ἸΥΒΏΒΙΘΥΒ ἰδ6 ΤΟΒΘΡ 848 ἰπίο ἴδ βιιάάδῃ βἰρῃί οὗ 
8 νἰοίῃγο. 86 ταοϊηθηὺ 8 τὰδῃ 18 8 Ο γι δὴ, δ 
ὩΘῸ ΟΓΘδίϊοη Τἶβ08 ὕρΡ; (π6 διηοϊοαύ ἡγοῦ] ρ65868 
ΘΊΤΑΥ 88 ἴῃ (ἢ) 8Π4] αἰΒδοϊυἱΐοι οὗ 8]] (δἰ κ8, δπὰ 
ῬοΒΟ] 4! ἃ ΠΘῪ δοθῆθ ἰἱβ ἀϊβαονγογθα, ἐπ ψ 8016 
ΟΣ] 85 ἴῃ ἰμπαὺ ἰηδίαπί Ὀθοοῖλθ Π6Ψ7.᾽ ΗΆΞ:τὰν - 
ΨΕΥ]. [1 τὰ πάντα Βιουϊὰ Ὅθ Ἰοἷἷ οιιἢ οὗ (Π9 ἰοχῖ, 
γέγονεν καινά ταυϑὲὶ ἢαΥΘ 18 8766 ἴῃ τὰ ἀρχᾶτα 
(οἷά ἐμῖπρβ δνὸ ραββθᾶὰ διΌΑΥ, ἱμπ Ὁ δαῦτο ὈΘΟΟΠῚΘ 
Ὡ6Ψ); 0}16088 Θ ὑγϑῃβὶϑίο ᾿ὑ: 8 ΠὩΘῪ {πη 888 
ἔδίκοη ρἷδοο, 186 οχργοβϑϑίοῃυ : 1ὑ ((Π6 οἱ) 888 Ὀ6- 
60Π16 ὩΘΥ,, ἰτηρ  γίης ἃ Θορ]οΐ6 οἤΔηρο οὗ 86 ὕγ6- 
Υἱοῦ βίβιθ, 15 ΘΟΡ ΔΙ ὨΥ 6 Ὀο]ὰ οη0θ. [7Π8᾿ δουϊδὶ 
(παρῆλθεν) ἰμἀϊοαίθθ ἐδαὺ {86 οἱὰ ἰπΐηρβ ρμϑββοὰ 
ΔΎΔΒΥ αὐ ἃ ρϑυίϊουϊαν ἰἶπιθ, ψ]16 {π6 ρΡογίδοί 
γέγονε ἀοϑοτὶ Ὀ68 [18 βιδίο τ οι δυοοσοοαοὰ δηὰ 
8.11} σομπίϊηιο8. Οδινίη 88 δἰἰδιηριϑα ἰο ὕπο ν 
80 γι πιθοῦ οὗὨ (ἢ γϑῦ89 τ τ ἃ γοΥὉ βὺρ- 
Ῥ ἰϑὰ 1π ὑπὸ ᾿πρϑταίλνο πιοοὰ: ἰζ ΔῺΥ δὴ που]ὰ 
Ὧο ἐπ ΟἸεγδί, 16 ἰτὰ ὈΘσΟΙΉθ ἃ ΠΟῪ ογοδίαγο. Ηοσ 
ΒΆΡΡΟδοΒ ὑμπαὺ {μ6 Αροβϑίϊθ 8 γονυϊίπρ ὑΠ9 δυλϊ- 
ἐοη οἵὗἁἨ ἔδ᾽89 ἰθδοῖ ον δηὰ 6) Ἠηρ ποτὰ {πδί 1 
{Π00 που]ὰ θὸ πῆαί ὑπὸ} δϑρίτγα ἰο 0, ἐΠ6 Ὺ πλυβὶ 
Ὀ6 τπυσὰ οδδηροά. 7116 σοηίοχὶ, γῆ λοι 8.8 πο- 
ἐδίηρς οὗὁἨ δὴ ἰγοῃϊοδὶ οὐ πογίϑιουυ ομδυδοίου, 18 
δα ΓΟ ὈρΡροβϑά ἰο (μῖ8 υἱϑὰ. Οομρ. ΗἨοάμο]. 

Τοΐθ σνοαὶ ὀμδηρο ἰδ ἀροβίϊθ ποῦ ργοσϑϑὰβ ἰο 
ΤΟΙ ἴ0 118 οΥ Ζί 8] ργϊποῖρ]8. [ΟΒΙΑΝΡΌΕΕ: 4 ἢ6 
Ἰηου 8 ἔσο (μἷβ ἰάθα οὗὁἨἉ 6 πον ογθδίίϊοη ἰὸ 
αοα ἐπ βοιιγοο οὗὨ 6] 1176, δηὰ ἰσγαδοβ (86 πηϑῃίδὶ 
Θμδησο οὗ νοῦ μΒ6 Βα ΌὈθ6π Βρθακίηρ ἰο {86 
ξτοαὺ ζυπάδιηθμίαὶ ἐπ ργονοιηθπὶ οὗ 8}} δ 
τοἸδιϊοηβ ὈΥ [6 διοποιιθηὶ οὗ Ομ τὶδι᾽᾽]. 

ΨΈΠΒ. 18, 19. Διὰ 811 τοΐπμα [8γ0] οὗ 
60ά.---ΤῊ9 “411 {πη 8." οὗἨ ὙΒῖσα Β6 δὰ 1υδὶ 
ΒΡΟΚοΏ, ὑπ 9 Ψ80]6 βίδίϑ πὰ ἰδ (μ6 οἷὰ παίιγο 
δα Ἰ᾿ἰΐο δὰ ραββθὰ ΔὟΔΥ διὰ ϑύοσυ {μὶηρ Βδὰ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΠΟΥ, ΘΟΙΔΘ8 ἰο υ8 ἔγοπι 60, ΤΠ νγ, 
ΒΟΝΘΥΘΣ, ἰὰ ἩΒΙ ἢ ἐπὶ οσσυγθ, 8 ἱταπιράϊδι ον 
ἀφεορ θα πιοτὸ ἀοδηίδὶν Ὀγ αἰτοοίϊρ Οὰν τϊπάβ 
ἰο (86 ἸΔΠΠΟΡ ἴη ψἰο Οοὰ οἰροίβ βυς ἃ 
οἰδη κ6-- 8 σϑοο!οὶ]θᾶ πὸ ἴο ἘΠ τ2661{ ὈΥ 
ΟὨσίεδι.--Καταλλάσσειν, Δοσογάἀΐηρ ἰο ὁπ0 ο4885 οὗ 
ἰπίουργοίοσβ 18. δἰ ΡΥ ἐπ ϑοσοτρ  βμτηθαΐ ἴῃ 
ΤΏΔΠ 8 αἰἱϑροβί(ΐοῃυ ἰονατὰ αοᾶ, οὗ 4 οὔδηρο ἰῃ 
γ᾽ ὨΪΘ ἢ 6 ΧΙΥΘΒ υρ ΒἷΒ ἀἾ511|κ6 δηὰ μιἷβ ἀἰϑίσυδι οἵ 
αοά; Ὀυὺ δοοογάϊηρ ἰ9 ϑθο ΒΟΥ οἶδββ, ἰὲ ἷβ 8 
οιϑηρο ἰῃ αοἀ᾽5 ἰγεδίπιθης οἵ τηϑ, ἴῃ ἡ Βἰσἢ Ηθ 
Ὧ0 ἸΟΏΚΕΟΡ γοβζαγὰβ ὑπο Δ ἢ αἰβέδυον, 8πᾺ σϑιι568 
Ηἰδ6 ψγαί (ὀργή) ἰοτννατὰβ ὑβϑῖη ἰο σϑδδε, δηὰ 
86 Ὀοοοπθ Ηΐδ Ὀοϊονθὰ οἢ 68 ἱηβίοδα οὗὨ δῃοπιΐε8 
(ὀρ. οι. ν. 10; Οο]. 1. 20 5). Αοοοχάϊης ἰο 
(μ18 Ἰαξίον υἱϑιν, 1 ἱποϊαάθβ ψδὲὶ ἰβ πρθδπὶ ὉΥ 
Βιονὶπρ ἔθυον ἰο ἰΠθτὴ ( χαρίζεσθαι) ἀπά ἴοτχῖνα- 
6885 οὗἉ 81η8 (ἀφεέναε τὰς ἁμαρτίας) . ἀπὰ {πὸ γτοβοὶὲ 
8 δαὶ ἸΏϑ ΟἹ ἷβ δ'ὰο γοίυγηβ ἴο 8, δβίδία οὗ 
γι ὁπ ἀβδΐρ ἡ αοἀ (οοιιρ. Βοπι. ν. 1 8. ; νἱ, 1 δ΄; 
ΥἹΣ, 8 .). Βοίδ οἵ {1686 νἱονβ τὶ κί, ἩΟΎΤΘΥΘΓ, ὉΘ 
ΘΙ ὈΣδορα ἰῃ ἰδ κηαταλλάξαι, Βοὸ ἰδὲ ἐμ6 ἴάὰθα 
Βῃου]ὰ Ὀθς {ἰμ6 γτοβίογαίου οὗ 8 βίαϊο οὗ ἔγὶεπὰ- 
δ} Ὀείτψοοη αοἀ ἀπά σπϑὰ, πὶ τ ῖῖ (δ 6 ὑπάοτ- 
δίδηάϊΐηρ ἰμδὶ ἐπ πιδῃϊζοβίαιϊοη οὗ ξγϑοο 15 δτεὶ 
οὨ {80 ρματίὶ οὗ ἀαοὰα. Τῃυ8 ΝΟΔΏΘΟΥ ΣΟΠΊΆΥΪ: 
“Ῥ80] ΠΟΥΘΥ ΒΡ6Β ΚΒ οὗ ἀοἀ 85 Τὴ Π᾿ 5 ΘΠΟΙΏΥ, Ὀαὺὶ 
ΟὨΪΥ οὗ πη 88 Θ᾽ Β θμοπιυ. Οοὐ 8 δυϑυ δβιΐηξ 
Ιοσθ δῃὰ ἴτγοπι Ηἶΐπὶ οδῃ ρῥγοοθθα ποιῖμρ [1Κ 
ομπιϊίγ. Τὶ τ ΒΊΟὮ Βορασϑίθβ τη8ὴ ἔγοτη ἀο 88 
ἰϊ8 τοοῦ δπυ γον ψ 1 Ϊπι56017, δηαὰ πιυβὲ 8 
ὑδίζοι ΔΎΥΑΥ Ὀσίοτο 6 οδὰν σϑοοῖνα [ἢ 6 δοϊτϊ- 
οαἰΐουβ οὗ ὈΙνη6 ἴον ἴῃ ΒῚΒ Βοαγί, Απὰ γοὶ 
ἐπ ΐ8 τϑοοηοὶ]ϊδίϊον οὗἁ τηδῃ ἰο αοα 18 ὈΥ ΠΟ ΘΆΠΒ 
οοηδποά ἰο ἃ δι ῃ)οοίἷγο αἰϊογδίίοη οὗ στη 5 ἀϊ8- 
Ροβί(ΐοι, ἴον ούθὴ 1818 τυδϑὺ 6 ἰῃ6 τοβυὶῖ οὗ δὴ 
οὈ͵θοίΐνο ομδηρα 'ῃ ἢΪ8 γοϊαι 8 ἰο θΘοὰ. Ἧποὼ 
Ῥδὺ] υδοθ8 16 ψνογὰ γϑοοῃ οὶ] ϊδίϊο ἢ Ἰπο]π 68 ἃ 
ΤΟΙΘΓΘΩ6Θ ἰο ΘΥΟΥΥ ἐπὶηρ ὙἘΙΟὮ [88 (δ ίκοι Ρ͵]δοθ 
ΟὈ)δοί γον ἱῃ ἀοπβοαῦθποῦ οὗἁὨ ΟἸν δὶ 5 Ἡῤτα οἵ 
γοἀρρίϊομ. δ γαῖ οὗ Θοἀἂ (ὀργή ϑεοῦ) δ 
οἰ οοὶς τ ΕσὮ ἢ88 ὈΘ6 5 αἴθ ἴ0 Π.81}Β Ἰη0Γ8] ἀθ- 
γοϊορτηθοὶ ἱῃ σοπηδοαιθηοο οὗἁ δῖ, οδῆποὶ ὁ6 880 
ΠῚ} ἐν 8 τοιιουθὰ ὮΥ {μ9 γοαἀθπιρίΐοι ἱπτουρὶι 
Ομτί δι᾽ β ἀθϑί}." [1 Ἰηϑν Ῥουῆδρ5 Ὀ6 δοποδάρὰ 
ἐδ ἴῃ ἰμ18 8010 ρδββορθ (τυ. 18-2]} ““ηοῖ ὃ 
πογὰ ἰδ κίνοη δυουὺ αἀοα τοσοῦ οἰ ΐηρ ΗἸ πιο] ἴοὸ 
0.8, Δρρολβίης Ηΐβ δηῆρον, βϑι δϑίγιηρς Η8 ᾿ιδέϊοα, 
οὐ οχρίδίϊῃρᾳ ΟΣ βὶπβ." (9. Υουησ). Αμὰ γοί 
γ6 Ὁ. 21 ἱηγοῖγ68 δὴ ἰάθα, ὙΘΥῪ δἰ τα αν, δηα ᾿ταρ δ 
ἐμαὺ π|6 σγουηᾶ οὐ ΜΔ Σοῖ ὑμ18 ἩΠ0]Θ ραδθαρε 18 
Ὀαδοά (ἴῸΓ ψΒΘΙΒΟΣ γὰρ 8 σομυΐῃθ ΟΣ δοῖ, (80 
γοῦΒῸ ἰ(β6] ἢ 18 ὑπαυ δι Δ Ὀ]Υ ἃ ΓΟΒΔΟΣ ΓῸΣ ὑδ9 
Ρτγοσϑαϊηρ δυρυσηθηῦ) 8 ἐμαὶ ΟἸγἾδι 858 ὈΘΘἃ τηδὰθ 
δῖη ἴογ υ8. Το οΥἰ χα) τηϑδοϊηρ οὗ καταλλάσσω 
85. ἀουθι]θ88 (μα οὗ α πιυϊυ δὶ δχοῆδηκο, δηὰ 
ἴδ Π66 8 τηυϊυ8] γοοομο οὶ Ἰδίϊου οὗ Βοδέῖ]ο ρδχί θα. 
ϑοῦλθ ῬδΒδᾶροδ ἢ ἰπ6 ΝΟῊῪ ἸΤοβίαπιοηϊ (Βοτὰ. Υ, 
11, δῃὰ 411} ἐποβο το; δροδκ οὗ (δ 186 σϑοοιοἱὶὶδ- 
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ἰΐοη δ8 οἴοοϊεα Ὦγ ἐμὸ ἀδαϊῃ οὐ ΟὨγὶ δι) βθϑῖὰ ἴοὸ 
δἴηι 4180 δὲ {18 1466. ἀπά γοί τγθ 860 πὸ ᾿Β᾿ΌΓΣΥ͂ 
δαὶ γδίθοῦ ἃ ργοδί θοποδὲ ἰοὸ τ ο]ορὶσαὶ ὀχοραδὶ8 
1 καταλλαγή οουἹἱὰ 6 πὶ ΥΩ ΪΥ ἀϊϑιϊηρσυϊθμοα 
ἔγοιῃ ἱλασμός δῃηὰ 15 κἰηἀγοὰ πογ 8, ἀπὰ σοηδποα 
ἴο ἰδὲ ρατὶ οἵ {6 τοἀδοιηΐηρ του ῖς ὈΥ ΜΙ ΟὮ Τηδ ἢ 
158 Τοοομο]οα (ΒΔΙΟΥ͂ΘΥ ΤΊΔῪ ὈΘ {110 Π] 688, ΟὈἾ66- 
{ἶἰνα οὐ δυδ͵θοιΐνο) ἰο ἀοα. ΟἸϑηάῦδβεν οἢ Βοπι. 
Π|. 24: Κ5ΞΤΑΝΊΕΥ Β Οὖκδ. οἢ {Π 6 ΓΟΒ0}} ΟΥ̓́ ΟΣ μ18- 
Βᾶρο; Ο. ΡΒ. ΒΟ 0᾽ 8 διδί. Τλοοί. Υ οἹ. 11. ν. 816 δ᾽ 
ἘΒΒΑΒΡ᾽ Β ΟἾγ. ϑόόσηι. ᾧ 400]. Βυΐ ἐπ μῆγδβο ὃν 
Ολτίδί τοΐοτϑ ἴἰο βοτηοι πρὶ τ ἰσ ἢ ὈΘΟΟΙΏ68 ΙΏΟΥΘ 
ἀἰδεϊ ΕἸ ῥγοταϊηθηῦ ἴῃ νοτ. 21] (ποῖ ὈΥ πι68Π8 οὗἁ 
εἶθ ἀοοιτγῖπο οὐ δὶ5 ὀχϑαρ]θ. Ῥοϊαρ)ὴ 86 ρῥγο- 
ποὰπ μϑ (ἡμᾶς) Β' συ ϊῆθβ ποὺ ἐπ Αροβί]θβ δχοὶὰ- 
εἰγνοῖγ, Ὀυΐ ὈΘΙΙΘΥΘΥΒ ΠΟΏΘΓΔΙΥ; ἔῸΓ ἰΠ6γῸ 18 0 
Ἰτι ἰδέΐοι ᾿τρ] θα ἀπ }} (6 παίμητο οὗ ἰδ Βυ 76 οι 
68}158 Ὁ ἃ ᾿ἰπιϊ διΐο ἰὰ [86 ποχί βοηίθηοο---δ)ὴ ἃ 
ΒαῖΒ σίνϑῃ ἴο τὰ [89 τοἰτἱδίτγαςτί οη οὗ 109 
τϑοομοὶἑαῖίοσι.--- 18 τη ἰϑι ται οη οὗὁὨ τ10 γ6- 
δοποὶ Ἰαἰΐοη 18 δηδίορουβ ἰο ὑμ9 χαϊπἰβίγδίϊοη οὗ 
τὶς  ΘΟΌΒΏ658, πὶ ΟὨΔΡ. ᾿ἰϊ. θ,( 10 18 ἃ πιΐῃ βί Υ 
οηζίγοΥ ἀονοίοὰ ἰο (880 ψοῦγκ οὗὨ τοδοῃποὶ!ἰδίϊοῃ, 
ὙΠ086 Ὀυ 5658 ἰΐ 15. [0 τᾶ Κο Κπόνῃ {παι ΤΘΟΟΙ- 
εἰ αἰΐοη, δηὰ ἱπ δοηβθαιθποθ οὗ  Πἱδἢ τηθὴ ὃ9- 
Ἰίονο ἴῃ Ομ γῖϑὶ. Τὸ ἀοῆπο (818 τὰ ἢ ἸΒΙΓΥ͂ 80 88 ἴ0 
ΏΔτο ἰΐ ἱποϊιαθ 8}} Ὀδ] ον τβ (ΟἸΒ δι Β6}}) ἰ8 6οη-. 
ἴγαγυ ἰο {89 ψ}Π0]6 ΔΠΑΙΟΘῪ οὗ Ρδ0}᾽8 γοργοβϑηίδ- 
ἐἰἶοη. Οπθ ὐἷχαύ τὰ οἢ ΣΑΙΒΟΓ ἰδ κο ἡμᾶς ἰπ ἃ γοὶ 
ΤΔΟΥΘ Ἰἰπιϊ θα Β6η86 (ΘοτΡ. 1 ον. χν. 10: 1 Τίπι. 
ἱ, 12 6΄.); θυ Βιοἢ 8 δοπβί γυαοίϊου 18 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ͂. 
ΟΡ νου ἰὰ Ὀ6 δοῃδιϑίοπίὶ Ὑ]Ὲ σοῦ. 19.--- Β6. 
8.80 Θο νυδβ ὕθοουῃ δ] ἑηξ ἃ νοσϊᾶ πηῖο 
Βέτδ6}7 πὶ ΟὨσίδε (νογ. 19).--- ὁ ἤᾶνο ἈΘΥΘ 85 
οἐσρ᾽ δηδίΐοι πὰ 8 σοαϑοὴ [ὉΓ ναὶ δὰ 5 θ6ο 
βα', Τ8ὸ νογτὰ αοὐἀ (θεός) βίϑηἀβ βΒὸο ορμδὶ- 
68} δὲ {τ Βοδα οὗ ὑμὸ βθῃηίθποθ 88 ἰο ἱπάϊσαίὶο 8 
ιν ἈΖΘΠΟΥ ἴῃ 8}1 {π18 ῬΓΟΡγΔΙΟΥΥ ποσκ, δηὰ 
δ "ροσἶδὶ Ῥτοπιΐπθηοο οὗ ἰἴΐ, 85Ξ14}} πὸ ποῦν ἐδ κθ 
ἐμ τνοτὰ8 Οαοα ιτρας ἐπ Οὐτίδί, 88 1 ΠΟΥ σοπείϊ- 
ἑυϊοαὰ 8 βοπίθποο ὮΥ ᾿ἰἰβοὶἔ, δὰ χοραγὰ 6 ᾿Π0]6 
ΨΟΥ56 85 δϑϑογίἱπρ ἰδαῦ {6 πΟΥ οὗ δίοποιηθηΐ 
88 Βοσορ] 5μ6ὰ Ὀγ 106 Ὠίν᾽ ηο Ὀοΐπρ ἴῃ ΟἸ γί βί, 
οΥ Υ {86 αοἀμοκὰ οὗ σ᾿ γἰδὶ (οοταρ. Οοἷ. ἱ. 19 4.) 
ἶαὰ ορροϑί(ϊου ἰο ἃ Ἰοτοσ ΟΠ γἰβιοϊορίοαὶ υἱὸν ἢ [π 
ἰδ8Β 6480 ἀοα που]ὰ βρη ΠΥ {1|ὸ ΕἌΙΒΘΡ (οἰ Υ8 
Ἰᾶκὸ ἰὸ πιθρᾶρ {ἐμ λόγος, δπὰ δι}}} οἰ ϑγβ ἐἢ8 
Τττίαπο αοά), δηὰ εἶναε ἐν νοιϊὰ ἀφδδίχηδίθ δὴ 
Βεαδι 08] κῃ βυιθδίδηϊα} ῬΥΘΒθπ 6, δὰ ποὶ ΤΠ ΚΟΥ 
8 ἰγαπδίους ἀγηδηιὶο [6] Ποϑηῖρ (Οβἰαπάθν). ΟΥ 
ἷβ ἦν καταλλάσσων δὴ οἸρΡ Αὐ16 ῬΟΥΙΡγαβίο ἱπι- 
Ῥοτγίδοι (48 ἴῃ 64]. 1. 28), ὮΥ ποῖ Ῥδὰ] νἱβιοὰ 
ο ἱπιΐογ πὶ 8 ἴῃ ψιδὺ {ἐπἰηρ8 ἀοὰ νὰ8 δοίης: 
νἱΖ., ἰμαὶ αοὰ νὯ8 ψθη Ομ τὶϑὶ ἀϊθα, γοσοῃο  ] ης 
{6 τοΥῦῖὰ υπηΐο ΗἰΒοΙῦ; ἡὶ 6. ἀοἀ ν8β ἰῃ ἰδ 
σοῦῖὶ οὗὨ Ομ νὶδί, πη ὑμαὺ βου ῖθβ οὗ δοίβ ὃν ψ ἰσ ἢ 
(6 τοῦ] νᾶῶβ γοοοποὶ δὰ (ο αοα, δῃὰ θβρϑοίδ!ν 
ἴῃ ἐμαὶ χγοαῖ ουδθηΐ ἴῃ νι ἴοι Ομ γὶβὶ ἀἰθα ἰο δίοῃϑ 
ἴον 16 ποῦ]ὰ ({π0 καταλλάξαι οὗ τον. 18, ΜογοΣ) 
Ουν ἀοοϊδίοι ἘΡΟῚ {Ππ|680 ητι68110η8 τηυβὺ ἀοροηὰ 
ΦΟΣΥ͂ ταῦ σἢ ὑροὺ ταῦ τὸ πὰ ἰπ (πο βυδσοοαϊηρς 
δοπίοχί. Ασοοσοτάϊΐης ἰο ΜΕγοΣ, Ῥαὺ] ἰδ ἴπ ἐμαὶ 
δοπίοχὲ δϑϑὶρηΐης (9 ΓΟΆΒΟ0ἢ 8 νη ϊοῖ δὰ ἱηδυσοά 
Βἴπι ἰο δὰ ἴπδὲ Θοὰ Ὅ738 ΓΘΟΘΟΠΟΙ πρὶ ἰδ 6 ψοΥ]α, 
ΤΏ680 8.6 σίγοῃ Ψ Ἐ6Ὴ ἐξ 8 βαϊὰ {παὶ αοἀ 88 ποὶ 
ἱπροΐης ἰο πιθπ ἐπ οἷν ἰγοθρδββοθ, δὰ δά σοτ- 
ταϊιἰοὰ ἰο Βίπι δἀπὰ ἷ8 ἔθ ον ἸΔΌΟΓΟΣΘ ὑδ6 τνογὰ 
οὗ τοοομποϊ]δίίοι ἔσομαι Ὀοΐὺἢ ἢ ο ἢ ἰΐ τὴ ουϊἀ θαί 
δὲ αΟοὰ νῶϑ ἴῃ ΟΠ τὲ β τοῦς οηρηκοα ἴπ 8 
βοβθῖωθ ἰ0 γοοηο1160 (86 ὙΒΟΪ9 ψουϊά υπίο Ηΐτ- 
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Β΄. Τὴ ποτὰ μὴ λογιζόμενος ἈδΥΘ ὑπ ἴογοο οὗ 
ἃ γΟΘΥὉ ἴὴ [Π6 ῥΓοΒϑηΐ θ0}86, [ῸΣ (Π 6 Υ͂ ἀΒ5οσί (δὶ Οοἀ 
18 ποῦ γϑοϊζοίηρς Ἀπίο 6 ἰδοῦ ἰγοβραβϑ8ο68. ΟὨ 
{π6 οἶον βαπὰ {πὸ σοσατἱ {ἰῆρ ἰο ὰ8 (ἢ 6 ψοΟΣκ οὗ 
ΤΘΟΟΒΟΙἸαἰΐοη ν88 νυ μδὲ Θοα ἀἱὰ ἴῃ ΔΡΡΙγίηρ τηΑἱ 
ΜΟΥ ἴο τη6Ώ, δἰἴἴον 1 δά Ὀ66Ὴ ΒοςΟΠ ] Βη 64 ὈΥ 
Ομ γῖδί. Ενϑῃ Οβίδ μον σομσ6α 68 (μαὺ (ἢ 656 Ε6Ὴ- 
ἰθῆαβ ΔΓΘ ποί ἰο Ὀ6 σοῦχαϊπαίοα νυ ῖΐ θα βυροτάϊ-. 
πδίϑα ἰο καταλλάσσων, εἴς., ἀπὰ {παὶ μή λογιζόμενος 
ἀφοῦ 68 ἃ γοβαϊὶ τ Εἰοἢ 186 ἱπιϊπηδίοὶν σοπηφοίοα 
δηὰ ποΘΙΪΥ οοἰποϊάοηὶ τι (6 ΤΘΟΟπΟὶ Δ Έ10Ὲ. 
Τορῖβ 15 116 τοτη βϑιοὴ οὗἁἨ γχυ, α Ὀδηοδι τ Βῖο ἰη- 
ἀϊνἱἀλ 818 ΤΠΔΥ τοσεῖνο ἱστοῦ ρὴ ζἈ1ἢ, δα [0 60 
τησηϊοδίθ ᾿ν δῖοι ἰβ (π6 οὈ͵θοί οὗἩ [Βς Ὀινῖμθ ᾿πδι}- 
(αἰΐοπ οὗ {Π0 ταϊπὶβίσυ (καὶ ϑέμενος, εἰς.}} δπὰ 
γοὺ (μῖ8 γοβϑυ]ὶ οὗἩἨ {π6 ΤΘΟΟΠΟΣ]Πηρς δοί, δηὰ [86 
ΟΥ̓ΖΔἢ 80 ἱπα θρΘηΒ8 16 ἰο ἰ(8 το] σαί! οη ἴῃ ἰηἀ]- 
Υἱἀυ8}8, 8 ποῖ, δοοογαϊηρ ἰο πὶ, Δ} ΘΙ] ΘΠ  ΑΓΥ͂ 
Ῥασγί οὗ 10. [1 τηυδὶ, Βονσουοῦ, Ὀ6 σοπορσαρά, ἰμαϊ 
186 τῶν ἴῃ ψ πῖοῦ Μογοῦ σοπηρδοίβ ἰμ6 ῬδΡ ΟΡ 18] 
Βρηίθῃοθ ὙΣῚΝ ἦν καταλλάσσ. (“ἴὶ 18 οὐϊάοπι (Π δὲ 
αοα ἰ8 τοοοῃοὶϊϊης ἰμθ νουἹὰ υπΐο ἩΪπ]8ο ]Γ, 
᾿Ἰμδϑησῦ 88 Ηθ ἄορ ποὶ ἱπηραῖίο,᾽ δίο.), 888 
βοιηϑί βίης γαίμον δνιϊδο181 ἀθουΐ 10. β'υ0}} ἃ δσο0ῃ- 
ποοίϊοη οὗ ἰῃ6 νογὰβ ψουἹὰ ἤανθ ῬΘΘῚ ὈΓΟΡΟΣ 
ΟὨΪΥ 1 [Π6 Αροβί]α δὰ βαϊὰ, αοἂ ᾿8 γθοοποὶ) ης 
{0 που], οΥ ἰἢ Β6 δεαὰ σοπμηυθαὰ ὈΥ̓͂ ΒΘΥΪΏ, 
σοὰ αἱά ποὶ ἱπιραΐὶο (ἱπροσχίθοι) ἰοὸ πιθῃ {Ποῦ 
ἰσοθραββδοβ. Οπ ἰδ ὙΠ016 το ἰδ ῖπηκ ᾿ἰ Ὀεβὲ 1} 
ΜΟΥΟΥ ἴο ἰΔκο ἦν---καταλλάσσων ἰοροίμοτ, Ὀαΐ ἰο 
τοζαγὰ {πὸ ρδγίϊ οἷ ρΡ᾽81] βθῃΐθμοθ 88 ἃ ἸΏΟΤΘ ῬδΓ- 
(ἰσυϊαν ἀοβουϊρίϊοη οὗ (89 ΨΥ ἰπ ψ ΒΊΟΝ αοα νδ8 
ΤΣ ΘΟ Ο Πρ ἰΠ6 νου] ἴο ΗἸΒ617 1ὼ ΟἸγίδι, “6 οα 
88 ἴῃ ΟΠ γῖβὶ, (α Ὁ,ταβθ οαυϊνδ]θηΐ ἰο ὃν (διὰ) 
7εδιι8 Ολτίδί ἴῃ γον. 18, Ὀὰῖ νι ὶτὰ (ἢ6 υηἀογβίβηἀ- 
ἵην ὑπαὶ ΘΟ δὶ δὰ δὶ Η δὰ8Β ἀοη6 δΔ΄ΥΘ ἴΠ6 ΟΠ]Υ͂ 
θαβὶβ οὐ ψῇῆηϊοδ [9 ΤΟΟΟΒΟΙ δι οη ἰδ Τουπάοα), 
Ὀχὶπηρίης δος ἰλ6 του ]ὰ ἰοὸ ἃ δίδίϑβ οὐὁἁ ἔσο δ Ὁ 
τ Ηἰπιβοὶῦ; ,290γ δ ἱ᾿τρυΐϊοα παΐ τι 6 π᾿ Β 8118 ἴ0 
{μο, δηἃὰ Ηο ἢδ88 σοτητη 6 ὑπο τ τ 6 νοχὰ οὗ 
γτοοομποϊ]!δέϊοη.᾽" Νοῖ πρυϊ πη; πη ἢ 5 ἰΓοΒΡΘΒΒ68 
ἰο ἐπδῖι 18. δαἱϊνα]οηὺ ἰο (ἢ 6 Ὀοβίοννδὶ οὗἉ ἴογρῖνο- 
Ἴ658 ὌΠΡΟΩ τη6ῃ, δη4 ἱΤηΡ]}168 ἐμαὶ αοα ν᾿ 88 δρρὶγ- 
ἴῃς ἴὸ θοποῆίβ οὗὁὨ βαϊνδίΐοῃ ὉΥ Ομ γὶϑὲ ἰο ἱπα]- 
ν᾽ ἀυ8}5 (αὐτοῖς). Τλθ 8 βεὶ Γοσὶ ἢ ὈΥ πηθ8}8Β οὗ 
ἃ Ῥγοβοηὺ ραγίϊοὶρ]ο (προσῇ. ἵππον, ᾧ 46), Ὀ6- 
6Δι186 ἔπ6 δοὺ γὰ8 σοη  ΠΙΟΌΒΙΥ ἰὼ Ὀ6 γτοροδίοα, 
116 ἐῃ6 πον ἀοβοσί οἷπρ πὸ ᾿πδεϊα1ὸπ οὗ {86 
τηϊηἰ βίον] οἴἶοο (ϑέμενος), 18 85 Δογὶδὶ ρδυ οἱ], 
θδοδῖι89 {86 ποὺ γ88 Βασοι 86 ἃ αἱ 8. ΘΟΥ δ ὲἢ 
ἰἰϊπιθ. Βα (6 τοσοοποὶ] δί  οἢ, ΟΥ 186 γοβίοσδαι 10 
οὗ ἐπὸ ΒΔΡΌΥ σοϊδίϊοη, ψ Ὡ1Ο ἢ Ῥ͵γᾺΒ (ἢ 6 ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘ 
οὗ {18 ργοσθθάϊηρ, ἰδ τηθῃἰϊομοα 88 8 ῬγοΟΘΒΒ 
σοτθῃορα ἰῃ ΟὨγὶδ Ὀὰυΐ ποὶ 85 γοὶ οοποϊυάρὰ 
(ἡν---.καταλλάσπων). ΑΒ ψ6 ἀοὁ ποὶ (μἶπὶς (Πδὺ (818 
ΤΟΙΌΓΒ Ἔχ πϑίυ ον ἰο ἐμ ς ΟὈ͵ οι τθ {ποῖ οὗ (ἢ 6 Γ6- 
ἀοοιιίης ψοσκ, (6 οὈ͵]οοῦοη ψΒΪΟΝ ἀ6 Ἡοἰΐο 
υὑγροδ, ἰπλὶ καὶ ϑέμενος, σία., ἰΒ ποί 80} ΘΧΡΤΟΒΒΙ ΟΣ 
αυϊίο βΒυϊ 8016 ἰο ἱποθθ ἔβδοίβ [ἰπαβιη ἢ 88 ἱξ 
ἐπ] 1685 {(Πδὺ {πο ψογο ρυΐ ἱπίο {π6 που ΟΥ 
᾿οαγί (866 ΒΟΟΣ Ὑ111 ποί ΔΡΡΙΥ ἰο υ8. Κόσμος, 
88 ἴῃ Ψηο. ᾿ἰϊ. 2ὅ εἰ αἱ., δἰσηϊῆεθβ (πη ΒυϊηδῈ, 
γϑσο, πὰ 88 ἱΐ 186 Βοσο πὶιπουῦ ἐπ δγίϊο]θ, 
11 τποϑηϑ ῬΟΥΠΆΡΒ “8 σδοῖο νου]. ΤΤ}ο ποτὰ 
ἔγοεραιδεα (παραπτώματα), 88 ἷπ Ἐοτῃ. ἐἰϊ. 26, 
βἰχηΐδοβ Ύ8}18, βίηβ, δ σδ θυ β ἔγομι (86 σίρς 
νῶν, ὕγοτῃ {86 ἰγυίῃ, ἤρο γροι 9, εἰς. [ΤΎΘΠΟΝ, 
ϑγηη. 2ἃ β6γ. Ὁ. 76]. ἢ“ ΠἸαιλ οονιπιϊ ἰοα ἰὁ ει ἐλ 
τοογ ὁ} τεοοποϊϊταίίοῃ, δἰ σοὶῆ 68, δοοογάϊηρ [0 ΒΟΙΩΘ, 
τὶ αοἀἁ μὰ εοβίδὈ] βμοὰ δηὰ δυτδηροὰ ἴ89 
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ἀοοίγϊποβ οὗ ἰδ ΟἸ γἰ σι ἴδ Καὶ ἢ ἴπ ἴθ ΟΠαυτοῖι, 
ἡ. 6., δὰ ῥγοταουϊσαῖοα τ0 ἀοοιγῖπο οὗἁὨ γϑοοῃοἑ]ἶδ- 
ἰἰοα. Βυὺ [6 πηι ϑ[Δ 8016 ΓΟ ἕο θῃ 9 οὗἁ (8 6χ- 
Ῥυοθβίοη ἰὸ ὙΠᾶΐ δα Ὀοθῃ δβαϊὰ ἰπ τοῦ. 18, τὸ- 
Βροοίίπρς {μ6 ρί νἱπρ ΟΥ̓ ἔμὸ το πΊ ΒΈΥῪ οὗἁἨ ΓΘοοΒο ἢ - 
ἐϊοη ἰο ἴ6 Αροϑβίϊο, ἐμά ὰσ65 Ὁ8 ἴο υπἀοτγϑίδηα {ἢ 
ΑΡοϑι165 ὈΥ͂ ἡμῖν. [τὸ 86 οὗἩ (π δοτὶδβὲ Ῥδγὶ!- 
οἷρὶα ϑέμενος, δε, 1856. το υκ 0]6θ. Ἧ6 διου)]ὰ 
Ἰἰᾶνο οχροοίοα καὶ ἔθετο, ἀπὰ 8 δ᾽ 'χϊ δηλ 6ο1α- 
(οα οἀηποὺ 6 ἀοηϊοα (ΟἸΒΒΔι.56}). ΤΈο πονὰ 
ὁδηηοῦ 6 δοπηροίοα Ὅδοκ τῖϊ θεὸς ἦν, Β' Ὡ 60 
806 ἢ ἃ ΘΟΠΏΘΟΙΓΪΟῺ οὗ δὴ βογὶϑὺ ρμασγί. τὶν - 
σι δὰ δγίϊοῖϊο δὰ δὴ ἱπιροτίδος τοῦ, πουϊὰ 
Ὅ0 ποῖ ὉΠΙΥ͂ ψἰϊπουῦ δὼ οχϑρῖθ δυὶ Ὑἱι- 
οαὖ δὴ ΔρΡργορτγίαίθ βθη8θ (θα Βδιἢ δοπίῃιἰ [64 ἴοὸ 
ὯΒ, ΟΥ ἀοροβίϊοα ἰῃ ἀ8, ἐἰς.). Οὐν ἘΠ ΡΊΒὮ ὙΘΥΘΙ ΘᾺ 
ΔΕΒ. Π)68. 18 Δὺ {π|8 Ῥ τ Βο (θέμενος ἐν ἦμιν) βᾳ- 
πἰῆο8, Βα σοι θα οΥ ἰηἰγυπίοα ἰο 68, οτ Ἰαϊὰ 
ὍΡΟΣ υ8ϑ, (860 ΟΥ̓Κ οὗ ῬΥοβοβίηρ {π6 ουϊνατα 
ποτὰ οὗἩὨ τϑοοῃοὶ]!αιοη. Απὰ γοΐ 189 ῬΏΓΔΒΘ 18 
80 ΡΘΟυΪ ἀν ἐμαὶ ψγ͵ὸ σαπηοὺ Ὀαΐ ἸΟΟΚ ΤΣ δὴ δάὰϊ- 
(ἰοηαὶ δπὰ ἃ ἀθθροσ τπποδηΐηρ. Βοζὰ Ἰοπ! ἂρὸ 
ΒηοΙν γοασκοά, ἰδὲ “ διηοηρ ἰδ ΗΘΌΓΘΝΒ ΟἿ Θ 
8.5 βμαϊὰ ἰο ρυαΐ ψογὰβ ἴῃ (86 τηοιι οὗ δηοῖ ποτ 
γγ80 υϑοα ἷ8 ΑΖΘΏΟΥ ἴὰ τη κὶπρ Βοιποί ἷ Καοῦγα 
ο οἶΒοσβ. Βιυὺ τῆδη {π|8 ζοττηα]α 15 ΔΌΡ θα ἰὸ 
αοὰ ἰἰ δι48 8 ϑρ6 618] ὀ Ρἢ 518, δη δἰ ρηΐῆθθ (δαὶ 
Ὧι Βοδνγ 18 ἱπιρο ]οὰ δηᾶ {η0 ἰοπχὺθ 18 ἀἱτουίοα 
Υ ἰδὸ Γοτνὰ ἰο βροεαὶς ἰῇ ἃ Ῥβσι συ] ψ8Υ, δπὰ 
ἐμδὺ {86 ῬΘΓβοὴ 18 ΘἤοΒθ ἢ ὈΥ αοὰ 5ηά δυιδογισϑὰ 
ἴο Βροδϊς ἴὰ {19 πδῖαο οὗ Θοἀ.᾽ τοίη ἴΠ0 ζΌγσο 
οὗ ἰὴ πιϊΔ 16 γοΐδθ, γὸ ἱπύδν {παῖ ἔπ ΑῬοϑίΪθ 
ΒΡΘΑΚα οὗ {86 τηοηΐδ] ποῦ οὐ ραγροϑο οὗ σα, τα- 
δον ἰδδη οὗ (ἢ 8 ΘΧΙΘΓΏΔ] ογαϊπαίϊΐοη οὗ πὸ Αροδ- 
1165 (7 618 Οαγαπι. ἃ 868, πον, ἢ 89, 2); ΟΥ 88 
ον βου ἢ ῬΥΘΥΘΥΒ ἰο ἐδ ῖκθ ᾿ξ, ἢ 8 τ γθ Βροαΐαὶ 
86η860 τοδοχίγοῖν : “πανὶ ἀοροϑίιθα γ0ὺγ ΜΠ ίηι- 
46: (6 ἐγοδϑιι γα οὗ Ηἰ8 σγᾶσο ἰῃ 118, 85 'η Ὑ6886}8 
σἤοβοθη ἔοσ ἰπαὺ ῬΌΓΡΟΒΘ, ΘαγίΒο δηὰ ἔγαλχὶϊο 
ΒουΖἢ τὸ 060]. πὸ ψοτάβ ϑέσθαι ἐν που]ὰ 
{θη ταόδη, ἰο Ραΐ ἱπίο ἴπ6 πιουΐῃ (ἔχ. ἵν. 18), 
οὗ ἰο γρυὲ ψιΐῃ 8, ἰο ᾿ἰμβρῖγο ὰ8 ὑπδὺ τῦο ΤΊΔΥ͂ 
οομητηηΐοδίθ ἰὰ ἰο οἰοσβ [ποῖ, ΒΟΥΨΟΥ͂ΘΣ (0 (86 
Θηΐίγο δσχοϊιβίοα οἵ (6 ἰάθα οὗ 8 ἴῶογο οσίϑυ- 
Π8] ἱπέγυβίϊηρ οὗ (89 αοϑροὶ ἰο υ8]. ὙΕΒ το- 
'᾿ϑροοὶ ἰο {πὸ ἱπιρυορυ ον, 70. στατητη δ} 681 ΓΘΆ- 
᾿ΒΟ0η8, οὗ οσοπηθοίΐης ϑέμενος ἢ ἦν, δοπρ. ΜΟΥ ον. 
Τρο ψοτὰ (λόγος) οὗὨ γϑοσπο ΠΠβυϊοπ ἔπ {818 088- 
᾿8ᾶζ6 ἰ8 Βἰτα]ὰν ἰο ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ (6 νοτὰ 
ΟΥ̓͂ {π6 6088) ἱπ 1 ΟὐΥ. ἰ. 18, δηὰ ἰΐ βἱηΐδο5 
ΒοΡο 16 ψορά, (6 δΒυϊδείδποο οὗὨ τὶ ἢ ἷπ (ἢ 6 γο- 
δοηποὶ!αἰΐοα. Τα ράγίοῖοθ ὡς ὅτε Δτὸ δαυϊγδ]ϑηί 
Ἀ6Υ9 ἰο μίροίε φμοά (βεείπσ ἰλαΐ, δεοαιδε, ζοτ, ἴτι ἃ 
ὙΘΥῪ αἰ ουθηῦ σοπηθοίΐου γοσι [ἢ 9 ̓δα πιο ὑγογὰ5 
᾿ἶα οἴδΡ. χὶ. 21), ἀπὰ σοπποοί ον ρϑβδδμο ὑσὶ ἢ 
οἶδρ. ἰ. 18. Ἐνεγγιπίηρ 18 τοργοβθηϊθα 85 ρτο- 
τοοίπες ἴτοιῃ Οσᾶ, ““Ὑὖο ἢη8 Χοσοποϊϊοα ὰ8 ἴο 
ΗΠ π86 1 Ὁ Ο γῖβι." ἘῸὸν αοἀ ἱπ Οπτὶβιὶ μα8 γα ϊγ 
᾿ δηογθὰ ἈρΟΠ Ὁ ΡΓΌΘΘΒΒ Υ͂ ν᾽ 816} Ηδθ ἰ8 γδοοποῖ!- 
ἴῃς [6 ᾿Ἰνου]ά. Ηοδ τῆλ ῖκὸ8 Θ᾽ ΘΥΘΤΒ Ρογδοῖυθ ἴῃ 
“ποῖν οὐ οχρουίοποθ ὑπαὶ αοὰἂ ἢδ8 γτοόοῃοϊ]οὰ 
θαι ἰο ΗἾ πι561} ὈΚ 72 6585 Ο"τῖσι; Ηο δτίηρε ἐποτα 
ἱπῖο (8 βίαΐθ οὗ ὕοοοποὶ ]αϊΐοη πῖον Ἣθ ἨΔ8 
᾿ΟΒΙΔ Ὁ] ϊδ οα τὶϊ ἢ {8 ὸ ψοῦ]ὰ." 89 ΑροΞῖϊο πον 

, ῬΡοδθ6α8 ἰο ἀρβουῖδθ ΓατίΒοΥ ἐδ τοὶ ῃοά ἴῃ τ ὶο ἢ 
Εἰἶ8 νγὰ8 οἴὔοοιοα, 80 ᾺΓ 88 Γ᾽ δίθβ ἴο ἐΐϊ8 σοῦ γα) 
'Ῥιϊησὶρίοθ. Οὖ, γδίβον, ἢ χἶνϑβ [ἢ 8 ὑδϑβϑ0} ΚὉΡ 
6 αβϑογίΐοη, ἐδαὶ (πὸ σἰδηρα τηϑηϊϊοηθαὰ πῃ Ὑ6Γ, 
11 δ, ἴῃ νη ϊο οἷά εἰ παϑ μδα Ραββα δΥΔΥ δηὰ 
Δὲ (ἰὴ ρχ5 δα Ὀθοοῖηθ ὩΘΊῪ, 85 0 ὍΘ ΑϑοΟΥὈθα (0 
αοἀ, ψῆο δὰ σχϑδϑομοὶϊοά Ὀθ]ονοσβ ἰο Ηϊπ50]7 

Ά1Δ0.᾽ ΗΟ ΟΕ]. 

ῬΙΚΙ,Ὁ). 

-σοτηρίοἴθ 86Πη86 οὗ [15 ῬΑΥΓΟΥΡΙ 8] - 
Ὅ6 ἀπαογβίοοα ΟἿΪΥ ἮΥ͂ ᾿ι68}8 οὗ ὑπεῤ Χριστοῦ, ἰξ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙῈ ΤΟ ΤΗ͂Ν ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

Γπρουκἢ ΟἸγίδί, Τη ἐπὶ ΨΥ 6 Ὀχίηρα Ὀοίοτο 
058 ἐδο νδϑί οχίδιης οὐ {πὸ ὈΣΥῚΏΘ ΔΙΧΘΏΟΥ 1 δαυΐης 
0}. [Ιπδβηιυσἢ 85 αοα ἢ Ομ τῖβὲ ὀχογοϊδοα βυοὰ 
8 ΘΟΙΡΓΘΒΘΏΒΙΥΘ ΔΡΘΕΟΥ͂, {πδὶ στϑδὶ σἈδηρὸ ταιιϑὶ 
96 γοΐοσγοά ἰο {8 Βδιοὸθ σὰ 80 ὙὙὰδ ΓΟΘΟΒΟΙ πξ 
05 ἰοὸ ΗἸ 5617 Ὁ ΟἸ γἰδί. 
ΈΚΒ. 20, 21.--Τ ὈΘΒ6Ι7 οὗ ΟἾγτδὲ ἘΆΘῈ 

ὍΓΟ ΒΕ δια δαδβδδάοσα, δα που ἢ Θοᾶ υσότὸ 
Θχδοσῖίηβ ΌΥ ἘΠπ.--[1ὐ ἰ6 ἱπάοοα ἀουθιζυ 
ὙὙΠΘΙΠΟΥ γὰρ, 20 γ, Ὀ6Ι ΘΙ χ8 ἴο {89 ἰαχὶ, 84 1ὲ 15. οτοἱί- 
ἰοὰ ἵπ ΙἸηϑὴγ οὗ ἐμ οἱάθβδι πυδηυδβογρίβ. [18 
οὐ βίον ὉΠῚῪ Τοηδτα {86 ΣΉ 5,0 ἸΏΟΣΟ 8». 
Ῥυρί, ἴον ἴλο γοϊδίξοη οὗ ἰῬ 6 βδββδζο Κλ ῖ".5 {πὸ 

ΤῊΘ Ῥαγίϊοῖο οὖν ((Β 6 π, {8 6Γο- 
0.0) γοΐοτβ ἴο ἴμδὺ ψἈϊοΒ πδὰ Ὀόθη βαϊὰ ἐπ {πὲ 
Ῥγοοοάϊπᾳ ὙΟΣβθ. [ᾺΑ8 ἀοὰ 15 τοοοῃο οὶ ρ τα 
δηα Βα} δοτο ἰδ ἰὸ 08 (89 οΥκ οὗἨὨ γϑδοποϊίης 
το, 1 ἵπτη ἴο γοῦ ΟΟΥ̓ ΠΕ ΔΠΒ 88 8 μδυΐ οὗ {ἰπ 
ΘΟΙΒΙΝΌΒΙΥ ἰο Ἡνῆοτο 1 δὴ δοπί, διηὰ 5 ρβϑυεϊα}} 
ὈΒΡΘσοΥΘ  ο ΟΥ̓ Βίγαγϑα ἴτοδι ὑπ τἰρδί ἩΑΥ, δά 
Ι δοϊαταθησθο ΠΥ ῬΟΥΚ ψ ἘΠ γου]. Τθθ ποσάμ, νὰ 
Δ’Ὸ ΔΙΏΔΑΒΘΟΥΒ [9 ΟΠ γἰβί, ἐπι οὶ 88 ἐϊπόοῖν Ἰορὶ- 
68] βυίοσοδογίί ἐπ δὲ ἐδ ταῖν ἰβί ΕΥ οὗ ΓΕοΟ! οἱ 15.108 
Βδὰ Ῥθθὰ σοτπμ θα ἐοὸ μοτὰ {γ6γ. 18). ῬὉΤ8ὲα χὸ- 
οοποὶ]διίοη (καταλλ.) νδ8 ἱπ ἴδοι σστητθυ πολιὰ 
ἰο τϑη ἐπτουρὰ ΘΟ νὶθὶ, δηα δὰ 18 οτἰ κῃ πὶ Ηΐα 
(νοτβ. 18 7.) : δῃά οἵ ὀόουγβο ἰΐγὰβ Ομ γῖδι᾽ Β ουδὲ 
το ἢ (π6 ΑΡοΙ 168 Γορυθβου;ιθα διιθος πθῃ. Ὑμὸ 
ὙΟΡΓΌ πρεσβεύειν εἰσοῦῖθοθ ἴοὸ θῸ 6 Ταοθϑοροῦ 
(""βοπιοίϊ πη 65 ἸΔΘΡΟΙΥ [0 ἀΟΊΣΥΟΓ Β ποθβαρο ἰ0 δῆο- 
(6 ν τὶ ουν Ὀοῖης διροποτοὰ ἰὸ ἀ0 δὴν ἰδπίης 
ΤΆΟΤΟ ἴδδπη ἰο ὀχρίδίηῃ οὐ δῃΐοτοο ἱΐ.᾽" Βιοοι- 

10 18 ἠουπὰ 8180 ἱπ Ἐρῆι. τὲ. 20. Τπὸ 
Ῥτγοροσιιϊοα ὑπὲρ βἰβηῆθθ Ὦθγο, οί ἐπδίδαα οὗ 
(μαϊ ον), δαὶ ἐπ ἐλ ἐπίεγεδί Γ᾽ δοίΒου, δα ο9- 
Ῥοοΐα ΠΥ πὰ ὈΘἢ 41 οὗἩ Ηΐτπὰ γἢο ἰδ [6 Μοάϊδίοτι δηὰ 
Αὐἴδοῦ οὗἨ [86 τοςοοποὶ]]!δἰΐοη. [ἐ τοῖουβ ἰο τμόοθα 
ἰο σγἤοτα ὑπ πιϊηΐβέγυ οὗὨ (ἷ8 τοοοιοὶ δέϊο μδὰ 
θ6Θῃ οὐχὶ δὰ, απὰ ΓΠτου ἢ 086 ἈΘΘΏΟΥ ἰἐΐ8 
τοσοποϊἰδιΐοα )͵δ5 ἰο Ὀ6 οἴοοϊθα δηὰ Ομ τὶδιὲ νὰ 
ἴο 6 κἰοτοά. ἔτοτῃ (η9 88:10 δοὶ ἐμαὶ ἱΐ τᾶ 
αοῦ πιὸ δὰ δοιηπιϊ(ἰοὰ ἀπίο (Π6 ΑΡοδβέϊθβ ἰδὲ 
νοτὰ οὗὨ γϑοοποὶ Π!δίΐοι, [ὁ 0] ον οα ἔνδον ἐμαὶ 
δ (086 ΑΡοΒι]οβ 161} ἐμ οῖν οοτατω 55105, 
{{πν 8 849 ἰπουχὰ αοἀ οχμογίϑα ὈΥῪ πιθϑη5 οὗ ἐδβοίῃ. 
[ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΝ: “7180 ΕαΙΒΟΥ δοθῆ ἐ6 ϑ'θη τὸ Ἀ6- 
ΒΟΘΟἢ δΔηὰ ὃ6 Ηἰΐ ΑἸαδαϑδδοσ πίο πβηκὶπὰ. 
ὙΙιδὴ ΤΠ οὴ Ηδσ γγ85 β]δίη δπὰ ρόιο, γὁ βυοοοοάο 
ἴο {86 ΘΥῚ ὈΒΒΕΥ, δπὰ ἰη Ηἰβ δἰδδὰ βδηὰ ὑ86 Ἐδιίμοτ᾽ 5 
γγ9 ὈΘΒΘοοἢ; γου"]. [Ιὲ ἰβ ἐτρ] θὰ πεῦο ἐμδπϑὶ ἰἃ 
ΟἿΌΣ ΜΨΟΤΚ ΔΒ Τῇ ΒΘΘΏΡΘΥΒΟ Βίδηά ἴῃ {δ ὨΪπ69 οἵ 
αοᾶ; σὰν οχδονίαϊϊ ἢ δῃουϊὰ Ὀ9 Ἰοοϊκοὰ Ὡροὰ 859 
κίνοηυ ὈΥ Θσοὰ τπγουρῆ 8; ΟΥὁ Ὼόο Ῥογίογτ ἔδε 
ἀυιξίοα οὗ ουν ΟΥ̓οΘ ΠΝ ἘᾺ6 γοοϊπς ἐμαὶ ἐς 5 αο 
γΐ0 δ ἀΤ 5565 ΟΥ δά πὶ Β.68 θη ἰΒβτοΌ ἢ ὯΔ. 
Ταὶθ ρδυ οὶ Δ} δοπέθηδο, ἈΟΎΤΘΥΘΙ, ΤΊΔῪ 8 685}}7 
δοπποσίοα ἰ ἢ τ αὐ [Ο]]ΟὟΒ5: δ8 ἐβοῦαρῃ αοα αἷά 
ὈΟΒΘΟΟἢ γοι ΌὈΥ͂ υ8, Ὧ[ὸ8θὸ ΡΓΆΥ͂ γοῦ, δίο. αὶ 85 δὲ 

φοβεῖοι οδἢ 

ΒΘΟΤΏ5 ΠΟΤ ἀρ ΥΟΡτί δ ἰὸ σοπῆοοὶ ἱὲ νἱτ ἰδδὶ 
Ἡπϊσἢ Ῥτοσοάδθ ἰν. Βαυΐ 'ογϑὴ δδὴ πὸ ἰάὰδα οἵ 
Βυϑ αι ἴσῃ ἷβ πὸί π6 ὍΠΙΥ ὁ.6 ἩΙΘΆ ἱπ ϑυϊ8- 
16. ΤῊΘ Ὅσον τπϊοῖ 189 ΑΡροϑίῖθ ταἰίουϑ 15 
Ῥγοβοηίοα ὴ ον) οὔ Ὀμτίδί ἴὰ {ἰπ0 δθηϑ9 ᾿υ5ὶ 
οχρίαἰποὰ. ψὍ{}0}|΄ὃἁυ ῬΥΑῪ οὐ ΟὨσέθι Β ὈΘΉΔΙ: 
Ἐ.6. σϑοσοτποϊοαᾶ ἴο 0 ά --- ἥε ρ»ναν (δεόμεθα) 
5 ἐπ Ἰληᾷυλρβο οὗ {μ6 πιο οσηθοποοπάϊπς ἴονὸ 
(Οϑἑαπάθν). Τ8θ ἴθπον οὗ {89 Ῥταγονῦ 5 ἰδδὶ ἐδμο Υ͂ 
του]Ἱὰ θῸ γοσσποϊ]δὰ ἰο ἀοὰ. 71": ἐβ 8 πιοϑί ὕὉ- 
ξομὶ ΔΡρϑβϑὶ ἰο ἰλοβθ γὰο δὰ ποΐ γοί Ὀδ]ογοὰ ἴδ 
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Ομ τὲ, οὐ ραγιϊοἱραίοα ἱπ ἰμὸ Ὀϊοββίηρθ οὗἨ βδῖνα- 
ἐἰοη (ποῖ ἰο ἐποβο 0 δὰ δἰγοβδαν Ὀρ]ονθα, δὰ 
ἔον (8 6 ῬΌτροΒο οἵ ὀχοϊίίης ἰθοῶλ ἰο οοπιϊπιρὰ δά- 
ΥΔΠ668 ἴῃ Γορϑηίΐβδπορ Δηὰ 8118). [Ὁ γ΄. Ηοάζθο χο- 
τηϑῦκα ὑἐμδὶ (6 νοτὰ καταλλάγητε ἰΒ ἴῃ (86 ρϑδβῖγο 
γψοΐοθ, δὰ οδηποῦ τθ8ῃ, “ ΕΘαΟὨΟἾ 9 γουῦβο γ 68 ;᾽ 
Ὀαὶ, “ΒΒ γϑοοῃοὶἹοαᾶ, ὀπιῦγϑοο {μ9 οἷον οὗ (Π6 Γο- 
οοποϊ]δἰοη. (Οὐ. Ε. δοπμιεν (Δι δὶ, ΤΑοοῖ. Υ ο]. 
1, ν. 818) ποῤΐοοβ ὑβμβαὶ ἐμὸ νογτὰ [δ8 δσὰ ποὶ 
ἃ τροΐλ] Ὀπὺ 8 ῥαβεῖγο βἰ ζει βδοαιίΐοα, ἐμ ρ᾽ γίης 
ἐδαὶ νὰ ΒΑΥ͂Θ ΠΙΘΥΘΙΥ ἰο δοσορὺ δὼ ἰηϑάθῃςοθ ΟΣ 8οῖ, 
οὗ ἀοά, υπάοϑν ψ οι γγ9 χοῦ ΟΥ̓ κί ΠΔ}}1} Ῥαβδῖγυθ. 
6 670 δὲ ἤγϑὺ ἐχϑροΐ δηὰ ο᾿οοιβ οὗ ἰλ9 Ὠὶνίῃθ 
ὀργή, πὰ ἴῃ οοδδίης ἰὼ Ὀ6 {086 ψγ)1ὸ ὈΘΟΟΙΙΘ Σ6- 
οοῃςοἰ]οά ἰο αο4]. Ασοογάϊηρ ἰο 9 τὺ ἰὼ νὶοὶ 
0 ἰχϑιηβὶαίο (πα ποτ, “ ΘΟ 9110 γου ΒΟ ΙΥ 68, ΟΥ 
Ὅο γ8 τοσοποι]οὰ (οορ. Βοια. νυ. 10), ογ, 8110 
χόηνως ἰο ὃ6 Τοσομοῖ]οι,᾽ (19 τπιϑδοϊηρ ταδὶ 
δ, ᾿Ασσορὲ ἐδ σϑοοπαϊ]ϊαίΐοι ἀοά 88 οχιοηπἀοα 

ἰο γοὰ Υ Ομτίοὶ, ϑδοοορί ψῃαὶ Ηρ Ὀγϑβϑθῃῖβ (0 
οὔ, ἕαίκο ὑπὸ δὰ οὗ σγϑοομροϊίδίϊοα Ηθ γοβοῖθδ 
ὍΡΙΒ ἴἰοὸ γου.᾽ 186 ΑΡοβί]α ἴῃ (μὶθ ραββδρθ ου]- 
ἀθηιν δὰ πο ἰδουσιύ οὗἨ 86 στϑρομοϊ ϊαίλοα οὗ 
ἀποπιϑοῖγοθ Ὁ. Ἰαυίης δὰ ἐδ 9 πιϊπαΐϊηρς οὗ ἐἰ8 
β65}}) ἀπὰ ρμυξίληρ οἢ {86 ταϊημάϊης οὗ ἰδ Ηρ ίγιϊ 
(Βςεκοτι). 8:98 8 ῬΥΟσ688 'γὰ8 Ἰοοκθὰ Ὁροὴ ὉΥ͂ 
Ἠΐπὶ 88 ΠΙΘΡΟΙΥ (ἢ ὨΘΟΘΘΘΑΤῪ ΓΟΒ0}} οὗὨ ἰδλ9 γϑοοῦ- 
οἰ διΐοπ ; οὐ [89 δρρ)ϊοδίϊου οὗ (μ6 ΣϑοομοὶἸδίϊοῃ 
ΌΥ πλθ8ῃ5 ΟΥ̓́ ἔα: (ἢ (σοπιρ. Μογογ, Οβἰδη ον). 

ἘΓῖτὰ ΤῸ ἸΘῪ ποῖ βὶῃ Εἶθ τηϑδ89 ἴο ὍΘ 
αἴ ΟΣ 16 (νον. 21). Δοσοταϊηρς ἰο {88 ἔγιιο 
σολάϊηρς οὗ {πὸ ἰοχί, 86 ΑΡοβιί]6 Βογθ ἰηίγοάιϊο68 
ΥὙἱιδουΐ ἃ σοπηδοίΐηρ Ῥδγι1616 γάρ (αδγηάείοη), ἃ 
τιοὶϊνο τ οι βου] ἃ ἰμάυσθ ἷ8β γοδάθγβ ἰ0 δοα)- 
ῬΙΥ τὶ Ὦ18 ὈΓΑΥΟΥ ΟΥ οχμονγίδιϊοη. Τλἷθ νγὰ8 
ἐ.:6 ποῦὶς τ εὶο αοα᾽ Β ΠΟΙΥ ἰονὸ δὰ δοοϑοτιρὶ ἰϑλοὰ 
ἔῃ Οἰτὶδὶ ἴον οοοίίηρ: σϑοο!οἸ]αἰλοθ. Νον θῃ- 
ἰογ8 86 ποίίύοῃ οὗἩ ἰμ ἱλασμός, ἴ8 6 ρῬγορϊιϊαίϊοη. 
Θοιρ. Βοπι. 11. 2δ; νἱϊ!. 8; 1 Φοδη ἰϊ. 2; ἰγν. 10; 
Ηδο6Ό. ἰ1. 17. Βγ τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ἈΘ ἸηθΆ ἢ 8 
Ομγῖϑι ἰπ Ηἰμ ρογίθοις β ] θββϑηθδβ (δὲ ΟΠ τυ βοθ- 
ἴοπι 68}}8 1π ἰὴ ροδίἐἦνο 59086 τὸν αὑτοδικαιοσύνην 
ὄντα), κα ψῇοὸ Κηονβ 20 βἷῃ, ἰο 080 ἰρίθγηδὶ 
πδίΌΣΟ ΟΥἩ Οὐαὶ δοίη 8}} οοπιγδαλοίϊοη ἰο αοἀὰ 
ΟΥ ἀερδχίασο ἔγοια {πο Ὠϊνῖηο Μ01}} γγὰ8 8. Θ0}}0160 10 
δίγδηζογ, αἸϊοροίμον Ὀεγοπὰ ΗΘ ῬΘΥΒΟΠ ἃ] οχρο- 
τίοσ9 ΟΥ̓ σοῃβοϊοῦβηθθθ. ΤῸ μή 18 6 Γθ γχοαυϊγορα 
[᾿Ἰπϑιοδα οἵὨ οὐ] μοὐ ὈΥ͂ (8) Ῥαριϊοἶρ]9 νὴ (μ9 ὃν- 
οἶα (δοασιρ. 1 Ροὶ, 11. 10; ἘΡΒ. γ. 4), Ὀὰυϊ ἰξ οχ- 
Ῥτεαβοβ ἰδ 6 ἀοπίαὶ οὐ ἰ.λ}6 ἰϊηρ; 88 ἰῦ ΡΡθδσβ ἴρ 
{Π6 πικΐηά, ἔ. 6., ἴῃ 0 χοργοϑοηίδιϊοηῃ οὗ ὑπο πιϊπά 
Σιδοῖ. [ποτ᾿ 8 ταπι,, ἃ 89, 8 ὁ.]. Τμῖα τρῶν 
Ὅο ἴῃ ἰδθ τηϊμὰ οὗὨ πιϑὴ (ἑ. 4., ἱῃ (16 τιϊμὰβ οὗ 
Οπγίϑυδ 5); ἴῃ τυ σἢ 6886 1ΐ ΒΔΥΒ οὗἨ ΟὨγίδι ἰδ δὶ 
μὸ Οδγίθιΐδπθ χεχατὰ Ηΐπ δὲ Ομ τᾶῖο ἰκονν 0 
αἷμ, ΟΥ̓ Ϊ τὴδνὺ τοίου ἰ0 ὑμ6 ταϊπά οὗ αοα, δῃηὰ 8ο ἰΐ 
16}15 ᾽8 δον ΟἸγῖϑὶ δρροδγοὰ Ὀοΐοσα ἰδ9 Ὠϊνὶῃθ 
χη, Α8 (ὐοα ἰ8 ἢ θγ9 (μο βιυ)οοὶ ςΥ͂ ἐῃ9 Αρσε- 
ε16᾽8 Τα ΓΒ, (86 Ἰαϊίον ἰἴ8 πηἀουδίοαγ ἐμὰ ρ ὁοτ- 
τοσὶ Ἱπιογργοίαιίοῃ. Ηοΐπιδπη ἴῃ ἷ8 ϑδολγίχιῶδεο- 
τσοὶ, οὶ. 1Π., 86, βαγα: “Θοἀ δικ8 τωϑδάο Ηΐπι ἰη 
ΗΒ 5 Π]ΘΒΘΠ685 ἴ0 ὯΘ Β'ῃ, [ὲ ἴα ἔγοσω ἐπὶ8 ἀθιὶ 8) 
οἴ 'η ἴῃ ΘΟ Υὶϑὲ δοοοτάϊηρ ἰο ὑπ 6 Ὠἰνίπο Ἰυάριιοηΐ 
ταὶ νχὸ τουδί ρχρ]δίη ἐμ 6 1186 ΟὗἩἨ ὑμ6 τοϊβεῖγο π6- 
ξαϊϊνο ρανι0]6.,) ἸΉΡΩ ἰὰ 18 δαὶ ὰ ἐμοὶ {}}}5 βίη- 
1.53 Βοίηῃξ Μὼ8 τηλὰθ οἷπ [ὉΣ ὕὑΒβ (ὑπὲρ ἡμῶν 
ἁμαρτίαν ἐποιήσεν), ὑπὲρ ὑμῶν Βιαπαὰβ ἤτεί ἰο ρσῖνο 
ἦι τῆοτο ἤογοθ; διὰ ἱύ βθ8πιΒ ΟΥΥ πδίυγαϊ ἰ0 ἰ8}κ6 
{π6 ΡἤγΓ886 ἰπ ἰδ 8686 οὗ ἃ διιθπιϊ υἱοῦ. Απὰ 
γοὶ 1159 18 πο ΔΌΒΟΙ ΙΓ ΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ, ΠΟΥ ἀο068 1ΐ 

βθοῖὰ αὐ ΔΡΡτΟΡγ αἰ ᾿π, Βοΐἢ ᾿πδίϑῃ 668 ἴῃ ΨὨΙΟΝ 
ἰλ6 ψογὰ 18 619 υδο(, βίποο (Ποα δομ!ὰ ποὺ τᾶ Κ9 
8 δη δὲ χβί, ἰμδβιαισὶλ 88 6 ΘΙΘ ἴῃ ΟἿΣ Ον ἢ 
Βοῖνβ βίῃῃθσαε. Τίιρ ὑπὲρ 'β οσο ὑἐμογθίογθ ἰὸ Ὀ8 
ἰδ καπ 88 δαμίναϊθης ἰο: 70;᾽ οἱγ σοοά, δοὰ δηάβᾷ 
1.8 ΟΣΡΙδηδίϊοι ἴῃ ἰμ6 8π8] βθῃίομοο θοαὶ μη] 
δἰ να. Το ἰάδβ ὀχργαβαοα ἰὼ τα κίης Πηὰ ἰοὸ 
Ὀθ δῖα ταυβὺ θὰ ἐπῶν αοα πιλάο Ηΐὰ (6 ὈΘΑΓΟΣ οὗ 
βίῃ θὰ Ηδ βυβεγρά, ἱπαβιωυοἢ ἃ8 Ὁ Ηἰβ βυῖογ- 
ἰχχδ πὰ ἀοδὶἢ 45 ἃ, πιαϊοίβοίου Η6 ψὰ8 ἰγοδίο 
88 8 δίπποχ (ἁμαρτωλός), ΟΥ ΝὰΒ ρίνθῃ ἊΡ ἰο ἰὰθ 
δίῳ οὗ ἱποβθ ψὰρ ἄοχὸ εαἰθαθχα. Τα ἱπιογργοίδ- 
ἰἴοα οὗ ἁμαρτίαν 88 ἃ βἷη οβογίης 18 σοῃπἰβιδηΐ 
θέον ἈΠ ὑδᾶρα, σἱ ἰλ6 σοπίοχί (τὸν μὴ 
γνόντα ἐθῶν ΠΟΡ ΜΠ (0) 6 οομίγαϑ "1. 
σύνῃη). Οοχμρ. Ποίηιαμη, ϑοῤγίδει., 11. ». 829. 
δῖ Ὀδοοηθᾷ δοίι}}1264. ἢ Οὁη6 ἴῃ νι ]χοῖῃ ὑπο γα 18 
ΠΟ δβῃ, ΒΘ ἢ 9 ὨΘΟΟΙΔΘΒ ἃ, ΒΙΠΏΘΙΡ ἴῃ οαἰνγατὰ 8Ρ- 
Ῥϑδγοῦαθ, (πουχὶι 6 18 ποὺ 80 1 σα} γ. Ὗἀοἀ 
Αἰϊοννϑ βίῃ. ἰο Ὀθοοπιθ 8} δοίιια] ΘΧ ΡΟ ΥΊΟμΟΟ ἰ0 ᾿ἰπη 
0 48 ΠΟΥ͂ΘΣ Θομ)ιηϊ 6 1 ἰὼ ἴαοί. 80 ν88 ἰξ 
σι ΟὨ τὶ θὰ αοα ἀοψασιαϊηθα Ηο Βιομ!ά ἀχ- 
Ρογΐθῃρο ψῃδίὶ Ὀοΐεὶ Ηϊα. [ἃ 1|Κ6 τλῆμον, 64]. 
ἱϊ. 18, ΙΓ Ῥϑὺὶ δα ἱπίαπάδα ἰο β8ὺ ἰμδὶ αἀοὰ 
ἀβδὶ χαρά ἰο βοὺ ἔογία ΟἸγλβὲ 88 ὁπὸ 'ῃ ἡ Βοὰ βὶ ἢ 
158. οΘρποθηϊγαίοα δηὰ τορτοβοῃιοα ἴῃ 1.5 δοπιρ]οὶο- 
πα, δρὰ νἱΐὰὴ Ὑμόσὰ ἀὺ 18 ἴῃ σογίϑὶῃ χοϑρθοίβ 
ἰἀφοι δοὰ ΠΘΜΒΒΔΕΡΝ ἢ. ορυϊᾷ ἀο πο Ὀοίίοτ ὑμδῃ 
ἰο 84 Ὁ, “Ηφ πηϑδάθ οὐκχ Ε1Π8 ἰο ὃὉθ Η18.᾽) Το 168 
οχργοϑβοὰ ἰῃ ὑπὲρ ἡμῶν 168 ἔιαγίμον οαγγιθὰ ουἱ 
Μ Βθῃ Ὁ 'ἰ9 δαάἀοα: [Πδὺ τὙσϑ στλὶϊκμῃῖ ὈΘοοσΘ 
Θο᾽ 5 σἰβ ἰϑουβΏ 988 ἐῃ Ἐζ᾿ π1.---ΤῊο τι σλίεομδ- 
πε 0 Οοά ἷἰβ ῬτΟΌΔΟΌΪ δαυϊγαϊοηῦ ἰο Ὀοὶη 
τισλίεομϑ ιοϊἢ, (οὐ (δίκαιοι παρὰ ϑεῷ); οτ, ττον ἢ 
Ὑ9 ἰᾶΚθ ϑεοῦ ἱῃ [ἰλ6 Β686 οὗ ἐκ ϑεοῦ ἃ8 18 ῬΒ]], 
1}, 9, ἰ0 που]ὰ ἢαγο ἴμ6 τηϑδμίης οὗἨ Ὀοίηρ πιδὰθ 
τς ίθουβ ὉΥ οὐ (δικαιωϑέντες ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ). 
Εναϊά: “γὸ ἰλμ8 Ὀθοοιηθ ἴῃ Οἰσὶϑί (10 86 189 
οἷά βδογὶδοϊαὶ Ἰδηριδρ6) ἃ 1οᾳ81 οογιης Ὀδίογθ 
ἀοὰ δηά ν}1 ρ]δβίῃς ἱπ ΗΠῚ8 βίῃ; 8 δσρσϑϑ- 
βίου παῦοὰ ᾿ἰκ6 Ἡλαὶ 18 υϑοὰ ἴα οἶδρ. ἰὶ. 1δ.᾽᾽ 
Ετοια (89 πείαγο οὗ ἱἰπθ οδβο, ἃ σἱ ΘΟ. 5} 688 
ψ Ἰ ἢ οδιηο ἔγομῃ αοὐ τουδϑί, Ὠ0 Βυβιοϊοηὶ ἰη Ηἰ8 
δἰ. ΝοΘΏαΟΥ: “Δ γατγίοοι σἰζίθουβη 688, [89 
1468] οὗ ἃ μοῖγν 119, ΚΘ (16 βυβογίηρβ ἱπ Β]ΟὮ 
(ἷ8 οἷν 116 νγ88 μογίδοιϑα, 8 γχίνθη ἴο ον δὰ- 
ΤΏΔΏΪΥ. ΕὉΣ ἃ]}, δηὰ ἰπ [86 ρ͵8Δ096 οὗ 81, ΗΘ ἢδ 
Ὀοτγηο ἐπα Ὀυτάοη οὗἩ δΒυπιδη συ], δπὰ πιδά8 ἐι18 
1468] ἃ γϑδ]γ. ΑΙ νῆὸ ϑαίου ἰμὶο ΘΟ 10 ἢ 
νεῖ ἢ Ηΐπι ΔΡΡΘαΥ ἴῃ αοα᾽ Β βίρει δίκαιοι ἐν Χριστῷ; 
ἴον ἰμοῖσ βυγσγοηάον ἰπὶο Ηΐβ Βδπαὰϑ 8 ἃ ρ]εὰρθ 
μαὺ 118 268] οὗἨ ΒΟ] 688 ὙΥΣ1}} Ὀ6 βου] το ἴῃ 
ἰοπὶ δἰβο.᾽ [Ομιγγβοβίοιῃ (ἴῃ Κβ ὑπαὶ ἐμογο ν᾽ 88 
ἃ Ῥτοϊουπὰ γρδϑοῦ ΤῸΣ υϑίης (86 δὐοβίταοί [0 [89 
ἀομοχοίο ἴσα οσο: “ἰ6 ψοχὰ δικαιοσύ! ὃΣ- 
ῬΓ68868 {119 πΒρΘ Δ ΔῸ]9 ὈοιμίΣ οὗἉ ἰμ6 γίδῖ; [πδὺ 
ἀοὰ Βεδἰὰ ποὶ χῖνθῃ 8 ΟὨΪΥ (μὰ 6 ΟΡΟΓΑ θη. ΟΥ οἷ- 
ἴοοῦ οὗ ΗΪ8 τἰςυιροιδῃοββ, Ὀυΐ ὼς υεῦν τἱχυίθουβ- 
Π688, Ηΐ8 ΥΟΣῪ ΒΟ] απίο 8. 88} ἀοθ8 ποὶ ΒΑΥ͂ 
ἰμδὶ αἀοα ἰτοοίοα Ομχῖδὺ 88 ἃ δίππογ, δὰ 88 δίη, 
ἀπο σφωωδέίῳ ἰἰ86 1. ἰῃ οτῦον {πὸ 9 τοὶ χα ὈΘΟΟΙΏΘ 
ποὺ ρΣτοἶν τίσλίδοιδ πιέη, Ὀὰι (ἢ 0 τισλέεομδηεβε οὗ 
αοὰ ἴπ Ηϊη.᾽" ΤμοἘοοορίυβ νοι οὐν Ἐπ θὰ 
Α. Υ. τοϊϊονε 868 βοσὸ (6 ργεβοηὶ (γινώμεϑα) 
ἰπϑίοδὰ οὗὨἨὨ μα δογίϑι (γενώμεϑα)]. Βαϊ δΒ ἐμοτθ 
8. ὯῸ γΘδΓΘμο6 ἴο ἐΐπγθ ἱπ (18 ρῖδσο, δπὰ {86 οὗ- 
θα 'β (9 ΕΧΡΓΘΕΒ ἐμ β᾽ τ 019 ΟΟΟΌΡΥΘΠΟΘ ΟΠ60 ἴῸ} 
81} ἰΐω 6 ψιῃοαΐ τορατὰ ἰο ἰμ6 ἱπβίδηϊ οὗ 18 80- 
ΘΟΙ ΡΒ πηϑαί, {86 δογὶϑὲ νγ88 ργϑίθγ Ὁ] 6. ΤΉ ΘΥΘ 
ΨΌΓΘ 8180 ἐμύθγ 8] γθαϑοιδ [ῸΓ μιβίπῳ ἃ ὑθΏ80 8Ρ- 
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ΡΙΪσ8 19 ἰο 411 ἐΐτηθ. [ἢ ἐν αὐτῷ 58 Ἔχρτοδβδβοιὶ (89 
7161] οὐγϑμὶρ ψ ἢ ΟΠγίοὶ πο ἰδ κοθ ρίδοθ ὉΥ 
ΤΩ Θ8}8 Οἵ ἃ δ! τἢ 1 ἢ 18 ὈῪ 118 παῖΐυσο ἃ ρΡυζιΐης 
οἡ οὗ Ο γὶβὶ. [τ Το βὲ τὶ Ηΐπὰ νὸ ὈΘΟΟΙῺΘ 
8 τἰκμιοουβη688 οὗ ἀοάὰ, ἴο0᾽ Ὑ βοΟΥον ἷἰθ ἐπ ΟὨ τἰδὺ 
ὧἐβ Ἰοοϊςοα ΡΟ ὉΥ αοἀ 88 τἰχαίθουβ, ΟΣ 88 Ῥοδϑ- 
βοβϑϑὰ οὗ ἃ }ιι8ἰ {1110 ἰο 11ϑ. ΟοπρΡ. ὁπ 1 ΟΟΣ. ἱ. 
80. Τ}10 ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ ἔγυϊί οἵ ὑμὲ8 18. Βο] Π688, Ὀαΐ 
ἐπ ὑπο μ᾽ ημρ8 δτὸ μοὶ ἰο Ὀ6 οοίουμπάοα, (Ηοΐ- 
δ η, Ρ. 280, βαγ8: “Ἧθ Ὀθοοηιθ ἴῃ Ομ νῖδὶ ἐμ 9 
Υἰσϊθουβηθ88 οὔ Θοά, Ὀθοδαθο νν δύ ἱῤ ἰῃ Ηἰβ 
Ῥογβοῦ. 9 ποοὰ ποίμίῃρ 686 [0 τι ἰΐ οὐγδ 
ἐμδῃ ἰοὸ Βθαγο πῃ Ηἴδ [6] Ο 581} 7). 

[ἀἶον 8}} {μ6 οὔοντίβ τ ὶσ ἢ Βδνο ὈθΘῺ τηδὰθ ἰῸ 
ΒΟΥ ἱπαὶ (πϊ8 Ῥαββαρὸ (τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν 
ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτ. ἐποίησεν) ὁδμοί 08 δαὶ 
Ομγῖϑε θοσο ὑδ6 Ῥυπὶβιηθηΐ οὗἨ δΒιυπιδη βίῃ, ννὸ 
δσδῃποὶ αἀϊναϑὶ ἰὰ οὗἩ ἐμαὶ οβθθπί 8] βἰ χη δοδίϊοη. 
Οταπιΐηρ (μᾶὺ ὁ ἄοθθ ποῖ τηθδῃ δίνουν {μα 
Ομ γῖϑὲ Ὀθσδιηθ δὴ δοίιδ] δί 6 7, 1ὑ ϑίγ ον δἰ ζητῇ 68 
8. Ηο ὈοΥΘ ὑΐν 6 ΘΟΒΘα  Θ6Π668 οἵ βίη, ᾿ἴ πού ἰῃ ἐδθ 
ΘΓΒΟΏΆ] Δ Ζον οὗ ἀοἀ ἰονατὰ Ηΐπ56]7, αἱ Ἰοδϑὲ ἱἢ 
ἐπ πὰ Βαττοπαογοα ἰο {890 πια]ῖοο οὗἁὨ δου Ὠοΐῃρ5, 
απὰ ἰο ἴ1ῃ6 Θη υγδησθ οὗ ἐμο86 6Υ]}}95 νν 8168 αοὰ 
Ἰὼ8 ἀοογθοὰ 8.8}} Ὅθ 086 δυγθθ οὗ δοίυοὶ εἰμ. 
Υ ΓΔΥ ἯΘ ποῖ ἰπθὴ υὑβδ0 {π0 ϑογιὶρίιγδὶ 18η- 
βύῦχο ὈΥ͂ παυγΐηρ Ηθ ϑπάυγοθ ΟἿΟΣ οὐγδθ, (πδι ἰ8, 
{8 οὐ ]θ το ΔΡ6 {86 ΟΥΑΪΠΑΥΥ͂ Ουγ86 Οὗ ΟὐΥ 
Βα] Βυμπιδοϊ γ ἢ Απᾶ ΜἈῪ Ββιουϊὰ τἋὸῪ ποὺ ΒΒ. 
ἦπ βίσιοὶ βοσογάβῃησδο Ὑ1ΓΠ ΟἿΓ γα σβο, ἰδὲ ΘοάΒ 
οὈὐθοὺ τγϑ8 ἐπὶ τὸ τη Ὀδ ἀοϊγοτοὰ ποὶ οὨἢγῪ 
“ὁ ἔγοιι ΤΑ ηῤρὸν " (Ψ. ἴουνα, ζύΐε απάὰ ζιίσλέ οὗ 
Ἀεη, Ῥ. 800 δπὰ 885), θυὶ ““ ἔγοτα {6 Ριαπὶβηπθηὶ 
ὙΠΟ 18 118 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥῪ ΓΟΒΌΪ ;᾽ γοδ, ἰδδὺ γὸ 
ταὶ Ὅ6 ρῥ]λοθὰ ἰῇ 186 ροδβι(ίοῃ οὗὁἩ οομπιρίο ον 
ΤΙ ΘΟ Β ῬΟΥΒΟΊΒ, δηἀ πο ΟἿΪΥ ““τἱριιοηοὰ ἰπ 
Βρισὶῖ,᾽" αὶ υδιΒε6α ἤγοπι 411] πὰ} δὰ ἱηνυθϑιοα 
τ 4}1 ὑπ6 Ὀοποδίθβ οὗ γἱχίθουδηοαβῖ ἘΝ Ὠΐ]9 
Μὰ ΒΙΠ σοι δπά Οαϊνίη, γ9 δύ οοηοθᾶθ ἐμαὶ 
ἁμαρτία οἀπποὺ ὈΘ βΒίγὶοι Υ Γοπάογοα ἃ δ. οὔ εγίπσ 
(ἴοσ νυ ϑῖο! Ῥδὰϊ ρῖνϑϑ υ8 ΠΟ ΘΣΔηΡΪΘ ἰπ ἷβ 80- 
Κηοσ)οάρχοὰ τΥῖ( 1 8), Ὁ 18 Ρ] δῖ ἐδ αὶ ἐμ 1468 οἴ 
8 ΟἼΟΥ, ὙΠΘΟΙΘΌΥ (86 ψγδαὶρ οὗ αοα νγῶβ 
ἰυγποὰ ΔΎΔΥ, 1168 δ {89 (ουπάαιϊοι οΥ̓͂ 811 ἐμαί 
Ῥαδυΐϊ ἰβδσῆ 68 δομοογΐῃρ; ἐμ γϑοοποὶ αἰΐοη οὗ αοἀ 
ἰο 6. Οομρ. 1 ΟοΥ. νυ. 7; ΕρΆ. υ. 2 εἰς., τὶν ἢ 
οι. ν. 9; 1 Τοββ. '. 10 δῃὰ ΕΡΆ, ἰ1. 8. 

ὉΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Τὸ 'ἱπ ἃ σοῃάογδι] οχροάϊοηϊ οὗἩ ΒΟΙ͂Υ Ἰογο 
(Βαὺ ἃ δ μ]| 688 Ὀϑίηρς βου ἃ Ὀ6 σίνθη ἊΡ ἰο ὁμάυΓο 
186 δίο οὗἩ ΒΘ ΓΒ, διὰ 80 βῃου]ὰ Ὀγίηρ δου 8 
Ῥινηθ σι θουβηοδδ, ἃ Ῥογΐοοι Ὀϊνίηθ {1116 ἰο 
Ἰ1ἔ8 ἴον 8}} Β' ΠΠΘΥΒ ἴῃ ἔθ] Βῃΐὶρ τὶν Ηἷ. Κ᾽ π 
ἱηγοῖϊνοδ ἃ ἀθδίσο ἰο ὉΘ 88 ἀοἀ ἴῃ [826 ἯΔΥ οἵὗὨ Βεο]ἢ- 
δχαϊίδιΐοη, δπὰ ἰΐ 8 ἃ σοτρ]οὶθ ἀθηΐαὶ οὗ αοα 
Ῥτγοσομρδίϊνοβ. 10 ὨΘΟΟΒΒΑΥ Υ ῬΥΟΥΟΚΘ8 ἃ γοβοίϊοι 
οὗὐ τ1μ686 Ῥτογορδίϊνοβ, {8 γοδοίΐοη ἰβ {86 
Ὀινίπο ὀργή, ΜΘ Ν ἀἰβονγηϑ [86 τἱ σι ν ἰθἢ τηδῃ 
ἴῃ {π6 ἱπιδρθ οὗἨ Θοἀἂ οτἰ κί Π4}}} ροββοϑεθὰ ἰοὸ μΒανθ 
6] ον Βρ πὶ (π6 Ὀϊνίηο ᾿ἰέο, απὰ κίνοα Ἀἶτη ΟΥΘΡ 
ἴο ἀθηί. Βαϊ 858 ἐμὶβ γϑδοι ηρ' ῬΟΊΟΥ ἰβ ποι ἱης 
δαὶ αοἀ᾽ 8 οἰθγδὶ ἀπομϑηροθΌ] ον ο, ὙΠ ΐΟΝ 806 ΚΒ 
ἰο ὀοπιπηιπὶσαίο ἰἰ56]7 ἰο π)6Π, δηἀ ΚὨΟΥΒ ΒΟῪ ἴο 
ὈΡΙπρ 4}} ἐπδὲὶ ΟΡῬΟΒ68 ἰὲ ἰπίο δι: βοσυΐθῃου ἰο ἐΐ8 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 8 γοδίογαί.ου ἢ88 Ὀ66Ὴ Βοσιυγοα ἰπ ἩΒΊΟΣ 
ἦϊ 1 πὰ οομρ]οίο βαι ἰϑβοίΐοῃ. [πίο ἐμαὶ ὙΟΓῪ 
του] ὰ ἴῃ τ ΐο (δἰ Ὀἱνίηο γοδοίΐο δρδίηδί βίη 
Ἧ88 Αἰδρίηγοὰ Οπθ 8ὲ8 Ὀθθῃ ἱπιγοἀυοσοά, ἰο 

γΓΒ086 πδίμ το Δ}} ἀπ ροῦν ἱπουκβ δα ρυγροϑεδ 
(918) ὑγ ΓΘ ΘΟΠΙΡ]ΘΙΘΙΥ ζοτεῖσῃ. [ἴῃ 186 ὈΟΑΣΪγ 
δη(ὦὁ τηθη.8] βυ εγῖη 8 Μ ΒΙΘΒ ΗῚ8 ΠΟΥ ον ἰο Θοὰ 
δηὰ ἤδη 1οὰ Ηἰΐπὶ ἰο ϑῃηάτγθ 116 ς τνδ5 ἰπ (δι 
βίδίθ, ΗΘ δρρεαγχϑὰ (ο ὃ6 λυ ὑλλ6 ΓοΎθσϑα οἵ τ μδὶ 
Ηφ τοὶ νῶᾶ8. Ἦθ δρροδσοὰ ἰὸ δὲ δίη, διὰ 
1808 (6 γοδοίΐοη δραίῃηβί Βἰ ΠΟΥ ἯΔ8 ἰπ ἔδοι 
ΔΟΟΙἰδοά. Οοἀ Ηἰπιβοῖῦ ἐμὺ5 Ὀτουρδέ ἱξ ἰο δὰ 
θμἃ ὈΥ τηϑϑδὴ8 οὗ (πὶ ϑὅ08 Ὑ1Ὸ 8 ϑβδϑι }}]γ 086 
γεὶ ἢ Η πιθ 6] ἢ, [ἢ δοοογτάδποθ 11} Ηἷδ χἱ ββίοουβ 
γν1}}, (π΄ ϑοη ἀφηϊοα Ηἰτα86], ΘΟ Ρ] οί} οπίεσεὰ 
ΟἿΣ 518] ΒυϊΊ ΔΗ οἰοοϊοα 86 Σὲ νγδϑ Ὁγ ἐμαὶ σο- 
δοιΐοι, δηὰ 88 89 50} οὗ ἴδῃ, 8ἃΒ Δ ποίμοσ Αἄδῃι, 
βυβδογοὰ ἀϑαί [ῸΡ (6 Ὀδηρᾶϊ οἵ 811] Οὖχ σΣδοῦς. 
Το δοοϊβοὰ ἰῃ6 ἰπδυθησα Ἡοἢ ἀφηϊοα {δ6 
{1110 οὗ αἰ πιθὴ ἰὸ Ἰἰῖδ, ΟΣ σαῖμοσ χοϑιογοὰ ἱΐ τὸ 
θὰ δ]ιοχοῖμον. Νον ΘΥΟΥΥ ΟὯ6 ΝἮΒΟ ΘΒ(ΕΣΒ 
ἰηΐο 0] ον δμὶρ τὰ ἰμ δι Β΄ μ]ο85 Οπ6, το 888 
(8 Ὀδο τπδὰθ δὶη, (ὁ. 6. ὙΒΟΘΎΟΣ Ὀοϊέονοα ἰδ 
ΗΪπ) Ὀθοοσημθ8 Ῥοββοββθὰ οὗ ἰμὶβ Ὀϊνῖηθ ἐ{1]6. 
Πμοη 9 γα ἴῃ Ομ γδί, ἑ ε., ἰῷ 26] ον ϑδὲρ πὶ 
ιμῖ8 δίη]688 πὸ μοι Θοἀ δ88 πυδὰθ δὲ ΤΟΣ {818 
ΥΘΡΥ͂ ῬΌΓΡΟΒΘ, ὸὺ ΔΗ͂Τ ΟΥ Δι ἰμδὲ τεδοίϊοη 
νγμΐοῖν 16}} ἀροὴ Ηΐτ Ἐο ἀδβογυρα ἰἰ ποί, ἐμαί 1ἰ 
τἰρσῦ ποὺ ζ8}} ΡοΩ ὺ8 ψ80 ἀεβοσυθὰ ᾿ὲ (γνόντας 
ἁμαρτίαν). ἜἊἯο )υδι γ αοὰ ἴῃ Ηἰἷβ ορροβίτϊοι (0 
1.8, ΘΟ ἀθσὴ ΟἸΓΒΟΘΙΥΘΒ, ΘΟ 688 ΟΣ Δρεο]υΐο υἢ- 
ΟΡ 685 δ ΟἸγὶβί Β ροσγίθοί νοσ  δΐπθδα: δὰ 
ἯΘ Ῥγοδϑῃηὶ [ὉΓ δοοορίϑδποο Ὀϑίογο Θοὐ ποιδίῃρ ἰπῃ 
ΟυγβοῖνοΒ Ὀὰὲ ΟἿΪΥ ὙΠδὲ {πο γὸ 18 ἰῃ Ομ σαί. δυο ὶ 
ἷ8 (86 νοτὶς οὗ ΠοΟΙΥ ἸοΥθ ὈΥ͂ ψῈυδ6 ΕἸΘΒΟΥ ΟἿΣ 
γοβίοσαίϊ ου 8 ὈΘΟΟΠῚΘ ροβδὶ ὈΪθ. 

2. ἴἰ 5 ἰΒογοίοσγε ἰῃ ἴῃ τ οὶ οὗ ἐχρία ἥοη  ΪΘΝ 
αοα᾽ 5 ΒΟΙ͂Υ ἴον 888 ἀν δεὰ δηὰ βοςοσρ δ μοὰ, 
ἰμαὺ τὸ τπιυδί ἐπὰ {6 ὈδΒ18 οὐ ("6 ΟΣ οὗ σξοοπ- 
εἰδίαίἴοπ. ΤὨΪ8 ΤΟσο οἰ] δέϊ οι 18 ΒΙΣΙΡΙΥ ἃ γοδίοτα- 
(ἴσο οὗ (6 ΤΥ  Θ ἢ ἀΒ8} Ἡ ΒΘ δα Θχ᾿δϑιοα θεῖ  οθ ἢ 
αοά δῃὰ οὖν τδοὲ ({1πὸ που]ὰ) γμεγυεγίθα ἴγοιι 
Ηΐαπι ὈΥ βἰῃ δῃὰ Ἰγίωρ υπάϑν Η}8 ψ σαί ἢ. [18 8 
ΜΟΥ ὙΒΐο τπυδὲ ὈῸ6 δδουϊ θεὰ οπίὶγοὶγ ἰὸ αοὰ. 
Ηο ἰΐ νγἂβ ΠΟ Σϑοοποϊ] θα (Π6 ψγου]ὰ ὑπο Ηἰπιεο ὶΓ, 
διὰ ὑνὸ {μπίησβ ΤΑΥ͂ 0 ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ σοιδτκεὰ ἴῃ 
ὙΠδὶ Ηοθ 18 ἀοΐπρ ἴον (8 ΒοσοΙ ] ΒΒχηθηΐ : 1. ΗΘ 
ἱτπιρυΐο8 ποὺ ἴο τηθὴ ἰδμοὶγ δ᾽, Ηδ Ὀ]οΐβ οαἱ ἰδ6 
Τοοογὰ οὗἁὨ (ποῖ 'ἴπ ΗΒ ὈοΟΚ: 2. Ηδ ἢδε δοζωησοϊιοὰ 
ἰο 86 Βοδυίϑ δπὰ 1}}}8 οὗ ἰμοδθ ΒΟ δσὸ οδ)]οὰ ἴοὸ 
(86 ταϊη βίσυ, ὑπὸ ττοσὰ οὗ γϑοοῃο] δι οι (ΘΟ Ρ. 
Οο]. 1. 18 ἴ.; ἘΡΆ. ἰϊ. 17; Βοπι. χ. 14 1.). ΤΒεδ6 
ΤΑΘΒΒΘΕ ΚΟΥ ἴῃ ΟΟα᾽ Β ὭΔΙη6, Ῥ ΣῊ κτοδὲ οδυποδί ε88 
ΏΔΚΘ Καονπ {ἰπ αοβραὶ ἴο τπθῃ, {μαὶ {Π6Υ ἸΠΑΥ͂ 
Ῥγοσυγα ἴοὸΣ ΟἸγῖδὶ ὑπο Ὀοδὶ χονϑγὰ [ὉΣ ἃ}} ἢ 
ΒΌΒΟΥΪη Κ, 88 ΠΟΥ͂ ὈΣΖΘΏΓΠΥ ΓΕΒ ἐπ [ῸΣ δοδι 
ΗΘὸ ἀϊοὰ ἰο δοοορὲὶ ἐδ σϑδοῃοϊϊδίϊου Ηθ Β88 ὑτο- 
νἱἀοὰ, ἰο ὃθ τοοοηοϊϊοὰ ἰο ἐμαὶ Θοα πὸ μδ86 ὃ6- 
βίονγοα βυσἢ στοαὶ ἐπΐηρα (γοσ. 21), δπὰ νι [Ὁ] 
σοηδάθησθο ἴῃ Ηἰΐπιὶ (0 ΥΟΠΟΌΠΟΘ ΘΥΕΣῪ ἰδὶηρ ἰῃ- 
οοπδίϑιθαΐί τὶ ΗΪ8 ν}}]}]. 

8, Τ8ὸ Ῥχσόροῦ ἔγεϊ οὗ 811 {8ὶ5 πιαδί Ὀ6 ἃ δοπι- 
Ρἰοία οὔϑηρο δπὰ γεπειραῖ. Τα ]Ἰονα οἵ Ομιγίβι 
εἰνὶπρς ΗἰτΒ6} Ὁ ὉΡ ἰὸ δἰοῃβ Ὁ δίῃ, ΒΎΔΙΙΟΥ ΒΒ ὉΡ 
86 ἱπαϊν 4] 119 οὗ 41} ἱπ ΗΐδΒ οὐει ἀθδίδ [ῸΓ 
(οι. Το βο β ποδθ πῖον το8α6 1ϊ8 ΟὟ 5τλ- 
εἰβοαίϊοηυ {86 ΟὨΪΥ͂ δπὰ δὰ σϑηίγο οὗ 8]] 115 οἴοτγιε, 
8 Θχοβδηροαᾶ [Ὁ 8 16 ἀονοίθα ἰο ΟἸχίδι. 1 
89 6γ68 οὗἨ Ηἰβ ξο!]ονοτ ΟἸσιεὶ νν1}} ὕο δβαγ- 
τουπαοὰ τΐπ ἃ ραἱονίουβ σδάϊδηοθ ἘΎΘΥΥ ὑ8- 
ὍΟΥΓΩΥ ἱπουρῆὶ οὗ Ηΐπι ψ}}} θ6 γεπουποοά, ΗΘ 
ψὶ}} Ὀ6 ρἰονγιδοὰ ὉΥ ἰμΒ6 Ὀϊνὶπο ϑρὶσὶὶ 'π Οὔγ 
Βοδσίϑ, δὰ Ηο ἘΝῚ Ὀ6 δοκηον)]οάρεὰ ἰοὸ ὃ6 ὁχ- 
οοοάϊηρς κτοαί, {μοῖρ 8}1 ἴπ 81}}1.0. Αποίβοσ γϑϑυὶὲ 
οὗ ΗΒ ἰηδθυθποο Μ1}} Ὀ6 (αὶ ΘΔ ο}} οὗ (8686 Τ0]]ΟἾΤ ΣΦ 
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ΜῚ] τοζαρὰ ᾿18 Ὀγοίθγοη δηοᾶὰ εἶθ [6]] Οπιθῃ, 
ὙΠΟΘΥΟΣ ΠΟΥ ΠΙΔῪ ὈΘ, ἱπ 8 ΘὨΓΓΘΙΥ͂ ΠΘῪ ἸϊρΕΐ, 
ποὶ Δοσογαηρ ἰο ἸλοΙΓ Ὠδίαγδὶ δηα οχίουπαὶ γο- 
Ἰαϊΐοηϑ, Ὀαὶ δοοογάϊως ἰο δὶ [ΠΥ 8ΓΘ ΟΥ̓́ ΘΒιου]ὰ 
δο ἰη Ομ τοδὶ, ἡ. 6. ψδι [ΠΟΥ ΓΘ 'πῃ ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ 
οἵ Ηἰο τοαἀϑοπιὶηρ ψοτὶς δηὰ {80 [6] βεΐρ οὗ Ηΐ8 
ΕΘΏΘΓΔ] ΠΙΟΤῸ. ΤΟΙΣ Ἀθδγὶβ ψι}}} θ6 ἐμιι8 σ͵ΘΘ Υ 
Θερδιάϑα δῃὰ βίγοηβίβοηθα ἴῃ Ἰονο, β6 188} Ρ88- 
δἷοβο "}}} Ὁθ Γοδίγαϊηοὰ δηὰ ουθσοοῖὴο ὈΥ̓͂ ἰδ6 
Ἰονο οὗ ΟἸμτῖὶϑὲ δπὰ ἃ Ὀυγηΐης Σοα], ἴον (6 ὁ8Δ180 
οὔ Θοὰ (τ ῖο ἢ Μ11] ΡΥΓΟΡΔΌΪΥ βθϑῖὰ ᾿ἰἶζο ἱπβδηΐ 
(ο ἱμοθὸ γγῆο γον ποῖ ἐπ Ἰογα οὗ ΟἸγἾδι), οὐ, ἱΐ 
80 ϑαϊγναιΐου οἵ βοιιὶδ ἀοπιαπὰ ἰὲ, ἃ νυ ἶδο οάοτα- 
ἔοη δηὰ ἃ ργυάθηϊ οἰχουπιδρθοίξοι Μ0}}} Ὀ6 πιθπὶ- 
[οοἰθά ἱπ 4}} ἱποὶν οοπμάυοί. 

4, Αὐαύξτινε:--- ΒοΒο]α ον Μοάϊδίονἱ Νοὶ 
αοὰ πνὶἰλϊμουΐ πυτδηλίγ, ΠΟΥ τὰδὺ ψὶϊποιί αἰνὶ- 
πἰϊγ; Ὀυΐ ἰπιοτγτηθαΐδυο θοί γΘθῃ Τη61790 εἰν δηὰ 
ἸΩΏ670 Βιπιδηΐ, ἢ 8 8 υτδη αἰγιηγ, δὰ ἃ 
ἀϊνῖθ Βυτ ΔΗ Υ ̓᾿ (τοῦ. “ἢ 

[δ. Το σγβο]θ βοιθηι οὗ βαϊ γαϊΐου ἷβ ἐμ οἵ- 
δρυίης οὗ Ὀίνηθ ’οσθ. ΝῸ οπ9 ββου]ὰ ἱπιαρίῃθ 
(86 δοδαγάϊι γ (παὶ ἀοὰ "88 οιδηροὰ δηὰ Ὀθσοσθ 
ΔΗΥ͂ [ΠΟΓΘ6 ἸηϑΓοὶϊ Ὁ} δηὰ Ἰουίηρ ἴῃ Ηἰπιβ0] 7 δὶ πο 9 
Ομγῖδι α5 ἱμίθγροΒοα [ὉΓ ΟἿΓΡ Βα γδίΐου ἰδ Ηθ 
89 Ὀοίοτο. ἸΤμαὶ βοῦθπιο δηὰ ΟὨγίβι δ ΟΣ Κ 
ΟὨΪΥ τοιηονθαὰ οὐϑιγαοίϊοηδ ἰο {16 πιδηϊοβίδιϊοη 
οἵα ἴονὸ ψιἱοῖ 88 ΓΌΓΘΥΟΣ (ἢ βᾶπιο. Βγ νϑδί 
Ομ νίϑε ἀοθβ ἔοῦ δ δπὰ ἰῃ τη, Ηθ τηᾶῖζο8 ἰΐ 
οοηϑιδβίοηϊ ἴον αοἀ ἴ0 ραγάοῃ δῃηὰ δᾶνϑ ἔ8]] ον 8}}}} 
τὶν θ. Απᾶ οκ ἴπ6 ρστουπά οὗ δΒυοἢ 8 πιδηὶ- 
[οϑίδι ἰοῦ οὗἩ ἴονθ, ὔὕὸ δνθ ἃ υἱραϊ, δὰ γγχὸ τ ῆ0 
αν οατὰ οὗ ἰΐ αἀγὸ Ὀοιπά ἰο 68}] Οὁῃ: ΘΥΘΥΥ͂ ἔι- 
Ἰηδη Ὀοίηρ, ἴῃ ΘΥΘΙΥ ῬΟΒΒί δῖ σΘοπαϊίοῃ, [0 Ὁ6 Σο- 
οοηοι]οὰ ἰο αἀοα. 70 41} τἔἴνο γταοὐθοὶ 18 ΒΟ  ΘΙηΘ 
οἵ ποτοῦ ἰὐ 18 γί ἴο Ῥτοοϊαῖπι (ἢ. ὑθΥΤΌΥΒ οὗ ἰμ 6 
Ἰμογά β8ι}}}, ἔον ὑβοσὸ γοιβαϊπρί 0 οὐ βδουὶϊῆοθ 
δὰ πὸ ρον ῦ ἴῃ (86 ὉΠίνΘΥΒα ἴ0 8806 8 8 ὙΠῸ 
πορίοοίὶβ 80 ργοαὶ 8 βαϊγαίΐοῃ. Οορ. Βασῃθβ 
Οθϑοῦνν. οἱ ἐμ9 8019 ΘὨΔΡΙΘΓ]. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

ΞΤΑΒΚΕ:--τ ον. 11. (Οπ μα 6 γ᾽ 8 ἐγ δ] ἴοι : 
ὁελῦη γαλγεμ). ΟἾσῖϑὺ οαραὶ ἰο 6 Ργθδομϑᾶ ἴῃ 8 
ὍΑΥ ὙὮΙΘΩ 18 δἰἰτϑοίλνο δηθὰ Δρργορχίδίο ἰο {9 
πδίυγο οἵ (5.6 ἀοΒρο], Ὀμπὺ δὸ (δ τη ΤΗΔΥῪ Ὀ6 ὑγΌΪῪ 
δοηγογίθἃ. ΗΆΔΡΡΥ ἰΒ ἴἰ ἴον ὑπαὶ ρυθδοθον το ἴῃ 
8}} ἷ5 ἀν 165 δηὰ δ᾽τ}8 18 80 πιδηϊεβί ἰο αοἀ ἰΠδί 
Β6 δὴ Βυπλ Ὁ ἀπ ὑγΌΪΥ ΘΠ)ΟΥ ἃ ροοά δσοῃδοΐθαοθ. 
Ὁ δἰ τὰ] ραϑίον νν.1}} 8ο τυ δ} ὶς (δὲ 18 6 ΘΟ ϑοΐθησο8 
οἵ 8}} ψίιο 68 Ὁ ἷπὶ νν1}} θ6 ἀΘΘΡῚΥ ἱπιργοθβοα νυ ἱιἢ 
Δ οοηγίοίίου οὗἁ 18 ΔΌΣ ἰγ, ἷ8 δα θ᾽ ν, πα 8 
ὈΡΡΙΖϊΏ655.---Ὑ2ὸν. 12, ἢ ἃ {108 {] Τα βίου 18 
Ὀομιπά ἰο σομυΐηοο Ἶ8 ἈΘΑΥΘΓΒ οὗὁὨ δῖ8 αργὶ κῃ 688, 
1867 δ΄Γὸ ΘαυΔΙΪΥ Ὀουηὰ ἰ9 ἀεοίοπαά δπἷπη δχαϊῃβὲ 
ΕΥ̓́ΟΡΥ Αἰἰοπιρῦ ἴο ἀοΒίΓΟΥ͂ ἷ8 τοραυϊδίϊοη (6 8. 
ΣΙὶ. 11). -τοῦον 18, ΠΕΡΙΝΟΕΕ :---Ἦ ποι ἃ ππδη 18 
ξτίονθα ὈΥ {6 ΒΟΥ ΥΙ ΟΥ̓ οὔ κὲ8 τι ἰθίον, 0 δῃου]ὰ 
ΤΟΙΆΘΙΌΟΡ ἐπαὶ 1 858 ἄοπο οὐ (Ἰοα᾽᾿ Β Ὀ6Π817, δηὰ 
Ἐ αοα νγαβ ρ]θιβοὰ, ὮῪ Βμου]ὰ πὸ πὰ ἔδυ δηὰ 
ὍΘ ΔΩΘΥΥ͂ Ζ26Γ. νἱ. 22. ΟΥ̓ 411 Ῥδύβοβ ἴῃ (δ6 
γον] ὰ (ἢ 9 ταϊηἰθίον οὗ Ομ τὶδὶ βου]ὰ 8660 (μδὲ ἢ6 
ἷ5 ὈοᾺ Ἰονίπα δπὰ βουοσο 'ἱπ ἀσχθ τηοάογαίΐοη 
(2 Τί. 11. 24 {.).---σἰον. 14. ἴῃ ΗἾ5 ἱπσαγηδιϊοι 
δηι ἰὴ 4}} Ηο ἀἱὰ δηὰ βυδοτοά, οὔν ᾿ογὰ κοὶοὰ α8 
ἃ δίοάϊδίον ἴον (6 στ μοὶ υπδη τδοθ. [ἢ αοα᾽Β 
δ᾽ ὐ γγ 8ΓΘ 8}}] ἀθβδά δηὰ γίβου στὰ Ηΐτη. ΙῈ ἰβ 
8. κἰογίουϑ πιηνὶκ οὗ 8 ἰτιθ βογσυδεῦ οὔ αἀοὰ ἤρθη 
{16 Ἰονα οἵ Ομ γῖδβε ἰ (86 τρουϊης ῥσἰποὶρὶθ οἵ δ]] 

ἷθ ἀυἱ958 δηὰ [8 Σ684]. ϑ.6ἢ} ἃ ὁπ οϑηδοί Ὀὰΐ 
Ὅθ ὑγΟἿΥ δἰπιρὶθ 8πὰ βίποθσθ (Ομ δρ. ἰϊ. 17). Τ89 
δἰ γο! η, οα ἐμ6 οἴμοῦ πδηά, γι ἸΟΥ68 ΟὨΙΥ͂ πἰτ- 
80} δὰ {Ἰιὸ νον, ν1}} Ὀ6 δι]θηΐ θη ἢθ ουρμὶ 
ἰο Βρϑδκ δῃὰ βρϑὰῖκ ψῇϑη 6 οὐκί ἰο ὃθ 5.16 Ὡϊ. 
-- ον. 1δ. [Ὁ βαυοιϊϊ βοαιΐοι 18 (δ ἰκθ ΑΥΔΥ ΤΥΟΙι 
γοἀοιηρίίοῃ, ρσΤΒ06 15 ἰᾳτηοα ᾿ἰηἰο ᾿ἰοοπίϊουΒη688 ; 
Ὀυΐ ἱΥ τοἀοιλρίΐοι 8 ἐλ ἰκθ δΔΎΤΔΥ ἔγοιῃ Βαηοί 868- 
(ἴοπ, ΟἸιν ϑεϊδη Ὀδοοιμ68 αἰ δου , γοδ, αργϑο- 
ἰϊσαῦ]6. ΒΥ ἃ Ὀοϊϊονίης ΔρΡΡΙ ̓ σϑίϊοη (0 ΟὈΓΒΘΙΥ 68 
οὗ γτοἀϑιιρίϊοι ὉΥ Οἰιτὶδῖ, γ ἀγὸ ἀο] γογοὰ ἔγοιῃ 
πὸ συ! δπὰ ρυπὶβῃμμαπί, Ὀυὺ ὈΥ͂ βαῃμοι βοδίϊος, 
1.18 ἔγυϊι, το ἀσῷ ἀοϊϊ γογϑα ἔγοπι (86 ἀοταϊῃΐοη οὗὨ 
βίη. Ψυβιϊδοαίϊ οι δηὰ βδηῃοι δοδίϊοι ΔΛ δἰ γα υ8 
ἰο Ὀ9 υπὶίθ4. 7116 Ρυγοῦ δηὰ {π6 συ σον {π0 ἢρ- 
ῬΓΟΡτγίαιίος ΟΥ̓ ΠΩΘΥΟΥ͂ (ἢ 9 φαβίοῦ δῃὰ πιοῦα ρογίδοι 
{86 Ῥϑείογιμδηοθ οὗ ἀυϊϊο5. δου ζδὶ(ἰ τοσοῖγοθ 
(8 ΠΙΟΓΟΥ, ἰΐ βοὶβ {η6 μοασὲ ἰοὸ ῬΟΥΚ ὈΥ ἸΟΥΘ. 
Τὴ 86 ψ80}]0 οὗ Οἢ νι δ  ἐὑ ΘΟὨ Β᾽8.8 ἴῃ ἔδί τὰ 
γοσοϊγίης δὰ Ἰοτο αἰνίηρ. ἩΒΟΘΥΟΣΥ τϑοοῖτοϑ 
16} 88 0} (0 σὶνο. ΤῸ γτοσοῖγο το δπα 
εἶἰνο ποιπὶπς Ῥγονοβ ἰμδὐ γοῖ ἀο ποΐ ῬΓΟΡΟΓΙΥ χΘ- 
οοἶγο, δηὰ ἴὸ ρίνγο νιϊουΐ τοσοϊνὶηρ ῬΤΟΥ͂ΘΒ ἐμαί 
χοῦ ἀο ποῖ ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ αἰνθ. ΥὙοῦ ΤΘΟΟΙΥΘ ποί, δὰ 
γου κίνο ποῖ, ἤγοιῃ αοἀ.---΄ ον. 16. ΗἩΚΡΙΝΟΒᾺΕ :--- 
ΟἸ τ βίδα βῃου]ά οϑίθοπι ΟὯ6 δ ΟΡ ἴῃ ΡΓΟΡΟΣ- 
ἰΐοπ ἃ8 (μον ἀἰβοούοῦ ΡΟῚ ΘΔΟἢ Οὐ πον (Π0 (ΟἴΚ 0.8 
οὔ ἰλ6 ϑ'ρίγ 0 Β Ῥγόβθῆσθ δα οὗ 8 πθῖν στοδίϊθῃ. 
ΑἹ] 6189 8 οὗ 20 ἱπηρογίδηοο (Μία. χὶ!, 46 ἢ.).-- 
ΗΕΡΙΝΟΞΒ:---ἰοὐ 10 θ6 γοῦν ἤτγϑιὶ οὐ͵οοὺὶ 0 ΚΩΟΥ 
ὙΒΟΙΠΟΥ ἃ 8} ἰδ ἰῃ δηα ἱβγοιρῆῃ ΟΕ γῖδί ἃ ΘῈ 
ογοδίυασο, Τμδὶ, δηὰ ἐπαὶ δίομο, ἰἱΒ νοὶ οὐ 
Ἰοοῖκ δἱ.--- ον. 17. Ενοσγι εὶς ἀοροοαᾶβ ὕροη (86 
ΠΟ 8 ἴῃ ΟΝ τὶβί, ὕροη Ττορβοπογδίϊοη δπὰ δἢ 
δοίλγο ἔδει (ἀΔ]. νυ. 6). θ Ἰπαὐ ΔΡΡΙΥ ἰο ἐδθ 
Ἰηράομι οὗ ζτϑοθ Ὑμδὺ οὔν [οτὰ βαγ8 οὗ (6 κί ρ- 
ἄοπι οὗ σίονγ (μον. χχὶ. ὅ). ἨΕΡΙΝΟΕΞΕ:--ἬΟΝ 
οὗἴθῃ γγὸ ἤθῶσ οὗ οἷὰ υϑαροδὶ [Ια Ομ τῖϑι ϑυθῦγ- 
Οὐἱηρ 18 ΠΟῪ διὰ 18 γομονθὰ ΔΚ ὉΥ ἄαγ. αι 
15 οΪὰ ἰῃ ορροβίϊΐοα ἴἰο (86 βογὶρίιγο5, οἱὰ ψὶἢ- 
ουοξ στον 15 σοοα ἴον ποϊδίησ. ἨΗΈΕΡΙΝΩΕΒ:-- 
αο]άοθα ἐγαϊῃ!} ἀοά 18 τοοοροῖ θα, ρθ866 Ρὑγὸ- 
οἰαϊτηοα, Ομ Υἰδὲ 8 ΒίμποΥ 0 8, Δηα γνὸ τἰρ ίθουϑ 
Ἀπὰ ΒΟΙΥ ἰῃᾷ Ηἰπι. Τίθ οἰγβθ, βίῃ: δὰ ἀθδίἢ, 
ψηδί Βατὰ οδὴ (ΠΟΥ ἀο ἰο ὁπὸ ΨἘ0 ͵8 ἢ Ο γἶβὲ 
[ΕΒῚ δ. ὅ ἢ; Βοιι. νἱῖ}.1} 80 ῥυἱῃοὶραὶ ροὶπὲ 
ὉΓ ἰθόοβὸ γῆ αἶγὸ ἐηβίγυσίίου ὑπάον (Π6 ΝΟῊ 
Τοδίδιηθηΐ ἐδ, ἰῺ ΨΗδὺ ἩΑΥ͂ ΓΟσΟΠΟἰ Ἰἰΐοη τἱ 18 
αοἀ ἰαϊκοβ ρἷαδο, δῃὰ ον ϑδοῖ οὗ 18 σδῃ 8 ὺ9 
Ῥαγὲ ἰῃ ἰι7 Βαΐ 6 ψ μο ἴ8 αἰ πηβο ] ἢ ἀγθοοθο θα 
ἰο Οοι, δῃηἃ οδϑμϑοΐδ!ϊν νὰ 18. ποϊσῃῦον, αἀἷ8- 
Ῥ6;898 ἰο οἰμοτβ δαὶ 6 ταοὐθοίβ [Ὁ ἢ ̓π|56].---- 
γον. 19. ΗΞΡΟΙΝΟΒΕ:--- ΠΟΤ δἃγὸ ὑνὸ Κἰπαὰβ οἵ 
ποπ-ἰπρυϊδιίοι: 1,  οη Θοἀ ἰδυΒ ὑροῦ Ηἰβ ὅοῃ 
ἐμ 8ὲπ5 οὗ [μ6 πογ]ὰ (188. Ἰχὶϊ. δ ζ.), {πδὶ 8}} τη θῃ 
ἸΏΔΥ ὯὍο ἤγοθα ἔγοτα ὑμ6 πϑορβδιίυ οὗ βαίνῃ 
αοα᾽ 5 [νν, οἰ πο ὉΥ ρῬογίοοι οὐϑάϊομσο οὐ ὉΥ͂ 
Ῥυπίβδιλθηῖ, ΤΠ18 ἰ8 {16 σΘΏΘΓΑΙ σταοθ ΨἘ]Οἢ 18 
ῬτΤοραχοὰ [ῸΣ 4}}, Ὀὰϊ 18 ποὲ δοίι}} γ ἱπυραχίοα 
ἰο 411. Βυΐ τποη δι ἢ ΔΡρΥΟΡΥϊδίοβ οὐν οσαΒ 
τον ΐίϑ, ἴ6Σ6 πῃ] θα ον Ὁ] ονγ8 δηοίμ ον δηὰ 
συν Κἰπὰ οὗἩ ποπ-ἰπρυ(διΐοι; 2, θη (ἢ 6 Βὶπ- 
ΠΟΥ ἰδ8 ιιϑι1864, ἐ, 6., 18 ΔὈΒοϊγοὰ ἔγοιη 8}} συ 
δηὰ ὈΘΟΟΏ)6Β ἃ ΡΑΥΐΑΚΟΥ ἴῃ 4}1 ΟΠ τίβι᾿ 8 Ὀεποῆίβ, 
γθ8, ἰη ΟΠγτδὶ Ηἰπηβ ἢ δηθὰ ὀυουγίΐηρς πδὲὶ Ὁὃ6- 
Ἰοηρϑ ίο Ομ γὶβί.--- ον. 20. ΆβΡΕΝΕΕ:--Π ὁὴ6 μϑὰ 
σοϊμπι 64 Δη οἴθποορ ἀρδϊπδὶ ἃ χτοδὶ βουθγοΐ θη, 
δηῃὰ δὰ ζοντζοϊοα 18 1{ἴ6,1ἰ που υὸ Ἰοοκοὰ ὕροῃ 
88 ὃ τοδὶ τηδλίίον ἰΓ Πα βογογοῖ μη σοπαοϑοοηἀδὰ 
ἰο σίγα δἰτὰ ἸΏΘΡΟΥ ΒΘ ἢθ ΒυμηὈ]θα δ): αλ80) [0 
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δεῖς ἴον ἰ. Βυΐ υϑδὲ που]ὰ 6 δαϊὰ ἱἴ ἐμδὲ βουϑ- 
γοΐσῃ 8δου] βοῃ!ᾳ τηθββθηροῦβ δηὰ οθηίγοδὶ εἶτα 0 
6 γϑοοπο ]οα  Αμπὰ γοὶ αοἂ 48 ἄοπο (818, δπὰ 
ΒΏΟν ἢ ἃ Ἰονο Ὀογοπὰ 8]] σοι ργομοπβίοα. ΑἸ Β 
ΡῬτοϑδοηΐ αοἀ᾽ 5 νψογὰ πη βύοι Βὲ ΡΠ ΟἿ ΟΥ̓ Δ ΡυΓΊΥ͂ 
ἰδαὲ 8}1 8841} 866 πᾶ ἴροὶ {μαὶ ἰὺ 8 αοα το 
ἰδϑσῆ 68, Ἔχβοῦὶβ δηὰ οοιϊαΐοσία ὑπβγουρῖ (866. 
ὙΠ οη ᾿ἰβέοἶπα ἰο Οοἀ᾽ Β το ἰδίοσίηρ βοσυδηῖ σο- 
ΤΔΘΙΏΌΟΥ ἐμὲ ἰΐ 18 οὐ Β γοΐοο γοῦ Πϑασ, δηά (πδί 
ἀι ἰδ νὰ αοά γοὰ Βαγθὸ ἴο ἀο.---Ψ ον. 21. Κ'ὉΡὲ8ὲ- 
Ἀππ:-ιολε αοὐ τηδᾶο ΟἸγῖϑὶ ἐοὸ Ὀὸ Ββἷῃ, 80 δὰ 
ΠΟ δβἷῃ ἴῃ Ηἰ πλβο]ῦ, ἀπ μομοο ἀἰνίηθ ᾿υβίϊ66 ΒΑ 
ΠΟΙΘ οὗ ἷ8 οσσῃ γἱ (οουβῆ 685, θα ΟὨΪΥ ᾿πρυϊσὰ 
δ᾽ ἰη Ηΐτα, δο αοὐα τ ἶο8 18 80 ἃτὸ ἰπ ΟΠ γῖϑῖ 
ἴἰο 6 γἱχαϊθουβπθββ, δπὰ μοποοίοσι ΗἼθ Ὀ6η01ἀ 5 
0 ΤΔΟΤΘ {Π6 Β'Π8 ὙὙ 8 10 ἢ} ΔΓΘ ἰῃ 18 8πα Βδύθ Ὀ66η 
ογχίνϑη, Ὀυΐ ΟἿΪΥ ΓΙ ἰθουβηθθθ. ο 18 Ὀ6- 
δολθ τἰχιιθουβηοθθδ; ποῦ ἰῇ δρρϑδγδῆσθ ΟΣ ἷπ 
᾿πηδσ᾽ δ ϊοἢ ΠΔΘΓΟΙΥ, θὰαΐ ἱπ ἀδοὰ απὰ ἴῃ ἐγαίι. 
ΟὨ, ὑπὸ ἀορίὶι οὗὨἩ 6αοἀ 8 νίβάοηι δηὰ Ἰονο 
ΒΈΒΙΕΝΒ ΒΙΒΙΈ, ΕΚ. 11:- -Τὴο. ἴδανρ οὐ {πὸ 

Τιογὰ τπϑῖκοβ 8 δηχίουβ ἰο ροββόδβ ἴῃοβθ ῬΟΎΘΓΗ 
οΥ̓͂ ρογϑιιδϑίοῃ ὙὙ ἢ 16 ἢ ΔΥῸ 80 ΒΘ] διθοΠ ΠΙ6Π. 
ΘΟ δηά Ἰονὸ ἴδὺ8 δοὺ ἰοχοίῃον.--τ,Ὗδον. 18. Νοὶ 

ὈΠΙΓΟΘΟ ΘΏΠΥ μαι βοοπθ οχίγαγαραηί, δηὰ Ὁθ- 
γομᾶ 4}1 θουπάβ οΥ͂ ἀἰβοτγοιϊοη, ΔΥ ὍΘ ΥΘΔΙΪΥ͂ 
τὶραί, δηὰ βρτγίηρ ἴγοτα {6 ὀχσοθθάϊπρ χγθαΐῃθβϑ 
οὗ οπθ᾽᾿Β ἴογθ ἴο σ6οἅ. Α ἀϊδβογθοῖὶ ρϑῃς]θῆθ 88 15 
ἃ ἰγΌ ἀϊνίηθ αἰ, 0 νν σὰ 6 μᾶνὸ ἢ Γ68- 
ΒΟ ἰο0 ῬΓΑΥ͂.---Ἶ ον. 14. Τὴ Ἰονὸ οὗἩ ΟὨγίβι 8 ἃ 
οογά 4] δοοιϊου πῖον ΟἸχἶδὲ μδ8 ἰσνατὰ (6 
ὩΘῪ Ὀογη Βου], δηὰ τ ῖὶσἢ {δ Βου] Π88 ἴἷἴο ἡ ΟἸ τὶ δι. 
Τὴ0 ὁπ δἰ ΚὮΪΥ οδίθθιηβ, ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΓΘΟΟρηΐΖοΒ, 
ΘΙΆΌΥΘΟΟΒ δηᾶ Ἰοηρ8 [Ὁ {μ6 Οἶμον ἱβ τ] Π]Ππρ ἴοὸ 
ἄἀο δὴν {μπίπρ ἰο ρίϑαβθ ἰδ θοϊονυθὰ ομο; δυοΐϊὰϑ 
ουουυ ηρ ὙΒΊΘἢ 18 ΚΕΙ͂ ἴοὸ στίονο, ἰπυγο ΟΥ 
αἀἰβρίθαϑο παι; δάδρίβ πἰτηβοὶῦ ΟΠ ΘΒΙΪΥ ἰο ἢ Ϊ8 
ΥΪΒΠ6Β; ΘηἀοΑΎΟΥΒ ἴ0 αηἰΐὰ τ ἢ Ὠΐπὶ ποτα δηά 
ΙΏΟΥΟ, δῃηᾶ ἢδ3 8 σοτηρίοίο ἔθ 110 τι ΐρ τ ῖ ἢ Ηἶπὶ ἱπ 
8] ιπῖηρβ. [{ τα ῖκοβ θοῦ ΟΒ γί βιΐδη σϑγοῦι! δα 
αυΐοῖκ ἰο υπάἀογβίδηά ἐδ ψ|1}1} οὗ "ἷ8 Ὀοϊονοά Τιοτά, 
δηὰ ἴο Κποὸῖν νυ» δδὶ ψ1}} 06 ἀφγθθ 8] οΥ ἀϊϑαρτοο- 
ΔΌΪΟ ἰο ΟΠ τἰϑί, τ δύ τ 1} 6. ἱπἪατίοι 5 οὐ Ὀδπο- 
οἷα] ἰο Ομ γὶβί ΒΒ Κἰηράοιῃ, αηὰ τ ηαὶ Ψ1}1 6 ἀΐ8- 
ἐτδοοῖα] οΥἨΎ ΪΒΟΠΟΥΔΌΪο ἰὼ ΟἾ ΓΒ Β σᾶυ86. [Ιἐ 
ἸΏΔΚΟΘ ἢΐπὶ ΘΟΠΙΡ]Ϊδηΐ Δηα Ββυδταΐϊβθίνο ἰὸ ἢ Ϊ8 
1μοτὰ᾽5 ψ1}; 1{ ἔτθοϑ δἷπὶ ἔγομι 86 πϑοοβϑὶ Υ οὗ 
Ῥ]οδβίπς [Π6 νοῦ], δηὰ [Δ Κ68 ΔΎΨΩΥ 8]] ἴδαν ὙΠ 6 η 
9 ἐβ 68 116 ἴο 68 }ὉῪ Ὡραϊηϑὺ Ῥσγουἐ  η β ΘΟΥΤῸΡ- 
(ἴ[οη. Μ|πἰβίοτβ οβρϑοὶδ!ν ΒΒ ου]ᾶ δ]]οὸν ποι δίης 
δι {818 ἴον ἐο σοῃίγοὶ ἴμθτι ἰὰ ἐμοῖσ ρυθδοβίης 
δηά ἴῃ (πον ἰνοβ. Τὴ βυγοδὶ βἰρη ἐμαὶ γα μόνο 
ἢ 8, θη ἰξ ὈΓΖΟΒ ἃ (0 8 Ἰονίηρ οὐνράΐθησδο, ἰ0 
βά 6} γ, γα ἢ ἀπὰ Ὀργί μη οββ, ἰο ’ουθ οὐγ ποῖ ρι- 
ὍΟΥ δηὰ δὐϑὴ ΟἿΤ δῃηριιΐθβ, (9 6 τηογοΐυ] πὰ 
ΤΟΥ ΘΑ τη ρ ἰοννατὰ ἰποβοὸ ῆὸ ἅτ ἴῃ ἰγου]6, [0 
ἈΡΙΡ ὑ8086 Ψ]10 τ ὀρργϑββϑά, δπὰ ἰὸ ρῖνα δοοιη- 
Β6] δΔηὰ δββἰβίδῃοθ ἰὸ ἃ]} ψῆὴὺ βίδπά ἴῃ πορᾶ. 
ΤΊιοθο τῖῖὸ Ἀπηρον ΓῸγ ΟἹ ιν βι᾽ 8 1ονα, μαῦθ δίγοδαν 
δεχαῃ ἰο ἴον ΗΪΐπ), δπὰ {π6 πιοτὸ ἐπ ΐβ ἀρδίσο ἰβ 
ΔΎΔΚοηΘα, [Π6 ΤΔΟΥ6 Ψ1]Δ [οἷν Ἰονθ ἱπόγθαβο, ἅη- 
Ὁ] 10 ψ1] θδοοπμο βίσοηρ που σῇ ἐο Ὀνογσοπιο 8]] 
ΘδΥ ΠΪΥ ἶονθ. Απὰ γοῖ {μὶ8 ἴονα ἷβ οὗ αὶ ἀο ἰσδίο 
παίαγο πὰ ΒΑΡ, ἴον ᾿0 ΘᾺ Θαβὶγ Ὀ6 ἰπ]υγεά αηά 
Ἰοβί. (Βον. 11. 4). Ὑὴδ ΘΠΟΠΙΥ ΘΠ ΠΟΥΘΡ ΘΔ 0 
ΜΑΥ6 8 801} ΚΠΟΙΥ, δπὰ ᾿θαΥ, δῃὰ βρϑδὶ ΟὨ]Υ οὔ 
{π6 Ἰονϑ οὐὗἁἨ  Ογὶϑί. Ενϑη ν᾽ 6}}-τηοβηΐῃ ΡΘΥΒΟῺΒ 
οἴἴοη ὑμῖηκ ὑπαὶ βυσὴ ἃ ὁπ6 ἄοοθβ ἴοο τῃμοῆ. 
(Μαγῖθα, λίαν). 
Βρυΐη 8 ἔγοιῃ {π6 ἀδαι} δηὰ 116 οὗὁἨ ΟἾ δὶ 88 ΟἿΣ 

ΤΙ νοΐ οὗ ΟἩ τ βιϊδηϊγ ΟΞ ΡΟΟΣ. 8 ἊΠ 
85 ΜῚ]ὩΟἃποΐ ΠΟΥ ΙΌΓΘ τ 8}.6 τ.8 ἴ6 6] ΒΟΟΌΓΘ ΙΠ δΙ18, 
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ϑαΥυϊοῦῦ δηὰ ον Ηϊοαῦ. Τὸ το δίθίγυ οἵ (Β6 
Οοπροὶ ἴ5 (ποτόϊσγο δ τυ ηἰπί γυ οὗἁ ἀ6 δὲ} δτπιὰ Ηΐο. 
---νον. 15. [0 8. ὉΥ͂ 6 φεοίουπὰ δσοπείἀεοταίίοι οἔ 
(86 ἀδεῖν δπᾶ γόδυστεοίϊου οἵ Οτίδί (μδὶ γγὸ δτὸ 
Ὁτοῦκχδί ταοϑίὶ ὀδοίτ 8} [0 ἀΘῺΥ συγϑοῖνοβ, δυὰ 
ἴο Τολουποθ Βα Νὰ δοΐοτό ἰοντεὰ. Τμα Ἰονὸ 
ΠΟΙ 16 2688 ἴ0 ΒΟῸΣ πὰ αἀϊ6 ΤΣ 5 ὙΠ 
80 84: δο, ΟΟΣ ΠοΔΣΊΒ, δὰ ΗΕ γοβυγγδοίΐον ΠῚ 
ΔΎΟ ἴῃ 8 ἃ ἰοτὸ 80 Ῥϑου αν, ἔπαὶ τὰ ΜΞ 8}} 
᾿ἶνὸ ἴον Ηΐπι, ἀδρεπὰ υροὴ Ηΐτα, εαἱὶ απὰ ἀὐΐηκ 
ἴον Ηἰπι, 5ῖ66 Ὁ δπὰ αινακο ἴον Ηἶπί, τΥδῖκ ἴῃ δὰ 
ὙΠ} Ηΐμ, ἀπᾶὰ ὅπά οὐόσυ ἐμὴ δδροιϊβοὰ δηὰ 
Βινοοίεπσα Ὦν ΗΙΪΒ ἸΙογ. Ἦμαί 6 νἱ]ὰ ἔχης ῦ ἴο᾽ 
{πὶπκ οὗ Βανίηρ ρατὶ ἴπ ΟἈγῖδι δπὰ ἰὰ Ηἰπ ΠΟΥ 
8116 ψὸ σοπίΐπιο ἷπ δἰπ ! Αδσυχποαᾶ ἀο]αδίσῃ, (0 
8 ΚῸ {6 ἱπῆπί οἷν ΗΟ Ομ 8 τυ ϊδίον οὐ βὲι! 
Τὸ ᾿ἶνθ ΒΟΥ ΤΌΣ ΟὐγΒΌΪΥΘΒ ἰ6. ἰο ᾿ἰνθ ἔδυ {Υ̓ΌΤὰ 
αοὰα ἀπά ἱπ οογτυρίϊοη. [ἡ ἰ8 ποίιῃΐπρ Ὀύὲ ΒΕ] 
απ ἀϑϑί ΓὉΓ ἃ τΏδη τὸ σομδ ΠΥ δΐδΒ σν ἢ ἴπ- 
ἰογοϑί, ἰο ἐμίηὶς οὗἁ, ἰ6 Ἰῦτα δηὰ ἐὸ δδυε οἰποτβ 
ἸΙοῦθ Ὡ0 οὔ Ὀπΐ Ἀ1τη8617, ἀπ ἴο0 τη 6 Α ρμοὰ οἵ 
πἰπιδοῖῦ, ΟἸγ δ᾽ κα ἀδδίι βΒῃου]ὰ ἄγαν τυ ο΄ ἤσπι 
8}1} δυο ψτοϊσποὰ ἰἀΟΙαῖΥΥ 848 {π|8. ϑ8ιε11-ἀσῃ αὶ 
6 Κο8 ἔγοπι 8 ποίδίηρ, Ὀυΐ ἀΐ Τοβίου 68 υ8 τηῦυςἢ 
ν ΒΊοἢ ψγὸ Βαά ]οεἰ.--- ον. 16. ΤΟΥ πὸ ἀϊο υἰτὰ 
ΟἸγΙθὲ ΤΓῸΓ 411, ὅδ ΠΟΥΘΥ ΠΟΥ Κποὸν ΟΣ ἀσροπά 
ὉΡΟῚ τὴ Δοσογαϊηρ ἰο ἴπ6 68}. (Πεαυΐ. χχχῆϊὶ. 
9).. Του Ἰοῦθ ὀυόῃ (μον ΟὟ ΟΕ] Υ ΘῺ ΟὨΪΥ͂ ἰα 
δῃηὰ ἴον ἀαοά. Τδό ΙΏΟΤΘ τἴ1ἷῖὸαᾷή 8.6 ἀονοίοα ἴο Θοῦ, 
{86 ΠΙΟΤῸ δαοσδρί8]6 δηὰ (6 ΠΟΔΤΟΡ Ἧ6 816 (ὁ 
ἴα. ΟΠ μοοά τηυϑὲ οἷν ἘΔ (0 γσθ! ἢ δηὰ 
τη ῃοοά. [6 πιυδί ποί ΔΙΉΤΑΥΒ Σου και αβεὰ 
νἱἢ ΟΕ ΥΙδ 8 πη, Βαϊ σοπίυτο ἴο Ὁδ ἴατ]- 
Ἰαν 8 ΗΐΒ Ὀϊνίηῖγ. ΕῸΡ ἐμ ΥΕΣῪ ἰάθα οἵ 186 
8088 οὗ αοὰ ἐπρ 165 τμδὲ ἰμο8θ στῆ ᾶνα Ὀεοδ 
ΔΙ οπδίθα ἔγοα αοἂ ἅτὸ σουπίίοὰ τὴ Ηΐα ἰπ 
Βρ᾽ γἰ 4] ΥΡΊ ἢ ἀβμὶΡ.---Ἄ ἐν. 17. ΤῊ Θ πεν ΟΥθα τ 0ἢ 
8 {86 1176 οὗἁὨ ΨΦ 6808 ἴῃ. 08, ἰΐ 8 Βαῖης;Σ Βοσπ οὗ σὰ, 
ἶι ἰΒ ἃ ΒΟΥ ᾿186, [π ἴδ 186 οἷά πιυδὲ σοιῃρ] οί οἸΥ͂ 
ΡΆΒΒ ΔΎΔΥ; δη ΒΟ: ΟΣ τῦ8 Ἰηθδὶ ΠΟΥ͂ΘῚ ΟΥΟΟΡ 
Ὅδοῖκ, Ὀὰΐ ὈΘ ΘΥΟΥ ῬΤΟΒβίηΣ ἰοσναγὰ. δα Ἰἰγὸ 
ΒΙΠΟῺ ΒΙΔαΟΙ͂ΝΒ πὸ Ἰοησοσ, Ὀυΐ Ὑν11}} ΟΠ γὴεί Ηΐπι- 
Β6] ἢ. (Ὁ ο]. 11. 17).- ον. 18. Οοα᾽Β οἰονῃΔ) Ἰουθὸ 
88 κίνϑῃ ὺ8 8]} ἐΐηργΒ δηὰ δδ8 ΤΟ πα τηοαη8 οἵ 
γοϑίουίηρ ρόδο δηὰᾶ γα βῃΐρ Ὀοΐγθοη υ5 πὰ 
Ηἶπι ὈΥ 72.805 ΟἸγίϑί (1 9πο. 11. 2 5.) ὙΒοῖ ΗΘ 
δα ἰβογοΐογθ ὀχδ]θὰ δῦονε 41] {μίπρβ. (Η6Ὁ. Ἰ. 
8).- ον. 19, Θοὰ Να8 οοϊηταϊἰο 8]} 5188} (0 
Ομ νῖβι, ὁ ἴ8Β Ὑ Η πὰ, ἱμβογα ΓΟ, ἐμαὶ τὸ πανό 
ἰο ἄο, ἀπά ἰο Ηϊΐτλ γγὸ τηυβί Δρρῖὶνυ. δε ποι]ὰ 
δὰ ἰο 6 τοσοποϊϊοά ἰο αοά, ἴοτ ΗΪ8 γα ντδὲ 
ὑροῦ ἰΔ. Ηοδ νβ ποί, ἰπάθοᾶ, ΟἿ ΘΠΘΙΩΥ, ΤῸ 
(65 Ηο σουἹὰ πᾶν δοηὶ Πΐβ ὙΓΘΙ ἢ ρου ὑδ; 
Ὀυΐ δ Ἰονοᾶὰ υ8 οὐϑὴ ὮΉδη 6 ΘΓ ΗΒ 686- 
τοἶθ8. Ηδὰ μὲ ποὶ οχίοπαρα ΤΠΟΤΟΥ (0 ὺδ ἘΠ 
ΒΗΟυ] ἃ ΠΟΥΟΡ ἢᾶγο ἰυγποὰ ἰο Ἡϊ. Τδο τ 80]9 
σοῦ] δ 65 ΠΟῪ 8 Εἱρμῦ ἰο τιον. ΟἽ σἰβὶ μ88 δο- 
ααυϊγοά ἴοσ 411 τπϑῃ 8 ποη-ἱπιρμίαίίοπ οἵ ἰμ086 518 
ψ ἰοῖ (ΒΟῪ δὰ οοιμε ἰοὰ ἱπ {π6 ἀλγ8 οὗ {δεῖν 
ἱκπογδπὸθ; ἴον Ηρ 888 ἴδκεη ἰδ Ὅροι Ηἰπιβο 
δηὰ οἴογοά 4 Βοουῖδοθ ἴὉγ {6 πὶ, δὸ {πὶ αοἂ οδπ 
ποῦ 6 φστγδοΐουβ δηὰ οὀχίοπα ΠΟΙΟΥ͂ (0 ΒΙΏΠΕΓΒ. 
Ηὸ παβ ἔδυβ Ὀδοοῖῖθ ἃ Ομ γῖϑέ γὺγ 6. Τὸ ΗΟΥ͂ 
Βρὶ γε ΤΏΔΥῪ ΠΟΥ ἸΔῪ ΒΟ] ὑροῦ ἴποβ6 βἰπβ ΒΒ 
γοΐχη ἴῃ ον Βαδσίβ, ὄβχσροβα ἔβϑῖι, δῃὰ πιᾶῖκθ 
{6 πὶ 80 ρδί αι] δπὰ σγίθτολιβ (ο ι.9, {μ8ἱ τὸ 5881] 
6 ἩΙ ΠΣ ἴἰο τοηουποθ ἐπέτη. ὙΒΟΥ τὸ ογδαϊ- 
οαἰοα ἔγοτπι οὐν βου]8, πὰ γ͵ὰὸὺ δγὰ ἔγοοϊ [τοδὶ 

Νοί. ᾿πρυϊ πη ΟἿΣ ἔγοβρδϑββθοδβ πίο 



ΟΒΑΡ . Υ. 11.321. 

Ὀυὶ ἀγῖνο 05 'π οὐν ὀχίγθι ἐγ ἰο0 σχαϊδίηι, ΝΟ 5 ἃ 
αοὰ Κκ υπίο Τδο6, εἰς. (Μίο. Υἱὶἱ. 18)7 Τὴθ νγοῦῖκ 
οὔ ρυοδοδβίηρ (6 αοκροὶ 15 ὑμ9 τοδί οσα]ϑὰ οἵ Α}} 
στο ρὶ ον, ἀπά γοῖ πον οχδίβ (δ 6 ὑτόδοδον. 
Α5 Βς πηυπὶ ΑἸ σαγα Ὀ6 Θηἰγοδίϊης δπὰ οπδανίης 
156 τραϊὰὴ οἵ δὶ4 {61 σπτάθη, πὰ 85 δΒὸ ἐν βδγρο- 
1 4}}}7 ἀοδ!ϊος τῖΐ (86 ταΐβο ΓΒ Ὁ]6, ΒΟ ταδί ϑΌΓγΟΙΥ 
δηὰ Θποῦχῃ ἴὸ σπποῦδοῦ ἃ δρί γὶῦ οΥ̓ ργϊάἀθ. Ζ7]}16 
ὀγσλίίνο τοτὰ ὉΥῚ Ὑπὶο 4}} ὑμἰκ8 σάτα ἰηΐο 
δοίης, ἰ6 (ὴ0 δαπια οζγὰ νέο σόσοποῖ 95 δπὰ 
δουαασὶϊίο5 {80 οστγοδίυσο ὙΪΓΗ ἐπ Οτοδίον, δηὰ 
ὙἘΝΊΟΝ 80 βαηοιῆσπ δηὰ ͵0.5.1468 Δ} νῆο γϑοοῖνθ 
ζξ, τΒ δ [ΠΟΥ Ὀοσοτησ πιϑοῦ ἴῸΥ ἐμ ἱηογ 8506 οἔ 
ἴν6 βδὶπίϑ ἰὼ [Ἰρΐ.--αὖον, 26. 608 γοοοποὶ ἶδ- 
ἔϊοα γοδοόῖοβ ηοὶ ΟὨΥ ἰο (6 ποῦ]ὰ ἷπ ΚΘΏΘΤΆΪΙ, 
Βυξ (0 68σ ΟὨΘ οὗ ΟἿ Υ860 ἱπ ραγιίου αν. {6808 
ΟὨτ οὶ οδουα ὁδοῦ ἴλη δϑοῦπηπάθης τ 68885 οἵ δ80- 
αὐϊσίης δὴ ἰηϊότοβί 1ὰἃ Ηἰβ Ὀ]οοᾶ. Τποθὸ 80 
ὃἂτο δοηΐ ἴ0 08 ὙΪΓῸ (δὴ 6 Οο5ροὶ, δηϊγοθί υ18 (0 δἷ- 
ἴον (86 ποτ οὗ δαϊ γι ου ἰῃ οὐὐ Βεαγίβ, ἰο ρμυΐ 
ΟΌΓΘΟΪΥΟΒ ἰη (Π 6 ὙΑΥ͂ Οὗ Τοσοποὶ ἰδίιίοι, δπὰ (0 86- 
ὀδρίὶ οὗ ἰἰ5. οοπάϊ ΐοη δ, ἴῃ ογάον ἰπαὺ οἷν ἀἶδογ- 
ἀαοτϑὰ ποϊπαβ ΠΙΔΥ͂ παγα ζθ ον ϑἷρ ἢ αοἀ -- 
Ψοσγ. 21. θα ἴἢ9 κτνοδὶ ἔσαἢ (μδὺ ἃ. ΒΙ ΠΟΡ ΤΥ 
80 Ἰυοκοά ὕθροπ ἴῃ ΟΝ γὶδί δή τἰκίθουβ, ἢ85 ὁπ 66 
Βοσοῦὶδ 6580} 186 16 (πὴ σδτί, ΘΥΘΓΥ͂ Οἰδον 68- 
δοη(ΐδὶ ἐγυΐ ἢ οὗὐἨ [λ6 6 ο9ρ6] πιυδὶ Τ011ον. ΘΟ νὶϑὶ 
Ηϊπ96}} οηἴοσϑ ἴδ 6 ̓ϑατῖ, δη ἃ {86 Β' ΠΏΣ ὈΘΟΟΥΊ 65 
γἱρῆθοιιϑ οὐ θη, 88 Ηο ἰδ σἱρμίθουβ. (1 “πο. 11]. 7). 
ΒΙΕΟΕΒ:-- εκ. 11.  ΒΟΟΥΟΡ ᾿ἶνϑϑ δ ὈΪ.4}}γ ἰῃ 

ἴδ Ἰἰρῃὶ οὗ ἐπὶ ἀδΥ (γον. 10), νὴ] ἀο ἐο86 
αὶ ρσ5 ὕγοιπι {86 ἔϑαν οὗἩ ἀοὰ νοῦ ψ1}} σαὶ 9 
ὁοηῆάοποο οἴ ἢἷ8 [6] ονγ- θη. Ηδ ἴθ615 ΘΟ ΒΔ η }Υ 
ΟΡδδ ἰο δῇ ἱπϑρθοίΐου ΔΓ ἸΟΓ6 Ῥοτγϑοῦ ἤδη {δαὶ 
ποῦ 6 ἸΟΟ (8 70 ἤγυια τ 6Ώ.---ογ, 12, ΜΔΗΥ 
οϑῃ 80 Δ η806 Τηλ (6 ΥΒ ἰῃ {δ δἰ χιιὶ οὗἩἨὨ δὴ 88 ἰὸ 
ἐδίη οϑίθοια ἴον {μοῖρ ἀοσίγῖηο5 πὰ ἾΥΟΒ ἴον ἃ 
δ6δβοῖ ; Ὀπὲ οὐ ΟἹἿῪ ἀοοα οὐ Κηον ἱμοῖν Ὠσαγίϑ, 
δῖ οσσΑΒ ΟΠΔΠΥ οΥΘ 8 Πυϊηδὴ 676 Ῥοηῃοίγδίοϑ 
ἐ8ῖ6α ουϊνδγά ἔοτγηι, δὰ ἀϊϑοονοῦα (πδὺ δυοῖὶ δ ΓΘ 
ποί Ὑπαὺ (ΠΟΥ͂ δο0θιη.---Ἴον. 18. μοΣ γὸ ὅπά 
ἴθο89 γβὸ δζὸ οοπάοπιηθά 700 ἀοίηῃρ ἴ00 τηυοὶ, 
δηὰ δοιΐηρ ἰῃ δπη οσίσαναρβδηῦ, πηγ ΒΟΉ ]6 δπὰ 
ἸΡΥΘΖΌΪΑΥ ΤΠ ΠοΥ, ἰΐ ἰΐ 18 ΠΟ ΘΘΟΥ͂ ἀοπα ἴον Θοἀ 
δηὰ Ηἰβ ἰγυιὃ, νὸ διουϊὰ δθαν τὶν ἐμ θη), νγαῖὶ 
οὶ πιοτὸ Ἰἰζῃῖ, δῆ γιοῦ ἰοάνθ (88 ἰδ 788 ἴο 
ἔτονν ὑδὰπ (0 τοοΐῦ ὑνρ ἐμ πκαγγουπάϊης ποδί. 
μοῦ 9 ΟὨΪΥ Ὀ6 ὀδιοΐαϊ ὑμδὶ οἷν ΤΟΥ ΌΘΔΥΔΠ6Θ 
Βρτὶηρθ ἔγοπι ἃ ροοὰ οοηδοίΐθμοο, ἀπὰ ποῖ ἔγοια 
δύ ᾿υκούγατπι βρί τίς ν ἰοἢ ον ογὰ 888 Ῥγο- 
ποιυηοοά 80 Ἰοαί ΠΒ01Π6.--- ὅν. 14. ἴωονὸ ἴο ΟἸ γἰδὶ 
8δΒοι ἃ ἤδΥθ γοίογθησθ ἴο {ὑπ ΥΟΥΥ͂ αἰ ογομ 86- 
Ῥθε 5 οὗ ΗΪ5 ομαγδοίθεύ. Οὐ ἐδ οὔθ δηὰ ν δὰ 
δὲ Ηΐπ 264] ἴον ΗἾ5 Βα ΡΒ πουδθ τοδάϑ Ηΐτὰ 
Ὀτγοδὶς ἱβρουρχὰ ΘΒ Δ Ὁ} δυο ἀδαροδ, δηὰ οχροβθὸ 
ΗΪπιϑοΥ τὸ ἐδ 8 ἀοδα Υ τπα]166 οΥ Ηΐ8 Θῃόπιῖθϑ : 
δὰ ὁπ 86 οὐον Εο γἱο θα τοῦ ἐμαὶ Ηθ τρί 
ΒΡΑΓΟ ὑδο ρῥἰαηΐβ ψϊοῖ Ηἰ8 ΕδΙμ ον μδὰ ρἰδηίοά. 
Ομνῖϑὶ ὈΟΓΘ 8 8}1} ἀροη Ηϊθ οδυὶ ψχθὰ δ δβιιΐ- 
ἕοτοα απο ἀθαίδ, δηὰ ἰζῦ γὸ νουἹὰ βῇδγο ἰη Ηἰβ 
Ῥαββίου, ψγὸ πιαϑί Ὡοΐ ἤπά οἷν Ρ᾽Θασαρο ἱπ οὔτ- 
βοῖνοδβ δῃὰ 'π ὀχίθγῃ" δὶ] δἀνυδηίδροθ, Ὀὰΐ βίνὶνο ἴὸ 
ἌΧ ΙΌΙΪ ἐμ 6 ῬΥΟΡΘΡ ὕγα οὗ Ηἰ8 116 δηὰ ἀοαΐα Ὁγ 
ἀγίπρ ουγβοῖνϑβ ἴὸ δἷπ δηὰ ᾿ἰνίης απΐο τἰχμίοουβ- 
Ἀ658.---Ὑ οὐ. 16. δυο α Κπονίθαρο οὗ ΟΠ νίβι, 
95 ἴ0 Π88 ΡΟΤΡΘΥ ἰη ἐπ 6 Βοπρί, τν}} ΠΘΥ͂ΘῸ ΠΙΟΥΘ 
ΔΙΊον ὺ8 ἴ0 ᾿αάκο οὗ ἰδίῃ ρ5 δοοογάϊπης ἰο (6 οιι- 
παλτὰ ἈΡΡἝΒΓΔΏΟΘ, 6 ορ᾽ ηΐοῃ8 οΥ̓͂ {6 ταν εἰ 46 
οὗ ἴ86 ρῥτγοῥυαΐοο οὗ ουῦ οὐ μοδῦίβ. Α [πογοὰ ἢ 
Κπον]οάξο οὗ Ομγὶβὶ ἀγίηρς δηὰ τίδίης ἀρδία ΓῸΓ 

108 

5, ψ] ἢ ἀοεέρον οοηδάθηοσο ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ (δΐηρ 6156, 
διὰ τηδῖζο τὁ ΔΊΟΥ ΟὨΪΥ ἴὰ ΗΪΐΒ ΟΥΟΒ6 {τ)2ὸ 5888] 
ΘΒΡΘΟΪΘΙΥ ρΡυΐ ἢσ ΣΟ δῆ 06 ὈΡΟῚ ΟἿΣ ΟΥΤΏ ῬΘΥΒΟῺὨΔ] 
ἰπιοτοσθγθο υἱἐ ἢ 6905, ἐἰς.).---Υ7όον. 18. Τὸ ἀοο- 
ἰνὶπο οὐ Ονίδὶ ἁγίβῳς δηὰ γνἱδίπρ δζαὶῃ, 086 [Ὁ 
αἰϊ, 16 ἀοπὈι}) 688 ΓΔ ΒΌΟΥΘ δυμδῃ γϑάδου; δπὶ 
γοί νὸ βδοοῦ ᾿ἰϑδῦῃ ἤγομι σρουθησθ ἰδδὲ ἰΐ ρ6- 
ἴοσιΥ {4}1168 τι Δ}} ὑμαὺ Οοα᾽Β αν δηὰ χζγϑοῦ 
αἰΐογθ ἰ ΘῸΡ ΟΘὈπβοΐθηδοβ. ΤῸ ρτοδὶ ποτὶς οἴ 
ΤΘΟΌΠΟΙ δύο δοημοοοδα ἰπ ἰἢ6 Ὀοβοῖὰ οὗ 6Θοά, 
μγῆθη ἢ μἱυἰθἃ 8 ἔπ ΟὟΤ ΒΡΟΘΙΔΘΥ͂, ΟἿΤ ΦΆΠΆΪΥ, 
δοὰ οὐὔξ υἱέονῦ ἰΔΌΪ ΠΥ ἰο τοΐϊαγη ἴο τ. Απὐὰ 
γοὶ {89 δοΐι8] πότκ οἵ γυοδοποὶ ἰαίϊοπ Βδὰ ἰο Ὀ6 
αεεονιρἑ δορὰ ὉΥ Φοθὺβ Οἰγιϑὶ, συ οβο οὐοάΐθηοο, 
δηὰ ουδονίπρε, αηὰ ἀδαὶὰ ριοτδοὰ (οα᾿Β γἰσδίθ- 
οὔϑη 685, πὰ ἱπιρὶδηϊοαὰ ἃ, μοεγπιδηθηὶ δαϊτοά ἰὸ 
δἷπ ἱῃ ΟἿΓ βοδγίβ, τι ουΐ νν Βσἢ νγγο σου Ἱὰ ΠΟΥΟΡ 
ὁοῦιο ἰο οἀ, Απὰ γοῖ ν ἢ} δῇ ἐπ ῥγουϊθίοη 
ἴον οἂσγ γοσοῃσὶ]ἰαἰΐου οὐ αοἀ᾽ 5 ρδτί, υσἢ νου]ὰ 
δγο Ὀ668 πδοϊΐηρ ἰΓ {πο τὸ δ Ὀθ6η ρῥτονϊ ἀρὰ Ὡσ 
ΤΏ 688 οὗ δοίυ Δ }} 1 ρ]δηϊηρ δι (ἢ 1 οἂγ ποδί: 
86 πουῦὶὲ οὗ Ἰοτὸ ν88, ἱμογϑίοσο, ποὶ σοιηρϊοὶθ 
παι} {80 "πιπϑέγν οἵ τοσοποὶ αίϊου δα ὈΘΘῺ 8Ρ- 
Ῥοϊπίθα δηὰ βοῦν ἰογί (ὁ ργοσϊαὶπι πβαὶ πδὰ 
Ὀθ6ῃ ἄοπο, δηά ἴο ὈΘΘΘΘΟΒ πιθὴ (ο Ὀ6 τοσομοϊ]οά 
ἰο Οοά.-- ον. 197. οὐ δα8 Ηϊτηθ6}}7 ῃγονϊἀοά 
89 [δ᾽Ὁ ὁπ ν εἷς Ηο 8885 δ᾽ ὰ Πὸ ἱπὶ αυἑίλο8 οἴ 
14 8}1, δῃὰ ᾿ἶ88 ἀσίογτηϊποὰ ὑπαὶ (6 ϑοη πιῦπι 
Ηο μαϑ βοαῦύ ἰο οἶθοοιὶ τὑοοοποὶ αι οἢ τυϑὺ Β0 0 Ὁ 
ἴο π5: δυῖϊ Ηο ἢδ88 Ῥχοιηϊβοα βπὰ [8] ἃ (ἢ 6 
Ῥτοπιῖβο, ὑδδὺ ὑπαὶ βοη δῃου ἃ ΔΡΡΘΑΓ Ὀοίοτο αοά 
ἴῃ ἰλὰ9 Ηοϊἰθϑὶ οὗὨ Δ}} νὶτ δὴ οἴδονγίῃρ πθῖοῦ 18 
βαοίοης ἴον ἐδ δ'ἢ5 οὗὕ ἐ896 Ὑ1016 ἡγοσ]ὰ, δηἃ 
Βῃουϊὰ βοπὰ ἔογὶ ἸΒθΟ ρΟΓΒ [0 ῬτΟδοῦ Τογρὶνθ- 
655 ἱπ ἰδ πϑδῖηθ ἴο 6}} γῶο Ῥϑῃἰ ΘΟ ὨΟΥ Ὀο]ΐαγο οὐἱ. 
Ηἰπ. ὙΒΟΟΥΟΥ ποῦν ὈΘΔΓΘ ἰδ ὁ θυγά θη οὗἉ δὶπ δὰ 
5 Ἰοϑὲ, ἰϊ τχυϑίὶ 6 ὈθοδΌ86 6 ν»]}]] ποί Ὀο]ΐονο, Ὀαΐ 
ἀοϑρίβοϑ (89 οδογοά γϑοοῃοὶ]]!δίΐοη. 718 πογὰ 
οὗ τοσοῃοὶϊδίϊου 18 ἐ} 9 ΥΟΡῪ ΚοΡΠοΪ δηα βυ Ὀβίδῃοθ 
οὗἨὨ αοὐ᾽ Β ἰοβ(ἰ πΠ ΟΩΥ ἴα ἐμ6 δουϊρίυγοβ, δθὰ ἱ τὸ 
ἀοδβῖτο ἰο Ῥγοιιοίθ Ηΐδ ἀδβὶ ζῃδ οὗὨ ΓΠΘΥΟΥ͂ ἐο τΏ6η, 
γγὸ τισὶ βοοὶς ἰο Ὀσίηρς θη ἴο Ηΐτὰ ἐπ ρουκχἢ ΓΔ10} 
ἰπ ἐμΐ8 ψγοτγά.-- “ον. 21. Βγ (86 υἱὸν σοηΐης οἴ 
19 8688} οὗ ΟἸγὶδί, ἐδ ἸὩποοδηί δηὰ βροί θβθ8 
1Δπιῦ, ἰη6 δἷπ τσ} 88 Ροποίσαϊθα ΘΨΟΡΥ Ρδτὲ 
οὗ ουὐῦ πδίυτο δα 66 80 οοῃάοτημοα, ἐπεὶ ΗἸ5 
γι δου Βη 688 ΠΙΔΥ Ὅο ἱτηρυϊθὰ ἰο θ8. Ηδθ 888 
Βοδοπιθ δίῃ ὉΥ ὑπὸ ἱπιρυίϊδίϊοη οὗἨ οὖν δἷῃδβ, δηᾶ 
ὈΥ (86 ἱπιρυϊδιίοι οὗ Ηΐ8 τἱίθουθηοδθ [0 8 Ὑ6 
μδυνὸ Ὀδσοπια ἐπ Υἱροιθοῦδβηο88 οὗ ἀοά; δῃηά νό 
ΠΟῪ δΒαΥθ 8 1054 .8] δπ ἃ Ἀπαιϑδβίξο 8 016 τἱ δὶ ἴἰο δὰ 
δόσοβα ἰο αοἀ ἰῃ Ηἰ8 κἰηράοῃ, δὰ δὴ μοι γβῃὶρ 
ἴο 8}} (πἴηρβ ᾿ἰκὸ ἰμαὺ ψΐο 186 οι οὗ οὐ 
Ηἰπτι8617 ροϑβϑϑβϑϑοβ. Ηδ)]ο] ἾδᾺ ! 

ΒΕΝΟΕΙ,: --Ἶεε. 14. ηαὶ δὰ δάτγδὉ}]6 ππΐ- 
ὙΘΥΒΔΙ᾿(Υ 1 τοὐπἰβίουβ οοηβίγαϊ ἢ, ἈΘΆΤ ΘΓ ΔΓΘ 60ἢ- 
Βἰγαϊ πο, δηὰ Ὀοίη Ὀόοαυδο Ομρίδι αἰϊοὰ 1.0} 
ὑπο αι ᾿ 
ἨπυΒνβπ---- εκ. 11. Τὴ. ΟΒνί δι δῆ ποῖ ΟὨΪΥ 

Ἰοτϑϑ δυΐ ὕδατα ἐπ ὸ ̓οτὰ ; δηὰ {818 ἔδαν ἰ8 ὈῪ πὸ 
ΤΏΘΘἢ8 ἃ 66 9 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἰὰ πὶ8 οατὶ. Οὐν οοπαποῖ 
ἷδ Κπονῆ ἰο τη8ῆ, ΟἿΥ Βοδνίβ ἰο ασοὰ. Νο οῃθ 
δ Βαγο ἐπ 8}}016 Κπον]θᾶρο οὗἩ δηοι πο γ᾽Β οασῖ; 
δη8ἃ γού ὙΓ6 ἸΏΔΥ͂ 800 ΘΟ ρΡὮ οὗ ἃ Ομγίβι:δπ Ὀγο- 
{πον ἴὸ σίγο ΠῚ ΟἿΌΣ ὉΠΥΟβοσυφαὰ οοηδάθποθ.--- 
γον. 12. ΑἜ ὕτϊηἰβίογ᾽ 5 σορυϊδιϊοη βου ϊὰ Ὀ6 ΡΓΘ- 
οἷοι! ἴο δΐ8 Ῥ60}]6, ἴον ἰὑὺ Ὀοϊοηβ ἴοὸ ποτα; δηᾶ 
{ΠΟΥ͂ δου ὰ ἰςὸ ΒΌΡΡΙΙοἀ ψῖῖ δυο τηδίοσ 818 88 
ΔΓΘ ΠΟΟΘΗΒΘΥῪ [0 Ἰηϑδἰπίδίη ἰἰ.---Ἴ ον. 18, Α ἔεστοηὶ 
ΟὨ εἰ βιϊδη ΒΒ Σϑδὶ ἰδ ΒΌΓΟ (0 Β60ι ΚΘ ΟΧίΓΔΥδ» 
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ἔϑδησο δηὰ οηἰ 8858) πη {Π 6 6γ68 οὗ ἰ6 ἱπά οἰ ομί 
πὰ Ἰυκονδτγηι. -- ον. 16. Τὸ υἱιἱμμδίο οὐ] οοὶ 
οὗ ποθ δἰομίΐηρς ἀθαὶἢ οὐ {26980ὺ8 88 ἃ ΟΙΪΥ 
ΟΒυτοῖ, ὑβοτουὮΥ οοημδοογαὶθά ἰο Ηἰἱδ8 βοσυΐοϑ. 
Α τϑῶὶ Ομγιβϑιΐδῃ ἱπογοίογο Ἰοηρθ, δπὰ ἶβ σοἢ- 
Βιίδηῦ ΡΥΑΥ͂ΘΡ 18, ἰο Ὀ6 ἔγοθα ἔὙΟΠ, 86] ἴ- ν"}}}---Ἴο Υ. 
106, Οὖν χορ] οπϑαὶρ ἰο Φοδυβ 18 Ὁ Εἰρσθοῦ 
μδῃ (δαὶ οὗ ἔϑΠλ1]ν ΟΣ οὗ δουπίσν (Μαί. χὶϊ. 
48 ἴ.).--ἶσογ. 17. Ομγῖδε δα5 ουπάοά 8 πον 
Ἡουὰ ἴῃ ΘΥΟΓΥ γοδβροοῦ; 86 ποι]ὰ 189] 15. ἰοὸ 
μᾶῦὸ ἃ ὨΘῊ ἴΌΓμ,, δια Βοοϊ θυ ΠΟῪ Ρῥγὶηοὶρ]θ8; 
δΔη 88 ἰ0 δὴ ἱπάϊν᾽ ἀν] 8", ἤθη (86 δρὶ γί οὗ 
ΟἸἨ γῖδὲ ἰδικο8 ροβϑϑββίου οὗ μἷθ μοδγί, 86 σαυδὶ Ὀ6- 
ΘΟΙ.Θ ἃ Π6Ὴ οὔθδίυγο, 18 πη δηὰ δοαγὶ τοιϑὲ 
Ὀο οι ρθίοἷν οἰδηροά, δπὰ 4}} ἷ8 βρυίημβ οὗ δο- 
ἰἰομ ταϑύ Ὀ6 Γοπονγοὰ (ἃ κοορά ἰοχὶ [0 8 πον γ087: 
ἤδυθ νὸ δοίυ δ] Ἰἰνθά 0 860 ἃ ὩΘῪ ΥὙ681) ἧ--- 
γον, 18. αοἀἄ ἰδβ ἴμ6 οτἱ χκὶ αὶ δυΐμον οὗἉ βαϊγναϊίοι, 
δηὰ {ὸὺ 8019 Βομοῖηθ ψγ48 Τογιθά Ὁγ Ηΐα, Ὀυὶ 
Ογῖδὶ οχοσυϊοὰ ᾿ξ, [πη Ηἰϊπ ἀοα οδπιο ἀονγη ἰὸ 
τῆδη. ΟἾἿΪΥ ὈΥ Ηἰἷδβ ἱποδγηδιίΐοη οουϊὰ ΟἿΣ ἔγοο- 
ἄοαλ ἵγομι βίῃ Ὀθοοπιθ Ροβϑδβὶ Ὁ]6.ὙΎ Τὴ6 ψχγϑδῖοῦ 
16 ἐμ ρφυὺ οἵ ἰμο80 ΤἘῸ πορὶϑοὺ 8ὸ ριοδὶ ἃ 
δαϊναϊϊουἹ Τ6 τηϊ ἰδίου] οἶοο, ἐμ του ἢ γἢ 6ὶ 
10 πιο ᾿δίοτίαὶ ψοσὶς οὗ Ομ ἰϑὶ 15 186] τηοαϊαἰοά 
ἴσ τη8η, πιιϑὺ σορ ἰ πῸ 4}}γ ΠοΙΪ ἁ ὑΡ ὑμ6 ΟἿἿΌΡ οὗ ΥΓ0- 
δοποΠ᾿αίίου ἰμγουχὰ Ομ νθὶ δ]ομο. Τ ἰδ πχιιδὶ Ὀ0 
19 βα]ῦὺ οὗἨ ΘΟΥΘΥῪ ΒΟΥΠΊΟΏ.--- Ἶον. 19. 10 18. ὈΥ 
Ομ Υἶϑι᾿ 8 οπίσγϑῃοσθ ἰμίο ουὐῦ πυπιδηϊΥ, ΗἸ8 βυον- 
ἰηᾳ8 ἴον βίη δῃὰ Ηἰ8β ἔμ] δ] ταθηΐ οὗ 6}} σὶ ζῃίθουδ- 
ποΒΒ, μΠ8ὲ δπ δὴ Ὀ6 ΔΌΒοΟΙ γοα ἔγομι ΘΟ ἀοΙμη- 
ἰοῦ δῃὰ νόου ῦ οὔ ὑπ Ὀϊνὶῃθ ἕδυοσγ. αοἀ νῶ8 ποί 
Ὀοίοῦθ ΟἿΤ ΘΏΘΙΥ, ἴον Ηρ 8 ποίπΐηρς Ὀμὶ Ιουθ; 
Ῥυὺ ΟΠἸΥ ἐμγουρὰ Ομ Υἰβὶ 18 ἐξ ροδβίὉ]9 ἴοσ Ηἷπὶ ἰο 
ΘΙΘΓΟΙΪΒΘ ΘΟΙΙΡΙΔΟΘΠΟΥ 88 ὙΓ61} 85. ὈΘΏΘγΟΪΘΏ66 ἰο- 
ΔΓ τϑη. ΟἿΪ ἴῃ σΟμΒΘαΌΘΩΟΘ οὗ Ηΐδα Ὀ]οοά 
ΘΔ ΟἿΥΪ 818 0 [οὐ αίν θη δηὰ νυὸ Ὀ6 ΓΟ ΘοΙη6α ΤΓΟΙΣ 
ταὶ (Μαίι. χχ. 28; σχχυΐ. 26; 9ὅ5ο. ἱ. 29; 1 
ὅπο. ἱϊ, 1, 2; ἰν. 10; 1 Τίιοβ8. 1, 10).-ἶτῖρρον. 20. 
Ομγίϑέ οδηποί ἰῃ ρογβοη δοῖῃηθ (0 ϑϑδοΐ ἱπαϊνί ἀιια)] 
οὗ ουῦ γσγϑοθ; δῃὰ θῆοθ 6 δοηἀβ ἢὲ8 Ἰη ΒΒΘ ἢ ΖΘΥΒ 
Ἰηίο 611} ἐμ6 σοῦ] ὰ, ἰο ὀυνϑῦυ ογοδίυγο, ΤΈοὶσ οχ- 
Βογίδιίοη8 8Γθ, ἰῃ ἴδοί, αο᾽ἷΒ; ἴὉ.Σ δβ Ηθ βρθβῖκβ 
ἴῃ ἀοὐ δ πϑίῃηθ, 80 πιυβί ἱμον. Απὰ γοῖ (86 δρί εἰν 
ἴῃ πίοι (ΠΘΥ Βροαῖὶς 18 Ὠοί ἰμδι οὗ δΘοπιηδηὰ Ὀυΐ 
οὗ εοἰγοαίγ. ὙΤδοῖν ψογὰβ τὸ ογὰβ οὗἉ ρ]οδάϊηρ 
Ἰονθ: “186 γα γσϑοοῃοϊϑὰ ἰο 6οα; βοοϑρὶ ἰδ γϑ- 
οοποϊ]ϊαίϊοα Ηο οἶΣα γοὺ ἰῃ Ομτῖϑε; μεΐ οοπῆ- 
ἄθησθ 'π Οοἀ, παῖ Ηδ Ἰονοὸβ γου, δηὰ (δαὶ Ηδθ 
οδὴ δῃὰ ψ}}}} Τογρὶνο γου."" Ἡοονοῦ {μ᾽ η Κ8 οὗ 
Ῥτοδοβίηρ (6 ἀοϑροὶ, πιυϑὺ ργοβουΐὶ Ογὶθὶ κ8 88 
δἰοηΐης ϑανίουῦ, δηὰ τηυϑί ἰπιβοὶ Κηον ν]ιδὶ ἷΐ 
ἦβ ἰο θ0 Γϑοοποὶϊθα ἰο αοά, [1 γου πουϊὰ Ὀδ6 ἐδ9 
ἐγυμηροὶδβ οὗ σγδο0, γἱ6] 4 γουγβοῖνοδ Θπ Εἰ ΓΟ]Ὺ ὮΡ (ο 
ὅταοο. ἢ πὸ νουϊὰ δΒοῦον ΟἸ γὶϑῦ Ηϊπηβ6] ἢ, τγθ 
χιυδὺ ὨΟΠΟΥ {118 τ] ἰθίΥΥ.- οὖσ. 21. Οὐ Ηδθ 
ὙΠῸ ΜᾺ8 ΗἸ 286] κα 11 1688, δπὰ οουὰ θα ἃ 
Ευ} ποῖ Ηΐ8 ονη, ψν1}} Ὀ6 {9 ἀδδβίγογον οἵ βίῃ. 

Ἢ. Ε. ΒΕΒΒΕΚ:---Ὑον. 1]. Π τὸ πᾶν Ὀθθη Σο- 
ἀεοπιοὰ ἔγομπι (ἢ 6 ψ γα ἰο σομθ, τὸ ποϑὰ πο Ὀ9 
ἰογηιοηθα υἱὰ ἢ ἤδαγβ οὐὗἉἨ οὐσ ἔαίυγο Φυάρχο; γοὶ 
ν6 βουϊὰ ᾶγὸ 8 ΠΟΥ ΓΟσΘΡΘΏΟΘ ἴὸγν ἐμδὶ ρ]ογί- 
ουβ Βείηρρ γῖ10 νν]}}} γουναγα ΘΥ̓ΟΥΥ͂ δὴ βοσογάϊηρ 
ἴο ἶ8 ΟΡ ΚΒ (1 Ῥεῖ. 1. 17), διὰ μνὸ ϑδῃοι)]ὰ Ὀθ 
γνσῃι}} Ἰοϑὶ ᾿νθ ἀἰβρ]θα86 Ηΐτπὰ ὉΥ ππζαϊ ἴα ]- 
Πυ88 ἰο οὖν γον δηὰ δὴ ὉΠμ0]γ Ἰϊἴ6.--- ον. 14. 
θΘ πο ἴογ 411. Ηθγο ψ͵ὺ Παῦο ἰδ0 ϑνγοοίοδβι ουποὶ 
δηἀ Ὀοϑί βδιαρὶο οΥ̓͂ ΟΠ γι᾿ 8 ἰΙουσθ. Ῥδί( ἰῇ οη6 
ὙΠῸ ἀἰρα [ὉΓ πιὸ δηὰ ἱπ ψίιοπὶ 1 ἀΐθὰ, σα ΟὨΪΥ͂ 
οΟπι6 ὈΥ μροδυῖης οὗ (δ8 οηάογία! ΧὨ ἱἰἰοὰ οὗ 

ΗΪ8 Ἰογο. ΜΥ ἔδιὶ ογοαΐοθ ἢῸ αν] ΟΣ [ὉΓ τος; 
10 18 ΟὨἿΥ {πὸ δοὺ ὈὉΓ ψὰΐοσ 1 γοοοῖνθ ἃ ϑδανυϊουῦ 
οὔοσίης Ηἰπι8ο] Γ ἰο τη0.--- ον, 17. ΑἸεΒοαυκὰ ε[1060 
σο πον ΟὨγὶδὶ ὉΥ δὶ τμδν Θά τγ9 ἸΩΒΔῺΥ 60Ὡ- 
Βιοία 1} {π|6 868}, {ΠΟΥ͂ ΓΘ ΤΟΔΠΥ͂ ΠΟῪ οΥ68- 
ἰΓο68, ἔον (6 Ηοὶγ ϑρίσγιὐ ν1}} Κϑὸρ αἱΐνο {89 
ΒΡΑΥΚ οὗ ἔδιι8, ουθῃ ἴῃ (6 Ποασὶβ οὗ νεδὶς Ὀθ- 
Ἰίονοσβ.0 719 Αροβί]θβ “" Βοιιοὶά,᾽" γοῖθγϑ ἰὸ 
ΘΥΘΡΥ͂ Ομ γι ϑιίδη, που 6 ΤΩΔΥ Ὀ6 ΠΟΥΘΡ 80 ἰτ- 
Ρογίοοί, Εογ ἱβουρχῇ ΟἿΣ ΒΟΒΏΪΥ παίυτο ΤΠΔῪ Σαὸ- 
ἰαὶῃ ἢ τ ΐΟἈ ἐβ οἷ, 1ἡ 18 ΟὟΪΥ πδὶ 18 ἀροά 
δια ἀγίηρ ὉΓ ἃ ἀδιὶν σγορθηίδηοο; Ὀυΐ ἰμο οἱά 
Ζυ}ϊ δπὰ ἐδ οἹὰ ἀοπιϊπίοι οὗ δἰ 18 ζοπα (Βοπι. 
γι}. 1, 12).--Ἴῶον. 18. Εὐνογυ πη μὰ ΟΣ βαῖνδ- 
(Ἰο Ὀοκχίπδ τὶ αοα ἀπὰ ποιδίπρ τὶ ι.5. [ἰ 18 
οὗ ἀοὐ, ἐμαΐ ὸ 68 ΠΟῪ τϑσοῖὶνο δηὰ Ἰἴονο ὺ8 (ΤΊ, 
1. δ; 1 7:ο. ἀν. 10).---ἾἼ ὁσ. 19. ΟἈσιβί᾿ Β ἀθδιί νὴγ8 
8 δοὶ οὗ γτοσομοὶ ϊαϊοη, ον 1 τγαβ ἰῃὰ ἴδοι Ηἰ5 
ον δοί.---Ἴον. 20. Α8 {π6 ΚΙπρ ΒΒ ΟΤ Π18᾽ 6 Βίγ ἴῶ 
ΒΌΡΡοβοά ἰ9 ΔΟδΟΙΏΡΆΠΥ ἰδ 6 ΘΙ ὈΒΒΒΔ6ΟΥ ΌΥ͂ ΟΣ 
ἢΘ 18 τεργοβοηϊθα, 80 {8086 γῆοῸ Ργϑϑοῖ ἰῃὴ6 608- 
Ρεὶ πανϑ βοιηϑθι ἰηρ οὗἨ {μ9 ἀϊρηϊν οἵ Ηΐὰ το 
Β6Π618 {1108}.---α σα Ὀ6ΒΘ66}168 81 δ 6ἢ Θη Γαδ ϊ65 
δᾶνο ρον ν, Ὀθοδυθο ἀοἀ 1Δγ8 58146 4}} Ηἰβ νγδῖὰ 
διιὰ σογά 1 4}}νῪ ΟὔἴοΓΒ υ8 4}1 Ηἰβ. ἰγοδβγοβδ Ἡϊ. 8 ἃ 
Τὰ ΒΟΥ δι ηοπ οι, ὑπαὶ τὸ ἀδβρίβα ἰμϑῖ ποῖ 
Ὀυι ἐγυὶγ δοοορὶ οὗ μοί, ἀπὰ ἰαγη ἰο Ηΐαι χῖτἢ 
ἃ 1 Πκο βρὶ εἰν (ΗΠ 60. χὶϊ. 28). Ηὁ νἱὸ Ῥγαγεοὰ 
ἴογ δ ἴῃ ἰΠ9 ἀδγε οὗ Ηἰΐδ ὅθβὴῃ ψὶτ ἢ ΠΙΔΩΥ͂ ἰΘΆΓΣΒ, 
βἷἶποθ ΗἸ8 δβοϑῃβίοη, 88 ΟἿΣ τηϑτοϊδαϊ ΠΊ κι Ῥυὶοβί, 
ἰο {86 τ ριὶ Ὠαπὰ οὗ ἀοά, ἀΐϊγοοὶβ ΗΒ τιοβί αϑοϑοί- 
ἴῃ ῬΥΑΥΘΓΒ ΠΟῪ ἰο 08, 86 (Β6 νοΐσο οὗ Ηἰ8 Ὀϊοοά 
θοιμ68 ἱμβγουκιι Ηἶἷδ ΤΘΒΒΘΏΚΟΥΒ, ΟΥ̓: ΒΘ γ8 
γϑοοποὶϊϊθὰ ἰο αοἀ.---Ἶον 21. Ναγ, Ηδθ βδγ8 Ὠοϊ: 
ὁΟοἴη8 8πη4 Ἰηγ81|.6 ΤΟΟΟΠΟΙἸδίΐοῃ [ὉΓ γουΓΒΟΙν 68! 
Βείΐης βοιη οι βίης οὗἁὨ ψοωγ οἱση " Νοιδίηρ οὗὨ (12. 
Ηο ἀδιδηὰβ ποι λης ἴσοια υ8. Αἰοποιροηί, στδοο, 
δηά οἰθτηαὶ Ἰ᾿ἰἴδ, ἀγὸ δἷΪ ργορδαγοὰ ἱπγοῦρὰ (89 
Ὀϊοοά οὗ 180 απ} Βαοροοίΐδηοθ, ἔδιι, "9 δὰ 
8}1 ποοἀρὰ δβιγϑηχίαῃ ἂγὸ σίτου δηὰ οοοί }} 7 
πτουρσὰ λυ 85. ὉΥ ὑδ6 αἰ οἰκο πῖΩ Σ ΘΏΘΓΖΥ οὗ 
ἰδ. Ὀ]οοά. 
ἀξποοκ:-- ον. 20, ΤᾺ Κ μον ποοαζαϊ ἰὶ 15 ἰο 

δ0οΪς, ον ΘΆΒΥῪ ἱν ἴα ἰο πὰ, δῃηὰ ον Ὀ]οδδβοὰ 1ὲ 
Ψ1} Ὅθ ἰο μαγο, {818 τοσοποιὶϊδίΐοι. 
[ς Βανὸ ἴῃ {818 ρδβϑδᾶρο: 1. Μδπ᾽ 8 οτί ρί παὶ 

οομάϊίου. 1. Ηθ ννδ8 βίῃ (Υ8}. 21), δηὰ Ἰϊνϑὰ αδἵ- 
ον {89 βοβὲ (γον. 16); 2. αβ. δ] δπαιθὰ ἔγοια 
αοά, δηὰ δὴ δοῦν οὗ Θοἀ (ποοαϊηρ γοοοποὶ ἶα- 
(108); 8. δϑ υπάον Ὀἰνίηθ ντϑίἰι, Δ᾽ 0 ου χἢ 8.}}} 
Ἰονοὰ δπά υοὶ δρδπάομοὰ ὈΥ αοὰ (τεσ. 11). 11. 
Μη Β γοἀοπιρίϊοι ὉῪ ΟἸγἶϑι, 1. ΤῊ 18 οτὶ ποιὰ 
ΠΟΥ ἰπ Θυάᾶ᾽ 8 Ἰογο (νοῦ. 18); 2. Ογίδβι νδϑ 
Ἰηϑὰθ βίη ΤΣ ὺ8 (γΕΡ. 21); 8. Μδη᾿ 5 (τὲ 
Ὑ6Γ6 ποὺ ἱταρυϊθὰ ἰο ἷπὶ (νον, 19); 4. 10 οδὴ 8 
πιϑὰθ 186 τἱχῃίοουβηθ88 οὗ αοὐ ἰΒγου σὴ ΟἸτἰθὲ 
(τον. 21). 111. Αρριἱοαίίοη οὗ (μὶ5 στοἀφιωρίϊο 
ῖἴὉ τλῆ. 1. Τὸ τηυδὶ 0 τηδὰθ Καοννῃ (ὁ πηθἢ 
(Ὠγουχ ἐπ τοϊαἰδίγυ οὗὁἨ Ομ γῖϑὲ πὰ Ηἴ8 ρϑορὶϑ 
(νεγβ. 18, 19); 2. ίοῃ πιυδὶ Ὁθ ρεγβυδάεαὰ (τοῦ. 
11), αδὰ 6 γοοομοϊ]οὰ ἰο ἀοἂ (γνοτ. 20); 8, ΤΈΟΥ 
ὰυϑί αἷο ἱπ ΟΝτίβί, δὰ 1ἶνθ 88 ΠΟῪ σγθδίυγοδ 
ὑπὸ Ηΐπι το αἰοὰ ον ἰμοπὶ (τόσα. 1δ- 17). 

Ε. Ο. ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ :-- ογ8. 18-21 (ΑὈταροα): 
Ι, Τα σοοοῃοϊϊαἰϊίοι οὗ Θοὰ ὁ πιδ. οὐ πεοἀοά 
ἃ γοοομοὶ!ϊαιίου, ον {πο γ γγδ γαῖ ἴῃ Ηϊπ ἐο- 
ΑΓΒ Εἰ ΠΟΓΒ. ΤΗ18 γ88 δῆονῃ ἴῃ ἴπΐ6 Ῥυηΐδ- 
τηοηΐ οὗὨ βίῃ, ἴῃ 86 οοῃνϊοίΐοηβ οὗ οὐγ οὐ οοα- 
ΒοΙΘΠ663, δηἀ ἴῃ ἐπὸ δΏρβοῦ ἩΒο ΟἸγτὶδὶ δον θὰ 
ἰονδσαὰ βίμβῃοσθ. ὟΑὐοα ἰδ ἱπάθοα ἱπηταυίδ]6, θαι 



ΟΗΔΡ. ΥἹ. 1-10. 

ὙἘΘῊ τὴ 8} ΘΟ ΔΏ 65, ΟὍἀ᾽ 5 τοϊαίΐου ἰο Εἶπ Ομ δ ρ68. 
1ουθ ἰο σοοά ἴδ μαῖγοά ἴο οὐ. δ δϑιϊησαΐβα (ἢ 9 
ἔγιιο ἴσοι ἐδ 186 ποίΐοῃ οὗ (6 Αἰοηοιλθηϊ. 11. 
ΤΟ τοσουῃοὶ ϊδιΐου οὗ δὴ ἰο ἀαοα. Ἡδχο 18 ἢγβί 
ΟἈ τ δι᾽ 8 Ῥγίθδο ποσὶ, ἰο πλῖοὰ δὴ οδὴ δαὰ 
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ποίἷπρ ; δῃ ἃ ΒΟΟΟΠΑΙΪΥ, 8.6 ΟΣ οὗ (86 τηϊηἰ Βί Υγ, 
ν ἢ ο. σοΠ 8188 ἰῃ ἀθοϊατὶπς αοα᾽ ΒΒ τϑοοποὶ δι οη 
ἴο πιλῃ, δηὰ ἴῃ ὈΟΒΘΘΟ ἑΠρ ΤἸΏΘ ΌΥ ΘΥΘΥΥ ΥΔΙΙΘΙ͂Υ 
οὗ "Ἰϑ γαιΐου δηὰ ὀΥΟΥῪ ἀορτθο οὗ Θαγπμ δίῃ θϑ ἰ0 
9 χοοοῃο ]θα ἰο (ἀοἀ]. 

ΧΙ.--ΤῊΒ ΑΡΟΞΒΤΙ ΕΒ ΑΡΡΕΑΙ ΙΝ ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, ΡΟΙΝΊ ΟΕ ΥἹΙΕΥ͂. ΗΙΒ ΟΟΝΌΌΟΘΈ ΙΝ 
ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ 11. 

Οβάριξε ΥἹ. 1-10. 

Ὗ 6 (δεη, [οι 76 {π6η] 8 πόγκοτβ ἑοσοίμου τοὐἦ λύη, [6 ἢ, γχϑ Α]8Β01 βϑβθθοῖ ψοω 
2 4180 ἰμιδὺ γα τϑοοϑὶγϑ ποὺ ἴδιθ ζῦδοθ οὗ (οἀ ἴῃ ναϊη. (ΕῸΣ ἢθ βαϊ(ῃ, 1 ανο μοασγὰ (ἢ 66 1 8 

{ἰπ6 δοοορίοά, δὰ ἴῃ [6 ΑΔΥ οὗ βαϊνδαίΐοη ανὸ 1 δυσοουγοά ὕπ66 : Ὀ6.0]4, ΠΟῪ ἐξ (ἢ 
δοοορίοα [π|6}} δοοορίοα, εὐπρόσδεχτος} ἔϊμιθ; ὈΘΠΟ]ά, ΠΟῪ ἴδ (86 ἀδΥ οὗὁἨ βα]νδίϊοη). 

8 αἰνίηρ πὸ οδδθηοο [οσοαβίοη [ὉΓ βία] ηρ,, προσχοπη} 1ῃ ΔΗΥ͂ ἐπίηρ, {παῦ 086 τη] ΒΥ 
4 6 ποῦ Ὀἰδιιδὰ : Βαῦ ἴῃ 4}} ἐλύπησα ΔΡΡΧΟΥῚΏΡ᾽ ΟἸΓΒΘΙΥ͂ΘΒ 88 86 Ἰηϊηἰβίουβ οὗ αοά, [88 [86 

τηϊηἰδύοτβ οἵ Θοά, οομμπηθη ἀπο ΟΌΓΒ6Ϊν 68] ἴῃ ταυοἷι ρδέϊθ 06, ἰῃ 81 1ο0 1008, ἴῃ προϑϑβὶ- 
ὅ (168, ἴῃ αἰδύγοββοβδ [ἴῃ βιγαϊίβ, στενοχωρίαις], ἴῃ Βύγῖρ68, ἢ ἱπιργβοητηθῃίβ, ᾿ῃ ὑθπτη 18 
Ὁ [οεβίηρβ (0 δῃά ἔτο, ἀχαταστασίαις], ἴῃ ἸδθοῦτΒ, ἱῃ Ὑγδυ ΒΙΏρΒ, ἰη ἤΑβύϊηρΒ ; ὈῪ [18] ρᾳτθ- 

688, Ὁ. [18] Κποπ]οάρο, ὈῪ [1] ἰοηρ βυαδογίηρ, ὈΥ [18] ΚΙπάπεββ, ὈῪ [10] {89 Ηο]Υ 
Υ 1 Αοβῖ, ΒΥ [18] ἰογθ υπξοϊχοοα, [15] [16 ποτὰ οὗὨ ἰγαθμ, ΒΥ [12] [86 ρότοῖ οἵ αοά, 

8 Ὀγ ἴδ6 ΔΥπιοὰΣ οἵ τἱρ ὐθουβηθβθ οὐ {86 τρῦ Βδπα δπὰ οὐ {δ ἰοδ, ὈῪ Βοποῦς [ρ]οτΥ, 
δόξης} δηὰ ἀἰΒΒΟΠΟΌΓ, ὈΥ 601] τορογὺ διὰ ροοὰ στϑροσζΐ : 88 ἀθοθίψθβ, δα ψεὲ [οηι. ψεί] 

9 ἔγὰθ; 88 ὑῃΚποῦπ, δηὰ ψεΐ [οηι. ψοι] Ὅ6}} Κπουσῃ ; 88 ἀγίηρ, δά, Ὀ6}0]4, τῷ ᾿ἴνθ; 88 
10 ομαβίθῃοα, δηὰ ποῦ ΚΙ] ; 88 Βουον Ὁ], γοῦ ΔἸΎΤΑΥΒ ΓΘ] ΟἿ ΟΊ Πρ᾽; 88. ῬΟΟΥ, γϑῦ τ ΚΙ Πρ’ ΤΩΔΗΥ͂ 

ΤΊΘΙ ; 88 βαυΐῃρς ποὐίπρ, δηὰ ψού [οηι. γεί] Ῥοββθδβίῆρ; 811 ὑμ] »Β. 

γον. 1.---Ὁ. (ὑδὲ οον.) οπιϊία ὑμᾶς, ἀπὰ Ο. δυὰ Βιηδὶί. (19ὲ οογ.) δυ σε ἐπίο ἴον [ἰ ἡμᾶς. 
γον. 3ῶ.--- δπὰ α.. μανϑ δεκτός ᾿πίοδὰ οἵ εὑὐπρόσδε κτος. ἸΠΟΙΡ δος οί γ, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἰ6 Ὠοὲ ρστοδὲ 

8 Ψον. 8.---ΑἴἾἿοἾ ἢ διακονία, Ὁ. Β. Κ΄. 6. δηὰ ἔνο ομον ΜΑ5. 189 1ἰ6].. δοῦ!ο οορίοδ οὗ ἴδ: γαυϊκαίο, (86 Θοίμο διὰ γτίδο 
Ὑοτϑίοῃϑ, ΏΔΏΥ Οτοοῖς πὰ {πὸ [δίῃ ἔδίθογα ποτὶ ἡμῶν 

4 γοι. 4.- -δο. δδδ συνιστῶντες Ο5 [Π6 ΔΌΓΠΟΙΙῈΥ οἵ Ὁ. Ὡς ΡῈ 
δῃὰ οἴπογα, [ς}Δοδπὶ. Τίοδο, δηὰ ΑἸγὰ (π Ὁ. Ὁ. (1δὲ Οον.) 
ΟὮΘ 

ἘΧΕΟΥΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

γεββ. 1, 2.---ὍὙἷ0.δ ἴποιη, δα τ ουΐοσα ἴο- 
ξοῖδοσν υυὲῖὰ Ἐξίτα, 4Α1]16ο Θσχβοσῖ γοι τὶ γ9 
τϑοοϑὲσϑ ποῖ [}η6 δἄτδοθ οὗ Θοἄ ἐπ ναΐῃ.--- 
(οηποοίοα υἱϊὰ (80 οσμονίδιΐοη δηὰ οηϊγοδίν 
(ον δΡ. νυ. 20) ἰπ τ ποῖ 6 Βδα δροκϑῃ οὗ δὴ ἰπῖο- 
Τεκὶ ἰὼ αοὐ᾽ 5 ὙοτΚ οὗὨ γϑοοποὶ διϊοα ὉΥ̓͂ ΟΒ τί δὶ, 
88 ΔΠΟΙΠΟΥΡ σοπβίἀογνδιΐοη τ] τοδροοί ἰο ἱμοὶν 
οοπἰϊμαδηοο ἰΏ (ἢ 6 στϑοθ ἰδ βἰίδίηθςσα. Τπογο 
ἷδ ἢ ἱηἀ)οαϊίοι ἐπα σύν ἐπ συτεργοῦντες Ἀ88 Το- 
ἴογθμοο ἰ0 ἴμ9 οὔυσοΒ οὗ Οονίπι ἢ (δομΡ. ἱ. “4: 
ἴον δὰ βυσῖ Ὀθθη ἴη 9 ΑΡΟΒι16᾽ 8 ἰάο8, ὑμῖν που]ὰ 
᾽ν ὈΘΘῺ ᾿ἱπδογίοα ; 8{}}} 1088 σδὰ ἰΐ δ6 τοΐογγοὰ 
ἴο (86 ΑΡροϑί!]θ᾽ 5 δϑβοοίαίοβ ἰπ ὑβθ τηἰϊπἱδίγυ; δηὰ 
Ἰοδϑὲ οὗ 811} οδὴ ἐμ ψγ8ο]6 ψοτὰ 6 τηδάθ οαυΐνδ- 
Ιϑηὶ ἴο ἔργῳ συμπράττοντες σαὶ! τοίδγοῃοθ ἰ0 Ὑ6Γ. 
8, ἴῃ οοπίταδί νἱ ἐμΠ0 λόγος ἰὰ δδδρ. ν. 20. 
ΤῊ ΟὨἸΥ͂ ἀουδὲ 5 δέον 10 ἐπα] 96 ἃ οοὔροταδ- 
ἔοη τῖϊ αοα ον νἱτὰ Ομγῖοί. [7 ὑπὲρ Χριστοῦ ἴῃ 
γον, 20 οἱρηΐβοα ἐῃ δελαϊ ὁ ΟἸγῖδι, δπὰ ποῖ ἐμ 
ἐλε »ρίαοο 97 Οτἶδι; ἰὴ (86 Ῥγοοθαΐῃ ρα ρδδβαβο ἴῃ 

. Τποοάξ. Ῥδπιδδο. Ἑ. Κ. 1,. Βίη. (ϑά οογ.), νἱἢ ΟἿΣ 
ἔνο οὐγχαΐγοα δὰ δο δίη.), ἢδνθ σνυνιστάντες. Β. πίΐ 

ΜΆ. οἵ Ἀαταδδο. δνὸ σννιστανόντες. ΤὨΪΐ6 ἰοχὲ ἐδ ἰπ ΠΟΔΥΪῪ [Π|9 Βδπιο δῖδϊο 86 σμδρ. 11. 1, ὙΜΠΟΒ 866.) 

ὙΠ ΊΟΝ 41}} {πη χ8 δὰ Ὀθθη ἰσδοοά ἰο ἐδ Βαπα οὗ 
αοά, απ θβρθοΐ δ ἐμ ῬὮΏχαβο, αὁ ἐλουσὴ ΟΘοά 
1ρέγα δεδοθσλιὶη ὃν ὧϑ (ΠΡ. ν. 20), νου]ά δ6 ἰπ 
ἴΆΥΟΥ οὗἩ γοϊουυίηρ ἰὑ ἰ6 Οοἀ, σοΙΡ. 4180 1 σου. 
1:1, 9. ἴχα (80 δἀὐπιοηῃί(ζίου 1ἰβοϊῦ, ἐμ 6 τ ἢ 016 Βίγοδϑ 
τουδαῦ Ὅ6 ἰδίὰ Ὡροῦ (6 τον β, ποί ἐπ ναΐη, ἴπ85- 
ται οἷ. 88 ἐἶ686 δίθῃὰ αἱ {86 οοτηϊηοποοιηθηὶ οἵ (ἢ 6 
δοηίθῃθοθ. ΤΟΥ͂ ΠΟΤΘ Βἰ ΧὨ Ὺ ἰο θ6 νὶδουὶ ἔγυϊίδ, 
85 ἴῃ 64]. ἱϊ. 2; Ῥῃ]. 11. 16; 1 688. 111. δ. 7}16 
ψνογα γεοοῖσθ (δέξασθαι) 8 ἰο ὍΘ ἰδκοῃ ποὶ ἷπ 8 
Ῥτοίοσιο (48 7 ἰδ πιοδηΐ ἐλαί ψε ιεοἱϊδ ποὲ λαυε το- 
οεἰυοα), Ὀαὶ ἱπ ἃ Ῥγοβϑηΐ δἰ κηὶβοαίοη, ἱπ δοςοογ - 
8η66 ΨΥ ΣΓ ἐπ 6 ὉΠ ΌΤΙ δᾶ. 6 δδνοὸ 66 1110 
ΤΩΟΤΑΪ δβἰἀα οὗ {πὸ ὀχ ογίδιϊθη, Ἡδὶοδ 6 δὰ κεἰκ 
(σΒΆΡ. γν. 20) ἐμὸ πιϊῃἰ δι ῬἜγο ὈΣρίπρ, υἱΖ., 1}Ὸ 
Γοοοποὶ]οα ἰο ἀοὰ. Οοα᾽ δ ποτῖς οὔ γϑοοποὶ δἰ Ἰοὴ 
σνου]ὰ Ὀ6 ἰὴ νδῖὶη ἰο ἐμ θη, ἰζ ἴῃ τϑοοϊυϊπς ᾿ξ {ΠῚ 
ἀϊὰ ποὺ Ὀδοοη9 ὨΘ6Ν θη. Τὸ ργδοθ οὗ ἀοὰ }3 
ἐπ 6 στδοθ ὙΒΊΘ δὰ Ὀ6οὴ Βῃονη ἵπ 80 ψοχὶς οἵ 
γοσοποϊ]ϊδίϊοη, ἴοςΣ αοἂ δὰ Φχλὶ θὰ 1 τἰπῖ 
ΓΚ βροοΐδὶ ἰονο 0 βδίμμοσθ, Ηο ψίνοδβ ἃ γϑΆβυ} 
ΑΪ80 ΤΣ ἷ8. δαυιοηϊἑΐοι ἱπ 8 ῬΑ σοη Βο 108) ΤΌΥΠι 
πῃ το χ. 2 (ΤΥ υϑσ, ὃ ἰ8 συϑδινιηδί σα! } Υ σοπηθοίοὰ 



108 ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΒΈΓΠΕ ΤΟ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΆ. 

Ὑὶ! παρακαλοῦμεν), ἘῪ ἱπυγοδποῖπα 8 Ῥτορ μοι οδὶ 
οχργοαϑίου (ἴ88. χίϊχ. 8, ἰᾷ ἐμ σογὰθ οὐ [18 
1..ΧΧ.}, νἰσὰ κθ ἐπρ]66 παὰ 8 Γα]δἰπιθηὶ μὰ }}ὁ 
ἢ6 ψὰ νι τη ρ---Ὸ Σ Ὠ6 ΒΑΥ85: ΓΠ δῷ δοοϑρυθᾶ 
τ 1 ϑατᾶ 8196, )η ἃ ἐξ ἃ ὅδΥ οὗ Βαϊὶνδ- 
τίου 1 διυσοοχθᾶ ἴ860: ὈΘΒΟ], πονν ἰδ [89 
Ὅ76]} δοοορῖθα εἰπθ ; ὈΘΒΟ]ᾶ, ποὺν ἰ8 ἴΠ68 
ἅδν οὗ Βαϊναῖίοη.--- οὐ ταυδὺ Ὀ6 τοζαγαθαὰ 88 
η0 ΒΡΘΑΙΚΟΡ ἰπ (18 αυοίδιϊοα. ἴῃ μο οτἰρὶ πα) 
Ῥαββαῴο αοἀ νγὰβ δἀἀγοβδβίηρ ("8 βογνδηῦ οὗ ἰδ 9 
1μοτά, δηὰ ὑμβτουχὰ πἷπι 88 [πον Βθδὰ ὑ86 ᾿ΠΟ]Ὸ 
Ρϑορίὶο οὗ ἀοά. Βκναξι,: Τδὸ Εδίμον βρϑϑῖβ ἰοὸ 
(86 Μεοββίδα, ἰὰ βοτὰ 8το ἱποϊαἀ ρα 4}} Ὀο] Ἰόνθτβ. 
ΤῈ6 ποαγίης τσ νγγ88 ἱπαϊσαιθά ὈΥ ἰδ Βυσοοῦ, 
ὑδο ῬΓορΒϑὶ ἱπιρὶΐθα νγὰδ ο ὈΦ βοννπ ἴῃ ἴδιο ἀ6]]- 
ΨΟΥΆΠΟΟ Οὗ ἰμ6 ΡΘ6Ο0}]6 ἔγοιι {86 οΘδ] δῆ 168 ἱπίο 
ψ ἴον {πΠῸῪ Βαὰ 6 ]|Π16ὰ (188. χὶΐχ. 7); θαΐ ἰΐ 18 
ἢογο πιδάθ ἰο γοίδσ ἔο ἐμ βαϊναϊΐου το αοὰ 
εἰνοα Ὀγ Θεοὶ, δηὰ νοι (ἢ ΑΡροβί]θ οχπουίδβ 
16 ΟοτνΙ οἰ ἰδ ποΐ ἰο τοοοὶνθ ἰῃ γαϊη. 16 δ8ο- 
Φορίοα ἰἱπη9 (καιρὸς δεκτός, Ἠ9Ὀ. ΠῚ Γ)) 

ἃ ἰΐπιο ΟΥ̓ ἤανονῦ, ((86 9866); ἴδ βαπιὶθ δϑ ἐδ 
“ἀαγ οὗὨ βαϊνδίίου ᾿᾿ (89 εἶπ ον ὑπὸ σοιηπηυπίοι- 
ἐἴοῃ οὗ βαϊναιΐου ἰο [53.786] (Μδεῖς '. 16; ()4]. ἰν. 
4). Ιὑ Ὀοδσοπιεβ ασσερίοἄ, ἴῃ δομδἰ ἀογδέΐοη οὗ (86 
ἐπιρτοϑϑίοη ἰὺ πιδάθ ἀρο ἰδ 6 Ρ6001θ. 710 88πι 
Ἰάοα 15 ἰηίοπ θα, ΟἿἹῪ τλογ0 ΤΟΥ ὈΪῪ ΘΧΡΓΟΒΒοί, ἰῃ 
ἐμ ψογάϑ, τῦ! δοσορίοἂ (εὐπρόσδεκτος, πϑοὰ πῃ 
ΟΡ. Υἱῖῖ. 12; Βοπ. συ. 16, 81). Τπὸ ῬὮΆΡΑΒ68, 
17 λεαγά ἰδεε π'ὔὰ 7 ἐμοσοτεά ἰ΄Ὺθε, ἘΠΡῚΥ ἰδδὶ θη 
αοὰ νὰβ8 πιακίηρς ἰἈ}8 Ῥγομίβο, Ηθ Ἰσοϊκοά ὑροη 
80 Ζζαΐαγο 85 δἰγοδὰγν ραβδὶ. [Ι͂η Ῥαδι}᾽8 δρρὶϊοᾶ- 
(ἴσα οὗ {6 ρῥαββαχθ, ἰῃ9 πογάβ, βελοϊά, ποιν, 
[Ὁ νῦν), Ῥτοβθηῦ [6 ΥΟ8Β0.). Ὁ {86 Δάπηο } 108 
Ἢ γον. 1, φ. ἅ.: Ἰοὺ ποὺ [86 ΟρΡρονίθη Ὑ Ρ688 υὴ- 
μαρτονοὰ; δὸν ἰΐ γ9 δον [9 βζ,͵Γ868 ΠΟῪ αἴ 
γου ἰο Ὀ6 ἷῃ γαῖμ, {0Ὁ0 8.9 ΠῸ ΟΥΟΡ τη08}8 Οὗ 
δαϊναι οι ἴὉΥ γοι (οοαρ. ΗοΌῦ. 1ἰΐ. 18 8΄.; Τὰ 6 
χὶχ. 42). Τὴ ποσὰ, ποῖσ, οι Ὀγδοθὰ ὑπὸ Ὀτίοῦ 
Ῥογιοα 8}}} (9 βοοοπὰ οοϊηΐηρ οὗὨ ΟΠ γχὶϑὶ (ΜΟΥ 61). 
Α Ῥασ:οῃοιηδϑίδ ἰ8 Ῥογοορϊ]9 ἴῃ (89 υβο0 οἵ 
δέξασϑαι διὰ δεκτός. [ΗΟΌΘΚ: “7μο Βοτὶρίυγοθ 
οοηίδῖη δουηάδηὶ ονὐάδπσθ ἐμαί ἱπδρὶ αϊϊου ἀϊά 
ποὺ ἰπίοτίογο ἢ} (86 πδίατΑΙ Ρ]ὰΥ οὗὨ ὑπ 6 Ῥου τα 
οὗ ἰδ ββογοὰ νχίθρβ, ΑἸ δου κἢ (ΠΟΥ͂ ΒροΪεο 85 
ΠΟΥ ΨΟΓΘ τπονοὰ ὈΥ͂ {πη ΗΟΪΥ Οδοβί, γοὶ {ΠΥ 
ὝΓΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪΝ ἰπ πηοθὺ 66865 ὉΒΟοΟηδοϊοι οὗ Ηΐθ 
ἰηδυθποθ, δηα δΔοίθα 88 Βροῃ δ ΘΟ. ΒΥ 48 ἰδ 6 Ὧο- 
ον ἀοοῦ ὑπο ν 86 ροτοῦ οὗὨ ἐΐοὸ βρί τὶ πῃ 8}} 

᾿Ηἰἱδβ ΒΟΙΥ ὀσχοσοΐθοθ. Ἠρηοθο γ͵ὸ δηὰ ἰδὲ (89 88. 
οτϑὰ τνιιἰρ8 δγὸ σοῃδίγυοϊοα δοοονάΐηνς ἰο ἐδ6 
ΟΥ̓ πΔῚῪ ἰανΒ οὗ τοϊμα, δῃὰ (δὶ (6 τὶ! 8 8898 
ἔτοτα βυρ᾽)θϑοὺ ἰο0 βι}}07}θοῖ ΌὈΥ͂ 186 8.8] ργοςϑϑβ οὗ 
Ββυχεοδβίϊου δηὰ δδβοαϊαίΐοῃ. ὅα βοῦο [9 86 οὗ 
ἐμὸ νοτὰ δέξασθαε Ὀτουχδὶ ἀρ ἴὁ0 (89 ΑΡοϑι160᾽ 8 
τοϊπὰ ἰΠ6 ποτὰ δεκτῷ, ὧἃ5 ἰΐ οοσυγθ ἰῷ ὑμὸ ατοοῖϊς 
νογβῖου οὗ ἰῃ6 Ὀθδυ {01 ρῶδβαρο ἰπ ἴδ. χὶὶχ. 8.᾽» 
ἈΤΑΝΙΚΥ: “ωμθ[ οὲ γοῈ} γοοαίυέης οὗἉ (8 ἔΔΥΟΣ οὗ 
αοά ὃς ἰῃ ναΐϊη; ἴον ἐμ ἰδριδρο οὗ αοἀ ἰπ (ἢ 6 
Ῥτορβοί ἰβ ἰγυθ: “1π ἃ ἰΐπο τολίολ 7 γεοοεῖος 1 Ὠδατὰ 
866. Ταΐδ υἱὸν '8 δοῃἔτγιιθα ὈΥ {86 βίγϑε {89 
ΑΡοβί]9 ἴανβ οὰ {πὸ ψογὰ δεκτός, οδετγίηρ ἰΐ ουἱ 
δηὰ διωρ για ἰὑ ἰὰ ἷκ ον δοτηπηϑηί τυ ἱ οἷν 70]- 
Ἰονβ: αἀοα μδβ 80 βροΐζθῃ, διαὰ Ἰοοῖς : (ἰδοὺ) {86 
Ῥτοβοηί ἰβ ἐμ: ἐΐπὴ π αἰ οἢ Ηθ δὸ τοοθίσθα, Υου 
οὐχλϊ ἰο γοϑοῖγο Ηΐπι, ἴῸΣ Ηθ ἢδ8 τοδοϊνϑὰ γου, 
Εὑπρόσδεκτος ἰδ ἃ ἰαγογὶ(ο τννορὰ οὗἩὨ (86 Αροβίϊο; 
δηα 88 βυ0}, δῃηὰ 8180 ἃ5 εΐηρ ΠΟΘ οι ρ δέΐο, 18 
δι ἴοἀ ἕον {|| 1688 δ ηι }ῶν δὰ 1658 Ἔχρτθ8- 
Βὶνο ἰθγτ οὗ {890 ϑορί.᾽]. ΥΥΙΒ το ίθγομ 9 ἴὸ -πππ-τ:ο-Ξε͵Ξπσ τ Ξοοέστοσνέστσ «παν ας, καπο σουανκσκκινοοσπαεναπκονακας σσξαακοαιαρικτστετο τ ταστοσσσπανα ας κατ κε σρρσρτα,οαποσανησσαςατπερεειωπεεατοιτρατοσενσ. κατ δη τσ ανσαεσακ μεττεσσε πος αρ σεέρεεφυαακενοσοσα σνττοιας τος πααπσσπκοσε τευ τατηρ οσενασωῖνεστοναττ ττκοθετεεντταρεσεστ σασκασαντετ τ τ υπακο κέπας τερσασα ακτηισριμοσσμωννιμτησ. πε υρσενσιτυα ττηττςς μι ασσα μαι πων τταυ νότια, ενσταν στα τ σποόὰ͵οὦὍἘοὃὦὁ}»ὼ 
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ἰδοὺ, δοπβυϊὶ ἐμ9 Ὡοίθβ οὔ οδαρ. νυ. 172. [ΤΎΘΩΘᾺ 
ΤΟΙΔΙΚΒ (ϑνηππ. Ῥ. Π1. ἃ 7) ἰδὲ ““καιρός δἰκῖδο8 
ἐἶπι6 (χρόνος) τα ρσίπα Τονίδ ᾽ἰ8 βουθν] Ὀΐγι μα, (89 
οὐ 981 ΦΡΟΟΝ.- παῖ ρ ρα γι οὐδ, υμ6Ὲ 8}} ὑἱμαὶ δ 4 
ὈθοΣ βίον)ν σίρϑθηΐδα ἐγοῦσῃ, Ἰοῦς δρο8. ἐβ πλδ.- 
ἰυγτο ἃπὰ σδογη68 ἴο πα Ὀϊγὶμ ἱπ σταπᾷ ἀφοϊδῖνο 
ουὐρηΐβ, νι δῖοι οσομπδβιϊίαίθ δὲ ποθ {86 οἶοΒα οὗ οὔθ 
Ρογὶοὰ δηά {πὸ οοσοϊη θῃσοιηθηΐ οὗ μοί δοσ. [Ι{ 15 
[89 πἰοῖς οὗ ἐϊπιο: Ὀυΐ ἩΠΟΟΒΟΥ, 86 δ 6), (0 τη8}.6 
ΟΣ ἰοὸ τλδν, οἴοοίυ δ! ἰο Π6ΙΡ οΥ ἰὁ9 ἰπάσσ, {86 
ποτὰ ὈΥ ᾿(861]{ ἀο68 ποὶ ἀοίοΥΐη6." Αοοσονάϊαρ 
ἰο ἰ8ῖ8, {π0 καιρός οὗ ψΐϊσὶ Βοῖὰ ἰλ9 Ῥτορδοὶ διὰ 
(Ἐ6 ΑΡοβί]ο βροῖζθ νγὰ8ϑ δῃῃ δροοῖ οὗ ρτοδὶ ἱπιροχί- 
806 ἴῃ ΘΟὨΒΟ]ΌΠΘΏΟΘ οὗ ἐδθ στοαὶ δνὐθηΐβ ἰγϑἢ5- 
Ρἰτίῃς, Ὀυὺ τοπάογοα ζδνυογαῦϊα λοὰ δοσορίδϊα 
δεκτός) ὃγ ἐξα ἰαγπΐηρ οὗ (μ6 Ῥϑορὶδ ἴο {9 [ογχὰ. 
ίϑοο δἷβο ΈΒΒΤΕΒ᾽ 5 ϑυποπγπιηδ, Ὁ. 216δ)]. 

γε, 838-10. ΘΟ νίηκ πο οοοδβδίοι ἴον βἕιστ- 
ὈΠπα ἰπ δὴν τη κᾳ, μι [896 τοὶπιὶ τας ΟἹ 
δανθ ποῖ ἃ ΤΘρτΟδΔΟΪ οὐδῖ ΠΡΟῺ ἰἴ.---ΓΌΓΒΟΓ 
ἰῃοουσγϑοῦν τορασβ {Π15 ρα οἱ 14] ϑεπίθποθ ἃ5 ἃ 
Ῥεαγὶ οὗ 89 Αροβέϊθ᾽᾿ 8 δπδοπί το ΟΥ ϑπίσγθοι Υ ἴὸ 
{πὸ Οσνίη ἶδη8; 88 ἱὗ δὸ νγ͵δὰβ ὀχ βογιϊωρ ἰζοτα ποὶ 
ἰο Γοοοῖγθ ἐπα ζυϑδοὸθ ἰῇ τη, δηά ἰο αῖτϑ πὸ οἵἴ- 
ἔοησο ᾿οβὲ, δίο. Βυὺ μαὰ βιιοῖιϊ Ὀ6θἢ (86 ΑΡοβι] θ᾽ 8 
ταἰηὰ 6 πουϊὰ μᾶτνὸ υυἱίίοη διδόντας ᾿πδϊοκὰ οὗ 
διδόντες. Τδὶβ νοτὰ ἰδ γϑίμοῦ ἴο ὈῸ σοῃποοί(οὰ 
αἰγοοῦν τὶ πσρακαλοῦμεν Ὀθίοτο {πὸ ρδυθηινε- 
βἷ8, δα δ βου ον ἰδ οοδάυοϊ οὗ ἰῃ9 δατηο- 
ἘΒΉΘΓΒ δογροβρομϑὰ τι δοὰ χανο ἴογοθ ἰ0 τί! α 
δάππμοηϊ οα. [π (κἷδ σοῦβο μ6 Τϑϑυπ68 δ15 δρ0- 
ἸΟΩΥ͂ ἴον ἰτηβοῖ, Τὴ ψνοτὰβ ἐν μηδενί (ἴῃ πο- 
τ] 4) ἅτ πουίονρ Ἰΐκ ἐν παντί ἴπ υϑγ. 4. Μὴ 198 
ποῦ Ὦ6γῸ ἰπ ἐδ Ἀ͵809 οὗ οὐ [ἴον ̓ ὲ ἐπι ρ 168 {Π 6 ἴῃ - 
ἰοπέΐοι πὰ ἀδδῖσο οὗ ἐδ σίου]. Οὐσιρ. 1 Οος-. χ. 
88. Προσκοπή 15 υϑοὰ ΟὨΪΥ θτὰ ἴῃ πο Νὰ Τ76ε8- 
ἰδθαί, Ὀαΐ ἰὰὶ 8 Θαυϊναϊοηὶ ἰο πρόσκομμα 1 (οΥ. 
Υἱὶ!. 8. ἰ ἱπιρὶϊοβ (πὶ ῬαὰΪ δηα ἢ15 Θοτ ΡΔΏ ΟΠ 8 
νου ἀο ποιπίηρ ἰο Ἰοδὰ οὐδ υ8 ἑηίο ούγου, οὕ ἴο 
ἐταραῖν (ἢ 9 Ῥτόρον οδϑοὶ οἵ ὑπεὶν οῦὶς οὐ οὐ {πον 
δαπιοπί(ἴοπ, δῃὰ 80 Ἰ86Υ ψουϊὰ ρσὶνθ π0 οσδαβίου 
ἴον 96] 16Γ δὰ πολυ θείδῃ οοπάυσί. (ΜΕΥ6Υ). 
Ιπ βαγίηρς ἱμαὺ 86 πιϊπἰδέταίδοι πΥθ ποὶ ἃ ΤΘ- 
ῬΤΌΔΟΝ οδϑεί ὕροι ἰδ, Βα ἱπίοπα δὰ ἰο δδὺ ἰδδὺ ἱμπὸν 
Βυἱοοίοα ἐπ ΘΙΏΒΕΙΥΦΆΑ (0 Β0 τον Ρ81Ώ8Β, πὶ ΟΥ̓ ΘΥ 
(δὲ ὑμοῖν οὔογι 8 88 Αροβί}" ὑο γϑοο! 116 τπθὴ ἰο 
αοά, ταἰχιὺ 6 βανοὰ ἔγομη ὈΪΓΘΣ ΓΟΡΓΟΒΔΟΝ6Β (ΤῸΣ 
μωμηϑῆ ἱταρ] 68 1[μαὺ ΒΘ Βαὰ ἴῃ ΗΪ8 τοϊπὰ πὸ οοτα- 
ΤΟΝ ΟΥ̓ ΒἸἰκἢν Τϑρτοθοοα). ῬΓΟΌΒΌΙΥ Βα Βδὰ 
Τοίοσθησο ἰ0 ἰλο86 Ορροῃθηίβ ψμὸ πογρ ᾿ποϊϊποὰ 
ἰο 1τϑϑκθ, Οὐ ῬουὮδ.8 πὰ αἰσοδῦν ἰααϊιήρσοα ἴπ 
Βα 6 ἢ ΤΟΡΤΟΔΟἢ 68,.---Β πὶ ἔῃ 411} {πίπικ8, 86 186 
ταὶ ἱδῖοτα οὗ οὔ, οογῃηπιθη δὲς, Οὕσβονθα 
ἰῃὰ το μϑείθηοθ. (νοχ. 4). ἴῃ συνιστάντες 
(οἴ δρ. ἐἰὲ. 1), ψὸ Βανϑ 88 ροδβιίϊγο βίἀθ 'π Θου- 
ἰγσαϑὲ σὶϊὰ ἐ.6 πορείϊνο βἀθ, τσ ον πα θδοπ 
κἶνοιῃ ἴῃ τον. 8, δηά ἰξ ἴ5. ρἰδοοᾶ Ὀοΐογο ἑαυτοὺς 
Ὀθσθι89 ἰΐ οοπέαΐπδ (δ9 φτιρμδίϊο ροϊπὶ. (Μεγ ον). 
ΤῸ ἰάοθα ἰδ ποὶ ἰπδὲ {πὸ} ψογ οοπηπιοπάϊΐῃς 
ἐποτηβεῖνοα σ8 πεῤηϊδίετα [88 Οὐὐ Ἐπ ΙΒ Α. Υ. πᾶν 
80 υπάεογβίοοα δηᾷ ἰδ ΠΡΌ ΝΙ ΤῚ ῬΠΡ ΒΊΩΙ ἴον 
ἰθθη (9 οχργοβϑίου ψουϊὰ δᾶνθ Ὀθὸπ ὡς θεοῦ 
διακόνους, Ὀυΐ ψγῷ δοιηπιοπμὰ οὐτεοῖνοβ 88 ἐμ 6 τὴϊ- 
πλϑίογα οἵ Θοά οομιπιρῃὰ ἐϊοτηβοῖνοθ: ΟΥ̓, 88 ἱπ 
ΒΡΡΓΟοΡγίδίθ αν βι 6} χα ηἰδίετα, [ΑἹΨΡΟΒῸ : “ ἮΒοΙΝ 
ἰῃθ80 ψογὰ δἰ καῖ γ ἰα Τοσοιηηθπα ουὐγδεῖθδε ἴῃ 8 
Ὁδὰ 5ξθη89 (οδδρ. ἐἰϊϊ. 1; ν. 12), ἑαυτοὺς »γεοεαῖεα 
(86 γοΡὉ ; Ὀαΐ ΠΟΡΟ δῃὰ ἰῃ σἤδΡ. ἱν. 2, ν οσο υϑοὰ 
ἴῃ η χοοὰ Β6θη80 πὰ ψὶῖπουΐ ΒΥ Εἰ Γ688 ὁ. ἑαυτοὺς, 
ἐὺ ,“οὐϊοισα ἰΒες γεσ. Τῖ8 18 ΟὨ]Ὺ Ο.9 οὗ πιϑῃΥ 
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δοπέϊηυ}}γ οσουγτγίηρ ἰπμδίδ 065 Οὗ ὑπ ᾿πηροτίϑηποθ 
οὗ τὰ οοἸϊοσαιίοη οἵ ψογβ ΤΠ χοκαγὰ ἰο 180 
Θπιρδ5᾽5."] 186 γμοϊμὶθ οὐ Ἡ σι (ΠΟΥ ουτ- 
τοσπαρὰ {πδιηβθῖνϑα, ΓΘ ἰηἰγοἀμῃοθᾶ ὈΥ ἐν. ΤῸ ΥῪ 
8Γ6, ἴῃ ἰδ ἢχϑί ρ]δοθ, Ομ γι ϑίλδη νἱσγίαθβ, Βυ 6 ἢ ἃ8 
Ῥδιϊσηὶ δμάυγδηοθ (ὑπομονή, Ὑ6ΓΣ. 4) --- ΡΌΓΘΠ ΒΒ 

Ι͂ὰ σοπηθοίΐοι τὰ 
Ῥδίξϑιοοθ (ρϑσβϑυύθγβῃσο, βϑοδ βίῃ 688, ἰπ οοπίσαδι 
τ ἀοΒροπάθποΥ δδὰ το τοῖδη 66) ΒΘ Ἰποη(ϊ 008 ἃ 
γαυ ον οἵ βίδίθβ ἱῃ οι πὸ δὰ ὀχ ἰἰ θα τη ἢ 

Αὐρυδίϊῃθ 
αυσίοβ τυ. 4-12, ἴο δῇονν ἰμαὺ Ῥδὰ] ρμοβϑοϑδβοὰ 
ἴδοβο 404} 1168. νυ οὰ ΟἾσΘΤΟ ταδί 68 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 

(ἀγνότης κι. τ. λ.γ γοτ, δ). 

Ῥδιΐθησο, δυο 88 ἐπ αὐ[είίοπι, δίο. 

ΔῊ ΟΥ̓ΒΙΟΥ, υἹΖ., πιασπα στγαπαιεῖ εἰ ὉΥπαίς ἐοσωσπαϊ, 
1η ὑτοοῦ οὗ υἱῆδὶ ἢ πεα βαϊὰ 0 ποῦ δάάυοοθ 
Ῥτὶποῖ ΡΥ ἰλ9 ὑγἱομοίοσαΥ σσπίδιπιοα ἰπ τν. 4, ὅ, 
ἧπ σὰ ἢθ Βρθοῆ68 ΒΟ [6 ΒδΔὰ οχϑι οἱ ϊοα γ}κ4- 
ἰΐομοο ἰπ ἔἴμτοο ἐγ μ]οὶβ οὗ δοπαϊ !}10η8. Βϑηροὶ 
ΒΑΥΒ [86 ὅτει ἐγίρ᾽οὺ οὐ ὑγίαϊβ, δήδὶ σία 8, Ὡθοθδδὶ- 
εἰθ58 απὰ αἰδθίγθϑϑο (βίγα 8) ὙΘΥΘ σεπόγαῖ; [(Ὠ6 
δοοοπὰ, βίγῖρ68, ᾿ρυἸ ΒΟ τ ΘὨΐ8, δοᾶ ἰυπι}8 ΤΟ ΓΘ 

ἐρεοῖδε; 86 {πϊτὰ, 89 ἸΔΌοΓβ, ὑγδίσμίπσθ, δηὰ 
[αϑιΐτιρθ 6.0 τοϊα ΒΑΥΥ. Τθμ680 6Υ]1]8' σομϑῖδὲ οὗ 
ΟΡΡγοββῖνϑ, μδιηρογίπρ οἱ οι πηβίδ 608 'π ΘΏΘΓΑΙ, 
βυοῖὶ 828 ἄγοτο εἶτα ἰπῖο δγα 8; δὰ ἐμ 6 δτθ ῥσο- 

ὈΒΟΙΥ σαθηιοηοὰ ἱπ {π9 ογορ Οὗ 8. οἰ πηᾶχ. 
[ϑιδηῖον ἀἰνί 68 ἐμ 6 ΑΡοβί]θ᾽ 8 ϑῃυτηθγδίΐοι ἰηίο 

Τμπο ἄγϑι ἴουν οἴαι.868, 4}} δια} γῖπρ ἐν παντί. 
8 δὴ οχρδιηβίοη οὗ ἐν ὑπομ. πολλῇ. Τἴπο Ββθοοηὰ 
ϑυυμπιοτδίο ὑπ νἱτέσοθ ᾿ν ΒΊΟΝ δοοοιηρδηϊθα (686 
ουὐναταὰ ΒΑΡ ϑμΐρ5, διτδηροὰ ἴῃ ὑνὸ αἰνἹδβί οηΒβ, 
ποί 80 τα ὈΥ 180 πιοϑηΐηρ 88 ὈΥ͂ ὑπὸ ΤΌττὰ οἵ 
(86 ποτάϑ, ἰλ6 ἄνγϑι οομοϊδίίης οὗ οὔθ, ἰλ6 Ἰαίξου 
οἵ ἱπτοὸ νυογσὰβ. ἴῃ ἔδο ἐἰγτὰ ὑπ ψγοσὰβ δγὸ Βοϊὰ 
ἰοχοίμου ΤΩΟΓΟΙΥ ὈΥ ἐμ ποτὰ διά, δηὰ ὈΥ ἐμοῖσ 
δηὶϊι οἱ 1684] ἔογαι. Τα ουτ  ΟΧΡΘμ5 ἰδ 9 γγογά8, 
{ρου σι οΥἿ] σοροσί ἱπῖο 8 Ἰοῃρ Ἰϊδὶ οὗ ὑπ δοπ- 
ἰγαϑὶθ Ὀθίνθοι 8 δ᾽ οχζχοὰ δηὰ .εἷβ Γθ8] σδβδυδο- 
ἰοτ, δὶ οὔδθ Βῃονίηρ δἷβ αἰ που 68 δηὰ Βῖ6 ἰνὶ- 
ὌΠΡ85. Το Κτϑι βϑοίΐοπ κῖνοϑ ἰ γθ0 {γἹ}]οὶϑ οὗ 
οΥἾ 9, ὁδοἢ; στονίηρς οὐ οὗ ἰδ Ἰδὲ σογὰ οὗ (}9 
οἶμοῦυ. Ὑπὸ βἤγβὶ ἀοβουῖθοβ ἷβ πασάβηΐρ8β μκο- 
ΠΟΓΔΙΪγ. Τὼ οτυθδίης δδιοίϊουϑ (ϑλίψεσιν) ἴῃ 
Ῥτοϑδυῦγο οὗ αἰδιουϊεῖθ8 (ΠεΈ κα), ἴῃ ὩΒΓΓΟῪ 
διταἰϊβ (στενοχωρίαι(). ὙὍΠ6 Ῥτουδιηρ ἰά68 'δ οὗἁ 
Ῥύθββυτο δῃηα οοπβηοιθῃί: ΘΘΟΝ δίϑρθ ΠΑΥΓΟΥΟΥ 
ἰβδὴ [89 οὔθ Ὀοίοτο, 8δὸ ἐδδὶ πο σγόοτα 18 Ἰοἷϊ [ῸΓ 
τηονοιηθηΐ ΟΥ̓ 6808Ρ8)].--Ἴπ ΕἸΒΙοἴίοιβ, πῃ τι- 
οοδαὶξτίθα, ἢ πῖσα ι8.--- Στενοχωρίαι ΛΘ τη6ῃ- 
ἐἰομϑα 4180 ἴῃ αἴδρ. χἰϊ. 10, δῃά δἂὐῦὸ ἐμὸ μιἱρῃθδὶ 
ἄοχτοο οὗ ϑλίψεις. Οομρ. οἰαρ. ν. 8. 'Ανάγκαι 
ΔΥῸ ποσοβϑὶ ἰΐθ8, 64] ιηϊ 165 οὗ νασυίουβ Κίη δ, δὰ 
δἶδὸ τιϑῃἰἰοποά πῃ σἤΔΡ. χὶϊ. 10 δπὰ ἴῃ 1 Οον. Υἱΐ. 
26. (βοπιο ἰηΐογργοὶ ἔμ πογὰ 88 γοΐουγίηρ ἰὸ 
δαὶ, Ρονοσὶγ). [πο ἰδτοο νογβ Βόγο υδβοὰ 
δγτ οορῃδίο ἴῃ ἀοτὶ ναϊίοη, ϑλέβω ἴο Ῥγο85, δαιθο26; 
“ἄγχω ἴο ῬΓΟΘΒ8 {ἶχλῖ ; στένος ΒιΓαἰί, σησωδίια. ΤῈΘ 
ϑλίψ. ἴθ [Π6 τὶ δυ]αιΐου ᾿{861 οὗἨ ὙΜδίοτον κὶπὰ 
ἴδ οϑν Ὅο, ἀνάγκ. 8 ἐδ τϑϑυὶὶ τ οἰσουπιδίβη 668, 
᾿δηά στενοχ. (88 υϑοὰ Ὦγ Ῥααὶ ἴῃ γον. 12; ἐν, 8; 
δηἃ Βοτὰ, ἰΐ. 9) [16 τοβυϊὲ ἴῃ ἴδοϊηρ οὐ ΔΡῃΓο- 
᾿νοπδίου.᾽ ΤΤ ΕΒΒΤΕΕ δα ΤΊ ΚΊΝΒΟΝ.--- ΤῺ Ἰά68 
ΟὗἨἁ “ΒΑΙΓΟΥ δβίγα δ᾽ βυρχοβίδ (κὸ ποῦ οὗ αοἰμαΐ 

- ἐπ αδίονν, οἵ νι αἷσι Βὸ μβἶνοδβ (86 [ἩΓ66 ἰο Ὑ]ΟῺ 
9 ΓᾺ8 τηοϑὶ γα Ωγ οχροβοά.᾽" (ΒΈΛΠΙΙΕΥῚ), 

οἷε.].---ἰῃ οἴσίρϑο, ἐπ ἐταρτίβοητηθηῖπ, ἐῃ ἴὰ- 
Σ0116.--Οἡ ἐπ ποτὰ πληγᾶςς (διτ 68) ΟΘΟΙΏΡ. 
ΟἾΑΡ, χὶ. 23: Αοἱβ χνυΐ. 28 {. ᾿Ακαταστασία 86- 
᾿σοταΐηρ ἰο ἐμ6 Ῥγουδιης υϑᾶρ9 ἷπ (9 Νον Τ88- 
ἰδαχθαὶ (ομρΡ. χἰὶ, 20; 1 ον. χὶν. 82; 2 ϊωθδ 11]. 

16), ᾿88 (89 8686 οὗὨ ἀϊδογάθν, οὐ ἴἢ ραγιίουϊαν, 
ἰυταυ 8, ἱμϑαγσθοῖοδϑ. (Πππκὸ χσὶ. 9). ὙΠ ῸΣ σὸ- 
Βρθοὶ ἰ0 ΒΌΟΝ ἰπΐπρβ ἰὰ Ῥδυ} 8 1130, δοίορ. Αοἰα 
ΣΧ ΣΙ. δ0; χῖν. 19; χυὶΐ. 197.; χὶχ. 28 Β΄, Οὐμοτρ 
ἰηίθτρσοῖ ἐμ νγογσὰ οὗἉ δχρυ!βίομβ ἔγομι ϑοοίθίγ, 
Τ ΒΕ] 688 ὙΠ ἀοΥἾΠΡΒ ὕγοτη 866 0 0696, δοτηΡ. 
ἀστατεῖν τι 1 (ον. ἐν. 11.---1 Ια Ὅοεα, ἐπ τγαῦοδ.- 
ἔπ 68, 1π ἐαϑεῖνι 6.5.--- Το Ἰδῦοτα Βοσ ταθηϊὶοηοῦ 
Τεϊδῖο, μοί δ δαϑὶ θχοϊυβί  6]γ, ἰΟἸΔὈΟΣ βου μἷβ ον 
ΒΆΡΡονί (1 Οον. ἱν. 12), θαΐϊἐο {πὸ δα τ θΒ δπὰ (οἱὶβ οἵ 
818 ΑΡοβυθθῖρ, ΒΡ. χὶ. 28,27; 1 ον. ἐϊ. 8; χν. 
δ8. ἴπ ΚΘ πιϑῆπος θη ψνδίοδίηρβ, θοτιρ. ΟΒδρ. 
χὶ. 27; Αοἱβ χχ. 81. Οἰδοσβ, πονγευοῦ, ἰδἰηκ ἐμαὶ 
ἰπὲ8 ποτὰ Ὧ 88 γϑίσϑηδθ ἴο ΒῚ8 ΒΙ Θθρ 6 ϑ8 δᾶστοθ δῃὰ 
ΔΏΧΙ {68 ΓΟ (δ οἸιατσιδβ. Μογο ραγίοα τὶν ἐΐ 
ΤΘΙΘΤΒ (0 ΗΒ Ῥτι}}16 ἑο ΟὨΐηγΚ8, ἡοπγηογίηρβ, ταϑαϊ- 
ἰδίϊομβ δηὰ Ῥγδαυοσβ ((π6 πθοῖο ἔγαπιθ οἵ Βὲδ 
ταϊπ ἃ). Βαβιϊηρβ αἷ8δο ἱποῖϊαἀθ ποῖ {πο89 ψλΐοῦ 
ἰβ οἰτουταδίδποοβ σου ὑπανοϊάαβθ]ο (1 ον. 
ἦν. 11]; ῬΔΠ, ἐν. 12), δηὰ πϑὶο δ6 ϑαρϑοΐα!}ν 
αἰπύ συ θι 68 ἔγοτα ἐαδεηρϑ8 ἀπᾶθυ ἐπ 8 παᾶσθ οὗὨ 
Προ δά (μἰγβὲ ἴῃ ΘΒ δΡ. χὶ. 27, δαὶ ἰδοβο ἕδϑέ- 
ἱπρκ5 πῃ ὶσὰ ΘΓῸ ὙΟΪ ΒΒ ΑΥ ὁδηγοῦ δὰ σοη- 
προίθα νεῖ ΡΥΆΥΘΡ. (δοίη. Αοίϑ χὶν. 28; χἰὶϊὶ. 2 
ἴ ἴχ. θὺ)Ρ. Τῆθσθ 'ἰ8β ἢῸ ὕϑδϑοι, βου Υοσ, ἰο γοραγὰ 
{Π680 88 δϑοοίΐο δο(8 οὗὨ 86}-ἰρι οουβῆθ88. ἴῃ υογ. 
6 δαἀαϊυοηδ)ὶ ἰΐθτηβ οὗ πποραὶ φιαϊ(Ποαίδης ἴου ΗΝ 
ΟΥ̓ οΘ 8Γ6 ρίνϑῃ, Υἱσ.--- ἢ ῬΌτΣσΣΘαα, ἢ ἔτησν- 
Ἰϑᾶρο, ἰὼ Ἰοὴβ βυδοσίηκ, ἱπ Ικη ἄποδα, ἐμ 
89 ΕξοΙΥ ΘΠοεῖ, ἰῃ Ἰονθ πτιΐϑὲρησά, ἐπ ΤΏ 9 
νγοτᾶ οἱ ἴτυΐϊὰ, ἐπ τἴμ6 Ῥ}ονγοσ οἵ Θοᾶ.-.-- 
[“ὙΒΟΓΟ ἰδ ΠΟ Υγθαδ0ὴ [ὉΓ σχοβαπρίης (86 ἐπ, ἑῃ, 
εἰς., Ὀοΐοτο ϑδοῖῦ φῇ {μ986 Θχρ γθββίοῃβ [Ὁ ὄψ, ὄν, 
Εἴς... 88 ἱΒ ἀοπ0 ἱῃ ΟΣ ἘΠΘΙδἢ Α. Υ., ἱπαβδτου οἷ 88 
{μ0 δ8π|9 Ῥτοροβίἰΐοι ἰδ υ806 ἔγοιῃ ἐν ὑπομ. ἴο 
ἐν δυνάμει ἱταρ]γἱηρσ ποὶ 6 ἱπδβίχυηθηὶ αὶ (ἢ9 
ΒΡΒΘΓΘ ΟΥ δἸθιπηθηΐ ἰῃ ἩνΒὶσὰ Πὲδ ταὶ ἰβίσΥ ταονυοα.᾽" 
ἘΑυΒΒΕΥ. [10 18 Τοπάογο ὃΥ πὸ ΕΚ 5} πογὰ 
ὧι ἴῃ ὙΠ ΟΝ, Ὑγπάα16᾽ 5, ΟΥ̓ΘΏΤΩΘΥ᾽ Β, δπαὰ (89 
ΒΒο8ἢ γοσβίοῃβ, δα ἐπ ἐπθ ὑσαπβὶ δ  ἰοὴ οὗὨ 19 
Αταοσΐίσδη ΒΙΌ]6 π’ϑη}]. Αἱ π6 ιοδὰ οὗ ἐπ 680. 
τίὶοβ ἴῃ ὑμὶ8 βϑοοπὰ βϑοοῖΐοῃ δίαπαβ ἀγνότης, ποτα] 
ῬαΤΙΥ (οοΡ. ῬὮΙΙ, ἱν. 8; 1 Τίωι. ν. 22; 1 ὅπο, 
11. 8), ΟΥ Βαβι ἰπ 8 ΠΙΟΤῸ ΒΡ6ΟΔ] 86886. ἢ 
ψουα, ΠΟΎΘΥΟΥ, 6 ἴοο οσοπδηθα 8 δἰρηϊβοδιίϊουν 
ἴο τοβίτοι ἐπὸ στὰ ἰο ἐπθ Βοχ δ] ῬΘββίοη, δα 
ΔΌοΥΟ 811] ἰο [ἢ ορροθὶΐθ οὗ δυδυῖοθ οσ ἃ ἴουα οἵ 
Καΐϊη. Ὑ. Ε΄. ΒΘΒΒΟΥ ΒΑΥ͂Β: “ΑΒ Ῥδίϊοποθ πιδή 
Ὀθό Βδονη ἴῃ ἔπ πἰῃθ ρχοοίβ το ἢΔα δἰσθδαν 
ὈΘΘῊ τπδρςοηθα, 80 ῬΌΧΣΙΠΥ (πὰ Βοατί δηὰ ἱπέθῃ. 
ἐἶοπ, 88 8 δγάϊηδ] Νά τοι τη ἰδτοιρῖι ἰΐπς 
οἰ ρῶν νἰσίαοα δηὰ σίεβ τ ΒΟ ἢ ΔΥῸ ΒΟΥ ἴο Ὅο ΒΡ. 
οἰοα,᾽ Γνῶσις 18. οἰ ν ἐμαὶ ὑγδοὶΐσαὶ Κηον,. 
ἰεάχο πὰ ΐο αὐἱοξῖκὶν σϑοορηῖεθβ ἴπ6 Ὀἰγνὶηο Ὑ|}}} 
ἐ. 6., ἴσας Οπτἐδιΐδη νυν βάθια (οορ. 1 Ῥοὶ. 1]. 7) 
ΟΥ̓ ΘΥΔΏ(611081 Κηαοπὶοάμα, ἐ. 6., ἃ υἱνὶὰ ῬΟΓΟΟΡ- 
ἰΐσπ οἵ Ὀϊνῖπο ἐσ. Τπθ δ θυ σοΥΤοβροπαν 
Ὀδϑὲ ἢ 180 ρτοναὶ ρ ἀδαρο 'π Ῥ80}᾽8 τυ 58... 
ΒεΒδεα: ““ Νοιτη(ο!]οοὲι 8] ἸΘΔΡΉἢ ΚΒ ΒΟΤῸ πιο δ, 
δυΐ ὑπαὶ δβαρδοὶΐν οὗ {86 Ὠοατὶ τιν τοδροοὶ ἐς 
Ὀϊνίπο ἰσαΐδ, τ ]16 ἢ) ΘΗΔΌΪΟΒ 8 Το ΪΠἰδίοσ ἴῃ 8]] 
8865 ἰο ὈΥΪΠρ ουἱ ἐπὶ τηἱπὰ οὗ ἐπο ϑρί τὴς τ 0 ἢ 
8. Ὀοδὶ δυϊοὰ ἰο [16 ψ8π|8 οὗ μἷ8 Ἄθατοτβ (Ῥ}}]]. 1, 
9); δηὰ δδρϑοΐδυ (δαὶ σαϑυϊβιϊο ννϊϑάοιι. τ] ἢ 
ἷα 80 ἱῃαἰβρο. 580 ]9 [0 ἔΐο οὔγο οὗ βου]8."" Το 
Κηονϊοαρθ ΔΒ 4180 δὴ οἰπιΐοαὶ δδρεοί, δὰ ἴῃ- 
συ οθ ὑπαὶ Γαλὶ ἢ ϊοσὰ δυγτοποΥ8᾽ οὨ γον ἴ0 (86 
γαῖ οἵ α6οα. Μακροϑυμία διηὰ χρηστότης δ’6 Υἱν- 
ἴπο5 ΕΟ Βαϊοηρς ἰο (86 ΒΡΒΘΤα οὗ] ον (σοπιΡ. 1 
Οοτ. χὶϊὶ. 4). Ἐλπο ΓὈΈΠΙΘΣ αἱ απ 68 ἐμαί ἰο ς 6Ὁ- 
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ἀυγβη 9 ΟΥ̓ ῬΘΥΒΘΥΘΓΔΠΟΘ ΜὮΪ6ἢ ἰ6 οχογοϊδϑα ἈΠΑάΘΥ 
κτὶοἿβ οσ πιοσιϊ βοαίϊοῃβ; ὑμ9 ἰαίίον 18 (10 βϑῖῃθ 85 
θοῃ !6μ685 ΟΥ Κἰπάῆθ88 ἴῃ βοοῖίδὶ 118 δηὰ 1116 Ρα48- 
ἰογὶ ψοσκ. Τγομοῖῦ (ϑυπηπ. Ρ. 11. ὃ 8) τηδίζθβ 
μακροϑ, ἃ Ἰοῃρ Βοϊ]αΐϊηρ ουἱ οὗ (6 πὰ ὈθίογΘ ἰΐ 
εἰνοβ τό ἴο δοίΐοῃμ οὐ ρϑϑϑίου (3 ΠΟΥ Υ ΔΗ ῸΤ) 
δι’δϊπβὶ βουβοηΒ (ὑπομόνη, νοὉ. 4, Ὀοΐπρ [89 Βδ116 
861{-τοβίγαῖϊπι νῖτἢ σοθροοὶ ἰο ἐδίηρθ. Τὰ Ἀπο- 
το δ ΣΟ πάογΒ μακρ. ὈΥ ἰοπσαηΐπιν, α ποτὰ τ ἰσ ἢ 
ουθη ΒΡ. ΤΑΥ]οτ 5 δηα Αὐ δ ὈΙβμορ Ἡ Βα γ᾽ Β δὺ- 
ΒΟΥ μ848 ποὶ Ὀδθη βυβήοϊοηΐς [0 πδίυγα]ἷσθ ἴῃ 
ρν ἰδησυδζο. Χρηστότης ἰΒ τοπάοτοὰ ὈΥ Ἦγ- 
6116, ἐπ 64]. ν. 22, δεπίσπειν, δὰ Ὁγ (86 ΒΒΘτα δὰ 
ἴῃ ΟἿΣ Ῥϑδβϑαζο, ““διοοείπεδι." ἸΤγοποῦ, Ῥ. 11. ὁ 
18}. Βοίοσθ ἐδ Αροϑὲϊθ δρϑηῖφ οὗ ἰδθ οτἰρὶ- 
58] ργδοο οὗ ἴον ἱϊβοὶϊὗ, Βὸ γοΐϑυβ (0 ἐπ 9 Βουσοο 
φΓ ΑΔ] τηογ] ΧΟ ]] 6 η66, 6 Ηοὶν Οιοδί, νἰτὰ 
Ὑπΐσα ἐπὶ ιηἀδιηθηῖ8) νἱγίαθ 5 Δρργορυίδίοὶ Υ 
σοῃπῃροοίοα 845 118 Βουγοθ. Τα πν. ἅγιον Βιου]ά 
Ὅ6 τοβδγαρά, ποί ΠΙΟΓΟΙΥ ΔΒ ἃ Ομδσίϑια, διΐ 88 8 
ῬΟΥΟΣ δἰνγαυβ ἀπο! ἰὴ δηιὶ δοϊϊηρ πὶ ἐπ ΟἸνἶ8- 
(18, δηὰ τηδηϊοδιίηρ 186] ἴῃ 4}} ἷΞ σοπάῃοῖ, 
᾿Ανυπόκριτη (πο! 564) ΟΟΟΘΌΓΒ 8180 ἴῃ Βοπι. χἰϊ. 
9, 88 8ὴ δἰίγίθιϊο οὗἩ ἴουϑ. ἴῃ γυοσ. 7 6 Ῥαᾳβδοβ 
οὐ ἰο ποίϊοθ [ἰ8 ὑγοῦῖς 88 ἃ τΐηΐβίονρ, δὰ (δαὶ 
πο οομμθηἀθα ἶπὶ (9 8 ὨΘΆΓΟΥΒ. ΑΒ ἴῃ 
ἴπ6 τογαβ, ἐουα μη εισηοά, ἮΘ ῬΡΟΒΔΌΪΥ δα Βοπιθ 
γοίδυθῃδθ ἰο [ἷΒ ἐπβίποοῦΘ Ορροποθηίβ τῆ οἴδοοί θα 
406 δΔρροδύδῃοθ οὗ τ0}} ἰοΥθ, 80 ἰὴ 9 νογτὰ οὗἁ 
ἔσαϊῃ 6 8 ἃ 5᾽ Δ] ΠᾺΡ ΤΟ ογΘσ6 ἰο προ ν ἐγ οὗ 
ἀοοίγίημθ. (Θορ. οδδρ. 1]. 17; ἰν. 2). Τὸ νηὶ 
οὗ ἰδὸ δνιΐοϊο βίον ἐπὶ πα σημδί ἤδνο τηθϑηΐ, 
ποῦ δ ἱπ Οοἱ. ἱ. δ. απὰ οὐδοῦ ρ]δοοβ, {Π6 αοϑροῖ 
οὈ͵οοίϊ νον οοπϑίἀογοα, δυΐ πβυ)]οο  Υ ἷγ ἰπαὶ 
νι 6}} 88 ΒΡΟΪ θη ΟΥ Ῥγοροδθοάᾶ ἰο θη, [ἢ 9 δΒιὉ- 
Ββίδποο οὗ Ὑμίοἢ να8 ἔγα. ΤῈὸ ρόνποῦ οὗ αοἀ 
ἴῃ 11|κ0 ΠΙΠΠΘΥ 18 ποῦ ἰ0 Ὀθ Ἰἰπιϊ 6 Βοότο ἰο {6 
πογκίηρ οὗ παιΐτβοϊθβ, Ὀυΐ γοΐοστοα ἰὼ ἰδ 6 Ὀἱνίη9 
ῬΟνΟΥ ΜὨΐσἢ ᾿γ͵88 Β06ῃ ἰπ 4}} εἶθ ἀἰβοουγβοβ, δηά 
Ῥτγουϑὰ ἐμαὶ θοά νϑβ ψἱἢ ἢΐτὰ, (δ ρΡ. ἰν. 7; 1 
Οοτ. ἰἰ. 4: 1. 18, 24).- -ΒῪ 188 δσῖοσ οὗ 
χα ϊθοῦυδιηιθδα ΟἹ ἴδ 6 χίρῃϊ παπᾶ δι ἃ ΟἹ 
[89 Ἰοίϊ, ὉΥ εἴοσν δηᾶἃ ἄϊβῃοσιοσ, ὈΥ ον} 
τϑροσῖ δηᾶἃ ρβοοᾶ σϑροσχί ---νῦο ἴανὸ ογῸ ἃ 
σμπδηρο ἱπ ἰμ6 Ῥγοροϑβϑίϊίου (διὰ) ἰπ ΘΟΒΟΣΙ 
τὶν 1πὸ ὅπλα ψιϊ τυ ΐοὰ ἰὰ 18 Θομποοίοθὰ, ΤῈ6 
ΑΡροβί]θ ΠΟΥ ἰδῖκθβ ἘΡ ἰδ 9 ἔρυγο οὗ ἃ δοπῆῇϊοϊ, δὰ 
Β6Π66 ὅπλα πιυδὲ πιθΔ ποί ΔΗΥ͂ Ἰηϑἰγυπχοηίθ ἰη 
ΠΟΏΘΓΑΙ Ὁ τΐο ΟΠ9 8 δας οὗ Ῥγοιθοίοα, Ὀυί, 
Βί τ ΟΟΥ δροακίηρ, τοαροῦβ. Διὰ τῶν ὅπλων ἮΘΥΘ 
Βιαπᾶβ ἱπάοροπαθηΐν, ᾿ἰκθ 4}} (η6 οἶμον οἴδυβ68 
ἐπινοάισοα ὈΥ͂ διά, αηὰ 18 ποὺ βυθογάϊπαίϊθ ἰο ἐν 
δυν. ϑεοῦ, δΒ 1 ἴἰ ἱπιρ!!]οἀ ὑπαὶ (9 ροτον οὗ δοὰ 
Ὑ48. {πγηἰδΐηρσ 41} {πΠ680 ΘΆΡΟΠΒ (“εὶ υἱγίμίε 
ποδί αἀγπια διιὑπιπιγαηίε.," Οποτιῦυδ). ΤῸ δγ᾽- 
ΤΟΥ οὗὨ γἱριὐθοιθηθηδ πηθδ 8 Ποῦ ΠΊΘΤΘΙΥ ΒΌΘΝ 
ὙΓΟΒΡΟΙΒ 88 8.0 ἰδζι ἰοΥ ἃ τἰζοίθουβ τη ἴο 
86, ΟΥ̓ 8.1}1 1688, σοοὰ ψόοτκα (πὰ ἐπ ὸ Βοδη (ὁ- 
{Π0}1}6 86η80):; δα διιο ἢ ΘΔΡΟΠΒ 88 8Γ6 χίσθῃ 8 
ταδῆ ὉΥ͂ ἷπ τ σὐοουδθηθβ8. ΝΚΑΝΡΕΝ: “' ΘΒΡΟΙΒ 
ψ σὰ που]ὰ Ὀ6 υδο Ὁ] ἰο ἃ σοοὰ τδΔῃ.᾽" Απιοὴς 
ἐπ 689 1 ΠΙΑΥ͂ υηαογίαπα οἱ ΠΡ ΙΩΟΥΆΪ Ὀϊδηηθ- 
Ἰοββῆθ88 (ΒΙΠΡοΟΙ), οσ ἐπα υἱοῦ Βη 6885 οὗ ΤΑ ἸΤ 
νη ΐοῖ ΤΛΚΟΒ 8 ἸΔῈ ΒίγΟΩβ δηὰ ἰγὶ τ ρΒδπὶ 
ἀραϊπβὺ 41} ορροϑβίἰΐοῃ ἰῃ δἰΐδοκ ΚΡ ἀϑίθῃσο, ΘομΡ. 
Βοπι. Υἱἱϊ. 81--39 (ΜΟΥ6Γ); οὐ ἐπδὶ τὶ ΚΘ οι ΒΠ 688 
οὔ οἷὖνῦ ἀδὶγ 118 τῦῖἰσῖὶ Ῥτοσθοάβ ἔγοιῃ ἔα. [8 
ὙΘΘΡΟΏΒ το, {πὸ βρίγὶ! οὗἩἨ οοηδάθῃοο, 8 ἰογῆ] 
ΟσῃΒΟοϊΪΟυ5Πη685 ὑπαὺ ΟἿΓ ῬΤΆΥΘΥΒ 8ΓῸ δοδγὰ, [86 
Βίσοηριι οὗ ὦ μΡδοϊβοά δῃὰ δβϑευγϑὰ δοπβοΐθῃοα, 

{π6 ΠΘΏΒΎΘΡΘΌΪΟ ᾿ΘΒΕ ΠΟΥ͂ Οὗ 8 ΠΟΙΥ ἸΪ ἴδ, ἃ ἀ6- 
πιο} θα) οΥ πιθαΐ δὰ ΡΟΝΟΣ ἰῃ ΘΥΟΓΡΥ͂ ἩΟΤΊΙ, εἴς. 
(Οβίδῃά6γ). Οὐ, δ {89 Αροβιὶθ μδὰ δὶ Ὀθθη 
Βροακίηρς οὗ (86 ΡΟΟΣ οὗ αοά, Ρουπαρθ δ ν]β 
ἤογῸ ἰδίηκίηρς οὐ αοα᾽ 8 τὶ κμιθουδιθθδ ὀρογαιϊης 
᾿Βγου ρα εἷπι, κἰνίπρ Εἷπι τ ΘΔ ΡΟΏΒ ῸΓ ΘΥΘΓΥ δοη- 
ἢἰοῖ, πὰ αἱγοοίθα οβρϑοΐδ!}ν 10 τὴς Θβίβ Ὁ} 18 θπηοπί 
δηα ἀογοϊοριηθεὶ οὗ χοοὰ ογάοσ ἰὰ ἰΠ6 ποι]ά, 
Το οὈ͵θοί οὗὨ (15 Ὠίνϊπο ΡΟΟΣ 88, οἢ ἴδ ὁῃ8 
βαπά, ἰο ῬΥΘΘΟΤΎΘ ἰῃ δοίϊοη δὶ {μδἰ τδβ οτί φὶ- 
ὨΔΠῚῪ Ὀοποδοΐδὶ, δὰ οἢ ἴπ6 οἵβεν 9 ἀοείσγου 4]} 
{πὶ 88 ᾿π) αγἱοὺθ; δπὰ οϑρϑαΐδν ἴῃ (Π6 ἀορατγί- 
τηοηΐ οὗ γχοαάσπῃρίΐοη 0 ῬΤΟΒΕΥΥΘ δηὰ ἀουθ]ορ ΑἹ] 
[δαὶ πον ἔθ ἡ αῖσ ἃ οοτγθαροπάρα ἰοὸ ἰδ Ὀϊνίπο 
ΜῪ1]1, πὰ ἰο ΣοΙΏΟΥΘ Α}} ΠΟ γ͵δ8 ἴπ ΟΡροβίἐΐοη 
ἰο ΐϊ. (οοπρ. Βεοοῖς σὴν, Ζεῖγιο. ῬΡ. δδ1 8.). [Ιὰ 
{818 ΨΑΥ ῬΤΟΌΔΌΪΥ δικαιοσύνῃ ἰΒ ἀδοὰ ἴῃ Βοπι. νΥἱ, 
18, 18 δ, [Ιῃ τϑδρϑοί ἰο ὅπλα σοι. ἘΡΉ. Υἱ. 1] 
τς; 1 ΤΊοβθ. υ. 8. ΤῊ Αροβι]ο, ΒΟΌΝΟΥΟΣ, Βροδὶθ 
οὗ ἵνο Κὶπὰβ οὗὨ ὑμεϑὸ ψοαροῦδ: ἰδ 086 οἢ [80 
γος μαμὰ δηὰ ἰἤοθο οἡ ἰδ Ἰοῖῖ. ΤὍδὲ6 ΓΌΤΙΒΟΡ 
ὝΟΓΘ ΚὉΓ δϑϑϑ: (βι νοσά, προ. διὰ (86 ἸΔ0[6} 
ἴοῦ ἀοΐεποο δηὰ φτοϊθοϊΐου (β 16] 4). [ΑΠογὰ 
{18 (8 του]ὰ Ὦδγθ χοαιϊτοά τῶν δεξ. καὶ τῶν 
ἀριστι:ς ἩΒΘΓΟΔΒ ΠΟῪ 0 δγίΐο16 Ὀοΐηρ ἰπβουίο 
ὈοΙΌΓΟ ἀριστ., ἰὰ ἴ5. ᾿πρ] οὰ {μδὲ (ἢ. ῬΠΟΡΙΥ (τὰ 
ὅπλα) 8 οῃ ὈΟΐδ βἰά685 οὗὁἩἨ ἰ ροόσβοι. Βυΐ Ἄδτϑῃ 
πὶ πουΐ δυο ἃ Βρεοϊ βοδίϊοα ὈΥ ὑῃ6 δυίϊο]α [ἢ 6 
Θοτροὶο ΣΊΤΟΥ ἴῸ ἰδ ν᾿ 019 ῬΟσΈΘη τηΐγπὶ γεῖ 
ἱπιΡῚ ἐμαὶ 6 μδὰ {86 βϑτοσα διῃὰ βρϑδν (ξίφος καὶ 
ἀὰ τῳ (0 τἱρμί, δηὰ (86 β 6] ἃ (ἀσπὶς) ὁ5. [86 
Ἰεδτ Βαηά, 8ο ὑπαὶ 8 νγὰ8 68]] 6 ἀμφιδέξιοι]. ΒοΙΒ 
ἱπιροβοὰ ὑὉροὺ ἰδ6 ΑΡοβι]9 88 8 οσζδῃ ᾿ὩΤΟῦρΡΝ 
ΨΠ16 ἢ Οοα᾽ Β Υἱρηιοοῦβη 688 δοί δα ΔΙΠΟΝ Κ᾽ ΤῈ 86 
ἀν οὗἨ σοπί πάϊς ἀραϊηδὲ 8}} Τότ 8. οὗὁὨ ἜΓΤΡῸΡ 
δηα ἱπηπη ΓΑ ΠΥ τ ΠΙΟΒ 6ΤΘ Β0 ἱπ) το ἴο ροορά 
ογάογ, δηὰ οὗἉ υϑρϑ)]ηρ ΟΥΟΤΥ Κίπα οὗ δερδῃ])ἔο 
ν᾽ ΒΘ. τη δὶ Ὀ6 πδᾶἂθ ὉΡΟΠ βυ ἢ ΟΥάοΥ δὰ ὑροι 
Ἰηϊπη 86] Γ 89 18 σοργοδβοηίδί: γθ. (δοσρ. σΒΔΡ. ΣΧ. 4). 
ΑΒ ἢἣθ δοητηοπαἀρθα Ὠΐτη8617 0 ΤηΘῃ ὉΥ ἷπ τ86 οὗ 
{π656 ὙΨΘΔΡΟΏΒ, δηὰ οὗὨ 4]1 {π6 το 88 δι Ρ] εα ὉΥ͂ 
6Θοα᾽ 5 εἰ ΘΟ ΒΗ 6ΒΒ 70 8:6 βάναησοπιοηὶ οὗ ΘΟ δ 
σῆσϑα ἰῃ ἴῃ9 ᾿τοΥ]ά, (π6 ΓΟΒΌΪ τν88 οὗἨὨ δοῦΣδο (δὶ 
86 84 ἰο Ῥᾶ88 ἰβῃχοῦ ἢ ΚΊΟΤΥ 8ηα αἰ ΒΟΥ. (νου. 
8, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, εἰς.)ὺ Αἱ (18 Ροΐϊηΐ ἢ 
Ῥτοσοοάβ ἰο πιοπίϊοῃ {δ Τρροδῖϊθ ᾿υαρτηθη! 
νι ἶοἢ ΘΓΘ ῥδεβοὰ ροὸὴ ἷβ οοπαυοῖ ἴῃ [Π 680 
βἰσιισαῖοθ. Δόξα ἴθ ἴδ “ΊΟΓΥ ΟΥ̓́ΒΟΠΟΥ ν᾿ ἘΪΟἢ Μ͵88 
ανγαγ θα Ὠἶπι ὈΥ {Π6 ἔσο α8, δῃὰ ἀτιμία {86 ἀΐ8- 
ΒΟΠΟΡ διναγάθα δἰ ὈΥ [η0 οποπιΐθβ, οὗἨ ΘοὐΒ 
ὀδαθο, ΤῊΘ Ἰαίίοῦ 88 ψ6}} 88 (Π6 ΤΌΓΙΠΟΣ, δηὰ 
τοί τ ΓΟΪΥ ἰδ οοπάποὶ ὑπάορ ὈΟΙΝ, τ 6 παίυ- 
ΓΑΪῚῪ [86 ΠηΘΔἢ8 οὗἉ δσοτηπιόηαϊηρ πἴτῃ ἴο ἰΠ 086 τᾶ 0 
᾿ιδὰ βρί γί 181] αἰϑοθυπιηθηΐ. (οορ. ΜαΐίΝ. ν. 11; 
ΖΚὸ νἱ. 22; 1 Ῥεὶ, ἰν. 14). Διά εἰδῃβ δθγὸ ἴῃ 
ἃ αἰδογοπὶ μοὶ οι ὕγοσα ἐμαὶ ἴῃ τ Βΐσο ἢ ἰΐ δἰοοά 
Ὀοοτο τῶν ὅπλων, δὰ τηθϑηβ ραβϑϑὶπρ ἱβδγουγὰ 
ΠΟΏΟΣ δηὰ αἰβῆοῦοσ, ἑ. 6., ἴῃ (μ6 πυϊ δῖ οὐἨὨ ΒΟΒῸΡ 
κηὰ ἀΐδρτασθ (οοπρ. Μογογ; [86 τολδυκ οὗ 
Οεἰαπᾶρν ἰῃ ὁρροβίζϊου ἰο {μ18 ἀο ποὲ βϑϑῖῃ ΔΡ- 
Ῥτορσγίαι ε). ΤΠῸ βαπια ἷβ ἰσὰθ τὶς ἢ τεβροοὶ 10 διὰ 
θοίογο δυσφημίας καὶ εὐφημίας ([Βτου ἢ 61] Γοροτὶ 
δηὰ ροοὰ γϑροτὶ). ΓΑΣΡΟΚῸ: “Οποὸ8 δάοριίοά ὈΥ͂ 
{86 ΑΡοβί]α {86 διὰ τγᾶαβ Κορὶ ζὸσ {86 5δῖο οὐ (89 
Ῥανδ]] 6] δια, ἐμοῦ χὶι ν {ἢ νασίουβ βδάθ8 οὐ πηθδη- 
πα. ἵνουϊὰ υπάοτείδηα {ϊ ἰπ διὰ δοξ., δίς., 88 1π 
διὰ πολλῶν δακρύων (οἴ ΔΡ. ᾿ἰ. 4) 88 Ῥοϊπέϊηρ οὐΐ 
(86 τηράϊυτα ἰΒτουρὴ πιΐομ. ΤῆυΒ ππάοτβίοοά 
{8686 ν ῬΔ1Γ5 ἰὮ Ὑο . 8 ν1}} ΤΌΤΤΩ 85 Θϑ ΑΥῪ ἰγδῃε]- 
(ἴοι ἤγοια ἐδ ἱπβιγυμοπίαὶ, ἰπσουρὰ (9 το δα ΐδ] 
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ἰο {86 Ῥαββϑῖνθ σδβατδοίογ  βίι1 68 ἩδὶοΝ ἴοϊ]ον.7-- 
ΑΔ ἀδοθρίνοσβ διὰ ἴσυϑ, ἃβ Ὀπίεπ ον δι 
ὟΤ6]} ΠΟΤῚ .--- 6856 ἵν οἰδυδβο8 δ σοππϑοίοα 
ὙΠῈῺ (6 ἴνοὸ ᾿ππ θα  Δίο Υ Ῥγοοθαϊπρσ, δορὰ ποῖ 
Ὑἶ συνίστάν. ἑαυτοὺς ὡς ϑεοῦ διάκονοι [ἱ. 6., 6 
ΔυΙ ΟΣ 68 }.5, ὃ Δ8 48 ἀοσοίνοῦδ δηὰ ἰἴνγυα, δαὶ 
ἀπο ψοπὶ [ὨΓΟΌ ἢ 6ὙἹ} τοροσὶ δὰ κοοὰ σγορογί 
(τον. 8), δὰ ποὶ ἐμαῖ ἱβμοὺ οοπιπιοηἀοὰ ἐμαπ)- 
δαῖτοϑ ἡ 4)]. ΥΘ ΤΩΔῪ ποίΐοο, Βονουοσ, (παὶ 
ἩΠδὶ ἰα ἀοί θη (81 ἰδ τηρηἰϊϊοηοα ἴῃ ὑΠ6 ἔγδί 
Ῥασὶ οὗ οδοὶ σου ρῖὶεοὶ, 85 ἰὰ βδὰ Ὀθθῃ ἱπ βοὴ οὗ 
ἀπὸ Ῥτοσϑαϊΐπρ οἴαυδοβ (δυσφημίας, εὐφημίας). .42 
ἀεεείνετα (ὡς πλάνοι) ΘΧΡΓΘΒΒ68 δὶ τγ88 (ἢ 6 Ὧ8- 
ἴυγο οὗ {πὸ αἸΒΗΒΟΠΟΓΆΌ]6 ΓΟΡΟΥΙΒ τοϑρθοϊὶπρ ᾿ἶπὶ, 
ἀμοὸ [4190 αβιϊπιδίθ μίδεθϑα πρὸὰ ἷπὶ (ΘΟ. 
Μαίίν. χχυΐ. 08; 280. Υἱῖ. 12; 1 Τίπι. ν. 1). 
«πὰ γιὸ (καὶ ἀληθεῖς), οὐ ἰμ89 οἶμον δῃὰ, οχ- 
Ῥγοβ868 ηδὶ ΔΒ (Π0 ἰ6Π0Ὸ0} οὗὁἨ 86 σοοὰ ΓΟρΡΟΓίβ 
Τοβρϑοιίῃς; Εἶπι, δπὰ δ {86 β8πὶ0 {ἰὴ8 ψῃδίὶ 88 
(6 δοίιαὶ βίαίο οὗ 9 οδβδοὸ. Βυὶ καὶ ἈΔ8 οὶ, 
ἰμεγείογθ, {ὑμ6 τηοδηΐηρ οὗ, σπα ψεί [88 ἴῃ (Π6 Βπρ- 
}ι9 Α. Υ.}, ἴονῦ ὡς 408}1ῆ 68 ὈΟΐΝ τγογὰβ πῃ ΘΔ ἢ 
οἴαυϑο, δὰ 16 ὑνγὸ δδνθ γϑίθσθηρϑθ ἰὸ εὐφημία 
(6 πὰ δόξα).---Ἰ νογ. 9 ἀγνοούμενοι ὯΔ8 [Π9 8686 
οὗ, οΌδοιΣΘ ῬΘΟΡΪΘ, ΡΘΡΒΟῺΒ ὙὮΟΙΩΏ ΠΟ 006 ΚΗΟΤΒ 
ΒΙΕΟΟΜΡΙΕΙΌ: “Οὔϑουγο ΒΟΌΟαΐο8᾽᾽7, δηὰ ποὶ 
0806 βΠοῸ τὸ τοἱβυπάογδίοοα, ΟΥ [900 ΝΒοΙΩ 

Ὧ0 006 Ἑδγθ8. [Ι͂. οοπίγαδε ἩΠῚμΒ ἰΐ βίβδηβ 
ἐπτιγινωσκόμενοει: 086 ὙΐΟ δἃῖὸ ΜῈΑ]|Ϊ Κπόνη, 
ἰο86 νὰ πᾶν ἰδ6 κοοὰ Τοροτί. [ὲ σοΐδγε, 
ἐβογοίογο, ἰο ἐδ κηον]θᾶρο οὗἠἨ τῶϑῶ, δηὰ 
ποῖ οὗ ἀρὰ (45 ἰῃ 1 ΟοΥ. χὶϊ!. 12), ἰο {86 
Κηοπίοάμο πιο ἰσὰθ ὈΘΙΊΘΎΟΥΒ ἰἰδὰ οὗ Βὲτὰ 
πῃ ΟΡροβί(ίΐοη ἰο ἐδ ᾿υάριαδηὶ οὗ ορροπθηίδ 
πο υηάογγδ) θᾶ Ὠἷτ.---Αὐ ἅγίηκ δηᾶ ὍὈΘ6- 
Βο]ᾶ γὙϑ ἣνο, 88 οδαδασϊϑιϑᾶ ἀπᾶἃ ποῖ 
1κ1119ἃ.---ἢ 86 ἤὅχαϊ πιϑῦογ8 οὐὗὐἠ {π6 ΒΕΥΘΡΑ] 
δηιιμβοβοθ ὙΔΟΝ ὃδ6 ἰδ δϑουΐ ἰο Φηυπιογδίο, 
Βὸ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τοΐθτθ δἱἹ ἰοὸ ἐμ 6011] σοροσί 
δηὰ ἀἰδιομοῦ οὐ ὑϊοῦ 6 δοὰ υδί Βροΐϑῃ: 
διὰ ἰπ ἰμθ δβοοοῃάὰ 86 ὈΣΪηρΒ ἔοσναγὰ [δ 6 
δοίυλ)᾽] εἰδίθ οὐὁἨ ἱἰμ9 οδδθ, δμαυΐπα τοίου δ0 
(ο ἰδ Ε,ἸΟΥΥ͂ δηὰἃ κοοὰ γοροσὶ οὗ ἰδ δδὺ- 
116 Ρ οἴδυβεοβ. [1 ͵ἴβ [Ὁ ἐὑνὶ8 Σϑδϑοὸῦ ἐμαὶ ΒΘ 
ἱπάυϊχοθ ἴῃ 8 χγοδίονς ἔγοϑάομι οὗἨ ὀχργϑδββίοῃ, 
85 ΜὨΘΩ [6 ΒΑΥ5, απᾶ δελοϊίαά, ιτοὸ ἶσα. ἩΗΐϊδ οΡ- 
Ῥοπθηίβ δὰ ρμαββοὰ ἃ οοπίθιηρίποιβ ῥυἀκχτηρπὶ 
ὍΡου δἷτη, δβυά Ὡροη ἰδ οοηδίδπὶ ἄδϑῆσοῦ οὗἉ 
ἀοαὶ ἐπ το δὸ ΝᾺΒ βαϊά ἴο βίδπᾶ:; {ΠΟΥ͂ ΒΥ 
6 ΓΟ αγϊηρ, δὰ {πδ΄ τἋόἅ ΒΥ6 6δὺ ον ͵δΔδ. (ὡς 
ἀποθνήσκοντες, ὈὰϊΓ Ὠ6 ἀἰοδουίθοβ [888 6886 ΥΘΥΥ͂ 
ΑἸ ΓΘΏΓΥ ρθη ΒῸ ρίγοθ 818 οὐ Υἱον οὐἉ ἰΐ, 
ὁΒαΡ. ἰν. 10 ἢ; 1 Ὅον. χν. 81), ““απᾶ δελοία τ06 
δοο.᾽" Ὑῖ8 Ἰαϑὲ 16 βαϊὰ ἔῃ δ ἰόπο οἵὨ ἐὑγίυπὴρ ἸῺ 
ΘΡΡοβί(ἴοπ ἰο [86 ἀορτοοίαιΐου οὗ ἷθ ορροπϑηίβ. 
ΟΟΠΙΥΑΡΥ͂ ἰο 84}1 (ον οὀχρεοσίδιλοπα αοα᾽ ΒΒ σνοῦ- 
ἀγουδὶγ βαυΐηρ ῬΟΝΟΥ Ὀτγίηρδ υ5 ουὖ οΟὗἨ ΟΡ πηοϑὶ 
ἱτωπιϊποηΐ ῬΟΥῚΪ5, ποῖ ΟἿΪΥ υπὶηυτοά, Ὀὰϊ νῖῖἢ 
ΟΥΟΣ ΣΟΏΘἾ ΘΑ ΡΟΙΤΘΟΣΒ οΥ̓͂ 16 (ΟΒΔΡ. ἱ. 10; ἱν. 10 
71.). Τὸ Ῥῆγϑαϑο αὐ οδαδίεπεα (ὡς παιδευόμενοι) 
᾿Ἃ068 ποί Ἰηθᾶῃ μα 6 8 δου }}} ρυγ βοὰ ὉΥ 
ἐμὶ8 αἀἰδβοὶ ρ) πη. Οἱ ὑπὸ οὐδοῦ δπά, δ8 Νϑαπᾶδὺ 
δΔΥΒ: Ρδὺ] σοπίοββοϑ ἐμαὶ 6 τγδ8 δ πνδγϑ ποοάϊηρ 
ἃ ομδϑίεπίηρ αἸβοὶρ᾽ἷθο. Τὴθ Ῥυϊδιϊγο πιϑϑπὶπρ 
οἵ ὡς ἴδ 8.1}} το Ὀ6 γοϊδἰῃοὰ, 1ὲ νγδθ οὔθ ρδγί οὗ 
1:9 60]] τοροτί ἐβγουρὰ δῖοι (89 ὁ ] οἰοὰ ΑΡο5- 
419 Ῥδβϑοᾶ, ἐμαὶ 6 νγἂϑ αἰ σαγβ ἰοοκοὰ ὈΡΟῸΠ 88 
οὔθ Ῥυπὶβῃοἃ ΟΡ οπαδίοποα οὗ αοά (σοπιρ. 188. 
1111, 4). ΑΒ ἰο ἴμθ τποάϑ ἰπ νι ΐοῃ ἐπὶ γᾺἃ8 80- 
ΘΟ θη οα, γψγὸ ποοὰ ποὶ ᾿ππαρσὶπο ἐμαὶ ΐ νγ88 ὈΥ͂ 
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8 Ἰἰ[6γ8] ϑοουγχίπα. «4πᾶ ποί λἰϊεα (ναὶ μὴ ϑανα- 
τούμενοι) γλΟΒῸΒ ἰμδὶ ἢ6 γὰ8 ὨΟἱ 80 ΒΕΥΘΓΡΟΙΥ Ο..88- 
ἰθηθὰ 88 ἰο 06 δ]δίη."" 186 αἰδοῖ ρ] μα τνᾶ8 ΠΟΥΘΡ 
οδτιυϊθά ἰ9 δὴ οσίγοηθ (δοτιρ. ΡΒ. οχυ δ. 18))..---- 
ΑΔ ΒΟΙΣΤΟΥΌΣ γοὶ δἸΤΔΥΒ τὑοϑ᾽οἱϊοίΐϊηβ, 88 
ῬοοΣ γοὶ σρϑιείπρ ΤΩΒΩΥ͂ στο, 85 δενίῃᾷ 
ποῖμίηβ, δι ἃ ρμοσδϑβδδίηῃβ 8}} τη δα (τον. 
10). [πιμὶβ τοῦδ ὡς λυπούμενοι Β᾽ ζῆ 68, 6 8ΓΘ 
Ἰοοκοὰ ὕροῦ 88 δὶ οίοὰ δηὰ βοσγον [υ], απ ῃΘΏ 66 
88 ΤῊὴΘ Οὗ 8 τη οἰ Δ ΟΠΟἿΥ ἰοτηρογδαιηθηί, δαὶ ἴῃ 
δοπίγαϑὲὶ Ὑἱ ἢ ὑμὶ8 ἀϊδιοτίοα ἰυαάρπιοηὶ, δ ἀ6- 
Οἴαγοδ {ἰδὲ ὑπ 6 7 ἬΘΓΘ ἴῃ ΣΘΘ] ΠΥ ΑΙ ΔΥΒ τολοϊοίϊης 
διὰ ΔΡΡΥ (οοιορ. ΡΒ]. ἱν. 4; Βοιῃ. νυ. ὃ; χίϊ. 
12; 1 Τμιο88. 1. 6). ἘΠ|Ὸ Ἰδϑὶ βεπίθῃοο σϑίθυϑ ἰὸ 
1η6 Θδοῃίγχαδί Ὀοίπσδοη ἐμεὶγ ῬΟΥΘΥΙΥ δηὰ ὑποὶρ 
ΘΑ. 1η ἐπ ἩΘΔΊΓΩΥ Οἷἐγ οὗἨ Οοτγίβιι, ἱὰ 88 
ἃ, ὙΟΥΥ͂ ἘΠΟΟΙΠΙΏΠΟΣ ἰπὴπρ (0 πὰ 8 ΟΝ ν θιϊδη Ῥο8- 
δαβϑοὰ οὗἉ γίομοβ (1 Οου, χὶ. 21). ἯΘ δ δοπι- 
ΤΩΟΏΪΥ Ἰοοκοα ΡΟῺ 88 ῬΟΟΣ, δπὰ γοὶ νὸ 8 Κ6 
ΤΩΒῺΥ ΤΊΟΝ; δΔΆ 06 ἢ ΠΟ δδΔΥΘ ποίησ, δα γοί 
ἯΘ ἤδυνο 8Δ]} ἐμίπρΒ. ΠΟ δ Βαγ8 {πδὶ {μοῪ 
ὝΟΤΟ εἱοῖὶ δπὰ μδὰ 811 ἐδ ηζβ, νὸ ποοὰ ἠοὶ βῃρ- 
Ῥοδο 80 μδὰ τεΐεσθησο ἰὸ (ἰδ 6ο]] δαί οη8 ὉΥ͂ 
ἸΏΘΔΩ8 οὗ ὙΔΐοδ 6 δὰ δ ἷβ8 ἀΐβροβαὶ δ}} (Π6 
ΘΑ οὗἩ ἐ6 ΟἸΥἐ δε δῃ ΘΟΙΩΤΩΠ ΙΔ, Ὀυΐ πὸ τηυϑι 
υπαἀογοίδηα ἐδ οὗὐἨ ἰδοδο βρὶ χἰϊυὶ Ὁ] δδὶπβ ἰῸ 
γ Β16ἢ Β0 Πδὰ δἰγοδὰν σοΐογγοα ΏΘΠ ΒΟ βαϊὰ ἐμαὶ 
ἐπ τοῦθ ΔΙ ΔΥΒ σοὐοϊοίῃ Σ (ΘοΙΩΡ. οΒδρ. Υἱϊ]δἔ. 
1, 9; 1 ον. ἱ. δ; Βοπι. ἱ. 11; χνυ. 290). Ηανὶηρς 
ποιδίηρ (οοπρ. Με. υἱῖϊ. 20) ἱπάϊοδίθβ ἃ δὲρὶ 
ἄερτοοθ οὔ {86 ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ πιοηϊϊοηδαὰ ΡΟΥΟΥΙ͂Υ 
(πτωχοΐ), ἀηὰ ἰΐ ΑἸἸυὰςβ ἰο 186 ἔδοί ἐ1ιαὶ Ῥαϑευὶ 
88 διιϑίδϊ πο ὈΥ͂ [6 ΙΔΌΟΣ οὗ δὶβ8 οὐ Βδη(8. 
[ἸΟΚΡΒΉΎΟΕΤΗ : “ κατὰ ἰῃ κατέχοντες δα ΒίτΘη ρίἢ 
ἰ6 9 τιοϑηΐηρ οὗ {86 Ἰδίίον." 8869 1 ΟΟΓ. Υἱΐ. 
81. Τπουρὰ νὸ λασῦε ποίη, ὁ ἢᾶνο ἤγπι ροϑ- 
δεεοίοη οὗ δι οἰθυῦηδὶ ἱπηουϊίδησο, γοϑ, οὗ “ αἱ 
ἐλίησε.᾽ ΒΤΑΝΊΚΕΥ: 4 ἔχοντες" 18 ΒΙΤὩΡῚΥ ““λαυίπσ,᾽" 
κατέχοντες ἷΒ "“δαυΐπρ ἰο (δε Κμἰ1]. Τλΐ8 Βαυϊῃ 
8}} (κἴηρσβ δὰ δοΐηρ σοι τσὶ 8180 Ὀ6 ὑπ ὠπλλ θη 
οὗ βρ᾽ εἰ 81 Ῥοββϑββίοῃβ, δῃὰ ποὶ οἵ ϑδῦί ]Ὺ Ῥσο- 
ΡΟ. πη δή αἱ] 0, ΠῸΓ ῬΓΟΌΔΌΪ οὗ (9 δνοσὶδβὶ- 

Κ ἰπμογίίδπορ (κληρονομία). Ἠθ Βροδῖκβ ἷῃ 8 
δ υχΐϊαν, ἱπουχὴ ποὶ ἴῃ Ῥσοοίβοὶν {86 ΒΔΠ16, ΤΩΏ8Π- 
ΒΟΥ ἴῃ 1 ὍΟον. ἱἰ. 22. ΝΕΑΛΝΡΕΒ ΒΑΥΒ: “ΤΠ 
ψ 8010 τον Ἱὰ Ὀοΐομμβ ἰο 86 ΟΠ τ βιϊδη, Ὀθοαυβθ 
{86 ρῥνυϊποΐρ!α ὙΒῖο ἢ ΠΟΙ͂ ζΟΥ̓ΘΓΠΒ Ηἷπὶ 18 006 ΟΔΥ͂ 
ἰο οοηίσοὶ οὐουυ ῖηρ οὐ δον, ἩΜαί {6 δίοϊοβ 
ΟἿδ66 Ββαἰὰ οὗ ἐδποῖὶν νθο Τηθη, Ἧ83 ΠΘΥ͂ΘΣ ΘΟ" 
Ρ]οἰοὶν ἰγὰθ Θχοορὶ οὗ ἱμὸ Ομ γίβιϊδη; ΤῸΣ (ΠΟΥ͂ 
δ'οηθ δυο ὑπαὶ ἰσυθ σγοδί 688 τ ἢ 6 ἢ 18 Του πα οἀ 
ὍΡΟΣ Βα ]ἰγ, δὰ {ΠΟΥ ΘΔ ΠΘΥΘΡ ὍΘ ΟΥ̓́ΘΓΘΟΠΙΘ, 
ἴοΥ {ΠΟΥ ΔΙΘ ΔΙ ΎΔΥΒ ἰπ ΒΑΣΙΏΟΔΥ ἩΠῈ {Π6 ἘΠ] οὗ 
6οα.᾽" 

ΌΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΤῊΘ Ὥογο οσδϊ θὰ ἰδ 9 Ὀοποδίδ οὗ ἐδ δίοῃπϑ- 
ταϑηί, ὑπὸ τοῦ ἱτηρογίδηϊ 18 ἰ0 ἐἰδαῦ ννὸ βου] ποὲ 
γοσοὶνθ ἐμ θΠὶ ἸΠΘΤΘΙΥῪ 848 ΒΟΙ ΘΙ ΒΙΏΖ ὉΓΤΟΌΡὮΙ ἰο υ8 
ΌΥ ἕοτοθ ἰ0 Ῥδοὶ εῦ ΟὟ οοῃβοΐθῃσο: Ὀυὶ ψἰϊπουΐ ἃ 
βί ποοΥὸ ΓΘρΡθηΐδποο δα ἃ ἐβοσουκχὰ τοπονυδίΐοα οὗ 
ΟἿὟΥ οὐ Βοατίβ. β'00ἢ ἃ ματι ἰσἱ ραιΐου ἰῃ Θοα᾽ Β 
τοδίοδι αἰ ἸῸΝ Β ὌΡΟῺ 85 ἃ ἰγοιηθηάουβ Γ6- 
ΒΡΟΠΒΙἾΠΥ ; ἴον ἰΥ τὸ δθυηθ ἰὺ τὸ σὶρ ὉΡΟᾺ 
ΟΌΥΒΟΙΥΟΒ δὴ ἰΓΓΟΡΒΙΘΔΌΪΟ ἐπῖοσΥ, δἷμοθ ψὸ δυΐ 
ΠΊΘΥΘΙΥ 1086 {π 6 ΟΡΡογίαΠΙΥ οὗ ἃ στοδὶ βαϊνδίϊ οῦ, 
δυὺ γ͵ὸ δ ΒΟΡΘ [ῸΥ 50 ΟἾΘΡ ΙΠ68}}8 οὗἁὨ ἀο]ϊνογ- 
8η66. Ηρθηο9 ἴδο80 0 σομητηο πα [ἢ 6 δίοποϑιποηὶ 
δου ἃ ΘδγῃΘδυ}γ ἑν ὶίο {8089 ἩΐΝῸ ἘΘΘῚ (ποτὰ, πο 
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ΟὨΪΥ ἰσ δοοϑρὶ οὗ ἰϊ, Ὀαὺὶ ἰο Ὀτγίπρ ἔοτι ἢ 4}} (89 
ΒΡΡγορσγίδίο ἔγυ β οὗ βυοῖι διλοαζίης κγ8006. ΤΟΥ 
βιουϊ ἃ Ὀ0 Θχοθθαϊη μι ν δοίϊνο πὰ οδοχίπς 608 
ΙΏΘΓΟΥ͂ ἰ0 ΤΆΘῃ, 8Π4 ἃ8 ἔβ᾽ ἴο ν-Ἰθοτρτθα τὶ Θοά, 
ΘαΥΠ δὶ Ὀθδθϑοὶ τθ ποὺ ἰ0 Γοσοὶνθ ἰμ6 5 ΥΔΟ6 οὗ 
(οἀ ἴῃ ναὶπ, Ὀυΐ αἰ] ΣΘΏΓΥ ἰο τίης ἴον δρᾶ 
ρΡσϑβοη ἰ0 (οἀ ἴδ6 ἔγυλίβ οὗ τὶ ἰθουβῃ 688. 
"ὦ, Βαϊ ἰο ἐμὶα ποτὰ οἵ οχβοσίδιίΐίουῃ, 6} ἐπδὶ 
ὙΘ ΔΙῸ διὰ ἀο διουϊὰ οοττοβρομὰ δηὰ κχῖνο 
Ῥονοῦ. Οο(᾽Β πιληϊδίοσβ βμουϊὰ ποί ΟὨΪΥ α'νο πο 
βαοῖὶ οδοηοοθ, ἰδαὺ ἰμο80 γᾷ δὲ ἐποὼὸν ψοΥ; 
ΤΩΒῪ ἰδ οσασδβίοι ἰ0 ἰμ8ι}ξ δη ἃ τϑρχοδοῖὶ ἰΐ ; δυὶ 
σαπάμοῦ ὑποηλΒ ῖ γ88 80 88 ἴ0 χαίη 89 φρρσοδαίί οι 
οὗ ἃ}1 τρ}] αἰδροβοὰ ρογβοῦϑβ. ΤΉ ΘΥ βῃουϊὰ ΠΟΥῸΡ 
Βοδοπθ ὙΘΑΓΥ͂, ποθ αιϊῃ , ἱπἀοϊωαὶ, ονΥ ἀθδροπά- 
πᾳ ἰῃ ἱμοὶν ποτῖς; Ὀαΐ πάθον ΟΥΘΡΥ ἀϊδοουγαρο- 
Τταθαΐ δη ορροβίτοη, οὐ ἢ ὉΠΔ6Ρ ροσβομδὶ δῦυϑ6, 
ἐυπιυ]ια, ἀπὰ 1095 οὗἨ 1 ΌΘΥΓ, [Π07 8ἰιου]ᾷ τοχμλὶπ 
Ραϊίθηϊ δπὰ ἀπ ἰδιλαγο. ΕῸΡΣ (19 δαϊκο οὗ βϑυθὴ 
8 σνοσὶς {86} Βιου ἃ Ὀ6 ὙΠ ρς ἰο γορουηοο τυϊΐὰ 
οἰϑογ ἔα] 688 ἰΠ 088 ΘΟΠΥθηΐθπ0608 δηἃ δρὐογτηθη 
σὰ γουἹὰ οὐμον 189 θ6 Ἰατν] ἰο ἐμο. Βυὶ 
ἩΔΔΙΘΥΘΥ ΒΊΔΥ ὈΘ ἐμοὶ ΣΟΥ ΪΟΩΒ ΟΥ Θη ΓΔ 668, 
ΠΟΥ͂ δου] ὰ τηαϊπίαϊ ὑπδὶ ρυτῖν οὗἩ μοδυῖ ψ Ὡ 1 ἢ 
Ἰοηχδ ον δπὰ {μη κ8 οὗ ποίΐηρς Ὀὰὺ ἐπθ Βο;ΟΥ 
διὰ σοἷονυ οὗ Θοὰ : δαὶ ἔλια ΠΥ τ ἐδπο 
ΘΟΘΏΟΠΙΥ οὐ βτδοθ Υγ ἰδ ἢ ῬΘΔΑΥ δηὰ οἰθαχν ἀΐε- 
Οὐ 8 ἰμ9 Ὀίνῃθ Ῥυγροβοδ πὰ Αγ8 ἔὸὼγ βαυΐϊῃς 
ταθῦ; δηά ἱμαῖ ἔογ Ὀθαγϑηοο δά Κἰπάηδδ5, τ ἰδ 
οδὴ ὃθ Ἰοαγηθα δῃα Θη)ογοα ΟὨΪΥ πῃ ἰλο βαμοο] οἵ 
{86 Ετϊομὰ οὗ ϑίπηοσβ. [Ι͂ῃ 4]}} ὑπο ὶυ σοιτθὸ (ΒῸῪ 
βου] Ὀ6 οομίγο]] ἃ Ὀγ {πὸ Ηοὶγ ϑρ εἰ βιοάἀϊηνς 
οοπ μα ιν ἰηΐο ὑμοὶν ϑατίθ ὑἐμπαὺ Ἰονο οἵ αοὰ, 
γε ἰσῖν Ῥγοάυοοθ 8η4 τηδὶ 818 4. δίῃοογο Ἰἰουθ ἰὸ 
θη, Ἀδαῖον ὑμ Υ ῬΧΟΡΟΒΘ ἰο ἱμοὶρ ἔθ] ]ον- 
Τθὴ. ὙΠ} (θη ὕΘΔΡ ἰδὸ δβίϑδιῃρ οὗ ἐγιίῃ ; διὰ 
Ὑπαίθτον ἴμον ἀο ΜῚ}} Ὀ6 δοοοῃρϑηϊθα ὈΥ ἐο κθ 8 
οὗ Ὀἰνίπθ ρονγοῦ. [ἢ ὑμ15 ΠΡ ἐμ 00 Ν1}} ρτοόνο 

- ἘΘμλθο͵Υο8 ὑσὰθ μηρί ο8 οὗἁὨ ἐδο [ωμοτὰ, Ὀο]άΪγ 
πϑίης [89 ὙΘΆΡΟΏΒ οὗ τἰχμίθουβηθ88, ΠΟῪ 88 - 
1ΟΘΒ}Υ δϑβαὶ ἰὴ ρ τ βδίθυου ΟΡρΟβ68 ΟἸ γἰ δι᾽ Β σδιιβο, 

- ϑηὰ πο τἰ βοσοῦθὶν ἀοίομαϊηρ ἐδο γα δηᾶ αν 
οὗ αοα δροϊηδι ΘΥΘΣΥ͂ ἔοτι ΟΥ̓ δῖη. δη ΕΥΤΟΣ. 
ἙἘτονγι βίης Μ}}} {μ 0 4180 Ὀθοοῦιθ βαβουυϊθηὶ ἴο 

. οἷν οδυδθ, δὰ νν1}} τοῦθ δῃ ἃ ἴῃ 019 σατηρο πιθη 
, ἴο οοηἴοθ8 ἐπδὺ ΠΟΥ Δ΄6 ἔγοῃῃ αοα. Ηομοῦ δηὰ 
- ἀἰοοδον, σοοὰ ἀπά οΥἹ] γεροσί, ν.}} Ὅ6 Θαθα}}γ ἴῃ 
ἐμπιοῖν ἕδνου. [1 ὑμ 00 ΔΙῸ βοιηθίτηθα5 γοργοβθοηϊθα 
85 ἀσοοίγοσϑ, ᾿ὺ Ὑ1}1 ποῦ Ὀ6 Ββαγὰ ἰο ὑσουθ ἐβλϑζω- 
δοῖνου ἔγσὰθ θη. [1 (ποῖὶν δαάνογβαγῖθϑθ ἀΐθρατοκζο 
ποῦ 88 ὑπ κηόση, (οΌ80. 16) ὑμ 6 Ύ νι1}} δθοοη ργονθ 
ΔΙ 86 γ 68 τ9}} Κηοη. [[Γ ἸΠΟΥ ἀτὸ τὶ ϊἰδςοὰ ἃ5 
δίς, δὰ ἀενοίθα (ὁ ἀθαι} δῃὰ χυΐπ, 186 
Ὑ.1}} ὁΓΘ ἸΟΩ ΒΟΥ {πϑιλβοῖνοῦ ᾿ἰ σης πμοπταθηῖδ 
οὗ βαυΐϊηρ' πὰ σου ουβ σγδοθ. 1 ΊΠΘΥ δτθ ροϊπιοὰ 
δὶ 85 συϊν οὈ)οςὶβ οὗἨ αοἀ᾽ δ ἔγονγωβ, ἐμ Ὺ ν1}} 
ΒΟΟΒ ῥτγόγὸ ἴμαὶ ἐπ 61 ΟΠ αν ἰβοτηθηΐ 88 ποῖ πηϊο 

. ἀοοί. ἸΥ (ΠΟΥ δνθ βοιβθίνηθ Ἰοοκοὰ ὕροὺ πὶιὰ 
Ῥτοίθπαϑα βυΡ  ὮΥ, 88 θη ΟΥΟΣ Θ᾽ πο τι ὶϊ ἢ 

. ΒΟΥΓΤΟΥ͂,, ῬΟΟΡ Ὑτοίομθϑ, 80 οδἢ ΘΗΥ Βίδυτο ἴῸΥ 
τθηΐ οὗἩ (6 Ὠθοθδϑί(ἶθα οὗἉ ἰ1ἴ6, {6} ν}] “βοοῦ 
ΒΟΥ ἐμαὶ ΠΟῪ 8ΓῸ ποὺ ΒΊΘΓΟΙΥ ἰογίαὶ ἰπ ἰδιθηι: 
ΒΕΙΤοΒ, ἀπά υἱοὶ ἱπ βρ᾽ τ [8] Ὀϊ δοίη θ,. Ὀμὲ .4}0]9 

. δἷδο (0 ΘΗ ΣὶοΚ 4}} ἐποὶν 6} 1] ον τλθῃ. 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΥΤΊΟΑΙ,. 

ΘΤΑΒΚΕ:---8Β. 1. βίποο ΘΟοὰ 88 σβοδϑῃ χιΐῃ- 
ἰδίθγβ ἰο ὯΘ Ὠἷ8 ὨΘΙΡΘΓα ἰπ ἰδ6 τοῦ οὗ 6 6ο8- 
ΘΡΙ, ἰοὺ 0 οὔ ἐπ κ μὲ πηϑ0 1 ἢ 00 γ08}} ἰδιιξ ον δπὰ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΙΞΕ ΤῸ ΤῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂, 

ΒΟΥ ἰο πορά (πὸ βοσυΐοθα οὗ ἐμβοϑθ ὙΠῸ βθρᾶὶ (ο Ὧθ 
ἐμίογῖὶον ἀη Θηἀονιτροηίβ, ῸΣ 6 σδῸ ὨΘΥ͂ΘΥ ΚΩΟΝ 
ν δ ᾿μδίσγαΙο οί, ΟΥἉ δ) χιιὶ οοοδβίου ἀοἀ ᾿ΔΥ 6 ν9 
ΟἰΟΒΘἢ ἔογ ἃ ἩΟΣΙς οὗ ῦδοθ ἴῃ ἷϑ οετί.---Η Κρ ν- 
σΒΒ :-- Μά κο 86 οὗ ἰδ ἐΐη)6 γοὰ μδύθ, ἔοσγ (ἰ9 
Ὀτιοῦ βοὰν νν»}}}] βοὸβ Ὀ6 μαϑὶὲ. ΒΟΘΥΟΣ ἐμ ταδί 
δϑϊάο αοα᾽β στδοθ, οσ ἰοβοβ 1Ἢὁ ἴο ΘΘΘΌΓΘ Βοῖὴθ 
ψογ ἀϊγ δάνδοιϊλσο, σαντα ἀν ὈΡΟῚ πἰπιθο ἢ ἰδ 9 
δονοσοβί Ἰυὰρπιοιίβ οἵ αοὰ (Η6ὅ. 11. 8, χὶ!, 15).-- 
ΡΕΝΕΒ:---ὟοΣ, 2. ἀοά δΒοιροίΐχλθ5 ΡἈ] θη λίγ 
ΑΙΒΡΘΏΒ6Β ἰ0 χηθῇ ἃ ἄτδσο, Μΐϊσο »7}}} δοο αἷτθ 
Ῥίαδοο ἰο σαί, 17 (860 ΓΑΪ] ἰο Σϑοοσηΐζο δηά 1π- 
Ῥτονϑ (89 {πι6 οὗ ἐμαῖν σγβοῖουβ νἱϑιίδιΐοι (19 
χίχ. 42 διὰ 44) ἘΤδμουρ 688 ῬΟΥΒΟΙΒ Β8ΔΥ: 
“ ὍἯ0 814}} αν {πη8 θῃηουχὶ [0-ἸΠΟΥΥΟΥ͂,, δὰ τὸ 
ο8 ἰπτὴ ἰο (οὐ ὄνοη ἴῃ ἀοδῖὶ ;᾽" δαΐ δγὸ {μ6 
βαγο ἐμαὶ αΟοἀ ν}}} ὑπ6ὰ ρσὶνο ἰδμοπὶ ἰσὰθ σαρϑπί- 
Δ066; ἰδδι Ηδ ν}}}]1 δοσορί οὗ ἐμ ἔοχοοὰ χαρϑηΐς- 
ΔῺσΘ οὗ ἃ ἀγίῃρς Βουν ; ΟΥ (λα Ἀ6 1] ΘΥΟΥ ΡῈ Σ- 
τὶν (μὰ ἰο 860 ΔηΟΙΝ ΟΣ ἀδγ ἷἴ---ἼοΣ. 4. ΑἍἔὕὔπὐϊπἷδ- 
(6.8 Ὑ18019 18 βῃουϊὰ 6 8 ῥτβοίϊοδὶ) 11πδί γαίῃ 
οὗ ννῆδί 86 δηὐοΐῃβ ὑροῖ οἴβοσβ. (Τ1. 11. 71.) 
Ηὸ νῆο Ῥγθβολοβ ἰο οἰ Σ5 (δαὶ (ΠῸῪ πιιβὲ Θηι ον 
ἐμο Κιηφάοαι οὗ ϑδυθα ΟὨΪΥ ἰΒβτουσὰ πιο ἢ ἐγ θα- 
Ἰαιΐοῃ, χαιιδὲ πού ὀχρϑοὶ ἰο χο Ὀοΐογσα βοῖὰ ροχ 
ΤΟΒ68. Απ οἰἶοιηϊῃδίθ οὶ ὙΠῸ σΔ ὈΘΆΓ πὸ 
ἐγοιὉ]9 β ποί αὐ ἰο βοῦνὸ Ογῖϑί. ἴῃ ΟὨ νῖϑε᾿ 5 56χ- 
γλοθ ἵν 5881} 09 44|16ὁΔ προ ἰο ἀπάστο μβδγάηθδβ 
δη( ἰο οἰαπᾷὰ Ὦγ ΟἾγιδὶ δῃὰ Ηλβ ποσὰ, υπάὰοσ δ] 
(6 βϑϑϑι)}ὶ8 οὗ ἐδοὸ ΔΟΥ μὰ ἐδ σου. Βαὲ 
δἰ που Ὦ ϑασὰ {ΧΒ. Σ 9 Βοπιρίϊπι68 Βαγὰ ἰὸ Ὀρθῶς, 
πὶ ἢ Ὀϊνὶπο στδοο {μὸν Ὀοσοπιθ ᾿ἰχμὶ. (ΒΔ. ἴν. 8). 
- ον. δ. ΒἸοββρα δγὸ ἰἐν6 βϑδοθίρδλαγ; συχβοῦ ἃ]] 
ΣΘΌ618. ΕΥΟΥΥ ΒΟῸΣ 8518 ποῖ: ἀο 8 νογὰ 
ὧβ ἰο 09 βαδιαδι οὶ; οὐὐ ΟὟ ΠΟυδΘ 18 ἰὼ Ὀ6 Ὀαΐλὶ, 
(8.6 δὲοῖς ΔΓ ἰο ὯὈ6 νἱβιιο, δηιὰ βραγηοδί ὈΣΆΥ͂ΟΣ ἐδ 
ἴο Ὀ6 οδονοά ἴῸ0Υ ουγδοίγοξ, δὰ ἴον 8}} ἰὴ9 που]ὰ ! 
Ταὶς γοι [18 ΜΠ αἀἰθιυτὉ γομῦ ρΡοδοοῖ Νϑυαρ 
ἔδαγ. ΕΣ ἀοά (86 Ιιυογτὰ νυἱ]}} Ὀ6 δ γ -τοβί δῃὰ (ἢ τ 
δἰγθΏ ΙΉ.---ὐογ. Θ..Α ταϊἰδίοσ πιυϑί οἰθδηδθ Βἰτα- 
86]7 ἔγοιι 411 Δ] μλμθ85 οὗ (9 δοβὴ δηὰ οὗ 1.9 
Βρ᾽γὶῦ (οπῶρ. νἱ.,1.} οὐ ἢ9 Ὑ11 μ0}} ἀοττα Τϑῖλ αν 
ἔβδὴ Ὀυ}1ὰ μρ. ἢ πῖιο πουϊὰ ἐδδαῖ αἱ Βογδτημδὲ 
κηον Θοΐ, δηά ἣθ νοὶ] δοᾳιιίεἰοὰ τῖΐ ΔἸ ΘΘ 
δηὰ μἷ8 ρρορ]ο (Φοῖιῃ χ. 8 διὰ 14.)---Ταα ναϊςηι 
δρὶ τὶν 8 (89 ἱπναγὰ Ἰίροί, δηὰ Κιμα ληθβα ἐμ 6 
ουΐνεγ Βοβιηβ οὗ {λὲ18 ΒΆΏ.---ὕ ον. 7. Βοιο]ὰ, {18 
ἔγὰθ ΜΨΑΥ͂ ἰο δδγο (6 ῬοΟνΟΡ, δῆ (89 ὮΘΆΣ Ῥτθ- 
Β0η09 οὗ (οἂ; [( 8 ἐο ὯΘ.80 781} τῖ} Βὶε 
πογὰ, ἰμδὺ 10 8}8}} Ὀϑοοιηθ ὑἐβογου κ}]ν ἱπιρ]δηϊοὰ 
ἴῃ οὖν βραγίβ, βοὰ δηρταῖνοα ᾿ἰηΐο ΟἿΣ βρίτιίυαὶ 
19 (Φδπιθβ ἱ, 21.) Α8 ὁ Με]! -ϑιιοθὰ πϑείοσ 
σϑΥτΐθβ ΘΒΡΟΙ5 ἴῃ Ὀοὶδ πδηάδ, 18 τγδίομυϊ οΒ 
ΘΥΘΕΥ βίἀο, δηὰ τ1.865 8 ὙΟΔΡΟῺΒ δραϊηδί οΥ̓ΘΕΥ͂ 
8.888}}}, νγὸ ΒΒοι)ὰ Ὀτΐῃρ ΟΥ̓ ϑρὶσὶϊιδὶ ππορροβ 
ο ὉΘΩΓ δρδϊηβί ΟΥ̓ ἰληὰ οἵ ἐδιωρμίφίϊοιυ (ἔγομ 
ϑεῖίδῃ ΟΓ (86 ποῖ]ὰ  ἤγοιλ {πὸ Ἰπδὲ οὗ {80 65}, 
180 Ἰαδϑὲ οὗ ἐδ! Θὁγ9 διὰ ἰδ9 ῥγὶὰθ οὗὨ Ἰ᾿λῖο ; ἔχοι 
ἴοατϑ, ἰστὶ θυϊα ὁπ Β, ρογβοουϊο). Ὑμοκο Ομτίφι 
8, ἀοα᾽ 8 ρονοῦ ἰδ; δηὰ Ὑϊ{ (186 τὸ 6δὴ ἐν - 
ἘΠῚΡὮ ΟΥ̓ΘΣ 8]} ἰδβῖημα. ΤΒγουσᾶ αοὰ τγϑ δὶ] ἀο 
γΔ] δα (Ῥ5. ἰχ. 12; οὐἱὶ. 18).---Ἴ ἐσ. 8. Ἀιοπά 
δσταϊν ἴῃ αοὐ᾽ ΒΒ σταθο ψ ΒΘ τὴθη ΓΟΥ]6 δα δορὶ 
ἴο ἱπλυγο ἰμ66, δῃὰ {ΠῸῪ Μ0}}} δοοῦ δηὰ ἰβμδἱ ἐδ6} 
ἀἰθβόμον ἐμϑιμβοῖυθθ ἸηογῸ ἰπδῃ ἐμ66.---ὕοτ. 9. 
ἴῃ βδούϑεο β οἰ 688 θη Ὑ}} 88, ““Ηο 15 ἁγίῃκ," 
δαὶ ψὶτἢ αοα᾽ 5 ΒοὶΡ τὸ οτνῦ, "Βομοϊὰ [ ᾿ἷνο}" 
[οοῖἷς νυ 61}, (μδ΄ γοῦ ΤΔΥῪ ὍΘ 8010 ἴο 58, “ Ομ εἰδβί 
Ἰΐνοι ἢ ἱπ πλο.᾽ δο. (6 1. ἰϊ. 20.)-- ΣΡΙΝΟΕΒ, ΥκΕ. 
10. Θο8 μββορὶθ Ββανο γσϑϑδοῖ ἰ0 τῃοῦστι ΟΥΟΣ ἐμοὶ 



ΟΗΑΡ. Υ͂Ἱ. 1-10. 118 

βἷη5, ἰδοὶνς βυδοτίηρθ, 80 Ὀυδοίΐπρθ οὗ ἰδποῖν 
ἀοθάϊγ δηοταν, ἱμοῖν ΓΟ] οσσίθη, 18 6 ΔΌΟΘμ  ὨΔῸΪΘ 
οτίταθα οὗἁἨ ἐποῖν ἄγ, [86 ρογαϊ οι οὗὨἨ τθουδθδηαβ, 
δηὰ {πθ ζϑηθγ8)] ὈΪ πάῃ 688 δὰ Βαράμϑδδ οὗ Το ΘῈ᾽ Β 
μεοαγίβ. Βυὶ {ΠΥ Οδὴ δΙΨΔΥΘ τοὐοΐοθ ἱπ (89 
Βρί σι, ἰὰ θοὰ δπὰ ἰὰ ΟἸγἶβὶ, ἰπ ὁ Ὀ]οββοὰ Βορ9, ἰπ 
Τοτειδδιοβ οὗ Γαἰαγο μΊοτΥ, δηὰ ὑπαὶ ὑποὶγ πϑπλ68 
δτὸ πτὶ ἴθ ἴα μϑᾶνοπ ([κοὸ χ. 10.) ΓΒ] τϑ 
δοπίϊπυο ἴῃ Θοά᾽Β ατδοθ, ἯΘ6 ΔΙ ΘΥΒ ὑγογ ματι ϊ- 
εἰραίο ἰπ, ἐβουῇὰ ΓΘ ἹΠΑΥ̓ ποὺ ΔΙ ΎΘΥΒ Ὀ6 ΘΑ. Δ]}Υ 
σοπϑοΐουβ οὗ, ἰἰ8 οΘοηϑοϊδιΐοηθϑ. Ἐδι6θο, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ΤΩΔΥ͂ ΔΙΎΔΥΒ ὯὈ0 ἰπογοιδοά ὮΥ͂ σοηδβίϑδηϊ ῬΓΆΥΘΓ. 
ΤΟΥ 8γὸ δρί γἰϊαα], ραγθ, υπὶπἰογγυρίοα, δηὰ (ἢ 9 
οἶερτίης οὗ ἴμο ϑρίγιε οὗ Θοα ἱμτου ἢ βρ᾽ τὶ 8] 
ἄτϑδοοβ. [1 (ΠΟ Υ 8. βοιμϑίϊταοβ οοηποοίοα πὶ 
γἱβὶ Ὁ10 ἰδίῃ ζδ, ΓΠΟΥ͂ ΓΘ ὭΘΥΟΡ ἀορεπάρηςξ πΡοὸπ 
ἐμοβο, πὶ ὅτὸ ἱπίοπαρᾷ ἰο ἰεδὰ 8 αἰγϑοί]ν (0 
Θοά. 1 ἰ5 ἴον (818 γθρδβοῃ ἐμαὶ {8:9 δηὐογιηθπί οὗ 
δοπὶ ἰβ 80 βαποι γί. Οοὐ᾽ Βίγζυθ τ ἰϑίοσ, 88 
δρίὶ γἰ [8] Γαί μ σ8, θη σι οἷ ὑπο ῬΘΟΡ]6 ὈΥ ἐπα ὶγ 
ἐπδιγυσίίοπϑ8, ἐποὶῦ χη ρὶο, ἐμοῦ ῬΥΑΥΟΥΒ, δηὰ 
(μοῖὶν δαπιοηϊτἰοῶβ ἰο σοοὰ τψΟΥΚΒ δηὰ ἸΠΙΡΟΓ ΠΥ 
(δοταρ. 15ὲ Τίπι. τἱ. [7 .). Ηο νῖϑο 85 αοα Β88 
Θνουυ τ ΐηρ, ἴον Θοά νμὶ}} Ῥγονυϊὰθ ΘΥΘΤῪ ποοα [Ὁ] 
ἘΟΙΏΡΟΓΑΙ ὈΪΘΒβ ἢ. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ:---  ν. 1. Α τὴ88 τηυϑί τη δ} 
8 ἸΟΙΥ υβὸ οὗ ἰΒαὶ στγϑδοθ ὈΥ͂ τϑϑηδ οὗ ὙὨΐοῖι 6 15 
δτδοὶ δῃοϊηίϑὰ υἱίῆ {πὸ ΠοΙν ϑρίσιι, ᾿υβιϊδεά, 
Βαθοι δοὰ δηὰ ἰυγηθὰ ἰο αοα: ἴῸΣ ἰζΥ δ τηδῖζϑβ ἰἱ 
παι δοσυίϊθηΐ ἰ0 8 ΠοΒὮΪΥ Ἰυδίδ, ΟΡ ἴο μὶ8 ΒΘΟΌΡΙΥ 
ἐῃ βίη, διὰ ρογυδτία ἰΐ ἴο εἶθ ΟὟ ὈΣΪὰ6 δηὰ 86] 
σἰ κΒιΘοῦδη 658, ἰῃηδἰοδά οὗ τϑΐηρ ἰδ ΤῸ ἷδθ στόν τὰ 
ἴῃ στο δπὰ δβρϑοίδ!ν ἴογ Ὀοΐπα Ὀοτη ἰπίο 189 
κίηγχάοπι οὗ Θοά, ογδὴ ἐμαὶ ὙΠΟ Β ἢ6 885 ΔΊστοδ αν 
χοδοῖνοα 1} Ὀ6 νὶπάγανῃ.--τΊον. 2. ΤῈ 6 ΟὨ]Υ 
ΕΤΌΒΡΥ ΤΟΒΌΪ ΟΥ̓͂ χταοθ9 δγοδυ τϑοοϊνοα ἰδ (0 
οδνίπρ οὗὨ ΟὟΤ ὈΓΆΥΟΣΒ, ὑΠ 6 ΒοΑ] ηρς οὗ ΟΡ Ὀδοῖὶς- 

δ, ᾿ἀἷπρπ πὰ {μ6 βαϊνδιϊοη οὗ οὐῦ δβοῦϊβ. θη 
βαῖβῃ ͵ἰβ πιοϑὲ δγουβοά, (ἤθη ἷβ (86 ἐΐτη6 [ὉΓ ῥ᾽ υοἷς- 
ἴῃᾳ, 500}5 ὕγοπι δ᾽18. βΚ,͵ΤΆ80ρ.---ἸΟΣΤΘ δΙΡῸΘ {ἰπη98 ἴῃ 
νπΐοῖ ἀοα 8668 δι ἰο αἶγα υ.8 ΣΏΟΥΘ ὑπ ΔῺ ΘΟΙΟΠ 
ταϑηϊοδιϑίϊοη5 οὗἩ ΗΐβΒ χσγδοθο. ἀγοδὶ ψ1}} ὍΘ ΟἿΓ 
Ὀϊοαϑοάηοδ8 ἢ 0 ΤΔΔΚΘ6 8 ὙΪδ86 ἐπι ργουοτηθμί οὗἉ 
δῖι6 ἢ} Β6ΔΒΟΏΒ.--- Τὴ ἀθαΡῸ Σ᾽ ΟΟΥ ᾿ΡΥΟΒΒΙΟΠΒ ΔΥΘ, 
ἐὴ6 χτοδίου ἰδ ἱΠΙΌΤΥ, 1 (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἀοδρίβοὰ δηὰ 
τοβὶ θᾶ, δηὰ 80 ΟΣ μοαχὶβ ΔΥΘ βαγάοηδοα διαὶ πϑί 
αοά. ἘντΟΡΥ ὁΠ6 ΒΒου]ὰ ΟΌδΟΣΥΘ ΒΟΟΣ, δηα ᾿π 
ὙΠδὶ ἩΔῪ Ὀίνίηο σΤ8ο6 8 δοίϊης ὍΡΟΣ ἷδ μοδσὶ. 
1{ νὸ νγδῖῖκ ποῖ ἰπ ἴδ Ἰἰρῖ τ Β}}0 10 6 γοὶ δ, 
ἀδυκηθδδ νγὶ]] οοῖπθ ὈὉΡΟῚ 8, δῃὰ οὔν ροσγυοσίοὰ 
Βοδυίθ Ἦ1}} Ἰοδὰ 8 ἴο τυΐῃ.--- θη βαΐδηι οδῃ 
δηὰ δὴ οδοαβδίοῃ (Ὁ τορτοδοιβίης αοἀ᾽ 8 οὨἸ]άγοη, 
δηὰ οπροοί ΠΥ {Π 0586 νὴ 0 ᾶγΘ ὑπ 6 ΘΒΓΘ ΟὗἁὨ Βου]8, 
δ ὙΠΠπ 6 Βαγ9 ἰο τηᾶῖκο ἃ τηουπίαΐῃ οὗἁ ἱἰΐ, δπὰ 
Ὑ1 οοττιρί [ἢ 6 ψοτὶς οὗ αοὰ. Βαΐ ποΥορ ἰ8 δ6 
006 180} {10 ᾿Π8ὴ ὙΠ ἢ6 ὅπᾺὰδ8 ἰδοτα [600] 6 
δὰ ἀἰδρίτ!ο4. Ὑποὴ ᾿6 Ῥοϊπίθ (ὁ ἔθη δηὰ 
ογίθδ: “ἼΠ686 ΑΥ΄Ὸὧ ἴἢ6 Τοτὰ 8 ΒΟΓΟΘΒ᾽᾽) ΑὮ ο668- 
δἷοι ἴοῦ οἴθηδο 8 1ΠῚ8 σίνϑῃ, μοὶ ἸΟῪ ἩἘΘῊ 
γ6 ΘΟΠΊΠΪὶ ΒΟΠῚ6 ρσγοδί οτΐτηθ, δαὶ  ὮΘῺ ὙΦ Τὰ ΚΘ 
ΠΟ δαγδποοβ, ΠΏ θη Ὑ66 8Γ6 5] οἰ ζω], οο0]ἀ-οατίοα, 
δηὰ ᾿πἀο]οπί, ἀπὰ θη ἰδ 6 ρϑορῖθ ἀο ποί 8606 υ8 
ἴῃ φϑϑυηοαβί.--ὖον, 4 ἢ. Πογο ΟἸ τ ϑεδηθ ΔΥῸ 
ΤΘΑΙΪΥ σϑϑίουϑ, (86 Υ τισδὶ οχροοί ἴο βυδον. ΤΊΟΥ 
τυδὲ ἱπθὴ ὈόΒΟΘο} αοα [ὉΡ ραἰΐοποο, δὰ {μον 
ῬΓΆΥΘΥΒ ὙΠ ΚΘΟΡ ἔδότη ὕγοαι ἴδ} πρ.----οἀ᾽  ἰσὰο 
Τὴ ΘΒΒΘΏΡΘΥΒ, δηἃ οὐδ ΟΕ Υβε 85 ἢ ΖΘΏΘΓΆΙ], ΤΑΥ͂ 
Ὁς ἀἰδιϊπρι θα ἔγοτῃ ἐπ νου] ἃ ὈΥ (δποῖγ βυδοτ- 
ἴησα, δὰ ὮΥ ἐμοῖς Ὀοΐηρ Ἰοοκοάὰ ὍΡΟΝ ὉΥ {8056 

ὃ 

οὔ 8]1 ἐμδίπρε δπὰ 88 ἃ οὔτβο. ΤΉΘΓΟ 18 ΠΟ ὙΒΥ͂ ἴῃ 
ψ ἰοῦ ὉΠΟΥ͂ ΝΜ] οὶ Ὀ6 6881], ἴῃ πιϊπὰ βπὰ 
ΒΟΑΥ, ἴῃ σορυίϊδίϊου ΟΥ πῃ Ῥγοροσίυ. ΤὮοΥ μ}}} 
Ὀ6 ΡοΥΡΙΟΧΘΟά, οτυβιιθα ἀπά Ὀοδίομ (8381 1ο]0}8).---ο 
Οἰσουπιδίδησοβ ὙἘΠἃΣ αὐὶϑὸ θη 89 βογυβῃὶ οὗ 
αοὰ ν|}}} θ6 'π οχίγθιο ἀἰβίγοββ, ἐμαὶ 88. 86 μοοὰ 
βοὸς οὗ 6808 Ομ τὶρὶ, ἢθΘ ΤΠΔΥῪ Θ δ ΘΧΆΙΩΡΪΟ (0 
Οἴμογθ οὗ δ ἔσγπι ἰσγυβί ἰῃ Θοα.--- οονον 18 ᾿γα- 
Ῥδυΐηρ [ὉΓ ἰδ Ῥδβίουδὶ οδθ, ωυδὺ τϑκο ἰΐ εἶδ 
ἤγϑὺ οὈ͵θοοί ἰο ἰϊαΐϊῃ ἃ ἀόζσγϑο οὗ ρμαΐϊΐθποθ, ἩΒΙΘΒ 
ποϊίης Ὀυὺ ὶνῖπο ΡΟΣ 68 σῖγα Ὠΐπι.--- ΜΔΏΥ͂ 
Βᾶτθ ἤουπαὰ ουϑηρο] 011 δϑιυϊηρ, τ θὰ οηἰοχοὰ 
ὌΡΟΏ γΟΪΒΙΔΥΥ δὶ βιυ  18.Ὁ]6 (ἴπ68, δὰ πἰϊουὶ 
δῇἴδεοίαίιίοη, ὙΘΤΥῪ ΡγΟδίδΌ]6, Ὀὰΐ ΔῺΥ ΟΥΠΟΥ Μ1}} ὈΘ 
ἴοαπὰ αυἱῦθ 1.86]688.---Τὸ δὐϑίδὶ ἢ ΓΓΟΙΏ 8 ἱτὰ- 
ῬΤΟΡΘΙ υ80 οὗὨ οΥ̓Θἢ ἴΠ 080 (Πΐη 58 τ ἰο ἢ Ὀοίοπᾳ (0 
8, Μ 1}1 Ὅ6 8 ΘΧΟΘ]]οπΐ Τρθδπδ οὗ Ῥυσ  γἱπρς δπὰ 
αἰδοϊρ᾽ ΐ πη υ.8.---Ἶ ον. 6. Τὸ Ὀδδί ρῥγοιθοί! οι 
δραϊπϑί ἱπιρυγὸ ἱμοῦ 8 δὰ ἀδβὲγοβ, 18 ἰ0 Ἰαὶνθ 
ΟΌΓΒΟΙΥ 8 ἐποσου ΪΥ ἊΡ ἰο ΟΌΤ ΟΥΪΠΆΓΣΥ ΘΠῚΡ ΟΥ- 
τἸηθηΐ8. ΤΠοΒῸ ἯΠῸ ἤλυθ ὁποο ΚΠΟΝΏ ΒΟῪ ρμΪἷοδ- 
δδηΐ ἃ ΒΟΙΥ ᾿ἰῖ6 18, τηυϑὶ ἢᾶνο δὴ ᾿ῃβα 18 Ὁ]0 ἢ π- 
Κουΐης ΔὐΟΥ ῬΌΓΙΥ οὗ ποατί. Τὴθ Ὀοδὶ ΨΑᾺΥ ἴο 
ΠΟΥ͂ δηα ῬΓΟΡΟΥΙΥ δρρσζϑοΐϊαίο 411 (ἰῷ 8 δγουπὰ 
8, 15. ἰοὸ ζαὶϊπ βιο ἢ ἃ ζδι ἰατ ν 1 (Πότ 88 
Οσὰ ρίνοϑ ὰ8 ἴῃ ἰδ τηΐάβὲ οὗ ΟΕ γ βιἸΔῺ οι ὙἹγ, 
ἀπα ἴδὸ γἰδ1]8 δὰ ἰοπιρίδίϊ 5 ἰο ἩΠΙΟῺ ἐὺ δυὉ- 
6ο Β υ8.---Ηὁ ͵᾽8 ἰγῸ}]Υ χίβαὰ Ὧο 18 ὙΠ1ΠῚῈρ ἰο σἰνθ 
ἋΡ εἰμι βο 7 ἢ ΘῈ Οσσδβίοι 0818 [ῸΣ ἰἰ, δηὰ ἰο γ6- 
ΠΟΙΠ6Θ δἷ8Β ΟΥΏ ΘΕΪΟΥΤΩΘῺ(8Β δὲ ἐλλ6 64]}} οὗ ἀΐδίγ 688 
δὰ ἴον. Τη18 σᾶὰ 6 ἄοπο, ἰῇ ἃ ρυγο δηὰ 
ὈΙΑΤ 6] 688 ΤΩΒΏΠΟΡ, ὝΒΟΠ ἰδ0 δοαχί πὰ ὈΘΟΠ 
Βοσου Ἔν δυνακοποα πὰ ΥοπΟοα Β0 88 ἰ0 ὯὉθ 
ον Ὀδίογο αοὰ, δῆ χοὶβ δπὰ τὸ (Ὁ 1.6 ΗΟΪΥ 
Ομοϑί). --- ΜΕΥ 8 ἰδίης ΘΟμη08 (0 18 ὉΠῸΟΣ [δ 9 
ΒΟΙΔΌΪΔΠΟΘ οὗ ἰουσε. Βαΐί ἰδ Ανροδίο]ϊο βρίσὶὶ νδδ 
ἧπ σαὶ 4Α180θ.0 ΤῸ ὙΟΤῪ πδίυγθ οὗ Ἰονθ 8 δ ο ἢ 
πδὲ ἴἴ γα Κοδ Ὀτοι ἔσθ Βροαὶς {δ ἰσαι}!.--- ον. 7. 
Ττυὰὰ ταυϑὲ ὍὈ0 ἀοίεοίϊνο 17 Ἰονθ ἴΒ πνηϊϊηνσ. 
 6ΓΘ 8 τδῃ ἰβ δοϊυαἰοὰ ὈΥ ἴσνα, ἢ 111} ΒΟΠΘΒΕΪΥ 
ΒΡΟΔΚ [86 ἰγαῖ, δηὰ οὗ ΘΟΌΣΒΟ Ἡ]1 πεῖ μος δίιοΣ 
ὯΟΣ ΠΟΘ] ΘΒ ν οΟὔἶοπαὰ ΟΥ̓ 1πυγΘ ΔῺΥ ΟΠ6.---] ἃ 
ΤΩ 7811 ]}Υ ῬυγθοΒ ἢΪ8. Δ], ἰΒΟΓΟΌ ΠΥ 
ΤΕΠΟΌΠΟΕΒ ἰμ6 ἩοΥ]ᾶ, δά ὉΥ (86 αἱ οὗ ("6 ΗΟῚΥ 
Ξβρίσις αἰνοβ 0 οἴἴἶδησο, 18 Βῃοοσα, ρυσο, οἰαβίο, 
κἰπὰ δηὰ ἰγὰθ, Β6 ΜΥ}]}} Ῥοββθββδ ῬΟΎΤΟΓ, (“ ὮὉΥ (ἢ6 
Ῥονοῦ οἵἩ Θοἀ) δῖοι πὸ οὯθ σϑδῃ σϑδὶβί, διὰ Ηἷὰ 
ἴδ! Μν}}} 6 (86 Υἱοίοσυ ν δῖοι ουὐθτοοῖιθδ τ})6 
νοτὶα. ΝῸ ὁΠη6 οἂπ ἀο {18 ἯὮΟ ἀο068 ποὶ τρΔΚὸ 
ξοοὰ υβ6 οὗ {86 ΘΔΡΟΠ8 οὗ ΥἹρΒίεουβηθβα. Ὑ Β 
{π 680 6 σδὴ ἀοίεπαὰ πἷπ)86]}7 διζαϊῃδί 4}1} τὰ βο ἱοῦ 
ἴγοπι τ ἰ8}π ΟΥ ἤγοια λίθου. Θοα 18 ψοπᾶονυ] 
ἷῃ Ηἰ8 ΓΟΒΟΌΓΣΟΘΒ !---Ἴ ογ. 8. Τὴ ἰβο ᾽ι 18. ἃ ταδὶ- 
ἴεν οὗ ἱπα όγοποθ ἰοὸ ἃ ΘΟ" γἰβιϊαπ, ν᾿ Ποῖ ΒΟΥ τοι" 
ΤΟσΟῖνΘ ΟΥ Ταὐοοὺ Βὲτα, 17 6 ΟὨΪΥ 88 {86 ἐδδίἐ- 
ἸΠΟΗΥ͂ οὗ ἃ βοοὰ Θοῃδβοΐθῃσθ, 8πα Π88 ζΥΆ00 Δ]ΝΩΥΒ 
ἴο οὐσσῃ ἷβ [,οΤὰ.---ἤ ον. 9. Το ἀφα]ηρσα οὗ Θοα" 
πὶ! ΗΒ ΡΘΟΡ]Θ ΔΥῸ Βὸ ἔμοσεν, ἰμαΐ, 11} 411 {86 ᾿ 
Βα πι} 1108 δη ομδβὶ βοι θη ἴο Γ᾽ 10 Ηο δβυὉ-. 
6οἴβ {6 π, ΠΥ ΔΥΘ ΠΟΥ͂ΟΣ δΙΥΘ ΟΥ̓́Τ ἰἴ0 ἀθδί. 
γον. 10. Ομ νἰϑιϊδηϑ ἃσὸ ποὶ πὶ βουΐ θη ον ἔθεϊ- 
ἰῃσβ τ Π6η (ΠῸΥ 6.6 ἴῃ ΔῇἝοϊΐοι, Ὀὰϊ [ΠΟῪ ΔΊΘ 80. 
ΤΟΙΓΟΒΒΘα ὉΥ ΒΌΡΡΙΪ68 οὗὨἩ στδοθ ἐμαὶ {Π6 Ὁ οδῃ 
δυο νἱ τ} ΘΒ ΘΟΥ 1] 688.--- ΝΟ 6 οΘδἢ ἀπ ἀογοίδηὰ 
βοῦν ΟΠ ΟΥΓΙ Οοα᾽ 8 ρφοοάποββ ἰ8 Ὀὰΐ ἱποεθ ΨΨὨΟ' 
δΒορὶς ἴοῦ δῃὰ Ἰἴουὸ Ἦϊτ : Ὀυῖ 8Βὸ δουπάδηϊ ψ 1] ὍΘ᾽ 
ἴη τίονοα οὗὔὐἠἨ Κπονϊθᾶρχο πῖον Ηο ρίνοβ, ἰδαΐὶ 
ΤΑΘΗΥ Ὀοδ᾽ 65 ἐποὲγ Ῥοββθδβοῦβ ὙΥ]}} Ὀ6 δητὶοποα. 
Τὸ Βανο οι ἴηρ, ποι χοϊά, ποῦ Ῥοββϑββίοῃϑ, 

ὙΠῸ ΔΥῸ δϑίθοτηθα ἷπ βοοἱϑυ, ἂϑ [1:9 οῇἶξβοουνίῃκ ' εἴο., δηὰ γοί ἰο Βανθ 4]}} ἐμβίῃ 8 80 88 ἰὸ ὍὈ6 π γ]]ἷ- 
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λῆς ἰο ὁχοβληρο δοηαϊΐοηβ τ ῖῖ 86 τ᾽ 1} 165: 
οὗ {μὶ8 ποτ]ὰ, ατὸ ὑμλίπρβ 80 δαγιὶ ἰὁὸ Ὧδ υπίιο(. 
πδὲ ποιΐηρς Ὀὰὲ ᾽ν πο ΡΟΣ σΘῃ οΘοσλθίηθ ἱμοιι 
ἰοχοίμον. 

1Κ088:--Ἄ Ἐπ. 1. ΠῚ ἰοὺ μαβὲὶ θοδοῦρ 6 ἢ 
ἰο Ὧο γοσοποὶϊϊθά ἰο Οαοά, ζαὶ] ποὺ ἰο δαιμουΐβῃ 
{Π 61 4180, ον ϑυϑθὴ ἰμοβὸ ὙΠῸ Βανο Ὀ66η Ὀγουρμί 
εἰσ ἰο αοα ὮΥ ἴ[Π6 νογὰ οὗὨ γϑοοβοϊϊϊδίΐοσι δ Υθ 
8.1}} ἰῃπ ἀδρογυ. Ηον οἴνθη 8 χγδοθ οὐδίγυοί θα, 
δηὰ 6 δοᾶτὶ Βατάθηθα γαῖμον ἤδη Ὀοποῆίοθα..--- 
“1 βαγὸ Βοαγὰ (866. ἐέος. δι} ἃ Ῥγοϊαΐθο ψῶβ 
ποὶ 07 οὔν χζγοδὶ Ηἷχι Ῥυΐθδί δοπο ἀυγίης ὑμ6 
δἰ σία μουν οὗ ΒῚ8 βου} 8 ἰγαναὶ! (188. χ]ὶχ. 8), 
Ὀυὶ ἴον ἰο89 οὗ ΘΥ̓ΘΤΥ δρὸ δὰ οοπάϊ(ἰοη 'π τ ΒΟΒΘ 
Ὀ6μ Δ] ἦ Πα ἰμθη δοίϑα. Ηἰΐβ Ῥγδγοῦ ἴον Ηἰβ αἱβοὶ- 
Ηἷθ8 δηὰ 00. 81} ψῇο δου] αἰγου 8 γ 8 Ὀ6]16γ 6 ὁ 
Ηϊπὶ ἐπτουρσὶι ἐμοὶ πογὰ, 88 Ὀθοη οασ. 710 
Ῥοβθηΐ, δοσγοΐοτο, 8 8ῃ δοοδρίδὈὉ]9 ἰἦτηθ, εἴσ.--- 
ΘΓ. ὃ. Μοῃ δΓ6 ἱπρδηλοῦβ ἢ σοί γί νης ῥγοίοσίθ 

ἴοτ τοοοϊνίηρ ἐμ στδοο οὗ αὐ ἴῃ ναΐῃ, Θβρϑοὶδ!}γ 
ἐμ ον οδῃ ἀεἰθοὺ βοσηοί ἰηρς ἴῃ (8089 τ ργϑϑοῖὶι 
{πὸ αοβροὶ ᾿πδσομϑιϑίθης σὰ ἐμ οῖὶν τηθϑϑαρο8.--- 
Τὴ ταϊηἰ βίον οἵ Οἰγὶδὲ τηυϑὲ οί ἀχρϑοί δ γοὶν 
0 0808Ρ6 ΒολὨΔΔ]; Ὀυΐῤ τνθη ἰ. 9 ΘΟ, ΒΟΙΘη66 οὗ ἃ 
ΒΘΑΓΟΡ δ88 Ὀ66ῃ οἴἶοηπαοα, βο ἐμαὶ (86 αοϑροὶ 88 
Ὧ0 ῬΟΥΤΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ ἷηι, ἐμ 6 68ι1186 18 Ὡοὐ αηΐΡΘΟ ΠΟΥ 
οὔθ ΜΕ ΐσ σου] δηὰ οὐρμύ (ὁ ατοὸ Ὀ6θῃ δνοϊἀϑά. 
Τ86 το βίο γ᾽ 5 οτὶς δου] Ὀ6 ἴο κἶπὰ 88 (Π9 τ ΥῪ 
ΔΡΡΙο οὗ 8 6Υ6, ἰο Ὀ6 Ἰκορί τιοβί ἀοἰἰοαίοὶ Υ ἔγοπι 
ΘΥΘΤΥ οοηίϑοι τἱιζὰ τἷοθΘ. Νδηυ οὗἁ ἰδ6 )υάϊοϊαὶ 
ἘλΟῦθοΟ ΒΕΒ οὗὔτμο ρῥγοβοηΐ ἀδγ ζδ1} οὗ βυσοθαϑ οα 
Οἱ βάθρα οὐ δοοουπὶ οἵ ἰμὸ δοπιθιωρὶ δῃά γο- 

Ῥγοδοὶ ψβὶσῃ γοϑίβ ἘΡῸπ (86 ταἰπί βίου δὶ οἤδτδο- 
ἴοΣ (Μα4]. 11. 7-9). ὍΘ βαὶῖ νῖσμ 88 ]οδβὲ 8 
ΒΒΥ͂ΟΙ ὙΥ}1}1} Ὀ0 5016 (0 Ὀ6 ὀΥγΒ 61 υπάὰ ον ἐμο ἴοϑί οὗ 
θη. Βυΐ δγοῃ ἰμοϑοὸ ΧἘπῸ ἰἰὺ8 ἰροδὰ ροη ἰἐ 
τηδὺ 0η9 ἀΔΥ͂ ΔΏΒΥΘΥ [0 Ὀοίηρ 80 ΘαβὶΪγ ἀδρυινοα 
οὗ ὑμαὺ νοι πιϊρὺ δὰ οὐρμύ ἐο αν Ὀθ6Ὰ βαε]ὶ 
ἰο μοι, δηὰ ἴ0 Ὀθίης 80 Βροϑαϊν γοἀπυοοὰ ἰοὸ 8 
ΟΑΥΟΆ588 ΟὗὨ οογγυρίΐοη ἴῃ οὐδ εἰρί.---νον. 4 
ΤῊο Ὀθϑὲ ὁγ0 ον )υάρίης 411] ψ6 ἀο 8 δοᾳιυϊγοά Ὁ 
ΒαΥΐϊης ἃ ἀοβίτο ἴῃ δ]} ἐδίηρε ἰο δοὺ νοσίην οὗ 8 
βοτυδηΐ οὗ 6οα.----Α βΒίαρ!ά, ποδιίαιϊηςς δηὰ ἰἰτηϊὰ 
Βρὶ τὶ Κηονθ ποίη οὗὨ γϑ8] ραΐξίεποο. Νόοπο Ὀυϊ 
δοβο ψγἘΠῸ ἴϑαιΡ' πΠῸ (θγγουδ οδϑῇ πιδἰπίδίη βυοὶ 8, 
ΒρΡ᾽ εἰ ὑπο ν βου γο ἰσΣ18}8. 

ΗΒυΒΝΕΒ:---Ὗον. 1. Τὸ στοσοῖνο {88 ζτδοο οὗ 
αοὰ (ἐ. 4., 8}} ἐμὲ οου]ὰ βανϑ 8) ἰῃ ναὶ, 18 (Π 6 
Βυγοδὶ ὯΥ ἰο ᾿πήύυγο οὐγβοῖνοδ δπὰ ἰο 1ο80 τῆι 
ψὸ Βαντο. Ἦ δδὶ δὴ ΒΟΠΟΥΡ δηὰ Ὀ]οββθάῃθβα ἰο ὈῸ 
οὐ Β ΒοΙροτβ, δηὰ ἰο ρίνο Ηΐτὰ Ὀδοῖς ἐ᾿ὸ ἰοηρσαθδβ 
δηὰ ΡΟΥΟΓΒ Β6 Κ6ΥΘ 1.8 |---Ἶ ον, 2. ΤῊ δοοορίβὉ]9 
ὑἶἰπηθ 8 ὑμ6 ψ ΒΟ ρογὶοά οὗ ἰμὸ Ογιβίϊδῃ ἀΐ8- 
Ῥοηβδίϊομ, [ῸΣ βδ᾽νδίὶοη ἰβ ὨΟΤ ἔγθθ (0 81], 66}06- 
οἰ δΕΠῪ 41} ψὰο ποᾶὺ ἰμὸ αοβροὶ ἰῃὰ 18 οἰθαΓ 688 
δηὰ ΡΟΘΣΥ. ΕῸΣ ΘΥΟΣῪ ΟὯΘ ἴὑ 8 ΩὨΟΜ ἃ ἀδΥ οὗ 
Βαϊ γαίΐοη. ΎΌΤΗΕΒ:--- ΤῊ ποτὰ οὗ ἀοα τοονοδ 
δίοης [{Κ ἃ ραβϑίῃρ βῃονοῦ; ΠΘΓΟΥΘΡ ἰΐ ΘοΠ108 
ἦι πινιϑῦ Ὀ6 τοσοϊγοὰ δ΄ οπϑα, Οσ ἐΐ ψὶ}} θ6 σοῃα."" 
-- ον βοοῦ ἃ Πιδἢ᾽ 8 ““ ποὺ ΠΟΤ᾽ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 8 ““6- 
γον." ΗΝ ὨὩΔῺΥ ἃγθ Ἰοϑὺ Ὀθοδυδο ὑπ γῪ ρΡυϊ οἶ 
{86 ἄδγ οἵ (μον δομυθγβίοῃ !---- ὐ ον. 8. ΟἸ τ ἰβυϊδη 
ἢδ8 δ'νγαγϑ Ὀ66ὴ το} αἰδῃοποτοὰ Ὁ {80 ὑη- 
ἴδια] 688 ἀπὰ ἔδυ 8 οὗὁἩ βοπιὸ ταὶ ηἰβίοσβ τ ἢ ΟΒ86 
δοδη ἄδ]ουϑ 8 }κ Ρ0}}8 ἀονγῃ ἔδβίοσ {π8ὴ (μον 
Ῥγθδομίης Ὀ01145 υΡ. Μοδὶ οδγοΐι!γ, ὑμογοΐογα, 
διιουϊὰ ὑμον σιίατὰ (Βοὶτ οοπάμοί, 0. ΘΥοσΥ ἀοἴεοι 
ἴῃ (8 ν1}} ΒΓ Ὅ6 ποίϊοοα, Νἧο ψοπάδσ, 
ἐδογοΐοτγο, ὑπαὺ (816 πονϊὰ 8 }} οὐ οὐ͵θο 9088 ἰο 
ἵμοβο σγὰο ῥγϑδοῖ {ἰἱ0 ΟἴΟΒΡ6|.--- γ8. 4, δ. ἴῃ 

Ροσίογπιΐηρ 86 ἀυ(ΐο8 οὗ γοὺν οβῆοο, βϑοῖς ποὶ ἰθ 
Ρθαϑθ γουγβοὶ οὐ (9 πψουὶὰ, Ὀυϊ αοά. Βδιι- 
[688 ἰο Ηΐπὶ Ν11}} ὍΘ δοθὴ ῬΥΪΠΟΙΡΆΙΥ ἰπ ἰδ9 
Ρϑϊιθοῦ δπὰ ροσβουθσὶης ρογίοσδη00 οὗ [86 ἀΠᾶ- 
οα]0 ἀυιῖθα γοὰ Βανὸ ἰοὸ ἀο. Νοιδίηρς 18 τοΓα ἰῃ- 
αἰβρθηβδῦϊθ ἰο 8 πιϊηϊβίον οὔ αοά, ἀγίνϑη δβ ἢ9 
οἴνθῃ ταυδὲὶ θ6 ἱπίο βίσϑιίβ δὰ τὶ ΠΟΏ6 ἴο οοθηῃ.- 
8βαοὶ μῖπι, ᾿[μ8ὴ μαι θΏ09.---ογ. θΘ. ΤῊ Θ ΒΘΎΘΓΟΥ ἴδ 6 
οΡΡοϑιιίοπ, {8.6 το ΓΘ ΠΟΊΟΣΔΌ]6 (Π9 γἱχίιθδ ν᾿ ἰοῖι 
ΔΓΘ ΒΏΟΜῺ ἴῃ Θησοιπίονίηρ ἰξ: δΒΌΟΘΝ 88 ΡῬΌΓΙΥ οἵ 
Ἀραγ, (86 σοϑὰν ἰδοὶ διὰ ἔβδι] τι τὲεὰ Ὀἱτὶηθ 
ἐπῖηρ8 ΒΟ ΔΙαγΒ [18 ρου ἰμ σαί ἐμίης; 
(6 ροοὰ Μ1}} διὰ οουγαρο τ 16} ΡΟΥΒΟΎΥ ΓΒ οὐοδ 
6 180 ΤΣΘΒ.]}18 ἀο ποί δοΥΣγοβροῃὰ (ὁ οἂγ οχρεῦ- 
ἰδιίΐομβ; ἐμβὸ υπιυγοδγὶθαὰ οαγηθβίῃθδβ ἴο Ὀοηοᾶξ 
ἴμο86 ΨΒΔΟ τᾶ 9 Ὡ0 ΓΘ ΌΓΠΒ οὗἉ ργαϊ 49 δηὰ οοη- 
{ἰπυϑ!ν ὑπαὶ ον ρδΐηβ; ἰμθ Κ᾽πάμθββ (ἰδ 
ουὐπαγὰ ἴοτλ οὗὁ ]ογ6) νυνὶ ἢ ΘΠ ΔΎΟΥΒ ἰο νὶῖδ 
81} ἰο ΟἸγῖϑί ; {80 ΠΟΙΥ Σθὰ] τὶ ἢ Σϑιχδὶῃ8 δἱ 8} 
υπ|68 δα. Δ}}Υ σοπδίαπίξ, πὰ μ85 ἃ βοασί ἴον (οὐδ 
ὙΟΣΚ δηὰ τωδη’ δ Βαϊ υϑιϊοῃ; δηθὰ [6 ΒΊΟΘΓΘ ἰονθ 
0 411 αϑη Μοὶ 18 (86 δοι] οὗἨὨ 8}1 ΟἿΣ ζΓδοο8.--- 
γεν. 8. 1μὸ ϑαυδηὶπη ιν οὗἩ ἐμ στ βιϊδη μοῦ 
1116 Θ᾽ γτασγίπρ υάφσιηηθηΐβ οὗ ἰμὸ ποσ]ὰ.---Ηο- 
ΠΟΙΒ Ὧὁ ποί ἀδΖσὶο ἷτι, αἰ οοχΒ ἀο ποὲ ἐσουδὶθ 
Βΐση.---Ἶον. 8. Τὸ Ὀθ Κηοννῃ ὉΥ δ ἴϑιν ζαϊ μι] 
ἔγϊοπη 8, ἰ8 θοΐίου ἐπδη ἰο πᾶν 8 ἤδη υχτὰ ἐδ 
πα ἰτἀο.---Ἶ ον. 10. Τ6 ΟἸ τ διΐαη, ἐμουρ ΡΟΣ 
ἴῃ ὑμ:0 6γ6 οὔ 86 ποῦ] ά, "88 δὴ ἱποχϑαβίῖθ]θ 
ἰγθδβαγο (0 ἀἴβρθθβϑθ. ΠΝ ΠΟ ΘΒ Ἀ]Ὺ Βουδ9 οἵ 
Κτουμαβ, ΟΣ Ροδβοβδβίοσιδ, ἢ 6 8885 ἃ σοὶ ᾿ Βοσ Δ Ὧ090 
ἴθ ἄθανθ, ἩΓὮἃ σαρίυγϑ ἢ οδὴ ΟΓῪ : “ΜΥ Βοδεί 
θῶ ρ8 !᾽ δία. (μαϊζο υἱ. 28). 

Ἦ, Ε. ΒΕΒΒΕκ:--- ον. 1. αΟοἀ πῶ βροὺ δὲ (ὁ 
οοΟτηπηληΐσαίθ 0 τἸ6 πὶ {ὑμὸ Ὀ]οδδίηρ οὗ γϑοομο}]18- 
ἰἰοπ ἱροῦ [86 ταράϊαπι οὗ ΗΒ νοτὰ δηᾷ {86 
Ῥγοδομίπα οὗ ἐμ αοδβρο]. ΤΒουρὰ Ηδ δ᾽οτθ οδα 
ἱαιραγ (ἢ 6 Βρὶ τὶν οὗ ἔδι ἢ, δπὰ 8ὸ σοτὶς ὑροπ [89 
Βοασί ἐμαὶ νγϑ 8[.4}} οοτιθ ἰο ΟἈτίβί πὰ δπὰ }ι8ι1- 
βοδίίοῃ δπά βαϊναι σου, Ηο ἀΐβροηβοϑ Ηἰ8 αἱ διὰ 
ἰαδαθιιδο8 ἰῃ σοπμποοίΐοη τὶϊ ἢ 9 οαἰπναγὰ ποχὰ, 
δηὰ 64}186 080 Ὑ8ῈΟῸ Ργϑδορ ἰξ Ηΐβ8 ἈρΙρογΒ οΣ 
[6] ]ο-ἸΔθογοσβ (1 σον. ἰϊϊ. 9).--ῦ ον. 2. Ἡ Βεῦ 
Ῥδ] ὁ σχοϊαΐτηβ: ““ Β6 0], πονν,᾽" εἰσ., ἢ6 πιιϑὲ ὉΘ 
ἀπαἀοτγβίοοα 88 βαγίηρ: ““ΟΡΘἢ ὙΟῸΡ 6γ98 δηὰ ὃ6- 
δΒβοϊα ἐμαὶ ἀο5Ρ61] νὶοῖι μ88 δ]]οὰ ἰμ6 ποσὶ ἃ ψ ἢ 
16 Ὀγθοΐουβ δϑΌσγϑησο ἐπὶ αοα 8. 20 πιοῖθ 8ῃ- 
ΕΤΥ οὗ ῬΡυῃ βαίηρ θὰ, Ὀυΐ 18 σγδοίουδ δηὰ γοβὰγ 
ἰο Β876 ἰδθι; [ὉΓ οἂν οτὰ 72 6808, Ὑὸ Β85 60Ὲ- 
αυογοὰ 411] οἷν ΘΏΘμἶοΒ, δὴ 11 ΠΟῪ ἰπίογοθάοδ 70 Ὁ 
ἰι5, 'δ8 ρυτοβοδοὰ υς ἴον Ηἰπ56]7, δηὰ οηίζοδὲδ 
18 (0 ὯΘ τοσοποϊϊοὰ ἰο αοἀ." Τ8ὸ ψο]6 μοτὶοὰ 
οὗ ἰΐὸ Νὸν Τοβιδυλθηὶ 185 δὴ δοσορίδοϊ]ο ἐϊπὶ8 
([μικὸ ἐν. 19); ὙΔ6Ω ἰδ Ὀυάδ οὗ μγοιαΐβθ δΓΘ 
Ὀυγβίηρ, διὰ ΟΥΟΥῪ ΟΑΥ δ ἃ ἀδὺ οὗἁ δοϊναϊϊου, 
Ἧ 9 δύΘ σοῃ ΠΌΔΙ Υ τοοοϊγηρ δηἃ δρρσορσγί δι ς 
(μ6 ΥΓΘ0Β}(8 οὗ οὧὖξ ϑαγνίουτ᾽ 5 δυδοτίη δ δηὰ νυἱοίο- 
γὶο8. νοῦν ΟὨσχ βιϊδη ἸΠΔΥ ἰδοζοΐοτο δρΡΡΙΥ ἴθ 
Εἰπα8617 (6 Ρῥσορμοίίΐο ψοτὰ, “1 δδνθ [τὰ 
11|06:;᾽ ἔογ 1 οπθ ἰ8 οᾶγὰ [Ὁ 8}}, ἐῃθὴ δὶ] δζὸ 
μοᾶσὰ ; δηὰ ἱ7 οὴθ 58 βυοοογοὰ ἴοχ 8]}, ἐλθὰ 4}} 
ΓΘ βυσσογθα.---7 ον. θ6. ΑἸορ ἰδ6 νἱγίποδ 
εἰδὶ8 νοι ἀϊδέλπ συΐδη Θοά᾽ Β βοτυδῃίβ, τὸ ουσαὶ 
Θερϑοὶδὶὶγ ἰο στοιλασὶς ἰλ9 Ηοὶγ δρίτιι. σοι [δ] 
βουχοο δον (δ9 δίσϑδια οὗ ᾿1ἴ6, οὗἩ νἱσέιοϑ δὰ οὗ 
εἰ ὈοΒ Ὀδοκπνασὰ δηὰ ἤουνασγὰ ἐπ ΟἿΣ ἰοχί. 
Ἦο ἰὐ ἰ8 γο γγαβ98 ἐμ δβδοὺ] ἔγοπι Ὄυϑσυ ἀεᾶϊθ- 
τηοηί, δὰ ἰδοὺ ἰΐ Ὀορχὶπδ ἰὸ βῃὶηο τὶ μι 6}}}-- 
ἔθποο, Ἰοπς βυβοτνίηρ δηὰ Κἰπμοδδ, δηὰ Ηρ ἰἰ 18 
ἯὮΟ ΟΥΟΥΏΒ ἰδι680 Υἱστίῃμ!ο8. ὙῚᾺ τοδσὶϊδὶ κἰοτθ 
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δια οηϊνΐηθβ ὑπθτὶ ἰορο οί" ἴῃ ἃ Ὀοηὰ οὗ ῥθῆ66. 
---Κον. 7. Ομ6 ρᾶϑγὶ οὗ (80 νοῦ ἴο Ὀ6 δοδοτι- 
Η Ἰ8 θα γ ἰπ6 δύο» οὗ τἰρηύθουβη 685 ὁ [ἢ 9 
γτῖσδε δαηῃὰ δηὰ οἱ ἐδο οἵ, 18 ἰο β συ ῖν ὕγοτω 18 (δ6 
ἹΔΟΓΘΥ ρανγιιθηῦ οὗ οὐγ ΟὟ Υἱρθουδη988, πὰ 
ἰτἰ πτα ΡΒ ΠΟΥ ἴο πιδὶ πίδϊη (86 σόηπυϊ 6688 δπὰ 
ἐνοτϊ δίΐρ βυ Ὁ] η688 οὐὁ ΪΒ6 Ὀοϑυϊἧι}] δηὰ 
εἰοτίοιϑβ ζατγιηοηΐ οὐ ΟΕ ἰδὲ 8 υἱ ἢ ΘΟΒΠΘ88.--- 
γον. 9. οι ἰδ 18 οὐλοοίοα ἀρδίηδι [Π6 Βουνϑῃίβ 
οὗ Ομ σῖϑί ἰδὲ ἐμ 6 Υ ΔΘ ΟΌΒΟΙΓΘ δηὰ ἐπεὶ καὶ δοδηΐ, 
δῖ ΠΟΥ πᾶνο Ὧ0 ΡὈΪδ69 διθοηρς (86 τΐβο, δπὰ πὸ 
τορυϊαίϊου ΟΥ̓ ῬΟΟΣ ἰπ ἴδο πουῦ]ὰ (1 Οον. 1. 26- 
28), 1Π6Ὺ δ΄ΓΘ τρογὸ ἰδδη σοιηροπβαίοα ὈΥ͂ Ὀθίης 
ὍὙ6}}1 ΚπΟοΎΠ ἴῃ θαυϑ (0υκΚὸ χ. 20: ΡΆ]], ἱν, 8 ; 
ἩΗδΘΌ. χὶϊ. 28) ἀπὰ ἴῃ ἐδ ΟμπτοΒ Ὀοΐον ὈΥ͂ Δ] ] 
τ οπὶ (ΠΟΥ πανο βου πὶ Ραιίθησο δὰ σῇ 
ἐμὸ Βυτη ὉΪ6 ζτδ8669 οΥ̓͂ (9 ΒΠοΙγ ϑρίτίι.--- ον. 10. 
ΕΥΟΥΥ ὑμίηρ ὁ ΘΑΡΙΒ ἰ8 βυϑογυίοηί ἰο ἐδ νϑὶ- 
ἴασο οὔ Οοὐ δ βογυδηίβ; δηὰ {πὸ ζαΐυγο αἰ ση 165 
οὗ {πὸ τη οκΚ ψῆο ἱπημοτῖς (86 θατί (Μαίῃ. ν. ὃ 
ἸΘῪ ὯΘ ἰγδοοα ουθῆ ἴῃ {ἐμ18 118, θη Ὠοαυ θῇ 8ῃ 
δασίἢ δΡὸ ποίη Ὀασὶ ἃ ναϑί βίουθῃουβο, 89 ΚΟΥ͂ 
ἴο ἼΒΟΒΘ ἰγθαβυγοθ 18 σοηἑ η114}}ν ρίνοι (ὁ ζδ 10} 
ΒΥ ΡΥΑΥΟΡ. ΑὙΔΥ͂ ὙΓ0Ὼ} ᾿γ]ἀ δηὰ νϑδηΐϊγ} [μοὶ 
8 ἀτοδὰ γμοίΐδοῃ ψθπ Ρ᾽Ο. 8 ΡΘΟΡΪΘ ΡΓαΐθο 8, δὰ 
Ἰοδγῃ ἰο ἥπά ΒΟΠΘΥ͂ δπιοηρ ἴδ 6 ποί(1}68 οὗἨ ΘΑ ΠΛΩΥ͂ 
8η4 1168; [Ὁ Μ͵ὁῈ μαύθ ἰ1λ0 δβϑίγαποῦ (ΝΜ ίδι . γ.Ψ 
11, 1:2). 
τε.) 1-10 (ΡΕΒΙΘΟΡῈ οα Ἰγοοδυὶ Βα Αγ) :-- 

Το Τοτὰ ρμ]ονγδοὰ γ᾽ ΗΪΐ8 Αροβιίῖϊθβα: 1, ὉΥ {πον 
ἴδ 616 858 ἀοροτίτηθηξ (νοσβ. 1-4); 2, ΌΥ {δοὶν 
Ῥδιΐθποο ἷπ δυουϊηρβ (γ ΓΒ. 4, δ); ὃ, ὈΥ ἱποὶρ 
ΒΟΙ͂Υ γα κ (τογβ. θ-7); 4, ὈΥ ὑπὸ Ὀθποδ δ (ΠΥ 6οῃ- 
ἔον.--Ἴ 0 ΑΡροδί]οΒ δύο [πὸ ἐποὶς οσὰ; 1,10 

ὑποὶν ΤΟΥ 88 ῬΤΟΔΟΊΘΓΒ δηὰ ἐμοῖν ΒΟΙΥῪ γα ]κ: 2, 
ἰῃ βυδοτίηᾳ8, ποῖ ΟΪΥ ἀπάον ροϑίἐϊνο ᾿πἢ] οἰϊοΙ 8, 
δυῦ ὑπο ῦ Ὀυϊναιοῃβ ; 8, ἰπ ἐμοῖς ὀχοο θη ἰπῆυ- 
ΘΗ6Θ, ᾿ὨΔΒΙΠΌΘΝ 88 ΠΟΥ͂ ἸΏΔΚ6 080 ΟΥὗἹὈ πΠοπθ Ὀυὲ 
ΒΟΒΟΓΘΌΪΘ ΤΠ68Π8 ---Ααἰ 8ϑϑβοη οὗ Εδβίζηρ 8 ἰἰτηθ οἵ 
Βαϊνδίΐίοη:: 1. ΕῸΡ γὸ βῃουϊὰ γοματγὰ ἰΐ 88 ἃ ἰϊπηο: 
α. ἴο ἀνσδκο ἰο {μ6 γϑοθρίϊοῃ οἵ Οοα᾽β στῆσε, 88 
ἯῸ ΘΟὨἰΘΩΡρὶδίθ (μ9 βίοσυ οὗ ΟἸ τῖϑι᾽ 8 βυβετίῃ 8 
(ΥΣ8. 1-2); ὁ. (0 Ὀθδοῦηθ ΤΏ ΠΟῪ ἰπ Οὐν ἀδι}γ 
᾿ῖνοβ (τ γϑ. 8-4); 6. 0 τᾶ ι.86 οὗἉ (δ {γ18}8 οἵ 
116, [Ὁ ὑμ80 οχϑγοῖβθ οὗ δύθσῪ Ομ εἰδιίμη νἱ γα 
(τοσβ. 4-6); 4. ἰο τϑοϑῖνϑ {η6 βρὶ τὶ [8] αἱἀϑ τ δῖ 
Δ[6 οἴεγοὰ 8. 2. Βοηδθδοῖαὶ ἱπῆυθηοο οὗ {μ6 
ἰγυδ9 ὑμβθη σοηίθιρ]αἰοα : α. ῸΓΥ ΟΌΥ διηϑηἀπηθηὶ 
οὗ Ἰἰΐο δὰ οἷν οοπᾶγιηδίΐοη ἐπ ΠΟΙ 688: ὁ. ῸΓΣ 
ΟἿΡ Τ68] οοηΐογί δῃηὰ Ῥθ6806; 6. [Ὁ ἐδ6 ᾿ΠΟΓΘΆΒ6 
οὗ οὖν ἰῃῆυχθηοθ δος ΟΡ ζ6]]ον-τ6η.---ΟΌ 
γνγῃοἷο 18 ο ΘΔ ἰδ ἃ ΒΟΆΒΟΣ οὗἁ {δειΐηρς; ἴοσ ἰΐ 
8. ἃ ἰϊπι6: 1, οὔ δυδενίηρ; 2, οὗἩ Ἰωϑδὴγ ρῥυὶναιίομβ; 
ὃ, οὗ ἀϊδοϊ ] 6 ἴῃ ΒΟ] 688; 4, οὗ ρῬγδρασγαίϊοῃ [ὉΓΣ 
(η6 στοαὶ Εδϑίερ, ἤθη γ͵ἴα Β888]}] Ὀ6 ταϊδεὰ ἔσχοιη 
(η9 ἀοδα δῃὰ βανϑὰ ἔογουονς (Η θυ). 

1. ΒοΡΑΟΚΕΒ (ρΡ. 80 81.)----Ἰὰ {86 πιϊ ἀεὶ οἵ 4}} 
ἱποὶνρ ουἰναγα 4 Π])᾽1οὐἱοη8, {πο ὲτ' ἐπὶ ση ἔἄσδησο δπὰ 
ὑδοὶν τὴ] 688 ἱῃ [Π6 ὁγ0 οἵ (δ ποτ], ποθ το 
ἴοι ον Ομτὶσε πὰ ἸαθοΥ ἴῃ Ηΐδθ νἱηογδσαὰ τὶ οχ- 
Ρϑθοί ἴο Ὀ60 ΓοΥΪοἀ; Ὀυΐ ἱπ δρίϊθ οὗ 8}} (ποὶν βυΐ- 
ἵοσίηρβ δῃὰ βδδηιο, ἃ Ὀν πο Κτοδίβοβθα δηα τὴ8- 
οϑῖν ψ}}} Ὀγϑαῖ ἔοσί ἤγοπι ἐμοῦ, δ ΡΥ βυβ οἱ οπς 
ἴο ῥσγόνο ἰμὸ γρα]ϊίυ οὐ ἐδὴ9 πὰ ἀγδον ἴοσ ὙὮ1ΟΝ 
{Π0Ὁ δτὸ οοῃίθησίπηρ.--Ἴὴ9 ἰάθη ρσ]ογὶοθ οἱ. 
αοὐ δ ἰπράοπι: 1. Τμδὶ Κἰηράοαι 858 σΊοΟΥΥ. 2. 
Βαε ἰὰ ἱβ πον οοδοοαϊθά: α. ἰῃ Ογὶϑὲ Ηἰπθ6} : ὁ. 
πη Ηὶθ Οκοσοῖι. 

ΧΙ .---ΑΝ ΒΑΒΝΕΒ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΉΤΑΝΕ; ἈΡΡΙΠΙΟΑΤΙΟΝ ΟΝ ΤῊΕ ΒΧΗ͂ΟΚ- 
ΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΨΕΒ. 1. 

ΟἜΑΡΊΤΕΕ Υἱ. 11-17. Ψ11..--1. 

11 
12 
13 
14 

Ο γε Οονϊπεμίδηβ, ουσ ταουν ἰβ οροὸθ ππίο γοῦ, οὐτ᾽ ποαρὺ 18 [888 ὈΘΟΟΙΏ6]7 ΘΏ- 
Ἰαγσοά. ΥὙ δῖα ποὺ βίγαϊ δηθὰ ἴῃ υ8, Ὀὰὺ γ6 Δ΄γ6 δβίσαϊϊθηϑα ἰῇ ὙΟῸΣ οΟὟη ὈΟΎΘΪΒ. 
ΝΟΥ ἴου 8 ΓϑδΟΙΏΡΘΏΒ6 ἴῃ 86 Βᾶπι6 [ΟΥ̓ ΜΟΥ͂ ΟὗὨ ΤΘΟΟΙΙρΡΘΏΒ6 ἴῃ 086 Βαθ Κἰπα, τὴν δὲ 
αὐτήν ἀντιμισθίαν] (1 Βρθαὶς 88 απίο πὲν ΘΠ] γθΠ}, θΘ γ8 8'80 ϑῃϊδγροά. 6 γ6 ποῦ υη- 
ΘΑ ΌΆ}}ν γοϊκοἀ ἱοροίμον [Ῥϑοοπιθ ποῦ ππἰἰθα 88 ἴπ 8 δύγδῆρθ γόΚ6, μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦν- 
τες} ψ τ πο] θνοτβ: [Ὁ ψἤδῦ [6 ΠΟ Β ἢ] Βα τὴὶρ ἢ ὐθουΒΏ 685 τὶῦῆ πη ἢ ΘΟΌΒηΘΒΒ 

16 δη οΓ]" πδαῦ σοιιτηαηΐοι μα ᾿ἰσηῦ πὶ ἀατίκηοθθῦ Απηὰ πνῇδῦ οοποοτὰ δαί 
ΟὨτῖδυ" στ Β6]14] [Ἐ6}140]75 οὐ πθδὺ ραγῦ Βαίἢ ἢθ ὑμαὺ Ὀο] ον ἢ τι} 8 ἰπ84ο] 

16 Γ[πρθ6]16γου]7 Απά π|ῇαῦ ἀργθθηιθηῦ δαί 89 ὑθρ]θ οὗὐἠἨὁἁ ὠἋἀοὰἂ σι Ἰἀοἰδῖ Ὁ γ6 
ἴον 816 ὑδ6 ἐορίὶο οὗ ἰδο ᾿νίος αοα; δ8 Θοα βιδίῇῃ βαιά, 1 π|}} ἀπ 6}} ἴῃ ὑπο, δηά 
μαὶϊς ἴῃ [Δυιοηρ] ἰδοηι; δηὰ 1 τπ|ι}] θὈ6 ὑμοῖτ Θοά, δῃὰ {86} 5}}8}} δ6 πιγδ ῬθΟΡὶθ. 

17 

ἀκυρ ύοτ βαῖ (ἢ ὑπὸ ᾿οτὰ ΑἸπι μέγ. 

ὙΥΒογοΐοσθ οοῖηθ ουἱἶῥ ἔτοτι διιοηρ ἔμ θπι, δηὰ 6 γ8 βορδγαῖθ 
1μοτὰ, δηὰ ἰοποῖι ποῖ ὑ86 πῃο]θαὴ ἐλίη ἐΌΤῸ 5Ε ὙΠΟΙΘΡΟΤῚ Δ 
δηοὰ π|}} Ὀ6 α δίδου ὑπίο γου, δὰ γ9 8}|8]]} 

κάνω Βα 0} {86 
ὙΠ γοοοῖνα γοὰ, 

ΤΑΥ͂ [Ὁ0 1η0 [ὉΓ, μοι εἰς] Βοὴ8 διὰ 

ΥἹΙΙ. 1. Ηαδνίηρ ὑβογοΐογο {8680 Ῥγουἶβ68, ἀθαυ ὈΘ]ονοα, Ἰοῦ τ18 616886 ΟἼΓΒΘΙΥΘΑ ἔγοτα Α]] 
ΔΙΟΒίμ 685 [ΓΘ ΣΎ ἀ6Β]Θτηθη}]} οὗ {86 [οπ|. {86] 868} δηὰ βρίτῖῦ, ρογἔδοϊίηρ ΒΟ] 688 ἴῃ ὑπ6 
ἔραν οὗ Θοά. 



1160 ΤῊΒ ΒΕΟΟΝΡῸ ἘΕΡΙΘΤΙΒ ΤΟ ΤΗῈΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

δε έευς, ξ΄, Ὁ “3... ὕ..ὃ0.θ.0.... ϑὅὃΞτὠὔῷ τ ξε΄ 
πα το - τὸ 

᾿ τ ὺ ω 
ἣ ω ὑ "- ν Ἰεοε.]. 

Ψοτ. 11.-- Εὸν ἔπιο δοοουά ἡμῶν Β. 58 ὑμῶν. ΤΊΔΟΌ. ἐπ 16 Οοά. Β1π. αἰτοῦ ἡμῶν ἰὴ ἔδο ἰἸοχὲ, Ῥαϊ ὑμῶον ΔΒ Δ ὙὯῦ 

ὃ ΨοΓ. )4.--Ηδο. Βδδ τίς δὲ, δαὶ ἢ τίς Ἦ88 δίζοι κοῦ δυρροτί [Β. Ὁ. Ὁ. Ε. Κ΄ 6. 1.. δ΄. αὐτὰ [9 πλϑ ΟΣ ἘΥ οὗ γεσβέουδ βηὰ 

- 

ἐίοη. Β. Ὁ. εἰ αἱ. [Β[παϊξ. 

ἴο δδο "αὶ8 σοὨΩΒΙΓΙ ΟΕ ΟὨ). 
4 σον. 1δ.--Πο Ὀοοῖ δΔυϊμοπεϊοαιοα οτπι οἵ ἐμὲ ποτά 9 βελέαρ 

Ῥαϊιοτ)]. ὙΠῸ δέ Ὀεΐης πιοσΘ Ὡδυδῖ γ88 ῬΓΟΘΌΪΥ 8 σΟΥΤΘο οΏ. 

δ γογ, 16.--θο. ἢμ8 χριστῷ, Ὀυὶ ἐξ τὯ86 ρΓΟΟΔΟΪΥ 6 οοστοοῖ 
Ε Ἷ,. το Υπϊς., πὰ Οορέ. πο ἐπ ἔΔ 618 

δἰ5οὸ δορὶ ἰ; αξ ΒΙοοπιδβο]ὰ ἱπο] 98 ἴ0 χριστῷ υπάογ δ ἐμ ργθϑδίοῃ 

Ἰοῦ ἴο σοπέοσια ἰο φωτὶ δαπὰ ἐμο οἶδμος ἀδεῖνοα ἐπ ἐμ ὁο πα ρο- 

δγο χριστοῦ. [1δόδαι., Ἠϊροῖ., Μογος, δοὰ ΑἸέογὰ 

μαΐ 186 οἶος ψ88 κυκιβοδίδα ἘΥ ἐδο διὸ δορίεθ οΓ 

: ναὶ δοῖθ οορίφϑυ μάγο βελίαν διὰ βελίαβ. Τ0ο βελῖαλ 

οὔ τμο Ἀθο. ἰθ [ο0ΌΪ]Υ βυδίαἰηοὰ. [1λ μὲκϑ Ὡὸ Μ88. οαπὰ {Π{1|0 ποτ ἴδ τι Τα] καίο, π ἴοι δἀορίοὰ ἐξ ἤτοι ἴδ οτἱείηδὶ Ηο- 

ΐ ὰ 
τω. ΑΙΙ ὅτοοκ Μ88. οἵ Ἱπιροτίδῃοθ πᾶν βελίαρ. δορί. ἰγοαιϑά ἴδ6 ΜΟΙ 85 ἃ ΟΟΙΠΙΟΏ ΠΟ ΔῈ 

Δ οἰ κοῖο δηὰ οὧὖΥἦ Ἐπ κ᾿ ἰδ γϑγείοη βοπλ τ 68 αἰ Υὸ [ἢ 88 8 ῬΓΌρΡΘΥῦ ποῦ, Ὅασϊ ἴδον οὗτοι ἐγδηείδὶο ἰξ Ὁ ἴπθ 

ΟΥ βοῦηο οητυἰνδιίϑηῦ ΤΘΓΊΩ. 
βελίαρ οἴϊθηῃ οοουτβ ἰὰ [6 Τεεί, ὁ ἐλὰ 

Ἴηο Ηοϊ) θη ίδεϊς σὸν οὔδη οὔδημκοὰ λ ἰπίο ρ, 88 ἰὴ ἴμο Βογίο φαῦρος ἴοτ φαν 

12 Γαϊνίαγολε, ἴῃ ἴμὸ ἐπιογροϊδῖοα Ἰρπαξὲ 

ἐταπιδιαιϊοὰ ἰξ. 
φοτὰ εσίολοις 

ὕλος. Τδε ἔοτπι 
μα, ἰῃ ἴ86 «Ροεῖ. Οπποηξ, διά ἰπ πὸ Οτθεκ 

Ἐνίηθτθ ΖΘΏΕΓΑΙΥ. Α6 109 ΘΥΘΘΚΘ ὨΘΥΘΣ ἐπ θα ἘΠΘΙΣ ῬΤΟΡΘΙ Παπιθδ Ιῃ ρ, ΓΒΘΥ ὙΓΟΓΘ ποῖ ΠΠ ΕΙῪ ἰο οἤδηβο βελίαλ ἱπίο βελίαρ, 

ΜὨΐ 9 [6 [δ τ ποῦ αα ϑ ΠΠΚΟΙΥ ἴο οοπίογια πὸ βελίαρ ἴο ἔμεν γυ!χλιο]. 

δΎοι. 16.--Τὴο θο πλθ ἐμειν τέστν ἡθρήταςι ΗΝ οἷν ϑάβε, νά σίρε 11 τῶ Ὁ 
: ὙΘΥΘΥ 

δΕΕΔΙΡΕῚΡ ΘΟ ΟΤΓΟΙ τ ὙΠΟ τ ΣΕ τ ΔΝ οὗν, ΠΧ Κ. εἶνο ναϊκ. Βγγ. αοιἧ. τογβδ. δῃὰ τοοϑὲ οἵ πο Θτϑεὶς Ἐαῖποτα 

αἴος ἰμθ ὑμεὶς ἑπῖο ἡμεῖς ΘΑΌΔΙΥ δίτοιξ Ὑἱ 8 ὅκα πίοι κἰουϑ διὰ Ἐπίιογα δυο ἰδ Κοο, Ὀαὲ Ο.. Ὁ. (ϑά ἙΌΡ Ε᾿ 

μανο ἰδο οἵποσ. ΝῸ γϑάδοῃ οδὴ ὃὉθ ππδαίμϑα (ὉΓ Ὁ 

ὅσοι δικχοδίοα ἴον ἴΠ| ορροϑί[ο ΟΟΌΤΒΘ]. 

ΤΟΌΔΟΪΥ ἃ γουηἱπίδοθῦοο ΟὔἽἹ Οος. 111. 16, διὰ δῷ 

διὸ δὺουϊ θα} Ὀαϊδηο ἃ. [8Β. Ὁ. 1... Βίη. ἀαπὰ δύτιθ τοῖ- 

8.26 εουθ 

δος, 16.--- 86. ᾿88 μοι, Δοἢ τα. δ8η μον. Τἢ6 (οΒΈ ΠΟΥ ἴον ἔδο Ἰαϊίον ἰδ ποῖ δἴτος, διὰ ἐξ ἰβ ῬΡΓΟΌΔΌΪΝΥ δὴ δἰίοταρὲ ἴο 

οοπίοστη ἴπο ἰοχί ἴο ἔδο ργοοϑάϊης αὐτῶν. [Απὰ γοί Β. Ο. δηὰ ΔΙ Ὠαγθ μον, ἩΠπ|16 Ὦ. 

ἔλθετε Ὀπὶ εξελθατε [6 Ὀοίϊος δυϊἐοὰ ἴο [9 ϑοῆθο διὰ ἰδ ΠΊΟΓΘ δἰ ΣΟ ὨΑἹΥ͂ βυσίαἰηοά. 

Βοϊξον οοπίογπιοὰ ἴἰο ᾿ἰκυϊδείο πϑαρο, ὈΛϊ τ86 ἸΔΕΙΘΥ τγᾺ8 10 Γ τη. ὙΘΕΥ͂ ΤοΘδΟῺ 1688 ΠΟΙ ἴο "6 αἰ οτ οὰ ἴο ΠΕ ΠῸ δ , 

ἐαϊποὰ ὉΥ ἣν μοοὶ ΜΒΆ. οἵ το Βορί., Βδ8 Β. Ο. Ε. 6. 8ιη. δῃὰ Ῥδίρδδο. ἰπ 18 ἕδυοσ, δῃὰ [88 80 Βδῃστίοι ο τὰ., ἸΤιοοῖΣ. 

ΑΙτα]. 

Ταϊῃοτο πανθ μοι. 
ΤοΣ. 11 --Βδο. Βδ6 

δὰ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ψεπα. 11-18. ΟἿ τοῦτ ἰ6 οροϑι τονναστᾶ 
γοι, Ο Οοτσέηιμίαηδβ, ΟΌΣ ϑασχὶβ αἵ ΘῈ- 
Ἰαταϑθᾶ.---Βείοτο μασι συ] ΥΪγ δΡΡ γῆς ἰο {10 
ον ἴδη5 ἴῃ ἐδ οῖν ναῦ ουβ γϑ]δίϊουϑ (τον. 1486) 
1.0 δαἀπιοηὶ(ΐοη μ6 μδὰ σίνοη ἰβϑῖὼ ἴῃ υοῦ. 1 ζ,, 
ἦλο ΑΡοδί]ο Ῥδιβοβ 0 ῬοῦΣ ἴογί ἰο {φπὶ (ἢ 6 
106] 8 τσ ῖορ μαὰ Ὀθοη σἰδίηρ ἰῃ ἷ8. ποδεί. 
Ἧ.ο ἢδγο ἢγϑί 8 σοπιϊηυ θα Θχργθϑβίοι οὗ (80 θὁπιο- 
ἐϊοηϑ 6ὁ4}19ἃ ότι ὈῪ ἰμ6 Ῥγϑοθαάΐηρς τοργοβοηία- 
ἀἶοῃ, δὰ βοὴ ἰδ οδγηθδὶ οσχμογίδίϊοη ψΐο ἢ 
ΘΟΙΆΙΠΘΠ6ΟΒ ὙΪΓῈ γοσ, 14. ΤΠ6 ὙοΓὰβ 9 ορεπ (ἦε 
πιομίδ, Βἰ ΧὨ ῬΤΟΡοΥΪΥ, ἴο Ὀαρὶπ ἰο Βρθδκ, θυ 
ΕἸἸΘΥ ΔΘ Β6ΓΘ ΘΒρΡΘΟΐΑ ΠΥ ΘΒ δ016 (ΪΠ ΘομΒοα 6:09 
οὗ ὉΠ 6ἷν οοπῃοοίίοη νὴ ἢ δῦ δὰ Ὀ66ὴ δαϊαὰ ἴῃ 
το. 86. δηὰ ψδὺ [Ὁ] 8 τοραγαϊης (Π6 ΘΠ] Υρ6- 
τιθηῖ οὗὁὨ μὶ8 μοῦ). Το ἰάθα ἰδ τι8 ὈΘΟΟπιθα, ἴ0 
ΒΡΘΑΪ ΟΡΘΏΪΥ δηὰ σψἱϊπουΐ Γόβοῦγο (σοῦΡ. ΕρβἈ. 
νἱ. 19 δὰ Εοοϊυδ. χχὶϊΐ. 22) ΟΠΒΥΒΟΒΤΟΜ: 
““{γχ6 Θδῃηοῦ Ὁθ Β᾽1θηΐ; Ὑ6 Ἰοηᾷ ἴο Ὅδ6 σοπε 0}Δ}}γ 
ΒρΡοδ κί δπα σοηυογδίης Ἡἱ1} γοα ᾽"]. ΒΥ βυοὰ 
Ἰοηζυδρο, 9 ΒΠ0ΟῪ5 ΒΟῪ σοηδαϊηβ γγὰβ ἷ8. Ἰουθ 
ἰοπογάβ πη. Α βἰ πὶ ]δν ἰπουρῶξ 18 ὀχργοϑβοὰ 
θη ᾽6 8045, ΟΡ Βοαγί 8 οηϊαγροά, [Ὁπευ- 
ΒΟΒΤΟΜ: “Α5 ἰδὲ Ὑδὶοδ ὙΑτΩΒ ἰ8 ψοῦὺ ἰο 
ἀϊ]αΐθ, 80 8180 ἰο ϑηΐαγᾷθο ὑπ ᾿ϑαγὶ ἰβ ἐμ σοῦκ 
οὗ ἴονγθ. [ ορϑῆδ ἐδ τοῦτ δηα Θη ατοβ (9 
μιοατί, ἴον 9 Ἰουθὰ ποῖ τ ὶτῃ ὑπὸ μϑασὺ οὐἷγν, αὶ 
1} (Π9 πρατὶ ἰῃ υπΐδοη. Ηθο Β8Υ5 ὙΠ στοδὶ 
ΘΠ μα 55, γὸ θα ύθ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΤΟΟΣΣ ἴῸΓ γοῦ 8]1}, Ὀυὶ 
ψὶν δυοῖν ἸΔΥΚΘΠ688 ΟΥ̓͂ ΣΟΟΏ, 38 Π6 ἰμδί 18 Ὀθ- 
Ἰονϑὰ τ) οὶ ἢ" νν τ στοαὶ απροδίγαὶϊπί τυ ἰὴ (09 
Ἀθαγί οὗὨ δἷτι (δὲ Ἰογοίμ ᾽᾽. 4.8 Ρδϑὺυ] δὰ Ὀθεθῃ 
ορϑηΐης ἷθ ἱππιοβὶ βουἱὶ (0 δἷθ Ὀγοίγθη ἴῃ (89 
ἔτοϑθ δῃὰ σοηδαϊπε Ἰϑηπον οὗ ἰΠ6 Ἰαδὶ ἴον 56 ῃ- 
ἰοῆσ98 86 πὰ δἰ πι8617 Ὀδδοίηθ οοπβοΐουβ οὗἁὨ ὑῃ9 
οχίομὶ οὗ δῖ8 δδοοίϊομ (05 ἔπ οτὰ (Μά οὙθγ, ΘΟΙΡ. 
Οϑβίδηάου). Τἷδ 18 (η6 Υοϑδοι ἰμδὺ πὸ γάρ νγ88 
ποράρά ἴῃ {π6 βεασοπὰ βοηίθμοο. ΤῈ6 ΓΒ βου ]α 
ποῖ Ὀθ υπαἀογπίοοά (0 Τηθδὴ ΒΙΠΙΡΙΥ (ΘΟ. ΥΘΓ. 
12 δ.) (πὲ 6 7610 ὨΔΡΡΥ͂ δηὰ οοτηΐογίδ]ο, ον ἐμαὶ 
ὁ Βδὰ ποῖ ἀϊβοϊοβοὰ 18 νοΐ Βοατὶ δπὰ ὑη- 
Ὀοδβοπιθά δἰ π|86] ἰο {Πμ6.---Τ110 δρθοΐδ] αὐτο 88 
ἴα ὑδ6αι (κορένθιοι), νι ἰιουΐ οὐέμοΣ ανίΐοῖο οὐ δά- 
)οοίϊνο, 18 4 πιοάο οὗ βρϑακίῃρ τ ΒΊοἢ σου 8 ΟὨΪΥ 
πῃ ὁὴ6 Ῥαββηζθ Ὀοβίάς (ΡΒ. ἱν. 16), δπὰ ἱπαϊ- 
οδίϑϑ {6 ῬὉγοίουπα δἰ ΠΟΘΙ οὗ ἴδ6 ΒΡΘΑΚΚΘΥ. --- 

ΚΙῚ,. νίῖ ἐὴο τόζγϑα. ασιὰ τοϑὲ 

ὌΝ ἕοττοοσ ἐδ 
ἴα ὕοίτοτν συ. 

ΤΏ δβδιὴθ ἰάδθα 'β Ῥγοβοηϊεὰ ἰῃ 8 περβίνο ἤονηι ἰπ 
γον. 12, δῃὰ 80 δ κοϑ ἰῃθ δοηίσδϑὶ οἢ ἔΐο ρῬαστὶ 
οὗ τὰ σον  ἰδηβ τπποτγὸ βυσι κίηρ- -γ7ὸ 8716 ποῖ 

βισαίἰϑυιθὰ ἔπ τ Ὀθπὶ γ6 δ:ὸ βισβί θὰ 15 
γοὺΣ οὐ Ὀοτνο]δ (τος. 12).-- - πὸ οὗ ΒΒ 
{πδὺ {86 νοῦ οδπηοί ὮΘ ἰδ Κθὴ 85 Δ ἱπιροσαίἑγθ 
δύο η ἴῃ {μ6 ἦγδί οἶδυϑδθο. [ἩΈΒΒΤΕΒ (Ρ. 138): 
οὗ ΘΟΩΥΘΥΒ 8 ἀἰτοσί δηα δΌΒΟ]ο, μὴ 8 δ 076 6- 
εἶνγθ δηὰ σοπάϊεϊομδὶ, ἀ 614]. ΥὙΠοσ, ἢ ὅ9, 11]. 
10 18 ποῖ οὗὁὨ δηχίεοιΥ ΟΥ βδάῃϑϑδϑθ, {Π6 σ᾿ Ό880} οὗ 
ὙΓΒ ἢ 18 ἰῃ ἐμ οτβοῖνοβ, {Παἱ μ6 18 Βροδκίησ. δ 
τηδϑηΐηρ ΟΥ̓ “δβιταϊἰθηοὰ᾽ 18 ἀοίοτταϊμοὰ ἘΥ͂ 1(5 
οοπποοίΐοι 1} {80 Βυθδοαποπί Ἰάδδ οὗ Θη]σρο- 
πιθηΐ: Υ6 816 ποί πδἰγαϊί πο, ἐ. 6. γο δ ΠῸ 
οοπίγϑοίοα Βρδ09 ἴῃ ΟΡ οανίδ; Ὀυΐ ᾽π γΟῸΣ μεδσῖδ 
0 18 ποὺ 8ο πὶ ὶῖὶῃ τοβροοὶ ἴο ὺ8:; ὦ 6. γ8ὲ ΔΘ ΠΟ 
ΒΤΩ8}1 σόοοδὶ ἰῃ 08, Ὀυθΐ γ8ὺ δΔῪθΘ ὙΘΥῪ δι.8}} σοΟΣπ 
ῸΣ 8 ἴῃ γουγδβαεῖνθθ. 116 ΟΣ οδυὶϑ 8 ́ὁΓΘ 
οηϊδτροᾶ ἰπ Ἰονο [07 γοῦ, ἰὐ 18 γοσῪ αἰ δοτοηὶ σὰ ὶ ἢ 
του, 'ἴπ τοβροοῦ ἰο 8. [ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΝ: “ΤῊΪ8 σο- 
Ῥγοοῦ 18 δἀτηϊηϊδίογοα {1} ΤΟΥ ὈΘΔΓΔΏΟΘ, 85 18 {6 
ἸΏΔΏΠΟΣ Οὗ ΥΟΥΥῪ φγοδὺ ἴον. Ηο ἀοδδ ποὶ ΒΗΆΥ͂, 
4γ96 Ἃὁ ποὲ ἸοΥο υ8,᾽ Ὀὺπῦ “ποὶ ἴῃ {86 Β8π|6 τηθ8- 
ΒΌΓΟ,᾽ [ὉΓ ἣθ ἄοθδβ ποὶ τὺὶδἢ ἰο ἰουο (ἤδη ἴοο 
ΒΟΏΒΙΌΪΥ. Ηθ ᾿πιρῖ1ο85 ἐμαὶ (ΠΟΥ ὮδΥθ Βοῖηα εἴϊες- 
(ἰοὴ [ὉΓ ἴτω, ἐμαὺ ἢ 6 ΣῪ ὙΠ1Ὲ ἴθ 6 πὶ ἰ0 ΠΟΥ. Υ 
8.0 Βἰσαϊἰϑπϑὰ σι ἷ]ὸ 1 δαὶ δη]αγροά. Υ ὈδΔΙΟΙ͂Υ 
τοοοῖὶνθ 0ὴ6 Ἀπὰ δυϑη δἷπὶ υγἱ τ Θ108}} βρϑοο, πὶ 
[6 σ8016 ΟἸΥ, δπὰ πὶϊὰ δουπάδηοο οὗ ὕγοθάοαι."" 
Σπλάγχνα (Ὀογ}6}8) 18 ΒΕΣΘ υδρ6α, 88 ἴῃ σἤΔΡ. Υἱϊ. 
18; ΡΆΠ]|. 1, 8; [ἰἱ. 1, δηὰ οὐϑὴ ἴῃ οἱαβεῖσαὶ] 
Ὑνιίοτβ, ἱπ {86 ΒΘΩὴ86 οὗ καρδία (ὨθδΓι), ἴ0γ 189 
Βοδί οὐ ἐῃ8 ϑιροίζοῃηϑ, βΒΌΘΒ 88 1οῦϑ, ΒΥ, 
εἰ. [1186 ΑΡοβίῖϊθ ἰδ ἐμπὶβ ρδϑβδαῖὸ υ868 ὈΟΐᾺ 
ψνοτάβ, καρδία δὰ σπλάγχνα ἴον ἴ.6 αϑοοιΐοιβ. 
[π πιοάθσῃ ἰδηρσύυδροδ {Π6 Ἰαίί6Γ ψοτὰ 88 ὑθθῃ 
ΘὨΓΓΟΙΥ Βυρογβοαθά ὉΥ {πὸ ἔοσηοσ. Αἀοι 
δησίϊοηΐ πδίϊοηΒ, ΒονουοΡ, ἰὑ ὀχρτοδδοα {π6 ἩΒ οἷ 6 
ἱπίορῖο συ βίσυσίατο οὗ στηδη, ἱποϊυαϊηρ ΘΒρΘΟΔΙΥ 
{πὸ δοδγί δῃὰ ᾿ἴνοῦ 88 ὀρροδϑὰ ἰοὸ μδὶ δ ΠΟῪ 
ἰθσΒ πη ΘΔ} ο64]164 ἐμ 6 Ὀον618 (ἔντερα, ἜΕ): 
ἴῃ οἰαββϑίσαὶ αἀτοοῖς {πὸ νογὰ 18 υβοὰ ἴον ἐμ ἴδε 
ἴΧ5 σΟΠΟΓΔΙΪΥ, δά ἰη ΕΒ οΌτεν (Π 6 σΟΥΤοβροπϊηκ 
Ὀ ΡΤ, τδϑ υϑοά ἰο ἀεδίρηδίο (86 δβοϑὶ οἵ ἐμ 

.ΠΙΥ͂ 

κοδί]ο Ὁ οπιοίΐοπδ δὰ δθοοίδοηβ. ΤῈ6 παι ἰἐϑο]ῦ 
ἱπ Ηοῦτον ναϑ ἀογγοᾶ ἔγοτ ἃ σοοί τ πἰοῖ δίστιϊ- 
ἤ68 ἰο ἴον. Οομρ. ϑὲβδη) 6 Υ].--- ον ὉΥ σαν 
οὗ σϑοοΐβρϑιιδο ἐπ ἴ86 δβϑιῃο (1 βρϑᾶϊκ δὲ 
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ΒΟ ΤῺ ΟὨΒ᾿ἸγΘ}}), ὈΘ γ8 8180 Θ:]ατβϑᾶ 
(τον. 15).--Ἴη οἷοδο σοῃῃϑοίϊου 11} ψπδι Ἀ6 μδὰ 
δὲ βαϊὰ, 8 ΠΟῪ Ῥχοσθθάβ ἴ0 ἀθιβδπα οὗ ἰδεῖ 
ἐμαὶ «ποὶσ ποαγὶβ βου] αἷδοὸ ὈῸ ϑηῃηϊαγροά, ὑπαὶ 
μὸν διουϊὰ “ροὴ ψιἀοὶν {μα μϑδγίδ ἱπ ἰονθ 
διὰ σομδάσησο ἴον δὶπι 85 6 βαὰ ορϑηϑθὰ ἷβ 01 
ἰμθὰ, Τ8μο τηοῦγο ἴον {δὲὶ8 ἢὸ ἀογίνοα ἔγοϊῃ [868 
πδίυσο οὗ ομλ ἄγοι, τ μβδὴ 9 δι άβ, 1 Βροδκ δβ υπΐὸ 
οἑάτθα (σοπρ. 1 Οον. ἱν. 14); ᾿ἱπαβϑιμσμ 88 
δμι]άγοη δγὸ Ὀουπαὰ ἐὸ πιδκο ἃ σοίασῃ οὗἉ ἸΟΥΘ [ῸΓ 
ἃ ἴδιον β ἰουγθ (οορ. 1 Τίαι. ν. 4). Τ8 1ᾶο8 
8. ΤΏΟΤΘ αἰδοῖ Ὀσουσμὶ οὐδ τ δ πὸ αἰγθοί)ν 
681}5 ὉροῺ ἔποπα [9 8.61} 0010 85 Δ ΔΡΡσεορσγίδιθ 
ΤΘΟΟΙΙΡΘΏΒΟ (ἀντιμεσϑία, δοτῃρ. οι. ἰ. 27; Ὀυΐ ἐπ 
ΟΣ Ρδδδαψο ἰμὸ ποσὰ ἰ8 βιγϑηρίβοπϑαὰ ὈΥ {Π6 ι.80 
οὗ τὴν αὐτὴν). Ὑπὸ οοπεοίγυοίίοη 18 πότ δυσυρὶι 
ΜΥ͂ΘΟΣ 6818 ἰΐ ἃ τοίου! 98} δηδοοϊυίμου [ΕΌΒΠΘΡ 
841, δ, ΤΠ πον ὃ 64, 11. ποῖ6})}. [π ογάορ ἰο 41} 

ουὐδ [9 οσργοδβίου, Βούουοῦ, ἯΘ τη ΒΕΡΡΙΥ͂ 
ποι ΒΥ ἔχοντες, ΠῸΡ εἰσενέγκατε; ἈΟΡ τῷυϑὺ Ὑ0 
οοῃηδοί ἰμὸ νογὰβ ἰοχοῖμοσ ὉΥ λέγω (φ. ἀ. 1 δῖτὰ 
δροδικῖτς [Ὁ δὴ δἀοαυδὶθ ΓΘΟΟΠΡΘΏ86), Ὀαΐ Ὑὸ 
τοδί, Ταρηταὰ ἰὲ 865 8ὴ Ασα 8. 80530]., Δ Δηδοο]υ- 
4οα, οοσδαϊοποὰ ὈΥ͂ (Π6 Ῥαγθη Β6818 ἴῃ τὶ ἢ ἢΘ 
βδὰ Ῥδιδοὰ (ὁ δ 9 γϑ ΒΡΟΘΚΙΠΒ 88 ἰο 08}}}- 
ἄσοῃ. ΟΥΒΟΥΒ τοματὰ ἰἰ δ ἰῃ9 Αοουβδίϊυθ οὗ 80 
τειιοίο οἴροῖ: ἐπί ὈΥ ἡ ΒΙΘὮ γ9 ΒΒου)ὰ τηδ}κ9 Γὸ- 
ΘΟΙΡΘΏ86. ἴῃ τὴν αὑτὴν ἀντιμισϑίαν, (6 ὑννο 4688 
οὗ 86 βᾶπι0 (πἷπρ (τὸ αὑτὸ) δπὰ οὗἩ Τοπιυπογδαίίοη 
(ἀντειμισϑία) τὸ Ὀϊοπαρὰ ἰοβοί θοῦ ὉῚ ΜῸΥ οὗ 
διίσδοίϊοῃη. ΤΉΏΘΥ πρῶ Ὀ6 Βορασαίοὰ ἰδ: τὸ 
αὐτὸ (ὡσαὑτως), ὃ ἐστιν ἀντιμισϑία. ΓΕΒΙΤΖΒΟΗΕ: 
“1 ἷ8 δοουδίοιηοα ο6] ΣΙ Υ οὗ ἰδουροΐ Ραὰ] 
ΒΏΥΒ, τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν ἱπβίορὰ οὗἨ τὸ δὲ 
αὐτὸ, ὃ ἐστιν ἀντιμισθία, πλατύνθητε, ΘΆΪΔΥ 6 γΟῸΓΡ 
χηϊμὰβ ἰο {86 δᾶῶθ σοι ηογϑίϊοη, ἱμϑίθδα οὗ, ἰο 
180 Β8π|0 ἱδμίπρ (1076) ἰπ Ὑ ΒΟ. 8 τοι πογδίϊοι 
τοὶ σὶ Ὀ9 ἐουπ.᾽ Οὐτρ. ὕΒΣ:ν, αταπι. ἃ 68], 1, καὶ 
100, Οὔ8. 1 δηά 2]. 

ΨΕΒΒ. 14-18. [44π΄ αὐἀνιοηλίϊοπ ἰο δεραταίε ἐλόηι- 
δεῖσεα πα πϑ}δίδδυετα. δϑϑιδ ] 6 Υ 68118 {818 Ραββαζο 
8 ΤΟΙΔΔΥΚΔΌ]6 αἱδ᾽οσδίΐοη οὗ ἰμὸ ἰχαΐπ οὗ διρυ- 
Ἰαθῖ. Οπ ἰδμὸ οὔθ δαπά, ἐμβὸ ρῥϑβδίοπδίθ δρρβϑαδὶ 
Βοραη ἰπ τἱ. 11-18 18 σοι πθα πους ονθῃ (Π9 
ΔΡΡΡΟΆΓΘΠΟΘ οὗ 8ὴ ἱπίοΥταρίΐοη ἰπ Υἱὶ. 2, τ μθγ {Π6 
Ὑοτὰβ χωρήσατε ἡμᾶς (πλαῖκΘ τοοπὶ ῸΓ Ὧ8) ἃΓΘ οΥ]- 
ἀοδυγ 86 Ῥγοϊοῃ χϑιίοῃ οὗ {κ9 τ θίϑρ ΠΟΥ οσργοθδβοα 
ἷῃ νἱ. 12, 18, ὈὉΥ στενοχ. δπὰ πλατύνθητε. Οπ (δ 
οἶμον Βαπά, (π6 ᾿πθσ πίη ρδδδδρθ (Υἱ. 1 4--Ὑἱ]}. 1), 
ὙἘ116 11 ΘΟ ΘΥοΒ ΡοΥΐθοιν ΊῸ} 186 ]7, ἢ 858 πὸ 60ῃ- 
ποοίΐοῃ τὶ (86 ἱπιηθάϊαὶθ σοπίαχί οἱ 6 ὈΘίΌΓΘ 
ΟΣ αἷϊοσ. ϑοὴ δὴ ἰπίγοαμοίϊοι οὗὁἨ δὰ δδσηῃμοδί 
ψαχπΐῃ κα ἴῃ {86 τιϊάδὲ οὗἩὨ Δ δϑοοιομδὶθ οἰ θαυ, 
πορά ποὺ, Βονονοσ, δυρροϑὺ ὑπο ἰάρω, οὗ 8} ἱπίογ- 
Ῥοϊδιίΐοῃ οὗ βοῃηθ Ῥαβδᾶρθ ἔγοπλ οὔθ οὗ Ρϑυ]}5 
Ἰοβί Ερ δι 168, ΟΥ ΟΥ͂ ΒΟΙ)Θ ΟΙ ΠΟΙ Βαηὰ : ΤὉΣ ἰἰ 18 (86 
ΥΟΣΥ͂ Ὠλίυγο οὗ ἃ ᾿ογ6 80 δγάθῃί, 8ὸ ἀγοιβρὰ αὐ (86 
τλοτλοηΐ, δ ΠΟῪ ἰουσῃοα ΜῈ δοῖῃθ ΘΔ] ΟΌ ΒΥ, 
ἴο παδῖκο δι ἄρῃ ἐσδηδὶϊὶοηβ, δὰ ἰο ἄγαν ἰοταγὰβ 
16 Γ ΌΥ͂ ψναγηΐημβδ οὗ ἀδηοῦ δ8 γ7Ὸ]}} 85 ὮΥ οχ- 
ΓΒ οἢ5 οὗ Θῃἀθδυιηθηΐ}. ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποὺ πλοῦ 
ΤΟ ίογΘΠ66 ἴ0 5 ἀοιηδηὰ ἐμαὲ λον Βῃουϊά Ὀ6 6ῃ- 
Ἰασαοαὰ ἰονγαγα εἶτα (γ Γ. 18), (6 ΑΡοβί]6 ποῖ ῥτο- 
666 6.8 ΘΑΓΠΘΒΟΥ ἴο ψᾶγη ἰδοῶ αρζαϊπδίὶ ἃ Κίπα οὗ 
7.86 ΘΕἸΔτ οι οὩϊ οὗ ποασί ᾿ ΒΙΟὮ δα ὈΘΘη ΒΟ 
ἴῃ Δ ΏΡΓΟΡΘΟΡ 16] ΟΡ 11} Οομι1168, δὰ ἴῃ 
δομϑοιιηρ (ὁ ΒοΔίΒο 8 ουδίοτῃξ.---ΒΘΟΟΣΏΛΘ 
ποῖ υπἱἰοα Βοιοσοκθη θοῦ δν τσὶ πὴ 6- 
νυν σβ.---ἰ 16 ῬοΒββὶ Ὁ}]9 ποῖ μΒὸ δὰ τοίθγθῃοθ 
ΦΒρθοαΐϑ}ὶν ἰ0 βουβοὶ δὶ ζοβϑιΐγα}]θ δηὰ ἰοὸ πιϊχϑὰ 
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τοδυτίασοβ. 'Ἑτεροζυγεῖν ἀπίστοις ἱτη ]168 ἀπ ᾳμθα- 
{ἸΟΒΘΌΥ ἃ εοπιεμπίοη (ἰὺ 18 )οϊποα ἱμποσχϑίοσο τ ἱῖὰ 
(6 ἀδέίνο); Ὀὺ{ 16 ᾿μνοῖνο8 δἷβδὸ {86 ἰάθα οὗ δὴ 
μπεφμαΐ ἀπΐο. [Ιἐ 18 ἰαἴκοῃ ἔγοιῃ ἰῃ6 ἤριυγχο, ποῖ 
οὗ ἃ ὈΔ͵8 660, Ἦ ΟΥΟ (Β6ΓῸ ὲ8 Δ ἱπο] δίΐου ἰονατὰ 
006 846, Σοργοδϑη τᾷ ἃ αἰ Βροϑιτοη 1υογα Ὁ] 6 ἴ0 
ὉΠΒΘ]οΥθγΒ (ΤΒΘΟΡ  γ]δοὶ, εἰ αἰ.), ὩΟΥ ΟΥ̓ ΟΔΥΒ 
ὙΔΙοΘἢ ΔΥῸ ποὶ ραϊγθα ΟΥ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τηδίοα, Ὀυὶ οἵ 8 
γοκο ἰπ νι ΐο Δ) 818 το ἰπιοηαοα (0 ἀγαν ἴο- 
βοῖμοσ, Οορ. ἑτερόζυγα ἱπ {86 βερί. οὗ 1,6γ. 
χὶχ, 19, θουὶ. χχὶΐ. 10. πο δβδῃὶμῃαὶβ οὗ «δ αἷζ- 
εγϑοὺ πδίυσο, δδυποϑβοὰ ἐοροίμοῦ ἴῃ (08 ΒΒΙῺΘ 
γΟΚΟ, δ΄ ἃ ἰγρο οὗ Ομ  διδηβ μανΐηρ 96 }]Ο 88} 
Μ 1) Βοαῖμθη. Ἧ. Ε. ΒΘΕΒΟΣ 5808 δὶ Ῥϑ] Β6ΥΘ 
ἀεσῖνοδ 8 βρὶ εἰ] Ἰθββο ἔγοϊα {πο 16 5.4] ρσχϑσορί 
γἰο ἢ ΡΤΟΔ  ὈΪ (8 [86 Ρυζἱἱπρ οὗἩὨ 6168 η δὰ ὑποϊοδῃ 
ΔΏΪΏ8]5 ἰῃὰ ὑμδὸ δβᾶπιθ ἰθϑῃ), (ὁ ἰδ οἴερος {τμδὶ 
ΟΠ βιΐδηδ βῃουϊὰ ποὶ Ὁθ ᾿οϊπεοὰ τὶ} οἴμοσθ. ΤᾺΘ 
ἕτερον, ὨΟΎΦΥΘΟΙ, δου] ἃ μοὶ Ὀ6 τη866 (ο ΣΕΙ͂Σ ἴο 
(89 γοῖκθ ἐΐβεὶ, δ ἐὖ 10 τηοδῃὶ ““ρυαὶ ποὺ οἢ ἃ 
ἴοτοΐη γοῖκο, ὁ86 ἮΙ ΟΝ Ὁ ὈΘ] ον οτ μδυο μι 0, 
δηὰ {ἰδπογοίοσθ ὁπ ὙΔΘΝ ἀοθ8 ποὶ Ὀοϊοης 0 
ΟΒν  ϑιϊδηβ᾽" (Μονον). Τμὸ δατμοριίῖοι ον θη} 
ΡΟΪΠ 8 ἴο Βοιῃθί ἰπρ Βα ἰδ], Δ ἃ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ νῶ8 
ἱπιϑη θα ἰο ἱτΡ }Υ ἰδ δὶ ἐπ οὶ οομάποῖ δα ἰδ πά6ῃ- 
οἷοβ ἱῃ ἐμαὶ ἀϊγθοίΐοῃ. Νϑδπαθν ΒΔ Υ8 (Πα ““ Ῥαὺ] 
νι θηιὶγ πνου]ὰ ποὺ αν δροΚ αι 1 {18 ὙΒΥ οὗ 
(παὺ ππδυοϊ 8 Ὁ]6 ἱπίογοοῦγβο πὶ} ἰΠ6 Βοα ΒΘ Ὰ 
ΜΓ ΒΙΟΩ ΟἿ]ἹῪ Βογνοὰ ἰὸ Ἰθακο Ομ β ἰδ Υ ὈΘΙΓΟΣ 
Κηονῃ ἴ0 ἰμοῖὰ ; Ὀυΐ 6 ΣΟΙΟΥΓΘα ΤΩΘΤΕΙΥ (0 8 Ρ8- 
(1οἱραίϊου τ ῖ{ἢ ἐμ τὰ ἱπ δ0018] 88 568 Δῃη ἃ Θχοοβδοδ. 
Νοίβίῃρ ἰδ ἐμ818 ἰοχί ΘΟ ὅΠ68 (86 ΔΡ᾿Ιοδί οι οὗἉ δὶ 
ἰο χιδυχίδαροβ τὶ ἐμ6 Βοαίοη."--Τ ΑΡοβὶ}θ 
ΠΟῪ Ὀτοοδθᾶβ ἰο ἡ βι γ ἰδ δατηοῃἑ οι ὉΥ 8 86- 
Υἶο8 οἵ ἦν αὐ οβίϊομδβ, ἰὴ ἩΙΘὮ ΒΘ ΘΠ ἀρ 8 ἴ0 
οοηνίηοο ἷβ ΓΟ ΠΥΘῚ οὗ (Π6 ἱποοιηρδί Ὁ} οὗ 
{86 ΟἸ γἸδέϊδη δηθὰ Βοδι Β ΒΒ βυείθηθ. πο δὴ 
δοουτηι δίϊο οὗ αυδδίϊομβ ἰβ ὙΘΤῪ ΘΙΏΡἢΑΙΪΟ δηἀ 
ἸΏΡΡοδδῖσθ. [Ι͂ἢ (86 γί γ͵δθθ, 6 ᾿παυΐγθ8-- 
ΕἘῸῚ σΒδῖ ρμδτιοὶραϊῖίου Βαῖ σἰρδῖθουβ- 
ὯΘδ8 σοὶ πσὶ κῆϊθοιδηθ8δ8 2---Ηο [8 68 8- 
ΤΟΙΟΤΙΖΟΒ ὑπ 680 βυβίθηϑ ὈΚ (0.6 Ορροβὶΐθ ψΟσὰβ, 
γἱ σι θουβηθθΒβ 8η4 ὑμυἱα θοοῦΒ. 688 (δικαιοσίνη 
δοὰ ἀνομία). πιο ΌΥΤΩΘΓ δἰ σηΐῆδδ, ποὺ (89 τ κμύ8- 
οὐδΏ688 οὗ ἴδ 'π (886 (60 ομῖσ8) βθὴδο οὗ ἰδὁ 
οχργϑδβίου, Ὀὰΐ {86 δοιϊνο αἱ βροδβί ἴοι ἰ0 8 ΟῚ 6 
1116 τ δῖον ΒΡΥΙΏ 8 ἔσοιη ἃ Υἱίδὶ πίοι ὉΥ Τα ἢ 
ψὶ ἢ ΟὨτὶβὲ ; δηὰ ἐμὸ Ἰαιίοσ δἰ βρη ῆθθ ὑπαὶ ΘΟΙΔ- 
Ῥὶοἰο τδηὶ οἵ δυσ ἃ Υἱοῦ 688 τ 1 ἢ} 18 Β6Θ8 
ἴῃ 180 Βοαΐδβοη ψνοσ]ὰ, ὙΒοτο. (86 ᾿ἰνίηρς Θοὰ ἰ8 
ὈΒΚΏΟΝΙ, δα ΠΟΣΘ ἴθ 61 ἰδ 0 Ὀἱνῖπο ᾿ἰΐο. ΤῊΘ 
Βδῖιθ ἰάδθδ 'ἱξ οσργοββοὰ δρυτδιϊ γον ἐα [89 κοοομὰ 
αυοβίϊοη--- Βαὶ οοσοσαπλέοδ! οι Βα ᾿ἱμδϊ 
υνὶτ ὅδσῖς ἢ} 6868 7.----ἰἢ τ Βῖο ἢ φῶς διὰ σκότος ΔΤΘ 
οοπίχαδίθα. Οομρ. Ερδι. νυ. 8. Ἧ. Ε. ΒΕβϑεῈμ: 
“ΤΠ Ὴ0890 ὅνγο σβδυϊβιὶο αὐ θδίϊοηδ ΑΥῸ 80 δγσδηροὰ 
{δα 186 ἐνο ὅγϑὶ γοϊδίο ἴο ὑ.: βορδσζϑίϊοι οὶ τ 66 ἢ 
δβαϊναίίου δὰ ἀοβίσυοίϊοι, ἰδ τιϊτὰ το {Π6 80ρΡ8- 
γαϊϊζοη Ὀοίθο {86 βανὶοὺῦ δὰ {πὸ ἀδδίσουοσ, 
δῃα ἐδο ὑνὸο Ϊδβί ἰο 86 βοραγδαίίοῃ Ὀούνθοη ἰμ9 
δαγθὰ δηὰ ἐδ ἀοβίγογοα.᾽ 1 ἰρἈὶ 18 ἰμ6 ἔφσυτα- 
{να οχργοδδίοῃ ἴοσ ἰσυ ἢ δηὰ ῬυΣ Υ ({86 ᾿πι6]- 
ἰοοίυδ] δηὰ ἐμ πιοσϑὶ ο]ϑιηθῃΐ ὑπὶϊθ4); δηὰ 
ἀδνίκη 688, 18 (8 6 ΘΟΙΏΙΏΟΝ ΣΠΘίΔΡΙΟΡ ῸΣ ΕΥΤῸΣ δὰ 
ττοην σοπάυοί (τος. ΝΆΣ. ΤΔ 68 φῶςεξε γνῶσις καὶ 
βίος ἔνϑεος, σκότοςΞεεάγνοια καὶ ἁμαρτία). Μετοχή 
88 {8:0 ΒΆΠ1Θ ΤηΘΔΏΪΏρ 88 κοινωνία (μὰ 8 6 ἰΣϑηδ- 
Ἰαῖοβ ἰὲ ΘΟ ηΐοδ8:-:- Οεποεβδοηδολα, ἑ. 6., Θη)ογτιθπῦ 
ἴῃ (89 ΒΘΏΒ6 οὗ [6] ΒΡ. [ΒΤΑΝΙΕΥ : “ Οἴ [δ6 
ἂν ΜΟσὰδ υδροὰ ἰ0 ΟΧΡΓΟΒΒ ἰμ6 ἰάρα οὗ υηΐοι, 
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μετοχῆ, κοινωνία, συμφώνησις, μερὶς, συγκατάϑεσις, 
ΟὨΪΥ {86 [μἰτὰ δὰ δ.1} ἤν ΔῺΥ δρέοιαὶ ΔΡρσγο- 
ῬΥΪαίθμ 688, Δ ἃ {μ8086 ΘΠ ΘΗ͂Υ Ὁ {πον Θι γΠ Ο] ΟΩΥ; 
συμφώνησις, " ΒΑΡΙΠΟΗΥ͂ οἵὗὨ γοΐοθ,᾽ 8 ΔρΡΡΤοΟΡΣίδῖα (0 
ῬΘΥΒΟΏΒ, 8ηἀ συγκατάϑεσις, “ ἈΠΙΥ οὗἉ ὀΘοπηροβί(ίοι,᾽ 
ἴο Ὀυϊαΐημθ. Τμ6 τυ υἱρ] σαίζο οὗ ΒΥ ΠΟΥ ΙΩΒ 
᾿χΡ] 68. 8 φτϑαίοῦ" δορί ουδη 688 οὐὗὁἨ Οτοοὶς (μ 8 
γγ0 Βδοι]ὰ οχροοὺ ἔγοπηῃ 1:6 ΑΡροβί θ᾽ 5 ὑδυ8) 
Ἰδηρᾷδρο. ΈΒΒΤΕΙΒ δηὰ ἩΤῚΣΕΙΝΒΟΝ : “ ΒΟῚ ’οΎο 8 
ΔΙΘ ΒΟΙΘ Βροκθῃ οὗ, δνγεὶ ἰθ {μ6 δὐβίσδοί 
(Ποῖ, τἱαιθουθηθββ, ΕΡδ". νυ. 8), ἐπδῃ ἰπ ἰποὶν 
Ηοδά, ἰμδὴη ἱπάϊνίυ8}}γ, ὑπο 88 6 οουητηυ- 
ΑΪΥ (ναός). ἸΤπὸ υβθ οὗἉ καὶ τοργϑαθηίβ ὑμ0 δοὶ 
οὗ σοτηπλπἰ οί οἢ 88 τηπἰ 4], οὗ πρὸς 18 οδοτίης ἃ 
ΘΟΠΠΘΟΙΙΟΏ, οΥ̓͂ μετὰ 88 δοσορίΐηρ 10]. ΕοΥν (16 
ΤΩΘΒΏΪΩΡ οὗ κοινωνία ὮΥ οἰδδδίοσαὶ τυϊΐοτβ δα ὉΥ 
ῬΆ1]1ο, οουϑυϊν Μογυον.--- Δηᾶἃ τσὶ οομοοχᾶ 
Ββαῖλ ΟΒτίδι υσὶ τὰ ΒΘ] αν Ὁ (τότ. 1δ). Ταὶϑ 
αιυοϑιίοη, ἡ σἢ 710] 9 τὸ ὅτϑί ῥδὶγ, 15 ἰηίσο- 
ἀυσθοα ὉΥ ἃ δέ, νι 6 ἢ ϑῆῆοννδ {μδὶ 1 18β δὴ θη ρμδίϊο 
σοῃἰΐϊπυδηο9 οὗ τ μδί δὰ ροπο Ὀοΐογο ἰὑ. [ΑἸζογά : 
ΚΑΥ̓ΘΥ ἃ ᾳυθδιίοη εχ πηΐηρς ἢ πῶς, τίς, δηὰ 
{δ 116, 8 δοοοπὰ ᾳαθβίΐου ἰ8 γορυ δ  ἱπισοἀποοα 
Ὀγἃ δέ". ὙὯο βόγθ σίβο ἰο ἐμ ὑτὸ τοδὶ δῃἱοίβ 
οὗ (860 ορροβίηρ; ἀοραγίπιθηὶβ (οοτρ. 1 Ὅν. χ. 
20; ΕρΒ. 11. 2).---Βελίαρ ἰδ ἴῃ βΒδθ 88 βαίδῃ, ὈΥ͂ 
ΨΥ ΒΙΘΝ ποσὰ {86 Ῥοβο)ιὶῖο ὑγαπβίδιθβ ἰΐ : (88 δ8πιθ 

γον, ΟΣ  Β] 6ΒΠ 688, 

σοκοάηθθθ. Ἐσϑη ἴῃ {πο 51 θΥ}}}π6 ὈΟΟΚΒ δηὰ ἴῃ 
186 ΑΡΟΟΣΥΡΙΔΙ νυ ἰἴηρκ8 οΥ̓́Τη6 ΟἹ Τοβιδιχθηὶ ἰΐ 
ΑΒ υϑοα 8.5 0η6 οὗ βείδῃ᾽ Β πϑίηθβ. [Ἃἢ {Π6 60Π1- 
ΤΟΝ Ηο]ϊοηἰθιὶς ἀΐα]θοί, πὰ {86 “«Τοβί. οὗ {ῃ9 
Ἐν εῖνο Ῥδ γί ΓΟὮ8,᾽ δὰ ἰπ (Π6 τυὶ τίη ρα οὔ {Π6 
Ἐσ6168. ΕΙΠ6ΤΒ ἐμ Ἰοίίοτβ Δ δηὰ ρ ὝΟΥΘ ἔγο- 
4ΌΘΠΑΥ ἱπιοσομβδηροά. [Φϑγοτιο ἀογίνοβ ὑμ6 τογὰ 

ω γ»ξυσωη, ἑ. 6., αδόγιιε 

ὅμρο, φμοα ὧδ οοἱΐο δμο Πεὶ αδ)εσογὶέ φογυϊ(μΐδπι."" 
εἴθ, ΔΟΥΘΥΘΥ, ΙΏΟΓ6 ΖΘΠΘΓΑΙΪΥ ἀογῖνοα ἔσοιῃ [89 

ΔΪΘῸ 88 πονηρός, Ἠοῦ. 

ἔγοιυ “3 9, ξξηοη, δηὰ 

ΤΌΣΟΥ ψογὰ, διά “)»),ΞΞυβοίυ!βεβϑ, ἑ. 6., Τὶ Ὲ}- 

ουὲ πυποξ] 0088, δὰ μθποο, Ῥνἱοκοάποθδ. Φοσοπι θα 
ἀογινδίϊου οὗ ἐΐθ τογὰ Δ  δοσουηὶ [ὉΓΥ Ῥ80}᾽5 
86 οὗ 10 ἴῃ σΘοπηθοίϊου τἱιπ ἐτγεροζυγοῦντες. Βαυὶ 
νϊτἢ ὑμ6 οἶος ἀονί νοι ϊοὴ γ͵ὸ δΥΘ ἃ 8.1}} Ὀοίΐον 
οοηπδοίΐοη. Οδ ἰδ90 βϑίδῃά-ροϊηίΐ οὗ (λ9 9.78 διὰ 
186 Ν. Τ,, ἸΔοΟΙΔΙΣΥ ὰ8 ἃ νου οὗ ἄθπιομβ (] 
ΟοΥ. χ. 20), δὰ {ἰπ9 πδιιοὸ Βοϊῖδν, ὈοὺἈ οἱ ἰδ η6- 
κϑϊϊνο δηὰ ρῬοδὶϊλνο βιάθ, 8.8 (5 γον, ᾿παϑιθυο ἢ 
88 Δ ἰ40] ν8 ἃ ἀθοδὰ δηὰ υ861088 ἐμίηρ, διὰ ἰμ9 
ϑυϑίθῃι οἵ Ἰἀο] αὐ γῪ γγδϑ (6 σοποθηίγαίοα οϑθοί οὗ 
ἴμ6 ἀ60}}5 δύ δπὰ ροόσοῦ. Βϑῆζοὶ ἐπί κα ὑπδὶ 
Ῥϑι} Π6γΘ 681} βαίδη Βοϊΐαν, Ὀὰξ ἰμαὲ βαίδη, δα 
οΡροδϑὰ ἰο Ομγίϑι, ἀθποῖοϑδ 4}} κ πὰβ οὗ δηιομτὶβ- 
ἄδη υποίθϑησθδθ (οπήπεπι οοἰϊμυΐεηι ἀπιἰολτίειία- 
56η1}}. Συμφώνησις ΟΘΟΌΤΒ ΟἿΪΥ ἈθΤὸ ἴῃ (86 Ν. Τ'., 
δηα ΠΕΥΘΡ ἴῃ {πὸ βερίυδρίη!. ἴῃ (86 οἱδδβϑὶδδὶ 
ΔΌΓΒΟΥΒ ἰὺ Π85 {86 ἔοστῃ οὗ συμφωνία πρός. [Ιὶ ᾿ι88 
189 τηοϑδΐηρ Β6ΓΘ οὗἨ, δζτοοιηθπί ἰοσείλον, δοοοτά- 
8η06 οἵ Βοηίπιϑηΐ δα ἴδ ] ηρ, ΒΑΓΤΠΟΙΥ͂ ἴῃ ορίη- 
οι δπᾺ οἤδοτίβ.---ΟΣ τβαῖ ρασὶ βαῖῃ 86 δαὶ 
Ὀδ]ονοῖ τυτ δὴ πηο]ίονοι, απ ναὶ 
δρτϑϑιηθοῖ δαῖδ ἴδ 6 ἴθιαρὶο οὗ Θοᾶ νυν ἢ 
λᾶο!α 7---Τὴ ἐμ 168 ρμεΐν οὗἩ αποϑίϊομβ ἢ 6 ΑῬΡοϑβ- 
εἰ6 σο)68 ἀοτη ἤγομῃ ἴδ 6 Βοδα8 οὗ {π986 ἵνο χγοδί 
ἀοραγίτηθπίβ (9 ἰμο80 σΘοπποοίοα τοβρϑοιΐνοῖν τὶ 

Ὦδγο 5Ο βυοῖ [αἰ ἢ. Μερίς ΒοΥΘ, 88 18 Ασίδ υἱὲ. 
21, 88 186 Β6Π860 ΟΥ̓ ΒΗ8ΓΘ, ροΤ Ϊοἢ ΟΥ ῬΓΟΡοτίγ. 
ΤῊ ἱγὸ ραγίίθβ. μαῦθ πὸ Θοϊσο δἀγδηίδροι: 
080 85 ποιῷ ἰπ Θοτατοοῦ ὙΠ} ἴδ 6 οὐδοῦ, δηὰ 
(ΠΟΙ, ῬοΒδοθβίοβ δ΄ΓῸ οπίγον οἰ δεσγοωὶ, ἰδ. ὁπ 6 
ἔγοια ἐμ οἴου. [πῃ γϑ}. 16, Ββονουοσ, 8 ηπεδίΐοα 
18 αϑὶχοὰ τυ] οὗ; βοίβ ἐπ {80 οἰθασϑδὶ ροβδί 016 ρδι 
{86 Βο]ΐμο88 οὗ ΟΒν δι μεΥ ἴῃ οοηϊΣαϑέ τι (ἢ 9 
πρυΣ  ἶο8 οΥ̓͂ μοαι ποπΐίβιη. Το ΟἸ τ βεῖδ σοτη- 
ΤΩ ΣΟΥ ἰδ ὑπ 0ΓΘ ΓΟΡΥΟϑοπίθα 88 8 ἐθιΡ}]6 οὗ Θοά, 
διῃἀ ΒΌΣΘΙΥ ἴθ όγο σου α 6 πὸ ἀρτοοιηθηὶ Ὀοίτοοι 
ἴδ δηὰ 1άο0]6! 
Ὀοίνοθῃ ἰμ 6 πὶ, ἐμαὶ 411 76] ον δὶ του] βοϑξη ἴτη- 
ῬοδβδὶὉ]9 δηὰ 8}} σομπίϑδοί α ἀδβοογδίϊοε. 
ϑεσις ἈΔ8 ΚΟΊΘΥΔΙῪΥ ἰῃθ τιϑαπὶπρ οὗ βιεβεηΐ, 86- 
αὐυΐϊοβοθησο, Ὀυΐ ΠΟΙ 16 888 ἰδ πιοτὸ Ῥίον 
δ᾽ δολίου οὗ αστοοπιθης. (ΟΡ. συγκατατίϑεσθαι 
μετά ἴῃ Ἐχοά. χχὶϊὶ. 1; 1υκὸ χχὶϊ!, δ]. 
βΒρθοί (ὁ (Π9 ἰθτηρ}]6 οὗ Οοά, δορ. 1 (ον. 1]. 16. 

Βυσηη ἃ οοπίνδαϊοσοιΐϊο 245 ἐδογο 

Συγκατά- 

ὙΠ τὸ- 

ἴε 18 σοσίδ: ΠΥ τοοβϑὲ πδίυσαὶ ἰ9 τ ΚΟ (δὲβ Ῥϑδβδαζθ 
ΓΟΙῸ (0 Β00}) φαγί οἱραιίοσδ ἰῃ 1ΔοἸδίγουϑ σπδέοτη 
88 8΄Θ σθηϑιγοὰ ἰῃ 1 ΟΟΥ. Υὴι!. 10. Ομ τἐβεβιβ 
Βῃουϊὰ 88 βοοὴ ἐδίηκ οὗ δ᾽ οσίηρ 1408 ἴο Ὀδ βοὲ 
ἊΡ ἴῃ ἐμ9 ΒΒΠΟ(ΓΌΆΓΥ οὗἩ Θά, 828 ἰοὸ Ῥοσεΐ βοὴ 
τ ηρκ8 ἀπλοης ἐμ ο8ὸ 0 δὰ ὈθΘη σοπδοοσαίϑα ἰὸ 
{80 βοτὰ. 1660 βδῃουϊὰ δ Ἰοοκοά ὈρΡοὴ 88 ργο- 
ἔδηδίοηδβ Εἰἰκ0 βοῖὴθ τ Βῖσ ἢ ἰοοκΚ ρἷδοο ἀυγίηρς ἰδ 0 
γηοϑί σουζυρί Ῥογὶοαβ οὐ ἴπὸ ΟἹ]ὰ Τϑαδιδπποηί .--- 
ΕῸΣ Ὑ" 16 ἴδ ἴΘΙ1Ώ20]6 οὗ ἴδ9 ᾿ἐνὲπρ Θοά. 
-- ΕἜτοτὰ ἰμ6 βρυγοδ "6 δὰ οιηρ!ογοὰ, δπὰ ἔγοτα 
{116 ἰἸδηρυδρο υδοα ἴῃ ἐμθ βοσὶ ρί υγοδ, ἰὲ ντδϑ ουΐ- 
ἀοπὺ ἐμαὶ Ὀδ᾽ΐθυοτϑ ΤΘΥΘ 8 ἰδῖηρ]ο οὗ Θοὦ. Νο. 
ἈΠΟΟΥ ΣΟΙΔΔΡΚΒ ἰμαν “ΤῺ Ῥδιυιϊδυϊον, οχίοσηδὶ 
ΓοΪαίο.8 οὗ {86 ΟἹ]ὰ Ἰοδίαπιοηί ΔΥΘ ΒΕΙΘ Θρρὶϊοά 
ἴῃ 8 δρὶ γί] ΔΉΠΟΥ [0 680.) ΟΒ τὶ δι δη.᾽" ΤῈ9 
γάρ ἱταρ]ῖο8 ἐπδὲ ἐμ 6 δαἀτποιϊ του ἱμυοϊγοὰ πὶ (ἢ ἷ9 
ᾳυθδίΐοη (τίς δὲ συγκατάϑεσις, εἰ6.} 18 Δρρὶίσαδθὶο 
ἰουδ; ΓὉΣ ἯὙ6 8.6 ἰμάροα (Π6 ἐδθιηρ 168, εἰς. Θεοῦ 
ζῶντος 18 ἃ ἀοδὶ χηδίϊοι οὗἩ ἐμὸ σὰ Θοἀ νῖ8ο π|ῖ}} 
ἰῃ σοπίγδϑὲ τ} ἀοδὰ δὰ ρον υΐθδβα 1018 Β6 8]- 
ὙΓΟΥ͂Β ἰΣΌΪΥ δοίΐνο ἰὸ νἱβάϊοδίθ (9 Βοος οἵ Η!185 
ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ αηὰ ἰο οοτπταυπίοδίθ ᾿ἰνΐηρ ΡΟΨΟΣ ἴὸ 
81} Ηἰβ Ῥϑόρὶθ (οορ. 1 Τβεββ, 1. 9θ)ὺ πὸ δϑῖιθ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ΟΟΟΌΓΣΒ 8180 ἰῃ ΟὔδΔΡ. 11]. 8; Ηδ. 1). 
12; ἰχ. 14: χ. 81], εἰ αἱ. ---Αὦα Θο δαϊᾶ, 1 τὶ} 
ἄνυο}} ἰὰ ΓΠΘΏ2, Δ ἃ να] }ς διβοῦ βὶ [θσω; επᾶἃ 
1 11} Ὀ6 ἐποὶν οὔ, δῷἃ ΠΟΥ 688}} Ὀ6 ἴο 120 
ὃ. ΡΘΟΡ]6.-- Τὸ ΑΡοδϑιίθ ΒθγῸ βου δ ἐμαὶ μἷ8 Γὸ- 
Ῥγϑϑοηίαιΐοη οἵ ἰὴ9 Οδυγολ 88 8 ἰθρὶο οὗ θοὰ 
ΜΑ8 Ἰυδίϊδοα ὉΥ 8 ρδδβδϑᾶρὸ ἴῃ 1,οΥἹῖ. χχχνῖ. 1] ἢ. 
(σοι. Εἰχοῖς. χχυχυῦϊ. 217), ψ ΒΊΟΝ ἰ8 μογο οἰτϑὰ 
ΤΎΘΘΙΥ ἔΡΟΙΩ ΤΑΘΙΔΟΣΥ. Ηθ υ868 ἰμ6 πογὰ ἡμεῖς 
ΥΟΥΥ πδίυγΑΙΥ ἰπ ἐμ τηοϑὶ ϑοϊαγϑαὰ δ6Ώ80, δὰ 
γο πὰ ποιμίηςς δίγδηβο ἰῶ {μ9 ἴδοὶ (Βαὶ Βα δου) 
δἀάγοιβ ἔβοῖη ἰπ {86 ραγϑπιδοίῖο οἰδυβο θεῖογο δ 
δοτατηιηΐσαίοβ (86 ᾿πϑιγαοι θη). 8 ᾿ροδί!ὶβ 
σοηβίάοσβ ἐπ ἰάοϑ οὗ δ ἰϑιρὶθ ἱπνυοϊνϑὰ ἐὰ (89 
οχργοβϑίοη, 1 Μ] ἀνθ} (Βα γὸ ἃ βου ιϊδίλοι, ἐροι- 
κήσω ἐν αὐτοῖς) ἴῃ ἴθ. 1 ἰμ0 ὅθρι. [Π6 088- 
8056 Τοδὰθ : ϑήσω τὴν σκηνήν μου ἐν ὑμῖν. ΑἸ᾿Βουρὰ 
ἐν ᾽8δ8 ὈΥΪΩΔΥΪΥ {μ6 Βοῖ8ὸ οὖ: διβοης, ἰὼ ("6 
τιϊ δὲ οἵ, 88 ἰὶ δύο σασὰβ μ 885 ἰπ ἐμπερεπατύσω, ἰδδ 
ΑΡοβί]ο ργοῦδΌΥ αὰ Τοίθγθῃοο (0 {86 ἈΓΈβΘμΟΘ 
οὔ ᾿θοἀ ἐπ {πὸ ἱπάϊνάνὶ Ὀο θα (οοιωρ. Φομα 
χὶγ. 28), ἱπδβπιθοῖ 88 (89 ἱάοο, οὗ ναὸς ϑεοῦ ντ8 

ἐπ Ηἷβ τοὶ, δὰ (6 ποτὰ ἔνοικεῖν ταοϑὲ βδίστα Ὁ 
ἱπρ98 ἐμἷδ. Τ89 ποτὰ ἐμπεριπατεὶν Ὑ ΒὶΟΒ Μ͵28 
δὶ δγοί ἁυδοὰ ἰο ἀοδοτῖθο ἐμ τοουεπιθηίβ οἵ Θ005 

ἔπιθι, ἀπὰ δββῃπιοβ ὑπαὶ οπθ ὙΠῸ Β88 ἴδ ἰῃ | γοϑίάσθοθ ({}6 βδογϑὰ ἱδΌΘσ 8016) διθορ {δὲ [8- 
Ομεῖοί σἂμ Βαύθ πὸ ραγί (μερίς) ὙΠῸ βσα 88] γδ6} 1068, 18 6ΓΘ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΦΡΡΙ θὰ ἰο {16 ργθϑεβοθ 
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οἵ αἀοἀ Ηἰπι539][ ἴῃ Ηΐα Οματοῖ ἴῃ 4}1 ραγίβ οὔ ἰδ 9 
το] (σορ. Βογ. ἰϊ. 1). Τ 86 ρῬτοαυιλίθο οοπίδἰποὰ 
ἐμ ἐπὶ5 αὐυοἰϊδίϊοη οοπίδίὶηΒ {μ6 βυτὰ οὗ οὐ 5 οΘονο- 
Βδηὶ Υἱ ΗΒ Ῥϑορὶθ, δορ. ἔχ. νἱ. 7: 98τ9. χχὶν. 
1: Χχχ. 2): χχσὶ. 1, 88: Ηοῦ, τνἱῖι. 10; Βιον. 
χχὶ 8,7. Οἱ (οὐ 8 Ραγί ἰδογθ 8 (ἢ οομμταιὶ- 
οδίϊοη οἵ Ηἰπιβο]Υ δὰ {πὸ Ὀθηοδι5 οὗ Ηἰ8 βαϊνα- 
ἰἶοι : δηά οἱ (89 ρδγὶ οὗ {0 Ῥ60Ρ]9 ἔμδσϑ 18 ζο]- 
Ἰοδιρ νίῖιὰ αοα δηυὰ ἰδθ φθηὐογιρϑοὶ οἵ, Ηἰβ 
Ὀϊοθδίης. Ἢ. Ε. ΒΟΒΒΘΡ ΓΟΙΛΔΓΚΒ ἰμδ. “6οἀ αἰοεί 
ἦπ Ηἰ6 ΟὈαγοῖῦ σὴ Ηο 8118 1ὑ τὶ Ηΐ8 Κρ ισίὶι, 
ἐπνοιυρὰ ἰδο ἰοοδιτυιμμοπίδι ἐγ οὗ Ηἰἷδ νογὰ δηά 
βεαογϑιηθαίβ ; δηὰ δ8 Ηθ ἐδμυ8 πίδ δὴ δοοορίδῃ]θ 
Τοϑί διιοῖρ ἰμοῖ (ΡΒ. οχχχὶ!. 14), ἐμοὶν ϑρί γι 4] 
ἰωθυθηθθ ΡΓΟΥΘΒ (Πδὶ Ηθ ͵ἰθ ρνοδϑθηῦ ἴῃ ὑμοὶν τη δὲ 
διὰ δοκυονϊοάκοβ 148 Η8 ονῃ 8}} γᾷο 8.0 σγϑοοη- 
οἰϊοὰ ἰο Ηΐϊαι Ὀγ ΟἸγίθι 8 Ὀϊοοά, Θοἀ τοαίζε ἰῃ 
ΗἨΐεὸ Ομυσχοῖ πβθὴ Ηθ δοίβ ἰδοσὸ 8δϑ (8 Οοἀ 
ἱπνρουζίι ἔλο ρἰἤϊδ, οἴδοοβ διὰ βόνρουβ ψὶο ΗΘ 
Ὀοδίονβ Ὀροὴ ἰξ; δπὰ ψ θη 6 γχϑοοΐγοθ ΗΪ8 ρ60- 
Ῥίὶο ἰηίο ᾿ἰνίηρ [6] ϑΐρ ἀπ ΔΡΡΙῖ68 ἰὸ ἐθι ἃ]} 
δο Ὀοποδίδ οὗ ΗΒ σταδσίουβ σογοπδαιί.᾽" [ἢ [,οΥνἱί. 
χχυὶ. 8 ῥτοπιὶδο 18 δομα τ 08] δα ϑυθὴ δθγὸ 
ἐδο δ ποῃι οι ἰ8 160] ἢ ὁ εἰμὶ ἐμαὶ ἐμποὶν βαῖθι Υ 
ἀοροηαρα ὑροῦ ἱμοὶν δ} ᾿ἰγ, δη ἃ θδρϑοὶδ}}Υ ἀροπ 
ἐϊνο 1} βοραζαϊϊΐοῃ. ἴσοσι ὉΠρΟΪΥ ῬΟγβοηΒ πὰ 41] 
ἀμδρΌγο ῥγβοίίο98; Υγ6Γ. 17, ΘΟ Ρ. γογ. 14. Τὶ 
δαιλοιϊιίοη Ηθ ΘΧΡΓΘΒΒ68 ἱῃ 8 ἔγθϑ αυοίδιϊοῦ οὗ 8 
Ῥϑδοδαρο ἰῃ ἰβαΐϊδὴ [1ἰ. 11, ἴῃ να ὑπὸ Ρθ00]9 
ψοτο οομμτδϑηάοα ἰο0 Ἰοανὸ ΒΑΌγ]οη.--- Ὁ 6 τ16- 
ἕοτθ οοσὰϑθ οὔἷϊ τοι διοοῦβ ἴθ, δ ὈΘ 
δαοραταιοᾶ, πΒαϊῖη τ} 9 Τιοχᾶ, αι τοιοῦ οὶ 
ΦΏΥ τϊῃρ ὉΏΟ]ΘΔῺ ---Ἰ. Ε. ΒΟΒΡΟΣ δαγ8 ἐἰἰπδι 
“78 ἀοραγίιγο οὗ ὑπ βγδοὶθβ ἤσοτα Βα Όγ]οπ 
68 8 τοἀοιηρίίοη, ἃ ἰγρ6 (Ἰἰκ6 ἐμαὶ οὗὐἨ [6 ἀο- 
Ῥατίυτο ουἱ οἵ Βργρί) οἵ (86 χτροϑδὶ σοἀοιιρίΐϊοη οἵ 
πΒΙΘΒ ἰδ9 ΑΡροδι]9 Βρθϑϊβ (()4]. 1. 4), ψΒθὰ Β6 
ΒΑΥ͂Β ἰπδὺ ΟΠ γὶδὺ κανὸ Ηἰπιδοὶῦ ἴον οὐν βίηβ, (μδὶ 
Ηο τοἰρὶ ἀοιῖνοῦ τ16 ἴγοια ἰμὶ8 ρυοβϑθηΐ ονἱ] 
ψον]Ἱα." Το δαϊηοιί οι Βο6ΓΘ ἰδ ὑπαὶ (Δ 6 Υ Βιοι]ὰ 
Θοτὴθ οὔὐ 1η ἰἰι6 πιοϑὺ ἀοοϊἀθα ΤΩΔΏΠΘΓ ἔγουι {116 
ΜὮὯΟ]9 θρίθγο οὗ θαι Ἀθη ἶ8ἢ του] αἶἱγ 118, μου ]ὰ 
δορδυδίο ὑἱμϑιηβοῖυοβ ἰὼ Βρὶγι ἔγοεα ἐμοὶν μοί 6 ἢ 
ποϊρο ογδ, ϑου]ὰ δνυοὶὰ 8}1 θαι ϑῃὶθι ὑγϑοίϊσοθ 
ψαὶοῦ πρὶ ἀ6 816 πιϑῃ οομδθογαίθα ἰο ἀοἀ, δηὰ 
οϑρϑοίδ!ν βῃ οι ὰ αὐδίδϊπ ἔγοιη 8}} ἰἀοἱδίγοιυ  ἴθ9- 
εἶν]. --Αϑαἂ ὶ 1} σϑθοθὶνϑ γοῦ.---Τ 18 18 8 
οὐγίουπδ τγομιἰτιϊϑοθῃοο οὗ Εζοὶς. χχ 84: ΖθοΝ. χΧ. 
8 (ποὶ 4 ἴγοϑ αποϊαίδοη οὗ καὶ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς 
κύριος, 88. 111, 12), δρὰ 8 γοΐογθωοο (ὁ ἰδ89 
ϑαἀορίίοι, οὗἩ νιον 6 16 δϑουΐ (0 Θρϑαῖκ ἔυγ ον 
ἧ νοσ. 18.(. Βοημοὶ τλῖτο8Β ἰΐ 8. οονγοϊδίϊνο ἰὸ 
εξέλϑετε, ἰΒοδο 0 βου !ὰ οὐπια οὗμἑ ψου]ὰ 6 τέ- 
ἐεἰοεά ἃΒ 1 πιο ἃ ΠΘῪ Δ ΌΔΪΥ οὐ μοτη6.---Αμᾷᾶ Σ 
ψὑὦὸ 1} ὈΘ ἔοσ ἃ Ε'δῖμοσ ππῖο γοῦ, Δη ἃ γ0 8118}1} 
ὍΘ δοιι δῃὰ ἀδυμμῖοια πρῖο Σὴ6 δαὶτ 
ὃ8ο 1,ογτὰἃ ΔΙμλ κῖν (νον. 18).--- Τ ἷδ 18 ρσοῦδ- 
ΙΥ ἃ ἔγοθ δηὰ διηρ] θα αἰιοίοἰϊοι οὗ 2 ὅδῃι. Υἱ!ϊ. 
14 (Βαραϊγ οὗ 26ὁτ. χχχὶ. 9, δηὰ βι}}} 1088 οἵ 188. 
ΧΙ. θ). ΒΘ τοΓ 8 βοη8 δηὰ ἀδυρίθτα ἃγ 8 Εἰηί 
δὶ (6 το] κἰουθ ϑαυα]γ οὗ ἰδ 6 βοχοθ ὩπὰθΓ [80 
Σοΐχα οὗ Ομτ δἰϊδηῖίγ. τοί ἰδιη κι ἐμδὶ ἰδ. 989 
ποζὰβ (τοῦ. 106-18) δὸ ἰδίου ἴγοιι βοῖωθ ΥπΙΏ. 
Το ἩΒΟΙῸ9 οἰϊδίϊοι 18 βοϊϑιρα γ οἱοδοὰ τί (86 
διδριλοίίοι, βαῖιι ἰμο Ψοτὰ ΑἸπιϊαμίν (λέγει κύριος 
ὁ παντοκράτωρ), ἰαἴκοι ἤγουν (πο ϑρὶ οὗ 2 βδιω, 
ΥἹἱ. 8, Τὴ ἀχργοβδίοῃ ὁσοὺσβ ἔγϑα θη! ἰῃ (89 
ἈΡροοδῖίγρβο, Ὀυΐ ΟἿΪΥ͂ ΠΟΙΘ ἱπ ἔλθ πυϊϊίημκβ οὗ 
Ῥδαυϊ]; δηά 1ὑὺ σογγοϑροηαβ ἰὼ {πὸ βορίυαρίπι ἰο 
ιλο Ποῦ. ΝΣ ΠῚ". ὑἱὸ Κοτὰ οἵ Ἠοβίβ. 

ΠΝ τὶ 

["“ Τὸ σοποϊυάϊηρ γ6 γ868 οὗ {Π18 Ομ ΡΙΟΓ ΔΓΘ 8 
ἐπϑίσχιμοίνο 1)Ἰυθιγαϊίοη οὗ (6 ψΔΥ̓ ἴῃ τ δῖοι (89 
Νὸν Τοϑίδιλθμί νσὶΐογβ αυοίο ἰμ6 ΟἸΪὰ. 1. ΤΟΥ 
οἵϊθη ᾳποίθ ἃ ἰγϑηϑ᾽αἰΐοι νυν ἰσἢ ἀο68 οὶ Ββ τὶο 
δάμογο ἴὸ ἐμ οΥὔἰκίμα). 2. ΤΊΙΟΥ οἴϊθη αυοίθ 80- 
οογάϊης ἰο {80 ΒΘΏΒ6, δὰ ποὶ δοοοταϊπρ ἰοὸ {89 
Ἰοίζου. 8. ΤΌΘΥ οἵξοῃ ὈΪ]οΘηά ἱοχοίμον αἰοτοπὶ 
Ῥαϑδηζοβ οὗ δοσι ρίυο, 80 88 ἰ0 χῖνο [110 Β6η86, ποΐ 
οὗ ΔῺΥ ὁπμ6 ρῥδβϑαμο, Ὀαὺ (}10ὸ σοτηδ᾽ηθαὰ Β6..859 οὗ 
ΒΟΥ͂ΘΓΆ]. 4, ΤΏΘΥ δοπχοίΐηιοϑ ΚἰΥὸ ἰδ 8089, ποὶ 
οὗ ΔΩΥ δυο αν ῬάΒΒασΟ ΟΥ ῬΆΒΒΆρΟΒ, Ὀυΐ, 80 (0 
ΒΡΟΔΙΚ, {10 σΘΠΘΓΆΙ 50η86 οὗ ϑογὶρίυσο. ΤΏΘΓΡΟ 18 
Ὧ0 ΒΟΝ ρϑβϑῶρο ἰὰ ἰμ6 ΟἹά Τοβίϑηιοηί, ὉΓ Ἔχ δπι- 
ΡΪθ, 858 (μαὶ οοπίδἰπϑὰ ἰῃ (818 1α8ὺ σϑγβθ, Ὀυΐὺ {110 
Βοιμιἰπηθηΐ 18 οἴθη δηα οἰδτὶν οχργοϑβοά. ὅ. 
ΤΉΘΥ ΠοΡΘΡ αὐυοίθ 88 οΟΥὗἨὨ δΔυϊμοΥ ῦ δὴν Ὀυὺ (ῃ9 
οΘμομ θὰ Ὀοοϊκῶ οὗ ἐμο ΟΙὰ Τοδίδηιοης," ἨονυαΕ]. 

Ομαρ. ΥἹἝΙ. 1.-- ανίης τβογϑίοσθ 8659 
Ῥτιοιωΐδβοα, 1ϑθ 5 ΡυΥΓ ΟἸΥΒΟΙ͂νΟ5 ἔσζσοσα 
ΘΥΟΣΥ ἀοδιὶθιλθηῖ οὗ 658 βδηᾶ κπρὶτὶϊ.---ὴ 
{πη18 Ῥαβϑϑᾶζο {8 Αροϑί]α, ἴῃ 8ἃ πιοῦο σομ οἰ ίο ῦ 
ἰοῆθ (δπὰ ψὶ ἢ ἰδ6 Οονγί δ η8 δϑβοοίαιοα υὶ 
ἰταϑο]Υ δ8 Ὀτοίῆγοπ ἱπ {μ6 ὅγϑί Ῥϑγβοῃ Ρ] ΓΑ) 
οοπποοίϑ τὶν (ἢ 6 Ῥτοπιΐθ68 ἢ6 δὰ αυοϊοὰ ἴῃ 
σοΔΡ. νἱ. 16--18, δὴ οαγηθϑϑὶ οχῃοσγίαιἴοη μαὶ ἐδ 6 
νου ]ὰ αἰπὶ δὶ ἃ οουγβο οὗ σοπάποί ΜΟΥΓΕΥ οὗὮ πῇ 
δχαϊ θὰ ργομπιΐβοθ [7186 ἱπέογθησθ μα {μΠ8 τ 8} 6 δ 
18 ΔΡΡΙΠΙΘΔΌΙ6 ποῖ ΠΙΘΓΘΙΥ ἰο Βοπιὸ ρατὶ οὗ ἀοἀ᾽ Ε 
ῬοορΙΘ 1 ἢ δα Ὀδσοῖαθ ἱπγοϊγοὰ πὰ πα] ον οἀ 
Δϑϑοοίδιϊοηβ, Ὀὰΐ ἰο 8}};: δηὰ οῆσο ἢθ ἰποϊιἀ 68 
ΟΥ̓́Θ δἰ Π186} 7 ἴῃ ἰΐ6 οχῃονίδίοη. Ηο ᾿ἰηἰγοάυοθ8 
ἃ1380 8 ψοτὰ οὗἁ θηἀθαγηθηΐ (ἀγαπητοί), ὙΓΒΪΘΒ 
Ῥϑγσθρε ον ᾿παϊοαίθβ ὑμαὺ ἢ6 γγὙᾶβ 811: Ὀ 5] ἀἰπρ ἰῃ [0 
᾿ἷ8 8.8] δ] 688 ΟΥ̓͂ δρὶγ]}]. Τμ6 Ρσοιπιΐβοα ἰῸ 
γι ]οὰ ἢ6 Βαὰ Ὀθοη Βρϑαϊκηρ μΒαὰ Ὀδοὴ αἴνοη ἰο 
ἐπ τ 016 ὈΟΑΥῪ οὗ ἰλ0 ΟΠ ΌΤΟΝ ; δηα 88 ΠΙΘΠΙΌΘΥΒ 
οΥ̓͂ ἰπαὺ ΟΠ ΓΟ. ΠΟΥ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ῥοβϑβοϑϑοὰ ἱμθῦὶ 
(Ρτοβοαὶ ἔχοντες) ὈΨΥ ζαίτ, ᾿παϑιη οι 88 δυθη 
8086 ψΐοῖ γοίογγοα ἰο ἐμ δι ὰγο ἼΟΥΘ ΓΘΑΙΪΥ 88 
οονὐίδϊῃ δἂ8 ἔμοβο πο ΈΓΟ ΔΙΥΘΔΑΥ͂ τοϑ]σοα. 
ΤῊ πιδίη βυ ϑίϑηοθ οὗ ποτὰ γοϊδίθα ἰο 8. ῬΡΟΓΒΟΏ Δ] 
σοσμηππίου τὶ ἃ αοα οΥ δρβοϊυο ρμαυτὶγ. Α 
{}} γοα] ζαίϊοη οὗ ἐμϑῖὰ ψγοιυ ἃ τϑαῦυΐγο ΟΝ. ΤΠ 8 
Ῥαᾶγὶ 8 σοπιρ]οῖο γοηυποϊλίζοη οὗ ΘΥΘΤΥῪ ἱπίης ἰη- 
οοπαϊδίοης τί ἢ {μα Ὠϊνῖπο δίατο, δΔη δὰ οαγποβέ 
Ῥυγβυΐ δήϊον ρονυΐθοῦ μοϊ ποθ. Καϑαρίζειν Βἰ χαἷ- 
68, ποί, ἰο τοδί ἔγϑο ὕγοιῃ δοηίδιηϊηδίϊοη δον 
Βαυπρ Οὔ60 Ὀδθι Ῥυγβοα ἐπ ἼΒΌΒΡΠῚ: Ὀαυϊ, 88 
86 υηϊΐοταλ υϑᾶρο οὗ {πο Ν,, Τὶ, Βῃονϑ, ἰὸ ρυγίγ. 
Ροὸν ἴπ οτἰίπαὶ ἰά68 ἱπνοϊνοά ἴῃ καϑαρὸς, ΘΟτΡ. 
ΓΘΠδἢ. ϑδ'γπη. Ὁ. εὐ ΤΩ οδ᾽ οί οὗἩ (18 Ρυτὶ- 

δοδιίΐου, πιϊοῦῆ σουϊὰ ποτὰ Ὧθ δοσοπιρ᾽ δηθὰ 
πους {π0 αἰὰ οὗ δὴ ἱπᾶνν οἶς Ὀϊνὶπο ϑρῖνίς 
δΟΡ. οι. Υἱῖϊ. 18; οοπρ. νον. 9; Θα]. νυ. 16; 
ἈΠ. 11. 18), γγα8, ΘΥ̓́ΘΥῪ ἀοβ] πηθηὶ οὗ (μ6 οὐδοῦ 

δηα ἴπηον δῆ. 76 ΓΟΥΠΟΣ ᾿πο] 468 ΘΥ̓́ΟΡῪ Κἰπὰ 
οὗ νυο]υρίπουϑη688, ἱπίθΙ ΡΟΥΘ 66, ὁΐ6., Υ͂ ΤΠ ΘΒΠΒ 
οΥ̓͂ χμὶοῦ (86 Ὀοὰγ που]ὰ Ὀ6 δοτγαρίοα ; δπά ἐῃ9 
Ἰαϊίον ἱποϊαἀοβ ὑἱμπουρμίδθ, ἀοβῖτϑθ, δ ἤθοί:0η8 (8Δη- 
ον, Ῥυίάο, εἰς.) ὈΥ̓͂ τηθϑὴ8 οὔ νιϊοὶ (ἢ Βυπιδὰ 
ΒΡ᾿ῚΡΙ. (πνεῦμα) ἰ8Β ἀοθ)]οἃ. [π᾿ δοίυ] 1176 {}|680 
ἔνο οἴαβϑθοβ οὔ ἀθβ) πιο πὶβ ΔΡΘ ὩΘΥΟΥ βορδγαϊοα, 
ῸΡ δ [6 τηϑῃίδὶ ΥὙΘΥΣΥ͂ ΘΔ 5} ὈσοοΙηθ {86 ΠΘΒΉΪΥ, 
(80 δΒοοὰδ οΥ̓͂ (0 βοΒ}}γΥ δο ἔουπὰ οτ᾽ σΊ μΔ}}} ἰπ 
{9 τηϑηΐδ]. Ηο υὑϑ66 δε πογὰ σαρκός, δῃα ποί 
σώματος, Ὀθοδαδο ἰὺ 18. ΟΥΪΥ 28 σάρξ ἰμπαὺ {86 ὈΟΑΥ͂ 
8 ἐμ δοάδε δὲ όπιεβ, [ῃ 9 Βεαὶ δῃὰ ἐμ8 ἱψῃΐίοῦ οΥ͂ 
βἷη, δηὰ ἢθποθ (0 ἤοβῃ (σάρξ) 158. (μδὶ ἰο νῃΐϊοὶ 
ἜΥ̓ΘΥΥ ὈΟά ΠΥ ἀοἤ]οπι θη οἰ 16 8}}} ΔΒ Γ68 (ΝΜ 6 γογ). 
ΤῊ βρὶγὶὶ (πνεῦμα) 88 ἯΘ ΒΑΥ͂Θ οἶνοπ βοθῃ ἰὴ 1 
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Οον., ἀοποίοβ ὑμαΐ βρί γι ίυ8] πδίυτο ὙΠ ῖοἢ 18 Κἰἢ- 
ἀτοὰ νἱϊῃ αοά, πὰ νι ἢ π΄ ΟὨ ιθἐΐδδ 18 ὑπο Ὁ 
{Π6 ἰηθιθπηοθ οὗ, 8η6 1Β τη οΓ6 ΟΓ 1688 ἀϊτοοίϊοα Ὀν, 
86 ΗοὶΥ αἰιοθί. Βιυϊΐ 88 {μ6 δοίΐοῃ οὗἉ {18 Ββρὶ γἱϊ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 00} ἱτηροαθα ΟΣ δγεθϑίθα ὮΥ͂ ἴμθ ἀε8]6- 
τοοηΐβ Β6ΡΘ βροΐίζοη οὗ, ἐμ ψγοῦτὶς οὗ ρυγὶ Βοδιϊοῃ 
85 τοπάογοα σοῃ ϊπυ Δ} ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ ΌὉΥ̓ (6 ΡΘ6Γ- 
Ῥοίμδὶ Ῥσγοθθηοθ οὗ (89 ἤδββ, δῃὰ ΔῈῪ δὶ οὗ 
ΘΓ δίῃ οββ ἴῃ {16 τνοτὶς οὗἨὨ ραν δοαίϊοη νγὰ8 88 
γχοηὶ γϑάβοῦ ζῸΓ δἀπηοπϊίοι (Οεἰδπ ον). Δῃ- 
οἰομὺ 88 ἯὍὙ76}} δἃ8 τποάθυ ΘΟΒΙΠπΘὨΐϑίοσβ (ΘΥΘἢ 
Οβίδηάθγ) δϑβαπιθ ἰμαὶ ὑπ 6 ΑΡοβίῖα δὰ ἃ ραγιίου- 
14} ΤΟ ίρογο ποθ [0 ογἰ π]685 οὗ Νλῖοὰ {π6 ΟΟΥ Δ 5 
Βαὰ Ὀδθῃ δου !} συν (σοι. ομδρΡ. τἱ. 14 ἢ; 
χίϊ. 20 ἤ.; 1 σογ. τ. θ). [ῖπ {818 θ6889 ἰμο Ρ0]]0- 
ἰἰοηβ οὗ ἰμ6 865 νου]ὰ τ δ ἴὸ ὑπομιϑδιυ, δηὰ 
{ποθ οὗὨ 86 Ββρὶγὶΐ ἰο σοῃποοίλομβ ψ]ὰ ἸἀοΙΔΙΓΥ. 
Βοίμ οὗἨ ἰμ680 Ψ6ΓΘ ἐπι ϊτηδίοὶ Υ γοϊδίθά (σομρ. 
Αοἰβ χύῦ. 29), δπὰ ἱπ ἴδοί τιδὺ 0 γοίογγοα ἴο 
ἰἀοἰδίγυ, νν 1 ο ἢ 18 80 οὔϊθη πϑδιηϑὰ ἴῃ ἐμο ΟἹ Τ᾽ 68- 
ἰδτηοηΐ δρὶ τὶ 4] ΒΑΡ] οσγ. Βυΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ δἅ- 
ἀἰιΐοπ οὗἩἨ παντός, Ὀὰϊ ἰμ6 μοϑίιῖνο οοηίγαϑι ἰμὩ- 
Ρ] θὰ, ἱπάποοβ ὰ8 ἰο δορί ὑμὸ ἵοΥθ ζΘΏΘΓΔΙ ΔΡ- 
Ρ]Ἰσδιίοα ; ἐπουσὰ ψ6 ἀο ποὶ ἀθηγ ἰμδὺ ὑπ6 Αρο5- 
116 ΠΙΔΥ αν μαὰ Βοπιθ γοίθγθησο ἰο (86 ραγίίοιι- 
Δ. βδ᾽η8 ἰὸ ψγ 6}. ἐμ18 ᾿πίογργοίδιίου δ8]} 68. 
Το ροβιεἶνο ρατὶ οὗ ἰὴ ὀχ ογίδιίίοη 18---Οϑχίθοῦ- 
ἐπ ΒοΙ 658 ἰῃ ἴ89 ἔθεασ οὗ Θοα.--- Αγιωσύνη 
ἐρρναῖηηι δ Β6ΓΘ, 88 ἰῃ ἴΐοπι. ;. 4; 1 ΤΊ)658. 1]. 
8, δηὰ ἰπ μ6 ϑερί. οὗἨὨ ΡΒ. χουΐϊ. 6 απὰ χουϊἱ. 12, 

1:6 Β816 88 ἁγιασμός (08. οἢ 1 Οον. 1 80); νῖῖὰ 
(868 Β61η86 οὗὨ (6 8} }|{γ πὰ ποὶ ΠΛΟΓΡΟΙΥ (1.16 86- 
εἴοη, οὗὨ δοϊίποββ. [ὌΟδίο : “ ἀγιοσύνη αἰ Ὁ Ὑ8 
δὰ 11|19 ἴσοι ἁγιότης (2 Οον. ἱ. 12; Ηδ6}. χὶὶ. 10), 
δὀχοθρὶ ΡΟΣ ΔΡΘ 1ὑ ΓΟΡΓΘΒΘΩΐΒ8 Π0Γ6 (μ6 σοπαϊτ]οῃ 
(μη {πὸ εδὐϑίταοί αὐδιγ; ὙἘ1Ὸ0 ἁγιαςμός (1 
ΤΠ688, ἰν. 8, 4: 1 Ῥοί. ;. 2) Ῥοΐπίβ Ῥγι παν ἰο 
{8:0 ῬΓΟΟΘΒ88 δηά 6 ποθ, ἢ [86 σταάυδὶ ΔΡΡΥοδοἢ 
οὔ (δ ἱογαπαίϊου ἰη--μός ἰο {παῖ ἰπ--σύνγ νυ ΕΙΘ ἢ 
18 Βο σμαγδοίοσιβιὶο οὔ ἰ8ὸ Ν. Τ.., {μ6 δἰδίθ, ἴγϑδηλο 
οὗ τπυϊπὰ, οΥ ΒΟΥ αἰδροβιίΐοι, ἴῃ ταῖσι {86 δοίϊοι 
οὔ ἰδ τοῦ 8 δυϊποθὰ οὐ δβχθιρ! ῆοα᾽᾽᾽]. Το 
σγοθαῦ Ἱπογὰ] Ὀυδβίηθδ8 οὗὁἨ 6 ΟἸ γί ϑι δ (ΘΟΙΏΡ. 
Ἀοια. νυἱ. 2:2) 18 ἴο σοιρ]είο (ἐπιτελεῖν, οδρ. υἱϊῖ. 
6) 89 ψονὶκ οὗὁἨ ΠΒο]πο88. οὐ δοῃβθογδίίοη ἰοὸ αοα 
ποῦ 8 θοραη ἴῃ [1 88 118 ῥυϊμοίρ]ο, δὰ 
τηυϑὺ ὍῸ δοίυλ] 264, ἀονοϊοροὰ δπὰ ρογίδοίοα 
ἀυγίης ὑμ86 Ὑ8ο]9 1168. Το Θογγοϊδιῖνο οἵ {π|18 18 
ἐμ Ὀινίηθ ρογίθοίΐοη Δ ]ο ἢ 18 χοίογσοα ἰο ἰῃ 
ῬΒ]]. 1. 6. Τνἷθ ρονίδοϊϊ ης οὗ ΒΟ] Π 688 18 (0.6 δἷ- 
ἰδἰπιηθηῦ οὗ σομηρὶθῦθ ΒΟ] 688, δηὰ ἰβ ἃ Ὑγοῦὶ οὗ 
186 ψ οἷο ἔθ ψν 16 ψν6 ᾿ἰνϑ ἴῃ ἰμ9 β68ὰ (6 ]. 11. 
20); δῃᾷ οπ ΠοΥοΥ ΓΟϑΔΟΐ 88 δΌβοϊαίο σοιαρ ] οἰΐ 0 
Ὁ8111 (6 σἸοβο οὗ 1186. [10 τχυϑί, ΒΟ ΘΥΟΥ, Ὁ6 86- 
δοΙ 15 οα ἴῃ ἰμθ ἴθασ οὗἤὁἩ ἀοά. Τὸ βρίγίἰυδὶ 
ξτουηῃὰ οὗὨ 41] ἐμ18 τηογὰὶ δοιἰνὶγ, 018 δαγποϑὶ 
Ρυχδυὶὶ οὗἨ οἰ 688 οα νοὶ ἀοροη 8 4]] 6 ]1οὸν- 
ΒΡ 0 αοα, 18 ἃ ῥτοίοιη ἃ νϑηθγδίου ΟΥ̓ Σϑῦθ- 
ΥΘΏ6Θ ΤῸΓΣ ἰπδὺ ΠΠΟἷΥ Οηθ νν}]10 18 Θοη ἰ Πυ }} Ρτθ- 
δοηὶ νἱὰ 18, δῃὰ ἤγοπι βοτὰ ποίησ ἰδ 600- 
οοαϊοθά. “7 Ὠ18,᾿ 88 ΜΟΥΟΥ ΒΆΥ8, “18 (ῃ6 οἰμ!οαὶ 
δηἀ ΠΟΙ͂ ΒΡΏΘΓΟ ὙΠ} Ὑ ΒΟ ΥἱἰΘουΒη 688 18 
Ροσίοθοιοἀ." 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

ΤὴῸ δύβοϊυϊθ ΡΣ οὗ ἰμαὶ αοἂ ψὰὸ οπίθυβ 
ἱπίο δυςκι Ἰαἰϊπιαῖθ τ ]δι ΟΠ ΒΕ 08 τνῖ 1 Ϊ8 ροορὶθ 

ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

τοχασγὰ ἐμθη) 8}} δὲ 18 ΒΟῺΏΒ 8:8 ἀδφῃίογα, ΤΘ- 
αυΐϊγοθ ἐπὶ (ΠΘῪ βου] ἃ 06 ὉΠΡΟΒΟΥΎΘΑΪΥ 6086’ 
ογαϊοα ἰο Ηΐα. ΒΥ ὑμὶν ὙΘΣΥῪ Θομπθοίϊ 9 ΤἩΐΣ 
Ηΐαι (Π6 Υ τυδὲ ΘΟμ ἸΠΔΙΥ͂ Τοοοῖὶνο 8 βίσοδεβ οἵ 
ἰηδυθηοοθ ὉΥ τοὶ (πΠ6 ρσγοβϑοδὶ ΟΣ ἴμο δ᾽ ἰχθῦς 
ἐπρυγὶ 168 τ οί μου οὗ 86 Β6βὶι οὐ ϑιρίσὶ τιυδὲ Ὀ6 
ὙΒΒΒο αᾶγ. 8086 ὮΟ Πᾶγο δπἰογοα ἰδίο ἐδ 6 
Ετοδί βοιοὴθ οὗ αοἀ᾽ 5 ΤΔΟΓΟΥ, δμου)ὰ ἐμο γ  οΥὉ 
ὮδΥθ Ὧ0 ρϑγί ψἱϊὰ (Βο86 ΨῈῸ ΘὨ ΠΙΓΟΙΥ σαλοςὶ ΟΥἹὉ 
Ῥυδούϊοδ!ν δὈὐυγο ἰ. ΤΏΘΥ ΠΑΥ οογεπδηιοαὰ ἰὸ 
ψακ νὶνὰ ἃ ἀοα γψο ἰ8 ποίϊδίηρς Ὀυλ Ἰιχδέ, δὰ 
{86 Υ Βμου]ὰ ᾶνο ὯῸ 716] ΟὙΒΕἶρ ᾿ 1} ἀδνίκη 6885, ἑ. 
6. Ψϊὰὶ [80 ΘΟΓΣΤΌΡΙ Ῥγδοίϊοοθ οὗ τὴ οϑίγδροὰ 
Ἷτο (ῃ9 116 οὗἩ ἀοά. ΤΟΥ Ὀοϊοης το ΟὨχὶδὶ, δὰ 
{μι ΟΥ̓͂ Βιου]ὰ ΔΌΒΟΥΙ δηὰ ΤΟΠΟΏΠΟΘ ΘΥΘΥΥῪ ἐδίηρ; 
τν δῖ σὰ Ἰοο κα 116 ρα σι μοσΒΒ1} πὶ (16 Β6]18] τ8ο 
8 {80 ΨΟΡΥ ἰᾶθδὶ οὗ 4}} νου Β] δββῃοδδ δηὰ νἱ]ο- 
Ὧ688. ΤΠΟΥ ἴῃ ποτὶ Θοἀ δσοηδοδοοηὰβ ἰο ἀννοὶ 
ϑου]ὰ αν ΠΟ ΒΟ ὉΪ]8Π06 οΟὗὨ ΒΑΥΙΏΟΩΥ ἩΪῚΝ {86 
νΟΥ 8 ἰάοΙαίγγ.. ΕΥ̓ΘῪ δἰίορὶ ἰὸ υπἰΐα ἰο- 
ἔθιμον τ ἱδῦ 186 80 ὉΠ᾿1Κ6 18 8 ΔΡΟΒιἱ παιίου ἰο σοἀ 
δὰ δΒυγι} ἰο βου]β.0. ὕπάθν πὸ οἰγουϊαϑίδ:θο8β 
8 ἰΐ ΓΘΔΙν Ῥγοπιοίο ἰῃ8 οᾶυδε οὗ αοά, ἴον 1ἱ 
ἰδ) 8 ΔΙ ΘΥΒ (0 ΟὈΪϊογαίο ὑμὸ ἀἰϊπιϊποίΐοι τ ῖθἢ 
6αοἀ μδ88 ἰαἰζθῃ Ῥδὶπβ ἴἰὸ δ Κο ὑχγοιϊηϊηθηϊ, δὰ τὸ 
8 Κὸ ἰ6 τοαυλγοπιοηίς οὗ ἃ γοπουδίΐοη οὗ μοδεὶ 
8661) ποοϑάΐθβθ. Ηον οου]ὰ (Πο86 110 δ.ὸ ἴῃ (6 
Ὀγοδὰ σοβα δῸ αδ]Ἱασπιδὰ, 17 ὑποὺ ποτὰ (0 5906 ἐβαὲ 
ΒοΙϊονογθ δὰ (ἢ Βδϑῖῃθ βρίγῖν ΠῚ} ἰΒοπιϑοῖγθ8. 
Το σον οὗ αοα που]ϊὰ ἰδυ8 Ὀθ0 ἰπάοχοα ἘΥ͂ ἃ 
ἴα180 Ἰἰθογ δ γ. 1,οἱ δὴ οδϑ οὐ [86 Οἰο" Βα 
οοηϑίἀον Ὑμῶὶ αἀοα ἰβ ἀοΐπρ ἴῸΣ ἰμ6 πνοϊίαγο οὗ 
ΗΙδ Ῥθορίθ, δηὰ ψμδὶ δὴ οχδ]ιοὰ ἐπὶηρ ἰΐ ἴδ ἰο 
ἰανο ζ6] 1 ον ϑῖρ τὶ αοα, ἀπά 6 ν1}} βαυὸ βυαςδ 
ἃ Β6η86 οὗ Οοα᾽ Β ΒΟΙΪΥ͂ ΡΤΥΘΒΟΠΟΘ δὰ οὗὨ (..06 Κ578» 
οἷουβ ὈΥΪΎΣ ]ο, 68 οὗἩ δἀορίΐου, ἐμαὶ 6 νΆ}} οασϑμ]- 
'γ δϑίαΐῃ ἔγοτη ϑυθσυ ἱηρς ἱποοπδὶβιθηὶ Ἡ τ {18 
ΒδΟΓΘα ΣΟΙ ἸΟΒΒἢἷΡ. [ἢ 6 βΒουϊὰ δὶ ΒΥ ἐἴ8}9 
σοῃίγδοὶ οχίρθυ 8] οὐ ἰδίουηδὶ ἀοδ]οιηοηΐ, 6 ἨἩὶΠ 
ΒΙΓΙΥΘ ὈΥ ΘΥΘΥΥ͂ Π).ΘΒΏΒ ἴ0 ΡΟΣ Ὠἰτη 56] ἔγοσι ἐξ, 
δηὰ ἰο Ὀγΐπρ αἷδ ϑπΐγο μοαυί δηὰ Ἰἰΐ ἱπίο 6θῃ- 
ΤΟΥ τς ἷ8 ἐσθ αἰ ΕΣ 88 ἃ [Ὁ] ΟΤΟΥ οὗ 
ΟὨγίβέ. ΝΌΟΥΟΣ ΜΠΠω:͵ βὰς} 8 ὁπ6 χοτηΐΐ δΒ18 οὔοτγί 
(ο δἰίδῖη ρογέοοι ΒΟ] 685 ὉπῈ}} ἢ 6 888}} Ὀδοοῖηθ ἃ 
ΘΟ ΡΪοίθ πιδῃ ΔΗ͂ ον ἐδ 11 Ἰκ 6 688 οὗ Ηΐπι ψῇο οουϊὰ 
ΒΥ, “1 40 ΑἸἰνγαγβ ἰμ086 ὑλῖηρσ8 τ ἰοἢ Ρ]6686 186 
Εδιμον ᾽" (πο. γἱϊ]. 29). 

[Νοιδίης ἱπ {8 πβοσίίοη βου] 6 υδοὰ, 88 ἱὲ 
οἴϊθῃ 8, ἰο δι Ὁ ΟΥ ΤΘαῸΪγ 8 βορδτδίϊου ἔγοῃ 
{1089 ῬοΣίΐοΩδ οὗ ἐπ νἱδὶ Ὁ]Ϊ80 ΘΒ ΌΣΟΙ ἐπ Ἡ 10 
801η0 ἀοργοθο οὗ οογγυρίίο 8 ουπᾶ ἰο ρῥγοτδὶ]. 
ΤῸ Αροβὶ]θ δὰ γοΐϑσγ σῆσο ΟἹ]Υ [0 σοι Ὁ 168 
ψ 6 ἢ ΟΓΘ Θδδοη ἷ8}}} ὑπο τ ϑιϊδη, γϑᾶ, 88 ὁΡ- 
Ῥοϑὶίθ ἰο Ομ δι δον 88 Ἰἰ χα ἰδ ἰο ἀλυ κι 5β, 140- 
ἸΔΙΡῪ ἰο (Π9 ἰγὰρ χοϊϊφίοι. Ηὸ πουϊὰ ΠΟΥΟΡ 
δδΥθ βδῃοίϊομθα ΔΗΥ͂ Βορδυδίΐο ἔγομι 1}ι6 ὙἹϑί 86 
ομαγοὶ (1 ον. ἐ. 10; 111. 8; χὶϊ. 26), Ὀπὶ (δαὶ 
νον δὰ ἱπυοϊμηίανγν ΔΒ 6. 5. ΒΘ 0ὁπ6 δα πὸ 
8ΟΟ6688 ἰ0 ΒΟΥ Ρ84]6, ΟΥ σ ΠΘΠ 5.16 ὀχδοίεα 88 ἃ (ογτὰ 
οὗ τηοτ ὈΟΥΒΒΙΡ Βοϊροί ἰπρ ἰδ δ ἢ ΟΥ Ῥγϑδοίϊοθ 
νν Ιοἢ 8 ΟὈ τ δίδη δου] τοὶ γὶο]ὰ τὙΠῈ ἃ ροοά δὰ 
ΘΠ σηϊθηθὰ δοῃδβοΐθθσθ. ἴπ ἐδὶδ ἰδἰΐοσ οδ86, 
ΨΥ Βδίουον μὩΣ]ὺ {πο γῸ 8 ὈΘ] ρα ἰο {86 ροτγίΐοι οὗ 
(16 ΘΌΓΟΙ ἩΓΕ Θἢ τη8ἀ 6 ΒΌΘΕ ἃ ἰοτπι οὗ οοτησηπ ποῦ 
(8 Φομῃ χ"). [ἢ ϑυσὶ 8 ΔΥ Βοπιθ ἰβ γοϑροιδὶ δὲ9 
[ῸΓ τιυδὲ οὗ (Π6 ῥχοβϑηί αἰϊνὶ βίου ἰπ ἐμ 6 66ο᾽66᾽88- 
1604] ψοτά, Βυΐ νὸ ἥηὰ ποιδίηρς ἱπ οὔτ δϑοῖῖοῃ 
ΟΥ̓ ἴῃ ΟἾΒΟΥ ρογίϊοῃβ οὗ {80 βου ρ[Γ6Β ἰο 08} 

(παὲ ἴι6 ΘοπΙΡ] οἴ ΘἸΥ ὈΘΙΟΩ 8 ἴο ἔμ 6πι, γ᾽ ΑἸΚΒ ἈΠΠΟΠΩ | ἈΠΥ͂ ἰΠΟΥΘ8Β6 ΟὗἨ (μῖ8 αἰνίβίοι ὮὉῪ 8 δβίδίβ οἵ υοϊυῃ.- 
ἰμμοπι, ἰΒ ἃ ΕἌΙΠΘΥ ἴ0 ΘΓ ὁη6 οὗἩἨ ἴῃοιω, διὰ νῪ}}} 1 ἰαγῪ ἰβοϊα 0 ΟΣ τὶ] ἔγοτα ΒΕΥ͂ 68 8} 1556 
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Ὀγαποῖι οὗἩ ἐμ9 ΘΒ ΣΘῖ Οἡ δοσουπέ οὗὨ ΤΟΥ ἱπη ρ6- 
(οοἰϊοῆΒ. “1 οἷν υδιϊδεῖὶδ ΟΡ πὶ πγανης 
ον οομπμπ πίοι ἔσο Δ ο]δίοσΒ, δηἀ ἴσου ποίο- 
τὶουβ βδοδῃδιοῦϑ δἰ ποθ πῃ ϑυοθ αυϊζὶο 5 διὰ 
δοίίΟΏ8, ΟΥΓἹ πῃ ΒΟ) ἀοθῦθοβ, 88 Ὑ͵Ὸ ΔΥῸ ὉΠᾺΘΡ ΠΟ 
οὐ! χαϊίοα ἰ0 δᾶνὸ ἔθ] ον δα ϑοχατηυ θη 
ας ἐπ θχὰ ἰπ.᾽ 2 οοἶδ᾽ α «πηοίαίἑοη 4]. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ,. 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΈᾺ. 11. 778 ΠΟΙ 560 ἰΠ 9 Βουγο9 δηα 
πδίυρο οὗ ἃ ίγὰθ9 δηὰ σϑϑαν οἰοαΌθΠηο00: 8 Ἰἰνὶηρ 
διὰ ἀπὰ ἃ ἔγίθθαγ σΘοπβάοθποθ ἰπ ἰμο56 τ Βοπὶ 79 
δά γοβ8.---γοτ. 1.2. ΟΟμΡ. 8 Ρ. χὶὶ. 18. ΑἸδϑὶ ν6 
δ Υθ ΓΑΔΩΥ͂ τηϊηἰδίοτθ υἱὰ Ὠθασῖδ ρθη δηὰ 6ῃ- 
ἱδεγχοά ομβουκχὶι 0 μι ὉΓΔΟΘΘ 8}} [μον ΠΘΆΤΘΤΒ, Ὀὰὶ 
{86 ἈΘΑΓΟΣΒ 64 Ὺ79 θαγίδ ὙΥγ816}} ΔΓ 00 σΘΏΘΓΔΙΪΥ 
οἰοδοὰ ὡπὰ 00 ΠΆΡΤΟΥ ἰ0 δάιῖύ ἐμθ δηὰ ἱμποὶγ 
Ἰλθϑβαξο8 ([88. Ἰ᾿ὶ. 1; Ῥβ. οἷχ. 4). -Ἡννον. }4. 
Βευϊναξβ:--- ὺ ὁδ ἸΟΥΘ 8 βοοϊϑὶν νιῖοῖ σοβί8 
δῖα [ἢ ]10γ9 οὗἩ αοἂ΄---1,οὲ υ.}5 ανοὸ αοἀ, ουν αοἀ, 
ἀοὰ ἱῃὰ υβ8 δὰ πὴῖϊι υ8, μὰ 81} 689 Ἰῃδὺ μοί 
1819 ἰλθη, Ὁ νον, ἀο νγὸ οδῖθ [Ὁ ΟΣ ΘΟΙΏ- 
ῬΔΏΥ ΟΥ γοῦν ἔγίϑμ δ ὶρ (9 8268 ἰν. 4)}---Ἶοτ. 16. 
ἴα Οχ βεδη τὸ πατο [86 τὶ δηα (ἢ9 11Κ6- 
Ὧ083 οἵ Ομ γὶδί; οδὴ ψὺ ἐπτηὶς οὗ μανίηρ ἰδ 689 
δίοηςς ὙΠ ΟἿΣ ΟΔΣΠΔ) Ἰυβίθῖ ΤΒΟΥΘ σϑὴ ὈΘ Π0 
διετοοιηθηί, Ὀοίθο ΟἸινὶδὶ δρὰ Βο]184), ἕοῦ {ῃ0 
στοδῖ οὐὈ͵ϑοὶ οὗὨἉ (ὲ8 τποϊθϑ Βρὶγΐ 15 ἴο Γυΐῃ Τθῃ, 
Ὀωὰὶ ΟὨγῖϑι᾿ 8 οὐ͵]οοὶ 15 'ο ἀθβίγου {86 τοῦ οὗ 89 
ἐδυι δηὰ ἰο ταῖβο τθῃ ἰο θδνθη.---Ὑ ον. 16. 6 οα᾽ Β 
ον δηὰ σοοὰ Ββρὶτῖν, δρὰ (ἢ βρι σῖῦ οὗ ΠΟΙ ΘΒ 088 
δηιὶ νυν  οἰςθά 6858, οδὴ ὩΘΥ͂ΘΡ αὐγ6}} δὖ ὁΠ09 ἰῃ ἰἰ16 
βδ6 ἀθαχὺ (Μαίδι. νἱ. 24). ΝῸ οὔθ δϑῃ ὃθ ὃ 
ἰϑαρὶο οὗ ἐδ6 λιν 604, 181} ἐμοὸ ᾿ἰνίηρ ἀοὰ 
ξιτοβ ἰπὶ δρὶ γἰίαα) }1ἴ6.--ἾὟ ον. 17. Β1π8 δηὰἃ υἱοθβ 
οἵ αἰἱ Κἰϑα5. τὸ πραγ 168 ᾿η αοἀ᾽ 5 δἰ, δπα 4]] 
(αγιϑυπη3, 88 0 5 βρὶτἰϊαδὶ ῥγιθβίθ, βου Ὧθ 
νιον ὈΪΘη θ...--ὖον. 18. μα οδπ ὍΘ ΙΏ0Γ6 
οομμἴονιϊς ἔπδη ἰὼ αν αοα [0 α Εδίδμον, διὰ 
ἴο ὃ ἴῃ Οἰιγνῖϑὲ Ηἰβ Ὀοϊ]ονθα βοὴ δὰ ἀδυμηίθτ 
Νοῖ ΟὨΪΥ νὉ1}} βυ οἢ Ὀ6 δ]]οἃ τὺῖτ ἸΟῪ δῃὰ ρθδ6θ, 
θὰ. (ΠΟΥ νΜν}}} οηάθανος (ὁ ὑγχδῖϊς ΟΡ ΒΥ οὗ {μον 
᾿ξὰ νοσδιλου δά ἰο Ὧθ ἐγ ἀθνοῦὶ ἰῺ 8}} ὑπο ὶν 
ἰπιογοουγδο ψὶ ἢ ἀοα (αθπ. χΥ]Σ. 1).---ΟἸλΡ. νἱ]. 
1. ἵο Ὀθοομηθ ρυΣΘ ΟὨΪΥ 88 Ὑ1ἷ1}δο. ΘΧΘΙΟΪΒ6 ὑγὰθ ΓΟ- 
Ρϑπίδῃοο δηά δγὸ χοῃονοα ΟΑΥ ὈΥ̓͂ ἀαΥ; δηὰ [ΠΐΝ 
ὁδη ὈΘ ΟἿΪΥ 88 Χ)Ο 8|1οὁνν (89 Ηοὶν ϑρίγιῦ ἴο δοσοιῃ- 
Ρ 88 'π οὐν θαγὶ8 νι ουϊ ορδισιιοἴοη ἷ8 ῬΓΟΡΟΡ 
ψοσὶς οὗ ρυγβοοίίοη (οὐ χν. 2), δηὰ 88 νν)Ὸ τ|86 
ΘΥΘΥΥ͂ ΡΟΒΒ10]6 ΠΘΘῺΒ ἴὉΓ Ρυϊίἑης οδ΄ οἱὰ δογτὺρ- 
ἰἰοη5 (ἔριν. ἐν. 22; 68]. νυ. 24), δῃὰ 10 ϑχϑσοὶβθ 
ΘΌγΒοΙ 98. πηίο μΟα] 688 (1 Τα. ἦν. 7; Οὐ]. 11}. 
10-12).----Ετόπι ἰο χαγμθπὶ οὗ (10 ο]Ϊὰ τηδλῃ, 009 
Ῥΐθοο αἴϊοσ δηοίθμον ἢ88 ἴο Ὀ6 ρ͵ΓΔαΌΔΙΥ ὑβικθ ΟΥ 
ΤΔΙΠΟΥ ἴοτη οἵ (ϑροῃοῦ). Τμὸ γϑηθνθα τιδῃ 
ἴηϑ, ἱποτοΐογο: 1. Εχϑδιαΐμο Εἰπιβο! ἴῃ ΟΥΘΥῪ 
ἍΔΥ ἰὸ ὅπη να 81:8 τηοϑὺ δ 8. }ν Ὀθ5οὺ ᾽πὶ, δηα 
ὙΏ6 5 ΠΟῪ 8ΓΘ τασδὶ ἀδορονγουβ; 2. θυδκαὰ δρδϊηϑι 
ἴλοπὶ 85 το 88 ροβδβί]6; 8. ΟΌΒΟΣΥΘ ΟΔγο αν 
Ὑϑδς οἴδίοδ οἵ πυϊπὰ ὑδ08}}}γ Ῥγεοθὰθ μἷβ Ὀοδοιίϊης 
δἰπϑ, ἐμαὶ μ6 ἸΩΔΥ͂ 'ἰῃ ἀυ9 {ἰπ|0 ΒΌΡΡΥΘΒΒ (86 6Υ]] 
ἀδδῖτο Ὀοΐοσο ἰὲ 88 δοαυϊγοὰ ἀϑοοπύδησου : 4. μ6- 
Βἰδὶ ΟΥΘΥῪ 6711 ρϑϑδβίου δηθὰ οὐθγοοίηθ ἰὰ νὶὶὰ [9 
ἩΘΔΡΟῺΒΘ οὗἉὨ ἤαϊνῃ, ρταγογ, δῃὰ οἶθαῦ γορυθδϑηϊδᾶ- 
ἰἰοωβ οἵ μἷ6 ἀυΐν δπὰ οἵ δἷβ Ὀδριΐβθιιαὶ τοῦ; ὅ. 
Οοπιΐπυο ἰο βερὶὶθ {8} ΘΕ ΘΙΩΥ͂ ΘΥΘΠ Ἡ θη. ἢΘ ΒΘΘΙΏΒ 
εἰδὶμ, εἰς.---- Το ἤρα οἵ αοἀ διου]ά πιδῖκο τι8 4}}1- 
ξειὶ ἰὰ ἰδ9 ραγδιὶῦ οὗ ΒΟ] 688, Ὁ γγὸ βου α το- 
ἸΘΌΘΡ [μδὴ ΟὨΪΥ ἰδὰ8 οδπ Ὑ Ρ͵6880 Ηΐμη Ἡ086 

ΟΥ6 ἰβ ὩΘΥΟΥ ΟΥ̓ [Γοπὶ 8.--- ΗΕΡΙΝΟΕΕΒ :--- 9 
ΘΟο5Ρ6] δνουϊὰ τη ῖκὸ 018 ὭΘΥΟΡ ἰπαοίϊγο Ὀμὺ ΑἸ ΔΥ8 
Υἱζουοι 8 3 Ἰΐγον ἰο δάγϑποθ ἰη ροά]ϊηθ88. Τδ0 
Ῥυχο δὰ ἐὑμπγινίηρ ἀγὸ {116 ΟὨΪΥ Οπ08 ὙὯῸ0 Ῥ6ΥΒ6- 
γ0γ0. Απὰ ψῪ 8μουϊὰ ΔΩΥ Οη6 Βἰδπὰ 8ι1]]} ἴ-- 
ΑΥϑ ἐβοθθ ΟἿΣ ὑμδηκβ [ῸΓ βιο ῥγϑοίουβ ῥσοὸ- 
ΤἶΒ6Β ἢ 

ΒΕΒΙΈΝΒ. ΒΙΒΙΕ:-- Ἐκ. 11. ΤῊο Ἰονοὸ οὗἩ αοΐ 
δηἃ οὗὁἨ ΟΡ πο ΠΟΥ, ΤΏΘΓΟΥ, ΒΟΡ6 δπὰ ἴον, ψοη- 
ἀΟΥ ΠΥ ΘΕΪΑΓΖΘ ΟΣ μοατίβ; δηἀ βίῃησα ἐμ [ογὰ, 
0 ΠΙΔΚ68 ἃ τη8ὺ ΗΪ5 μδνϊ(αίϊοι, 8115 ᾿ττὰ ΘΟ 51, 
δηα ΚΠΟΥ͂Β ΠΟ ᾿ἸτηἾϊ18, ΗΘ ταδὶ οὗὁἨ οουγϑο ἐσχραηά 
1.0 οσοπίταοιοα ποατὶ δηὰ ρῖγνο 1 δοῦθ ἀδρτοο οὗ 
ΒιιΒο ΡΟ ἐν.---Ἴ ον. 14. ΑἸ πμα]8 οὗ ἃ αἰδογοηὶ 
πϑίυτο 6ΓΘ ποὺ Δ]] ον ἔο ἀΥΔῪ ἴῃ (ἢ. 8816 γ0 Κ6: 
δηὰ Ομγιβίϊηβ βμουἹὰ δρβίδϊη ἔγοπι 4}1 οοπιὶ- 
ῬΔΩΪΟΏΒ ὙΠῸ 11} ποὶ σον ἴῃ ΟὨ τ 8.5 γοκο. Νο 
᾿ιοαγτὺ σδὴ Ὀ6 δἰ ἰμ6 βΒδῖηο ἰἐτπιο ἀδιϊκοηρά, οηβηδγοὰ 
δηα ρΡο]]υϊοα Ὦγ βίη, δπα δ] ζ ο μι θα, ομμδποὶραιοά 
διὰ γνυνγιδοὰ ὈΥ ΟἸσδὶ. ῬλΡκηθδ8 Βαῖθβ (ἢ 8 
Ἰχμῖ δὰ ὅθοβ Ὀοίοσϑ ἰἰ.----ῦον. 16.  ΒΟΟΥΟΡ 18 
ποὶ 8 ἰθ}]6 οὗὁ ἀοἀ πιυδὲ Ὁ6 ἃ ἰδ Ρ]6 οὗ ἰάο]8 
δια οὗ βαίδηῃ, ΕΌΓΘΙΥ πὸ ΟὯ6 σΔῃ Ὀδθ 8 ἰθ}]6 οΥ̓͂ 
αοα ψῖῆο Σδῖκ68 δὴ ἰάὰοὶ οὐὗἁ 86 νον], δῃἃ βθϑ 8 
μἷ8 Ῥτοῦί, ΒΟΠΟΥ δηα ρἰθάβυτο ἰὰ (μ9 του]. ΤῸ 
Ὀο {μ6 [ογα 8 δπὰ ἰο Ὀ6 Ηΐ8 βαῃμοίυυΥ ἱ νον 68 
{86 Ροββοϑβίοη οὗ ἃ αἰνὶπο ᾿ἐΐἴὸ δηὰ ἃ αἰγοοὶ ζο]- 
Ἰονβῖρ τι αοα. Οοά 15 ν} Διο ἰο σοβί, τὰ]θ 
δὰ νᾶ ἴῃ (0 Βοαῦὶ. Τάγῃ ἰο Ηΐπ νυ 8}} 
{πἰπὸ μϑετὺ δηὰ μου βμεϊξ Κπονγ ν μδὶ {πὶ8 18 ὉΥ͂ 
οχροσίθηοο.--τὖἦν. 17, 18. Νὸ βοϊξ-ἀθηΐαὶϊ σδῃ 6 
Βασορίθ]6 ἰο αοάὰ, 1 ὁ 18 πι ΓΟ Οχίο τ) δηὰ 
ποΐ ἴῃ {86 μΒοαγί. ἀπά γοί ὈΥ 680 ὀχίθγηῃηδὶ δοΐβ 
ψ6 ρὶνθ ργϑδοίϊοα] ουϊάθῃοθ ἰο ἰδ τυου]ὰ (μδὲ 18 
ΟὟ ΟΥΚΒ ΔΓ ΟΥ̓, απ ἰμᾶὶ νγὸ ἢαγΘ ΠῸ 001}- 
το 1} ὑπ ΤΟΥ ΚΘ οὗ ἀαΡ 688 Ὀὰυΐ χαμὸ ν 
ῬΌΡτΟΥΘ ἐμοθ. ἮΤβμο δόραγαίΐοηδ ἩΪΟΝ ἢδνθ 8]- 
ὙΕΥΒ ἔδίθη ΗΪδοθ πον ὑἰμ6 Ῥγοδοβίηρ οὗἉὨ (6 
αοδροὶ δνὸ Ὅθοι Ῥχοάἀυοθά, ποὺ ΤΟΙ ἃ ἔδοίίουϑ 
Βρίγῖῦ ὁ ἐμ ρᾶτί οὗ αἀοα᾽Β Ῥθορῖθ, ποὺ θδσαιιδθ 
ΠΟΥ͂ ἀεβρίβοα ἐμοὶν ἔθ! Ἰον- τ ἢ, ποὺ Ὀφσαυϑ6 {Π6Υ 
ἵδποϊθα ΓΘ ΟΡ Ὠδιζον (μα ῃ ΟἰοΓ8, Ὀαὐ Β ΡῚΥ 
Ὀοσᾶιιδο {ΠΟΥ͂ ΟΣΘ δηχίουϑ ἰοὸ δυοϊά ᾿νῃδὲ ἴβ8 
ΤΟΙ. Οοἀ ἰδΒβ ὙΠΠῺΡ ἰο ἀν 9}} ἱπ Η18 Ῥϑορὶο, 
δηὰ ΠΟΥ ψουϊὰ ἀνγ6}} ἰὰ Ηΐπι, ὑπ 6 Ὺ πιυϑὺ οου- 
(πὰ βἰθδαΐπδὲ δηὰ ἰουοῖ πὸ ὑπαίοδα ἰμίηρ, 1 
Ὑ6 ἀοδῖσο ἰο ὃ6 ομἰἸάγρη οὗ αοἀ, ψγὸ πιυϑὶ οΟΙ- 
ῬιοίοΙΥ βορδσδίθ ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ ἔγοῃι ουουυ  ἰηρ ΟΡ: 
Ῥοβοϑὰ ἴο Ηΐπη. Απὰ γοῖ, 1688 νῦῖ ἰηἰο πα (Πδ8. ἰδ9 
μου] ὰ 888}} μαῦθ δαιϊαὶ ῬΟΥΟΥ ΟΥ̓́ ᾽.8, ἯὙῈ6 τησδὺ 
οαϑδὲ ΟΌΥΒΟΙΤΟΒ ΠΟΥ ὌΡΟΣ {μ6 Β6}]Ρ οὗ ἰδθ Α]- 
ταὶ σΠὨγ.---ΟΠΡ. Υἱὶ. 1. Τ8ὸ Ῥόονγοῦ ὈΥ ψ Ὦΐσἢ ΟΡ 
ΒΘΑΡΙΒ 819 ὕοῃοοα 18 ΡΥ ΪΠΟΙΡΑΙ ἀογὶνοὰ ἤγοτι 
οὐ ον Ῥγθοΐουβ Ὀγοπλδοθ. Τηοθθ 8.0. 8Ὲ 
6β8θῃη[18] ρασὶ οὔ αοἀ᾽ 5 οουθῃδηὶ νιν 5, Ὀαΐ ΗΘ 
ἀθιϑημ ἰδὲ νν6 8180 βου ϊὰ ἈΘΑΡΓ ΠΥ ΟΌΒοστο {89 
οομαϊιλουβ οὗ {80 οογοϑηϑηὶ (6Γ. νἱὶ. 8-10). Ἧο 
Δ.Θ ΘΟΒ ΠΌΔΙΪΥ 8588 116 ἃ Ὁγ 6Υ]}, ἃπὰ γοὶ ὁ δΣ.θ 
τοαυϊγοά δἱ 81} ἐὐπιθβ ἰο ὮὯΘ ρΡᾷγο. ΤῺ1Β τὸ οὐχὶ 
ἴο Ὀ0 δηὰ ᾶΥθΘ Ῥονονρ ἰὸ 6, θὰ ποῖ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ 
βίγθηρσίη οὗὨ ΟΟΣ οὐ, θα1 ὈΥ (89 αἱὰ οὗ οὔν γἱθθῃ 
Ββανίουρ. [ἐ ἰβ ωροτγίδηϊ ἰο Ὀ60 ἔγοϑα ποὺ Δ ΓΟ 
τοῖα τόδ Υἱοοϑ, Ὀπὶ ἴγσοιῃη ἰμο86 βρὶ σι] 
το θάμοββοθ τὶ ποι (86 700] δρὶτὶῖ δβοῖμθ- 
(ἰπη08 ὈΘδίηθασβ ἰμ6 βοιὶ (οογοίομβηθβθβ, δΡΓῸ- 
ΚΆΘ, ΘΩΥΥ͂, ΒΏΖΟΥΣ, ε6.):; δῃα (110 πιοΓ6 βρὶ γι ἰδ] 
ἐι650 Δ΄Ρ6 {8:6 ἸΩΏ0Γ6 δΌΟΠπιΐ 8 ]0 8ΓΘ ἐπ ν ἴῃ αοἀ ̓ξ 
βἰσιῦ, Ἰπαορὰ, ἅπ]688 ὑπ ποσῦὶς οὗ ρμυνὶ βοδιϊοι 
οχίθηβ ἰο 86 τπιοϑὶ βοογο ἰπουρσῃὶ (ΗΘ. ἰν. 12), 
γγῸ 8.18}} οἰ οΣ δ δοιμοι ἰηρ Ἡ ἢ ΜΥν1}} Ὀ6 ζ74186, 
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5018 8} διὰ πραγ ἰῃ Ηΐθ ογοα. [{ 6 ἰῃ6 στεδὶ 
Ὀυδίηθ88 οὗ πὸ πον 119 (ὁ Ὀ6 οομίΐ 81} ὈδΘοοπι- 
πῃ Ῥθδγὶβ οὗ 6 ρυγοδὶ ἰυδῖγο. [{ νγὸ ΤΟ]]ΟΝ 88 
Θοὰ Ἰφοδαν ὑ8, δῃὰ 88 πο σίγοδβ 08 ρον ἰ0 ἡγ8]]ς : 
1 τὸ Βυ Ὀπιϊ ΘΙ ΘΟΡΓῸ]]Υ ἰο Ηΐ8 αἰδοῖ πο, γγ9 6114}} 
ἀουῦι1ο088 ΥΟδ 6 ἢ δἱ 1θδϑὲ 6 δορὶ οὶθ τοδί οὗ 
Ομ γί βὶ (ΕρἈι. ἵν. 18). 

ἈΓΕΟΒΕ:-- ΕΠ. 118. Νὼ τη δέθν βδουϊὰ Βορ6 
ἰο τίη {89 μοΑΓ(Β οὗ πι6 ἢ ὈΥ 80 δδβίθοιιῃ δῃὰ {μπ6 
Τοθροοὶ ψ σὴ 6 ΘΟΠμδ πη ἀβ ἴῃ βοοϊοίν, 1 6 ἀοο5 
ποῖ 4180 ἔΓΘΟΙΥ ΟΡοπ Ϊ8 πμοατί (ὁ ἐμοδὶ ἷἱπ ἸΟΥΘ. 
--ἷνον. 1486, ὙΒδίονον τον Ὀ6 (Π0 ΘΟπδοαῦ 668 
ἰο ουγβθῖνοδ, γὸ δου] πόνον ἐπ ς ̓ἰρΒ ΕῪ οὗἨ [μ9 
Βορδυϑίϊοι ἔγοτι ἃ πψόου]ὰ ᾿γίης ἰπ νὶοκοάποδδ δηθὰ 
ἀμ9ὸ δυροσίου ν ἰο ἰΐ τ πὶοὰ ἔδι ἢ ἴῃ ΟἸχῖδὲ δηὰ 
{ιὸ ροββϑϑϑδϑίουῃ; οὗ ἀοὐά᾽β ϑριγιι: αἰτοϑβ '8. 1688 
ἯΓΘ ΥροσοΐΥο ἴῃ ναὶῃ (ἢ 9 σΎδοο οὗ οἂν εἰ οΔ]}}πρ, 
Ἢ 88.8}} πὰ τον πεδιδῆ πὶ 11 (80 Ἰαγβοαεὶ ῥτο- 
ταΐϊϑοθ. Οοιμραγοὰ Μιὰ ἐμο86, δὶ δβδ8 ἐπ 6 τνοῦ]ὰ 
ἰο οδοτ᾽Ί,--ΟἾδρΡ. νΥἱἱ. 1. ὙῪ 18 10 {14 δοζωθ (ἱγ65 
ἐν ἰδ Κοθ ἃ Ἰοὴρ ἰΐπιθ ἰο ὃχ δῃά ἐγδῆαυχθ ΟἿΓ 
Ποανίϑ, οὐ ἰο Ὀδσοπιθ οδ]πὶ δον ἐδ Θχοἰϊοιηθοὶ 
γ ἰὁἢ δοῦι6 δυσορδηΐ ἰγοδίθηὶ ΟΥ δοῖβ6 ΟἶθΠ69 
᾿88 δα ο θα πὰ ον ὈοΒο ἢ ΗΟΝ ΤΟ ΡΥΔΥΘΥ 
8ὲ8 ἐμυ8 Ὀθοὰ ἰπάθγοῖ ΗΟ ΙΩΔΠΥ διουγβ, 
ὙΔΙοἢ ὐἰσῃν μῶν ὈθΘη βρθηὺ ἐπ 8 Ὠἰνίῃθ ρ6806, 
ἢῶγθ Ὀδθ6ὴ Βροϊ]θα ὉΥ ἰδ τογιωθηὲ οὐὗὁἩ ΘΌΣ ἢ 
ἐπουκσιίθῖ ΑΙ] ἐμπῖ8 σοτβοὺ γοϊω ἐμπαὺ 8} δὲ 686 οὗἁ 
(89 68 διὰ ερὶ τὶ νν ἰσὴ τγθ δι 2}} δἱϊονγ ἰὸ σο- 
τηϑὶῃ ἴῃ 18. ϑαποι σαίλου Ὀοκχίηϑ ὈΥ ἔογβδακὶηρ 
080 ρτομλϊδουουβ τυ] ἀο6, Ὁ ἀταν πα ΘΒ ἰὸ 
αοἀ δηὰ Ὀγ ρἰνίης ουγβοῖνοθ ίο Ηἰβ βοσυὶοο. Βαΐ 
ἦὺ τουϑί Ὀθ0 οοπίϊπυρθὰ δΔηὰ οοπιρ]οίοά. ΤΠ6 Ζθδν 
οὗ αἀοἀ ἴδ οὐν δίγοῃρφ ἰογίγοβθ δηὰ βοουσίν: ἰοί 
ὋΒ 8690 ἰο ἰὺ ἰμδὶ νὸ ἀο ποί ρῃθϑυιϊηρίβουδὶγ γϑα- 
ἔμ γ0 ΔΊΝΑΥ ἔγοια ἰ{ 
ἩκύβνεΒ:-- ΕΒ. 11. 1018 πού 1κ9 86 Οπνὶβέλδη 

ἐο τρδϊπίαὶῃ ἃ Ρογροίυδὶ σόβοσυθ ἰοπαγὰ ἰποδθ 
διουπά ἷπὶ, ἕο ὉΥ 18 ΓΟ Θα πδΔίυγο μ6 ταιιϑ. 
Ἰοῆς ἰ0 Ορϑὰ δἷ8 ϑασγί ἐἰο ἰῆοδθ 'θ Ἰοσοβ. Βο- 
ἔνψϑθϑῃ ἔθ ὰβ ὑπ 6 Γ6 πιυδὲ ὨΘΟΘΘΘΑΣΙΪ Ὀθ6 8 .θ6- 
ἄομι οὗἩ ἁ οδχργοβϑϑίοη, δὰ οὔθ οὔ ἐΐθ Ὀθηθῆϊβ οὗἉ 
ἐμοθθ δϑϑοοϊϑίΐοηβ ἰαο τ οἷ ΟὨΪΥ ἃ ἔθνν ἃγοὸ δἀ- 
ταϊι θα ἰ8, (παὺ 1.6 Ἀθασῦ ΠΙΔῪ ὉΘ ΠΊΟΥΘ ἔὙΘΟΙΥ ὁχ- 
ῬΡοδϑα (δοΓα.---Ἄ ον. 12. ΤῸ ΘοἸογκοὰ δηὰ ζ}}}} 
Ἀοδτί οὗ ἃ Οἰγι δία πλαϑὲ πού ππέγθασ θη ιν οὁχ- 
Ῥοσίθῃοο τ οἷ ΒΟΓΓΟῪ Υγίνθιι ἰύ 18 τηἰϊδυπάονγβίοοά 
δηὰ ποὶ ἀρρτηοοϊδίοα Ὀν ὑμοδθ ἱῃ τ οτῃ ἰὺ σοπῆαο68. 
-,νον. 18. πο ἴονϑ σὰ ὭΘΥΘΡ ρσίνοβ ὈΥ͂ Βα ῖνθ8 
ἀοιδηάβ 6 νγῇοϊο ᾿ἰϑαγὶ ἰῃ γοίυγη. ---- ν. 14, 1. 
Ομ τ δυϊα οἷαὶπιβ τπδὺ ΟΡ Βοηλρίβ βου] ὰ ὃθ 
Βιιαγοα ὈΥ ποικίπρ οἶβο. πὶ ἰμῶΐ ποὶ ΟὨ]Υ ἐμὸ ἀ6- 
Β[ΓΘ5 Ὀὰ} ὑπ νυ 1010 ταϊηἀἁ απ ὰ ἔθαγὶ δου] ὰ Ὀ6 Ρυ ΓΘ. 
1 68116 ἔογ (π6 ὀχρυϊδίοη οἵ 811 ἔοτοί κῃ οἱ ϑθοΐβ 
ἔροια ΟὟΡ πδίυγοβ, δηαἃ ᾿ἰπδὶϑίβ ὑροῦ δὴ δὈΌδοϊυὐθ 
ληίοἰογδῆοο οὗ ϑυθυυί ἰηρ ἱποοπδίϑιαης τι ἐΐβ 
Ῥυϊποῖρ]οβ δῃὰ μὸ νογὰ οὗ αοά. Ὀἰβείηρσυϊθα 
-ογο Ὀοίψθοι δαὶ ἀϊοροϑὶι σῃ ἐο Ἦγο ρϑβϑοθαῦ)ν 
τ ΟΥΒΘΓΒ, νυ ἰσθ Βρτίηργ8 ἔγοπι ὈΘΗΘΥΟΪΘηΟ6, 
διὰ ἐμδὶ νἱθ ἢ Ἀοοοτημλοάαίοβ 1.86} 10 ἐμθα,, δὉ- 
ΡΥΟΥ68 οὗ ἱμοὶν οοῦτβα απὰ ἰμαλίαί 68 (πον οΘοπάποι 
ἔνοιι ἔθρηρ. Ῥοονοσς ἰοΐηϑ "ΓΝ οὐμουβ πὰ ταὶ 
8 ϑιπΐαϊ, ἔχοιμι ἃ ἴον οὗἉ {Ἰοὶν βοοϊϑίυ, δοοαρίδ (6 
γοκο ψΐομ {πο Ὺ γτοοοϊνοὰ ἤγουν ἃ Ἰουθ οὗ βίῃ. 
860 ἰδ αἀϊδηλοίγῖσαὶ ορφροδίζέουῃΒ. Ὀοίνγθοα ἐγατὶ 
δηὰ ογτοσ, οοάπϑαθ διὰ νἱσκϑάηθθβ [πὰρ 6 
δηὰ νγοαῖς θη σου ἃ σἰ δά] γ απΐ(6 ἐἰι680 ἱοροίδου, 
Ὀυὺ Ομ τ ϑ Αἰ δαγα ἰο ἔθ: ΕἸ ΠΡ γϑοοῖγο ἐπ 
ξοοὰ 88 ἃ 010, οὗ ἀθ0)1πη6 ἰὺ δἰιοροῖμοῦ: ὑμ 616 

τὴσδὲ ὈΦ 50 τοϊηρὶϊηρ οὗ ἐμ θὴ ἱοχοῖμον. Οεὶδέ 
4 ἀοιογιιποα ἰ0 Ὧθ ΟΟΓ ΟὨΥ Μίαδβίοσ ; Ηθ ο4]}9 
ἴογ {80 ψ 019 πθαῦίὶ ΟΥΓ βοπο οὗ ἰΐ. Το χϑοοῖτο 
{6 πιδχὶ πλ8 δι ουϑίοτμβδ οὗ (9 πη 6] οτίηρ πουὶὰ 
5 (89 Β81990 (Βπᾷ 88 10 ῬΘΥ οοιτί ἰο ϑδίδῃ. δὲ 
Ομ θάδῃ 18 δλνγαγβ οὖ ρθὴ δ᾽ 18 ονθεγιλίης 
πού οὗ αοά, δΔοὰ ἰδοῦ βευδὲ Ὀ6 Ὠ0 ἰθΙΟ ΡΟΥΪ ΣΙ ἢ, 80 
γί οϊάϊηρς. Κοορ {πγβοὶ Ῥυγο!----Ἶ ον. 16. βου 
8 ΙΔ Υἱ6145 ἊΡ ἷ8 Ὠοαγί ἰο βίπ, μθ βεἰβ ὉΡ δὰ 
1ᾶοἱ ὑμοσθ. Βυὲ αοἂ οδὴ πάνθ ροββοβϑίοῃ ΟἿΪΥ 
ΠΟΤ ποίἰηφ 6120 16 ἰο]ονδίοα.---1 οὐ ἀπε}}5 
ἵπ τ8, 1ὲ ἰδ ὈΥ ἐδὸ οοδίϊηυδὶ ἱπῆμθηοοῦ οὗ Ηϊ9 
ϑρίνιν Ῥνυοαποίηρ δὴ πη πνασὰ 116 τ Β16}ῖ 8 ΘΟ ΤΟΙΥ 
Ρίνίβϑ. 1 αοὰ παῖκϑ δυιοηβ υ8 ἴΒ6ΣΘ ΜΠὶΙ ὃ0 8 
ΘΟΙΏΤΩΘΕ ἔοτιῃ οἴ ᾿ἰἴθ ἴῃ ὙΙοΝ (δ6 ταϊπά οἵ ἰδο 
ϑρ τὶ νν}1}}} 06 οἰ ΘΑΥΙΥ ὀχρεοδδβοά, δηὰ δὲ ἰπὶ 
ΒΊ0ἢ Ὑ1}} Ὀ6 τι θ ἸΡΟῚ Οἰμογϑ ὥλαὺ αοά ἱδ ἴῃ (ἢ9 
τοϊάδὶ οὗυδ. ΒοΘνΟΥ δαί ΓΒ δυο 8 ΘΟΣΩΙΒΒΗΥ 
Υ 11} 7961 ἐπ διιξπδίΐοι οὗἩ ἃ ινίπο Ὀρθδίβ, δοιὶ 
ν}}} 6 ΙροΥϑα 0 βρὶτὶίμδὶ δου υϊιυ.- - ον. 17. 
Τουρὰ τὸ τ Γ6 ὈΟΣῃ δυο ργοὸῖν ὕΡ ̓ ῃ {Π6 πον ]ὰ, 
δὰ (Βοιυρὶὶ γὸ δύο σουρμύ τηϊοὴ οὗ 118 Βρὶ τὶ, 
8} ταοταϑηΐ τὴ ΤΌΥΒΑΚΘ ἰΐ τ, ΤΟ ΟΥΒΆΪΚ6 1 ΘΕ ΓΟΪΥ, 
διὰ οποίον ἢ 96] ἃ σοπέδεηρὶ 01 ονοσγιίπᾳ ᾽π 
ἷξ, ἰὼ το αοα μ58 πὸ μασί. ΤῊ18 ἱβ ἃ Βορϑγα: 
ἰἴοπ οὗἨ τυ 16} 811 χυυδὲ ρργουθ. [ἢ δβυοὶ δ ψογνὶ 
ὟΘ ΙΏΔῪ ὈθΘ ἸΟΟΚΟα ὉὈΡΟῸΠ 88 οχὶ δὰ ἴγοιι (ἀοά, δυὶ 
1 ἰοανίηρ ἃ τὸ δὰ ἴῃ Ηΐαι οὧὖν ἔδίβοσ.--- ον. 
18. Ἐμὸ νδοῖΐθ Ομ νἰβεῖδη που]ὰ οὐκί (ὁ ὍΘ 006 
οἷν, αἰνῖμθ ἕδη γ. ΟἿ, ΒΟῪ Χδὺ 18. 1ΐ ἔγοπι ὃ6- 
ἰη9 80 ΒΟΥ͂Υ ἰ---ΟἼδρ. Υἱῖ. Σ. ΤῊ 6 ΒΒ ὙΠ ΡΟΊΤΕΥ 
οὗ ἀοὐ᾽ Β ρῥγοπιΐδθ8 (1 ὅ8ο. 111. 8). Οτϑδὶ ργοκιΐθεδ, 
ἔτοδι ἀοιρδηαδβ; σεθαί οσχροοίδίϊουβ, σγοδὶ πτ8Ση- 
ἴηγχδί ἘΟΥΥ αἷδ 15 8 Υἱἱθ βρού ὕὑροῦ 8 Ογιδίλδυ, 
086 8019 ὈΟΑΥῪ δηὰ βοιιϊὶ οἀρμέ ἰο ὯθΘ 84 Ρῃ9 
[6 }]6 οὗὕἩ ἀοά. β'ιαποιδοδίϊου Ὀδρμίη8 νι ὁ0Π- 
γουβίοι, δυΐ ἰξ οοπίϊπυθκ ἐἱπνου σὰ (6 ψ80]6 1178. 
αοἀ 18 ἀοίογταϊποα ἰο τοδὶ βδοπιϑί ὲης οὗ υϑ8, δυὶ 
ποῖ 8}} δὶ ὁὔῃοθ. 710 {μὸ δοϑοι}ῃ)} δαπιοηὶ οὗ Η]5 
ῬΌΓΡΟΒΟ 1 18 ̓ παπροδδῦϊο ἐμαὶ γο διιου]ὰ ομοσθὲ 
ἴον Ηϊπὶ ἃ ΠΟΙΥ γόνόγθῆσο (] Ροί. ἱ, 17). 

Υ. Ε΄ ΒΕΒΒΕΒ:--ὙΕΚ. 18. Οτιβεϊδηδ μδγ ἐμ 
Ὑγδυτηθδὶ ἰόν δηὰ χοβαγὰ [Ὁ ῺὯ8 Ὑ Β6η {ΠΥ δἀ- 
ΤΩΟΏἾΒἢ ῸΒ ποῦ ἰ0 χοϑοϑῖυο ἐμ ρτδοὸ οἵ Θοά ἰα 
γϑίῃ ὈΥ͂ ἃ 68 Γ61688 Δαβοοίδίϊου τυ (ο86 νεο ἀθ- 
ΒΡ᾽86 σοὶ χίοῃ.-- ον. 14, ΤῊ6 γοκα ἐῃ το υ- 
ὈΘ᾽ ΟΥΟΥΡΒ [01] 18 (δι οὗἩἨἍ σΆΓΠ8] νν}}}, ΘΆΓΙΠ δὶ Γϑβδοῦ, 
ΘΕΑΓΏΔΙ ἱπο]  πϑέϊθη8: ἐπ 8 ψογῇ, δου ἰηβ ἀοΣ 
ἴο (1 παίγ8] μοατί. Βυΐ ἰο (8 Ὀφ᾽Ίονοσ {818 ἰδ 
κἵοτοίϊρῃ γόκοὸ (Μαιίδ. χὶ. 29). ΒΗ ἀΟ ΒΏ 688 
8 19 ΟἸχΙβι π᾿ 5 σου] Ῥοάρο (ΜαἈ. τἱ. 88), 
189 γἱομοδβὺ οὗ δ} μἷ5 νοββοβδίουβ (Μαιιι. νἱ Ἐν 
Ῥυὶ τοὶ θοιιδθδβ 18 ἰμ6 ργεοδίθδί τὸ 
{μ6 ρτνοδίθϑί ἰπ᾽ΌΣΥ δηὰ ἐμ ρσγϑαΐοθι φρο] οὗ (80 
ὈΏΡΟΟΪΥ το, ΠΒΟΥΘΥΟΙ Βρίοπὰϊὰ τῶν 6 δἰ 
που γ υἱτίαθθ. Τὸ Ὀ6 ἐγ τὶ χίθουδβ ἰδ (0 ὃθ 
{ΓῸ]Υ ϑανοὰ, ἴον 11{8 ἀπαὰ 1185 τη υϑι θ6 ἩΈΘΓΘ [0 Σ- 
αἴνϑηθθδ οὗ βἷ8 18. Οπ (9 οὐδὸν απ, ἰο Ὀ6 (σ]]} 
ὉΒΥΙ θοῦ 8 ἰο Β0 ΤΟΔΙῪ Ἰοβί, ἴοσ 6 ἰ8 608- 
ἀθπιηοά δἰγοδαῦ οὐ Ὑοπὶ 1166 ὑμ6 ἱπιρυϊδίίου οἵ 
δἷη. ΒΙΒΙΘΟΌΘΠ6ΒΒ τηυδὶ ἱπογοίοτε ὍΘ ΦΌΓΟΥΟΓ 
ϑθοραγδίθ ἔγοτι πηι κἬἢ θοῦΒη688, ἴῃ ἀοοίτὶ Πο 88 
Ὅ760}} 65 ἰῃ ρτγϑοίΐθθ!---ττῦον. 18. 1 που]ὰ Κοορ 8 
ἤγοτω ἱπ θυ ρ πα ΟἿΣ ἐμου 18 ἀρὰ οἴξογιδ σὰ 
{Π086 οἵ ὑπ οἰέονοῦ ἰἢ νὸ πουϊὰ ἐπ᾿ τοῦο οὗ 
ἐδ τα οἶδαπὶ τ ΐο ὑλθνῦὸ ἰδ ὈΘί απ δ 68- 
γὴν δβηα μοὶ. [Δ0ΟΡ ποὶ πῃ ἐὴδὴὺ δΒλ:100 γοκο 
ψ [ἢ το, ὯΠ]688 γθὺ που]ὰ Ὀ6 νΣ] πρ ἰο ΓοΙθ 818 
ψ0ἢ (μοῖὰ ἕοτονοσ. ΤῈ ΥΟΓῪ μοδγί οἵ δὶ] ἰάοὶδ- 



ΟΗΑΡ. ΥΠ. 2-16. 128 

ἐγγ 8 ἃ ἀἰϑροπί(ϊσα ἰο ρἰοΥὶ νυ τοδη, δπὰ ἐμ9 ὑσίτηθ 
Δτ(1010 οὗ ὑπὸ υ ὈΘ 1 ΘΥ 6 ᾽Β ογοϑά ἰδ ἰο τλθῖζθ ἃ ροά 
οὔ ἐμ οσοδίιγο, δηὰ ἰο οχαὶὺ ἐμ δεοβὴ ἰο ὨΟΠΟΓ. 
--ον. 106. ΤῊΟ ἴθηιρ]9 οὗἩ ἐδ ἐυίησ αοὰ [5 4 
ΟΒυτοῖ οὗ ᾿ἰνίηρ βαϊηίβ, 6 βρὶ γί 08] ἤοῦβθ Ρ67- 
νδὰοὰ Ὦγ ἰδ Ἰϊἴο οὗ ἐπο ὕτίαπο Θοά, διὰ οοπὶ- 
Ῥοθοὰ οὗ ᾿ἰνὶπρ δίομοϑ ( Ῥοϊ. ἰϊ. δ). Τΐθ ἴη- 
βοτὶρίΐοη : “1ιὸ Τορὶο οὗ ἴμ6 ᾿ἰνίπας αοα,᾽" 
Βῃοι ά 68}} υ8 ΑΙΎΔΥ ἵἕτοια (ἢ αἀἰβογάθυβ οὗ δὴ 
ἸΔοΙδίγυ τ ιΐσῃ Θοησ6 818 ἃ Γ681 ἄθαι ἢ ὑπάον (ἢ 6 
ΒΡΡΘΆΓΘΠΟΘ οἵ 110, δηὰ ἔγοιι 86 ἀϊδοογὰ οὗ 8 
᾿οδίβϑηΐϊδιν σε ιἰσι ἰβΒ δὰ ὩΡ ἰπίο ἃ ἐμουδαηὰ 
ἔοττοβ οὗἁ ψοσϑ!ρ, ἰο ἃ ΟΠ ἰδιΐδη πὶ ἢ ο80 Ὀφϑὶ 
Τορτοβοηίδίϊου 18 ἰΒαὶ οἵ ἃ βρ᾿ εὐ} ἐθπρ]9 (Ερἢ. 
ἱϊ, 21).-:;πγν. 17,18. ΘΒ τ ϑιϊδηΒ Δ ΓΘ πῸ Ομ Υ (ἰ16 
ΤΏΘΓΟ δδαγεγ οὔ ἴῃ ΤΠ ογὰά ̓ν γ68560]5, ἃ8 όγὸ (μα 
Ῥυίοσὶβ δηδὰ 1 ουϊέοα οὐὗἩ δὴ οϑδυϊϊοῦ ἀν, θυΐ ὑπὸ ν 
διῸ ἐλειιϑείσες ἴῃ 6 Ἰ,ον ΒΒ Ὑ6559015; ὑμοῖν Ὀοά 195 δηὰ 
800}5 Ὀοϊοης ἰο Ηΐπι, ἀπὰ {Π0}Ὁ Δύο βδηοιϊδοὰ Ὀγ 
89 Ηοὶγ ϑϑρίν Ὁ 88 τ ὉΘΥΒ οὗ ἐπ Ὀοὰγ οἵ Οἰιτγί ει. 
ΟΥ̓ δουγδο, ἱΒοη, ᾿ἃ σουϊὰ Ὀ6 ἀπ δοσοτηϊῃρς ἴοτ Βι 6 ἢ 
γ6586}8 ἴ0 χοΙμδἷῃ ἴῃ ἃ ὑτουϊα Ἰγὶπρ ἴῃ τ] οἰκο ἢ 688. 
Ἴη0 υηπΐοη οὔ Ῥυτο δηὰ ἱπρυγο ἀοοίγῖπο 18 [6 
ὝΟΤΥ τον κἰπὰ οὗἩἨἁ ἀοϑϑογαιίίοδβ. Οὐὐ Βδίμου, 
ἐμο ᾿οτὰ ΑἸναϊ σίγ, 885 δδβυγοὰ ὰ8 ἐμδὶ τὸ 884]} 
ΔΙΔΥΒ ροῦδ685 δυυηάδηϊ δα ϑίδοί ου. 41}1 δ᾽ οπς 
6 ΜΨΑΥ οὗ βοϊ -ἀθῃ δ] δηὰ βυδονίη; Ὀυὶ ΒΘ δδ8 
850 ὙΪΒΕΙΥῪ Ῥγουϊἀθα (μδὺ νὸ βου Ὀ0 ροτνυδά θα 
ΒΥ 8 ΠΙΟΙΥ ἔδαν οὗ οὔδοπάϊΐηρς Ηΐϊπὶ (1 Ῥοῖ. 1. 17: 
δοΙΡ. 1 ΟοΥ. σ. 22).-- -ΟΒδρ. τὶϊ. 1. νοη μου ρἢ 
Ὑ6 ἰἰδνὸ ὈθΘΘ ῬΘΡΙΔ}}]γ οἸοδηδοα ἴγοιι δἷπ, (ἢ 6 
ἔτϑορ Ὑ}1}}} ποί σοπίϊπθ υὐλ ἢ 15 ὉΠ1088 γγθ ΤΟΙ 1 
υπὶιοα τὶ! ΟἸ σὲ ὈΥ͂ ἃ ἰσὰθ ἔδι ἢ, δα βοραγδαίθ 
ουτδοῖνοα ΤΟΙ δίῃ. ἘΠῸ ΟΕ κἰδυΐδη 18 οδ] θὰ δοῦ- 
ἘΪΠΌΔΙΥ ἰο δἷπι δὶ ταϑόδα δοῃοι οδίϊου, που 
δ ἀδῖγ ὅπᾶὰβ ἐμδὶ 6 δοϊηθα δβοσί οὗ ᾽ὺ (ΡὨ])]. 11]. 
12). Βοπιυδὶ, ἐμογϑίοσθ, ΡΟΕΘΘΥΘΙΘ ἴῃ (δΐ8 οἷοσὶ 

ὈΠῚ1 86 58})4}} γϑϑοῦ ἐμ ταὶ προ Οοὰ 888 
Ῥτθρδσβα ἴοσχ ἔβοζὰ ἐμδὺὶ Ἰουσθ Ηἷω. Τμδὶ ἴδ οὗ 
θοα νοὶ ὑΓκχῸΒ αἰπὶ ἔογναγὰ 18. ποὺ ὁπα ψΒὶσοἢ 
ἰδ οὐδί οαὐ ὈῪ ἸοΥθ διὰ ἢδ8 ἰοττηθεί (1 ὅπο. ἰγ. 
18), θὰὺ ὁπ9 ψ μὶσθἢ Ἰοτο ᾿(86]} ἸΏΒΡΊΤΘΒ, Ὀδόδα89 ἰἰ 
ἀγοδὰβ ἰδ ἐογιηθοὶ οὗ ἃ ἀοἤ)]οθα δοπβοΐεποθ. 

[Ε-.- Ἧ. ΒΟΒΈΒΤΒΟΝ, οα ἐλε ωλοΐε δεοίϊοη :---- 9 
Βαῦθ Ἀ610---1. ΤῊΘ ΘΧΟΌΌΘΥΘΔΠΟΘ οὗ 6 ΑΡοβί] θ᾽ 8 
δήξεοιίΐοη (νον. 11). Ηφ μΒαά γεοοϊγοὰ ἃ τηυ]εϊϊ ὁ 
οὗ Ῥγουοοδίϊοιβ ἔγοσῃ ὑπ ΟοΥπ  Εἴδηδ, δπὰ γοί λΐσ 
ἰουθ 'ὧ7Ἵν ἀδορ; ΟὟΥ ᾿οδτί ἰβ δηϊασροά. [10 ννδβ 
ῬΔΕΘ, οι ρδϑβίοῃ [ὉῸΓ ἢ θὩ) 858 8 ΟΠ] ΥΘΏ, [ῸΓΣ 
ΒΟ δ Δα Βυβογεοά; δηὰ ἰΐ 88 Ῥδυι]γ ἴγοτα 
ἃ τοραγὰ (ὁ ἰδμοῖὶ 88 ἱπηηουίδὶ Ὀοίησθ, ὙΠῸ 
Βῃου]ὰ 6, δὰ ΨῈΟ τσὶ Ὀθοοπο, οχοθθαϊμἷν 
ουαλϊμθηί, Τμθη ἦδ τα οἰοφμεηΐ, ἈἾ8 τη ν᾽ 8 
οΡρδῃ ἰο ἰβοῃ. Ηδ τοῖρδὶ αν βδιυΐ μΪ5 1}}8 δηὰ 
ἴῃ ἀϊσηϊβοά ρὑγ᾽ὰθ δυὸ τούιϑϑα ἴο ρ]ϑδὰ ἷ8 οδυβο. 
Βαὶ δῸ ΒρΡΟδΚ8Β ἔγϑϑιυ, ποί ϑυθ ομυ 10. 5 }γ, Ὀαΐὶ 
Ἐκ ἃ ἴδ Ψ1Ο 85 ποίδὶ πρ 0 ΘΟΠ66Ά8] ΟΥ̓ (0 76. 
2. ΤῸ ΤΟσΟΙΏΡΘΩΒΟ 6 ἀοπίχοά. ΤῊθ ψ88, ὅγχαί, 
μηιοογἑαἰηδ88, ΟΥ̓ ΒΟΡΑΣΘίΪο" ἔγοχη {μ86 που]. 1η- 
ἀοροπάοσπι οὗ 18} ἐπι ΟΘ 51 1} οὗ ἀρτοοΐηρς ἴῃ (ἢ 9 
ἀϑορθοϑὶ δυσωρδί 68, δπὰ οὗ ἱμοσο Ὀοὶπᾳ πο ἰάοη- 
εἰν οΥἁ ἰδϑ.98 οὗ δηϊ μαι ΐθβ, {1|ὸ ἢσδί σγουπὰ ν88 
ἡ ΠΟ ΡΔ] ΠΥ, την σμἐθου Βη 688, ΡΥ Κ8ΟΥ, πὰ (ἢ 9 
δοοοπὰ ψὰθ ἱστοὶ ρίοη, ὉΠ 6]1οὗ. Τΐβ βορασαίο- 
ἼΘΒΒ, ΒΟΤΘΥΘΡ ἰβ ποῖ ΙΠΘΓΟΪΥ ουϊναγά, Ὀυ ἴῃ 
Βρὶγῖ. [6 νδϑ, βοοομάϊυ, Σεγδοπαὶ ρυγίἠεαίϊον 
(οΒδρ. υἱἱ. 1)... ΤᾺΘ ργουπα οὐ ΒΊΟΝ {μῖ8 γοαποβὶ 
88 τηδὲθ ἮΔ6 ““{Π|980 ὈΤΟΙΩΐΒΟΒ ({π86 ἱπαπτο]} ἕης 
οὗ 6οἀ, δἷβ ἤγϑε γοοορίϊοι οὔ δ, δπὰ Ηΐβ Βδίμοτ- 
Βοοᾶ δῃηὰ ΟἿΣ δοῃβδὶρ, ομδρ. υἱ. 16, 17, 18); ἐμ 9 
φέσμοϑὶ ἰἰδο}] ἢ ψῶΒ ΤῸ ῬΟΥΒΟΒΔ] ὈυγΙΥ; δηὰ {89 
"πο ἯΤΟ, ἴῃ0 ““Υ68} οὗ αοά,᾽ τοδ]σίπρ [86 
Ῥτοσηΐβοδ δηὰ ρογίϑοιί πα ΠΟ]1}988.---ϑοἱι. ΧΕΙΧ. 
8δᾺ 1.., δυσὶ αροα]. 

ΧΙΠ.--ΞΤΑΤΈΜΈΕΝΤ ΑΒ ΤῸ ΤῊΝ ἘΡΕΕΟΊ ΟΕ ΗΙΚ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ, Α ΟΘΈΡΙΑΙ, ΑΡΡΈΑΙ, 
ΤῸ ΤΗῈῈΝ, ΑΝῸ Τ1ΒῈῈ ΟΟΜΕΟΒΤΊΝΟ ΚΕΡΟΚῚ ΤΙΤΌΒ ΒΑΡ ΒΒΟΥΘΗΊ ΗΜ ΟΕ ΤΗῈΕ 
ΙΜΡΒΕΒΒΙΟΝ ῬΒΟΌΟΕΡ ΒΥ ΤΗΔΥ ἘΡΙ5ΤΙΈΕ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΎΙΪ. 2--16. 

1 δοοῖνο 18; Ἧὸ Βαγο [0η2. ΠδΥΘ, ἡ ΕΙΤΕΒΕῚ πτΟηρΘα ὨΟ ΤῆΔῃ, ἯῸ6 Ὦδγο [οηι. ἢ8γ67 
9. ΘΟΙΤαρθα Π0 τη8ῆ, Ἧ6 ἴᾶνο [οη). 4090] ἀοίγδι θὰ ὯῸ δῆ. 1 Βρθδκ ποὺ ἐλέξ ἴο οοῃ- 

ἀθηθη γοω,} ἴον 1 πανο βαϊὰ Ὀϑίοτο, ὑμδὺ γ80 8.6 18 ΟἿΤ Ὠθδτίβ (0 16 δπὰ Ἰΐνθ τὶ} ψοιι. 
4 Οτοαῦ ἐξ τὴῦ Ὀοϊἄηθβθ οὗ βρϑϑοῖ [ογι. οὗἩ βρϑθοῖ, παῤῥησία] ἰονψατὰ γοι, ρτϑδαῦ τξ ΤῊ 

εἰονγίηρ οὗ γοῦ: 1 81: 4116 πιῦὴ {9 οοποτῦ, 1 δῖη δχοθθαϊηρ )ΟΥ Ὁ] [πιδὰϑ Θχοθϑά- 
5 1ηρὶγ ἰο δρουπᾶ αι ὑπ 9 70Υ7 ἰὰ 411 οὰγ ὑγιδυϊαύίοα. ΕὌΥ, τ 6 τὸ 6ΤΘ ΘΟΠ16 ἰπῖο 

Μαοοάοπὶδ, ουν ἤθϑἢ δὰ πο τοδί, δυῦ τὸ τοῦθ ὑγοῦ ὈΪ6 ἃ ΟἹ ΘΥΘΤῪ 5146 [πῃ ΘΥΘΥΥ͂ ΜΑΥ]7; 
6. πιθποιῦ τοογε Ερλιοθϊηρθ, τὶ ΒἾΗ 1σ6γ6 ἔθαιβ. Νουοτγίο]οθβ αοα, ὑπαῦ οοτηξογίου ἃ {1086 
7 τὨδί διὸ οαβί ἀόσῃ, δοιαξογίθα τ18 ὉΥ {Π6 οοπιΐηρ οὗ ΤΙτπΒ; Απὰ ποὺ ὈΥ͂ ΠῚΒ ΘΟΠΙΙΏρ᾽ ΟὨΪΥ, 

Ὀαὺ ὈΥ {86 σοηδβοϊαίίοη [οοιλοτ!] του ἢ ἮὯΘ Μγ͵ἃ48 σοι οτ θα ἴῃ γοῦ, ΜΘ Π6 (014 υ18 
γΟῸΓ Θαγηθβὺ ἀθβίσθ, γΟῸΓ ἹΟΌΤΏΪησ, γοῦν ἔδγνϑηῦ τηϊπα [Ζθ8], ζῆλον] ὑοτγατα τὴ ; 80 {πδῦ 

8 1 το)οϊοοὰ 86 Ἰῶοσθ. ΕῸΣ ἰδβουρῇ  τοδὰθ γοὺ ΒΟΣΤΥ ΜΙ ἃ [(ἢ}0] Ἰοἰίον, 1 ἀο ποί 
τοροδὲ ἐμουσὶιδ 1 ἀϊά τορϑηῦ: ἔοτέε 1 ρμοτοθῖνο ὑμδῦ 0.9 βαῖμθ ϑρίβυϊθ δι τηδὰθ γοῦὰ 
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9 βοττΥ, ἐμποιῇ ἐξ τσεγα Ὀαὺ ΤῸ ἃ βεααϑοῦ. ΝΟΥ͂ [1 40 ποὺ ζορτοῦ 1Ὁ : δΙὑΒΟΌΡὮ 1 ἀϊὰ το- 
στοῦ ἴδ (ογ 1 ρεγοοῖνο ὑμαῦ ὑΠπᾶῦ δρ᾽β0]6 ταϑὰθ γοῦ ΒΟΥΤΥ ἱπουρὴ Ὀαΐ ΤῸ 8 Β688ο}), γοΐ 
ΠΟΥ͂] [ τοὐοῖϑθ, ποὺ ὑμδῦ γο Ἴ6ΓΘ πηδάθ ΒΟΥΌΥ͂, θα ἐμαῦ γ6 ΒοΟΥΓΟΝ ἃ (0 ΥΘρβῃΐβηοδ : [ῸΣ γ6 
Ὑ6ΓΘ Ιη818 ΒΟΓΙῪ ΔΌΟΙ ἃ ΚΟΟΪΥ τηδηπθγ, ὑμαὺ γ6 ταϊσῦ τοῖν ἀδιμδρθ ὈΥ͂ υ8 ἰπ ποίμίηρ. 

10 ΕῸΡ ρΟΑΙΥ ΒΟΙΤΟῊ πουκοί δ γορθηίδῃοθ (ο βαϊναίίοη ποῦ ἴο 6 σϑρθοίβά οὖ: Ραὶ (89 
11 ΒΟΓΓΟΥ͂ οὗἉ [π6 που] πογκοῦ ἀθαῦμβ. ΕῸΥ Ὀ6]ιοἹ] ἀ {}18 βα ἴβαπιθ ἐδ ηρ, ἐμαὺ γε δοττοτποά 

αἴνου ἃ ροά!γ βοτῦ, τολαἱ οαγοία! π6β8 [ἀἰ!ροησθ, σπουδή} ἰῦ ττουρῦ ἴπ γοῦ, γα8, τολαΐ 
οἰθαγίηρ οὗὨ γουγβοίνεβ, γϑᾶ, ωδαέ ἱπάϊσηδίίοη, γε, τολαΐ ἴδϑαγ, γϑᾶ, τολαὲ γϑβϑθηχθηῦ 
ἀοδῖγο, [Πουρίησ, ἐπιπόθησιν] γεδ, τολαὲ τοι], γο8, τιολαΐ τούϑῆρσο [ἰπϑϊούίοῃ οὗὁἨ Ῥπμΐδῃ- 
τη η0}} [Ι͂ἢ 411 ἐλύπησα γο μδῦθ δρρσγονθά γουγβαϊγοβ (0 Ὀ6 οἶθᾶγ 1ηἴ (8 τωδέξου. 

12 ὙΒογοίογο, (μβουρὰ 1 ττοῖθ ἀπίο γου, 7 ἀὐά ἐξ ποῦ ἔοτ ἷβ οᾶῦβο ὑμαὺ "δὰ ἄἀομπο (89 
ἩΓΟΏσ,, ΠΟΥ ΚῸΓ ἮῚΒ οατ86 ὑπαύ βαξδογεά τσοηρ, Ὀαὺ ὑμδῦ ΟὟΓ ΘΆΓΘ [ὉΓ γοῦ [ρας Θαγηρδὲ 

18 οᾶτα ἴον υ8]78 ἰὰ ὑμ86 βίρδὺῦ οὗ αοἀ τορι ἀρρθᾶγ υηΐο [τ|}ϊ, πρὸς] γοα. Θγθοσο τὸ 
66 οο:ἴοτίοα ἴῃ γο σοπηζοτι;" γο8, δηἃ Ἔχ θα! ΡΥ ὑδθ Ἰηοτ Ἰογθαὰ τὸ [οοπιξοχιθά. 
Βαυΐ ἴῃ οἂγ οοῃξογί, τὸ )ογοά 086 Ἰ.0γ6 Θχοθθαϊρ]γ] ἴῸγ ὑ86 10Υ οὗ Τι(αΒ, Ὀϑοδῦϑα Ηἷβ 

14 ερὶτὶῦ ταβ [88 θ66}7} γοίγοβῃοα Ὀγ γοῦ 4}. Εον 16 1 πᾶν βοδβδίθα δὴν (μίηρ ὑο ΐτη οὗ 
γου, 1 διὰ ποῦ δδϑῃδιηδὰ; [ὑ8 ποῦ τηδάθ ἀββδιηθά, οὐ χατῃσχύνθην] Ὀαὺ 88 τὸ Βρ8Κα 8]} 
(ΐϊηνΒ ἴο γοῦ ἴα ἐγαίῃ, θυθῃ 80 οὐγ'θ Ὀοαβύϊηρ ἩΔ1Θἢ 7] σιαε [οηι. ἩἸ]ΟΝ 7 πιαάς] Ὀδέοτθ 
Τί! α8, 18 [Ππ48, ἐγενήθη] ἴουπὰ ὁ γα. Απα δῖ8 ἱηπαγά δβϑοίϊοῃ. 18 Ἰθοσθ δθαπάδης 
ἰονγαγὰ γοι, τ ἢ 1]δὺ 6 τϑιθιθογοί {π6 ΟὈΘα Θη06 οὗ γοῦ αἰΐ, μον 10} δα δηα ἔγϑια- 

16 Ὀ]᾿πρ; γα γϑοοϊνθα μἴπι. [το)οῖοο ἐπογθῖοσο [οπι. ὑμογοῖοσ  ] {πὲ 1 ἤᾶγθ δοοηῆάδησα ἴῃ 
γουῦ ἴῃ 8}} ἐλύισε. 

1 γον. 8.---ἰδοῦ πὶ. ἱπείθαά οἵ οὐ πρὸς κατάκ, λέγω ᾿ι86 πρός κατάκρισιν οὗ λέγω ἩΪ Β. Ο: Ὀυϊ δραϊπεί τοῦς ἢ δέσοηκες 
ονυἱάθηςο. [8πεῖῖ. μ68 δίιοϑ δά θά ἐΐ ἰοδεϊ πηονν ἴο ἴμαὲ οὔ Β. Ο., Ὀπ: οὐ δυο Δυ ΒΟΥ Ὺ [6 ἀοπ ὈἐὮ] αἀρσαϊποῖ 41} 186 τοῖ- 
βίοῃδ δῃ! ἃ ΠΟΔΓΙῪ 41} ἴη9 Οτθοὸῖκ δὰ Τλε Βαίδοτγα. 

8 γου. δ.---ἰδλολ ἢ. 8428 ἄνεσιν ἔσχεν ἰποξορὴ οἵ ἔ “ν ἄνεσιν, ἩΪΠῈῈ ᾿γοΟίγ δἰσοὴς Ὁτπι ποῖ ἀδοίεῖνο δας μογί εἶθα. [ΤῈ 
Ἀθο. δ ἔσχηκεν νἱϊα Ο. Ὁ. ἴ.. απὰ δίῃ. ψίι Οὔτγα., ΤὨοοάϊ. δὰ θθμδοο. Τθδ ρμογίϑοϊ (μδῖν δὰ) ἰΘ θυ οἢ ποσὸ οἷν ἴο 
ὍΘ χκοηπίπο, ἃ 5 Ἐπ το τς οΥ̓͂ ἃ ουητ πυρὰ πᾷ ποῖ 8 τηοΠΙΘὨ(ΔΥΥ͂ [66] πρῶ. Τὴ μοβιτἰο οὗ ἄνεσιν Ῥθοίογθ ἔσχ. ἰδ δυβξαίποὰ 
ῬΓΙΒΕΙΡΙΗΙ Υ ὉΥ Ὁ. Β. 6. 189 1.4]. δοιὰ γος. ἘΒοοαϊξ. Δηὰ ἴΠο [δἴιη ΡΘΕ 

ἃ ΨοΣ. 8.--[δοη]. [89 οἱ δὲ καί ἐποίοορι οΥ̓͂ ἴδ δοοοηὰ εἰ καί, τῖτὰι οὐἷγ Β. Ἐπο δέντρα [ηἰοτροϊδέοα ἰη οτάοε ἕο σαδῖχο 
0 οοῃίγηπὲ ἢ ΓΠ 9 ργθοθάϊς δου ίθσυ ὨΟΥΘ ὈΓΟΠ Ὠϑηΐ. 

4 ΨΥ. 8.---.Ὰ πυπιθοΓ οὔ ΜΒΒ. Ἰοανὸ υυὐἱ γάρ, {που κ ἢ ἰπ ορροϑίιὁη ἴο σα ρογῖοῦ δα ἐμογι ἴδ. ΤΏ6 αϊχαῖθ ὯΔ βλέπων 
τὐσηδ χιοα]. ὙΤιθ Ἰαδὶ ἡγγὰϑ ἃ οοσγϑοϊίοη ἴο διιονν (δὲ [μ6 ἐπίογθησθ οὐ οοπο  υ5οη σοπιπιοποθὰ Ἡ ἢ νῦν χαίρω : ἀπὲ γώρ πλᾺ 
οἵς οὔ ἴο θῆον πὶ (Ππ9 ἰηΐθγθηοο οοχημθποϑδὰ νὰ βλέπω. [11πὸ θα. Ὑ|}} ἔμπα Ὠθοὶ εἰ ἐρηνν: 811 10 ναγίαϊ οι: δἢ} 
δῦγοο ἔπαὶ ἃ ΠΟῪ δ υ᾽ οος ἐκ ἰηϊτοἀυπσοά ΨἱΓ εἰ καὶ μετεμελόμην; ἰδέ δέ ν'ϑὲ ἰπἰγοἀποσθα [ῸΓ ἐδο δε ῖκα οὗ οοοϊγαδὲ διὰ 
σοπηθοϊίοη ἢ ἐθθῃ γάρ νγα8 ἰοἷν ουἱν ΌΥ͂ Βο0π16 ὕυθοῶπκθ ἔπ 9 δροάοαίβ ΜΒῈ8 Βιιρροδοὰ ἴο σοπιπηοποθ πί(ἢ βλέπω; διὰ Ὀγ οἰδοῖα 
βλέπων νὰ Βαυδιἰυἱοὰ ΤὉΓ βλόπω ,ν θὈοοδυθο ΠΟ6Υ ᾿ποῦμΣ [πῸ ἀροσοκὶα Βῃοῦ ]ὰ σομπηγοθ ἢ νῦν χαίρω. 8.0 6)» 
ἀονί (αχγοοίης ἰῃ βδοὴ80 υυἱ τἢ [86 γυϊχηίο δηὰ Γαυθμοτ ροιοιαιίοο 85 Ὦτ. ΚΙίπρ ἀοθδ ἴῃ 88 υοσγείοῃ, ψ 6 οοϊο αἴθδοῦ μετα- 
μέλομαι, διὰ ἃ σοπηη)δ δἴϊον ὑμᾶς. Τηο μαποϊαδιίοη ἴῃ οὐγ ΕΏμ. ΥθΓδ. τη κ66 [9 Β6ῺΔῸ ΥΘΓΥ ἐδτηθ.) 

δ γος. 10.---ΕΟΓ ἐργάζεται Βρο. [85 κατεργάς. ἴῃ ορμοβίείου ἴο [πο Ἰ»οδὲ δι  πογίο6. Ιΐ γγ88 βὸ τηδάο {παὶ το υνογὰ πεΐρῃς 
οοπῃΐοτπι ἴο [{6 ἴοτηι ἰ νοῦ. 11. [Κατεργάςζ. ἀυο 4. ποῖ δδοπὶ ἀθιηδηἀθα Π6Γ, 84 ἰζ ἀοο56 δὶ [πο 01066 οἵ γοσγ. 10, ουεὼ ἱζ 1ἴ8ό 
αἰμημὶμ υοῦὺ μὰ ὕδθὴ π8ο0 [ἡ ἴπὸ ἥγουϊ ΠΑ {οὗ ἐπδῖ ἐμ πμὸ ΗΒ 

6 Κργ. 11].---ος. δα ὑμᾶς ΔιτΒουκἷι ορροδϑα Ὁ ἐμ9 Ὀοαὶ ΜΒ5Β5. ὲ δὰ οὐ θην Ἰηδοτθα ἕο οοτηρίοῖθ μὲ τα ράδε- 
εἰοοά. [1πδοτίοὰ Ὁ Ὁ. Κὶ. 1,.. δηά 150 ἀτοοῖ δίδου, θυ οπι θα Ὀγ Β. Ὁ. Ε. δ[η. δηὰ [Π9 1,212]. ΒΑΙ 6 ΓΒ]. 

ἸΥον, 11.--ᾷθλῖϑύυρ. ἢλ8 ἐν Ὀοίογο τῷ πράγματι, Ὀυΐ ἐξ 16 [γονσῃ οὐἵ ΠΥ θΟΠῚ6 ΟΥ̓ ἴπ9 ὕυοδῖ Μ ΒΒ. 11 ναδ ῬΓΟΌΔΟΌΪ δῷ ὁχ- 
θιγεασμαλα Δ οη. [1ὰ ἄοεβ ποὲ δρροαᾶῦ ἱπ Β. Ο. Ὁ. (15ὲ Ουν.) Ε. α. ΕἸπ. 189 Υυϊᾳ. αῃά Θοίδι. γϑγβδ., δῃῃᾷ ϑοπιθ οὗ τὴ 
ΔΙΠ6ΓΕ). [ἢ ᾿{ θη ποῦ, ἰῃ 1.9 δτδέ ρασί οὗ {110 γογϑο. ἐν 6 βοπιοίΐπη)οδ ρᾳξ Ὀθίογο ὑμῖν, δηὰ βοβηιΠ δα τοοοϊ ψϑὰ ἐξ 

Τἐπουρὴ ἴῃ Ὀταοκοῖθ. [118 οὐ τοῦ Ὁγ Β. Ὁ Κα. 1,. Βία., υῖδηι ἐλ 6 Οὐρῖ. ἀῃὰ Θοίῃ. γετεδ.. διὰ ΟἸθπι., θδίηδδς. δηὰ Οδσαπι. 
δος. 12.- -ϑοιθο Μ883. βανο ὑμῶν τ. ὑπ. ὑμῶν, Βυτὴη6 ἡμῶν--ἡμῶν, δηὰ Βοῖηθ ἡμῶν--ὑρμῶν. ΤἸηὸ ἀοοίἀοα ῥγορουάοτ- 

ΔΏΟΘ οἵ ἴυβι(ϊοΥ, Βουγονου, [8 ἰῃ ἤγουν οἵ ὑμῶν---ἡμῶν. ποῖ 4180 ἰδ ἴο "9 ὑγϑίοσγοα δὲ [ἢ τῇοσγὸ αἰ οι] γοδάϊης. [Α1- 
ἰοτδιίοιιβ ἰγοηι ἐὴ9 οτἰχίηδὶ ΤΑΥ͂ ΠαΥθ ἰλῖκθπ μ]κοὸ οἰἕποῦ ἀϑαί θα ΪΥ ἴο τοίου ἃ αἰ ἤου)Υ, οΥ τιηἀοϑὶ σαν ἤγοτω ἐμ9 
τοδοιη! ἶδησού [Ὁ Θρρθάγαησθ δηὲ βουηὰ. Ουτ διιίμοτ᾽β γοηἀδοσγίωρς ἰδ δἀορίθαά ὕὑγ Οτίϑδυδεὶι,, 1Δοἢ., Τ πο. δὰ ΑἸέοσε, δὰ 
ΤΏΘΥ 41 δι αἰ π6] ὕγ Β. Ο. Ὁ. (2 δηὰ 84 Οον.) Κα. Γ,., δηἃ πλὴν δυγείνοαα τ ἢ ἰδ Κγτ., Ατηὶ., (Οοριὶ., ΕἸΠίορ., θαιιαθο. απά 
Οϑοῦπι. ΤῊ Βἰηλίτ. μα6 ἴη πο οτίᾳ. οοά. ὑμῶν---μῶν. Β. αηὰ βίη. (84 601.) αἰδὸ ἱποογὶ ἀλλ᾽ Ὀοίοτο οὐδὲ. 

9 Ψογ, 13.---Π8[οο. μὴν παρακεκλήμεθα ἐπί τῇ παρ. ὃ. περισσοτέρως δὲ ἰπ ορροαπίτἰοῃ ἴο ἔ9 Ὀοδὲ ΜΒΒ, ΤΉ δα δὴθ ΏΔΥ 
Ὅ6 δΒα|4 οἵὕἩ ὑμῶν ψ|ΐςἢ [Ὁ ἢδ5 ἰππιοδ οὔ ἡμῶν. ἘΠ Ἰδεϊο ἮἨΔΘ ἃ ΟΔΠΡΟ ΟἹ βοσοοιηΐ οὗ ἔπ ἐπὶ οσουτγείηνς ἔπῖοϑ ἰῃ ἀϊδοχγοηὶ 
Βοηδοβ. [Αἰίογά : “ὙὯηθ δὲ ν 8598 ρὶπορὰ αἴἾΘΥ περισ. ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴο σοηίογηι ἴο ἴπΠ 9 ἐχαρήμεν ὀπὶ Ὀοϊον, ὉΥ οἱ ἴῃς παρακεκλ. 
ἐπὶ: (Πθη 8|860 [9 σβϑηῆμρο οἵ ἡμ. ἰοΐο ὑμ. Ὀθοδπιθ ποοΘθθαΓΥ." ΤΠ τοδάϊπε δἀορίοα ὉΥ [Δο., Τίρον. δὰ ΑἸίογὰ ἰδ παρα- 
κεβλη μεθα. ᾿Επὶ δὰ τῇ παρακλ. ἣμ. περισ. μᾶλλον, δἴτογ Β. Ο. Ὁ. Ε. Καὶ. 1. Βίη. νἱτ (Π6 Δὲ. ὅγγ. διὰ Οορξ. νοταϊομε.) 

0 γον. 14.--- πο πι. δα ὑμῶν ἰπβιοαὰ οἵ ἡμῶν Ε΄ζοΥ καύχησις, Ὀυϊ ἰἴ [5 ΤΘΘΟΌΪΥ πδιιδίαἰ πο. Ὑ]1Ὸ δδ)δ6 ἰδ ἔγῃο οἵ 1δ9 
οπηβδίοη οἵ ἡ Ὀδίογο ἐπὶ Τίτον, [ΔἸ Ποῖ 10 Πα Τοῦ [{86]{ (89 ἱπυροτίαηί [οΘ. πο ῊῪ οἵ Β. δηὰ Βἴη. 

Δ Ψον. 16 --- 7 πανθ δυδῆοίοηϊ δυϊποτῆν ον ἐπεονίης οὐἱ ἴπ6 οὖν ψ|οἢ [Π9 Β6ο. ᾿πδογὶα χαίρω. [ΠῈ ἐν δοκοπὶ 
Αἴϑος ΘΥ̓́ΟΣΥ͂ ὈηοἷΔ] οὗ ἸηπὸὉ δου ΠυΥ Ὑ, δηὰ ἔγοιλ τοδὶ οὗ ἔμ 6 οὐυξγαίτοι, δηὰ ἰξ ἰδ δὴ ον ἀοῃΐ οογγοοϊίου ἕο δδαῖδὲ ἐδ οοσξιϑο- 

ΟὨ]. 

ἷθ8 πδίασο, Τὴθ βδῖὴηθ σΘδΏΒΘ τῆλ κα ἐπα ο6 οὗ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 186 τηοϑῦ τ ϑίυγ] 08] οὗὨ 8]} κὶθ υϊιπρθ: 85 ταν 6 

ΒΘ6ἢ ἴῃ ἷβ τοροαίθά δηδρηοΣ (ΥΟΥ8. 2, 4, ΕΣ, 
ΈΒΒ8. 2-4.- -ΗἩϑοϑῖνθ 1.8.--- [ἢ {{15 ρϑαβαχζο ] 12), (89 οχέζοπιο ἀθ] 0807 οὗ πιδΥ οὗὁὨ δἷβ δἱϊυ- 

Ψ6 δῦ ϑυ}β Το] ηρ8 ἰοναγὰ ἷ8 ζ611ο-  δίουβ, (89 ονοσῆονίπρα δηὰ βἰγαμαὶ πες ΘΏΘΤΩΥ οὗ 
Ομ νἰβύϊδηβ ργοβοηϊε ἃ ἢ τηοτο ᾿ἰνθ 88 (ἢ δῃ [18 ΟΣ ΓΘ βθί οἢ8 (νϑγβ. 4, 7, 18, 18), ὲϑ ροτῖρετδϑβ- 
ἴῃ αἰπιοϑὺ ΒΥ ΟΥ̓ΒΟΥ ρΡδϑβᾶζο. Η8 γϑβϑί]θβδ δηχί θῖν | ἰἷο ἀοδί σπδιΐοη οὐ αοἀ (γϑσ. 6), δὰ 86 ἔγοουι 
ἰο Ῥοββθαβ ἱμοὶσγ Ἰουθ, ἢΪ8 βοϊοἱϊυἀθ δὺ Βανίηρ ἰ (παῤῥησία) “νι τ ἶο ἢ γΓῸΠ8 ἔγομι οὁπὸ δαρροθ- 
τὶ ενοὰ (Πότ, δὰ ιἷβ ἀο᾽ ρας οα Ὀοΐης γοδβδυσϑα | (ἰοη ἰ0 δποίμορ. 5Ξ΄.66 Βίϑδηϊου  Β ποίθ ο5 δ} ἀ6- 
αὐ τιον αϑθοιίοῃ, ΒΟΥ [ἢ 6 νᾶστω ἐσ μα] π688 οὗ ᾿ ̓ἰχς ἴῃ ππαμῖδη ἰμίφγοοῦγθο, διὰ ἔγοϑάομ ἔσγοπι ἐμ 9 
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δϑοοίΐο δρὶσὶι, Ρ. 461]. Τμὸ ἀθιωδηὰ, Κεοείυϑ ιι8, 
θ ῬΡΤΟΌΔΌΪΥ ἃ γοδυδιρίίοι οὗ 86 1άθ8 ἐβτοόνῃ οὐ 
ἴῃ {δ δἰπιῖ αν ἀοιιδηὰ, δὲ ψέ αἶδο ἐπίαγροά, ἴῃ 
σδδρ. γἱ. 18, ἀπὰ ἰπ 1ὑὺ {89 ΑΡροβιῖθ ἱπίθηθα ἰὸ 
081} οὐ ὑμ6 Οονϊῃιίϑηϑ 70. ἱμποὶν δβϑοϊ οπμδὲὶθ 
σοηδάθποο. 80 οὐ χίῃδὶ]ὶ γοργὰ (χωρήσατε) εἰ σιϊ- 
ἢσθδ, χὶνθ 18 Σόοῖὰ ἰῃ γΟῸΤ Ὠθατίβ: 1ἰκὸ χωρεῖν τι 
ἷῃ Ἰαβὰ ἰϊ. 6, διὰ χωρεῖν, 80 ΓᾺΓΥ 49 ἰΐ τοΐθγγϑα [0 
Ῥθύ9018) οΟὈ͵οοὶΒ ἴὰ Μαγῖ ἰϊ. 2. ΟΙἸΝΟΓΘ πουϊὰ 
ΤΌΠΟΥ ἴ: υπάογϑίδπα τ|8 τἱμι}]γ: [ΤΥπάδ]ο δπὰ 
Ογδῆοου : ““παογβιαπὰ 8᾽᾽]; ὁοαρ. χωρεῖν, 
Μειίν. χὶχ. 11,12, ΤῊ} σΟΥ ΔΙ ΠΥ σου] γοΐοτ ἰο 
ποις ἰῃ {86 Ῥγϑοθαΐπρ δαϊαοη οηδ, 0 {1108 
δα δοπίδιποά ποίμίορ ΠΟΥ ἴο Ὀ6 τιϊδυπαάον- 
βιοοὰ ; Ὀαὶ Βυδὲοϊοη! δἰιθηίοι Β88 ποὺ Ὀ6θη ρίνοῃ 
ἰο {π8 ΡΟΒ5106 τοϊδίϊοι οὗ {18 ραββαρο ἰο {89 86- 
ὙΟΥΓΥ ΒΒ οση ἴῃ 1 ΟΟΥ. γ. Νοιμίηρ Ὀυΐ ἴονο δῃὰ 
δομρδάοποθρ τνουἹὰ Ὀ6 ὨΘΘαΓῺΪ ἰο ἰηθυτο ὑποὶν δ0- 
δορίδμποο οὗὁἨ νηδὺ 86 ὑμθῃ βαϊὰ δηὰ ἀὰ.---νῦϑ 
Ὑτοηκοαᾶ 0 ΟΠΘ, τσο οοσχτιρῖθᾶ Ὧο ΟΠΘ, 
τὸ ἀοίγαυ ἅθ ἃ πο ΟἿΘ (τσ. 2}).---Ἰ (ἢ 686 ὈΥΤ οὗ 
δοηϊθῃ 68 ἢ 6 Ῥγθϑϑηίδ 'π δὴ δ τηδίθα βιγῖο, νυ ἱ1ἢ- 
ουἱ γάρ, ᾿μ}9 ΣΘά8Ο0} [05 {π|8 ἀομδηά. Τδδί 6 δὰ 
δὴ ΘΧχο] αϑνγο Γοίθγθησθ ἰ0 {Π6 λῃηοθδίπ Ο..9 ὈΘΥΒΟΏ, 
18. 88 ΠΩΡΥΟΌΘΔΌΪΟ 88 1ὑ 8 ἐμαὶ Β6 δα ΠΟ Βιι 0 γ6- 
ἴοτθῃοθ Ὑμδίουου (θοηρ. το 8. 8 .). Ευοῃ ἱἴ 
βαοδ ὁ ἀθη18] οὗ ἀοϊπᾳ ἰπ᾿αδιϊσο, οὐ οὗὁὨ δανυΐϊης 
ὀογγυρίοα ΘΗΥ͂ Οὁη9, σουϊὰ Ὀ6 τηδὰρ ἰο ἢὲ 816} ἃ 
ῬοίογΘ 66 ({89 ἔΌΤΙΙΟΥ ΟΥ̓ δἰ χηϊγὶπρ ἰὸ ἱπβῖοῦ ἰη- 
ἡαβεῖδα ἐβτουῃ ΟΧΙΡΘΙῚΘ ΒΘΥΘΥΪῪ (1 Οον. τ. δ), 
δὰ {110 ἰδίου ὈῪ βίρηϊγίηρ ἰο ταῖπ ὁ56, ᾿ΒΡοΟυΡὮ 
(86 ἀοἰϊίνογϑημοο οὗ κἷπὶ ον ἰ0 868), σογίδὶ ΠΥ 
ἰΐς Ἰά68 οὗἩὨ ἔγδυὰ οοπίαϊ ποὰ ἰῃ ἐπλεονεκτήσαμεν 
οσυ!ὰ ποὺ 6 υπἀογείοοα (88 Βὕοἰκοτί βυρχοβίβ) (0 
Τοῦ ἰὁὼ 8 ἱπηργορον δδϑηρίΐοη οὐὗἩ δβρίτἰϊῃαὶ 
ΡόνΈΣΒ, πὰ ἱμβογοΐοσο πουϊὰ ποὶ δάπιῖΐ οὗ βιιο ἢ 
δὼ Ἰηἰογρτοίαίἑοη. [Ιὑ ἰβ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΥΟΡΥ͂ ΠἰΚΟΙγ 
(μαι ἐπ {π6 τὶ ἀθηΐδὶ (ἠδικήσαμεν) ἢ6 Βεαὰ 8 Ἔγ6 
ῬΓΙΠΟΙΡΔΙΥ ΡΟ ἰμαὺ 6880, δπὰ (πδὲ ἢ ἱπίοπαά θά 
ἰο Γ6Ρ6] (86 ἐπιρυϊδιίου οὗ ἷθ Βαυίηρ υἱοϊαϊ θὰ δὴν 
οΠ0᾽8 τὶ μι θ ὈῪ ἃ ποϑᾶϊϑβϑ βουουὶιν οὗ αἰδοῖ 1 1η6: 
ἐμαὶ ἰπ (86 βοοοῃά (ἐφϑείραμεν) ὁ δὰ δβοίπμθ το- 
ἴδγθῃοο ἰο [89 ΘΉΒΙΡΟΒ τη8ὰ6 ὉὈΥ͂ ἐμ Φυάδίτίηρ 
ἰδοῦ, οὗ ἷβ δβαυίηρ βδοἀυοοὰ {π6 Ῥ60}}6 ὮὈΥ 
ἴ4150 ἀοσίγίπθε, δῃηἃ Θϑρϑοὶ δ} Υ Ὁ δἷ8 ἀοοίτίπο οὗ 
Ουϊδιΐδη ΠἸΘΟΓΙΥ (σοι. ὡς πλάνοι, οἴαρ. νἱ. 8: 
αἶβο ἰΐ. 17; ἧἱν. 2 δέ αἰ.); διὰ πη} ἐμαὶ τ ἤθη Βὸ 
δαϊὰ ἢ6 ἰοοκΚ δἀνδηίαρο (πλεονεκτεῖν) οὐ πὸ Οῃ6, 
59 88 Σορο]]ρ (Π6 ἱπδίπυδίϊοι ποίϊοοα εἴξον- 
Ἡδυὰβ ἴῃ σὔδῃ. χὶ. 14, 168᾽., ντ γοδροοὶ ἴο ἷ8 
ταϑηαροιποηῖ οὗἁὨ (ἢ 60] οἰ ἱοη8 δηὰ οἴου τηδίϊουα 
(οορ. ΜοΥΘΓ δηά Οβίδῃ491).---Δ δὰν ποῖ τὲ 
ἴο οοπᾶθημῃ γοῖι (τον. 8 α).---Ηὸὁ Ποτο {ΓῊΒ 
Δοὶὰθ (ὉΓ ἃ τηοτηϑηὶ (0 ποίξοο 8 ῬΟβ810]6 τηΐβδρ- 
Ῥγϑμθηϑίοῦ οὗ Ὑμδὲ δ6 μδά ἠυδὶ Βεοίά, 88 ἱ7 δὸ δοὰ 
ἀθηϊοὰ {πὶ ἐΠ6 Υ δα ΔΗΥ͂ δδοϊίοιη 0} πἶπι, ἀπ 80 
δδὰ υἱέο τὶ οοηαἀομμηθα Δηὰ οαϑὶ ἐμ θῖ ΟΥ̓ ἴον ὑμποὶν 
ἱησταιἐπάο, ἐμοῖς ϑυδρίοίοιδ δᾶ ἐποὶν οαΐγαζθοῦϑ 
οὔομοοθ δρδϊπϑῦ μἷω. 1ἰ σου]ὰ ποὲὶ δανθ ὈΘ6Π 
ΥΟΥῪ αἰ ΒΊουΪ (0 σὶγο 8 οὔοηδίνο ἰυγπ ἰοὸ ΒΪ5 οἵὰ- 
Ῥθδθο ἀϑμδπὰ ἐδ δὺ {ΠΟΥ πτου]ὰ γϑοοῖγο Βα ἰηίο 
ἰδοῖν Βοασίβ. Απὰ γοὶ ἱξ πουἹὰ ὈΥ πὸ τηδϑῃβ 
ΟΟΙῺΘ ΠΡ ἰο ἐμ0 Αροβίϊθ᾽8 αἷπι ἱΐ ἐπ ΟὨἿΥ ὁ0η- 
ἀοταπαίΐϊοι τοι 6 τὶ δηθὰ 0 ΑΘΗΥ͂ 88 βδυρροβοὰ 
ἰο θ9 ἰηνοϊνοὰ ἱπ ἷβ ἀθῃΐα) οὗ βιοσδ ἃ ἀογαιάίης 
88 ὙΟῸ]ὰ 6 ἐπι ρ θὰ ἱπ δοοαδίηρ ἐἢ ὁπ οὗ οογοίουϑ- 
686 ὈΘΟΔΌΒΘ {Π60 δά δσοη τ θαϊθὰ ποιπΐηρ ἰο Ηἷ8 
ΒΌΡΡογτί. ΑἸΟΡ κατάκρισιν 6 τηῦδῦ υπϑοτϑίαπα 
ὑμῶν (ποὲ ἐκείνον, 356 Βοἰκοτε δυρχοδίθ τε ἢ γοῦο- 
ΤΘΠΟΘ (0 ἰδ9 ἱποοβίθουιβ Ῥ6ΓΒΟΙ).--ΕὌΣ 1 Βανὸ 
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βαϊᾶ Ὀθίοσϑο ᾿μδῖ γ9 δἃΣΘ ἱπ οὖσ ϑασῖδ ἴο ἄϊθ 
δ α ἰνὸ τσὶ τ γοῦ (τον. ὃ ἼΞ ΑΡΟοβί]8 6.9 
Ργοοθϑαβ ἰο δον ἰδὲ Βα οουϊὰ ποῦ μανὸ ἐπί οπὰἀ οα 
ἴο σοπάθιμῃ ἔδοσα, ἱπδδιθυ αα 88 δ} ἃ ἀθβίρῃ 
μοῦ] πᾶνθ Ὀθθῃ ἰμσοπδβίθίθηὶ ΜΠ τ Βαὶ Β6 δεά 
βαϊὰ. Το ρ͵δοθ ἰπ νυν ιϊοῖ 6 δὰ βαϊὰ ψῃδὶ ἢ 9 
ΘΓΘ ΒΡΘΆΪΕΒ οὗ τουδὲ δυο Ὀθ6ῃ ἴῃ ἐμὸ ργοβϑηί Ερἷ5- 
116 (Θοταρ. ΕρΆ. 1}. 8), δὰ Θβρϑοί δι] ἢ ΟἸΔΡ. Υἱ. 
11. Τὸ βυδδίϑησθ οὗ 818 ἢ6 ΟΝ ΓΟΡρΟΘδίϑ, 
ΘΠ ἢθ ΒΔΥΒ {πδὶ ὑΠ6 Ὁ ὙΟΧΘ ἰπ Ϊ8 μοασί (ἔν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν ἐστε); οοαρ. ῬΒ1]). ἱ. 7, [Ηδ68 868 
(86 ροσγίοοὶ ἱπδι δα οὔ 9 δογὶβϑί, Ὀθοδυδο ψῇδὶ Β6 
δα βιὰ νγδβ 8.}}} 8814 δπὰ τοιηδϊποὰ ἰσὰ ὑρ ἰο 
(89 {1π|0 οὗ Βροθκίηρ] Τὸ δἰ ποουὶν οὗ (80 811 
ἰϑοιου δηὰ ζ{6]] οἷ ΟΡ Ῥγοΐοδβοα δ ἔπσὶ ΒῸΡ 
ΒΙΙΟΝΘ ὈΥ δαάϊηρ: ἰο αἷε απα ἰο ἴῆυς τοἢ ὧδ 
εἰς τὸ συναποϑανεὶν καὶ συζῆν). Τὸ Β )6οὲ οἵ 
ἐδ ἱπδηϊ 729 δοηΐθηοθ τησϑὺ ὍῸ ΒΡ] 16. Τὶ 
ταυϑί Ὀθ Οἱ 6 Ὁ με, ἰπ ψ1σῖὶ 6886, Ὦ6 Σπἰοηδραὰ (0 
ΒΕ: ΒΟ ἰδ 1 πτου]ὰ ἀοδβίγο ἴο αἷο δὰ ᾿ἷντὸ ἢ 
γουῦ ((Βουρὰ πὸ οου]Ἱὰ ποὶ ἔπ οη ὑπαογβίαπα ἩἘΥ͂ 
συναπ. 18 Ῥ]δορὰ ΒοΙΌΡο συζῇν); οΥ ὑμᾶς, ἱπ ἩΒΙΟἢ 
0830 86 ἱῃιοπάρα (0 ΒΑΥ: ἱπ οτον {παὶ γὸ ΣΩΔΥ 
ἀϊο διὰ ᾿ἶνο πὶ 8. Τὴ ἐστέ οὗἁὨ ἐμο Ῥγουΐοιιϑ 
ϑΘ6ῃ(6Πη06 8 1 1ΔΥΟΥ οὗἁ (6 Ἰαίίον, Ὀυὶ τθ τυ Γ6- 
ΤΏΘΏΘΥ πὶ πΘ 8 ποὺ Βοτθ βρϑδκίῃρ οὗἁὨ {ποὶν 
ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ τ Εἶτα ἰπὰ δῖ8 οχίσοιηδ μου ]]5, εἷβ ἀ6- 
Ἰίυσθγσδησοδ δηὰ 18 τοὶ στο. 7180 τηδίῃ ῥτοροαὶ- 
ἰἰο δά γϑίϑγοηοοθ ἴο {86 ἴον συ μῖοἢ ἢ6 δὰ ἰο- 
ψαρὰ ἰθθηι, ποὺ ἰὸ ἐμαὶ τ μῖοδ ὑπο γ μδὰ ἰοταγὰ 
μα. Τμ6 ἘΒ ὑνμδιὶν Τοΐουϑ οἰὐμοσ ἰο 1:6 156 ρ8- 
ΤΔΌ]6 6] Ομ ΐρ ἩΒΘΝ δ6 ζ610 πὶ ΓΤοδρθοὶ ἴὸ 
{ποῖ (8 7 οὐ Υ0]γ) πὶ ἷ8 οὐ Ἀθαυί, πὶ 60η86- 
αὐθηο8 οὗ Μδΐοῖ [ΠΟΥ του] ἃ ΠΟΥΟΥ Ὀ6 ΔΌδοπί ἔγοσα 
ἷ8 θϑγί, ὙΠΔΙΘΥΟΣ ταῦ 6 δἷβ ἰοὶ, τ ΒΟΙΠΟΥ ἴὸ 
1ῖνθ ΟΥ ἴο αἴθ (ἡπδῦ 8 γγὸ ὍΘΒΡ τ ἢ ἢ π ΟἿΥ Βοαγὶϑ 
[8086 ΒΤ γ)γ76 Ἰονὸ ἷπ ᾿ϊΐθ ΟΥ̓ ἰῃ ἀ681}}} (Μογου), 
ΟΥ (Ὁ) οὐ γ 617}, ἰο βθσὴ δὴ ἰδ ϊπηαΐθ ΘΟ θοίΐοα 
τὴ Ηἶαι, ἐμαὶ ὑποῖν 116 δηὰ ἀθδὶ νουϊ]ὰ Ὀ6 π6- 
ΘΟΒΒΆΓΙΥ ἱπγοϊνοᾶ ἴῃ ΒΪ8, ἐς 6.9 ἐμαὶ (67 που]ϊὰ 
ΒΏΔΡΟ ἰη ἶβ ἀοαίῃ δηὰ δ18 1ἰ6, απ ἰῃ 811 Πὶϑ 
ΒΌ οσῖηρ8 10 ΟἸτὶδὶ δηἃ πὶβ ἀθ] ΘΔ ἢσ 68 ἵΓΟΙΣ 
{θὰ (ΡΟΒΒΙΙ]Ὺ αἷδο ἴῃ Βἷ8 οἴθτηδὶ ὈΪΘΒ5Θα 688). 
σοπιρ. ἱ. 7. ὙΠῚ} (μὲ8 Ἰδίίον ἱπίοτργοίαίου, {86 
ἰάθα σψου]ά Ὅθ6 (μδὲ (89 Ἰονθ τ ΐο ἢ πδάθ πἶτα ὈΘΔΡ 
{δ θπι οὐ ἷθ Βοδρί που]ὰ τῆλ κο ΘΥΘΥΥ (Π᾿ηρ σοτη- 
τοῦ Ὀοίνγγοοι Ηἶθι δηα ἤθη, δηἃ Βοποο ἐμδὶ (ἢ 6 
00} ὍΘ Ὀτουρῆς ἰπίο Θοτηρ]οὶθ ἔθ] ον ἀνέ 
ἴπῃ ἴπὰ 118 Οὐ 'π ἄρα. [Μογοῦ: Ηον πϑιυγαὶ 
ἰΐ ᾿ψὰϑ ἴον Ῥδαϊ, ἢ δοπίϊθυδὶ ἀδημοσ οὗ ἀγίηρ, ἴ0 
Ῥυύ (86 συναπ. δ ρ δ σα γ Ὀεΐογο ἰμ6 συζῆν. 
ΤΏΘΥΘ 16 ἐπ ΟΥΘΙΌΤΘ ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ΟὗὨ Βυρροβίῃᾳ ὑπαὶ 
συζῆν ταδὶ ΤΟΙῸΡ ἰο ἴδ ζαΐϊυγο ᾿ς Ὀδολυβο ἴΐ 
ΘΟΙΩΘΒ ΔΙ͂ΟΡ συναπ. ΘῈ] ΣΩΔΥ͂ ΟΥ̓ ΤΟΔΥῪ ποὶ αΥΘ 
Κατ οὗ (88 ““βδδογοὰ Ὀδπᾶ " ψγ8ο δὲ ἀρτοοϑὰ ἰὸ 
Ἰὶνθ διὰ ἀἷθ τὲ 680} οἰ Β6Σ, ΟΥ οὗ Βοιίδῃ Ῥσο- 
ὙΟΣὮΒ ΟΥ̓͂ ἃ |κὸ παδίυγο τὴ τ πδί ΒῸ ΒΘΤΙΘ ΒΥΒ: 
Ὀαΐ ἢ τῶδδ ἀουε}668 υἱἱογὶπρ ΒΡ (86 ΧΙ ΓΟΠῚΘ 
ἀονοιΐοι οὗ ΘΥΟΥΥ σοοὰ Βμορμοσγὰ ἰὸ ἰδ νοὶ δυθ 
οὗὁἨ ἴθ δοοκ (ΨΦοΒὴ χ. 11). Ογνοίίιβ: “ ἐργερῖμδ 
χαρακτὴρ δοπὶ ρμαδίοτί' 8]. Τὸ εἰς νου] ἱπ ΡΥ 
ἐμδῦ δ ἢ ψουἹὰ 6 ἐδ οὈ͵θϑοὺ Β6 σψου]ὰ αν πὶ 
νἷον,, δπὰ ποὺ ΤΩ ΡΟΙΥ ἐμαὶ βι6} πψου]ὰ 6 {Π0 το- 
5}1. Τΐθ οσχρδηδίίου ῬΓΡΟΌΔΌΪΥ ἀθδόγυοβ (89 
ῬΓοίδυθησθ, ποῦ ΟἿΪΥ ἰο 86 ΤΟΥΊΏΘΥ, Ὀὰΐ 8180 ἴ0 
δΔηΟΙ ΒΟΥ", ὙΓΙΘῺ ΤΊΔΚΟΒ σὺν ἱπΠΡῚῪ ἃ ΤΘΟΙ ΡΓΟΟΪ ΤΥ οἱ 
[6] ον ΒΡ, ἀπά ἰΒὺ5 οΘομ ΐηο8 ὑῃ 6 δυ δ) οἰ ἷνο ἀπιὶ 
{86 οὈ͵θοίϊνο ᾿πἰογργοίδιϊ οι ἰοροίμον.---- Θτθαῖ 8 
ΤᾺΥ Ὀο]ἄηθδι τονσασᾶ γοῖ, βιθαῖ 15 τὴν 
εἰοτγίπε οὗ γοῦ (τόσ. 4). [πὸ 118 γεῦθὸ 1.0.9 
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ἈΑροβίϊδ ζοθ58 οὰ ἰ0 βου ἐμαὶ πὶ ἐπρύ το ξεῶα τάς ϑφα αν εἰ τ αῖπ τ πο  ὡξἄ το οὐ ϑμδ Ηρ: φάβο δ γϑης ἔφαῖο ἐδ ζι δηὰ 
οοπάυοὶ ἰοναγαὰ ἰοῦ 670 β6 ἢ ὑπαὶ ὕδοτὸ οὐχθὶ 
ἴο Ὀ6 Ὧ0 Βυ6}} πιϊδοοπϑίγποιίοη οὗ Βἷβ ἰδηρυσσο. 
Παῤῥησία ἈΦΥΘ πἰχηῖῆοα πο ᾿ἸΘΟΓΕΥ ΟΥ̓ Ῥ] δἰ ΠΠ 6885 
οὗ βρϑϑοὰ (πον [8 ΒΏ ΚΙ ϑ ἢ ὙΘΥΒΙ ΟΠ εἰ αἰ.}, 
Ὀυὶ ἰηψατὰ οοηβάθησθο γυϊκαίο: ηἰλὶ, βαμοῖα ἐδέ 
αρωμάὰ υ06] (ἘΡΒ. 111. 12: 1 Φοδῃ 1]. 28; 11. 21; 
ἦν. 17: ν. 14; ΟΠ. ΒΙὁοΚ ου Ηοδ. ἢ]. θ). Τὸ 
ουϊνατά ὀχργθϑϑΐοῃ οὔ ἐμἰ6 ἱηναγὰ αἱδροϑί(ϊοη 
Ὑ88 ἰῃ6 καύχησις. ΝΒΑΝΌΒΕ: “ποη ῬΔῈ0] ψ͵ὴ8 
1 οἰ μ τ 8 6 Ὀοϑδίθὰ τααοὶὶ οὗὨ (6 δ0]9 δά 
ἱμπβοτοῦση Ρϑϑαϊ8 σὰ ἐπ στασο οἵ αοἀ δηά 
Ῥτοάυσοά δυτλοηρ ἐμοῦ." ΤῸ τορεγὰ (ἢ Οεἰ- 
δηα6γ) (815 Ὀοδϑίἑπηρ᾽ 88 δοτηϑί ἰηρ θη ΓΘ ψἱ πη 
ἔμο9 ΑΡοβι]θ᾿ Β οσῃ δοαγί ἰβ ποὶ πᾶ βρϑηβδῦϊο ἴ0 
{0 ΒΥπιπιοὶΓΥ οἵ ἤΠ6 ἀϊβσοιγδθ, ΠΟῸΡ βοσογάδηϊί 
νὴ (Β6 Αροβιῖϊθ᾽β υδὺ8] δίγ].θ. [|ὑ τὧδϑ ΤΏΟΥΘ 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ 89 οχυ ίηρ ἩΔῪ ἰὰ ὙΝΐοΒ (86 οοπᾶ- 
ἀδηὶ δβρί εἰς οἵ Ῥδὰϊ υδυ δ} ὀχρνγοβϑϑα (8617 τῆ θα 
.ὴϑ Βοδτὶ γγὰ8 οἰονοίϑα, 7180 οὐ͵δαὶ οὔ [18 θοδϑί- 
ἴη 88 (80 Οοτγηιίδη5 (ποτ δοῖνοθ (οϑι. νου. 
14: ἰχ. 2), {πὸ γϑϑ δ οὗ μἷβ Ἰδθοσβ διδοηρ {Π 6 πὶ, 
δηὰ {μοῖρ ϑυϊθδβοαιθο βρί τί} Ῥγόστοθθ. 6 
ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙΉΒΥΪ Π6Υ6 8 ΟἸἰπῆαχ τὶ ΓΟθυΘ 66 ἰο ἰἢ 9 
Ῥτνθοθάϊηρ᾽ οἸδα8βθ. 8.0 νεῖ 1 Ῥοδρϑοί ἰο {8 Τ0]1ον’- 
ἱπῷ Βοηΐ6668--Ἶ δὰ δΒ]198 νυνἱτὰ οοτηΐουϊῖ, τ 
τὶ οχοοοάϊηξ ἰογία! ἐπ αἱ] οὖν ἐσ ρα]α.. 
Ὠοδδ (νον. 4 ὁ).--χὸ δανο παράκλησις--- χαρὰ, 
σπεπλήρωμαι--εὑπερπερισσεύομαι. [Ποναϑ: “80 δ ν 
ἔγοπι δαυίῃρ ΔΗΥ͂ αἱβροβι(οη ἰο ὑρϑγϑὶὰ ΟΡ (0 Γ6- 
ογἰ πιϊπϑίο, εἷ8 βοδυὺ ννρῶδ ουονδοπίδα τὶ ϊ αἰ ον- 
ϑηὶ ἰϑοϊ ρα. Ηο μδὰ ποὶ οην δοῃδάθηοθ ἴῃ {Π 6 μὰ, 
Ἦθ ν»γ8δϑ ργουὰ οἵ (πὶ; Β6 τγϑ οἱ ΟὨΪΥ σοπιζοτιοά, 
Ἦθ νγλϑ δ᾽] οὰ νι τι ἢ οχοδοάΐης ἦ0γ.᾽᾽ Ιποίοδὰ οὔ ἐμ9 
ἐἰνὰ θα. Υ οὗ {μ6 ἀπδρίογα, (ἢ 6 ΑΡοβὶ]θ 848, 
ὌΥ νᾶγ οἵ ἃ βίγοπρονυ δηὰ οἱ ἱπιβοίΐο ΘΧΡΤΟδβίοπ, 
πεπλήρωμαι]. Πεπλήρωμαι ᾿θγθ, 88 8150 ἰῃ Βοτα. 
3, 29, δπὰ βοπιοιΐπιθϑ πῃ ἰδ οἷδδϑὶο ὙΥϊίοσβ, 15 
ἀὠὐϑδοὰ στ (86 ἀφίῖγο. Ὑπερπερισσεύομαι πἰκεὶ- 
Ὧδθ: [ὀ δπὶ πιδάὰβ γἱϑὴ, ονοσβοσίηρ νῖτ}, είο. 
Περισσεύειν ἰδ ἀϑοὰ ἐσδηδ γον αἶδο ἴῃ 6ἢ 8. ἦν. 
1δ; ἰχ. 8, δῃά ρμαβϑβϑίυεὶυ ἰῃὰ Μαίίῃ. χὶἑ. 12. ΤῈ 
νίλοϊο ἱπρ| 168 ἐμαὶ (μΠ6 ΟοΥπί ἰδὴβ ΟΥῸ ἰδὲ 
Βουτοθ οὗ Ὀοἐδ δπιοίΐ 085 (88 ἰΒ γϑν. 7): (μ6 Βρδοΐα) 
οοπβοϊαὐΐοι πὶ} 8 ἔγοια γοῦ δῃὰ (δ )0Υ7 τ ΒΊοΒ 
8 ἰῃ γοῦ (Οβἰδμάθτ) ; ον 10 ἱπάϊοδίθβ ἐμ ρατίϊοιι- 
Ἰῶν δοηῃϑοϊδίϊοη δηὰ ̓ου υΐσα Βο ποοὰϑὰ (Μεγ εν). 
ἼΠὸ ἐπὶ Βοῦὸ βἰζηϊῆοβθ, ποὶ δὲ ἱπ δἤβδρ. 1. 4, σοη- 
ἐἐγπΐπρ (Β0 88 (0 ΟΧΡΓ688 {80 γνοϊδίϊοῃ οὐ οὐ͵οσὶ 
οἵ χαρά), Ὀυὶ ἐπ, ἐπ ἰλο πιϊϑέ (δἰταν δ ΘΟ. 8] Υ), δηά 
ἦς ΘΧΡΓΘΒ86Β ἰδ6 τοϊαιΐοα οὗἨ Ὀοὶῃ ἰδ Ρτοσοάϊηρ 
οἴδλιυβοβ. Τ|ιθ ἔγοααϑθηὶ ομδηξο οὔ ἰδθ Βίριϊδν 
ἴο 86 ὈΙΌΡΑΙ, δηιὰ οἵ (86 ρὶαταὶ (ὁ {86 δἰπρτίαν ἴῃ 
(δἰ8 δοοϊΐου, δβῆονγα ἐπαῦ {86 ΑΡοδβεϊθ᾿ Β οὐγῃ ὕοοὶ.- 
18 ἯΘΥΘ Ργϑάοταίπϑῃὶ ἴῃ 8]} ιῃδὲ 6 ΔΒ βαυϊηρ 
οὗ εἰ γλ66} ἴῃ δοτοσθοῖ τὶ Ηἷα (6]} ον. ἸΔΌΟΓΘΥΒ. 
μ" (818 νοσϑὰ (δ 8 διϑηρβο νγαϑ ἰο ἱπάϊσαίθ ἐδπαί 
6 ὈΟΥΘ (πὸ δωβογίησ ἰὰ δοπιοδ τὶν ἐδ οαι, 

δαὶ ἐπαὺ [86 7ον ψὰ8 Ὑ8ΟῚῪ ἃ πιαίίου οὔ δἷβ ονγῃ 
Ἔχροτγίθποθ. ΑἸέογὰ 6180 ποίξοοβ (δαὶ “18 Ῥτο- 
Β6ηϊ ὕθη80 ἱπάϊοαίοθ (Π 6 δοίάΐδρ οἵ ἰδ οἴξοοι "7. 

γεμο. ὅ-7. ΕΣ ονὐϑῇ δα ζὸ υυϑηῖ ἰηῖο 
ἹΜΜαοοᾶομία, ον δδ8}} δᾶ Βο σοδὲ, Ὀπὶ τῦϑ 
ὝΤΟΙΘ σου ὈΪθἃ ἐπ ΟΥ̓ΘΙῪ ὙΨΑΥ͂. (γτοτ. δ).--- ΤῊ 9 
ΑΡροβέ]9 πον Θῃ 615 ἰπίο ϑοῖιο ἀοίδϊα: δπά, ἢ 86 
ἤγτϑι ρ͵δοο, σίτ ἢ ροβροοῖ ἰο ἰδ9 υτἱδυϊδιίου. Καί 
[88 γοίφυθῃοῦ ὁ Ὑλι8ὲ 6 μϑὰ δα 4. πὶ οἴνδρ. ἰἱ, 12. 
Ηδο παά τβετγο ἱπίονπιοα ἐμ ϑῖα ἐμαὶ οὨ ἰδ ανεὶναὶ δὲ 
Ἰτοδβ 6 σουϊὰ ποί τοδί, Ὀπὸ ἰδαὺ δὸ δὰ ζοῦθ 
ἐπιτιοἀϊδίοὶΥ ἰο Μαοθὰἀοπία, "9 ΠΟῪ δά δ ἐδπδὲ 

ΤῸ ΤῊΕΒ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΕ, 

ούθη οι 6 65:16 (0 Δίασοἀοπίὶα ἢ γ17588 ὉΠ8 ὉΪ6 
ἰ(ο πὰ γνοβὶί. "Ἔσχηκεν 1θΒ. ὮΘΓΘ ἰΠ6 δδ8 88 ἰπ 
οὔ δΡ. ἱϊ. 12, δῃὰ ἰἰ8 δοοογάδῃορθ νῆῇἢ (89 νοτὺ ἱ 
ἰδαῦ ραβϑαζὸ δβιιρροδίβ {86 Ββιιπρὶεοἷοπ πδὲ ἐσγεν 
ἸΗΔΥ͂ ἴδνϑ Ὀ60η {86 οτἱρίπδὶ τοδάϊαρ. ὙὉδὸ τεῦ- 
ΒΟΩ δαὶ οὼξ δοδὴ (ἡ σάρξ ἡμῶν) ἰβΒ Βιιυθιϊἑαἰοὰ ἴον 
ΤΑΥ͂ Βρί γ! (τῷ πνεόματέ μου) 88 ἴῃ. 684. 1]. 12, τραῦ 
ὍΘ ἤουπάὰ ἰπ (16 ἀἰθογθησο οὗὁὨ οἰγσυτηπίδηοοθθ οὐ 
16 ἔπῦὸ οσοαϑίουβ. Αἱ Τγοδϑ (ἢ6 ὑηγοδὶ μὰ 18 
ΒΟΌΓΟΘ 8 βοαί Υἰ μΐπ, δηἀ οοῃπδίδιϑὰ οὗ δηχίθε 
πουμμίδ, σέσ.; Ὀυὺ 'ῃ Μασοάοπῖδ ἢ δ ὁπ6 τᾶ] 6 ἢ 
κβϑοίοὰ {89 ἤσθθῃ. Απὰ γοῖ να πιυδί ποῖ ΒΌΡΡΟΘΘ 
10 ΘΣΔΟΙΥ οοπῆποά ἰο (μ9 Ὀοὰν (48 Βαοϊκοτι 50}- 
ῬΟΒθ5, 6. 9.. 8 Βἰ0ΚΠ 688), ΒΟΡ ἐμαὶ ἰζ Ἰ268η8 Ἀ15 
ὙὙΠ0Ϊ0 ῬΟΥΒΟΗ, δῃὰ 80 ἐἰδῸ δ8Π)|6 48 τῦΣ ; ὃὰὲ δὶ 
τθδηᾷ ἴἢ 6 8016 πα ΓΔ] 116 15. 118 πᾶσι 1685, 108 
ΒΒΟΘΡ ΙΔ 166 δὰ [8 σϑη 5] 1111 }ὺ0 ἰο παδεγίπε: 
ἷῃ ἃ νογὰ, (86 8016 βρηϑιοῦβ πδίυγο, ἱπίθγ Ά] 
ϑὰ Θχίοτμδὶ (οὐ. δίδιΒ. χχνΐ. 41), δυο 
πκἷηρ ψαο οδὴ Ὀοσ ἰηδασδηοοὰ ποῖ ΟΪΥ ὉΥ (89 
σομδὲέοία οὗ ἰΠ0 νοτ]ὰ δου εἶπα, δὺς Ὁν 18οαϑ 
ΟΑΤ05 δηὰ θὰ ὁ μο ἕαναγὰ αἀρίτιὶ οἵ 
Μ ἰδ ἢθ τὙᾺ5 δϑουΐ ἴο δροδῖ. [8 ροβὶιῖνο δοῦ- 
ἰγαθὲ 1 (818 ὮΘ ΠΟΥ͂ ΒΔ 718 ἯΘ ἸχεΈγὸ ἰγου] δὰ ἴα 
ΟΥ̓́ΟΥΥ ἯΔΥ (ἀλλ' ἐν παντὶ θλιβόμενοι). Ἦδ 0665 
(86 φαγι οὶ ρὶθ, δα ἰἤ Βο Βαιὶ υυϊίϑη οὐκ ἤμεϑα 
ἄνεσιν ἔχοντες τῇ σαρκί (οοῖΒρῃ. Μογεῦ). ἯἩΝαὶ δ9 
ἸΏ6Λ 88 ὈΥ͂ ἐν παντί (ἴῃ ΕΥ̓ΘΕΎ ΘΟΠ ἀπ, 1 4}} μοϑ- 
Β10}1]9 αἰτουπηδίδη 668) 18 Ἰη0τ0 ὅὉ}}γ7 ἀονεϊοροά 
νη ἢἣθ 8408,---υὲϊθοῦϊ σοῖο δ βείηβο. δᾶ 
νυνὶ 1 ΤΟΙΟ 9}ΘΈΣ. (ἐξωθεν μά αι, ἔσωθεν φόβοι). 
ΤῊ Ἰδιῖο᾽ ῬΈΓΩΒΘ 16 τη 006 ἤογοῖ Ὀ]6 νὶϊπουῦὶ ἡσαν). 
᾿Ἔξωϑεν δῃὰ ἔσωϑεν Ἀανο Τοΐογομοθ ποῖ ἰο {ἰ080 
ὙΠῸ σγογο ΟἿ Υἰ διΐδηΒ (θα ῖκ Ὀτοίμτθα δα ὀττοηθ- 
οὐδ ἰϑϑοι ογ8), δηἀ {μο80 0 6ΓῸ ποῖ; Ὀυΐ ἴὰ 
89 ὁπ 6888 (0 (099 ΘΡροπΘΩΐδΒ ..21}} ΔῸΣ ΠῚ 
σοῖο ἴῃ δσοηῆϊοι, θῖν ἰὰ ἰμ9 ΟΠ ΤΟΝ οὐ οὐὲ 
οΥ ἴ, δπὰ ἴῃ ἐμ οἶμον ἰο υδυίουβ ἀΠΠ δυ] εἶδα τῖι-- 
ἷα {80 Ομ νυ βιίδα δοϊηση 7, δοιὴθ οὗ πϊοῖι, 65- 
ῬθοῖδΙγ [μπο86 τος Ρογίδι ποὰ ἴο ἐδ σον πεδίδη 
ΟὨυγοῖ, οοσδβί ΔΙ Ὀδοδῖῖθ αὐυϊία Τοττοϊ δ δ]0. 
[[ἰ βϑϑῖιβ τοοτϑ βοίιυναὶ (0 υπάθνδίδπὰ {650 ρδγ- 
(ἰ6165 τι (ἢ τοΐογοδοθ ἰο ἐπ ΑΡροϑὲϊο δἰπιβεϊζ, β' ποθ 
Π8 νψγ88 πυραίΐῃηρ ἷὶϑ ῬΟΥΒΟΙΘΙ τοδί οϑαβοδα δηὰ 
ἰγου Ὁ} 68]. --- ον 6 1965 Εἶθ Ὑγθοὸ οοσ- 
ἰοτῖϑι τ6 ἄονγτιοδδὲ, οομιξοειϑᾶ, π|. 
ονϑῶ Θοᾶ οοπονίεα τ6, ὈΥ ἴδ οομιέηρ οὗ 
τίτσε--(Ἕ(τογ. 6). Ηανίης οοπδὶἀογοα {6 ἰσοῦ- 
ὈΪ ἰο νγβὶοῖ Β6 δὰ Ὀθ6πη δβυ͵]οειϊοά, δὸ πο ἐΌΤΤΙΒ 
ἰο ποῖῖοθ {89 Ὠϊἰνὶπϑ οσοπβοϊδδου 6 δὰ γοοοϊνοὰ 
απᾶον ἰι. Τμΐ5 δὰ ὈθΘὰ ϑαβιοϊθηϊ ἰο 4114 {8:9 
βίοκξῃι ἰῃ πἰβ δοῦ]. Ηο πιοηϊίοα αοὰ ἱὰ ἰδὲ 
σοππϑοίΐοι [ποὺ δἰ ἤτϑβι ὑπὰϑσ δὺγ οὗ ἰδλο ογὰϊ- 
ΠΆΤΥ πδπι68 οὗ ἔδο οίγ, ἴοσ δὶ ὑπὸ τοοϊηθὶ δ9 
88 80 0}} οἵ (μΐβ Ῥοσαϊαν δϑρϑοὶ οὗ Θοά, ἰΒδὲ 
δ ἀθοπι8 ἰΐ ευβοίθης ἰο ἀοαίρηλίο ἰπ|} δ ἐπ9 
Οπθ ψ8056 ρθουν οδῖοο ἰὰ ἰδ τῦλα οοχαΐοτί Ἐπ ότα 
ὙἘῸ 8Ι΄ΙῸ οδϑϑὲ ἄόναε (ὁ τ' ῶν τοὺς ταπεινοῖς, 
ΘδοΡ. οἶδρ. ἱ. 8). [ΓΈ Φ᾽ ρυθβοιὶ ἱπαϊοδίθα ἰδὲ 
(ἷα 6 νἢδὶ 5 δἰ γαγα ἰδεῖ πο ΡΪδοο. [π οἰδδεὶεδὶ 
δηά ΗοἸ]οπίδι 6 ὑβαβὸ τακειροί αο8 Ὡοὲὶ ΟὨΪΥ͂ 
(8050 ὙΠῸ δι ΒΌμὉ]6, Ὀυὲ ἐΠ086 το δ΄’ δθπι- 
Ὀ]6ά, δέτίοἶκοα ἄοτπ; δηὰ 1ξ τούογα ποῖ τ Γοἷν (0 
ἐμὸ ουνον οοπαϊιίου, Ὀπὲὶ ἴο {80 θοϊ τη ρα οὗ {9 
μοατί, ἐπ ἀϊκροεϊϊου, δοἃ ῬΥΟΌΔΟΌΪ ἐο Ὀοὲδ 
υαηϊιθὰ (οκ8ὲ ἀοννη). [ἢ {πο ρνϑοδϑιὶ οδϑοὸ ἰΐ δὲυουϊά 
ῬΓΟΌΔΟΌΪ 6 ἰδίεοπ ἱπ (δ ταρϑοὶ αχίθηβἷγο 56Ώ890. 
ἴη (ἢ οοβοϊυσίου οὗ (εἶδ ρατὶ οὗ (ἢ βορῃίϑηοο οὐ 
τοῦδί Ὀ0 τορεγάϑὰ 88 δδβρϑοὶ δ! ἵυγ δια ρμαιίο. Ἔν 
δἱφηΐβοδ, δ9 ὑδυδὶ, ἐμ, ἐπ δροσο ἰῷ ᾿ΐσϑι ἐδ9 
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ϑοιηΐοτέ ἰ00Κ Ϊασο, Ὀυὺ ἰὸ 8180 τη ἐπ ὁ60η86- 
γμενεο οὐ. Τὴδ ἀγεῖναὶ οὗὐἠ ΤΊ 8 τῶ 1:9 ΤθΆ80Π 
ἴον δΒῖβ δοῃϑοϊδίϊΐοη. ἩἸὰ στοδιὶ δϑιοθοΥ ἢ 6 
δρο δ β οὗ δἰπιθο 88 Ὀονγοὰ ἀονχῃ οἢ δοοουηὶ οἵ 
6 πιϊδοοηῃδίγυσίΐοη οὗ ἷ8 Ὀγοίπ του, δὰ 88 ἰΐ 
Βοιἰης οουϊὰ τοϊίοτο ἷ8 τη Ὀπὲ [16 ῬοΓβΟῦ Δ) 
τοίαγη οὗ ἷ8 Ὀοϊονοα 89δβδοοίΐαίθ. Ηθ ἰμπιϊπηδιθ8 
4150 ὑμδῇ ὁ οΒ8θηῖαὶ οἰοιαοηΐ ἰῃ ὑπὸ οοπιΐογί }16 
ἐχρογίθθοοα, βργυης ἔγοτῃ ἐἰμδ9 ἀοϊϊ σε} ὕγδαιο 
οὔ τοϊπὰ ψ ἱοῖ Τὶίυ5 ὀχ εἰ οἱιοα οἱ (ἐοὶν δοσοιιηῖ. 
--Διυᾶ οῊοϊ ΌΡ Εἶπα οοτοίηβ ΟὨΪΥ, Ὀπὶ 816 Ὸ 
ὉΥ ἴδ0 οοτῃηίοχὶ νυϑθεθυσίτλι ΕΘ νᾶ ΟΟ.:- 
ἐοτϊθᾶ οοποθσχηίηρ γοὰ (νον. 7 αἹ --- Ἐπί Βδ8 
ἰἰογθ, Δ ἰὴ 1 ΤθοΒβ. 1ἰϊ. 7, ἰὴ 5θη890 οὖ: οπ σο- 
οουπί φί, ἐπ γοἰαίοπ ἔθ. ἯΟο οοποϊαᾶο, ὑπ ΓΘΙΌΤΟ, 
(δεῖ Τιιὰ8 δ'8οὸ βεὰ Ὀθϑὴ τσοὶ ἀἰδιυγθοὰ δηὰ 
δησίουϑ οὐ βδοσουπὶ οὗ (Π6 δΒίδίο οὗ ᾿δῖηρθ δὶ Οο- 
τοι, δὰ ὑπαὶ πὸ λα θη σϑαϑϑδυγοὰ ὈΥ τ δὶ 
89 δὰ βοοῦ ἀπγὶηρ 18 νἱδὶῦ ἐμογο. 16 οἷοθθ 
οοππθοιΐοη Ὀοίπθου ἰκθ ραν οὶ ρ᾽4] δοπίθποο δηὰ 
παρεκλήϑη, Βυρχοδὶβ ὑπαὶ (6 Αροβὶ]ο νκχὰβ ἤδγο 
Βροδκίβα οὗἩ πὸ ἰγδηαυὁσίηρ οὔοοὶ τίσ {89 
Υἱδῖὶ δ Οοτί πί δὰ δὰ ὑροὰ Τιϊυδ᾽ οὐνὰι ταιϊηὰ. 
Τ018 τγῷλ8 80 ῬουσορεΐὈ16, ὑΒαὶ ἀυνίπς {86 τοοὶί8] 
οὔ νιδὶ Τιίυβ δὰ νὶυποβδβα, {πο Ἰοδὰ οὗ δαῦθ 
ἯΑΒ γοηονοα 4180 ἴγοπι (δε ϑατὶ οὗ (6 ΑΡοβϑι]θ 
8.6}. ΟΥ̓ σουτβο {δ18 ἔπι }1168 ὑπαὶ Τί. δὰ 
ΕΣ δα 4}} ἷθ δηχίο 95 Δ]]Ἰαγοὰ Ὁγ ψμεηὶ 
6 κά δθ68 οὗ πῃ ἀϊδροβι(ΐοη οὗἩ ἐπὸ Οοτ πἰ δη 

Οδατοῖ. (Οπίδπὰοσ ὑδίπκβ ὑμδὶ [86 Αροβίὶθ ἴῃ 
86 ἰχπαϊ οὗ ἢΪθ8 ᾽ΟΥ Βεα σοπιρϊοίοὶν δυιϊαῖρη- 
ιδίϑὰ ἰπίο ἃ βί πσὶθ ἱδουρχαξ (Π6 δοπβοϊδίϊου οἵ 
Τιϊαβ, ΗΪ6. οὐγῃ ραογοθρίϊου οἵ ἰδὲ οοῃποϊδίξου, 
δηὰ (Π)ὸ δσοοοιηὶ οὗ 6 τ οἷθ νι ΐοἢ Π6 νγ88 {6 
τη). [{0ὐ ἴΒ ᾿πιρ] θὰ ἐμαὶ ΤΊϊυ5 Ῥν88 δοι;- 
Ἰοτιεἀ ἐολίϊο ΒΘ νν88 γοοίἐἶἰπρ {π|6 δύουυ ἴῃ {80 ΘΥ8 
οὔ Ῥ4ὺ} Ηἰπιβ86) 7, ἴοτ' (Π9 ραγιΐοὶ 19 ἄναγγ. ἰ8 σίνϑη 
ἴο οχρίαἰη λοι Τί νγ88 σοηοτίοα. 789 ΑΡοβ- 
416 τϑ σοτηογίθα τ} }}6 Βοασίηρ, απὰ ΤΊ νυ ἰϊο 
(Πρ δθθ ἢ} πο 8]. ΤΒ6 σονογεϊηρς (ἢ 8 
Ὑΐο Τί Δηπουποθα γοβροοίΐης [86 Οονϊπιὶ- 
ΔΒ, ΔΙῸ ραἴνθη ἴἷἴῃ ἰδ δβυσοθθαΐηρ δΒοῃΐθῃο6,--- 
ὍΠΘη Ὧ6 ἰἴοϊᾶ υα γοῦν Ἰοηδίηᾳ, γοῦν 
τοουτηΐηβ, ΤΟΌΣ ἘΘ8] χϑδρϑοίξηβ 126, δὸ 
ἘΠ ΔΕῚ τοῤοἱοϑᾶ [89 σλοσϑ. (νον. 7 δ).--- 815 ἰπι- 
ΡΙΪοδ: 1, (μοῖν Ἰοῃσίης ἴὁ 866 ἰδ Αροβῖ]θ οὔδθ 
ἸΏΟΓΘ, ἱπουδαϑοὶ, 881: ἀου .1698685 τγα 8, ὈΥ 18 ἀο αν 
ἴῃ σοπιΐης ὑ0 ἴπ θὰ; 2, ἐμ οἷν ὀδυρμός, ἑ. 6., [Β6 6Χ- 
ἐγϑῖιο ΒΟΓΤΟῪ τ ΒΙΟΒ (ΠΟΥ πΠδΔα οχργοθβοὰ ἰῃ ὈΪ ΟΡ 
Ἰδυιοπίαἰΐίοπθ, το (ΠΟΥ ὈΘΟΔΙΘ ΑἸΤΑΓΟ ΟΥ̓ {π 0 
ΔΩΧίοΙΥ {πο βαὰ μίαίὶθ ιδάὰ οδυβοὰ ηἷπι, δὰ 
ὙΠῸ ΤΠ ἢ δα τοοοϊυοὰ {μ6 Βουύϑῦθ γϑρτγοοῦ δοη- 
ἰδἰποὰ ἴῃ ἷ5 ἦγβι Εγίδι]ο; 8, ἐμοὶν σϑαὶ]ὶ ἱπ θα] 
οὗὁἁ ἰμ6 Αροϑιῖθ, (86 ἱπίογοδί διυδκουθὰ ἱπ ἐδ6 
Οβαγοῖ (68. ἃ ψῃοῖθ, ὑβουρση ποὶ τί πουὺνϊ βοῦηθ 
ἱπιροτίδηϊ ὀχοθρίϊοηβ), ἱπ ΘΒ ΘΙ Υ οὗ ἷ8 Ῥϑύβοῃ 
δι δἷβ δι ΒΟΥ Ὑ (οἰμοτα ΒΑΚ: δῇάσίομδίθ :θ4] 
10 ΓΟΡΑῚΡ 6 ᾿πΊΌΥΥ μον δα ἀοπο Βἷτα, ἰο0 Δ᾽ }Δ Ὁ 
811} ἷϑ Δρργοιιδοπδίομα, δϑκὰ ἴῸ χἷνο ἰτο θυ ὉΥ 
(Βοῖν δυιοπάπμθη!). Τὴθ ῬΈΓα50 ὑπὲρ ἐμοῦ (γοΓ 
Σϑδὶ [ὉΤ, ΟΥ ἰῃ Ὀ6Π4]Γ οὗὨ πι0), ἰθ 80 Θϑϑϑῃ ὖ8}} 7 
διὰ ᾿πιπιοά δίοῖγ σοπηοοίϑὰ τὺὴζ ζῆλον, ὑπαὶ ἐι 
δοοπιϑὰ πϑϑάΐθ85 ἐυ σοροδὲ {πὸ δγίΐο}9 ἢ ὀγὰον ἰο 
ἀοῆπο ἴὺ πιοτα ροτγίδοι'ιγ. Ὑδὸ ρονγοῦ οὗἩἨ ἰδ ἴτ- 
Ῥτγοδοίοη πιδϑ Ὄροπ εἶτα ὉΥ (Π9 δοοοσπί ἱβ Βῆ οἢ 
ἴὰ (86 βοηΐθηϑθ: ὥστε με μᾶλλον Υ Π νϑ 
Τοβαγὰ μᾶλλον ἈδτΘ 85 οααϊναϊοηὶ ἰο: φούξισ, γγϑ 
τηῦδί ρ͵δοθ {Π|6 ΘΏΡ μα δὶδ ἘρΡῸΠ γαρῇῆναι, δῃὰ ἐδθ 
ΒΘΏδΟ (θη ποιϊὰ Ὀ6: “80 δαὶ ἱπδίθδα οἵ Ὀοΐϊῃς 
ἰσου]οά, 1 τδίμον χεῤσὶοοά.᾽ Βαὶ ἤγοια 6 ουάοσ 

οὗ (ἰὴ0 νορὰβ Ἧ6 ΔΥῸ ἱηδυσορὰ ἰο ὉΪαδο ἰΠ6 οἴω- 
ῬΒαδδὶβ σδίμοῦ Ἰροὰ μᾶλλον, οΥ δἱ 1οδϑὲέ ὕρὸπ 
παρεκάλεσεν, Ὑγ]υῖοι, ἱπαθθά, οου δίῃ Θββϑα  } } 
186 ἰάθ8 οὗἩ Ά0γ, δηὰ δ Ὁ6 γχορζαγαθὰ δβ 86 ο]ὶ- 
ὮΔΣ οἴ 18 ἸΟΥ [80 ἐμαί 89 δθῆβο νουϊὰ ὉΘ6, 8ὸ 
μδι 1 τολοϊσθα ΟΓΥ ψ85 δοιηϊοτί δα ππορο ἰμδη Ὀ6- 
ἴογθ]. ΟΥΒΟσΒ βιρροδί ἰπ δα αϊιϊοα ἐμαὶ ἐδ 6 ἴῃ- 
στοδδοὰ ἸΟΥ͂ γᾶδ 'ἢ ΘΟὨΒΘαΌΘΩΟΘ ΟὗἩ ἰδ0 δυγίνδὶ) 
οὗ ΤϊῸ5 [ἡ- δ., ΤΥ θ04] ΟΥ̓ 88 πυυοῖ ᾿πογοαδ64]. 
ΒΟΒ ἃ τηϑδηΐῃς του] 6 το {86 δδμθ ἰῃ ἰΐ8 
658θῃ [18] γδὶῖ. [1π͵ι|δ6 οὰ Οχίοτὰ ΡΆΣΘΡΉ ΓΑΒ, 
89 οχργϑβϑίθῃ ΘΓῸ δὲ δ0 {ἰδὲ 1 χοὐοϊοθὰ ΠΟῪ 
[86 ΠΟ γ6 Θχοθοαϊ ΡΥ ἤγοι {6 οσοαδίοι οὗ ΟΥ̓ 
ἴοττοον στοῦ. ΟΗΒΥΘΟΒΤΟΝ : “0η ἔμ 680 (ὈΘΙΌΓΘ 
μην υβη μίας δΒο δρουηάβ ἴῃ ἰοῦ, δπὰ πνδὲ δι ἰοὰ 
ψὶἢ σοπϑοϊαίιίου, Ὀοσδῖι8ο 9 δα τηδὰθ ἴΠοπι 760]. 
ΤΠ686 ὑβὶη 6,8 ΒΟΘΙ ἴο 116 ἴ0 ὃ6 81, ηοΐ ΟὨΪΥ ἴο 
βοίϊοι τῆϑὲ δὼ8 σ0π0 Ὀοίογθ, δι ἰο ὁποουτδᾷθ 
(ποθθ ΜῈΟ Βαὰ δοίϑθὰ τὸ}}.. Εὸσς διύπουχῃ ᾿9 
ἀουδὲ ποὲ ἐξα βΒοτλθ διποῦς 89 ΟοΥ π }} 188 7979 
ΟὈποχίουβ ἰο ἷθ ΓΌΥΙΏΘΡ δοσιϑαίομδ, δπὰ ὑἢ- 
ΟΡΙῸΥ οἵ ἰΠ0860 ὈΓΘὶβοθ, Βὸ ἀϊὰ ποῖ πίὶβὶ ἰο ἀΐδ- 
εἰησαυΐδα (ἢθπλ, θὰ Δ Κο8 Ὀοὶῃ ὑπὸ ργαΐὶβθθ δοὰ 
π9 δοουβδίϊοηϑ δοιηπλοῃ, σαν ς ἰὐ ἰο (5.0 ο0ῃ- 
Βοαΐθῃοοθ οὐ ᾿ἷβ ΒΘΆΤΟΓΒ, ἰο βαὶθοὶ τ δὶ σοδρθο- 
ἐἰνοὶν Βεϊοπροά ἰο ὑμθαι.᾽᾽ 
γε. 8-11. Βοοδῦδο ουϑὴ ᾿ΠΟΌΡὮ Σ 80 

γ͵ἵὸ͵οι ΒΟΣΣΥῪ ἰὼ [6 Ερίδι}6,1 ἄο ποϊτορτοῖ ἐξ: 
ΔΙΙΒοῦΘΕ ΣΕ ἄϊᾶ τορτοῖ ἐξ (ἴοσ 1 ροσοϑὶνϑ 
τ8δὲ (μΒαὺ Εἰρί68:16 πιδᾶθ γοῦ βποσσυ, Βοῦρα 
Ὀπὶ ἔοσ ἃ δοαδοῃὴ[, γοῖ ποῦν 1 τοϊοίὶοο.--- 
[ΤῊ6 τογὰ ὅτε δοπιροὶδ ι.8 ἴο ἰγϑαὶ (18 βοῃίθῃοθ 
ΔΒ ἃ ΤΟΛΒΟΏ [ῸΓ ἴΠ6 Χοϊοϊοίης οὗ ψῃϊο δα πδὰ 
υδὺ βροίχοῃῆ. ΤῊΘ ῬΈΓΔ8Β9 εἰ καὶ ΟΟΟΌΓΣΒ {Πχ86 {{π|68 
ἰπ ἰμῖ8 β'πρὶθ γόυεθ, διὰ ἴῃ 686} ᾿πβίδῃοθ δα 8 
ἃ ἴδοι νὶι που θησουγδρίηρ ἃ ἀουδὺ γοβροοιϊῃς ἰί : 
“Ἵ δὐἀπεὶξ 1 πιδὰθ γοῦ ΒΟΥΥΥ, ἐμαὶ 1 τορτεί δα ἰἱ, 
δὰ δε [ἢ 8 ΒΟΥΤΟΙ͂ γ͵δὲ8 Ὀμΐ [ὉΓ 8. Βοδϑοὴ. ἀπά 
γοὶ 1ὺ 16 πη ρ]168 {Πᾶὲ πο δία παϊης ἰμο060 16οί8, 
{86 9 ὍΟΣΘ αὐδ] γίηρ, οἱ ουσηϑίδηοοβ: “Βνθῃ 
ἰΒουρἢ δύο ἐμὴ 5 τοσῸ ἰσυο, μΒο αἀἰὰ ποί ἰδ θη 
Τορτοῦ {μ8ὸ ΒΟΣΓΟΥ͂,, 6ς.}1 {86 Ῥαΐηῖι) ἐτργθδβ- 
βίοι ἷβ Όσποῦ Ἐρίβιϊθ δὰ ρῥγοάαιοοά, ἀϊὰ ποὺ 
Ρτονϑηὶ εἶδ Ῥσγοϑϑηΐ γαλοϊοίπρ. ΗἢΗθ γχοΐδσβ, σθ θη 
Ὧ6 ΒΡΘΒΚ6Β οἵ πιδὶείῃ ρ; ἐμ ϑυ ΒΟΣΓΡΟῪ [Ὁ], ἰο (86 οἴἶοοι 
οΥ̓͂ (0 ΒΟΥ͂ΘΡΘ ΤΘΡΓΙΟΟΙ͂Β 6 δεαὰ δΔαπιϊπϊδίοχοα ἱπ 
δἷ8 τε Βρίδι]6, οδρϑοΐδ}ὶν πὰ 86 δι οῃδρίον. 
ἴρμς γοῦ ΠΏΔῺΥ οδηηοί ἀἴβοονοῦ δηγιΐηρ ἴῃ [89 
ταὶ Ερίδι10 δηδυγουὶηρ ἰο βυοῖὶὶ ΤΟΡΤΟϑοπ Δ 1 0}4. 

ΤῊσ Βουοσὶ γ (ΠΟΥ ΤΟΙΘΥΒ ΤΩΔῚΠΪΥ ἴο 8. ὈΓΪγαΐΘ 
ὙΓΟΩΡ οὗἁ δὴ ἱπαϊνίἀυαὶ. Τογ {πῖπκ, ἐποΡοίο το, 
(αὶ δὴ Ερὶδι1]9 το} παα ὈΘΘῊ 50 Β6ΥΟΣΟ ἰδ 8ὲ 
189 Αροϑὶ]θ βἰιγίη κα ἔἴγοιι σοι παΐπρ ἰμ6 ΟοΥίῃ- 
τ ἰδηδ ἐμαὶ ἰὸ δὲ ἰδ οὐῃ (τῇ ἐπιστολῇ), ταῦδὲ 
ὮδΥο ὈΘ6Ὼ 8 Ὀγίο διὰ ᾿οϑδὲ ὁὴὸ ἩΒὶοΝ τγ88 60Π- 
ἤποα ἰο Ρυ}]}9 οθηδαγοθ, 800 [πίἰροὰ,, ἢ 6.]. 
ΤΟΥ͂Θ ἰδ δοῖὴθ ἀϊδβρυΐθ χοζαράϊηρ ἰμο ὙΔΥ͂ ἴῃ 
τ 6 {π0 70] οί; βοηίθηοοθ βου ὰ Ὀ6 ἰΔί6ῃ. 
Τ νὰ βάορὺ ἐπ γσϑοδάϊηᾳ, εἰ καὶ μετεμελόμην (Ἡϊ  - 
οαὐ με δὲ, πο ἐδ δοπίδίποα ομὶν ἐπ (οὰ. Β.), 
ἵνο αἰ οσζοηὶ οοπδίσιοίΐ θη δ’ὸ Ῥοδβδὶἷθ. [16 {89 
βγδὶ ρἴδοθ, τγο πιϑὺ σοῃμοοὶ [18 Θχρτυοβϑβίοη ὙΪῈ 
ψ8δί ργοοοθάθθ, 88 ἱΥ ἢ9 δὰ ἰπίοηἀοα ἰο βδαῪ: “1 
ἀο πού τοαγοὶ ἱἰ, (μου 1 ἀἰὰ χοροὶ ἰὐ ̓  ἐπ τ βίο 
6486 βλέπω γὰρ, ὅτι ἐλύπησα ὑμᾶς 18 ΒΙΠΕΡΙΥ 8 ΡτδΔο- 
ι1σδ] οοπ δστααίίου οὗ (86 Ῥγοσοάΐηᾳ ἐλύπησα: “1 
806, ἔγοπι νἢδιὶ Τὶ 5 885 ἰ0Κὶ πιο, ὑμδί [86 Ερ᾿5.16 
τηϑδὰθ γοῦ Βογζοναϊ, (βου ΚὮ ΟὨΪΥ ΓῸΣΥ 8 ΒΟΆΒΟΣ ; 
ΟΥ ἯΘ Ἰ0ΔΥ̓ χορεαχὰ ἰΐ δ αἰνίπρ (86 ΣΘδϑοι (07 ἰιὲ 9 
τοκνοι ες ἰμδὶ μβὸο μδὰ πείθῃ (μετεμελόμην) 
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Β θη Βο ΒΩΥΒ: αἰίλουσὴ 707 α ὀγὶ4 ϑεαϑον, Ἀ6 ἴπ- 
ΤΌΓΙῺΒ ἴμϑιι οὗ 8 οἰγοιπιϑίδποα Ἡλι ῖσὶ μδὰ αἀἰϊπιϊη- 

(πὶ 8. ον τοχζγοὺ δὰ ΘΟ ΟἿΪΥ ἃ ἰγδηδίϑηΐ 
Τοοϊὶησ (8πὰ γοί ἰϊ ἰδ 'π (Ἰ)0 ἱπιρογίθοι). Μεγοσ, 
ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ΘΟΓΡΘΟΙΥ ΣΟΥ κ5 (Πῶὶ βλέπω γάρ, εἰς., 
σου]ὰ ποί Ὀ6 σοπϑίγιιθα 8ἃ8 [ἢ ΓΘΑΒΟῚ [ὉΓ ΔῪ Ὀυΐ 
ἐμιο οὐ μετεμελόμην οὗ (16 ρῥτοοθάϊηρ οἶδιαδο (τὶ 
νοι, Πονονοῦ, ΟἹ {δ ἰ8 οοπαίγυσίίοι ἰὑ οου]ὰ 
δανο πὸ ϑδυϊί80}]0 τηϑϑηΐϊηβ [1ῸὉΓ ὙὮΥ δου) Ἀθ 
κὶνο ναὶ δ9 ποῖο 8008 88 8 ΓΘΒΒΟῚΣ 7ὉΓ δὶβ ΧΟγΡΘΣ 
ΤορΓο8])}, ἢ [Ια {μ6 Βεσοπα ρΡ]8Δ060, γγ ΣΗΔΥ͂ ΘΟΙ- 
ΤΏΘΠ66 ἃ ΠΕ δοηίθῃοθ ἩΪ}Π εἰ καὶ μετεμελόμην, 88 
ὙΘ ΤΠΔῪ αἷδο, δηἀ αὐδῇ τηυϑί ἀο, ἱΓ ν6 δοοορὶ οὗ 
ἐμ9 τοαάϊηρς εἰ δὲ καὶ. 086 8180 ψλὴ0 Ἰθᾶνο ουὶΐ 
γάρ αἶνον βλέπω, ὅπὰ ἱπ ἐπ οἰδιϑο Ὀοφίππὶης 
μὰ βλέπω ἴῃ9 δροἀοβὶδ οὗ :9 Ὑ8ο]60 βϑθηΐθποθ 
Ὀοχὶπηΐηρς νυ ὶἱ εἰ καὶ μεταμ. ἐ φ. ἃ. ““ἸΒοῦριὶν ] αἰὰ 
Τορτοὶ 1,1 ποῦν ροτσοῖνο ὑπαὶ ἰδ Ἐρίδβι]9 πιϑδθ 
γοῦ ΒΟΓΓΥ ΟἿΪΥ [ὉΣ ἃ Ββοδϑοῃ.᾽ ἘΕνεῃ ἐἰβ 60ῃ- 
Βιγιισίΐοη κἰνθ8 0 ὈοίΐοΡ δροϑοΐϊπιθῃ οὗ γοδβοηΐϊῃς 
ἐθδη ὑμ6 ΟΣ. [ὑ τοῃδὶῃδ ἰμαὺ γ6Ὸ δου] πιαΐτθ 
89 ο᾽α.86 σοπιηθησίηρ Υῖϊ} νῦν χαίρω (γνοτ. 9) 
ἐλ6 δροάοβὶβ οὔ (μ9 γγῖιο]9 βϑῃίθῃοθ π ὙΓΒὶοἢ εἰ 
κὰι μεταμ., φἴς., ἰΒ 180 ρῥγοίδϑδίβι: [186 γαϊκαίε 
Γοπάογβ ἰὑ: φμοπίαπι εἰδὶ -οοηίγίείαυδο υοᾳ ἐπ ὁρῖ8- 
ἰοία, ΠΟΛ π’ὸ μῳπίιί(εί : εἰ δὲ ραπεϊγεί, υἱάεηδ φιοά 
ερί οἷα εἶα, εἰδὶ αὐ λοτγαπε, τὉο8 εοοπίγίδίαυϊί, Νμης 
φαμάεο, εἰς. ΤῊΪΒ 18 ἰγαπβὶαἰθὰ Ὁ (Π0 ΒΒ ΘΒ}, 
“ἘοΓ, δι ίβουρὰ 1 πιδά γοῦ ΒΟΥΕΥ͂ ἰπ δὴ Ερίβι}9, 
ἷξ γορϑοΐοὶ ἢ} τὴ6 ποὶ : αἰδοὶἐ ἱξ γορϑηϊθα πιο, β66- 
πᾳ ὑμαὺ (π6 βᾶπιθ Ερίδβϑι]θ ΤΕ ΝΜ Ε5 Ὀυϊ [ὉΓ 8 
εἶτα 6) ἀἸϊὰ τηλῖκθ γοῦ ΒΟΥΤΥ. ΝΟΥ [πὶ κἰδα,᾽" εἰς.] 
1 νὸ δαορί ἰμο γοδάϊης τοὶ 9 γ᾽ υ]ραὶο τσὶ 
δΥο υδοὰ [{. 6.) βλέπω γὰρ, [6 ραγιϊοὶ ρὲ Δ) 56 ῃ- 
ἰθῆσθ 01}}} ὙΟΥΥ͂ ΘΟΠΥΘΠ ΘΩΟΥ σοηδοοί πὶ, δὰ 
ἴοττῃ ἃ ρϑτὶ οἵ, ἐμὸ ργοίβαϊβ, ἰοὸ τ οι (86 δρο- 
ἀοϑὶδ ἷ8, “ποῖο 7 ταϊοῖοο.᾽ ἸΤ6 τοδαϊηρς βλέπω γὰρ 
δ, ΠΟΎΘΥΘΡ, 80 Ὑῦ6}} 65 8} 96 {Πδ. τὸ δγ6 δοτὰ- 
Ῥοϊ]οὰ ἰο τϑοοῖνθ ἰὰ ἱπίο οὖν ἰαχί. 6 δ (μ θη 
γορδγαὰ [Π6 δοῃίθποθ σοτηπιθῃοὶπρ Ὑ.1{} {π689 το δ 
88 ἃ ᾿οΧ1081] ῬδΡθη μοδῖ8, ἰδ: ““ΤουρὮ [ ἀϊὰ 
δὲ 0π6 {π|0ὸ τοζτοῖ 10---(ἀ πὰ ποὺ πὶ ποαὶ Γοδδο:) 
ον 1 ρογοοῖγυβ ᾿ανὴὰ [μ6 δοσουπὲὶ οὗ γοῦ ὈΥ ΤΊ 8) 
ἐμδὺ (δαὶ Ερίδι16 ταϑδ γοῦ ΒΟΡΓΥ--- ΠΟῪ [τ ὐοΐο θ᾽ 
(Μογον.) Τ|χ6 γορτοὶ οὗ πιϊοῖ ἢ6 βροκο δὰ 
Ὀόθη Θσρογί θη σθα Βοιη6 ἐἶτπ6 Ὀοΐοτο ἰδ δὲ ἰῃ τ ῖο ἢ 
μὲ θα] πρ8 ομδηροα δηὰ 6 Ὀδδδπιὸ ᾿ογήα!. Οἡ 
ἐμὶα οοπϑίγιυοίίοι, γὋὁ ΔΙΘ βίσυοκ τὶν {πο αἱ Π- 
ουἱίγ, ὑπαὶ {86 ΑΡοβι]ῖ6 υϑοὰ (6 ργϑβοηί βλέπω, 
Ῥίον ὑπδη {μ6 ρῥϑδί ἔβλεπον ἴο οοττοβροπὰ πὶΐἢ 
μεταμελόμην; Ὀὰαΐ (Π6 ΤΘΆΒΟΠ ῬΓΟΌΔΌΪΝ 15 ἐμαὶ 
Ὑ ἢ δὺ 0Π6 ΑΡροβί]θ ρογοοϊυθᾶ οἱ 8 ἤτον οοδδδὶοη 
οοπίϊουοά 81}}} Ὀοογα δἷ5 ταὶ, δα ὑμ6 ρθουν 
πδίαγο οὔ 86 Ῥδγοηι πῃ οαὶθ πδὰ ἱπιγοάποθα ϑοπιθ 
οοηδιδίου ἰηὶο ἐδ βινὶ οὐ Ἰοχὶ 8] φοπποοίΐοη. ΤῈ6 
δοίι δὶ σοῦγβο οὔ ἱπουρῆς νγᾶ5 ΡΥΟΌΔΌΪΥ δβομιοί αἰ κα 
πὸ {μ6 10] ον: Εσοαι {πὸ ὅγϑί δοοοιῃί 
Ὀγοῦρμι ὈΥ Τιϊα5 6 δὰ ρμοτοοϊνοὰ {πὶ ἴΠ6 Οοτ- 
᾿π 8 88 ΟΓ6 το} ἐγου δ] οαἃ ὉΥ ἐδ σοπίοηίβ οὗ 
ἐπὶα τοι Ἐρίδι]θ, δηὰ θυ αὶ ἢ }]6 ἢ δὰ Ὀθθὴ 
ΒΟΓΓῪ ἰπδὶ ἢ6 ἢιαὰ τορσγουθὰ ἔπθῖ 80 ΒΘΥΘΤΙΟΙΥ. 
Βα νῆϑη Τιία5 δὰ Ὀτουμηὶ ἔα γ 9 ἱπίογπιδίΐοι 
[ὁπ κ βοσοπά τοίπγη ἔγοπι σον ἢ} μ6 ρογοοϊνϑά 
ποῦ ΟΠΪΥ {πδι 1.1.0 ἀἰδί ασθδποοθ πὰ ὈΘΟῺ 6556} 18}} 
ΟὨΪΥ͂ ᾿ΘΙΠΡΟΤΆΤΥ (πρὸς ὦραν, 66]. ';. δ, ἴῸὉΓ δ Βθ8- 
800), Ὀυϊ ἐπδὶ ἰΐ βδοοῦ [ΧΑΥΘ ὙΑΥ͂ ἰο0 ἃ δαὶ ηρ οΥ̓͂ 
ὁογ, δηὰ νψδβ ῥτυάποί: να οὗ ΠΙΔΏΥ͂ ἱπιροτίπηϊ Ὀ6Π9- 
ἣιϊιθΒ. ἸΤΠΟΙ͂Ρ ΒΟΥΤΟῪ Μὰ8 ἱἰπεγοίοτθ 80 ΓᾺΡ ἴσου 
Ὀοΐηρ ἃ βουτος οὗ τορτγεὶ ἰο διὰ, ἱμδί δ6 ὭΘΥΟΡ 

ἰβῃθὰ [8 γοαγϑῖβ, δῃὰ ἢ9 ῬγοΌΔΌΙΥ ᾿πρ}108 8150, βλέπω ἰδ Ιῶογο ὀχ ρσϑβϑϑίγο ἔμδῃ ὁρῶ. 

Ῥοοοϊ]ϑοίοα (0 οὔοοίβ πηϊοῖ ἐπὶ Ἐρίξιϊο δδὰ 
Ῥγοάυοσρα νἱϊπουῖ ογίαϊ οιποιίοη8. ΠΣ ποτὰ 

ι τοΐοσβ ἴὸ 
186 ταϑῃΐὰ] σοπίθαρ)δίίοη ἩσὮ δὲ μαδιοσπδὶ 
Βρίτὶϊ δὰ οἴ ἰἰοῖὰ τ 16 6 88 δΌϑοηϊ ἔγοξη {116 
Β66η6. πο δὺυγιυρὶ δηὰ αἀἰδοοππεοοίεοὰ ἔοττη Ἡδὶοὶ 
89 ΑΡοϑβί]6᾽5 ἰδαηκυδρθ ΘΓΘ δδδυχηθβ βὶνο5 Ὁ8 ἃ 
υἰνὶ ἃ ρἰσίαγο οὗ {}|6 ὑπμὸν του εῖηρσε οἵ μἰβ μοασί. 
ογάβνυογι ἢ" ΥϑιθασΒ: “(δὴ ἐμ6 Ἰδηρθδξο ἰ5 
Ὀογοπὰ (89 γτἱρίὰ συΐϊοβ οὗ ΟΥ̓ ΠΥ ΕΚ ΈΒΙΏΟΤΩΘΣ, 
δὰ ὈΘΊΟπΒ ἰο ἃ Εἰ κοΥ βοΐθηοθ, (δ σΥΘΙτΩΔΥ οὗἉ 
Ὡδίυτο δα οὐθῃ οὗ ἱπορίγαιίου ; δὰ ἱτωραγὶ δὴ 
᾿πἀοβου δ 0Ϊ6 χγδοθ οὗ ἰθηάθγτοθβ πὰ ἱσ  ἰὸ 
[π686 ἐπηρδβϑίοπϑα ουϊρουσίηρθ οὗ πὲβ 70}} Βοατί. 
1ΓΊΒΟΥ 80 ἰουο }16 δου ΘΗ τοδὰ ποῦν, Ἡμδὲ 
ταδί ματα Ὀθο ἐμπεὶν εἶροὶ τ θη ἸΠῸΥ δβουπθεὰ 
ον ἐπ 4}} ἐποὶν οὐ καὶ ἔγοβ ποδβ, πὶίὰ [80 
Ἰνίης νοΐοϑ, ἰβ ἐδ ρυδ]ῖο τοοϊ(διΐοηβ οὗ [8686 
Ερίδι1695 ἴῃ {π ὀχ 68 οἵ (ον δὰ Αοἰνδὶδ." 
 ἰβ. ποῖ ἱπιρ!ἰοά {μδὺ (86 ΑΡοβί)ο᾽ 5 γτοχγοὶ ἰ8- 
γοϊνθὰ δὴν πιοιδὶ βοϊ-σοργοδοῦ. ὃὥῦν. διρθο}} 
ΒΔΥΒ ἰΐ ἀδηῃοίθδ ΒΙΠΙΡῚΥ “1881 ΧΟ 51 688 ἡ ΒΙΟΒ 8 
ξοοὰ τδὴ ἔθοϊβ, οὶ ἔγομι {8:6 οομδβοϊ οδηοϑε οὗ 
Βανί ἄομο ψσοῦρ, Ὀυΐ ΥγοΙα 8 ἰθμἀθσ 668 [ὉΣ 
οἰβουβ, δηὰ 4 ἔδϑϑν 1οδὶ (δαί πο, Ῥτοτηρίοάα ὮὉΥ 
ἄυϊγ Ἀ0 δδὰ βαὶὰ, δ ου]ἁ ᾿δυθ ἰοο βίγοιᾳ δὴ 
οἴοοί ρου 6η)...] Αοοοτα ΡΥ (Ν 6 Βοδίίδιΐοι 
Ὑἰοῖ Βοηθ ἩὙΣΙΘΥΒ παν 06]1 ἱπ δά ἰὴ ἐμδὲ 
δὴ ἰπδρίγοα τον ποῦ] ὈῸ (80 Βυ766ὶ οὗ δυσὶ 
γοργοίδ, ΘρυΪηρ8 ἔγοια 8 τηϊβίακο νεῖ τορδγὰ (0 
86 Βυμιδὴ ο]οταδηὶ ἴῃ ἐμδρὶ γα 0}, ἐ. 6., {86 νἃ- 
Τὶ Ὦ]6 ἀϊδροδὶ(:οἢ οὗ (89 ἱπβρί γοὰ βϑύϑόο. ΑΒ (89 
πΟῦΪοΡ δυμδη ἔδο] ρ8 ΔΓΘ δ.}}} δυρροδοὰ ἴο ὃθ 
ἷῃ οχογοΐδο, ποῖ υἱι μδϑιδηαϊηᾳ ἰμ6 οὁββοηῖῖ) ἀϊνίῃ- 
ἦγ οὗ ἐμ βόνγον Ὑ Θ᾽ ΠΟΥ 68 {π θη, ἰπΠ ΤῸ ἰδ πῸ 
6811 70 ὑμοδὸ δυΌ ΓΆΡ διἐοιαρίβ, τ δῖον δοῖοθ 
δμδνῦο τηϑὰθ ἰο ἱπέοσργοὺ ΟΣ Ῥδδϑδβο (σοτῃ. δἤεγες 
δηἀ ΤἼΛΡΕΣ ΕΠ} Ετοια Ὑδοὺὶ ἯΘθΘ δαῦτο δ γοδαγ 
βαϊὰ, ἐξ ἰα οναϑπὶ ἐμαὶ υὖν ἱπ νοῦ. 9, βουϊὰ Ὀ60 
ἰδ θη ἰὴ ἃ ἐθσορογαὶ δηὰ ποί ἢ δ ἰορὶοδὶ δθῃϑο. 
ἹΝοῖ ὈΘΟΔΌΔΘΟ γ8 ΤΟΙΘ Τδ890 ΘΟΙΕΥ, Ὀσῖ ὕ6- 
ΟΔΌΔΘΟ γ60 τσθῖθ τϑᾶθ ΒΟΥ ὑπο σορϑὩῖ- 
8ΔΏΟΘ. (τοτ. 9 ὁ). ἴὰ οὐχ ὅτι ἐλυπύϑῃτε: (ποὲ 06. 
886 γ6 ΜΟΓΘ, δέ6.} πὶβ ἀφδίζη γγἋ8 0 Ῥσουοπὶ 89 
ταϊδοοπβίγυοίξζοι τ οι ταὶσῖ ὃὉθ Ρυΐ ρου πβδὶ 
δο9 μδῇ βαϊὰ, δὲ ἱΥ ἰΐ ΟΥΘ 8 ΡΙΘδδισθ 0 Βὲτα ἰο 
ΤΘΙΏΘΙΩΌΟΡ ἰδοί 9 Βεαὰ ρίνοῃ ἰμοῖὴ δίῃ, (ςο]ὰ 56- 
τ ΡΥ, σοπι. [ζ8ῃ. ἐϊϊ, 88). Το τοδί ον πιο ὶ 
αν οσοδβίοῃ ἰο ἷβ 7007 ἮΔΒ ἐμαὶ ἐμεῦ δὰ Ὀδθεη 
ἰγου ]οὰ ἰπ βσι ἃ ἯΔΥ 88 ἰ0 Ῥγοάμπος ἃ σβδῆρο οὗ 
ἐποὶν θο] ρθ, οδρϑοΐδ}]ν νι ἢ τοδβρϑοί ἰ0 [86 δβοὰ 
6856 τηϑπιϊοῃ θα ἰπ ἐδ6 ΤΌΡΠΙΘΣ ἘΡ16116 (18. ον. ν.). 
1.6 γϑβ0}} οὗ δῦ ἢ ἃ σι δῆ ρ6 τγῶβ ἰμδὶ {Π 6 Βδὰ 
τιϑὰο 8 στοαὶ δάνδης ἰῃ ΟἸ τ δι ἰδὴ ἸΟΣ ΔΙ Υ δηὰ 
βογίουβποθβ, δὰ ἐπ δὲ (ΠΥ δὰ Ὀδ6οπ ἀΘΟΡΙῚῪ Βακπι- 
ὈΙοά. Ηδθ φῬγοοθϑᾶς ἰο βρϑαῖκ βὲ}}} δυσί ΒΥ οα {18 
Ῥοΐϊπὶ σῆϑη ἢ δάἀβ : ἘΕῸΣ 76 ὅχοσο στδᾶθ δΟΣ- 
ΤΥ δοοοσχάϊηφ ἴο Θοᾶ, ἴμαὶ γὺ ταὶρμϊ τὸ- 
οοῖνο ἄδσηδαξθο ἔσοζῃ τι5 ἢ Ὠοσοδροοῖ (τότ. θεὲ). 
[η δοοογάδποθ υῖϊὰ Ῥδυ}8 ὑδξαβθ κατὰ θεόν τηῦθι 
Ὀδ ἀοβίχηοὰ ἰο αἀἰγοσὶ ΟἿΥ ταὶπάβ ἰοὸ {116 οὔδήοϊοπὶ 
ΔυῖΒον οὗὁἨ ἰῃ8 βούτον. (220 εβιεϊεμίε.) 1ἰ 
ΙἸΏΘΘΏδ: Δοοσογαϊΐπρ ἰο Αοά, ἑ. 6., δοοοταΐηρ ἴο 
ἐδο πιϊῃά ον ν»}] οὐ Θοά. δυθ ἷπ Βοαι. τῇ ϊ!. 27. 
ΒΕΝΟΞΙ, ΒΑΥ8: “16 ΒΟΓΤΟῪ οὗ ρῬδηἰ ἢ (8 ΤΕ 68 
ἐποὶν τοὶ ϑ δΘοπονιδὉ]ο ἰο Θοὰ,᾽" διϑαὰ “" κατά εἷ(- 
Ὠἶδοα 06 ἔθοϊηρς οἵ (80 πιϊπὰ τ ον Πδ5 γοργὰ 
ἰο δηὰ ζο] ον δον αοά.᾽"" ϑυοὶὶ ἃ οὔθ “18 
ετἰ ονοὰ Ὀϑοδυδο ἢ 88 ἀθη6 Ὑδδὶ οὐ ΔΌΒοτβ." 
(ΑΝΒΒΟϑιῦΒ). “1να ἷἰ8 ὮΟΣΘ οχργοδδὶνο οὐ {80 
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ἀϊνίπο ἱηύθηίλοι, Ἡῖξ τοδροοὶ ἰο ὑπαὶ ΒΟΣΤΟῊῪ 
δοοογάϊηρς ἰο αἀοἀ; δηὰ ἰϊ ᾿πιρ}168, ουθῃ ἰζ ἰὲ παὰ 
ποὺ Ὀθ0Ὲ ἱπιρ]ϊοα ἴα κατὰ θεόν, ἰμφὲ Οοὰ ᾿ιδά διδιὶ 
8 απὰ ἰπ ῥσχοἀυσίηρ ἱποὶν βδοῦγσονγ. Το οὐ͵θοί 
Θοὰ μαὰ ἰῃ Υἱονν 'νγ88, ὑδού ὑμ6 7 τοὶ ἰπ 0 ὙΔΥ 
δαον ἱπίυτΥ ἔχοι {πον ἰοῦ ΣΒ, ποί δου ὉΥ 
ἐμοὶ ΘΟΥΓΟΥ. ΝΒΑΝΡΕΒ: “1ὐ 18 ΔΙΤΘΟΔΌΪΟ ἰοὸ 
86 ἐποοϊοχὶοαϊὶ γον ΘΥΘΥΥ ἩΒΘΥΘ Ὀγοἀοπιϊηδηί πῃ 
Ῥδυ} 8 τί κ5 ἴο ΒΔ (μὲ νῶδδί ἧς Βεὰ νυγὶιίοα 
νι ἢ δὴ ἀρσχὶσοὶ ἰηἰοη οι βῃου]ὰ ποὶ τοϑαὶϊὶ π ἰῃ- 
}ΌΣΥ ἰο ἐμοῦ." ΟΒΙΑΝΡΟΒΕ: ἐν μηδενί 85 [6 Β6ἢ80 
οὗ, ἐπ πὸ ρατί, ἱ. 4., ἈΘΙΓΒΕΣ ἰπ γοΟὺΡ ουἋ] οοῃ- 
δάδησθ ΠΟΥ ἰπ (6 Ρυτγὶγ οὗ (πὸ Ομασοῖ." Βαϊ 
ἦθ Βα ἷ ἃ πιοδηΐης ᾳυΐϊξο ΔΡΡτοργίδιθ οὐ δομπβίδίθηὶ 
ὙΠΓΠῚ ἰδ οοπίοχὶ ἢ Ζημιοῦσϑαι οοουγβ ἰὼ 1 ΟοΥ. 
δ. 1δ, ἰὰ {80 βϑῶβε οὗ, λέ δλαὶξ φι}}6γ ἴοεε. ἸΤὰθ 

οι ἐκ βῆονγβ 9 δουγοθ οὗ ἰμ9 ἐαλυῦγ 
ὙΪΟΘῊ 5 ἀοηϊοὰ (ΟδρΡ. ἰϊ. 2). Ηδ ἀο68 ποὶ πιθδῃ 
ἐδδὲ [Ὲ67 πουϊὰ {μὰ8 Ὅο βαγϑὰ ἔγουῃ ριυιιδμιοθα. 
ΗδφΦ τοϑγοὶν ἰπρ δα ὑπαὶ ἐπ ΘΥ τορι βᾶτθ ὈθΘῃ 1ῃ- 
λαγοῖ ΣΓ (Δ 07 Δα οχροτί οποϑᾶ Ὧ0 οἔδηβο οὗ πιϊηὰ, 
δ5ροοΐδ!ν 1ἢ ἰμοὶν [661]1η 55 δὰ οοοπιθ οὐοπδιϑα 
ἕγοτα δἰτὰ δηὰ δι οτοιὶ τοπννατά πἷηα. Οἱ {86 οοη- 
ΤΣΑΣΥ ἢ9 τοὐοϊοοά ἰο μὰ ιδδὺ {π Γοβυὶϊὶ δὰ Ὀθθὴ 
ΔΑΪ Δ ΥΥ.--Τ καὶ 1άθ8 18 γι 6 Ὁ οαγτὶοά ουὧἱὐ ἰῃ τοσ. 
10, ἢ θγ6 8. γϑβδοὴ ἰδ αϑοϊχηρα [ἴὉΣ ναὶ δὰ Ὀθθ 
βαϊὰ ἰὴ {πὸ ῥτοοοαϊηρ 54} βοηΐθποο: ͵7ὸο μα νθ ὈΘΘ 
ἰγοβῦ δα Βγ αοά ἐπεὶ γ6 ταὶ ἰὺ ΤοσοἱΥ 8 ἱΥΌΥΥ ἔγομι 
Ὁ5  ποίμίηρ,.---ΕΟΥ 106 βΒοσζχοῦν νοὶ ἐδ δο- 
οογᾶϊπᾳα ἴο Θοἢ υγοσϊεϑῖ οὐ σορϑηῖδηοθ 
ππῖο ϑαϊναίίος οὲ ἔο Ὀ6 τϑορϑιῖοϑᾶ οὗ, (τος. 
10 α).---ἰ, 6... 8 Θδηρ6 οὗ οατὶ τ ίοῖ Ἰακὰδ (0 Β8]- 
γϑϊίοω." Το ρο5.16 ΒογΘ ΓΟ ΓΒ Ὀδοῖς ἰο εἧς μετά- 
γοια, (ηΐο Γοροηίθη60) ἴῃ ΥοΣ. 9, αρὰ 6 ἀδϑουὶ 68 
(818 85 ἴδ οἴἶδοοί οὗ ἃ γιχδί κιηά οὗ βοσσγον. ἮΒ οι 
8 ὯΔ ἰδ ὀοηῃϊογπιοὰ ἰο ἰδ τηϊῃὰ οὗ Οοΐ, οΥ 18 
ἰσουῦ]οά ὮΥ 8 γοχατὰ ἰο αοἀ ου δοοομΐ οὗ Βἰ8 βί 8, 
Ἦδ ΜΠ11 ἑάγη ἤγοτα [ἢ 086 Βη5 τ 10} 4]} ἷβ ϑοασῖ; δηὰ 
Ἦ6 Ὑ711} ὈΘΟοτΩΘ οἱ Δ}}} ορροβϑοὰ ἰο 6]} ἐμαὶ ὁμοθ 88 
Ῥιοδδδηὶ οὐ βοοιημϑά ἱπά ογομὶ ἔο πἷπὶ (μετάνορα). 
Βυι ἐδ18 οδηρο οὔ οαγὶ ποῖ γ88 ἐδ σοϑυὶὶ οὗ 
[(δ}.6 ΒΟΥΤΟΥ͂ ΒΡοίκοη οὗ, Δ) πο ἢ ἴῃ ἰῃο δοίῃαὶ 
ΟΧροσίθωσο οὗ ὈΘΙΘΥΟΓΒ ΔἸΔΥΒ ἱποϊυάορῆ ζαϊί, 
ΓΔΒ ΟΒρΘοὶΔ}}γ ἰδο τυ οὗἨ ὑπ ΒΟΥΣΟῪ δοσοχάϊης 
ἰο αοἀ διηὰ οοπάποἰθα ἰο βαϊναίίοη." [17 νὸ οος- 

[ἘῚῚὴ τὨ]κΒ ρβδδαᾶρο πε 8-.10), {ὸ τψογὰδβ μετανοέω Δηὰ 
μεταμέλομαι τὸ ἰταπδίλιοα ἱπαϊδοσί πα αἰοὶν Ὁ ἐἢο ΒΗ ΩῚ 55 
γγοτὰ; τερεπέ. Τδο Ιδτἰτα 6 τί εἰσ τὶ ἀρκηδο νποξὰ 
16 ῬΟρΡΌΪΑΡΙΥ υδοὰ ΔΥ ρογπαρθ Ὑδγγδοῖ (ἢΐα, δι γοὶ συ} ἃ 
δλοῖ ΟὨἹΥ βῆονϑ ὮΟῪ ΟΡ, μαρνῃ 180 '᾿ψοτὰ .6 ἴο ὀχργοδβα ἴῃ6 

σπίοῦ τπποδοΐηρ οἵ δὲ Ἰοαδί οὔϑ οὔ ἴδοϑο Οσοοκ νοῦ. 
ἘΒΟΤΟ Ῥγοείδθ πιοδιϑέης ἩἙπίσ ἘΘΟΙΟΚῪ δα δδοῤμχιθὰ ἴὸ 

6 ἴογπλ Βοροηίδησο, 1α ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ ποξ αὐλὲθ δ ΒΔ 016 ἐο οἰ πον 
οὔθ. Ὀϊνίησθ ἤᾶτὸ δἰϊοιιρίθη Ὁ δον ἴπδξ ἴδ οτἰ κί πα] 
ἩΟΓὰδ ὙΦΓῸ ὉΠ ΠᾺ ΤΥ οἰδι ἰπιχυῖί λ Ὁ]9 ἢ 8050, δὰ γοῖ 
δι8960 Ττ0πὶ ἴπ 0 ΒΒ  ὈΪ0 αν ὈΘἢ αὐοϊθὰ 10 δον ἔμεϊὶ ΛΩΝ οἱ 
Ἔτθαι 1.24 δοπιθίϊολοα ὈΟΓΘ ΟΥΟΓΥ τοοποΐπα νος 48. ὈΘοδ 
βίνοι ἴο ἴΠ οἴποτ. ΤῈ πιυβὲ ΠυνονοΓ Ὀ6 σοποορᾶρι ἐῃαΐ [ἢ 6 
Ῥγεοφοιείπαηξ τιραηὲ οὗ ὁ. ἢ Νογὰ δέοδθ ὨΔΙΠΓΔΙΥ ουὐἱϊ οἵ [δ 
οὔἰκι ποὶ τουδὶ, πὰ ἀἰ ονγα το ϑδαοπδί!ἢγ ἴσο ἰμδὲ οἵ 
ἔμο οἴποτ. Βοῦκοί, (οη 2 Οον. νἱὶ. 10), Βίφῃορ . ἘΝΕΟΣ (οῃ 
Ἐοροης. Οἤρ. ἰἰ. 2 1), σα ρΌ6)}, (Ὁῖ56. ΥἹ. ρασὲ ΠῚ. 2 9), 
ΑὐὐδοΡ. Τγοησῆ. (πη. 80. 2 ν. θ0 δὴ, δηὰ Ἡ οὐυοῖον, (ϑγπη. 
Ῥ. 221 [}. Βανοὸ ἀοδου ρα ἐμὲ πιραηΐς δὰ ἀ ἢ ἴἔδεοιοο νεὶ εἰ 
πὸ ζγοηϊοοσί σατο. Βοί» πογὰβ μανὸ γοίεσσφῃοο ἴὸ ἃ Κηον- 
Ἰοὰξο οὐ ἔδοϊϊηρ αΕΡ (μετά) ἴ0 οὐνϑηῖ,. Μεταμέλομαι ἰ5 ἴτοπι 
πο υἰταρῖο μέλω : ἴο "6 αῇ οὈ͵οεῖ οἵ σαγΘ: μετανοέω ἴτοπι 86 
οἰπερὶο νοόω ἴο 666, ἐο ἐπί. Ἔξασο ὼπῸ ἴγοπι 109 ἢγχσι 8 

16] σρβηχο ἴῃ ἐδὸ πιραπίπρ οὗ νοΐδ πογάδ: πὸ ἸαεῖοΣ 
αἰ κη γος ἤτγος, αἴξοτ Κηοτν!οάχο, ἰπ9η ἃ Ομδπχο οἵ Υἱοῦγα, 
τ|ιοῦ ἀὐολὰς ΔΠΩΗ͂ ἤπδ}}ν ἃ οοπιρὶοἴο σἣδ οὗ 10 τδοΙθ 
ταϊηὶ. τι ἐὲ 'ψὰδ τοῦ ἰγγοδρϑοίίψο οὗ δ᾽ τογαὶ ἰϑοϊηρ, 
μη σπθὺ ἰξ οηὸ ἰοῖο Νὲν τορι: ἰδησίαρο, ὁ χγαάυ- 
ΑΙ1Υ οαηϊθ ἰο πηρΒὴ 8 σμδηρκο ἴο ἃ δείζδν πιὶπᾶά. ΤῈ που 
(μετάνοια) οοσατη ἔπ ετΘ δοῆϊο ἥνθ διὰ ἐνοτ, πὰ 16 Ὑοτὺ 
(»»ετανοῦδι») δοπιο ἢνο «αἰὐκὶ ἐἰγεν εἰπιθα. ἘΠῸ δβοα (μοταμέ- 
Δεια) ἄοοα ποῖ σοῦ» ἰῃ ἔδω Ν. Τ., 6 τοῦ, (μεταμέλομακ) 

υ 

ποοὺὲ ἀμεταμέλητον αἰνὰ σωτηρίαν, ἰκὸ ἰάοα ν}}} Ὀ9 
τ δὲ νν ἤθῃ 8 τη8Π 18 ἀο) γογοα ἔγοπι ἷ8 δ᾽ αἴ] 60 Γ- 
τυρίΐϊου ἢ6 ὑμοΥ ον δἰίδίῃ 5 ουου]δϑδίϊηρ 1116 δηὰ 
ταδὶ οὗἨ δουγδο Ὁθ ΤΌΤΘΥΟΙ Βα ϊδβοά. [1ὑ του]ὰ Ὀθ 
ΔΟδυγὰ (ὁ δυρροδὸ ἰδαὶ βυοῦ ἃ ὁὯ6 Ὑουϊὰ θγὸὉ 
τορστοὶ δἷ8 σοῦΓΒ0 ΟΥ Βᾶγο ἰδ6 Β᾽ ̓ ς ὐο8.. τ 188 ἐμαὶ 
ἢ6 δὰ ὥϑύοσ δοῦθ πίο ἰδ᾽8 βίαίθ οὗ ἰδίο ὑπ ὙΔῪ 
Ὑ ΒΙΟῺ Ἰοδὰβ ἰο ἰϊ. [10 τουδὶ Ὀ6 οΘομσδαά θα {πο ΥοογῸ 
παν (818 ορ οἱ 15 αυϊίο βυδέα0]9 ἴο σωτηρίαν, δῃ ὰ 
(86 ογάογ οὗ (9 πογὰβ Υδυοσϑ βυσῃ δὴ δρρ]1ο8- 
ἰϊοβ. Βιυὲὶ Γυΐποῦ δηα οἰμοσθ οομῃθοὶ ἰὸ ψ18 
μετάνοιαν, ἀπὰ »αηπέίεπίίατα ποη »Ῥαπιίεπάαπι 18. δὰ 
Οσρσεϑδίοῃ ἡ ΒῚΟ ἢ τὰ Δ Κ68 χοοα βΒ6η86. [(δ] νΐῃ 4180 
Ὑ 11 819 ΟΥ̓ 168] ἀΙοογηταθηῦ ΣΘΙΏΔΓΚΒ: ΤΠ Ρ]ΑΥ͂ 
Βοτθ ὕροὸὰ ἐβθ νογὰ ρμεπίέίεημοο, Θὰ ἮθΘ ΒΕΥ8 ποί 
ἰο δὲ τερεπίεὰ οὗ, ἰ8 οἰοαπῖ, [ὉΓ ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ ὉΠΡ}]68- 
Βοῃΐ δῇ ἄγδιὶ ἰδϑίθ ἃ ὑπ ΙΙΔῪ Ὅ6, 1 ΓΘΏΔΟΓΒ 186} 
ἀοδί γα Ὁ]9 ὈΥ͂ 1.8 υ80]988. ΕῸΓΡ (δου ῃ {86 ορὶ- 
μοὶ (ἀμεταμέλ.} ΤΑΔῪ ΤΟΙῸΥ ΔΒ τηθ6}} ἰ0 189 Βα}ν8- 
(ἴσῃ 88 ἴο 186 ρϑηϊξθῃσα, ᾿ὑ ΡῬΘΔΓΒ [0 πι| ἰ0 5799 
ὈοίίοΣ τὶ ἢ (86 ἰδιίον ψογὰ : σ. ἀ. : 9 ἃτὸ ἰδαιρῃὶ 
ΌΥ ἐδθ ὙΟΕΥ ογοηὶ παῦ ΠΟ ΒΟΣΤΟΥ͂ Ὁυκὶ ἰοὸ 8 
κιϊονυουβ ΟΥὁἨ ἰχοι Ὀ]θδοῖθ (0 8: 80 ἐμαὶ ἰβουφσᾷ 
χοϑρϑηίδησο 809 Βοιηοίίηρ ὈΪτ6Υ ἰπ ἰε οὗὨ ἰϊϑ6], 
ἦς 8 ἀορογί Ὀθἃ 68 ποὶ ἰο ὈΘ χορϑῃίοα οὗἩὨ Ὀθοδιυ8θ 
οὗ ἐμὸ βιυϑοὶ δηὰ φγοοΐουβ ἔγυϊ! το ἰΐ ῥσο- 
ἀυςο8.᾽ Τὸ γυϊραῖθ σϑηογΒ {6 ΡὮΓ856 (8 : 
»απεεπίξαπι ἵη, φαξιέεης δία ίΐεπι ορογαίωγ, Ἡ λΟ {}190 
ΒΑ Θμ 8} ἐγδηβὶδίθθ: τυ οὶ ἃ ΡΘηΔΏ69 πῃΐο 88]- 
γαϊΐου ἐμαὶ 18 ϑίϑδὉ]9θ. Τΐβθ 180 οὗ ἀμεταμέλητος 
ἴῃ 89 50η890 οὗ μπολαηφσεαδίε ἰ8 ῬΟΥΏΔΡΒ βδηοίϊοποα 
ὉΥ 18 υ89 ἰδ οι. χὶ. 2θ{. [0 18 ΘΟΙΩΠΙΟΙΪΥ͂ Βὰ}- 
Ῥοβοὰ ἐμπδὶ ον ΕὩ ΚΠ 6 Ὑογβίου ἔδυουβ (86 Γεΐοσ- 
6806 ΟὔίδΒα ποτὰ ἰο γοροῃίδηοο. Τΐ8 πον Ὁ 
ἄἀοοδ ποὺ βϑοῖὰ αυἱΐ οἾ66τ.1 [ἐ ἰΒ ἔτι νὸ Βμου]ὰ 
ΙΏΟΣΘ πδίυγΑΙΥ ᾶτὸ οχροοίοα ὑμδὶ ἀμετανόητον 
σου] ματὸ Ὀθ6η υϑοᾶ 1 ΔΡΡΙΪοδιΐοι ἰ0 μετάνοιαν, 
1}. πἰμήλει κοῦ ἐν «ἀμ νι ουν οίίον ἰδδὶ ρατὶ οἴ 
ἐμὸ βοῦσοῦν τ᾽ δἰ ὅπ 18 ραὶ Ὁ], πὰ πὸ Ο06 οδ1 }1.8.}Υ 
ΒΥ ἰδδὶ 1ξ οτϑδίοθβ ΔΩΥ͂ δ᾽ ἐΐηρ ΟΥ ΓΘ ΘΌ]Θ ἢ 688 Ώι 
ἐμὸ σΟΌΓΒο οὗ βουσί. Ἦ 6 ΙΔ ἱβογο γα, νυ Ὡς 
Οπίδμάον αἰνθ 86 Ῥυϑίθγθμοθ ἰ0 δυο ἃ σοῃῃθ6- 
ἐἶἰοη. Τθογο 18 δὴ οὐϊάθῃὶ σϑίθγοηοο ἰο ἰδ9 οὗ" 
μεταμέλομω ἷῃ γογ. 8. ΑΒ {π|8 ορ᾽βι16 βαὰ ἀγδύσια 
ΤΟΥ {πον ΒΟΥΤΟῪ δηᾶ {1118 δα Ῥγτοάμοοα ἃ οὔδηρθ' 
οὗ Βρατὶ πιο οου]ὰ πονοΣ Ὅ6 τχαρτοίίοα, 1 δα 

ΟὨΪΥ ἄνο εἐἰτθο8: οὔοο ἴον ἐδθο Ὀεκί:πίηρ οἵ ἃ ἰτ|0 Γορϑηίδοῦν 
αν Ε ΧΧὶ, 29), οὔσθ οὗ 1.1.6 δε Ὑδ8ὸ “ αἀἰᾷὰ ποῖ πορεηθ"" 
Μαῖῖ. χχὶ. 32) ὑῃςο οἵ Φυ άδα (Μαϊ. χχνῇ. 8), ἐνίοο (οὔθ 

δἰϑὸ 86 ἃ υϑγραὶ δά θοῦ 0) ἐπ ΟἿΓ 6. δηὰ οὔξθ οὗ σοὰ 
(Βοῦ. υἱῖ. 21). Μετάνοια ἴδετι ον ἀο ΠΕ δἰχηβδοβ τῆδιὶ Οδὲο- 
Υἰάφο οχμτγοδοῖνθ! 6816, “ Ἰγαμδισῃ δίοι ᾽" ἴῃ δ Κορ βοφϑ, 
{. 4., ἴὸ οοθ ὦ δ τί χϊ ππδοτοίδπαΐηρ, οοπθεγείρη δὸ ἴα δα 
ἰξ τοϊδῖοϑ 0 τη πὰ : ὙΠΟΣΘΘΒ, μεταμέλεια ἰδ Β΄ ΤΡ]Υ : ΟΥ̓ 
ἕατε, ἸΏ ἃ ζοοῦ οἵ ἐπ  ουιθηὶ 56η60, δοιτόονδιϊ γι ΓοΒρϑο Όδ6, 
διὰ Ἰοκάϊης ἴο αὶ κοοὰ οὗ Ὀηὰ τουυδῖ. ΟΒΙΑΝΡΚΕ : “ μεεάμαωλ. 
888 ΤΘίδγοποο δἰ ΠΙΡΙῪ ἴο 8 σδησο οὗ οαγέ ΟΣ ΘΠοτί, μετάν. ἴο 
δ σβδημα οὔ ἴδιο νν}0Ὸ2]}6 πη δη ἃ σοῦγδο οὗ ᾿μουχῆϊ; παῖ οΟοΏ- 
φογ ἢ ἰηδένί δι πα, Ἐ816 ονογγιίηκ; [δῖ ΓΟΙΟΓ ὑγ]ἢ- 
εἰρα!γ ἴο ἴΠ)0 ἰθοιΐω μο ειὰ ἰ8 ἐμλογ ὍΘ ὉΔΌΔΙΥ ἰσαυδίασοὰ 
δοττοῦν, ὙΠ}16 ἘΠ|86 ἰ8 τὴ9 ἡγμῖξ οἵ ἃ ἰγσυθ ΒΟΓΓΟΥ, δηὰ Βθο9 
(88 δ ἰπ ρογίοσε οπιῦταοοθ ἢ Μ 016) 16. 6180 γα θῊ 
υϑδοά ἐο ἀραίκηαίο τὴῆο Ἡποῖθ Ῥγοῦοῦβ οὗ γοροπίδηςθ. Ἐπ 
Το πδῖηπτο δὴ που οὗ Γαρθηΐδηοο ἰ8 γοργοαθηξοί ἰἢ 
μετάν. ἱπηδιη ἢ δὲ ἰἰ ἱποϊ δ ἃ οπαπρὸ οὗ 10 οπέΐγο ταϊηὰ, 
δά Ὦθποο 8116 τ Ὴ τῆδηγ ΟἿΟΓγα ΤῊ ΠΟἢ ΓΟΙῸ [ἢ6 ΟΥροΙΚ 
ἴο ϊο ἱδείη νογὰ ᾿ (διὰ 156’ ὕστηι. Βᾶ566). 1η (ἢ9 
Ν. Τ., μετάν. ἰδ δοπιοίί πο δυὰ μετάμελ.. 6 ΒΟΡΟΣ, οἴαρλογοὰ 
ἴο ἀδεϊκπαῖο [Ὠἷ8 Θῃεΐτο οΘὨΔηρο." ΔῈ} 5 λύπη »ἤθι  ττδϑ 
κατὰ θεὸν πογκο οπίὶ 6 μετάνοια ἩΝΊΟΝ νη ἀμεταμέλητον, 
ὦ. ε. ἴπ0 ϑοτον Ὑοἢ. 'Μὶλὶδ Δοοονίης τὸ Θοὰ νου] ΜΟΥ 
Θὲ ἰπ πη ΒσῸϊ ἃ ξιϑηξδὶ χονοϊυ θη, ταί ο οὐρὰ τατον μἶνο 
γΥίβ9 0 ὨΠΏΔΡΡΥ τοβιοίδ; οὐ [Π 9. οἵδοῦ δαπὰ, 9 λύπη σ ίοἢ 
ΓᾺΔ τοῦ κόσμον Οὐ] ἢ πὲ δοπιο ροτγίοα οἵ οχἰβέϑησθ σσκ οαΐ 
ἃ μεταμέλεια, καὶ ῬΑ ΩΣ τοργϑὶ ΠΟ ἢ ὙΠ} οομείδυο ἴο θἱὲξ- 
ὨΪΠ7, ηὰ 1.6 ἰα 166} ἃ θάνατον. ᾿ 
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Ὀδοη [0] ὁ να ὉΥ Ββυσἣ ἔγιι 8 δπὰ δὰ 6 ἰο 88]- 
υλί]οὴ (σωτηρία), 6 δου] οΥ̓͂ δογαΘ ΔΎ ΠῸ Τι- 
ἔτοῖβ οἡ λοοουπί οὗ ἢ οἴδοοϊ οὗὨ Β5 Θρ᾽ 5116, δὰ ἢ8 
οου]ϊὰ ΟὨἿΥῪ τοὐοῖσα ἴῃ {116 τϑοο]]δοίοη οὗ ᾿(.---Βα1 
πὸ δοῖῖοῦν οὗ ἴδ ψοιὶᾶἃ ὑυουϊοῖδ ἄθϑι. 
(νον. 10 δ).-- ΗΠ τὸ Ὀσ ἢ Ρ8 ὉΡ π8 δὴ ΠἸυδί γδίίοη οὗ 
ψ ἰδὲ 6 πδλὰ βαϊα, ἃ βιγϊ Κη σοπιταδὶ, Τὸ (δα ἀϊ- 
Υἱπ6 ΒΟΥΓΟῚ οὗ ἘΠ] ἢ Βα Δα βροΐοῃ 9 ΠΟ ὁΡ- 
ῬΟΒ68 (ῃ9 Βογγοῖν οὗἩ ἔπε ψουϊὰ, ὦ. 6.,) [0:6 ΒΟΥΓΟῪ 
γι ΘΒ (6 ἀπ ρσοῦ]ν τυ] ἰἀ6 Βοπιοίπιθ8 ὀχρονὶ- 
Θη6θ. ΑΒϑ ΤΉΟΜΑΒ ΒΑΥΒ: “88 8 (ἢ 6 ]0 016 80 8 ἐδ 
ΒΟΥΓΟΥ͂,.᾽" Τοῦ κόσμου ἰϑ ἰῃ 6 ρσοηϊἶνθ, ποὶ οὗ {Πμ6 οὉ- 
6οί, ἐ 6., ἃ ΒΟΓΓΟΥ ΟΠ. δοοοιιπί οὗἁἨ ΤΟΥ ΪΥ (Ὠ ἢ 18 ΟΥ 
Ῥοββϑββίουβ, Ὀυὺ οὗ {Π|6 βιι)]6οΐ, δηὰ ἴδ πιαϑί Ὀ6 ἰη- 
ἱογργοίβα ψὶτἢ γοίογθηδο ἰο ἐπ σοηἰγαϑδί. [86 γ0 
δἰ κηϊῆθ8 βυιοἢ ἃ ἰγου ὉΪ0 δΌουϊ {ἢ 8 ἈΡΟΒ(]6᾽ 8 Γὸ- 
Ῥτοοΐβ 88 ψνουϊὰ πᾶν Ῥγοάυσοα ἢ0 σῆδηρο οὗ 
Ἰεἰμα, Βαΐ γαῖ Ὁ δὴ ἰσυ 8 Ὁ}}}{Υ δπὰ ἃ ἀοργοββίοῃ 
οὗ βρὶ εἰ οὐ δοοοιηί οὗ νουπάοα ῥγὶάθ. Αβ 818 
οου]ὰ ΟὨἿΪΥ Βασγάδῃ ὑπο Βοιατὶ, ἴ που]ὰ Ἰοδὰ ἴο [89 
ἀθδίδ τ οἢ τὴὰ8 δαυϊναϊοηΐ ἰοὸ ραγαϊΐοπ, δηὰ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ {Π6 ΓΟΥΟΥΒ6 οὗ βηϊνλί οη. δὶ 18 6 ΓΘ 
πού ΙΠΘΓΟΙΥ͂ ΤΠΟΓᾺΪ ΘΟΥΓΌΡΟΟΠ, ΠΟΡ ἃ ἔγοϊϊϊηρς οὗ 
ΟἿΘ᾽Β 8617 ἰο ἀοαίνι, πὰ ἃῦουα 811] ποὲ ἃ πηοχίδὶ 
Βοθββ οὐ βυϊοϊάθ. Οομρ. ΕἸτογί. δία. ἀοΥ 
νι. 6οἷ5ι1. ΙΧ. 1 18δ8,.---Εοῖ Ὀθμο]ᾶ τμΐ8 
ὙΘΙΥ ὑλίπρ, δεῖ γὺ ἼΟΙΘ τπϑᾶθ ΒΟΙΙΥ 80- 
οοτάἄϊηῃξ ἴο αοᾶ, ναι ριϑαὶ ἀϊ[δρϑθῶοθ ἐξ 
τουδὶ πῃ γουὺ (νον. 11).-- - 9 ΔΡΟΒΊ]6 ΒΕΓ 
Ῥοϊπίβ οαὐτμθ ΨΥ ἰπ Ὠΐοῖὶ (86 χοοὰ γτοβι} 8 οὗ 
18:0 ΒΟΓΓΟῪ δα Ὀδ6η Ἔχ ἰ ἰϊ6αἃ δπιοης ἐν 6 Οονὶπ- 
{188 ΤΠ Βοῖνοβ. Ηο βίονβ ὈῪ ποία] ἔδοὶβ {ἢ} 9 
Ῥτοοῦ (ἰπίγοάυσοα Ὀγ γάρ) οὗ νδί ἢ6 πΒαὰ Ὀδθῃ 
δΒαγὶπηρ. Β6|}014} (ἰδοί') ἰ8. Βδτὸ {86 αἰΐβυβποο οὗ 
ἃ Ἰἰνοῖν οπιοίΐοπ. (Οβπάθγ). Τοῦτο ᾿ἰπάϊσαῖοθ ἰῃ 
δόνδῃος δηά ἴῃ ἃ ΥΟΥῪ ΟΡ αἰ 9 ἸΏ ΠΟΥ, (86 
τηδίϊον οὐ ΒΙΟὮ 6 18 δῦουϊ ἴο ΒρΘακ, δῃηὰ {88 
Ῥαγ συ ΑΓΒ οὗ Μ ἴσἢ 6 ἱπηπχοά! Δίο Υ ργοσθϑᾶβ (0 
ΒΡΘΟΙῪ ; δῃηὰ ὉΥ αὑτό α ἀοδίχᾳποὰ ἰο Β8} (πὶ ἱὶ 
Ἧ88 ἰδὲ ᾿τϑοὶδβο ἐπίηρ, δηά ἰπαΐ δομϑ ψῃϊςἢ δὰ 
δὰ Ββυσῖ δὴ ἱπῆυδησο. Τ|6 βἰπιρ]θ ἀδεϊνο ὑμῖν 
(ἐμ γοῦν) ἰβ τόσο ἔοτοϊ 9 ἤδη ἐν ὑμῖν ψου]ὰ Βαγθ 
Ὀθθῃ, 8δη4 10 πιυδὲ 66 Ὀ6 τοζαγαοὰ 88 ἰπ6 Ὀδιΐνο 
οὗ χοϊδίΐοα, Ὀυΐὺ ΘΟ] 050 1γ Δρρτοχί ταδί (86 ἀαί. 
σοιμπηοαϊ!. ΤῶὼΖα βΒυθϑίαηίϊνο σπουδή δἰ χη] ῆθ8 οΥἷ- 
ΕἸ ΏΔΙΪΥ Βηδίθ, (πο αἰ] ραποθ, δοιϊυϊγ, δπὰ ἰὰ 18 
ΓΘ ΔΡΡΙ θα ἰο {πὸ οα36 οὗ ἀ 86 1}} 19 (θῃ ἴῃ Βαπὰ, 
ἴῃ σοηίγαβί ἢ (Π6 Ῥσονίονβ ποι υ (ΞΤΑΒΚΕ: 
ἀπ ζοηοο ἴῃ στοοορηϊσζί πρὶ γουΥ ἀοίδοίϑ, ᾿ἢ ΘΟΙΩΡΪΥ- 
πᾳ ὙΠ ΤΥ Ἔχ Βογίδι 0η5, ἢ γοπιονίηρ οΟἴθΠΟΟΒ, 
δηὰ ἷπ πιακίπρ ὉΡ [0 ραβὺ πορὶθοι8).--- 88, 
οἸἰϑασίμῃβ οὗ γουζβαῖνϑδ; γϑ8, ἑπϊρη αι οΣ : 
Τὸ ἀλλά νἘ]οἢ 18 80 ΠΠΔΗΥ͂ {ἰπ|68 τοροαίοὰ δπὰ 
ὙΠῸῊ 80 τη οἷ ΘΙΏΡ δ δἰ8β (σοταρ. 1 Οοῦ. τἱ. 11), 18 
ποῖ ΟἹΪΥ ΟἸἰπηδοίϊο, Ὀὰὺ σογγοοίνο: δαυϊγα]οπὶ ἰο : 
γ88, σδί μοῦ. Ηο ἰεἰοηαἀ δά ἰο βαὺ ἱμαὶ σπουδῇ 88 
ῬΟΥΒΔΡΒ ἰοὺ ζθθ Ὁ] ἃ ννογὰ ἰο δχρυθββ {80 σῆϑηρο 
ΨΚ ΒΊΘΩ (00Κ ΡΪ86ο ἴῃ ὑπ ον τηΐϊπ 8 ἴῃ σΟηΒΘΟΊΘΠΟΘ 
οὗ (ποεῖν ροάϊγ βογγον. ᾿Απολογία Ἀ6ΤΘ τη 6888, ποί 
δεῖν ἀοίθησο οὔ ὑπὸ ΑΡροβί]θ αρϑίηβί δἷβ ορροῃθῃίβ, 
Ὀυΐ ἴπ βοσοτάδησο ὙΠΠῃ (ῃ6 οοηίοχί, (Ποῖ ΟὟ 
υδιϊδοδίίοη Ὀοίοτο ΤΊ 8 ἀπά 8ο Ὀοΐοτο ἐδ 6 Αροβ- 
116. [1 βἰ χη! ῆἔθβ ποῦ ΔΉΒΘΘΙ ἰο ὑπ 9 σθδΥ 6 οὗ 
ΒΑΥΪ ΠΡ ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ σίνϑη σοιυπίθπδηοο ἰο βἷη, δῃὰ 
ἈΠΟΙΡ Βοιοπὶπ αἰβαύονδὶ οὗ 84}1 ζ6 ον εΐρ τ τ 
ογηθ. [1 νν88 Ὠοΐ, ΒΟΎΘΥΟΓΙ, (οὲγ ῥγϑοὶῖοδὶ ἢπ|8- 
εἰδοαδίίοη οὗἨ (ΠΘΙΏΒΟΙΥ68 ὈΥ {10 βοΐ] Ῥυηΐβῃ- 
τλοηΐ οὔ ἢ ΟΠ ΟΣ, [ῸΡ ἐμ νου] δαγνα δῃιϊοὶ- 
Ῥαϊρὰ ἐπὸ ἰάδ8 Ἔχργοββϑὰ αὐϊλουναγὰβ Ὀγ ἐκόίκησις. 
πα ἀγανάκτησις (ἰπάϊπαί:οη) Ἧ88 ΙΏΟΓΣῸ ἐδ δὴ ἐμ 9 

ἀπολογία ; ἴον ἰξ ἱπρ 168 {δαὶ [Π6Υ ἬΙ͵Ε ᾿παϊ στιδηὶ 
{Παΐ δι ἢ ἃ {πίπρ βου πᾶν ἰδ ίκοη ΡΪδο6 διηοης 
{Π6 πὶ, δ ἃ ῬΟΓΒΔΡΒ δὲ ὑμοιηβοῖνοβ (παῖ {Π6Υ Βλὰ᾽ 
80 Ἰοὺρ ἰοϊογαίοα ἰὲ δηὰά δὰ Ὀδθδθῃ 80 σϑ σοὶθβε οἵ 
(6 οποῦ οὗ ἰδ οδυγοὶι.---γὸ8, ἴδθδσ ; γ68, 
Ἰοηαίπᾳ ἅθαίσο.--- Το φόβος Ῥγὰ8 ἴπ {8 }8 σἈ 86 8 
ἴῈΔΙ ποὶ οὗ ϑ Ὠ'νίπο Ἰυάρηπδηΐ δηα 8δὲ1}} 1658 οἵ 
δροβίαβυ, Ὀυΐ οὗὨ 9 ΑΡροβι]6 1οβὲ μ δου)]ὰ δοπὶθ 
ἴο {θὰ ἩΣ} ἃ γοὰ (1 ον. ἱν. 21). (Πϑυθδον 
{81 8. ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ ὑπαὶ 1 τγδβ 8Ὼ ΡΥ ἢ οπδΐοη 
(πῶὶ ΠΟῪ ΟΠ 668 ταχὺ αίβο, δη ἃ θη σ6 (δαὶ ἰξ 
δ᾽ κηἶβο 8 δὴ ἱπογοδβοὰ τίσ] π 685 δηα ᾿ΘΑ]ΟΌΒΥ 
ΟΥ̓ (Βοιηβ6ἶν 68). Το ἐπὶβ σϑίθγεπο οὗ (86 Υδδσ οἵ 
{86 ΑΡοβί]θ σουγϑϑροπὰβ {μ6 βυσοοοάϊηνς νογά, ἴὰ 
Ὑ ΐΪσ ἢ 6 Ρ88868 βυἀάξη)γ ἰο [80 ΥΘΓῪ ὈΡΡοαῖίε; 
ἴον ἐπιπόϑησις δὶ σπὶβοβ ποὶ δ [01] Ἰορσίπρ [ῸΓ 
ὑμοὶῦ ΟὟ ἱπργουοπιθηῖ, Ὀὰΐ 88 ἴῃ Υδ 7. 7, δὴ 
οδγηοδί ἀθδῖσο ἰοῸ 860 {86 ΔΡροΒί]6 τα β 6 17, τ Βο86 
Ἰοῦο ἴον ἰπθ {Π 60 7611 ουθη ψ 116 Ἀ6 στορτογυοὰ 
{861 80 ΒΟΥΘΥΘΙΥ, Ὀυΐ ἰο ὙΠ ΟΠΣ ΤΟΥ (ΥΠΘα Ἡ 1 
οομδάδηοο 88 8000 88 ὑμΠ6Ὺ Παὰ χοπιουθὰ [ἢδς οἵ- 
ἴδῃοθ.---γ868, 568]; γθε, ἰπδίοῖίος οὗ ρα" 5ἢ- 
ταϑὩϊ.--Ἰἶ (τ Βοηρκοὶ δπὰ Μεγυθγ) νεὸ αἰνιὰς 
(89 βουΐοβ οὗ δὶσ ἱμβίηρβ εγθ τποηϊϊομδα ἱπῖο 
{Πτθθ Ῥαΐγβ, ἰὰ σοι ἀπολογία δια ἀγανάκτησις 
τοϊαίο ἰο (88 ΟοΥ Β΄ 8:8 ἐμ ϑιηβοῖνοδ; [φόβος πὰ 
ἐπιπόϑησις ἰο Ῥ4.}}], δηὰ ζῆλος δπὰ ἐκδίκησις ἴ΄ὸ 
(9 οἴἶηπάον, γὸ τί τοχεγὰ ζῆλος 88 β᾽ κα γί ς 
βοιῃοίίηρς αἰδοτοαδῦ ἔγοτα μαὺ ἰὰ ΤΩ ΘΒ ἴῃ ΥΕΓ. 
Ἴ. Τὶ πιυδὲ βἰ σηὶν ἴῃ δυοῖν ἃ σΆ86 ἃ Σ68] ἰ0 Ρυπὶκὰ 
η6 οἴ!πάον, νὰ ὶο ἢ διΐδὶ β 118 πὰ ἴῃ (δα ἐκδίκη- 
σις, Ὀὰϊ τοῦ ἰδ οβϑϑη ἸΪγ 8 Σ68] ἴῃ Ὀ6ἢ 41 οὗ 
αοὰ, 86 Αροβί]θ β δυϊμοσίγ, δῃὰ 186 σμυτο 8 
Τορυϊοίοη. ΒΘΏρβ6] τη8 68 Ὀοΐδ οὗ {8686 ΣΕΙ͂Σ (0 
1 ἱπορβίθουβ ῬΟΥΒΟΉ, δπὰ τὶ ἃ σαί ΠῈΣ Ἔσοοδδῖνο 
τοβποιηθηῦ Ὦ6 ΘΧΡΙΔΙἢ8 ζῆλός 88 »7ὸῸ δοπο ἀπἥπϑ 
λει, δηὰ ἐκδίκησις 88 σοπίτα πιαΐωπι .)ὼ8. ᾿Ἐκδίκησις 
8 ἰλ9 ᾿ηδίοιίοη οὗ Ῥυπὶδῃτηθηΐ ἴῃ ΘΟΠΒΟΑΌΘΣΟΘ. 
οὗ νι ἰσἢ (86 Ἰατ (18 ἰμὲ8-σα86 {μ6 θ᾿ νὴ π6) 15 οἂσ- 
γἱϑὰ ουῖί, τιαἰπἰαἰποὰ δηὰ βδαιϊβῆοα ἱπ (5 ἀοπιδη 68 
ὌΡΟΣ ἐμ ΒοΙ 688 οὗ αοα᾽Β Ρθορ]6. (ΤΠ αἰξετρὶ 
ἰο πὰ ἴῃ ἐμὶ8 Ῥίαοο {86 οι δὴ ἀοοσί πο οἵ 88ἰ18- 
δοϊϊοι ἰΒ Ῥασοὶν δ Ὁ γαγυ). 1 (Ὑἰ} Οβίδπαεογ) 
Ψ6 χορδγὰ (ἢ ΘΠ ΌΘΓΒ ἴῃ [86 ΒΘΥΘΓΘΪ ῬΔΙΤΒ 88 
οοπίγδβίοα τὶ! Ο6 δ ΠΟΙ ΠΟΥ δηὰ σἰβῖηρ ἰπ ὁΔῸἢ 
6886 ἰονγδΡὰβ ἃ Οἰἰπᾶχ, ζῆλος σου]ὰ Ὅ6 68] [ὉΓ 
86 Ἰωοτὰ, εἴο., ἰδαὺ {6 ιὶνίπο ἰδὺ τοὶροϊ 6 
τιδἰηἰαϊηοα ἰδγουρὰ ἰδ ἐκδίκησις, ἵ. δ., (Π 6 Ῥυπ15}- 
ταθηΐ οὗ ἰῃ6 ρΌ Ὑ οὔθ. [ὈΟΡΌΒΙΡΟΕ: 5 ϑ0πιθ 
ἀϊνίηθ8 δυο ἑδίζοη ἰἰ ἴοσ σταδηϊοα ἰμδὲ ἐμὲ ΥΈ 786 
δοπίβ᾽ 8 βοεύϑη ἀἱδίϊποὺ ΤΥ οὗ ἐσ ΓΟρΡΘδίδποδ, 
ἰο Ὀ6 Τουηά 'ῃ ΘΥΘΡῪ Βίπσογο Ῥθῃϊίοπί, Ἡ ΕΣΕΔΒ 
(6580 Δ΄ΥΘ ποὺ ἰδ οἰδσγδοίοσθ οὗ {δ6 ἰθπιροσ οὗ 
οδοῖ, Ὀυὲὶ οὗ αἰ ογοῦ ῬΟΥΒΟΠΒ ἧπ αἰ ογθηὶ οἷγ- 
ουπιβίδποοθ, δοοογαϊηρ ἰο ἰ86 μαζί ἐμὸν γοϑροο- 
εἰν ὶν δοἰοὰ ἱπ ἰμς δδσῖν ἰῃὰ αποβίϊοη." ἢ Τ8ὲ 
Τοβαὶὶ οὗἩ 811 ιμὶν ψ88--- 1 ΘΥΘΙΥ τϑδρϑοῖ γ6 
ανθ οοιπϑῃ θα ὙΟΌΣΒΟΙν 68 8858 Οἶθᾶσ ἰῃ 
τοιδ αϑαίσ. (τον. 11 δ).---Ἴ δοοογάδποο τὴ 186 
Ἰνϑὶγ δπὰ οδιαρμδίϊο δι γ]ο ἰὼ ΐ ἢ ἐλ 6 ΑΡΟΒ(]9 188 
ἤοσα τὶ τη, (μἷ8 18 ἱἰγοάποοα τὶι βου! δὴ οὖν ΟΥ 
δηνίης οὗ {μ6 Κἰπά. ᾿ἜἘν παντὶ Βἰ κῃ ϊΈ68 ΒεΓὸ 
ἷπι ΘΥΘΙΥ͂ ΤοΒροοῦ, Συνεστήσατε ἷβ Θαιιἱγαϊοπί ἴ0 
ἀπεδείξατε (Οβίδπαον πιάϊκ 68 1ΐ ἃ ςοἸ]δίεγαὶ 1ά θα ἴῃ 
οοπποοίΐοη πὶϊὰ τ δὺ μ6 δὰ βαϊὰ οὗ {δεὶγ δοῦ- 
οΟἰΠἸδίοτΥ δηὰ 7υ8ὺ οουτθο). 18 {818 τοοδηϊηξ 
ἐμ ποσὰ δδ88 βοπιοίΐμη δ δὴ δοουβαίἷτα οὔ ἰδὸ 
οδ͵οςί ἴῃ οοπποοίϊοι ὶζ 0 (Βοπι. γν. 8). βοιμὲ- 
(ἰπιθ8 ὅτι, δῃὰ δβοιημοϑίϊμηθβ 88 ἷπ [8:6 Ῥγθβοῃῖ ΟΆ80 
8 ΔΟουθ. οὑπὶ ἑηῆπ. Αγνος δ᾽ σι} ῆ68 ρυγα, Ἱπη0’ 
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δοπί, Ι͂η οἶμον ῥἴδοθα 'ὑ 18 πϑοὰ Ἡ1 ἃ χ πη ἶγο 
οἵ 86 οὔοπορ, Ὀὰὺ 6 γο ἀν ἴδ ἢ ἃ ἀαίϊνο δὶ ρηϊ- 
(γίης ψὶϊὰ τοΐθγθησο ἰο, ᾿ἰΚὸ ἐλεύϑερος τῇ δικαιο- 
σύνῃ (ἴτοο ἔγοτα σὶ ῃίθοιβπ 688) ἴπ Βοτα. Υἱ. 20. 
Τῷ πραγματι 18 ἃ Ἰοπίοηΐ σΟΠΘΡΑΙ ῬΏΓΆΒ0 ἰ0 δυοὶά 
ΔΤ ΩΣ ἸΠΟΤῸ βρθοὶῆο. ΒΕΝΟῈΠ: “Ηθ ΒΡοδΚ8 
ἰπἀοβηϊεοῖγ Ὀοσαι8θ ἐδο πίη γὰ8 ἀπρ θαβαηί.ἢ 
Νοδηάον 0868. {818 Ῥαβϑαρο ἴο ΘΟΠΙ͂ΓΠὶ ͵8 νίθιν, 
ἰδὲ Ῥαὰϊ 18 Τοίδγθηοο πὶ ἐ8}8 Θρ 8110 ΠΟ Π 6 ΓΘ 
ἰο (6 6856 οὗ 86 ἱποοβίιπουϑ ΡΌγβοη, Ὀαΐ (0 ΒοῦΘ 
Ἰπαϊ νἀ] ἴῃ ρογβοηδὶ ᾿νοβὶ Πλ ν᾽ (ο αἰδοῖ. [51 
ἰδ 6886 Δἰ]μἀοὰ ἰο 6το δὰ Ὀδοὴ ἰμπαΐ οὗὈ ἐπ ἰῃ- 
οδοϑίπουϑ ρόγβοι, (6 σον δηβ σου]Ἱὰ μανο μ8α 
πὸ ποοὰ οὗ ΒΒονίης ἰΒ6 1 ἱππόσθη66 ἴῃ ἴΠ6 τηδὺ- 
ἰ6 Ὁ, 70. πο ὁη6 δου]ὰ πᾶῦο βυρροβοά {μθπὶ ἰὸ Ὀ0 
ΒΆΔΡΟΙΒ πῃ ΒΟΒ 8 ΟΥ̓; Ὀαΐ 1 γ)͵1ὁ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδδί 
ἀϊ νψῶβ (9 σα89 οὗ βοιηθ ἱπαϊνί ταὶ πὰ Ῥϑυβομαὶ 
ὀρροβί(οη ἰο {89 Αροβί]θ, τῦἷῶα σϑῇ ΘΑ ΒΥ 866 ΒΟ 
{867 πιϊρ ἃὐ δ νθ βμαγοὰ ἴῃ {18 οἴἴδθηοο, δῃὰ ΒΟΥ 
186 ταὶ ῦ πδνὸ βόνῃ {ΠπΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ ΟἾθαν πῃ {}}}8 
ἔτ γ 17. ΣἾΝ 

γει58. 12-16. Αοσοτσάϊξω νυν, ΒΟΌῸΡΕ Σ ττοῖθ 
ππῖο γου, 1 ἀϊὰᾶ ἰς ποῖ ἔοΣ Βὶβ βαϊζο 8 
μΒαᾶἃ ἄοπο ἴ89 τ ͵τΟΣβ, ΟΣ ίοσ δὲ8 βαῖσθ 80 
μδᾶ Βυθτχϑᾶ στο. (νον. 13 α).-- α αν 6 ΒογῸ 
85: ἰΠ ΓΘ ΠΟΘ [ἄρα, ΘΟὨΒΘα.ΘΠΙ]Υ7 ἔγομι ἐμ 6 οἴἴἶοοῦϑ 
αἰ οἢ εἶθ ἄτϑι Ερ᾽ 8116 ῃΠδα ργοάιοοα, 10 τοΐου- 
666 10 ᾿}5 ΟὈ͵ δα ἴῃ ψυϊ την 16. [Τ}}9 θϑᾶπ|6 ῬΡΆΤΑΒΘ 
(εἰ καὶ) οσστιΓ 8 606 Ὑ ΙΘᾺ Δα οσοαγτοά [Βγἰς6 ἃ ΓΘ 
Βοπίθησοδ ὈσΐοΓο (ΥΟΓ. 8), δπα ἴῃ {Π6 881η|8 8686: 
“ἘἜγοη (που ρῃ 1 ψγσοίθ ππίο γου; δοποραϊηρ, 851 
ἀο, (αὶ 1 ἀϊἰὰ 50]. Ηΐδ5 ἄνγϑυ ἱπίογοησα, 85 ἴο 
ὙΠ τασδὶ ἤανθ ὈσΘΘῺ ὨΪ8 πιοίἷΐγο πῃ ψτιζἰης, 18 
δἰαἰοά ποζϑίϊ ον ἃ8 ἰὸ ν]ιαὺ 8 ποὺ δἷ8 ΟὈ] οί. 
το ἰπ6 γοϑυϊί8 οι μΠ6 δὰ τοοουπίοα ἴῃ 
ἰδεῖν ον Οχροσίθῃσο, δ Ἡϊϑῃοὰ ἰμοῖὰ ἰ0 ἱπῖον 
νδί τηυδὲ ΠΑΥΘ Ὀθοη 6 ἔσγὰθ ἀοβίρη, δηὰ ἰὸ 
εἶνο ὉΡ 41] υπίουῃαοα ΒΌΓΠ 8605 ἢ τοβροοὶ ἰο 
λιῖ8 πιοῖνοθ. Ηο ἀουθί]ο58 δὰ χοΐργθῃοθ (0 8 
ἀοδῖρη ἱπ τὶς (πὲ ρογίΐοη οὗἨ ὑἐμ6 Ἐρίβι]9 (1 
ον. τ.) ψιιΐσι ἰγοαϊθὰ οὗὨ {μ0 τπλίϊοῦ ἴῃ Βδπά, 
διὰ ἴἰ8 σοπίοηΐθϑ ; ποὺ ἴο 18.686 ΒΟΥΘΡΙΥ͂ ΟΥ ΒύΘΥΓΠΏΘΒΒ 
οὗ 118 βρὶτὶῖϊ. Ὅλο Ἰαιίον οουϊὰ ποῖ Ὀ6 ΔΙ] 6ἀ ἰο 
αἰ που ΒΟΙῚΘ ΙΔΟΥΘ δρϑοὶῆο ἀοβρίσπαίϊοι οὐ μἷ8 
οὐὐοοι. ΜΕΥΕΒΗ ΟΧΡΥΘΒΒ08 ἰῦ {πυ8: “ἸΠοΟυΡὮ 1 
᾿ἰδγο ποὺ θθθὴ βἰ᾽θηὶ, Ὀὰῦ μᾶτθ ορδηϑὰ τὰΥ μοδνί 
ἴο γοῦ ὈΥ Ἰοΐίο» οὐ {π:8 σιαἰίον." ΕΤοπὶ ἔγραψα 
ὟΘ ἸΠΔῪΥ ΓΟΔΟΠ]Υ οοποϊιιὰθ τ ]δὺ του τηυβὶ ὯΘ ΒὰΡ- 
Ρἰϊοὰ ἴὰ ἐπ μπαὶ δϑοηίθποα [1ἐ τηρϑὶ Ὀο, οὗ 
σΟΌΓΒΟ6, “1 τντοίϑ.᾽ ΝΘδηΔ6Ρ ὑπ 1η)Κ8 {πὲ ἔγραψα 
χοίογβ ποὺ ἰο ἐμ γϑὶ Ἐρίβϑι]9 ἴο {16 σον πίῃ 8, 
Ὀαὶ ἴο οὔθ νι ἰοι μ85 Ὀθθὴ ἰοβί, δῃὰ ψἈ οι, θεὶς; 
δοπῆπρα ἰο 8, βίη γί οὐὈ͵)δοῖ, ᾿ἸηὉ πᾶνο οοπίοὶ πο 
ΒΟΠῚΘ ΒΟΥΘΥΘ ΟΣΡΡοϑϑίουδ. Οὐκ---λλά ἰῃ (118 
ῬΙδοθ δἷβο «“"οι]ὰ ποὺ 6 οηγοθὶοα ἴῃ 8 τηθδη- 
ἴῃς, ἴον (6 Αροβί]ο ἱπίοπάᾷ ἰὸ βαὺ ἰδβδὶ πἷβ οὔ- 
}εοὲ ἴῃ τυυϊιῖης μαὰ ποὶ θθοη ἴο ἀο 708|166 ἴο 
ΕἾΠΟΡ οὗἩ ἰμ680 ῬΟΥβοῦβ, Ὀυϊ οὴθ ἴα δἷσον. 
Μευκπ: “Η|ΦὉ τοιϑί, ἱπάοοα, πανὸ τύυτὶζθη ἴῃ 
ΟΡροβί(οα ἰο {9 της ἀο06 Ὁ (ἀδικήσας), τι ἰο 
188 βδδῃθ οχίθηξ ἴῃ ἔανοσ οὗ ἰδ ἰπ)ιγοὰ 906 
(ἀδίκηϑείς), πὰ γοῖ (Ἀ6 ἀοιογπιϊπΐπρ σαι8ο νυ ὶ ἢ 
δὰ ργουδὶ] θα προῦ δἷπι δηὰ μαὰ ἱπαποοὰ Εἶτ ἰο 
ττὶΐθ, γὰ8 ποῖ ἰμ6 6886 οὗ οἰΐποσ οὗ ἐμ686 Ῥδγ- 
ΒΟΏΒ, Ὁ 1[πΠ6 ᾿ἱπίοτοϑὶ οὗ ἐμ 6 ΟΣ ΟΒ ἴῃ σ ΘΒ ΟΡΔ].᾽" 
Μοεὶ Ἔχροϑίίογβ υπάογϑίϑβηὰ ἀδικήσας 88 Βανΐπῃρ 
ΤΕΐΈΓΘοο ἐο (π 6 ἱποοθβίῃουϑ ρόσβοι. Βυΐ ψ80 ἰδ 
(86 ἀδικηϑείς ῖ δ δτὸ ποὺ βυγρυίβοὰ ἰο δπαὰ ἰΐ 
Ἰη ἰδ Μαβοῦ πο, ἴογ (ἷ8 βοοῖηβ ἀεπιδπᾶθὰ ὉΥ 
15 οοῃίγαδί πῦῖν ἀδικήσας. πὸ πουϊογεεεἀδικύ- 

ματος νουϊὰ ἤαγθ ὈΘΘῺ ποὺ ΟἿΪΥ ἱποοῃϑίβίθηϊ 
1} ατϑιητηδίϊοδὶ ἀδᾶρο, θαὶ σἰλουΐ 4. δοπῃβὶβ- 
ἰθηὺ πιθϑηϊηρ, ἴθ᾽ Β6 δὰ ΠΟΥ ΒΟΥΘ βαϊά ΔῊ 
πὶ ρ οὗ {μ6 οτίηο 1861]. Ταῦ (ἢ 6 ΟοΥὶ δὴ 
ὙΟΙῸ ποΐ τηθδηΐ 8 ανϊαοηΐ ἔγοτα {ῃ6 ι.86 οὗ ἰδ 6 
Β'ΠΡΌΪΔΣ πον. Ηδ ι᾿ηὐι, ἐἰιογοίογο, δυο 
τιθδηΐ οἰΐμοῦ Βἰπιβοῖῦ, ῆΟ, 8ἃ8 8ὴ Αροβίϊο, λὰ 
Ὀοοη ἀθοΡΙΥ ἱπἸαγοὰ ὈΥ͂ δαο}ῖ ἃ ὈΪοῦ ἃροῖῦ ἴδ το- 
Ῥυί(αίΐοη οὗ ὁπ6 οὗ 18 συ ΤΟΒ 68, οὐ ἰδὸ ΓΑΙ ΠΟΥ οὗ 
189 ἱποθϑίθοιϑ ῬΌΣΒΟῚ ὙΠ086 οοπ͵αραὶ γῆ 5 δὰ 
ὈΘΘΉ 80 Βούοροὶν υἱοϊαίθα. Βιυΐ ποῦ ΟὨΪΥ ΘὮΔΡ. ἰΪ. 
ὅ (οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν), Ὀὰὺ (π6 Θπιγο δΒθῃ66 οὗἉ 
ΔΗΥ͂ ΤΠΟγ6 Αγ ΙΔ ἀοδιὶρηδίϊοη (δε ἐμοῦ), ἃγ- 
ζυθβ ὙΘΕΥ͂ ΒΙΓΟΩΜΙΥ͂ ἀραϊηϑὺ ἰμ0 ΤΟΥΠΊΟΡ Υἱθϑιν, 
ουθ ἰβουρσῃ Μ͵ὸΟ Ἰοανο ουὐ [1.6 ΡΥ ΟΌΔΌΪ]Θ οχίθη- 
Βῖοπ Βο0πὶ0 αῦθ αἴνθη ἰΐ, ὈΥ τοιηϊπάϊης τι8 ἐμαὶ 
8.8 ΤΩ ΤῊΔΥ Βᾶν ὈΘΟΟΙ6 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ υἱηαϊσίλνο 
δραϊηβὶ {Π6 ΑΡροβίΐο, δῃὰ τι ἢᾶνο ἀγασῃ ΟἸΒΘΥΒ 
ἰηίο ἷϑ ραστίγ. [Ι͂ἢ 68) οἵ (8 βεοοπμὰ υἱθ 8 
ΤΑΥ͂ 4180 Βιρροϑὺ ὑμαὺ πὰ οἰ Ρ Ῥ͵δοοβ ἀδικεῖσθαι 
8. Θ! ρ]ογοὰ νἱ(} Σοοσομοο 0 ἃ ν]ἱοϊαιίοη οὗἉ οοῦ- 
δυρὰ] τοδί ]οῦβ. ΑΒ ἃ σχϑϑβοη ἴῸΓ {80 δἰ [666 οὗ 
186 ΟΥΟΡ ῬΆββηροβ (1 Ὅοτ. νυ. 3, ὅ 8.) σἱὰἢ το- 
Βρϑοὺ ἰο ἐμ ἔφ μοῦ, 78 ΠΙΔῪ ΤΟΥ παν ἰμ 6 Γ0 
ΔΒ 50 ΟΟσλβίοῃ, Οὐ δὺ Ἰοδϑὺ Ὧ0 Ὡδοθϑϑὶίυ, [ῸΣ 8 
ΤΘίΌΓΘΠΟΘ ἴ0 πὶ {Πογο. ἴὖ τψ͵ὸ πιᾶῖκο ὑπο ποτὰ 
ΔΡΡΙΥ ἴο Βῖπι, {π|λ4ἴροβι}6 τιυσδὲ Ὀ6 υπάογϑβίοοα ἰο 
ΑΘΩΥ͂ ἐμαὺ ἷ8 οὐἶῆθοὶ ντὰ8 ἴο Ῥσοοῦγο βαι βἔδοι: οι 
ἴοῦ ἷπι. ΝοδθΣ σοχαγὰβ {Π6 ΑΡροβ1}]9 858 (9 
0Π68 ἯὯῸ δὰ τροοϊνοα ἃ »εγδοπαί οἴἴἶδηθθ (ΘΟ Ρ. 
ἀϊ, δ). 1 818 οΓο 8ο, Ῥαὺὰὶ] ψουϊὰ Βᾶνθ ὈΘΘῺ 
(6 ἀδικηϑείς, ἀῃὰ τὸ ττϑὺ ηἀοτγβίδηἀ ἢΐτη ἴο 
ἀοηΥ ἰπαὶ ΒΒ ψτοίθ ὑπᾶον ἐπ6 ἐγυιαιοι θὰ ἢ δὴ 
ἰΤΌΥΥ πιϊρῦ Ὀ6 Βαρροδβϑά ἰο ὑγοάυσθ. ΗἱΪ8 σοὶ] 
οὈ]θοσὲ ἴῃ ταϑηοπίηρ [80 τπηδίϊογ δὲ 8}1} ἰῃ ἃ Ἰθί [6 
ἰο (ἤθη, 18 Ὀτοιχας ὈΘΙΌΓΘ ὕ8 ἴῃ {π6 ποχὲ οἴϑιιβθ 
(τ Βῖοῖ, δοσοτάϊης ἐο ἐπ δοδὺ οϑί δ] Βἰιοα τοδα- 
ἷης οὗἉ [μο ἰοχί, 18):---ροαΞ Παὶ γοῦν ἀϊ!ρθ 99 
ἱῃ οὖσ ὈΘΒαΙΐὗ πὐἱρῖ ὍὈ6 ᾿δᾶθ στϑδηΐΐοδι 
διλοὴβ γὸοιυ ἐπ [86 δἰρδῖ οὗ αοἄ (νοτ. 12 δ)-- 
ὦ. δ.. ὑπαὶ ΥΟῸΣ σᾶΓΟ [ὉΓ 8 δπὰ ΟἿΓ σοῦ, ἴο ΠΟΙ͂Ρ 
118 1 ΔΟΘΟΙ ΒΕ ἰπρ ΟἿΣ 811}8 δ πα ῬΌΤΡΟΒΕΒ, δηὰ 
ἴα δἰἰαϊηΐης ὑπη6 ρσγοαὺ ΟὈ͵δοὶ8Β οὗὁἨ ΟἿΤ ταἰββίοῃ, 
ταῖϊσιῦ Ὀ6 Ὀγοαριι ἰηίο (86 Ἰὶρθὲ (σοι. γοσ. 11; 
οὮδΡ. ᾿ξ. 9). ΨΟΓΥ͂ 1ΠΚΟ]Υ πρὸς ὑμᾶς Δρρεοιγεὰ 1η- 
ΔΡΡΓΟΡτίδίο πὰ (818 ρἷδοθ, δπὰ ἤθηςα {Π6 γαγΐοι8 
τοϑάϊης: ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν. Βαυϊΐ δ ἱπἰοηαοά ἴο 
ΒΑΥ (παὺ ὈΥ {ΠΟΥ ΠΙΘΔῺΒ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἱποὶν αἰγθοίί οι, 
ἰπ {16 συγ ἢ δπὰ ἴῃ σοηβοαῦθηοο οὗἁὨ {πον δοίϊνθ 
οχογὶ οι ἰπ {18 τηαἰίαν, ὑποὶν 264] ἰῃ ᾽ἃἷἰ8 6 Βα] 
πα ὈδοομιΘ Δρρασγοηΐί. Πρός Δρργοργίδίϑι γ ἀϑβὶζ- 
πδίοθ Ὑπαὺ αἰγοοϊΐοη {π18 τηδηϊοβίδιϊοα Πδά 
ἰδκοη. Τῆθ ρυτγίν ΟΥ Ὁργϊρηίποϑϑ τ ὙΒΙΘᾺ 
ἐπ18 βαα θθθῃ ἀοῃθ 8 ροϊπιθα ουὐ ὈῪ μ6 ῬΏΓαΒΘ, 
πῃ ἐπ δἰἱχῃὶ οὗἩ Οοά, νη ϊο ον (Υ ψγὰ8 ἰπ- 
ἰοπάοα ἰο δδοιν {ἢ 8 ῬΤΘΒΘΠΟΘ ἴῃ ΜΓ ΒΊΟ. (Π6 πηδη]- 
[οβίδιίοη ἰοοῖς ρίδοθ. Τ}}18 Ἰηϊππαί6β. ἐμαὶ ΕΠῸΥ 
ουχῦ ἰο τραῖϊκο ἰγῖδ] οὗ ἐμ οἷ ΖΣ68] 85 ἰπ [80 ΡΓγ0- 
Βαηςο οὗ 6οά, δῃὰ 566 ἰο ἰὑ ἐδαὶ 1ὺ 88 ΠΟ ΠΠΘΓΘ 
Ῥγοίθῃσο ΟΥ ναΐῃ ἴοτγη.---Θσθδοσθ τὸ παν 
ὈΘ6Θ6 8} οοιϊζοχῖθᾶ: Ὀιϊ Ὀσθδίᾶθα (ἐπί) οἷς 
οοταΐοσῖ σγἷ0όΎᾶη δᾶνο τοοϊοϑἃ σζοσθ δρυη- 
ἀΔΠΌΥ ἴῃ 189 ἰοΥ οὗ Τϊτυ8 (τον. 18).---Ηὁ 
ΠΠΘΘῺΒ ΠΟΙ ἰο ΒΩΥ: Οηἡ ἐδ18 δοοουπύὺ, ἐ. 6., Β1Π 09 
818 τγχᾶβ οἵἷἱσ οὐ͵]δοί, ἀπ ἱπαβτηυ ἢ ἃ8 (818 ΟὈ͵ οί 
.889 θη αἰἰαϊπρὰ (γον. 98..), γὸ ἤδνϑ Ὀ6ΘΠ ΘΟΙΏ- 
ογίοα. {1 Ῥογίθοι ἱπάϊοαιθβ ἃ σοπιϊη θα δοτὴ- 
ἴογὶ]. 1 ψὸ δάορί (πὸ γοδάΐϊπρς οὗ (8 Βοοορίυδ: 
ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν περισσοτέρως δὲ, σγα ταῦβί 
ἴαϊκο ὑμῶν ποὶ ἐπ δῃ βοιΐγϑ βΒ6η86, 80 ἱμπαὶ {86 ᾿άθῶ 
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πουὰ Ὅ6: “15 Θοηθθαιθη66 οὗ (89 οορδοϊδίΐου 
αἴοταοὰ πὶ ΌὈΥ γου;" Ὀυϊ 'ῃ ἃ Ῥϑβδίγθ δ0η86, 
δοοογάϊης ἰο ψδομ π9 τπιραρίης ψου]ὰ ὃ6: ἴῃ 
θοῃϑθαιθηοο οὗ (δ9 οοπέογι γοὺ οπ)ογοὰ δἔίος 
ἴθ ἰδοῦ (πρὸς ὥραν, γὙ9Γ. 8) ΒΟΥΓΟῪΞ ΓΩΥ͂ 
ορίϑι]α οσαυϑοὰ γοὰ, γοῦ ἤᾶνο ἔοπῃα ρόῶθθ ὈΥ 
πλθδηδ οὗ {86 τοροϑαίθηοθ (μετάνοια). Τ|16 ποτὶ 
παράκλησις ἴὰ {δῖα σοῃμμθοίίοη ἃ8 ἐμ 86η86 οὗ 
σοιχίοτί, ποὶ 88 Βοίοδο τηϑδί πἰδ1η8, οὔ δῷ δἀιηοῃΐ- 
οι, 88 ἱζ δ} τγὰδ οοπιίογιθὰ οη δοσουηΐ οὗὨ {6 
ἕδυουδ Ὁ]6 γϑϑι]ὶ, οὗ (6 βόυογο δἀπηοπὶιὶοα πο δὰ 
εἰσθὴ ἰλ9 (οΥὶπι ἰδημα. Βα ἰμ6 Ὀθδὶ οϑέδ 8 οὰ 
τοδαϊης Ρἰδοϑβ {116 δέ ἱτωβαοά δον δἵϊμον ἐπί; ἴῃ 
δοηδβθαυθπηοο οὗὅὨ ἩΓΒΙΟΝ ἃ ΠΟῪ βϑρξθηοο χρυϑὲ 60Π)- 
ἸΏΘΠ06 ὙΓῚῚ ἐπί, διὰ (89 ργοοράϊηρς ἴπγοθ πογὰϑ 
ἴογια ἃ. Ὀθϑαι α], ἱπιρτοδβὶνο δηὰ Ὀγιοῦ βϑηΐθηῃοθ 
ὈΥ ἱμοχηβοῖνθβ (Οβἰδρ δῦ). ὁ τιδῪ ἰμ 68 δὰ ἐρς 
ἐπί 88 μά ϊοδιης ἰλ9 οοπάἀἰιὶου οἵ δίδίθ ἱπ τ ἰ σὴ 
(86 ΒΡΟΘΚΟΥ γὼ τΪΓ (89 Β6η86 οἵ οἰ Β6ΓΡ, ἐπ, ΟΥ 
811} ὈσίιΘΥ, ἐπ αααιίίοπ ἰο ἩΝαὺ δὰ Ὀθοπ Ρο8- 
Βοδϑθὰ Ὀοίογο, 885 πῃ Μαοίίϊι. χχυ. 20, δὰ [κ9 
χυὶ. 26θ.0Ὀ Τ δὶ ψῖοῖ 18 Δἀ ἀδὰ ἰδ ἱμ8 τοκδσάθα 88 
Ὀδδβοὰ οΥ γοϑίϊηρς ρου ἐδδὶ νιοὶ Ὀείογο οχὶϑίοὰ 
(ΡΑΘΒΟῪ ἱ. 2, Ρ. 1088 Ὁ). [ΤΒογΘ 5. ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ 
ὉΠ ΐγ, λυ ἢ ἃ ρανιλουϊαν ἀἰγοχοίγ, πὶ (89 τορδῃ- 
ἱπῷς Ὑ ἱο ἐπὶ ὈοδΥϑ ἴῃ (6 δδοίϊου. [8 χομοζχοὶ 
δἰ χαϊδοδίίοη (ὡροη, 1}. ἃ 088, ΠΡ Βδτεκ, Ρη.174 
-θ) ἰδ οὐυϊου δὶ Υ δὺ (π9 Ὀ458ὶ8 οὗ Κκ6Β ἰπβίαμποο οὗ 
ἰὰῳ υ8ο, δῃηἀ γοῖ ἐἰι18 ὈΤΏΠΟΙ 66 ουὔΐ ἰπίο ἰΠ9 δρϑοΐδ] 
ταϑδεΐηρσδ, γἱ1ἢ} ἃ ἀδίϊγο; οα δοσουπὶ οὗ (νν. ἴ, 
18, βοοοπὰ ἰἐπ)6), ἱπ φι]άϊιϊοι ἰο (τοῦ. 18, ὅγϑὶ 
ώπι6), δηὰ 1} ἃ ζοιί ἶγθ : ὈΘΙΌΓΟ, ΟΥ ἴῃ ὑμ9 ὑΓγθ- 
Β0η69 οὗ (τοΓ. 14). Οορ. ΕΡΩΙΟΟΤῚ οἢ 1 Τῆαι, Υ. 
19]. ΒΥ περισσοτέρως μᾶλλον (Θοπλρ. τον. 7) ἐδ9 
Αροβί]ο ἰπίοη δα ἰο βδὺ ἐδπιαὺ ἐπὶ ΠΟῪ 1ΟΥ Ὑ 16 ἢ 
ἰφ δἀἀοἀά ἰο 6 Ῥγουΐϊθυβ σοϊυΐογι ν 88 Π0Γ0 δου η- 
ἀδιὶ ἐμβδη ἐμαὶ οὗὨ {πὸ οοταΐοτί ἰἰϑδοϊζ, Τὸ ἀου]6 
οομρθτγαίΐνο [[ῸΣ ὄυθη ἴα {86 Ῥοδβίῖϊνγθ 8 Θοπιρδῦὶ- 
800} 8 ᾿πιρ]16, δὰ μᾶ ἴουπα 8150 πῃ Μασὶς 
γῇ. 86) ὑκογοίοτο ἀουῦϊθα ᾽ξ} ἱπόσθαϑθθ ἐπ 6 ἴΌ760 
οἴ 9 ὀοχργοβϑδίοη. Τδμο οἰλ)θοῦ ΟΥ Σοδδοῦ [ὉΓ (8 
)ῳΨ ναϑ ἰἰιὸ 10 οὗ Τίι8. ΤᾺ ᾿διίον 18 τῶογο ἀ6- 
βΗΙΊΟΙΥ ἀοδβοσι θα ψῖιθω ἰὸ 16 δ449α--ὈΘοΒ.89 
δία δρὶτὶὶ μαᾶ Ὀθ6θεὩι σοΐσϑοϑδ θα ΌὈΥ γοῦ 8]}. 
πὰ 18 δ).--Τθ80 τοτὰβ δγο ποὺ ἀδρομάθῃηί ὕροῃ 
χάρημεν, δεὶ Ῥκπαὶ τοὐοϊοοὰ Ὀθοδυ89 (δ Βρὶκὶϊ οἵ 
Τιϊος δά Ὀθϑὴ γοΐγοδιιοα; δῃὰ οὗ Θουγϑο ὑπο Υ ΔΥῸ 
Βοί Ῥδυδὶ]οὶ νι ἐπὶ τῇ χαρᾷ, ἰο ἀοῆῃθ πιοτὸ ἃ Ϊ8- 
ἰοῦ τ μδὺ {πὸ ον οὗ Τίϊυ8 858; δυὺ (ΠΟΥ ΔΙῸ 
δἀάεὰ ἰο ἱπίοσια 8 Ὑ1ΓΠΒῈ πιοσΘ ργθοὶδίοη γοθρθοί- 
πα ἰδθ οαμδθ0 οὗ Τιίδ᾽ 107. Τμὸ γοδίϊίοη οὗ 
ἀναπέπανται αἱ (6 δΘοτηπιθησοπιθηΐ οὗ ἰδ6 οἶδιι89 
8 ογ5 ἰμαὶ Σὲ τνγὰϑ ἱπίοαθἀἃ ἰο Ὀ6 Θηηρμαιΐϊο. 9 
δὰ ἀναπαύειν τὸ πνεῦμα (ἰμεῈ } γοΐγοδίιοα πα 
δρίσἶ() ὁη09 Ὀοΐογο, ἴῃ 1 ΟΟΓ. χΥ. 18. Τὸ ϑοῦτοθ 
ἴτουι νοῦ ἰμ6 γχοίγοβπιϑοΐ δα 18 ροϊηἰδά ουἱ 
ΌΥ ἀπο. Αποίδοῦ ΥΘΘΒΟ [ὉΣ ἷδ ργοαὶ ἸΟῪ ου 
δοοουπί οὗ ΤΙϊαΔ᾽ ΟΥ̓ 9 Ῥτγοοθθᾶϑ (0 αϑϑὶφπ ἴῃ 
Υογ. 14.---ΕοΣ {πὰ δγτδέ 1 ἀνο Ὀοβαϊοἃ 
ἴο ἰὴ οὗ γοῦ αὶ τᾶ ποῖ σοδδθ δοβδσηϑᾶ, 
Ὀσπὶ 8 ὅὕ7ὸο δρεῖτφ 41} πίπρα ἴο γου ἰὼ 
ἘΓΆΙΌ, 8δο δῖδο ΟἿΣ Ὀοαδδείηβ Ὀθϑίοτο Ἐϊτυν 
γ88 ἰουπᾶ ἴο ὯὈ6 Ἰτεζυῖὶ.---Ἔπ τὶ ἀ068. Βοὶ δἰ ᾳ- 
αἱΐν ΔΌΥ ἀοιδς 828 ἰο ἰδποὸ ἰδοὺ δββογι θα, βυξ ἱὲ ἰ8 
ἃ αο]ϊοαὶθ τποὰθ οὗ οχρϑοδαίοῖ, Θοιηξοη δὶδὸ 1ἢ 
οἰδδϑῖ96] ττιοσδ, διὰ θαυϊγναϊθηῦ ἰο ὃ τὸ ΟΣ ὅσον. 
Τμο ἀδίλνο αὐτῷ βιου]ὰ Ἀ»ο ἐχρίδί θα ὈΥ Πη08}5 οἴ 
μ8ο λαλὲιων ἰωρ! θὰ ἰῃὰ καυχᾶσϑαε. Το {Π0 περδ- 
ἄνο, ἴ νγὰβ ποὶ πιδάο δδιδιαϑά, Β9 δ ἀβ.86 μοεὶ- 
{ἶνθ, οἂν Ὀοδδπις νϑδ ἰουμὰ ἰο Ὀ6 ἰτυϊδ, Ἔχγε- 

ΤΗΕ ΒΈΟΟΝΡΌ ΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΒΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΓΑΝἙ, 

νήϑη, ἰὰ (8 Ἰορὶ68ὶ βἰχηϊδοαίΐοι, σζθδηβ ποτα: 
ἱπαγποὰ οιδ ἰο Ὀθ6, ῬΡτονϑὰ ἰο 6 ἰῃ δοοογάδησβ 
ὙΠ) ἴαοίὶΒβι ᾿Επὶ 88 Βοσο, δὲ 1 Οοσ. τἱ. 1, ιϊὸ 
Β6Ώ86 οἵ, ὀφξίοτε, ἐπ ἐλδ Ῥγόδεμοα οἵὐἤ. Ἠὶδβ οὐὴ)εοὶ 
ἯΔ3, Ὁ ὙΔΥ Οὗ οομπιραζίϑοη, ἰοὸ Ῥαὶ ὮΥ {86 δἰάθ 
οὗ νδδὶ 9 δὰ βαϊὰ ἰὸ ἰδόση τ δὲ κὸ δα Ὀοδϑι οὰ 
Ὀεοΐογο Τιιαδ στοὰ 6 δοηΐ μἴωη ἰο Οοτίηιδ δυὰ 
γΠ6η 6 ΜΔ8 ΔΙΧΙΟΌΒ ἰ0 δϑϑοῦσγδβο ἐΐσ. ΑἹ] 
(δὶ δ μδὰ βαϊὰ ἰο ἰβολ διὰ ἰὸ εἶπι ψδ8 πον 
Ργουϑὰ ἰο Βανὸ ὕθϑθῃ βαϊὰ υὑρσίχγ. Τὰς ν᾿ οὶθ 
ῬΆββαζο 8 δροϊοροί 68] (σορ. ἱ. 17 8΄.). Πάντα 
τουδὶ ὉΘ δῖοι ἰῃ 8 Κδ ΓΔ] 86η68, δὰ ηοἱ δρρὶϊοὶ 
ἸΏΘΓΘΙΥ ἰο (πὸ ἔδνυογδῦϊο ἐπίῃ ρβ ἢ οι βϑδῃ βδγ- 
ἴης ἰο ἰδθηι) χοϑρθοίίης Τίιυα, Ἔν ἀλγϑείᾳ δε 
8 δάνουθ δὶ εἰχηϊβοδιΐϊοη (γι ]γ), δ ἴῃ (αὶ. ἱ. 1ὖ 
δηὰ “ηο. χυὶϊ!. 19θ. ΟὨὯΘ γϑδβυ]ὲ οὗ ἐδὶο σοπβδγιβα- 
ἄοα οὗ {πὸ Αφοϑί]οβ Ὀοαδϑίαὶ δϑϑευίἑοωθ, ὉΓ 
ΤΆ ΘΔΏ8 οὗἩ ΤΊξιδ᾽ οσῇ ὀχρουΐθαοο διιοης ἰδ 9 ΟοΣίη- 
ἐμδῖ8 8. 18 τηϑπἐοηθὰ 1 τοσ. 1ὅ, στ άγὸ ἐἰ 15 δοιὰ 
--ΑΑπὰ δὲ ἑμτνετᾶ εϑθοϊέοςι ἰδ ΣΟΥ ΔΌΠΩ- 
ἅδπϊ τουσασὰ γοῦ 1116 ἣθ ΣΘΣΏΘΙΒΌΘΙΞ 
1806 οὐοάέξοτισοῦ οὗ γοῦ εαἱὶ.---Σπλάγχνα 00- 
συσγοὰ Ὀδέοσο ἰῃ ὁ 8Ρ τὶ. 12. Περισσοτέρως εἰρ- 
ΪΈ96: ΘΥΘΏ ΙΘΟΡΘ ἰπδη Ὀεΐογο. Εἰς ὑμᾶς ὄσται 
ΤΩΘΘῺ8 ἰπδὶ ἢ9 τδδ ἱποὶ πο ΟΣ αἰϊδοβοά ἰο ἐδιοπι, 
Ιῃ (80 ΡῬδνγωδο ἀν κομένου, εἰς. (το α) ἰὰς (8 
δλτλ861Ή, “κι. ὁ 8608, 6; ἯΝΕκ, ὁ 89, 8), ΒΘ τὸ. 
ἔογϑ ιο ἐμὲ το ἃ γδϊκοηϑα πὰ ροσροίμ}}γ δι." 
ἰαϊηοά ἷ8 θαχηθεὶ ἰονο ἰονγαγὰ ἐμ οι, τὶς: ἱμεὶς 
ὑπαπού, ὑἱμποὶγ οὐφάΐθηδο ἰο Τιΐαδ, μὶ8 ἀδροὶγ ἰο 
ἰθο. Τιΐθ βρτῦπε ὕρ ἴῃ δὶ ποτὶ βοῶ Β6 
Ιοαγβοὰ {80 δβρίγὶὶ υὶτ ἩΙΘΆ ἐμὸν Βαὰ χοοοϊτοῖ 
Τιίῃϑ, δὰ ἱξ νγδϑ βιιδίαϊβοὰ σζοσο δαρϑαοίδιυ ὉΥ 
ἰδ ᾿ἰνοῖν σοοολ]οοίϊοι οὗἉ {9 δαπιὸ ὀυεδὶ.--- ΕΙΟῪ 
υγὶ ἢ ἔϑδσ δι ἃ σοι] τη, γὸο τθοοἰὶνυϑᾶ δὶπι. 
(νος. 1 ὁ.)--- ὙΠ τοδρϑοὶ (0 θα διὰ ἐσθ Ὁ] ἴῃς, 
δοπιρ. οἢ 1 ον. ἰϊ. 8. 76 ῬΆΓΔδΘ ΒΟΣΟ δι ζηΐδοδ 
ὑπαὶ Ῥχοίουη γόγόσϑῶοθ Ὑλοῖ ἐμ αν οπἰοσίδιποὰ 
ἔου οἢθ ψῖιο δὰ Ὀθθῃ ἀοϊοχαίοαὰ ὃγ ΟὈχίδι'Β οπῃ 
Αροβέϊο, δηὰ  ]ὶο πιδᾶὰο (πολ ὁχοσοάϊ σἷγ Σϑδίους 
Ἰθ8ὲ {86} 8Βοιὰ ζ41} 1 ΔῪ ἀυ ν ἰΒ6Υ ονὑοὰ ἴα 
(Θεἰδηάθν, Μογοῦ). Ηο οοποϊα 468 ἐμ 18 δοοίδοι τ ῖι 
δ Οχργοδδίοδ οὗ δΪ8 )ογία! οοπϑβθῃοθ πὶ εἶ θ8ι.--- 
Ι τοὐοίοφ τβδαῖ Σ βανυϑ οοπ)ᾶδθῃοθ ἔῃ γοῦ 
ἐπ 811 τλϊπ μα (νον. 16).---[Ηὸ Βοσθ αἶνοβ ἰδ9 
οοποϊυδίου οὗ {0 ψ8ο0]0 ἀϊδουδδίοθ. Ὅ8με ὅτοί 
ΒΟΥΘΏ Οἰδρίοτβ αὰ 600 οοσυρίεοὰ τε δι Ὀ)Θοί8 
οὗ ἃ ρογβοηδὶ πδίυγο θοί γϑοῃ ἷτὰ δὰ {86 Οοτὶπ. 
(δ ὴ8, διὰ 88 80 ἰ6 δϑοιϊ (0 1θδγο ἴ8ο δυΐῥοε!) 
86 α'νοβ ἐμ Υϑβϑο]ὶ δὶ ἩΒΙΟΝ 86 δυτῖνεδ ἴῃ δῷ 
ΔοΣαρὺ δρροπαϊχ (δδογπάοίοη, πϊιμουὶ οὐμ). Το 
ὈΓΟΡΟΣ βἰαηίδοαίίου οὗ θαῤῥῶ ἰδ δἰκιρ]ν, ἴ διὰ οἵ 
οοὰ οουγᾶβᾷθ, Βοὶ 1 πιᾶν ΟΥ̓ 68} ὈΘ οἵ οοὐ οὐυΣ- 
Δᾷ6, 88 ἱ{ Ἀ6 δὰ τηοϑϑῦ ΣΩΦΣΟΙ., ἰΒαὲ μ6 μεὰ 
Ειουπὰ ἴον οβοουγάκοιμοδί. ΑΒ ἱῃ οἱδαγ μ80- 
Βῶρο8 ϑαῤῥεῶ ἰΒ ποτὸν οομδίγυρα γλὲδ ἐκ, τβθὴ 
ἐμο οὐγεοί οὗ δΘολβάθῃοθ ἰβ σοδοσγοὰ ἰο. Μεγοσ '3 
ἱποϊποά ἰο οΘομβίἀ ον ἐν 88 οσρσγοβεῖνυα οὗ 189 οσί κἷ" 
ΠᾺ] οδιβϑθ ΟΥ δΒοιγαΘ Οὗ (μ6 οομβάθεοε. (1 διὰ σΐ 
ξοοὰ οουγαρο ἐῤλγουφὰ γου), αβὰ γεί ἐππο Δ δΟΕΥ 
οὗ πιστεύειν, ἐλπίζειν διὰ οἶδα ποσὰ οἵ ἃ βὲμ ἢν 
Τα δοΐη, ἔΎοσΒ ὑμ6 ἱπέογρσοίδιξοι ὙΠ δ ϑ0ε:} 
6 γθ πιοϑδὺ πδίῃταὶ, υἱε: τὶ σοδρϑοῖ ἰο {86 οὔ- 
ἦ6οι: 1 μβδνϑ οοπδάδηοο οοποοστώπα, πιὰ 
ἴο, ΟΡ ἱα γοῦ, [γ. Ηοάμο ἐδίωκε ἐμαὶ ἱζ ϑαῤῥὺ 
οϑπηοί, ψθι 7οϊποὰ ἱΐ ἐν, 0 τοπάογοα, ἷἱ αΥὸ 
ροηδάθῃοορ, “ἐν αὰ ὈορίίοΣ Ὀ0 τοπάοτγοά ὀφίονγε: 
Ταιδηὰ {0}1] οὗ οοπδάρθῃησαθ ὈΘίοΓΟ γοῦ, ἑ 4, 5 γοὺς 

686 η66,᾽" δηὰ "0 χοΐοχο ἰο 1 (ογ. χίν. 11. Ηο, 
ΟοΥοσ, Ἡϊ δ ΟὟΣ δΌΪΒΟΣ, ὑγοΐοτθ ἐμ τΡρϑβδίϑιϊ θα 
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εἰνοι ἱπ ἰδ 6 σοτοτηοῦ ΕΠ 8} νϑγϑίου. ίδηϊου 
ΤΕΠΟΥΒ [86 Ραβδαρο: “1 δὴχ Ὀοϊὰ ἰβγουσῃ γοὺγ 
ἐποουγεκχοιθηὶ.  Τμ6 ΘΟΙΩΡΓΘΑΘΗΒΙΥΘ ἐν παντὶ, 
ἩΒϊοῖι δὲ ΠΟΥ δἰ χη ν, ἴῃ 4}} (δἰ δ, ἔΌΣ8 ἃ 
δα 18.019 ἐγαδαὶιοι ἴὸ (Διὸ 101] ὁ τὶ δθοίϊΐοῃ, 

ΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝΡ ἘΤΒΙΟΘΑΙ͂, 

[1]. 78ο ᾿πϑρ᾽ γαϊΐου οὔθ βδαογοὰ ψυϊύοῦβσδδ οἱ 
ἱησοπδιβεθαὶ ΜῈ (86 ἦγοο ὁχοχοὶβθ οὗ δ}} Βυπιδῃ 
[δοἸπ ρα (γον. 8). Ενυϑῃ δερυμιΐηρ (μαὺ Ρδιὶ γα 8 
ΤᾺΣ ἱπορὶγοὰ θὰ ἢ ψτοῖθ [Π0 ἰοϑί Ερίδβι16, δ6 
ΔΡΡΘΑΥΒ δὐίξοσγαγιὶδ (9 ἢδνο δὰ ΤΟΊ Υρ8 το- 
δροοϊξης ἰὑ, πμοίμοσ μ6 δά δοἰθα ὑμᾶὰθσ δὴ ἰπ- 
ζ4}}}0160 Ὀ᾽νίμο ἰπθυθηοθ. Οομοραϊΐπρ ἐῖ8, γγο 
ἸΟΔΥ Βι1}} πηδἰηἰαὶῃ (δὺ ΘΥΘΡΥ ἰδίηρ νν 16} [88 
ὈΘ6ΟΠ ΒΟΙΌ ΘΙ Ῥγοβοσυθὰ 85 ΒΟΙΥῪ ϑοτγὶρίατο 18 ἰπ- 
ΔΔΙΉΌΙγ ἰσχαο δά Ὀίνίθθ. Μοὴ Ὑ8ὸ οἱαϊπμοὰ ἰοὸ 
6, διὰ ἀουθι}ε85 τογο, ᾿π Ἀ}}0}Ὺ ἱπδρίγϑὰ ἰπ 81} 
ἰῃηδὶ δσοποογποὰ (πον οἴδοϊα!} ἀυΐξίοθ, βδϑοῖὰ ἰὸ δυθ 
Ὀόθα 16 ἰο ἀουδίβ δηά ᾿ῃ γι 168 δὶ Οὐ Υ ἐΐπλθ8 
δηὰ ἴῃ {Π6}} ργίνοιϊθ γοϊδιί θα, Ε{1ὸ ΟΥΠΒΟΡ τ ἢ 
(6 «ὶ. 11. 11; 2 Οοτγ. χὶϊ 7; ἰ. Ἰδέ; ῬΒ1), 11. 28). 
“ ΗΟΙΥ πιῆ," σιο80 ἴγϑα διιηδη ἔδου εἶθ Τοτὺ 
““γἸρογοά,᾽" ἰωϊοττιηοα δα ἀϊγοοίοα ἰο ΔΥ τοαυϊθὲϊο 
ὀχίθηί “ὉΥ ἰδ ΗοΙΥ ΟΠ οϑι,᾽᾽ ἀρροᾶγ ἰο δνο Ὀθθη 
4) ]οὐνοά, ὀνθὴ ἰῃ ὑπο ταοτηθοὶ οὗὁὨ ἱπαρίταίίοη, ἰο 
ΟΧΡΓΟΒ5Β ἐπ οιαβϑοῖνοθ δοσογάϊπρ ἰο ἐμοῖν ἐπάϊν᾽ ἀα- 
ΔΙ οὗ σμαγϑδοίθυῦ. δι} 8 8.7]90 δηὰ τϑῆποσ οὗ 
ἐχργοϑδίου ἰδ ὑπ ϑίδ κα Ὀ]ν ὑὉ}}κὸ ΦΟΒ ἢ 5, ΟΥ 
αν ἀκ, οσ Φογοι δ δ. Ὀιογοηῦ ἰηδι Γυϊηθηΐβ 
ΟΥ̓ τηυδῖο, αὐτο τ θ Ὀἰαγοὰ Ὡροῖ ὉΥ (0 586 
Βδηά, δὰ π|ὶὶϊῃ φαυδὶ ροννοσ, υ}}} χῖνο Τουτὶ ἢ 686}. 
115 ροουϊατ ἰομθ. Τθ τηοβὺ ῬΙΘΏΔΥΥ͂ πρὶ γϑίΐοη 
Ἧ5858 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οϑηβίβίθης τὶ ἢ (86 ἔγϑοϑί ροβϑὶ ὉΪ0 
ΟἾΔ οὗὉ Βαπιδη Ἰπουρη 8 δηὰ ἴθοϊϊησθ. Οομρ. 
[μεε. οπ Πιερίταίίοπ, ΟἾΔΡ. ΥΙ., ». 1166. ΗοθαΒ: 
““Ἰῃρρί δι ἢ ΒΙΡΙΥ τοηάογορα ἰἰ8 βυ)θοὺ 1π8]}}- 
Ὁ]ο ἰῃ πρὶ τς δηαὰ βροα κίας ἃ8 (86 ΤΟ ΒΒΘΏΖΟΣ οὗ 
βθοά. Ῥαὺυὶ πυϊσὶ ἀουδί πλοῦν 6 πδὰ ἴῃ ὦ 
δἴνθῃ ἰπϑίϑῃσθ 86 8 ννῖθθ ι.86 οἵ Ὠΐθ ἰη72}}} Ὁ]- 
Ἰγ, 88 δὸ πιϊχῃι ἀοιδι ψ οί μον ἢθ δὰ νψ δον 
ὀχογοϊϑοὰ δ18 ΡΟΨΟΡ οὗ ᾿οΥ πη σαϊγϑοὶοθ. Ηρ 
ποτοῦ ἀουδίοα 88 ἰο ἰδο ὑγυῖ οὗ νδὺ δο Βαοὰ 
πτὶιίίοη.᾽᾽7 

2. ΘΟΟΪΥ ΒΟΓΓΟΥ,, ΟΥ ἰδ 89 ΒΟΙΓΤΟῪ τδοδ ᾽8 60η- 
ἰογιηοὰ ἴο ἰδ νὶῖ!ϊ οὗἩἨ αοά, 18 ομϑ ν ἰοσὶ ἀϊτϑοίϑ 
86 πιλὰ Ἡ ΠΟΥ δορὰ ΟὨΪΥ ἴο αοἀ. Ηδ 18 ἰσουδ]οά 
Βθοοδαβο Ἀ6 888 νἱοϊαίϑα Θοα᾿Β ἰανν, 88 ἰηὐινοά 
σοά᾽Β οδι8ε, 85 ἀϊβῃομογοα οὐ Β πδηιο, δὰ μὰ5 
τοδὰθ ΒἰπΒο] ἢ ἰΟΥΪΥ ἀμ οσ Ω οὗ Οοὐ᾽βΒ ΒοΙγ 
ἴον. [π μὲ πιθγο δαὶ οὗ σοπουποίης βὶῃ ἰβογο 
τηυδί Ὀ6 Ἰηγοϊγθα δι οὴ ἃ γβα θα] οληρο οὗ Ποαγί 
85 τὴῖ!1 81, ΤΘΠΊΟΥΘ 811 Εἰ Βα σ 68 ΟὮ Π1Δη᾿8 ῬαΓί (0 
δἷ5 ραγιϊοϊ ραιϊΐοα ἰῃ αοά Β βαϊναϊΐοῆ. [ἐ ἰδ ἴῃ ἱὺ- 
861 ϑασὶϊ ἃ ᾿πογου}Υ ραν γης γο, 89 πθοοβ- 
ΒΔΙΪΥ ἢ Ρ1168 ἰμαῖ 108 δι ͵οοῦ 8 ἴῃ (86 ψᾺΔΥ ἴ0 
δνου]αϑίϊη ς 0. Βγ 8.6} ἃ σμδῦχο οὗ ἀϊδροβί(τ οι, 
ὙΔΊΟΝ ΘΥΘΡΥ͂ Οη6 τηυϑὺ ΓΘΟΟΖῺΪΐ26 85 ἐμΠ9 ὙΟΓΙς οὗ 
ΘοάΒ ϑρίγιϊ, 'θ Ῥθοοηιθθ βδιιβοθρι]6 οὗ, απὰ 
ρλτες ἴοτ, ΘΥΘΥΥ Ὀϊοδβίηρ γοργὰ ἰο Ηἷπι ὉῪ 
ἱγίπο χγδσθ, δπὰ ρυγοῃμαβοα ἴον ἷτχ ὈΥ ΟἾ τἰβι᾿ 8 

ΕΣΡΙΔΙΊΟΓΥ τοῦς. Βυὶ πότ 18. διοίδος κἊἰηά οὗὨ 
Βοτοῖν τ ΠΊΟΝΙ ἰδ δοιηϑίϊπιο8 ἴθ]. ὮΓΥ Ἰηθἢ 80 ΔΓ0 
δἰϊοαδιοὰ δηὰ οβίγδηκοὰ ἔγοπι 6οά. ΤΏΟΥ δγα 
οἴου ἰηαϊρηδοῖ 8πὰ οὔεηοα ἢ θη (ἢ οἷν τιϊβάθοάα 
8.0 Ὁγουγχῶϊ ἰο Ἰίσδί, Ὀδοϑυ89 (ΒΟΥ ΔρΡρτοβοηὰ 
{μι {πον γοραυϊδιίοη δηὰ βίιδῃάϊης δπιοης τη 6 8 
ἸΛΆΥ Ὀδ ἰπ᾽αγοά, ἤθη ὑΠΟΥ͂ ἅτ Ὀτουραῦ ΌΥ Ργο- 
τ᾽ ἀοπ 14] αἰδοῖ] 9 ̓πἰο νασίουβ κἰη δ οὗἉ σοῦ ]ο, 

δηὰ 8 6ὴ ἐπ οἷ ΒΟΏΟΤ, ἐμοῖσ ΘΑΥ ὮΙ ῬΟΒΒΟΘΒΊ 04, 
ΟΥ̓ μοὶ Θη)ου πο ηΐβ 8ΓῸ ἱππραὶγοα. ΤΟΥ ΔΥ6 ποί 
αἰδίαγ θά δὲ ἐμ9 ᾿βουρδὲ οἵ βἷῃ ἰι86]7, ἴῃ 18 γο]8ν 
(ἰοη ἰο ἀοἀ δα Ηἰἷδ8 Κίῃσάοχῃ, ΔῸΣ 883 ἃ Υἱοϊαϊΐ ἢ 
οὗ (μοὶν ἀαἱγ ἴἰο ὑμποὶν ζ6]]ον-πιθπ, δπὰ δὴ ἰτροαϊ- 
ταϑηΐ ΟΥ 8 ΘΟ] 66 ἀοδίγυσίοι ἰο 4}} ἱπέθγοουχδθ 
ὙΠῺῈΕᾺ αοὰ. Τηὸν ὙΠΠὺῸὺ αν ΟΣΪΥ (μἷβ Κἰπὰ οὗ 
ΒΟΙΤΟΥ ΔΙῸ 80}}} ἰῃ (9 ψΑΥ οἵ ἀοδί, οὗὨ οἰϑσῃ δὶ 
Ροτγαϊέῖοα, δαὰ οἵ ουουϊδδιδης Ὀδη δι τηθαί ἔγοιω 
ἀοὐά᾽ ὁ Κπράοιη, 

ἨΟΜΙΒΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΡ ῬῥΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Βταβκε:--ἴον. 2. Μίηϊδίοσβ δτὸ θουπὰ ποὶί ἰο 
ἱπλαγο ὑπ ῖσ ΒΟΘΓΟΣΒ (6. 5., ΟΥ̓ Θχοθβδίνο βουου γ), 
ΟΡ ἴο οογγαρὺ ἐμ θη (ὈΥ͂ 78180 ἀΟΟΙ ΤΠ 68 ΟΣ ὙΥΟΩΘ 
σοπάποί), ΠΟΥ͂ ὨΘΘα]ΘΑΒΙῪ ἰὸ ταοϊοδὶ οὐ σου] 
ποῖα; Ὀὰὲ {πον ΘΘΥΘΥΒ ἀτῸ ΘΑΌΔΙΪΥ Ὀουπὰ ἰο 
Ιογθ, ΒΟΠΟΥ δῃὰ ἱπιϊίδιο ἐπ οῖν τὰ ηἰβίογα.---- ἡ οΥ, 
8. ΤΠοΟθ6 ψὴ0Ὸὺ παῦθ ρσγθδί βισοοββ ἰῇ ργΘδΟην, 
8η4 μᾶνὸ δϑδοιί:οημδὲθ ΒΘΆΓΟΥΒ, ΠΥ αν ΟὈἰδὶ ποὰ 
πὶ τὶ ποῦ δὴν υἱοϊδίΐοη οὗ σοῃϑοΐθῆσθ οὐ οὗ 
{π6 ἀυϊΐ68 οὗἁὨ ἐϊποὶν οἾο6.---ΤΏ 86 γῆ 8.6 711 }- 
ἔα] δζὸ τ ]ΠΠἔ[ρὰς ἰο ΑῪ ἄονα ἐἰιοὶν ᾿ΐνοθ ἴῸ (89 
βαϊναιίου οὗ ἐμ οὶγ Ῥθορ]θ (ομδρ. χὶΐ. 16).---Ἶ ου. 
4. Τὸ Ὀὸ δῇήμιοιοα τῸγΥ 76 8ι18᾽ δβαῖτθ, δηὰ γοὶ ἰο Ὁθ 
ἡογίι! δηὰ σοομβάςπί, ἱπι}}168 βοπιοίἰπα Όονο 
δυϊδὴ ΡΟΝΘΓ.---Η ΒΟΙΝΟΚΠ:--- ον. δ. Το Ἰἰΐδο, 
1860 ποῦς δηὰ ἐμ ἴοτσο οὗ {86 Ομ τί βιϊδῃ τῶν 
Βοιῃθύϊ 68 Ὀγΐηρ Βΐπὶ 68 δη χί ον ; δπὰ γοί ΠΟῪ 
681πὶ 68 6 ὃθ ἰῃ ἐδ6 τιϊάϑι οὗ οομμιηοίΐοη! ΤῊΘ 
Β6δὴ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 πῃ {80 σοῃῆϊοί τυ 1196 {πὸ δρ᾽ τὶς 18 
σα! Β]οδ8οα ἰηἀοθὰ ἀγὸ μὸν 80 κου τ ]ιαὶ 
ἰΒῖω 15] Φοδη χυΐ. 88. ὅρενεξ:---αοἀ δε β Ηἰ8 
ΡΘΟΡΪΘθ ἴῃ ἸΠΔΩΥ͂ ὙΆΥ͂Β, δὰ Ἦὸ πηιδὺ ποῖ ΒΡΡΟΒΘ 
Ηΐἱβ βϑαϊηίβ ἰο Ὅ6 ἱπβοηβαίθ Ὀ]ΟΟΚΘ; {πον ΔΓ0 
οὈϊ κοὰ ἰο ϑπάμπγο σῦσολ ἰῃ νατὰ ϑυθογίηρ, δηὰ 
(ο 7661] ἐμαὺ (π6Υ δῖα 8.}}} Ἰηθῃ.-- ον. 6. Τ οι 
ἶιο δἰἰζίοϑὲ πὰ ἐπ ἀιϊιδί αηὰ δὺΐ ἐγουῦ]οὰ, ᾿ἰφίθη ἰο 
᾿ βοοα ἔγίομὰ, ν 086 σοι 568 τν}}} Θ ΟΡ δΔηὰ 6ῃ- 
Ἰῖνγθη ἴ860 ἀραΐϊῃ ! Ἐοἀ βο;ΐ Βίπι ἰο σοπιίογί ἐΠ66] 
γον. 7. ΒΙοββοὰ Ἰηάοοά δύο ἰθὺ το το βοἢ 
8. 086 οὗ (μποὶν δβρὶ γι 4] σαι ϊβοιμθηϊβὶ [{ 15 [86 
πιδτὶς ποὺ ΟἿ]Ὺ οὗ ἃ φοοά δρ᾽τὶϊ, Ὀαΐ οὗ δὴ ἀρτὶχδὶ 
τὴ ἰδίου, ἤθη ποίδίης ἰγσου Ὁ]98 ἃ Πλ8η ἸΔ0ΤῸ {88 
οἴδιηοοβ δηιοῺς δ Ρ6ΟΡΪ6. ΟΥ̓ Τολοΐσοδ ᾿ἷαὶ ΙΏΟΣΘ 
{π8 (Π}9 ΤΘΙΏΟΥΔΙ οὗὨ ὑμοπὶ (76 Ὁ. χἰὶϊὶ. 7; 8 Φοδα 
4).---ΗΠἸΕΌΙΝΟΕΕ:-- ον, 8 Ε΄. 1 ἴθ ΠΟΥΘΡ 8 ρ]θᾶ- 
ΒΓΘ ἰο 8 ταϊηὶβίοσ ἰὼ γοργό δηὰ ἀϊδβιιτγὺ ᾿18 
Ρθορ]ο. Βυὶ νΒθΩ δἷ8 πουὰβ σοδοῦ ἱποὶν ϑαγία 
δῆ φτοάποο θχοοὶϊθαὶ ἔγυϊί, Σὲ 18. ἃ ὈΪοββθά οἷς- 
ἴοποθ δᾶ 86 Ὀαρσί ππΐης οὗ ἃ ρἰοτίουῦβ σοῃνοσγϑίοῃ, 
Π᾿ΕΡΙΝΟΕΒ:---Τ δὶ ΧΟ ΒΟΓΓΟῊῪ ἰπ νι ϊοἢ (86 
δίῃπον σοροπὶϑ οὗ δἷ8β ψ]ὶοΘὨ688, ποΐ Ὀθοδιιβο ἱξ 
Ὀγίηββθ ροὺ δαὶ Ῥυμίβαπιοπί, ἰογπιοπὶ, ζθασβ, 
Βιατὴθ δηὰ αἰβίυγθδποο, Ὀὰὺ Ὀθόδυδο δ6 88 οὖ- 
ἴοπαοὰ ἰμὸ αοα ψὰιο Ἰἰον98 ἷμῃῃ δὰ ἄἀοϑθϑ Ὠΐμ 
ξοοά, δὰ ἴῃ πῶὶοῖ ἢ6 πψουϊὰ 1] ΚἿΥ δυο 
ἰπβουδβαπὰ ἀδαίΒβ, 1 6 οουαὰ ὑΒΟΓΘΌΥ Ὀϊοί ουἱ [89 
ΤΟΙ οὗὁὨ μὶ8 χα], 48 18 Βογοθ ἰῃ ἃ πίοι οἴ 
ΒΟΓΓΟῪ τ} 8114] Ἰονα, δὰ ἰῃ α ζαὶϊψ τ βίο ἢ Γ6- 
δοφηἶζοϑ ἰδ6 σοοάηο88 οὗ ἀοἀ ἀπά (δο ἱδοοποοῖνα- 
16 δϑροιδίπϑίίοα οὗ βίῃ {Εἰ χϑταρ]688 ἴῃ 2 ὅδῃι. χὶϊ. 
18: ΚΦ χυ. 21: σχυϊιὶ. 18: Μαίί8. χσυΐ. 78: 
[Κο νἱῖ. 88). δυο δ ΒΟΥΤΟῪ ἔγοοϑ 08 ἴγοιδ 
αἴ, Ὀγΐηρβ 8 ηἷἰρὰ ἰο αοὐ, δη4 τοβῖκοβ 8 ρᾶσίϑ- 
Κογβ οὗ οίδγῃαὶ χσἴοσγ. 6 ὁδῃ ὭΘΥΟΡ γορβτοί Βυ0ἢ 
ἃ τοροπίϑησο, ουθὰ ἱποαχὶι 1ὑ οδοδβί 8 0.8 Βοῖ90 
ἰΟΙΙΡΟΓΔΙῪ ρδίη. ἱΐ ἴῃ [μ6 ϑῃὰ ἰἰ Ἰοδὰβ 8 ἰο ρστθαὶ 
εἰονγ.--- 6 ΒΟΓΓΟῪ οὗἩἨ πο σου] ἃ (ὁπ δοοουμπὶ οὗ 
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ὙΟΥΪ ΑἸ ἸΟΒΒ65, ΤῈ ΔΓ οὗ ρυπἰβηπηοπὶ, ΟΥἹ ἀ]Β 007) 
νι} ΠΟΥ ΚΠΟΥ ΒΏΥ ἰπίης οἵ ΠΙΘΓΟΥ ἔἴγομπι αοά, 
υῖ ὁ Μ1Π ἀγῖνο (6 βοὺ] ἴἰοὸ ἀσβραίὶγν, 9 Ὠο ἀπά 
τ οἰ Ὁ] σοτα ρ] αἰ ἢ 8, οὁα. δοσουπῃῖ οἵ 1.18 ΘΟ ἀφπιηδ8- 
(ἴσῃ, δηὰ πα} }γ ἰο δοίυδ] Ββαγη 688 οἵ διοδσί.-- 
ΒΡΕΝΕΒ:--- ον. 11. Ηο ψῆο 8 ἰγουδ]οα αἴίοῦ 8 
ξοὰ]γ βοτί ψῖ! Βαγθ .εἷβ σΒΓΠ8] β᾽ αἰ Ὁ 6.8 ἀυῖν θα 
ἔγοτα δἷπι; δπὰ μανυτΐηρς ἱμυ8 ὈΘΟΟΙΏΘ ΘΟΠΒΟΙΟΙ8 οὗ 
ἀμ ῬΟΜΘΡ οὗ βίη, 6 ΜΠῚ ὍΘ τροσθ ναι ] 
δρδῖηβι ἰΐ, δη νι }}} ὕΓ658 ΤΟΥ ΔΓ ΤΩ νἱ ΚΟΥΟΌΒΙΥ 
ἴῃ 1186 ΨΔΥ οὗὨ {μ6 1,ογὰ.---Τὴ9 τλ ΓκΚ8 οὗἨ ἰγὰ γὸ- 
ΡῬοῃίβῃοθ 8.6: ΒΟΓΓῸΡ δπὰ ἀϊδχυδὶ οἱ θη, ἀοἸ σαὶ 
1π Ζοοά 689, δὰ ἀϊροῦοο πὶ ἐἰδ9 Ῥυγδβαὶ οὗ 1(.-- 
γον. 18. Ττυο Ἰουθ σοὐοΐσοβ σι (μο86 τὸ Γ6- 
)οῖσο, δη ὦ ψϑορ5 νυ ἱδῃ ἴμο86 γ8ο γγθορ (Βοηι. χἰὶϊ. 
16). ΒιΙοβϑθὰ δγὸ ὑμῈγ οὗἨ ὑΒοπὶ ὑπο ὲν τα ΠΙ δύο τΒ 
68ῃ ἰοβὶ Υ δηα Ὀοδδϑί τυ σἢ ἩΒΙΟἢ 18 ροοά. Βυΐ 
αἷαβ! ΤῸΓ ἔδοϑο οὐ ΠΟΙ {πο Ὁ τη ἰϑίογθ ὁδὶ 
Ῥγοδίμο ζοτί ἢ ποίπἰηρς Ὀυΐ εἰ χἰι8! (Η6Ὁ. χίϊ!, 17). 
ὕρυιιίηθββ Ὀθοο68 ΒΗΥ͂ δὴ Ὀὰΐ ΘΒΡΘΟΪΔΙ]Υ͂ 
ὁπ9 Ὑ80 Ῥγθδοῦθ8 ἐπ (ΟΒροϊ. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ;-Ἔ ἼἹΕΕ. 8. ῬΘΟΡΙΟ 8ΓΘ ΥΟΓῪ 
αυΐοῖκ ἐπ ἰμοὶσ γτὰρο ἰο ΔΚ ψιιαϊ (ΠΟΥ͂ ΒΟΥ 88 
ἃ Θοῃηάοιηηδίίΐίου οὗὨ {ἰποιβοῖνοδ, Ὀυ{ ἢ οὐν ονῇ 
μοαγίϑ σοπά θη 18 ποί, ΠΟ πιδῃ ὁ8 σΟΠ ΘΠ ὕ8. 
---γον. 4. ΕΒ η ἃ βίη ρα ΒΟῸΓ 8 ῥΐοιϑ 801] ΠΙΑΥ͂ 
6 ἴῃ ἀ66Ρ ΔΗ) οἰἴοπ ἀπ ον Βο᾽ θα τυ} }0γ.--- 
γον. ΘΓ. [ἰ 18 ομο οὗ ὑπ6 ται 6 108 οὗ αοα᾽ 5 ΜὙΔΥ 
{παι Ομ τ ϑιΐδηβ πιαϑὺ Ὀ6 σοιηΐογίο 8 ἰο ΟὯΘ 88}- 
οἶμαυ. ΤΟΥ Μ 1] (18 ὈῸ οἰποά ἰορ ΘΙ ἈΘΥ 88 Οὴ0 
Ὀοάγ.---Ἴ ον. 8. ((Α581.Ν): “116 ΒΟΓΓΟῪ ἩΒΊΘῊ 
πονίκοι ἢ τοροπίϑησο 18 οὐοαϊφηΐ, ΒαπιὉ]6, ζΘΠ016, 
Ἰονίης δηὰ ραιϊοηΐ : [ὉΓ ἴξ δοιιθδ ἔγοπι ἰμ9 ᾿οῦϑ οὗ 
αοά, δπὰ υἱοῦ ΤὨΏΔΗΥ͂ δῃ ἃ ΒοΥθτΘ ὑγία]β 10 ν1}} 
ὨΘΥ͂ΘΣ ΖΥΟῪ ὙΘΆΓΡΥ ἰὴ ΤΟ] δον ροτγίθοϊίοη. 
Βυὶ {᾿}ὃὸ ΒΟΓΓΟῪ ὙΓΔΊΟΘΒ 6 ἀ6Υ1] χίνοϑθ 18 ΒΆΓΒΉ, 
ἱπιραιϊοηΐ, ΒΕΎ ΓΘ, Β6 5, ζὰ}} οὔ ἴδαγβ, διὰ ἰΐ ἰβ 
δυτο ἰο ἀτῖτο (89 ταδῃ ἱπ ἰἷϑ ἱρπογϑποθ ἰῃ 8 ὁρ- 
Ῥοβίί6 αἰτϑοίϊου." ὅδῃ αοἄ [ἢ θῃ 0 βουυϑὰ οπὶΥ 
ἷῃ Ὀγοοάΐπα ΒοΟΙΤΟ ἢ Τὸ στοαὶ ροΐϊμί 15, τ δὶ 
ΣΟΑΒΟῚ Μ6 ζδ 0 ύἷ26 [Ὁ ΒΟΥΤΟΥ͂, δη ψ ὮΙ ΠΟΘΙ ΟἿΥ δοΥ- 
ΤΣΟῪ ἰοπάθϑ᾽) Α ίτυθ οὨἸ]ὰ οὗ ἀοα οδπῃποί δυὶ 
κτίονο παῖ, ἀυτγίης 8 τ 8016 11 ἴθ, 86 88 ἀ0}9 80 
Ἰ1 116 ψ σὴ οδη ὃο ρῥἰοαβίηρ ἰο ἷ8. ὨΘΟΑΥΘΗΪΥ Ἐδ- 
ἀπ 0 Γ.---ῦν. 10. ΒΟΥΓΟῪ ἰδ δ }} γ΄ Ἰοοϊκοὰ Ὁροη 
88. βοῃιοίἰηρ ἀἰβα γοοθ 9, 8π 4 ούθὴ βρὶ γί .1695 
δηὰ ἀμ}}; δηα δῆδο πιοϑὺ ῬΘυβοῦΒ Βίσῖγθ (ὁ Ὁθ 
ΤΩΘΥΓΥῪ δηὰ ἀγῖνθ δ ΔΥ 88 ἱπουρη δ ὈΥ σον] 
Ῥἰθδβαγοβ δηὰ Ἰυσχυγὶθθ. Βυΐ ἩΠῚ196 Βυ 6 ἢ Ταΐβογα- 
Ὁ16 οχροάϊϑηίβ ᾿θαΥο ΟΡ παίαγο Ἰηΐθοίοἀ τ (8 ἰδ 6 
ΟΥ̓], {86} Ὀτίηρ ἀονσ ὑροὸῖ υ8 δααϊιϊοια)ὶ ῥιάὰς- 
ταθηΐβ, δηὰ αὔογα πο ῥγοίθοίϊοη αρχαϊπεὶ ἰΒ6 ρσηαν- 
πη ἰοοί οἵ οΘοῃηϑβοΐθῃοθ. 8341] 1685 οδῃ ζ8͵86 σοι- 
ζοτί δηὰ πόσο ἔδῃοίθδ αἶτο υ8 το]. 0 τσὶ 
ΒΘδτοἢ ἀθορ τὶν ΟΡ 8Β00}}8 [ὉΓ {μ8 ἔσθ δϑυ8θ 
οὗἮὨ ΟὔΥῦ ΒΟΓΓΟΥΝ, ΟΥ̓́ 85}8]} ἀοΥῖγθ πὸ Ῥϑυπηϑπϑηὶ 
Ὀομοῦι ἔγοτῃ ἰζ. Οαοα ποΥΟΣ δ1ο 5 τ8 νυ] α]ν ; 
Ὀυϊ βυοῖ '8 ον Ῥγοδοηΐ βίαίθ, ἐμδί ἢ σδῃ ἀ0 τ|8 
κοοά ἴῃ ΠΟ ΟΥΠ ΟΣ ΨΔΑΥ͂ ; Ηδσ ἱἷἰβ ΟὈ]ϊσοὰ ἰο Κὶ]} Ὀ6- 
ἴοτο πὸ δὴ ρίνο ὺ8 16. ΒΟΙΌΣΘ γγὙὸ ὅδ} ᾿δΔΥΘ ΔΗΥ͂ 
ἰγὰθ 710γ, ὅἷ18ηῬδί ΒΟΥΓΟῪ ὑπίο Γορϑηίδηθο. ΒγῪ 
το Κίηρ Ἰ᾿ἰχην οὗ γοροηΐίδηοο, ψὙὸἪὸ ΟἾΪΥ μὶπηρο 
ἄδοροῦ ἰπίο 8} οἴθγ 8] τη] μογ. Τθ ΠΟΟΙΥ 
ΒΟΥΓΤΟῪ ψ᾽ϊοἂλ Βρτ κοί ἴγοῃθΒ αἀοα δπὰ δἷ8 ἴονθ 
Ἰοᾶνυθϑθ Βοίἷπρ Ὀθἰηὰ ᾿ὶ Ὀαὶ Ὀ]οΒβθάηο88β, ἴον 16 
γορϑῃίδποο ἰὸ νη ϊο ἰΐ Ἰοδβ 18 ὑπίο β8] γί οη. 
Τ86 βοῦγον 186], δῃὰ 8]} ὑπαὶ ἸοχὶἰπιδίοΥ ον 
ἤγοτα ἰΐ, πιυϑὺ οοτγοϑροπὰ νυ] (ἢ [ἢ 6 ΒΡῚΓΙ δπα ρυγ- 
ῬΟΒ6 οὗ ἐπὸ Βοίηφ ψῆο γῥγοἀυοορὰ {. Ηδηοο, ἰἶ 
ΟἿΣ ΒΟΓΓΟῪ δοιλ68 ἔτοια οὐ, 1ὺ τηιιδὺ διυγαΐζοι 

ὙΠ Ώ 18 ἃ ΒΔ] αὐ ΔΥῪ Ὀυτα  }γ, δηα 8 γοροπίδῃοο 
νΒ1ΟΝ ὀχοίίθβ 8 (0 ἰμ6 Θχϑγοῖβα οὗ για φοα]ὶ- 
658, 8η [γ8|κ68 1.8 ΓΑγογίιυ, οὐοάϊοπὶ τὸ Θοά, 
Ῥϑιυϊθηΐ Ὁποῦ ἰγὶ815, Κὶ πὰ ἰο οἷν ζ] ]οτθθα, δά 
ΤΟΣ ἢ φοοὰ ψόοσκθ; Ὑ81Ϊ6 [06 ΒΟΙΤΟΝ οὗὨ [86 
ΜΟΥ] νν}}} 8 9 18 Β}}1]6 ἀπά ὑπδὺ ῸΣ ΔΗΥ ὕδ6- 
ἔα] νοῦ; δηὰ γοὺ ἰπ ὑμϊ8 ἰδίίοσ βίδίς, βοὰ δοά 
ἀδΥῖκ 48 ἰΐ 15, ἐΟΘΈΒΟΜΟΙ ΤΙ; ΔΙΓΘ 81 ἰμοϑθ 0 
᾿ῖνο ψἰ που αοα. Εγνϑαῃ μίουβ Βοὺ] δΓὸ ποί τὶϊὶ- 
ουΐ ἰοπιρίλι!ομ8 ἴο 1818 ὙΌΣ] ΪΥ δούσον. ΤΟΥ 
ΔΥῸ ᾿ἴδῦ]6 ἰο τῃθϊδπο οἷ (ιλ}6 ΒΟΥΓΟῊ οὗ ἰδθ 
ψΟΣ]α) θη πον αγὸ ἀϊδοουγαροὰ ὑπάογ (6 ἰοῖ- 
τηθηΐβ οὗ δἷῃ δηά οοστυρίϊοι, ὑπο ν {86 ἀἰδογάογε 
8ηα ἀἰἸδβιγδοιοηβ οὗ δβρίσὶ 8] δὰ ὈΟΔΣΥ ἰσὶδ]8, 
δηὰ ὑπάον (μα αϑοίϊοβ ἱποϊἀομϊς (0 δὴ ἱπογάϊ- 
Πδίο ἸοΥο οὗ (9 ποῦ ά. ΗὸνΒο [88 ὈΘΘῺ ἃ τυ- 
ἀοσον ἔγοαιν ἐμ Ὀοχίπηΐης, δηα στυάσοδ ΘΥΟΓ 
ΒΒΡΡΥ͂ Βουν ἰδ6 πὶ ἔπ βου] δροηἀβ ν11}} 118 Θοα. 
60Ώ06818 δ᾽ 186] ὈΘΒΙπα 84}}1 {686 ἀδργοϑδβίομδ οἵ 
{πὸ 6] οΥΘΥ 5 ΒΡ᾿ Σὶν, πὰ δρρτγανδίθβ το πὶ ὙΒει 
Βὸ ργοίθηαβ ἴο γον ἱἰμθ. Τμδὶ ἀατὶς αρί τὶς 
οἴϊοῃ ἰπάπιο68 6} ὑΠΔ6Υ ΘΧΙ ΓΒΟΣΙ ΠΒΥῪ Δ] οί θη 8 
[0 ἔογϑαϊκο ἐμαὶ τ ϊοὶ 18 σοοᾶ, δῃηὰ ἀοργίγοια (δοιὰ 
οὗ 4]1 ἀοϑίσα οὐ" ὀδρϑοῖ τυ ἴο ΘΠ)ΟΥ ἰ(. Τμο Τϑςο]- 
Ἰοοίϊοῃ οὗὨ βίηβ δοιημπ 6 ὈοίογΘ σοΟ ΠΥ βίοη ἴγθ- 
αὐθη )Υ δοπ συ 65 6} [0 ΒΟ ὁ βίδίβ οὗ ππὰ; 
δηἀ οποθ ΟἸγἰδιϊβηβ Βῃου)ὰ ῬΑΥ͂ ὯὨο δἰἰθπίίου ἰὸ 
(8ο86 ΣΟρΡΓοδϑηϊδίίομβ, ἰπ ἩΔσἢ [6 Βογρβδί, 
υπᾶὰον {89 συ ΐβο οὗ 1 γ{ τοι πἀβ 1π6πὶ οἵ 
δΌοϊηϊηδίϊοηΒ, ὙὨϊοῖ αοα Εἰπιβοὶῦ πδ88 Ὀ]οιοὰ 
ουὲΐ βηὰ οδϑδί ᾿πίο ἐμ ἀορί δ᾽ οὗ {π6 δοβ. [π ᾿ἶκο 
ΤΑΔΠΠΘΣΥ ΜἯ͵Ἢὁ ΒὨΟυΪὰ ΠΟΥΟΣ ἀοΕΡδΙ οἡ δοσουηῖ οἵ 
1080 δἰ} Χο μδη(8 οὗ ἤὐγΊΟΣ Β8Ὁ18 τοὶ 
οοπτίπιο ἰο Ὀοβοὶ 8 οὐ ΟἰΟΡ ΟἿΥ σΟΠΥΘΓΑΙΟΩ. 
-- ον. 11. θη ἃ πιὰ ἄγος οδίδὶπϑ ἃ οογγθοὶ 
Ἰάοδ οὗἉ μΪ8 ον οοτγγιιρίίοη, πᾶ 18 ΡγΟρ ΣῪ δυπ- 
Ὀϊθα [ὉῸΓ Π18 8[η8, 18 νν 016 οαχί 15 δτουβοὰ, δὰ 
ΘνοΡΥ Ὡρ ἴμθτὸ 15 ἰῃ σοηΐμιβῖοη. Ομ6 οποίίοα 
ΟἿΪΥ αἶνοβ υΪ͵δοθ ἰο δποίβεσ. 9 βοὶ δθουϊ ςοῦ- 
τοίη Θνουυ  ἶηρ δ ὁποο; (μα ἐπουρῶὶ οἵἁ ἴ0Γ- 
ΤΟΣ ΒΡ ΙΒ 658 Ἀπ ΒΟΟΘΌΓΙΥ ΤΩΔΙΚΕΒ 05 ἱπαΐξ- 
ποῃΐ δὶ ΟυγΒοΪν 98; Μ6 ἔχοι Ὁ]6 ὉΠΘΣ ΔρΡΡυοἢθη- 
βίοῃβ οὗ Οσοά᾽β νγαῖὴ : γγχὰ Γ0 80 ΔηΧίοιυβ ἰ0 Οἶ ΕΣ 
ΟΥ̓ ΒΘΙΥοΒ ἐπ ἐπ τοϊπ 8 οὗ ἐθοϑθ σμοτη ὙΠῸ ΒδΥΘ 
οἴππαάρα, ὑπαὶ γγ 1086 ἢ0 ΟΡροσίυπὶἐν ἰο ἀο ἰδεῖ 
ξοοά; δῃὰ ψο Ὀυτῃ ν (ἢ 268] ἴοὸ Ὀ6 γουθηροα ρθη 
1.6 ΘΏΘΕΛΥ͂ ΟὗὨ ΟἿΤ δΒου]5, ὈΥ 8 ὑγτ|6 χαρθῃίδησα βιὰ 
ἃ ΒΟΔΤΙΥ γοηυποίαίοη οὗ ΘΥ̓́ΟΥΥ δίῃ. ΕὝὙΘΣῪ Ροδ- 
810160 πιο μῃοὰ ἰδ χοδογίϑα ἰο ἰο οδϑὶ οὔ᾽ (8. δαιοὰ 
ΟΥ̓] οὗ βἷη, δπὰ 1 ἯΟ δΓα ποὶ 8δΒ δ σοοβϑ αι} 88 Τὸ 
Βορθὰ ἰο Ὀθ δὶ ὁπ66, γ)ἷὲ ΔΓ βρί ἰὸ Ὀὲ ρογρίεχο, 
δῃα δἱ ἃ 1088 ψν ηδὶ ἰο {μϊηὶς οσ ἀο. ὙΒουχὰ (815 
ΒΉΟΥΒ ΟὟΤ αἱνὸῦ ΘΑ ΚΏΘΒΒ, ἰὲ 18 8 φορὰ 58'χη (δαὶ 
6 ΒαΥ9 {ΓΌ}Ὺ τοροπίοα οὗ δ. [ἰ πα ϊοδῖοδ ἰΒαὶ 
6 ΔΥῸ ἱβογουὮ}ν πῃ οαγηθϑὶ, δηὰ ἰΐ ἰδ ἃ (δΒοὺ- 
βδῃὰ ἐοϊὰ Ὀείίον ἐμὴ {μ6 ἰγϑηαυὶὶ] βιλία οἵ [8 
ἩγΥροοσὶθ οὐὁἨ Ἁ {πὸ 8βεϊ-ἀροεοῖνοσῦ. 6 ποορὰ Βοὶ 
ἀουδὲὶ ἐμαὶ Θοὰ ν»1}} ὈΘ ΥΘΟΡῪ Ῥδίϊοης στ ΡΕΙ- 
ΒΟΏΒ ἴῃ δβιισὴ ἃ βίηίο. ““ 7Τλαί ψεὰ ατε εἶδαν [" Ῥαϑὶ 
ΟΘΏσ0Β ΔΓῸ ΘΑΒΙΪΥ ἡογροίίοη ΠΟ ἐπ6 ῥαγίϊο8 
816 ὑβοσου } τοοομοϊϊοα, Οὐτ Μογὰ δἰπιθο 
βαεϊὰ 9 {μοβθ Ψῆο δὰ Τα ΒΟΥΘΌΪΥ δἰ πηρα δρδίηβὶ 
Ηἷπι, (μ8ὲ 67 ὙΘΓΘ ΔΙΤΘΒΑΥ͂ οἴθδη ἔγοπὶ 8 τοραγὰ 
ἰο Ηΐὰ δηὰ ἱμσοῦσὶ ἰη6 ΟοΒρ91] νοι Ηθ6 89 
Βρθδϊκίηρ ἰο ἰποπὶ (Φο μη συ. 8.). ἩΒόγοτον (86 
Βροδσί ἰ8 γί μι, Ηο νν ἢ} Ὀ6 δα ἰδῆ α, δἰ ἐμοῦ Ης 1 
ΟὈΪ χοὰ ἰο οὐθυϊοοῖς ΩΒΩΥ Ππαργοργίοίΐοϑ ἴα 1δ 
ουϊνατα 116 οὗ Η18 ἀϊ801}}68. 

Κικοξκ:---ἵἘπβ. 2-7. ΠΡ πὸ δΓὸ ὉΠ 6Γ (86 αἷ- 
τοοϊίοι οὗ 186 βρί τὶν οὗ ἴον δῃὰ οἵ ρον οσ δεὶ οἱ 
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ἃ βουπα τοἰηα, τὸ 8588] πούοσ Ὀ6 δ ἃ 1088 ἰο0 60}- 
ἀυοὶ ΟὈΓΣΒΟΙΥΦΒ ΒΟ 88 ἰ0 δνοὶὰ βιονίηρ υὑπάχι δα» 
ΟΥ ἕδνον ἰονασγὰ ἰῆοϑο δουπμαὰ 8, (ο πιοοί νι 
ΘΟ ΡοΟδυτο ἩΒΑΙΘΥΘΥ (Π 6 7 1ηΠϊοὺ ὉΡΟΠ υ8, δῃά δἱ 
ἀπὸ 8816 ἰΐ6 ἰ0 Ἰηδὶ ἰδ 88 ΓᾺΡ 8.8 18 ἱπ 08 1108 
ἐποὶν σοπδάθῃηοο, δα ἴὸ ΒΟΥ ἐδλοῖα ὑπαὶ ἰὼ οὐ ον 
ΤΟϑΡΘΟίϑ τγθ δβίθϑιῃ ἔθ, δηἃ δ΄ βαιϊβθβὰ νἱ(ἢ 
ἐποπι. “71:6 ΟΟΓΟΣΙΟΡ οὗἩ 8080 Ὑὴ0 ὃἃγθ σδαϑβὲ 
ἀονη}᾽᾽ νυδῦ 8 ῬγθοῖουΒ π81:ὴ0 ἴον αοὰ !---ὕ ον. 8 
Η. ον {δ βρ:υἱὺ οὗ ἃ δίμϑν, γοα, οὗ αοἀ Ηΐπ- 
8617, ἰ6 ΔρΡραγϑηΐ βοσοὶ ΕῸΣ δίβουρι αἀοα ἀο08 
ποὺ ΔΠοὺ τυ Ἰσὶγ, ποῦ ατίανο ἐπ οἰ] άγοῃ οὗἁ 
ΤΩ 6}, γοὶ νὴ Ηρ σδπηοὶ ἀο ἔδοπὶ σοοα ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ΟΥΒΟΡ ἯΔΥ Ηὀὺ Ὀγίηρβ ἰδοὰ ἰηΐο ἰγοῦ]ο; δπὰ, 
Ἐκο Ζοδθρὴ Ὀθίογο δἷ8 Ὀγοί ΒγΘη, ἰᾺΓΠΒ ΔΎΑΥ δὰ 
ὙΠΟΡ9. 6 8ΓΘ ἴῃ σοπίϊπ 8] ἀδ ΚοΥ μοὶ ΟΠΝ]Υ οὗ 
ποίη ἰοο ἰθπ ον νυ ἱἢ ον τοίη, δὰ οὗ νἱΒ- 
Βοϊάΐπρ ἔγοτα ἰμοῖὰ 6 ποοάΐα] δβ6]ὶ οὗὁἨ Ομ γἰβιϊδη 
γοργοοῖ, Ὀυΐ οὗ οχογοϊδίης (86 δ Π οΥΪ Ὁ αἰνθῦ 
18 νεῖ ἢ} ΘΟ ΟὮ ΒΟΥΘΥΪΥ͂ 88 Μ0}}} οὐοσνν ἢ οἶπι {ἢ 61 ἰπ 
ΟΥ̓ΔΤΙΩΘΒ ΒΟΡΓΟΜ. ΟὟΣΒ 15 ἰὴ ἀ6] σα 6 νΟΓΚ οὗ 
δ858ἰβιίϊηΣ ἰμοῖαὶ ἴῃ Ὀνγίηρίηρ ἔογὶ ἢ! ΟΟΪΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ͂. 
ΒΙοοβοὰ αὔὸ {πο το οδὴ Ὀτίηρ δϑουίϊ ἃ Βαγνυοβὶ 
οὗ ἸΟΥ ἔσγοιῃ ἃ βονΐης οὗ ἰθᾶγβί Τμοβο ὙΠ Οπὶ 
αοὐ᾽ 5 βρ᾽γιὺ δ ῖκ6 5 Βουσόνίι, Ὀδοδῦβο μον Βαγο 
Ἰοϑὲ Θοἀ, Ηΐ8 γτδοθ, Ηΐβ ΨΥ, δὰ (9 Βορθ οὗ 
δοὶης υἱτἢ Ηΐπι ΓΌΓΟΥΟΣ, τοπϑὺ 866 ἰο ἐΐ ἐμαὶ ΓΒ οἷν 
ΒΟΙΤΟῪ ἀ065 ποὶ δίορ βδβοσὶ οὗ ἐμαὶ σορϑηίΐδησθ 
Ὀηΐίο 11ἴ6, ὙΒΪσΒ ΘΔ ΠΟΥ͂ΟΡ Ὧθ τχορομίοὰ οὗ. 
ΤῺ ΒΟΥΓΟῪ οὗ πὸ τοῦ] τηυϑὲ ὁπ ἱῃ ἀοαί δηά 
ςογτουρίΐοι, Ὀθόδυδο ἰδ ποὺ ΟἸ]Υ ΓΟ ο ΥΒ ΘΥΓΤΟΠΘΟΙΊΙΒ 
Το πὰ στοῆς τηοϊϊνοβ, Ὀὰΐ ΘΠ ΘΠ ΟΥΒ ῬΟΥ6᾽- 
ῖα], ἱποαρὶν οἵϊοι βϑογοὶν ἱμάἀυϊσοὰ 1υδὲ8 τ ῖοῖ 
του 8}}γ δίγοη κί θη ΟὯΘ Βποί 6 Γ. 

Ἡκυβνεμ:---Ὑ Ἐπ. 2. Ἧέε Βιου] ἃ τοοοῖνθ (ἢ 080 
ὙΟ ΙΟΥΘ ι18 Δπἃ 816 βί ΠΟ οἷ οπάθδυογίπςφ ἰὸ ἀ0 
υ8 ροοά, υνυῖτἢ 186 τηοϑὲ Θῃ]αγκοὰ δδθοίίοη. ---Ἶ οΥ. 
8. Το αἰδοοϊί᾽ομδὺθ τοϊηἰϑίοῦ ΠΟΥΟΡ (8 ΌΓΙΝ ἃ 
ΒΟΥΘΥΘ ΘΧΡΥΤΟΒΒΙΟ ΙΠΟΡΟΙΥ͂ (0 ψΟυΠα, ΟΥΓ ΣΘΡτυΥα, 
ΟΥ Θοπάθιηῃ ΔΠΥ ὁη6, Ὀυὶ (0 ἀο πἷαι σοοὰ, Τὸ 
Δασοι Ὁ 18}} {μ18 ἢ 18 Μ 111 ἰο τὶ βὶς ΘΥΟΥΥ ὑπΐης 
6]50.--- ον. 4. Τοϑθ ὙΠΟ δ. ἔγοθ δηὰ οδπάϊὰ 
ὙΠ 5, αἰνο (6 Ὀθ8ί ῥσοοῦ δαὶ {Ἀ 60 παυθ 60Ὲ- 
δάθποο ἴῃ υ.3.---Ἶεν. 6. Θοἀ Ὀοδβίονβ Ηΐϑ δοηϑβο- 
Ἰδιϊσῃβ ΟὨΪΥ ἀροὰ {π6 ἸΟΥΥ, ὈΘΟ6ΔΌ86 ἰδ 00 ἐγυιϑὲ 
ποῖ ἰ0ο ἐποιηϑοῖνοα δηὰ ὑπ 6" ὁ ρόν 6 γ5, Ὀὰὲ ἴῃ 
ἀοά δἷοπα; δῃηὰ Ὀδσαυβο (ΠΟΥ ΚΠΟῪ ἰμοὶν ΟὟ 
ἩΓΟΙΟΒΘΟΏΘΒΒ, δπὰ εἰχὰ δορὰ νγθ6} ΟΥ̓ΘΥ 1 ὈΘΙΌΓΘ 
αοά. Τ8ὸ οτὰ δἸνγδγβ Ἰοο ΚΒ Κἰ πάϊγ ἀροπ βυςἘ. 
Οἴϊοα τ θθὴ (ΠΟΥ ἀτὸ ἴῃ ἐῃο ἀδοροβί αδὶοιϊοη ΗΘ 
δ Ῥτοραγίης ἰο Ἀ6ῚΡ δῃᾷ οομπΐοσγὶ μθπι.---Ὑ ον. 7. 
ον ργοοίουϑ 89 70γ οὗὁἩ θοποδιΐης Οὐ 6Υ8.---Ὗ ογ. 
8. ΤῊΘ ΡυγοΟΥ δηὰ ἢ 6 τῆογο σοηδβίἀογαὶο 4]}} γοῦν 
οοπαυοὺ ἴ5, {86 1088 ΥοΆΒοη ὙΠ] γοὰ δνὸ ἰὸ δὉ- 
Ῥγοβθηὰ ζαϊαγα τορστοὶθ γοϑροοίϊηα ἰς. Α ὈνϊοΥ 
ΒΟΙΤΟῪ ὙΓΠΙΘΒ 16845 0 δηαχοηἀϊηθηϊ ΒΑΥΘ68 5 ἔγοαῦι 
Εοἰθγπαὶ ἰογηιθηὶ.--- ον. 9. ΤῊ πον Ὀἱγὶ ἢ σδπηοὶ 
ε οὔοοίοα νι ὶϊβουὶ ραΐη.---ἴ ον. 10. Τὴ ἀἰδβιῖπο- 
ἰἰοα θείγθθη ἃ ΒΟΙΪΥ ΒΟΥΓΓΟῪ δῃὰ (ἢ9 βοσσον οὔ 
{16 νου], βρτίηβ ἔγοπη (ον αἰ δογθηῦ Βοιγο68. 
Τδο ἰδίου 18 τη ΓΟ ἃ ἐδοϊίης; οὗ πιοσὶ ̓ βοαϊϊ οι ΟΥ 
οδαρτνὶη ὑπάοθν 186 ἰπὐυγίοα οὐ ἐμ6 αἰββοπον οὗὨ 
Ὑ Δ 6 ἢ βἰη 88 Ὀθοὴ (9 οοσαϑίοῃ. ΤᾺΘ τηδὴ δοη- 
Ρἰαἰῃ8 ὙΟΥῪ 1{{{10 οΥ̓ δἰ ηβοὶ; Ὀὰΐ ἀραϊπδὲ αοά 
διὰ Ὀϊνίηο Ῥγονίάθησθ 16 ποΐ ΟὨΪΥ Θοιρ] δἰ 8, 
Ὀαϊ δοπιοίίτη 68 ΘΧἰ ἰ (8 ὀχίγοπλ6 πὶ ] 166 δηὰ δρί(6. 
θὁκ ἰδο οἰδοῦ δδῃὰ ζοΟαῚΥ ΒΟΥΓΟΥ ἰΔΥ85 41} (π6 Ὀὰν- 
ἄδα οἵ καΐϊϊ ἀροῦ (Π6 δἰῃπον, δηά ἰδ [Ὰ}} οὗὨἉ βῃδηιθ 
δηὰ στίοΥ ἴῸὉΓ ἰπ0 αἰβίομον πο ὈΘΊοη 8 τὸ δβἷπ 
δι801, ΤΠ ΤΌΓΠΙΟΣ ΟὨΪΥ Τηδῖκο8 (06 πυδ ἼΟΥΒΘ, 

Βδράθῃβ δ18 Βοαχί, ἀσῖνοβ ἷπὶ ΔὟΔΥ ἴγοιῃ αοά, 
δοιὰ απ δ πἶπὶ ἱπ ἀδβραΐὶγ; ψ 116 1.16 Ἰδιἐ69 } ἰυ ΓῺ 
δἶτα ἔγοι δὶβ 818, βι θη ίθη8 ΕΪΒ ῬΟΜΘΣΒ, δὰ 
εἶνοβ Εἶτα ροϑδοθ ψι αοά. Τὴθ ψ ΟΣ] 5 ΒΟΥΤΟΤΒ 
δηὰ πο τοῦ] ΒΒ 0.8 δΓΘ ΘΑ} νου ]ο88. ΤῈ6 
70γ8 ἰΐ νδιυηΐβ πῃ βοοἱοϑίυ, δῃὰ {Π6 ΒΟΣΓΟΎ ἰὲ θ- 
ἀιγο8 411 86 χοιυδ πῶς {1π16.---Ἴ ογ. 11. ΤῈ σο- 
Ῥοπίϑηοο οὗ 8 1010 Θομρτορβδίϊοη ΓὉΓ 8010 
οἴμοο ᾿ὑ 848 δοτητηϊ θα, ΒΒου] ἃ ποὺ Ὀ6 8. πιο ΓΟ ν 
ἰγδηῃϑϑαί οτηοίΐοη οὗ Βυτρδίδυ, Ὀυϊ 1 Βῃου]ὰ Ἰοδὰ 
ἰο οδγηθδὶ οὔοργίϑ ἰο σϑίουθ ἰδ9 οδθησο, δὰ ἴο 
πὶ πδίαπὰ {1ὸ οΥ]. [{ 18. πὸ ἰγὰθ Ἰουθ τ ΐοὶ 
ἴοατϑ ἰο ἀἰϑίυγ Ὁ οὔθηάοτγβ, δμὰ 18 οἷν δηχίουβ 
ἰο τιδῖζα ὑμοὶν ΣΡ 06 8Δἃ8 ΘΑΒΥ͂ 88 ῬΟΒΒΙΌΪ6.--- 
γον. 12. ΕΥΘΥῪ τηϊηϊδίου δουϊὰ δβίσῖνο ἴο δοῃ- 
σἱηο6 δἷ8 ΡΘΟρΪΘΟ ὑπαὶ ἢ9 αὰ8 πο ἰῃμίογοϑί δὖ ἰιϑαγίὶ 
Ὀαΐ ἐπιοῖγβ.--οῦον 14. Α ταϊπίϑίοσ διουϊὰ Ὀ6 Ὑ ΥῪ 
σδυίίουβ δρουΐ Ὀοαϑίϊῃρ οὗὁὨ 18. Ρ60}]8 οὗ οὔ δὶ 
ΟΣ διηοηρ ἰβο. Ηθ |8 ΥΟΣΥ 1184 0]0 ἰμ8 ἰο 
ῬΓΟΡΑΓΤΘ οσδδβίομβ [0 Βα ὈΒοαυ θηΐ ταογιϊδοδίίοη. 
Βιιου]ὰ ψγὸ οἴου ννασὰβ πὰ οὐγβοῖνοα ἀοοοὶνοά, 
[86 σϑϑοίξοι Ὁ}1}} Ὀ6 Ρδιη Ὁ} πὰ ὑπ ζΓοαὶ ΘΠΘΙΩΥ 
ΠΟΥΟΡ 176618 ὨΑΡΡίοΥ ἐμὴ πΘὴ μ6 ἤπαβ 8 ᾿η- 
ἀυϊρίης ἴῃ διο ἢ) θοδβίϊηρπ. 

Ὕ. Ε, Βεββεπ:-- Ἐπ. 8. ΤΏ ΟΠ ϊβιΐδη Ἰἰἴο 
οχίοπαβ Ὀογοπα ἰδ9 ῥῬγοϑοιὶ του], δπὰ 068 ποῖ 
δἰϊδὶπ ἐδ ρογίθοι'θ ἘΠπΠῚ}} δὐΐοσ ἀθαϊῃ. Β)θβϑοὰ 
ἷ8 {πὶ 76] Ουυϑΐρ ἴῃ ΒΟ Θϑοβ οὯο 885 8]] 
Οἰμ6 ΓΒ ἴῃ ἷβ οατὶ ἰο ᾿ἶνγο δηὰ ἰο ἀΐθ 1} {πῃ οτῃ. 
--ττ ον. 4. θορὸν ἰμδη ἐπ9 ραΐϊῃ οὐδ τηϊηἰβέογε 
ΒΌΒΟΓΥ ἔσγομι ἃ ρογβθουϊης νου], 18 ἰμ6 Ῥϑὶῃ ὑΠῸ Ὺ 
ἴοο] ΤῸΣ βίγαγίπς ὈγΘΙ ΓΘ δηα ὑπ βδ κί 6 }]- 
ἄσϑῃ; Ὀὰΐ ἐμ Ὺ ανθ 8 707 ὙΠΟ. ΠΟ ΘΑΣῚ]]Υ ΒΟΥ- 
ΤΟῊ ΘΒ ἀρΒίγχοΥ, ἃ ΟΥ̓ Ὑ ΒΊΟΝ 8 ὁχσοοάϊης δυθη- 
ἀδπὶ, σθαι ἐμο89 Ἰοβὺ βδερ γοίυγη ἰὸ ἰδο ζοϊὰ 
οὗΥ̓͂ (ὴ6Ὲ ἀοοά Κ'ΠΘρμογά. -νῦ ον. 18. ΟΟΟΙΪΥ οοπ- 
ἴΟΡΙΒ ΓΘ ΠΟΥΟΡ ὙΘηῺΣ τ ΒΟΓΘ ἰθόγο 18 γοῦν 
ΒΟΙΤΟΥ͂. [ὑ 185 ΌΥ ἰ!6 ΨΔΑΥ οὗὨ ταορϑηΐδηοο ἰδδὶ 
Εαοἄ ρνδοϊουβιν Ὀγίηρδ ἰο 6885 ΟἸσίδὶ [μο860 80 
ΘΟΓΙΟῪ ΒΟΥ 8 ΚΟΟΪΥ ΙΠΒΏΠΟΥ ΟΥ̓́Θ ἐπ6}γν {8|16ὴ 
βίδίθ.--- ον. 16. ον υπίουπαάοα {89 Θομπποι 
ἐπιρτοβϑβίοη ἐμαὶ ἃ Ο τ βιϊα πη 8 ον ἰὸ ἃ Ὀσγοίβον 
Μ111 κτονν οοἱά ἐπ ῥγοροτίίοι ἴο δἷ8 ἱκονθᾶχο οἵ 
(δαὶ Ὀτοί μον 8 δίῃϑ διὰ ἱπιρογίδοίϊομβ Οἱ (ἢ9 
ΘΟὨΥΓΑΓΥ͂, ὑπ ἸΠΟΓῸ 1ὑ ἀο68 70Γ δἰτω, (86 ὙΘΓΏΙΟΡ 
Δ σΥΟΝΒ. 

[ΥἸ}πππ8. 2-8. 1. Ῥαι}}8 οἱαῖτα ἰο 8 οοτὰ 8] Χθ- 
οορίΐοπ: 1]. 18 στοιιπᾶ ; (ἃ) 6 ἀρϑογυοὰ 1, [ὉΓ 
εἰ Ὀϊδη6 1988 ἴθ (γον. 2) δηὰ [ῸΣ ἷ8 86] {-δδοτὶ- 
δοίπρ ἴοτο (τοῦ. 8 Ὁ); 2. Το ΨΑΥ ἴθ Μ 68. Ἀθ 
το 1ὲ, (8) 80 88 ἰο κῖνθ 80 ποοά]θββ ραΐῃ (ΥὙϑγ. 
8 Δ), (Ὁ) τι ΟΡΘ ἀμϑυβροοίίπ; σομ ἤθη 06 ἐμαὶ 
4)η. 11. Ηἰἶβ8 ἕοτγιηον οχροσίθηοθ ὙΓΠΠ0ΠΠ ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ 
ἴο ἰΒοπὶ: 1. Ηο δβά Ὀθοῃ δοιηρο)]οἃ ἰὼ ΣΘΡΥΟΥΘ 
μοι, 2. Ηο βαὰ Ὀδο ἀοργοδβοὰ ὉΥ στοαὶ ἰγ18}8 
(νον. ὅ, δον. ἰϊ. 12 .), 8. αοἀ μεὰ οοιηἴογίοα 
δἷπι (τον. 6 1.).-ἶῆοτβ. 9, 10. Ῥοτον οὗ ΒΟΓΓΟΥ: 
1. ΤὴΘ βοσσγον οὗ ἐπ πον]: 1. 10 88 ΠΟ Ιπογ8] 
Ἠδβὶβ; 2. 1 18 ᾿ἰΥγοραγδῦ]ο: 8. 1ὑὺ ΘὨΟΏΔΟΥΒ 60 Υ- 
τυρῦ Ῥαββίοῃβϑ. 11. ΟΟΑΪΥ ΒΟΥΤΟΥ : 1. [{8 ΒΟΙΓΣΟΘ 
(ἀοἀ ἴπ ΘΟ γἶδϑι) ργουϑβϑ ἰὺ τῖσιι; 2. 1ὲ οβίγηρϑδ 
ἴγροιαηυ δ]}] πλοῦ ΓΟΔΙΪῪ σα ἰπΐυτθ ὑϑ; 8. [{ 
ΜΟΣΚΒ οὐ 8 Ῥοδὲϊγ6 ον οὗ βοοάποβ8; 4. 1ἰ βυἱ8 
ὉΒ ὕνΡ ἱπίο {1ὸ ἴβιιμ οὗὁἩ ϑΟμτὶδὺ; ὅ. [ἰ δρουγϑϑ 
ουουδδιΐὶπο βαϊνηίου.---Οἡ [86 ψ Βοἷο βθοιϊίοη 
τηϊ ἰδίου 8 700 ἱπ ἢΐ8 Ροορῖθ: 1. ΒΘ μΒ9 88 ἃ 
Ἰαῦο Ηἷδοθ ἱπ ὑμοὶν μοαγίβ; 2. βϑη {μι 6 0 ἰιθθ0 4 
Ηἷβ δἀπιοηϊίοπβ; 8. θη ὑμῖν ΒΟΥΓΟΤΕ 8ΓΘ ποὶ 
ΘηΓ ΓΟ που] ϊγ; 4. θη ὑπο ῖὶσ ΒΟΥΓΓΟῪ ἴδ 80- 
οογαϊης ἰο αοά; ὅ. οι ἐμ18 ῬΟΥΚΕ διυοης, 
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ϑωκακαι κππεακαμν, 

ἰΒοῖὰ 4]} αρὶ γἰἰυδ1] στο; 6.  Βοη δ6 σδῃ βϑίδ! Υ  ἰυτα. Οορ. Β. ἮΊ ἘΟΒΕΈΤΘΟΝ. ϑέρηη. Ψ1Π᾿, Βοτῖοδ 
δοαϑὶ οὗὨ ἰμθπι, δὰ ΒΟρο σοῃδβά}{Π ἴον (86 ὕα- } 11. ΣΌττ. 1. διὰ ΧΙ]... δπὰ 118σ0᾽ 5 Επίιοὔτζε.} 

ΤῊΝ ΟΟΙΙΕΟΤΊΟΝ. ΟΗΑΡΆ. ΥΠῚ ΑΝ ΙΧ. 

ΧΙΥΡ.--ΟΑΝ ἙἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΕΙΝΙΒΗ 117. ΜΟΤΊΨΕ: ΤῊΒ ἘΧΑΜΡΙῈ ΟΕ ΤῊΒ ΜΑΟΕ- 
ΘΟΝΊΙΑΝ ΟΗΌΒΟΗΕΒ; ΑΚ Α ΡΒΟΟΕ ΟΕ ΤΒΕΙΒ ΓΓΟΥΡΥΕ ΙΝ ΟἸΙΝΥΙΝΟ ΤΒΕΜΒΕΙΝΕΒ 
ΤῸ ΟΒΒΙ͂ΘΤ. ῬΕΙΝΟΙΡΙΕ ΟΕ ἙΟΌΑΙΙΤΥ. ΟΟΜΜΕΝΡΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤΙΤΌΒ, ΑΝῸ 518 

ΟΟΜΡ̓ΑΝΙΟΝΒΒ, ΙΝ ΤΗΙΗ͂ ΟΚΒΚ. 

πάρτε ΥΠἼΠ|Ι. 1..24. 

Μογϑονοῦ, Ὀγοϊ σθη, τὸ ἄο γοὰ ἰο νὶϊ οὗἁἉ [τὸ τρδῖ Κῆονμ (0 γου] (δ 6 σταοα οὗ 
2 Θοἂ [νοὶ μα θ6θη] Ὀϑβίοπϑα οἢ πὸ ομυγοδεβ οὔ Μδοοαοαΐδ; Ηον [οπι. Βον 7 ἰδαὶ 

ἴῃ ἃ γτοδὺ ὑγίαὶ οἵ δϑ)ἱοϊίου, [18] (Π6 ἀραπάδηοο οΥ̓͂ ὑ{ποὶν 00 [;] δῃὰ ὑμ6}γ ἀθθρ ῬονεΓ 
8 δρουπάοϑά ὑπο {ἢ τἹοῖιθ8 οἵ {Π61Ὁ ΠΟΥ! ἐγ. ΕῸΥ ἰο ἐδεύγ ρόπογ, 1 θα [ὉΠ 611} τεοοτγά, 
4 γοδ, Δη4 Ὀογοπά' ἐλεῖγ ῬΡΟΎΘΥ ἐλεν ἰσεγὸ Ἡ1Π1Ὼρ οΥἁὨ ὑμοτηβοῖνθδ; Ῥγαυϊηρ 18 ΜΠ} το ἢ 

θη ΓΘΑΑΥ͂ (πα 6 που]ὰ γϑοοῖγο (86 οἱ, πὰ ἑαζε ρον μὲ [ΠῚ του οἢ Θη γραίυ Ῥεβθθοῖι- 
ἱηρ; οὗἨ υβ {Π6 ἔανοῦ (τὴν χάριν) δῃὰ {Π6 ραγιϊοὶραίίοι 15} (δ6 16] οὶ οὗ 86 ᾿αληϊ8- 

ὅ ἰοτγίηρ (0 ὑΠ6 βαϊηΐβ.2Ὡ Απὰ (λὲ ἐλεν αἱά, [οπι. ἐδὲε ἐδεν αἰ} Ὠοὶ 88 πὸ [84] Βορεὰ 
μυΐ ἔἢγβὺ ραν ὑπ6 1} ΟἾΏ Β6ῖνθθ [0161 οὐση βεῖνοδ σᾷγο ὑμ 60 ἢγδ] ἴο ὑπ6 μογὰ, δῃα ὑπίο 

6 τὋδ ὈΥ 1186 Μ|}} οὗ ἀοα. ΪΙπβορυοὶ [80] ὑμαὺ τὸ [πδν6] ἀοδιγοὰ ΤΊυΒ, ὑπαὶ 88 ἢ ᾿δά 
Ἴ Ῥεαραη 5 80 Β6 που]ὰ 4180 βη: 8; 1ἴὴ γοῦ {86 βαιρο [{}18] στδᾶθθ αἷδο. Ἰμογεΐοσθ, [Β0] 88 

γ6 δρδουῃὰ ἴῃ ΘΥΟΙΥ͂ ἐλίπο, ὧδ ἔλῚ 0}, δα πἰΐθγαῃοο, δια πον οάρα, ἀπά ὑπ 4}} α] Ἰ ρθῦοα, 
8 δῃηᾷὰ ἐπ γὙΟῸ ἰονθ ἴο υ8," 866 ὑπαὺ γ0 Δρουπὰ ἴῃ {8 στδοθ αἷβο. 1 δρεὰκ ποῖ ὈΥ οὐπ- 

Ἰοδηἀπηοηῦ, Ὀαὺ ὈΥ οοοσαδβίοη οὗ [οπι. οοδδϑίοῃ ο[7 {6 ΤΟΥ ἈΓ ἀπ 688 οΓ ΟἴἢΘΤΕ, δῃὰ ἴο ρεξουθ 
9. [Ὁ ῥτουθ 450] {16 βί βοϑυϊυ οὗἨ γοὺγ ἰΙουσθ. ἘΕῸΓ γ8 ἱΓΠΟῪ [Π6 ρτδοθ οὗἩ οὐγ [μοτὰ «}εβὺ8 

᾿γιβὺ, ὑπαὺ ὑουρῃ [Ἡ 166] ἢ6 νδ8 σί οι. γοῦ [ῸΓ γΟῸΓ βδϑδβὸ Β6 Ῥθοδ 116 ΡΟΟΣ, ἐδμδὲ γ86 
10 τὈπγουρ ὮΪΒ ῬΟΥΟΓΟ τωϊρσ ἢ 6 τἱοἢ. ΠῚ Βοσζϑίῃ 1 ψχῖνο τὴν δανυοθ, ΤῸΣ {818 8 ἜΣ ρθ- 

αἰθηὺ ἴῸγ γοῦ, 0 ανο Ὀοραπ Ὀοΐογο [{πθ1}} ποὺ ΟὨΪΥ ἰο ἀ», Βυΐ 4150 (0 6 ἔοστασὰ ἃ 
11 γρϑαγ δρὸ [0 Μ1}1] ἰαβὺ γθ87]. ΝΟΥ ὑμογθίογθ ρογίοστα 186 ἀοίπρ οὗ {; ὑπαῦ δὲ ἐδεγε 

ιοαϑ ἃ ΤΟ Π688 ὑ0 ΜΠ}}}, 80 ἐλεγα παν ὅς ἃ βου ουτηδηοθ 8180 ουὐ οἵ [δοροτάϊηρ, 10] ἰμδὲ 
12 πμΐϊοὴ γο ἢᾶγθ. ἘΕῸΥ 1 ὑποῖθ δ6 Ββτβῦ [οηι. ἢγβὶ)] ἃ Ἐ1]ΠἘρ παϊθᾶ, ἐξ ὦ δοοεριοὰ 

[Δοοορίδ]6}] δοοογάϊηρ ἰο ὑμαῦ ἃ τῶδὴ δαΐδ [1 ΩΔΥ δγ0}]6 δηὰ ποὺ δοοοσζάϊηρ (9 
18 ὑπαῖ δθ Ἢ δαΐῃ ποῖ. ΕῸΡ 17 τπεαπὶ ποὺ ἰδπαῦ οἶον πβϑῃ Ὀ6 Θαβϑά, δηᾶΐ γ θυγαοποα: 
14 Βυὺ ὈΥ͂ δῇ ΘΑὈΔΙ Υ, ἐλαΐ ΠΟῪ αὐ [Ὀαγάθηδά, Ρυῦ Ὁ. 8: ΘαΌΒΙ ΠΥ 807 (Π]8 ὑἴπ|6 γο δθπῆ- 

ἄδῃοα πιαν ὃς α διρρίν ἴον ὑμεῖς σδηῦ, ὑπαὶ ὑμὶν Τα Αὲ μὐρ ΑἾΒΟ ΤΔῪ 6 ἃ διρρὶν ἴοῦ 
15 γουῦ παηῦ; ὑμ8ὺ {Π|6 ΓΘ Ἰυδὺ 6 δα Δ] 1Υ : 88 1ὑ 18 πγιἰθη, Η6 {πδὺ λαὼ σαίϊδογεα τοὶ Βδὰ 

ΒΟΙἰρ οΥοῦ; δηά 6 ὑμαὺ λαεὶ γσαϊλενεα 11{0}6 δὰ πο ἰδεῖ. υῦ ὑπδηὲβ δε ἐο Θά, π οἱ 
Ραυΐ [σὑπ0 18 ρυθηρ,, διδόντι ]" (ἢ6 δαπιθ δαγποϑὺ οᾶγθ ἱπίο ὑδ9 μοατὺ οὗ ΤΊϊτ8 [Ὁ γϑα. 
Εν Ἰπαθβά ἢ δοοορίβα {πΠ6 ὀχ βουίδίίοη : Ὀαῦ ὈδΙὴρ' Ἰηοτὰ ἔοσπαγα, οὗ δὶβ οὕσῃ δοοοσὰ [6 

18 ποὺ υηΐοὸ γοαυ. Απὰᾷ νὸ μᾶνϑ βοηῦ ὙΠ Ὠΐπὶ 86 ὈτΟΐθαΓ, ὙΠ ΟΒ6 Ῥγδῖδθ ἡ ἴὼ (86 
19 αοβροὶ ὑπτουρῃουῦ 811} {π6 ΘΠσο68; Απά ποὺ ἡλαὲ οἷν, θαῦ τῈῸ νγ͵ἃ8 8]80 ομοβϑῃ οὗ 

(86 ΘΒ ΌΤΟΙΟΒ 0 ἔγανοὶ ψὶτὶ υ8 τ ῖτἢῦ (μι ͵8 ατᾶσο, ποῖ 18 δ ηϊδίογοα ὈΥ̓͂ ;ϑ ἰ0 (86 
δον οὗ {μ6 βδῖθ [οηι. βδι)6]}} 1ογὰ, δπὰ οδοαναξίοα 977 γοῦν [οὐγ]"} Γαβαν χταϊθα: 

20 Ανοϊάϊηρ ὑπ|8, (μαῦ ἢὨ0 τηδὴ βῃου)ὰ Ὀ᾽δπηθ 08 ἴῃ (μἷ8 δρυπάδποθ Ὑμ ἢ 18 δά πη! ηἸδῖογοά 
21 Ὀγυβ: Ρτονϊ ἀϊηρ [Ὁ τσ ρτγου! 467}2 ἔου Βοηϑϑὺ ὑβῖηρβ, ποὺ ΟὨ]Υ ἴῃ ἴΠ6 δἰρεΐ οὗὅὨ {86 
22 Ἰωοτὰ Ρυΐ αἶβοὸ 1ὴ 189 βἰβῦ οὗ πιθῦ. Απὐὰ χὸ ἴᾶνὸ δοηῦ πῆ ὑπθῖὰ ΟἿΣ Ὀτοῖδοῦ, π βοῖι 

ΜῸ ᾶγα Οἱ θη ἴπ)68 ργονθα αἰ ρθοῦ ᾿π ΙΠΔΏΥ (μΐηρβ, θαῦ ΠΟῪ τω 0 ἢ) τρογθ αἰ σοιὶ 
28 ὑροῦ {Π6 γτϑδὺ οοηβάθηοθ πβῖορ 7 λασε [6 Π88] ἰῇ γοῦ. ὙΒΘΙΠΟΡ ἂην 00 ἐπφμίγε 

οὔ [4810] ΤΊ ἦξ ἐδ ΤῊΥ Ῥατῦποσ δηὰ [8] ]ονν ΠΟΙΟΥ͂ ΘΟΠΘΟΓΗΐηρ᾽ γ0Ὰ : ΟΥ [88 (07 ον Ὀγοίὶ- 
ΤΟ ὅδε ὠιφιίγεα οἵ, [οηι. δὲ ἱπφωϊγοα 077 ἐδον αν ὑλ6 τηϑββθαρογβ οὗ [86 ΘΒ τοῖοθ, ἀπώ 
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24 το ροτγ οὐ ΟἸιγίδι. Ὑπουοΐοτθ βιοῦν γ6 10 ἔμοῖι, απ Ὀϑίοτο ὑπ6 σμασομοα {86 ῥτοοῦ 
ΟΥ̓ γουν ἰονο, ἀπά οὗἨ οὐγ Ὀοκβύϊηρ οὐ γοῦν θ6 μα}. [δ΄ποθ γα π}} βῃονδ ἰοπατγὰ ΒΘ τα 
Ῥτοοῦ οὗ γοῦγ ἰονγθ δπὰ οὗ ουἵῦ βοδβιίηρ οὐ γοὺσ Ῥϑι]}, γ6 γ}}} βον  ἰ0 Ὀοέοτα ὑδ9 
σατο 687" 

Ὲ 6 ΓΡ. 8.--.-οο. Ναδ ὑπέρ, Ὀπὸὶ Εἶν 6 Ῥγοδοι βδὴοθ6 οἱ ἐοϑεξο ον ἰδ ἢ ἄνγνοῦ οὗ παρά. Μογον ἐδ! ἶκο ἐἢ 9 ἸΟΓΠΙΟΡ 88 ἀχρΐδε.- 
πίουνγ κίοοο. (Βἰοσειαῆολὰ ὠοίοποδ ὑπὲρ ποσὸ δ ἢ 2 (οσ. ἴ. 8, οὨὉ ἴδιο φεουδβα (ποῖ ἰΐ ἰδ ἰμο ᾿ϑόοζὸ αἀιδίουλι ἰἀΐοηι δπὰ φὸ ἐκ οὶν 
[ο ὕἢΟ ουτγεοοὶοα ἴο 8 ΚΟ6 ᾿ξ Ρυγον Ογοεῖ. 

8 Ψ εν. 4.-- Βοος, Βὲϑ δέξασθαι ἡμᾶς, δὶ [ἢ τᾶ Ὁπαποδι ΟΠ ΌΪΥ δ δά 0}, δᾶ δου ἃ Βο τῆνον οί. 
οὔ ἠλείσαρεν. Ηο δ͵]60 [68 οὔ δἰπιέϊας δαϊποείἐν ἐνήρξατο 8 Ψοῦ. δ.---ἸΔο δ διθὴη Ὁ) ον πα σὰ. Β. 6 ἡἠλπέκαμεν 

πιοίειεῖ οὗ προενήρξατο. Ηἰ6 διϊδογίίγΥ Βόνονονγ ἰδ 4 ἴο ἐμδαδιοίοωί. 
4 ΨοΣ. 1.--ἰδοβιθδη ἴδ ἐξ ήἡμων ἐν ὑμῖν ἰηδιοοδῦ οἵ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν. Ηΐες δυϊποῦ ΠΟΎΟΥΟΓ ἐδ ὕϑϑῦο, πη 16 γϑϑιὶ- 

ἴῺς ἐδ ῬγοῦδΟΙΥ δὴ διίοπιριϑα μα ϑιάπιοηΐ οὗ πο ἴοχί. (9 ἰδ δαθίμ! 6 ΟἿΪΥ ὉΥ Οοά. Β ψἱ τῆ 10 ουτδίνον πὰ ἴπο βγγ. δὰ 
Αττ. νογδίοπδ πη οπὸ δῖαν. ΜΑ͂Β. Οτίχοι ἰδ ἰἢ ἔδο αἴ: ποϑέγα ἰΉ νοϑ δὰ Απιρσθὲ. ἢ84: ἐπ ποδί εὐ οὐ. ΤΏδ ΘΟΠ9 ἢ 
τος ἰα δυδία! ποά υγ Ο. Ὦ. Ε. ἢ. 6. Κ. 1.. δι. εἰ αἱ. λὶ ψῶδ Βιοζὸ ἴο 6 Αροδῖῖθ' δ βῦγρορο [0 δρϑδῖι οἵ ἴδ9 ἰονῳ αὐναοϊεκθεβοά 
ὃν γξεὶς ἰὼ 180 Οογίμε 58.) 

δ Ψοσ. 9.--- πὸ διυιϊδποε ἐἶοεα ἴον ἡμᾶς ἰπεϊοκᾶ οὗ ὑμᾶς ατὸ πε] ἴ)0 ρου οσ. 
4 Ψόον. 12.-- σα. Ὠδ6 

6. Σ.. Βιε., οπο 433. οὔ ΟἾγγε. δηὰ Ῥωποαδϑο.) 
ἴ Ψον. 18.---ἰλοϊλδῦ [0] οί Β. (ὐ. δηὰ δοχὴθ οἷος 1655 ἰπροτίδης ἈΓ58. ἔχονθ οὐἱλ δὲ ον ὑμῖν. ΜΟΥΟΥ 

ὑπ Ὠΐπι οἡ ἴΠ6 στουπά ἰπαὶ 8484 Ἰηδβογίοα τὸ υγίησ οὐἵ ἴδ σοπίγαδὲ ΠῚ [Ἀν ῬΓροδά πῶ. 
ὉοΣ.) 86 βίτισο θοθὺ δά ἠδ ἰπ ἴδνου οἵ δὲς ΤΊ ΚΒ, ἰπ Ὠ6 1 οὐ. ἰπδογῖ ἰξ. ΑἸ(υτὰ μεῖς ἰῶ πσγαὰς 

ὃ Ψψογ. 16.--Μοδν Μ38. ἰὰ δοῦιθ χοδροϑοῖδ οἵ ἱπεορογίαποθ δυὸ δόντι ἰηδίοδα οἵ 

τις ΔΙῸ ἔχῃ, δρλίπδι ἴδο "νοοῖ δυὶϊποιεα. 11 ἰπ δὰ ἰπγροϊδέίοα. [ΞῸΣ ἐἂδν τὸ πατὸ ἀν ἴῃ Β. ἢ. 

δέτοοι 
νὰ ΘΔυῖΒοΥ οἵ Βίη. (1εὲ 
οἵδ. 

ὄντι, ὑυαὶ ἴ)0 ΘΟ Κ6 οδὴ Ὁ οχρἑδίοὰ 
ΒΥ δι δἰἱοίαρὲ ἰο πμδίος ἴπο ζο] ονεΐη κ δοσίοίδ (ΝΜ 0760). [Ὁ΄ δἷδὸ δι ἡμῖν.) 

ΦΨον. 10.-.- 00. 88 σύν ἴογ ἐν, νᾶῖ 11 [8 ποῖ ψὸ}} δυβίαί πᾶ, δδὰ ἰξ ἴβ ἀου 1688 ἃ σἴοεα. [Αηὰ γοὶ ὲ ὯΔ8 ἴοσ [ὁ Ὁ. Ἑ. Κ΄. 
6. Κ. Γ,.. Δοὰ [6 πλοῦ ΡΟΎΘΓΩΙ Β[5. δοὰ ἐξ ἰ6 ἀοξομθα Ὀγ Ἐείοἢο δᾶ 

τοϑῦ νοεὰ 
ΚΟΥ δ 18) Ἰοσο γε δ ρργορσγίδιο θπὶ [ΠΟ ΣῸ 

ογὰ ] 
ἸΘ Ψογ. 19..-.-Ἐ8ὃ.ὲ6. δὴὰ ἘΪΡΟῚ. ανο αὐτοὺ Ὀοίογο τοῦ κυρίον. Τηο ψοίρ οὐ ΦΌΒΟΥ ΒΟΎΤΟΥΟΥ ἴ5 ἀραϊπδὲ ἰἴ. ΜΟΥΟΣ 

ἘΠΙΏΝΚ6 ἰς πὰ σοηϊθ ἰῃ ὉΥ̓͂ ὙΥΠΙΩΡΣ {πὸ τοῦ ἐννίςθΘ. [1|ὶ ᾿)88 δίῃ. 10 118 ἔδυοσ, υἱ τ Ὁ. (24 διιὰ δὰ Οοτ.) Καὶ διὰ 1..ὄ [89 Βγτ., 
Οδχα.. ὙΠποοάΐξ. δηά Ὀδιημθο. βοπὶθ οὔ γδῖνοθ ματοὸ αὐτην. 
ΜΠ Τὸν. 19..-.-.-Ὦοο. μὰ ὑμῶν, ναὶ ἰ( ἰδ Βοὶ π} βὺ διὰ ψῶὯᾶ ῬΥΓΟΌΘΔΟΌΙΥ δὸ τσὶ ξζαῃ θοοδ8ΒδΒ6 ἡμῶν δοοιηθὰ Ὡηδοΐ- 

Θ. 
Ὦ Ψου. 21.---ος. 18 προνοούμενοι, ναΐ [ὶ [86 γί ἸΘΟΌΪΥ δαυρροτίοα. ὙΘΟΝ ΘΗ ΔΟΥ͂ αὗὔοῦ Ο. δπὰ βοπιὸ Μ58, οἵ ἴοσδε 

πγοΐὶκὶ κίνοθ προνοούμενοι γὰρ. Βεϊΐ ἐδο Ὀδοδέ ογίάθησο 'β8 ἐπ ἔδνοῦ οἵ προνϑοῦμεν 
προνοούμενοι Ἧ88 οτἰ κί Δ} ἃ πθΓ6 πιίδίαϊκο, αείαί ες ἥγοωι στελλόμενοι ΔΌΟΥΘ: δηὰ ἔππ8 

γάρ. [ΑἸέοσὰ : “Μόνον τηίηϊκα ἐπηξ 
6 γάρ ΨὨϊοἢ ψῶδ αἱ ὅγοϊ γοϊδί ηοὰ 

ἔγοια ουὐθγαίκῃξ, δὲ ἰη Ο., γγδὸ δὲ Ἰαδὶ ογαδο. Ῥγοῦδηϊ!υ προνοούμενοι Ἧ8 ἰπἰγτοαπεοοα ἴγυμι Εοα). χιὶ. 17, ογο ἴδ δϑ9 
Ἑοτὰκ οσσυν." Β] οοπιβοϊά 5»1}}} ἀοίδη5 Τί βο πουάοτί τοδάϊημ, δα 1.6 βἰ πῃ] οδὲ δπὰ νοϑὲ σοπβτιτηθὰ Ὁ ἰοἴογωαὶ ον άθῃσο. 
ὙΓοτ ἀκ ποτίῃ αἷδὸ ἐπίῃ Κα 1η6 ἤἥγδι ΡΟΥΒΟῚ δ] ναὶ ἴοο ἀΐγοοῖ ἃ βοϊ υσοῃ ἀοπιμητίο 8.) 

12 γογ. 2ι.--ἔοο. Ὠλα ἐνδείξασθε ἴον ἐνδεικνύμενοι. [1 ἐδ ἀφῃ1]086 ἃ κἰοοθ. [1| ἰδ συδέαίποα Ὀγ Ο., ΚΒ΄π΄. πιδὴγ οὐξείνφϑα 
οἵ ἀντ πῶσ ΔΌΪΒΟΓΙΥ πὰ ἴπὸ Υὰ 

ΦΓγ. 
Θιτοξς. Δπὰ γοί ἰ{ ἰο οὐἐίοι Ὁ Θχίοαν. δὰ βοιιο]Σ. 

ἘΧΕΘΕΡΙΟΘΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,.. 

Ψειβ. 1-6.--Βαϊ τἨΉἭ 1.6 Ικηονσ ππῖο 
γουῦ, Ὀτοίδσϑῃ, ἴμ0 ᾷταοθ υϑίοι! αοᾶ 868 
ειαπιῖϑᾶ διλοσᾷ [16 ΟΠ σοΒβθα ἢ Μαοσθᾶο- 
εἷδ.---ΤῊὴθ ρδυιῖοϊο δε ἰβ ἸΘΓΘ, 85 ἴῃ ἸΏΔΏΥ ΟΒΟΡ 
Ῥίδοο (1 ΟὍου. υἱῖί. 1; συἱΐ. 1; χίϊ. 1; χυ. 1), 
ΤΑΘΓΟΙΥ ἰγϑηβ᾽ 008}, 88 {86 ΑΡοϑίϊθ ἰδ Ῥαβδίπρ ἴὸ 
8 ΠΟῪ Βοοίίοη; [ὉΤ δ (βου ἢ π6 ργθβϑηὶ Ββϑοίΐου 
ἦθ ἱπίγοάἀυσοα ὉΥ ὑμ6 δοποϊπαΐης βοηίθῃοο οὗ (δ 9 
Ἰα5ὲ σὨΔΡίογ, ἰὸ 8 οί ἀϊγοοιγ λοϊποὰ νυ {πὶ 508- 
ἰεποο. [Π70σ πιδὺ ὄυθῃ αυοδίΐοη Ἡ Βοίμ6Υ (89 σογὰ 
845 ποῖ βοπιοίῃΐηρ οἴ δὴ δανοσβδαίῖνο δἰ σηὶ ἤσδ- 
ἐϊοα. Ηο δὰ οοηβάρποο ἱπ (6 ΟοΥνὶπίἰδη δ, ἢ 6 
μαὰ ὩὨΟῪ βυβιοΐοπον ἀϊθουεβοὰ {π6 δι ̓ θοίϑ 4]- 
Σεβὰγ Ὀτουσιῦ ὉΡ, δηὰ "6 νὰ8 ΠΟῪ οἴ χοοὰ οοὔ- 
Ταζο 'ἰπ (Π6ῖΡ ῬΥΘβ6η66, μέ Β6 δὰ ΔΏΟΙΒΟΡ πηδῖ- 
ἐὸν ἰο ἰπίτοάιυοθ ἰο ὑἐποὶν διύθηϊίοη. Ηδ νὶἱβιιοά 
ἴο Ῥτοϑϑηὶ Ὀοΐοτο ἔμ θπὶ {86 ἱπιρογίδηϊ τηδίζον οὗ 
ἐἶεο σοἰ ]θο 0 η5 ὙΒσἢ ΟΡ ΟσσυΡΥΐη ὑπο αἰἐθῃ- 
ἐἴϊοπ οὗ 6 Μαοοαοπίδη ομυγδιοθ. βίβπ ον θη- 
ἄφδυουβ (0 5ΞΠ 00} (αὶ γνωρίζω 85 ΑἸ ΤΥ 5 ἰῃ ῬΑ 8 
φατ ν ΕἸΡ᾽ 8.108 (η6 8686 οὗ, ἰὸ γεπιίηά, ἰο 64]} 
δι οπίΐοη (ὁ (1 ΟοΥ. χὶϊ. 8; χυ. 1; 2 Ὅον. υἱΐϊ. 1 : 
ΘΔ]. ἱ. 11), δαΐϊ τὲ ἱπ Ὠἷβ Ἰδίονυ Ερ 83.195 δηὰ 
Ὑ86η (ἢ 6 ποτὰ 8 ἰπ ἰ8!6 Ῥαβδϑῖνο (Ἰποϊαάϊης Βοηι. 
χυΐ. 26) 1 888 (ἢ πἰσειϊδοιίίοη οἵ, (ο ἀΐδεουεν, ΤῊΘ 
ενϊοποα δ6 παἀάθσοβ Παγαάϊγ ργουθϑ ἐπὶ, πὰ τὸ 
866 50 808 σ] οηΐ γϑϑ πο. ἴο τοδκίηρ (μἷβ νοτὰ δὴ 
Ἔἐχοορίίοη ἴο γϑΓῸ8 οὗ {π18 ἐθταιϊπαίΐοη, τ ἢ ἰσἢ ἈΓ6 
οϑαπαίιΐγο δη ΘΑΥΤῪ ουὐὐ ἐπα δοὺ πο ἢ 18 ῬΡΡΟΡΟΥ 
ἴο {26 που ἔγοτῃ νι ἷοἢ ΠΟΥ δρὸ ἀοτ το. Αο- 
σοταϊηρ ἴο (ἰ58, (Π 6 δοϊῖνθ πιοδηΐπς οὗἩ οἷν σοῦ ὃ 
ψου]Ἱὰ ὍΝ, ἰο πιαῖζα ΟΣ σΔι150 (0 Κῆον. 7μ0 ποτὰ 

Ἰκαῖθ. Ῥγογάδυγοσι: ἢ ἀοίδηδο ἰ{.} 
24.---Βϑ.. δὴβ καὶ ὈοΐυΓΟ εἰς πρόσωπον, Ὀπὲ 1{ ἰθ8 δ ἰπτογροϊδιίου [ΤΥ Ὁ δὰ ΟἿΪΥ δῇ δῃοίοης 81αν. ΜΆ. ἴῃ ἐ8 

᾽θ υϑοὰ ἴῃ ΕΡΉ. νἱ. 21 οὐ αἱ. ἯΝδΙ Ῥδὺυ] νυ ϑῃοὰ 
ἰο τᾶ κὸ πόση ἴἰο ποι ἴῸΓ ὑπ οὶν ὁπ σου γα οιδϑας 
68 [ποῖ ἃ τηδίϊον οὗἠἨ ὙΠ ϊοἢ (ΠΟΥ ΜΓΟΥΘ ΔΙΤΟΔαΥ 
ἰηϊοτντιηοά, δα ποοάραὰ οαἷν ἰοὸ Ὀ6 γοιηϊπαϑα οὗ, 
Ὀυ1] {80 στοῦ 1 θΟΡ ΙΕ οὗ ἐμβοθοὸ ΜαοθάομἝδῃ 
σδυτοδοα (ΡΠ ρρὶ, Βοσγοθα, Τ ΘΒΒ8] ο ἷ68) ΔΙΠΟΙ 
ψ ἰοῦ ἢ6 Ῥῶ8 θη ἸΔΌΟΤΙ δ᾽, ἰ8 ΘΟΠΙΥΙ υς ΟΣ ΤῸΓΡ 
{πὸ ἱπρογον δηθὰ Ομν βιΐδηθ δὲ Φογαβαίθη). Ηθ 
ΒΔΥΒ ἱδπαὶ (Πἷνπ τψγὰ8 διϊοχζοίμον θογομά ἱμποῖν οτὰϊ- 
ὭΔΓΥ 81, δὰ κὸ αἶνοβ ἰδ πόηοΥ οὗὨ ἰὶ ἐο ἰδ 6 
Ὀὶνίπο Αὐἰδοῦ οὗ ΟΥ̓ΟΡΥ [π οδ) ἰπς ἰὶ 89 
ξτϑοο νλῖοῖ 6 οἀ δὰ Ὀοειονοα οα (ἢ 686 ΟΠ ΓΟ 65, 
9 ἄοοθ8 ποί πιοδῃ ἰμδὲ 86 ἀοπαίΐομ γγἃ8 οχίγδου- 
ΑἸ ΠΑΡ Ἰατρθ, ΠΟΥ ἴο ΙΩΔΡΉΪΥ 89 σΟΠΘΓΟΒΙΥ 
Ὑῖο π᾿ δα ὈΘΟΘΕῈ Θηἰκὶ πα], Ὀυΐ δ᾽ ΤΩ ΡῚῪ ὑο δγαιεο 
δαιϊηϊτδίϊοη ΤῸ (π 6 Κγδοθ ν ῖοῖ δα οηἰκηἀϊθα 11, 
ΝΟΥ Δ΄ΓῸ ἯΘ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒο ὑπαὶ Π6 υεϊϑιιθα ἰο ἔτ 
τδαὺ {π15 188 ἃ γν800 σοῃμῆποα ἰο ἐπ 056 ΘΠ ΌΓΟΆΘΒ, 
ἴον ἰὲ 8 (Π0 δϑῖπθ ζΘηΘΓΔΙΪ στϑοθ ποῦ τῶ 
βοιΐϊηρς ἰῃ οἷον ομυγοθοθ, Ὀὰϊ νϑ ΘϑρΘΟΪΑΙΪΥ 
ρονονγδιϊ διθοῦρ ὑπ 6. Ἧ7ο Βῃου ὰ πού ΒΕΡΡΙΥ 8δῃ 
ἐμοί αἴνον δεδομένην, ΠΟῸΡ ἰδἴκο ἐν ἴῃ (6 56η86 οὗ 8 
ἀδιῖνο. {πο 1άθα ἰ8 ἐμαὶ Ὀίνί πο στῶοθ (χάρις τοῦ 
ϑεοῦ) τγϑβ ᾿ἰ θΟΡΔΙΪΥ σοτηπιιηϊοαϊοα ἰπ ἰμ6 ταϊά δὲ 
οΥ̓͂ (689 σι πτοῦοβ. ΜΟγΟΥ ΘΟΠΒη68 ἰδ 6 ΘΧΡΓΘΒ- 
βίου ἴ0 {π0 ἱπῆυοποθ οὗ στῶσθ ἴῃ 18 αἰβιϊποιῖνθ 
ΠΑΡ ΟΙῖΟΥ; 88 ἐζ ἰΠ6 Αροβὶ θ᾽ 8 οὈ)]θοί αὰ Ὀθθὴ [0 
Ῥοΐηϊ οαἱ ΠΟῪ φτδοίουβ ἀοα μαὰ Ὀθθῃ ἰπ Ὀθδίον- 
ἰηρ ὕὑροῦ ἴδποτὰ δυσὶ 8 ρΟΠΟΓΟῸΒ δΒρίγιὶ. ΠΩΣ 
ψογὰ χάρις ἢΔ8 ἰῃ ἐἰ8 δοοίΐου 8. Βρ6618] δρρὶϊσ8- 
ἐἴοα ἀου.1688 ἰο {μ6 σἱ 8 οΥ Θοῃίν Ὀυϊ 0η8 οὗ (δ 
ΡῬΘΟΡΪ9, Ὀπὶ {686 ΔΓ6 80 παιηθα ΔΙ ΆΥΒ ὙΠ Τ6- 
ἕογοποο ἰοὸ ἐμ Ὀἰνὶπο ἔδυύουῦ τηδηϊοϑί θα ἴῃ {Π|6π|. 
ΕΥΘΥῪ ΘΒ αΥχοιηθηί οὗ ϑατί διηοηρ [9 Ρ60ρ]6 οὗ 
ἃ Ῥίδσο ΙΏΔΥ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ὑὉὈ0 οἰεγϑδοίθγὶσθὰ 86 ἃ ρυϊ- 



188 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

εἰπρ ἔονί οὗἩ Ὀίνίμθ ργϑοθ. ἀπά γοί ἰΐ γοαυΐγο8 
ΒοπιΘ Θοῃϑδίχαϊηῦ ἰ0 ΤΌΠΟΙ (6 ψογὰ 88 ϑιδ} 
ἀοθ8 ἰπ δου ἰπϑίδηοο οὗἨ 18 ΟΟΟΘΌΓΣΓΘΠΟΘ ἱῃ ΟΟΣ 
δοοίϊΐοῃ ὈΥ ἐμ ΕἸ ΙΒ} ἴθι σγασό (860 ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ 
γοΓ. 16). ἴῃ βοπὴθ ἰπβίϑῃσοβ ᾿ΐ χοίοσΒ ἰ0 ὰπηδῃ 
Κιἰπάμποϑθ, δηὰ βοὴ δαάϊιΐομαὶ πογὰβ (88 τοῦ 
ϑεοῦ) τὸ υβεὰ ἰο ἀφθθπο (μ9 δβυδ᾽θοί οὗἁ 118 ΘΧοΓ- 
οἶδο. Ομ γυβοβίοτι βυζροδβίβ (πὶ Ῥδυϊ κ6 ΓΘ πλδῖκ 68 
Ῥτγοιηϊ ποι 118 Ὠἰνὶπο ογἰ σίη ἴο δυοὶὰ 41} ἰηνϊάϊοιυδ 
ΒαΔη ΘΟ ρΑΓΐΒΟΏΒ, δηα 0 βίϊπυ]αὶθ (86 ΟοΥη- 
[δ8 ὈΥ 86 ΠορΟ οὗ Ὀοΐπ ΒΏΔΙΟΣΒ ἰῃ ἰδ 6 60Πι- 
ἸΏΟἢ ζτ806. ἯΪ6 ΠΙΔῪ 8180 γϑοιραυὶς ἰμδὲ (μ6 υ.80 
Οὔ ἰὴ ψοτγὰἅ ἐκκλησίαι ᾿ἰῃηϑιοδά οὗὨ {116 Ἰογο σοι 
ἀδέλφοι βυρχοβία ὑπαὶ ουθῃ δ (818 Θδυϊγ Ῥουϊοὰ 
Ῥδὺ] νγ88 δἰυιΐπα αἱ δὴ θ06] οΒί βίο] υηἰΐγ. Ηθ 
αἰίδοῦ 8 8ῃ ἐπηρογίϑησο ἰοὸ (ἰδ οοΟἸ]θοιΐοη ἰπ {16 
ΘὈΌΣΟδ 65 αὐἰΐθ ἀἰδργορονῦίομδίθ ἰο 118 ᾿πηπχοάϊδὶθ 
τοδί ῖίομΒ. Ηδ ον᾽αάθηιν υἱονγβ ἐὺ 88 δ Ἔχ ρυθ8- 
δἷοη οὗἨ ἰη6 σοπηηοῃ ζ6]]ΟὙΒ ὶρ οὗ Φονῖθη δὰ 
αοαιδϊο ΟΠ νιβυϊδηὶϊγ. ΑΒ δυοἢ δ6 .806 ἰΐ δηὶϊ 
ὑγροϑ ἰὑ ἰο Ὀτοαὶς ἀν [86 ἔα]536 γἱ ον δηα 6ΧΟ]υ- 
βἷνο Ῥγογυῖσοϑ ψμὶσἢ δὰ Βργης ὉΡ οα Βοίὰ 
βἰἀοβ. Ηθ Ποσθ ἱπίοσπιβ (86 ΟΟΥ Β3η8 ὑπαὶ {89 
Μεδοράομπίδη Ομ υιβιϊδηβ τ ὸ Πδὰ βυδογοά τσὴ 
ἔγοῃ {6 726 »ν8 (Αοἱβ χυἝδ. δ8..), δὰ βυσιηουπίοα 
{8686 Ῥγοζυάϊοοβ. ἴῃ (818 τᾶν, οο, ᾽9 1οἰ8 ἐμ θὰ 
8600 ἰδαὺ Π60 "αὐ ποῖ Ὀθθἢ ἃ ἀϊδβαρροϊῃίθα τηδῃ οΥ 
ξοτβαίκοι οὔ ἀοἀ ἰπ Ἦ18Β γοοϑῃΐ Δ ΌοΥϑ, δια ἱμαὺ ἢθ 
δαὰ βοιηθ ΟἴΒΟΡ ψοΥκ ἱμδὴ (ποῖ οὗ οογγϑοίΐης 
8δΌι.868 Δηά Υἱπαάϊσαιΐπρς; ἷβ Αροβίο]ο δυϊμογὶ ν]. 
-- δῖ ἐῶ ἃ βδιϑαῖ ἴσὶ δὶ οὗ ἵσὶ Ὀυ]δϊίου ΤΟΥ 
δ δῇὸ αρυπᾶδβηοθ οὗ οΥ, δῃἃ μθὶσ ἄθαρ 
Ῥονοσῖῦυ δρουμᾶοραᾶ ἴο 189 χίομμϑα οὗ τποὶσ 
Βὶ τα ΡΊΣΟὐὮΥ (νον. 2). ΤῸ Αροβί]9 μου βρϑοὶῆββ 
πῃ σγηοαΐον ἀοία!] ψνπαΐ Βὸ δά οἿΪν δϑβογίοὰ ἰπ 
γον. 1. ΑΒ 8 οὐ)οοὶ νψγ88 ποῖ ἰο ὑσουθ δύ ἢθ 
μδά {μ6γὸ 8βαϊ4, τΘοΘ ταυϑὲ πᾶ κ6 ὅτε Θαυϊνα]οηΐ ποὶ 
ἰο ϑοσ, Ὀὰὶ ἰο ἐλαί. ΟΥ̓ 165, ον ΘΥΟΣ, ἤδτο Ὀ66 0 
αὐ ἃ 1055 ΠΘΙΠΟΡ ἰοὸ ΘΟΠΒΙΤΌΘ {818 ὙΘΥΒΘ ΔΒ ὕὑγγο 
αἰβιϊηοὶ βοῃΐθπο68 (ΒΡ  Υἱπρς ἦν ΑἰΟΥ περισσεία 
τ. χάρ. αὐτῶν [ϑγτῖδαο, γυϊχαῖο, Με], 8ὸ (δὲ {}10 
ἰάθα 8884}} Ὀ6 (παὺ ἰῃ ἃ ργοδὶ ὑγίδὶ οὗ δϑιὶιοί 
{Π|0γ6 ισαᾶϑ δὴ ΔΌΠαΔη09 οὗ 0Υ); ΟΥ 88 ΟΠΪΥ 086 
[ουν Ἐπ] 8} γουϑὶοη}]. Τὸ ἰηδογίΐοη οὗ ἦν ἰο 
σομρ]οἰθ {π6 ἢγβὲ οὐ {686 ϑθῃίθῃοοϑ 18 ὈΥ͂ ΠῸ 
ΆΘΒΠΒ ὉΠηΔίιΓΩ]: δηὰ 1 ᾿γὸ δἰἰοηρὶ ἴο πηΪϊΐθ ἡ 
περισσεία τ. χάρ. αὑτῶν ἀῃιὰ ἡ πτωχ. αὐτων, 80 88 ἴ0 
ἔοττῃ ὁ0Π6 8ι0]66ἱ οἵὗἩ ἃ Βομίθῃοο, {6 γγ}.0]6 ΔΡΡΘΑΓΒ 
ἈΔΥΒἢ δηὰ 9018. Υο ρῬγοῦονυ 16 ἔοτιμον σοηδίσχαο- 
ἰἰοη. ὁ δγθ ραγίδ}}ν ᾿μαυσθὰ ἰο ἀο 80 Ὀθοδιι56 
(80 ἔνγο 8076 αἱ8 ΒΑΓ ΟὨἶ29 80 γγ6}} πίῃ πο ἔτντο 
Ῥγϑαϊοδίοϑ ψ Βῖο ἢ ὅτ (θη Ρῥγοβθηίθά, δηὰ Ὁο- 
οϑυ8ο (6 ΟΥΟΥ σοηδίτυ σίου ΓΘαυΐγοδ ἃ8 (0 
ΘΟ δῖηθ ἰοχοί μον ἴνγὸ Βα 6 ἢ ΘΟΠΙΓΑΥΥ ὑπῃ 8. ἴῃ ἃ 
Βίῃρὶο δβυθ)]οοὶ, απὰ ἰο 8 κθ δυο ἃ Ὑογὰ 88 
περισσεία 1 6 ποπιΐηδί :γ79 ἰ0 ἃ γοΥ Ὁ 850 δορῃϑίο νυ} 
186 1} 7 828 ἐπερισσεύσεν. Βα( ἰμ680 δῦὸ οί ΘῸΓ 
ΤΩΔΙῺ ΤΟΔΒΟΠΒΙΟΥ ἐμ ὶ8 ὈῬΥΘίΌΓΘΠ66. ΕῸΓ δύϑὴ ἴἴ, 
ΌΥ δαοριϊημ [πὸ ᾿δίον οοπϑίσυοίζοη, γα πιαϑὶ 
ὉΠ|Ὶ16 8υιοἷ. ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 88 περισσεία τῆς χάρας ἀπά 
ἐπερισσεύσεν ἃ8 Βιι͵οοὲ απὰ ρῥγχοάϊοδίο (πιδἰκίπρ; 
(6 χάρα οἶτον {δ|ὸ Ἰογίαϊ Ῥγοραγδίίου ἴ9 ἰὴ 9 
οοἸϊοοιΐοη, 88 ΔΊΟΥ ἀο068, ΟΥ̓ 116 ΒΔΡΡΥ͂ Θῃ7ογ- 
ταθηὶ οἵ τοϊ ίοη δϊθρ δοηνθγϑίοη, 88 Οδίβπα ον 
4065). 10 856Π}5 ΠΟΥ͂ΘΓῚ 1 616858 ΙΠΟΓΘ ΒΡΡτΤΟΡΓίαθ ἰο 
ἢπὰ ὀσχρτοθβοι ἴῃ [μ6 ἀοι Ὁ]9 βι Ὀ76οὺ οὗἨ ἃ βἰῃρὶθ 
Βοηΐθησο ὑπο8θ ἔδοίοῦβ τ 1] 6 ἢ σοτηρίοίθ οὁη6 λη- 
οἴου ἰῃ ἐπ περισσεύειν, αινιὰ νυ ἰοσ αηϊΐο δηὰ 60- 
ορογαίθ ἰο ῥτονο (αὐ [16 στδο6 οἵ ἀοὰ δηὰ Βοπιο- 
ἰδ εἰχῆον ὑπ8π θγο Βυπμδὴ Κἰηάηθ88 νγὰ8 

Του ἰμ6 δοίοτβ. Τΐδβ Ὑ1}1} Ὀ6 5.1}} τῇοΥθ δἢ- 
ῬΆΓΘΩΙ 88 6 Ῥγοοθορα ἴο οχρ δίῃ {μ6 ἱπάϊνιυδὶ 
οχργϑδδίοθϑβ. Τμ6 ἄγβι (ἷπρ ἴο ψ Βῖσι {πὸ ΑΡοβ- 
(16 ἀγδινβ διίθῃηί οι 18 {86 σομα 10 ΟΥ δίδίβ οἵ 
(86 σοηρτοχαίοηβ ἴῃ νος ἰἰἷ8 ΠΙΌΘΡΔΙΣΟΥ 80 
δυουπάρα. ΤΟΥ Ψψ6ΓΘ ἴῃ ἃ πτοδί ἐσ] οὗὁἨ δ88116- 
(ἴοὉ (ἐν πολλῇ δοκιμὴ ϑλίψεως) Ὅ8ὶ86 ποτὰ 
δοκιμή “οὶ ῬΔῸΪ 1805 ἰῇ 8 ΠΌΠΙΌΟΥ οὗ οἶος 
Ῥίδοθθ πῃ δΪ8 Ερ 811.5 (οἤΡ. 1. 9; ἰσ. 18; χῖϊ, 
δ; ῬὨ]]. 11. 22 ; Βοπι. νυ. 4), ἰπ {80 Β6Π86 οὗ σεγίγήπ 
ΟΥ̓ Ῥγουΐπ α (λίπα ἴο δε τεαὶ, ὼ5 ἈΘΥΘ ΥΔΙΒΘΡ 
{π6 86η86 οὗὨ Ζιὀγεοίπσ α ἰλϊησ ἰο α ἰγίαΐ ΟΥ̓ (ἐδΐ. 
ἴυ 18 ἰσο, ἱπμαορὰ, ἱἐπδὲ ἰδ υοσὶβοδίϊουῃ ΟΣ 
ῬΤοοΥ͂ τϊρσαῦ Ὀ6 Ἰοοκοὰ ὩΡΟΙ 85 {16 ἸΏ ΟΓᾺ] Ὀδ518 
οὗ ἐμοῖγ 707 (Μογογ), θὰ 1ΐ 18. ἸΏΟΤΟ δία ΓΑ] δΟΓΘ 
ἰο τοχαγὰ [6 ΔΒ οἰ 8δ8 {ἐπὶ τ δῖοι ἰεπ ἀρὰ ἴὸ 
Ῥγουθηῦ ἐμοὶνρ ΟΥ, δμὰ Βδποθ 88 βιιονεῖηρ ὑπαὶ 
{ΠΟΙ͂Ρ ἸΟΥ͂ παιδὶ πανο Ὀθοῃ [Π6 ΓΘΒαΪὶ οὗ ἃ ταῖν 
ἴδ ἢ ἰὐἰυτρῃΐης οὐον δυο δἰπάγαμσοθ. 7156 
δοκιμή, ἱποτοίοτο, ψουϊὰ ὍΘ ὈΓΟΡΟΥΙΥ [86 {1|8] 
ν ἰο βυ δ᾽] οἰοα ἱμθι ἰο ἃ ἰθδί. 76 δ] ονν, ον- 
ον, ἰδ δὺ ἴῃ 811 οὐποὸῦ Ῥαββϑαζοβ οὗ ἰ 6 Αροβίὶϊε 
ὙΓΠΠΠ58, (ἢ σοηίοχί γτοαυΐγοθ ἐπὶ ἐδ ποσὰ 
ΒΟ ταθϑε, ὦ υεγ νης ΟΥ »τουΐηρ α ἐλίπρ ίο δὲ 
ἔγμθ. Το Ἰάθϑα ἰ8 8:0 β81η6 8ἃ8 (δαὶ σοπίαἰποὰ ἰὴ 
ΘὮΔΡ. υἱὶ. 4, υἱΖ.: ““ἷἶπ 8}1 οὔ δϑι᾽οοη." 11} 
γτοϑροοί ἴο {μἷ8 αι] οίΐοι, οορ. 1 ΤΉ 688. ἱ. 6; 1]. 
141}; Αοἷδ χνὶ. 20 Β΄. χυΐϊἹ. ὅ. Περισσεία τῆς χαρᾶς 
δ᾽ σηϊῆᾶοβ, ὑπ ογογβονίηρ ΟΥΓ ἀδυπάδποο οὗἉ ἰδεὶγ 
0, ὦ. 6., οὐ 10 ΟΥ̓ (Β6Ὺ Βδὰ ἴῃ {πὸ [6] ον 5} οἵ 
ΟΒγτῖδὶ δὰ ἴῃ (06 δϑδβδυσωποθ οὗ τη ϑὲὶν βδ᾽ υδιίοῃ 
(ορ. υἱὶ. 10: ῬΆᾺ1Π. ᾿ν. “ Τι|12ῖὶβ οροῃοα {δ ὶγ 
Βροαγῖβ ὁ δοηίσὶ θα θ Π ὈΘΓΑΪΥ 10 ἐπ Το] οὗ οὐ ΠΕΙ͂Ρ 
Ὀγοί ΓΘ (σοι. Δ ΘΪδποίποι ἱπ Οβίδπαον, ᾿. 399), 
δηἀ 80 σοπιρ] οἰ οἷγ γαϊβοὰ ὑπ οῖ ΔΌΟΥ 81} ἱμβουρδὶ 
οὗ (μοῖτ Ῥουβθουι οη8 δηὰ (ἢ 6 ῬΡΟΥΘΥΥ οὗἁ (δ ε}Ὁ 
ΟὟ ΙΘ8Π5, δαὶ {ΠΟΥ ψοηὶ ΤΣ Ὀογοπα {μ 080 
ὙΓ10 Ροβϑοβϑοα ἃ ργϑίον δρυπάθηςθ. Τθογθ τ 88 
ΘΏΘΥΦΥ οπουρὰ ἴῃ (8 10Υ0] {810} ἴο τηαῖκο ἀθορ 
ΡΟΥΘΓΙΥ δὴ δϑυυημάδηϊ δοιγοθ οὗ Ὀομουοϊθηὶ δε- 
(ἰοη. [Ι͂ἢ {9 7Ζο] ον; πογὰβ ἐπ ἸΟῪ δηὰ ἐδὸ 
ῬΟΥΘΥΓ 8.6 τοργοβοηίθα 88 δουβριτὶης ἰοσεί Ὁ 
ἴο27νὶ ι)ι18 σϑϑὶ]δ, ΤῈ6 ρίυ ΓΑ] ἡ κατὰ βάϑους πτωχεία 
β᾽ χη ῆθ8 ῬΥΓΟΡΘΟΕΪΥ 8 ῬΟΥΘΓΙΥ Ἡ ἰοἢ ροο8 ἀονῃ ἰ0 
186 ΥΘΥῪ ἀορίμβ, δὰ ἐὺ ργθβοηΐβ Ὲ8 186 ἤσυτε οὗ 
ἃ Ὑ05Β6} νν 16}. 18 δἰπηοδί ΘΙΩΡΥ δηα ᾿ἰητ0 ὙΒΊΘΒ 
Ὑ6 τηϑὺ χοδοῖ ἀονῃ ἄἀθορ. Αμπὰ γοί. ει1ὶ8 σ 6 βδβεὶ 
8 ᾿Ἰηϑἀθ ἰ0 ΟΥ̓ΘΡΗ͂ΟΥ͂ 88 ἰζΓ ἰὲ ογὸ ζ0}}.. ΓΑΡὰΑκν 
ΟἸΑΒΚΒ: “ΡοΟΥΘΥΥ δηᾶὰ ΙΗ ο᾽ 105 ΟΠ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
ΘΥΟΥ Ὀδθ Βροίζοῃ οὗὔ ἴῃ 8 δυϑοϊιϊθ β6ῆ86; 
{ΠΟΥ͂ ΔΥΘ. ΟΕΪΥ οοπιραγαίλντο. Εσθῃ {86 ῬΟΟΣ ΔΓΘ 
οδἰ θὰ ἰο τοϊΐουθ [0886 ὙΠὺΠὺ 8.6 Ῥοῦτοσ ἢ 85 
{μοΙΏΒΘΙΥ68: δηὰ ἐπα δϑιοίθα ἰο σοταΐογί {8088 
ἍΠῸ 8ΓΘ ΠΟΘ δβὶι οί ἰδ (ποὺ δτ. 
δροιπηὰϑ εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὑτῶν. ἴδ 
ποτὰ ἁπλότης Β'σηϊδοθ ποῖ δχϑοῖν ροοάῃθββ οὗ 
μοατί, θοπὶ καὶ μοπογοδιίγ, θαὺ {6 αἰδροδιεῖοα 
ψ ]Οἢ ἱποϊυνΐοθ ὑγὰθ ΟἸΔΥ  ΔΌΪΘΠΘΕΒ, ΟΥ ΦΊΎΘΒ 1ἱ 
δὴ Θχίογπαὶ ἔοσι. Οοιιρ. Βοπι. χὶϊ. 8 (ὁ μεταδι- 
δοὺς ἐν ἁπλότητι). [0 ἴδ {πΠ6 ΒΡ] ΟἿ Ὑ ΒΟ 18 
ΒΌΡΟΓΪοΥ ἴο 41} βο ἢβιι σοπϑὶ ογαῖ ! 00}8 ΟΥ ἱπίθγ ϑίβ, 
δηὰ σομῆποδβ ἐ(8 δἰϊθηϊζου ΘὨ ΓΟ ἰο ἰδ ϑδαίδ 
οὗἩ οὖν Ὀτγοίδον, ρίνοϑ 1.861 σοΟὨ ] ΘΟ γ ἂρ 'ο {89 
νἢ}} οὗ αοἀ, ἀοΙ  κμ 5 ἰο Ὀ6 186 ᾿πϑίγυμπηοηι οὗ ΗΪ5 
τα οἱ ργρονίάθησδθ, δὰ 88 πὸ ἔθδγ ἰμδὲ σοὰ 
Ψ}}} ΘΓ ΔΙΊονν δυσῆῃ 8 ὁη6 (0 ὃθΘ ἴῃ '᾿ννδηίΐ [σΟΙΙΡ. 
ΤΒΈΝΟΗ ὅγππ. 2 Ραγὶ, Ρ. 28]. ΤῊΘ βἰπιρίϑϑέ οχ- 
Ρἰδηδίΐοη οὗ ἐπερίσσευσεν εἰς ἰΒ ἰμαὶ τ 1ο ΠιΘ ΚΟ Β 
ἷι αββογί (πδὲ (86 γἱοῖνϑϑ ψιϊοὶι ᾽πὶ ἘΠ οἷν δι ρ οἰ ἐν 
{πΠ0} Ροββοββθᾶ, δὰ (πὸ 16 τὰ] σοπισὶ Ὀυτῖοα 
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Ὑ ΘΒ ἰὴ ἐμοὶ βἰα ρ οὐ ἐγ (ΠΟΥ δ τηδᾶθ, νγῶϑ 1π 
ΣΘΑΙ [86 ονογῆονίη! δβίγοδι οὐ ἰμοὶγ ἀθοΡ 
ῬΟΥΘΡΙΥ ἰγδηβίογιηθα ὈΥ̓͂ 8 ΠΟΥ} ζαϊ}ῖ ἱπίο δὴ 
δουπάλμοθ. ἴῃ ΥΥ. 8-ὃ γὸ δυο δὴ οχρί δηδίϊοη 
οὗἩἨ Ἁ {μ18 περισσεύειν. [ϑΤΑΝΊΙΕΥ ΤΟΙΠΔΡΪ 8 {δαὶ 
“118 Βθηΐίθῃοθ 18 ΘΟΙΏΡ]ο 6] βιιδιίοσοὰ ἴῃ ῬὈ.88- 
ἴπς ᾿δγοιυριι [9 ΑΡΟοΒβι]6᾽ 8 υἱμὰ. [ΙΓ΄ τοβίογοᾶ (ὁ 
ογάδν ἴὶ νουϊὰ Ὅ6, “ΒΟΥ (δαὶ ἴο {πο Ὁ ρον 9 Ὁ δπὰ 
Ὀεγομά {ΠΟ6ΙΡ ῬΟΎΘΙ, Π6Υ γοϊαπίαυ γ σατο, ποὶ 
88 Μ62 ἰγιυϑίοα 180 οαἰέ (ΟΥ̓ σγδοθ, τὴν χάριν, ἵ. ε., 
οΥ̓͂ {πο} Ροββϑββίοῃβϑ), Ὀὰΐ ἱμποὶῦ οὐ 86 1γ65.᾽᾿ 
Βυΐ 88 16 Αροβί]θ πυγοίϑ {ϊ8, .ι18 τοϊηὰ σον θα 
ΤΏΟΓΟ δ ΤΠ0Γ0 88 ἰΐ ῥχοοθοαο, δηὰ ἢ9 διίβο]ιοιὶ 
ἰο οδοῖ ῬὮΓα86 βοὴ δα ἀϊιΐουαὶ ἱἐμβουσαί, ὑπ|1}} 
16 νοὶ ΘΟ] οἰον ὈγοδκΒ ἀοννη ἀπάον (ἰϊὸ 
νοὶ οὗ ὀχ γϑο θΟυ8 τηλίῖ6 Ὁ. }--- ΕἾΟΣ δοοσοτᾶϊξηῃρ 
ἴο ᾿μποὲγ Ῥοῦνοσ, 1 Ὅθασς υνὐἱὶϊωθαδ, δρᾶ Ὀθ6- 
ψομπᾶ τδοὶς ρονγοσ, οὗ ᾿δποὶσ οὐσῷ εοοοχᾶ, 
ὙΠ} τυ οἢ Θχδοσίδαϊῖτίου ὈΘδοϑοΒίηᾷβ οὗ υ8 
ῖδο ἔτδοθ δ ἃ {9]]ουσδῃὶρ οὗ ἴῃ τωλπὶδῖγα- 
τίου ἴο 186 δαϊηῃ.8---(υν. 8, 4). ᾽ο χαΐμιι, 
ἰπαάδοά, τοραγὰ ὅτε ΧὉΓ 88 Ῥαγδ}}οΪ ἰο (86 ϑβπὶθ 
γγογὰ ἴῃ Υογ. 2; “1 δὺ {Π6γ.᾽ εἰς. Βαυὶ ν 9 (ἰπηκ 
ὧς Ὀοιίον ἴἰο Τορβατγὰ τοῦ. 84(. 88. δὴ δχρίδηδίϊοῃ 
(4 ργοοῦ) οὔ 89 ΨᾺΥ ἰὼ βίοι (πον ἄθορ ΡΟΥΘΓΙΥ͂ 
δὰ δϑουπάοα. “:ὋὍτι νουϊὰ ἐμδὰ ὍΘ Θῳυϊνα]θηΐ 
ἴο, ογ. Ἠδ ρῥγούοβ ἰδαὲ {ΒΥ ζανϑ κατὰ δύναμιν 
ΌΥ ᾿᾿μβογίϊηρ μαρτυρῶ ἴῃ ἃ ῬϑΓΘης 6515, ἐμ ἐπὶ- 
Ῥιγίης ἰδὲ 6 νγ8 νῦ}} δοαυδὶμἰοα νῖν ἐποὶν 
Ῥοουαϊίδνν ΔΌΔΠγ, 1.9 ΣΟδΒΟῺ ΠΟΥ ΓΘ 80 ΓΘ- 
ἀυσοα ἴῃ οἰγοιιπιδίδησο8β ὈΣΓΟΌΘΔΌΪΥ τν88, ὑπαὶ ΤΠ 6Υ 
λὰ Ὀθθη {ἰ6 υἱοί πιβ οὐἨ Ῥογβθουΐϊίου δὰ μδὰ 
Τουπά 1{ αἸ σαὶ βυςοοββί ἢ γγ ἴο Ρυγδαοθ μον οΥ- 
αἰ ΠΑΓΥ 6811 8 ὁ δοοουπί οὗ ἰμὸ μαἰγϑὰ οὗ υπ- 
Ὀε]ίογοτβ. Ἢ. Ε, ΒΕΒΒΕΒ: ““ΤΠΘΥ ΘΓΙΘ ῬΡΟΟΥ [Ὁ 
Οἰτῖϑυ 8. βακο, Ὀδοᾶυμο ἔα Μεοραοηΐδη Ὁ τὶδ- 
ἴ.8ηὴ8 δα Ὀθ66. ΟὈ] χοά ἰο χοῆουδοο 8}] ἀἰβοῃοϑί 
δ’ οὗ ἰγαδὰθ (1 Το88. 'ν. 6), δπὰ δὰ Ὀδθθῃ ρϑὺ- 
δεουϊοὰ πὶ 0η6 1088 ΟΥ̓ δι Ρρ] ογιποπί, ἀἰδπιῖ588ὶ 
ἔγοτι ΒΟΥΎΪ66 δηἀ ΔΡΡΡΥΘΒΘΠΒΙΟΙΒ οὗ οοτμρϊοίθ ἀ68- 
ταοα (ΡΒ1], 1. 28). [Ὁ γ. Αγποὶὰ ταϑηίϊομβ 
παι Μαδοθαοπίδ νγὰβ (μ 9 οβρϑοΐδὶ [πϑδίσο οὗ (ἢ γ60 
Βυσοοβδίγο οἷ Υἱ ΑΥΒ ποί ἴδν ἔγοιωῃ (8185 ὑπο, δαὶ 
π6 Ῥ6ορὶΘ 6͵Ὸ ΘΑΥΥ ἰαχοὰ Ὀγ {ποὶν σΘοηαογ- 
ΟΥ̓Β, 8)ηἃ (δὺ 86 Τηΐπ68 ἴγοιῃ Ὑ}116}} το οὗ 
ΠΟἿΓ ὙΘΔΙ(ἢ ψγ͵δ8 ἀοτϊγεὰ τ γο ἴῃ (ἢ Ροββϑββί ἢ 
οὔ ἰὴ9 ρογογῃιηθηί,. 8.0 ἀφβοϊαίθ μδὰ ὑμοὶν ὅπθ 
ΘΟΧΏΓΥ ὈδΟοπιθ, ἐμδὲ ἰξ ννγ8ὰ8 δὲ ΟὨ]Υ͂ [Ὁ μαδίι:- 
χασθ. ΟΣ {86 ρῥοἰἐῖοπ οὗἉἩ (6 Ῥ60}]6 ζὉΓ χοϊϊ οὗ, 
ἐμ ΜΟΙ ἰσβηβίογγοα ἔγοι (μ6 Βοπδίοσγί αὶ ἰο {116 
προσ] ᾿υγβαϊοίζου ἐμαὶ ἐμοῦ πιϊχῦ Θβοαρθ 
ἰδχαϊίοη. 1π ἰδ χηρδῃϊίπιο Οογίπίἢ, υπᾶϑν ἐδ ο 
Βρ6οἶ8] ἴΆΥΟΥ οὗ {16 ΘΙΏΡΟΙΌΟΓΙΒ, Βῖπσο (8 τουϊγαὶ 
πάν Ζ} 108 Οεοθασ, δὰ Ὀθθὴ μτονὶῃβ τρία Υ 
ἴῃ σϑαὶ]. Οομρ. ϑίδηϊο διὰ Ηοάρθ]Ί. Απὰ 
σοὶ 8686 ΔΙδσοάἀοπΐδη ΟΥἰβιΐδηθ ἢδὰ ρομθ ποί 
ΤΔΟΓΘΙΥ Ἃρ ἴο, Ὀαὺ θοαγοπά (6 ΟΥΣΠΑΥΎ ΤηΘδΒ0Υ6 
οὗ τἘῃοὶν ρονοῦ. Παρὰ δύναμιν ΔΒ [80 Βδπὶθ 
ΤΑΘΘΏΪΩ ἃ8 ὑπὲρ δύναμιν ἱπ ἵμ0 Τοχίυβ ΒΘ ΟΕΡ. 
(Θοπιρ. ἱ. 8), ἡ. 6., Ὀογοπά {πον ΡΟ (παρά δἷς- 
πΐδ68 γδβί, ὁπ ἰδίηρ σοίπρ δίομς ὉΥ {86 δβἀθ οὗ 
Δηοί 6, (8.6:} βοηθοί περ ποὺ ἴῃ οοπίϑοι ἩΪΓ Δ ἢ- 
ΟΥΒΟΡ, ΟΥ̓ ΓΑΙΠΘΓ Βοιηοὶ αἴης; Τοπιδι ἰηρ ΟΣ ίθ ΓΔ] 
ἰο δΏΟΙΒΟΙ, δὰ ΒΠ8}}} ἰὴ οφροβί(ίου 0 δποί 9 υ. 
Ῥαδοῖσ δῃὰ ε Ἡγοί(). ΤὯΠῸ ΟΌΪΥ δογτθοὺ 6ο- 
δίγιυσιΐοι 8581Π68 ὑπαὶ ἔδωκαν οὗ γοΥ, ὅ 18 (89 
Ῥυϊηοὶρα] νοῦ, ἰο πϊσι 4}} ὑπὸ οὗν οἰθιβοβ 
Ϊογλ ΟὨΪΥ͂ 8 ἀοίδι)]οα αὐ] οδίϊοῃ (Δα ποὶ 
αὐϑαίρετοι ἢ ἦσαν υπᾶαοτείοοι, βἷποο τυ ἱτὰ (818 
1.6 Ῥγδοράϊῃρ Οχργοββίοῃβ Ἰ᾿νου]ὰ ποὶ αρῦτθθ; ΠΟΥ 

δεόμενοε πἰϊὰ ἦσαν ἀπάογβίοοά ; ΠΟΥ͂ γοὶ καϑὼς 
ἠλπίσαμεν ΝᾺ ἐγένετο ΟΥ̓ ἐποίησαν ἀπαδγθιοοά). 
Αὐΐον {8686 ᾳυδηι ἰδίγο ΡΆΓα868 (κατὰ---καὶ παρα 
δύναμιν) πὸ ἈδΥΘ ὑμο586 Ψν ]σ ἢ ΔΓ αὐ] Δ Έ176, ἐ, 
6., ἀοβοσι δίης (19 ὙΔΥ͂ ΟΥ̓ ΠΙΒΠΠΘΡ ἴῃ ΜῈ]ΟῺ (ἢ6 
εἰ νγ88 τοδάϑ: αὐϑαίρετοι, ἴτοοϊγ, ἴῃ ορροϑίϊοι 
ἰο ΟΥ̓ΘΥ-ὈΘΥΒΌΆΒΙΟΝ ΟΓ ὨΘΟΘΒΒΙγ [Θχοϊυάϊης 8]] 
πυδη, Ὀὰΐ ποὶ Ὀίνίπο ᾿ἰηῆυθηο68}. ὅσοι δ 
ϑϑουι οι 18 ποὶ ἱῃσοπδίϑίοπί Μ 1} ψι μδὲ 18 βαϊα ἰἢ 
ΟἾΔΡ. ἰσ. 24, Εοὺ 9 ἀσ68 ποῖ, 'π ὑμ18 Ἰδί[ο Ὁ 
ῬΆΒϑαβθ, ΒΥ Ῥτθοΐβοὶυ ὑμαὺ 6 δὰ τγραιρβίρα 
[θαι δὺ ἢσϑὶ ἰο σοπίγίθαϊα, Ὀυὺ ἐπαΐ ἷβ Ὀοδβίϊηρ 

ἱ οὔ τθῖ ἴπ6 γδδγ ὑοΐογο δὰ Ὀθθὴ {110 ΟσοΆ 8108 
6} αοα μ84 υδβοά (διὰ ϑελύμ. ϑεοῦ, νοΥ. δ), ἴῸΓ 
δχοϊεΐπς {Ν6 σδατοο8 οὗ Μαοριϊοηΐϊα οἵ (Δ οἷν οὐνῃ 
δοοοτὰ ἰο γϑϑοΐγο ὑὉροὴ ἐμοὶ δοίΐοπ, δὰ ἰμ 6 
ἰδαῖ ὑπ6 208] οὔ (ἢ989 ΘΌΓΟΒ 68 πδὰ γοϑοῖ θα ΠΡΟῚ 
116 Οοχὶἰμῖθηδ. Τὸ Ῥγοοῦ δά 06 τοογο [1] 
οχρίδπαιίοη οὗὁ αὐνθαίρετοι ἰΒ ρσίνοῃ ἴῃ υϑῦ. 4. 
“«ς ργαγοὰ ποὺ ἰμϑ, Ὀὰΐ ὑπο ι.8.᾽ ΟΗΒΥΒΟΒ8- 
ΤΟΜ. δΔέομαι, ψὶὰὰ ἐλ9 ροπλνο οὗ (6 ῬΟΓΒΟῚ 
οῃἰγχοδίοθά, δηά ἰδ6 δοουδβαίῖγο οὗ {μ6 ἐμίηρ ἀϑιθα 
ἴοτ, οὐουσγδ ποὺ υπ͵γθα ὨΓΥ ἷὰ ἰΠ6 οἶδββὶο 
τυσὶίοτδ, (Δλοπρ Ὑοαι, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἰΐ6 δασυβδίῖνθ 
ἷϑ ΔΙΉΕΆΥΒ 8 ῬΓΟΠΟ). 16 οὈ͵οοὶ οὗ {ῃ9 
ῬΓΆΥΟΥ ΜΘ ἰῃ6 χάρις, ὈΥ ΨΕΙΘᾺ τγ88 ἱπίοπαδαᾶ 
{μ6 ἴδγτοῦ οὐ Κἰπάποβθ. Τη}8 18 ἱπητη θα ϊαίο } Υ 
ἀοβπηοᾶ πιοχὸ ρδγίϊου Υ ὈΥ ἰδ 6 ῬὮγδ86 κοένω- 
νίον τῆς διακον. --- ἁγίους, ᾿Πιϊσ ἢ 18 δοπηθροίοά 
τ ἐν ὉΥ καί (““Θγϑῃ"). Τμὸ Αροβίϊθ πὶ 
αν τγλιίθη: χάριν τῆς κοινωνίας, Ὀὰὺ 1818 
σου] αν ὈθΟι ἰο00 ρσγοδὺ 8ὴ δοουιϊηι)δίϊοη οὗ 
οπὶἰνοδ. δΔιακονία ἈΔΒ Β6ΓΘ ἰδ) 8886 Οἵ, τη η18- 
ἐγδίϊου, βῃρροσγί (σορ. Αοίβ Υἱ. 1 δῃὰ χὶ. 29) ; 
δηὰ ἰὺ ἰδ (09 δδῖπθ 88 6 λογία ΒρΡΟΚΘῺ οἵ ἴῃ 1] 
Οον. χνυὶ. 1, ἤοσο εἰς τοὺς αγίους 1Β Βα δ) οἰπιοά, διά 
ΧΘΥΘ418 τ μαὺ τθδὶ να ὈΘΘῺ ὑπ6 χτηοίϊνο οὗἩ ἰπ0 
ῬΧΑΥΟΣ Βοτὸ (Μογθρ). Βαϊ (86 κοινωνία ἱπάοαίο8 
8 Ραγιϊοὶ ραϊίοη ἴὰ 89 βοσυΐοο. [186 τοδί ἰάθδ 
οὗ ϑ κοινωνία πάουδέοανΥ 8 ἰμδὶ οὗ 8 οοωοῃ 
ΠῚ πὶ ΒΥΤΩΡΔΑΙΆΥ, ΔΌΟΣΒ δηα γοΒρο 310}}108. 
Βαϊ [6 δηοϊθηΐ σαῖς ΘΧΡοβίιοΥΒ ᾿Ώ8ΚῸ οβρθοὶ- 
δ᾿ Ῥγουαϊποηῦ ὑπο ἰάθα ὑπαὶ ἱπ 8}} σοπιηγυπὶοᾶ- 
ἰἰοῃβ οὗἁὨ δϑϑιβϑίδποθ ἴβοσθ γδ8 ἃ τοί] Ὀθηρῆί. 
ΤῊ ΤΗΒΟΡΗΥΣΑΟΥ: “88 ἰἴ ᾿ΐ ΟΥΘ ἃ ΘΟΠΣΠΊΟΣ 
ξαὶϊῃ ἴἢὸ)᾽ Ὀοΐὰ ἐμ αἴγοσβ πὰ υϑοοῖυο τ; δηὰ 
Οκουμενιῦβ: “8.6 68}}]8 αἰπιβχίνηρ ἃ κοινωνὶαν 
Ὀδοόοδυβο ἴμ089 ὙΠῸ χὶνθ 8η ἃ {Π|086 ὙὮΟ ΤΘΟΘΙΥΘ ΔΓΘ 
7οϊηϊ δυσὶ ραπὶδ ἴῃ ἃ ἀἰνίηθ Ὀϊοββίηρ."}] [1 ᾿γ9 
ΚΟΥΘΤῺ ἰμ680 δοουδβδίϊγοδβ (τ. χάριν κ. τ. κοινωνίαν) 
Ὁγ ἔδωκαν (Β6ῃᾳ6}) ὑμ 9 Θομδί ΓΟ ΟΝ. ὈΘΟΟΙΠ.05 ὑΠ- 
ὨΘΟΟΒΒΑΡΪΥ σοηἤμιδοα, δηὰ γὸ δγο πὸ ἀοῆπιίΐοι 
οὗ {πὸ οδ͵]οοὶ οὗ δεόμενοι. 86 γὰρ οὐ͵θοὶ οὗ 
ἔδωκαν 18 ΘΑ ΒῚΪΥ ὑπάδοτδβίοοα ἔγοτῃ 18 ον 1468 .--- 
ΤῊ ἤἦγοο 86][-ἀοιοστηϊπαίίοη οὗ [μ 6 ΟΟΥ ἰ Βἴ 818 15 
ϑτουραῦ ᾿πίο ὙΟΥῪ οἰθδν Ἰρη ΠΟΥΘ ΘῈ ἰΐ 18 βαϊα 
(μπδὲ (Π6Υ δ γοδῖθα νεῖ τα οἢ} ρογί πὶ Υ (μετὰ 
πολλῆς παρακλήσεως) 88 ἴὉ ἰὰ νψουϊὰ ὈΘθ 8 ἴάγΟΣ ΟΥ 
κά 988 ἰο ὑπ οπι, ἐπ αὐ {ΠῸΥ τοΐϊρῦ μαΥθ Βοπιθ ρατὶ 
ἴῃ (86 σοπηοὴ ΟΣ οὗ το]ϊουϊηρς {πῃ 9 ᾿ΠρονυοΥ- 
ἰϑυθὰ τυ θῦι Ὁ6 15 οὗ ἀοα᾽Β ΘὁμυγοΙ (αγιους).---ἸΓ τὸ 
τοοοῖνο (ῃ9 χοδάϊηρ οὗ ἰδ Βοοοθρίυβ: δέξασθαι 
ἡμᾶς (αἴϊτοΣ ἁγίους); (λ 6 τιδδηϊηρ οὗ χάρις (10 ἴα- 
τοῦ) σου]Ἱά Ὀ6: ἐξ δοπί τ! αϊίου ; δῃι ἴῃ ἰπ6 δ Ὁ- 
Βοαυθῃΐ δοηίθῃοοβ 1ὑ πὶ }}} Ὅ6 βονσῃ (0 οοπμβίβι οὗ 
οοἸἸοοίΐοιβ ἐδ ἢ ὉΡ δ'8οὸ ἰῃ οἵ  Ρ ΟΠ βΤΟΙΒ 018. 
--ΕἸ Δ }1}γ, {π9 δροβί]θ β8γ8--- Δ ποῖ 85 τσ 
οχρϑοῖοᾶ Ὀπὶ τ᾿ποτιδοῖνϑθα ἴθ Υ Ρανο διδὲ 
ἴο ἴδ 1ιοτὰἃ επηἃ ἴο τῷὸὰ ΌΥ ἴ86 τ  }} οὗ 6 οἅ. 
(το δ). -Ἴ ΒΟΥ ματθ Ὀογομα 18 Ἔχρβθοίαι ὁπ, 
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[ΠῚ ταὶ 4160 διὰ δογίδι ἠλπίσαμεν τεΐοτε ἰο {86 
ἱπῈ 85 " δοϊοηρίης ἴο 186 ἰηπος τνον]ὰ οἵ {16 

κει" (ἼΝΕΕ ᾧὶ 89, 8. ὅετε. ἃ 868. δ, 6), διὰ 
δον ἢ ἃ νοῦν ΠΙΒΠΠΟΡ ἔἰονν ἐδ 9 ΘΔΡΟΒ.}6, δίϊοσ 
εταπίϊπρ (πον ρα γον, δὰ Ὀθθα ὈυΒῪ ᾿π ἐογβιῖηρ 
δχροοιαίῖοπβ δὰ ἀθδί ἕο γοβρϑοιπᾷ (δ 6 ΠΗ Β ΟΣ 15 
ψθ ] οἢ {ΠῸΥ που]ὰ ρατγεοίραιο 8 (86 νόσκ. ΤῈ6 
ΟΓΒ ΟΧΡΤΟΒΒ6δ ΠΙΟΙΘ (Π8 ΔΏ δηἰἱο ραίξου ((τοδ- 
Ὀ.) ον ὀχροσίδιίοη (Β. Βίθ]6 πίοι"); δηὰ 1 18 ποῖ 
ἡποογΓ Εν ᾿ἰγϑπδ διοὰ ἴῃ ι86 ΒΕ: ρβ᾽ ̓β8, (}λ6 ΟΟΣΤΏΔΒ 
(μοθῖθδ), δηὰ ἐμο γαυϊζαίθ (βρέγδυπημα) ΥὙοΓ- 
ΒἷοπθΒ. 7116 ροϑιἶῖνο ΣΘΆΘΟΠ ΤῸΥ (μΒ1]8 ΒΌΓΡτΤΙΒΟ 
Ἧ885. ἰδαὺ “ΠΥ κῆγὸ (μοὶ ΟΥ̓ δβοῖγοδ.᾿ ΤὨΪ8 
τοῖον ποί ἰο ἐμοὶ δοηνογβίου, ὙΠὶσἢ τηθδέ ᾶγὸ 
βΚοη ρίασδο βοη!8 ἰΐτη6 Ὀοίοτο; ποῦ ἀ068 ζ ΡΥ 
δαὶ {ΠῸ67 1 ὸπ Ῥγοροβοὰ {ποχηβοῖγοβ 88 (6 δ Ρ- 
ΘΓ5 οὗ {οἷν δ᾽πὶ8: Ὀπὺὶ ἀΐ Β᾽ ΤΙΡῚΥ δδϑοσίβ ὑμδὶ ΓΠῸΥ 
δυγγοηἀογοὰ ὑποπιβοῖνοβ δϑὰ 4]}} ἐμαὶ ἐπΠ0Ὺ Ροδ- 
Βοββοὰ ἰο μ6 ἀΐβροβδὶ οὔ αοά δηὰ (π δρορί]θβ. 
Ταΐβ νγ68 ὁ βοϊ [-ἀϑὰϊοαί ὁ τὰ 190 ἢ ἱπγοϊγνοα ἃ δοΏ- 
Ῥὶεἰο γοηυποϊβίϊοη οὗ 8}} ΡΘΥ89}8} ἰπίογοθίβ. ΤΟΥ 
ἔϑδνυο ἰβοπιβεῖνοβ, ὅγοί ἰο (89 ϑτὰ διὰ ἰβοὰ ἰοὸ 
Ηΐδ Δροβι]θ; [ὉΓΣ {Π|Ὸ0 ψφόσθ δηχίουβ δῦοτο αἱἷϊ 
(εἶχα [ἢ 5 (0 δον ἐποὲτ σγαϊσίμ ἰονο ἰο ΟΠ τὶ δὶ, 
(δεῖν Βοάροοηοσ. ἍΝ ἰπΐβ 8 ἸΒΒΘΡΔΥΔΌΪ 
ππἱεοὰ ἃ ἀδεΐγο ἰ9ὸ ΠΟΒΟΥ ἐδ 6 δ ψο δὰ Ὀγουκχμὶ 
ποι ἰο ΟὨγὶδὲ δηὰ μδὰ οὐ ρί ΔΕ συροβίοά ἴο 
{πο (18 ΟΠ ΔΥΣΥ ἰ ΒΟΥΘ ΠΙΘΒῺΒ ΒΙΠΡΙΥ: ἀπά, 
δηᾷὰ 1 1168 (ἢ 6 ἱπιϊπαῖθ οοπηδοίξοη οὗ ἴδ 6 ὑντὸ 
δοίβ; σοι, ἔχ. χίν, 81, Ασὶβ χυ. 28). Πρῶτον 
(ᾶγβι) 18 ποὺ ἀθβίρηρά ἰ0 δα {μδὶ {πὸν ἀϊὰ {818 
Ὀοίογο 6 αδἰκοὰ (ποτ, ον ἰπἷβ δὰ δἰγοδὰγ Ὁθθ 
Βαϊ ἴῃ τοῦ. 4, δπὰ πουνμὶ σοαῦϊγο ἐμαὶ πρῶτον 
διουϊὰ δίἰαπὰ Ὀοΐογο ἑαυτούς : ΠΟΙ ἃἀοσοβ 1( τη 
[85 ΒοΘΏΒ ἐϊτηρ θὰ ὈΥ (86 Ῥοπὲϊίοι οὗ (9 νοτὰ 
“ἢγεέ᾽ ἵπ οὐν Επρὶ. Α. Υ.} (μαὲ {Π60Ὺ ρενὸ (Ἰι6πὶ- 
Βοῖνοϑ ὈοίοτΘ ΠΟΥ ΚΑ ΥΎ0 ὑπο ὶγ δ᾽ ηδ, δηὰ {ἰδ θη 161 
ὧι ἰο 18}6 Δροβί]ὶθ ἴο ἀοίθγετηϊθ ἰῃ0 δεηοιηὺ (6 Υ 
ϑδουϊὰ ρίνο; ἴοσ ἰο Ὀγίηβ οὔὖὐ Β8ο 8η ἰάθϑ βοτρθ- 
Εἰ πρ ΤΏΟΓΟ ποραδα [9 μαγϑ Ὀθ6 βδίϊά. Μούϑονυθῦ 
{116 Αροβϑί]ο ἀοϑθβ ποὶ πιθδῃ {μὲ ὑπ 6Ὺ γχαγνὸ (ἢ 6ῃ- 
Βοῖνοβ ἢἦγϑί (ο ἰδ Ἰωογὰ δπὰ ὑδθη ἴοὸ δἷδι, τπδκὶ πη 
καί εαυἱϊγνα)]θηὶ ἐο ἔπειτα ; ἴον οὶ ΟὨΪΥ νου]ά {}}18 
ΔΠΙΡΙΥ͂ δὴ ὑπ. (4}]6 δοραγδίΐοη οὔ (Π)8 το οδ͵θεία 
οὗ {ἐπ δΔοϊΐου, Ὀυῦ πὸ ἱὨδίϑποο ὅδ ὃθ ζοιπά ἴῃ 
ὙΠ ἰσῖ καί δἰδηδ ἴῸΥ ἔπειτα. Τὶ 18 ἰ9 Ὀ6 ἰΒΚοἢ 885 
ἐπ Βα. ἰ. 10 δηὰ ἰϊ, θΥ. ἴὰ (80 Βοηδ6 οὗ 8 ζγὰ- 
ἀυδίΐοα. ΙΥ δηγι πίη ἰδ ἰο Ὀ0 Βυρ»Ρ] 6 10 τηυϑί 
δ ΟΧρΓοβϑὶνθ οἵ βοθ γοϊοαϊίοη 19 ἐμ ΟὈΪθοὶθ οἵ 
ἰδὸ Ὀουπηίγ, ΓΟΒΙΑΝΡΒΕ: “ΝῈΟ ΟΥΘ ὑπ Κπον ἢ 
διὰ οὗ πο ἰηίογοσὶ (0 ἱμθῖὰ οχοθρί ὑπ ροῦχὶ ἴἢ 9 
1μοτὰ δηὰ ἐϊο Δ ρο858ι16.᾽ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ ἰδ 
δαἀαοά, ποὶ το ΓΟΪΥ ἰο οχρίδίη καὶ ἡμῖν (818 1 1.0 
δα βαϊά : αοάᾶ, ννῆο τπιδὰθ πιὸ δὴ Αροϑίϊο, τα- 
αυἱνοά ἰδ οπὶ ἰο αὶνγθ {ποι βοῖνοδ ἐ0 Τη6 8180); Ὀυΐ 
88 ἃ ΤΟΘΒΟῚ [ὉΓ (8μ9 ὙΠ0]60 ἐξα πβδοίΐοῃ, (0 Β]1ΟῪ 
ὑπαὶ ὑπο δὰ Ὀθοη ἱπάυσοὰ πὰ ἰ0 ΒΌΣΥΘΠΟΟΥ 
ἐπολβοῖνοδ ΟΥ̓ 8 τορατὰ 1[ἴ09ν (η0 Μ|}}} οἵ Θοά. 
Βοὶν 4 πιθδηΐηρ οὗὨ διά ἱπιρ]ϊο5 8180 (Π6 Β6η86 οἵ 
κατά.---δο ἴὰαὶ τὸ αν ὈΘΒοΟΌρΡὮς Ῥιῖπδ, 
τλδῖ 86 ἢ6 δ Ὀοίοσο Ὀϑβῦς, δο δ ἡὙνυου]ᾶ 
ΟΟΙΏΡ]Θῖθ6 δεμοηβ γοὺ ἴδ δει:581Ὁ βΊΒΟΘ (ὁλα- 
γὶψ) αἰβο (νου. ()}.---τῖη εἰι8 γόσβο {Π6 δΔροβίϊθ 
ῬλΒ868 ἔγοια ("86 Μαοράοπίας: ἰο {πὸ σον πηι ἶδα 
δ υγοι, δὰ βοννβ ον ἢ 88 ἱπάυοοα ὮὉγ ψΠαΐ 
.6 ΒΑῸῪ ἈΠΙΟΏ 16 ἔονιπον, ἰο Ῥοαισεβὲ ΤΊ. οἶς. 
Εἰς τό ἄοοβ ποῖ ἀσείσηδίθ ἢ γθ ἃ σοπίϊπαδίϊοη 
οἵ τοί ἰμ6 Μαοοδοπίδηβ ΨΘΥΘ ῬΓΒΥΙΠΩ, ΓῸΡ 
ἀπο γ 18 Π0 ῬΤΟΌΔΌΪΝΙΕ Υ (μδὲ (ὩοΥ πδὰ βῃΥ̓ βιιοἢ 
ἀοδίχη ἴῃ (μοῖρ βυγγοηᾶος οὗ ἐμοιηβοῖγεβ. ΝΟΣ 

πορὰ νὸ ΟΥ̓θἢ δυρῃροδο ἰδὲ {1:9 ἀροβι]9 ἱπίεπἀοᾶ 
{ΠΟΣΘΌΥ ἰο9 δἰροϊ Ὑδᾶΐὶ 88 (80 ἀϊνὶπο ψΨ]]} ἴὰ 
μ6 ὁ886. Εἰς ΟΓΟΪΥ ἜΧΡσΘδδ65 ἰἴο Ῥγοάἀποὶ δυὰ 
(86 σοδὺὶ ; ἐπὶ τ ἷοὶ Ῥγοσθοβ ἴσθι ΟΥ ἴ8 
Τοδοβοαᾶ ΒΥ βοιροιἰηρ ( αδεοίο, εἷς ν. 1, 4): 1 8 
(μβογοίοσο οαυίγαϊομὶ 10 ὥστε, δηὰ ἰδ ΤΟΣ ἰδ6 
ΒΔΙΔΘ 88 να. Τ8θ (Β΄᾽86ς; τοεσυοείεα, οὗ ΤΙῖπ8, δηθὰ 
ψΙοὮ 8 ἐχργοδβοὰ βεσο 85 ζ 1ὑ νγδ8 ἰμ6 οὐ͵οεῖ 
ἱπϊοβάἀοα (ἵνα) ψα8, ἐμοὶ Τιίυ8 που]ὰ σοπιρὶοὶθ 
ψπδὺ 88 Βαὰ οοιπιοηοο τ θὰ Βὲ Μ͵ὼΔ Ὀεΐίογο ἴα 
Οογίῃι, ἐ. 6.., (Βδὺ 6 πουϊὰ δοτορ!οὶο {1.18 ζταδο, 
{π18 ΘΙ Υ, ΟΡ ἀοιηοηδίγδίϊου οὗ (δεῖ ἰους. 
ΤΊ καί Ὀοΐοτο τὴν χάριεν τοῖδγβ ποί ἰο ταύτην, 88 
1 ἰμογὸ ᾿ΔΒ δοῖὴθ οὐβαρ χάρις ψῃξοῖὶ ΤΙιυΒ Βεὰ 
ὈῬεζὰπ δῃὰ ΠΟῪ ποϑάοαὰ ἰο δηϊδῃ, Ὀυὺ ἰο {818 
διηοηβ ΟΥ ΒΟΥ ὑτοοίβ οὗ ἰου νι ]ο ἢ Β6 τγδ8 ἴο Ὀσΐῃς 
ἰο ρογίρει ἰοῦ. ἘΠ πρὸ ἴξ προενήρξατο ἈΔΒ ΣΕεΙοΓ- 
Θη66 ποί ἰ0 8 ῬΓΪΟΥΣΥ ἰο (86 παρακαλεῖν, ΠΟΥ ἰὸ ἃ 
Ῥυϊουῖγ ἰο {86 οἴδοτίβ τηδὰθ ἰο οο0]]εσέ ἤἔπηᾶβ 
διποὴς ἰδ Μεοδαοαϊδηδ δηὰ ἰδ θυ] οσ οοχὰ- 
τηοποοιηςπ οὗ ἰδ 9 ΟοΥ Βἶδη ΟΘΟἸ] οἰ οη (ΤῸΣ 186 
Ἰαίίον ἴοι νψοι]Ἱὰ ποοὰ ἰοὸ δνο ὈΘΘΏ ΙΏΟΓΘῸ ἀΪ8- 
(ἰποιῖγ ὀχργοδδοᾶ.) [ΟΒΙΑΝΌΕΕ: “δυΐὶ 1ἰ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
οοπίγαδὶβ 6 Ῥγοδοδύὺ ἸΟΌΣΠΟΥ οἵ Τια5 Ὀοδυΐης 
1π6 ορ΄βι]ς, τῆι (86 ΤΟΤΤΩΘΓ. Οβίδποσ 6180 68}18 
αἰτοπεῖοι ἰο 186 ἵδβοῖ ἰμπδὺ ““ἐναρχ. τ ἴ0} 118 βἰ τὰ ]θ 
γον δηὰ βουϑγὶ οἵ 18 Οἵ ΟΡ σοτηροδβὶί ΤΌΥΤΩΒ, 88 
ἐπαρχ., καταρχ., εἰς.. ἷ8 Ἰ|Κ6 (6 ΘΟΥΣΟΒΡΟΠαϊῺς 
νογὰβ οοηποοίο σι ἐπιγελεῖν, ΤΑταὶ ΠΠΔΓΙῪ πὶ Ὧ80 
ἃ8 βαουϊ βεῖὶοὶ Ἰδησυασο. Ταὶθ που]ὰ 06 δΡΡσο- 
Ῥγίδιο ἰο (89 ἰάθα ἈθΓ6 οὗἉ ἃ σοτῃρ᾽οίθ ΒΌΣΤ ΘΙ ἀὁΓ 
οὗ {μδιηβοῖγ68 0 {πὸ βοτνΐοθ οὗὔ ἴπ6 ογὰ δῃηὰ δ 
ὁθυτο.7 Ἑΐς ὑμᾶς ΟΠ τηυδὺ ταθδπ, μῖΐλ σὸς 
δρεοί ἰο ψοῦι, ΟΥ̓ τισδὲ θὰ Θαυϊνα]οπί ἰο ἐν ὑμὲν, ἃ 
σομοἶβθ Οχργοϑβίοι [ὉΡ ἐλθὼν εἰς ὑμᾶς. Τδο το- 
4υοβὲ πιυβὺ ὑπο ΘΙΌΤΘ ΓΟΙῸ ἰο (86 υἶπι6 ἢ 6 ῃ {110 
ΑΡοβίϊο βοὴ Τἰϊ8 ἀραΐὰ ἰο Οοτίι ἢ 1} {1118 
ΘΡ'8ι15θ. [1 1 Ὅογ. χυΐϊ. 1, 186 Αροβιὶ]α μδὰ 
ΒΡΟΚοη οὗ τηδικίηρ, οοἸ] οἰ ΐοη8 0 ἴῃ 6 βαϊ ἰδ, δὰ 
ἦν 18 ῬγοΌΔ 019 ἐπογοίογο ἱμαΐ Τὶϊυβ δά (ἢ θη σομ)- 
τηοῃσοά ἃ ἑιηὰ ἔον (πΐ8 οὈὐοοὶ διηοπς ἰδ 6 Οογ]η- 
(απ. 116 τότκ δὰ ἱμογοίογο Ὀθθῃ βἰασίοὰ 
ἴῃ Οογίμι ἢ ΒΟΙΘ τ οὨ 18 Ὀοΐοτο ἰὶ δὰ Ὀδοη δοϊοὰ 
Ὄροα ἱπ Μαοοράσῃϊδ (2 Ὅον. νυ. 10.). ΤῊΪΒ το- 
αυοδί οὗὨ ἰδ δροβιῖο ἰὸ ἰδ οου]ὰ ποὶ γοῦθυ (0 
ἃ ΤΌΤΙΔΘΥ Ὀσὶ ἰο {Π6 Ῥτοβοπὶ Υἱδὶΐ οὗ ΤΊ δἰ (ὁ- 
τίη. ΟΒΒΥΒΟΗΤΟΝ: “μοη ἰῃ6 ΑΡοβί]9 ΒΚ 
(86 Μδοσδἀομ βῃ8β 80 γομοιηθΐί δηὰ ἔογυθηὶ ἴῃ δὶ 
ἐμ ηρ8 οὐ ὑπᾶάον στοαὶ ἰετηρίαϊίουδ, 86 δεπῖ 
Τιιαδ ἴο φυΐϊοῖκοι μ6 δοιΐοῃ οὗ (86 ΟοΥὶ ἴδ, 
(δαί {ΒΟΥ τϊσὺ 6 τοδὰθ βαι]8Ί Ηθ ἀο68 ποί 
ἱπάοοα δαὺ {μπΐβ, Βαΐ κ6 ἐπ} ]}}68 1ξ, πὰ ἐπ ΒΒΟΝ᾽8 
(86 κγοδίμεβ δῃηά ἀδ]ΐίοσδου οὗἁὨἨ 8 Ἰοτθ, ψϑἰς ἢ 
οουϊὰ ποὶ 6Ἰ]ονν ἐπ Οογὶ πε ΐδηιθ ἰο Ὀ6 πῃ ἔεσογ.᾽"ἢ 

ψεμα. 7--16..--Βὺῖ ὧα γο ἀρουπα ἐπὶ ΘΥΘΙ͂ 
ἀδίηκ, ἐπ δὶ ἢ, δηᾶ υτΐϑύϑοθ, δ ἃ ονν- 
Ἰοᾶᾳφο, δπἃ 811] ἀἰ!ίροποο, δ ἃ γοῦὺσ ον ἴο 
5, Βουἃ 8160 ἴῃ τπΐα βταοθ (νοτ. 7). Το 
ἀλλ᾽ ἴΒ ποῖ ἱπίοπάθὰ δοῦ ἰοὸ βᾶνα {86 8686 οὗ 
ὀπὶ (α ογ. δοπάδγη) ὙΙΟΝ βορδγδίθα {86 70] ον 
ἔτοτῃ {116 ΦΌΣΠΙΘΓ Ῥατί οὗ (88 δοπίθῃοθ, δπὰ πορλ- 
{ἰνε8 ἰὺ (σφ. ἅ., 1 πον, Βονουου, ᾿ ΒΘ 1 πιδόδ 
(Ηἷπ τοαιοοὶ ἐμὲ 1 βῃουϊὰ ποΐ 6 ἀϊδαρροϊπιεοά, 
θυ ἐμαὶ γοὰ σουϊὰ 6 ἀἰδιϊηρυϊδιοὰ ἰπ 1}}}5 
ταδί 680); ποῦ Βὼβ ἰὰ ἐπὸ βθη86 οὗὅ, σγαίλεν 
(Ἰοὺ ποῖ Τί 5 Ὀ6 ὑπϑν (89 ποοοβϑὶίυ οὗ θχοῖ ΐης 
γοῦ ἰο δαϊϊνἱτγ, Ὀαὺ ταίλεν, εἰς.}, ἴον Ὀοὶ οὗ {689 
ἴἸάδαβ δ΄ΓΘ ΔΥΌ ΓΑΤΥ ᾿πιεσροϊδιϊοηα, [1 18 ἃ δυά- 
ἄδη ἰυτη οὗὁὨ οχργοββίοῃ, βὈγα τὶν Ἰοαυίηρ [86 10- 
Ρἷο Ὀοΐοτθ δβροῖθῃ οὗ, δπὰ 1ἰ 18 θαυϊναϊεμί ἰο ἴδ 6 
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[ατῖῃ, αἱ (ὅοΓ. αδεγ). ΑΒ ἰἢ Βο δε βεϊά: “Βαυὲ 
νὸ ποϑαᾶ τοὶ δϑϑίσῃ ΓΘΆΒΟΠΒ οὗ (ἰι18 Κἰπὰ : [0 88 
γ8 Βαῦϑθ Ὀθθῃ ΤϑιθΡϑΌΪθ ἴῃ 8}} ἰμδὶ γὸ δᾶνθ 
ἄἀοῃθ, 80 Ὑ{11} γο ὈΘ ἴῃ ἐ8ὶ8 Θχἰἰεἴοη οὗὨ γοῦν Ὀ6- 
Βουοϊθησο." (Τμ6 θιρδδϑὶβ βιομ! ἃ Ὀ6 μὶδορὰ 
Ὅροη ταύτη; ἴῃ (18, 88 ἴῃ ΟἾΟΥ' τιϑη ἴοδὶ δίλοηβ οὗ 
ΤΟΣ ομδυγ). ΤΌΘΓΘ ΔΥΘ ΟΥΒΟΣ Ρΐδ 608 18 ΝΠ ΟᾺ 
ἀλλά τλᾶῖκοθ 8 ἰγδηβί(ἰοη ἴο 8 δι πιβοηδβ (δίδει 
χΥΐ 7: [μκὸ Υἱῖ. 7; Ασὶβ ἰχ. ὃ; χ. 20). Νὸ 
Ἰοῦζονρ ἰπϑιϑιΐϊης Ὁροὴ ἰδοδθ δησουγαρβθιμοηίβ 
μοι ἴ[μὸ οοπάυσὶ οὗὨἨ οΟὐβογβ ΒΒρρΡι αά, πο ἐν 9 
ΒΟῊ ἰο ἐμ θ, δηὰ 684115 Ὁροὰ ἰμϑὴι 0 δον ἴῃ 
ἐπῖθ Ὀπδῖτιο88 δἷϑὸ ἢ. Ῥγθδιδίβοιοθ ὑμ0Ὺ δὰ ὁχΧ- 
ἰδ ιοὦ ἰὰ οἰδοῦ ἰπῖπρ8. ἵνα περισσεύητε ἰδ ἃ 
οἰγτουπαϊοσαίίοη (9 88 ἱπιροαίάυθ [ὙὉ}ω.: υἱαείδ 
Μι1, 85 ἰπ ΡΒ. νυν. 88; Μαεὶς νυ. 28. (1π ᾿ἰκὸ 
ἘΘΔΒΠΘΥ ἯΘ Πδῦθ ἱπ ἐῃ9 οἱὰεον αὐθοὶκ τη 9 ἔτγο- 
ᾳαθαί)ν ὅπως τὶ 8 οοπαποίϊλοη [ἾἮ ΕΒΒΉΈΕΒ, ϑ'γηΐδ., 
Ρ. 129]. Τὸ [Ἀ9 Αροβιε]οβ ἱβοικίμς ἀὺ 18. ὨΘΟΘΒΦΑΡΥ 
ἐΒδὶ νὸ δϑμουϊἁ ΒυΡΡΙΥ θϑθ ἃ βυπθοδδ ἰο ἀυίγ. 
᾿ι ᾽ἴ6 ἐμβουγϑθίορο βοὺ ἱπαὶβροΒβδΌϊο ὑπαὶ νγὸ δῃου]ὰ 
δοπηοαὺὶ ὑμὶβ οχργοϑϑίοι ὙΪ ἢ τοῦ. 8, ζ707 ἰὲ 18 τὰ - 
(ἴῸΣ ΟΘΠΣΔΕΥ ἴἰο ῬΔ0}}Β ΤΔΏΒΟΡ ἐ0 Ὀαρὶα μὶκ 00Γ- 
χΣοοιΐοῦβ οὗ οἰ ΟΥϑ᾽ ΓΑὐβαρρε ἢ θηβίοηδ Ὑἱ1 δὴ 
οὗ λέγω (αὈ δ}. νἱῖ, 80; 1 Οον. ἰν. 14). Ηθ πιδῖκθβ 
λῖϑ ΔΡΡΘΑΙ ἰο ἐδ ϑὶν 5089 οὗ ΒΌΒΟΥ 88 ΟΠ βίῃ 8; 
ἐποαρὰ 10 18 βΒο {-οὐἹάφην ὑμδὺ βιιοδ ΘΏΘΡΔΣ 00Π|- 
βαοπάἀδιΐοι τὐϑὲ Ὀ6 υπιοτοίοοα τὲ ἱπαϊνι αι] 
ὁχοθρίϊοθα. ᾿Εν παντί ἰΒ ἃ ΚΘΒΘΥΔΙ ΡΏΓΘ56, τ ΒΙσἢ 

, ἐδ σρ δἰ πθα ἱπηπιοα αὐοὶν δίθου Σὰ (ΜΕΥΒΕ: [{18 
ὑδτὸ ροποτ Αἱ τοϊδιΐο ἴῃ ἡ} ἢ {ΒᾺῸΥ δα Ὀ6θὴ αἰδέϊη- 
συϊοοα ον ἔδι 1}, εέο.)ὴ. Πίστις πιθᾶμ ᾿θγο, ποὺ 
ΔΒ ἰη 1 Οον. χὶϊ. 9, Ὀυὺ 65 ἰὼ οἶαρ. ἱ. 24, ἃ, ἴδ πὴ- 
ἔαϊὶ δάβοζγοῃσε ἰο Ομν  βιΐδη ἰσαϊῃ. Τμοὶν δοουηά- 
ἱης ἔπ {δ8ῖ18 νγγὰϑ ἐμοὶν δηϊταδίοῦ, δδβυσϑῶσο δηὰ 
δειϊνίἐν ᾽π (αἴ. ἩΓΕ σοβρϑοὶ ἰο λόγος δρὰ γνῶσις 
806 Οἡ 1 Ὅον. ἱ. δ. [ΒΌΡ6Β: “ἼὨο ἴοτιλον 15 
Ομυϊϑιδῃ ἰσυαὶμ 88 Ῥγϑδομϑα, ἐμο Ἰδέϊοσ ἔγαΐϊπ 88 
δρργοιιοπ θα οΥ υπαογοίθ04]. Το πογὰ σπουδή 
οὐσϑιγβ ἔῃ ΟΒδΡ. Υἱὶ. 117., δι βἰχηΐῆθβ δὴ δεάϑηί 
5608] 'π (8ὸ ποῦὶς οὗ Ο"τίβί, Πάση Β6ΓΘ ξϑόδῃβ μοί 
ἐδαῖ νι πῖοῖ 18 Θοπυρὶοὶθ, Ὀυξ, ἱπ ταϑηϊίο]ἁ δϑρϑοὶϑ 
(ἰε 8 οχίοπδίνϑ, ποὺ ἐπέθπαϊνθ). ᾿Ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν 
ἰσηϊδοβ (δαὶ τ ϊοῖι ργοοοοᾶὰβ ἔγοτῃμ γοῦ, αϑίθῃ 8 
ὭΡΟΙΒ 6, δηὰ 18 τϑοοοϊγοὰ ἰη ΟΟν ιϑδτίβ; ἐν 8 ποὲ 
ὀχϑοιὶν θα γα] ϑηὺ ἰ0 εἰς, ΘΟ. ΟὨΒΡ. Υἱὶ. 8, [ἡ 
γψαγ. 8 [6 τηϑοὶϑ ἰῃ δάνδῃοθ δὼ Οὐ)θοϊϊοη πὶ] ἢ 
ταῖσι Ὀ6 υτροὰ διχαΐηϑὲ ὑνθ ῥτοσοοαϊηρ ἀοτηδηά--- 
[αν τ᾿πὶα ποῖ ΌΥ ΔΥ οὗ οοεησηβηδιροθεϊ, 
πὶ ΌΥΓ 988 οὐ [ὴ 9 ἑοτυγδισιθ55 οὗ οἴ οζα 
ὯῶῪο σον ὑδθ δἱῃοοσὶῦν οὗ γοῦς Ἰον. ---α 
δἰ πὶ ὀχρυθδβαίοη (οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν) 18 μδϑὰ ἰπ 1 
Οου. τὶ. 6, διὰ ἰΐ θγ9 γϑίουβ ῬΡΙΟΥΥ ἰθ νυ μδὶ 
Βο δὰ δβαϊά ἴῃ ἐ8θ ῬγΘυϊΘῸ δ γ6γ50, θυΐ ἐδὸ ροβὶ- 
δἶτο ἀοίδι}8, θοκί ποΐηρ τ τ ἀλλὰ, οίο., τοῖον Ὀδοὶς 
ἴο Υογ8. 1--ὅ; ὸ7 ΒΘ πγιϑὲ ὩΘΙΌΡΘΙΪΥ δν9 ποα {δ9 
Μαοοοάἀοηΐδη ἐῶ Υἱθν το δ 9 ΒΡΟΚΟ οἵὗἁ (9 ἔοτ- 
πλιάμοβα οὗ οὐ γΆ. εἐν ἀθ68 ποί δίῃ 
ἄσονο οοηεργοδατο (ἰ6 ΔΡΡΓΟΥΘ, ΟΥ ἴο 68 818]. ὈΥ͂ 
Ῥιοοῦ, ποῦ ἰδ ἰὑ ϑᾳυϊγταϊοπί ἰο δόκεμον ποιεῖν (10 
πιδΚΟ ἀἰδρ ̓ ν), θαὶ, δ8. ἰὼ 1 ον. χὶ. 28, 1 οἰχηὶ- 
Ὧδθ, ἰο πλϑίοο ἐγὶδὶ, ἰο ἐθβί, οὐ ϑχδιιίῃοθ. ιιο 
804) οὗ (δ Μαοράοηϊδῃβ οὐρί ἰο διἐτι]δίο 189 
ον αὐ κἰδὴβ (0 6 δἰτη ἶαν πορὶ, δηὰ ἐμ ἐς δῃοιϊὰ 
᾿νε Ῥτονϑὰ νυ»υμβοίπον ἐμβοὶν Ἰονθ νγῶ8 ζοηυσΐϊηο. Το 
Ῥδυιϊοὶ 9 ὀοκεμάζων ἀορομ δ Ὡροὴ λέγων, ὙΓ16}} 
θυ ὈῸ υπαογδίοοα δξζαΐὶβ αἷϊος ἀλλά (Ὀαὲ 1 
δρΘδὶς δϑ ὁ0 ὙΠγ᾿ 0 ἰδ 1τηαἰκίης 6 ὑγ1 4} οἷ, ΟΥ νυϊιϊηρ 
ἰο 8 ἐδδὲ γοῦν 1076): θοαρ. 1 Ὅοτγ. ἰν. 14. Τὸ 
αἰιονν ἰδοὺ ἢ 1789 )υδιϊβοά ἴῃ {18 δοκεμάζειν. δὰ 

μαῦ Βὲ δὰ ρσοοά ΓΘΆΒΟΠΒ ΤΣ τορ Κη Βυ ἢ ἀ6- 
τῶ} 18 ἀροη {Ἰοἷν ἔγαίογῃα) Εἰ Θγα] ν, ὸ Δ 668 
6 Ἔχδιρὶθ οὗ ΟἈτὶβι, ἰῃ ὑπαὶ ργοδὶ δοί οὗ ἸΏ Ὁ ΤΟΥ 
μι 16} ἢ6 βᾶγο Ρ 8}1 {πὴ ρ8 ἴ0Υ (Π6}]Υ Β8.Κο08. 
-- ον γθ ον ἴ86 βτᾶοθ οουσ Ἰοτᾶ 6515 
ΟὨχίδβι, "δῖ ΒΟ Εἶθ τνῶδ σίο, γοῖῦ ἴοσχ 
γοῦς βαῖὶσθαθ Εἴο Ὀθοδθ Ροοσ (γοσ 9). Τὰ 
ΤΟΥ μδ6 ἰδ ὙΘΡῪ δἰχηϊβοληί; Ὀυΐ πὶ (18 σοΠ66- 
ἰΐοπ ΤΌΥΙῚΒ 8. ἰοχίφ8) ρμασγϑηιποβὶβ; δηα ν]ιἶῖὸ 1 
88 ἀοϑὶρηθα ἰο 1η6]1π9 {μοτη 8180 ἰο ἀθην δ οπι- 
ΒοΙγ 68 ζὸσ ἱμοὲν Ὀσοι ὮΣΘα, ὺ γᾶ πιο πμἀθα ἰὸ Τη8 ΚΘ 
ἰδ 6ἷχ πηοβὶ 801[-ἀδὴγΐηρ οΒαγὶ (68 ΔΡΡΘαΥῦ εἰ ΥἹῪ 
᾿ηϑὶσηϊδοληῖ. 7}6168 Οὗ δ᾽ ΘΧΔΙ.Ρ]9 18 σΟΥ ΔΙ ΗΚ 
δι οταϊηδίθ ἴῃ {118 ρὶδοθ ἰο ἰμαὺ οὗ 86 τηουϊὶ οὗ 
Ομ γὶβι β Ιονο, ἱβσουφσὶι τ 1 οι ἃ ΘΟΥΓΟΒΡοπαΐηρ Ἴονθ 
ταϊσς δ6 δινδκοηθα ἰῃ ἰμθ. Βυΐ (6 τρθβη- 
ἴης 5 οογίδ ἢἹῪ ποῖ ἐμαὶ Ομ γὶδύ δὰ πιδὰθ {ἢ 6 πὶ 
ΒΡ ΣΙ ΔῚΥ σὶοὰ (1π ΠπΕῚ δηα ἐπ (860 δὰ Ὀ6- 
ὁοπιθ ροϑδοδβοὰ οὗ (δ ὸ ποἰπαίίοη ἰο οΘοηἰ γαῖ δὰ 
Βαα Ὀθ6ῶ ῥσορδγοᾶ ἰοὸ σοηἰγιθιιο οἵ (μ61ν (θα }]γ) 
δυυμάδμοο (ΟἸδΒδΌ86 8). ΕῸΡ πλουτεῖν οδπποί 
ΒΘΥΘ οἰκηῖν ἱὑδαὺ μὰ} ὙΘΥΘ ΘΕΓΙ Ομ Θα ἴῃ {15 
8689, Ὀυΐ ἐδαι (ΟΥ̓ Ῥοδββϑαβοα δὴ ἀρυπάδῃησο οὗ 
1)086 δανίπς Ὀδηοῆϊβ τ δῖοι ΟἸἈγὶθὺ πὰ δοαυϊτοῦ 
ἴογῦ Ηΐϊβ ρϑορῖα ὈΥ Ηΐϑ θθοοχαϊης ῬΟῸΣ (οορ. 1 
Οὐον. ἐἰϊϊ. 22; Μαί(. νυ. δ; χὶχ. 29). [10 ἀποίθης 
ατϑοῖς Ἔχ ροβὲζογβ ἰοοῖ γινώσκετε ἃ8 Δ ἸΙΩΡΘΓΔΙΪΥΘ, 
διὰ ΟἸιγγβοδίΐοπι Βηδικο8 {818 Ῥσοιηϊηθηῖ: ““ ΕΟΥ, 
Βδνο ἰπ τηϊμὰ, βαγβ Ρϑιϊ, ροπάθυ ἃπα ὀοηβί ον [ἢ 
ἄτϑοο οὗ 6οἀ, δὰ ἀο ποὶ Ἰὲσμ!]γ ῬΡ888 ἰΐ Ὀγ, Ὀὰϊ 
αἰπὶ δὺ τϑδὶ ἰκίηρ (8:9 φγθαίῃο58 οὗ ἱὶ,᾽᾿ εἰς. ΤῊ 
γὰρ Βῆονβ ἐμὲ {18 18 Ἱπαρργορσίαίθ. Τὴ6 σβοΐοο 
οὗ {18 τοῦ, δῃαὰ οβρϑοΐ!γ οὗὐἨ [86 Ῥγοβϑηί, ἰἢ- 
βίθδα οὗἉἩ ἐδ συιϑίοΙηΑ ΥΥ οἱδατε ΟΥ ἐγνώκατε, ΒΘΟΙΩΒ 
βίσδηο, δῃὰ δἰτηοϑί Στ 0} 168 ἃ ἀἰγϑοὶ δοί οὗ γθοορ.- 
πἰλίοι, Ὀὰὶ ἐξ ἐδ δἰ χαϊῆθβ ὑμπαὺ ὑΒ 6 1 Δρρυϑθη- 
βίου οὗὨ ἐδ ἔδοί τηπδὶ αν ΘΟ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ υἱνϊὰ 
διὰ οοπίϊῃμοά, ἱποιίοδὰ οὗ Ὀοΐηρς ἱπαϊβιϊηοὶ δηὰ 
βπβ)04]. ΤῊΘ ΑΡοΒβι]9 σϑπι πὰ ἱβο οὗ ἰδ 
Βρὶνὶὶ μα, 88 ἐμοῦ 006} Κηον, ΟἸτῖϑὺ δά 
βθονα ἰοναχὰ ἔδβοτα, ἰὼ {παὺ ἔγοο (πηρο νυ 64) δοί 
οὗ ατϑοο, ἰῃ ψ εἰσὶ ΤῸΥ ἐμοῖσ Βα 98 Ηρ δὰ Ὀδοοῖηθ 
Ῥοοσ. Τοιπακο {18 στο ΔΡΡΘΔΣ ἷπ ἃ ΟΘΔΓΟΥ 
αι, 1.8 βυ υ}θοὶ 15 ἤόγὸ ἀϑβὶ ιπδιθα τοῦ κυρίου, ἴῃ 
γε αἱ οἢ ἐμ Ὀινίηθ αἰαῖ οὗ ΟἸσὶδὺ δπὰ Ηἰβ δῦβ8ο- 
Ἰαΐθ τἰραί ἰο Ηΐ8 ρϑορὶο (ἡμῶν) 18 οσργοββοά. Τ}1 
ΜΌΥ ἴῃ ἩΠ]ΟὮ (8.18 ζΥυδοίουϑθ, 860] -τοπουποὶῃρ ]ονο 
Ὑ5458 ΘΧ ΙὈΣοἃ ἰο τη 18 ρῥγοβοωιθα ἱπ (Π6 ΘΡ6Χχθ- 
κοίϊοι! βοηΐθποθ: ὑπαὺ ἴοτ ΟἿΌΣ Βα 68 Η 6 Ὀθοβηθ 
Ῥοοῦ. 7110 ὀχϑιαρῖο 18 μἱαοθα Ὀοίογα ἃ8 ἴῃ 8 
Ἰισινι δοσγοϑροπάϊηρ ἰο ὑπ οὈ͵οοὶ {86 Αροβὶ]θ δὰ 
ἴῃ νίον, δπὰ βϑυ δδίαμ δ} ἀρτοοὶηρ τ ταὶ 15 
Βδιὰ ἴῃ Ῥ}}]. 11. 7. Ἧὸ τοαδ τἱοὴ (πλούσιος 
ὧν, Ραγί. ἱτωρογῖ,), τουδὶ σοΐον ἰο Πἰβ οχίϑέθηοθ 
Ὀοΐοτθ Ηθ οϑιὴο ἰο ἐδ}8 νου], σοι Ηο νὰ8 ἴῃ 
Ροβϑοϑϑβίοῃ οὗ (9 }ἱνὶπο χουν ἀπὰ μδὰ δὴ δϑυη- 
ἄδποθ οὗ Ῥμοββθβϑί ουβ; δῃηὰ ποὶ ἰο ΗΪβ ὀχ βίθῃοθ 0ἢ 
οδυί 88 [89 (Ποὐ-Ἰηδη, 88 ἰμιο Χόγος ἔνσαρκος: ἴο0Υ 
ἷῃ (89 Ἰαιέον οδ86 ἰδ0 ὧν δηὰ {80 ἐπτώχευσεν νουϊὰ 
Ὦδτο Ὀ66ὴ ἰπ [88 Βδιὴ6 ἰθηβθὸ. 710 ΧΘίΟΥΘΏσΘΟ 19 
ποῦ ἰο ἐἰ86 βίαὶθ ἴῃ το Ηδ νγ8 μυμπιϊ]ϊδιοα, Ὀὰὶ 
85 .}}6 δου βὺ σϑγίδι ΠΥ στρ ῖκ 68 ΤΟΣ Θ ῬΓΟΌΔΌΪΘ, ἰο 19 
δοὶ ἴῃ ψΒιοὰ ΗφΦ ἀϊγοδίοά Ηἰπι86} οὗ ΗΒ τὶ 668. 
ΑἸ οΌρ ἰμ9 1ά6α οἵ ““ δεοοπιπρ ῬΟΟΓ᾿᾽" 8 ποί ἴῃ- 
γοϊνϑα 1π ἐπα πιοδηΐϊῃρ οὗ ἴμὸ υϑγὺ [1(86]7 [ἴον 1ὲ 
ἸΔΩΥ ῬΟΒΒΙὈΙΥ δἰ ΚὨἸ Ὗ Βι ΠΡῚΥ “ δείπσ Ῥοον.᾽" ΖΕῚ,. 
(2 880, 2, α.): ““ὙοΓῸ98 ἴῃ εὐω πανθ ψσεπεγαϊ δὰ 
ἐπιγθηϑιἶγο ᾽πὶ βοδίϊου οὗἨ δείησ ἰῃῃ Βοιηθ βίδίθ, 
ΟΥ ἴῃ Ροββοβϑϑίοη οὗ βοπιθ 4υ δ} 1 γ "7, γοῖ {86 δΔονἰβὶ 
ὉΥ ἰ(8 οὐ πδίαγο οβϑϑῃ δ! ἰΏΎΟΪΤΟΒ ἐ1|9 ἰάθῶ 
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οὗ δὴ ἰπίἰγϑδηβιίἷνο δοιϊοη οὐ βίδαίο, κὸ ἐπίστευσα 
απὰ 5ἰπιϊϊασς νοτᾶὰβ, Πτωχεύειν ἴῃ ο6]855108] δὰ- 
{Πογ8 88 {16 Βατη 6 Β6η86 οὗ (0 Ὀδρ, ἰδ ἰὸ Ὅο ἃ 
τηθηπαΐοδηί, δηὰ ἴῃ 41} 68.868 1ΐ ἱτ01168 ἃ ἀδοΡ Ρο- 
ΨΟΥΙῪ ἴῃ 6 ἢ} ΟὨΘ ἢ88 ποίπΐηρ. [ἩΤΈΒΒΤΕΕΝ δυηπ. 
μον πένης δηἃ πτωχός, ». 221].- Ἴδ ποτὰ ἰ(- 
Β6ῚΓ 88 ΥΓΟογ 66 Πα μ6ν (0 ἐμὸ δΟΙΡΑΤΔΙΪΥΘ ΠΟΥ 
ἰο 186 δοβοϊαϊα ρουθσῖν οὗ Οὐ τῖϑέ ἀυγίηρ Ηἰ8 
Θδγί]ν 116 (Μαία. νἱϊ!, 20), αϊ ἰο {88 τοϊδέΐϊοη 
ὙΒ 16} {18 πυπηδη 116 Η6 ἐπ 6 ἢ δηίογοά ἘΡῸπ ὈΟΓΘ 
ο ὑμ6 Ἰ1ἴ8 οΥ̓ ἸΟΥΥ το Ηθ νὰ Ἰοανίηρ. 6 
ΤΘΟΟΖΏΪΖΘ ἴῃ ἰΐ 8 κένωσις, ὈΥ νἱτῖαο οὗ νοὶ Ηθ 
Τοπουησοαὰ Ηἱἰΐἰΐ υἱοῆθθ, πο ΠΊΘΡΟΙΥ ἰπὰ ἰπ6 ὑ86 
(κατὰ χρῆσιν) Ὀὰΐ ἴῃ 186 ροββοβϑδίοῃ (κατὰ κίησιν) 
οὔ μοι. ἢϊ5 ἱποδυπδίϊ οὴ ττῶ7ὁξ ἃ ὈΘΟΟΙΏΪΠβ ΡΟΟΥ 
ἴῃ (86 βἰ τ σίοβί Β6η86, 8 ΘΔ 66 ὉΡΟῚ ἰδ δἰαῖθ 
οὗ ἃ Βυπιαὰῃ ογθαίυγο, ὙΠῸ ροβϑοβϑοα ποίδὶηρ ἱῃ 
Ἀἰπιϑο]ῦ, θυ. δὰ ἰο τϑοοὶγο δυθυυ βίης ἔγοτῃ 
αοά. Τ δ δοὺ τν88 οὐύδῇ τορϑαιὶϑα 1 Ηΐβ δαυ ἢ 
σοπαϊτ οι τ ὴ ἢ Βυ δι {64 ἴ0 Ῥοοοῖνο {86 Τΐ ηΪ8- 
ἰγδί]0}8 οὗἁἨἩ Ηἰἷπ5 ργδίοίαὶ ἀϊπβοὶρὶοϑ ὑἐδαὶ Ηο τϊριὺ 
᾿ἷνο τοϑρϑοίμοἷν τνἱϊὰ ΗΒ Ῥθορὶθ δηὰ γοί βδασο 
ἀπ ὑπο ῖγ ποοθβδὶ(θθ. Τμδὶ [86 Δρρε]]διΐου [κυρ. 
Ἴης. χρ. νου]ὰ ποὺ 6 υηϑυΐδΌ]6 (ο ἐμ Ὀοὶης 
80 ὑπ ὈδδαταΘ ῬΟΟΣ, 18 πηδηϊοϑὺ ἔσχοπι Ἡπαὺ 15 
Βαϊὰ οὐὗἩ [Π6 δα χα] θὰ ρουβοηαρα ἰη ΟοΪ. 1. 1 
ΤῊ οἰ ἴοι] δ ση δοδίοη οὗ δυοῖν δὲ ἰπϑίλησο 15 
ἦυδὶ 88 πδίιιγαὶ 88 1 15. ἰῃ ῬΆΣ]. ἱϊ. 68. : Ὀὰΐ δοΥ- 
(δ΄ }γ (86 Ιάδα οὗ 88} δ ΧΑ Ρ]6 ἰβ ποί 6γΘ θχοῖι- 
ΒΊΟΥ ργοβϑοηίθα (866 δῦουθ). Πλουτεῖν 18 Του πὰ 
ἴῃ 1 Οογ. ἱν. 8. ᾿Ἑκείνου 15 Θἴα ρα ἷ6. ΑἸ μπουρὶ 
{16 δοὺ 6 Βροΐθϑῃ οὗ γγὰ8 [ῸΥ 8}} τηϑῆ, {πὸ ΑῬοβ- 
116 τη το 1{ ΙΠΟΥ̓́Θ ἱπργοδδῖνο ὈΥ͂ υϑἷηρ (Π6 ψογά 8, 
ῸΓΡ ΥὙΟῸΥ 88}.68 (δι᾽ ὑμᾶς), Βῃ 4 8ὸ κί νης ᾿ἰ ἃ Βρ6618] 
ΥΘίργοσΟ (0 {}|080 ὙΠΟ ΓΘ ἴἰο Γοδὰ 158 νον. 
--Αρᾶϊξ ρβὶνο δὴ ορίηίου ἐπ 816 σδίῖοσ: 
ἴοι 8 ἱ5Β ασρϑᾶϊθῃηξ ἴοσ γοῦ (νογ. 10 αἡ.--- 
Ιὼ ἐπι686 ννοσ 8 86 ργοσοοάβ ἰο ρσῖνο {86 ἀοία!]οὰ 
δία οποηῦ τοῦ μαὰ ὈθΘη ἱπίογγυρίοἁ ὈΥ {86 
τηοίἶγ6 ργοβοηϊοα ἴηι γον. θ, ἴῃ σοηίϊγαϑί τὶ (Ὠ 6 
σοιηδηὰ ἢὮΘ ὨΘΓΘ Ῥγθϑοπίβ ἈΐΪ8 ορίηϊοπ 88 ἴῃ 1 
Οον. νἱἱ. 25. Τ}ι0 σοἸϊ]οοαίίοη οὗἩὨ 9 τγογὰβ βῆ οτγβ 
δαὺ {μὸ οι ρδϑὶ8 βου Ὀ6 ρμασοὰ ἀροὴ ἐμ ΐ8 
ψογὰ. [Ι}ἢ [ἢ 9 δΑ1|88] βοηΐίθησο τυ οἢ 901] οῸὁνν8 ἰύ, 
ὍΠ. τηῦδί ΒΟΥ οὗουο υπαογβίδπα ἐλῥδ (τοῦτο) ἃ8 Γ6- 
ἴοντίης ἰο γνώμην δίδωμι, ΔἸ ΒουρὮ ἐν τούτῳ ταιιβὶ 
Βανυθ τοΐογσγοαὰ Ὀδοῖς ἰο ἔδΐὸ οοἸ]οθοϊϊοη. Α8 ἰὲ 
βία 5 αὖ {86 ϑδὰ οὔ Βθηΐθῃσθ ἰΐ πιυϑὺ Ὀ6 6πι- 
Ῥἤδιῖο, Ὀυΐ παχὺ ἰο ἐξ {10 ΘΠ Ρἢ 8818 τηυϑὶ Ὀθ Ἰαἰὰ 
ὍΡΟΙ υμῖν. ΒΥ πιρδῃ5 οὗ συμφέρει (ποί--εἀδοοι) 
Ἠ6 ἰηιθηάοά ἰο Βαὺ ἐμαὶ (μὶβΒ ακιὐἀνίοθ τγῶϑ Ὀοίίον 
ον ἔοι [ἢ 8ῃ 8 δΘοιηιμϑπαὰ πουϊὰ ἢανο Ὀθ6οη, ἰῃ- 
ΔΒΙΏΠΟὮ 88 {ΠΠ6Υ δὰ ΓῸΓ δοιχθ (1π|6 ΒΏΟΤη (ἢ 61}- 
δοῖνοβ ΨΠΠΠἘερ ἰο δοῖ 88 πὸ τ 864 πιϊουΐ ἃ δοιη- 
τηδη, ὅθ ῬΟΥΒΟΠΒ οου]Ἱὰ ἀργῖνο ρ,θδῦοῦ ΤΌΤ] 
ϑδαγαδηίαδρο ἴσου ἃ ψογὰ οὐὗὁἨ σδοιηβοὶ ἰδ ΤΟΙ 
ΔῺΥ ἰπ͵υποίίοη. [1 τοῦτο 8 τοΐουσοα ἰο (86 δοί 
οὗἩ ὁΒαγιν ργοροβοα, ἰἰοη σνμφέρει σουϊὰ ἢανο ἰοὸ 
ὍὈῸ υπάογβίοοα 48 σοϊδϊΐπρς ἰο 6 Ὀθποῆΐβ τ ϊοὴ 
ΤΟΒ.]0 ἔγομα ΟΥ̓ΘΤΥῪ ρζοοὰ δοίΐοπ, ἰο ἐπ δάυδηίαο5 
οὗ ἃ μοοΐ τορυϊαίίοη, δπὰ ἰο ἐδ τιοτὰὶ σαὶῃ 
τ ΒΟ ταῦ 6 ἀχροσίοα, ΟΥ ΒΠΔ}}Ὺ ὑπὸ τοιναγά 
Μ ῖο αοα 01} ρίνο δ {μ9 Ἰαβὺ ἀδ ῦ (γοπιϑύογε 
7)ειιπι).---Ὡ 0 ὈΘραπ Ὀσδέοσϑ ἴμϑῖ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴο ἅο Ὀπθῖ αἷ'δο ἴο Ὀ6 τ Πρ ἴ89 165 γϑδσ. 
(νον. 10. δ)--, ἢ οἴτενες (ΒΘ ΓΘ, 88 ἰὼ Βοπι. ἱ. 25, 
ϑαυϊναϊοπί ἰο, μέ φεΐ, μοὶ α8), 6 ἱπιγοάυδοα {86 
ΤΟΘΒΟΏΒ [οΥ βαυΐπρ (Ὠλὺ [18 788 ΤΠ ΟΓῸ ῬτΟδΙΘΌΪο ἴὸ 
(πὶ. [618 ΓοΓΚΑΌΪα {παὲὶ (π6 ἀοίπφ ππουϊὰ Ὀ6 
πιδηϊοποα Ὀθδίοτο (}16 εοὐίπσ, ἴο᾽ τὸ βου] παῖυ- -..-... ὕὄ...-.----.-.------.-.-Ξ-ω-α.--.--.-.αΣ-ς--ε.-ς-.-.-.-- --ς.-.-.-. -- τ  -Ἐ ὠὠ --᾽--Ἐ-.--᾽-55 “-  ὡ ς-“- “ΠΠΓὅὁΠΠΠΠΠΠὅἷἷΠἷὔὃὖΌὖῤὖὃὁ ΄΄᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽᾽᾽᾽᾽᾿᾽᾽ΒΒΒθ9θ 

ΤΆ]Υ αν οχρθοίοθἀ πὸ τ οσὰβ ἢ (ἢ 6 ΓΟΎΘΓΒΘ ΟΓΟΟΥ, 
Τὸ δἰἱοιρί δὴ ᾿πυοσβίοι οὗ {86 ἰοΥ π|8 50 88 ἰ0 δ 6 
86 ΒΟπί6Π66 Τοϑὰ: ποί οπῖψ ἰο εοῖϊΐ διεί αἶδο ὁ ἀἄο, 
σουὰ Ὅ6 ΔΙΡΙ ΓΑΙ δα Ῥ] αἰ ΠΥ ἱπαάτηϊεβὶ ὈΪο. 
ϑδοηλθ Βᾶῦθ οπάἀθδνοσθα ἰο δἰ ἃ 1 ὈῪ τηδ κίηρ θέλειν 
Βανὸ (86 Β6ΏΒ60 οἵ, 0 δε ἱπεϊϊπεα ἰο ἀο; Ὀυὶ {ὶ8 
νουϊὰ τη ῖο 1ἰ ἰησοηβὶδίθης πὰ ῖ ἢ} γορ. 11, τ οτο, 
18 186 γί ρἷδοο, (6 δσ βογίδιίϊ οη ἰο σοι ρ]οίο {86 
ἀοϊηρ τηυϑί οὗἨ δουγβο 6 ποὶί Βἰπηυ πο οὺΒ ἘΠ, 
Ὀυΐ βϑυ Βοαιυθῃΐ ἰο ἐπ 6 Πρ (ΜΟΥΘΓ), ΟΓ ονυθὴ 
[Π6 ρστοδῖου δηὰ τροσὸ ἐτηρογίαπὶ οὗ {π6 {πὸ 
(Εν ζ86 6); διὰ βϑδοπάϊυ, (6 νυ ἔπ πὰ [86 
Ῥγϑοιῖσαὶ ρου οσδποο (ὅπως καϑάπερ κ. τ. 2.) ἃγ9 
80 Γαϊαίοα ἐπδὲὶ νὸ τουδὲ ἰπΐου ὑμαὶ [86 ἩΠ|ΠῚῚΡ 
85 δῇ ἱπάεροπάρης {πίπα, ὈΥ ᾿ἰβοὶῦ, δὰ ποὶ 
Θαυ να] οηΐ ἸΩΘΥΘΙΥ ἰ0 δὴ ἱποϊϊ παίΐοῃ ἴο ἀο, δηὰ ἰΐ 
τηιϑῦ 6 8ὴ ἱπδοσοπὶ οἰθιμεηΐ ἱῃ {π ἀοίης. ΟἸΒΟΓΒ 
αν βιρροϑίοα ἐμαὶ ποιῆσαι ταὶρμΐ τοῖον ἰο 85 
δοίι δὶ σοτπητηθποθιθηὺ οὗ δ οΟἸ]οοἰΐοη ὈΘΙΌΓΕ 
{Π6 {πιὸ οὗἨ τυ, διὰ ϑέλειν ἰο ἰῃς αἰ Βροβι 0 ἢ 
ἰο χὶνϑ 811} ἔαγίδον ((8Ὸ ἱπδηϊ το ργοθοηῖ, τ ΒΙΘᾺ 
ὁπ {πὸ ῥγονίουβ οχρίδῃδίΐομ βοοιηθαὰ δβίγβηχζο, 
νουϊὰ ὍΘ δρργοργιαθ ἰο ἐπὶ8). Οἰογα 81}}} 
τᾶ κ {86 τηϑδηϊπρ ἴ0 ὉθΘ, ἰπδὺ ΤΔΗΥ͂ δὰ ἐπ π 
οί ΠΥ Ὀοχὰπ ἰο πᾶ δου θα 11 0π8, Ἡ}1]6 
Βοη6 πϑλὰ ἀροϊϊποὰ ἰο ἀο 8Βο, δὰ τοὺ. 11] που]ά 
(βοὴ 6 ἃ σΔΙ Πρ ὑροπ [ποτὰ (0 ΟΑΓΓΥ ἱπίο δοίη] 
αχοουϊίΐοα ἐποῖὶρ Γαγ ΠΟΥ ἱπίθηιοηδ, δηὰ δὸ ἰὸ 
σοπιρ]οίο {86 σο] δα οἢ5 τ πο δὰ Ὀ6Ο δοϊὰ- 
τηοποοά. Βαΐ οὐ ἰἐδμῖὶθ ἱπίογργείαίϊουθ Μὰ ΒΓ6 
ΟὈΙροὰ ἰο ρίνο ἰο ϑέλειν ἃ [ὉΪπ658 οὗ πιοδηϊης 
νι ΐοῖ 1 ΠῚ ποὺ θοαν. 7.6 ἰσὺθ ὙΑΥ ͵8 Ῥχοῦδ- 
ὉΠ. {πὶ ψ ]ο οὶ τη κο8 ἴΠ6 πρὸ ἢ προετήρξασϑε γοὸ- 
ἴον, ποῖ ἰο βοῦια {ἶπι6 Ὀοέοτο (86 ΑῬοβί] ο᾽ 8 τυ ιν, 
Ὀαυὶ ἰο ἐπα ροτὶοα οὐὗ {0 601] θα 108 ἴῃ Μδοραοηίϑ. 
Το ἰάρα ἐβοη ψου]ὰ Ὅσ6, ἰμαὺ ἰπ 6 ΟοΥγιη 88 
ΓΟ ἱπ δάγϑησαο οὗ ἱμ0 Μδοθαοῃ δ, ποί ΟΝ]Υ ἷπ 
{Π6 Δασοτηρ ἰΒηπηοηῖ, θὰ 8150 ἰῃ (86 οτὶ ρΊ 8] ῬΌΓ- 
Ροβα; ἰῃ [86 ργϑρασδίϊοη οὐἁἨ ἐβοϑθ ΔΥΥΘΙ ΘΙ ΘΏ 8 
ἴον {Π6 οοἸ]δοίΐ ἢ (Θο. οἾδΡ. ἰχ. 2). {μ6 οοπίϊπιι- 
ΔΏ66 οὗ ὙΔΙοὮ ΒθοΒ ἱτηρ ϊοὰ ἴῃ ἐμ ᾿π Πἰἶγνα οὗ 
(η6 Ῥτοβοηῖ. Τμὺ8 ἀο οϊίο, Μεγοτ, οἱ Α]. Νε- 
ΑΝΌΕΒ βυρροβίβ, (δδὲ “{8ὸ ν.1}}} οὗ ἃ ῬΟΥΒΟΒ ΤΗΔΥ͂ 
Βοπηθί πη 68 ἴΔΥ ὀχοοθὰ τδδὶ μ6 ἀοθδ, ἴὉ. Π6 ΠΊΔΥ 
ἀοβῖίγο ἰο ἀο τποῦϑ ἔμδὰ 86 8 δὺϊβ ἰο ρδγίοστη. 
ἴῃ {μ18 σα8θ (86 Ὑ1] 1β σγοδίου ἴδῃ (86 ἀοϊῃγ.᾽} 
Ιη ἀπὸ πέρυσι ( ὕγοπι ἰαδί ψεαγ), ἰῃ 8 Αροδι]ε ἀουδί- 
1685 τούουτϑὰ ἴο {8 τηοάο οὗ Γοοϊκοπίπς γΟΔΥΪ {ἴπ|6 
ΒΟ ἢ 28 ΟὈΒΙΟΙΔΡΥ διθοπρ ἴπο ὅονϑ, δὰ νὴ8 
480 σοπηπιοι πὰ Ὑ͵6}} ΚΠΟΝΏ ἴῃ (86 ΘΒΌΓΡΟΒΟΘΒ, 
Τοῖο ἀἰδογοὰ γοῦν 11{{}6 ἔγοια {ὑπ Μδοβδα θη ΐδῃ τθ- 
πο, ἴον ὈοΐΒ οοιηπιοπσοα (Μοὶ, γοΣ ἰῃ βαορίθιη- 
δον. 7ὸ ΑΡοβίῖθ τβϑδῃ8β ποὺ ἃ γοδῦ ἃρο, Ὀαΐ “186 
Ἰαβὶ γοδν,᾽ {. 6. ἴῃ 89 Ῥτοβθηὺ 6886 ῬΤΓΟΌΒΟΪ, δβὶχ 
ἸΏ 19 Ὀοῖοτο.--ῬΒπλ ποὺ οοτϊρ]οῖθ 86 
Ῥοιίοσιδδοθ οὗ ἐλ δῖδο; πὶ 85 ἴΠ61Θ υνᾶϑ 
186 τϑαᾶίπμϑεβ ἴο Ὑ1}} δο ΒΘΙΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἴδ6 
Ῥοϑσίοσιωδῃ!οθ δοοοσᾶϊηφς ἴο νεῖ γ9 ᾶνϑ 
(τον. 11).--Ηδνίπας ἰμ8 ἀἰβανονσεὰ ΘῊΥ ὙΥῖϑ (0 
δοπιηδηα αὶ οΠ]Υ (0 οσουπδβοὶ ἐμοῖι πὶ 18 ἷ5 ταδῖ- 
(ον, ἢ ΘΓ6 Ῥγοσθθαβ ἰο 681} προῦ θὰ δὲ ὁπο9 
ἴο δοπιρ]ϑίθ ἃ υοσῖκ τ οι ἣθ Τεραταἀ θα 88 Βο 1658 
ἱπιρογίδηϊ ἰμ8ῃ δὶ ὅγεί. Τὰ} νυνὶ δέ ἱπ σοπέγδαὶ 
νἰἢ ἀπὸ πέρυσι, 88 4180 ἰῃ6 δοτὶδὲ ἱτηροσδίϊυο, 
ἐπι} 1165 (πα {ἢ 9 τοδίίονῦ 88 σαί βὸν ρσεδδὶηρ δῃὰ 
γρβοηί.---Ἴ πὸ η8] δοηΐίθμοθ 8180 ἱπι}} 168 ἐδπδὶ 
Βι ἢ 4 σοῦγϑο πουἹὰ 6 Ὀεοοιηΐπρ ἴῃ ἴπθπι, ΤῸ 
οἰ πογυνῖθο ὑμ6 ἀοίπρς που]ὰ ποὶ δογγοεροπὰ νὴ 
(6 τις. Βυὶ ἴον νἹ]ΠἘἔ[πρς (ϑέλειν) ἢ6 πον 
βυδϑιϊεαίο8 (80 τοδάΐποββ (ὁ Μ1}} (προϑυμία τοῦ 
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ϑέλειν), ἰὰ το ἈΘ ΠΙΟΡΘ ῬγϑοΙ ΒΟ Υ ΟΧΡΓ65868 
(86 δογαρ οί θη θ88 οὗ ὑποὶρ Ῥυγροδο (πο! πδίΐοι, 
Σ68}), δῃὰ ΘῃΘΟΌΓΕρΡΟΘ τμ 6 πὶ ὙΠῸ} δὴ ἀυονγα] οὗ 
ἷα σοηῆάορησθ. [πὸ ᾿ἰἶκα ΔΉΠΟΥ, [Ὁ ποιῆσαι ἘὮΘ 
βυδιλιυῖ68 ἐπιτελέσαι, Θὰ ἰηγοὶγοδ {1.86 θη ἶγο 
Ρουουδη66 ΟΥ̓ Ργδοίΐοαὶ οοπιρΙ]οίλοι οὗἩ ψ μοὶ Βαὰ 
Ὀδθα ἱπίθηάρθα. Τὰθ Ψ 010 ἰβ τόσο Ῥδυ( συ Δ ΥΥ 
ἀεβηοὰ ὉΥ (86 βυδ)οϊηθα ΡῬθγαθο οἱμΐ ο7 τολαΐ ψὲ 
λαυα (ἐκ τοῦ ἔχειν), ΜΪΟᾺ 8. γί 9 Θχρ] δ ποὰ 
αἰϊουνασβ, Τηο ἐκ ἀθδισηδίθθ ἴῃ (818 Ρ͵δοο 86 
Ῥατγιϊσυϊαν γοβρϑοῦ ἢ ἡ] 6 ἢ ἃ ὑμἰηρ 18 ἰ9 Ὀ6 τη68- 
βατεοὰ οὗ σοζαγάθά. [{ 1185 108 Βθη80 οὖ: δοοοτά- 
ἰὴ ἴο, ΟΥ̓ ἴῃ ΘΟΠ ΣΤΥ Ἡ ἢ, 85 πα Βυ6ἢ Ρἢ ΓΆΒ6θ 
85 ἐκ τῶν παρόντων, σεοογα μη ἰο τολαὶ α πιαπ λαξ; 
ἀςοογ απ ἰο ἠὲ αδιδίψν. ΕΠΙΒΘΙ ῃ οτ γίνηται ται 
Ὀ6 υπἀοτγβίοοα (8ῃ 6}1}0518 οὗἩἨ ἰὴ 6 βυδ)ιποῖῖνο οὗἁ 
εἰμε αι πιϊ ἢ 8 ΥΘΡΥ͂ ἈΠΟΟΙΩΟ. ὙΪ| ατϑοῖκ ΓΘ Γ5). 
Τί σον  ἰδη8 ψου]ὰ ῬγΟΔΌΪ δμαᾶγο 8614 : γγ 
οὐ] ὰ οοπιγὶ 6 ἰο {118 σαι 86 ὙΟΥῪ ΔΌΡΥ ; δηὰ 
8 ποὺ 1618 ἰθτὰ ἰπαξὶ ὑπο ῬΟΡ ΟΡ Ὧ66 δἰιου]α 
δοστοθροπὰ ΨΠ8 βυοβ ἃ Ἡ}}πρηθ58, δὰ ὑμδὺ 
1867 Βῃου]ὰ οοπίσὶ υϊθ δοσοογαάϊηρ ἰο ἐμ οἷν ΔΌΪΠΥ. 
--Εὐτιμὸν ᾿ἰσῦ 16. ἱστόν ΡΟ ἐκ τοῦ ἔχειν ἴῃ 
γοσ. 12, σβόγο 89 Αροβέϊα ἀθᾶῃοβ ΠΟῪ [ΔΓ δη 
δοῖ οὗ Κἰπάῃθ088 ἰδ δορί Ὁ]90 ἰο αοά, υἱΖ.---ΕὌ Υ 
Δ ἴϑ19 ὈΘ ἴ88 ΣΙ σταϊη ἃ, ἐξ ἰΒ δοοΘΌ- 
18.019, δοοοτἅϊηρ ἴο γδαξ ΐξ συ πανϑ δῃᾶ 
Ὡοῖ δοοοζσᾶϊῃρ ἴο νναῖ ἐξ 885 ποῖ,---ἰ, ἐ. ἱπ 
Ῥγορογιίοη (ὁ ἴμ6 ἄορτοθ ἱπ Ὑῖο ἢ (86 ἔγθο 6ο0η- 
Βθῃΐ νι] 6ἢ [ἢ 6 Αροβι]9 δά 4}} ΔΙ οηρ ρΡγοβιρροβαί, 
ἦβ δοίλ} }γ ἴῃ δὰ μοατί. Το Ῥγεροί(ΐου πρό ἴῃ 
πρόκειται ἰ'ἃ8 ἸἸΘΥΘ ΠΟ Γαΐδγθησο ἰ0 ἰὐπηθ [88 18 
ἐτηρ οα ἱπ (ῃς Ε.. Ψ.7, Ὀυϊ 1 δἰ ΡῚῪ βἰχηῖδοβ: 
165 Ὀοΐογθ ι.8, 18 Ῥγοβϑηΐ, ἰβ ἴῃ βίχῃϊ, [Ἃἢ {86 
ΔΡΟΔΟοΒ8 οὗ {15 ϑοηίθῃοθ προϑυμία ἰδ (ἢ) 9 ρογΒοηϊ- 
ἢ6α 5Βιι0͵]66ί, αῃὰ ἐμοῦ ΔΒ πὸ ποοϑὰ οὗ ἰηβουίϊης 
ἃ τις. ἴη εὑπρόσδεκτος, ψἰιὰ ἐστιν υπαοτγβίοοί, 
αοὰ νὰ3 τπαιιθΒ ΟΠ ΌΪΥ ἴῃ ἰδ6 Ὑσίίον᾽ 8 παϊπα, 
[ὁϑσανυεέκ: (86 ψψΟΓα ΒΒΟΒ {89 Βδουὶ 614] παία το 
οὔ ιμ6 δοὶ.] Καϑὸ ἐὰν ἔχῃ. κι τ. Δ. Βἰχηϊδοθ: 86- 
δογαΐηρ ἰο ἐμαὶ 1ὲ [ἡ 6. ἡ προϑυμία: )λ0 ἀϊδϑροκὶ- 
ἐἰο0}}} πιᾶὺ αν, δηἃ ποῖ δοοογΐηρς ἰο ὑπαὶ 1ἰ 
Βα ποῖ, ἡ. 4. ἀοα Ἰυάᾳοθ οἴ ἱπθπὶ πὰ 5 ρἱοᾶ- 
ΒΌΓΟ ἰῃ ἐπὶ δοσογα ἴῃς ἰο {πὲ ΘΒ ὑπο γ Βαά, 
ἐἰς., ὮΘ ἀοο8 ποὺ 0811 [Ὁ ψῆδί 18 Ὀογοπὰ οὐγ 
ῬΡονοῦ; Ὀυὺ {Π6 8π|8}} αἱ 8 οὗ {89 ρῬοοῦ τῆδη ψῆ0Ὸ 
τοῦ ρἰδά!γ σἰνο ππογθ, ΔΓΘ 88 δοσΟρί 8 Ὁ]6 85 (9 
ἴαγχοὸ σιν οὗἨ οὔθ ψῃὸ Ῥοββοββοάὰ δὴ δουπάδῃησθ 
(σορ. Μαγὶ χὶϊ. 44).-- Ἐάν (---ἂν) β' χη ῆο8. ἐμαὶ 
σονίδίη οοπάϊ ἱοηβ ΔΓ δι ρροβοὰ ἰοὸ Ὀθ ουἱ οὗὨ {89 
αυθδίΐϊοι ἴῃ ἰῃ6 ο480 οὗ ἷτὰ ἢ. Β848 ποί, ὙΒΙΟΝ 
ΔΙῸ ἱπιρ]| θα ἴῃ ἐπ 6 6486 οὗ εἰπιὶ 0 [.88.--- Το 
1άθα ὀχργθβββὰ ἴῃ γϑυ. 12 ἰβ δασμοῦ ΕΠϑ γαϊθα ὉΥ 
δῦ ΒΘ ρΡΓΟσΘΘαΒ ἴο ΒΑΥ͂ ἰῇ γον. 18, ψἱτ γοαρϑοὶ 
ἴο ἐδ6 οὈ͵οοὶ οὗ (Π6 6ο]]θοίοη Ῥγοροβοά. ἴῖπ 186 
τϑι ρίδοθ 6 ἀθοΐασοβ ποραινοῖγ:-- -ΕῸΣ ἐξ ἐ5 
ποῖ ἴπαὶ ΟἾὮΘΙΒ Δ᾽ ὯΘ Θεδθοᾶ δηᾶ γ9 
Ὀπτᾶθηϑαἃ Ὀσϊ ὉΓΚΓ δ ϑαπσαὶὶῖν--- Ηθ τθϑπ8 
ἐμαὶ δἰ ΟὈ͵θοὶ νγαϑ ποὶ (μαὶ οἴ]ο γα (Β6γ: (μ90 
ΟἸχ ϑεδηβ οὗὁἨ 6 ΓυΒΆ]6λ, ποὲ οἱμβοῦ ΘΒ ΌΓΟΊ 68, 
αὶ σοπὶ δ6 δὰ ποίδίηρ ἰο ἀο) βμου]ὰ Ὧθ 
τοϊίονοά μὴ] ὑπ. ταϊχίιί 6, ΟΥ τγου]ὰ 6 ὈὰΓ- 
ἀοποὰ (νι ἡ οὐ γίνηται πάογαίοοα 88 ἴῃ γῇ. 
11) ἐ, 4. (δὶ οἴμιογϑ βου ὰ ποῖ Ὁθ 6411604 ὑροὰ 
Ὑ{Ἐ11|Ὸ ΠΟΥ ποῦ Ὀυτάθηοὰ ψὶζ ἢ βοῖ σοηίτὶ- 
δυϊίοηΒ. Τμοθθ ὙΟΙΘ ῬΓΟΌΔΌΪΝ οχρυθββίοῃβ 
Ἰοϑὰθ 80 οὗ ὉΥ ἱΠο80 γῆ αἰ. Κα ἶτὰ δὲ Οου- 
ἐπί}.---ΗΗὁ (θὰ ἀϑοΐϊασοθ ροβί(ἰνο]γ, {μα ἰδ6 
Ῥτὶποὶρ]ο ἔγοτη Ψ 6 ἢ ἐμ 6 016 ῬΤΟσΘΘη τὴ 8 
ἀοτίνοά. οὐ 6 σαΐϊὸ ὉΥ δῖοι ἰδ τ οΐΘ βοΐ οπηθ 
ΔΒ ΒΟΥΟΓμΘὰ (ἐκ πῃ τοῦ. 11) νγδϑ, ὑμαὺ {1679 

ταὶς Ὀ0 δὴ δαυδιγ. ΟΥ̓ οοῦγβο 118 δἷτὴ γγὰδ ἴ0 
δα)υδὶ δὺ ΟΥ̓́Θ ΙΠΘΘΒΌΓΘ ἰο 8}}. Τ696 νογὰϑ 
Ὦδνθ Ὀ6ΘῺ ΥΔΥΪΟΙΒΙΥ σοηϑίσυρά δηαὰ ρμαμποίιαιοά, 
ΤῺ σοοῦ ΠΙΔΥ ὉθΘ ρμἰαοοὰ οἰ Ρ δον θλίψις, οὕ 
ΔΊΟΥ ἰσότητος; δηὰ ἰῃ οἰ μὸ Ὁ δ886 ἰἢ6 βιδ]θοὶ 
ΔΙ᾽ υὰθα ἰο νι }}} Ὀ6 τοντὸ (-ξεὴ λογία) γενεται (1 Οοτ. 
χυὶ. 2). Αοοοτγαϊΐηρ ἰο {π6 ϑϑσοπὰ τποάο οὗ δου- 
βίσυοίηρ (86 Βοηίθποο, ἵνα γένηται ((λαί ἑἄετε δλουϊὰ 
δε) τοῦϑῦ Ὀ0 υπάογϑίοοα ἴῃ οοπποοίΐου Ὑἱ ἢ ἀλλ᾽ 
ἐξ ἰσότητος. ΟΥ {μῖ8 ψμοΐθ Βθηΐθηδθ ΤΩΛΥ͂ ὉΘ 
λοϊποὰ νψἱτἢ τ δὺ 90] ονγβ, νυ που ΔΩΥ ποτὰ Β υπ- 
ἀογβιοοά ἰο δοϊωρ]θὶθ {})6 86η86 ἰμὰ8: Ὀὰὶ δοοογα- 
ἰης ἰο 16 τ οὔ δαυα] τ ν γΟῸΓ ΒΌΡΟΣΘ ἀλη 08 
αἱ (818 ργδβϑῃὺὶ ἰὐπη6 ΣῃΔῪ Θχιθηὰ (ἐ. 6. γίνεται) ἴὸ 
(μοἷν ἀοβοίοπου (Μογοῦ). ΤῊ}18 δοπβιγαοίοι 18 
{πῸ οϑβίϑδί, ἱπϑδιθι ἢ 88 ΥὙΘΡΥῪ [10010 πο08 ἰο 8 
ΒΌΡΡΙΙοα ἰο δοιαρ!οῖο 9 86ὴ806. Βυΐ Ομ θ᾽ 
ὙΘΡΥ͂ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ΓΟΙΔΥ Κα ἰπδὺ (Π6 βοπίθηοο ψου]ὰ 
ΓΒΟΓΘΌΥ Ὀδοοτηθ τσ οχίθη θα ({νγῸ Βοη θη 6685 
ψἱἢ να Ὀοΐοσο δηὰ αὐϊονρ (16 Ῥυΐποὶρ8] βϑηΐθῃσο, 
διὰ γοί ὁ (ηἱτὰ που]ὰ 6 ἱπίγοἀυοοά ὈΥ δ ὅπως 
ἵπ σοπηῃοοίΐοι ὙΣῚ ἐξ ἐσότητος) ποῖ] δι απαϊπς 
ἰϊ8 ΟΟΟΌΓΓΘΩΘΘ ἰπ 6 τηϊάδιὶ οὗ ἃ δοπίοχὶ ἸΠΟ0ΓΘ 
{π8ῃ 80 4}}} ᾿νοῦ δηὰ δϑηϊθηιίουϑβ. ἦο ἰμογο- 
ἴοτο ἀθοϊὰθ ἰῃ ἔδνον οὗἩ ρδοϊπς {6 σοϊοῃῃ 80 Ὁ 
ἰσότητος. ἼΤὴ6 νογὰ ἄνεσις ΡΥΟΡΔΌΪ πιοδηΐ, 65- 
ῬΘΟΐΔΙΪγ ἴῃ ἐπ τπυϊπὰ οὗ ἃ πιυ ΓΙ ΥηςΣ Θοπ ΓΙ ὈαΐοΥ, 
Ταΐθαᾶθο, Ἰοοβοηΐῃρ ἔγομα τοϑίγαϊηΐ, ἃ ΘΕΥΘ]6Ά8 ἴγοθ- 
ἄοτ οὗἨ δηϊογπιθηὶ; ὑγθογοα8 ϑγέψις, οα 189 Οἱ ΠΟ Ρ 
πδηὰ, τοδὶ ἰμαὶ ρρυοβϑϑίοη οὐὁἨὨ σδΡῸὸ ὙΏΙΟΏ Μγ88 
{16 τοβϑυ]ὺ οὗἁ αἰ νίπρς Ὀογοπα {Π6 1} το ῃ8. ᾿ἸΙσυτῆς 
μὰ5 ποὺ οἷν (8)0 Β6η80 οὗ θαυλ}γ, Ὀὰΐ 4180 οὗ 
δαυΐγ οὐ τυἱχαιθουβηθαθ. οί βἰρηϊδοδίίοηϑ 
᾿οτο διλουηὶ 0 ΥΟΥῪ το {86 Βδ1η9 ἰΒίηρ. ΤΠ 
Ῥοϊπὶ οὐ ὑπο π6 ΑΡοβί]ϊο Βρθϑκϑ 18 ποὺ ἰδ9 
ΘαΌΆἢ Ὀοΐνϑθη {μ0 αἰ δηὰ {}10 ΔΌΪΙΥ οΥ̓͂ (δ9 
εἶταν, Ὀπὶ [86 Θαυαὶ πιΐο δμουϊὰ ῥγοταὶ] 
θοίσοθη ἐπ οἴνου δηά (Π6 γχοσοῖνσβ. 180 
σοπι τ δυίοι βου] Ὀ6 80 δἀ)ιυβιοά, {αὲ 1 ταὶ σὺ 
Ῥτγοπιοῖὶθ 8 φθηοσαὶ δαυδ]γ; ἰμαῦ ὁδὸν 0.9 
8ῃηου]ὰ Βατὸ ψνῆδὺ δ6 ποοάοα, ψιϊμπουΐ ἃ βυροτ- 
δυΐϊ ἴῃ ὁπ ροτγίΐοπ οὗ ἐλθ ομιισο ἀπὰ ἃ ἀο- 
οἰσὨΟΥ͂ ἰπ δηοίδον, Ὀυῦ ἃ σοι ηΐοῃ οὗ ΟἾγ 8- 
ἴδῃ Ἰονο.---Δ)ὸἢ ἴδ υσϑδοῶϊ τ χοῦ αΌθἢ- 
ἄδιῃοθ ἴὯΔΥ Θχῖθῃᾶ ἴο ἰδοὶσ τυδῃῖ, ἴμαξ 
τ ῃϑὶσ εουμάδηῃηοθ ΣΏΔΥ εἰἰἶδοὸο οχιθῃῆᾶ ἴο 
γοῦΣ νδοῖ, [δαὶ ΓΆΘΙΘ ΤΑΥ͂ ὍΘ Θαπα] ἑν. 
(τον. 14).---ν τῷ νῦν καιρῷ 18 ποῖ ἰο ὍΘ 6ο0η- 
ποοίρα νὶϊῃ ταῦ ργοοθάθα, Ὀυὺ ἰὰ ἱπιϊτηδίθβ 
ἐμαὶ 4 ἰἰπθ τἷσμὶ δοθθ ὙΠ Θὰ (δ6 δβίϑίοθ οὗ 
ἰδΐηρσβ πουἹὰ Ὀ9 χονοσϑοά. [{ ἀοϑθβ ποὶ ΔΡΡΪΥ͂ 
ἴο δὴ φδγίδ)υ ἰπ ογροβίϊίου ἰο 8 ΟΔΥΘΗΪΥ͂ βὲδὺθ 
(οοπιρ. τορ. 14. ἸΤπὸ πογάβ ἰοὸ Ὀ6 υπάογ- 
βιίοοά τηυδὶὲ 6 ἀοτίνοα ἔγοπι λὸ ἰθδάϊης δοῃ- 
ἴθηοο, δῃὰ (δ 00 δοιὰ Ὀ6 γένεται ΟΥ ἕνα γίνηται, 
εἰχηϊ γίης: δλοιϊα δὲ; οτ, ἰπ 18 ὈἾδοθ: δλοιά 
δεοοπιδ, ΟΣ δλομίά απιομπὲ ἰοθ.0 ΑΑοοοταϊης ἰο 
ΟΠ 8860, γίνεσϑαι εἷς τε σουὰ 5᾽ ΚΗ 
ἰο Ὀρσοηθ Βοιθιίπρ, ΟΥ 0 ΥΣΙΥΟ δὺ ἃ οἶδοθ, 
δηάὰ εἷς τίνα σου] βρη!  ἰο [1] ἰο ΟΠ Θ᾽ 8 
888 79 (δ 64]. 111. 14). Ηδθγο {1160 ἀϑβοί ΠΟΥ 8, 
88 ἰὲ τοσγο, 1068], δηὰ 1 ἰ8 ἴο Ὀ6 ταδολθρά ὈΥ͂ ἰδ9 
Βυρογδυΐϊγ. Τὸ πογὰ ἐκεῖνοε ΔΡρ] 168 ἴο ἐμὸ 
ΒΒΙῚ6 ῬΘΥΒΟΩΒ 88 ἀλλοίς. Νοῖ ΟΠ]Υ ἰπ τὸν 18, θὰ 
αἶβο ἰπ τϑῦ. 14, 89 περίσσευμα δια ὑστέρημα ταὰδὶ 
6 υημἀογβίοοα οὗἉ ΘΑΥΓΒΥ ῬοΟΒΒΟΒΒί0η8 ((86 Οδίμο-. 
Ἰῖσθ υπάοτοίαπα μοὶ οὗ βρίγϊ(81 Ὁ] 6βϑίη 8). 
ἀσπίς 19 Οπτ βιϊδμθ δα ΔἸγοδαν Ὀθθη τηδὰθ Ρ87- 
ἰΆΚΟΥΒ οὗἩὨ (π0 βρὶγιϊι) Ὀοποῖίβ οὗ ἱμ9 ΦοὙ8, 
ὁοιΡ. Βοπι. χΥ. 27. Νοιδίης πὶ α ργοοοποοὶγοα 
Ρτολυάϊοθ οουἹὰ μανὸ βιρχοθίθα ἐμ6. ἰάθα ἐδπδὲ 
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ῬδῸ] ντδϑ Βοσα αδἰἰσὶ ρυϊηῃρ ἰο ἴδ6 Ζονὶδὰ ΟΒτὶθ- Α ποσο θὲγιϊεληρ Πϊυρίγοίλοι οὗ δ ἔσο Ομ ϑι δα 
[.ΔΠ8 ἐμ ρογίογιιβησο οὗ σόοσκβ οὗ δυρογοζοχα-  Θοιτηιηΐθπι σου] ἃ ΒΟΘΡΘΟΙΥ ὕ6 Τθθπὰ ; δοοοχάϊης 
ἰἰοη. ὙΙᾺ σοϑρϑοὺ ἰο (Χ6 Ῥοβϑι Ὁ γ οὗ ϑισϑὰ ὁ] ἰοὸ ὙΒίο,, 86 ΝΟΣ δυρροδίθ, (μ 6 αἰδιϊποιῖοι 
διαί οὗ (μἰηρθ δβ ἐδ Αροβϑί]ὶθ σθ ΒΏΡΡΟΒΘΒ, 
[ΠΟΧΘ 18 ΒΟ ὨΘΟΘΒΘΙΥ οἵ τοΐογγίης τμδὲ κ6 ΒΑ Υ8 0 
ΔΕΥ οὐϑηΐ ἱππτηοἀδίο! Υ δομμοοιθα πεῖ ΟὨχὶβί  Β. 
δὐγοηί, 88, 6. 5., ὑμ9 γτϑείογδϊίοι οἵ ἰβγϑοὶ, ἔου 
θα ἐμαὶ ουὐϑηΐ 86}} ἰδίκο υἶδοο ψχὸ σδῷ ἤδΡα]γ 
ἱπηδρῖῃο εἰι8ὲ δι.0}} ἰωϑαιδιλίλοο οὗὨ οομα ἴοι ν}}}} 
οχὶδο; δυὺ νὸ τοῖος ἰλὰο ψοσὰβ σϑῖμοσ (0 ἰδο89 
οδἰδϑίγορθιοθ τ ον ποτ οχρθοίθά οἂ ὑδ6 ΠθὰΣ 
ΔΡΣΈΟΒΟΣ οὗἩἨἁ ἰ0 Ῥαγουδία, νθ θη βιοἢ ὁ οδδηκο 
οἵ οἰγουταβίδῃοοδ τηὐρὶι ὈΘ6 ΡοΟΘΒ1 16 (σορ. Οπίδα- 
ἀογ). [[ἶ πὸ δάορὶ Μογοτ᾽ 8 πιο μοὰ οὗ οομϑίχιοί- 
ἰβρ ἰΠ6 ἰοχί, (86 ΡΆΓΑΒΘ, ἐλαέ ἐδενε πᾶν δα ἐφμα- 
μὲν (ὅπως γένηται ἰσότης) ταμδὺ τοῖον Θχοϊυρένοι Υ 
ἰο 80 ροτθδΥ οὗ (089 δϑϑβίθμποθ ννλὶο ἱπδηγοαϊ- 
δία γ ρῥσγεοσοάεβ ἰἰ (ἷνα---ὑμῶν ἰσότης, ἰὰ φτοῦ [μδὺ 
ἐΐ δυοῖν δῷ ουϑηῦ βμοι)]Ἱὰ ἐδὶεθ ρῖδοθ, [8:96 τηΐαιί 
ὯΘ δὴ Θαυδιῖν Ὀθίννοοι (8090 0 δανα τυ} 
δὰ ([μο89 τ 8ο ὅδγο [1{{]6); Ὀωΐ ἱ ἴἈῃ9 ἰοχὶ Ὀ6 ἂἃγ- 
τδηροὰ δοοοσάϊης (0 οὐγ σοῃδίγιοίλοῃ, 0 τημδὲ 06 
Τοίοσγοὰ ἰο ἐμ ἔψο το τβ οὗ ἰδ0 δϑῃίθῃοθ 
π οι ργοσοᾶάθ ᾿ς. Τἷ5 ρυἱποὶρ]ο οὗ θαᾳυαὶ δαίλοι 
ἐᾳ ἰἸυδιγαιοα ἰῃ τόσ. 16, ὈΓ ἃ ᾳαῃυοξείλοι ἵγοια ἰμ 9 
Βοτὶρίαγαὶ δοοουμί οὗ ὑμο οοἸ]οοἰΐοη οὗἉὨ {88 ᾿Ἰηδῆῃδ. 
ἱπ Εχ. χυὶ. 18.--Αδ ἰδ ἰα υυιἰϊτίοη, ἴθ τμδὲ 
Ββαϊδοσοᾶ σοι μα Ὡοῦμηξ ονοσ, δῃᾶἃ 
.ο τμδὲ βαϊ μβοτϑᾶ {1ὲ{|1|6 μεαᾶ πο 1δ8οἷε.---Τὴο 
αυοίδίίοι 18 ἴγοια ἰδ ϑορί.; ΟΕΪΥ ἴμὸ μΡοβίίλοι 
οὗ ἰ.0 οἰδυϑ68 'ἰὰ [86 βϑῃίθῃοθ ἰ8 σουογβϑοὰ, δὰ 
συλλέξας ἰΒ ἰαῖκου ἔγουι 1.6 οοῃίοχι οὗἉ ἰδιο μδβεδζο 
ἐθογο ἴοσ {μι σοι] οἰ οῈ οὗὨ [86 Βορῃίθηοθ ὁ τὸ πολὺ 
--ὁ τὸ ὀλίγον. Τὸ χαθϑδίηρ 8: ΕὝΘΟΓΥ 056 
Τουπά ἴῃ {1190 60] θο θη δὲ δ Ῥγροροσιοποὰ 
ἰο 18 γδηίϑ; 6 7110 Βα οοἸἸθοοα το} [σδο μδὰ 
{86 τη051}] ιαὰ ποίληρ το Γο, μὰ δ6 πιὸ δὰ 
παν θύρας μας 1106, δα ποίᾳ 1088 {888 ᾿Παὺ 
Βο ποοάορά. (θη (δ6 6]1]1ρ8ὲ8 δά ὑδο ἔἴοτοο οὗ {λ0 
διίίο19 ογο, 5. ΤΥ ΊΝΕΒ ἢ 660, 4, δρὰ Βενο Εν]. αοἀ 
Βα ὑμὺ8 αἰνοὴ ᾿18 βδῃοίϊοι, θη δ6 δυρρ]ἰοὰ 
ἐμ ψδηίϑ οὗ Ηἰ5 Ῥθορ]θ ὉΥ χΐγϑοϊο, ἰο (86 ΔΨ 
οὗ ὁᾳαυα λίγ, οἱζ, ἰδῶ πὸ ροχίέοῃ οὗ ἢ ΡΘΟ0Ρ]68 
Ἧ86 (0 δῶν 8 Βυρογβυὶϊ Υ τ 116 δμοί μον ροσί: 98 
Ψ88 ἀοβιϊαία. [ἩΤΟΠΒΟΒΎΟΒΤΗ: “ΒΥ {Π0 σ0π- 
τοδῃά οὗ (οἂ, ἐῇθ9 δῶμα, ϊολ ἰμ6 βονοσὶ) 
ΠΒΟΠΙΌΟΤΒ οὗἨ (86 δα ἰθμῖ (συσκύνιοι) θὰ καὶ ἢ- 
ογοά, τγὰϑ ἰο Ὀθ ρυΐ ἰοχείδος (ϑορί.: συνηγμένον, 
συλλελεγμένον) ἱπίο ὁὴ9 οοταλοι δβίοοϊς, δῃ 
6 τηοίοα ουὐ τὶ δὴ Πολοσ. [1 8 80 ογάοτοα 
ΥῪ ΑἸιαϊχιγ ἀοἄ, ἰΒαὺ σψϑῃ ὑἰὰ98 ψ 9] 0 νγδϑ 
τθδϑυγοὶ οὐ, 680} ὑϑσβοὴῦ θὰ οσβοί Υ δὴ 
ΒΟΙΆΘΥ, ΠΟΙΓΠΟΥ ΙΏΟΓΘ ΠΟΙ 1688. “ΒΥ ογάογηρς 
δι ἴἰο Ὀ6 τιοδδυτοὰ οὐ, δὰγ8 ΤΉΒΟΡΟΒΕΥ, “οὐ 
Ῥεονἱ θὰ μαὐ ποῦθ Ββμῃου]ά δῦυδο κκἷ8 σἰζι ἰδτουρὶι 
80. 3.98: 655," δηὰ “"ὉΥ ὑπρηΐησ 811} δυρθγδυη- 
ἄδησο ἱπίο ὙΟΥΠΊΒ,᾽ ΒΩΥ8 ΦΈΒΌΜΕ, “ἢ βμονοά 
ἐμδὶ ναὶ αἀοἀ ρἶνοβ, βιου]ὰ Ὀ6 ον ἐδ) οαιδὶ θῃ- 
ὁογπιοπέ οὗ 4]}. ἢ γ. Α. Οἴαυκο, ἰῃ 818 θοπηυδθαί, 
οη ἔχ. χνὶ. 18, ϑηάφαγοσβ ἰο βίιονν ἐιδί θϑοῖὶὶ 12- 
τοῖο οοἸ]θοιοα δ το τ πη ΜΘ δὸ Ὑοπΐ 
ἔοτία ἰο χϑίμον 10 88 Βὲ 9 γαβ δΌϊ6; δε (δαὶ 
ου Ὀχίηκίηρ ἰὑ Ὠοπιθ δηὰ ζτοοαδυτίηρ ἰἰ, ἰῇ ὁ 
ἰουπὰ ᾿9 μεαα 8 ΒυΓΡὶυΒ, Β6 ποιὰ βορὰ 'ἰ ἰο ἐδ9 
ΒΌΡΡΙΥ οὗἨ δβοπὶθ ἰδσζοῦ ἔδινὶν ν ἰοῦ δὰ ποὶ 
Ὀθοη 8Ὁ]6, ἀυτγίης ἰδο Ἰ᾿ϊπιϊ θα ἐΐπλο, ἐο οο]]6οὲ 
οπουσῶ, οὐ νυ ]σὶι αὶ αν Ὀθ ἀπδῦϊθ, (πγουσὶὰ βιοἷκ- 
Π688 ΟΥ̓ ἰῇτμν, ἴο οοἸϊοσὲ ἴον ἰἰ80]. 1 Βον- 
ΟΥΟΥ, {18 ἀἰδί τὶ θα οι νγοῦθ ποὺ θα, ἱ{ οουϊὰ 

᾿Ὁ9 φηγογοά, Ὀυΐ 10 βοοη ἰτηοὰ ἰο οογγεριίοη. 

οὗ ῬΓΟΡΘΣΙΥ 186 δϑο  ἰδϑαὰ οὶ ὮὈΥ τἱοΐοποθ, Ὀαὶ ἰδ 
οαᾳυαλίσΣοὰ ὈΥ ἐμθ ΡΟ οὗ ]0716]. 
γε. 10-24, Βαυῖϊ [πδρϊζα Ὅοθ ἴο οὗ το 

ἱα ὑυϊεπς [9 ἀδιηο 5684] οι γοῦ πο 186 
οᾶσὶ οὐ Φίζαα.--[δνίηρς ἐλυθ ἀρυΐοη οὗ ἰδὸ 
ὀχδιρὶο οὗ οἰδιοτα δῃὰ οἵ ἰδ ρυϊποὶρ]θ οἵ ἰδο 
ο0]]θο λοι! ]} ὑπὸ Αροβεὶθ ΠΟῪ δοπν68 (0 βρϑδὲ οἵ ἰδο 
»ώϑοηδ οι 89 Βδα βρη ἰο (ον οἢ ἐμ Ὀυδὶ- 
ὨΘ88 οὗ (ἢ. φοἰἸοοίλοα. Ηο ἢγβι δου οῦ 8 (γε σα. 
16, 17) ιλ9 ξϑοὶ οὗ Τὺ ἐμ ἐμοῖς ὈΘΒΔΙΥ, Ὀπὲ δο 
Κι Υ σίγοβ ἐδο ΒΟΠΟΣ οὗ δισδιοσας ἐδὶ8 
4681 ἴῃ Τὶιυδ᾽ ποογὶ, ἰο ΘΟοά. Τι9 πὸ ἐλε 
ϑαπιθ (τὴν αὑτήν) ἌἜδηποὶ τηθῶδ (6 δδτηθ δα στοδὶ 
σΕΓΘ τ ἰμαὶ ψ ἰοῦ ἰδ ΟοΥἐπεβδοδ μδὰ {εϊὶ, 
βί:σο ὑπὲρ ὑμῶν πλονίβ {μαι {π 6 ν {ἰμοσηβ ῖν 8, (Βεἷν 
ΒομοΥ, ἐμποὶν ψ οἰ ἴῶγΡα, δὰ ἰ86΄ δαγδηία σοδ τ υἱοὶ 
ποιὰ τοδὶ ἴγοσα βυαοῖὶ ἃ Ομ δυλ (ΟΟΣΩΡ. ὁμοῦ. 
ἶχ, 8 8.) ψόσὸ ἰδ οἴ θο18 οἵ Τ᾽ δε τὴν δπά 
ΘΆγ0. ΝῸΡ Οδῃ ἱΐ τϑ85 ἰμ6 δϑ)θ οδυοϑὶ δ ΓΘ 
νοι πο οὐοοίβ οὗ ἰδδὶς ομυϊδίίος, ἐ. 6., {86 
λίδοθάοιξδα ΟΠ χίϑεῖδπδ, πδὰ ὀχ ἱιοα, οσ ἰὼ 
βδιηἰδ δἱ οσυθδίοπι χτοῖρῃν Οχ ἰἱϊ ; [ῸΣ δθοῖ ἃ 
γοέθγοῃοο Ὑου]ὰ ἢδγτο τοαυϊγοὰ ἃ τοσζὰ αἰδίϊποὶ 
ταθηζΐοη. [ὁ ΟΒΙΥ γχοιδῖῃβ ἰδπογοΐοσο ἰμπδὶ τὸ 
ΒΒοι)ὰ χοῖοχ ἰύ ἰο 6 ΑΡροϑι]θ δ ἱμηθ6}17 ({16 δϑδιὰθ 
θδγηθϑί σΑΥῸ ΜΟΙ 1 αν βον). Τὴθ ΡὮΓ880 
διδόντι ἐν 18 ἃ Θὐοῖθ6 αὶ κἰκεϊβοδηί ΟΣΡΥοϑδοΒ 
(σοι. τον. 1). Τ|ι6 ργεδενέ Ῥασιϊοὶ ]θ ἐσ ρ}ο5 
ἐμιδὲ (δ ὸ Ὀϊνίπο ἰπϑυθηοο δὰ {86 σομδοαυθῃϊι σοαὶ 
ν788 οοηίἐπυσθὰ [πὰ 1ΐ ν 88 “88 ἰΒουμΒ {δ ΑΡροβίὶθ 
μὰ Ὀοίοτο Βἷβ ογοδ 6 πονκίηρ οἵ ΤΙ δ᾽ ἐδ ρεῦ- 
ἈΘΒΒ᾽᾽᾿ ΒΤΑΝΙΕΥ]. Τ80 ονἱάθμοο οὗ [18 Σϑ8] 18 
εἶτοι ἴῃ τον. 17.---  Σ οΣ Ὧθ δοοοριῖοᾶ ἐπᾶοορᾶ 
19 Θχβοσχίδιξου ; Ὀπὶ Ὀοϑέπᾷ ὐσαδοῖέ σοχθ 
δοϑϊοῦδ, ἢΦ δῶ ζουθ οὗ μἷὶδ οὐ δοοοιᾶ 
Ὀδῖο γου.---ΤΊο τὴν παράκλησιν ἷἰβ (λ Ἔχ δογία- 
ιἶοι πῖον δὰ Ὀθοὴ χαομἰϊοποα ἰΒ γον. 6. Ηδυϊηᾷ 
Βροΐζθῃ οὗ {πὸ ἀοϊίοδου δὰ ἀἱβοσοίϊοι Ἡ οὶ Τ1- 
(08 δὰ δβοόοση ἐῃ αἰνίηρ Β0 το {ἰπι|6 δειὰ δἰίθἢ- 
ἐἰοι ἰο τ᾽189 τηδίδοΣ ἰηνοϊνυοὰ ἴὴ ἰδ ΑΡοϑίδθ᾽ β σϑ- 
χυοεὺ (τὴν παράκλησιν ἐδέξατο), Ἀ6 16 σδτείαϊ (0 
ποίοο ἱμαὺ Τί δ᾽ ἀφοϊδίου τδβ θη ΓΟ Ὺ Βρομί8- 
ΒΘΟΙΒ διὰ δὲ οὶ ἀδρεπάθως ὉΡῸΣ [18 Βυ 4:68» 
ἐΐοη. ΤΊοθο τυίΐουδ δϑρϑοίβ οὗ {890 0880 δὲ 
Ὀγουκεὺ ον ππγὰ Ὁ πθϑὴ8 οὗ δ10}} ραγίϊο]ο8 δὲ 
μέν δπὰ δέ, νιοὶ δγὸ ποὶ οὗ {80 ΒΆΞΩΘ ἴΌΤΟΘ 88 
οὐ μάνον---ἀλλὰ καί, δἷπιοθ Βο οἸΐπλδχ οὐ φτδαδιίου 
οὗ ἰμὸ ἰβουρῖ 89 ἰηίοπάϑὰ. Σπουδαεότερος ἰτω- 
Ρἰΐθο ἰλδὶ Τιιμ6 νδϑ ἰοο κεδίουβ οἵ δἰπιθεὶ ἰ9 
Ὠθοὰ δΔΙῪ δβυχροδίΐοη ἔγοιῃ δηοίβαγ. [Τ|}90 ὁοπι- 
Ρδσαϊδνο βἰχηϊῆφα οἰΐμοσ, Ἰδοσθ ξϑϑίοιιδ {8.65 189 

Αροβίϊο, ΟΓ τδοόῦϑὸ ἰδ ἰδο Αροδβὶθ νγδδ ἴἰο Ῥγοιβρὶ 
ὖτὰ, ΟΥ ἸΏ0Γ6 ἰδδ δὸ δὰ Ὦθθὰ Ὀοίογο ἐδ δυβ" 

κεδιΐίοω, ῬγοῦθΌΥ [86 ἰάθα "γᾶϑ, ΟΣ ζϑδιοῦ 
ἴο φηρῆβο ἰὼ ἐμβοὸ ϑεγυΐοο ἐβδῃ 1 ἰο ρυὶ ὲπι Ὥροδ 
ἰι (ΒΙοοπιβεϊα)]. Βοΐδιδ Βογὸ διὰ ἴὼ δυρϑεαυθδὶ 
Ρασίβ οὗ ἐμὸ Ερὲϑι]ο, ἐξῷλθεν ἰδ ὑκρὰ ἦῃ ἐμ ῥγεὶθ" 
γἱΐο, 88 88 σοϊπποῦ ἰΏ ἃ οομποΐδο δίγὶο, θεῦθδὲ 
ἴι ὐμϊοϊραϊθὰ 89 τηϑδοί πμθα ἐμ ἶ 
βου Ὁθ ἐπ ἰδ μωβιὰβ οἵ ἐμ σον πεμδηθ. ΤῈ 
γνοῖο ἰάθα. ἰαδοηάοὰ πῶϑ ἱμὸ ο]ονίπε: 1188 
μὰ ποὶ ἱπάϑεὰ οροπρὰ μἷ5 πιϊπὰ ἰο δαὶ, διὰ ἴθ 
μδὰ πιο οδι]γ δἱονροὰ (τὸ Αροβίϊο ἴο Ῥγοϑϑῶὶ ἴο 
μὲπι (86 σϑαποβὶ ἐοὸ πηάοτίοκο (δΐ6 σπονκ; δοὰ 
γοὶ ἰὑ νε88 δυξάθβί ἐμδὶ βο ὠφοάϑ πὸ βυσὲ γϑητποδί, 
Ἰπδδιδυσῖι δα ἐνὶ ΟΨῺ ἔγϑο νὲ[ρπδα αἰγοδαν ἰὩ- 

οἰϊμφὰ ἰο υβέοσίδικο (86 αϑδίνυ. Ηθ ΒΟῪ Ρᾶ8868 
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ἤτοια Τιιαβ ἰο ἰμοβὸ ἀορυΐ 68 ἢ δοοοιηρδηϊοὰ 
.εϊοι. Τῆθ80 Τὸ ποῖ πϑδιηϑα (τυοσθ. 188..), Ὀυὶ 
ἐμοῦ δῖ Ββονῃ ἰοὸ Ὀ0 ῬΟΥΒΟΙΒ Μ6]1} δαδριοὰ ἰὸ 
ἐποὲν πχἱβδίοθ. Τὰ οθ ὅτϑι βροΐζϑῃ οἵ ἰδ ἀδαὶρ- 
παίθα ὈΥ ἃ γοίθγεθησϑθ ἴοὸ βοῖὴθ ὑοσὶς ἴῃ Ἡὶδ ἢ }ι0 
μβὰ εοἰνοδὰγ ὕθθῃ δι ρ]ογοά--Αὐἃ τὸ δοιὶ 
τὶῖὰ δὲ τμὴ)6 ὈτοΙῖΠΒΘΙ τ λοσθ ὑεαΐδο 15 ἰἢ 
[6 Θοδροὶ ᾿Ἰβσουβκμουῦυῖ 411} 86 ομβδσοῦθα 
(τος. 18): οὐ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν 
τῶν ἐκκλησιῶν, ἱ, ε., « ἴνοδο γορυϊδίλοι ᾽ῃ ἐπ ΡτοΒιυ}- 
Κουϊίοη οὔ πο 608}.]} ἰδ δργοδὰ ἱβσουρδουϊΐ 4}} ἐπ9 
Θτοδοθ. Ηἰΐοτορυϊδιεῖοιι νγϑ ὉΠῚΥΘΓΘΔΪΥ ΓΟΟΟρ- 
ὩἰΣοα ἩΒογουοῦ ΘΒ ΌΥΟΝΟΒ δὰ Ὀθοη μἰδαίοα. ΤΒ6 
ἱπιρονγίδησο οὗ δϑυσὰ 8 Θοιβιπθῃ ἀδιὶο 8 ἯΔ8 ῬΓΟΡΟΥ- 
ἰἰοιοϑὰ ἰο [86 γαϊὰθ ὁ86 τηἰροξ δείδοι ἰ0 ἐδ ορὶ- 
πἰοῦ οὗ 46}} ἰθο8θ ΘΒ ΌΓΟΒΘΒ; Ὀυΐ ἰο αἸἾΤο ἔογοθ ἰὸ 
(μῖ8, ἐδ 6 Αροϑίϊο β Ὀ}οἷ 8 δηοί 9" ΣΘΘΘΟῚ [ὉΣ δὲθ 
οονδιβοπδιίου ἰῃ σοπηθοίἷοα με ἐπ Ὀμδῖπθδ8 
ποῦν πὶ δὰ. Τὶ τγ͵δθ ἰδ δοηδάθησο σε σὰ 
πὸ (Μαοοαοαΐδη) οδυγοῖιοβ δὰ ὀχ ἰδ ιθα ΒΘ 
ΠΟΥ οἰιοδὸ πἷτα 0 ΒΟΘΟΙΏΡΆΒΥ ἰδ6 Δροδίϊο ἴῃ δὶϑ 
ΟΌΓΏΘΥ ἰο Ζογυδβαΐίοηι, τνὶϊὰ 6 σοί χα 08 
{μὸν μαὰ 80 (αῃᾶ ποῖ ταὶ ΟὨΪΥ, πὲ το 
υὐδδ ἃ160 ἀρροϊηϊθᾶ ΟΥ͂ 1:6 ΟΒΌΤΟΒΘΒ 85 
οὖσ ἔϑ!ϊον ἴσϑυθϑὶὶοσς υυὶτῖ 8.6 αταοῦ τυ δ 0 ἢ 
ἴα ταοϊηἰαιθιθᾶ ΌΥ υ (γον. βρε Ιπδἰϑδὰ οὗ 
χειριοτονηϑεῖίς ὸ δου ἃ Ὠδίαγα! ἢ ἤδγὸ ὀχροοίοα 
μὸ δοουδδίϊγο. [Ἐ ἴθ ἰο Ὀθ οοπείγυοὰ 88 ἱἢ ἰΒὸ 
ἈΡόοδιὶ]ο μαὰ ργουϊουβδὶυ τυ θη : τοὴο ἐδ »γαϊδεά, 
ΟΥ, ποὺ ΟΒΙΥ ἷβΒ ἢθ Ῥγαϊδβοά, θυὺ 88 δἷδὸ δι 
ΟΒοΒοπ, εἰς. (οὗ μόνον δὲ ἑπαενοῦ ἐστιν, οἶς. 

καὶ--- οοπῖρ. Βοπι. ἰχ. 10). Τδο οδοΐοθ τοσϑὲ 
δυο Ὀθθῶ τωδάθ, οἰ ποῦ ὮΥ (δ 9 ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΥΒ οὗ ἐΐ9 
ΘτοΒο5 οὐ ἰδ ποιηϊηδίΐοη οὗ ἐμοὸ Αροκί]θ, οὐ, 
8.5 ὑπὸ τῶν ἐκκλ. τοῖον ἱπιϊτηδίοϑ, ὈῪ 89 ξοπογαὶ 
Ὁοαγ οὔ (9 πιθαι 9.8 ἐΠοταϑοῖνοῦ δα ΠΟΥ ΟΓΟ 
δϑβοιλυί θα ἰῃ ὑπ οἷν ΘΟ υγ 68, δηὰ (48 ἰδ9 οΥτἰ κί πὶ 
τηθϑηΐϊης οὗ ἰδ πνοτὰ ρου ρα ἱ8}0}108) 5Βονδὰ 
{01 οἰοῖσο ὈΥ͂ ὑπ6 υρ»!ϊ πίη οὗ Βδδὰδ [Οβἱϑηον 
Βδυχποβίδ (δὲ (56 ΑΡοδβί]ὸ Βρϑδῖζβ οὔ (}9 οῃοΐοο οὗ 
86 Ρϑορὶθ 85 ἱμπουρῃ ἰὁ ΨΟΤΘ (δ ΟὨΪΥ ὑπὶορ; 
6590 }|181 (ὁ ἰΠ9 δοί. [ΙΔ 18 ποὶ δὴ οἹἱϑοιίϊοη ἰὸ ἃ 
Ῥοσγιιδδοηί οἶσθ, ΤῸΓ {Ππ080 ΓΘ ΟὨ}Υ ἀπόστολοι 

ῸΡ ἃ ἰθιυρΟΥΑΣΥ ὈΈΪΡΟΒΟ, δηὰ γοὶ 6 
0889 ΒΠΟΤΒ ΒΟῊῪ ἱβοσου κυ [86 ἀθιοογϑεῖο εἰ6- 
ταϑηΐ ρεογνυδάθα [6 6οο]οαβί ϑεϊοδὶ Εἴθ, ὀδρϑοϊαὶὶν 
ἴῃ ανδϑθϑο]. Πα ργοροβιίΐοι ἐν βρϑοὶ ἔθβ ὑ8οὸ οὉ- 
ἦοοῦ οὗ 180 Ῥγοσθοάϊης (ἴὰ (18 6889 οὗ ἰμὸ οῦγ- 
Ὠ6Υ), ἰα (πὶ8 ΤΟΥ οὗ σμαΥ Υ, π [86 πηδηδροιθδὲ 
οὔ τη18 θοπουοϊοηΐ θη ουργῖθο. ΑἩΒουρ σύν ᾿δ8 
οοηϑὲέάθγαθ}]ο πα! πουῖιγ ἴῃ 118 ἕδυου, 16 18 ῬΣΟΌΘΌΪΥ 
ἃ αἰοβ5; Ὀύὺ ἸΥ ἴὑ ὍὈ6 δοοορίθά 886 μεῃῦΐηθ, χάρις 
(6 ἤἴτωοθ οὐ σβδυῖγ), ἱπὰ οοπβηθοίϊοει ψ 11} ἱΐ, 
νου] εἰκη γ ΛΓ} ΠΙΟΠΘΥ͂ οοπ γί Βα οἀ. Λιακονεῖν 
ἦθ υϑοἃ ποτα 45 ἰὴ σὨδρΡ. ἰἰϊ. 8.--Ε'οΣ Ἐδ 6 ρΊΟΣΥ 
οὗ [86 Ζιοτὰ δι ἃ ἴ89 τϑδαιἱέθβεδιίἊου οὗ οτἋσ 
408]. (νον. 19 6). - - ΤῊ 18 οἸδ5θ ΟΣ ΒΡ 658608 1μΒῸ οὈὐοοὶ 
ΠῸΥ Βα ἰπ γνίουν δπὰ τηυδὲ ἠοὲ Ὀ6 ᾿οϊποᾶ νεῖτΒ Ὑμδι 
᾿αιπιοαϊαἴοὶν ργϑοθάοϑ ἴΐ ἢ ἱπδϑτι ἢ 85 καὶ προϑυ- 
μίαν ἡμῶν (τ σ ἢ ταῦϑὲ ἢ γ9 ὉΘ (Δ Κθη 88 οαπἰνδιθε 
ο: 329 ν᾽ ἐλεδελοισίπο ΟΥ̓ οἷν ἐαγηεϑίγ688) Το] ἃ ΒΘ ΡΙ] δὶ ἢ 
δοῦρα ὉΥ ἰἰδοὶ, δηα ἐξ του ὰ ἐμ ον οονο βοῶ ἴδο- 
Ὅ]6. [18 Ῥγοροῦ ρ͵δοθ βθθ:}}8 γβέβοσ ἰ9 Ὀθ ἱῃ θο;- 
ποϑέΐοη τυϊδ τπ 6 πχϑὶῃ βοπίθμοθ δοιτηδηοίηρ ν᾿ ἢ 
χειρογονηϑείς. Τὶ πουϊὰ ἤοϊον ἔργο ἐξβὶ δι οἷ09 
δηὰ ὑπὸ οοὔρογαείΐοη οὗ (Π 680 τηθὴ ἐδαὴ ἔθ ΒΟΏΟΥ οὔ 
ΟΝ νοῦ οινὰ {λ9 ἱποϊπδίϊου οὗ ἴΠ9 Αροϑβί]θ (88 τγ}} 
ἃ5 οὔ 5) ψουἹὰ 6 ὁπ μδηοοά, ἐπβδϑηιϑὰ 88 ἐπ 6 
Ὀανάοῃ οὔ Υ 9 ΒροΚ ὴ οὔδα γον. 20, που] Ὀ9 ἢχβῖ- 
οηοὰ δηὰ ἐἰδὸ σι0}]9 Ὀυδίποθθ σοϊὰ δῸ πιογθ 
ΘΔ 5} εὐ ἀμὐοὐως 1 νὸ σοδὰ αὐτοῦ ὈδίοΓΘ 

τοῦ κυρίου, ἰδ οἴἶδοοί τὰ 1] ὍΘ ἰο χηδῖζο κύριος ΠΟΤΘ 
ῬΤοιλίβθηΐϊ, ἰπ Θομ γδδὶ τ Π16 ᾿ηδἰγυ τ θηία.-- 
ΤῊΘ ΒΟΙΟΥ οὗ ἀοἀ ποιυ)ὰ ὈῸ ῥῬχοιλοίϑά ἴῃ ῥσοροσν- 
(ἴοι ἰο 186 μέλοι ἴῃ Ὑ οἢ Π18 ον τγ88 τηδθ 
ΠΟ ΒΩ ἴδ 6 Ομ νοδ6 9 δὰ ἰὰ Ὑϊδὴ ΒῸ 88 
ἰΒοῖὶν βοδὰ ἰπδρίγοα ἐμβοὰὰ ἩΠΠὋ ΘΒΘΥΙΩΥ δὰ 8 
ΘΟΙΏΒΔΟΙ ΒΟΙΥΘ ΒΥΤΩΡΘΙὮΥ ἴῃ ἐπὶ ΤΟΥ ; δπὰ Ὀθ6- 
οδΌ890 8}1} ἀδῆροῦ οὗ διιβρὶ οἷοῃ τ] γοδροοὺ ἰο [δὴ 9 
τηδιδρομδλοιὶ οὗ (0 τηΐβϑῖοη τουϊὰ ὑπ5 Ὧθ οὔ- 
γἱϑιοὰ.-- Ανοϊᾶδὲπᾳ ᾿Δ15: ᾿τδὲ το ΟΣ 9 δουϊᾶ 
ΤΟΡΣΟΘΟΒ ὃ ἰδ τἷἰφ ἀπ ἄδηιοθ νυ 0} ἰδ 
τϊηἰδεθιθα ΟΥ͂ 18 (τον. 20).----Ἰπ {118 γ 6139 ἢ6 
ΤΏ ΑΪΚ6Β. ἃ ΙΠ0Γ7Ὸ αἀἰγϑοί ΓΘ θυ 66 ἴο Βι16}ν ΒΟ ΒΡ᾿ Θ᾽. 8. 
Στελλόμενοι ωὰδὲ ὍὈθ οΘοπποοίϊοα ΥὙἱ1} συνεπέμψαμεν 
ἴῃ γον. 18 (ποὺ ψὴ νοσ. 19 ᾿πϑίϑδα οὗ στελλομεϑα 
γαρ). ἴὰ ἰμϊά ΜΟΥ τον. 19 ΤΌΣΙΏ5 8 ῬΘΓΘΏ 6818. 
Στέλλεσϑαε ἀοεβ ποὲ δίκην ἰὸ ἀορατί, δὲ 1 
τοῦτο ἌΟΤΘ δαυνδιοπὶ ἴο0 ἐπὶ τοῦτο, Ὀὰϊ ΚΑΙΒΘΓΡ, 
ἰο δἰιθπὰ ἰο {18 τηδίίον ΘβΡΘΟῚ4}}γ. Απὰ γοεὶ 
ΒΌΘΒ ἃ ΙΟΒηΐης ἀοοθ ποὺ ὮΘΓΘ βοὴ αὐυἱϊΐο δΡ- 
Ῥγοργίδιθ ἐοὸ ἐμὸ οοβῖίοχί, [10 μ85 δ᾽80 (μὸ Β0886 
οὔ: ἴο πὶ πα Δ ΟἾθ᾽8 861 (2 ΤΉ 658. 11}. 6), ἴο 
δυδρὰ δραΐμπϑὲ βοιιϑί ἷηρ, ἴ0 βη οΥ ἰο δυοϊὰ 1, 
ΘΟΡ. Ἀ44]. ἰΐ. ὃ δορί. (Το σοδάϊπς ὑποστελλό- 
μενος 8 τοδὶ ἔθϑΥ 8 κ'οβο). [ςΤὨ9 Υυ]ᾳ. ἰδ: 
“ 2) ευϊί(αηο8 ἀοα,᾽ διὰ ΕΤΔΘΙΣῸΒ Βορ 6 518 {ἰπαὶ ἐπ 9 
Ὑογὰ ἰδ ἰδοι ὕγοπι ὩΔῸ0 108} Ἰδησυδᾶρο, δὰ το- 
ΙΌΣ8 0 {μ6 δοὲ οὗἨ ϑδὶ]οσϑ Ὑ ΒΩ ὑπ γ ἰδίκο ἢ 881} 
δα ἰυγη ἰδ οῖν ΘΟΌΓΘΘ οδὶ ἐμ 6 Ὁ 8 οι] δι1}} 6 ὮΡΟΒ 
ΤΌΟΚΒ, ϑοῖὶ 18 {8ῃ9 Τηθϑδηΐης ἴῃ ἐπ ΟὨΪΥ ΟὐΠΟΡ 
Ῥδδβαζο Ὑδογὸ ὑμ0 ΜΟΓΤα ἷ8Β υδβοὰ ἴῃ 6 Νὸν 769- 
ἰδιηθηὶ, 2 1668. ἰἰ. 6θ.ἁ. Ῥδ0] δουὺ ἐμὶβ ἐὖἶπηθ τϑβ 
ΤοΒ Κἰῃβ' ΒΟΥΘΡΆ] ΤΟΥΘΡῸΒ ὮὈΥ 808, δῃὰ γγὰ8β γι ης 
ἰο ἃ ΒΙΔΥΪ 6 ΡΘΟΡ]0. ΟὐτΡ. Αοίβ χχ. 20]. Τοῦτο 
18. 88 ΘΙ ρῃ δὶ ποσὰ ἴπ διηιϊοϊ ραϊΐοι οὗ νυ μδὲ τϑ8 
δθουϊ ἰο Ὀθ Βα]. Μωμεῖσϑαιε (10 ΤΟΡΤΟΒΟὮ) δδ8 
Ὀθθῃ δο Ὀοΐογο ἴῃ ΟἾδρ. Υἱ. 8, δῃὰ 1. δἰηῖδοδ 
ογϑ, ἰμὸ τηρυϊδιου ἐπὶ μ0 δὰ ϑιῃθοσ: θὰ (ἢ 9: 
Τὰ πβ, οὐ ἐδ δ Βαὰ Ὀδοῃ πρΐδις μὰ} ἰο δἶϑι 
ἰγαδὶ πὶ [06 ὑγδῃβϑοίΐος οὗ 18 Ὀυδίῃθθθ. ᾿Αδρότης: 
ῬΡΘΒΟΒίΒ 08 ἰδ ἰά68, οὗ Δ δουπάδῃσοα οὗ δα ὁμδ8-- 
Τἰ Δ 8}]0 δοπίνὶ θυ οη8 (ἁδρός 8 ΔρρΡΙϊοὰ ἰο ἔγυϊι,. 
δ᾿ άεῃ, ἐγοθδ, 80 88 0 τηϑϑπ ἰἰαὺ ἰμοῪ ΔΓΘ 5ἷΡ6, 
Ἰασζο, δΐχᾳ; ἁδρὸν πινεῖν 18 ἰο ἀγίης ἰπ [0}} 
ἀγωυρῖ 8) ποὲ οὗ {οὸ χάρες ἴῃ νογ. 19, ποῖ οὗ [9 
264] οὗ 080 ψῇο οοπιρὶδυϊεα (ΒὕοΙκογ). ᾿᾽Ἐν 
Β885 ἰὴ9 Β6η86 Οὗ: ὅτι, δηἃ 85 ΣΟοσΘ66 ἴ0 ἰμ90 
ΟὈ͵οοὺ ΟΥ ΣΘΒΒΟῚ [07 (86 ΤΟΡτοδοῖ., Δίογον: ἰπ 
Ῥυποῖο. --ΕΟΣ τὸ ὑχονὶᾶθ ἴοσ υυῖββδβὶ Ὅν ὈΘ 
Β͵οΒΟΣΘ 16 ποῖ ΟἿΪΥῪ ἐπ 186 δἰρῃϊ οὗ ἴ8 86 
Τιοτᾶ, πὶ 816ὸ πῃ ἴ80 αἰρμϊ οὗ ζ8}) (Υοσ. 
21).---ἨῪ6 μισσο κίνε 08 {86 ῥυΐποὶρ]οὸ ὉΥ τυ εἰσ Ἠ9 
γγ88 χυϊάοὰ ἴῃ {μπἰ8 τηδιίον (γάρ τιϑῖκοβ ταί 79]- 
Ἰοῖνβ ἃ ὕθᾶβοῃ 701 στελλόμενοι). Προνοεῖν ἷἰ8 Θαυϊ- 
γαϊοπί ἰοὸ ἐπιμελεῖσϑαι, πα δὶ σηΐβοδβ (9 ὍΘΆΣ ΟΔΓΘ, 
ἴο Ὀ6 δῃχίουβ δοουΐ; νΐ 15 ΠΟΠΟΣΒΙΪΥ Του πὰ ἴῃ (89 
τοϊ αἶο υοΐσο, 88 ἱπ Βομι. σχὶϊ. 17: Ῥσγου. ἐἰὶ.. 4 
(προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων), 8 
Ῥδβϑϑᾶρο ῬΊΟΝ ὑπ ΑΡροϑί!ο ον θην πα ὈΘΙΌΓΘ 
δἷβ πιῆ τ Πδὴ Βα νγγοίθ. Τηο Βοοορίυβ ὑπο γο- 
ἴοχο 28 προνοούμενοι, ἃ. Θοτηἱηδίξου οὗ ὑπὶβ Ρ88- 
Βῶζο δηὰ {μ6 οὐ χῖμδὶ τϑδάϊησ. [1π οοά. Ο. 
(Τ ΒΟ ἀοΥΥ) τὸ ὮδΥο προνοούμενοι γάρ. Καλά 
δἰσηΐβοβ λοπεδίας, ἰμδὺ οἷ 18 ΤΟΥ Δ1}1Υ Βοδυίὶ- 
7}, πο], ΒΟΒΟΡΔ 16. ΑΔ δ ἰοοὶς σΔΓ0, [0 8ἢ- 
ῬΘᾺΡ ὈΪΔΙ2616858 δ ὈΘΟΟΙΑΪΏΡῚΥ ἴπ ὑπὸ εἰν αϊ ποί 
οὔ οὗ ἐπὶ αοὰ Βοΐοτο ὙΒΟπὶ ἢ ἯΔ8 ΔΙ ΔΥΒ 
τυδηΐζοδι (ΟΠ Ρ. ν᾿. 11), Ὀαὺ οὗ τοϑῃ, 89 μιδὰ 
δαορίοα (Πΐ8 ῬΥδοδυ  ΟἸΛΤΎ ΠηΘ680γ0.-- Απαᾶ τνϑ 
μβανὸ βοὲξ τ ἴπθτΣ ΟἿΣ Ὀσχοῖδοι ἡ ΏΟΣΩ 
79 δνθ ΣΏΒΩΥ͂ τἰἰπλθα δα ἐ ΤΥ τδΐπ βθ 
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Βᾶανο ρεονοϑᾶ ἄϊ!ὶροῖ Ὀθσῖ ποῦν τ Ὦ ΤΟΣΘ 
ἀι!έροηῦ ἔοσ ἴμ6 ξιθαῖ οομῆδϑῃοθ 86 [85 
ἐπ γοῦ (τον. 22).-- -ὸ βεσγθ Ῥχγοσθθαβ ἴὸ δοπ- 
πιδηὰ {86 Ομοῦ ἀσρυϊο8. Ηοὁ 8878 συνεπέμψαμεν 
αὑτοῖς; δοᾶ ἴπ σοῦ. 18 ὸ πδὰ βδεϊα μετ᾽ ἀυτοῦ; 
θυΐ Ὀοΐὰ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟἢ8 Βανθ ἴδ 6 8816 ΟὈ͵6οί. ἴῃ 
νοῦ. 18 {ΠῸ συν ἰπ συνεπέμψαμεν οσδηποῦ τοῖον ἰὸ 
Τιποί ἢ (76 μαγθ βοηὺ ἢ ἀπο Βογ). ΒΘ ἢὮΘ 
ΒΕΥΒ ἴῃ {μπὶ8 ρίδεθ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ἈἘ6 ὯῸ ΙΔΟΓΘ 
ΤΩΘΔΏΒ 8 παδίι γα] ὈΤΟΙΠΟΣ οὗὨ ἷ5, ἰδδη ἴῃ ὑοῦ. 18, 
8 πδίυγαὶ Ὀγοίμον οὗ ΤΙ. [Ιἢ Ὀοΐὰ ἐπίδῃ οοβ Ὦ6 
ἐγ ρ] 168 8 τ ἰδ ΟΠ} ποὺ ΣΔΟΓΟΙΥ 88 ΟΒΥ 1808 
Ὀυϊ δ υπϊἱοὰ ἴῃ {Π0 βδιμο ΟΠοθΘ. Ηο ΤΣ ργ βοηῖβ 
Ηἷτπὰ τ οσι δ πα δοηὶ τ Τ 8 δηὰ ἢ οἰ ΒΘ ΥΒ, 
88 006 τ δο ἢ6 μαὰ οἴϊοη ουπὰ ἰο Ὀ6 ΣΘΆ]Οὺ8 
ἴῃ ΙΩΘΔΗΥ͂ {ὑδίηρα Ὀυΐϊ ψ]οπὶ ἢ6 δὰ ποῦ ουπὰ 
τη οἷ, ΠΟΤῈ ΖΕΔΙ οὐ Β ([Π8ῃ ὈεΙΟΓΘ6), ἸΒδϑιη οἷ 88 ἢ18 
τοδί οοηβάθησο ἴῃ (π6 (ΟΥ̓ ΒΙ8η8 δὰ ἱπίσηβὶ- 
βοά ιἷ8 δα υ ον Ζ68].---Τ}}6 νϑυΐου 8 ΟΡῚ ΠΙΟΠΒ τ ΒΊΟΝ 
αν ὈΘ6οΩ δανδησοὰ ὙΠ1Π0Πῃ ταβροοῖ ἴὸ ἔπο8ὸ ἔνο 
ΤΏ ΓΘ ΙΏΟΓΘ ΟΥ 1655 ὈΠΎΟΓΙγ οὗ σοηβάθῃσθ. 
Μανξ, [ἶὸ, ΕΡοποίυ8, Το .υ8, ΑΙΡΟΪ]]ο5, 51188, 
Βανυηδ ΔΒ δηὰ οὐἰἶογβ ἤᾶτθ ὈΘ6ΟῺ τποηἰοηθα 88 
686} ᾿Ἰκοὶγ ἰο δν Ὀ66Π ΟὯ6 οὗ ἴδε. ΕὉΓ ἐμ 
Ἰαδὶ ἰἶγοθ 8 βιυδοτάϊπαίθ ροβὶ(ἰοη, 88 βδδβοοίδίθ 
ἀορυίῖοδ ψ τ Τιῖα8, νου]ὰ ηοί δοθοῦν δρργορτγίδίο. 
ἴπ ἤῶνοῦ οὔ [0{κῸ 18 (Π6 βΒυ ποτὶ ρίου τὸ οἂν ΕῬΡ18- 
116, αὶ τὸ ΚποΥ {Ππδὶ {118 88 Π0 οΥβίπαὶ δὰ- 
ἐποῦγ. [Ιπ ὈΘα]Υ οὗ Μανὶς 18 βοπηοίίσηοβ αυοϊοά 
10 Θχργοβϑίοη, ἐν τῷ εὐαγγ. ἴῃ σοῦ. 18, Ὀυΐ 8 
τνὶζίθη αο8ρ6ὶ] δου] πο πανὸ ὈΘ6ἢ ΠΟΥΘ πηοδηί, 
Ἧ. Ε.- ΒΕΒΒΕΒῚ ΒΑΥΒ ἴαΐ “(8 ὈΤΟΙΒΕΡ ταδί 
Ὦδνο ὈΘ6Ὼ ΔΙΏΟΏ ὑπ 0 ΒΟΥ ΘῺ ΘΟΙΏΡΔΠΪΟΠ8 οὗ Ῥϑιυϊ 
τηϑηἰϊοποά ἱῃ Αςίδβ, χχ. 4. οῖΐι πιυϑὶ αν ὈΘΘη 
ἰηιγοἀυσεά ἰο ἐμ ον πῖαπα ὈῪ Τ15, ἰῃ 6886 
ΠΥ δὰ Ὀδθη ἀπκπονη Ὀθίοτθ {80 τοϑδάϊηρ οἵ 
Ῥαυϊ 5 Ερ᾿δίϊο; δηά γοί (6 πᾶπια οὗ (86 ὁη6 ἢται 
ταθηςἱοποα μα ὈΓΟΌΔΟΪΥ Ὀδοη ῬγΘυ ΟῚ Υ πον 
ἰο ἐποη), βίποο 6 π8α Ὀδο οἰ οβο ὉΥ 10 Μδοο- 
ἀοηΐδα ΟΠ ΌΤΟΠΟΒ ἰοὸ ἰάκὸ οἴδγκο οὗ ἰδ 60}]66- 
ἰΐοη5.--8ἂδ ἴο απ, ἢ6 ἰδ ιν Ῥασῖηοσ δᾶ 
ἔοονν σσοῦϊσοσ τοννυαστᾶ γοῦ; 85 ἴο οὖσ 
Ὀσϑίβσϑ, ΠΟῪ δῖ6 189 ΣΘΘθΒΘΏΡΟΣΒ οὗ ἴΠ6 
ΟὨῦΣΟΒΘΒ δπα ἴπ9 ἴον οἱ ΟΒσίαϊ (τοῦ. 28). 
--Ἴὰ 818 νουβο ἢ Αροβί!α δοτηηθη θα (μ6 [Ὦγ66 
Ὀγοίγθη οοἸ] σοι νογ. Τὴ τπᾶηποῦ ἴῃ ὙΒΊΟἢ ὨΘ 
ΒΡΘδΚ8 οὗ βοτὰ 18 Βοῦὸ σῃδηροά: εἶτε ὑπὲρ Τίτου 

[5 Οπγγβοσῖοπι ΒρΘΆΪΚα ἀϑοί ΘΟ ἴοῦ Βαγηδθλδ, δα [Ὧ9 Ὅσο. 
πο τ ϑητἰοηοά ἰῃ νοῦ. 18, δι ψ͵ὸ πᾶν πο οΥὐϊάθῃσο τπδΐ 
ἢ νον ΓΓΑνο α νἱἢ Ρδα] αἰτοῦ [η6 δβρρδγατίοη τηϑηϊτοησϑὰ 
[ἢ Αςῷ χυ. 39, πὰ ἢ! πρὸ δῃὰ ρμοβίἰΐοη Πυτυϊά Ὠἰδ δαυδοτάϊπα- 
τίου ἴο ἴ0 πιο γοπηροῦ ΤΊ 8. Οτίρκοη δηᾶ «Ζογοτηθ κίνο 
9 ΚΝ ΠΟ ἸΙΠΟΥΘ αῃοίοηϊ δηά γόνα] οηῖ ἐγαάϊἰοη ἐν ἔβΥΟΣ οἵ 
1κι|κο. πάϑυά, ργοθΑὈΠΠΠἾο 5. τὸ ΔἸ} ἰῇ ἔανοῦ οἵ πα. Τῆο 
:Ὧ96 ΟΥἩὁ ΔΌΔΟΠΟΘ οὗ (Ὧο Ῥτγοποῦὺπ “ ἘΠ᾽ ἰΒ ἴΠ0 Αςἰδ ἐπάϊοσιϊθ 
1πδι ἴλη κὸ τὰ 8 Ὑἱ ἢ "ΔῈ οὐ ΗἷΒ ἢγαϊς ἸΟΠΓΠΟΥ Τῃγοῦυχὴ Μη- 
οοάοπία 88 ΔΓ ἡ ῬῃΠὶρΡΡΙ (Αςία χνυὶ. 10, 11), ναὶ ποῖ ψ ἢ 
Βἰπι Αζαΐπ θ0Ὁ}] Ῥαα] γοξηγηοα ἔγοπι ΤΎΟΔΑ ἴο ΡΒΠΙΡΡὶ, θὰ 
ὁ ἢηά εἰπὶ Ἀοσομρδηγίηρ ῬΑὰ] [πὶ Ἰχἰθ ἰα ον ἴγανοὶ (Αοἷδ 
ΧΧ. ὅ, εἰ0). Τὶ δορπι8 ἔπίτ ἴὸ σοποϊυήο, ᾿πογοίογο, ἐπαὶ ἔακ6 
ΨῺΔ ΟΡ ογοὶ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΤΟΙ ΑΙ] ἰαυοτα ἴῃ Μαηασοάοι δ δηΐ 
αγϑθοο, δηὰ ἰἰπ βοααίϊγθὰ ἃ γοριττοα “ἴῃ πιὸ αοθροὶ 
διό ὑπΠ6 Μεοσάοηίδη ΟΠ γοθα. «(ογοπιθ ἴ6}}9 Ὧ8 τἢδλὲ 
1ακο οοπιροδοὰ [κἷβ ἀοθμοὶ “ ἐπ Αολαΐαε Β Ῥαγίϊ- 
ὑεμ.") (Οκι. βου. Εος. ο. 7). Ὅο ἄο ποὶ ἐδ) αϑϑυ πιο ὑπαὶ 
Ῥδὰὶ ὨΘΟΘΟΒΑΆΓΠΥ ΔΗΥ τοίϑγοηοθ ἴο α τοργίζῥρς Θοδρεῖ ἴ᾿ 
οὔτ ρδαϑϑαχο. Ῥοτγαβνου 5 ἰάθη [Πλὲ Ῥδπ] δὰ Ὁν [περίγϑ' 
«ἰοη ἃ Ργτοϊορίς γοΐγθηοο 0 ἴΠ6 Γΐησχο σοἰ γι ἐγ οὐἩ Καὶ 
ἩτΓίΓτΘἢ ΘΟΒρ6] Ε66Π18 ἴο τι8 Πη ΜΟΓΙΠΥ οἵ δοτίοπβ ἀοίθῃοθ. 1Γ 
81 γοέδγοποο ἴο ἃ τίη Θοερ6) ἴν γόπιονδά, τὸ ΠΑΥΘ ὯΟ 
οσοαδίου ἴο {πὶ οὐἨ Μδικ, γο ᾿γαα ποῖ φγοῦβ Υ ῬΑΌ]᾽Β 
σοπιραπίοη δἷτου ἢἷβ δοραγητίου ἤοπι Βαγπεῦαθ. Δ 6 ὭΘΥΟΓΥ 
τοιοῦ οὔ ΑροΐἹοβ δ υπᾶϑγ Ραυ 5 ἀἰγοοϊίοη οὐ ἐπ θησο αἴΟΥ 
Αοῇ χίχ. 1. Βογοπά Τίίυ86 αηὰ [ἶκο, ἰΠπθη, γα ΠΑΥ͂Θ ὯΟ 
Τήθθπ8 οἵ ἀαϊογπιίηἰηρ ἩΓ δὴν ῬγΟΌΘΔΟΝ ΠΥ ψ0 δοης 
ῬδῸ}᾽ Β σοι ρθη (Αοἷα ΧΧ. 4) Ὑογ0 [686 ἀθορυ [68]. 
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-εἶτε ἀδελφοὶ ἡμῶν. ῬΒΘΙΝΟΥ 1 Βροαῖ ἰπ ὈεμΑ} 
οὗ Τιία8, 6 18, είς. : τΠΘΙΊΟΣ ΟἿΣ ὈΓΟΙΌΓΘΙ Ὁθ 
ΒΡΟΚΘΕ οὗ (εἰσιν ὑπὲρ ὧν λέγω), (ΒΥ ΔΓα, εἰς. ΤῊ 
Ἰη ΓΟ βΒΊου ἰπ ἕδγον οὗ ΤΊυ5 νῶϑ πιο Ὁ 
6 ἱπιϊπιαίθ γο]δίίου ἷπ ῖσἢ 86 δβἰοορὰ ἰο [ἢ9 
ΔΡΟΒι]6 δἰ π|86]: μα 18 ΤΩΥ͂ Θοπιραπίοι (1 οΒῖοε); 
δυῖϊ ῬΔΡ( ΟΣ ὉΥ ἰμ6 ἱπιϊππδίθ σοϊδίϊοη ἴῃ 
νΠΐο ᾽θ ἰδ βίοοά ἰο (Π6 ΟοΥ πε ἶδηβ: δα ἰδ 
ὙΠῈῺ σοβρθοὶ ἴὸ γοῖϊ ΤῊ [6] ον -ἸΒΌΟΤΕΡ (οΒΆΡ. 
νἱὶ. 7). ὙΤβΒαί ὑπ6 Ὁ πόσο θουπὰ ἰο Βο]ὰ ἐδα οὐδὸν 
ὑνὸ 15 Εἰ σ οβίθομπι, ἢ ΒΏΟΒ ὉΥ δαγυογιΐηρ ἰὸ 
πὸ ἔβοϊ ἱμπαὶ (ΒΟΥ “ΟΓῸ [86 ΤὨΘΒΒΘΏΖΟΓΆ οὗ (Β6 
(Μδοοάοπδη) ΟΠ ΓΟ οβ, δπὰ Ὑ6γῸ ἴἰο Ὅ6 Βοη- 
ογοὰ ἐδβογοίοσο ἴῃ Ῥγορογίϊοῃ ἰο ἰδ ΒΟΒΟΡ 
ΜΓ ΒΙΘὮ ΒΌΘΒ τοργθβοηϊδίνθα ἄθβογυο. [ΑἸΐογα᾽ 5 ̓αι- 
Ῥαυίδιῖου (δωπάαν Ἡασφσ., ΜΔΥ, 1864) ἐμδί {86 ἰγδῃϑ- 
Ἰδίοτβ οὗ οὐῦγ Ἐκ Βἢ ὙΘΥΒΙΟῚ Δα Βοπια σὶγαίθ 
ΤΟΔΒΟΠΒ [Ὁ ΤΟ ΟΥ̓ Ωρ “ ἀπόστολοι" ὉΥ (6 ποτὰ 
“ἐΤΩΘΒΒΟΏΡΟΙΒ,᾽, 8 ποΐ ὙΘΙῪ ΟἾΘΑΥ. Ενοι "(86 
ΙΏΟΓ ΚΘ ΠΟΓΔΙὶ Βοη86᾽᾽ Οὗ ἰ86 νοτὰ ἰο Ἡλι ἰοἢ δ το- 
ἴεγ8 88 ἱποϊυἀϊηρ Δροδί 16 πιο πὶ 18 ποὶ ἀδοπιδηδοὰ 
6Γα, [ὋΣ 18:6 ῬΘΟΥΒΟῺΏΒ ΔΣ6 θη Ομ θα, ποὶ 88 δϑῃηὲ 
οὗ {86 μογὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ Β6η86, Ὀυΐ 8110} 85 ἀπόστολοι 
ἐκκλησιῶν, πὶῖ τοΐουθησο (0 8 βίην! Ὀοποτοϊεθηὶ 
Πα ΒΒΊ 0 ΟΥ ΟΌΓΣΒΘΥ. [1 δ ΒΌΓΟΙΥ ΒΑΥ͂Θ ΠΟ Τ- 
ἴούθπσο ΒΟΓΘ (0 8 Ῥοσιηδηθηί ΟἷἿἶοΘο, δπὰ 18 πυβοὲ 
ΒΙΤΡΙΥ͂ 88 ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΝ ὩΟΌΙ, 8ἃ8 ἷπ ἰδ ᾿ῃδίδης668 ἴ0 
0 ἢΘ ΤΟΥΘΓΒ θ6 5146 ΟΌΡ Ῥαββδᾶρο (ΡΒ]]. 11. 26, 
δηά Αοἱβ χὶν, 14: δορ. ἢ Αςἰβ χἕ]]. 2)]. [α- 
ἀφοά, ἐποῖν γοϊαίϊου ἰο ΟἸ γὶβὶ ΗἸλβο Γ᾽ τ 88 βυῆῖ- 
οἷθηῦ ἰο δ 1.16 ποτὰ ἰ0 Γοβρθοῖ, [ῸΣ 8 8 } Ἢ, δὴ 
ΒΟΠΟΡ ἰο ΟἸτὶδὺ (Ὁ ἐμοῖν ἱπθθηοςα δθὰ ῬΣΟΌΔΌΪ 
ὈΥ {ποῖν ἀδλ} 1176} ᾿παϑιρι οὶ 88 ΟἸ σὲ δι᾽ Β Ἰονε δοά 
ῬοΟΟΣ ΨΟΤΘ Ιηϑηϊδοδίοα ἴῃ ἰμ θη δπὰ ὉΥ ἰδοῦ 
ΙΏΘΔῺΒ (σΟΙΡ. δόξα ἴπ 1 (ογ. χὶ. 7). [ΟΑΙΤΙΚ: 
- ΒΌΘΥΟΣ 6ΧΟ6]8 ἴῃ οἷον 18 {μ6 σίοτγ οὗὨ Ομγίβί, 
Ὀθόδῦδο Β6 Β88 ποιμΐηρ τ ΒΙΟὮ 18 ποὶ ΟἸγ δι᾿ ρὶἤι.] 
Ἡδνίῃς ἰπυ8 ἱπίγοἀμποοά γον. 28 πιίμουΐ 8 οοὰ- 
ἡυποίϊοπ (ἴον οὖν 8 ποὶ βζοπαΐῃ6), Β6 Ῥτγοοσεοᾶδ 
γνϊ ἢ δὴ οὖν ἴο ἀοΥῖγα 8 Ῥσϑοίϊοδὶ 1ΏΙ͂ΌΓΟΠΟΣ ἵγοπὶ 
8 δΘοπιπιοηἀϑδίϊοη οὗἉ [86 ἰπτοο ὈΣΘΙ ΠΤ ΘΙ, ΟΥ̓ (ΠΟΤῈ 
ΘΟΡΤΘΟΙ]Υ) οὗ {πὸ ὑτνο ἰαϑὶ δ8 ἀπόοστ. τῶν ἐκκλ.--- 
ἷηοθ γ9 βδῃ!ον τοννδσᾶ ποσὰ ἴ86 Ρῥσζοοῖ οἵ 
γουτ]ονθ, δᾶ οὗ οὖσ Ὀοδβιίξῃᾳ ΟἹ γοῦσ Ὀ6- 
μα]ῖ. γὸ τ} }} δον ἐξ Ὀεοίοσθ 89 ομῦσοβοδ 
(τον. 24)..- - ΤΠ 6 βοῃηίεποο, τὴν οὖν ἐνδειξιν---ἔνδεικ- 
νύμενοι (ἃ ὍΑΥ ΟΥ̓ Βροακίηρ ΒΊΟΝ ἸΩΔΥ Ὅδ ἰουπὰ 
πη Ρ]Αἰο), βία παβ ἴῃ πορὰ οὐ βοῖὴθ ΥὙδῇὺ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ 
{86 6}}1 0818, απιὰ {μΐ8 τ Ὀ6 οἰ 6 ἴῃ {86 ἱπιρετ- 
αἰΐνο, οὐ (Ὀο 6.) ἴῃ (86 ἱπάϊοδεϊγθ (ρσγοδθηὶ οὕ 
ζαϊαγ 6) οὗ ἐπ 6 βαηιο τοὺ : “" 8809 γὺ ρΊΤα ἰο ἰμ6πὶ 
89 ονϊάοποθ οὗὨ γουγ ονο, δῃὰ οὗὨ ΟἿΣ Ὀοδϑίϊην ἴῃ 
γοῦν δα], γο ἰδ 8 δον ἴἴ, ΟΥ γ6 τ7}}} Βον 1, 
ἴῃ {86 ἤἴαςα οὗὨἨ ἰΒ8 οβυτομοβ, Εγσθῃ 1Υ ἴδ6 ζαϊυγο 
ἰθὴ80 ἰ8 ῥγοΐοσγοα, δὴ ἱπάϊγοοὶ δχβογίδιϊοι ἰδ 
ἱπιρ} 164, [ΠΥ ἐδὸ ραγί. ἐνδεικνύμενοι 18 οοπδίσιοά 
88 δὴ ηρογαίἑγο, 88 ΑἸδογὰ δῃὰ βίδηϊου οσοπίεπα 
ἴι ἔγθαῦθΕ}Υ τιΔῪ 6 ἰπ δι. Ῥδὺ] (Βοτὰ. χὶϊ. 9-19: 
ἘρἈ. 111. 18; Ὁ]. 11. 16), (6 Ἐπ δῖ τοπάοσῖδς 
οὔ δ ραββαρα ν1}1} 0 {Π|9 ΒΆ1|6 88 17 {π9 τοδύϊηρ 
ΟΣ ὑπδὲ οἵ 6 Εθοθρ. Μουορ {μη κ8 ὑμδί ἐμὲ 
ὑπτοτβ ὑπ 6 ΟΡ 8818 ὩΡΟΩ εἰς πρόςωπον τῶν ἐκκλ. 
ΤΊΟΓΘ Βίσοην ἰμδῃ 15 τοαυϊγοα ὈΥ {86 οοπίεσι, 
δὰ ἐμαὶ δπ ἱπάϊγοοὶ δαἀπιοηϊ ἴοι, σοργεβευίης 
(89 ἰμἰτῆς 88 δὴ δϑαῖν οἵ μοῃοσ, θαΐ πτὶιμουὶ πιλκ- 
πρὶ ἃ ΤΌΓΠΑ] ἀοθηιαπα, τῊϑ ΟΓῸ ἔογοὶ Ὁ]6: “51 πὸ8 
γ8 ἱπογοΐοτο μ1}} αν ἃ ἀοπιοπδίσδαιίίοη ἴὸ ἔμοῖι 
οὗ γοῦγ Ἰουβ, δπὰ ἐιαὺ μοι ττθ Βανο Ὀοδδίθά οἵ 
γου, γ0 ἀο ἰὶ, εἰσ. [π (8 }8 ΔΥ εἰς αὐτούς δῃὰ εἰς 
πρόσωπον τ. ἐκκλ. ΘΟΥΤΟΒρΡΟΠα τὴ σοβροϑοΐ ἰ0 611- 
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Ῥδδβὶβ, δπὰ δεν (πὸ ραγὶ. ἐνδεικν. γ δύο βὺρ- 
ῬΙ δα {π6 βοοοπα ρϑγβοι οὗ {μ6 ργεβοηΐ [πα ]σαίνο 
οὗ ἰμὸ 58πι6 Υ Ὁ]. Εἰς πρόσωπον, ἰῇ ἴ6 [παϊσᾶ- 
ἐἶνο 8 υϑοὰ, τ }}} βἰ ζαϊίν, ἐπ οοπδρεοίμ, ργοβοηιοα 
ἰοὸ {86 ἴδδθ, Οὐ βδίποθ ἰΐθ οἰ το 68 ἃΓῸ Ἰοοϊης 
προη γου, ὑπὶ8 ῥτοοῦ οὗ δδοιϊίοη νν1}} 06. ΒΒ ὮὉΥ 
ἐδότα: 1 86 Ππυρογϑίΐϊτο ἰ8 ργοΐογγοα, [μδὺ Ρῃγα89 
ψ1}1} Ὅ6 δαυϊναϊοηύ ἰο: εἰς τὰς ἐκκλησίας, δὰ ν1}} 
ταθδηῃ ἰοναγὰβ (86 σὨ ΓΟ 658 ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ργοβοηΐ, 
ἧ. 6., γοι βιουϊά, οΥ Ὑ}] ρσίνο {μ18 ῥτγοοῦ ἰὸ ἐμπὸ 
ΘΒ ΣΟΙ ο5 ὑπ οτηβ6 , 765 ἴῃ 6 ΡΟΥΒοη οὗὨἨ [Π086 Σορ- 
τοβοιπίδεϊτοβ οὗ σ πότὰ 1 παν γ.ϑὲ ΒρΟΚοα (ἀπόςτ. 
τῶν ἐκκλ.). Τἴπο ᾿ἰαϑὶ 18. ργϑίθσα Ὁ]θ. ΝΈΑΝΡΕΒ: 
---ς 80 μὲ {μΠ6 Μαεαοθάομίδῃ Ομ υτ Ομ. Β ἸΘῪ ρ6Γ- 
οοἶγο ἐπαὶ ναὺ Ῥλὰ] Πδα βαϊὰ ἴῃ ῥγαΐβο οὗ ἰδὸ 
Οοτνὶητ ἴδῃ γα σὰ θ.᾽᾽ ᾿Αγάπη ὮΘΙΓΟ ΙΏ68Π8 {6} 
Ἰοῦο, ποῦ πλοΓΟΪ ἰο Ῥϑυϊ, Ὀθὺὺ ἰο {16 Ὀτοίδτθη 
ἐθΌΘΓΑΙγ. Ου καύχησις ἡμῶν ὑπὲρ ὑμῶν δορ. 
ΘθδΡ. υΥἱϊῖ. 14 (ὁπαρ. νυ. 12: ἰχ. 8). Ἑὶς αὑτους ἴδ 
ἰο Ὅο σοπδίτυρα νὰ ἐνδεικνύμενοι, ἀπ ἢ88 εἰς 
πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν ἴον ἰἰ8 ΘοΥΘἸΔΙΪΥΟ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Το Ῥτοϊουπαοϑι ἱπἀποοτιαοηὶ Ο ἰδ ΐλη5 ολ ἢ 
Βανο ἴον ἀδθηγίηρ ἐποηιβοῖνοβ (0 δι88180 ἐπ οῖν [6]- 
Ἰοτ-τ νι, 15 ἀονῖνϑα ἔγουλ π Θχϑιρ]6 οὗὨ {Π6 ὅθ 
οἵ αοἀὰ νοι ἢο γσανα ὉΡ 8]}} (ἰμἰηρβ δη ἃ Ὀοοδπιδ 
οον ἐδδῖὶ νὰ τοῖϊσὺ Ὀθοοτηθ γὶοἢ ὈΥ ΗἾ8 ρογοσίγ. 
γε ὙΟΓΟ σοΙΡ] οἰ οἷν ἀοϑιλίαίς οΥ̓͂ Βρ᾿᾽ τἰΐ41] ροοά, 
δη4 αἰϊτοσοῖθοῦ ἈΠ840]6 ἰ0 οχίγϊ οαΐο οὐ ΓΒΟΙΥ 65 ἔΥΌΤΩ 
οὖν Ῥονογίγ. ἴῃ Ηἰς δαυλὶ] τ αοἀ Ησ νὰ5 
ἱπδηϊιοῖν Ὀ]ο5864 δηὰ ρ᾽ογίουβ ἴῃ (ἢ 86 Ῥοββϑββϑί οι 
οὗ βρί γἰΐαδὶ τοῖα. Βαϊ 80 οοπιρ]οίοὶΥ αἰὰ Ηδ 
Τϑηοησθ 8}} {πῖ8, δηἃ δηΐοῦ ἰηΐο ὑπο δΌβοϊυίθ 
Ῥογοτίν οἵ βἰηἴαὶϊ Ὀοΐηζϑ, (παὶ Ηθ νὰ8 ἀδροπάεδπί 
ἘΡΟσ ΟΥΒΟΥΒ 8Ππ4 τῦ85 ΟὈΪ θα ἰο ῥτΑΥ {π Εδίπου 
ἰτοῦυσῃ {μὸ Ξϑρίτὶ τσ τγὰ8 ρίνοη Ηΐπι, Τὸν 
Ἰισδί, βίιγοηρίμ, οουτγαρσο, σοπϑο]δίΐοη, ΓΘ ΘΒὮ - 
ταθὶ δηὰ Ὑπδίουοῦ Ηδ ποοάρα ολοἢ τηοτηθηΐ οὗὨ 
Ηΐβ ΘαΥΓΟΪΥ σατοοῦ. Τμἷ8 8 ΘΠΓΓΟΙΥ ΤῸΓ ΟἿΓ 
ΒΑΪΚ 68, [ὉΓ πο ποσοϑϑῖίν οὗ Ἠΐβ οὐ γϑαυϊγοα ἱϊ, 
11 νχῶϑ ἴο ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ [Ὁ 59 [056 ΒρΪΥΪΓ 8} ΡΟΒΒ68- 
κ'ουβ ῃϊσὰ τὸ δαὰ Ἰοϑὶ ΟΥ̓ ΔΒρί της ἰο ᾿πάο- 
Ῥοηάθημοθ Απὰ Ὧον βἷποθ ΗΪ8 56][-8δογ ῆσθ, ἃ8 
οἷν Ἠδοδὰ δηὰ βυγοῖυ, 48 γοοονογοα μοι, τγ 
αν ἃ γίοῦ δουπάμλποο ἰο 1856 845 ἴἴ ἴῦ ΟΥΘ ΟἿΓ 
οὔτ. ΑἹΊ σῆο νὶ]ϊ ΠΟΙ ΘΒΟΥ ΤΟΥΒΑ ΚΟ ὑπ Β᾽η8 
γγ ἢ ἴοι οσσαβί οπ θα οὐν 1038 ἀπ ὰ πιλὰθ 8 ὩΠΟΥ ΠΥ 
οΥ τἱσῆθ8, 84}1} σψῆὸ νι }}] σοηδαϊ ΠΟΥ βυτγοη ον 
ΚΠ Οτ50 Ί Υ 65 ἰο 9651.5, (8 6 Βοιταοθ οὗ ἐποὶν θα] ἢ, 
Β8 411 6 Ριυΐ ἴῃ ζ}} ρῬοββθβϑβϑίουι οὗ {μῖ5, Βαυΐ Ποδ6 
ὙἘῸ ΠΟῪ {ἰ8 δοὶ οὗ ζσγαθθ δηᾶ σοπϑίοσ ΠΟῪ 
τοδὶ Ὁ νγὰ8 ἀπὰ ΠΟῪ γαϑί ἂγὸ ἰὴ 9 Ὀοποῆϊβ ψῃῖσὰ 
δοπάοηιηοα 5'πηθγϑ ἤν ἀογίνο ἔγομι ἱΐ, ψὶ]}]} 
οἸΘοΡΠν ἀθηγ (ποτηβοῖνοδ ἰῃ ᾿ἰΚκὸ ἸπλΉ ΠΟΘ Γ; (ἢ 6 
ΟΥ̓ {ΠῸΥ ἔϑοὶ ἴῃ ἐμ Ροβϑβοβϑϑίοῃυ οὗἁὨ βιιοἢΒ ἃ. Βα͵νᾶ- 
ἐϊοι νΣὶ}] οροη (Βοῖν ποαγίβ ἰο οοτητηηϊοσδὲο ἔγοον 
ἴο ἰΠο8Β6ὸ Ὑποηὶ 998608 τοραγθ 88 Ηἰ8 Ὀτοίυθῃ, 
ἐπὶ ὉΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ 18 ΤΔΚΟ βοπια γαίυσγη οὗὨ ον ἴῸ 
Ηΐπι ψῆο βᾷγο δἰ πιο ὶ ἤοτ υ58. Νοιδίηρς (6 ὁδῃ 
ἄἀο ν}}] 6 Ἰοοκοαᾶ Ὡροῦ 85 ἰο0 τη 6}, ΟΥ Θῃηου ρα, 88 
4 ἰοκοη οὗἁ ὑμοῖνγ χναϊοίαϊ το γβηοθ. ΤῈ 
Ετολίοϑι ἔδυοῦ ὑμβὸν σδὴ δδκ νν]}]}] 6, ἰοὸ 6 64]- 
Ἰονοά ἰο ραγιϊοὶραία 'π ὑπ 6 δου ΜΟΥ οὗ Ὀ6- 
ποῆσθηθοθ. ΝῸ οἿθ Μυ}]} πὰ 1ἰ ποοάϊ} ἰο ρ]θδὰ 
Ἰοης ἴον ἰῃοῖτ δεβϑι βίαποο, δ υοπ ἰμ6Ὺ σοηίγὶ- 
Ῥυΐο ἰο 8 σγολί σοσκ, (ΠῸῪ ψἢ}} νοὶ σὶνο ὑμὶν 
ΟΥΤΏ 6 Υ6 5 δηἃ ΙΏΚῸ ΠΟ Ὠἶσθ ΘΑ ΘΟ] ΑἸ 0Π.5 88 ἴ0 
ἐποῖν οὐα ΔΌΪ γ. ΤΟΥ Μ1}1} Ὀ0 τοαὰν ἰο ζὸ Ὀ6- 

γομπὰ ἱποὶν βουνοῦ δηὰ ἀδργῖνο ἐπ θιηβοῖνοβ οὗἁ ΟΥ̓. 
ΑἸ ΠΑΥΥ͂ δοτηΐογίϑ, 6 ΔηΟΙΒΟΣ ΒΒ ρβΊ ΘΟ ὨΘΟ068- 
ΒΥ Βθοιβ ἴο γραῦϊτα ἱϊ. 

2. ἴῃ (πὸ ἀδραγίμημοπί οὗὨ ΟΡ βίη [ον Βΐρ, 
ὑπ 6 6 ταυϑί Ὀ6 ἃ ΘΟ ΒΟΙΪΟυ8η 688 οὗ Θα Δ. Υ, [ῸΓΥ 4]} 
ΔΓΘ 88 ΒΙΠΏΘΓΆ, ΡΟΟΥ; 8δη4, 45 (ἀοἀ᾽ 8 οπἰἸάγοη, τσὶ. 
ΤῊΐΪΒ Θαυδ!ν ἴῃ Βρ᾽γιιι41 ἰδίῃ ρσΒ σουϊὰ Ὅθ 4159- 
ἰυγθοὰ ὈΓΥ ἃ στοαί. ἰπδαυλ! ἴῃ νου αν ῬΟ5568- 
ΒΙΟοΙΒ, 1 οη96 Ὀγοίποῦ οσχαϊτοὰ ἢἰπηϑοῖ ἀρονθ δῃ- 
ΟὗΒῈΓ δηὰ εὖ (6 ἸΑιοΥ ὈγΟΣ ΘΥ ΒΟ] ἴο 116 5816 
οχίθηὐ ἀδρτγοοίαίθ Εἰτηβ6]  ὋΡ Ὀδοοηθ δηνίουβ οὗ 
.}15 ἔδυογσθαὰ ποσοῦ. Βαϊ Βογο ἰπ6 βρίγὶ οὗ 
Ομ γῖϑὺ ῬγΟΥΑ1]8 ἰμο886 ῈΟ ΡΟΒ8688 σῃθο ἢ ΨΨ0]]} 
βἰγῖνθ (0 θαιι}120 {818 τηδί ον, ἴοσ (Π 6 Υ Μ.1}} ΔΊΟΥ 
ὨΟΏΘ ἴο ὉΘ ἰπ ψαηί. ΒΥ 8 8[Π1Ρ1]68 Βῖν]6 οὗ ᾿ἱ νης 
(ἸΘῪ Ὑν 11} βϑοισο ὑπ ταϑδὴ5 οὗ δΒοϊρίης (086 ψὙ}0 
πθοὰ δϑϑίϑίϑῃςθ. ΤῊΪΒ ΠΥ Ὀ6 80 ἀοηθ πα ἐμθ 
τοοὶρἱοπὶβ ν}}}} ποί ἔδ6] (δὲ [ΠΟΥ ἀτὸ Τοοϊτηρ 8 
8.128, Ὀαΐ δ δοὶ οὗ σγαϊοί] ἰονα ἴο Ομ τῖδὶ τ Ι ἢ 
ἢ α 8 ᾿ἰ8 ον δΒει ϑίβοιϊοι ἴῃ ΤΙ πἰϑύουὶπρ ἰο ἢΐδ 
Ὀγοίμσοη, [{ ψ}} 6 πιο οαβίον ἴὸ ἀὁ {818 ἐΐ 
{9860 γαοσὶρ᾿οηἰ8 ἱπάυ]χο ἴῃ ΠΟ Ββρ  γἰΐ οὗὁὨ ΘΗΥΥ [ὉΓ 
σαὶ αοἀ ἢα5 Ὀοβίονγοα ΡῸΒ ἐμοῦ ποῦ ἑαυοτοα 
Ὀγοίμγθη, Ὧηα δοσορί οὔ (6 ρἰν ἴῃ ἰμλ6 Βᾶπιο βὶπὶ- 
Ῥ᾽ ον τὶ τ ! ἢ 10 18 σίνοη. Τὶ στη ἔγομι [ἢ 6 
᾿μδηϊ Υἱσ 68 οὗ ὑμποῖν ἀϊνίπο Μαβϑίον Ὀὰΐ ἐμ γου σὮ 
ΘΆΟὮ δαπᾶδ απὰ ὈΥ βιιοῖ 18 Γαι ἐϑ 858 Ἡγ 6ΓΘ 6Α]- 
ου]αίεα ἰο βίσοηρσίμοη ἐμὸ ὈοπάΒ οὗ Ἰογὸ δῃὰ ζ6]- 
Ἰον 0. 

8. “ἼἸΠὸ βδογοὰ ὙγΠΟΓΒ ΘΟΠΒΙΑΕΥΥ ΤΟΟΘΟΖΉΪΖΘ 
16 ἕβοί ἐμαὶ πὸ ἔγθοϑὶ δπὰ τηοβί βροῃίϑῃθου8 
δοὶβ οὗ τγϑῃ, {ποἱν ᾿η ψαγὰ βίαϊοα δηὰ ὑπ ουἱιναγά 
τη ἰοβίαι 058 οὗ [Π 086 δίαἴο5 ὙΠ 6 σοοα ἅτ ἀπ 
ἰο 8 βοογοί ἰηἥμοησο οὗ ἔμο ϑριτιὶ οὗ αοα πο 
οἰιἀθ68 ΟἿ δοπβοϊουθηθθθ. 89 ὈΘΙΊΟΥΘΙΣ ἰ8 ταοϑί 
γα Βο] }-ἀοίοντηϊποὰ ποπ ἀοίογπϊηθα ὈΥ [86 
ὅταοσο οὕ 6οά. Τὴδ6 ἸΙΌΘΣΑΙΥ οὗὁὨ [89 ΟοΥὶ πί ἶδη8 
γνν8 ἀὰὑ6 (ὁ {Π6 οροταίίου οὗ ἐμ σύδοὺ οὗ 6οα.᾽᾽ 
“ ΤῊ 264] οὗ ΤΊ(8 νγὰ8 {Π6 Βροπίδηθοι!β οι 5 0. 
οὗ μἷβ οὐνῦ βοαγὶ πὰ νγδ8 δὴ ἰθᾶὰοχ δπά οἱθιγθηὶ 
οὗ Ηἰβ σδαγδσίον, δῃὰ γοὺ αοάὰ ρυΐ {δαὶ σϑλ] ἱπίο 
18 Ββοατί, ὅ.ο δσοηρϑηΐδὶ δπὰ δοηρτυοιϑ 8 αἰγ]πθ 
ἱηἤμποησο, ἐπὶ ἰδ 16 οὗ αοἀἂ ἱπ τι8 15 ἴῃ 1890 
Ἀἰρίιοδὺ Β6η86 ΟἿΡ οὐ ᾿ἰἴ6.᾽ ΗΟΡΟΒ. 

4. ΑἜ Εἰσὶ Θχοθίθ 66 ἢ ΟὯΘ ΟΥ̓ ΠΟΥ Ρ͵ΆΘΘΒ ΟΥ̓ 
{6 Οπ τ ϑιϊδλη ΟἸΥΔΟΙΘΥ ΟἸΪΥ͂ πΊ Δ ἶΚ68. ΠΟΘ δβιδγί- 
ἢπρξ ἃ βουίουιβϑ ἀδϑβοΐθηου ἰῃ οἰ]ογβ (γον. 7). Τὸ 
Ὠδγο ρτοαὺ Καον]οάρο οὗ αἰνίπθ γαῖ, πὰ ἃ ἔτϑθ 
αὐΐοτδμοθ 88 ἰο ἀυϊϊ65 δηα ὈΥΪΥ ΟΡΘΒ, ΟΠ]Υ͂ 6Χ- 
ῬΟ868 ΟἿΡ ἱπΟΟ ΒΒ ΘΠΟΥ͂, ὙΠ ΘῺ θ͵[δ ΙΔ Ὸκκς Ῥτδοί σαὶ 
Ὀδηογυοίθησο. Απηά ἰὺ 18 0η6 γγοδί δἷπι οἵ αἰνΐηθ 
δηἀ ρῬηβίογα ἀϊβοϊρ]ΐηο, ἰο οἴοοι {π18 οοταρ]θίο- 
688 ΟὗἨ ΘΠ ΔΥΔΟΙΟΥ ἴῃ 8}} θ᾽ υοσβ. ΑΒ]. ΟΏ 8 80 
βοηὶ ΒΥ αοά (ταγ. 1), δπὰ ορρογίυπ᾽ (168 πὰ οχ- 
ΔΙΏΡΙ65 ὙΠ θ6 τιϑ04 ὈΥ ἃ 5.11] Ῥδβίου, 80 88 ἴο 
Ῥτοῦο (Υ6γ. 8) δπμὰ ἰο ἀγδὺ ἔοσί 41} ζτυᾶθοϑ Ἷπ 
{μοῖὶν ΒΘαΒΟ0η. 

ὅ. Ἧε ἴδνο ΒοΙΘ 8 ἔτ βυβίοπι οὗ (ἢν δι] 8} 
δοοϊα] ἴϑη. [Ι͂ἢ ἰπο ἀϊνὶηθ Κι πζάοτῃ {1|ὸ ζίδεγίν οἵ 
ΘΘΟὮ οἱἰΐσοη 18 80 ρογΐοοί, (αν 118 τ] 6.8 δπὰ [ἢ9 
βονογοῖρη Κίηρ Εἰτη86}} γι ]}} τοοϑῖγο ποι ἰηρ ἔγουα 
σου βῖοα ΟΥ ὉΥ (86 ἀϊοίαἰΐοι οὗ Δυς ΒΟΡΙΥ ; 186 
Τταϊεγηϊίψ οἵ ΑἸΪ οἱ Σ 68 18 βοοσυγοα ὈΥ 8 Γοοορῃϊ- 
(ἴοι οὗ ΘΔ οὗ Βοϊίονοῦ ὅπ ϑϑροοΐ}} οὗ 680}} βυΐ- 
Τουῖης ὈΘΊΐΟΥΟΡ 85 8 Ὀσοίθοῦ οὔ οὖν ᾿ογά, δῃηὰ ἐδ 
ΒΡΆΔΥ οὗἨ δδοὰ Ομγίδιίδη πὶ ἷ8 ΘΙ]ΟὟ 
ΟἈγἰϑυΐδηβ 18 (ἢ 6 ἸηθΑβιγο οὗ ἷβ ἴουθ ἰο Ομ γῖϑί; 
δὰ υηΐνογϑ88) δἰσμαζιῳ, ποῖ ἰπ ουϊναγαὰ οἰτούτη- 
βίδῃσοοβ νι σι του]Ἱὰ Ὀ6 ἀοϊαβὶνο, απ οβίγ  ὉΪο δηὰ 
δ ΡΟΒΒ10]6, Ὀὰυν ἰὰ ἰδ σομῃμπηοῦ ΡΟΥΘΥΓΙΥ ἔγοια 
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ἩὨ]Οἢ Δ}} τὸ τοδουθὰ απ ἐδ σοϊηθηοη γἱοἣθ8 
εἰσ αγο [Ἀ6 ΠΑ} ΘΔ 016 Ὀἰτι τί σῃῦ οὗἁὨ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ 6. 
ἙΔΟῺ οΠ6 [88 ἷ8 ροσΌ] Δ᾽ ΘΔΡΘΟΙΥ͂ οὗ ΘΪογπθηΐ, 
Ὀογοπὰ τυ ῖὶοι 6 σϑῃ ΘΕΟΥ͂ ποιμὶμ, τ ΠδύθνοΣ ἢθ 
ΤΑΔῪ Ὦδγο ἰῃ ροβϑοϑβδβίοη, δῃὰ βοῦγὶ οὗ ψῃΐορ ἢΘ 
ὯἢΔ5 ἃ οἷαὶπι ἈΡΟῚ ΟΌΥ 853ϑἰβίαποο. Τδ6 τἰρθΐδ δηὰ 
ἀπιῖα8 οὗἨ οδσὰ ἱπαϊνίἀυλαὶ τλλὺ ποὲὶ ὈῸ6 Ῥυγϑοΐβοὶν 
ἀεοδηοὰ ὉΥ ουϊνατγὰ Ἰανν, Ὀυΐ (μ6 Ἰονο οὐ Ογὶδὶ 
δηά ἰδ ϑρίτιι οὐ Ο ιν ἰβὺ ἀρ υθυβ}} αἰ δυβοά, ν1}} 
ΒΘΟΌΓΟ δὴ ΘαυΔ} γ, ἴθ ΜΒΪΘὮ (116 τοὶ Ὀοβίον 
ΤΎΘΟΙΥ 88 τη 10} 88 ἴΠ6 ΡοοΥ δά βυϊογίης δγο ν]]- 
Ἰΐῃς ἴἰο τοοοῖνο. 8.0} δὴ ΘαυΔΙ ΠΥ Βρυΐ 28 ἔγοιῃ 
“186 Τοοϊί ες οὗἨ ὁ ἔσὰο δηὰ Ἰονυΐηρ Ὀτοι πουϊιοοά ; 
Ὑἰιϊοὶ τη ΚῸ85. ΘΛΟἢ τῆϑη ΒΔΥ: ΜΥ βυροτδρυπά- 
8Π00 18 ποὺ πιῖπο, ἰὲ 18 Διο ΒΟΥ Β: ποῖ ἐο 6 Δ 6 ἢ 
ὈΥ ἕοτοθ, οὐ ντυηρ ἴγοιῃ τη8 ὉΥ͂ ἰανγ, Ὀυὶ κίνϑθῃ 
ΓΥΘΟΙΥ ὉΥ {Ππ 0 Ἰὰνν οὗἁ Ἰονο.᾽ Ε.. Ἧ. ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ. 

6. Τ6 ψο]6 ϑγϑίοπι οὗ τρϑη ἸΔΟΥ͂, ἩΔΒΙΟΒ 
88 Ὀ6οη ἀογνοά ἵγοπι [818 σθδρίονς ὮΥ͂ δηοϊϑῃὶ 
δὴ τηοάθτῃ δϑοϑίΐοβ (Υ. ϑβρϑοῖδὴὶν Ββι 8), 885 
ΤΟΥ 0 βυρροτί. Νοί 6 ποτὰ οδὴ ὃ ἴοιπὰ 
ἰῆοτο ππρὶ γἱης, “ὑπαὶ ὑπ 1659 δαποί δοα ὈΘΙΘΥΘΥ 
σδῃ ἀοΥγίνο δϑϑϑίϑηοθ, ούϑη ἰῇ δηοίμουῦ ὑσὶ, 
ἕτοτα (δ πιοΥῖ8 οὗ ἰὴ Βα 5, οΥ ἰμαὶ ἰἴογο 8 
““βυσὶ ἃ Υἱτίαθ ἰῃ διηδρίυϊης 85 ἰὁ0 το ἰδ 
αἰτοῦ ἃ ρῬαγίϊοϊραΐοῦ ἐπ {80 τηοτὶ 8 οὗἨ (μ9 γχο- 
σοἶνοῦ, (ττν. 9, 14). ΟἸιγὶϑὲ Ὀθοαπιθ ροοῦ οὶ Ὅ6- 
ΟΆ1.30 ΡΟΥΘΓΙΥ τῦ88 ἱπ ἰ(86] 7 ποτ τλογϊἰονγὶουβ ἰδὲ 
Το 68, Ὀὰὺ Ὀθσλιι50 ἰὲ τὰ 86 ΟὨΪΥ οοηάϊιίοη ἴῃ 
ΜΠ Ὦ 16} ΠῸ οουϊὰ τόδοῖ ἐμ βρϑοΐδὶ οὐ͵οοὶ ἢο πδὰ 
ἴῃ νἱον. Νον ἀϊὰ Ηθ ΟΥ̓ Υ Ὀθσοῦλθ δἰγίοι" ἃ 
πιοπαϊοδηί. Τὰ οΥ]]8 οὐὁ ῬοΥΘΥΥ δηὰ δβ6][-βδογὶ- 
ἢσθ ὍΘ ΠΟΥ͂ΟΣ σΠΟΒΘῺ [ὉΓ ΔῺΥ Υἱγίαθ Εἶθ ΒΑῪ ἴἢ 
{πὶ [ῸΓ (μαὶγ οὐ βακο. Νὸ ουϊνατγὰ οοῃάϊ- 
(ἴση, βΒοραγϑίθ ἔγοιῃ {86 σηοῖϊνο τ πίοι ἰΐ ἰδ 
δου ρκῶῦ αηὰ (Π6 Βρ εἶ ἴῃ το ἰ ἴδ δηἀυτοὰ τ 
ἀοβιγϑΪο ἰο Ηἰπι. Τὸ τ 0}0 ΒΙΘΙΟΥΥ οὗὨ ταϑῃαὶ- 
σηπὶ ογάουβ 18 8 βδίγἰ Κκῖπς 1Π]υδἰγαϊϊοη ποὶ οὗ [Π6 
“ὨΙΖΒΟΣΡ Ῥογίοοι οη ̓̓  οἵ γοϊυπίδυΥ Ῥογογίυ, Ὀμὲ 
οΥ̓͂ ἴ89 ἰπ)αγίοιιβ ἰπδυθηοο οὗὨ βυοἢ 8 βϑίδίθ ὙΒθῃ 
οὨόοδθῃ ἔἴγοπι 86} [-τὶ ζίθου8 δηὰ πρὶ ἰ.4] τὰο- 
ἐἰνοβ. Απὰ γχοὺ ῬΟΥΘΕΥ͂ δηὰ βο)]-δδοῦὶ οθ δΓ6 
ΒΟΌΪΟ, ὙὨ6Ππ ΠΟΥ 8.0 ὁποουηϊογοα ΖῸὉΓ 8 ποῦϊθ 
οὐὈ͵οοῖ, ΟΥ 88 ἃ ὨοΟΘΒΒΑΣΥ αἰθοϊρ᾽ΐηθ οὗὁὨ φγονΐ- 
ἄδποο, δηὰ δγὸ ϑιιϑιδϊ πο ἴῃ δ Ομ νἰβίϊδη σρίτὶϊ. 

1. Τς Αροϑβίο!ο δγβίοιαι οὗ οδδυὶ(8 Ὁ]6 601160- 
ἀἰοπβ 15 δ ΓΔ ὈΪΥ ἀογοϊοροὰ ἴῃ {18 δηὰ {πο [0]- 
Ἰονίης βοοίϊοῃ. Τὴ ϑυΐν οὗ αἰνίης ναϑ ρσγοββοὰ 
ὌΡΟῚ ΘΥΘΥῪ Ομ τι ϑιϊδη τὶ ΘΑ οϑίμ δ δὰ ἱτὴ- 
Ῥοτέυπὶίγ. 1ἰ γα8 οΥ ἀ θη ΠΥ πὸ υπὶπιροτγίδηϊ ρατὶ 
οὔ πὴ στοῦ Β σᾶγο. [ὁ νγἂ8 οχιθηϑ, ΟἿ 7 υϑοα 85 
8 ἰοδὶ οὗ ΟΠ δτϑοίον δ πα ἃ τη68η8 οὗ υδοΐυ] 988 πὰ 
16]]ο ϑὶρ. Τὸ Δἴοίἑυεα, Υ ὙἘΪΟὮ ᾿ς 85 ἀγροῦ, 
Ὑγογ ᾿ἰονο ἴο ΤἸῃ6ῃ 88 ΙὩ6ῃ, ἰ0 ΟΠ ἰδεῖ Δὴ5 δα Ὀτοίῃ.- 
το ἰπ Ομγιβί, αἀηὰ (ο Ομ τὶδὲ Ηϊβοῖ. Βυὶϊ 84]- 
ἐποὺρ ἴῃ ἰῃ6 Οὐἰεοίϊοπ οὗ οοπιτὶ δα ς᾽ οη5, {π15 
ἀαιν δηὰ (ἢ 686 πιοιϊγοβ ΟΤῈ Ῥγοϑβοά ὙΠ 8]} 
86 δὶ δηὰ ὑὐθῦου οὗ {89 τοοβὲὶ δτάοηξ ὈθΏσνο- 
Ἰοηθ6, ΘΥΘΥΥ͂ 19 Ῥῶ8Β ΒΟΓΌΡΟΪ]Ου ΒΥ Ἰοῦζ [0 ταδῖτθ 
ἷβ κἰ ἢ ἃ ἰοἰζθη οὗ μὶδ οσῃι δοηδοϊοῃίΐουδ δοηγίο- 
Δἰοῦ δὰ δεοίίΐοη. “ἼΠΘΓΟ δ΄Γὁ δούϑυ}ὶ Ηἶκθοῦ 
ἀοργοοα οὗἩ [0 δοίϑ οὗ ομδυ Υ δηὰ οἱμοῦ ΟΠ τὶδ- 
(ἴδη νἰγίαθβ ἐμαὶ ΓΘ ποί ἵπ »γβοέρίο, δὰ τοὺ Ὀ6 
οεαἰἰοα νὶϊπουΐ δἰηηΐης, γοῖ δτο ἐπ σομδίϊο; δηὰ 
[89 Ρογίογιιϑηοθ οὗ ἰμθαὶ τοδί πἰ ΒΥ δοοορίδοὶθ 
ἰἴο ἀοὰ᾽" (Οχρτά οἷά Ῥατγαργαδε οὐ τον. 10.). 
Ἧο οὐκί τἸηἀοοά ἰο ἀο ἴον Οἰγχὶβὲ δ8}} τυ ἱσῖὶ ἰδ ἰὴ 
ΟἿΣ ΡΟΎΘΥ πὰ ποῆσθ ἯὨῸ 688 ΠΟΥ͂ΟΥ ἜΘχοοοϑᾶ (ἢ9 
τθᾶβυτο οὗ ἀμίν, Ὀυὺ γοὶ ἠοἱλμ ον ΟἾγίδε ΠΟΙ 818 
δΔΡΟΒί]95 νου] ζΌΣ60 Ὁ δυϊδοῦὶΐγ ἐδ6 μἰχθον ἰο- 

ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ. 

ΚΘΏΒ οΥ̓́ΟΌΣ δἴεοϊἑου ὙἙΝσΒ ἀογῖνο 411 ἐπ οἷν ὑτο- 
οἰουϑῆθ88 ἵγοπι ὑπεὶν ἔγοθάοσα, [5 6 Ῥογδοὴβ 
Βοϊοοῖϑα ἴθὸ᾽ ππιαπασψίὶπρ δὰ ἀἰδδωυτγοίησ (686 60]166- 
(ἰοϑ 6 αἰπιοϑί πϊδάοτῃ δὰ [Π9 Ὀθδὶ σμασδοίους 
ὝΟΤΟ με ἰῃ τοαυ δἰ τοῦ. [ὑ ἴθ ρῥἱδίπ ἐμαὶ 1 σίτ- 
ἴῃς 18 δ διἀπιΐσῦ]ο ἰοδὲ οὗ α Ομ τὶ δι δ᾽ 8 Ὀσπονο- 
Ἰοπ6ο, {89 τἸηϑδηδιαοιλθπὶ οὗὨἩ ΟΠ δΥἾ 180]6 ἔπη δ ἐπ ὁ56 
οὔτο βουοχοβὶ ἰθβϑὶδ οὗ δἷβὶ πίον δηὰ ἀϊβοσείϊοη. 

8. “Οοα᾽ 5 ρογογῃϊηθπΐ ἷβ δὴ δα] δὲ λυεὶ 
δηὰ ροοα ρογογημθηὶ (νον. 12), δαὶ οδὺ 6 
ΠΟΤ ΘαῸΣ Δ 0]6 ἰθδπ ἐδ9 ῥσΐμοῖρ]ο ἐμδὲ 8 τοϑη ἷἰ8 
δοοορίθα δοορογάϊηρς ἰ9ο Ὑμδί Β6 887 ΒΑΒΧ ΚΒ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΒΤΑΚΚΕ:---, εε. 1. ΥἋἊο. ββουϊὰ ΘΟΡΥ δήϊον ἐδ6 
βοοὰ οχδιηρίθα οὗ οὗν ζθῖϊονν ΟὨ τ δι 8, ἴου οἢ 6 
ΥΣΘΑΒΟΏ ἩὙΠΥ Οὔ Γογὰ ποῦ]Ἱὰ δάτο Ηΐδ ρεορὶς ἀο 
Ζοοὰ ψοΣ 5, 18 ὑμαὺ οἰ οσΒ ἸΏΔΥ δβᾶνὸ (δὰ θοποδὶ 
οὗ ἐμοὶν Ἰἰχῃί, δὰ μοὶ Θοὰ τδὺ Ὀ6 ρὶονὶ δοὰ 
(Μαίι. τσ. 16. ὙΒΘα οὐν Βοασὶβ Ῥυσπ πῖϊὶὰ 
Ομ γι βϑιίδη Ἰοῦα, δηὰ νὸ ἃγὸ Ῥχγορδσγοὰ ἴο ββεὶδὶ 
8050 ἘηῸ ποοὰ οὖν δὶ, ἐὺ 18 (86 Βρ6018)] σἹεἕ οἵ 
(οὰ. --ΘΡΕΝΕΕ:---Νοῖ ΟἿἿΥ ΒΘ ὙΠῸ χοοοῖγνοβ, δαὶ 
ἔδλτ Ἰορο 86 Μὰο ΘΟΏΓΟΥΒ 8 Υ̓ΔΥΟΥ ἱπ Ὀἰοεβοα, ἴῸ Ὁ 
ΜὨδΔί ὁ8η ὍΘ ἃ σΊ ΘΑΙΟΥ Ὀοηοδί ἰμδη (0 Ὀὲ δΠεὰ 
αι Ἰοτο, δηὰ ἴο δᾶνα πὸ φρονοῦν ἰο ἂο ρσοοὰ 
(Αοἱβ χσχ. 88).--- ει. 2. ΗΕΡΙΝΟΚΕ:--- ΜΌΟΝ ἰσῖ- 
Ὀυ]αιίοι, τουοῖ ογῖ ἘΠῸὸ Τοχὰ ἸΔΥ5 ΟὉ Ὁ 
ΟΥΟΘΒ6Β, Ὀυΐ 8115 υ5 Ὑἱιΐϊὴ υἱδδδῦσοδ. Γδο ζαϊίἢ 
ΟΥΊΒΟ Ρἱοῦβ ῬΟΟΥ͂ ΟΤῈΒ ὈΥ Ἰονο, δὰ ὀρδῃβ {ποῖ 
Βεαπάϑβ ἰο χἷὶτθ οβΘΟσ}]γ τ μδὲ ὑἰθογ ᾶυο. 189 
το τηδίη δ]οιηθηὶβ ἴἢ τοδὶ ροοάποδα, 8τῸ : ἴὸ 
κἶνο ΘΒ ΘΟΥ ΠΥ, τὶ Βουὶ Ὀοΐηρ ἱτωροτίυποᾶ ; Ἰ106- 
ῬΑΙΪγ, δοσοταάϊηρ ἴο ΔΌΪΙΥ; δπὰ δ᾽ βοοσοῖγ, ποῖ - 
ουὐ ὁ 8688} τηοοίϊνε (ομδρ. χὶϊ. ὃ: ἰχ. 7; ΤΟΣ 
ἷν. 9; Βοῃι. χὶΐ. 8).--Ἶ ον. 8. τ ΤοΔῪ δοῖηοῖξτοοδ 
ὍΘ 8 ΟἈγτβεϊδη 8 ἀυίγ ἰο στο δτηβ τὸ δὶβ ὁπ 
βυδενίης. Εγσοη ἱΥ γοῦ ΒΑΥ͂Θ ΠΟ ΊΩΟΣΟ ἰμ 80 ὙΟῸΣ 
ποῖ ΒΌοΥ, ἱΥ ἷα ἀἰδίσοϑβ 'δ στοδίοσ, πὰ γΟΌΣ τὸ- 
ἸἸοΥ 15 δρϑϑασου, οββῖοσ δῃὰ βυτον, γοῦ οὔσεὶ ἵστὰ- 
ταραϊδίοὶν ἰο δοῖὶρ πῃ. ἘΚΡΊΝΟΕΕ :--ουσἢ 
ῬΟΟΥ, γοὺ Υἱομ! συἱὸὰμ ἰο σῖγα, τ᾽ οἢ ἴοὸ Ὁ]688. 
ΟΥ̓ΟΣΒ ἸΔῪ Ὁ Ἰουσἢ; δηὰ ἰὲ ῥσόυοδ ΟΕἿΥ 88 ἐμ 
ἔοδπι οὗ ὁ ΟΣ] γυϑβϑο]. στυᾶρο μοὶ 86 ϑυεεδὲ 
οὗ ΤΥ ὈΓΟΥ͂Ν ᾿--- ͵ ἴΖόγ. δ. Τὸ ρσὶτο ποι ἷηρς Ὀπὺΐ γοῦσ- 
8017 το ΟΟἸἸΘΟοι 008 ΔΙΓΘ τοδὰθ ἴὉΓ ἴδ 6 ΡΟΟΓ, 
ΤΟΥ͂Ο5 ἰδ δὺ 0 ποῖ οΡ Κηονοδὶ αοα, ΠΟΥ ἀοοδὲ 
ἔπ πὶ} (1 Ζπο. ΣἰΠ|. 17).-, ον. 6. Α κοοὰ ποτῖκ 
ἴῃ ΟὯ6 ΡΪδοθ βηουϊὰ δῃοοῦσγαρο (6 ΒΟρο ἰδμδὶ ἱὲ 
ννἑ]Ἱ δ ἊΡ ἃ δἰ πα ἶδὺ δου νυν ἴῃ δηοῖ αν Ρἶδοο. 
ΕΥΟΥΥ ΟΒγιϑ δ ποορὰβ ἰο 6 δβἰϊπιυϊδϊοα ἰο Ὀ6π6- 
γοΐοηοο, [Ὁ 86 Ὀοδί ψι}} Βοση οὶ πη ο8 Ὀδσοσηα ἀυ}}. 
- νον. 7. Ῥαϊτὰ δὰ Οοάβ ἤογα δῖὸ δ ἱπβορᾶ.- 
ΤΑΌΪΟ 88 ἤοοὰ δῃὰ δοδι, δηὰ ὈΟαΣγ βίτοησί. 
ΤῺῸ ΟὨΪΥ Βυσο οὐἱάθηοο ἐμαὶ οὖσ κωοονὶοάρε οὗ 
Οοὰ δηὰ οὗἨ Ὀίνίῃο ἐπίῃ ρ8 18 οοστοοί, τουδὶ Ὀ6 ἴῃ 
(86 μοὶ ἰδὲ Οοὐ᾽5 ογα 5 ΟΣ εἰδιηἀδγὰ, ἔλὶ εἶ 
ἐϊ8 τωοάΐατι, δηὰ ῥτδοίϊοδὶ Ὀοποβοθιοο ἐδ ἔγοὶϊξ. 
-- ον. 8. ἀοἀ ΗΪπι86} 7 οοηἀοδοοι φ (0 ταΐ ἰδὲ Ὁ 
ἰο {πὸ ΡΟΟΥ, δὰ ΗἹἿ δ βϑορὶβ βου κὶ Ῥὸ οπλοϊιοὰ 
ἴο ἀο δ δϑηθ, θὰὶ ἰο μὲ οὈὐδοίδ, δἱ μδὶ 
ἐἶπιθ. οὐ ον τυ οἷ ΒΟΥ 888}} χκῖτο, τηῦδὲ Ὀὲ Ἰοεῖε το 
ΘΥ̓́ΘΟΤΥ ΟΠ0᾽8 Θομδοΐθῃθοοθ. Οη6 οὗ ἴδε ἄγδι οὈ)θοδ 
οὗ ἃ κοοὰ πιϊηΐπίον δ ουϊὰ ὃο ἴο ἰπάποο ΘΥΕΣΎ 006 
ἰ0 Ῥουίοσπι ἰδ ἀυίγ, θαΐ ἔχοι δ᾽8 οὐστι 7586 ὙΥ]}}}, 
Ἀ ἤγοπι οὐδῃβοὶϊ 8) τοοὐνοβ. Οὐδ ῬΘΟΡ]6 δἃτθ 
ποὶ Ἰοῦ, ομ τοῖν ἴο ἐμοῖσ οὐσπι ὑγϑοάομι ὙΠ Τὸ- 
δροοὶ ἴο ἀοΐπῷ σοοὰ. [1{ ἰδ ἃ πιδίίοσ οὗἩ σοϊητηδηὰ 
μδδὲ ὑμ0γ τουδὶ ἴον ἐδμοῖν ΤΟ ]]ΟὟ τῶ, δηὰ 86 Υ 
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ΔΙῸ οπ]οϊποα ἰο Ἰοτθ ἴῃ ἐμ ΟὨΪΥ ὙὙΑΥ ἰπ το ἢ 
{γα 6 Ἰοτθ δῇ οχἑὶϑί.--ὕ ον, 9θ. ἩΕΌΙΝΟΕΒ:---Ογὶβι 
Ὀοοδπιθ ΡΟΟΥ ἰ0 8 Ο ΒΟ σοῦ. ΜΔΩΥ ὈδΘΟμΙΘ 
ΤΟΣ ΟΥ̓ πιαικὶ πα οΟὐλοΥ8 ΡΟΟΣ. Οδῃ βο} ῬΟΓΒΟῺΒ 
ἴᾶνθ {89 ϑρίγιὶ οὐ Ομ γίβὶ.--- ον. 1ΟΥ. Ἧο ἃγϑ 
ἈΘΥ͂ΘΡ ὑΠ6 ῬΟΟΓΟΥ͂ 0 (86 αἰνίηρ οὗ δ]Ϊ)8. Β6 ποὶ 
ὙΘΔΥΥ ἰπ Ὑ096}} ἀοίΐης, θὰ αοἀ Ὀἰὰβ [866 ο8.--- 
γον. 12. ΤῊ Ομυδιιδὴβ δυο Ὀμὺ Ἀ{ι16 ἰο σῖνθ, 
αὐθα ἰπαὺ 11{}}0 Μ1]1} 6 δοσθρίβ]ο ἰο αἀοὰ; ἃ 
Ἰονίης αἀοἀ ν᾽ }} θ6 ρμ᾽οαβοὰ στ 11{{190, Ἔνοα 1 ἰἰ 
6 Ὀυὺ ἃ Οὺρ οὗ παίονρ, Μϑίι. χ. 42. --τν ον. 18. 
ἨΗΒΡΙΝΟΕΒ:---ΟἸ δι᾽ 5 δοιιηδηἀ 5 ποί ἐμαὶ Ὀ6ρ- 
ξ8τ5 δῃου]ὰ Ὀθ τίοι, απὰ ἰδ σοὶ ὈσρΑΓΒ; ΠΟΡ 
ἰδὲ 986 ΒΒ01) ἃ αν ΘΥΘΡῪ ἰδ 8110 πἷϑ Ὀτο- 
(86 888 μοιμίηρ, [κὸν σδϑῃ ἐπιραγί, Ὀαΐ ἰξ 6δΔῃ- 
ποὺ γΘοΘῖτΘ ἰθὺ πο. Τὰο υἱοῦ δηὰ (86 Ῥοοῦ 
βου ἃ νὰ ἰοχοίμον, (μας (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ΒΕΡΥΘ ΘΔΟἢ 
Οἴαν; Ὀα( ΘΒρΘΟΙ Δ} τ ΘᾺ ἕλτιΐηο ἰΠγραίθηβ, 168. 
{ἰ|ὸ ΡοΟΡ βου ὰ ρογῖδβῃ. Τβαηκ οὐ, ἐμο το 8.9 
ΔΙΝΑΥ͂Β Βοῖμθ Κἰπὰ δηὰ ἐβι{Β(Ὁ] ομθ8 ΠΟ 8ΓΘ 
τον ἰο ρίγο Β6]Ρ, δῃὰ δἃζθ Ὀουπία] (0 ἐδ 9 
ῬΟΟΡ, βοπεθίϊηθ5 οὐθῃ (0 ἐμοῖσ οὐ ΔΡραηγϑηΐ 
1ο535.---Ἴ ον. 17. ΒΟΊΊΟΥ ΠῸ τἸθᾶπ ὈΪ πάϊγ. Οο4᾽ 8 
ϑρίνγῖε ἰπ ἰἷπὸ οὐ οδτί νν}}} 6 {ΠΥ συϊάθ. Α 
ΜῊΠηα ϑαγὺ νν1}}} ΑἸ Υ8 Ὁ] 6889 Ηϊτη.---Ἴ ον. 1856, 
Νοῦθ δυὶ νγὸ] ἰσοὰ δηὰ ποιθϑὲ ἤθη, τὸ ταῖς 
Βοιοϑιὶγ Ὀθέοτο αοα δηὰ τχϑθῃ, πυοὶ τ ΘΥΘΙΥ ἐπο5 
ὙΠῸ ΠΑΥΘ 8 ΓδΙΓ ΒΠ0Ν βηά α ρὶϊὉ ἐοπραθ, τὸ δἰ 
ἰο δανὸ πὸ σομίγο] οὗ ΟΣ οἰδγὶἰθ8β. Βοίίον 
ἰδθῃ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ἐπίῃ 6186 ἰΒ, ἃ σοοὰ Ὠδιῖη6 ΤῸΓΣ ἔδ [ἢ 
δὰ (πὸ ἔφαν οὗ αοά. [ὦ οἴμοῦϑ Ῥγαΐβθ τι8, "γὸ 
βου ἃ πόνοσ ὃθ ᾿ἰδιοὰ ὑρ, Ὀυΐ 16ὲ ἱξ Ῥ889, δπὰ 
Ὅς Βιἰπιυ]αϊοὰ ἰο κγϑαίοσ σοοάῃ688.--- Ἶ ον. 20Γ. 
ἨΣΌΙΝΟΕΒ: - Αὐοϊὰ ποὺ ΟὨΪΥ (6 χϑα]ίγ, Ὀαΐ 
ογθὴ 86 ΔρΡρϑαγῆῃο6 οὗ οΥἱ]} ἰγῖνθ ἰοὸ δυθ 8ῃ 
ΒΟΒΟΓΘῸΪΟ πδθ 88 Ὑ76}} 88 Δ χοοά σοηϑοΐθῃ66: 
(γ ποὶσον ἀθιδηᾶβ (μαὶ, αοα {}ι18.----Ἴ ον. 22. 
ἴῃ τπιδιΐογϑ οὗ ἱρονίδοθ τὸ οδπηοὶ ψαίο οὐγ- 
δοῖνθϑ ἰοὺ δδγοίι ἶγ. [ἢ ῬΘΟΌΠΙΔΥΥ αθαὶγϑ 19 
βου θ6 80 Θβϑρθϑοίδ! οἰσουμηβροοί, ἐμαὺ τη8]160 
1.501 οδὴ πὰ ἢ0 οσοδβίοῃ ἰο Γθργόδοῖῦ υ8. Μοῃ 
ὙΠῸ αν Ὀθ6Ὼ ἰσγιοὰ δηὰ αῦὸ ραββεὰ ἱπγουρὴ 
ξτοὰὶ νανυϊθίϊοθ οὗ ὀχρογΐϑθηοο, βῃουϊὰ Ὁ Ἰιο]ά ἴῃ 
ἔτοιῦ οϑίθοπι, ἴον ΒΟΥ σαῃ Ὀ6 ΡγοβίδὈΪν οἴωρϊογεοὰ 
ἴῃ δ᾽ τχοϑὲ 8ὴΥ βίϑιϊοη. ---τὟον. 23, ΤῆοΒο ΤΟ 816 
ΘΠ ρΙ ογοά ἰπ 86 βαπὶὸ οματοὶι ἀγο Ῥαγίμογβ δηὰ 
Ὀγοίδγοα, Ὀὰΐ αὐοῶ ὑδθ τηοϑὲὶ οχαϊθα δηὰ τηοβὶ 
ΔΟΘΟΙΙΡ 1564 ΒΒ οι] ἃ ΠΟΥ͂ ἀθ8}186 ὑμὶν 6 ]] ον 8. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒ.Ε:--Ἴ δο οαγοῦ σοη 5188 ΟὗἁὨ ἸΏΔῺΥ 
ΠΟ ΟΥ5 γὰ0 δύθ Ὀουπά ἰο δ858ϊ:5ὺ οὔθ δῃοίϑγ, 
δοσογΐη ἴο ἐμοῖς ΔΌΪΠΥ δηα νδηΐβ, Οοα 88 
Ἰοῦς 186 δοίαδὶ ρογίογιηδποθ οὗ (818 ἀυΐν δἱπιοβὲ 
ΘΏΓΓΟΙΥ (0 ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠΘ᾽Β ἴτοο νὶ]}; Ηδ δοίι4}} γο- 
4ιῖγ68 ἰ᾿, Ὀαὺ ἴπ βυσἢ ἃ ὙΔΥ 88 Ὀδδὲ ἰ0 δχϑυοὶβϑθ 
οαν διὰ δα ον. 1} 18 18 οϑρϑοΐδ}ν ἰσὰθ οὗ 
18 σατο οὗ (6 Ροογ.--- ον, 1. Τὸ οὐοάϊθηδα 
να ἰοἢ σύασθ ργοάμσθϑ, 8 ΘϑροοίδΥ ομοογῦαϊ δηά 
ἴτδθ ἔγοιῃ ΠΙΘΡΟΘΠΔΓΡΥ Υἱοῦ. [0 ΜΨ|}} αἰσαυβ ὈΘ 
(88 ἔγαϊξ οὗ ἃ κοπυαΐαθ δοῃγοτθίοη. Ορροτίυπὶ- 
{168 ἔον ἃ ψη}} βθθπὶ ἰο ἃ Ομ γίϑιίδη 8 ῬθΥβοη 8) 
ἤλνοῦ ἴγοαι {89 Οἴἶγον οὗ δ]} ροοὰ (}4π|68 ἱ. 17). --- 
ον. ὁ. ἴπ υτρίῃρ (80 Θχήτηρ]θ οὐὗὨ οἰμοῦβ τὸ 
βιιουϊὰ συδγὰ ἀρδὶπϑὶ 8. 86 Υν1}]6 ἱτηϊαὐΐοα. Υὔ6 
δια] Ὀ6 σϑγοῦαϊ (0 ργθβθηΐ ποὲ πιοΡ οὶ {π6 ουἱὐ- 
ΑΓ δοϊΐοη, Ὀυΐ ἰλ6 ἔσθ βρὶ γι δπά ἰάφα οὗ ἰί --- 
ἴυ ᾽ἴ8 δβϑιοπβῃΐηρς πον οὶ σοοά πιδὺ Ὀ6 6οῃ- 
σοαϊθα Ἀπὰο Γ᾽ ἃ ᾿ἰ{{10 δυβοτίπσ. [ἱ 18 δἰζοζοῖθ ον 
Ὀογοπὰ (ἰ6 βἰκιιῦ οὗ ἐπ ὑἱμπογουσῃ ταλῃ οὗ ἰῃ9 
νου, ψιο 8 ἀπ υγοτίηΥ οὔ ἰξ ; Ὅαϊ πυοἢ Βα ογὶπς 
ΟὨΪΥ οἰαγί ἤο8 (6 δρί γἰϊι δὶ τὰ 8 5 αγ6 ἰο Γϑοοζῃΐζ 

δ τόπο γ8 οὗ 6 ογοβϑβ. Νουθ Ὀαΐ [86 Βρ᾽ γἰ 8] 
ΤΏ8 68 ΚΠΟῊῪ δαί ἰἰ 18 ἰο τοὐοῖοθ δηὰ ἴ0 βυθου 
δὶ 9 βϑῖὴθ τροϊηθηί. ἴὰ 686 ὙΘΓΡΥ ἰχου Ὁ]68, 
ὙΠΟ σῖνθ ὯῸ Ρ]ΘαΒΌΓΘ, δηἃ δΓ6 Οπΐπουβ, ΟὨΪΥ͂ 
οὗ ἀοβισυσιΐο ἰοὸ {86 68}, 88. βρί γι] ΟἾγὶβ- 
εἷδῃ ποὶ υπΐγοα ΘΕ Ὺ δ5πὰ5 ποιμίηρ Ὀὰὺ ἸοΥ (7188. 
ἱ, 23; Βοπι. νυ. 8). ἀ δογοίουϑ Δ 18 ῬΟΟΥ ΘΥ̓́Θ 5 
ἴῺ 18 σίομοϑ, ἔου [16 15 {Π6 βαγα οὗ 18 οὐ ρσ8- 
ΒΟΒΒΙΟΏΒ, δῃη! ἃ ΘΔ ΤῊΔΙΚΘ ΠΟ ὈΣΟΒΙΔΌΪΘ 0.86 οὗ (}1 01, 
δἰ μον [0 αἰ πηβοὶ ἢ ΟΥὁ Οἶβοσϑ. Α ῬΟΟΥ τἸηλῃ, ᾿ἰνὶ πη; 
ἰΒ δἰ ρ οἰίγ, ἰ8 τοι, Ὁ. 86 ἰβ ϑαϊ)ῆεἀὰ ψῖϊὰ 
Ὑδαΐ δ6 δ48, δῃ!ὰ ὁδϑὴ βμδγο δὐϑὴ ἃ {16 ἢ 
ποὶκῦου. Τ8 18 4 ἀοἰ χης ἴο Ὠΐηι, ἴῸΥ 4}} ἢ8 
885 ἰΒ βυοοίθηθα ὈΥ ἰμ6 Ὀινίηθ απ ἔγοιι τυ ἰοἢ 
Ὧ6 Τϑορῖτοβ ἰὑ, Τὴ6 δηοίθηΐθ υϑοὰ ἰο0 ΒΔ 7 ἰδμαΐ 
{86 δηροὶβ τοὐοϊοοά ὙΠ6Ὶ ΟΠΘ ῬΟΟΥ παλὴ αἰά 8 
κί μάπμ688 (0 Δηοῖ ν΄ --ὖον. 8. ΤῊΘ του 8 οἵ 86 
δρίτιυ τυϑὶ θ6 βροηίδπθουβ δηα ὑποοπδίσγδϊ πο 
ὉΥ δυϊδονῖιν.--- ογ. δ. ΤΊΟΒΟ 8.6 ὑγυϊυ κοοὰ ΟΥΚΒ 
ΨΒοῖ ἀγὸ ἰμ6 ἔγαϊῦ οὗἨ 8ῃ δηΐΐγο σοη βου 
οὗἩ βου] ίο ἀοά. Το 4]πὶ8 τι ἃἰσῃ ἃγὸ οὗἨ {818 Ὧη8- 
ἴαγο, ὅἃτθ ἰδμογοΐογο οδ]θ ἃ ομαυ 8016 οὔεγίησε, 
Ὀοοδυδβθ ὑπ  Ὺ ἃγΘ θη γ Ἶν βυγχγοηἀογοά ἰο οα᾽ 8 
Ὠδηᾶβ. [{ 18 βοπιϑί ἸῺ [ῸΓ ἃ τὰδὴ (ὁ σίγα ψνμδὶ 
Ὧδ6 ΡοΒβθ68868 ἰο αοἀ ΟΥ ἴογΥ ἀοὐ᾽Β βακθ. Βιυὶί [ἈΣ 
ΤΏΟΤΘ ἰδ Ὁ 0 Εἷπὶ 0 κὶγϑ ὉΡ ᾿ἷ8 δῃηιγο β6]Γ ἃ8 8 
Ἰἰνῖηρ βδοσίῆοο ἰο ἀοά. Τμοτο τῇδ Ὀ6 Ι6η Ὑ͵ὴ0 
οοπάσαῃ ἱΐ, Ὀὰὶ ἰᾳ (μ9 δἰ χιὶ οὗ αοἀ ἰἰ 18 οὗ σγεαΐ 
Ῥτγῖοο. ἸἘμπουχὴ πιθη ΠΊΔΥ οοπάθηῃ ἱἰἰ, 18 οὗ τπποἷ 
γἈ]00.--τ" ον. 6. Τὸ ἔσθ δροϑίο!ϊο βρ᾽ εἰ Ὁ ῬυθΒ868 
ὁ ἰοτναγαὰ ρογίθοιϊ οι ἰπ ΘΥΟΥΥ ἰμΐησ. ΤῈ πογχὰ 
ὅταοε Βιο8: 1, ἰμδδὺ γ͵Ὑο ΔΓΘ6. ὈΥ παίυγο σογοίουϑ, 
δὰ πψου]ὰ ΠΟΥ͂ΟΣ Ῥου όσα δοίβ οὗ βοοάποϑβ Ὑ].ἢ- 
ουὐ Ὀἰνὶπο ζγᾶσθ: δὰ 2, ἰμαὶ νιδὶ τό ραῖνο 15 
ΟὟΓΒ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ἔγθθ 51869.---Ἴον, 7. 0 σδῃηοὶ 86- 
οορί οὗ οῃθ ραγὺ οὗ στ βυ δὶ τὶ ]λοὰΐ δπ οι ἢ 6 Υ. 
 ΠΘἢ γ7χο σοϊριλ θη ΔΩΥ ἰδπρ ἴῃ ἰΐ, 6 τηυϑί 6χ- 
σορὺ ποίη ἴῃ σρηποοίίοπ Ὑἱ 1 .---Ἶ ον. 8. Νὸ 
τῇ τηϑί Ὀ6 Τογορά ἰο καἶγο ἰῃ σπατγιίγ, ὈκῸ {Πμ6γ0 
8 πο 8 ἌΠΟ ἀ065 ποὲὶ ποοά βοπιχοίἐ πι68 ἴο Ὀ6 αἀ- 
τη θη θα δηά βιϊπιυ]διοα ἰο αὶγο οὗ δ᾽8 οὐνῇ ἔζγϑθ 
8οι.--- Ύ οΣ. 9. ΤΠ ννο ΚΟΥ τὶ ριιὺ 86 στᾶοθ ΪΟΘᾺ 
δὰ σοπη ραβδί ΟΠ 08, 17 8}4}} Ῥγορογιϊοπαίοὶ 
Κπον ἰμ6 ρῆϑδο νν 1 Οἢ ΒΔΠΟ 68 ι.8;: [ὉΣ 8 
Ἰοτθ ΜΨ1}} αἢ 15 ὙΠῚ 8.1.8 π|0, δηα ἄταν ἃ8 ἰο χὰ 
τορϑῃίδησο, δπά ἰο 8 δουσζοβροπάϊηρς ἴονὸ δὰ 
ἄυϊγν. Ηον δλὴ ἃ Κπον]θάχο οὗ βυοι ΠΝΕΙ͂Ν 
Ἰονθ 751} ἰο αὐνακοη ἸΒ1Ὼ 8 8 ΒΙΤΔΙΙΔΥ ΒΡ γι ὁ 
Βο -ϑδονίβοοῖ Τ9 Ομυϊϑιίΐδη, 88 δυο, ὙΠ 
ποιμίπς Ὀὰϊ ΟΠ γδὶ 8. τὶ οὴ.---ῦ ον. 10. 10 18. πὸ 
ΘΘΒΥ ἐμίηρ ἰο δαταοῃ δ ἃ Ὀτοίβοῦ νν 6}. ΜύοΣ 
τϊβάοιι ἀπ εκ} ἃσὸ ποοάξι! ἰο βοϊθοῖ δηα ργο- 
βοΐ ἰῆοΒθ τπηοίΐνοϑ ὙΏΙΟΔ Δγ9 1 ΚΟΥ ἴο ργοάῃοθ 
{89 Ὀθδὲ γϑϑαὶὶ. Ἃαοοα ψοΣΚ8 ψ ΐσ 8Ὸ 0 ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ 
Θχίο ΓΔ] δηὰ ογοοά, Αἰ 685θῃ 1} }}} ἴγοῖι ἐμ 080 
γγμἴοἢ ΒΡΥΪΩβ ὕγοια Θυδηρο6}108) ῥσϊποὶ ρὶοθ, δαὰ 
δοῖὴθ ΒΡοπ ΔΘ ΟΙΒΙΥ ἕγοια {80 Βοαστὶ. Τμο86 80 
Καον ᾿τῶἢαι ἰἰ ἰα ἰο ττοΥΐτ, ἃσὸ ἰμ6 ΟἿ65 (0 ΒαᾶΥΘ 
βοια οι ἰηρ ἴον 86 ποοάγ (Ερδι. ἱν. 28).--- ἐγ. 12. 
Δ οτο Ἰονο ἰβ ἴῃ {6 πϑαρὶ ἰΐ ν1}} ἀο ποίη 
πἰϊπουΐ σοηϑί ἀογαίίοα, δὰ 15 σὶ 8. 1} Ὅθ 86- 
σορίοα ὮὈΥΓ αοὰ δηὰ Ηἱβ Ῥϑορὶθ νὴ Ῥ]ΘαΒα ΓΘ. 
Τὸ αοδροὶ ἀομδηβ ΟὨΪΥ Ὑμαὺ μα8 Ὀ66η Γθ- 
οοἰγνοα.--- ον. 188. 6 τηυϑὲ 6 ]Ρ (ῃο80 ΨὙἘ  ἈΧΣ6 
ἴῃ ἀἰδβίγοββ ὩΟΥ, ὉΥ ΟὟΥ {ΤῸ ΠΊΔΥῪ ΒΟΟῚ ΘΟΙΏΘ. 
ΒΘ 4 βίγοϊκϑ ἰ8 πο ὑπίγθα ΠΘΏΓΠΥ ποραα} ἰο 
ἀγῖνο ἱπάοϊθηὶ β᾽ υτη ο 8 ούθὴ ἔσομλ ἴπ 6 ὈΘ]ΘΥΘΤ᾽ 8 
Βοαγί, Οοἀ δ᾽Ἴονγβ πιϑῃ ἰο ᾿ἰἶγο 8149 ὈΥ͂ 5.16, Βοπι6 
αὶ ἢ ΒΆΡΟΥυἾ 168 δηα ΟΥΒΟΓΒ ὶπ ψγϑηί, (πὶ ΠΟΥ͂ 
ἸΔΔΥ 6 Ὀουπὰ ἰοχοίμοῦ ὈΥ ΟΠΟ98 οὗ τμυἱπδ]ἱ Κιηΐ" 
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Ώ653.---Ἴοτ. 16. ΕἸΧ ποῦ γοῸ ΘγΥγ6 ΘΏΪΙΥΘΙΥ ὌΡΟΣ 
{16 ᾿ἱπδίγιιπχοηίβ, θυΪ ἸοοΚ ὈΘγοπα ἰο 86 αοα ν8Ὸ 
αἰνοα 4}} τΐηρμ 5, δηὰ ἐμδηκ Ἡ]τ.---Ἴ ὁ γ. 18. 10 ἰ8 
οβϑϑηϊὶ ἰο Ομ γἱϑι δεν (δύ 4}1 118 Ρ] 6665 δοιὰ 
06 ἀγγδηχοὰ 1 ΘΔΥΘΙῺ] Του ϑιαμῦ δηὰ ογάογ, 1 
βου] ἃ ρῥγονϊἀθ δϑρϑοὶ δ} ἰμδὺ 8 ταϊηβίθτβ 
Βῃουϊἃ Ὀ6 Ρυγθ δηὰ ὈὉΪ]Δτ 6688 ὈΘΙΌΣΘ τπθῃ, δπὰ 
δυοϊὰ δυδυυι ἷης ψ ῖολ πλϊ χα ἀσ δ κ ὴ βυβρίοΐοη. 
--νον. 22. ἘνΘΥΥ ἔογπι οὗ σοοάῃθββ, δύϑῃ βυσἢ 
Υἱγίι68 28 αἰ ζοησθ, 268] δηἀ ναίο!} Ὁ] 688, ταιλϑὲ 
ΡῈ θησοιγαροὰ δηὰ (γῖνο ἀηᾶον (6 ἰπἤιποησο οὗ 
ΟἸ ιν βου βΣΥ. πο. 28. ΕΥΘΣΥ Ο νιβιϊδη ταὶρεὶ 
Ὀ6 8 φίοτυ ἰο Ομιγίβί, 10 ἢθ σοι]ὰ αν Ο τ δὶ 
ἕοτηχο νι υΐη ἷ5 μοατὶ, αηὰ σου] Ὠοηον ΘΓ δὶ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰὰ ΟΥΚΚ8 οὗ οδδτιίν. --ῦνον. 21. 70 
Βμουϊά ἀο ἰΐ ἴον ὑπ6 σίου οὗ ἀοά, δῃὰ ἴοσς. ἰδ 
δΥΔ οὨἰηρς; οὗ ΟΌΥ [ο]]οΟΥ πη 6. 

ΒΙΒΟΕΕ:--ὟἘἈ. 16, Οἱνὶπθ χταοο 18 δἰ γα 8 
ἴῃ (86 οαγὶ ΒΘ Ἧὸ ΔΓ ἱπο]ϊηοά ἰο Δοίβ οὗ ὁπὰ- 
ΥΪγ, δηὰ {μ086 ὙΠῸ ὑπδη ΚΥΆΥ ΘΟἾΟΥ (μ6 οἰ 
ν7}}} ποῖ ἤογχοὶ ἐμὸ Ὀϊνίηο Ὕαἷνοσ.--- ΟΣ οὐ 
ΔηΐΒ, δηα ρου ]ουΒβ ἰΐτηθ 8 Μ 1] οὗζοη Ὀ6 Δ ΘΧΟιι86 
ἴον πορϊοοϊϊηρ νον οὗ κἰ πάμο88, Ὀὰΐ ἀοἀ᾽ 8 ποτὶ 
ΤΟΥΘΓΒΟΒ (18, δΔη ἃ ΙΔ Κ68 ἔμ οηι ἃ τοί ϊγ6 [Ὁ 86- 
ἀὐνῖν 1η ἰμο. 1ωθὲ ΔΠΥ Τηδὴ ὈΘΟΟΏ1Θ ΒΎΤΆΤΘ ὉΥ͂ 
οχρουίθποο οὗὨ πὸ 11.110 οοταΐοτι ψΒῖο ἢ ΘαΥΓΪΥ 
{πῖηρ8 οδη κεῖνο, δπαὰ οὗὨ ἰδ σα Υ διὰ ψ Βϊ σὰ 
ἔτϑδοθ ὅδ ΚΧΚ,170 ὉΠΟΘΥ ΘΥΘΥΥ γΥΙΟίΥ οὗ σοπάϊοη 
ἔγοια βΒουγοθθ ἢ6 ὩΘΥ͂ΘΡ ἀγοδιηοὰ οὗ, ἀπά 6 ν]]} 
ΠΘΥΟΡ δβοί(16 ἀντ ππᾶον ἐπα ργοίθῃςσο οὗ πο] ϊης 
ἰοχζοίθ ον τ Βδὺ ἢΘ 1188, Ὀαΐ 07}}} 160 Ὁ ζοὸ ἴο ἐδμθ 
Χο οὗ οὗἨ οἰμοῦβ, δῃηὰ νι ϑατγίξοὶὶ δἰ ΡΠ ΟἿΥ 
οοϊμμἶὶ εἰταβοὶ ἰο ὑπ τοπάογίι] οατὸ οὗὨ ἀοά. --- 
γον. 4. Το παπιο οὗἉ δαϊπί, 186. δἰ ΔΥΒ ἃ βυϊβηοϊοηὶ 
γτοοϊΐνο ἴἰο χίνο ΠἸ ὈΘΥΑΙΪΥ ἀπὰ ΘΟ ΟΥΙ]Υ.--- ον. 9. 
Το σῃο]6 ΘΒΥΠΙΥ͂ Ἰἰ 0 οὗἨ ΟΟΥ ΒΑΥΙΟῸΣ ῬΔ5 88 
ἸΟῪ Ὧ8 1ὑ ψγὰ8 αἰ ογοηῦ ἴσχοι δυογγί πη 6 ἢ 
(6 ψονϊὰ ἸΙοσθθ. Αμὰ γοὶ δὺ δΥ̓ΟΣΥ δίορ Ηθ νὰϑ 
σμοογρὰ ὃν (μ9 ἰοκοπβ οὗ Ηἰβ ΟΔΥΘΏΪΥ ΕΔΓ 8 
Ιονθ (Μδι.". ἱν. 4. Ηρ ἐδὺ8 βιοννοαὰ (μδὶ {π6γ0 
ΔΙῸ Ὀοίίον ἰγοαβυγοδ Δὴ οδὴ Ὀ6 Τοιηα οἢ φαγί; 
(Βαῦὺ νγὸ σδη Ὀθ0 Το ἰπ αοα, Ὀὰϊ ΡΟΟΥ οἱ οϑγίἢ: 
μ8ι ΟὯ6 τιὶλγ ὨΔΥ͂Θ ΘΥ̓́ΟΣΥ Ὀοπὰ πμῖοὶι πα Β ἷπὶ 
ἰὸ (818 νογ]ἁ βυαπάογοα δὰ γοὶ Ὀ6 σοι ἰονατρὰ 
αοἀά, δηὰ τμδὺ ον δἰ χἰνοϑὺ ποῦ ΠΥ ΘΟη 8188 ἢ ἃ 
{{|10 ἰο 4 Ὀίνίηθ ἱπμουϊί8η66.---ὕἴ ον. 108, Ενοτυ- 
(ἰὴρ ψ͵Ί πάνθ 8ῃου)]ὰ 6 Ἰοοϊζκοὰ ὉρΟῸΠ 885 ὁοπ- 
τηϊ(ἰοἀ ἰο ἃ8 ἰῃ ἰχιιβὲ {8δὲ πὸ ΤᾺΔΥ μἷγϑ ἰο (086 
0 ποοὰ ἰΐ. ὙΥ͂ βμουἹά ποὺ {86 ρῥγοδίϊοββ 
ῬΟΠΗ͂Σ Ἰαϊά ὉΡ ΤῸ 8 νγοὶ ἀδὺ Ὀ6 ἱηνοϑίοα ἴῃ {Π9 
οτα᾽β ἑμπᾶά (τον. χίχ. 19) 3---ον. 147. ἴῃ δὴ 

ἈΠΕΔΊ]οη βἰδὶθ βθὴ το ἰονοα ἀοἀ πὰ ὁῃ6 Δῃ- 
οὐδὸν νὶ 1} ἃ Ῥυγο μοατγί, αοα᾽ Β κἰ 8 σσοσγο θη)ογοά 
ΌΥ 8}} ΟΥβδί ΓῈΒ δἰἶκο, Βυϊΐ βῖῃοθ δὴ [88 ἴδ ]] 6 
δηὰ τηυΐυ8] Θην68 8Πἃ ὙΓΟΉΘΒ τηδΚὸ ἰἰ ποοάᾶ- 
ὰ1] παὺ οδοῖ οὔθ ββμου]ἁ ἰιᾶῦθ .ἷ8 Ῥθου αν 
ῬΟΒΒ65810η8 δηἀ χὶριιὶδβ οὗ ργοροτίῦ, στοαὶ ἰποαυδ- 
Ἰε165 'ανὸ Ὀθθη Ῥτοάυπσοα Ὀγ {πὸ τίει οὗὨ ἱμΒοτῖ- 
ἴδη09 δηἀ ΟΥΒΟΥ ΔΓΡΙΓΓΑΡΓΥ δυγαηροιηθηίβ. ἀπὰ 
ὑβουχσὴ (86 ταὶ ρΊ]ηρ οΥ̓ (π6 τὶ οἢ δηά {π6 ΡοονΡ ἰὰ 
ΘΟΙΏΙΠΟΏ ΒΟΟΙΘΙΥ͂ ΠΔ58 ὈΘΘῚ ΟΥ̓́ΕΥΓΟΪ]Θἃ ΓῸΥ ΤΩΒΔΗΥ͂ 
δαγδηίαροθ, Ψὸ βῃοι ὰ βτῖνο ἴο ργονυϑηί σγϑαΐ ἰη- 
θα. 4}}{168 ἴὰ Ἀπ σοηαἶοη, δὰ ὈΥ οἷ ο68 οὗἉ 
ταί} ἸοΥθ ΘαιἈ}}29 88 το 88 ῬΟΒδΙ ὉΪ6 {86 
Βοιηῖῖθ5 οὗ ΡῬΓογ  ἀθηο6.--Ηον ΒΔΡΡΥ νουϊά Σἱ 
6, ἰἔ ΟΥ̓ΘΥῪ τῆδη Ἰνου]ὰ τορατα δα 86 ἷβ ΘΑΥ ΪΥ 
ξοοάβ ἃ5 [η6 βγδοὶ 65 ἀϊὰ {Ποῖν τπϑῆηβ, ΓΑΙ ΠΟΥ 
δὲ ἃ Ὀινίπο ρα ἐδ 8ἃ8 ἃ ργοάυοὶ οὗ Βυηδῃ (Οἰϊ, 
ἴον {9 ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ δ᾽5β δΌΞοϊαϊ 6 ννδπὶβ σαΐπ ον (Π8η 
ἴον (80 ἱμάυϊζοπος οὗ ἷ8 ραβϑϑίοῃβ, δῃὰ ζΖ0Γ δοῃ- 

Βυϊηρίΐζομ δ᾽οὴς [18 ἸΟΥΣΠΘΥ͂ ΣΙ ΠΟΣ μ8} [ῸΣ ἃ 
Ροσδ θοῦ ΒοΟΌ σι] 810} !'--- ὟΣ. 21. Ο Θοάὰ, ρὶνο 
Ὧ6 8 Βοποϑί πϑασί, 8 ροσνυδαϊηᾳκς ἀθβῖσθ ἰὼ ρογ- 
ἔοτγιω ΟΥ̓ΘΣΥ ἀυΐν ὉΠαΘΣ ἰδ6 αἀἰγοοίίΐοη ποῖ σροσοὶγ 
οὗἩ δβογθ Ῥσοβοσι ρίϊν [ὉΓΠ8 δπὰ ουϊναγά Ἰοί(ον, 
Ὀαυΐ οὗἨ δὴ δη]ρίοηθα σοημβοΐθμοο, δὰ 88 ὩΘΩΥΥ 
88 ΡΟ381016 δοοοσάϊης ἰο ἐμαὶ ᾿τοᾶρο οὗ Ἰονο νεβῖο ἢ 
Ὀδ]οηοὰ οΥἱ ἰδ }Ὶγ ἴ0 ΠΏ88}, δηα ν᾽ 816} 15 τομουσοὰ 
ὈΥ φσῖδοο ἰπ 818 Ββοδσε 
ἨΕΒΝΕΒ:---Υ Ὰ. 2. Ῥοσβοου ἷ οι δὰ ΟΓΟ5868 

κὶνϑ ᾿ἰἴο ἰο [9 σγοΒ,. ΤΠῸΥ ᾿πρδσζὶ ἴἰο υὑΒ {πδὲ 
βγτθμθ88 μὰ οουγαρο Ὑ ΕΙΟὮ ΔΙῸ ΒΟ πα ΒΡ ΘΏ 58 Ὁ16 
ἴο οἴἾἶ ΘΒ οὗὨ 16] ον 81} δὰ ομαυ γ. Μοίδπο οὶ 
δηα αἸοοῃ ΟἹ {116 Ο ΠΥ Ὡδηὰ σοπίχϑοὶ ὑπ Ὠοδτί. 
--οῦ. 8ῖ. Ομγιβιΐδη ἴον σοχαγὰβ (μα οἱ ἣδ τ 1αὰ 
0 Ὀοδίονβ, 88 οὗ 8:}8}} δοῃβοαῦθμσο Θδοϊηραγοὰ 
πὶ ἢ {86 δρὶ γι .41 θοποδὲ 1 ἀογῖγοδ ἔγοσῃ {}:6 οὔ- 
θοῖ8 οὗἨΔϊα Ὀουηΐγ. Ηθηοθ ἰΐ “ῬΥΔΥΒ Μ1Ὲ} ταυοἷὶ 
οῃἰγοδίγ."᾿-  ογ. ὅ. Τσγὰθ Ἰονθ σῆθη 1 κἶγνθδ, 
αἶνοβ 88 1 σογο ἰΐβ Ψ 8016 86].---Ἧ ον. 7. ΤῈ 
ΥΪΘΠΟΥ ΟὯΘ ἰθ ἴῃ Π0γ8] δχοοίΐθησα, {16 ΠΟΌΪΟΡ 
βου ἃ ̓ 6 ΔΡΡΘΔΥ ἰὼ Κἰηὰ σου δι ἀδσϑίδοη [ῸΓ 8}} 
δτουμῃὰ πω. Ῥρϑῃηυγουϑηθεβ Ἀηαὰ βε ἤδη 688 
νου] Ὀϑάϊτῃ 411 18 υἱγίι 68, 88 συβὶ νν}}} ἀδβί σου 
{86 Ἰαβίγο οὗ ἐμ τροδὺ ὈγΣαπὶ τοί]. ΒΟΙΟ 
Τ68] Ὀσπονοΐθποο 18 ΔΗΛ ΏρΡ ΔΙΏΟΩΣ 8 ῬδΟρὶθ, 
{μογθ σδῃ ὉΘ πο ἰγιι 11ἴ8.--- 7ὸγ. 8. ἘΧδτρ]Ὸ 18 
ἴδ ὺ ΤΔΟΥΘ οἴβοίνο πῃ Ῥγδθδορί, δηὰ ΘΥ̓ΘΣΎ σΟΓΚ 
οὗ Ἰοτὸ βῃουϊὰ ϑβδιϊπιυ]αῖθ ἴο ϑοιμ οἰ ἰηρς δἰριογ.--- 
γεν. 10. ΤῊὁ ἰθμάδσος ἃ ΟἸ γ δι δι᾿ Β μϑδτί ἰ8 (89 
ἴγϑϑυ 818 80} βμου]ὰ ὈΘ6; '6 ποϑᾶὰβ {})0 1688 γοΟὺ 
ΘσοΟΙλΠΒη48, δη ἃ ΟἿΪΥ Β’η8 δπὰ ορροσιυβὶεῖθα. 
Ῥχτϑοῖθο Ῥγθοορίβ τ [ὉΣ Ομ] άγοπ, Ὀμΐ 8 ἴσϑε 
οἰιοΐῖσο 8 θαι ΤῸΣ λ6 ϑίυγο γουϊ ἢ. ὯὯ6 Βατο 
8 Υἱχοῦ ἰο ὀχρϑοῦ ἐμβδί 8 σοῃρστορδίίος οὗ (Βχ]8- 
(ἰδὴ8 ψ}1}} ὍΘ οἴ ἃ τπαίυγο δρ6.---Ἄον,. 11]. ΤᾺΘ 
ξοοα ῬΓΡΟΒΘ ΒΒουϊὰ ὩΘΥΟΥ ὙΔΥΘΥ ἩΠΘΙ Ὑ70 ΘΟΙΩΘ 
ἴο (8 ρουϊογιιϑηοθ. Τὸ 1531} ἴῃ ἀοίΐηῃρ 15 δερε- 
οἶδ}}ν ἀἰβργασοία ἰο ἷμὰ ΒΟ 88 "1 16 ἰϊ.--- 
γεν. 12. [μογϑ ἰβ ΠΘΥΘΥ 80 ὉΏΓΘΒΒΟΠΗΌΙ6 88 ἴο 
ἀομλδηα τυ μαὺ 8 ἐπ ρόϑβ10]6, θὰ ΠΟΙΒΟΣ ψ0}} ἐξ 
τοίι8ο ΘΟ δ ηο6 ΤὙΟΠ. Β0Π16 ΔΡΡΓΟ ΘΠ δῖος οὗ 8 
τουιοίθ δὰ ΟἹΪΥ͂ Ῥοββὶ θα ἀδῆροῦ.-- οσ, 186. 
Το ᾿ἱποαυδ] 65 ψΐοβ αοα ρϑγιηὶὶ5 βμου]ὰ ὃθ 
δαἀ)υδβιεα ΟὨΪΥ ἷπ ΗΒ ΟὟ ΨΆΥ. Ἰχυθ ΘΒΑΥΙΥ 18 
8 Ῥγδοίϊ 8] σϑοοχῃϊ οι οὗἁὨ ζτρδῃ᾽Β ραυδ᾽ϊγ. Βιυὶὲὶ 
ὙΘΓΘ ἸΘαΌΔΙΔ 168 οχὶβί, 88 ὑμΠ 6 Μ}}}, ψγὸ βου ὰ 
ΠΘΟΥ͂ΘΓ ΙΔΌΤΙΘΌΡ ἀραϊηδί αοα, ονθὰ Ἡ Β ΟΣ ἔμεν Ὀυτα 
ἢ ἱπαϊρσηαίϊοη δραϊηδὲὶ 86 ΟΡῬσϑᾶβου.-- ΟἹ Σ 
δἰ χα οϑὺ Θ)ογηχοηὶ οἵ Ἰ᾿ἰῖο ἀοροπὰβ ποὺ ὑγροῦ (06 
Ῥοββοββίοπ οὗ δὴ δϑυπάδῃηοθ; 8 ὙΘΣΥ πιοοχδίθ 
Ρογίζοῃ 8 Θπουρ}.--- ον. 20΄. Ετνοα μηδ τ ὴ0 
Β͵ΤῸ σΟΙΒΟΙΟὺΒ ΟὗὨ ΠΟΤᾺ] ῬΌΣΙΥ, βου] πόῸΣ ὉΘ 
ἱμ οσθηύ ἰο ὑπαὶ Νΐοῖι ταῖσηῦ ἄγαν ἀροι ἰμ πὶ 
ἐμ6 δυδβρίαἰοῃβ οὗἨ {ποῖ ἔθ]οσταθι, Ὀυὺ βϑέσγῖτα ἴῸ 
ταδὶ πἰϑῖη δὴ πἰαΥπίδοαὰ χορυϊαίίοι Ὀοΐογο (80 
ψΟΡ]α. 

Ἢ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ:-- ΕΒ. 1. “170 ἀο ροοΐ δηὰ ἴο 
οομητη πἰσδίο᾽᾿ ἅτ οὗ ρτδοο (ΗοὉ. χὶϊ!. 16). Τπ18 
ἰάθα βίδπἀβ δὶ (9 μοδα οὗ 8}1 ὑπαὶ {86 Αροβιΐϑ 
ΒΆΥΒ ἰπ (818 βοοίΐοῃ, δῃὰ 6 ἐμ 8 οἷοβοθβ ἰμ)6 ἀο00Γ 
δβδϊῃδὺ 8}1 Τ00] 18} ἤδηοῖθθ δρουὶλ υϊηδη ταρτὶῖ. 
ΕγοΥΥ Ὀ]οβδοῖὰ οὗ ἰμ6 ἰχθθ οὗ 118 18 {μπ8 ῥΓῸ- 
ἰροἰοα διζαϊπϑέ ἴμ9 Ῥοϊβοπουβ ὈΠ Ως οὗὨ 8ς6}{-τ|ξ}ν- 
ἰΘου 8} 688.--- ον. 2. ΤΠ} 18 στδοίουβ Βοῦγοα ἴγοιβ 
ψγΒ 16ἢ (86 δίγοατα οὗ ομβδγιιν δον ἰο (η6 ποιὶά 
Ϊ8 αἷἶδο ἃ βοῦγοο οὗὨ 0Υ (0 89 Ὠθδαγί.----σΌοσ. 8ί, 
Βοϊἀόπι ἀο τὸ τηϑοί τῖδὰ ὑμ086 ΒΟ ρἶνα δοοοσά- 
ἴῃς ἴο ἐποὶγ ΔΌΣ : ΤΟΥ τὸ βοϊάοῃ, πὰ ἰδο8θ 
ὙὙ80 οα]ουϊαίο 1} αἰ ρ] ον τας (οἷς ΔΌΪΠΙΥ 
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ἷ4; Ὀυὲ 5.1}} Το ὑποοπιθοῦ ΓΘ ἱπο809 Ὑἢο κἷνθ 
Ὀογοπὰ ὑποὶν ῬΟΨΟΥ, [ὉΓ ΥΘΙΎ ὉΠΟΟΙΩΙΠΟΩ ἰδ ἐμαί 
ἰοτο ὙΠ ΒΘ Κ8 ποῖ ἐΐβ ον, ΘΒ ΘΙ ΘΟΥΓΥ 
Ὀοδῦβ 115 οσῃ νϑδηΐβ, δὰ πνὰὶσοι ἐἰοτι [ὍΓΡ6. σ88 
ΒρΡδΓΟ δηγτίης ἴγοπι ἰϊϑ τ 08} οἵ Β6]-ρταιῆσδ- 
ἰοη.--- ον. 9. ΜΔΥ οδοὴ οὗ υ8 ἰδ π9 τϊηὰ 
ὙῚοΝ ΜΒ 8180 πῃ ΟἸισῖϑιὶ 268ὺ8 (ῬᾺ1]. 12, 9)! 
Οὺν [μοτἀ᾿ 8 ζστϑὸθ πῃ Ὀθδοιαΐης ΡΟΟΥ 18 8οὺ ὈοΘΙΌΓΟ 
ὯΔ ἰμαὶ γα ΤΟΥ͂ ἰπκϊἰαίθ ΗἾη).---Τ 9 βοσὶ ρίυγοΒ 
ΠΟΥ͂ΟΥ ΒΡΟΒΚ οὗ ὙόϊυπίαΥΥ ῬΟΥΘΥΟΥ 88 8 τηθσὶΐ, 
δαὶ [Β0 Ὁ ταῦμοσ οοτηπηθηὰ ὑμδὶ νου Δ ΡΥ Βοσυΐοθ 
ἴῃ ποϊσἢ 6 ᾿ϑη ι.368 ὙΠαὺ 6 Β8Δ8 δηἀ οὗἩ ΘΟΌΓ860 
οὐρμὺ ἰο ΔΎ, 88 ὑπουσῇ 6 ροβδβοϑβοὰ ἰΐ μοὶ (1 
Οον. υἱὲ. 80). ον. 10. Τοτο ἴ8. βυοῖ ἃ ἐπίῃ 
88 ἴδ6 ουϊνγάγὰ ρογίογλδηοθ ψ ϊουῦ Ὁ86 ΒΟΔΡΙΥ͂ 
ἩϊΠηρς οἵ δὴ δοὺ οἵ ομδυ Υ̓ ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ δλοης 
ἴμοθ0 γο ὅδγτὸ 80 δυυπάσλποθ. ΤΉΘΥ τᾶν αἶγα 
ἴτοιαὰ ἃ βυάάση δχοϊ θιηθηί οὗ δβγπραίμν, γοῦν ἐμ 6 
οχδμρὶο οὗ [6 τι] πἀ6, ΟΣ ἔγοπι [816 Πδοθδδὶ ιν 
οὗ ἰμοὶγ ρΡοϑίιἰοῃ..---Ἴ ον. 12, Ενοη ὑπὸ πίον Β 
τἰῖο (Μασ χὶ;. 48) βῃου]ὰ ποί ὃθ ἱκορὺ Ἀδοῖὶς ὕγοτ 
Αἀοά 8 ἰξοδϑισυ. [{{πότὸ 06 8 ὙΠ) ς τιϊηὰ ἴ0 ἰ8 
Δοσορίδ]ο ἰο αἀοα απὰ ν1}} Ὀ6 οδιϊιαδίθαά ἴῃ οδοἢ 
8850 δοοοτϊηρ ἰο ψιδὶ 1ὑ 888, Δῃηὰ ποὺ δοοοσάϊησ 
ἰο νιβδί 1 Βα8 ῃού. Οοὐ᾽β Ρ]ΪΘαθΌΓο ἱπ {88 ἵγϑθ 
οδονίη 9 οὗ πἷ8 Ρ60}]9 18 Βοὶ ρτορογίἱομϑθὰ ἴο ἰῃ6 
οχίβεὶ οὗ (πο ΡΟΒ8ΘΒΒΊ 08, Ὁ ΒΟΙ6 οὗὨ [θ1ὴ 8 ΎΥ9 
8118}}] ροββϑββίουῃϑθ Ὀὰσὶ Ἰαγβθὸ δϑαγίβυα. ἴη βυσῇ 
08868 {86 τ }ἘΠϊπρ διμοηρ ἰλ.6 τίοἢ τγουϊὰ Ὀ6 ΠλοΥΘ 
δΔοσθρίΔ Ὁ]0 πδὼ ἐμθ τ] ἀλόης ἐδ 6 ῬΟΟΥ. 
“Τὴ αοὐ᾽ Β δἰ ρει,᾽᾽ βαὰγ8 ΟΒΕΟΟΒΥ ΤῊΒ ΟἜΞΑΤ, “Π0Ὸ 
ἸΏΔη 8 δηὰ 18 ὶίμοιϊ ἃ οὐ γ8Ὸ Π88 ἃ ὑγεδβυγ 
οἵ ξοοὰ ἀθϑῖγ98 ἴῃ μἷ8 μϑαγί." --- ΟἸ γι βι 8 Οχϑιρ]θ 
διουϊὰ 86 ἱπηϊαἰοαὰ ΟΥ̓ ἀοΐπᾳ, ποὶ τυμδὲ 118 ουΐ- 
ψατὰ ἴογπλ τηἰχὶ βοοῖὰ ἰ0 γϑαυΐγο, Ὀυὺ νῇ]νὶ 
Ομ γῖϑι β ϑρι γι ἰδυρηὶ Ηΐ8 ἀϊβοὶρ]ο8 (9 μὰ χἰϊὶ. 
19). -ῦον. 18... 189 βγβίθιῃ οὗ σομπηπιυπίϑηηι δηὰ 
Β06 14} δὰ ὙΓΒΙΘὮ Βοῖλθ δυο ἀονβοα δ.γῸ ΟὨ]Ὺ 867- 
γί] ᾿πιἰἰαὐΐοπβ οὔ {π6 ὑγὰθ [6] ον Οὗ (86 881 η18, 
διὰ ὙΠΟΡΟΥ͂ΘΣ ΠΟῪ ὮΑΥΘ Ὀθ6η σαντα οὐ ὑπ 0 γ0 
ΓΘ Ὧ0 ἰγδοοϑ οὗἁ ἰμαὺ Θα Δ] νγϊοῖ Ομνἰβιΐδη 
Ἰοτὸ ργοάιιδθβ. 4.5 ἃ βίγαδιπι ὮΥ ἰΐβ οὐγῃ ἴδνν, ταυϑὶ 
ὨΘΟΘΘΘΔΡΪΥ ἀοβοθηά, 80 (δθ δββϑιίΐ) δρὶγιῖ οὗ 
Ομ γιβιΐδη Ἰουθ πο η95 {89 Βθατὶ οὗ {πο σὶσὰ ἰο- 
τε (Ποῖ ὙΠῸ δ. ἰῃ νηΐ. Ὑο80 ἰηθαυδ}} 168 
οὗ βοοΐδὶ 118, ἴπ νι ϊοῖ 86 το δηὰ ἰδ ῬΟΟΥ 
τηπϑὲ ἀσ οὶ] ἰοχοί Γ᾽, σίνο θα ρ]ογιηθηὶ ἰο {μ 6 ἸοΥο 
οὗ [86 ΤΟΙ ΌΘΥΒ οὗἩ (6 Ομτὶβιΐδη μουϑοο], 88 
1Π0} Θμἄθδυοῦ ἰ0 θα 8}126 ἐδ σοιηἴογίβ οὗ 8}} δηὰ 
ο κὶνο θμοιυμὰ ἰο 41}. Τὸ ἐμΐθ οχιθης (ἢ Θοχ" 

ταῦ εἰ γ οὗ σοοάβ διαοηρ ἐμ γί ΟἸ ιν βϑιΐδη 89 ἰβ δῇ 
διυϊπογὶ δεῖν ΘΧϑιηρ]6 ἴὉΓ 4}} Βα θβοαιυθαὶ δ868Ε..--- 
γον. 16. Τὴ 9 νοπαογέυ! δυυδηβκοπιοηὶ τ ϊο τ. 6 
ἈΘΔΥΘΩΥ Ηουβομοϊὰθν ογάδἰποα ἴον Ηἰβ χροδὶί ἴὰ- 
ΤᾺ] ἴῃ ἐμ πὶ! θ 688, βου Ὀ6 αοουϊομδίον 
ἐπι διθα Ὁ ΗΪβ δίϑινασὰβ ΡΟῚ οαγίδ, ὑπδι {Π 0 γ9 
ΓΑΕΥ͂ ὯΘ πο ᾿ἱπ6α18]} {168 ἴῃ {δε Ὠου86 οὗ αοα. Α8 
(9 τϑῃμδ ΨὙΒ1οΒ 88 ΟΔΥΓΘΙΌΪΥ Καρὺ ἴῃ δβίογο, 
ΔΒ ΒΟῸΒ Β]]οα τὶ ΝΟΥΠΙ8, 80 ὑμ6 βυρογῆυουβ 
Βυπάδηοοῦ Ὑμίοἢ 18 Κορὶ θΔ0Κ ἔγοτα ἰδ 6 ΒΌΡΡΙΥ 
Οὗ ἃ Ὀγοί ΒΟΥ 8 Ὑϑη 8 Μν}}} ἢν δ ΠΟ ὈΓοβδίης.--- Υ 6 Ὁ. 
19. Τοδο ψῃὸ πουϊὰ Ὀδη18}} ἔγουαλ (ἢ 6 ΘΒ ΌΤΟΝ ἃ]} 
Β ἢ ὑπ] 58 88 8 ὁΠοΐοθ οὗ βρί Υ 8] οἴἶἕὔοοσβ, οἱ 
86 στουπὰ (μδὲ ὑμ6 7 δ ΄Θ ἰ00. ΒΘΟΌΪΑΥ δηὰ Ἰοραὶ, 
ΤΩΔΥ δΥΘ ἃ Ροδὶ ΔρΡῬΘΑΓΒΠΟΘ οὗ Βρ᾽ εἰ ἰδ] }γ, Ὀὰς 
186 Ξονίρίαγον πον ποίπἰπρς οὗ δ βρὶ γἱϊυ δ) 8ηὶ 
γλῖοῖ Ῥτουαν οχδὶβ 1ἰ86] 7 Όονο 8ἃ}} οχίθσγμδ) 
ΔΗ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ ΟΥΘΓ, ΠΟΏΘΓΘΙΪΥ ἰο ἰηἰγοάυοο ἰγ- 
ΤΆΠΗΥ ἰμδίοδα οὔ ]οτϑ, δῃὰ Βπα}}γ ἰο ἀοχγδὰθ (δ 6 
Ὀοαγ οὗ ἰλ9 οἰυχοῖὶὶ ἴ0 8 τηδοβῖπθ ἴπ. ἰλ6 Βαπὰβ οὗ 
ἃ ἴον. 

[Ομ γἰδιῖδπ Ὀοποᾶσθηοο: 1. [18 ῬΤΟΡΟΣ ἰβσθη- 
ἐἶνοβ. 1. 1 ἴδ δὴ ἰ᾿παϊοϑίΐοα οὗὨ ἀϊνῖπο ᾳ,τοθ 
(τον. 1). 2, [ἰ πα8 δὴ δα πλῖγ8 Ὁ]0 ΘΧϑΡ]9 ὁ0Π)- 
τἸηϑηαοα ΤΥ {9 ΑΡροβι}6 πιο. ΤῸ Μδοραομπὶ- 
88 ζᾶγο ἩΪΒουΐ δο] οἰϊδίϊοι (το Υ. 8), ἰο ὈτγοΙ- 
ΤΟ ἴῃ ΒΟΠ10 ΓΟΒροοίβ Ορροβοὰ ἰο ἔδοαι, (9 6 νν 18} 
Ομ νἰβιΐϑηβ), θη ὑγθα ὈΥ ἀθθρ ῬΟΥΘΣΙΥ͂ (τον. 2) 
ϑηὰ γοῖ Ρ ἰο δῃαὰ Ὀογοπα ἐμοῖσ ῬΟΤΟΣ (Υ9Ὺ. 8), 
ψῖῖ ἢ ονοσβον προ 707 (νοΓγ. 2), νἱπουῦ 8π οὐοσ- 
γαϊυδίΐοη οὗὁ νμδὲ {πὸ αἰὰ (τον. 4), διὰ πὶ 
ἃ ΘΟΙΡ]Θ (9 ΒΌΓΓΘΏΔΟΣ οὗ ἱποίωβο]γ 68 (νοῦ. ὅ). 8. 
1 5 1κὸ Ομ γὶβί (νον. 9), 8, ἀῈ] 19 ὑπ6 Μδοο- 
ἀοπΐίδηβ, Ἦ88 σίσἢ, Ὀυὺὶ σανο ΗΪπ|86} δηὰ 4]} Ηΐ5 
6 8}}} ἰο θη οἢ σα ΠΥ πο. 4. [Τὸ 18 ποράζ] ἰοὸ 
ΟΡ ΟὟ ΘΟΠ δἰ ΒΘ ΠΟΥ͂, [Ὁ ἃ οἶθαν δὶ. ἢ, πὰ τι ἢ 
Κηονίοαχο δηὰ ροῦν (ΥΟΥ, 7), 8 Βἴποθσθ 1ὸνθ 
(τ ν. 8), δηά δὴ ΔΙ γοηαῦ Δηπμουηοθα ρΡΌΓΡΟΒΘ (νον. 
10), βου] Ὀ9 οαττὶ θά οαἱ Ἰηΐο Ὀθπουοϊθηὶ δοίΐοῃ. 
ὅ. 1 '8 ποοάΐαυϊ ἰο δὴ οαυαὶ αἰδιρὶ δυο οὗὨ Ῥτο- 
νἀ δὴ 81 ἕδυου (νυ. 18-1δ). 11. [18 μποραζιὶ 
Ῥταοσδυίιίοηβ. Νοὶ ἰο ργϑϑβοηὶ Ὀθίοτο τρ6ῃ 8 8180 
ΒΠΟΥ͂ οὗἁ ροοάπο88 ΒΟΥ ἴ0 β [6 η 66 γᾺΪῃ {8} κ0 γ85, Ὀυΐ, 
Ἱ. Αχαϊηδίὶ σινίηρ ἔγοπὶ ἩΓΟῊΡ ΠΙΟΙΥ͂ΘΒ, 85 Ὁ ἀΟΡ 
Δ ΒΟΥ (τὸν. 8), δὰ ψἱτμβουΐ ἴῃ ναχὰ οοηνΐο- 
υοη (νον. 13, 2. Αζαϊηβὶ ἱπίγυδιίηςς {16 ὙοΣ 
ἰο ΘΕ ΟΥ ἀἰβῃομθδὶ τῇϑη (νυ. 118-24). 8. 
Αμεϊπδί ῥ᾽ δυβδ᾽ο οὐλοοίοτβ (ΤΟΣ, 21). 4. Αμεϊμπδὶ 
ἀπθαυδὶ] Ὀυγάθῃ8 (ΥοΣ. 18). ͵ 

ΧΙΥ͂.---ΑἸΜΟΝΙΤΊΟΝ ΤῸ ΟἸΤΕ ΒΡΕΕΌΙΓΥ͂, ΑΒΟΝΡΑΝΤΙΥ͂ ΑΝῸ ΟΗΕΒΕΒΕΠΙΥ; ΤΗΕ Ὁ]. 

ΥΙΝΕ ΒΙΕΒΒΙΝΟ ΡΟΝ ΤΗΕΜ ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΕΒΌΙΙ ΟΕ ΤῊΕ ΤΗΛΝΚΒΟΙΤΨΙΝΟΝ 

ΜΗΙΟῊ ΌΓΡ ΕΟ:ΙΟΥ͂. ΤΗΛΝΚΒΟΙΨΥΙΝΕ. 

ΟἜΑΡΤΕΚΒ ΙΧ. 1--1δ. 

ον [᾿Ἰπάἀοοά, μὲν] 28 ὑοποβιίηρ 086 τη βυοτίηρ; ἰο (Π 6 βαϊηΐβ, 1Ὁ 18 ΒΌ ρου πο [ῸὉΓ 126 
ἰὼ ψεὶϊθ ἴο γοῦ: ΕῸΓ 1 Κηον ὑ86 ἔτ ΔΓ ἢ 688 Οἱ γΟῸΓ τϊπά, ον πΒΙΘἢ 1 Ὀοδδὺ οὗ γοῦ 
ἴο ἔδοπὶ οὗ Μαοθαοπία, ἐμαὺ Ασα ῖα γγα8 τοδυ ἃ γὙϑδὺ ΔρῸ [ἴγοτα ἰαϑὺ γϑᾶγ, ἀπὸ πέρυσι]; 
διὰ γΟῸΓ ΣΘ4] [9 σὰ] Ὑ16 ἢ ῥτοσθο θυ} ἤτοι γου, ὅ ἐξ ὑμῶν ζῆλος" μαῦἢ ργονοϊκοᾷ. 
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8 ὙΘΓΥ͂ ΤΩΔΏΥ [(} 9 τηΔ])οΥἸ ἐγ, τοὺς πλείονας]. Ὑ εὐ ᾶνα ἴ βεηΐ ὑπ Ὀγοίδγοη, Ἰοβὺ ΟἿ γ Ὀοδεί- 
4 ἴὴρ οὗ γοι Βμουϊά 6 ἴῃ ναὶῃ ἴῃ υτ8 θ6 88}; ὑμαΐ, δ 1 δαϊὰ, γ8 Τωδὺ 8 τοδᾶγ: 1μ6δὲ 

ΒΔΡΙΥ ἰξ ὑμοΥ οὐ Μεαοθάομϊα [δὴν Νδοθἀομῃίδηδ, λίαχεδόνες  οοτλθ ἩΠ0Ὲ πιθ, δβὰ βηὰ γοῦ 
ὈΠΡΙΟΡαγοά, γὸ (ὑμαῦ γὸ βδυἦ ποῖ, γ76) ΒΒ ου ἃ θ6 δϑβδπιϑὰ ἴῃ (818 βαπιθ δουδάδηϊ ᾿οκδί- 

δ ἴῃσ [π|0}} τοβρϑοῦ (0 (δῖ8 οοηβάθη06).5 ἸΤΒογοΐοσο ἴ ἐπουρὮν τ ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ 0 Ἔσ μβοτΐ {86 
Ὀτοίῆγθη, (μᾶῦ ὑΠ6 7 ποιὰ ρὸ Ὀοΐοσο απἰοὐ γοῦ, δηὰ τᾶ ἂρ Ὀοοσθ δὰ γοῦν ὈοθΠΙΥ, 
ὙΠΠΘΥΘΟῦ γοὸ δὰ ποίϊοο ὑθέοσο, [πο 1 δᾶνο Ὀοίογο δῃπομμοθα, προεπηγγελμένην ]" 
ὑδαὺ (ἢ βᾶζηθ τοϊρηῦ δ6 Γοδαγ, 88 α μιαΐίεῦ ο77 θουῦγ, δὰ πο 'δδὸ οὔ οογδίοθβῃεβα. 

6 Βυΐ ἐμ ῖ8 7 ἐαν [48 ἰο0 0818], Ης πιο βονγοί δ᾽ ΒΥΪΠΡῚΥ 88}8}} γδρ 8180 ΒΡΑΥΪΏΡῚΥ ; δδά δα 
σι ἱοἢ βοπϑί Ὀου ΠΟ] [π] 0} Ὀ] οβδίη ρβ, ἐπ᾽ εὐλυγίαις 8841} ΥΘᾺΡ 4180 Ὀουηυ 1 }} {ν 

Ἴ Ὀ]οββίη 98]. ΕΥΘΥΥ δὴ ΔΟΘΟΥΔϊης 88 ἢ6 ρυγμοβοῦδ [ὨΔῸ}} ΡαΓροβαά. ὠϑρ ενισείι δ ἢ18 
διοατί, ἐο ἴεὲ πα σίνε; οῦ τυ ἀρίπεΙν, ΟΓΥ οὗ προοοβδίίυ: ἔοσ αοα ἴον ἃ ομθοσαὶ 

ὶ 8 ρἰνοι. Αμά [Βα|,͵ δὲ] ἀοἀ ὦ 6 (0 τηδῖκθ ἃ}} σσδοὸ δρουμὰ ὑοπαγὰ γου; ὑμδύ γθ, αἰννδ' 
δανίηρ [Βανί πρ δ᾿ γ8]} 8}} δι η οἰ ΠΟΥ͂ ἴῃ 4}} ἐλύπισε, ΤΟΔῚ δρουβὰ ὕἢο ΘνεσΎ ροοᾶ ποτῖ: 

9 (48 ἰῦ ἰβ πιυϊίθη, Ηθ μιαὺδ ἀϊβρευβοα δργοδὰ, π6 μα ρίγθῃ (0 (Π6 ῬΟΟΓ: ἢΪΒ τρδῦ- 
10 ϑουβηββϑβ γϑιῃιδί ποὺ ἤόσουου. Νοῖῦ [Βαϊ, δὲ] 6 (μα ταϊηἰβίθγθι ἢ βθθοῦ 0 186 ΒΟΊΤΕΣ 

ΒΟ ταϊηϊβύοσ Ὀγθαὰ ἴον γοῦν ἔοοα [δυρρ]ἰοῦι βοοϑᾶ (9 (86 ϑοῦγθὺ δηὰ ῥὑχεβδα ἴὸ ὑδ6 δαίηρ, 
ἯΠ}1 ΒΌΡΡΙΥ], διὰ σου οἰ ρὶ γ γοὺν ϑοοὰ βοσγῃ, δῃἃ ᾿πογθϑβθῦ (Π6 ἴγ8 οὗ γοῦτ τὶ σι ύθουθδ- 

1 
12 

Π645:) Βοίησ οητίσπϑὰ ἴῃ νου γυίηρ; [0 81} ὈΟΘ ΒΟ ] 8688 [Βἰ τωρ] οἰἵγ, ἁπλότητα], Ἡ1ΟΝ 
σϑυβοῦ ΓΒτοῸρΡ ἢ 8 ὑμΔ Κϑρίνιηρ ἴο οἀ.}0 ΕῸΡ [Β6οαάυβ6, ὅτι] {π6 δαχηϊηϊβίγαιΐου οὗ 
0818 Βαυνίοθθ ἢοῦ ΟὨ]Υ͂ ΒΙΡΡΙ ΘΒ ὑμ6 πδηὺ οὐ {86 Βαιηΐδ, θαῦ 18 δουμάδηϊ 8]80 ὈΥ͂ ΣΩΒῊΥ͂ 

18 Ομ Κδρινὶπρβ πο αοά; ἘΥ 8116 ὈγῪ [86 ἀχρεογίμιθηῦ οὗἁὨ ἐδ 18 μπιἱηϊβίγδίίοη ὑπ 6 0 δ]οΥ 
οὐ ἔον γοὰ ρῥγοΐδδβοὰ βυρ)ϑοίϊοη [βίο ὑπο ὺ μίου εν αοα οπ δοουπμηὺ οὗ 186 ρῥγχγοοῖ 
ΨΏΪΟΏ 815 1 ἰδ γα 0 ἢ γ08 οὗ 0π6 Βαλ]θοίίοι τ 10}} ΠΟΤΒ ἔγοτα ὙΟῸΓ ΘΟὨ ΓΘΒΘ10}} ππίο 
{86 ροβροὶ οὗ Ο σῖϑὺ δῃηὰ [ὋΣ ψοὼγ ᾿ἰ 6 γα] αἀἰβιυ δαϊίοη [86 δἰ πιρ]ΠἸοἸ ἐγ ΟΥ̓ γΟῸΓ σοτησια- 

14 πίοη, ἀπλότητι τῆς χοινωνίας απίο ἴθ: ἀπ απίο 8}1 ηιέπ; δηὰ ὈΥ ὑΠ|6 1 ὈΓΔΥΘΣ ἴῸΥ γοῦ, 
Μ ΒΙΘὮ Ἰορ; δέου γοῦ ἔς [ὙΠῸἢ ῬΥΘΥΘΙ 8180 ῸΓ γοῦ, 88 Π6Ὺ ἰοηρ αἴνεσ γοὰ οἢ δοοουπὸ 

1ὔ ὉΠ} ἐμ δσχοθθάϊηρ ρτδοθ οὗ αοἀ 'π γοαβ. ἸΤμδηκα ὁδ πο αοα ἴοΣ ΗΒ ΠωΒρϑακαθὶο 
σιν. 

1 γόον. 8.---ἴῇ δότιο ροοὰ ΜΗΑ͂Β. [Β. Ο. ΒΩ. ΤῸ] βγγ. εἰ αἷ. κηὰ δοπιο [Δ8. διΐ 918) ἐξ 16 ΔΆ Πρ ὈοΌΣο ὑμῶν. ΤΙΤὸὶ δοοαποᾶ 
Βυροτῆυουν δυὰ νὼ ποῖ υπάοτοιοοά. [Τίδοϊι. (1 94.) ἐποογίδ ἰξ, ὑπῈ [Δοδτα. δὰ 
Ὀγδοϊκοίμ.) 

ΔΒΙΟΥ οἱὶξ ἰἴ, ἀηὰ ΑΙΠογὰ μνπὶ ἐξ [8 

8 γον, 4.--βιοιηο ἱπιρογίδηξ δυΐ ποῖ δυο! πὲ δα που! 65 αν λέγω ἱποίοαὰ οὗ λέγωμεν. 
Ἀγ ο:. 4.---δο, οἴου τὰ κα τῆς κανχήσεως, 

ΜΒ8. [Β. Ὁ. ἢ. ((δβὲ ον.) Β. ὉΕΙαΙ (δά ον ΧΡ 
86 τοΡβ ΔΓ 88 ἘΧΡΙΚΟΜΙΟΕΥ͂ εαἴοιθ δπὰ [ἢ ορροσ ον ἴο 86 Ῥοδὲ 

. Π88 [{), δονογαί συγαῖτϑο, ἘΠ 8 186 1(Δ]. Ὑυ]ᾳ. δὰ Οορῖ. νοτείθμε. 
οὐ] ἃ Ὁ. [αοδπι., Τίβοι. αὰ ΑἸίογὰ, ναϊ ΒΙοοπιῆο] ἃ ἐπ] ηκ8 ΓΠμΠοΥ οδηηοὶ ὃ6 ἀΪ2 

4 ον. δ.-- Πὸ ργοὰοτηλποο οὔ δ Πογήϊιοδ ΓΘ [ῸὉΓ πρὸς, τῃουρῃ ἔπ ἤθο. μδ8 εἰς 

ΤΏΘΥ δ8Γ6 οδΣ» 
αὐτὶ οἰ Π0Γ ΠΕΓἧ ὦΓ ἢ ΟλΡ. χὶ. 17. 
[πὰ γεὶ Τίδο}ν. κι ΑἸίοτὰ τγοίϑἢ 

εἷς, απὰ τὸ δυδίαίησι ὮὉγ Ο. Κὶ. 1,810. δοὸὰ σοπῆο ατοοῖ αίογβ] θὸ δὶδο βδδ προκατηγγελμένην ἰππέοδὰ οἵὁἩ [πο πιυσὰ δεξί 
Ὠφθὰ προεπηγγελμένην. 

ὃ ον. δ.---ἰἋἴός, Ὠὰ5 ὥσπε 
6 Ψον. Ἴ.-- Δ  πλ. δἴϊοσ 

ἴοῦ ἴ)9 δοοοηὰ ὡς, Ὀαὶ ἐπ ον άϑηοο δ {660]9. τ 
, ΓΟ 1..6. [Βίη.] εἰ αἱ. δκ8 προήρηται ἱπαϊορα οἵ δος. προαιρεῖται. Τί νακ ῬΓΟΠΆΌΙΥ ἃ ΠΟΥΤΘῸ» 

«ἰοῦ, Ὀοσδυδα ἔπ Ὀγοῖθν. βοοηϑα ΤΏΟΤΘ Ἀρρτορτγίαίο (Μόν τ). [1 [6 ποῖ διιγρ γί σπο παὶ [Π6 βυθδοαυθῃΐ ἀξίου οὗἩὨ Ουά. 815. 
δοιὰ παν ἀοιογπιίηδα ἔθ πη ΓΘ γϑοθῆξ Οὐ ἰς8 ἐπ ἔλνον οὗ [Δ μπδη}᾽ 5 τοβάΐ ηᾳ.] 

ἹΨΘΥ. 8.-δοθ πὶ. μαθ δυνατεῖ τ ἐπροτίδηϊς Μ53.: Ὀπὲ {Γ ἐπέ Σὰ ὕθοῦ 186. οὐχί μαὶ σοδίης αὶ κίοδα που]ὰ Βδυθ 
ΒΑΤΌΓΑΙΙΥ οπαηροᾷ ἰτ ἰηἴο δυνατὸς ἐστιν ΟΥ̓ δύναται. [ΑἸίογά 6{}}} ῥτοίοτγα δυνατεῖ, ἐμὰ δφεβ πὸ ζυγοθ ἰὴ ἢ δϑουθ βυ κοθν 
είοη. ΤῸ κα τπογιν οὗ Β. Ο. Ὁ. Ε΄. Βίη. [6 σου 6 1 θΈΓΟῺς [ἢ [18 ἕαυοτ. 

δ γον. 12 -- ἢ. μα6 σπόρον ἱπεϊοδὰ οὗ σπέρμα, ναὶ ἐξ γῶδ ΡγοῦδὈ}) οοοδοίουφα ὈΥ ἴμ6 [Ὁ]Πονἱδα σπόρον. ἴμο ΜΆΒ. 
[Β.Ὁ ΚΕ. α. ΓΘ Ὠοῖ νΟΓΥ͂ ΘΟποϊυδίνο ἰη ἰΐν ὑθ 4}. 

9 ψὸονγ. 10.--Ηθο. ἢδε 
το. Τδ6 ἤιΐιγο ΤᾺΣ ΤΌΓΗ ἰηἴο δ ορίδεῖνο ὈοοδΌδο ἢ ΗΔ ΒΏΡΡΟΝ 

αι, πληθύναι κῃ αὐξήσαι ἰησίοαα οἴ-ει-εἴ-“ι, Ὀυϊ ἘΠ Ὸ νομῆς οΥ̓͂ ΔΌΓΠΟΥΣΠΥ ἔπ δραΐϊπδὲ 
οὰ ἴο Ὀ6 8 νίϑἢ. Οοτρ. Βοπι. χυὶ. 206. ῬογΏδΡΕ δἷδο 

ἘΠΟΓΘ Ὑ4Φ8 ἃ γοι  ἰθόθποθ οὗ 1 Τθοδδ. ἢ. 111.; 2 ΤΏ6δ8. ἐἰ. 17; κἰ1, ὅ (Μογοτ). ἘΠῸ ζχε. ἴοστα ἰδ βυδίδ ποὰ Ὀγ Β. Ο. Ὁ. δίῃ. δὰ 
βουϑγαὶ [,δἱ. ΤΑ Π16γα.} 

10 ον. 12.--- Δ πὶ. Ὦκ6 χριστῷ ἴῸΓ θεῷ. ΗΘ [8 δυπέα! ποὰ ΟἿ]Υ ὉΥ Β. [πὰ ροσῆδρϑ δ ὕ1ᾳ.: ἐπ Θοπιίπο.) 
Ὧ ΜΓ. 1δ.---Εοο. ὯδΔ8 δέ ΕἴΓΟΓ χαρις, Ὁ ὲ ΘΟὨΈΓΒΣΥ ἴο ΤΩ ῈΟὮ ΒΌρΟΓΙΟΥ δας μοσί 66. 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΥ,. 

ὕἵκκε. 1-. Ετὴοσ ἱπᾶϑοαᾶ δοδοοτηΐηρ τδὃ 
τοὶ ἰδιθσίρ ἴο ἴδ 9 Βαίηϊπδ, ἐξ 15 δυροτῆθουβ 
ἴοσ ;᾽16 ἴο τιϊῖϊο ἴο γοῦ.--Τὴθ υΒβο οἵ γάρ, 
οοπηθοῖίηρ δαί 18 Π6γῸ βαϊὰ ΣῈ (Π6 ργοσοαϊη 
οἰαρίοτ, πὰ περὶ μέν (Ἰπβἰθ8α οὗ περὶ δέ), δον 
τη δι. {π18 ομαρίον δου]ὰ ποΐ πᾶνὸ 608 ἃ αἰβιϊποὶ 
Ἐρίβι]6, δὰ ἐ᾿δὶ {π9 ΑΡοβι]6 νγγ88 ποὶ θγ Ὀθαΐῃ- 
πίη 88 ἰΐ γγογθ 8. ΠΟῪ 8 76οὐ (ἸῺ σοπδοαῦδηοα οὗἁ 
ἃ, Ἰοὴς ἰηἰουσυρίοα). [ὑ ἰ8Β ροββι]6 πα θοϑα ἐμαί 
8ὸ δὰ Ὀδθὴ γουϊονὶηρ τ μδὶ Β6 δα τυϊίθη, δὰ 

ΒΟΥ͂Σ βδὺν {πα Βοπιοί πρὶ τγ88 ποοαρὰ ἰο οοιηρ]οία 
δὶα ἱπουριί. Ηονονον (1.8 ΤΥ ἴαγο Ὀθθα, Ἀ6 

πον ἰηἰτοάυοοθ τἱῚ πιοϑὲ τοδηθὰ ἀο]ἴσδον 8 
ὨΏΌΟΡ οὗ δά  οη81] ρῥδατγιϊουἶδτβ, τι μ6 σο- 
ταατὶς δαὶ ΒΘ ΤΘΑΪῪ δᾶ πὸ ποϑοὰ οὗ Ὑγίΐης ἴο 
(θτὰ γἢ τοβρϑοὶ ἰοὸ ὑμ6 οοἸ]οοιΐοπ, [Ὁ 80 νὰ 
νγ06}} δναγο οὗ ἰμοὶν σοδϊμθθθ οὗ ἐξποιηβοῖνεβ. 
ΤῊΟ σοπηθοίζοη Βϑοὴβ ἰο 6: “1 ΒΑΥ͂Θ ΒΟ οδ68- 
βίου ἰο τὶ ἰο γοῦ νψἱΐ τϑίογθποο ἴο 8 ταἷπ15- 
ἰγϑίϊου ἰο 186 πϑοοβϑὶιῖοβ οὐὗὁἩ γοῦν Ὀτοίμσοῃ, Ὀυὲ 
ἐπα ροϊηὶ ἰο ψὶον 1 που] ἀγὰν γὙοΓ δἰϊθ ἴοη 
5. ἃ Κἰπὰ τοοορίϊοῃ οὗὨ {8:9 τη ΘΘϑθηρογδ ἔγομι τη6.᾽} 
Τῇ μέν δῃουϊὰ 6 ὑΔΚΘῃ 88 ἃ δοίἑίαγίωπι [. 6., ππὶτ δ. 
ουϊ 8 δέ Το] ονίπις 117, 118. ἀοδῖρτι τοῖιϑὲ ἄδυθ 6 
ἴο αἶνο βροοΐδὶ ῥτοσαΐθηοθ ἰο ἐμ ἰά6 4 οὗ [δ πιὶ- 
πἰβισαίίοι (διακονία), ἱπ δοῃέγαβὺ το} ἢ18 πότὰ- 
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τηϑηἀὐδίίοα οὗἩ ἐδ6 ῬΟΥΒΟΩΒ τῖῆο ψ6γ0 ἰ0 δδΥθ 
οθανκθ οὗ ᾿τ. Βυΐ γ 866 50 ὕϑάβοὴ ὙὮΥ {86 δέ 
ἴῃ υϑγ. 8 βῃουϊά ποὺ Ὀ6 δοῃδίχυσά ἱπ δογγοβροπέ- 
ὁοθ ψῖϊὰ ἐμΐἷβ μέν. ἘΠὶ8 πιϊηἰδίταιίοη, ὧἃ5. ἴῃ 
ΦΒ6Ρ. υἱϊΐ, 4 (Μογ67), βἰκηὶῆοβ, ἃ ϑουυΐοο οἵ ἴουϑ, 
ἐποϊαάϊηρ ἰμ6 ἰάϑα οὐ βοπηοι πρ Ψ ὩΐΟΝ 88, 8 
ἡπδὲ ἀοδὶ, (4 ἀδδέξεηι πιϊπέδίετίωπι), ἈοαΣ. χὶϊὶ. 8; 
Ἠδοῦ. νἱ. 10; 1 Ῥοι. ἱν. 10, ἴῃ σοπίονιΥ ἰὸ 
Ομγνῖδβι᾿ 5 ὀσχδιιρίὶο, δίας. χσχ. 28, οοιηρ. αἱ. υ. 
18. Περισσόν ταθϑῃ8Β Βιιρογυουϑ, ἴογ (ἢ 6 οὐ͵θοὶ 
Ἐδμανο ἰὴ γον. [μαὶ ἀο65 {86 Αροϑί]θ πιϑδῃ 
ὙΓ3.5 ΒΌΡΟΓδΒιιοῦ8 7 [ νγ͵ὸ8 οἰἴθο: 1. ἘΠ|Ὸὸ πυτ της 
οὐ ἰδ ὙΠ019 βυθοῦ, ποί νυ Πβίδλάϊης 89 ἴδλοί 
ἐμαὶ Β9 αὰ υυὶιίθη οὐ ἰῦ δη ἃ νγ88 δϑουϊ ἰο νυγῖτθ 
ἴΔΟΡΟ; 2. 76 τίν, πᾳ οοηϊγαβί νἱἱ ἢ Βἷθ Βαπά- 
ἴῃς [μ6 Ὀγοίπτθη (γον. δ); 8. 1.16 πιιπα οὐ (89 
οοἰἸθοϊίΐου 1561 ἴῃ οοηῃίγχαϑί τὶν ᾿Ϊ8 Ββαυϊηρ ττῖϊ- 
θη ἰὼ οοπμιοπὰ ἰμ6 Ὀγθίϊγθη, δηὰ κἷ8 Ὀοΐπς 
δϑουϊ ἰο τεὶΐο οΥΓ( 86 ΤΏΔΠΠΟΥ δηὰ βρίτὶϊ οὐ ἐπθ 
ο0]] οἰ ἰοη1. Ὧδε ἤεἰἐθ θη ΓΘ 6 168 ἰδ 6 ὀχ τ ϑββίοη ὉῪ 
τὰ Κίηρ; ᾿Ἰηοϑῆ: “1 τερον 1 88 ΒΟΥ διιουκ.᾽" Τὸ 
γράφειν ἰθ ᾿θγ9 {πὸ δι ]6οί οὗὨ ἐπ Βοῃί6:οο. --- ΕὌΣ 
1 ἸκχΏον γόους ἐοσυγαιἅπθδδ οὗ ΒΟ 1 δ. 
Ὀοδεδιίπ αὶ οοποθσῃΐπρ γοῦ το ἘΠ Μεοεδοιὶ- 
85, ἴαὶ Αοδβαία τν8δ σϑϑαγ ἴσζοϊῃ 1δ5ὲ γϑθδσ 
(νος. 2α). Το πηϑηἰΐοι οὔ 185 τϑδαά ἢ 685 (προθυμία) 
86 Ὠοΐ 8 τῆοτὸ δοίΐοη οὗ [6 ΑΡροβίΐθ 0 Ῥσγοβϑηὶ 
οὔοοί. 6 δΘοπιπιοπσθιημοηὺ οὗὨ 86 σο]]οοίϊοπ 1} 
Ῥγοσθάϊηρ γοδῦ (θο0πιρ. σἤδΡ. Υἱῖϊ. 100.) δὰ δονση 
ἰδοὺ ὁ γὰϑ δὴ δβδοίυδὶ ἔδοῖ, δηὰ ἐδπαΐ ἐπὸ Οονίη- 
188 ΟΠ] ποοᾶαϑὰ οποουγαροπιοηί ἰο οοπρ]οίθ 
ἴδ ΟΣ 849 800. 858 φροβϑίδἷΪθο. Τδμὸ 86 οὗ ἰἢ9 
Ῥτοδβοΐ ἴθη896 (καὺυγῶμαι) βῆονγθ (αὐ ἐμ Αροβιὶθ 
Ὑ26 δ.}}} ἴἰὰ Μαδοοάοηϊδ. Ἣν ἷἰ8 8 δοουβιιϊνθ 
πὶι}ι καυχῶμαι 88 ἴῃ οἴδρ. χὶ. 80; Ῥγον. χχυϊί. 1. 
Ἴμ9 πδιιδ)οοῦ τηϑίίον οὗὁἨ ϑ [118 Ὀοδβίίησ τγῶβ ἰπδὶ 
Ἀοβαῖὶν δὰ Ὀδθὴ τοϑαῦ ἰπ6 ργοσθάϊΐης γϑᾶν, 
Το πογὰ ᾿Α χαΐα ἰηι᾿πιαὲθ5 {Π 6 οχίθης οὗ ἢ15 Ὀολδὲ 
δηα {Π 9 σοῦογαὶ ργουα]οπ66 οὗ (ἢ 6 α05ρ6] ἐπΠτου ἢ- 
οὖν 16 ρτγουΐμοὸ ὙΓ}}16]1} τγἃὰ8 80 68}1]|96. [10 βῆονβ 
ον σοπῆαδηΐ ἢθ ψ88 {παῖ 106 ψῇηοΐθ Ῥγουΐηοθ 
ΔΒ Υἱγί ΠΑ} ἢμπὸ 1ῳοτὰ᾽ 5 (σοτρ. Θ58᾽δη46γ). Το 
ἈΡοϑδβί]9 ᾿πηρ}168 (δὲ ἰπον 6 γῸ δ᾽ γοϑαγ ργορδγοὰ 
1ο σοχτἷϊ Ποἷν οοηἰγί θα 008 ἰο ΝΒ Βαπά8. Οπ 
ἀπὸ πέρυσι, δΘορ. ομδρ. υἱῖϊὶί. 106. Ἠδ 5469---- 
δηἃ γοῦν 564] Βα τ ργον οἰσοἃ [86 τη δίοσὶ τυ 
οὗ 18.911. (νον. Ζ26.)--- 8 ΡΆγαΒβο ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ 8ἰρη! ῆοθ (6 Σ04] πϊοῖ »γοσεεαεα ὕγοπι 
νοι, δηὰ 18 8 Κὶπὰ οὗ αἰϊγδοίίοη [ΝΕ Α᾽Β 74 ϊοπια, 
8.687; 85 1 μΒὸ παὰ βαϊά, {1} κ68] ν᾽ αἴθ δοτηπθησοά 
ψ{} γοῦ, Πδι ἢ ρτογοκοά, οδίο., ΘοπιΡ. Μαίί. χχὶν. 
17 εἰ αἰ. Τὴ6 Δ] ΟΥἾΥ (τοὺς πλείονας) ἰπάἀϊοαῖο8 
ἐμαῖ οἷν 8 διῃδ}ῖ ρατὶ οὗ (89 Μαεσοάοῃίβϑῃβ σϑ- 
τοδϊηοὰ ππαβοοίοἃ ὉΥ ἰΐ, [π᾿ τοϊδίϊΐουῃ ἴο {18 
τοδιίον, οοιρ. οἴϑρ. Υἱϊ, 8.--ΒΌΓΙ Βανθ δϑουῖ 
ῖ8ο Ὀτϑῖδεϑῃ, ἴδαῖ τυῖαϊς τὸ Βανϑ Ὀοδεϊοᾶ 
οοποοιπίηβς γοῦ τῖὶρῖ ποῖ Ὀ6 τοδἅ9 νοΐ 
ἐῃ τ185 τϑβρϑοῖ; ἐβαῖ 886 1 βαϊἱᾶ, γ79 ἸΏ Υ᾽ ὈΘ 
τοδαγ (νον. 8). Τὸ Αροβίϊο ἱπίοπἀϑὰ μθγὸ [0 88 γ, 
ἰμδὺ 8 }10 ἢ9 δὰ πὸ ποοὰ ἰὸ πυῦῖΐθ δῃγ ἰμίηρ 
τὶ τ οΐογθησθ ἰο {ἢ 9 σοἸ]οοίΐου ἰ[80]7, ᾿ἰπαϑιηοἢ 
88 ὃδο Ἴ0}}] Κπον ἐμπαὺ ἰδ6 σον ἴδῃ Τότ 6ῃ- 
ΑἰγΟΙΥ τ] Πῶς ἰο δοπ γί Ὀαΐο, 9 πδα πουθρ 6 1688 
Βοηῦ {89 Ὀγοίβσθη (παρ. 108..) ὑπαὶ {πΠ0γ ταὶ σὺ 
᾿λΥ9 ΘΥΟΡῪ πίης ἰῃ δοίυδ] τοδῖηθθβ, δὰ ἰπδι Β6 
τοΐρδέ ποὺ Ὀ6 8Δ8]ιδιη6α οὗἩ πδδὶ Βὸ Βαὰ ὕδοη σοπῆ- 
ἀοηεν Ὀοδδίϊηρ οὗ {Ἰοτὰ διλοῃς (ἢ 6 ΜασοἀοῃἑδΏ8. 
Νερδάεν: δαὶ "δὰ ἀοιθι]685 βδϊαὰ ἰῃ Μδοθάομδ 
(8αὶ τ6 ΟοΥ μα πΠ8 6Γ6 Ῥγοραγοὰ ἴο δοηίϊνί- 
Ὀμὰπτο πὸ Υγοδὺρ Ὀοίογο; ὑδὶβ Βοαά ἱπῆαιηοὰ (δ9 

Ζ0Ὰ] οὗ (6 Ἀαοοαοηῖδηδ, δὰ Β6 ΠΟῪ ζοὶΐ 
(ἰμδὶ 10 τῶϑ ποοάῃ}] ἰο οχβοτὶ ἐδ Οογίπιμὶ- 
ὯΠΒ ποὺ (0 ἀϊδαρροϊηΐ πὶβ ΒοΟρθΒ οοποοτηΐπα 
ἰβοὰ, ἴδο νογρὰβ τὸ καύχημα---ὑπὲρ ὑμῶν 8ἃγ9 
ἴῃ {ποϊηβοῖνοβ σΟΗΘΓΘΙΊ, δηαὰ ἱποϊαάθ ϑυοσγίμίης 
οὗὁἩ νοῦ πο δὰ Ὀοδδίοα οὗὉἨ ἔοι, Ὀμυὲ [ἰἴ ἰ8 αὐϊου- 
Αγὰ5 σοπδηοὰ (ὁ ἰδὸ πιδίΐου πῃ Βδηὰ ὈΥ ἐν τῷ 
μέρει τούτῳ (ἴῃ [818 τεβρϑοί). ΤἈ18Β 1ἰπιϊδυΐοη οὗὨ 
180 ῬΟΘΒΙΌΙΠν οὗ ἠδ ϊατο ἴο ὑπαὶ δ᾽ 919 φροϊπί 
ΒΒΟΥΒ ΒΟῪ οοηδάοηϊ ἢ6 ΨΝαΘ ὑπαὶ δὶβ βοπΕΓαὶ 
δολϑὺ γοθροοίπρ {δ οῖα δου]ά ποὶ Ὀ0 Ὀγοκοη ἀονη. 
Ἐϑιϊαβ ὙΘΥΥ ῬΤΟΡΟΓΡΙΥ͂ 08}15. {1}}8 ““ ατ718 ομπὶ ἰαοῖία 
ἰαμάε ἐχλογίαίϊο."" ὙΤλαϊ γε ταν δα τεααν οοπίαἰ ἢ 8 
(86 ροπίεἶνο, Δηα ζεδέ οὗν» δοαδίίηρ δλουϊά δὲ ἐπ ναί, 
ἐδὸ πορϑιίνο ρᾶυὶ οὗὨ «ἢ ΐ8 δοηίθποο.-- -θϑαὶ Ρ61- 
ΟΒδΏΟΘ, ἰἔ δ  δοοδοηίδηδ βΒΒου]ᾶ οοσθ 
τ 29 ἃ Βμου]ἃ πᾶ γοῦ υηρτορᾶτχοᾶ. 
(τον. 4α)---Ἶνα ἰΒ ἤοτΘ υδοὰ 88 ἴῃ Βομι. Υἱΐ. 18, δηὰ 
{νῖδ6 ἴῃ Θαϊ, 111. 14. Το δηχί ον δ μεὰ ͵υδβὶ ἰη- 
υἰτλαίοά ἈΘ ΒΟΓΘ ἜΧΡΓΘΒ568 Ἰλ0γ0 ἀοδηί(ογ, Ὀαὺ ἱπ 
8 ΥΟΡΥ͂ ἀοϊϊοαῖθ ἸΏ 6, ὈΥ ἴδ9 δᾶάνϑγῦ μήπως, 
πϊοῖ 18 8 1818 γἷασθ δαυϊνδ)οηΐ ἰο πὸ 7οτίδ ἰᾺ 
γον, 4. Ηο πιϑιῃ8, 1 ΔΩ Μίδορἀοηΐδη8 βηουϊὰ 
δοπιὸ ΔΆ ἢἾΒ δοΙΠρΑηΐΟηΒ (6Β Δ}. ἱ. Ἴ [16 Ρ6ἢ- 
ΒΟΠΒ ὮΘΥΘ Βροΐίδθῃ οὗὨἩἨ δ. οὐϊάθηιΥ ποῖ [8080 
ΠΟΤ 86 δά ἀοδονι θὰ ἴῃ οἤδρ. τἱΐ. 160-28 διὰ 
ἶχ. 8, δηἃ ΒοΏο66 δβοη9 Βατο οοποϊυὰοά {δαὶ {8686 
Ἰαϑδὲ οουἹά ποῖ ἤδυθ Ὀθθῃ Μαοθάοπίδῃβ. [ὑ 88 
γοὶ υποογίαίϊη ὙΠΟ ΔῺΥ ψΟ]αὰ ΔΟΘΟΙΠΡΒΏΥ 
εἶπ. Βυὺ 89 ΟοΥί ἢ τῦῶβ ἢ 6 8 ρτοδὺ 60π1- 
τη τοῖα] 88 Ὑ76}} δ συοϊσίΐουβ σομίγο, βοῖηθ τασδὶ 
ΤΟΑΒΟΏΔΌΪΥ 6 Θχρουίοα ἰο 50]. ΟἹ ἡμεῖς Θοπρ. 
γογ. 8. ἴἅσαο, ποῖ ἴο Β6.ὺ γοῦ, βῃουἹᾶ ὍΘ 
πὶ ἴο βιαϊῶθ ἰῃ 186 τδῖῖοσ οὗ τμἰβ οομῆ- 
ἄσθιτοϑ. (νοσ. 46). .---Ὗ ὁ ἃτϑ ποῖ ἰο τεχατγὰ [}8}{{]6 
Ῥδυθηι οβὶβ (1ο6 δαν ποί ψε, ἵνα μη λέγωμεν ὑμεῖς), 
88 ἃ ΤΘΓΘ ὈΪΘΆΒΔΏΓΥ, Ὀαῦ οἡ {89 οἶμον δηὰ 88 
8 ἀε!ϊοαὶθ δὐδιαρὶ ἰο βἰϊτη]αὶθ ἐμοὶ Γϑ6] 108 
ΟΥ̓ Βο]σοβροοῦ; βίθποθ ἐπ βίδα πουϊὰ ἰἴη- 
ἀοοὰ Ὅθ ἐδμοὶτβ 1 ἐπ Αροβὶ]θ᾽8 οχρσϑβϑίθῃ οἵ 
δοηδάθποθ ἰῃ ἔποι Βουϊὰ ποὺ Ὀ6 ὈογπΘ ουὐ ἴῃ 
ἴδοι. Ἢ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ:--- 1 {Π18. 111116 δοηΐθησο 
6 ΤΥ ἀἴϑοονοῦ {ἢ 6 οχίγοιῃ ἀο᾽ ἰοΔΟΥ οὗ Ῥδ0}}8 
ΓοοἸΐη 8, δπὰ ἰδ δαἰδοοι οπδίο οἰ" ν τυ 6} μα Ρ- 
δοίοσὶ ζϑά δἷβ ἱπίθγοουγβο, Ὀυΐ τι ἰσθ 8΄Θ Θβρθϑοῖὶ- 
ΑἸ Ῥγοπεΐμοηΐ ἰὴ {18 τποϑὺ ρογβοηδὶ οὗ 4}] Βὲ8 
Ἐρίβ:1.8. Τὸ ὑπόστασις 8 δἰ τιρὶν [86 οοπῆ- 
ἄρποο ΜΠ ἢ δὰ Ὀδθη ὀχργοββοὰ ἴῃ {8:6 ὈΟΑΒΪ 
Οορ. 6.80. χὶ. 17; Ηοῦ. χὶ. 1, δπὰ ἔγϑαι θη ἴῃ 
19 ϑορὶ., Ὀυὺ ἐποὸ τνοτὰ 888 ποί ἤοσθ Ῥγθοΐ ΒΟ Υ 
1πὸ 86η860 οἵὗὨ, Ὀυδβίηθββ, ἐπίης. ΤῸ ΟοΥὶ ἴδ ῃ8 
μοι ὰ Ὀ6 Ρυὺ ἰο βδιηθ βῃουὰ {ἢ οΥ̓͂ ποὺ σο!6 ἊΡ 
ἰθ νυμαῦ ἐπ 6 Αροβίὶο δοῃά θη ῦ οχροοίοα οὗ ᾿μ θη}. 
Ηο δαὰ βἰἰτυυϊαίο ἃ ἐλ9 Μαςοάἀοῃ ἸΏΒ ὈΥ̓͂ ΒΥ Ϊη ς 

ἰμαΐ ἐμὸ σον πιίϑηβ μδὰ δέσμη {86 ΠΟἸ]οοίΐοη, 
δὰ ἐπθη σι θη Β6 ἔουαπὰ (μδὲ (πὸ ΟοΥπ ἴδῃ 8 
δὰ ποὲ δηϊδῃοά {Πποὶν Θομ ἐγ] απ. δοοοτάϊηρ ἴἰο 
18 οχροοίδιίοα δῃά ἰβ θοδβὶ οὗἁἩ ἐΐϑτμ, 6 ὙΘΥΥ͂ 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ δβεϊπιυ]αίοα (9 σου ἶδηβ ὉΥ (θη ς 
ἰῆϑιι ἰμαὲ ἐμὸ Μαοράοπίδηβ δὰ οοηιρίεἰεά ἰμ οἷν 
οοἸ]θοἰλοη. Ηο μαὰ Ὀοδϑδιοα ἐμαὶ (Π 6 (ΟΥ̓ ΒΔ} 5 
ὝΘΟΤΘ Δ ῬΥΘΡδτοα᾽᾿ (8Π6 Ἰαδὺ ΥΟΆΓΣ ΓὉΓ 6 60]166- 
ἰοῦ, δηὰ γοϑί. ποῦν 6 ουιπὰ 1 ὨΘΟΟΒΒΘΙῪ ἴἰο δοπὰ 
ἀοραιθ8 ἰο Βανθ ἔποῦῖλ “Ῥτϑραγοα᾽ 70: ἀ6!Π [76 }- 
ἱὰς ἰξ Ρ]. [ἴῃ 4}1} (8 (π τὸ 18 Βα ΓΟ Υ πὸ στουπὰ 
ἴον βυσροοίέης μα Ῥαὰ] νὰϑ δοίης 8 ουπηϊηρ 
Ῥδατῖ, οὐ νγϑϑ σοῃήοτταίΐπρ ἰ0 (86 Βῃτονγα ΡΟΙΟΥ͂ οὗ 
μ9 ποτ]ὰ (Εὔὐοκοτγι); οὐ ὑπαῦ [6 Ἀ6ΡΘ Ἔχ (8 
βοπιοι εἰπρ οὗ πυιδῃ ἱπῆστηι (46  οἰ16) Οοταρ. 
Μογον, Οδίδηαοσ, Απὰ γοὺ Ἧἷν᾽ΠΙΔΥ͂ ῬΓΟΡΘΣῚΥ͂ 



1δ4 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΊΤΙΕ ΤῸ ΤῈΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

δοποσθᾶάοθ βπὰ τιδἰηἰδίη ἐμαὶ ἢ6 ἢΘΥΘ ΒΒΟΝΘ τηοϑὺ 
οομδυμηδίθ διί.---  τμοιϑίοσθ τβουρμῖ ἱἰἰ 
ὨΘΟΟΙΒΟΙΥ ἴο Θχδοχὶ 106 Ὀσθίδιθῃ ἴδμδῖ 
[6Υ τνουἹἱᾶ ρμο Ὀθϑέοσο ἴο γου, διϑδ :81κΚ6 
ὮΡ Ὀθέοσθβῃ ἃ 89 Ὀουαῖν Σ μᾶνο δ᾽ σαν 
Ῥτοσαὶδϑᾶ (νοσγ. δα).---Τ8ὸ Αροβίϊα Βοσθ Ὀγϊηρ5 
οὔ 1 τοτΘ Ῥαγιϊου δ ν (6 Ὀυβίηθα8 οὗ (Π6 
ἀορυίϊίοβ ἢ6 γὙδ8 βϑηδϊῃβῷ. οὗν, ἱπ δΔοσογάδηδο 
ψτἢ τὺ 6 δα ͵κδὲὶ βαϊ4, βὶχηἶδο5, ἐπ ογἀο7 (0 
ῬΤευεπί ΟἿ᾽ δεῖπο αδλαπιεά, Το πρὸ ἴῃ προέλθϑωσιν 
δἰκηῖϊῆοβ, Ὀοΐοσο {9 διεῖνδὶ οὐ τυγβοὶ δά ἰμῸ 
Μαδορδάοπίδηβ. Προεπηγγελμένην δὶ ζῆ 65, ὈΘΙΌΤΘ 
ῬΓομϊβοα ὈΥ͂ Τὰ0 (ΘΟΙΏΡ. ΥϑΓ. 2 8.) ποὶ δηπουποθὰ 
ἴο γοῦ [88 ἰῃ {πὸ ΕὩβ. γ6Γ8. ΟΥἨ Ῥγοιἰδοα ὉΥ͂ γου. 
[Ἰ Ηοάρχο ΒΊ ΗΚ Ὁ λθ8η8 ταί {86 ΟοΥ οὐ 1888 
δὰ Ῥτομιϊβοὰ. ὁ δτὸ ΒΟΥ ΘΓ ἰοϊὰ οΥ̓͂ δυο ἢ 8 

Ῥτοτηΐβο, (Ποῦ (π 9 σοπδάοπηί οχροοίδιϊοηβ οὗἉ {μ6 
ΑΡοβί]6 δὰ δοπβὲ γϑδβο;δὺϊθ ἠουπάδίϊοη. ΑΒ νγὸ 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ ἐμὶ8 ἰο Ββανθ Ὀδ6ῃ ιἷ8 ἐπ)ογπιαίίοη γϑδρϑοί- 
ἱπᾷ ἔμοῖῃ, δηἀ 88 37ἷορ 8.6 ἰπίογιη6α οὗ [89 ΑΡΟΒ- 
1168 ῬγοΙἾ890 ἴο {80 Μδοραοη δὴ τοδροοίηρ {8 6 πὶ, 
6 ἈΓΟΙΟΡ (0 ΓΟΙῸ πρθεπηγ. ἴ0 δὶ 6 Ππαὰ 5αϊὰ 
ἦπ τοῦ. 2. Τὸ ἰμτίοθ γτορϑδίϑα πρὸ (Ϊῃ δοπιροβὶ- 
{100} βίιοννβ {16 Αροβίϊθ᾽ 8 οχίγϑιιϑ Τογοίβοιρα 7. 
Ταύτην ἑτοίμην εἶναι ἀεὶ σηαῖο5. {86 τοδὶ αἰτηοα 
αἱ ἴῃ (Π9 προκαταρτίσωσι τὴν εὐλογίαν---τῇαῖς 88 
ΒΆΤΩΘ ἸΏΔΥ͂ ὍὈ6Ὸ τοϑὰν ἰῃ ἔδὸ ΣΏΒΏΠΘΙ οὗ 8 
ὈϊΘδείηρ, δη ἃ ποῖ 88 ἃ οὁονϑτουδη,688. (γε. 
ὃ ὁ.)---Ὑ 1 818 ἀοδἰ σπδίζου οὗ ὑμοὶσ αἷἣ! ον 1Π6 Ὁ 
ὈδηΣ βδοη66 88 ἃ εὐλογία ῃ 6 Β6.860 οὗ δῆ δοὶ οὗ 
Ἰονοὸ ρσγοάποορα ὈΥ Ὀ᾽νΐη9 ρᾳΥδ8ο06, δἴτον ἰῃ 9 ΟΧΔΙΩΡ]0 
οὗ ἀοἀ δηὰ ἀϊγοοϊοὰ ΟΠ 6 ν οἰ ΐδσο οὔταθῃ, ἰ τὸ ἃ σ ἢ 
009 ΠἾΥ65 ΘΠ ΘΟΡΓΆΪΥ δπὰ τ] 701} μδπὰ, δοοοτά- 
ἷπρ ἰο ΔΌΪ ΠΥ, Β6 ΠΟῪ δοηπθοίβ δὴ ΔαΙΠΟΒΙ(ΟΥΥ 
δἰηϊ, ὑμαὺ ἰ0 δου]ὰ ὍΘ 80 φΊΥ ἢ 88 ἰο ΡῬΘΑΓ 8 
Ὀϊοβδίπζ, δὰ ποῖ δὴ κοί οὗὨ δογοίουθηθδα. ΔΒ 
εὐλογία ἱποϊυ ἀθ5 6556 η{18}}γ ἐδ 6 168 οὗἩἨὨ δὴ δΌυ- 
ἄδησο, 80 ἀο68 πλεονεξία ἰμαΐ οὗ δοδῃς 688: Ὀαὶ 
οὗ νδδὶ ἰπθ860 δοῃϑβϑίβὶ 18 οὶ ΠΟΟΘΒΒΑΡΙΥ ἐπ ρ] οὐ 
ἴῃ (δ ψοτάδ ἐμοιηβοῖγοθ. ΝοδΏΔΟΥ 18.068 εὐλογία 
88 ἰ{ 11 οογγοβρομάθά ψ τ 0 Ηθῦτεν ΠΣ 

τι: 

(Ὀ]οδδὶ ἢ ρ) δῃὰ οἷ χη δοα, ἃ δοτιτη πα πἰ δίϊοι οὗἁὨ Β0Π|8 
Κοοί, δηὰ [ἢ 6 ἃ 1οἸτ ἢ οὗἁ δἰΐοοιΐοη ; 8πα πλεονεξία 
8.8 Ἰηρϑηΐϊης σογοίοιβηθββ, οχίουίϊοη, βοιηοί εἷης 
ὀχιογσίθοὰ. Ὑ. Ε, ΕΒΒΕΒ:--- ΤΠ186. σοπίτὶ Ὀυϊΐοη 
ἰο 1.6 σοπιηος Ὀοποδὲ οὗ (9 ΟὨυγΟἢ ΙΩΔΥ 6 
οδ]]6ἀ 4 ὈϊΪαββίης ἰπ {πο ΤαΒροοίβ: ὅγεί, 88 8 δι 
ἔγτοπι ΘΟοἂ, ᾿μαϑηλιοῦ δ8 ἰὲ τῦδβ ἴΠ6 γοϑυ]ὶ οὗ Ηἰ8 
ἄτλοο 'π (Π6 οατ8 οὗ Ηἰ8 Ρ60}}]6 (ο!δρ. Υἱϊὶ. 1), 
διὰ Ββοοοῃάϊυ, 885 δὴ οἴἶδοσίης ἰο Οοά, Ὀιϊΐ ἀο- 
Ῥοβίἰθὰ ἴῃ {μὸ Βαπάβ οὗ Ηἶἷβ ροοῦ." [1π|ῖ86 Επᾳ- 
Ἰ18}} νοσβϑίοη εὐλογία 18 ἰΓαπδὶδί θὰ ““ ουΒΙΥ,᾽" Ὀυϊ 
15 {α1}8 οὗ Ὀτϊπρὶπρ ουὧἱ (ἰ᾿ 468 οὗὁὨ κοοὰ ν}]}1 οἡ 
ἐμ ρατὶ οὔίῃο χκίνοσ. Τδὸ ασϑεὶκ πογὰ βἱρῃϊῆθβ 
οἰ γιβοϊορί δ, ἃ ὈϊΪοδϑίης ΌΥ ψοτγὰ, δπὰ ἰο {818 
Δ δι ἀοά, Ὀγ Ηρ] θη ΐδιῖο ὑδαχο, (86 ἰάο8 οὗ 8 
Ὀ]οβδίηρ ὉΥ δοίϊομ, ὈΥ ἃ ργϑβοπὶ (αοῃ. χχχιϊὶ. 11; 
Φυάᾳ. ἰ. 1 ; οορ. Ῥτγοῦ. χὶ. 2). Οὐτως 18 ποῖ 
τοὐἀππαδηί, Ὀυΐ ἄταν διἰθηίου το (π᾿ 10] ον ης; 
εὑλογίαν, 85 1 ἰἴὰ ψατο ἴο 6 Δ ΚΘ ἰὼ 1.58 ῬΘΟΌΪΙΑΥ 
δἰ ηϊβοαίίου ; ἱἢ ὡς Σὺ βἰσηϊῆαβ, 80 88, ἰῃ [86 
ΤΩΔΉΠΘΥ οἵ] Τηο νι ἰ01]6 ῬΏΓΑΒΟ, οὅτως ὡς, εἰο., 
Ταοϊδίοβ (ο [6 Βροοὶαὶ ομαγδοίου οὗἁἩ (6 ρί [ς ἑ, δ., 
ἐν 8ιου]ὰ Ὀ6 δὴ βοὶ οὗ γοδὶ Ὀθμ θυ θη 66, ᾿ἰ ὈΘΡΔΙΪΥ 
αἰβροηβίηρς νῃδὲ ἰἰ 88, δπὰ μοὶ οὗ σΘονθί ΟΌΒΏΘΒΒ, 
ἱ Ὁ ΒΟ] ἀϊηρ 88 το υοἷι 838 ΡΟΒβ  Ὁ]0, ἔγοτα ἃ γτοβαγὰ ἴοὸ 
δοὶ ἢ δίοθο. [Τ΄ιΘ δοῃίοχί βῆονβ ὑμαὺ [Π6 αἾΘΓΒ 
δπα ποίίδοβο οοἰϊδοίΐης [86 μὶ 8 τὸ ΒθΓ δυο 
ἰο (ἱπαδιηυ ἢ δ8 {8680 60]]ΘοίΟΥΒ ταὶρμί Ὀ6 δοὶυ- 

δἰοα ὉΥ ἃ οογοίουβ δρῖτγὶϊ δὰ οχίοντί ἴσουῃ [ΒΘ 
ῬΘΟΡ]6). ῆνοί δια {π0 ΟΧρ  βϑίοη ἴῃ 18 αἰσηοϑὶ 
Βιγ] οί Π6Β8, 1 5 χη ϊῆοβ ἴ86 Ἰαγίηρ ἀονγῃ οὗὨ ἃ 51}8]} 
διηοιηὶ, Ὀθοδυ86 (6 αἾΥΟΥ τ ἰθ 65 0 ΓΟΒΟΓΥΘ ΠΙΟΤῸ 
1μΠ8ὴ 86 ΠΟΘΩΒ [0Υ Ὠἰτηβ6}7. [ΤΉΕΟΡΒΥΣ:---" 8 
δ ὙΟΥΘ ΟΥ̓ΘΣ-ΓΟΒΟ 6 ὈΥ ΒΟΙΩ6 ΟἿΘ, ΟΣ οσδεδίοὰ 

ουὺ οἵ ᾿ἰ.᾿ ὃ) Γ᾽. ΟἸαγκο 81 }κ8 1 όγὸ 18 δὴ 8]]υ8ῖοὴ 
ἴ(ο {89 ὑπὸ Κἰπᾶὰβ οὗ ομοϑὶβ νὶσ ἢ πγοτο Βοὶ [ὉΓ 
ΔΒ ἴῃ ἰδὸ Τοιρ]ο: [80 026 ΥΓ0Γ ν δὶ 186 1Δ1Ὲ 
γθαυϊΓοὰ 88 ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ͂ [ῸΓ ΘΟΥΘΓῪ ΟΠ6, 86 ΟἾΠΕΣ 
ἴον {πὸ ἔγϑο- ν1}} οὔσηι ρα. Τὸ [86 οπα δἷΪ θοῦ 
ἔϑδνο, θοσδυ89 ἐμ Ὺ σγότο ΟὈΪ χοᾶ ἰο ἀ0 50, δαΐ ἰο 
ὑπὸ οὐδοῦ ἰβοβὸ ΟὨΪΥ͂ σᾶῦο Ψη0 δὰ ΡἾ(Υ ὁ [86 
ῬΟΟΥΡ]. Βυὺ 80 ΑΡροβι]ὶθ οχρὶδὶπβ ΒΒ τη θβϑηηξ 
ἴΠ0Γ6 Ὁ}}Υ ἴῃ τυ. 6, 7, ΒΟΥ ἢ6 ἰγδοθδ ἴΠ6 ΘΟΙΤΕΘ 
οὗ ὁδ 0} σίνοῦ ἰοὸ ἰΐ5 ῬΥΟΡΟΣ ΧΟΒΪ, δῃη!ὰ γοιαὶ πὰ 8 
δὶβ ΤΟδάοΥΒ ἱμδὺ οὐ (86 ΟΟΒΙ]Ἰοδὶ αἰδὲέ 888 Βὸ 
γϑϊυο ἴῃ {π6 βἰρὶ οΥ αοά, ἢ ἰξ 18 δοὶ σίνϑῃ πὴῖὰ 
8 Ὀοηουοϊθπὶ δηα σβθοσίι ΡΥ]. 

γκπα. 6,7. Βυῖ δ6 ἴο τὨὲπα, Εἶο τμδ᾽ δοῦγα 
ΒΡΟΣΪΏΘΙΥ 6.811] τϑῶρ δρασίῃ ῖὶν. δὰ 86 
παῖ δοῦσα τυ ὈΪΘ δαί ρ6 588}} σθϑρ ψἱῖ8 
Ὀ]οδδίη (8.---ΤὴὩῸ τοῦτο 88 ΒΟΙΠ ΘΙ τη 68 ὉΔΟῚ ΤΟ- 
ἔεγσϑα ἰο ὁ σπείρων, 85 1 ἴ( ἀεδεϊχπαοίοα (18 κἰπά 
οἴ βοϑὰ [119 Ὑ)0 ΒΟῪῪΒ ἐλδ ΒΡΑΥΪΗΡΊΥ, ΜΟΥ 61]: Ὀυΐ 
{18 ψου]ὰ σχοαυΐγο 805 ἱμδρΡτοΡσ δῖθ ΟΡ Ά818 
ὍΡΟη τοῦτο. Οἰμοσβ, ἱμβεσϑίοτο, [88 ΟἿΓΡ ΕΏΡ 5 Ἀ 
ὙΘΥΒΙΟΏ 4068] ΒΌΡΡΙΥ λέγω, ΟΥ φημί; Ὀμυὶ ΘΥΕΥΥ͂ 
ΏΘΓΟ 6186 (6 ΑΡοΒβίϊθ ἐπ ΒΙ ΠῚ Δ σ85868 ΚΊΎΘΒ υ8 
(μθ γ γὉ ἰἰβο] Ὁ (1 Οον. υἱΐ. 29; χυ. δ0; 04]. 1]. 
17). ΟΥμοΓ8 ΒΌΡΡΙΥ ἐστίν ἰπ (86 8686 οὗ ἐλ ὦ 
α8 ᾧΐ, (οὕτως ἔχει). Βαϊ ἐἰο δυνοϊὰ 8. ἔθ 608" 
δἰσυοίοι, ᾿ξ ΒΟΊΩΝ Ὀοίίοσ ἰο δῖος 1 (σὴ Μογοτ) 
88 8 ἀσοιϑ. αὐδοῖὶ. “88 0 115, υἱΖ., {πὶ ἴΐ οὐριιὶ 
ἰο Ὦθ ὡς εὐλογία διὰ ποὶ ὡς πλεονεξία, 6 ΜΓ ΜΙΟΒ,}" 
εἰς. Ἠὸ Ἤσοππηθϑοίβ φειδομένως ἴπ Β6π 86 νεῖ (ἢ καὶ μὴ 
ὡς πλεονεξίαν, διὰ ρῥἴδοορα ἰὶ δ {μ6 Ὀορὶππίπρ οὗ 
[89 δοῃίθποθ. ὁ σπείρειν---ϑερίζειν, σοτΡ. 1 (Ὁ. 
ἰχ. 11; 64]. υἱ. 718..; Ῥσου. χῖχ. 17. [18 δὶπιοδὺ 
811 τοθηὶ οορίϑϑ οὐ {πὸ Ἐπ ρ 8} δυι βογϊσθα γοῦ- 
βίου, (89 ποτὰ αἰδο 88 ἐπῖσο ογορὺ ἰηΐο {818 
686 88 ἃ 951088]. Ηδ ΒΟ ἀοε8 σοοά Βρδυίεὶ 
81.18}} ἢανθ 8 σΟΥΤΘΒΡΟΠαΐΏ ΤΟΟΘΟΙΏΌΘΏΒΘ, ἃ ΡΔΓ- 
εἰοϊ ραιίου Ὀὰξδ ΒΡΥΪΏΜΙΥ ἰπ {86 Ὁ] Βα ρΒ οὗὨ 88]- 
νϑίΐοη, ἔ. δ6., 8 Ποσϊοῦ (ἰΐ 18 ποὶ βαϊα, Π0) Τα- 
νδρὰ οἵ γσγβοθ. 1 σοπίσγδαβί ὙΠ {118 βίδα 5 ἐπ᾽ 
εὐλογίαις σπείρειν διιὰ ϑερίζειν, ὙΒΘΓΘ 1116 δεροπὰ 
ἐπ’ εὐλογίαις, ἴος ἴΠ6 Β6Κ6 οὗὨ ΘΙΏΡὮ 5518, [0110}:8 
ἱπιτηραϊαίοῖγ δαὔος (86 ὄὅγεί. ἜἘπ᾽ εὐλογίαις δΑ8 
{0 6 Β6η86 οὗ, δΌυΠἀΔΏΙ]Υ ἐρράνον 1815. πιΐβϑϑβ [88 
ἰάθα οὗἩἨ (8 Ὀοΐπς 8 αἰτιὶ οἵ Ἰονθ, ΑἸζογὰ ], ἰδοῦ: 
εοἷιἢ Ὁ] δδίη δ (116 γτοϊδίϊου Ὀεΐϊπρ ἴῃ [86 τδϊπᾷ 
118610}, {86 Ὁ] ΘΒβδῖπρϑ ἡ 16} ΒῸ ρῖνεβ δπα σχϑοοῖνοδ; 
ΟΥἹ 70. Ὀ]οββίη δ, Ὑἱι ἢ 6 υἱοῦ [0 Ὁ] δοίη ρβ, δηὰ 

{π6 Ὁ] οβϑίη δ ΟΝ. 6 888]}} σϑοοῖνς, [ΑΙΚΕΟΒΤ: 
“(ἷ8. 11 ποῖ βυΐ! ὑπ 6 βοσοπα ἐπ’ εὐλογ.᾽ Ν-- 
ΔΉΠΟΥ (οη (ἢ 6 ρστουπά ἐπδὶ εὐλογία Ἰπγοῖνοβ 1]}6 
6οἸἸδί γα] ἰάοα οὗ 8. υοϊυ πίδυΥ σἰδὶ ΟΥ̓ ΔΗ οι 108), 
ῬΔΥΔΡΈΓΑΒΘΒΊ ζ, “6 ἯΒΟ ΒΟΥ͂ΣΒ [ἢ ΒΌΟ 8 ΒΥ, αι 

ἰϊ ἰμν Βθθὴ (ὁ ὃθ ἃ ἰδ οὗ Ἰον." [ι8ῃ)ου: Ἐπ 
οἢ (δε οοπαϊίίοη, ἰὩ 689 δτὸ [1:6 6ΥῈΒ οἢ ὙΙΘΣ δ 6 

αἶνο, 88 ἰπ ἴμπ|κὸ νἱ. 88, οορ. 1 Ὅον. ἰχ. 10]. 
ΤῊΘ ΡΊυτΑΙ κίνοβ ἱπογοαβοὰ ἤοσοθ (0 ἐπ6 Ἰάοδ οἵ 
δουπάθησθ. Α δἰτηῖ αν σοπίΓαβί ΤΩΔΥ 6 ποίιοοιὶ 
ἴῃ Ῥγον. ἰχ. 24. [Βεζ:ᾶ ποιΐσθβ ἃ (σ]}0}}]6 Ἠεῦτα- 
ἰδπὶ ἰπ (86 ῬΏΓΗΒΟ ἐπ᾽ εὐλογίαις : 1, ἰπ {86 υδὲ οἵ 
ἐπὶ σἰῖἢ 6 πουη ψση {π6 ΨΠ0Ϊ0 δ88 8Ὲ δάγε- 
Ὀἷ4] δἰ χηϊ δοδιΐομ, 88 “πη 7υμδέξ(α,᾽" ΤῸΓ ἡ ΒῈ]Ὺ; 2, 
ἴῃ σα] [80 δαὶ οὗ ΟΠΑΥΤΥ εὐλογία, τ᾿ 1} το ίον- 
606 ἰο ἴμ9 Ηεὺ, ἼὩἼ2 ἴτγϑθ- 1} οδοχίηρθ; δ, 

ττ'ι 



ΟΡ. ΙΔ. 1-ὸ. 

ἴδ υδίηρς ἰμ6 ΡΙΟΥΔῚ [ῸΣ ΟΡ α518. 76 ΤΩΔΥ͂ 880 
ποίϊοο ἐδ γα γιϑἐν ΟΥ̓ ΘΌΡ ΘΙ ἰβίηϑ ὈΥ͂ Ὑ 16 ἢ (ἢ 9 
δοπιγι υϊίοπ 18 ἀοϑίρπαιθα ἴῃ {}1ῖ8 ν 8.010 βθοοῃ 
δοοογαϊηρς ἴο ἐμ0 βἰάο ἴγοταῃ ποσὰ ἰῦ 18 υἱονϑὰ. 
18 σϑίογθηοο ἰο ἐ8 δοωγοσ, ἰὺ ἰδ χάρις; ἴΏ 118 
χαϊδιΐου ἴο ὑμ6 οἰ σον Β 1ἰ76, 10 18 κοινωνίᾳ; ἴῃ 118 
τοϊδίΐοι ἴο ρυ δὲς βοσυϑῃίβ, ἰὑ 18 διακονία; ἴῃ 18 Ὀ6- 
ὩΘΒο181] ΡΌΓΡΟΒΘΒ, 1ἰ 15 εὐλογία; δῃ ἃ ἃ8 ἃ ΡυΡ]ὶς δοὶ 
οὗ ῥἱοὺὲγ ἰὲ 18 ἃ λειτουργία]. Τὰ Βοταἰδὰ ἀοοί τὶ πο οὗ 
τη γὶ 18 Θη6 ΘὨ ΙΓ ΟΙΥ Γογοὶ κῃ ἴο Οὐγν ἰοχί, δ α (οἰ 8}}γ 
Ἰποομδὶϑίθηί τ ῬΔ}᾽8 Βρὶ Υ]}.- -ῶ θ᾽ ΘΟ ΟἿΘ 
εἶνο 8ἃ5 ;ἢ6 61 Ὀθέοσθ Ρυτροδοᾶ ἴῃ ἰδ 
μϑασχῖ, τοὶ δια ΚΙ, ΠΟΣ οὗ πϑοϑδδὶῖν, 
οσ ἀοα]ονθῖδ ἃ Ομϑοσία] ρβίνοτ. (τον. 7.)-- ὁ 
σογὺ δότωτηιϊιϑὺ Ὀ6 ΒΙΡΡΙ16α ἔγοπι ὁ σπείρων δΔηα δότην 
85 86 ρ»γοαϊοαὶθ οὗ ἕκαστος. Καϑὼς προαιρεῖται, 
8ἃ8 ἷβ δοδτὶ Ι͂ΡΘΘΙΥ ῬΣορίβ Βα. ΤΤμὸ ἀοβπὶίο 
Ῥυγροβο τἱἱὰ σοϑροοὺ ἴὸ ἴ80 διῃηουπΐ 686}} 006 
νου ὰ σῖνο, ἴῃ6 ΑΡοΟΒί]Θ ΒυρΡοΟ568 ἰο 6 ΔΙΓΟΔαΥ 
ζογττωθα ψμθη ἢ 6 ΘΟΙ.68 ἰ0 αἷνο, που ρ ἢ ἰπ γογ. 6 
6 δὰ δροΐίζοῃ οὗ 1ὑ δ8 ἴπ ἐδο Γιίυχο (ΝΙΘΥ 6). 
Ιῃ σουίταϑί τυἱυ {818 Ομ ΘοΥα], ἴγοο 86] 1- ἀοἰοστ1- 
παιΐοι, Β6 ὑΪλδο8 δ οίμοσ ΜΥΕΊΘῊ Βρσῖηρ8 ἐκ λύπης, 
ἐξ ἀνάγκης. Ἐκ ᾿Ἰπάϊοδίοθ {89 βοῦγοθ ἔγοιη ὙΔΙΟΝ 
(6 εἰ ῥὑτοσθθάβ: ἃ ἸΏΟΣΌΒΘ, ΟἼΟΟΙΩΥ ἔσγϑδηιθ οὗ 
Σαϊπα, ΡΥΟΡΘΟΙΪΥ ἃ Β81η688 δὲ ραγίϊηρς τ δὲ 
ὧι χῖνϑβ; ΟΥ̓, ἔγοτλ ΟΡ βίομ, 88 ΔΘ 8. ΠδΔὴ 
Εἰνεβ ἴσοπι ἠθορδϑὶΐν, Ὀθόϑυβο 9 οδῃηοῦ δυοϊὰ 1ὐ 
(οοταρ. Ῥμίϊοα, τον, 14). ὙΠ, Ε. ΒΕΒΒΚΕ: [{ 18 
ΟὯΘ ΟΥ̓́Ξλ 6 ΒΒΟΟΠΑΔΑΤΎῪ ΓΘΒΕ}8 οὗἨὨἨ (89 δοίζοπ5 τ ΘῈ 
Ῥτουδὶ]ϑὰ δὲ σογίμι, (μὲ Ῥδὺ] γ88 ἰδ ᾿πάϊοςρα 
ἴο ΔΣΏ υ8 ϑζαϊηϑὺ 841}1 ἀπάπο οομμρυϊδίοη ἴῃ οδδ- 
Τὶ Δ Ὁ]6 σο]]οίζοῃϑ, δὰ ἰο δα μομ δ ι.8 ἰὼ Βι οἷ 
ἸηϑίίοΥΒ ἴ0 ραν ὙΠῸ Βίποοσο Ῥ]ΘΌΒΌΣΟ; ΤῸ πὸ- 
ἀμ ἸΏΟΤ ΟΟΠΙΡ] οἰ ΟἿ ῬΟΪΒΟῺΒ 8 δοί οὗ δ δΥὶ Υ 
ἔνα 8. τηδη ϊοδὺ Βρὶγιῦ οὗ συ ΙΓ ΟΣ ἃ ΙΩΘΣῸ ᾿ἰονθ 
οἵ ἀϊδιϊποῖῖοι." Το δῃσοουγαρο ἰθθὰ ἰῃ (18 
Ομ οοΥ] σοη τὶ θυ Ιου, ἢ χοιϊηβ ἰμοὰ οὗ 8 
ΒοΟΣΙΡΙΓΑΙ Ἔχργοϑϑίον Ψ ση, ΠΟΤΘΥΟΣ, 18. ποῖ 
ΤΠ αὐυοϊοά. ΒΥ ΜΑΥ οὗ ΘΙΡμδδῖ5, μὰ ἔὸσ ἃ 
ΤΟΥ͂Θ βιυϊ Κίηρς σοηίγαϑὺ τὶ λύπη δπα ἀνάγκη, (ἢ 9 
ἱλαρόν οὗ ἰμ σοποϊυάϊηςς δοπίθῃο9 18 ρμἰδοοά αἱ {110 
σοσωπιθῃοθπιθηῦ (ΘΟ. ἐν ἱλαρότητι ἴὰ Βοαι. σχὶϊ. 
8). ΤΒδ Ρᾶβδϑδψϑθ Β6γθ ἰδ ἔσχον αὐοίρα, 18. δὴ 
δαάϊίου ἴο 186 οΥΖΙΠ8] ὈῚΥ ἴμ6 ϑδορίπαρίηὶ ἰὰ 
Ρτου. χχὶἹ 8: "Αἀνόρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ 
(ταγ. ἀγαπᾷ) ὁ ϑεός. Οὐοτμρ. ἀγαπᾷ 1} εὑπρόσ- 
δεκτος ἴῃ ἜΒαρ. Υἱἱϊ. 12. 

ὕεπϑ. 8-11.-- βΑΛἕἥὧά αοἂ ἰδ 8601]6 ἴο τρϑῖὶςθ 
8}1 ἔἐταοθ εὐουμπὰ ἰτἰοτννδσὰ γου, τμδὶ γ9 
Βανί αἰσανγδ 4}]} βυοίϊθη ου ἐπ ανϑιν- 
Καΐ παρ, ΤΥ παν δ δρυ ἄδηοθ ἴος ΘΥΘΙΥ͂ 
βοοὰἃ ννγοσὶς. (νοσ. 8).-- -Παυΐηρς δατηοη δ ἃ {6 ιὶ 
ἰο Ὀ6 θουπεϊ Ὁ} δηὰ ΘΠ ΘΟΣῸΪ ἴῃ ἐμοῖσ σοη τὶ θυ οα 
}}ὸ ΒΟ ἈββΌΓΣΘΒ ἴδοι, ἐμὲ αοἀ οου]ὰ δΔηὰ νουϊὰ 
ΔΙΏΡΙΥ ὉΪ685 ποῖ ἰὴ ἰΐ, δια ἐμδὲ ἰμ6 Υ δὰ δϑυπά- 
ϑηὶ γρϑϑοὴ ἰο 0 οὗ χοοά ΟἾΘΟΣ πὰ οοπῆάο 'π 
Ηΐπ. [1 88 γϑνρ. 8 ψ οἢ ἱπαπσοὰ Ε͵ΘΠΟΪτΘ ἰὸ 
Ὀυ]]ὰ {πὸ ΟΥΡΒδπ᾿ 8 ἤουδο δὶ Ηδ]16.Ὲ δΔυνατός ἰ8 
ΘΡΒαίΐο δὲ 89 δοιῃθῃοθιηθηΐ οὗ γῸΓ. ὃ: Ηθ 
ὁδη, διὰ οὗ δσουγβο δ0 Μψ|11] ἀο 1. Δέ ἱπίγοάυσοβ 
δηοίμ ον οἰαπιοηί ἴῃ ἐμ πιδίίεν νυἱΖ : (6 ῬΟΥ͂ΓΟΓΡ οὗ 
Ἡΐπ ψ ὸ (4|κ68 Ρ]Αβυγο ἐπ 8 ἦογἕυ] χσίνοσ, ἰοὸ Ῥγο- 
σίας [οΥ ἰπὶ δου πάθοι, [0188 ααδβιΐοὰ Ψ ΒΘΙΠΟΓΡ 

[510 ογοῖθγ ἴω ῬΓΌΘΙΓΘ ΤΊΘΆΤΙΒ ἰ0 δϑϑδὶ {}|6 τ οὗ Ηδ]]ο, 
Ετδης ΚΘ ρ!μοθὰ ἃ σπαν γ-ῦοχ πὲ [Ὧ6 ἀ00Γ οἴ ἃἰ8 οὐσῃ ἢουδο 
ἑποςεί οι ψ ἢ 1 ΦοΒη ἢ. 17 δηὰ 2 Οὐοσ. ἰχ. 7. πὸ ἀδῪ 
ἃνουῖ ἔρδικίον 1696), ὁοἡ ορνθηΐπς ἐδ ῬῸΟΧ Ἦθ ἐοππαὰ ἃ δαπι 
ΩΣ Ἵ κυ} 06} δὸ πιποὶ ἰατκοῦ ἔπδῃ 86 184 ὕὈΘίΟΓΘ ὈθΘη 80] 
ἴω ἀσνοῖο κἴ ὑὴ9 τ|π|6 ἴο ὙυΓΚ6 οὗ ΟΠΔΣΤΗΥ ἴπδὲ ἢ τοβοϊγϑιὶ 
ἑππιευύίδίο!  ἴο Τουπὶ ἃ ἴτε ΦΟΒΟΟΪ [ΟΥ̓ ΡΟῸΓ οἰ άτοθε.] 
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χάρις ἱποϊυάδθ ἸΛΟΥΘῚΥ ὈΟΔΙΥ ΟΥ̓ΆΟΒΙΥ Βρὶ γι ϊθ αὶ 
ὈδμοΗιδ, ΟΣ ΠΟΙ ΒΟΣ ᾿Ὁ ΙΏΔΥ ποὺ οιαῦγδοθ Ὀοίδι. 
Πᾶσαν 18 ἰῃ ἔδλγοῦ οὗ {π᾿ Ἰαι 8 ̓ νον, διὰ ἐμὸ ἀθ- 
18116ἀ πἰδιοχηοηίβ ΒΊΟΝ ΔΙῸ σίνυθῃ βοὴ (0 ἀο- 
δα δβοῖλθ ΧΘΙΌΣΘΠΟΘ ἴ0 ὈΟΟΠΥ ἰδ χ8. 1ΕΒΒΕΒ: 
“« (σα οδὴ Ὀεοβίονν ΡΟΝ υ8 ΘΟ μἀδη }Υ, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
{80 ζῖδοθ ὙΒΙΟΝ ἸΩΔΙΚ6Β 18 Το͵οΐοο ἴῃ ἐμ οσὰ 
δΔηὰ 50 ῬΥΟΡΆΣΟΒ ὺϑ ἰ0 ρσὶνο ἩΠΠ Ἰογῖα] Βοδσὶβ 
(ΟΒδρ. υἹἱἱϊ. 2), θὰ (886 ργδὸς ψβῖοὶ Ὀδβίοινβ ὁ 
18 ὑμβαὶ δριπάδῃοθ οὗὁ δαυίγ Ὁ] βϑιρ8 δὰ ἰμδΐ 
ῬΤΟΒΡΟΣ ΣΟΥ͂ ὙΒΙΘῺ ΘΒ Ό]68 ὉΒ (0 σὶνο 80 Ἰἰ ὈΘΥΔΙΪγ.᾽ 
Περεσσεῦσαι 85 ἴῃ ΟἾΔ. 'ν. 16 τἸηυδὲ Ὀ6 (Δ Κοὴ ἰμ 
8 ἰγδηβιθῦνο Β6η80θ. ΤῺΘ δοουϊη]δίϊυπ οὗ διι6}ῖ 
γον β 88 ἐν παντὶ, πάντοτε δα πᾶσαν ἴῃ {μὲ 86}- 
ἴθ 06 18 ΤΘΙῪ ΘΙΩΡΑ116, δη ἃ 18 Βα] Ὁ ἰο ΔΠΟΥΟΥ 
ἴῃ ῬΆἈ1]. 1. 8 8. Αὑτάρκεια τανε ὮΘΓΘ Ὀ9 σοπβίσ θὰ 
1 8 ΟὨ] ΘΟΙΘ ΒΘΏΒΘ ἃΒ Ἰηθϑηΐῃρ 8 ΒΌΠ ΠΟΙ ΘΠΟΥ. 
Πᾶσα αὐτάρκεια Βἰσηϊβο8. 8. οοπαϊι οι Ἡ οι νᾶ - 
ΓΗΒ 8 ' Ὀοὶηρ Ρογίσοι γ δοπίοηἰθα, 8 βιδιοὶοηὶ 
Βιι υ5ἰβίθηθ δύθἢ 10 σοσρογϑδὶ δοϊηῖοτὶ. ΜΟΥΟΡ 
ΤΑΔ τ 68 ἀὺ 'δγνὸ ΓΟΐογοησθ [0 ἃ βυδ᾽)οοίλνο ΒΔΌΪ οὗ 
(μ6 ταϊῃά, ἐ, 6., ἰ οἰ ῖοδὶ οομά λοι 816 ΡΓΘ- 
Ραγοὰ τθὰ ἰο δοουμᾶ ὑπΐ0 ΘΥΟΣῪ σοοὰ ψοΣκ; 
διαὶ ἃ 88ιϊδέδοίἑοα τ τὰ (οἷν οΘομαὶἰοη 88 ννουϊὰ 
Δ Κ6 {πολ ΔΙ ΔΥΒ οοπίρηἰθα, ΘοΡ. 1. ΤΊ. Υἱ. 
θ, ΡΒ: ν. 11. ΤΘ οΓΘ Ραυιθυϊαν ἀοβῃἸ [10Π8, 
ον ΟΥΟΣ, Ἡ Βὶσἢ ἈΘ Ῥγοσοθαβ ἰο αἶνο (ἐν παντὶ--- 
πᾶσιν, ἃ8 Ὑ611 88 ἔχοντες) ΒΘΘΙ) ΙΏΟΓῸ ΒΩΓΘΟΔὈΌ]Θ 
ἴο [6 ορ͵οοίλγο Θχρ]δηδίιοη ; δά (ἰο “' Δροιπά- 
ἰῃς ἰο ΟΥ̓ΟΣΥ͂ οοὰ νψοΥῖς,᾽ ( 1ο ἢ οδημποῦ τθ8η, 
ἰὰ δὴ οἰ βὶσ8] 8686, ΙΩΘΓΟΪΥ ἃ στον ἴῃ ὈδησδγοΟ- 
Ἰοηδο, Ὀὰΐ ὈΟΒΘἤσοηο9 ἐπ 8η δΟΌυπαάδηὶ ἀρργθθ0), 
8 ταῦ ἴο νι ῖοὰ ἐμ 1011 βυ Π οἴθη ον σοι]ὰ δηὰ 
δμοιϊὰ Ἰοδὰ; ἱπἀδϑθὰ ἱξ νῷ Ῥυθοίβοὶυ ἐμαὺ βίδίθ 
ἷπ ὙΠΙ6ὰ ποὐνλιμδίαπαϊης 118 ἀθορ ΡΟΥΘ ἃ 
περισσεύειν ΔΒ βαϊὰ ἴἰο ἰαϊκθ ρὑ͵δοθ (ὁ 8. Υἱ!]. 2). 
Τμο ΟοΥγχϑοὶ ΔΥ͂ ΒΘΟΙῺΒ ἰ0 ὃθ, 0 ἰδκ96 4}1 {1680 
ΘΧργαβϑϑίοηβ, ζσϑοθ, βυβηοἴθ πο δηα ρμοορά ποσκ, 
ἴῃ 8 ξϑῆδυδὶ Β6Π80, Β0 88 ἰο ἱποϊιιάθ ον θη {π0 60Υ- 
ῬΟΓΘΔ] ΟΥ̓ ΘΑΥΒΥ δοπαϊιοη, ΕΘΓΥ Ζοοά ὙΟΣΚ 
νι ου]ὰ {ΒοΥοίοσθ λθδη ΔῺΥ͂ δού ὙΔΊΟΒ ἰθ6μ48 ἰ0 80- 
ΟΡ 88 {πὸ αἰνίμθ ῬΌΣΡΟΒΘΒ, δπὰ ἰοὸ ῥχγοιηοίθ 
6 Ἰηχάοιι οὗ ἀοἀ ; δηὰ νΒ1ο ἢ ἀἰθρθηβοδ Ὀ6Ώ6- 
δί8 οὗ ἃ σοῦροσχϑδὶ παίυσο ἴο Ὀσοί τη ἰῃ αἀἰβίο88. 
Τῆῖθ οὐκὺ το Ὀ9 (ἢ 9 ουὐἰϊδονίηρ οὗ ἐπὶ, Θοπρ]οὲθ 
ΒΌΒΙΟΙΘΠΟΥ, ὙΠΔΟΙ 18 Βοουγοα ὈΥ αἰνίπμο ρυΥδ0θ 
πῃ ΘΥΟΥΥ ἀοραγίσαθωι οὗ 11ἴ6, αγθῃ ἰῃ Τεβροοὺ ἰο 
ΘΟΤΡΟΣΘΑὶ δα τβ.---ἴ τον. 9 μὸ Π]Πυδβίται 68. ὙΠδί 
Ὧθ πᾷ ἰδ βαϊὰ ὈΥ δῃοί ον βου ρίαγαΙ Ραββα ζθ 
ἴγοιῃ Ῥβ. οχὶΐ. 9.---Ὰ.6 ἐξ ἐβ. νυυλτῖθα, Εἶθ βοδῖ- 
τοχϑᾶ αὐνζσοδᾶ, 86 ᾷανϑ ἴο ἴ89 ροοσ, ἷ8 
τσ ϊθοῦδ:,.688 αὶ ᾶθ8 ἔοσουϑθ:.--- 6 ῬΟΥΒΟΏ 
τοϑροσίίΐηρ ἡ Βοῖὰ (88 δα Ὀ66Ὼ 8814 νγ88 ἰδο ρΡὶ- 
οὐϑ Δ. Σκορπίζειν, Ἡ αὶσὮ ΟΟσῸΓΒ 8180 ἴῃ ΦοΒη 
χ. 12, χνὶ. 82, βίῃ 68 ἴἰο Βοδίίον, ἴἰθτὸ ἰ0 δοαιίον 
ΒΟτολα (88 ἱῃ βου ηκ), δὰ ἐξ 88 ἐμ:ὸ Β6η86 οἵ 
ΔΌΘ Πα ΔΑ Υ αἰδίγ θυ, ΟὨ ΘΥΟΓΥ δἰὰθ. ΒΚΝΟΕΙ,: 
“ὍἍΠποαςΣ δηχίουβ ἱπουσεὺ ἰὰ ναὶ ἀϊγθοίϊοι 
ΟΥ̓ΟΤΥ͂ ργΓαΐη ΤΑΥ͂ 1]].᾽ Πένης Βὶ χη 685 ὁῃ6 Μ}}}0 
ὙΟΥΚΒ ἴον δὶ δὲν Ὀτοδὰ {(πένομαι) [086 ποί 50 
ῬΟΟΥ 88 πτωχός, Ὑἶο ᾿ἴνο8 ΟὉ 8]τη8, θαὺ ὁπ0 Ὑ80Ὸ 
88 ποίη Βυρογδυουβ, Ἡ ΕΒΒΤΕΕ Ρ". 227] {μ0γ0- 
ἴοτο οὔθ ὙΟ 18 ΡΟῸΟΣ δῃὰ ποοᾶγ. [1 ὁσσυγϑ ΠῸ 
ΜΠ ΘΥΟ 6186 πὰ ἐδ9 Νονν Τϑβίδιηθηί. Δικαιοσύνη 18 
ποὺ ἐδ τηογὶϊ τ ΘὮ 18 χϑϊ ποα 88 ὑμ 9 γϑϑ]} οὐ ἐμ 6 
τονδγὰ οὗ γὙ6}} ἀοΐηῃχ, αὶ [80 τὶ θουβηθ 88. ΟΡ 
ξοοὰ σοπάποί ἰἰδο!., [1 εἰρηϊδοβ ὮΘ ΓΘ ΘΒρϑοΐδ}}ν 
πεῖ τὶ ἢ ἷβ ϑοθὴ ὙΠ 6 006 ἀο68 ροοά (ποὶ ἱπὰ- 
τηοαϊδίοὶγ, θοημοἤσθηςσο, δὐ Ἰοδδὶ ποῦ ἱῃ [ἢ 9 Β6Π80 
οὗ (μδὲ τ ἴοῖι 18 (86 οαυδο οὗ υϑιϊβδοδίλοι, δὶ 09 



106 ΤΠῈ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙῈ Τὸ ΤΙΝ ΓΟΣΙΝΥΠΙΛΝΑ͂, 

ἦτ 8 γαίμον {ἢ τοΒυΪὶ οὗ δι 1δοπίίοι ; οοταν. 64]. 
τ. 6, 22, 60]. 111. 12 8.). Βεμοδοοηοὸ 16 οΔ]1οἀ 
δικαιοσύνη (οοταΡ. τοῦ. 10 δηὰ Ἀ[αιϊί. υἱ. 1), ".Ὅ6- 
68.1.86 ἰΐ 15 Δὴ δοὲ οὗ ̓ υβίϊοο, ποὶ ἴο τεϊδῖ ἢ ΤῸΣ ΟὟΥ 
οἴνῃ οχοϊυδὶνθ 86, Ὑμδὲ Θοὰ 848 σίγοτ ἰο 81} ἴῃ 
ΠΟΙ ΟΠ ᾽"Ὁἢ (ΑΜΒΠ8Ο08.). παι: “Τὸ (89 οχίοηί 
πὰ ΒΊΟΝ οὖν ἴτοο δ᾽ ΠῈ5 18. ἴῃ ἔγαὶ! οὐ ἃ ΒΊΚΙΙΟΥ 
466] πρ οὗἉΊοτΘ δᾶ σἰ ΘΟΌΒΠ 6685, 10 18 πὸ ἀουδὶ 

ο8]16ὰ ΠΝ ἷὰ ῬγχοΥ. χ. ῶ χὶ. 4. Τὸ σοδὶμ 

ζοτουοῦ ἰ 01 169 πο ΤΏΘΤΡΟΙΥ 8 ον] Τορυ ἃ- 
(ἴοι διποπᾷς πιοη, Ὀυΐ {86 ονευ]δβίϊη ρ σομυ 8 60 
οὗ υἱκιθουβη 658, ὈϊΪοϑδίπα υ8 ν](ἢ 108 Ἰονίῃρ Βρὶ- 
Χὶ! ποῖ ΘΕΪΥ ἰπ 186 Ῥγαβοηί 116, Ὀυὺὶ σἸοΥὶ ἐγ ἱρὰ 8 
δηὰ Ὀ]οβδίπρ υ8 1 (Π1}9 Βα Ιὴ9 Βρ᾿Γὶξ 48 ἃ ρτδοῖθιιβ 
τεπατὰ {μγοὺ ΖΚ ἢ οἴ γΏ 8] δμὸδ (ΘΟ Ρ. 1 ΦοΒῺ 1. 
17). [0 εἰς τὸν αἰῶνα, σομ δα} ΤΠΕΚΟΙ, ϑγπη. 2ὰ 
βον. ΡΡ. 86-41.1-- 81 Ῥαὺὶ μδὰ ἀςσβονυι θα ἴῃ 
γ6Γ. Β 68 ΟὨΪΥ͂ ἃ Ροββί δ]9 (Βίηρς οὐ ἀοἀ᾽ 5 Ῥατί, "9 
ΒΡΟΔ ΚΒ οἵ ἱῃ Υογ. 10 δβ ὑμβουρῇ ἰδ ΤΟΥΘ ΒΟΤΟΙΥ͂ ἴῸ 
Ὅο οχρεοί(οα.--ΒῸπὶ Β6 5πῸ δυρρ)ίοθα βοοᾶ 
ἴον ἴμὸ δονγοσ, δι ἃ Ὀχζγϑδᾶ όσ [896 ϑδϑείῃᾳ, 
711 ΔΌΡΡΙΥ δῃᾶὰ τΌ]ΡῚῪ γχγοὺσ δβοοᾶ 
ΒΟΏ, δῃηα ἐποῖϑᾶδο [29 τυ οὗ γοῦς 
ΣΙ θοῦ 81,688 :---ἰὰ 656 ποτὶ οὗ Ἰβαϊδἢ (ἴῃ 
γ᾽ Βὲ 6ἢ ΟὨΪΥ ἐπιχορηγεῖν, ἐ6 7γπίεὴ, ἰο σγναπί, ἰΒ ΒᾺὉ- 
βἰἰϊαϊοα ἴον {9 διδόναι οὗ 86 ϑ'ερὶ.) Βεὲ ἀοβοσὶ Ὀ68 
αοὰ 88 ἰμὸ Βουγοθ ὕγοιδ Ἡν Βἰοἢ μι 6 890 Γ᾿ ΡΒ 6ΓΘ 
ἰο ὃ6 οχροοίθϑα. ἤφθ ᾿οδὰβ υ8 ἰο οχρϑοί ἷἰπ (89 
ΘΟΟΠΟΙΙΥ οὗ ξγλοο ἀπὰ ἰῃ (89 ψογογησηθηΐ οὗ {ἢ 6 
σὨυτοΙ βοιποι εἰς ΔΒ] σοῦ ἰο ναὶ αοά ἰδ σοη- 
(ἰὨ}}Ὺ ἀοὶπα ἴπ [8.6 ΘΘΟΒΟΤΙΑΥ͂ Οὗ παίῃγο. [Ἤ οτἀ8- 
ψ ΟΣ: χορηγέω Ὑ88Β ῬΓΡΟΡΕΟΓΙΥ βαϊὰ οὗ δ υγοϑ ἢν 
Ῥογβοῦ βυρρίγίηρ ὑπὸ σοαυΐδὶιθ ἤπιπὰβ ἴον {86 
δαυϊριηηοδὺ δὰ ἰσαϊπὶ ης οὗ ἃ ἰγαχὶο χορὸς. Ἠδθηςθ 
αἰ ὑπ δοσυβ. δὰ ἐπΠῸ ἀαί., δὲ σαν (0 τη 8 ἰο 
ΒΌΡΡΙΥ δου ΐηβ [ΟΥ̓ 8 ῬΌΤΡΟΒΟ. ᾿Ἐπὶ βοιῃ δι ΠΊ65 
ἱτΡἢ 88 ἃ ΒΌΡΡΙΥ οὗὁὨ οπθ (μΐἱπηρ δὐοΥ δηοίβου. 
σοι. 2 Ροί. ὶ. δ. ὮὌΓ. ΟἸδυῖο {πὶ ηκ5 ἐδ 6 ὙογῸ 
ἢ 6γΘ μ68 8028 δ᾽] υδίοῃ ἰο ἐΐ8 ΘΕΥΙΥ τηοδηΐπρ: ἴο 
1.8 σμοταβ, δὰ ἐδαὶ αοα ἰβ Γοργοβοη δα 45 Ἰοα- 
ἐπα ὺνΡ (πο τη ὁβοταβ οὗ σδ0868 δηᾷ οἴεοία, Δηὰ 
γον αἀΐηρ ἴον ἐμ ὙΠ016 μοβὲ οὗἨ Ὀθῃηθυοϊθηὶ πον τ - 
ΘΥΒ 'ἰὰ ΗΪϊ8 κἰπχάοπι.] ἮὮδμο Ῥδυ ϊοῖραὶ ποηίθποο 
οχίοπαάβ ποὺ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰὸ τῷ σπείροντι Ὀαπὲ ἰο βρῶσιν, 
ἴον ποὺ ΟἿΪΥῪ ἀ068 {Π6 ΒΥΙΩΠΊΘΙΥΣΥ ΟΥ̓́ ΟἿΤ Βαηΐθποθ 
ἀοιιδηά ὑμὶ8, Ὀυΐ {Π6 Ῥηϑβαρο ἴδ παῖδ ΓΟ ΌὗΓ68 
ἱι. [ΟὺὐνΡ ἘΒΩΙΒΆ ὑτϑπδίβίυσβ ΒΑΥ͂Θ ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ 
Το] οσοὰ ἐπ νοοοϊνρὰ τοοκ ἰοχὶ, ππϊοἢ τοδὰβ 
χορηγῆσαι, πληθῦναι ἀιὰ αὐξῆσαι ἴπ (ἢ 6 ορίαιϊγο 
ἑἱπβιοδά οὗὁἨ ἐμ ἤιίυγο8 χορηγήσει, πληθυνεῖ πὰ 
αὐξήσει. ΤΟΥ πδΥ6 4150 Το]]ουγοὰ ἴΠ6 Ψαϊραίο δηὰ 
ἡοϊηφα καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν νιῖϊ {89 Βυθκοαθοπί 
γοῦῦ. ἴδ (818 ὙΔῪ (Π6 8 916 ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ ῬΓΟΥΟΥ 
ΟΥ̓͂ (86 Αροκίΐϊα ἴὉΡ διἷβ ΟοΥυϊη δῆ ὈτΣΘίΌΤΟΙ : 
“ΜᾺ ἢθ 0 Τοἰ ἰδίου βοοὰ ἰο {89 δονοῦ Ὀοίἢ 
χαϊη ἰδίου Ὀτοδλὰ [ὉΡ ΤΟῸΡ ἤοοᾶ, δηὰ πιὰ ΕἸ ΡῚΥ γοῦν 
δορὰ βονη." ΤἈἿ5Β ΒΘ6ΠΙ8 ἀπϑυρροτγίοα ποΐ ΟἿΪΥ 
ὉΥ Θχίου Δ] Ὀυΐ ὉΥ ἱπίοτπδὶ δνυϊθποα; ἴον Ῥδυὶ 
ἮΔ8 δἰτηΐηρ (0 ΒΟΡΡΙΥ ΤΟΔΒΟῚΒ δηἃ τηοίἷνοβ [0 
ΤΟΥΔῚ ν, οἡα ἴπ0 στουπὰ ἰπαΐ πο οη6 τουἹὰ 1056 
ΟΥ δ βίγαϊϊοποὰ οὐ δοοουηὶ οὗ ἴασχο σοῃίτιδιι- 
τἰοη5. Νοὶ 4 Ῥυδυοῦ, Ὀυὺ ἡ Ῥγοναΐβο τγὯβ ποϑά [ι] 
ἴον ἐπῖ8.1] Οοττοδροηαϊηρς ψῚ 0 {πὸ δυρΡὶν οὗὨ (6 
Βοοα ἴο (ἢ βοτγοῦ 8 {8ῃ 86 δδδύγαποο ἰπδὺ [Π6 Β8π|6 
Βοίης νου]ὰ Ὀεβίονν ὑροη ἐδ οπὶ πὰ τυ Ρ}ν ΤῸ 
{ποτὶ {πδὺ το ποιϊὰ ὍῸ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰὸ ἰποῖῥ 
βου, ὦ, 6. ἰο (Πποῖγ νοῦκ οὗἨ Ὀοεποβσομοο. 18 
ἨΔ8 γθίογοπσθ ποὺ τη γον ἰο ἐμποῖν διίπτο ἀοίηρ8 
ΔΒ ἢ ΘΟΠΒΟΠΏΘΩΟΘ οἵ; ΟΥ 888 Ὠϊνί9 ὈΪΟΒΒΙ Πα ὈΡΌΒ ; 
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ιμοῖν γ»τοβουΐ ᾿Ιθθτ ἢ γ (Πὔοκοτι); Ὀπὶ, δὲ ἐπ - 
ἐσηίοχὶ δῃὰ δἷτὰ οὔ ἰΠ6 πΎΟΣ ουϊάθδιϊν τοασῖσο, 

ἴο 186 Ὀεπούβοϊξίοιι ἔθ 'ὰ Ῥτόσγοαθ (σΟΒΙΡ. δε 
ἡμῶν ἴῃ τον. 11). [κ ἰδ ποὶ 111] νὸ θόπιθ ἴο 89 
Βοοοῃὰ σχυϑιῦοῦ οὗ ἰμ6 Βοηίθῃθ6, ἐμδὶ τὸ ὅπα {89 
Ὀ] ΒΘ; ὌΡοα ἐδμο Γυαἰῦτο δοίΐο χα υ δ ἷγ Γ6- 
ζοττοὰ ἰο: ἀμὰ ωοὖἱίλ ἐπέγεαδε ἴδε ὕγμέϊς οΓ ψουΥ 
γισλιεοαιδηθεε. Τ}186 ΘΟΣΓΟΒΡΟΒΒ (ἰο 86 ὕὑτοδᾶ 
0 οαἰϊπα, δηὰ (6 Ψ 010 βίψῃιδεθ: Α8 Οοὰ 
ΤΏΔΚο8 (Π0 βποδείροά δοοὰ ΟΓΥΟῊῪ ἘΠῚ} ἃ Ὀγῖπξ8 
Τουτὶ ἤγυϊε δπὰ βο κίνοβ Ὀγοδὰ (ὉΣ ἐμὸ οδίϊης 
(βρῶσις εἰχοΐϊβαδ ἐμὸ δοὲ οὗ δλίϊῃρ), Βοὸ νν}}}} Η9 
ὈΪοκΒ ΥΟΌΡ ΒΟΥ , ΥΟΌΣ ΨΜΟΥΚ οἵ Ὀεμοδοςδοε, 
8δῃ4 σϑυδο ἴδ ὕγυϊΒ οὗὁἨ γοῦν ροοὰ σοπασδοῖ [ο ἱπι- 
οὔθδδθ. ἮΤὯβο ὕγυὶίβ οὗ σὶ ῃϊιθουβῆθββ δογγεεροπὰ 
(0 {86 Ὀτοδα ὈΘΙΌΤΘ Βρόΐ οι οὗ, ἱπ 86 ΘῃἸογπθηξ 
οὗ ψ ποῦ (80 τονδαγὰ οὗ αἰέἜὸζοποθ 1 βου ἴθ 
δοαυϊτοά. Τὴ ὀχργοβδίοῃ (ἴῃ ἰδ 6 βοβα οὗ καρπὸς 
δικ.) οσσυγΒ 8180 ἷπ Ηὐβ. σ. 12. Βαυϊ δσὸ γὰ ΠΘΤῸ 
ἴο γτοχαγὰ 1ὑ 88 ΔΡὈ]106}0}9 ἐὸ δρ᾽ τὶ 8] ΟΥ ΟΣ 
Ὀϊοβαίηρβῖ [Ι͂ἢ 186 Ἰα(ΟΥ δοῆδο ἃ νοῦϊὰ δΟττοθ- 
Ῥοπὰ σῖϊὰ {80 ἱπίοσρτοίδίϊοι γχ Βαυς ρίνοι ΔΌΟΥΘ 
ἴο τοῦ. 8. ΜΒ χροδὶ Ῥγορτίοῖν ὑπὸ δβοεοίϊθηςξ 
ΟΒΌΓΟΙ πβο]οοϊοα γν. 6-10 ἴῸΓ Ὀθίπα τοδὰ οὐ 188 
ΑΥ δρροϊπιθὰ ἴον {δ 9 δου πιοηογδίϊοι οὗ δὲ. 1,8Ὲ- 
γουτϊὰ8Β (Αὐς. 10)." --- Θοϊπρ ϑῃσίοβοᾶ [ἢ 
δυοιυτδίηκ τοῖο 4}}1 δἰγρ ΟΣ τ ΒῖοΒ 
Ὁσουῦΐδβ οὐ Ἐτουρἢ τ τπδηϊτπαίνίπε ἴο 
αοά ---Ἰὰ (18 γογβο (86 Αροδί] ρίνοϑ. δόξιθ δι - 
ἀϊοπδὶ ραν ϊ συ ΓΒ ἩΒῚΘΉ ΙΠΔῪ αδβαὶδί 18 ἀοῖεν- 
τοϊηΐης ΝῚΒ Ἰηϑδπΐηρ. ἯἮΝΘ Βᾶγθ δὴ δῃδοοϊ αι ΒΟΏ, 
ἵὰ τΒΙΟΝ 186 φῬδγίῖο }}]6 βίδπαβ 88 8, ποσηϊπδιῖνο, 
11Κ6 εἰδότες ἴῃ ὙΠΈΡ ἐ, Ἴ, 8ὃΒ ἵΥ ὑμεῖς δὰ ΌὈδ6Π 6χ- 
ΡῬτεββεᾶ ἴῃ υϑν, 10. Α δα ΠΔῪ ΘοΟπδίγσ 08 ΤΠΒΥ͂ 
Ὅδ Β66ὴ ἰῃ Οο]. 111, 16.--- ΒΒ Τὸ ἰδ πὸ ποϑὰ οὗ βΡ- 
ΡΙ γίης ἐστέ [80 δαὺ (86 βεπίεῃες 888}} τοδά: γὸ 
Β8Ἀ}} θ6 ΘΏΣΙΟΙ 6, ἐς. ὉΣ ἐμ σοπποαοίΐου ᾿} ἢ 
γοὉ. 8 νουϊὰ ποὺ 6 βιϊ {80]6.Ὑ. ΑΒ νυν. 9 δπὰ 10 
Βᾶῦο δ)ὴ οὐνΐουβ δοπηῃδοίίου τὶ τοσ. 8, (ΒΟΥ 
δδηποί ὉΘ ἰδ ἰκ6 ἢ 88 ἃ ῬδυθῃίπεβῖθβΌ [Οὐν ἘπρῚ 88 
Α.Υ͂. Ἂν δαύαν γογ. θ΄. 85 ἃ Ῥδιδῃηϊ 6518, αὶ 1Π- 
Βοτίβ 0 ἐστέ, ἴῸγ 1ὑ τοζενγὰβ πλουτιζ. 88 8ὴ ἰμάσρεδι- 
ἀσηὺ ποτηϊηδίϊτε. [{ 18 Ὀδίου ἰο δοπποοὶῖ ᾿ἰΐ (ποὶ 
αι} νον. 8 θὰ.) τ ἢ (ΘΟ ΎΘΥΒΘ ἱπηχηοα Δ(6} ὈεοΓΘ 
ἷι: “.Θοἀ Ἡ}}}} ἱπογοδβοὸ {86 ἔγυ 5 οὐ γοῦν σὶρμὺ- 
ΘΟΌΒΙΘΒΒ (ἰ. 6. ΥΟῸΣ ΓΟΒΟΌΣΟΘΒ), Ὀσπρς δησί οἰ ᾽ 
(έ. 6. δο ἐμαὶ γὸ 884}} Ὅ6 ΘΓ 664) εἰς. ἤοΡοΣ.] 
Ἔν παντί Βονβ ἰ8δὲὶ ἰμποὶνρ Ὀοΐϊῃρς ΣΙ οὰ τ:88 
ἦπ [89 τηοϑέ ΘΟΙΩΡΥΒὮ ΘΗ δῖΥΘ ΒΘΏΒ6 οὗ ἐπ6 ποτὰ, δὰ 
τ 18. προ {ἰδὲ πᾶσα ἁπλότης, ἴῃ {16 Βοπδα οὗ 
Ῥογύδοὶ βρΡοἰ τ (σπΔρ. τῇϊ. 2) τὰ ἰο Ὅ6 ἐπ 
γοβαϊὺ (που ρ ἢ ποῖ Ῥγθοΐβοὶγ {86 ἀδξδὶ ιιεα οὈ᾽6οι) 

[5 ΤΑπγοη 5 88 96 οἵὗὨ [ἢ 9 δούθῃ ἄθρδοομε δ ἤοιμο, δνὰ 
Ἰιδά 19 σ816 οὗ 10. ἐΓΡΑΒΌΓΥ ἴοῸΥ ἴπ Ρουγ. ῬΠο: Βὶκ τιδδῖος 
Ῥορο βοχῖδε ΤΊὶ. πὸ Ἰοὰ Τοῦ 9 τοδί γγάοσω, 1,. το 
ΒΟΘΟΙΏΡΔΩΥ δὲπα πῃ {πὶ 65 Βο δὰ ἀοῃο ἰῃ οἵδε βαοσγί ὅςεζ  δυΐ 
Ἦθ6 ψὰ2 ἴοϊὰ ἐδδὲ ἢ πουὰ ποῖ Βανα ἴοὴς ἴο ναὶ. ἘΠ ροτος- 
0 οὗ ἔϊιο εἰν ἀδιηδπἀϑὰ δῖ πὸ δου) δβυττοη δε ἴΠ6 ἴτε. 
δ γο8 Ἡπίοδ Π6 δὸ Προ ἀἰσρεβεοῦ ἴο [6 ρΡοοῦ. Αὐ 89 
δηὰ οἵ ἔγοθ ἄδγο μο τυδὰθ ἰδ ρΡΡΘδΥΒΏΟΟ, [Ὁ] ον Ἦν ἃ ταῦοὶ 
ἐταίη οὗ πιΐβογωϊο, Ἰδπιὸ απὰ οσίρυ]θὰ μογβοῆδ, ἴο Ὑ ποπι Β6 
Ῥοϊηιϑά, βαγίηρ, “ ΤΏεδο ἃγθ ΟἿΤ ἰγΘαδΌΓΟΒ." ΞΟΤΟΥΤΟΣ, 
ἵρο πα ἱπουϊοά, ᾿πιπιοδ κίον πδα Ὠἰπ εἰν τοδοῖϊοα ρθῆ 
δὴ ἰγοῦ βοδὲ οὐὔΓ' αὐ ἀΐγου υπεὶϊ Ὧ6 ἀἰοὰ (Αὐκ. 9. Α. Ὁ. 255). 
Ηΐδ ἁγίηρ νογὰβ ψϑγο, “ Ἐπίον ποῖ ἰπίο ἡπἀκτηδοῖ τὶ ΤὮῪ 
βοτυβηὶ," εἰς, Ῥπ. ΟΧἸΠ. 2, ΤῊ ΟΠ ΓΟ [ἢ ΑἸΟΡ εἶπι. Β οδεεστοα 
Απκρ. 10, ἴῃ ἮΠῸ ΤὨΘΙΏΟΓΥ, πὰ 848 Ὧἰ8 ἐροθο δ Ἀπά 1Π}Ὁ 'πὸγὸ 
Ἰοοκοά ὕροῃ 88 δὴ δάπι γα ῦ]ε ΠΙῸπειγπΐοη οὐ 3. Οογ. ἰχ. 6-10, 
τπαἴ Ῥαβηκ ὙΠ ργοίουπα ᾿υδσπιθηΐϊ τδὲ δαί χιοα ἴον 180 
ΒΟΓΙΡΓΙΓΑΙ γοηδάϊηρ οὗὐὁἨ τῃδὲ ἀδὺ (Βαγνοεὶ εἴπ). ῬΒμαΐίουος 
Ὁπσογε νην χοσὶϑ ΡΟ [826 ΤΙΓΘΟΐδο ἀοίδὶϊβ οὔ {δ|5 βδίοτυ, 
Αὐμυβέίπο ΠᾺ8 κίνθη ἢΪ8 βαῃοιϊίοη ἴο {8 ΚΟΉΘΓΑΙ νου πδδ 
ἮΘ Βαυδ: "κ"'Δ8 ΘΑ ν ἸΠΚΒῚ Σοῦ πὰ ηο ΚἸΟΓΥ οὗ Βοτηθ ἐ(56} 
85 τε οὗὈ {89 ΟΥΓον ἢ οὗ ἰδυγεηε 86.) 
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οὗ ἐΠ6 δηνίσμπιοπί. 7:6 Ὠίἧνυϊῃμο Ὀ]οβδίηρ ὑροῦ 
ποθ ὙΠῸ δἰ μοογοὶ Ἰογοὰ ὑμποὶν Ὀχοίβγοη διοὰ 
ΘΠ ΘΟΡΝΥ δϑϑὶβιϑα ( θῖα ἰδ ἰἐπηο οὗ ἰΣοῦ ]9, νουϊὰ 
80 δ60ὴ ἰπ ἐμόν Ὀθοομλίηρ νἱοὰ 18 861} βρὶἰίυ 4) 
δὰ ᾿οιορογαῖ Ὀἰοδοίημα. Ἐδο ὅμπαδὶ νοδβὺὶὶ πουϊὰ 
6 βυοῖ ἃ ρονγζϑοὺ δἰ πιρ ΠΥ ΟΥ δ᾽ ἢ ρΊ 6π 688 οὗἩ μοδσὶ, 
δηὰ βιιοῖ 4 Ῥᾳγ9 ὈΘΆΘΥΟΪΘΕΟΘ δὲ Κπον5 Βοϊἰηρ 
οὔ 530185. ἱπίογοδβὶβ Οὐ' ὑδίηα} ζοτοθοαίΐηρα, δπὰ 
Ἰωϑηϊξοσί ἰἰβο! ἰῃ ἃ ἔγθο διὰ διβρὶθ ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
οἰδογδ᾽ πδηΐίβ. [86 πορὰ “' δοωπέ εη6θε᾽" Ἰὼ 
οὖν γουβίοι ΒΑΓΑΪΥ͂ ΟΧΡΓΘ88908 ἐμὶ8.1] ὅ8ο ἃ δίπι- 
Ῥ οὶ γ ἰδ ποῖ ΟἈ]Υ (δ9 ἔγωὶ οὗ δῇ δραπάδῃηϊ δ01- 
εἰ) 6, θυ 18 8 δοίθλὶ οχρογίϑθηοο Ὑ]οἢ 
Ὀ]0558056 ΘΥΘΏ σὰ θαι ροταὶ Ὀοηοδίδ 680 Ὑ80Ὸ 
μα ἶἴγ ϑηάθαγον ἰο διϊουίοίθ ἐπ αἱνίγοδβοβ οὗ 
ἐποῖν Ὀγχοίδτοη. [Ι͂ἢ (86 τοϊδέϊνο δϑοῃίθῃοο τολίοὐ 
φογίε ἰλγοισὴ ει, οί6., [Ὰ0 ΑΡοδί]θ δοῖβεδ Ὀ8ο]ς [0 
186 οοἸϊοοϊου ταϊοὰ δὰ (8 οτἱκίη δὰ βυρροτνὶ 
ἐδ τἷ5 ἁπλότης, πὰ Β6 κίγοα Ῥεοιπιΐβοῃοθο (0 986 
Σοδα]ς οὗ {118 δ᾽ πὰρ] οἱ ποῖ δα τα ΓΑ ΌΪΥ ΘΟΡΓ68- 

ἀοὰ ἰο 18 οτἰρσίη, (οδΡ. τἱϊὶ. 1), ᾿αβτσ ἢ 88 
 Ῥνοάἀμποορα α βρὶσὶς οὗἨ βαπκορίνίης ἰο ἀοά. 
Ἥτις ἰδ ΒΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌΪΝ ποῖ δδ0.84], ἰπ ἐπ 86:80 οὗ 
φμὶρρε γμδ, Ὀυϊ οαυϊναϊομὲ ἰο ᾧ. [ὁ ἰδ ἐμβὺ5 }1|6 
ὅστις, ΔΒ ΘΟΙΩΙΔΟΙΪΥ υδοὰ ἰπ (μ6 δἱθ ῬτΤΟΒΘ: ΟΥ 
ες ἴ6 ραυἱϊνα!οος (0: δοιβοίίηρ ὙΒῖ6 8 'τῶϑ τσοτὶ- 
ἑἰς. [τ δὲ ἡμῶν Ῥαὺ] τγοΐϑγβ ἰο δὶ πιθοὶῦ δὰ ἢἷ8 
δυδ βίη 8 'ἰπ ἰπ6 ψοτὶς οὗ οΟἸ]οοίΐο, δἰμθ9 ἐλ τῷ 8 
ἐπβτοῦκῃ ἐδεὶτ δηᾶὰδ ὑπαὶ {πὸ ΚΝ που]ὰ ὉΘ6 δοπι- 
τοληϊοδιοαὰ δηὰ ὑμ0 τοοοΐνουβ του]ὰ ἐπα ὈῸ ἰη- 
ἀυοοά ἰο αἶντο αοἀ ἐδδηκθ. Τῷ ϑεῷ 5 ὉΥ δοχιθ 
Ἰϑδο ἀοροβάθηςξ ὑροῦ κατεργάζεται (ἴοτ, ὁΣ ἰπ 
Βε8 4} οἵ Θοὐ), Ὀπὶ 1ὲ ἴ8 Ὀθίΐον ἰ0 τδῖθ ἱξ ἀορϑα- 
ἄσεῃϊ προῖ εὐχαριστίαν, ἰπδατλυοῖ 88 [Π0 οοηϑίγυο- 
εἴοη οὗ {πῸ0 τοῦ Μ|}}} {μ8ὸ8 Ὀ0 ργοβοσυϑὰ (ΜΈ γὸ: 
8 ἀβιΐνο οὗἨ δρργορτσίδιϊ 0}).-- - ὁ ΥϑΆΘΟῸῚ ΓῸΣ [18 
ἐπδι κορίτίηρ μὸ πᾶάδ (γον. 12) ἴῃ πὸ οοἸ]οοίλου 
ἐβο ἰῃ ῬΥΟΙΤΘΒΔ. 

ἵεμα. 12-.Ἰὅ.---Βοοδῦδο τὸ εοὐἰπἰοιτοιῖίοη 
οὗ τοῖα δοινίοθ δυρρ οὶ ποὶ ΟἿΪΥ 89 
υδηῖβ οὐ (6 δαδίηϊα, Ὀυϊ 8150 δουπᾶσ 
ἘΒΣΤΟΈΡὮ ΣΠΒΗΥ͂ ᾿ΒδηἸορένίη κα πηῖο Θοᾶ. .-- 
ΝΒΑΝΡΕΒ: “186 ΑΡΟΒΕΪ6 όγὸ ὈσΙηβΒ ἑοσπαγὰ 
δυοίδον τοοὶϊΐγα ἴον ἐπ οὶ οβοοναϊ οοπἰγὶ Βαϊ οΩ, 
β ἐδὸ τιδλίοσὶ δὶ δηὰ 1808} Ὀθμοῖίβ νοὶ (Π6 
δβοϊοῖδ δὲ Φογυ ΒδΊοτα γου]Ἱὰ ἀοχῖνο ἔγοῖα 1ι.᾽ Τὴ 
ταϊηἰδίγοιϊ οη ΒΡΟΚ ἢ οὗ γ͵δ8 πού (89 βουυΐοο Ὑ 1 ο ἢ 
Ῥαὰαὶ δὰ ἢἷβ δϑϑοοίδεοβ. ρογίοσιωοα Ὑϑῃ (ΠΟΥ 
ἴοοῖκ δβδῦρβο οὗ ἐΐιο οοἰἸοοίξο;, Ὀυΐϊ 85 18 τϑὺ, 1, 
(86 δογυΐοθο οὗ ἔμοϑθ γγδιο ἴοοῖκς Ῥασὶ ἱΏ ἐμ δϑοβίσγὶ- 
δῖοι ἰἰ80].. Τῆς λειτουργίας ταύτης ΒΆΟΥΒ ΤΟΥ͂Θ 
Ῥδυι σΌ] ΔῈ} ὑπδι ἰξ τα βοβιϑί πα ἄοπὸ ΤῸΣ {μὸ 
Ομ νίφιΐϑη δοσιπευ ηἶγ (οοσρ. βοτὰ. χυ. 27; ῬἈ]]. 
ἰϊ. 25). ΤῊΘ πκἰεἰδίγδιίου, ἱβογοΐογο, δ᾽ οἷ ὁ0Σ- 
δἰδίδ 18 δυοῖὶ 8 βοθυΐοθ ζοῦυϑί ὉΘ οὗἁὨ {πὸ βδ)θ δΞι8- 
ἔπνο (Μογοῦ: (Π9 ψοτκ οὗὨ αἰδυγὶ ας {}16 4}18). 
ἩΓΘΙΒΟΡ ϑ06}} ἃ τογὰ ἱπιρ] θα ἐπαὺ ἐμ8 ἔγίοβαϊγ 
ΒΟΡΥΪοΘ γγὙ88 88 δοὲ οὗ ψοΡΒΗΐρΡ, ΟΥ δύσῃ ὁ βοοροὰ 
ῬΟΥΓΟΥΙΛΠ6Ο 88 [0 ἀσδοστο ἔδ6 ΠπδΙΩ9 οὗ λ3)ῃ οὐΐα- 
ἑϊον (ΘοτΡ. ῬΒΪ]. ἱν. 18: Ηον. χίϊὶ. 160), ἸΏΔΥ ὃθ 
Ἰοῖ 16 ἀουθι.Ὲ [π μὶ8 ἱπήοσοποο ἐπα Αροδβίὶθ 

[5 Το ποεὰ λειτουργία, Ὺ τΟΒ [π6 ΑΡοπέϊο ἀδεϊ ποίου 
ΘΏσθ πιοζὸ ἴδ οοηῃεγὶυσίσα οὗὨ ἐλο Οονηίδῃδ, ποθ ἀογὶ νοὰ 
ἔγοπι πὸ Οἱ ατοοῖς, διὰ οϑαροοία!γ τῃὴ9 Αἰτίο Ἰδηκύυδκο. 
Ἑϊὺνπιο οχίο ἈΠ ἰΐ ψγῶ8 ἴγοῖῃ λέϊτος, οὗ οὐ Ὀδ] πίη ἴο {ἢ 9 
Ῥϑονρῖο, διά ἔργον. ΟΡ, ἃ ΡΏ ὁ τοῦ [8 [8 θΟΣΥΐοΟ οἵ ἐΐνο 
ΒουΡΙΘ. Αἱ Αἴδοδῶδ. ἃ 88 ΒΏΥ ρυῦλίο δογυΐοο ῳ 1})9 οοη- 
ιοίίης οΥ̓͂ [Ὡ6 Ρηδ]ς δῆτα, οὐ ᾿μποαίτοα, οὐ οἤοίγ ίνοσ. 10), 

ΟΓΥ ἴπο βυρρὶγ οἵ ἴον ἴῃὁ ἴθ οὐ ῬΌΝΙΪο οοοπείοηδ) 
ψιίοῖν [πὸ ἩΓΟΛΊΤΏΪΟΣ αἰ ΣΦΏΦ ἀης δὲ νοῦ ΟὟΏ οὁχ- 
Ῥοῶδ9, διὰ υσυ8}}γ πῃ τοϊδιίοθ. Τὸ νψοεά μαλδοδαὰ ουὐὸοσ ἰῃἴο 

ἱπίοπασα ἰο ΒΔΥ ἐμαὶ ἰμὸ τοϊηἰβί δαί ου οὗἠ τ δῖοῖὶ 
86 ἯΔ25 βροδικίῃᾳ νου Ἱὰ ποῖ ΟὨΪΥ ΒΌΡΡΙΥ δ νδπὶ 
οὗ 16 πΒαὶβίβ (προσαναπληροῦσα Ὀδίηρ βιἰγίου 
οαυϊναϊδωϊ ἰο0: ΒυρΡ γᾷ Ὁ. δαάϊιϊου, οδδρΡ. χὶ. 
9), Ὀυὺ νου]ὰ ονοΣ δον (ΠΡΟ ΚὮ ΙΩΔΠΥ ἰδ 8}. 8- 
αἰνίηρδ ἰοναγὰ 6οἀ, οΥ Μοιϊὰ ὁδ.80 διιοὰ ἐδ 8 Κ8- 
εἰνϊως ἰο δδοοβὰ 18 σγοδῖ δυυμάδηοθο. Ηδθσο 8150 
τῷ ϑεῷ ἰα πκονογηο, μοὶ Ὀγ περισσεύονσα, Ὀμὶ Ὦγ 
εὐχαριστιῶν. [806 Τ. [μονϊδ᾽ οχρδποιλου δηὰ 
1)1υδιγαιίοι οὗ δ]8 ἰοχί ἴῃ 7.4 Φινῖπα απὰ Πυπιαη 
ἐπ ἰδε ϑετγίρίωγεν, Ὁ. 889.---Α΄ὦ ΤΠΘΥ κἸοσὶίν Θοῦ 
οἱ δοοοϑῆϊ οὗ ἰὴ)ο Ὁτοοῖ τ ΨΪΟὮ [Βα σηλῃὲ8. 
τεαῖϊίο κἰνοα οὐ ἴπΠὸ6 συδύθοϊξου ὉΤΒϊΟΒ 
Βονσδ ἔσοια γοῦσ οομίθδοίου οὗ [89 ὅὉδροὶ 
οὗ Οδείδι (νον. 18 α). ΤῸ ΑΡΟΒέ]9 Ἀθγθ ἀοθδ ῃο- 
ἐπα λόγο ἰμδπ ἰο ἀοῦπο ψἱ ππΟΣ 6 Ῥδυ θυ] εν 
νἢδὲ Ἀ6 Βρὰ 88ὶ Βαϊ, δυΐ ψῖῖ αὶ δΘοπηοοίἑοη οὗὨ 
{86 Ῥδσϊοὶ ]θ εἰχα αν ἐο ἰμαὺ προ ο μαγο Βοοα 
ἱ τὸγ. 1}: δὲ ἰἦ δὸ μβοὰ νὙζχιιίθῃ ἰὴ τοῦ, 12: (η 
οοηδοφώδποῦ ΟὗΓἩὁ ἰδὲ 7αεἰ ἐλαέ αην ρσίοε ἰλακῖε, εἰο. 
Διά ροϊηἰδ ουὐ ἱμὸ οχίογδ) τπιραΐαπ (ἑ, 4., ἐμ9 ο6- 
οδ810}) οὗ ὁ ἱπίῃᾳ; ἰῃ (18 ρα66 οὗ ἰμο δοξάζειν, 
εἰς. [ΤΟΥ (ἰμὸ ἐμδακίῃ γϑοϊρ θη 18) ρ]ογὶ γί 
αοὰ ΒΦ ἰπ 9} βδνν ἰΐ6 Ῥγχοοῦ ὙΔ1ο ἢ (18 εηΐηΐδ. 
ἰγϑίῖὶοι αίνοθ, εἰο.}. ἜμΠο δἰἰοθιαρὶ ἰο ὈΣὶδρ {Πΐ5 
ποτὰ ἐπὶο ἱπιηθαϊαΐα ὀομπμϑοίϊοι Υἱΐ ἢ νον, 12. ἱρ 
ΔΥΌΙΤΑΥΥ δηὰ ὑπροίυναὶ (οορ. Οκδίδπάος δυὰ 
Μογοῦ). ΒΥ δοκιμῆς (ΟΡ. Υἱῖ!. 2) τὸ τῇ υϑὲ πη- 
ἀοτείλα ΟΥἾΒΟΣΡ (86 ονάθηῃοο Ὑδλοῖ ἐμβὶθ δουγίοα 
του] ρἶνο ἐμδὲ ἰμ9 Οὐγιπέλίαπθ ῸΣ9 δρρτογυεά, 
ΟΥ ἐμοὸ ονἱάσῃηοθ ὙΠ 8 {16 βουυΐοο νγου]ὰ στο 
ἰμ6ὲ (80 ἀἰδέγὶρυϊ ὁ 186} πτδϑ σἱρμὶ πὰ ἑμϑὶ, 
ἧ. ὁ., ἐμιδὺὶ 10 γγ8ϑ δύο 88 τορι θῸ οχρϑοιοὰ ἔγουα 
189 ΟἸ τ᾽ δϑιΐδῃ δίδβάδρὰ οὗ Ῥθῃϑυοΐίθηοθ (ΜΟγΟΣ 
δἴλον Τθορ γ]δοί: διὰ τῆς δοκίμου ταύτης καὶ με- 
μαρτυρημένης ἐπὶ φιλανθρωπία διακονίας). Τὰ ὃ6- 
Βα ἸἾ οΥ̓͂ (9 ἸΔίίου Υἱϑὴν ΒΙΔῪ ὉὍδ ΔΙ]οροὰ {δ τηοβὲ 
πδίθγαὶ δἱκηϊδοδίλου οὗ 0 ποράβ, δηὰ ἰδ ἴδοι 
ἐπεὶ τὴ ἢ ἐπί 18 Ἰδίγοαποοα ἃ ΤΘΆΒΟΣ [Ὁ {πη ο- 
αἰνῖης 108 τοϊαιοὰ ἰὸ {μι9 ΟοΥἰ μι θΐδηθ. 10 Το Υ 
Ὀθ δἀαοὰ ἐμδὶ ἐβο δοκιμή οὗἉ ἰδ διακονία τωυδὲ Βανθ 
Ὀθδη δἷδο 8 ἐοδὶ οὗ ἰμο σον βἰδὴβ. μαι πὶ ἢ 
88 ἰδ 9 οὈ͵θοὺ οὗὨ ὑμοὶν ὑμαπ κορί νης ἰ5 βαϊὰ ἰο 6 
ἐδ! ὑποταγὴ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν. ἴπ Ἡο]]οηϊδιϊο 
στοοῖε, ὁμολογία δὶ σοἶβ96 : οομἔοϑθίοπ (ηοί: 
Ῥαδχιί, ΘΟΙΏΡ. 1 Τίμα. νἱ. 12; ΗοΌ. 1]. 1; ἐν, 14- 
χ. 28), διὰ ἐὶ 18 ἐμὸ τογὰ [Ὁ ὑμ89 ἯὙΔΥ ἱπ πϑίοδ 
αὶ! ἢ 6 οὐ ΡΥ ΟΧΡΙΟΙΝΘΘ ΟΥ τηδἷθ ΒΟΤΕ 
(οορ. Βοια. σ. 9 ὦ). Εἰς τὸ εὐαγγέλιον τῶ 
{μογεΐοσο ὃὈ6 οϊηϑὰ τὶ ἐλ, διηδί οσουθγ πιὰ 
πῆστις εἰς χριστὸν, πιστεύειν---εἰς τὸ φῶς, αῃὰ εἰτηὶ- 
ἴὰν ῬΒτδοοδβ. Ἦο βου ὰ ἰβάοοά βαγὸ οχροοίοὰ 
ἐμ ατιίοὶο (τῆς) Ὀϑίοσο εἰς τὸ εὖαγ. ἰο αἶνο ᾿ΐ ΙΣΤ Ὁ 
ἀοδηϊίεποβδ, θαΐ γὸ οὐρῶμὺ ποὶ ἰθ γοχαγὰ ἐμὲθ 85 
ἱπᾶὲδροδδοὶθ, ᾿πδϑιμαο 85 Ἧ6 πὰ ΘΥΟΥῪ ὙΠΘΙΘ 
ατοοὶ Ἰθοσγ ἐπ ἰκὸ ὑδὸ οὗ ἰξ. Οομρ. ἩΐΩθν, ἢ 
19,2ὼ. πο δϑιηο ἰδ ἰσὰ9 Ὑἱὶδ γοβροοὶ ἰο τῆς 

ΘΟΥΓΡΙΌΓΑΙ δηᾶ σου οα δε αὶ Ἰδηρβτιδίο, τοί δίς ΓΙ πΟΙΡΔΗΥ 
πο ἔτνο ἑάφιρϑ οὔα ψογὶ οδ ϑαγυῖοθ, δῃὰ ἃ ϑογνίοϑ οὔ ἔδὸ μυῦ- 
ἸΙςο. [τ 89 Νον Τοοίδηιοηΐ, δοεοίξηνθο ὐπὸ δῃὰ βοιμοιὶπιοα 
ΔποΙ͂πον οὗ (η6 Ὠἰκίογὶ ΑἹ ἰἄάδδα σοπῃμοοῖοα ἢ} ὑπο ψογὰ ἰ5 
τηοδὲ Ῥγοιη πο. [1 ἰδ δοιυϑίίπμαβ 8 δοοθῖδῦ σι] ΟΥπ σε, 

δὲ} ἰὼ ἐδὸ φαετίοο οὗ Θοὰ (Ποῖ. χη. 6, οορ. 
Ἑκοῖοο. νἱῖ, 30). ϑοτοοξίπηθῃ ἃ δογυΐοϑ ἀθῶο ἰὸ 8 Ῥῃ ] ἐς βογυδηξ 
οὔ τὸ Οπαγοὶ . 11. 80) δοτηοϑιίπιοα ἃ τα  ΠἰδΈΓΎ οΥ̓͂ ἰπείγιο- 
οῃ, ναξ ποῦ ἩΘΉΔΊΥ ἢ τλϑ ἰὴ μὰν ἴο {Π0 ΡυΪΟΘΕΥ ΟΥ̓ ΒΔὸ- 
τιβοίδὶ βογυίοου (ἔλιϊκο ἱ. 28; . ὙΗμ}. 8, δ: ἰχ. 21: χ. ἥἢ] 
Ἐμο πόσο οἔδίοαὶ ἰῶθα ἰδ ἀρργοργίδιῖθ ἰῃ ΟἿΣ 8 
γοϊπηίδυ δεῖ οὗ ὑὕδῃθυοϊθηοο ἴον [9 ΡΝ χε ἤδὶ ἴοτ 
οὐ οογυῖοο, δά βοπεὲθ δὴ οἥοτίπα ἴο ἔπ 1ογά οἵ [ἢ9 
σπαγον. Οορ. Οεἰδηάοε. ΤἘδο Ασὶ. ζένογι ἴῃ Ἠογίξοκ δ 
Ἐπογο. ὉΥ ῬΑΙΔΕΞΒ]. . 
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κοινωνίας εἷς αὑτούς, ψὮΘΓΟ ἰδὸ Δρίΐ 616 ἷβ ἱπ ΚΘ 
ΤΩΆΠΠΟΡ δὈΌδοηϊ, δηὰ ἰπ6 βδλὸ ψουϊά δι}}} Ὀθ ΤῸ 6 
1 τὸ ψοῦθ ἰρ ἰοΐῃ εἰς τὸ εὐαγγ. τὶν ὑπακοῇ, Β0 
ἐϊιαὶ [8 6 Ῥῃγϑδα βιιουϊὰ πιθϑῃ 8 ΘΟ Ι ΥἱπΡ ΟΥ ΟὔΘ- 
ἀἰοπὶ ἀἰϊπροδίτίου ἰοτναγὰ ἐδὸ 6ο8ρ6); ἴῃ 1 ἢ 
6886 τῆς ὁμολογίας σου ὰ ΔΡΡΘΟΔΙΡ 0 Ὀ6 ἴΐ6 Βοῦγοθ 
οὔ (Π6 ὑπακοή : οα δοδσουπὶ οὗ 89 οὐοάΐοποθ νν Ὠϊοὶὴ 
Του] 8 ἔγοῃα ὙΟΌΣ σοηΐοβδίοθ.Ό. ΟἿ ἰδ8 ΟΠΟΣ 
Βδηὰ, ὉΥ )οἰηΐπρ ὁμολογίας ψἰῖ εἰς τὸ εὐαγγ.ν 6 

εὑχαριστιῶν, οἴε.; 8, (Βδὲ αὐτῶν εἰδηὰθβ διρμαῖίὶ- 
ΘΔΙΪγ αὖ ἐπ Βοδὰ οὗ {πε βϑηΐθεποο, Ὀαΐ οὐ (δὶ8 
οοπδιγυοίίΐοη Β85 ἨΟῸ Β8Ρ6014) οἰ δϑὶβ. [1 νὸ 
σοηποοῖ ἴλ μὴ Ὑογ. 18, δΡρὶ γίηρ ἐπί Ὀεΐοτγϑ 
δεήσει 88 ῬΥΘΥΪΟΌΔΙΥ Ὀοίοτο ἁπλότητι, ἰὲ βϑοίηβ 
ΒίγβΏβο ἴμ6ὲ (ΠῸῪ Βμου]ὰ Ὀθ Βαϊ ἰοὸ μῖνϑ ρίοσυ ἰὸ 
οὰ [ἴὉὁΓ (μοὶ ΟΝῊ ῬΓΔΥΘΟΓΒ; δηὰ (9 οὐνϊδίο {118 
{π0 Ἰαιρύδο ο8 ΠΑΡΟΪΥ Ὀ6 δος (0 δἰ ΣῪ 186 
ἀεατῖπῃ οΥ̓͂ (ἰΠοὶ Ῥγδαυοσβ. 6 βου ὑσγοῖδν ἴο 

ὁμολογία ταϑρῦ ὍΘ γορεγάθα 8180 88 ἰμ6 οὐ͵οοὶ οἵ σοῃποοὶ ἴὰ νὴ δοξάζοντες ἵπὰ δυο ἃ ὙΔΥ 885 ἴο 
{πο ὑπακοή, 80 ἐμαὶ ἴ86 ἰάθϑα 8}}8}} ὈΘ: δβίποϑ γ9 ! ροϊπὶ ουξ [86 ΤΏΔΠΒΗΘΡ ἰῃ ΒΘ ἢ Ὺ σῖγα ΒΊΟΤΥ ἰο 
ΔΙῸ οὐὈσάϊοηϊ [0 γοὺγ δοπήοδβαϊοθ. [Βοσϑ, ψῇοπὶ 
ΘΓ Α. Υ͂. οἸ]Ίοννβ, χίνεβ ἴο μὸ σϑηλινο ἴμ6 ἴοΓσΘ 
οὗ ἃ μαζί ΐ οὶ ρ]θ, δῃὰ σοπάοσβ τῇ ὑποτ. τῆς ὁμολ. 
ὑμῶν: “γοῦν ρῥγοΐοδββοά βιι) οί: οη.᾽" οααγϊάρο, 
ΒΟΎΘΥΘΥΡ, Ὑ76}1} τοιηδτῖκβ, ὑπαὶ “16 ΟΡ ΟΧΡΌΓΤΘΒΒ 
ποῦ ΣΠΘΥΘΙΥ ἃ »γοζεδεοα, Ὀὰχὶ ἃ τεαὶ βυν᾽θοίοη ἰο 
180 Θοερεὶ πιῆ ϊοἢ τδ8 Ῥγοίοββοα  ᾽". Βαὶ ἐδ9 δοῃ- 
ζοββίοῃ ἰοσναγάθ, οὐ τὶ Τοΐρσοπμσο ἰο, {86 6ο08- 
Ῥοὶ (--ίμο οσοηγοββίοη ἀϊτγοοίθα ἰο {ἴν0 Θ0Ε0}61]), ἰΒ 
μΠ6 οοῃξεοββίοη οὗ 8. ἤδβί ἴθ ὙΜΒΙΟἢ Ἰονθ 6Ο0πι- 
Ῥἱοίοὶγ βδουῖθοοδ ᾿{86 17 [0 δ οί μο τ᾽ 8 ξοοά [88 
οδδρ. Υἱἱ!. 9), δηὰ ἰδ ἱπογοΐίογθ οϑβϑηλ }} Γο- 
υΐνοβ {πδὲ (086 τῆ ταϑῖτο ἰῦ βου] σπου βα δπὰ 
Ῥυΐ ον ἃ δἰ πὶ δὺ ᾿ονο (σοιρ. 1 ΦοΒη 11}. 16). 
Οογγοβροηδοπὶ νι ῖτἢ {818 δοηοβϑί οι 18 ἐμ ὑπακοή 
οὗ ψ ῃῖσὰ {86 ΑΡοβίϊο ΒοσΘ Βρϑδῖζβ,. Αδοί Ὁ ΤΘ8- 
ΒΟ [ὉΓ [18 {πῃ Καρὶ νὶπ ας 15 σίνοη ἴῃ [86 ψοραε--- 
Δμᾶ ον ἴ868 Βα ρ οἱῖν οὗ γοὺσΣ οοσῦ- 
που υὲτ τσ πη ἃ υὐὴ τ 41]. (γεν. 18 ὁ.)-- 
Κοινωνία, 88 ἴῃ σἤΔΡ. Υἱὶ!. 4, τηϑδὴ8β {89 ῥγδοίί σα] 
σοιπιππΐοη Ὑ ἶσ6}} 18 ΒΒ τη ἴῃ (86 δοταπηι σαί ἢ 
οὗ εἰά, Εἰς βονγβ 86 αἰ γοίίοη ἰπ τ ῖσο ἢ ἐὲ8 ρΥο- 
οοθάβ. Τλο δαἀαϊιίου οὗἨὨ ἐς πάντας τν88 ῬΓΟΌΒΔΌΪΙΥ 
ἑηϊοπαοὰ ἰο βυσροδὶ ἐπ αὺ ἰὺ 88 Ὑ6}}] Κπόνῃ 56 ῃ- 
ΘΡΔΙΪΥ δηὰ Ῥοββί]ν διποῦς πὸ ΟὨ ΙΒ. 188 δὶ ὅογυ- 
βαίδῃι, ἐπαὶ [6 ΟοΥ πίη γοτῸ ἴῃ ἰἢ8 ΒαΑΡὶ οὗ 
Βυτα μι ἰζίπρ, ᾿π Δ ῬΥΔΟΙΪΘΑΙ ἩὙΔΥ͂, Δ ΘΒροοί,}}γ 
Ὀγ ἃ Βοβρί 8016 γϑοορίϊοι ἰη ὑποὶν οἰἵγ, τὶ ΟὨγ 8- 
ἐΐδῃ8 οὗ ουὐθρῪ σουπίτΥ. Τπδὺ {Π 050 968} (ἢ γ158- 
ἐἶδπα ϑουϊὰ παν οσοποϊυαἀοά {πδῖ {86 ΟΟΥ 1815 
ΓΘ ΘΩΥΔΙΪΥ ᾿ἰΌ6ΓΔῚ ἰο Δ}} ΒΡ} Ὀθόδυβο ὑπὸ Ὺ 
ὍΘΥΟ Ἰἰθογα] ἰο δυιοἢ αἀἰδίδηϊ ὈτΤοίΏΤΘΙη, ἀ068 ποὶ 
δοϑι θαυ} ργοῦδὈϊθ. ΤΠῸ ΘΟ πθοίΐ οι οὗ εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον αῃᾷὰ εἰς αὑτοὺς, εἴς.. πιὶλ δοξάζοντες ἴῃ 
(06 8686 οἵ: (ΠΟῪ φἱογῖγ Θοά, νι ἢ) Το ΐδγθῆ 6 
ἴο 1.6 Θοπροὶ, ἴο {Πποιηβοῖνεβ δὰ (0 4}} (Μυ οΥ), 
μὴ5 βοιοί ἱρῷ ΥΟΓῪ δ Ὁ] δῃηὰ ἠογοθά δυουὶ ἱἰ. 
δυςδ 8 οσοπῃραοίίοη ἷἰβ γοαυΐϊγοὰ ποῖον ὉΥ [86 
τ ΔΩΐ ΟΥ̓ [π δτὶ 616 (866 ΔΌΟΥΘ) ΠΟΥ ὉΥ [89 εἰς, ἴὩ- 
ΒΔΒΠΊΌ ΟΝ 88 ἰδ ἷ8 Ῥγεροβίζϊοι ἢ 8 ὙΟΡΥ Ὑ16}} ΠΕ6ΓΘ 88 
ΘΧΡΥΘΒΕΙΥο οὐὗὨἩ ἰοΠΘΏοΥ ΟΥ ἀϊτοοίΐοη ; δὰ παϊρῆϊ, 
δοσοταϊπρ ἰο 18:6 ΔΠΔΊΟΘῪ οὗἁ ΟΥΠΟΥ ψΟΥὰΒ, 6 ΥΘΥῪ 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ βιυι δι τυ64 ἔον (89 ἀδίίνο δῇ ὁμολογίας 
διὰ κοινωνίας. [16 Β6η89 οὗ 86 νβο]9 νου]ὰ 
ἐἰοπ 6: “ἼΠΟΥ 0 γϑοοῖγο δυϑὴ ἃ Ῥτοοῦ 88 (18 
ταϊἰδίται ον χίτοθ, πὶ}} σῖνο ΦΊΟΥΤΥ ἰο αοἀ ον 
γουν ΟὈδαΐοθος ἰο {86 σοῃἴεβδίου γοῦ ᾿δ Υ6 τη846 
τ} σοβροοὶ ἰο ἐΠ6 αοδροὶ οὗἩ ΟἈτὶδὶ, δὰ ἴον (116 
δοπηπιοι [6] ον δαΐρ τὶ ἢ ἐπθλ δηὰ τυ τ 4}} ΟἿ ΥἿ8- 
(ἰδῆ τ ΠΙσΝ ὙΟῸΡ δβδἰπρΐο- Βοαγίοα ᾿θΘΡαἸν αἾ8- 
ῬΪαγβ.᾽᾽ 7--ββΐῃοο ΠΟΥ α]πο, νυνὶ τ ὑσᾶγοσ ἴοσ 
γοῦ, οΩΚ δϊζοσ γοῦ οὐ δοοουὴῖϊ οὗ [89 ὁΣ- 
οϑοᾶϊηξ βτῖδοο οὗ Θοᾶ τοννγασὰ [αποηρ] γοῦ 
(νον. 14). [0 '8 βοιπονμαὺ αἰδῆουϊ ἰο ἀοοΐϊάς 
νἕ τ ἱοῖ οὗὨἨ (86 ρῬγονίουδ δοπίθῃσοδ {δ υ ΡΒ 0 
οὐκὶ ἰο Ὀ6 σοπηφοοίοα, Αμραϊηδί ἐϊβ δΘοπῃ οί ὁ ἢ 
ψΪ σὸν. 12, ἰἰ ΠΠΔῪ Ὀ6 οδ᾽]οοίεα, 1, ὑ86 Ὀχί ΓΕΠ6 

αοά: ποὺ ΟὨ]Υ ὈΥ ἰμποὶν ἐμδηκερίνιηρς (νν. 12, 
18) θυὶ ὈΥ {801} ἱπιθγδοβδίομβ. [{ τπυδὶ θ6 δοῆ- 
οράθά, ἤονονοσ, ἰμδὺ δυοὴ 6 οοπείγυςίΐοα ἰδ 
ΒΟΙΏΟΥ Δί ἤδτθ. Τδὸ Ὀθδὶ τῆν, {ΠΟΓΟΙΌΤΟ, ὑΤῸ- 
ὈΔΌΪΥ ἰδ ἴο ἰδ αὐτῶν ἐπιποϑούντων ἰοσεοῖμον 88 8 
βομϊνο δοθοϊαϊο, (Σ νὸ δηά ἰπβ δοϊησιο ἢ 
οηουρὰ ὙΠ ὁ] 58108] τΥϊίΓΒ, ὙΒΟΓΟ ἰμ6γΓὰ ἰδ ΠῸ 
ἀϊδιϊποίίοῃ οὗὁἁὨ δι }661), δο ὑμαΐ ἰδ6 τηρδηΐηρ 
Βθου]ὰ δ: “ἸΠΟΥ͂, 8180, ψὶῖ ἢ ῬΓΘΎΘΥΒ (ἑ. ἐ., ἷπ 
{86 τοϊα δὶ οὗ ῬΥΔΥ͂ΘΓΒ) [Ὁ γου, Ἰσπρίης ΔΗ͂Υ γουῦ, 
εἰς. ΤΆΘΤΟ 15 ποιμίηρ ΓΟΔΙΪῪ ἰοτοοὰ ΟΣ ἱτηροτγτίϊ- 
πρηΐ ἱπ ἐπ ἀοδηϊἑοη οὗἩ ἐπιποϑεῖν ὉΥ δεήσει: ἴὶ 
ἰβ Τδύμο ἃ ἀα]οαὶθ ΝΔΥ οὗἨ πἰπίϊηρ δἱ ἐδ) ρίοιβ 
δρ᾽γῖὶ τίσι ῥτοιρίοα {πὶβ Ἰοηχίης. ΤΏΘΓο ἰδ 
Δ ΒΡρΑγοηΐ ἱδΡΡΓΟΡΥΪ ΑΘ 688 ἰὼ ἰπὶθ ποτὰ 
ἐπιποϑεῖν, ᾿ἰμδδερι οὗ 88 (ἢ ΘΠ ΌΣΟΙ 68 σου ἃ ΠΟΥΟΣ 
Ὅε ὀχροσίοα ἰο δοπια ῬΘΥΓΒΟΠΔΙΪΥ ἰοροῖμ ον. ϑοσοθ 
Βαγῦο, ἱβογοίογο, σίνθῃ ὁ {16 Ἰποϑδιηρ, εογάύα 
(ο ἰουε ; Ὀὰΐ πο ΘΧΔΙΩΡΪ6 οὗἨ βςἢ 8 τηοδδϊηρ 885 
Ὀθοῃ δἀάποοά. Νονλογο οἶδα ἴῃ (η9 δεν ρίῃτοβ 
5. ἃ τηϑοίης ἰοροίθοῦ οὐ ΟΠ τ  βι 1ΔῺ5 ἴῃ 16 διιίαγϑ 
νου]ὰ (αἰὼν μέλλων) δροϊκοῃ οὗἁὨ ἴπ ἐδ 15 ΨΔῪ 88. δ. 
οὈ͵οοί οἵ Οπνιβίΐδη γοδγηΐης. Νοδηᾶάον ἰδῖτοϑ 
ἐπιποϑεῖν ἴο 6 {89 δγάθηιί Ἰοηρίηρ το ἴδ 
Ῥτοτηρίοα Ὀγ ΟὨ γι ϑίϊαη Ἰοτθ ἴο Βαυθ ἃ Ὀθί[οΥ ΡΘΥ- 
ΒΟΠ8] δοαυδὶπίδποο ὙΠ ΟΥΒΟΣ ΟἸ γί βι δ, δὰ 
θησ6 ἰμο ἤπαὶ δ]πὶ οὗ ("8 Ὀσπουοϊοπὶ δοπίτί δυ- 
(ἰ0ἢ ΠΙΔΥ͂ ἢν Ὀ6οπ, [ὁ ὈΤῚηρ {8659 ον 88} ΟΕ γῖ9- 
(ἰλπδ ἰο δοκπονϊοάμχο [80 Θοπι]ο ΟὨ γί θιϊδηβ δ 
ἐποῖν γα Πσοα ἴῃ {86 Κίηράοτα οἵὕὔ αἀοά. Ἧ΄:εὲ 
τηυδὶ, ΒΟΎΎΘΥΟΥ, ΤΘΙΏΘΙΙΌΘΥ (δὶ ἰπ (6 ῥτοβθῃὶ 
6686 86 ΠΙΟΡΘ ΘΟ ]οῖα (δ. ]ΟΒ 8} ἀπὰ ἐδ 076 
δηΐϊπηαίοα οπὐογτηθηὶ οὗ ΘΟΤΉΠΊΟΝ δρἱ ΓΙ 8] Ὁ}655- 
ἴηρβ ἰἃ (86 σΒΌΤΟΝ 076 ΒΟΙΌΔΗΥ Ὀγοῦρι κθουΐ 
ὉΥ͂ τη68Π8 ΟὗὨ ῬΘΟΥΒΟΠΔ] ᾿ΠΙΟΥΘΟΌΤΒΟ ἐβγοι ἢ ἀορυ- 
(δ. ὙΠ ἰ8 εἰϊδαὰ οἱ ἴῃ (Π6 τϑδβοὸς ἩΒΙΟδ 185 
᾿τηπιο ἀΐδιον ϑυδ͵οϊποα: διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν 
χάριν ἐφ ὑμῖν. ᾿Ἐπί Ποροὸ ἀδδϊρηδίοβ [ἢ τὴ δα ἐβὸ 
ῬΟΡΒΟῚΒ διηοην ῬΏοη ὈΪΥΪΟ στδοθ ἃ 8 δοίῖγαο, 
δηὰ ἰὰ 'ἰ6 ἰο Ὀ6 σοπηροίοα ὙΠ ὑπερβάλλουσαν. 
Τῆο ἰάο8 (ἢ 6 που]ὰ Ὀ6: οα δοοουῃῖ οὗὨ πὸ ζτβοθ 
οΥ̓ ἀοἀ ψΠΐοΒ βυρογθουηὰβ ἰοναγβ γοῦ, ἡ ς., 
Ὀδοδυδο (68 στδοὸ οὗ Οοὰ ἰδ βυροταδυηάδηὶς 
ΔΙΠΟΠ ΟΥ ὕγοη γοῦυ. 86 ΠΥ ΔΌΪ6 σοπίτῖθπ- 
ἰἴοπ 88 ΟΠΪῪ 956 οὔί ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ 8. ΓΈ8 18 δον ίῃς 
ἔγοτη ὑμπὶ8 γίομϑβ οὗ (Θεοῦ). Α8 {δ 
Αγροϑίῖϊθ δοῃιθιρ] δία {μΐβ δουπάδηϊ σοαυϊὶ οὗ 
Ὀἰνὶπο στο ἴῃ ἰδὸ ΟοΥ ἷδη ΟἸΌΤΟΒ, ἐδ 6τὸ 
ΔΤΟΒΘ ὕγοιῃ δἷ8 ἀϑοροϑδὶ βο] 8 ουἱϊθιγαὶ οὗ ΒΟΥ 
{μη ΚΛιΪποδα, ἰο ἢ ἢ πον σῖνοβ Ἔχ ργοββίου. 
-- Τ᾿ ΔΏΚα 6 πηῖο Θοᾶ ἔοσΣ Βἷβ παρθαῖχα- 
Ὁ16 ΑἸΕΗ͂ (νον. 16).---ἰη 8 ὁχοϊαηπδιΐοη ψνὸ ποοὰ 
ποὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ ἢ0 88 ὁ ἀδυ σΏ; ἰ0 ΤΟΡΓΟΕΒ 
ΒΟΙΏ6 ἔθοϊ ηρ οὗ 86]}{-σταιϊυ]αι οι τ ΒΊΟΝ ἣ 6 ΔΡΡΓΣΘ- 
μβοηάδα τιΐρες βρυΐῃξ ὕυΡ ἴῃ ἴΠ0 δατίδ οὗἩ ἢ Οο- 
τὶ ἴδηβ οὔ δοοοιπηὶ οὗ τοί ς δὰ ἰυδὶ καὶὰ. 
ΤῊ6 ““ὉΏΒΡΘΆΚΔΌΙ6 ΟἸΌ οὗ αοα ᾽ νδϑ ποῖ βίυ  Ἅ 

Ἰοηρίῃ οὗἩ {89 ἰπίογυθηΐπρα τὸν. 18; 2, πὶ διά [ΟΣ ΘχοΙ ΒΙΥΘΙΥ ἰμ6 ογίαπδίθ σοδυϊὲ το αοὰ 
ἀορθβ ποὶ δἰδηὰ ὈθίΌΣΘ δεήσεως ἃΒ ἰὺ ἀοο8 Ὀοίογο ᾿ βαὰ Ὀγουρμὶ δουῦν ΌὈΥ πιθϑβ οὗ (Πὸ οοἸ]οοϊίοι, 
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ἴον 1:9 ΟΧΡΥΘΒΒίοΟη 8 ταί ἰ00 δίγοηρ ΤὉΥ δβυ οἢ 
δὴ δρρὶϊοδίΐοη. ΤᾺ6 ΑΡοβιί] θ᾽ β' πιϊῃα γγ88 οὐἱΐ- 
ἀοηγ ὑροὰ ἴμ6 στοδὶ μιν οἵ γοἀθιριϊο τὶ} 
8}} ἐϊβ8 υἱοὶ τ ϑυ] 8; (6 5ρ6014}}0) ἱπ 189 σπυτοὰ 
ὙΠ ΟΤΘ ἯΔ8 Τουπὰ ἰμαὺ δἰπιρὶο δρὶ τὶ οὗ Ὀοηονο- 
Ἰοῶςο, οἢ ππῃὶοἢ ἀοροπάκα 8}} 86 ξοοὰ τοδυ] δ οἵ 
μι ΐο ἢ δ δὰ ὈΘΘῺ προδκίορ. Βυΐ (ἢ δηιγο 
δρ᾽ τἰ 8] Ὀ] βίης ν ἰσῖὶ ἢ6 οχρθοοίοα ἔγοπι ἀ οὐ 8 
ἔτϑδοο ἱποϊυάοα (μ6 ρδγίϊοιιϊδυ οὔοοὶ οὗ Ὀϊνίηθ 
ἔτϑοθ οὐ ἰδ δβρϑοὶϑὶ Ὁ] ββίηρ το Οοα᾽ 5 Ἰονθ 
᾿ιδα δοπίογχοα οὐ (θ. (Τὴ αἰ όγοποο Ὀθίνγθοη 
ΜογοΣ δ δῃὰ Οβίδυά γ᾽ 5 οχροδι(ΐου οἱ ἐμὶ8 Ροϊηὶ 
δ ποΐ 6986 }{18]). 

(δτανυυ: “1 (680 00 ͵δϑ υϑῦϑοβ (ἢ 6 
ἈΡοβίϊο (γον ἰδ ο ὙΓ ἔοσσαρὰ πο {86 {{π|0 
ΜὨο α 7ογυβδίο 6 Βῃου]ὰ τοοοῖνο ἰδ 6 (Π ἢ ΚΒ 
οὔ 6 ψἔοονν θὰ ΟΠ Ρι 9 δὴ5 ἴον (᾿ἷβδ σοηϊτγὶ Ὀυ(ίου, 
δὰ {ΒΟΥΘΌΥ Ἡὶϊίη 085 ὑπΠ6 Θοπιρ]οίΐοπ οἵ 86 Βδγ- 
ΤΟΥ Ὀοίνψ οι ἰμΠ6 76 15} δηὰ ἀ6π|116 ΟΠ υ το 68. 
Ἡδμσδο (δὸ ἐπιρδϑϑιομοὰ ἐπ δηϊκαρίνίης ἴοτ τ δὶ 
εἶ80 Β6 618 δὴ ἰπδάοαυδίθ ΟσοδϑὶοΏ. ΟὈΙΠΡΔΓΘ 
18:0 δοτυρι Ἰηἰτοήαυοίϊ οη οὗ δἰ }}}8τ [6 ἢ κα ρΊν ἢ κ8 
πῃ Βοαι. ἰχ. δ: χὶ. 88-.-86: 1 Οον. χυ. δ, 6ὕΔ2]. 1. 
δ; ἘρᾺἈ. 1.1. 20; 1 Τί. ἱ. 17]. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΣ,. 

1. Α8ϑ6ἃἋοἀ]οοῖβ ὕροὰ ἴδ ποαγί, (ἢ ΔοσορίδὉ]6- 
1088 οὗ 8 δοί οὗ Ὀθῃηθνοΐθῦοο ἰῃ Ηἰ8 βρη ἀοροπὰβ 
ὉΡΟοῦ ἴδ 6 ΘΒΟΟΥΓ 688 ΜΓ} τ 1 ἢ ἱΐ ἰβ το άοταά, 
Ὅροι ἐμ ἀορτοο ἰὰ το {Π0806 Ὅῶοὸ δύο δ)]οὰ 
11} Ὀϊνῖπο ἰονὸ δηὰα ἃ Γ68] ρ]δΌγο ἴῃ τοϊϊονυϊης 
ἐθοδε ΨΠ0 8.0 ἰῃ ψδῃί. Τμῖθ ἱηνδγαὰ ἀο] ρμὶ 
ψ}}} Ὀ6 Θῃηονγη ἰὴ 1Π6 Ρ]οδβϑδηῦ ΤΠ ΒΠΏΘΥ τ (ἢ τν ἢϊσὮ 
ἔμο οαὐνατὰ αοἱ 18 Δοδσοιαρϑηΐθά, δηὰ (πὸ Γϑοϑῖνον 
{1 ἰπ8 Ὀθ βδιϊϑῆοα {πὲ (9 χνοῦν 18 αἰδὰ ἴὸ 6 
οα]]οὰ ἀροη, βμὰ ἰο Ὀ6 80]9 ἴο ΡΟΥΓΌΓ ἃ ἀύὶγ 
ὙΓϊοἢ ὁ αοἀ οὗ σοοάποβ8 [849 σοπιχρί(ἰοἀ ἰο Ηἷπι. 
ὝΒΟΓΟ (18 βρὶγὶῦ 18 νη, δὰ ᾿ἰ 15 ονάθης 
ἰπαὺ 6 τϑὴ αἰνοϑ ἢ 8 ρδίπδιϊ σοϊποίδῃοο, 
ἔγοιι ἃ τοζηγὰ οἹ]Ὺ ἰο ὑῃ6 οχρθϑοίδί: 0}8 οὗ ΟΙΒΟΓΆ, 
ἔτγοτῃ ἃ σαΐϊῃ δυιοϊἐἰοη ποὺ ἰο ζ8]1] Ὀδκὶπ ἃ ἰπο80 
οὗ θη.4] ΟΥ̓ 1658 ὙΘΔΊΙΝ, ΟΥ ἵγοιῃ ἐ896 υγρομὶ ἱπ- 
Ῥογίαπιιῖοβ οὗ οἴμοΓ8, (110 αἰ νν 1] μα νθ πὸ γαὶὰθ 
πη αοὐ᾽8 εἰχῃί, ΒΟΊΟΥ͂ΘΥ ΘΟΒΟΪΥ ἰὑ πᾶν Ὀ6. Βιυὶ 
8. σμοογίυ μοϑαγὶ νν1}} ΔΙ ΔΥΒ ΤΔ Κ6 Δ ΟΡΟ δηὰ: 
ἩΛΊΟΥ ἢ 6 ΙΔ [148 ΥὙ71}} ὈῸ ΥΓΘΟΙΥ αἰδροηδοά, 
ὙΠῸ το Οἷοθθ ΟΥ δηχίουϑ οδἰου αἰϊοηΒ οὗ {89 
διαουπηὶ, ἢ 9 οδἢ ΟὨΪΥ Ὁθ βιιΓο οὗ ἀοΐϊπρ ρμοοΐ, 
δηὰ οἵ χτοϊονΐπρ οὐ γοπιονίηρ (Π6 ὨΘΟρΒβὶ (68 οὗ 
ἷ8 ἔθ ον -θη. Αοσογαϊηαι!ν αοα ἢ68 ἀθοϊαγοὰ 
τπαὶ νου πη βοὴ ἴῃ {818 δρὶ εἰς 888}} Ὀσὶης 
Τοτ δ. ἃ σογγοϑροπάϊης δαγυοδί, (μπαὺ {8080 Ὑ80 
εἶνο ἔτγοιῃ πϑοθβϑὶιυ, βρδυ Ωγ, πην ἘΠ ρΊγ, ΟΣ 
Βα] τὶ] ΠΥ, 84}} παν ἃ ργοροτγιϊοπμδΐο ρμαΐῃ, 
δηά ἰμδὺ (ἰΒο80 γιὸ χἶνο ΘΟ ΘΟΥΓΆΠΥ δ ᾿ἸΌΘΥΔΙΥ 
Β88}} ανὸ βῃονογοα ὉρΡου ἔμ θὰ Δ δυυπάδῃοθ 
ποῖ ΟἿΪΥ οὗ δβρίγιτυ81] Ὀυΐ οΥ̓ ἐθ ροταὶ ὈΪ δϑβίη χα. 
Α8 δ τ ϑ]: οὐ οι {986 Κὶπδ οὗἉ Ὀ]οβδίηρ, 86 
οἰιρογίι αἰνὸν ψὶ}} δοααῖγο ἐμ δὺ ΠΟὉ]9 δῃὰ ροτγίοοι 
Β᾽ τ ρ ον σον τηογο ΘΟ] ΘΙΟΙΥ ΒΌΥΣΘΠΘΥΒ 
ονογυι πίη ἰο Οη6 ψῆο πόυονρ ζι118 ἰο ΒυΡΡΙΥ 
ΟΥ̓́ΟΡΥ ὙΔηΐ, δπαἃ νι Οἢ 8 ἸΏΟΓΘ δηὰ ΙΠΟΓΘ ὕ}- 
θα Υὶθα ἴῃ ΟΣ 5 οὗ Ὀοπμδῆσοηθοθ. Απὰ ῃοὶ οὐΪγ 
ἦ8 πὸ ὨἰτΒ6] 7 (18 ργοθρογοα, Ὀὰ (δὲ 18. ἴδ 
ΤΏΟΓΟ ἱπῃρογ 8) ΠΙΔΗΥ͂ μοαγίβ νυ ΐο ΔΙῸ Γοΐγοβῃ οα 
ὍΥ [ἰδ ὈουΠπΙΥ͂ Μ}}}} οὐοσῖον τὴΐτ ὑπ δηΚΥῸ] 988, 
δηὰ ν»]]}}] σίγο ροῦν ἰο αἀοά: 8 Ἰονίπεα θ᾽] ϑἘὶΡ 
ΜΠῚ βρείηρ Ρ Ὀοίτγοθῃ ἰδο ΟΙἾΥΟΣ δη ἃ (8 6 ΚΣΘΟΟΘΙΎΘΥ; 

δηὰ (Π6 βρὶ τί ἐπ6] 116 ΟΥ̓ 68 ψ}}} Ὀ6 αυϊοκεοηρὰ 
δηα βἰγοηριμβοηοα. 

[2. 10 Πα8 βοπιοίπῆοὸϑ 66 αποϑιϊοηοα τοί ΠΟΡ 
1818 Ῥγοπιῖὶβο, (ΥΥ. 8-10) ἴα ΤᾺΠ1Υ ὈοΤγηο ουὐ ὈΥ͂ οὉ- 
ΒΟΡΥΔΙΪΟΩ δηα οσχροσίοποο. Νοὶ ἰοὸ ανν6}}, ονγς 
ΟΥ̓ τ, ΠΡΟΣ (89 ἴδοι (Βα. [86 Αροβίίο 18 πὶ (ἢ ἴη υ͵δο 9 
Ο]Ὺ ἰαγίηρ ἀοτη νἢδὺ χϊρ 0 οχρρο οὐ 40 τὉ 
αοὐβ »οισεν, διὰ Ἰθᾶνθβ Ὀπἀοοϊἀοα ἴῃ6 αὐοπϑίΐοῃ 
ἩΠΘΙΠΟΥ ὑπαὶ ΡΟΎΘΥ Ψ11} ΔΙΑ γγ8 ὍΘ Ρυὶϊ ἔογί ἢ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥΥ ΒρΘθοἷδο 9436, 9 ΤΥ διισροδί (πδι (ἢ 6 ΑΡ05- 
18 18 τι ΘΓ Κ᾽ συ σα (δ ΠΟ ΏΘΓΑΪ ΘΠ ΘΠΟΥ δηᾷ σχοβυ]έ 
οὐ εἰ σμιθουβηοβα (Πα ᾳ6). Γἰ νν1}} θ6, ποσόν οσ, {ἰπι|8 
ὁμοῦ ρὰ [0 δον (δὲ ΟΟΥ ραδβϑδρο Ὑ1}1} δἀτηϊϊ οἵ 6ὁχ- 
ὀορίϊοη8, 6 8 6880 οὗ δ .1ἸῸΥ6 Β85 Ὀθ θη ρτοἀαςοά, 

8. 7λε ροισεν ο αἱΐ αοἰῖοα δεηεήσεποε ἕπ ργοπιοί- 
ἐπ ἰδὲ Ολωτολ᾽ε εἰπὶίν ἀπά εοπιπιοη ἰ{7ὲ.-- 0} 8 
οδγμοδβίποϑδ ἴῃ ἰδ6 δίίον οὗ (88 60]] οὐ ὦ 8 
αυϊίο αἰδρτορονίομδαίθ ἰοὸ 8 ἱπηρογίϑηοθ 85 88 
ἰβοϊαιϑὰ ἔδεῖ. Ηθ ν͵ϑ8 δυϊἀθηι}γ Ἰοοκίηρ ΓᾺΡ Ὁδ- 
γοπά ἱξ ἴο 6 κὶ πα ἔδο!  ρΒ δηὰ 76]1Ο νη} τ ΙΔ ἢ 
ΒΟὮ 8 ΟΥΚ ψγ͵δϑ διιθὰ ἰο ργοιηοίθ. Τλοτθ Βαά 
ὉΦ6Ο0Η, δῃὰ {679 8ὲ1}}} νγᾶ8, σγοδῦ ἀληροῦ οὗ ἃ τῦρ- 
ἔυγτο Ὀοΐπνοοη 819 968} δπὰ Θ6π|116 ΟὨ γἰ βεϊθηδ. 
Ῥφὺ] ουὐϊάθηι])ν δηιϊ οὶ ρα θα τοὶ ἔγομπι ἰδ οοἷ- 
Ἰϑαεϊΐοη, 'π διποοι αἰ ον ἢ ΔΩΥ Δβρογ (ἶ68 τ ΒΙΘἢ 
δὰ αἰγοδὰν Ὀϑοοπιθ ρραγοηί. 

4. Τὶ ἰδ οὐἱάϑης ἰπδὺ ἃ σοτητηθηϊν οὗ ροοᾶβ 
(δδίουου ἰὑ ΤΩΔΥ͂ δανθ Ὀ66Π) αἀἰά ποὶ ῬΡΟΒΟΥΥ͂Θ 
186 Οδυτοῖ δἱ Φ ΓΌΒ4] 6 τὰ ἔγομη ῬΟΥΟΥΙΥ ἀπ ψϑῃί. 
ΟἸοαΥν ἴὁ με ΠΕΟΥΟΡ ὈΘΟΠ ΘΟΙΒΡΟΪΒΟΤΥ ΠΟΡ ΔῸ- 
ΒΟ] 6 ὑηΐγ ΓΒΑ], ἃ γγ88 ΟἿΪΥ ἴῸὉΓ ἴΠ6 οσοηϑῖο0 5 
ΟὟ 816} 80 ΤΩΒῺΥ ΒίΓΔΉΘΟΥΒ ὙΟΓΟ ἴῃ Φ6Γ}521 61). 
ΑΒ ἃ γτεφιΐγοηιοπί, ᾿ὰ ΒΘΘΙῚΒ ΟἸΪΥ ἴο Βαγθ Ὀσοη (δαὶ 
ΘΔ 6} 059 Βου]ὰ Βο]ὰ 8]} (αὐ Βὸ δὰ εκιι͵δοὶ (0 
16 σ8}[. οὗ ποοοβαίίγυ, (8366 οὐ Αοίβ ἱν. 84-87). 
ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ ἰμοη, δηὰ οοσίδ ΥῪ αὐοῦ δίποο, ἐδ 6 
ΔΡοβίο]ο ΓΘ ὙΔ5, “ποῖ δὴ ΔΌΒΟΪΙΘ ὉΠῚ ΤΟΥ, 
Ὀα( ἃ πυυία8] οοὔροσδίίοη πα δϑβ᾽βίδησο.᾽᾿ (ὅταν- 
ΚΕΥῚ. 
ἐ ΤῊΘ σοι ηΐ οὗ Ἰοτο Ἰδϊὰ ἀοτη ἰῃ {88 

βοοίϊο σψουϊὰ ῥγόϑοσνο {μὸ τ 010 ΟἸυΓο ὕγοπι 
πδηῖ, ἴῃ ἰδ τοδὶ ὈΟΩῪ ἔποτο σψουἹὰ 0 ““ αὖ- 
τσαγὸ απ αἱ δι βέοίεπον πὶ αἷξ ἰλίπισε,᾽ δ 1 βυ ἢ 
ἃ, δρί εἰς [1 που] ]ὰ Ὀ6 δὶ ΠΥ }}ν ΔΡΡ]16α. 

6. 7Τλεὲ Αροδίϊε εἰεαγίψ αϊείπσἶϑὴε8 δείισοοη 
“ρ γιμαἱ απα ἰδπιροταὶ δἰοοεῖηρ9.--- 0 Οοτ πἰ ἴδῃ 8 
ταὶ βοὺ (ἢ 6 ὁη9 δηἀ ῃοὺ Υθ8Ρ {πο οὐδοῦ. ἯΘ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΟ Ἰῃ.ὉΘ6} ον δηὰ β6]-βδουὶ ῆσθ, δηὰ ΓοδΡ 
δουπάδηίγ {π0 γονγαγά οἵ διιοῖι ἃ βουίηρς ἰπ Κὶης, 
ἑ. ε., πῃ (Πμοῖν δρὶγἰ 8] σϑβα δ, Ὀὰΐϊ ΓΟΔΡ ΥΟΥῪ 11{- 
(16 οὗἨΡΘουΙΔΤΥ οΥ ἰοῃρογϑὶ σαΐη. “δδι Ραὺυ] 
ΡῬγοιΐβοα ἐπ960 ΟΥ̓ 188 88: ἴ, {π6 ἸοΥὸ οἴ 
αοἂ (τον. 7); 2, 8 δρίτὶ δοουηάϊηρ ἴπ ΘΥΟΥΥ͂ 
βοοὰ σοτκ (τον. 8): ὑμπϑη κερί νην οἢ {οἷν ΘΒ ΑΓ 
(νυν. 11-18). Α ὯοὉ]6 Ββατυεβί ' Ὀὺπὶ 4]} βρὶ γἰἰ08].᾽ 
(Ε. Ἧ. ἘΟΒΕΕΤΒΟΝ). Οοὐ ταῖσδ ΟΥ τηΐρὶιὶ ποὲ 
κὶνο οὗἨ Ηἶβ ἱπδηΐϊίο δὰ οἰθμοΥ δηὰ ΔΌΪ] ΠΥ (ΥΟΥ. 
δ), ἴον ἐμ ὶσ ὑθιι ροσαὶ ψγ6810}.] 

ἨΟΜΙΓΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤ,. 

ΠΤΑΒΚΕ:--οσ. 1. σοπδάσποθ δπὰ δαἀπιοηϊ οι 
ΤΏΔΥ ΥΘΥΥ͂ ῬΤΟΡΟΥΪΥ οχὶδὺ ἰοχοῖμαν, Π6 οπ6 ἴῃ 
υἱοῦ οὗἩ δῇ Βοπογδὺ]9 δηὰ ὑργίριὺ ομδτγδοίον, δηὰ 
ἐμὸ οὐδοῦ ὈοσλΌΒΘ ΤΩΘΩΥ͂ ὨΘΘα 8 ΡΓοραγαίΐοη ΓῸΥ 
(ποὺ ἀυ 68. .--- ον. 2. Α κοοὰ Ὀδρίπηϊηρ 8 ποὺ 
ΔΙΑΥΒ Βυγο οὗἩἨ 8 κοοὰ οπάϊηρ: γγθ τηῦδὶ ὑπο γ0- 
ἴογθ δαπιοηϊβῆῃ 9ὁΠπ6 δηοῖπος δηαὰ ῬΥΑΥ ἰμαὶ ὙΘ 
ἸΠΔΥ σοηίίπιθ Οἱ] κοπὶ ἴῃ ΟΥΟΤῪ ρμοοὰ σψοτκ (Ἰ 
Το88. 111. 2).--- ΗΑ ΒΡΙΝΟΒΕ :---ΟΟἸΤ 6 480]6 80]Ϊ}- 
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οἰίπἀθ ἐο ΟΌΒΟΙΎΘ ΘΟΟΌΓΔΟΥ ἴῃ 8}} ννὸ 5ΔΥ; δῃά ἰὸ 
18] 4}} τὸ δηζαᾶαρὲ ίο ἀο; νι ιϊδουΐ 8, οὔὖν 
ῬΟΥ5 8 Γ6 ΟΠἸῪΥ τδίη Ὀοδϑίϊηζ. ΑναΥ τ (815! 
“- εν. 4. ἷ8ο δου] ἃ Ὀθ0 δαγοῖα! ἰὸ πᾶν σοοά 
ΤΟΔΒΘΟΠΒ ὙΠ Θ6Ὼ ὙΠῸ ὈΓΔΙΒ6 ΒΏΟΙΏΘΓ, Οὐ ΟΡ 188 ὈΟΓἢ 
ῬδΥ 68. ΣΩΔΥῪΥ ΟὨΪΥ 6 Ὠτουρῃὶ ἴο ζγθδίον 88:86. 
--͵ δια: ϑαρροτί οὗ ἰδ89 ΡοοΥ, δῃὰ βυρροσὶ οἴ 
Ῥδϑίοσβ. Ῥ]οδὰ δηὰ Ῥσαῦ ἴον ἱμοπὶ; ΟἿ, ἰΐ 4]} 
γὮΟ 8.6 ἴῃ δοπηΐογ Δ Ὁ]6 οἰτουτηϑίδησοβ ψου]ὰ Ὀυὺὶ 
ΤΟΙΊΘΙΩΌΘΥ ΠΟῪ 006} ὑποῖν ἀοϊηρς χοοὰ δα [ο ἀ0 
τ Οοα᾽ 5 Ὀ]οβδίηζί ΤΠοΙΡ ΔΌΪΠΙ( ἴοὸ ἀο χόδά ᾿9 
ΗΪΐδ Ὀϊοδβίηρ, δηὰ 1Π6γ οὐμμὲ ἰο ὃὉ6 9 Βεπὰ ὉΥ͂ 
ὙΓῚ6} Ηο ὈΪοδ868 ΟἰΠΟΥΒ, ΟὨΪΥ ὑπαὶ ἔθου ἰδ 6η)- 
ΒΟΙΝ6Β ΙΔΥῪ ὯΘ Ι0ΥῸὉ Ὀἰοθβοὰ (γοτβ. 6, 9). ΤἈΘ 
οοΥ̓οἰου.Β ΏΔΠ ΟὨΪΥ ὈρίΓΑΥΒ Ὠ᾽τ)86]7 Ὁ ργοϊοπαΐηρς 
ἰο αἷνο ἸΙΌΘΓΔΙΪΥ ; ἤοὸΣ Β6 σίνεβθ ΟἿΪΥ ἃ 111|160 δο- 
οοταϊηρ ἰο ἷβ Δ} γ, δηὰ τ} 15 τυ] 18} οὐ θηὺ σο- 
Ἰυοίαποοθ δῃὰ ἸοὟῪ τ οὐ Υ98.--- ον. 6. ΕΟΓΥ ἰδίης 
6 ἢδαγο 8 ἔγοῃ ἀοά; ἰδ 6 Ἰ0γ69 ψγὸ ἢᾶγο, ἰδ 0 
ΤΏΟΤΘ Σβγ, ΔΟυ πἀΔΠΕΥ δὴ ἃ ον Γ}γ βου] το 
σου ηϊοδὶθ ἔον [6 το ]]16Ὲ οὗἁἨὨ Οὐ ΠοΥ5, 1 πὸ οὁχ- 
Ῥοσίαἰίου οὗ ἃ τοννασά. Απὰ γεοὶ ἰΐ 8 ποὶ ψτοης 
ἰο μαῦϑ δὴ 6Υ6 ἴο {ῃ080 ΓΟ  Ἶ865 ὙἘ1ΘὮ ΓΟ ἃ 
ἰοῖζοη οὗἨ Οοα᾽ Β ρτοαὺ Ἰοῦϑ δηὰ χοδλάϊη 95 ἰὸ δ6Ρ 
8 ἰῃ οὖν ψ Κη 688 (Η Ὁ. χ. 8δ; χὶ. 20)..---7δια ; 
ΑἸἰτὴβ αἰνϑη ΤΠΟΓΘΙΥ ΌὈΥ σοπιδηἀπιοηί 6Γ ἃ κἰηὰ 
οὗ ἔοτοφα β'8, ἰγαηδίογγοα δῃηὰ ἀθροβίϊθα ἰο οἷν 
δοσουηῖ. Οἰδδ Ὀοβίονοα τὴ} ΟΌΓΒΟΘ ὈΣΪπς πὸ 
ὈΙοβϑί 5 οΥ τονατγα.-- ον, 7. ΑἜὄ μοποτοῦβ Ἰονθ 
οὗὁἨ οὖν παοϊρμεῦοτ 18 1Κ σῖρϑ οἱυβίθγβ οὐ ζΎαρ68, 
Ὑγ 0.086 διννοοὶ 1668 ον οσί ἢ ὈΥ ἐμ οῖὶν οΤ ἴόγοΘ. 
ἴι οϑ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ὍΘ Δρροδ] θα ἰοὸ Ὀοίοτο 118 ΘΕ 66 Γ- 
7] γοθΡροΏΒ6 18 γον, ὙΠ Πουΐ βυ σὴ 4 0019 τη 6 ἢ 
τουϑὺ Ὀ6 Βατὰ ργϑββϑὰ Ὀθίογο ΓΠ6Υ γ᾽ 6: δὴ ὑμίης, 
διά {πὸ 11{|16 (μὲ σοτμθ8 ἔοι 18 βουχοά ὈΥ δοτὰ- 
Ῥὶαἰ πὺϑ δηἀ τη αΥ  ἈΥΪῊ κ8.--ὖον. ὃ. ἨΕΡΙΝΟΕΒ:--- 
Νοιμίης Ὀοβίοννοα ἀροη ΟὨΥἾδι᾽Β τι θτ ὉΘΥΒ 18 Ἰοδὲ ; 
δά γοί Ἰοοῖς γγ6}] (Πδὺ Ὧ0 5᾽5Ζ}}8 δάδβοσο 0 γόοὺν 
εἰζϊδ:ὶ [1 ἰὺ ἀοε68 ποῦ ῬΓΟΡΟΥΪΥ Ὀοϊοης ἰοὸ γου, ἰὰ 
σδπῃοὶ Ὀ6 δοοορίδὉ]9θ. 170 οἵ ψ δαὶ γἰ 0 Ὁ}}γ 
Βοϊοπβ ἰο δηοίῃοσ, 18 ΥΘΥῪ δύ] ὁ8116ἃ, δκἰππΐης 
ΤΟΌΡ ποῖον δηὰ πδηρίηρ πἷ8 ἰάθ ὕρ ἱπ {86 
ἐθιιρ}]6 ἤογ Οοά.---ΟἸ γίϑιδη υἱγίυθβ ΔΓῸ )οϊποὰ 
ἰοροίμον ᾿ἢ 9 (μ6 1 πκ8 οὗ ἃ ομαίη. δ ἱἷβ ἃ ροσ- 
ζοοι Ομνβιΐϊδη γῆ 761158 1 ὴ0 ρϑατὶ οὗ 18 ἀυ 168. 
Ψον. 9. ΚΡεΈνεκ :--ὠἀὀΕὀμὄαΐπθ ἴονο 18 οαγοῦιϊ ἰ0 Ὀ6- 
δίοΥ 118 ὈΟΠΙΥ ὈΡΟῚ 806 ἢ ῬΘΥΒΟΙΒ δηἀ ἱῃ διιοὴ ἃ 
ὝΑΥ {Ππδὶ σοοάῃο58 88}8}} ποὺ Θῃησοῦγαχο πὶοϊκοα- 
Π6Β5: Ὀυὺ ἴ80 μεηὰ ψΒΙΟΝ ἔγϑοῖν βοδίίουβ σηυδὲ 
ποὶ Ὀ6 οιἰεγοὰ ψἱὉἢ 00 ΤΊΔΗΥ͂ ΒοΟΥΌΡΪΘ6Β, ἱζ ΟΣἹἹῪ 
{π6 ΨΟΣΓΒΥ ἈΓ6 ποί ονουϊοοκοά, Β]οββοὰ δζὸ {89 
τα ΓΟ Ὁ} ΏΟΘΘ ΟΥΓΘ ΓΘΛΟΒ 68 [0 ἰδ 6 δΒουὶ 85 τ76}} 
88 ἴο ἰμ6 Ὀοάγ, ἴο οἰουπὶ Ὑ 25 Μὸ}} 88 ἰ09 ἰΐτηθ 
(δι. ν᾿ 7).---νον. 10. Ηξοινοξε :---Τ 9 ΒΟΟΣ 
ποΐ υῃ ΓΘ ΘΏΥ βοαίίουβ οὐ ἐδ 6 801} τιμαὶ 1116 
δ00ἃ 6 Β48, δὰ ψὶϊ} ρίζα δηχὶοίυ Βορ68 7Ὸ 
ἃ ΡΙομυἶ] Βαγνοϑί. β0οὲ 8 δεγυοϑὺὶ αοἀ [88 
Ῥτοπιϊβοά (0 {ϊο80 ψῆο ΒΟ ᾿ἰΌΘΓΑΙΪΥ (ἰὰ ν6}]} 
ἀοἱη 2), μὰ τὸ πιονοὰ ὈΥ ἴονὸ [0 τθθῃ δῃὰ 8 ἀθ- 
δΙΓΘ (0 βεῦυο αο.---- ον, 11. αοἀ ἰδ 86 ἰγὰ ο6ῃ- 
ἰτο ὕγοιαα πῆ ΐοῖι Δ}} ᾿ΐ πο οὗἨ Ὀϊ]οϑϑίηρς ἀΐνοτζο, δπὰ 
ἴῃ ναοὶ 411} Ὀσπονοϊοηὲ δοιϊουβ δβϑι ΘοΎοΡχ6 
ἴῃ χγδίοῦι] ὑπδηϊκερί νΐ ἢ 8.--- )ἴ] ον. 12. ον ποῖ 
βοοὰ βργίηκζϑβ ἤγοτῃ ἴον! [ἐ ὑγϑβογνοθ {86 Ἰἰἴο οἵ 
ΟἸεἶϑυ 8 τῃϑι 018, αηὰ ἰυγὴδ ἐμοὶνρ Βοαγίδ ᾿ηΐο 
ΑἸΙΔΥΘ οὗ ἰποθῦβο ψορο αοα 8 δάἀοτεά.--- τ. 
18, Το σοπἤδββίοη οὗ 8 ἔσο ζδὶ ἢ πὰ (8.6 οΥὐον- 
δονϊης οὗ ἃ ρσοπυΐῃο ἰονο δῖὸ Ὀοδυιςίζαὶ (κῃ ρ8, 
ἴον αϊοῖ τὸ ἤᾶγο γοϑποὴ ἰ0 Γοὐοΐοο δὰ 0 ὑΓδ186 
{π9 ᾿οχὰ.---Ἡ-ςξζον, 14. Το80 80 τϑοοῖνο ἰπάῃο88 

Βῃ ου ὰ ὨδΑΥΪγ ἐπδοὶς α οὐ ἴον (86 δρὶγῖὶ Ὀοοιονσοα 
ὌΡΟΣ ἰδ6 αίγνεῦ, δ) ῬΓΑΥ͂ ὑμδὲὶ ΒΘ τῇδυ τϑοοῖτο δὴ 
δθυπάδπὶ Ὁ] δδίηΚ,.---6γ. 16. οὶ 5 ὭΘΥΟΣ 866 οὗ 
διεδὺ οἵ ἃ οβδυΐ Ὁ19 ψοτκ πιιπουὶ χαὐοϊοίης ἴῃ ἐξ 
δηὰ ρῥγαϊβίης αοἀ [ῸΣ ἱϊ. 

ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΚ:--ον. 2. ῬΒΟΟΥΟΥ Ἰδαγοθ 
Ναὶ 6 τηυδὲὶ ἀο ἰο [86 1δΔ8ὲ ΒΟῸΣ, Ὑ}} ὅπά Βἷτο- 
86}7 οοπίυδοά δηὰ ἷβ σοοὰ τοΥκ ρμαὶ ἴο δβδιηθ 
((86 Το] 18} τἱγ ας 8).--ῦ ον. 87. βαίδῃ οπάθδτοσγα 
ὁ βίγϑδηρίο ΟΟΣ ζοοὰ Ῥυγροβοδ δὶ (δ Ὀίσι, δαβὰ 
Ὑ6 Βῃουϊα ἰαῖςο συγ [δὶ ἐ ΒΓ ἰο δ ἶ8ὴ ψΒδὶ τ 
μανο Ὀοζυη Μ6}}8. ΕὝΘΙΥΥ οη6 ἴβ 'π ἀδῆρος ἀυτίπα 
ἷδ τοὶ κίουβ δου 86 οὐὗ Ὀδοοχηΐηρ οοἱὰ ἰπ ΠΒοδσί: 
ἦν ἱ8. δίνδυβ Ἧ6]1, ἱβοτοίοσο, σθη Θοὰ βοπὰδ 
ΒΟΙΏΘ ΟὯΘ ἴ0 δι πιιϊδὶθ ΟἿἿ ΣΘΩ].--- . ὅ. 1 δο- 
(ῖηρς ἴα {μ6 ποατὶ ἰ8 ῥ᾽ οδβίηρς ἴο Θοὰ, γγὸ ΤΥ 6 
Βυγο (μαὲ (Π6 ουϊναγά δοὶ τ 1] Βδνθ ἢ0 Ὀ]οβαοΐηρ. 
-- ον. 6. αοἀ ἀο]ρμὶδ ἴῃ νδδὶ ον δ ̓ἸθΕΓ ΑΙ 
ἴτοτη ἃ ἰονίηρ Βεοδσί.-- -ὕον. 7. ΤῊ ΟΠ τἰβιΐδα 
Κυονβ ὯΟ ΟΥ̓ Ψμουΐ ζδι( ἢ, ΟΥ τ ΒίοΝ Ῥγοσοοὰβ 
ποῦ ἔγομπι βτϑσοθ. [ἐ 18 ὈΥ ὑπὸ ἀεὶ χυὶ τὶς ἢ (80 
ἸΙΌΘΓΑΙ δὴ ὅπᾶὰβ ἴῃ χἰνίηγ, ἐμαὶ αοά κἰ986}5 δὶδ 
Βοασὶ δηὰ ἴογοοθ Ὁροὴ ἷπι 8 7866 781 τίς ΟΡ 
{8 τ ιδὲ δ 5ᾶγνο.---ὸγ. 8. [ἢ Ῥσοροτίΐου δ5 τῷ 
ΔΡΡΙΥ ἴο (6 ῬΟΟΡ ἰμοβὸ χἱ δ τ] τσ ἢ Ὀϊνῖηο 
Ἰονθ 88 ἔδυογϑὰ 8 Ὑ1| Ὀ6 (Π6 στδοθ τ Ὡς ἢ ὙΘ 
8.1}} τϑοοοῖγο ἴῃ ἱδεὶν δἰθδὰ ; οἱ]ν (δς τεϊυγηΐης 
δίγοδιῃ Ὑ1}} Ὀ6 189 τοοδὶ δυυπάδπι, δὶ κοοάπθβ8 
δηά {4108 0}}} 088 ΙΩΔῪ τηδοὶ ἰοχοείβον.--- ὅν. 9. [πὶ 
δοδιίοχίης ἷδ ὈΪΟδδιηρμδ, (86 ΟἸΥ δεῖ ϑη τουδὶ χο- 
ςοἸ] οὶ ἐμαὶ εὐλῶν ἢ ἷ8 Βοδτὶ δου] Ὀ6 Οροῆ διὰ 
ἀπγοβοσυοα, ἢ9 δλου]ὰ 8180 ὑσοοθθαᾶ 88 ὁδοί 
88 ῬΟΒΒΙΌΪ6, [Ὁ ἰδ 9 ψοΥκ οὗ ἸΟΥ βῃου]ὰ Ὀς πὶῖδε. 
Ἐνϑη υἱριιϊοουδηθβ8 ἀεδειμδηβ (818. Βυί 1 ψ}}} 
6 ᾿ἷξο ὁ σορῦϊασ ψγονίδ, ἱὰ τ ΒΙοἢ (ΠΟ, 18 μῸ 
ἀΘΟΔΥ ; ἴὉΓ 88 1ἰ 18 ἴῃ ΒΔΥΓΙΏΟΣΥ ὙΠ} (μ6 Ὠϊνΐπθ 
Ὠδίυγο, ἰἰ τασϑὲ Ὀ6. δἰ ΓῺ} 8].---Ἷἴ] ον. 10. αοἀ κὶνοϑ 
(80 5004, δηὰ Ηο τηυϑὲ αἶγα ὑπὸ δαγυοδϑί, Ὀυϊ πο 
Ἰανπλοάϊαίοῖγ, ἴου (μ6π νὸ οου]ὰ ποὶ ἀϊδιϊψυδὶ 
Ηἶἷδ8 βουθγδὶ ἑοοϊδίθρε. ΒΘ τ ΟΡϑἢ ΟΟγ Βοδγὶβ 
ἰο αοα (ὉΥ ΟὟὖ 8]1π|8) ἐμ ὈΪ Θββίῃ 8 δἰ σῶγε γοί ὉΤῈ 
ὌΡΟΣ ὑ8 ἰῇ 8 (δἰστίγ, δἰχί οσὐ 8 δυηάγρα ζ0]ἃ ἴἰῃ- 
οΥΌ886 οὗἩ ΟΕ σχβιΐδῃ σύδοοδ.--- Ἴ) ἐγ. 12. Τὶ 16 βαϊὰ 
παι, “[μονὸ ἷβ ἰῃ6 ἴδιος οὗ ἰῃς αν ;᾿ δηὰ νὸ 
Ἀ6γΘ 866 ἐμαὶ οὈφάϊδποο ἰο ἰμ9 δεοουα ἰ8}]6 ΤΣοὸ- 
δοίβ Ἴρου 6 Ὀδίον 0] ΔΙ πε Ὡϊ οὗἨ {86 ἔγχεϊ, ἴμ88- 
ἸΩΘὮ 88 1ὲ δὴν δἰ 8 ἃ δρὶγὶϊ οὗ ὑγδὶβο.--τὖῖοσ. 1δ. 
ὝΜΒΟΘΥΟΣ ΓΘΟΟΘΏΪΣΟΒ δηὰ δοοορὶβ οὗ ΟἘ γί 88 8 
εἰδι, 1} θ6. (Π)δῈ}ς Ὁ} δπὰ δίσῖνο ἴ0 ᾿νο ἰο ἴ6 ὨΣ- 
γἱηθ ρίοσγ. Ἐδολ δἰἰσίρυίθ οὗ Θοὰ 885 α ἴϑω- 
ἀφῃοῦ ἰο Ῥγοάυοθο ἰῃ 08 δοπιοι ἰῃ κς Εἰ ἐϊθε]; δοιὰ 
88 Ηο ΤΎΘΟΙΪΥ αἷνθα ἰ0 υδ, γ᾽ 8160 8Γ.Ὸ Ἰοὰ ἔγϑοὶυ ἴὸ 

νο. 
Ξ ΒΕΧΟΕΙ,:--.'ὕὙὝον. 8 ΟΘοά κἶνοβ 08 Ὑμδῖ νὰ δυο, 
ὩΟΙ 8ὸ το ἐπδὶ Ὁ ΤΩΔῪ δυο ἰἰ, Ὀὰὶ {μδὶ πὸ 
ΠΙΔῪ ὧο φοοά. ΕγοΥΥ ἰπϊης ἴ 116, ὁνοι {μ6 Ὀδεὶ 
οαγηθὰ Υ00 89 δοοϑὰβ ΒΟ ΓΤὉΣ ἃ ζλίθσχο 
'Ῥαχυοϑί. 

ΒΙΕΟΚΕ:--ὕξε. ὅ. Α κἱδ π|}} Ὅ6 6 Ὀϊοδδίδρ, 
ἴον [6 ΒΌΡΡῚΥ ἰὶ δεονάβ, ἴοΣ (6 ομοοσ} κὶπὰ- 
Πθ88 ἰΐ αἰδρλαγβ, δὰ ([0Γ ἰδθ ἐδμαδι κορμίν οὗ 
Ὑἰσἢ ἰξ 18 (86 οοσαϑίοῃ.---Ἦ ΒΝ ἰΐ 8. δ τηδίίοσ οὗ 
δον ΟΌΒΏ688, ἐϊ ν1}} Ὀο ἀοπο ῬΘΒΌΓΙ Οὐ ΒΥ δὰ πὸ- 
νἰθαϑϑηιγ, δηὰ ν1}} 06 τοοοϊνοὰ τ ὶίμουϊ ρῥἰοαδυτο 
ΟΥ δβαι( βίβλοι οη.---Ἴ ἐγ. 6. ΤΠ αυτό οὗ βονὶδα 
δὰ χοαρὶης 8 ὙΦΤΥΥῪ ΔρΡγορσγίδίθ ἰὁο ἐμὸ ποσὶς οὗ 
οδασὶίγ. Τδὶ τ ΒΊΟΣ 18 δοαϊἰογοὰ, 18 δοζαοι ίης 
ἩῈ1ΘῈ γ1ὸ ἸΟΟΙΪΚς ὉΡΟΩ 88 Βοοαδι οΣΓ ΟἿΣ δυρροσῖ, 
θυ ψ Ἀ]Ο ἢ Μ1}} ποὺ Ὀ6 δ ργοδίδ᾽]ο 17 1ὶ 5 βοασἀ- 
εἀ υνΡ. ᾽ἴο τϑυϑὶ ηοὲ ῦὉ9 διιχὶουδ δὺῦσοαὶ νὶπὰ δὰ 
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ποδί μον, Ὀυὶ ἰσχυβϑὲ ταῖν ἰο ΘΟοἀ᾽ 5 Ῥτουϊ ἄθῃοθ 
(δὴ ἰο οὺν οσῃ ργυάθηοο. Μυοὴ βοϑὰ ν}}]} ἀουδῖ- 
1085 7411} Ὀγ 86 ψαγϑίἀθ, Ὀυΐ ὑπᾶὺ οὐ ἰδ9 ροοὰ 
δοὶϊ νυνὶ] δουπάθηι!Υ σονγαγὰ 08 ΤῸΓ 81} τὸ βονϑα. 
γον. 8. αοἂ οδὴ ἴυτη ἰοὸ Οὔἷν ϑδανδηίαρο ποὶ 
ΘΌΪΥ ἰδὸ ἰβοῦϑαϑϑο οὗ οὺσ που! 6 8}1}, Ῥυϊ 
ΘΥΟΓῪ ὈΪ]οδδίηρ οὗ Ηἰδ ἀΔ1}}γ φτουϊάϑπϑοθ. [π ἰδ 
ὝΔΥ Ηἴο ΤΩΔῪ οἷγο Ὧ8 ποδὶ (ἢ, ρθ800, Ῥίὶουβ δ.5- 
Ὁδηὰδ δοὰ νίνοβ, ρἱοῦϑ σα] το δηὰ [8 Ὶ 1} 8] ἀο- 
τηδϑίΐϊοβ, δῃὰ σϑκο ἰθπὶ δὴ δἀνδηίδρε ἰὸ 8. 
Ἧς οἴϊοη 800 ἴποθθ γιὸ δ΄ τοϊυοίβού ἴὸ 40 Κίπὰ 
δοὶϑ ἴον {ποὶῤ ποῖ ογ89 0ΔΘ Πι0ῦ9 ὈΥ οχίγδγῃ- 
ξϑδοὶ οὶ Ἰάσαπ δὰ υπΐδι ΒΥ} ϑογυδπίδ, ὑθδη νουϊὰ 
ῶνὸ Τογτιηϑὰ ὁ, μβδιάβοιηθ οοϑηϊγὶ αι οη ἴον {86 
Ῥοον.---οτβ. 1186. ΒΟΤΘ γγο παᾶτὸ ἰγὰθ 5ἰπιρ]}- 
οἷν οἵ ομβιαγβοίθνς, γὙὁ 4.0 ποὺ ρδγιου αυ ἴῃ 186 
δηὐογτιοηῖ ΟΥ̓ ναὶ αοα ρσνοϑ 5, Ὀαΐ γὸ 8.0 β8- 
εἰδῆοὰ δὰ δοροῦι, ουὐθὴ ΒΟΡῸ νὸ ΒΘΟΙᾺ [0 Ὁ6 ἰδ 
πδηὶ.--- ον. 16. Ομτϑι ἰ6 ἑη ἀοοά δα ᾿ππϑρ θα ΚΔΌ]0 
εἰζν, Ὀυϊ ἴῃ Ηἰπι 18 ἱποϊυἀοα ἐμΦ ροδροὶ, τὶ! 4} 
ἦϊ8 ροψον ἰῃ (Π6 μοαγί, δηὰ ἰμο89 ΟΥΚ8 οὗ 6δδα- 
ΤΙ ἰοὸ νι ἢ 1 Ῥτοιιρίβ 8, 8 ΒΟΡΡΙῚΥ [ὍΤ᾽ ΟΥΟΡΥ 
Ὑϑηϊ, δὴ ονουσογλϊης δῖ, 6 ἐμ δ ΚΥύΠπ) αρὶεἶϊ, [ἢ 68 
ΔΟΣΑΙΟΥ ΓΟ σνυϑα! Ὁ οΥ̓͂ ΡΡΑΥΟΥ ψΒΪΘῺ Ηθ οτοϑίοα, 
δὰ [9 ργοϑρθοὶ οὗ ἃ μβαγυϑϑὺ οὗ Ὀ]θβείβαβ ἐλτοι κι 
81} οἰοσηὶγ. 
Ηκυβνεβ:--Ἴ πα. 1. ΑὮ Θη  κδιοηοὰ ΟΒνἰκἰΐαα 

Ὡ66(18 δο ἰΙοῃςξ οχροϑβί(ἱοῃ οὗ ἷβ ἀαι98.--- τ, 2. 
Ἐνθῃ ἴον {116 86 οΥ̓͂ ἃ ροοὰ οΣχαπιρῖο, ἐξ ΤΥ 6 
8 ἀυὶγ ἰο χίνο ᾿ἰ 67 811γ.--- Ἴἶ ον. 4. Πἔ ἃ τοϊπί βίαν 
1.28 ἀθη6 4}} πίῃ ἷ8 ῬΟΨΟΡ, δικὶ δἷ8 Ῥθορὶθ δ ᾿᾽8 
πἰιμουΐ Ὀθαονοίθποο, (οἰ ΓΒ πιαϑὶ ὈΘ6 ὑπὸ τορσοδοῆ. 
γεν. ὅ. Θοὐ᾽ 8 Ὀϊοδδίης ἀοροπὰβ ποῖ ὑροὰ (δ9 
διπουῃί, Ὀυϊ ἀροῦ {πο Βρὶ τὶν τὶ τ ἢ ψνὸ ρὶνθ. 
γεν. 6. Τ6 ῥυὶποΐὶρίοθ ὁπ ΨΒΪΟΝ τὸ 58. 8}} ὃδὸ 
Ἠλοβεϑὰ ἃτοὸ: ἰδ Ἰϑοόῦὸ δοῖντο ΜῈ δὐὸ 18 ἀοίημ 
κοοά, (16 γγοδίδ ψ1}} Ὀ6 οἂν Ὀ]οδοὶηρ; {6 τἸθο το 
ΝΟ δ᾽6 οπιρίϊοὰ οὗ ΘΑΣΙΒΙΥ ἰπίηρα, [89 ΙΔΟΓΘ γγ 6 
δτὸ δ]]οὰ νι ῖ ἢ αοἀ, ἀπά υἱοό υόγϑα. ἭἭΥἹΑΪγ Ῥτυ- 
ἄθποο βαυβ: Ὠο ἠθὺ τη γουγΒοΪ ἃ θορραγ! ὃ 
Ὁ γι διίδη ρτπάθμοθ βαγ8: Οἷγνθ 61} (μαὲ ἔπου μδϑί! 
γον, 7. ΤΟ γψα]ὰθ οὗ ον σμδγ105 ἀοροπὰβ 
ἘΡ0Β ἰδ οἷν Ὀοΐης χἰνθ8 ἔγοτῃ δ ρᾶυτο μβοαεί. (ὐοά᾽5 

ἄτϑορ ἰπ ἰδὸ οατὲ τρϑἶκο8 6 αἰνὰ ᾿ϑατσί..-- 
ἐγ. 9. αοὰ σδὴ ρίνθ δουπἀδηιγ, ποὺ ΟΠΪΥ͂ ἰπ 

Δδε]γ, θυ πὰ δρὶ γ 8] ἐδ ᾳ8.--- ον. 12, ΤῸ 
εἰτὶηρ οὗ ΔἸτὴβ 8 οὗἩ δὴ δἀνδιίδρθο δυὐθῃ ἰῇ 6 
βρίγυ Δ) 1176: ὅτ ἐῦ δύ Κοὴδ δηᾶὰ δίγθηρ ἢ 9 
φατ ἔδῖ 1} ἴα 186 τοδ} ϊγ οὗ ἃ Ομγίβιϊδη δρὶτὶῦ ἰῃ 
86 Θυτο οι, δὰ οὗ σουΓ89 ἴῃ ἐΐ 6 Ῥγθϑθη66 οὗἉ Θοιὶ 
Ηἰπ)φο1, ἰο οὶρ [86 ροοῦ ἐβγοαρὰ Ηΐβ οδ ϊάγοη. 
θη τ186 μοεατὶ οἵ Οοἀ᾽ 8 ργοΐδβδδθὰ ρθορ]θ δγθ 
ὉΠ ΘΓοὶ [αΪ δπὰ βουοσο ἰονγαγαὰ οἴ ΠΟΥΒ, 1 Ὀδσοηο5 
δΒαγὰ δηὰ Ὀἱιίον, ἱποϊποὰ ἐο υπδοϊϊοῦ, δὰ ἃ ἀἷ8- 
ΒΟΟΣ ἴὸ ΟΡ γοϊϊρίοη.---γόν, 14, Α αρὲνίϊ οἵ 
ῬΤΆΥΟΣ 8. Ω0 ΔἸ ὐὺ ΤΟΟΟΙΠΡΌΠ86 (ὉΓ ἀοίΐηρ ροοά. 
Ἐγνεπ ἰδοθθ ψΒοὰ ΜΘ ΠΟΥΘΡ ΚΗΘῊῪ Ὀοοοιηθ ἰῃ- 
ἱονοϑιϊης ἰο υ15 Ψ ὮΘΗ Ὅ͵ὸ ΒΟῸΣ ἰμδῶὺ Ὀ᾿ΥΣη9 ξνδοθ 
δδϑουπάδ ἴῃ {Ποτη. 

Ὗ. Β. Βκβ5εη:--Ἴ Ἐπ. δ. ἰ ἴθ Ὀοίίον ἴο σῖνο ἴο- 
ἄγ {Π8Ὲ ὑ0-ΠἸΟΡΤΟΣ, [ὉΓ πὸ 086 κποῦγδ πον; Ἰσῃβ 
ἢ ὙΠΠ Ὅ6 δΌΪ9 ἰο σίγοι ϑδϑβϑου, ἱπάθϑὰ, αἴνγαυϑ 
Εἶτοοα τοϊυοίϑ τ}, ἔγότη ἴθδν οὗ βοτὴθ ροββί δ] πιὶβ- 
ἰογίπηθ ἰῃ ἰΠ 6 ὕαΐατο : Ὀαὶ {πὸ ΒΙΌ]Θ δαυβ: “Οἷνθ 
8 Ῥουϊ οη ἴο ἀούθῃ, πὰ ουὐθ ἰο οἰκί, ἴον ἰὮ σα 
Κκδονφοὺ ποὶ νβϑὲ ουἱἹ δ δ}} 69 ὕροῖ (86 δαί" 
(βοοῖοδ. σὶ, 2, ἍἽστηρ. ρου. ἐξ. 27, 28). σὰ 4}. 
ὝΑΔΥΒ στο τ ἃ ἸΙΌΟΓΔΙ παηᾶ; δα ἱΥ ἰὲ 18 8 
δ᾽ εβαίδᾳ ἔου ὰ9 0 αἷνο, 1οξ 18 ἢοὲ ΙηθΘ8θΌΓ ΟἿΓ 
8]1ὴ5 ὙΠ} ΚΙ ΡΑΒΌΣΊΟυΣ δὰ σογοίουβ δρὶτῖϊ. αοά 

430 σΠΘΟΥἕΟ]γ 1οῖ8 ὰ8 μᾶν9 ἐδ Ὀοδὲὶ δ Βα8Β; δηὰ 
Ἰΐουν δ᾽ 18 ἃΓΘ 8 ΒΔ  ῆο6 ΟΥ̓ ρῥΓδίβθ, ἰοῖ 8 ποὶ 
οογγυρί ἰὑ ψὶ 8 186 Ἰοανοη οὗ οογνοίουβηθ88, Ὀὰὶ 
ΔΟΘΟΙΏΡΘΩΥ ἰδ τὴ ἐπ ϑγθοὶ ἱποθῆβα οὗ ἃ οοι- 
Ρἰςοίς ἀραάϊοδίίϊοι οὗ ον ον βϑῖνϑβ ἰο αοἀ ((δρ. 
ΥΣ. δ, Μαὶ]. 1. 14).--τ-]ΚἦοΣ. 6. ΤῊ αἰνίηα οἷ δἰ τὴδ 
͵8. (5617 ὁ Ὀ]εδεοίπρ, δὰ οὗὨ δουσγϑο {Π6 αἸΥΟΥ τηυϑὲ 
Ὅ6 Ὀϊοδδοα, Εν Β.Π ἄγαν 6 ψδίοσ, δηὰ Δ8 
189 οἱσοπδ σὶνο ὉΔῸ1Κ ἰῃ ΒΒΟΤΘΥΒ τ δ ΠΟΥ ὈΘΙΌΓΘ 
γοοοϊγοα, (Ε66168. χὶ. 8) 80 ψὶ}} αοα στγϑοϊουβὶγ 
γτοΐυγη νῖιαῖ γὸ Ὀσβίονν (ἴῃ ΗΒ Ὠλτὴο δηὰ ἰὴ Ηἰΐδ 
Βδη4) διιμβουρὰ ἷἰξ βοιβ οἰ Ἰη 65 ΤΑΥ͂ 8θθμ 18 σπϑι- 
ἱπρ οὖν Ὀγοδὰ ὑρορ ἰδθ9 Ναΐοῖθ, Α Ροϑὺ τηδῇ 
εἰνοϑ ΘῊΪΥ λπ ἱπϑὶ σηϊβοθηϊ πιΐίθ, Ὀὰὺ ἰν 18 ὦ ὉΪ688- 
ἴῃ, 8δηαὰ δ Μ0|1}} ἤϑνθ ἃ μαγυϑϑὶ οἵ Ὀ]θβδδίηχε; 
Ὀ᾽οϑϑίη 8 ἤγοπι Ο οὐ 8 σὨ ἢ] άγθη, δηα Ὁ] βδῖὴ κ8 ὕγοῦι 
ΟἿ ΠΟΔΥΘΗΪΥ ΕΑΙΒΟΣ ἴῃ {1118 του] ἃ δὴ ἴπ (9 
ποχῖ. Ηδθ ὙΠῸ ΒΟῪ}5 ἴῃ ὈΪΘθθῖηκπ (κἰνίης, ἴὰ 189 
μοτὰ δηὰ ἰὸ ἰμ6 1,94}, 8114}} τοδρ δ8εθ ἴὰ ἰνὴθ85- 
ἰημ8: Ηο ν}}} ΠΟΔΡ ΠΙΔῺΥ ΟΧΟΪΑἾπι, “ 9ἀ τονψατγὰ 
γου "ἢ δὰ ““ΤὭδηϊς Θοα δια (689 5Β.14}} σἱϑο 
ὋΡ Ὀοΐίογο αοἀ νι 118. 4] 018, δα αρνΐος ἃρ ἴῃ 
ΠΙΔΗΥ͂ [0}} ΘΑΥΒ ἰο ὕοττη δἷα δανγυοϑί ψυοαίῃ ἴῃ 
ὉΠΟΙΉΘΥ, δῆ οὐθὴ ἰδ ἐδὸ Ῥτοϑϑηὶ του. [δ 099 
0 τοσοΐγο ΟΌΣ κΚ'ἤϊ8 δου ἃ Ὀ6 ἀπ Βα ακίω, δπὰ 
ΒΒ] Βανϑ πὸ βίδυθ 'ἢ ουν Ὀ]θβδίη, α οὐ 5 ἔα 1 {ἢ- 
ἴα] ἴο Τϑιμθιη ὉῸ Ὁ ΟΥ̓́ΟΓΥ Β60α Βοίνγῃ, διὰ (0 τ Κθ 
ἴν ἔγαϊ ἃ] ἴὰ Ὁ] ϑϑίημβ. ΟἾΪΥ 866 ἰο ἴΐ, [πογο- 
ἴοτο, [μαὐ οὐ ἰηρ γοῦ δον ἵ8 ἃ θοσπηΐν δηὰ ποὶ 
8, οογούδυ 685, δΔη ἰδ 6 ρσὶνθ ΟΥΟΣ Δ) ολγνὸ δΌουϊ 
ἐμ6 πδυνυοδί, ἰο ἰδ ᾿οτὰ ν 89 ν)ὰὶΆ}} ησὶ Δ} ἰο πα κο 
τ ὁσχοοθαϊ ον δυυηάδηὶ ---Ἄ ον. 10. Ἧ7ο μανο [Π6 
δα αοὰ ἴῃ ἴδ Κη ράοῃ οὗὨ ζΥΓδ806 ΔΒ ἴὼ ἰπ6 Κη ζ- 
ἄἀοῃὰ οὗ πδίυγο. ἴπ {πὸ Ἰδέ οΥ ΟΡ Ἰογὰ οὔθ 
Αβκοα 8 ἀϊδεὶ ͵ο8, ““1,βοκοά γὸ δου ηρ ἢ δπὰ 
ΠΟΥ τορ σά, “Νοιδῖ μ᾽" (Πκὸ χχῖϊ. 86). [Ι᾿ 
1110 ὕόσττοον δ|80 Ἧθ ἴδ} ὃὈ6 ΒΊΓΧΟ (δαὶ 8}} ΘΠ ΘΟΥΓῸΣ 
Εἴνοσβ, νυν  δϑὶςοὰ, “"ἢδνϑο γοὺ ΘΥΟῸΣ ὈΘΟΘῊ δῶ ρο- 
νοῦ ϑιοὰ ὈΥ γΟῸ Βορίξουϊη 7 Ὑ1}} φἹον! ἔν ὑπαξ 
Ιοτὰ πιο ᾿45 ἐφ ο ὌΡοη ΗΪπηβο ΙΓ {}|ὸ ἀοὺί8 οὗ 
8}} ΗΒ Ῥοοὸῦ (Ῥγονυ. χῖχ. 17), ὈΥῚ διβιοσίηρ: 
Ὁ ΝΟνΟΥ; γ7 ἔλγο ΔΙ ΤΑΥ͂Θ δὰ ἰΠ9 Ὀ]οδϑιης Ῥαμὶ 
Ῥτγοιηϊδοὰ ἐπὸ ΟοΥνὶπ 1 8}5.᾽᾽ ---αὐυδί 85. ἃ οἰϊίζφθῃ 
ΒΟΥ 5 ͵8 Β ὐθοίἑοα ἰο0 {ἰΔ9 οἷν αν ὉΥ ἃ σοῃ- 
ϑοϊθη(ἴουβ Ρδυπθηὶ οὗ 4}} 18 Ἰο ρα] δββεβθι)θῃίθ, 
80 ἃ Ομ νϊβέϊδη βιιοννβ (μας 818 σοῃ δβϑίοη 15 Βιὺ- 
Ἶθοι ἔο 8 ζοβϑροὶ γῆθῃ 86 ΘΠ ΘΟΥΓΌΪΙΥ 4.5581518 ἴῃ 
186 οοἸ]οοιῖοπ οὗ 81} δυυτοῖῦ ἀπ8ο8.--- ον. 14. Το 
Ἰοπαίης τοι Θοα᾽ 8 Ρ6ορὶθ βοπιοίποβ [66] δὰ 
ΘΥ̓́ΟΤῪ ρατίὶ οὗτπθ ζοηθΓΑ] οἴ προ οὐ οαγί ἢ ἰο 6δἢ.- 
ἦ0Υ οαοῖὶ οἰ ασβ᾽ 6] Ουϑῃρ 18 ποὺ οχι σι δηθὰ 
ουθη 1Υ ΠΟΥ μᾶΥΘ 0 Ῥσγοβροοὶ οὗἉὨ τπθοιϊπρ ἴῃ {19 
ἤσδβι, Βαϊ νγὸ ἱπϑτΊ πον ΟΥ̓ ὙΘΆΓΤΙ ΤῸΡ ἃ Γ0] τυ δὴ 
ἴδλοθ ἰο ἴωοο 'ἴῃ ἐμ9 τη ϑηβῖο 8 ΟΥ̓͂ (10 οἰογηαὶ 
οἰϊγ. 

ἴϑιλκινν - Τὴθ Αροβίϊο Ῥγθϑθοθ Ὅροη {Πι6η}' 
(1) βρϑοά, νυν. 1-ὅ; (2) γοδαΐπεββ, νυν. θ-7; (8) 
Ὀουπίγ, νυ. 8-ἰ,06.ὄ Α ΟἸαβκε: “1 Αροϑι]ὁ- 
ΘΗ πιογαῖοβ ἴῃ 6 σοοά οἴἶεοία τ ]οῖ γουὰ Ὀ6 ρῥΓγο- 
ἀυσοὰ Ὁγ ἰδμοῖν 1 ΌθΣΑ] αἰπιδ- αἰνίης: 1. Τὸ νδπί8. 
οὔ {π9 βαϊπί 5 σου νὰ Ὀ6 βδηρρὶϊθα ; 2. ταβὴγ {πδηκ8- 
εἰνίη σα νουτὰ ἰΒΟΓΘΌΥ 6 τοπάογθὰ ἀπο Οοἀ; 8. 
(9 ΟοΥιἴλη8 νουϊὰ (ΠΟΥ αἷνο Ῥγοοῦ οἵ 
{ποὶν δυν᾽]οιΐοπ ἰο [ἢ9 Θοβρεοῖ; δηὰ 4. (89 Ῥσδγ-- 
6Γ8 οὗ ἴδοδο γοϊὶονοὰ ἢ] δϑοοηἃ ὕρ ἰο Θοἀ ἰπι 
Βοδ ΔΙ οὗ ἐἱμοὶν Ὀθηοΐμλοίοτβ.᾽" 8466 ἃ ϑ3ϑυωου οἵ 
θν. ΒΑΡΥΟῪ 08 ἰδ κὸ ἵἕγοηι ἰμ6 ῬΒΑΊΌΙΝ. 
φιοίεοα ἴῃ τον. 9, ἴῃ τ ΒΊ ἢ ἐΠ6 δυαδῪθοῖ οὗ "" ΒΟΥΠΙΥ 
ἴο {86 Ῥοον,᾽ που]ὰ δθϑῖὼ ἴο Ὁ8 οσβδυδίεἀ ( ἤγογζε- 
Το]. 1. 8ον. 81)]. 
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ΧΥ.--ΈΕΕΝΟΕ ΟΕ ΗἸΒ ΑΡΟΘΤΟΙΙ͂Ο ἘΝΕΕΒΟΥ͂, ΡΟΥ͂ΕΕΒ ΑΝῸ ΑΟἿΒ ΑΟΑΙΝΒΤ ΤῊΕ ΑΒ. 
ΒΑΌΓΤΒ ΟΡ ΗΙΒ ΑΒΒΟΘΑΝΊΤ ΟΡ̓ῬΡΟΝΕΝΊΞΒ, 

ΟΠΑΡΤΕᾺ Χ. 1--18, 

Νον 1 Ῥδὰϊ τωγβοὶ ἢ θ6θθο ἢ γοῦ ὈΥ (86 τηϑοίζηθδα δηἃ ρϑῃί]θη 688 οὗ ΟἸσίβί, ψῆο ἴῃ 
τοδ6 006 [1664] αηὶ 0886 [ἰ00}]}]} διιοῦρ γου, Ὀαῦ Ὀοίηρ δυϑθηῦ δὶ Ρο]ὰ ἰονασὰ γου: 

2 Βυύ 1 Ρεβϑϑοῖβ [βδηὐγθαῦ] ψοι, ὑπαῦ 1 ΤΩΔΥ ποὺ ὃὈ6 ΡοΪὰ ψπθη 1 δηὶ ργοϑοηὶ πὶ {μδςὲ 
οοηβάδηοσ, τοσοῦ 1 (μη κ ἰο Ὀ6 ὈοΪὰ ἀραϊηϑὺ βοτηθ, ὙΒΊΟΘΒ ΓΚ ΟΥ̓ 08 8817 τῷ 

8 πα] ϊκοὰ δοοογάϊηρ [0 (η6 868}. ΕῸΥ ἱβουρῇ γὰ τὰκ ἴῃ (Π6 δεοβῇ, τὸ ἀο ποῖ γὰγ δοσ 
4 (86 ἤοβῖι: (Εογ ὕὸ Ἡθάροῦβ οὗ οὐῦγ Μδγίαγει ἀγα ποῦ σΆγηλὶ, θαΐύ τ ρθγ ΓΠτουρἢ Οοά 
ὅ ἰο {86 ρυ] Πρ ἀοτη οὗ δβίγοηρ μο] ἀ8:) (Οὐδβίϊηρ ἀότα ᾿τηδρὶ υδίοὨδ, [ΓΘΘΒΟΒ ΡΒ, λογισ- 

μοὺς} δηὰ ΘΥ̓́ΟΤῪ Βἰρῖι ὑπίηρ (Πδὺ Θχα θυ 1{86}} [18 ταϊβοὰ, ἐπαιρόμενον] ϑραϊηδὲ ἐδ 6 
Κυον]εάρο οὗ αοἀ, δηὰ Ὀγιηρσίηρ ᾿οῦο οΔΡΕΟΥΠΥ ΘΥΟΤΥ ἱβουρῃῦ [ΘΥΘΣΥῪ (πουρμῦ ἱπῖο 

6 οαρεϊνὶ(γ] 0 ὕπ6 ορραϊθηοο οὗ Ο γῖδῦ; Απὰ Βανίηρ ἴῸ ἃ σοδάϊπθε8 ἴ0 σου 6 8]}} ἀϊ8- 
οδθάϊθῃοθ, ὔΩΝ ἴδ! ατὸ ἴὰ οὐθάϊθηθθ, παραχοήν] Ὑ ΒΘ γοὺγ ΟὈΘάἀϊθηοθ ἱβ Ὁ] 8]]εὰ. 

7 ὍὯο γθ Ἰοοῖς οὐ ὑδίηρδ δέου (6 οαὐναγά δρρϑάγδποοῖ [{ ΔΏΥ τὩδὴ ὑγαδβί (0 [10] Βΐπι- 
801} ὑμαὺ πο 18 ΟἸ τ β᾽ 8, ἰοὺ πὶ οὗ Β᾽τηρο  ὶ (ὮΙ πΚ [οοποϊαάθ, λογιζέσθω] {μι18 ἀραΐη, {δδὲ, 

ὃ 828 6 ὦ ΟἾ ΙΒ 8, ούθῃ 80 αγὰ Ἧ ΟἾἸ τίβυ 8 [οηι. ΟἼγἰβυ 8]. Εο ᾿πουρᾷ [ονθη ᾿ξ 
ἐάν τε] 1 βῃιου] ἃ Ὀοδδβύ ΒΟΙΩΘΎ δῦ τηογ6 [θυ ἀΔ}0Υ, περισσότερόν} οὗ ΟἿτ δαίδοτ- 
ἴγ, τ ΏΙΟ. (86 Τιοτὰ δὺ ρίνθη 8 ἔοΥ οαϊβοδίίοῃ, δῇὰ ποὶ ἴῸσ γοῦν ἀοδβιγμοίίου, 1 

9 δθου)]ά ποῦ Ὁθ δϑῃδιηθὰ: Τμδὺ 1 ππΔῪ ποῦ Ββϑϑῖῃ δ ἢ 1 που]ὰ ἰθιτ!  γοὰ ὈΥ ἰοίζογε: 
10 ον δώ Ἰούϊοτβ, Βα Ὺ ὕμδυ," αγὰ ψορἢΥ δηὰ ΡΟΝ ΘΙ]; Ὀαὺ λ.5 ΟῚ Ῥγθδθηοθ ἐ σϑακ, 
11 δηὰ λὺξ βρϑϑοῖὶ οοῃίοιηρυ]Ὁ]6.ἁ. 1,60 βυσἢ ἃ οὔθ ὑΠῚΠΚ τἢἷ8, ὑδμειῦ, Βα Οἢ 88 ἴ76 816 ἴῃ ποτὰ 

Ὦγ Ἰοἰύοτβ τη ἯΆΧ ΔΓ δοβθηῦ, βυοἢ ιοὐϊΐ το6 ὧς [ἅτ6 6] 8180 ἰἢΏ ἀεοὰ πΏΡΩ ἨΔ ΔΤ 
12 φγοβεῆῦ. ΕῸΓΣ ἯΘ ἀδγθ ποῦ τηδῖζθ ουγβοὶγοθ οὗ (8:6 ὨαΙΌΘΥ, ΟΥἹΎ ΘΟΏΡΑΓΘ ΟΌΥΒΟΪγ 68 πὶ 

δοῖωῶθ ὑμδὺ δοπιπηθη ἃ ὑμοπηΒοῖ 98: Ὀαύ (ΠΘΥ͂, τοϑαδασγ ηρ; {ΠΘτη βου 68 ὈῪ [διβοηρ, ἐν] [μοτὰ- 
13 μοῖνοβ, δῃἀ οορατηρ ὑδμοιηβοῖνοβ διηοηρ [π|0}}} ὑποιηβοῖνοβ, Αγ ποῦ πῖδὸδ. Βαϊ πεῖ 

Ὑ11 ποῦ Ὀοδδιῖ οὔ ὑμίηρβ πὶ πουῦ ομγ τηθαβαγο, [Ὀολδῦ πὶ βοΐ πιΘΑΒΌΓΘ, εἰς τὰ ἄμετρα] 
Ὀαὺ δοοοτάϊηρ ἴο ὑπ πιθᾶβαγο οὗ (Π6 γὰ]6 πίοι οα Βαίῃ ἀϊδισ! υϊοα [ἀρροτιἰοῃ 64] ἴο 

14 υ8, 8 πιθδδιγο 0 Γϑδ ἢ Θυθ ἀηΐο γοα. ΕἿΌΙ ψ Βίγοίοιι ηοῦ Οὕγβαῖνεβ Ὀογοπά οἱ πιεα- 
δι, 88 ὉΒΟΌρΡ δ τὸ γοδοθβθὰ ἢοὺ ἀπηΐο γοῦ: 0Γ ἯΘ δΔ΄ΓΘ ΘΟΠ16 [0816 ἤογοπηοβί, ἐφθάσα- 

1ὅ ΒΊΑ ᾺΓ 88 ἴ0 γοῦ 8180 ἴῃ ργσαολίπφ 006 ροΒρ6ὶ οἱὗὅὨἩ ΟἸγίβῇ. Νοῦ Ὀοδδίίηρ οὗ ᾿μϊηρ8 
πὶϊπουῦ οὐ τηθάϑυτο [Ὀοδϑίληρ ΜΠ Οαῦ ΤηΘΑΒΌΓΟ], ἐλαΐ ἐδ, ΟΥ̓ ΟἼἾΘΥ ΤηΘ ἢ Β ἰδθογΒ; ὈῈξ 
Βανίηρ ὮΟΡΘ, ὙθΘΏ γοὺγ [ἈΠ ἰ8 ἱπογθαβοά, [06 88 ὙΟῸΓ ΤἈῚΓἢ ἰΏΟΓΘΔ568, αὐξανομένης 
Βανίηρ Βορο, ἤθη γοῦν (Δ10}} 18 Ἰῃογθδβϑά, ὑμαὺ [48 γοῦν 10 ᾿μογθα808, αὐξανομένης 
{87 τὸ βἰ)4}} Ὀ6 ϑηϊαγρϑά Ὀγ γοὺ [δαιοπς γοῦ. ἐν ὑμῖν] δοοογάϊηρν 0 οὖν τὰ] δυυηά- 

16 δυΐγ, Τὸ ῥγθδϑὶ (ἢ σΌΒΡΕ] 'π ἴπ γοσίοηδ [88 ΤᾺΓ 885 ἴ[Π0 ρϑτίβ, εἰς τὰ ὁπερὲχεινα) Ὀθγοπὰ 
17 γοῦ, απα πού ἴο Ὀοαϑύ ἴῃ ΠΟ Γ τηδη᾿ Β ̓ΐη6 οὗὨ ΡΒ τηδὰδ ΤΟΔΟῪ (0 ΟὟΥ Βαπὰ. Βαὶ 
18 δ6 (δαὶ ρ]οτγιοί, ἰοὺ ἴῃ σίοσυ ἴῃ (86 Τοτὰ. ΕῸΣ ποὺ 86 ὑμαὺ οοτηχηθηάθὶ ἈΪΠπΙ86}} ἴα 

δρρτουϑά, θαῦ ποι ὑμ6 Ἰμοτὰ δοταιθῃάθίβ. 

1 ΨοΣ. 4.--θο. ἣδ5 στρατείας, πὶ [ἴδ ΔΙ ΠΟΥ [5 ἰδοῦϊο. [Ἰπίογιδὶ οὐ άθθοθ ἩΤΟΌΝΙ ϑϑοῖα δίσοβᾷ ἰἃ ἔδνον οἱ στρατοίας 
ΒΟ Ἰόγοὸ δπὰ [ἢ 1 ΤΊ. ἱ. 18, ἰοσ ογιπαγέϊν (ἰὨοΌσΙ ΌὉΥ πὸ πηθθδ πῃ! !}Γ}}ν} 11 ἰδ πδοὰ ἴοσς σου ΠΓΥ δοτΎ 6 ΟΥἩὨ ΨΑΣίασο, 
ΜἘΪΠῸ στρατιά εἰχο β68 ΤΑΊ ΠΟΥ Βἢ ΔΥΠΙΥ: Ὀθϊ [ΠΟΥ δτὸ οἴἵϑη πδοᾶ ἐπίογοΒδη ΚΟΛΌΪΥ, δπὰ {86 Θχίογ Δ] οὐἱάθσο δραίησι 1 ἰο 
ῖ00 δἴτοης ἴο ὃ6 ἴογεακου (Τ|6ς}..)}. ποδπι. Ὠοντόνοῦ (κὈπτ ἰηρὰ ΟὨῪ ὉΥ . Β. δάορέα 1. 

8 γόον. 7.--Εοο. δ οὗ αἴοῦ ἡμεῖς: πὲ 0 α Τῃγονσῃ οὐϊ ὈΥ͂ ἴπ6 πιλοσ ἐν οἵ [π ναὶ ΜΒΒ. [ἘΠοΣ. δεν γοῤοείπα 
4 ἴὩ οἱ. 8ὰ, τοδίοσοσ 1ξ ἴῃ οὰ. 11 τί το τοιηαγὶ : “αὐ μὲ πειοίεείμηι οπεΐπο οπείεειν, νέάδίων : αὐάϊταΐεεξε νέα 
ογεσδίϊε υἱάείιν." Απὰ γοῖ {9 ἀσον πιθῃίατυ ονίάθποο διαίποί ἐξ (Β. Ο. Ὁ. (181 μεν) Β. Ο. Βπ. τάδ οὐγεῖνοι, νυὶς. ΟΟ.Ά, 
Βγυτ. Ατιη. τ τ τηοοσῖ οὔ πο αποίομςξ οχροδίοῦβ) ἰ8 ὙΘΓῪ δβίσοῃκ. 

ὃ νοε. 8.--- [ὁ ργοδοηπλίπδηῃου οἵ ου άθποο ἰϑ ἴῃ ἴανος οἵ τὲ ΟΡ καὶ; {10 οαδίον 10 οομοοέγο οἵ [5 οαελδοῖο (882 οἵ {6 
ἐποογοη. Οη ἴδ ΟἿΟΣ βαηὰ καὶ Ὀδίοτθ πορισσότερον δὲ ἰδ6 νεἰκς οἵ Δ Ποῦ (γ ἃ {ι, δηὰ [ἰ ἐδ ὑοῦ! ἃ συρρὶο- 
ΤΩΘΏΪΑΣΥ δααἰτίοη. [ΤΊδοῃ. ὕον γοδίογοθ ἰξ δηὰ {πα ἐΐ πιοῦθ ΠΠΚ6}]γ ἴ0 Βαυθ ἵνεθῃ ομ ἰοὰ Βα Ὡ δὰ οα Ὁ. ἃ ζογοίκει απ.) 

4 Ψογν, 8.--δλμῖν αἴδον κύριος 15 ἀποοτίδίη. ΙΕ παρηῃξ ἤδνο δοοπιοὰ βυρογδυοῦθ δίϊοεσ ἡμῶν, διὰ γαοὶ ὙΘΓῪ δρρεορείαϑδο 
δἴλος ἔδωκεν. Το ὕὈὉοεὶ ΜΒ5Η, ἀο ποῖ ἢδνο [ἴ. 

δ γον. 10.---[ἐπιστολαὶ ἰ6 ρἰδοοὰ ὑυοϑίοτο μέν ὉΥ Δοδπι. δἴζοσς Οοάά. Β. δηθὰ 81π.}. φησίν [6 ὕοίέον πυδίδί θά ἐπ ᾧασιν:; 
4 ἰδ αἷϑο ἴ8ο οτε ἀἰδῆου γοδάϊηκ. 

ΦΎΟΣ. 12, 13.---οὐ συνιοῦσιν" ἡμεῖς δὲ ἃγοὸ πγονῃ οὐέ ὉΥ Δ ΠΌΡΟΥ οἵ οὐ το, Ὀὰξ οὐ ἔδο δοῖ]9 διίπονγ οἵ Θοελδοπιεὶ 
ΜΒ. οοπιο οὗ νος ἢ ματο ἡμεῖς δὲ, δἰἰμδουκὶι ἐδοθο ἰαδὲ Ῥτογὰθ σϑοῖω ἢ{ πὸ δὴ ἰὩοοιρ]οὶο τοσϊασδίέου βοῶ ἴμεν αἰαεεῖ 
δἸοθθ. Τμὸ ἐγαπβοῦ θ0Γ 5 ΟΥὁ Θδϑὶ ἢν ρηδβδοὰ ἴγοιι οὐ Ὀοίογο σνν ἴο οὐχ αἴϊτοῦ ἡμεῖς δὲ. διὰ ἰξ νῖο αἀἰδῆου!ς (ὁ ὀχρλδὶπ τ»ὁ 
Ῥλχο πὶϊπουΐ οὐ ετίης ἐποδο πογάβ. 8.66 οτἰ Εἰ 08] σοιρδσῖκο [δὰ ϑίδπ] γ᾽ οχίομάἀθά ἀϊοοπραίοῃ.) 

Ἐν. 18..--καυχησόμεθα ὨΦ5 Βαιἰδήδλοίογγ οΥὐΐάϑηοο ἴῃ [18 ΤΆΥΟΣ ; ὃπά ἰδ ποίην ἴο ὕε ἸαῖΣ οἂὖϊν ποῖ οεοϊροὰ ἴος 
καυχώμεθα ποῖ κανχώμενοι. 

Ψοςσ. 14.- ΤΑρῖναι. Βα5 ὡς γὰρ ἐποίοδά οὗ οὗ ὡς, Ὀπὶ Η]6 δυϊδονθα αγὸ ἡγοαῖς [ΟὩῪ Οὐ. Β. δῃ ἃ {νῸ ΥΈῚῪ τοοθῶΐ 
φυταείνοα. 4.5 ἢ ρΐδοοδ ἴδ τδσῖ οὗ ἰδίοετοζδίίου ἑαντόνς, [80 80:80 γοιμα δ {Π|6 8880. 
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ἘΧΕῈΘΕΤΊΟΑΙΣ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴῃ Ῥδββίηρ ἰ0 ἃ πο βεοίΐοῃ (δέ), ἐὸ ἐοῃθ οἔ 
180 Αγροβι]9᾽ 8 ἀἰβϑοοῖγβθ ὈθσοπΊθΒ 6} δἰ οτϑα. 
[“ΤΘ ΘΟΠΟΙ]ΠἸΔΙΟΥΥ πὰ αβοοίϊ οιιαΐθ δίγαΐη οὗἉ 
ΘηΐγοδίΥ ὙΠΟ ρμογυδαοὰ ἰμ6 ἔγβιὶ ραγί, 18 ὁχ- 
σδδηροα ἴον ἱμπαΐ οὗ βίοτῃ οοιαδηά, δηα δ] πηοϑὺ 
ἸΏ ΘΏΒΟΘ: ἴΠ6γ6 18 85{1}} (119 Β8π|6 Ἔχ ρυθβϑίοῃ οὗ ἀ6- 
τοίΐοι ἴἰο ἰδ 6 σον ἰδ Ομ γοῦ ; Ὀυΐ 1 15 χηϊχοά 
νυ 8 ἰδλησύλρο οὗ βαυσϑϑιὰ δηὰ ἸΓΟΩΥ ἴσο 88 
ῬΑΓΔ]]οἷ5 ἰη {9 Εἰἶσϑὶ Ερίβι16, Ὀὰΐ ποὴ6 ὯΡ ἰο [818 
Ῥοΐηῦ ἰπ ἴὸ ϑεσοοράὰ. ὙΠ ἰμἷ8. σἤδηρα ἴῃ {9 
Ζοπογαὶ ἰοπα ἀχτθοδ 4180 (ἢ9 Ομδηρθ ἱῃ ἀοία,]8. 
᾿ηϑιοδά οὗὨ (6 δἰπηοϑὺ οοπϑίδηΐ 86 οὗἉὨ ἰδο ἢγβί 
Ῥοτβϑοῦ ρῥὶαταὶ, 9 ΒΕγΘ αἰτηοϑὲ ἐμ να Δ} (πὰ ἴῃ 
ΒΟΙ1Θ ἰπϑίϑ 668 ΜΠ ππαϑιιδὶ 6ΠπιΡ 8.95) ΘΙΏΠΡΊΟΥ͂Β 
(00 ἅτβὶ ρούβοι βίηρυϊαρ; ἰμ6 αἱζγοββίοηβ ΠῸ 
Ἰοηξοῦ δὺ ΟΥ̓ ἰο χοποταὶ ἰορίοϑ, Ὀὰΐ ΤΟ ΟἾν ΤΠΟΓΘ 
οἸοΒ0}Υ τουπά Ἀἰπιϑοῖῖ; (6 ΟοΥνί αἰ ἶδ8 ΔΥΘ ὯΟ 
Ἰοῦχοῦ οσοπιποηαάρα ἔοὁὉ (ἢ οἷΓ Ῥοηϊθηὺ ΣΖ68], Ὀυὶ 
τοδυϊκοα ἔον μοῖρ ψαὴΐ ὈΟΓΒ οὗἩὨ ᾿ἰοὐϑθ δῃηὰ ρεηὶ- 
ἰθησο. ἴδο οοημῆάοδηϊ ΒΟρ68 ὙΒίοῆ ἢ9 δὰ οχ- 
ῬΓΘΒΘΟαῖ ἴῸγ ἴδ ἔπέηγο δῖ ϑχο ηροα ΤῸΡ [89 
ταοϑὺ χἱοοτι  ογοθοάΐηχθΒ. Τὰ ἷ8 ἤδη ρο ἰΒ ποΐ 0 
Ὧθ δοοοιπηίοα ον ὈΥ͂ ϑυρροδίηρ ἰμὲ5 δοοίϊϊου ἰο Ὁθ ἃ 
ἀἰϊἰδείποι ἔγαριαθηὶ Ὀοίνγοο ἷ8 Εἰγϑὲ δπὰ βϑοομπα 
Ἐρίβι164; ον, δίίοσ αδἷἱ, (9 ἀ θγθηοοθθ οί 66 
116 αἰ ογθηὺ ραγίβ 8ΓΘ πὸ σγϑδῖοῦ ἰπδη {Π056 Ὀ6- 
ὑσθο ΟΥΒΕΡ Ρογίϊοηϑ οὗ δΐβ8 υυϊίηρβ: ΠΟΡ ὉΥ͂ 
διιρροβίηῃς ἰδδὶ ἢο 8 δα ἀγοββὶπρ 8 αἰδογοαὶ ροῦ- 
(ἴοη οὗ μα σον πιῖδη οοηρτγορδίίοπ, ἔον πὸ ἰηιὶ- 
ταιλίϊου οὗ (8 18 σίγϑη; διι ( 18 ροββί Ὁ]Ϊ0 (μαΐ 
ΒΟΠῚ06 ΘοΟπΒί ΘΓ Ὁ] 90 Ῥϑυ8βθ, οἰὐποῦ οὐ {1π|0Ὸ ΟΥ 
ἰπουσηί, ον ἰοοῖὶς Ῥΐδοθ, ἀυτίηρ τῖοσὰ δαάϊὶ- 
τἰομϑὶ ΠΟΥ͂ ΟΥ ΓΘΟΟΙἸ]δοἰΐομδ οὗ δὴ νου Ὁ]9 
ΟὨαγδοίοῦ σδπλοὸ ὈΘίογο Εἶτ, δη ἃ ραν ἃ ΠΟ (ΓΗ 
ἰο ἷ9 ἀἰβοοιιγϑθ. Α8 (ἢ ἰἴπι6 ἀγον ΠΘΩΥ 8180 ἴῃ 
νι οἢ 6 Μ͵Ὑὰ8 ἰο Υἱδὶῦ δηα ἰθδὺ δΐ8 δροβίο]ὶο 
γονοῦ διλοης (θη, 6 γὰϑ ῬΟΥΠΆΡ5 δαιπίοα Ὁγ 
16 ἤραν ὑμαὶ ἢ6 ϑῃοιϊὰ ἢαγο (ο υἱϑὶὶ ἔθ ἱπ 8ῃ- 
κῖτ διὰ ποῖ ἴῃ Ιοσθ. ϑ6ἢ ἃ ἤδη 15 6 8518 
οὗ ἐμιῖ8, 15 ἐπαὺ οἵ ρφηδιι1ἀὰ9 ψὰ8 [6 4818 οὗἨὨ {δ9 
Ὦγϑὶ ρογίίοη οὗ (6 Εἰρί8.16. [Ιὲ 15 ἔγοια (88. ὑπαὶ 
᾿ιὰ βίανγι5 (σ. 1-), ἔγοιη ἐ819 (86 αἰ ργδβϑβῖοπβ ΗΥ 
οὔ (χ. 12; χὶϊ. 10), δηὰ ἰο {19 ἢ18 Θοποϊυ βίο 
γοϊατηϑ (χἰϊ. 11: χα, 8). Βταννεν (Δν] ἀ ᾳ64)]. 
Η! 5 οὈ͵οσὶ πονν ἰβ ἰο νἱαΐσαίο ἴ8 Δροϑίο]ὶς ομδ- 
τασίου δηὰ δυι βου υ ἀραϊπϑὺ ἰΠο86 1}1-Πἰθροβοὰ 
δῆ ἀγγοζηηΐ ορροηθηΐβ 0 δα πιλήο Ἰίσῃι οὗ 
οι. Τὸ ἰοηάδηου οὗ Ὑδαὶ ἴθ ΒΑΥΒ 18 8.}}] ἰο 
ἄταν ΟἹ ἰἴο Οδιτοαῖ, νὰ τσὴ ἢ6 τννᾶ8 δη χίουβ 
ἴο ἀ64] ἐφηοΥν, ὕσοπι [ἢ 0890 δηίδ φομἶβϑἰ8 οα ἡ ἢ 
16 μαά ἀθσίοτπιὶποᾶ (ὁ θχοτὶ ἰδ 9 ΑΡροβίο]σ ΡΟΎΤΟΥΒ 
Π6Υ αὶ ἀορτοσίαἰ ρα, 

γεη9. 1- ἢ. ΝΟΥ 1 6] συ δοῖ, ὈΘΒΘΘΟΒ 
γοῦ ΌΥ [86 τ θ0] 955 δῃἃ δσΘ..1θη658 οὗ 
Ομσὶδῖ, το ἰῃὰ ρίϑδϑθῃοθ, ἐμῃᾶθϑᾶ, δὰ 
Ιοσὶν δου στοῦ, Ὀυιϊ Ὀθσθὶπρ αρδϑηϊ 81} 
ῬὈο]ᾶ τοννατγὰᾶ χοῦ (τον. 1).---[ἢ πὸ οΟὐμο ν᾽ ραγί 
οὔ μἰὶ8 Ερίϑι1].08 88 6 τηϑὰθ ἷὶ8 ἱπάϊνϊ ἀυδ- 
ἸΠΓΥ 80 ῥγοπιϊμθηὺ. Ηθ ἀϑυα}ν δα Υ8, “1 Ῥαδαυϊ,᾽ 
(64). νυ. 2; Ερμ. ἰϊ. 1; Ῥβίϊθια. 19), ΟΥ υ868 
Β᾽ΠΡῚΥ ἰμ6 ὅτϑε ΡΟγΒο (βἰπχυΐϊαῦ ΟΥ ΡΪαΓ4]}) οὗ 
ΒοΠ16 Υ6 Ὁ]. Ἡδτο αὑτός 18 δἀἀοά, ἀπὰ ὈΥ͂ ψΑΥ 
οὗ ΘΙ Ρἢ 4818 18 ρἰδοοὰ αἱ 8:0 ἢ 68ἀ οὗἉ {Ππ βοπίθῃσο. 
ἵει δβδουϊὰ ὍὈ6 σοππίτγιιοα ποίου ἴῃ ὑπὸ Βθη86 οὗἁ 
εἰἰἰίγο (οὗ ΤᾺΥ ΟὟ δοσοτα), ΠΟΥ ἰπ ἐπαὶ οΥ̓͂ ἑώεπι 
(αἰ τταγ8 80 8816) ἢ ΟρροΒὶ(ΐοη ἰο 056 γῆ γθ- 
Ῥγοδοι δὰ μἷπὶ (μδὲ Βο δὰ Ὀ6θη Β0}.19 οὐ ἱποοπϑῖβ- 

ἑδῃὶ ἴῃ ἶβ δοηάδιοσί, ποῦ ἴῃ σοπίγαϑίὶ τὶ ἢ ἰῃ 089 
γγ8οὸ δὰ σἤδυρχο οὗὨ {16 6ο]]δοϊἴοη, τυ [ἢ 6. ῬΟῸΡ 
βαϊηίβ ὙὼῸὺ ΤΟΙΘ ἰο Ὀ6 τοϊϊονοα, τὶ} 18 σδ]υτὰ- 
πϊδίοτγθ, Οὐ ἢ ἷπὶ γῦο ΕἰιΠοτίο δὰ ὈΘΘἢ 88- 
βοοϊαἰοὰ νι ἢ ἶτὰ ἴῃ (Π6 σοιῃροβιίΐοη οὗ 6 Ερὶ8- 
1190 (688Ρ. ἐ. 1. 8 τϑϑροοὺ ἰο (818 1Δδὲ βὰρ- 
δϑίϊου, γα δνα ποίην ἰπ {116 ΣΟΙ ΔΙ ΠΟΥ οὗὨΪΠῸ 
ὈΙ8ι16 τυὶοῖ ᾿πμαϊοαίθδ ἐμαὶ (6 ΑΡοβι]9 νι ϊβῃβα 

ἰο πιδῖζο Ῥγοπιίποηὶ ὑπαὶ ἢ9 ννΜ88 βιιβίδ᾽ πὶ πρ ΔΏΥ 
πον τοϊλιϊοη ἰο 6, ΟΥ ἰδ ἢθ 88 ΠΟΥ͂ [7016 
ἰθδπ Ὀοΐοτθ δα ἀνεββίηρ ἰλ6 (ον ἰΔῺ 8 νγ1{8 Ὁ 18 
ΟὟ δα ΟΥ̓ ΘΒρδοἾ8}}Υ δυϊ ϑηςοαϊϊς τ Βαὶ ἢ 
ΩΒ δϑοιϊ ἰο ψτὶίθ. Τὴ6 ΟΡ 88 Τί ΠΟΘ 
ΥΔΙΠΟΓ ἴ0 18:6 ὈΓΆΥΟΥ ἴῃ γοΓ. 2, Ῥνῃ]οἢ 8 Ὀτουροῦ 
ουῦ ἴῃ ἃ βοιλον δὶ ρΈΠΉ16Ρ όσα ὈΥ (80 ὀχ Πογί8- 
εἴοα ἰῇ νοῦ. 1, δὰ ἃ χσαΐδίοβ ἰο ἩΠΑΐ 18 βαϊὰ 1 
1.16 τοϊαίϊϊγο βρηΐθησθ ἰῃ Ὑοῦν. 1, 88 1 δὸ ποι μὰ 
ΒΥ: [Υ86 1] δαἀμμοη δι απ ΡΓᾺΥ γοι; οὐϑῃ ]. 
ὙὮΟ ἴῃ ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ΔΡΡΟΆΤΔΠΘΟ ἈΠῚ Β0 ΙΒ δΙΠΘῊ 
χοῦ, Ὀαὺ ψ ΒΘη δΌΒοηὐ 8 Β0 Ὀ0]α ἰοινατὰ γου; ἑ. 
ὁ., οὐθῃ 11 ψ8ο, δοοογάϊηρ ἰο ἰὴ6 αἰβραγαρίῃ 
ἱπϑί πυδίϊοηβ οὗὨ ΤΩ ΟΡροπϑηίβ, (1Ὸ0 ἐμ 680. δτθ᾽ 
ΘΥΙἀΘΏ ΠΥ αἰπιθὰ αὐ), δὶ ὈΟΝΑ ΟἿ]γ ΠΟ αἱ ἃ 
ἀἰβίαποο, διὰ 80 βυδυ ββῖσο (ον ηρίης, ἤδιηςς- 
Ἀραγί 64) ΜῈ ΘῺ ΡΘΥΒΟΒΑΙΪΥ Ῥγοβοηῖ ψὶ ἢ χοῦ, πον 
δχιοῦὶ δα ῬΓΔΥ γοῦ, (0 Βᾶ 010 Π|60 ὉΥ γΟΙ 60ῃ- 
ἀυσὲ [6 ποΘΟΒΒΙΥ οὗ Ὀοΐης Ὀο]ἃ δῃὰ ονυουδοατίηρ 
σθθη 1 888}} Ὅθ6 Ἀγοδϑηΐ τὶν γοὰα. ὙΠ ἰδ 9 
γγογβ ἐγὼ Παῦλος, οη ψπϊοῖ [86 τηδὶῃ δ ρἢ 8515 
δου] Ὀ6 ρμἰδοοά, ἢθ τηθοῖϑ (Π6πὶ ἰῃ ἐμαί Αροβίο- 
115 δῃ ἃ ΡΘΥΒΟΏΆΙ σμδυβοίον τ ΙΟ γ88 κὸ δι ἢ} 
ἰο πο, ἰο ΘΙ (Π6Υ οὐγοὰ 80 τηὰοῖ, ἀπά οἡ 
ψ ΒΙΟἷκ 18 δἀπιοπ  (ἶο πον ἀδρομαοά [ὉΓΣ 8411 18 
Ῥονορ. Ηδ βἰγοηχίμοηβ ἰμ18, ΟΡ, ὈῪ ἰῃ9 
δααϊῖοι: ὈΥ ἐπ ΤΟ τι 688 δηὰ σοη(]6Π688 (πραό- 
της κὰς ἐπιεικεία) οὗ Ομ τὶδέ. Τὶβ σοη ] 6688 8πὰ 
ὈΘΗΙ ΖΏΙΟΥ πη 6895 (Λοίδ χχῖν. 4) οἵ ΟἹ γὶβὶ 
(δοΡ. Μαίίῃ. χὶ. 29ὃ; 188. χὶν. 27.}), οὐυρμῦ 
ἴο τηοῦο ἰμοπὶ ἰὼ ΘοΟΙηΡΪῪ Μὶ ἢ 18 ὀχ ογίδιοῈ. 
Αδ8 (18 νγὰβ (89 οΥ ΠΑΥΥ͂ ΒΡ ΓΙ δα ΤΩΔΏΠΟΥΣ οἴ 
Ομ γϑὲ, ἐΠ6Υ οὐρῃῦ ἰο 860 ἐδδὺ Ομ Γὶδι᾽ 8 Αροβί]θθ 
ταὶ 4180 Ὀθ6 ροηίθ, δὰ ὑΠοΥ Βιοι]ὰ ῃοὶ τη ΚΘ 
ἐλ ὨΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ [Ὁ ἷπι (0 φγοσθθὰ δραϊπβί {ποτὰ 
ὙΠ βονουῖϊίγ, Εν] (αἶκ98 11 88 δὴ δαπιοῃϊ το 
ἴο 116. ΟοΥΙ ἴλη 8, ἐμαὺ (ΠΟΥ δου)α ποί, ᾿1|κ6 Β18 
ΟΡῬοπθηΐβ σα ἰβϑία κο ΓῸΥ ΘΆΚΏ 688. {Πα ΤΙ] ΘΟ Π688 
δηα ΠυτΔ ἢ Υ νοι 9 σΔ ΡΟ ]Υ δορί θὰ ἰη 41] 18 
σοπάποι ἔτοταῃ τ..6 δχδίιρ]ο οἵ Ομ γιϑί. ΝΟ ΟΡ 
ἀο68 (Π9 Β60Ρ6 οὗ ἐπ 8 Ραβ8ᾷ 26 ΠΟΥ ΒΠΑΪΙΟΘῪ ΓΘΑΌΪΤΘ 
τθαὶ νγὸ Βῃουϊά δσοπδίγυο διά ἴῃ {Π6 Β6η890 οὗ ἃ 80- 
Ἰοπῖῃ ῥτοὶ θβίδίϊου (Οϑδπάθγ). Διά ψὶτἢ ἃ σοηὶι. 
οἴϊοη ἱπάϊσαϊθϑ (86 τῇθ8η8 ΟΥ ΒΟΘΟΙΙΡ ΔΗ ΘΠ (8 ; 
85 (ἢ {μ6 δοιίίΐοῃ ποῦ ραβϑίῃρ ἰβγουρὰ {Π6πὶ, 
δηὰ γοϑοοϊνίηρ ἃ ΡΘΟΌΪΔΡ οοἰοχίηρ ἔγοπὶ [86 τὴ 6- 
ἄϊυπι. Ῥδυ} 5 δηίγοδίγ 18 ΠΟΥΘ δ ρροβοὰ (ὁ δ6- 
4υγθ 8 βρϑοῖαὶ ἰϑη θυ μθθ8 ὈΥ Ὀοΐης διὰ τῆς πρᾳότ. 
κι ἐπιεικ. [9 8πτν, ᾧ 906. 8 Β, 1]. Τὴο αἰδιϊποίοι 
Ὀοίνψϑοῃ πραότης δπὰ ἐπεείκεια, ἀοοσογάϊηρ ἴο Μο- 
Ἰδποίποη, σοη δ δῖα ἴῃ {ἢἷδ: {ΠῸ6 ΤΟΥΤΩΊΟΥ ἸΠ68}8 ΟΝ 
(θην ἰγαδοὶ, ἀπὰ (Π6 Ἰαϊίον γαείΐς ρίασατί. ΒΘ6η- 
ξεὶ πιδῖζοϑ (80:6 ἔΌΓΠΙΟΥ υἱγέωϑ πιασὶδ αὐδοίμία (νὶϊ- 

Ι ̓ ἰηζηθ88 ἴ0 Βυ “Ὁ Ὁ δῃὰ ἰο ἔου χῖνθ), δὰ ἰδ ἰαι 
πιασία τοί ίων αα αἰϊοα. Ασοοτάϊηρ ἰο ΜογοΥ [86 
σοῃίγαβδὶ 18 Ὀοίνγοοη ΜΠαὶ ὙῚ δοίι ἢ ΟΧΡΘ- 
τὶ ἐποορᾶ δῃὰ νῆδὺ ν͵δϑ βιγι οἱ δι. ΗΒΟΒΧΝΕΕ: 
Μοοκηοββ θη ἀυγ68 {μ9 ρμαΐπ, Ὀὰσὺ “ΘΕ Ί]ΘΠ688 δο0Γ- 
τοοῖϑ πο ἴδι]:8 οὗ οἰδουβ τὶν ἔουὈΘΔΓΔΠΟ6. 
{ΕΒΒΤΕΝ ΑΝ ΤΙ ΕΊΝΒΟΝ ΒΑΥ ἰπαὶ ““πραότ. 18 
πϑίΌΓΡΑΙ τὰ] ἀπ ο88 οὗ αἰδβροδί(ϊου ; ἐπεεικ. ἃ δθὶς 
δ δῖηρ ἤγοιι σοπδὶ ἀοΓαί 988, ΘΧΟΙΙ 64 ΌΥ ΟὉΡ 
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Τοτὰ ἱἰπ κα ἰχ. δδ, δΔοὰ Μαίιν. χχυΐ. 41.᾽ 
Οοπρ. ΥΆΣΝΟΗ, ϑγηη., Εἶσαι Ῥασγί, Ρρ. 207-10]. 
Τδο ἰάρα (οὔ Βὔομονι) ἐμαὶ Ῥδὺ] ζε}1 οσρθσί!}ν 
ἴουοδοά Ὀγ 186 ᾿ηπϑὶ πυδίϊοπ σοπίαϊηοα ἰῃ [Π6 το- 
Ἰαῖϊϊνο δοηίΐίθῃσθ, ἱπδοπιυθ δ 88 ᾽δθ γ͵ὰ8 Θοῃθοίουβ 
[δὶ ποῖνν Πἰϑια πη 8}} ἢ18 Ὑθθί 69 6 νν88 
ΚΟΑΙῪ ἀοβοίοηϊ ἱπ ῬΘΥΒΟΠΆ] δοῦγδρβο, τηυθὺ δ ν9 
σνϊσἰμδιοἀ ἴῃ ἃ βδα τὰ ϑδρΥ  Θηϑίου οὗ {50 Αροβ- 
1168 ΘΒ ΑΓΘΟΙ͂ΟΡ 88 ρΡγδϑϑηιϊθα ἴῃ 8 16 δπὰ Ερί8- 
Ὧεοβ. ΤΠιο50 ΟΡροῆθῃιβ ΨἘῸ υτνροά (δ ἷ5 Οὐ δαί] ο 
ἷῃ ογάδσρ ἰοὸ ψοϑίϑη {Π6 ἱπργοϑδίου σὰ 1ν18 
ΒΟΥΟΤΟ ΤΟΡγοοΐθ δα γτοἀυοορα, μοὰ ἔουπὰ δ 
δὶ 51 010 σοαϑοῦ 00. ἐποῖὶν δϑβογίϊοη ἰπ 06 ἴδοῖ 
{ἰδὶ, 70. ἤδαν οὗ ἀχχγαυδίίηςς ἴπ0 οΥἱ], Βὸ πιδὰ 
ΕΡοκΚοη οὗὨ βοιὴθ ἰδίημϑ νι δῖπ ὑπ ΟΠαγοῖ ἐἰβο]Υ 
1} ὁ ἄσρτοο οὗἨἁ δοϑὶἐλιῖο. [{ 6. ῬΟΒ81]6, ἴοο, 
{ναΐ αὐἴοσ ͵8 ββοοπὰ νἱδϑὶϊ ἰο σου ἢ (πα ὈοοΓΘ 
οὖν βγυδὶ Ερί5116) 189 βίαϊο οἵ (πη ῶϑ δὰ ὈδΟΘΙ.9 
80 ᾿Ἰηυδἢ ἬΟΥΘΘ, ἰδὺ 6 δὰ 6] οὐ] χοὰ ἰο νυγὶθ 
ΥΪ ΠΠΟΓΘ ΒΟΥΘΣΙ(Υ {απ Βὸ δα ἀἰδρ᾽αγοὰ ΘΗ ἢ0 
ἯΔ9 διηοηρ ἰμοπὶ (ΜογοΥγ). 1 πνου]ὰ Ὀ6 ΑΤΑΪΥ 
σογτοσὶ ἰο ρὺῸ ὈδοΙς ΔΒ ΓᾺΡ 88 μἷὶν ἤγϑβι νἱϑδὶὶ διιοπα 
(οὰ (1 Ὅον. 11. 8), ἴον πὸ οὈϑογυδίίου οὗ 818 
οΡροποπὶβ δὰ ρυο 8 Ὁ Υ ὈΘΘῺ τηπ49 δὲ δοπὶθ ἰδίου 
Ῥογιοά, Βαυὶῖ (6 πιδίιίοῦ οὐ νοι 86 ΑΡοβι]9 
Θσδμονίβ δὶθ τοδάοσβ 18 οοπίδὶ ποὰ 18 (ὁ ῬΣΔΥΟΥ 
(δέομαί) νος 01] ον 8 ἐπ γον. 2.---ΒῈ 1 ΡΥΔΥ 
ἘΒΑΌΙ ταν ποῖ τ Ὦθῃ Ργοδοιῖ δᾶνγο ἔο ὍΘ 
Βοϊᾶ τῦῦῖ ἴΒαϊ οοπδθηοθ ἢ ΨΒΙΟΔΙ 
ΤΙΣ ἴο Ὀ6 Ὀο]ᾶ δκαϊῃσὶ δοχο.-- δ γ 
ταμίη παρακ. οὗ γδὉ. 1, πὰ δέομ οὗ τον. 2, 
ὈΥ 186 88π|0 ὙΟΙ (Ὀ68660}} ΟἿΥ͂ ΘΟΙΒΙΠΟΏ γΟΥδίΟΣ 
{4118 (ὁ ῬΥΘΒΟΥΥΘ {80 ρ,ΟΝΠΙ ΘΟΓΠΟδίΠ6886 ἰηαϊ- 
σαιδαὰ ὉΥ {π6Ὸ ἰδίίοῦ νψοτὰ. ΕῸΡ 8 δἰ πιῖ αν ἐπίογ- 
σμδηρο οὗ [686 ΟΡΒ 866 ΟἾΔ Ρ. Υ-. 20, 21; τἱ. 1; 
τἱϊ!. 4]Ί.- Το δέ ποῖ ΟΒἸΥ ἱπάϊσαῖοϑ ἐπα ἢ6 88 
(δ Κίς ἊΡ δρϑὶη Ὑλδὶ Ὠδὰ ροῦο Ὀοίογθ, Ὀαί ἰΐ 1η- 
ἰγοάμ669 ἃ οοπίγαϑδί ἴο {{π|ὸ Βοῃίοδοο τα ] ἰδα ἴῃ 1.6 
Γοϊαιίνο δοηΐθοποθ. ἴδ ῬΓΆΥ͂ΟΥ ᾿ἰβο]ζ, 825 (89 60}- 
ἰοχί δηὰ (πὸ πϑηΐ οὗ 6 δοσιυϑϑαίϊυνθ οὗ {6 οὈ͵θοὺ 
δι ογθ, 88 ἀϊγοοίϑα ποῖ ἰο Θοα (Ὁ {θη παρα- 
καλῶ ἴῃ νοῦ. ἢ του] μδΥθ 80 β᾽ βηϊῆσδηθο) Ὀυΐ (0 
μ6 Οογϊηἰίαμβ. [““1Ὲ6 ὑοστὴβ ἱπ το (ἢ 15. 15 
σχργοδβοα δγ6 ἰδίζοη ὕγοπι ὑμ6 ἀδβογὶ ρὑο τ᾽ Β1Θ ἢ 
ἰ.6 ἀοιτασίοτβ ογο δΔοσυδιοπηθα (0 σἶνο οὗ ἢ ἰηὶ 
(νον. 1), ποῖ, δ πουρσὰ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἱποϊἀοηί δ], 
β [8 9 ΚΟΥ ποίο οἴ 8]} (πε (ΟἸ] ον, ἰὼ πὲ οἷ {Π6 1685 
ταπειν. δηὰ θαῤῥ. πα ναοῦ ἔτη οὗ ἐβουκπὶ ἀπὰ 
ΒΟΤΜΡΡΟΙΡΕΥ σοπὶ ΠΌΔΙ δα Ῥγοιι πο ΠΕ γοουτ.᾽ 
ΤΑΝΙΒΥ.} Το δύι16]0 τό βουῦϑϑ ἰ0 τηδῖθ (80 1ῃ- 

δηξεῖνο βοπίθη 69 ΦΒρΘοΐ ΠΥ Ῥσοιηίΐηοηί. Παρώιν' Θ0Γ- 
ΤΟΘΡοΒ κα ἴῃ εἰ χηϊ ον ὁ. τ 1 ἢ εἰς πρόζωπον ἴῃ το 7. 
1. Τὸ ὑπίης ρταγϑα [0Ὁ 18, ται (86 πουἹὰ ποὶ 
αἰἴονν 1 ἰο θοδοῖπδ ΠΟΟΟΒΘΑΡΥ [ὉΓ πἶπὶ ἴὁ0 0 Ὀοϊὰ 
διοοης πο. Τὸ πεποίϑησις 88 ἰμαὶ δοπῆ- 
ἄθποθ ἴῃ }ιΐβ ΟἸο᾽ 8] δυίδου υ δηά τρί Ἡ Ὦ16 ἢ 
Ἧ8.8 Θοπποοίοα νἱϊ σοοὰ σοπδοίδησο, δηὰ τ ἶι 086 
ἀοροηάρῃηοθ τ,85 ἱπάδοὰ ὑροὰ αοά, Ὀυσὺ ποοὰ ποὶ 
Βο υπάἀογβίοοα 60. λογίζομαι ἰ8 οὶ ἴῃ (Π6 Ῥ88- 
αἶνο (1 δι γοϊςοη θα) ὑ0 ΘΧΡΓΘΒ8 {16 87 ἴῃ ὙΔΙΘἢ 
ἢ6 ν85 οδιϊπιδίθϑα ὈΥ ἷθ9 ὀρροποηίθ (1 υΠ0Υ]. 
Βοζα ποῖ ΟΠΪΥ γοραγάβ ἰδ 88 ἃ ραββδίτο, Ὀυΐ ἰδ ῖκοβ 
τολμῆσαι 88 8 Ῥγοίονίο, τ ϊοῖ, Βονοτοτ, του] 
Βανα ο4]1]64 ΤΟΥ δοηθ δά ϊιοηδ[ ποτὰ (ἀπών) ἰο 
ΣΡΙΥ 115 (σοι. Μογοτ). ἴἰ ἀθηοίοϑ ΠΟΙ, δϑ ἰΐ 
οὔϊοη ἀοοθ8 ἱπ Ευγὶρ᾽ ἄθ8 δηὰ Ηογοάοίυπ, (86 ἰπ- 
ἐδηζίοπ, ἐδ ἀφίῃ ΟΥ ἀοἰοτ πὶ παιίοι οὗ (δ πιἷπά. 
μολών α ἐπ Κ5 (ἢ 6 πογὰ ἀ068 ποῖ ἱτηρ}γ 8 

Ἰ] οὗ 8οι{16ἃ ρᾷγροβθβο. δι] ““ αἰ ἀφοὶ “ὙΒογο- 
αὶ Σ 85 Ὀγορδαγοᾶ,᾽ Ὀπὲ “ΒΟΥ ΥΣΕ 1 ἐλέπχ,᾽ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΒΘΊΓΕ ΤῸ ΤΗΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 
“δ΄ ἱσπισασιν ἐαν 

ἴ0Υ 80 δὰ ποῖ γοὶ τοθοϊυϑὰ Ὡροῦ {πΐ8, ἱβουσῃ 
δἰ ΟρΡρομϑϑίβ βδὰ αἷνϑῃ εἶμι οσοδδίο δεουρ." 
ΒΙοοπιβο]ὰ ποιίοθθ 8 Ῥδζοῃποιῃηδβὶβ ἴῃ λογίζομαι 
δηα λογιζομένους, ὙΒὶοΝ ἱἴ ἱπιχοάυοορα ἰπΐο Επρ- 
118} τυ μοσθαρβ 6 Ὀεβὲ ὀχρυθαεβοὰ ὈΥ γοῦζοη]. 
ΑΒ 189 6886 ἰ8β αἰδοσειῖ νυνὶ λογιζομένους, [89 
πογὰ ὑμόσο 885 {86 πηϑϑοϊηρ οὗ, (0 χεσζοη 70Τ, οΥ' 
αΦ δοπιοίἠίπσ. ᾿Ἐπί τινὰς Βουϊ]ὰ 6 σοηποσίοὰ οὶ 
νὴ θαῤῥῆσαι Ὀὰὺϊ πῖι τολμῆσαι, ὙΠΟ τηπβὲ 
6 γΘ ὍΘ ὕδκο ΒΌΒΟΪυΟΙΥ ἀπά ἱπ (Πα βεῦδο οἵ, ἴο 
δύ ΘΟΙΤΔρΘ, ἴ0 6 Γοδοϊυΐθ, ἰ0 βίορ Τοσί ἢ ὈΟ] 
(89 ἰὰ Ηοπιον, Ῥίπάδλσ, {πὸ ἱχγαρὶσ Ῥοοίβ διὰ 
Τμυογάΐάθ8). [1Πλ 88 δἷβο βοιδι ίπρ οἵ {86 
βὶηϊδοδίίοι, ἰο γϑηίυτο, (0 παγο ἴπὸ Βεοαχί, δ 1 
86 δᾷοηΐ σῃἀυτγοᾶ ΟΥ διδεγεὰ δβοιῃοί τς, Ὀδσδιιδο 
μο δοίδα ἴῃ δρ᾽ἐ9 οὗὁ παίθγ δ] [66] 1 ρ΄, ΟΤ Ὁ δ᾽ ρτεδὶ 
αἰ Βα] 168. ΤῊΪ8 ἰά68 Δ ὃς ᾿γϑορὰ ἴῃ ἢ 80 οὗ 
89 νονγὰ ἐπϑαὶ πρό τΕΑΡ ῷ ΒΒ οαΘ τϑιο ΤΣ Ως 
οὗ τἋὁ 88 ἰΐ υνϑ υυαϊ]ϊσοἃ δοοοζάϊτις ἴο ἴδο 
δθδὶι. (τον. 2 ὁ.)---ΟΗ ἀοϑθβ ποί πδᾶπηθ 1Πε656 ρετ- 
ΒΟΏΒ, Ὀὶ Π6 ἰτητγη οὐϊαῖο! Υ ΘΔ ο ουἱ Σοδ ἐμ σση ἔγοπι 
{86 τῶν ἴπ στ πῖδ (ΠΟῪ πόσο ἰδ (Π ς Βαδὶϊ οὗ Ἰα ρίας 
ἶπι. Ὥς ἰ8 ΒεΓ6 υϑδὰ 88 ἰῃ 1 οσ. ἷν. 1, [{Περι- 
πατοῦντες ΘἸΥΥΛΟΙΟΣΖΙΟΔΙΪΥ δἰ Ώ1868, 0 τγα]κ ἐουΐ, 
ἈΠΠῸΥ δηὰ {δ᾽ ον, δηὰ δίδῃ]ου {2 κΚ8 ἰμδὶ τὸ 
δανθ ΒΟΥΘ 8 Γ ΐοΓΕοα [0 (8185 ΟΥ̓ΤΡΊΩ Δ] τι δἰ πᾳ]. 
Κατὰ σάρκα περιπατεῖν ἈΘΥΟ δἰ χη 865, ἃ σοΌΤΕΘ οὗ 
σοπαποί, οδαγδοίοσίσεὰ ὈΥ {Ὡς σάρξ (ἱ. 6., ὈΥ (89 
Ρ5ΥΘΒἾ6- ΘΟΥΡΟΤΘΔΙ 116), ἀοδίϊαΐο οὗἨ δ Ἂρὶ στ υαὶ 
οἰιαγδοΐοσ, δα πο ἸΏ ΘΥΟΪΥ ἀδροπ δι ὉΡΟῚ αχίοσ- 
ΠΑ] ἰηδίθηοθδ, δπὰ οὗ οουτδο 166 Ὁ]6, Ὀυὲ ἴῃ Ροδὶ- 
{ἰνὸ δηίδοηίδτη ἰ0 {π6 αρὶ γί, δπὰ οὔ οουγεα 5] }- 
2]; ἐ. δ., 1}9 ΟΥ̓ζδὴ δηὰ ρυϊπεὶγρἶο οὗἉ δἷπ (Βοςκ, 
Ομγίϑεὶ., Το ίθθ, Ρ. 278). Το Ἰάοα οὗ νοδ]- 
ὨΘΗ͂Β ΡΓΟΌΔΌΪΥ ρΡγραἀομιϊπηίθβ, αὶ (Π}6 ΘΧΡΤΘΘβΙοἢ 
ἀοβοτῖ 68 8 σουῦτβθ οὗ δοπαπσὲ ἀεί οἸτοϊῃ θα Ὀγ ἴ}9 
ἤἴδαυ οὗὨ τῶϑθῃ, οὐ ἰδ ἀοβῖσο οὐὁἩ μ᾽ οδϑῖπῷ σθθῃ, Ἀπὰ 
ἈΘΏ6Θ δ ΡΟΓΒΟΠΑΙ Ὀοδεΐης ἀἰδρτγϑοοα Ὀγ σονδτγαϊοο 
ΟΥ ΒΟΡΎΣΪΥ (ταπεινός) Τδ ΒΌΙΩΒΩ πδίυσα χο- 
ογτϑαᾶ ἰ0 γὙΑΔΒ ὑπ ΘΙΌΤ 6 ΟΘ ΘΏΥΕΟΒ]οα, ποί τ ΓΕ ΙΓ 
ὕγοια {6 ψδηὶ οὗ Ὀίνια βυρροτί, Ὀυΐ ἔτγοσω εἷπ 
(οορ. ου 1 Οογ. χὶϊ. 17).-- -ΕῸΣ ᾿μου ἢ τῦὸ 
ὑνα]}}ῖς ἰπ ἴ80 δοδδ, τὸ ἄο ποῖ τα] σσασ 
δοοοεάϊΐηᾳ ἴο ἴμ8 8688 (γνεσ. δ8).---α σϑδξοη 
58 66 ΟἾΎΘΗ Υ07 (ἢ. ῬΤΆΥΟΥ 1 ὙΕΓ. 2, δ πὰ αἵ {80 
ΒΔΠ16 ἰΐπι|6 86 Θχοπ συ δίοβ ΕἰτηΒΟΙΓ ἴσοιῃ Ὑδδὶ μδὰ 
ὈδόΘὴ Οδατοὰ ροὸ πὶ ὈΥ ΒὶΒ ΟΡροποιηίϑβ (τοὺς 
λογιζ.---περιπατοῦντας). 1 Ὁδρς οὗ γοῦ ποὶ ἴἰο 8]- 
ἸΟ 126 ἴο δ ῥαςορα ἰδ δβδσν οἱτγουξηβίδηοοϑ 
(δαὶ 1 5}}8}]} 6 ΟὈϊχοὰ (ὁ τοηίυτο οὉ δὴ 88- 
ΡΙβδβϑδηΐ ραστί ὙΠ6Ὼ 1 584}} δὲ Ῥχϑβοπὶ νυ} χοῦ. 
ἘΟΥ αἰ ποῦρ 6 ἃὸ πδικιης ἴῃ ἰμ6 βΒοβἢ, π 
ἀο ποὺ ἴ8Κο (89 86], ΟΥ ΟΑΥΥΥ Οἱ ὙᾺΣ δοοοχά- 
ἴρ, ἴο (89 Βεβῆ, ὦ 6., ΝΘ ΔΓῸ ποῖ ἀείοττηϊποὰ 
ὈΥ ΒΟΒΌΪΙ σοπβίἀογαϊϊΐουθβ 85. ἰδοδθ ῬΟΓΕΟΏΒ 
πα σῖπο. Στρατεύεσϑαι (1 ΟΡ. ἰχ. 7), απἀοτοιοοά 
ἴδ 186 ΠΟΤ ΘΟΙΏΡΓΘΒΘΗΕἾΥΘ ΒοΏ 86 "ὴ ἑοῖο Υ 1.8 
δοπίγδδι νἱ} περιπατεῖν, ἀφαὶ σπιδί 68 (66 ΑΡΟοΒι]ε8 
ψ ἢΟ]6 ΓΗ ΒΙΓῪ ἰπ 8 ΠΌΠΙΟΥΟῦΒ ΘΟΠΙοΙ8 τ Ὁ 
Ἠοδίῖ]6 ῬΟΈΣΒ, υηᾶὰοτ (86 ἤρττγο οὗ ἃ ὙΔΥΪΒΤΙΘ. 
ΟοΡ. ἱἰ. 14: 1 ΤΊπ. ἱ. 18. μθ ΟΡ Βαβὶδ 1168 
ὕροῖὶ (δο ὑττὸ οΘοπγδδίθἃ ῬΥΘΡΟδὶ 1058 ἐν δα κατά. 
ΤῺῈῸ 868} (σαρξ) 8 ᾿ἰπάοθοῦ ἐπ Ξρίοσο ἴῃ πΒῖοῖ 
6 ἼΟΥΘ, ἑ. 4. (Ὧ69 ῬΕΥΘΒ168] δηὰ σογροσθαᾶὶ 110 
τὶν ἢ Δ}1 1{8 δἰ ἡ} ἰπττο 65 8 86 ἱπδιΣυχαοπξ ὮΥ 
ὙΠΙΟΝ βηᾶ [6 ἀορατίοηὲ ἴ ἩΔΪσΝ 'γὸ βδοὲ 
(οοαρ. ζῶ ἐν σαρκί ἱῃ Θ΄]. 1. 26), Ὀαὶ ἱξ ἰδ Ὡοΐ 
ἴδ ἰπδασηοα τ} 101} ἀΘΙ ΘΥΤΩΪΏΘΙ ΟὟΤ Ἰδογοπιοπίὰ.᾽ἢ 
ΤΉΘ ΓοδΒΟῺ [00 {πὶκ δδβδογίϊοη 18 σἱτθ ἴῃ γῸΥ. 4. 
-- οΥ ἴδ ΘΟΡΟῺΒ Οὗ ΟἿΣ Ἰγασοσο δ:ὸ ποὲ 
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ΟὗΣΏ61] Ὀσὶ κτοἰρμῖν Ὀοίοστο αοᾶ ἴοε ἴδ᾽ Ὅσο ἰη οχίδίοποο δη οὸ δνὸ Ὀ6ο (αἴκϑη ἴῃ (80 
Ρυϊκς ἄοννῃ οὗ δίχουα μοϊᾶπ.---Τ 9 Αροθ- ᾿ΜᾺΡ τ ἰπ686 μίταίοθ. Εδὸ} ψογὰ οσο πβοὰ 
ι16 πογὸ ἀοϑογὶθ8 ἰμ9 Κὶπὰ οὐ ψθαρομβ Βθ υϑο(, | εἰν κί πα σαγσὶθδ οὐδ (δ 6 ταείαρμοΣ]. ΤῊΘ ΜΆ 
ἑἐ. 4. (86 ταϑϑῃβ ὈΥ ψυβὶο ἢ Ἠ6 οαγτὶοα οα ἰδ τα η18- 
ἰγγ (ὅπλα οἶαρ. νἱ. 7) ἰῃ ϑομβίσαϑί νὰ 086 οὗ 
κἷΪ6 δάνοτγβαγίθθ. Αδ ἷ8 ψοδροῖβ ὈογΘ ποὺ 16 
δΒίδιωρ οὗ ἰδ 65}, ἰβοῦθ γδβ ὯὨ0 γθϑδοι [Ὁ βᾶν- 
ἧπα ἰδὲ ὶ8 δοιϊΐοῃ. 88 ἃ Ὁ γιϑΐδῃ ὙΔΥσΐοῦ τ Δ8 
πάν ἰλὸ αἱ γοοϊϊοπ οὗ ἐμ ο 688. Ἧ. Ε. ΒΕδΘΚΕ: 
“7.9 ἰοχί του δὲ ΘΟΥΔΙΗΙΥ χίνο ἃ δίγοη κς ἰθϑ ΠΟΥ 
δρκοϊηδὶ [6 περ) ὶπα οὗἨὨ ἁ Θ56] ὁ δ᾽ αϑέῖο] δι μου 
εὶ ὑπο οἷν] μόνον οὗ ἰΒο οιννογὰ (δορ. Αι ρδὺ. 
Οοιί, Ρ. 64, Αεὶ. οἵ δ)816. ὑ. 814)." --Τ» Αροβ- 
1196 ὈΓΙΏΡΘ ἰπίο φροδὲῶῦνο ουπίγαδι νὴ (89 σῶσπμ δὶ 
(σαρκικά, δοΙΏΡ. ἰἱ. 12) ποῦ {89 δβρὶ ἰίυδ] {πνευμω- 
τικαὴ Ὀὰϊ (πὸ πὶ ἰῃ οὐ Β δἱρδὶ (δυνατὰ τῷ 
ϑεζ). Τὸ ΒΟΒΗΙΥ 18. 4180 ἐμαὶ ὙὉ 6 18 Υθ60]6, 
δηὰ οϑροοὶδν νῆθη ἰὰ ἰδ ἰῃ οομβιοῦ τ (ἢ 6 
τον] ἴον ἰδ οουδο οὗ ἀοἀ, ἰΐ ἰδ θη ἰγ  ρμόνον- 
1.886. Σαρκικός ΒΟΥΘΥΘΥ 8. ποὶ ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ δαιῖνα- 
Ἰθαὶ ἐο, γεδίε, Ὀὰὺῤ {Π6 ΟἿΪΥ (ἰὴ τοῦ ἐῃ {18 
ΟΔ560 8 ΡΟΝΘΓΪ 8 ἐπαὶ πίοι! φτοσθοὰς ἤγοτῃ, 
δὰ Ὀφασῃ ἴΠ6 ᾿χρτοδ8 οὗ ἱμὸ ϑρίνὶῖ, ΕῸΣ 6 ποίΐσϑ 
οὔ ἰδς Βρὶ τι] ΡΩΠΒΟΡῚΥ δοὸ ΕΡΆ. νἱ. 116. Βίτηϊ- 
αν σοοιγαδϑίδ ΠΥ Ὀ0 ἑουπά ἰῃ 2 Οἤγου. χχχίὶϊ. 8: 
1μ8. χχχὶ. 8; Ῥβ. ἰχχχυἝἝιΟ,, 89. Ῥον ον ἰδ ἀἰτϑοιὶν 
Τοϊαϊθὰ τὸ βρὶγὶϊ δἷδὸ ἰὼ 1 σου. ἱΪ. 4: 1ὐκοὶ. 17. 
Δυνατά ἰδΒ π)ογ9 ραγιἰουϊανὶν ἀοῆποα Ὀγ τῷ ϑεῷ ἰο 
τθαπ ἰδαὶ οι 8 ῬουΘΥ} ἰὼ Οοα᾽ 5 Θβίθοϑσ, 
Ὀοίογο αοἂ. ΟομΡ. ἀστεῖος τῷ ϑεῷ ἴῃ Ασί5 νυἱΐ. 
20, διὰ 4180 Φοῃϑδὰ ἰἰϊ. 8ι Απά γοῖ {6 ΡΈΓΑΒΟ 18 
ποῦ ἰπϊοηάοὰ ἰὁ0 Ὀθ δἰ ΠΙΡῚῪ ἃ βυρονγίαιίνο, Ὀυὲὶ το 
βἰ χοῦν [86 (τα οὐ ὑπὸ γα ἐν (() δυο: δοοθρ- 
18 0}]6 ἰο ἀοἀ) οὗ (6 ρονγοσ. Νοδπάδγ: τηϊρηίν, 
Ὀασδυδοὸ Θοἀ καγνθ ἐἰιθπι, ἀηὰ ουὐογί γον δίσουρς 
ΒΟ] 459 ὉΥ͂ τλ6888 οΥ͂ ἐλθπι, [Ι͂ἢ Τορροβίιου ἴο (86 
οσχρίδβαιΐοη πθΐϊοὰ τᾶ κο 5 ἰΠϊ8δ ΡΏΓΑΒΘ ΙηοΔῃ: 
(Ὠγουκχὰ οὐ ἦον Θοά, 10 τὰϑὺ δ βαϊὰ {δαὶ {πὸ 
ζοτιιοῦ νου]ὰ Ὀ6 Βαροτῆμπου, Ὀθίπρ 6ο]-οὐἹ θη: 
διὰ διιβουχὰ (6 Ἰδίίον ταὶ Β66πὶ δρρσοργίδίο 
ἦῃ [0 Β00896 ΟΥ̓͂; (0 9 ΒΟΠΟΥ, ΟΥ, ὉΣ {86 .56 ΟΥ̓ 
οί, (ἐ 6. 0 ϑ!ονν ον ἷ8 ρον 6) ἱθοτο 18 Β0- 
ειΐπς ἢ 86 οοηίοχί ἰο 66]} ἴον δυσί 8 ΓΟΙΊΑΡΚ.---- 
ΤῊ οπα τ] ιὶο {8980 ἩΘΆΡΟΙΒ Ὑ6ΓΘ (0 ΒΙΙΌΒΟΓΥΘ, 
διὰ ἰο ποῖ ΠΟΥ ΟΓΟ δαδρίοα, ἰξ δηποιυποοα 
ἐπ πρὸς καϑαίρεσιν ὀχυρωμάτων. ΤΟΥ͂ δτὸ ἰπΠ6 ἰπ- 
Βί γα τα θη 6} 1198 ὉΥ ἡ 1Ο ἢ (ἢ 9 κόσμος, ον ἰ(8 ἄρχων, 
ἐμ γοὰ οὗ {πῖ8 Μψουν]ὰ (τοῦ αἰῶνος δῆδαρ. ἦν. 4), 
δηάοδνοῦβ (0 οὐβίγυσὶ {86 ργόρζνγοβϑ οὗ ἀοὐ᾽ Β οαυ8ο 
διὰ 1Π6 νοτὶκ οὗ βαϊνωιϊΐοῦῃ. Οχυρωμάτα εἰσηῃῖῆοα 
688.168 ΟΥ ζογίγοθβοθ. [ΤΠ6Ὺ ἀΓῸ ἰδΊη;β ἱβιοηἀοὰ 
ἐο Βοῦῦϑ ἴῃ 0 υἱπὰ 88 βίγτοηᾷ μο] 8 ἀο ἱπ γγ8γ- 
ἴλγο. Οομρ. Ῥγον. χχΐ. 22. δίβηϊου (ρ. δ00) 
ἐδ κΚθ ἐμαὶ 080 ῬΘΟΌΪΔΥ ἱππδ ΟΥῪ ΒΘΡΘ υδοὰ τγὰι 
δυρχοϑίοα ὈγΥ [86 ΜΙ δι} 6 δηὰ Ρίγδιϊσαὶ τνὰτα 
ὙΠΟ ἰ00Κ ρῥΐδοθ πὰ ΟἤΠίοἷα (86 Ἰδίι ον ον 60 
γοδῦβ Ὀοΐοτο [06 Αροβί]θβ᾽ Ὀϊγσί. Οπο δΒυμέτοα 
8ηαὰ ὑπΘΌΓ δυοὶι δίγοης βοϊ ἀβ στὸ βδιὰ ἰο ἤδυο 

[4 ΤῊϊο πδοϑῖηϑ Βαγάϊγ οοπεϊπαοῖνο, Ὧν ἐπ Αροσί!ο πείσῃ 
ΨΟΓΥ Ῥγορογίν 08}} δι θη 49 [Π6 ἀρόβου οἵ ΘΟ οὐ του τι 
ψὩΐσἢ 9 ἘΘΆΡΟΙΒ Ὑ6ΓΘ 80 ΡΟΤΤΘΥΙα]. [5 ΤΏ ΘΓΟ ΔῺΥ ρτγεμεῦ 
ἘἈ}1 [ον Ἦΐθ ΘΓ διεδογίίοη [μας Ὠἷβ οαροθη ογΘ ροννογ- 
(υ] ἴῃ Θοά κίχῆϊ ({. ε. ἐγ] γ)} 1} πποίδης Ονοοῖ Εχρμουῖ- 
ὯοΥ5 (τδοδθ ορίηϊοωθ οἱ διισῃ ἃ αιιοδίίοῃ σα οετ{16ὰ τὸ 
Ὑοίχμῖ, ίανονυ 80 πιοδηίης κίνου ἰῃ Οἵἷτ σοϊαπιο γογοίοω, 
Δ8 “. 5. ΟἾγΥΒ.: “αι ΠΟΤ γϑίργθ [08 ψΠῸ0]0 ρονϑῦ ἴο Πο04--- 
Ἦδ ΚΗΥΘ ΠΟΙ 104 Ἀγ6 πε χμίγ, μπ Ομ Ἰοραρο δ τὸ τα ῆν 
ἐπεουρη Θοἡ." 80 αἷϑο ΒΙυοπιβοϊ ὰ, Οοηγὕῦδαγο ππὰ βέΆΠΊΟΥ 
(ἰπ Πεἰϑ ἐγαπδι το). ὙΥογ δ νογιη Ἰοδα ΔρργοργίδίθΥ το ϑσα 
ἢ ρῆγηβα, σοη-ισαταὰ ἴῃ οοπίγαδι τ ππλπ-Ὑαγὰ οὐ ἴη ἴἢ6 
ἀἰϊτγοοκίοη οὗ, ἔῃ τουρμοςοῖ ἴο, πιο. ἯἨροθ σχοίοσϑ ἰο Αςῖν υἱῖ. 20. 
Οὐυρ. ὅ ε;, ἢ 611,}.) 

ἴῃ μι] (8 ΟΥ̓ΘΥΓΠΓΟΥ͂ 88 οἴοροιοαὰ 8 ἸῃΟΥ0 
ρδυΓΘΌ] ΣῪ ἀοθονῦι θα ἷἱπ γον. ὅ. -- Ο ἀπο ς 
ἅἄονσῃ τϑαδουΐηδα δῃἃ ΘΥΘΙΥῪ ἸΟΙΌΥ τίς 
ὙΓΒΙΟΩῚ ἰδ οσχϑοϊοᾶἃ δεϑαΐπιδὲ [6 κου οαᾶκθ 
οὗ Θοᾶ ---Αἀ ἰὸ ὄγβι διυὰ ποδὶ ργοιωϊηθῃΐ οὗἁ 
μοδὸ δβίσοῃςς οΪἀ8, 6 πυϑῃίομβ λογισμούς, Ἰηι6]- 
Ἰοοί 8] ὈΠΙΓΚΒ ΟΝ ΨΟΥΘ ΡΓΟΡΘΌΪ ποῖ 80 
Ὡλοἢ Ῥγοὐδοῖβ ΟΥΓ Ἀοδϑιΐ]ο Ρ]δ8 88 ὑπονμηρο] οι] 
ἰποαρδίθ ον ἄχϑα οομοὶι810η8 οὗ δυπιδη (ἢ 6]]6η- 
Ἴδι 9 ΟΥ υάαδίλ6) ΡΒ ̓ ἸΟΘΟΡὮΥ, ἰῃ αἰγοοὶ ορροεὶ- 
(ἶοπ ἴο {μ6 Ομ γι βεϑη 1αἰνἢ, 1 Οογ. 111, 206. [Ουν 
ἘΠ δ “Ὁ ἡπιασίπαίοηδ᾽᾽ 18 ΒΑΓΑ]Υ [0.6 ΡΓΟΡΟΥ νοχὰ 
Βογο, Το ἰάθα 18 γδαί δον “" γχεαδοπίησα.᾽" [Ιΐ χο- 
ἔετβ ἰο ἐλοογείἑσ Β 1 1}1965 ΟΣ δεριιπιθηίδί! 088]. 
ΟομΡ. {89 δσοηϊγαβίϑα γνῶσις τοῦ ϑεοῦ. Καϑαι 
οὗντες ἰΒ δηδοοϊυιπῖο; ΘΟ. οὔδρ. ἰχ. 1]. Ἃ 
σοπποοὶ ἰΐ ἱ ἢ τοσ. ὃ 80 88 ἰ0 [8Κ0 Ὑογ. 4 8 
Ῥδυοηΐ 6818, βθοῖῃϑ μοὶ ΟὨΪΥ ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΣΥ Ὀὰΐ ὑἢ- 
8]]Ο Δ Ὁ]6 ἐμδδιιυσθ 88 ΥΟΓ. 4 ἰδ δββϑθῃ 1 8}}} ἃ 
σου ϊππδίΐοη οὗὨ {80 τοδίῃ ἰβουσαὶ, ἀπὰ καϑαιροῦ- 
ντες 18 τοοϑί πδίι ΓΙ ΪΥ τοΐουγοα Ὀδοῖς ἰο καϑαίρεσιν. 
[48 Δ]} λ6 ρτοπιϊπαπὶ ψνόσγὰβ οὐ (8 Ῥαββαβθ δ ΓΘ 
οΥ ἀθ μα πλ Π ΑΡΥ ΜὙῸΡ τυϑὺ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδ 8]} υβίοῃ 
ἴῃ καϑαίρέω ψ͵ὁ8 ἰο ἐδο 86 οὗἩ (9 ““ ὁγοῖο ᾽ ν᾿] οὗ 
»υϊοα (οὶ οα81) ἄονγη ἰδ6 γγ8}}8 οὐ ἰοὕνΟ 8 ΟΥ̓͂ ΔῊ 
ΘΠΘΙΠΥ͂. ΙΔΏΪΟΥ͂ χίνοθ βουογαὶ ἱπϑίθῃοοϑ οὗ 8110} 
8. 186 οΥ̓͂ ὑπὸ ψογὰ ἱμπ οἰδϑοὶθ Ὑγὶογ8. (8366 6]580 
ΟοὈὈΐα)]. [π καὶ πὰν ὕψωωια, 6(6., (ΘΥΘΓΡΥ δἰ ἢ 
(ΐηᾳ, εἴ0.}ὺ ἢ6 ΤΟΥΟΤΒ ἰ0ὸ ἴδ6 Ἰηθίαρθοῦ μα δὰ 
Ἰοῦν ἴῃ λογισμοὺς διὰ ν ποι δα Ὀφοὴ ΟὨΪΥ πἰπιοὰ 
αὐ ἴῃ καϑαιροῦντες. Ὕψωμα εἰ χη 98 δὴ οἰοναίίοη, 
Βοιαοί ἰηα τϑὰθ πἰκἢ, ἃ8 ἃ ἴον ον, 4} ΟΥ δὴγ- 
(εἰς οὐ πο Κὶπά. [πῃ β6ῃ890 ἰξ 18 τοῖο [ἢ 6 ΒΑΙΏΘ 
85 οχυρώματα ἴῃ Υ6 Ὁ. 4 {. 6.ὄ ἴθ 18 δοπλοί ἰὴ ὉΥ͂ 
νν ἰοἢ (8.6 ΘΏΘΙΩΥ Βίχῖνοβ ἰ0 τηδἰ πίδὶη 8 σγουπά. 
ΒΥ πᾶν ἰΐ Ὀοοοπιο8 ἃ βΚΕΠΟΓΔΙ ἰθσῖῃ ἴῃ ΒΊΘΒ ουθπ 
86 λογισμοί ἃτὸ ἱποϊιάςφὰ, διὰ 1 μὴ δ ρηϊῆθβ 
ΘΥοτΥ Κἰηὰ οὗ δυδῃ στολίσιοθβ ὙΠὶο ἢ σου Ὀ6 
δὰ υδ6 οὗἉ ἰὼ βυδἢ ἃ νΑσίδγο; δοοογαϊηρ ἰο Οπὶ- 
δηάον, τ ϊϑάοτα, οἱ οᾳθθηοο, ΡΟΝ οΥ, εἰ ρ  ΟΎΒη 688, 
ΒΟΏΟΡ, Ῥ Δ] δ. --- Α ΧΥΘΟΘΌΪΥ ἴο (ἢ 9 τι οἴδροσ, ἐπας- 
ρόμενον [οφρροϑβὶ 9 οὗ καϑαιρ.} δϑιου]ὰ 6 δοπδίγυοὰ 
ποίΐ ἐπ (9 τι 16 Ὀαὶ ραβϑῖνο υοΐοο Τα δραϊηβὶ 
Ψ ἰσῖ [6890 δἰχὰ {ἰηρ58 6 γ0 ογοοίθα, δηἀ Ψ Βο89 
Ῥτοζγοϑθ, πὰ δϑοθῃ θοῦ ΓΜὙῺΒ ἰμ18 (0 Ὀ6 ὑΓΘ- 
γϑηϊοα, 88 ἐπδὸ Κηονϊοάχο οὗἩ αοἄ (γνῶσις τοῦ 
ϑεοῦ); ποὶ (Βι 7) ΘΟ γ6}}} 88 1ΐ οχἰϑίθὰ ἴῃ ἰὴ9 
ταϊη 8 οὗἩ 18 Ορροποηίθ, δηὰ δ ὀρροβοα ὈΥ ἐδλθ 
ἀαγίοθθ οὗἨ δυδη τίϑάοια, Ὀᾳὶ ΟὈ)Θοιϊγ ον, 
βοιπϑί αἰηᾳς ἡ ΒΟ τηϑὶ τὴ ἰὼ δοτμιηοῃ Ἰἰΐο, ἀπὰ 
οαἸ]Ἱοὰ ἔογὶ ἃ {ποὶν ορροβιϊοη : (δαὶ χονοϊδίϊοη οὗ 
)6 Ρἴδῃ δπά νοσῖ οὗ βοϊνδίδοη, ἴῃ οι ΟἸ τϑὲ 
ν͵δ8 ῥτοοϊοδτωοὰ διὰ ἀοἂ νδβ χωδηϊζοβίθα ἴῃ 
Οσπνὶδι. [ἢ δα αξιίΐοα ἰο ἐπ ποροὶϊνο δοίβ ὉῚ ὙἩΒΙΘὴ 
86 ΤοΥγίΣΩ8865 οὐδίτιοἴΐπρ (8 6 Ῥσοσγοθδ οὗ θὶνἱηθ 
Κηον)οάχο 6 γ0 οὐογ ΓΟ, Ὑ6 Πα Ὺ6 (1086 τυ οἷ 
ΟΓΘ ροβίιἶῖγθ, ψμθὴ ἰπ6 Αροβίϊο δά άβ.--- δὲ ἃ 
ὉὈσχϊηξίη ον ον ᾿μουσδῖ ἑμῖο οἀρονὶϊν ἴο 
πὸ ορϑάϊΐθεοο οὗ ΟἸσίβῖ, (νοτ.  ὁ.)--- θὰ τἢ6 
ΘΏΘΙΏΥ͂ ἰδ ἰπι18 σαρίαγοᾶ, {πὸ ν] οἰ ΟΥΥ͂ τιυδὲ Ὀ6 ΘΟΙΩ- 
Ρ]οίθ. Τιὶ9 ΘΏΘΙΔΥ ἰδ πᾶν νόημα; Μ  ΪΘὮ 18 ἈΘΥΘ 
ποῖ {π6 βϑ 88 ἀδδίρῃ, δηὰ ἰπθῃ ἰο ὃθ οἰ ποὰ 
ψἾῈ εἰς τὴν ὑπακοὴν, ΒΟ 838 (0 ΤΩ6δ ΘΟΥ̓ΟΤῪ ἀοδί κῃ 
ἴῃ Ορροβί (ἴοι ἰο {6 οὈθαΐθη66, ἐἰα., [Ὁ ἜΥ̓Θὰ ἱἴ τγ9 
ἀο ποὶ ἴδϊ πο δοπδί ἀθγδιϊσῃ 6 πδηὶ οὗ {μ6 
δγ(]ο}6 (τὸ), δ [ἢ 56 οἵἉ εἷς ἱπϑίοδα οὗ (86 ἴΌτο- 
ἐοΐης κατά, πὰ 8μοι]ὰ δηὰ ἰμδὺ νόημα ἴπ ἰλιὶβ 
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86η86 ψουϊὰ ὈΘ ΠΟ ῬΓΟΡΘΡ οὐ͵οοὶ οὗὨ σαρίϊνἱγ, δπὰ 
ἐμαὶ ἃ τοσοῖ ὈδίοΓ Βοη80 ψουἹὰ θ6 δῇοταρά Ὁγ 
ΒΌΡΡοδβίηρ τὴν ὑπακοὴν 8} 68 ζοτί 6885 ἰο ψ λοὶν (ΒΟΥ 
ἌΟΥΟ σΔΥΡΙοα, Τῆυ5 οὈραΐϊθηοθ 88 828 ἰΐ ῬΟΓΘ 
186 »ἷἴασο ἰο 1 ἢ 89 ΘΔΡΙΣΥΘ ΘΏΘΤΩΥ 885 Ὀγου ας 
πὰ Βοπσ6 νὰ παγο εἰς ἰπϑίοδα οὗ ἃ ἀδίϊνο, 88 ἴῃ 
Βομι. υἱὶ. 28. Αδ (89 ἱπι 6] συ 4] 6] αθηΐ ρῥγθάο- 
χυϊηδίοα ἰὼ [6 τ 8 0]6 σοηίοχὶ, το γα ΠΟ ΓΘΆΒΟΙ 
ἴο ἴδκο νόημα ἴῃ 1868 86η80 οὗ ἰπίαπίΐοι [ΑἸοΓα] 
οΥ αἰδβροβιίλοη ; δῃὰ 8{1}} 1688 οΥ̓́Ι 6 βρ᾽ γἰϊ δ] τηϊπα 
186} νυ ΐῖο ἢ} Θχ συ οῖδο8 ἐβουρδί, ἡ. 6. ἰ86 υπᾶον- 
βιδηάίηρ; Γυὐπογ: 8}1} Βυπίδὰ στοϑϑοὺ. Ἐ ΤΪ5 
οὈδάϊομοοθ οὗὨ ΘΟ γίϑί, ἴῃ {86 Β6 186 οὗἉὨ 8 βιυ δ᾽ οίΐοη 
ἰο Ομ γίβί, 18 'ἴἢ οἰμοῦ ῥδβϑδβρεβ οδ᾽]ϑὰ ἐμ οὔθ- 
ἀϊθησο οὗ ἔδιἢ Βοαι. ἱ, δ; χνυ. 18. Το 1άθα ἰδ: 
ἴο Ὀγίης ΘΥ̓ΘΥΥ ἱπουχμὶ ΟΥ υπάεγβίδηαΐης ν 6 
ἦβ οἰ βου νυ 180 Ορροβοὰ ἰο Ομ γἱϑί, ἱπίο βυιθ)] θοίϊου ἴο 
Ηἰπι. Παρακοῇ διῃᾷ ὑπακοή τα σοηῃίταβίοα ἰῃ υϑῦ. 
ὃ. [186 ἤογπιοῦ δἰ κηΐδοβ (βισίοι ]γ) 8 Τα ηρ ἰὸ 
ΒΟΔΥ ΟΥ ἃ ΒΟΔΥΪΏΡ 8ηι}88, πα Β0 ἃ ϑδηΐ οἵ οὐὔδ- 
ἀΐοποο: (86 Ἰδιίον ἃ 1ἰβίθῃηϊης ὑο δυϊΒ ΟΥ Υ, δαὰ 
80 ἃ βυδ)] εοἰΐοη ἰ0 δηοίποῦ. ὅ6.6 ἩΈΒΒΤΕΚ, ϑγπη. 
Ῥ. 228, αἷἴδο ΤΈΚΝΟΗ, ϑὅνπη. 24 ὅογ. ρ. 18.] ΑἹ:- 
1πουσὰ (06 ΑΡοϑι}]9 ἀοοθβ ποὶ θη γον ἤογβα κα (16 
᾿ϊηο οὗἩ τ᾿Ἀπουσὶ ὙΒὶσ μ6 δὰ Ῥυγβαθα ἴῃ (86 
Ρτοσοαϊηρ ῬΑΓΆΡΥΘΡὮ, ἑ. 6., οὗ σοηϊοηίίοη ρ6Π6- 
ΤΆΪΪΥ 10} ΠΟΒ.116 ῬΡΟΊΤΟΥΒ, ἢ0 ΠΟΥ͂ ΓΟΪΌΓΠΒ ΙΏΟΓΘ 
ἀφοϊάοα]ν ἴο ἐπ 9 αἴεϊγα οὗ (6 σον ἰδ ΟΒυτοὶ. 
ἈΑπὰ δανίηρ ἰῶ ἃ τϑαδίηθδϑδ ἴο ρυηΐ ἢ 
ΘΟΥΘΙΥ ἰαϊϊυσγθ ἐπ οὈΘθᾶϊθηοθ 0 ΥὙΟῸΣ 
οὈΘᾶϊθηοθ 884}} Βανϑ ὈΘ6} {0]8Η]]6ἃ (νοῦ. 
0).--ΠΙ6 ουϊάθηὶν σορατάθα ἐμαὺ ΟἸ ΓΟ ἢ 88 Βρ6- 
ΟἾΔΙΙῪ θυ 766. ἰο ἷβ ΑΡοΞΒίο]1 68] Δ ΒΟΥ, δηὰ ἰἰ 
88 ΟἿΪΥ ἴῃ (μοῖρ σοίυσῃ ἴο λιτὰ ἐμαὶ ἢθ ὀχρϑοίοα 
{π6 σοπηρίοίΐοι (πληρωϑῇ) οὗ {πον οὐὈραΐοποθ ἴο 
Ομ γῖϑβί, ὕροι ἰπαὺ ονδαΐθῃσο δ 2846 ἔο ἀθροπὰ 
{μα {πὸ ἰπ ψ]σἢ 6 βου] οχθσγοΐθο ἷβ ἀἰδοὶ- 
ῬΙΪΒΑΓΥ ΡΟΥΟΥ ὌΡΟῚ ἴμοβο Δυάαίβιϊο ΘΟΓΓΌΡΙΘΓΒ 
ὙΠῸ τασδὶ Ῥογβίδὶ ἴῃ Ορροβίηςρ 8. δυϊβουὶγ, 
ΕοΥ (818 Β6 88 ούϑῇ μὴ σοϑδὰν (ἐν ἑτοίμω ἔχειν 
Ξεῖη »γχοπιρίιε λαδεγε), θὰ ᾽6 νγὼ8β ΟὨ]Υ πα της 
ἴον ἰδ σοπιρΙοίΐοη οὗ ἰμθ Οἰνυσο᾽Β ΟὈδαϊθπ 66. 
Οομρ. αἶἴαρ. 11. 1; χὶϊὶ. 10. Α ἀρ)ϊοδίθ Ηἷπὶ 
ΒΘΘΙΩΒ Ὠ6ΙῸ οΘοηνογοα {πΠᾶΐ π6 νου]ὰ τηδκο 8 ἀ18- 
εἰηοιϊοα Ὀοίνγθοη (680 Βοάθ60Γ8 Δηα ἰπ080 Ἧ80 
δὰ Ὅθοη βοἀυσρᾶ; δηὰ δὴ βδαπιοῃϊ ΐἷοῃ 18 οὁχ- 
Ῥτεββοα ἰμαὺ [Π6 Ἰαίέοῦ πουϊὰ ἀο νν9}} ὉΥ ἱδμεὶτ 
θη ἶγθ Βυδιηϊβδίοη ἰο 18 ᾿πϑ γι οἰ 0η.8, ἰοῸ ΘΟ α 09 
116 Ρυηβηταθηὶ Ἀ6 γγὲ8 ΔΌουϊ ἰο ᾿ἰῃ]οἱ (ΡΟΥΒαρ8 
Θχοοτϊηημπηλοδίϊοη, ΟΥ δὲ Ἰαδεὶ βοιηθι δίς Ὑ]οἢ 
ννουἹὰ Ὧθ 8 Ρτοοῦ οὗ 1115 τιϊγασ]ουβ ΡΟΝ ΟΓΒ Ἀ8 δὴ 
ἈΡοΒί]6) οπ ἵμοξθ 10 ταῦ δοπίϊηυο ἀΐ8οθθ- 
αἰοθα, [{ νουἹὰ Ὀ6 Ἰποογγθοὶ ἰὸ ἀπαθγβίδηά {818 
Τα] Ποῦ οὗ {Π6}} οΟὈθαΐθη6θ 88 τγοϑίουσϊης [Ὸ 
(06 ΑΡΟοΒι16᾽ 8 68}} ἴοτ ἃ οο]]δοιΐ οι. 
9 ᾺΒ ἴῃ ΓΔΑ 688, ἴῃ ΟΡΡοΒί('οη ἰο [8086 νγἢ0 
τοϊσῦ ϑυρσζοϑὺ ἐμαὶ ἢ6 γγᾶ8 ποῖ ἰπ δαγποδὶ ἴῃ {ἰ}}6 
χηϑίίον (οορ. Οβίδπᾶον [4180 Ψ6] 7, ὃ 622, 27). 

[" Τοῖς [6 οὔ οἵὗἉ ἔθοθ6 ρϑοϑαχϑβ γος ἢ Ὀθοδπιθ 80 ἱταροτίαπε 
ἴδ [9 σοὨΓΓΟΥΘΓΑΥ ὙΠῚ ΚΑΙ ΟΏ Δ] 'β). ΤΠθ οἱνγηιν]ομίσδὶ 
ςορθίγθοίοη οὗ [86 ννογὰ 8 σογίβ Ὡ}Ὁ [ἢ τον οἵ [9 πιοδῃ- 
ἴῃ: α ἐποιρσλὲ, δὴ ἰηϊοὶ] οἴ 8] ρμογοσρίίοῃ 48 ἐξ ἰᾳ Ἰογπγχοὰ ἰῃ 
το πη! πᾶ; δη γοῖ ἃ ΥϑγῪ οχίθηδίνο ὑδᾶρο [ἢ οἰαδοὶς Ἡτγί τοΥυ 
ἰανόοτὰ τ 6 πιο πίῃς, ἐδε ΩΝ 2} 6 ει 2ίατ τσ, οὐ ονθῃ 
ἐδλιε πιϊπα ἐξποῖ ., ἘΠ βοῆδο, ἴοο, ἰ{ νὶ κορμὶ τμ16 πηϑληΐ ης, 
σι οπ]ὰ "6 δἰ ΚὨΪΥ ΔρΡΡτορσίαίθ; ἴον ψπΐ16 τ [5 18 λογισμοὶ, 
ὙΠ] 0}. σογΘ ἄϑιμο ἰδῃθά, ἴη6 πιἰηὰ ἐϊδ6}  ν ἢΐς}} Οσθ ΘῃῖοΥ- 
ἰαϊηοὴ τοῖα, ἰδ ὮΘΓῸ διρροιοὰ ἕο ὕὉθ ἴαἸκθ οαρίϊνο ἴο Ππ 
οὐθάΐθησο οὗ Οη γι. 79 Ὧγὸ οομῃροὶ οἦ, Βουγονοσ, Ὁ. 86 
σοπηθοῖίοη πο ἢ 6818 ΘΠ Εἰ γοῖγ νεῖ ἢ [ἢ 9 μγοάυσῖα οὗἩ υπιπῃ 
δείΐου δκιίηδι Ὀίνιηθ Καὶ ον]οάρμο, ἴο δϑάορμε ἴμὸ οἵγιωιοϊυχίοιὶ 
κἰςξιι βοαί(ο]. 

Ηδ βᾶγβ ἰδπαί' 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΗ. 
--,.ρπΠΠΠΠΠΠΠπτΠττΓ͵͵͵ς.͵ δ δδἕΤῃ΄Ψ.-.-. 

Θὰ] ΟΥ᾽Β ῬΘΥΔΡΌΣΑΒΟ Μ96}} ΘΧΡΥΘΒΒ865 πο ἰάοα, οἵ 
(Εἷθ ρΡβββᾶρο: “1 ΘΟΒ)ΌΓΘ γοὺ ποὶ ἰο σοΙηροὶ] πι6 
ἴο Ὀγοακ ἰπ6 Ὀουμπα5 οὗ ἐμ σϑηιῖ6 δῃὰ ἰογρίνϊη 
σμδΥδοίονρ οὗἩ Ομ γί. Βαϊ ὈῸ δδοϑυγοά {}ᾶϊ, 1 
ἀο ὀχογοΐβ ψίθῃ 1 δὴ Ῥγοβθηΐ, ἱμ δυϊβοσῖν 
Μ Βἰσἢ Βοῖηθ ἐμ ηκ 1 888}} ΠΟΥΟΥ υϑηΐυσθ ἰὼ Χο σ- 
οἶδα Ὀαὶ αἱ ἃ ἀϊδβίδηςο, 1 νν1}} θ6 ἃ Γϑδὶ δι μου. 
Ι8}18}} οοπηὸ δρδὶῃηδὺ γου Ἰἰϊκ6 ἃ σαὶ σὨΓ ΘΟΠΑΊΘΓΟΥ, 
ἱβουρ ἢ τ ΘΘΡΟΏ8, μοί οὗὨ φασίν, θὰὶ οἴ φω- 
ΥΘΗΪΥ ΔΥΐΆΓΘ; δηα ΟΥ̓ΘΓΡΥ͂ 8] που ρσἢ δηά 1ην- 
διφί παίϊοα 8.8}} ζ81}} Ὀθίοτο το, Εἰ Τογυίγοθϑοϑ 
ὈοίοΓΘ ἃ νἱοίοσί οἱ Β ΥΤΏΥ, δπα 888]}} Ὀ6 το σοα ἴ0 
Βι  πἸβϑβίοη, Κ σαρίϊνο πδηᾶβ: δῃὰ ποθ 80 
γοβὶϑί 88}8}} Ὀ6 ριιῃ ϑοα 11|κ6 {16 1Δδὲ γοπηπδηίβ οὗὨ 
ἃ ἀοἴοειοα ἱπβυγγχοοίΐοη. ΤῸ οθοοὶ 4}} {18,1 παῖ! 
ΟὨΪΥ {1111 τὰ δϑϑυγοὰ οὐἁἨ γοῦν δβυτηϊδββίου, {81 1] 
ΤΩΔΥ ποὲ οοπίουπα {86 ἱππῃοσοηῖ τὶ 86 σΌΠΕΥ, 
π6 ἀυρεβ συ ἱτ {89 ἀδοοίγογβ.᾽" Ηθ ΒΡΘδ ΚΒ 88 1ὖ 
Βὶϑ ΟΡροποῃ 8 γγὙό6Γ6 ποῖ ΠΟΙ ΘΙ οὗἩ {π6 ΟοΥ Γἢ ἶδη 
Ομυγοῖ, Ὀπὶ ἤογεῖρ ἰο ἴἴ; διὰ Βθηδα 88 ἢ {Π 67 
Ὑ6 ΓΘ ποί δἀάγοββρα ἴῃ 1818 ορ βίο, δ ἃ ΤῸ ΟὨΪΥῪ 
ΔΙ ἰμ6 οὐοάΐοηποο οὗὁὨ {πὸ (οὶ ἴδ π8 δαὶ 
6 τιν Ἔχογοΐβο Βὶθ υθησοθησο οἢ ἐμ 61]. 

γεπ8. 7--11. [ἢ ὑ818 Ῥάββαρο ἴμ9 Αροϑίῖὶθ πιδὶπ- 
ἰΔ΄᾽η8 {πὶ ἷβ γϑ]δί ὁ ἰο ΟἸγἶβὶ ἡ τὸ οὗ 8π ἰπίϊ- 
τηδίθ πίῃ γτθ, ἰὴ ΟρΡροβίυϊοὴ ἰο 8 ΟΡρομῃϑῃῖβ, 80 
Ῥτοΐεββϑα ὑπαὶ {Π6Υ 8Δ]ὁ0η9 βίοοὰα ἴῃ βιισἢ τοδί οι : 
δηα 6 δά ἀβ 1:6 Δββιισϑηθο δαὶ 6 π δα Βμουϊὰ 
σοῖηθ ἰο ΟοΥ ἢ ἰπ Ῥογβοη, διὰ ποῖ ᾿Π ΓΟΪῪ ὉΥ 
Ὧ18 Ἰουίογβ, ἃ8 ΠΥ δϑϑογίοα, μα νου]Ἱὰ γχῖνϑ [Ὦθτὰ 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ 818 Αροβίο]οαὶ δυϊμογὶὶν.---Ὅο γ9 
Ἰοοῖὶς οἱ δίῃ 5 δέζτοσ ἴ8ο ουϊνναζᾶ δρρϑϑσ- 
809 7 (νοΓ. 7.)---ΤῊ 6 ὙΔΥ ἴῃ ΒΟ. πο ἰπίεσργοῖ 
[μ18 Βοηΐθῃσο ᾿πδὶ ἀοροῃαὰ Ὅροη ἴδ Βθῆβο τα χἶνο 
ἰο τὰ κατὰ πρόσωπον. 1 ἱὶἰ τη68ὴ8 ὑμῖπρδ ᾿γίηρ ἴῃ 
Β'χὺ Ὀοίοτο ὑπ θὶ" Θγοβ, ἔγοιη τ ΒΘ Ὦ (π6 Οοτίῃ.- 
(ΠῚ ΔΒ ταἱχϊ τοοορηΐζο, ἱἢ ΠΟΥ γο ἀϊδβροβοά τὸ 
ἀ0 80, ἷ8Β Αροβίο] σαὶ αἰ οϊγ, (μ6 Ἰάθα νου] 6 
ἀδαΐ Βὸ νγ88 σδ] Πρ ὑροὸπ πο ἰο διϊοπαὰ τηοΓ 
ΘΆΓΟΛΙΠΥ ἴο ὑδῖπχβ ΟὈΥϊουΒ]γ Ὀοΐοσο ἰμθ. ἴῃ 
{18 ὁΘ.86 βλέπετε ουἹὰ Ὀ6 σοπδίτιιοα ἴῃ ἐμ 6 1πι- 
Ρογδιλγθ [ Ἰοοκ δὶ ψμδὺ 8 Ὀοΐοσο γοὰνῦ ον ἢ 
6Υ68]. ΤᾺΘ ΒΗΔΙΟΡῪ οὗἉ ΟἶΠΟΡ ρϑββαζοξ, ΒΟΥΘΥΟΣ, 
ποιὰ γοαυῖγο ὑπ [818 σον Ὁ ΒΒου] αν βἰοοά αἱ 
{πὸ πεδὰ οὗ [Πη9 βοῃίθῃοο, δοῖρ. Ὁ (οτ.ἱ. 26: χ. δ: 
ῬἘ}. 111. 2. ΙΓ {δᾶὺ ὀχρσχοββίοη, μου  ΘΥ, ΤΟ }8 
παῖ ψὶ οἷ 18 ΤΟΤΟΙΪΥ ΔΡΡΑγθηΐ, ἰδ ΤΩΔΥ ΤΟΙΣ τὸ 
Βοιηϑί ΒΒ ηρ ἢ Β18 ΟΡροῃϑηῖβ ὙΠΟ σάν {ποῖ 8Ὼ 
ὀχ ΓΑ] δἀνδηίαχο; ΟΣ ἰ0 δοπηοί ΒΡ Ἔχίθγηδ) πὶ 
186 ΑΡοβί]θ ἈΠππβο] ἢ, τυ ΒΙΘἢ τηδὰθ ἰμ6 (ον μ᾿ ἢ 5 
Ῥοβίρομο δἷωη ἰο (ϑ. [ῖἋπ ἰμἷ8 οδβθ, βλέπετε 
ταδὶ θ6 οοηϑδίγιοα πὰ ἰμ6 ἱπάϊοαϊϊνο, οἰ ΠΟΥ 88 8 
αἰγθοί δββογίίοη, δηὰ 8 Βούθγο σργοδοῦ ἰὸ (ποτὰ 
γυϊζαίο, δίῃ] Υ 7, ΟΣ 88 ἃ αὐδβίϊοι (ἢ ΤΙ δο- 
ογεί, Εγδϑηλαδ, δίογον [ΑἸέοτὰ, Ἠοάξε, δὰ ον 
Ἐπρ δ Α. 7.7) ἰῃ δοοονιάδησθ αὐ (86 ἸἸγοῖν 
δα οδγηποϑί βριγῖ 1 οὗ (Π6 ΟΠ ΘΣΔ] ραββαρθο. Το 
σοηίοχί (Υ6 18. 1-10), 18 σογ δ Υ πὶ ἔδνυοτυ οὗἉ σο- 
ἔουυηρ (86 Θχργαδϑίοῃ ἴὸ ὑπ Δροβῖϊδ ἰπιβο. 
[1 τ }8 6886, ΒΟΤΨΟΥΘΙ, ΤΩΔΗΥ ἰδίῃ κ ἰμδὲ βλέπετε 
Μοῦ Ὀ6 αυἱϊΐο 85 τσὴ γοασθὶγοᾶ δὶ (Π 6 οοΐ- 
τηθῃσοϊμοπὶ οὗ (9 δοηΐθῃοθ, πα ἰο ὃ6 ρΡγοορα ρα ὈΥ 
ἃ τί ΟΥ ΒΟΠῚ6 Βἰῃλ αν ογὰ. Το βἰχηιδοδιϊοῦ 
ἤπιαν δἰϊδϊηθα 18 πηυσῖὶ (60 δΒδῖηθ6, ΠΟΙ͂ΟΣ ἴδ 6 
ἰηαϊοαίλνο 18 ᾿ΔΚ ΔΗ ΠΟΙ Δ ΥΘΙΥ οὗ ἰηίοσγοσα- 
ἄυοϊγ. Αἀορίϊηρς ἰμθ ἰδίου δ8 (80 τωϑδὶ ὑσχοῦδ- 
ὉΪ6, 110 ΑΡΟοΒ(167 Ἰπϊοπᾶρα ἴο βροαὶς οὔ μ15 ουΐ- 
ΔΙ ΤΩΔΏΠΟΥ, νι ΐϊσἢ,  θΘὴ δ6 88 δἱ Οογίμιδ, 
μδὰ ποὶ Ὀθαθὴ ὈοΪὰ ΟΥ σοπδάοσμι, πὰ θποο δα 

Ι αὔογαοα 1}}.αἰβροβθὰ μβούβοῃϑ ἂμ οσδοδβϑίοηῃ [ῸΓ 
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Βυθροοίδε Ηἶτὰ οὗἨ ΘΔ ΚΠΙ988 δὰ {ἰτηαϊιγ. ΤῈ 
4υοδίϊοῦ νν88 ἀἰτοοίθα ποὺ ἴο .}18 ρῥυϊηοῖὶραὶ δηίδβο- 
πἰδίβ, Ὀυΐ ἰο (Π6 ΟΣ 1186]; δὶ Ἰοαϑί, ἰο ὑἰμλδῖ 
Ῥονγίϊοι ψ ῖο δα ᾿ἰδίθμοὰ ἴο (}9 ῥτοιθηβίοῃβ οἴ 
(6586 ΟΡοποῃίϑ. ἴῃ ἐδ ποχί υϑσβθ, ΒΟΟΣ, ἢ6 

οἰϑηροδ πἷ8Β δάάγο88 δῃὰ ἦχοϑβ ἷβ οΥΘ ὍΡΟΝ {1686 
ΟΡρομπθϑῃϊβ ὑπ θπιΒ6]γ98.---1Υ ΘΩΥ δὴ ἰτυδῖδ ἰῃ 
ΒἰΏλ5611 ἰΒαῖ ΒΘ ἰδ ΟἸσίδι᾽ 5, 1ϑῖ Βὲπι οου- 
οΙυᾶθ τΒΐα δβαΐῃ οὗ δἰπ)6ο1ζ, ἐμαὶ 858 6 ἰδ 
ΟὨ τ δι᾽ 8, 80 8180 δ1Θ ὑνγὸ (τεσ. 76). Τὸ ποσὰ 
ἑαυτῷ τιρῖκοα (8 6 ῬΘΓΒΟΏΔΙ δ} δηα 86][-σοποοὶὶ 
οὗ δυο ἃ σοηβάθῃοθ ὙΘΥΥ Ῥσχοιιΐϊποαηὶ, ἱπαϑιρυ σὰ 
885 ἴὰ 18 ἃ σοηδάθμοθ ἴῃ οὔμϑϑ οὐ βοὶϊΐ, ἴη 
χριστοῦ εἶναι Ὑ0 ᾿ᾶΥο ἰμ6 ἰάδβ οὗ δοϊοη κίας ἰοὸ 
ΟἈγὶβιὶ, θὰ 89 δοπίοχὶ ἀο068 ποί ἱπΡ}Υ {λαὶ (18 
ὙΓΔΒ ἴῃ [80 ΒΘ0η860 ΟΥ̓͂ Κἰπαγοά (ρογ δ ρ8 ἱβτουρῇ 
8168), ΟΥ οὗ ἃ ραγιΐουϊαν 6110 νι ΐρ νυ ἱλὰ Ῥοίον; 
ὯΟΣ ἀοε8 ἰὺ ΓΟΙΘΡ ΤΘΓΟΙΥ ἴἰο (Π6 βζοῃοΓδὶ γο]α  οη.- 
ΒἈΪΡῸ οὗ 41} Ὀο] νοῦ, Ὀυΐ ἐο {πὸ δρϑοΐα] ΟὙΠΘ ΒΕ ΐἱρ 
ἱπταρ θα ἴῃ δοῦλος (τ ΒΟ πἀ 6ρα 8. πυπιῦονῦ οὗ διι- 
ἱμογιεῖο5 δα ἰο ἰῃ9 γϑδαΐϊῃρ οἵ ἐμὶβ ρβββαζθ, 
που ἰὐ ἰ8 οΥυ  ἀΘΏΓΠΥ 8. 1088), οὐ διάκονος χρισ- 
τοῦ (οὔδρ. χὶ. 23), Τὸ ἐμπὶβ ἑαυτῷ οογγοϑροηὰβ 
ἀφ᾽ (δα ιπϑῃη ἐφ᾿ -εσῖπ, ἱΒουρὴ (μ6 τοδάϊηρ ἰ5 ποί 
δι οἰ ΠΕ δυϊμοηι σαι) ἑαυτοῦ, τ οὶ 18 τηδάθ 
δα ρδιΐο ὈΥ πάλεν, ασαΐπ (οὶ, οπ ἐλε οἱλέῦ λαηά). 
Βυΐῦ εμΐβ ῬΆΓΔ86, οὗ δὲ οἵοπ δεῖ, το Ὺ ταϑδῃ οἰ μο Γ, 
Ῥτουοοάϊπῷ ἥγοπι ἀἰπιβοζ, ἵ, 6., τοΐοσγίης ἰοὸ ταὶ 
Βο τσ 860 οὗὨ ἃ 1πιϑ6]ζ, ἱπαϑυι σι δὲ μ6 ψνουϊὰ 

αἰαϊμεα ἴῃ νοῦ. 7, "6 πιβῖζθβ οἷθδῦ ἴῃ το. 8, ὉΥ 
δἀάϊηκς---ΕΟΣ ονϑὲ ἰζ Σ βΒου]ᾶ Ὀοδδῖ βοσῃο. 
Ὑ8δῖ σοτθ αὐυηδβηῖ!ν οὗ 186 ροῦνοσ 
ὙΥΒίοΒΒ 186 Τιοτᾶ ραν ὕ8 ἔίοσ οαϊδοδῖλοι 
δι ἃ ποῖ ἔοσ γοῦσ ἅϑεισυοιϊίοι, 1 δου] ποῖ 
ὈΘ ρῥπὶ ἴο δ) :}19.--Ηο τόδ ἰο ΒΔΥ͂, (δὲ 1 
Βο βου] ρσοὸ τιυσὰ γι μθν ἰὼ μἷΒ οἰαὶπλϑ οὗ ΟΠ- 
οἶδ] δυιβοσιν, ἢ γου]ὰ ὭϑΥογ ὯΘ ἰουπὰ δῃ 1 Ϊθ 
Ὀοδδίορ. Τδο ραγίὶς]ο ἐάν 8 πο ἀφδὶ σῃοὰ (0 60ῃ- 
6669 ἐμαὶ ἢ 85 δϑουϊ ἰο Ὀοδβὲ πῃ {818 ἸΏΔΏΉΠΘΥ, 
δηά τε γὰρ 88 (8) Β0η86 οὗ, Χ0Γ εὐῦεηῃ ἃ8Β πῃ Βουι. 
1.26; γνἱῖ, 7. ὙΠῸ οὈ]θοὶ οὗ τε 15 ἰο ἱπάϊσαίθ ὑπαὶ 
ΒΟο;1Θ Οὐοῦ ΤΘΙ) ΟΣ οὗ 8 Βοηΐθῃοο δίδπαβ ἰῃ Βδγ- 
ΤΩΟῺΥ ὙὙΪΠῈ 1 ΟΓ ἰπ ἃ γοσίρσοοδὶ γοϊδίίοη ἰο ἰ(. [ἡ 
1119 ῥγοϑοηΐ 6889 δΐ ροϊηίβ ουϊ Βι.6}} δῃ δξφυθοπθης 
ΟΥ δογγοϊαϊΐοη Ὀοίνοθῃ ἐὰν---καυχήσομαι δι οὐκ 
αἰσχυνθήσομαι (ῬΑββον, ΤΥῊ7΄.. Α. Β. 1. 2 4. Ὀῦ. Β.). 
[ὁ 89 υδὸ οὗ ἕαν ν.ῖϊἢ 88 Αογὶδὶ δα) υποίῖνο θα 
Βοιλθί ἰηρς ΟὈ͵ οὐ γ 6 }]} ῬΟΒ81:}]6 18 ὑβουρλὶ οὗὨ ἴπ 
189 ζαΐυγο, Ὀυῦ ποῖ σοποοϊνοα οὗ 88 ΘΧδοΟ Υ 6ΟΣ- 
ἰδίῃ, 860 ΤΊΝΕΚ ἃ 43, 8 Ὁ. Ἧ76 ΙΩΔῪ ΒΘΓΘ ΓΟ θν 
καυχήσωμαι ᾿ἴκο {μ|6 1,μφιἰη Μμΐ. ἐζαοί. ἀπὰ αἱἰσχυνθή- 
σομαι ἃ8 ἰλ6 Μμί. δἰπιρί. ἃ8 ἴῃ οὐν δουμοῦ ΕὩρ- 
115} τογϑίοῃ, Τὴ ννοσὰ “" ἐξουσία ᾿ποϊυ 985. ὈοΐῈ 
ἴδ ἰάοδδ οὗ ρονοῦ δυὰ οὗ τἰρῃῦ οὐ δυϊ βου. 
ΗοΟΡαΒ]. Περισσότερον (αεοιιδ.} ΒΒοι]ὰ ὍΘ ἰδ κοἢ 
ἴῃ 8 σοϊηρδζαίϊν 5δθ0ὴη86θ. Αδσογαϊπα ἰο δοπιθ, [89 

βηά {μ 88πι60 ον ἀδηοε68 οὗ 118 Ὀοίηρ ΟὨγἾϑι}8 ἴπ ΘΟΙΙρ ΚΒΟΣ 118 σϑίεγοησθ ἰὸ ψ]ιᾶὶ Βδἃ ὈΘ6Ὼ Βαϊ 
Ῥδυὶ 585 ἴῃ Βἰπηβοῖῦ; ΟΥ ὧν λέμε, σι ουΐ δὴΥ 
ΒΖ οϑι1 0 ΟΥ 888ἰβίδησθ ὕγοιῃ {86 Αροβίὶο: 858 ἢ 
186 πιρδῃΐϊηρ ΜΟΓΘ: Ὅ0 δῃου]ὰ οχροοὶ ἰμδὲ (080 
γ0 δϑϑατηθ 850... ἴσῃ στουη δ τὶ γοβρϑοῦ ἰο 

ὈΪΥ 8 πυ ΟΡ ΟΥ̓ ΡοΥβοῦβ. ΤῊθ ΘαΛΔΙΣΥ ΟΣ ἰ}18 
8 ἰο δῇ ΘαυΘ ΠΥ οἵ ροβί(οη Μ ο ἢθ δὰ 

Ι 
ἴῃ γυ. 4-6; Ὀυΐ δοσοτάϊηνρ ἰο οἰογΒ, 10 μιδ8 γϑίθ- 

᾿ΤΘΏ6Θ (0 ΐΒ Ορροποῃίϑ (πιοτγε ἐὴαπ ἰλεν δοαδί). ἴ 
[18 τηοϑὺ πδίυγαϊ (0 ΒΌΡΡοΟΒΟ ἐμδὺ ἢ ἰ8 ρυϊιηρ 
᾿ Βἰπαβο ὉΠ δὴ δα. Δ} 7 τὰ (080 ΟΡΡοπθηἕβ 

ἀπο πιβοῖνοθ, πουἹὰ ποοὰ πὸ βιυρχοβδίζομβ ἔγοπι : πηιθη(ἰοπϑὰ ἴῃ γογ. 7, πὰ ἷ8 τθα ἱηρ νου ϊα {μι 08 
Οἴμοτθ, Ὀὰὺ ἰπᾶὶ (ΠΟΥ τουϊὰ ΔΡΡ]Ὺ ἰδ9 βϑιλθ 
Ῥγϊποιρίοβ δπὰ οοΐηθ ἰοὸ 8 δογγθοῦ οοποϊυβίοη 
πόσο. Τηΐθ ἰαϑὶ οχρδηδίϊοιῃ 860 1}8 ὑῃ 6 ΓΔΟΓΘ 
ῬγΓΟΌΔΌΪ6. Τὸ ἤγϑί γο 48 ἃ8 οὗὁἨ μ6 δαρροβοὰ 
ΟΒγίθυ- ρατίν ἰπ Οονίη ἢ ποῖ οἸαἰπιοὰ ἃ Βρϑοὶαὶ 
Τοϊδίΐου ἰο Ομ γϑὺ οὐ δοσουπὶ οὗἩὨ ἐμοὶ 9 ον 188 
ἀοϑαθηὺ (δομῖρ. οἰαρ. χὶ. 22), ΟΥ ὁπ. δοοουπὶ οἵ 
ΒΟΙΩΘ ᾿Ὠ ΟΓΟΟΌΓΒΘ ΝΥ} Ἶτὰ ὈΥ͂ τα γδίθγὶ ουΒ Υἱβὶ ΟΏ 8, 
ΒΆΘΟΝ 8ἃ5 ΔΓΘ γοίογγοα ἰὸ ἴῃ οδὰρ. χὶΐ. 14ϊἰ| δπὰ 
δοοογαϊης (0 ἴἰ, {μ6 Αροϑι]θ νγ88 υλϑϊ πίδἰ πίηρ 18. 
Π6Υ σου]Ἱὰ ηὰ (ἢ 9 βδ1η9 πηδνκϑ οὗ ἰητἰπδον ψὶ ἢ 
Οσεῖβι ἰὼ εἰ, Βαΐ [86 Δ]]εμχοά ἔδοίβ δγὸ αἱίορο- 
ἴδον ἰοο υποογίαϊη ἰο ὀχϑγοὶβο δὴΥ ἱπβιιθησο ἈΡΟῚ 
ΟὟΓΥ οχροϑίτἰοη. ΤΠΘΓΘ 158 ΠΟ ποοοϑϑὶυυ οὗ δϑϑυτίης 
{πὶ Ρὰα] ἰἰδὰ ΔῺΥ τ γ9 χοΐδγθησθ ἰῃ Χριστοῦ 
εἶναι ἰο ϑασὴ ἃ ΡΑΓΙΥ͂ ΟΥ ἰἰ8 Ἰομάογα, δηὰ (λ9 υἱ- 
τηοϑί ὑπδὶ νγὸ δὰ ἰηἴον Τοῦ Πα 18 ΠΟΓΟ Βαϊ 18 
μαι Β6 πιίρις ροβϑι ὈΪΥ μᾶνὸ βοῆγθ δ] πιϑίοη ἰο {89 
Πδῖὴηθ οὗ ὑπαὶ ΡασίΥ. Νοθπ ον (δ᾿ 8 {Π8ὲ Ῥαὺ] 
ταῦδὺ ἤαΥο τοΐογγοα Βογ6 0 Βοπ16 Ορροῃθηΐβϑ 80 
οἷδϊτιοὰ ἴο Ὀδοηρ οὁχοϊυϑίνοὶγ το Οἰτῖϑὶ ὁπ. 86- 
σουηίΐ οἴ δαγληαρ τοοοϊγοὰ ἐμοὶν ΟὨΥ ϑιϊδπιν ἀϊ- 
ΤΟΟΓΥ ἴτγοπι (16 ΑΡΟβι168 οὗἩ {π6 οτἱ χὶ μα] ΟΠ υΓΟΝ. 
Τ86 οἰαίαι οὗὁἨ  [πΠ680 ῬΘΥΒΟΏΒ, ὙΒδίονου ἰὲ ταἰχαὶ 
Ὅσ6, Ῥδὰϊ πιοί ψιὶὶϊὰ (ἢ αϑιογιϊοη ἐμαὶ ἢ6. 430 
δουϊὰ βρϑδὶς οὐ Μιἰτ8617 ἴῃ 89 βδπὶθ ἰθσῖηβ ἴῃ 
ὙΒΙσΌ {Πο086 Θηγ]οδί ΑΡΟΒ.1605 βαϊὰ (μΠ Υ ὑγ9γῸ 
ΟἸιν δι 8. 186 πογάβ, αϑ δὲ λὲπιβοὶ 2, 80 αἴϑο αΤα τσε, 
8.6 ἰηἰοηἀοά (0 ὈΘ ἃ ΘοΟποἰ ἰδίοτυ δηα ἃ τηοάογδῖθ 
Ῥγοβθηίδιου οὐἤὨ [ἷὶϑ ἴτῃὰθ οἰδίηϑ.Ύ. μθη ἢ6 
ΒΡΟΑΪ8. ὉΠΤΟΒουυ αὶ πὰ (6118 {π6 τΒοῖθ γαῖ 
οἱ ὑμιῖ8 βιιθ)οοί, ΒΘ σοθ8 Ῥαγοηά πψδδὶ 18 ἱπιρ] ϊοὰ 
ἦπ δυσἢ 8 ΘΟΙΙΡΑΆΓΡΙΒΟη (οδδρ. χὶ. 28). ΕἸ τις 
(ἀοἸϊσαίεῖν, ἰπβίθδα οὐ ὅστις) 8 ποὺ πΘΟΘΒΒΑΥ 
δκχαϊηβὺ 89 1468 ἐμαὶ κἷϑ ΟΡρομθαΐβ 0Γ6 ρῥσγοῦδ- 

6: γοῖ ΠΊΟΓΘ ἴμδῃ 1 }υδὺ ποῦν ἀϊὰ θη 1 τηδὰθ 
ΤΩΥ͂861 [Β6 οαυ] οὗ ΒΟ. 88 οἸαϊτηθἃ [0 06 ΟἸ γἰ δι᾽ 8 
βοσυδηίθ. [ἴἢ (6 ποσί β, ΤῸ οαἰδοδιίοα δηὰ ποὶ 
ἴον ἀοβιγαοίΐοα, {16 ΘΒ ΡΟΣ 8 τΤαρτγοβθηιθα 88 ἢ 
ῤ ψγθγ9 8 ουδθ οὐ ἃ ἰθη)ρῖίο οὔ ἀοἀἂ (1 Ὅον. 1]. 
16) [«πὰ Ῥαι} δηά Ἀ18 δϑβοοίϊδίθβ ἴῃ {86 τα ῃἰβί σῪ 
δγ6 δι ρροβοά ἰο Ὀ6 αγίἰἤσοῦβ ἴῃ (8}0 σοῃΒί γι (0 Ὰ 
οἵ {16 οῖ]θ δηὰ οὗ οδοῖὶὶ ραγί. [ὑ 8 Π0 μᾶϑγὶ 
οὗ Ν͵8 τιϊββίοῃ (0 ἀδδβέσου, Ὀιϊὶ ΟἿΪΥ ἴο βᾶῦϑ δηὰ 
Ρυΐ πῃ οτὰοῦ (ὦ ἰγὰθ σομϑοσυδιθηι). ΒΟΥ 50Ὲ 
6815 αἰϊθηϊίοι ἰοὸ (6 δοὶ ὑμδὶ ουἱ οὗ ἰδ ἱποπίγ- 
ἔνψο {ἰπιθ8 ἰῃ ποῖ {86 τἩνοσὰὰβ δα ν, δηὰ οἱ δι- 
ἰΐοη δτὸ υδοα ἤσυτγαι νοῦ Υ ἰη ἐπ Νὸν Τοδίδπιοηΐ, 
{ΒΟΥ 8ΓΘ ἴῃ ΘΥΘΡΥ͂ ἰπδίδηο6 Ὀιιῦ Ο.9 ιι864 ὈΥ͂ Ῥηυ]; 
δη [86 ὁπ9 Θσχοαδρίΐϊομαὶ ἱμβίδηοο (Δοὶβ ἰχ. 81) 15 
ἴῃ ὁ Ὀοοῖκ δοτηροβοιὶ ργοῦδθὶΥ υπάϑε ᾿ι18 Βρογίη- 
ἰοπάθῃσο, πὰ ὮΓ 8 ΨΎΙΟΥ ΟΥ̓͂ 8 Βοιοοὶ. [10 18 
ῬοββίὉΪ9 ἐπδὺ ἰδ Ῥγβα οί οι ΤῸΣ ὑμ6 ἴγορθ ὨΙΔΥ͂ 
δδνο Βργιυηρ ἔγομῃ ἷβ ογϑίν 848 ἃ ΟἸ]οΐδῃ ἰθηι- 
Δ ΚΣ. Βιυὶ Ηογνϑβοη 8 οὔ δ ορίηΐοη ἰμδὲ ἰδ6 
ὙοΓὰ 88 ΔΙ Υ8Β 8. δοοίαὶ οαγδοίου, ἑ. 6., {180 ἱξ 
5 δί ινναυϑρρ ἰοἀ ἰο (6 ῬτΟΖΓΘ88 οὗ ἃ Θοπηπα Υ͂, 
ποὶ οὗ δ ἱπάϊνίαυα]ὶ. Ἠδθποθ ὈΘΙΙΘΥΘΥΒ ΓΘ ποὺ 
ΒΟΥΘΓΔΙΪΥ 4 Ὀυϊϊάϊηχ, Ὀπὲ ΟἿἸΥ Ῥδγὶβ (Ἰϊνίηρ 
Β[0}η68) οὗ ἃ δοτατποι βυγυοίαγο (Δ ίΔ Ρ ΠΟΥ οὗὨ 8ι, 
Ῥδὰὺ] ἱπ ϑυπά. Μασ. ἴον Φ8η., 1807, ὑ». 2δ7--08}]. 
ΤῈῸ Οχργοϑδίουϑ Βοτο υϑοὰ ἱποϊ ἀθη(α ν᾽ 8180 διιρ- 
ξοδβὶ ἰδὲ ἷβ Ορροῃθηίβ δὰ ποῖ οἀϊβοά Ὀυὶ δὰ 
ΤΑΙΝΟΣ Ρυ]οὰ ον (οοιηρ. 1 Ὅον. 1ϊ. 17), διὰ 
μαὶ ΠΟΥ δα ἀγγοσηϊοά ἰο ἐξβιοιηβθ } 708 ῬΡΟΊΤΘΡΒ 
τι ῖοι ΟὨγ δ δὰ ποὺ Ὀοδίονγοα ροη μοι. Τδ6 
καϑαίρεσις οὔ νον. 4 δὰ Ὀδ66η οἵ ἃ ἀϊογουῦ πϑέυγθ 
ἤτοι (παὶ ψΐσὰ 18 ἤθγ9 Βροΐκθα οἵ, ἴον [89 οὈ͵οοί 
οὗ ἐμδὶ δὰ Ὀδθη ἰο ἀ65(ΓΟΥ͂ ΟὨΪΥ τδδι ορϑίγαοίοα 
(9 Ομγίβιΐαμ ἔδιί, πὰ ἴο δυϊιδῖθ δηὰ 85818. 



1608 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΊΕ ΤῸ ΤῊΕΞ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΕ. 

ΒΟΝ 88 Ὑ6ΙῸ Ἰἰνίηρ ἃ ᾿ἰΐο οὐ {811}} (οἰκοδομῇ ἴῃ 1 
ον. τἱ]. 1). Ὑ6 σοτηπηπηϊδαϊίνο ἡμῶν ἰπ  σαἴο8 
ὑἰδδὺ (Π6ΡῸ γ6ΓΥΘ ΟἾΠΟΓΕ γᾶ Βιαγοα ἴῃ {18 ροῦν ον, 
ἐηὰ ὍὙὲλῸὺ γὸγ9 818 βροῃυΐηῃθ δϑβοοΐδίθθ, δυοὰ ποὶ 
ἘΠ ΟΣΙΝΥ ἹπΙΤΌ ΟΥ̓ Ἰηΐο (ἢἰ5 δίσιι οοο. 789 
ψογὰ8 7 δλαϊΐ ποί δὲ αεδαπιεῶ, δτὸ ὙΘΥῪ ΘοδοΙθ6 
δηὰ οἴ ρβαιῖο. ΤὭΏΘΥ γοΐον ἰοὸ βαὶ [6 88 ἀοίῃξ, 
ΟΥ̓ ἰθ ἰδι6 γΓοβι] 5 οὐὗἁἨὨ μἷ8 ἸΔΌΟΥΒ δὲ δὴ Αροθέϊο, ἴῃ 
ΘΟηΒοαΌ6η06 οὗ ἩΒΙσὮ 4}1 ὲβ Ὀοδδίΐπρ οὐ (18 
Βιι Ὀ)οοὺ ποι]ὰ Ὀ6 ῥὑτογοὰ ἰὸ δὸ 186 ΒβΒοῦϑε ἰγαΐ}. 
1 {πὶ8. ᾽θ ἱπιπιοαϊαἰοὶν σοπηθοίρα ἃ. ὅπ] βδοῆ- 
ἰθη69 (ν 6». 9).- -ΦὮ Βαϊ Σ τδαῦ ποῖ δοϑῖ δα ἰζ 
Ι νουἱᾶ τοττὶν γοῦ ὉΥ Ἰοετῖθσα.---- Γ8]15.18 ἴπ- 
ἰγοἀυσθα ὈΥ͂ ΠΟ τοῦ ο δὲ λέγω, οΥ δηγ μίης οὗ (ἢ 9 
κιπά, ΤΠ αἷπὶ Ἡλι ϊοἢ ἰβ ἐπι ρ] οἃ ἰη (πὸ ἔνα πχαϑὶ 
δθ ἰδδὶ οὗἨ αοἃ Ὑ8ο ου]ὰ ποὶ ΔἸἴονγ ἴα ἴἰο ὃ 
Ῥυΐ ἰο Βδῖηθ. [Ὁ ΨᾺΒ ΌΥ ΔῈ δρρϑαὶ ἰο {6 τοὸ- 
8115 ΟΥ̓ Π18 ΑΡοβίοῖο Ῥότορ ἰδαΐ Ἀ6 ἐιδι1Ποἀὰ 
Ὠἰταθ 6} ὕγομι ἰδ 9 δἰιατχο οὗ υδῖῃρ; ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ἴῃ 
ἱ8 Ερ81168 ψ ἰοῦ οουὰ ὩόνῈΡ Ὀ6 δαγυὶϑαὰ ἰηΐο 
Θσχοσουϊϊοῦ, δηα δα Ὀδοη, (ποΡροΐογο, ᾿Πχόνη οὐἱ 
ἴον τῦϑῦο ἰοπϊάατοη. Τθογο 15 πὸ πορά, {86 γὸ- 
ἴοτο, οὗἨὨ δοιιτβθησίηβ 8 ΒΟῪ Ῥογὶοὰ νι ἢ ἵνα, 
πίοι, δὐῦθοῦ ἃ Ῥαυοητ οὶ ἰἢ σον. 10, ΘοΟΙη68 ἴ0 8 
σΟΒΟΙ δῖοι ἔπ γον. 11 ((πὼν 1 ΤΩΔΥ ποὺ βοθῖι ἰο 
ὑΟΥΥῚ Ὺ γοὺ ΌὉΥ ΒΠ᾿- ΕΡ 531:}68, Ἰϑΐ βῦο ἃ 9η6 (μΊΕ, 
εἰς). Τμοτο ψουὰ δουίδιἸΥ δ δΒοιιοιΐης 
δΌγτυαρίὶ ἰῃὰ (δὴ ΨΑΥ ἰπ ΜὨΐσΝ δασῃ 8. ΒΘηΊΘΠ 69 
νοῦ 6 ἱἰηίτοἀποορὰ (Δ ᾿θη69 ΒΟΠπῚΘ πιδηιϊ- 
Βουὶρίβ ἰπβοτύ ἃ δὲ δϊον να), δῃὰ π6 ἰάθα 1086] 
τοῦ Ὧθ ἱπαρρσγορνίδίθ (δἷδοο ποιπίηρ ἰδ, ἐπ ἵαοί, 
Ὁτουχῆΐ Του ψαγὰ ἴῃ γον, 11 ἰο οὈνϊδίο ἰδ 6 οὈἦθ6- 
οπ ὙΒΊΟΝ γοῦ. 9 ΒΌΙΡΡΟΒΘΒ). ἕν οἴδυϑο πὶ ἢ 
ἵψα, 88 ΜΘ ὮΔΥΘ Β66 ἢ ὈΘίΌΓΣΟ ἱπ (815 ΕΡ 510 (σο. 
8180 66]. 'ϊ. 10), οὗθπ ἄθρϑῃὰβ ὁπ βοῖθ νογὰ οὗ 
ὙΟΓΔ οὐἰ (6, Ὀαΐ Θ651}}γ βυρρὶ ἰοα ἔσομι (ἢ δοη- 
ἰοχὶ. "16 ἴθ (86 ΟὨΪΥ ἱπβίδησθ ἱπ ἰδ Νοῖν 
Τορίδηχθηΐ ΠΟΥ ἄν, αὐΐοῦ ἃ δοη͵]υποίϊοῃ, 18 υϑδοὰ 
ΓΒ 189 ἱπῆηϊιίίνο. Ὑπον (ἢ 48 6) γϑβΎ]νοβ ἰΐ 
πο ὡς ἄν ἐκφοβοῖμε ὑμᾶς, α« {7 1 πιϊσλὲ οἰδὴ ἰο ἱεγνῦν 
γου, Μ᾿ ἰσ ἀρτθ 68 τὶ ἢ} ΟἿ ἰρδηβί αἰῖοη.᾽᾽ Ηοῦα ΕἸ 
ἴῃ Ἰδίθνρ υϑᾶζθ ὡς ἄν 88 (π 6 8δ6089 οὗ (Πὸ Β᾽πιρὶοὸ 
ὡς ψἰ0ἢ ἐπ ἂν, ἐ, ε., οΥ̓͂ ἰαπφώαηι σμαδὶ (88 17), δηά 
ἦς ἐθ Β6τΘ οι ]οΥα [0 πῃ οα ἔ[γ {π6 ἴοτδ6 οὗὨ ἐκφοβεῖν, 
οΓ ἴἰο ἰπάϊοαϊθ ὑμαῦ Ῥ80]} νν88 δοίης ἐΐκο ὁ6 80 
ἰονεθοθ. Τμ6 ῬΙΌΓΑΙ Βο ΘΠ ἰὸ τ ΡΙῪ ὑπαὶ Ῥαὰ] 
δὰ δ᾽γοδὰγ υυϊίθη ἰο (86 σον ἰδ η8 ποτ (Βὰη 
9009 Ἐγρῖ81106. ΝΕΑΝΌΕΒ: "Ὁ Ἡ ΘΊΔΑΥ͂ χοοίοη ἀρ, γϑί, 
8 ΕΡρΊ8119 ὩΟΥ͂ ᾿Ἰοβί; βοσοῃάᾶ)ν, (παὶ ψῃϊοῦ ννῸ 
ΒΘῊ 04}1 ἴδ6 ὅγϑβι; ἐδίγα)γ, (ἰδὺ Ὄρου Ὑ 10} τῦθ 
ΤΘ ΠΟΥ͂ σοτηηθηίίηρ, δηὰ, Ῥογθαρβ, ἤηΔ}Υ, (16 
086 16} ΜῈ8 δοηὺ ὈΥ (Ὡ8 δΒαπιίὶβ οἵ Τἰϊ8.᾽" 
[Βάγπο8 δπὰ ϑίδηου (Ὠἰηκ ἰπδὲ (μΠ 6 Οονίπιίδηα 
τοῦ ὨΔΥΘ ΒοΘη βοῖῃθ οὗ Ραυ 8 Ἐρίβι1]65 ἴ9ὸ ΟΡ 
οἰυτοαῖνθθ, δα Ὀθ6η 80 Μν ΟἷΪ δοαπαϊηἰοὰ ψὶτΒ ἐμ 6. 
δ8Β (0 τπ61κ0 (ἷ8 ροηθγαὶ Γοπιδτὶς γοβρϑοίδηρ (ἢ θαι. 
Εουν ἴαγζο ΕΡρί53165 (ὑπὸ ἴο ἐδΠ9 Ἢ μοϑρα νηΐ απ, 
0Πη9 ἴο {μΠ6 Οἰαἰαίίδηβ, δὰ οὔθ (ὁ {πὸ σον π ἰδ ἢ 8) 
διποηβ 089 ΠΟῪ Θχίδηι δὰ Ὀθ6Ὰ τυὶ θη (186 
ἵψνο ἤγβι ἰπ ἐμ οἱ τ οὔ Οογί (8) Ὀοΐογο ὑμὶ5 (ἰτη. 
ΑἸογὰ αἶϑο βυρροβίβ ἰμαὺ Ῥδὺ] ΔΥ ϑνο ἱποϊυἀοᾶ 
δ Ἰούίον Βὸ νγϑ {π6} ὙτῚΓηρ. Ὁ ΨΥ οΥ̓͂ ΔηΙ ἰαἱ- 
Ῥϑιΐοῃ ].-- - ΕἿΣ 16 ἰϑζέθυα, ἸΘῪ δΑΥ, αὐτὸ 1ῃ- 
ἅοϑᾶ νυννοΐἱρμῦν, δᾶ ρονσοσίῃϊ, Ὀθα. Δα Ὅο- 
ΣΙ Ῥζϑβϑθῇοθ ἱἰβ θεῖ, δηᾶ δα δρϑϑ ἢ 
οοπίθερι!ὶ Ὁ]6 (γον. 10).---ΕἪΗὀ δΒοῦα ἰηἰγοάυσοβ 
᾿ΐ8 Ορροποῃίβ, υγσίηβ δὴ. οὈ)θοίΐοη ἔουμἀθὰ οἢ 
(0 οὈ͵ θοιοα ννΐσῃ δα Ὀδοη Ῥτγοβδϑηίοὰ ἴῃ γὸ Ὁ. 
9. Ὑπὸ Βροδκοῦβ ψὸ δῦο (86 βυν᾽)δοὶ οὗ φησίν, 
ΔΓ 8 Ορφροῃομίβ, δὰ {}ι18 του 18 οαυἰναϊοηὶ ἰὸ 

, ἀοἰΐνονυ. 
Ι ουοσιίοα νγὰϑ ἠουπάοά τολοὐ οὐἵὐἱ μ'ῖ8 σόβοῦυς ἴῃ 

{86 ᾿τηρουβοῦδὶ φασίν οὗ Ἰαίεῦ Ὀϑᾶρο (2) αδεουν, ΤΊ, 
2, ν»ν. 2238). Ὑδοτο ἰδ ΠΟ ΤΘῆΒΟΒ 10 σοπδοΐδα 
{818 ἰο βοῃο ϑἰπρὶο ρβοσβοῦ. Βαρύς ΒΔ8 10:6 26} 80 
οἴ, ατανΐβ, εἰ ηπιβοαπὶ, ἱτηρογίαπί, ἱπιργεθαῖνς, 
ἱπορίτίηρ γοθρϑσὶ, {6 ορροβίϊο οὗ ἐξουϑενημένος. 
ΒΪ6 δΒὲ8 Ἰοϊίζοτα σΟΡῸ ἐπιρογίδδὶ δμὰ ἕοσγοϊ 8 
(αι κα γ), μὲϑ Βοά!ν Ῥγοβθηοθ νγδϑ ὕδϑ}θ (βοὶ 
νοοῖ οὐ ἀοοουῃηὶ οὗὨ ἀΐδοαδα ΟΥ δῖη 4}}5:688 οὗἁ δἷσο, 
Βυὶ ὁ δοοοιμῃίς οὗ Δ ῬΘΟΥΒΌΠΒΕ] ῬΡΘΒΘΒΘ0 ΒΊΟΝ 
Ἰαοκοὰ γονοῦ, {06 ὀορροβίίθ οὗ ἰσχυραί), δρᾷ δὲν 
ΟΥΑΙ ἀΐδοουτδο (πεδίοιο οἵ 841} κὶπάβ, ἐχβοῦ- 
(δι1058) δοιιιηβδη θὰ 0 γοβρϑοῖ, δὰ ὙΟΥΘ τὸ- 
οοἷνορὰ νψἱϊὰ οοπίοπιρὶ (οορΡ. 1 Οον. 1ϊ. 3 1. 
ΤΊΟΣΘ 'δ π0 ἰπεϊπιδίϊου ἐπα ἢ ψγδ6 ἀεδβιϊπι6 οὗ 
μο89 ὈὉσάϊ]γ ὀγαδῦβ νηοῦ ογῸ ΠΟΘΟΪᾺ] ἰ0 8 
ξοοά οΥΆ] οχριϑβδίοῦ, Οὐ οὔ Οσθοῖδ γοδποιηθηῖ 
διὰ ουἱίῦγο. θ᾽ δῦ ἀπ ΟὨΘ Οοῃο] πᾶς τπΝἰυ, 
δαὶ ΌΟΒ 88. τἷΘο ὅἃτ6 ἰῃ νοτᾶ ὃν Ἐρ151:168 
ὝΒ6Ω ἀροομῖ, διοῖ ἃΣΘ τσ 8160 ἐξ ἄοοᾶ 
ὙΏΘῺ ῬτΤΙΟΒΘῺΣ (γον. 1]).-- -ΤΏ 88 ΤῸ ἱπείπε- 
αἰθα βοῇ {πὶ 5 τοδροοίηρ Βἶπι, ἷρσῃί Ὅ6 δ9- 
Βαγεὰ (δ πο ψουἱϊὰ Ἔχ ἰ1ῖ (ἢ 6 δδῖὴθ στ ϑοίεν 
ἢ 8}} νἷϑ αροδίοἱ θα] δομπάποὶ 85 ἴῃ ἷβ Ὑυῖεῖη ρα, 
Δηα ἐπὶ πὸ οὔ ψουϊὰ πανο γΟΘΒΟΏ ἴ0 ΣΟΡΥΟΒΟΒ 
Εἶτα ΚὉΓΣ δοίϊηρς (0.6 ἀου }}]9 ραγὶ δβογὶ θὰ ο δῖπὶ 
ἷπ τον. 10 (ϑοιρ. τον. 1). Τ|ιθ οὐ ΒΒ: ἢ οὗὨ [86 
οο᾽αποίίου (ΒΥ Πα6| Οη), δηὰ (Π6 ῬΟΒΊ [10 οὗ τοῦτο, 
δῇ 180 Ὀεχίπηίης οὗἩἨ πὸ δβοῃηίθῃοο, ΤῸ ΘΙ ΡἢΔ16. 
Αογίζεσθαι ἷἰΒ ἢθγΘ. οοπίγαβίϑα Ἡ1Ὶ|} [δ6 ᾿ποομβὶ- 
ἀογδίο Ἰυάφταθηὶ πιοπιἰοποϑά ἰῃ νου. 10, πὰ ἰἰ ἢ 88 
(ἢ Β0Ώ890 οἵ, ἰο ψοΐχὰ ψ6}}. Ἰἴο τοιοῦτοι τῷ ἔργῳ 
γγ6 πιυδὺ ΔΌΡΡΙΥ ἐσμέν, οί ἐσόμεϑα 88 1 ἢ δεᾶ 
Ἰπιοπαἀοα ἰο δὰν ἐπαὶ Βὸ του] δοί81}1γ ΤᾺ 14] Ηὲβ 
{πγϑαϊοθαΐπρβ (λόγος) ΔΒαί Βα πιοδῃῖ γ88, (παὶ 
(89 Ἰηδθῃοθ τ οι ἢ0 οχοσγίοα ῬΘΥΒΟΠΆΙΥ 85 δἢ 
ΑΡοβίὶ9 Ὑομ]ὰ βοῦν 0 056 ὙΠῸ ΟΒΔΤΘΙΌΪΙΥ οὐ- 
Βεγυϑα ἰΐ, απὰ τοδοοϊθα ὕγροῖ ἰἰ, αὐαἰΐϊα 85 ἰτηοτ- 
ἰαἢἰ δηᾶ ϑηουρβοίὶο 88 {Βα τ 110} 6 Θχ Ι Ὀἱιεἀ ἴῃ 
18 τνῖ δ 5. 

[0 σαπποὶ αἴἶδον ΑἹ Ὧο ἀρηΐοα, 85 ΑἸίοταά δοπ- 
σοάδβ, ἐμαὶ δόηι:6 ΑἸἸ]υδίου 18 οτο πιδὰρ ἰο ἃ ἀοᾶ- 
ΟἿ ΘΠΟΥ͂ ἴῃ {Π|9 ΔΡΟΒ116᾽Β ῬΟΥΒΟΒΑΪ ΔΡΡΟΒΣΒΠΟα δηὰ 

1ι ἀοοβ ποῖ βόοίη ἱ{μπαὶ 18 ὀρροποῃίβ᾽ 

{116 δο οὗἉ ἷβ δΔροδὶο}1 68] ρονοσβ. ἩΓΒουὶ οοπ- 
οοὐϊης ὑμδι ΒΘ τγαΒ ῬΓΘΟΙδΟΙΥ ὁ τρίπηχος ἄνθρωπος 
καὶ τῶν οὐρανῶν ἄπτομένος, διὰ ανοῃ ἰΐ να χοσεῖνε 
(ἢ 6 Ὁ ΡΕΟΩΒ εἴνοη ἰῃ Ῥδουδο-1 σΐδῃ, Νὶ α͵δ- 
1.8, ΝΊσΟΡΘΓΙΒ δηὰᾶ ἐΠ 6 Αροοσδρβδῖ Αςἰβ οὗ Ῥαυΐ 
δα Τιιοοῖα 8.5 δἰ σαν δ ὮΓῸΒ ΟΥ οχαργροσαίοὰ 
ἰγβα!ἰο08 οὗ τη οάσθρη ἀδίο, 6 6σὸ τοὶ σοι ρο]]οὰ 
ἰο γίοά βοιβοι ἷπᾷ ἰο {8:6 δἸ πηοϑὲ ὈΠΊΥ͂ΘΓΒΔΙ 8 
τηθηὐ οὗ δπίίαυϊγ. ΤῊΘ κοῦοσαὶ ποίϊοη Ἡ ΒΙοἈ 
(86 τοῖο ἀποΐϊοηῦ ΤΟ ΔΡΡΟΑΓΒ ἰὼ Βανο Ῥγε- 
Βογυοα οΥ̓́ΘΌ͵ ΑΡΟΒί]6 νγ88, {μαὺ ἢθ ννδϑ οὗ ἃ βμοσχὶ 
βίδίυτο, δπὰ {πᾶ0 ΒΒ Ὀοὰγ νὰ8 ἀϊβῆγσιγοα ὈΥ βοὴ 
Ἰδπιθῦ 688 οὗ ἀἰδίοτίϊοη; ἰμαὺ ΒΪ8Β Βεβ νγ8β Ἰοὴξς 
δηα ὈΔ|α, εἰΒ δορί οχΐοι ὑγαπερασγοηΐ, δὲ5 ζ076- 
Βεαά Βἰὶκὃ, πίβ πο80 δαυϊἕης, Εἷδ ΟΥ̓ 8 ΒΡδυκ)ηπρ, 
δα ἢἴ8 ΘΥ̓ΘΌΓΟΥΝΒ ΟἾ059 απ Ῥτοπιϊπεηῖ. Ἀπά γοῖ 
ἰπδὺ ποτ Ῥ8Δ8 Ὡοϊπίηρ ἴθ 18 Ῥδύβοὺῦ ὙΓ]ΟΝ 
διηουπηθα ἰο 8 ΥΟΥΥ͂ ἈΠΕ ΚΟΥ ἀοίου τη Ὑ, νὸ ΠδΥΘ 
ὃ τἱ κε ἰο σοποῖΐυάο ἔγοπι Αςίϑ χῖν. 1:, ἴσγοσὰ διἷ8 
Ῥυῦ]ο ἰηδυδθποθ ὈΘΌΓΘ ἢἷβ ΘΟΠΥΘΥΒΙ ΟΣ, ἔγομι ἴδ 6 
Ρονοῦ Π6 οὔϊοη οσ ἰ ὈΪΓΓοἃ 88 δὴ ογδίοσ, δπὰ ἔτγοιι 
(89 ἱπιρτοβδίου ἢθ δρρϑδιϑ ΘΥ̓ΕΥΥΜΒΟΓΘ ἴ0 [ιᾶτθϑ 
φγοάυοοά. [ἐ 15 οὶ ἱπιρΓΟΌΔΌὈΪα, πούγονον, ἔσο 
Β.Θἢ Ῥαδδῆβοθ ΔΒ 1 Οον. 1ἰ. 8, 2 σον. ἰΐ. 18, διὰ 
οἴου ἴα (6 ορίβδίϊθα ἰο {π6 (ον απβ δηὰ Θ᾽ 8- 
Ἰαιϊΐϑη8, {Γ84ὺ 18 ἰσιρογδαιθηὶ ΜἯῺΞ ΙΠΟΣῸ ἰδδη 
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ΘΟΙΒΠΟΩΪΥ ἰδ ]6 ἰο παύυουβ αρὶίαἰϊοηβ; δπὰ 1 
σψουϊὰ ποὶ Ὀ6 δίγβδηρο ἱ0 ἷ8 δι μδὰ 566} 
βοιπιοί εἰς θη ἢ6 88 δὺ Οονίμι ἢ, νυ] οἷν (6 
οουϊὰ ρεγνοσί ἴὸ μἷΪ8 αἰβδανδηίαζθ. ὅθε (ομυ- 
ὈόδγΟ δὰ ΗἩονβοη, οἶδρ. Υἱλ. Ρ. 324. ΗΞ'ΜΙΤΗΒ 
Ῥίει. Ατῖ, Ῥαὰ]; λα, Οἴαυῖο, δπὰ δίδη]ογ. 

Υκμβ. 132-18, Τὸ βῃον ὑμπδὺ 818 ρογυβοηδὶ ᾿η8ι- 
800 88 88 Θῃδυζοίὶο 8δ8 ἷβ Θρ βίο ΑΥΥ ἀΪ8- 
ομγβ08 δη ὀχβογίδϊοηθ, 6 πον ϑρρθδὶβ (0 
ψἘδὺ Βὸ δα δοίυ}}}γ ἄοῃθ 88 δὴ Αροβίϊθ. Ηδ 
6815 δἰϊδηϊίου ἰὸ {86 ἴδοῦ {μαῖ, υ}}ε|ὸ ἢΪ8. ἈΓΧΟ- 
ξϑηϊ Ορροποηίϑ, 9 δὰ δοπῆηρα ἈἰπιΒ6] ἰοὸ ἰο80 
Δὐταὶϊϊβ Ἡ ΒΙΘὮ γ6γ6 Δρροϊοίθα ἰο ΐ8 οαἸ]Ἰς, πὰ 
αἰ πο (89 οἰ ΣΟ ΒΒ οὗ ΟοΥἶπι]) Ῥγορουὶν 
[6]}, οἰς.---ἘῚὶ ͵ὸ σϑηῖασθ Ὡοὺ ἴο ὨΔΌΘΣ 
ΟὌΣΒΟΙνΟΒ ΒΙΔΟΙΡ, ΟΣ ΟΟΥΡΘΙΘ Οὐσδοῖὶνοδ 
τί, δοὴθ 0 οοσῃηθηᾶ {ὑπ θῃλβοῖν θα 
(τον. 12). -οὐθ Μογὰβ οὐ τολμᾶν 5: ΣῪ οἰ Όμ 6, 
"οὶ ἰο λαυε α ἀεαγί 707 δονιεἰλίπο, ἤἴγοτωη ἃ πλοσὰ] σθ- 
Ῥυρίδῃοο ἰο Ββυ00}} ἃ ῥγοοοοάϊηρ (1 Οον. νΥἱ, 1}; οὕ, 
Ὀοιύο ΣΡ, ̓ γοηΐσα]ν, ποὺ ἰο σγρηίασο; [ἴῃ {818 πιαί.- 
(6 νὸ τὸ ἱπά δὰ {ϊπιϊἃ], ἢ} ἃ ΒΟΥΘΙΘ ἐπ] 16 8- 
ἐἴοπ ἐδ 18 Ορροῃϑῃΐβ γγΧ86Γ6 νδὶῃ θηουρὰ ἴο ἀο 
80. Α ῬΡαγοποῃιδϑία πλῦ ὉΘ ποίϊοοᾶ ἴῃ ἐγκρῖναι, 
δἰ χη γί τρ, ἰο ρμέασο ἐπ α ἴΐπ εοὐἱίλ, διὰ συγκρῖναι, 
ἐο ικεπ, ἰο ρῥἷδοθ ὃν ἐλ δἱδβ, ἰο νιαζὸ ἐφμαί. Το 
ΓΑΒ τισὶ τῶν συνιστάντων Β᾽ ΧΟΛῪ το σογίαϊπ 
ῬΟΥΒΟῺΒ (ΘΟΙΏΡ. ΥΟΥΡ. 2) οὗ [80 01485 (παῖ σοιηπιοπά . 
ἐβοιιβεῖνοθ, Βαϊ ἴδον, ταϑαδυχίης ἴθ ϑσὰ- 
βοῖὶνϑα διηοῃξ ᾿μπϑσάδοὶνϑα ἐπα οοχρδιὶῃ δ 
ΚἘιϑιησοῖνϑβ υυὲτ ΓΘΙΏΒΘΙν 95 ἃ: οἱ νυ ΐ80 
[πάετείαπὰ ἐξ ποί.] Ιὰ (μῖ8 βομίθποθ αὐτοὶ νι 
8}1 1ι8 Βυ Ὀδαφιιθηῦ αυδὶ  οδίϊο8, ΔΡΡΟΑΓΒ ἰ0 δρ- 
ῬΙΥ πιοϑὶ Δρργυορυίαι ο Υ ἰο ἐμ9 Αροβί]θ ἰπηβο] ἢ 
(οοιαρ. 64]. νἱ. 4). [1 {πὴ Δρρϑδγβ ἰο ὃδ {16 Σο- 
ξυϊαν ροβιιίνο οχργθβϑίοῃ, σουγοϑροπάϊηρ ἰοὸ ἰμ6 
Βυθβοαιοαὶ ποραίνο }π γον. 18, [ἐλέν τηθαβιυγίης 
ἐμοιηβοῖνοϑ, οίο., θα τοδ ΜὉ1} ποὺ Ὀοαβί ουγβ ον δ 
οὔ ἰδίῃ χ5 τἰϊπουῦ ταθϑϑατθ, πα ἤμα8 1ὲ8 ΓΣΙ ΘΓ 
ἀονοϊορπιοιί ἰ {86 ἀδϑϑυιΐου (ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον 
κ. τ. Δ.) Ὀυὺ το Μ1Π Ὀθοδβύ δοοονάϊης ἰο ἐδο τηθὰ- 
ΒΌΓΟ, εἰς. Τὶ 8 ἴον (8 γϑϑβοὴ δῖ γΧ71Ὺ͵ ΔΓΘ ΔῸΪΘ 
ἰο δεοοιιηὐ [ὉΓ ἃ χολάϊηρ οὗ ἴ6 ἑοχὺ το ἢ ΔΥΟΒΘ 
ἷὰ (86 ρδυϊϊοϑὲ ἐἶπηοϑ, δοοουάϊης ἐἰὸ ψθίο οὗ 
συνιοῦσιν" ἡμεῖς δὲ “88 16 οαἱ. [1ὑ βοϑιηϑὰ αἴ}8- 
συ] (0 ΔΡΡΙῪΥ Ὑδδὺ νγ88 δ814 ἴῃ δοπῃθοίΐοι Ψ ἢ 
αὑτοὶ ἰο Ῥδι}᾽8 Ορροποηίβ, δῃὰ οὐ συνιοῦσιν που]ὰ 
ΙΏ8Κ6 πὸ βοο( 50ῃ89 1 αὐτοὶ γο γ0 δρρ]οὰ ἰο Ραιυ]ὶ 
ἈΪΠ596}6 (6 οοπιμοὰ ἐδμιοιιβοῖνοβ; Ὀυὺ Μ70, 
ΤΩ ΘΒΌΣΪ ΠΩ ΟὈΥΒΟΪΥΟ8 ὈΥ͂ ΟὈΓΒΟΙνΟ8---ὶ, 6., ““ὉΥ 
ψὶαὶ γὸ ΤΟΙ δπα οὐγβοῖνοθ ἰὸ Ὀ6---ηα δομ- 
Ῥδγίηςζ οὐγβοῖνοβ 8 ΟἸΓΒΟΙ͂νΘΒ, ποὺ 11} ὑ8086 
ὙΓ86 1,6, ὑμοβο ρῥγοίοπαρα Κπονίηρ ΟὨ68; ΟΥ̓ 
“ἐροιαρηεγίοςς οὐγϑοῖνοβ ἩἘΓ ΟΌΓΒΟΪΥΟΒ, ὙΠῸ 806 
80 υπννΐδ6, ἰῃ ἰδ ορίἷοι οὗ οὐῦ Ορροπϑῃιβ᾽᾽}). 
ΠΟΥ 8180 Τουπὰ {πὲ οἢ {818 ἰηϊογρτγοίαιοη (6 
ὙΟΤάβ ἡμεῖς δὲ ποῖ ΟἿΪΥ δβοοιηθαὰ βιρογῆυουβ, 
Ὅαϊ ἱη}ιτίοιϑ (ὁ (89 5689 οὗ [8 Ραββα ρο, δπὰ {παὶ 
οα ἴΠ6 οἰ Βα ιδῃὰ [86 βοπίθῃοο Γοαα βιμοοί]ν δρὰ 
πὶ πη ΔΡΡγοργίδίθ τππϑδηίηρ ἰἴ οὐ συνιάσεν" ἡμεὶς 
δὲ “6γὸ Ἰοΐς οὐὧὐ (“ΠΟΥ σοιηπηοηα {δ οπηΒοῖν 68; 
θυὶ τσ τηρϑϑυγίηρ Οὐγϑοῖνοθ ΟΥ̓ ΟὈΓΒΘΟΙΥΘΒ, δίο., 
ΜΠῚ ποῖ Ὀοδϑὲ 88 (ὁ (πἰρα Ὀογοῦά οΟὐγ τηθ8- 
Βυγο᾽,᾽. [ 1ἴΒ ονἱἀοηΐϊ, ἐπογοίογα, ὑπαὶ (Π 6 γοδά.- 
ως οὗ ἰὸ Βοσορ οἷ πὰ8 ὑπ 0896 ΟΡ Β ἰβ (ἢ 9 
ταοσῖ αἰ οι τοδαϊης, δι ἃ ἤθη69 88 τηοϑβὶ ΠἰΚΟῚῪ 
ἴο αν Ὀδοὴ (80 γι ὁΠ6 διῃᾷ δ] ἐθγϑὰ ἰο γοὶ Υἱά οὗ 
ἐλ αἰδῆήουϊ!γ. Τἷ8 4150 ϑοσουῃίθ ἴον 9 ἔμοί 
(παῖ 1566 Δουτουϊαίοα σϑϑάϊηρ 8 δυδβίαϊ ποὰ ΟὨΪΥ 
Ὁγ Οςοϊἀοηίαϊ πα οτρίβ, δη ὑμπδὺ οὐ {1686 
δὼ ὉΥ ΠΟ πιθ8}5 ἴῃ δργθοιηθηΐ, βῃ00 ΒοΙηθ οὗ 

ἔμ 6 1ὰ ᾶγνο ἡμεῖς δὲ Ῥαΐ ουὐθη {π6 γοδαϊηρ οὗ (89 
Ἰκοοορίαβ Βὶσ ἢ 18. ποῖ Ὀειθτ βυδίδιμθι 8 οὃ- 
ΡΔΌΪΘ οὗ ἃ ΥΟΥῪ ΔΡΡγοργίδιθ Βθῃ8686. [μοὶ αὑτοὶ ὈΘ 
δΔΡΡΙ ρα ἰο Ραμ} Β ορροπεπίθ. Τμθὴ (86 πιθᾶδυγ- 
ἴῃς ἐμθτηβθ γ98 διηοης ὑπ οΙαΒοἶν 8, 18 ποῖ {}16 60 Υ- 
χοοῦ οβύϊηδὶθ Ἡν 16}} ῬΘΟΡΙΘ ἔογια οὗἨ {μθπιβοῖνο8 
δηὰ (Πποῖν Ρογυζοσιηβηοθθ ᾿π σοπίγαϑυ ΨῚῈ 8 ΙΏΟΓΘ 
ὑποογίδϊ ἢ 016 ἴγομλ ἃ δοιμραυίβου ὙΠ ΟἸΒΘΙΒ, 
δαΐ ἃ ρῥγοια 8βο]ζ-οομοοὶῦ Βρυϊηρίης ὕγοτα ἃ δοη- 
δίδηϊ ἥχίπρ οὗ πὸ ἱπβουχίιιδ ἀροη {πϑιηβοῖν 68 δηᾶ 
{μποἷν ἐδηοὶθα ὀχ ο]]θη6 08 θὰ ΡΘΥΟυλ 668, δὰ 
ἔγουι ΠΟΥΟ Οὐβοσυὶης (Π0886 ἮΠΟ δ16 ΒΌΡΟΥΪΟΥ ἰο 
ἰλθπι, ἀπὰ γγῖο μαν αἰβιίη συ 86 ἃ {ποτα οὶν 985 ὉΥ 
ΙΏΟΥΘ ΟΧα] ο ΔΟοἢοΥτ θη 15: ἰἢ ΟἴΟΥ Μορά8, ἰἰ 18 
δ (10 861-38 5ἠλοίίου δηὰ δ8εο11{-Δἀ ϊταϊίοη. ΝΟΥ 
18 συνιοῦσιν ἴὸ 6 Θοπϑβίγαθα 8ἃ8 ἃ ρδγιϊοὶΡ]6 ἰπ (ἢ 9 
ἀαίϊνο Ρῥίυτ. (δ ηδοοὶι 16), θὰ: ἃ τοῦ ἴῃ (89 
8ὰ ρογβ. ρίαν. ἴπᾷ. οὗἁ συνεέω, ᾿ῖϊτ6 συνιᾶσιν, (9 
ἸΏΟΣΘ δοιηπηοῈ Αἰἰΐο ἕοτι (Δἀοριοά Ὀγ ᾿ϑοδιθδηῃ 
ου ἐδ ϑυϊβουλν οἵ Β. δῃηὰ βοπὶθ οἱβὸρ ΔΙΒ3,,). 
ΤῊ ψογὰ βία παβ ἈΘΥΘ ἰπ δὼ ΔΌΒΟΪ 6 Β6}86 : (ΟΥ̓ 
οὶ υπάογβίδηαΐῃς, ποὶ Σοδολῖης; ἃ Οἷα ἀἰβοογη- 
τηθαΐ, Ὀοΐηρ ἀοβοίοεπι ἴῃ πἀπηἀογβίαπαϊηρ ;:) 11ΚΘ 
{86 ρΡαγι 6 1016 οἱ συνεέντες---ἰο86 γὰο υπάἀοτβίδηά, 
δηὰ ὁ συνιῶν Βομι. ᾿ἰὶ. 11, δηὰ συνῆκαν Ματὶκ γἱ. 
ὃ2. [0 ᾿ρ]ϊο8 οἰνβοῦ (Βα (89 δσοΌΓΒΟ (ΠΘΥ 8 Κ9 
18 (ἢ 9 ΤΟΆΒΟΏ (ὉΣ ὑδμοὶν υδηΐ οὗ ἱπίο] ]Πἔσοησθ, ΟΥ 
ἰμαὺ ἰὁ 18 {6 ΜΨΑΥ͂ ἰπ οὶ (ΠΟῪ ΘΧΒΙΌΪ, (δ 18 
ναπί, Οδογβ οχρί δίῃ ϊ: (Π6ν ἀο ποὺ ΟὌΌΒΟΙΥΘ 
οΥ Ρδγοοῖνθ ἐμὲ 16} ΔΥῸ χηϑδβυγίηρς ἐμοιβοῖν 8 
ὈΥ τ8π οἱ» ΟἾὮ ΒΟΙΥ68Β; ΟΥ̓́ΑΚΒΘΥ αἀο Βοὸ Ψ 1 οι δοῖης 
δ ῶΡῸ Οὗ ἰὑ; θὰ δυο ἃ Β6ηΒ6 18 ΔΖΥΘΟΔΌΪΘ ποὶ- 
{86 ἰο {0 οτάοσ οὗἁὨ ἰμο ᾿ννογάβ, μοῦ ἰο {δ ζ0:6- 
ΤᾺ] 80:86 οὗ ἰ6 ρδββᾶζθ. ΕῸγ ἴμ0 Αροβίϊο 18 
Βρθακίης ποὺ οὗἩ ἰδ ΨΔΥ ἴῃ ψϊο ΠΟΥ ὙῸΙΘ 
ὈΙ᾿πμΐῃς ὑπουιβεῖνοθ, Ὀὰΐ οὗἁἨ [8 7011 οΟΥ̓͂ΓΒοἷν ῥγο- 
οοοάϊηρ, πῃ οοπίχαβί τ} ἷ8 οσσὶ δοῦγβ6. ἍΠ8Β 
(ἢαὺ χηρδϑαχίηρ ΟΥ̓ ἐμοπιβοῖνοβ ΌΥ μοι βο ῖν98 
γον 18 δυγ (0 168 ΟΥ᾽ ἱπίο υβδουπάοὰ 8Βε]ΐ- 
Ἰδυάδιίοῃ, (ἐπαϑυλιιοὶὶ 88 πο ΟὈ͵θοιϊγο 11π|}18 ὁ88 
δθ αϑοϊρηοά ἰο ἃ πιδη δ οχδϊἰδίϊοη οὗ .ἱπι86]7), 
1η6 Αροβίέ]ο δοῃύγαβίβ ἰμδὶ Ὀοασϑβιΐῃρς οὗ ομϑ᾽ Β βοὶ 7 
Ὑ ὨΪΟᾺ 18 οΘομβπρα ἴἰο {πὸ Ἰἰπιλι8 αβϑισηθα μὴτὰ ὮΥ͂ 
ΟαΟοά. ᾿Αλλά 18 ἴο 6 ἐδίκοιῃ ἰῃ (86 Β6η856 οὗὨ διέ, 
οἰυμὸν 119 {Δ αθτπι. δοπάογη, σοι] οἰ] ΤΟΥ τ8- 
ἱηξ οὗ φὶνίηρ ἰδ πορϑίϊνο ἴο (86 ργθνίουβ οἰδΌ89, 
οΥ ᾿ἰκ ὑπὸ φσιη. αὖδῦ, ΟΟἿΥ Ῥανγυϊα]γ ἀοΐης εο. 
ΤΊιο ΤΌΓΙΏΘΙ 18 ΡΣ θυ Ὁ]6 ΟὨ δοοουηὶ οὗ (86 ρτγο- 
οοάϊηρς οὐ. ΑΔ ἈΘ ΠΟΥ͂ νυ ΐῖβηθ8 ἴ0 ΘΟΔΥΤΥῪ οὐΐ ἐμθ 
οομγαδί οὗ ρεγδολδ Ὑ κἰοῖ Δα ὈΘΘῺ σίνθη δΙγοδαν 
ἴῃ ἑαυτούς τισι, Ἀ6 Ὀγΐηζ8 ᾧρ ἴῃ δίγουρ Ἰἰσδὶ (89 
κὶπὰ οὗ οοπάυσὶ ΜἈ16Ὴ 18 πιοδὺ ορροβοϑὰ ἰο ἴ:6 ὑΤ6- 
ἰδηβῖοηβ οἵ ν᾿ ΐσα 6 δὰ Ὀθθὴ βροδκίης. Βαϊ οὐ 
συνιοῦσιν οἴἶοτδ ἢ ΟὈΥΐΟυΒ Θχρ]απδίϊοη οἵ οὐ τολμῶ- 
μεν (Μαγ 67.) [1 ταδὶ Ὀ6 Θοη οδββοα ὑμδὶ {6 γα 18 
οἱ ἐπ᾽ Ἰπἰογργϑίδίλου 8ἢ ΔΡΡΘΆΓΒΠΟΘ οὗ ἀοΐοοί ἱπ 
τ[ηδὺ Βγρ οοπίγαβὺ νν ἈΪ6} Βοθιη8ϑ ἀοιηδη δα ὃγ [6 
ἁλλὰ αἵ 6 σοιμ πιο ποθιηθηί οὗὁἩ [ῃ6 ραϑϑᾶβᾷθ. Τδδί 
Ῥαγιϊοθ Β66π|8 ἰο γοαυΐτα [μαὶ δὲ ἢ 6 νγ88 δϑουίξ 
9 ΒΔΥ Βιουϊά ὃθ πὰ αἰτγοοῖ ορροβί(οη ἴο ἰἢθ 86] - 
δομπηθμδιϊοη οὗἨ ἰμοβ6 οὗ ψῆοα ἢ6 Δα )υ8ὶ 
ΒΡοίθῃ. ΒΥ γοΐοστγίῃρς αὑτοῖ ἰο (80 Δροϑίϊο, {818 
νουἹὰ Ὅ6 οἰοαγ, βῖποθ 6 ψουϊὰ Ορροβϑο 818 ὟΔΥ 
οὗ ρῥγοσοοάϊης ἴο ὑμεῖγβ; πὶ 1 ὑπαὶ νογὰ 18 τὸ- 
ἔογγοά ἰο Βὶβ οὁρροηϑηίΐβ, νγὸ αῦϑ ἴ19 οοπάῃοὶ οἴ 
ἐπ Βδὴ 9 ῬΘΥΒΟΠΒ ΒΒΟ ἢ ἴῃ σοὨί 851}. Οβίδο Σ 
θηάθανοῦβ (0 δνοϊὰ {18 ΑἸ σαν, ὈΥῪ πιλκιὶης 
αὑτοὶ ΘΒρθοῖ6}}Υ οιαρδίίο [ρἱ υἱηρς ἰἰ δὴ Ἔχ βὲγθ 
Ρονγ9 Ὁ] οαυϊναϊοην ἰο δοέὲ [ἸΘῪ δίοιθ, Ὁ ἐμ θιὰ- 
βοΐγοβ, Βοραγηΐο ἵγοτῃη ἃ}} οὐδοῦ ρθῆ. Κύξηνεξα. 
Οταρι. Ατὰ, οὰ. ὃ 802, 6; 7κιν. ὁ θὅθ, 8...1]. Τιὶθ 
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του] τᾶ κο ἰπ6 ΑΡοβί]6 βϑύ, ἱμδὶ ἢ πουϊὰ ἠοὶ 
νοηΐυγο ἰο Ρυΐ Εἰ τη861 διμοηρ ΟΥ ΟΥ̓ΘῚ ὉΥ (6 5146 
οὔ βυσἢ ῬΟΥΒΟΏΒ, Ὀὰὺ ἰμαὺ 6 πνουϊὰ Ἰοδγο ἰμ πὶ 
ἴο {ποΙΏδοῖγο8 δηὰ (0 ἐποῖὶν ΟὟ ΤῸ γ. [πὸ ἰ}ιὶα 
6886 8 Β6ΥΘΙΟ δη4 ὈΠΙΘΓΊΧΟΩΥ ψουϊὰ 6 ΟΧΡτοβιοά: 
“Ἐευϊ ἐλέν, ἴον ὑμ6 1} ον Βρϑοΐδὶ ραγί, βίποθ (ΠΟΥ 
ΤΟ 5ΌΓΟ {ΠΟΙ ΒΟΥ 65, δίς., ΔΥῸ ποΐ Μ δὸ; Ὀυ{ 
ν6,᾽ οεἱο. ϑοταοίἷηρ οὗὨ ἰδὶ8 Κὶπὰ νγὰϑ ὑπάοι ἐς 
οαϊγν ἱπίοηαοαὰ ὈΥ {86 ΑΡοβι]6 ἴθ ἩΔΒδίΘΥΟΣ ΨΑΥ 
ἷὶβ Ἰαηχύυδρο 18 οΘοπδίσυοα; Ὀαὶ ἐξ 18 αυοβίϊοηδ Ὁ] 6 
ἩΒΘΙΒΟΣ 1ὲ ἷἰ8Β ἐτρ]Π 6 πὰ αὐτοί. [Τι0 οοπίγαϑὶ 
ἐπιρ]οα ἴπ τοΐονυσιηρ αὐτοὶ ἰο Ῥαι}᾽Β ΟΡ οποπίβ ἷ8 
ἴῃ (86 ΥΟΣΥ͂ δρὶ τὶ οὗὨ ἐμὶ8 βϑοϊΐοῃ, δια βθϑπι8 ἀ6- 
ταδηαοὰ ὈΥ {ἰμ6 διρυτιθηί. ΤῸ ὙΘΓΡΥ͂ ΟὈ]οοὶ ἢ6 
λιαὰ 1 ΥἹΟῚ τα ἰ0 Ρυΐ Εἰτηδ6} ΡΟΥΒΟΏΔ)}Υ ἰῃ οΡ- 
Ῥοβίϊίοα ἰο ἰβΒοὰ. Τῇ σομρ]οῖθ τηοδηϊηρ ἀθ- 
νϑ]οροα ὉὉΥ͂ Β σἢ ἃ ΘομβίΓυ σι 0ἢ. ΤΩΏΔῪ 6 ΘΧρΓΟΒδοα 
1πυβ: ““ψἯ)1Ἔ ΘΟΙΪΘΒ8Β ἯΘ6 ἤδύθ τοὶ (86 ὈΟΪάΠ688 
νἀ Ἰσ ἢ ΒΟΙὴ6 Αγ ΒΏΟΜΗ; δπὰ ἤοησα τγὸ ΒΕ ΥΪηἸς 
ἤγοιη πυπ ΟΥΪ ΩΣ ΟὈΓΒΟΙΥΟΒ, ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ ΘΟΙΩΡΘΓΙΩΣ 
Οἰγβοῖνοϑ ὙἱΓὰ ἰμο. Οπ ἰδ οἷος μαμὰ, νγ9 
(Ὠἰπὶς (παὺ (ΒΟΥ δΓγα ἴδ ἴγοταηυ βου ἩΙΒάΌΤΩ 
ὙΠ Β6Ὶ ὑπ 6 Υ γοβοτί ἰ0 86] -οομπιι θη ἀδί: 0η8, Δ Πα ΒοῸ Κ 
ἴον ογϑαλὶ ὈΥ σοπιρδγίης ὑμοσ,βοῖνοθ ποὶ Μ] 1} ἰσγὰ9 
Αροβί]οβ, Ὀυῦ πὶ οὔθ διηοίμου, δπα 1} ἐμ 6 ν 
ΟἸΝΏΒΟΪΥΟΒ αὐ ἀἰογοηΐ ρουϊοάβ, Τμοὶν Βοϊ-ἰουθ 
ἦβ ΒΌγο ἰο δαί ἰπ οὶ θη ὑπ 6 Ὺ ἸΟΟΙΚ ΒΟΪ]ΘΙΥ δἱ 
οἷν οσ πὰ Οἱ ΟΥ̓ Β᾽ ΔΟσΟΙΩΡ ΒΒ θη, ᾿πβίθδα 
οὗ σοι ραγίης [Βοιηβοῖν 5 τ 8 (86 διαπά τὰ ν᾽] ο ἢ 
Οοἀ 48 ρίνοη υ8.᾽---ὅ66 ἃ βοσιβος ὁη (ἢ ΐ8 ἰοχί 
ὉΥ Ὦν. ΟΒ δ] 618].--- ΤΥ, Θὲ ΠΘΣ Ὁν}} τσ 
Ῥοδβδῖ υυνἱτβοτιῖ ταϑᾶβισο--- [88 [ὯΤ 85 ἰ0 ἐπὶπρ8 
ὙΠΟ ΔΔΥΘ Π0 [11π|}1} (τὸν, 18). Το δυίβοῦῖ 168 
δΓῸ ὮΟΙΘ ἰἢ ΤΆΥΟΥ οὗ καυχησόμεϑα (Β60.) δηὰ δγθ 
Βυ δηοἰ ΘΠ ϑίγοηρς ἰο Ῥτονο ἰΐ χοηυΐθθ. Το ἔυ- 
ἰωγτο [αὐδοίμίε, Ἰοοϊκίπς ἰο ἱπάοδηϊία {ἶπ|6 πὰ (ο 
8η. οἰ 168] προ 881} γ,  ΕΒΒΤΕΒ, ΟΠ 80. Υἱ. Ρ.84; 
ὝΤΊΝΕΕ, ἢ 41, 6] ἱπιρ)1ο8 ἰμδὲ βυοβ 84 Ὀοδβίϊης 
δοιὰ ὩονοΣ ΟΥ̓ ΔΏΥ ῬΟΒΒΙ ὉΠ γ ἴα ρῖδοο (σοιΡ. 
Βοι. χ. 14). 1 τὸ ᾿ἰεᾶνο πὸ ψογὰ ουὲ οὗἉ {Π6 
ἰοχί, νγγὸ ται ΒΡΡΟΒΘ ὑπαὺ ἐπ 9 ΑΡοβί]θ πὶ νοσ. 1ὅ, 
ὉΥ δὴ βηδοοϊυίβοη (καυχώμενοι) ἰατποὰ ὈδΔοῖ ἰπ 
818 ἐμβουρια ἰο εἰς τὰ ἄμετρα. ἘΕτὶ(Ζδοο, Ψ ἘῸ 
Ῥτοίουβ (86 Βοσίον τοδάϊηρς οὗ (με ἰοχὶ ἴῃ τον. 12, 
δὰ ν ῆοῸ σοῃοϊα 68 ἐμαὶ οὗ συνιοῦσεν οτἱ σἰπαϊοα ἴῃ 
ΒΟΙῺΘ τπϑτβὶη 8] ρ] 088, δὰ ἰμθη ογθαίθὰ ἃ Ὡθ668- 
ΙΕ ἔοὸν ἱπϑονίϊηρς ἡμεῖς δὲ, 18. ἴῃ ἔανον οὗὨ βιὰο 8 δἢ 
ἐχρ δηδίίΐοη. βυΐ [80 Βαδοορία8].885 Ὀθθα ἰγίυ τι- 
ῬΒΆΠΕΥ ἀοίοπάοα ὈΥ Βοίοδο (Οομιτηοπίαν. 1.) δὰ 
Μεγον.- -Βαῖ το δοωεί δοοοτᾶϊηρς ἴο ἴ896 
τσοϑαβυσὸ οἵ ἴδ9 χ}]6 ΒΟ αο ἂρροιτ- 
τἰοποᾶ ἴο {8.---Ορροβοά ἰο εἰς τὰ ἄμετρα (οῃ ἴο 
{86 υπποαβαχοα, εἰς πρὶ γιὰ; [896 ὀχ θη ΟΥΓ θομη- 
ἄανίοβ ἰοινατὰ νὰϊοσῖ {π0 Ὀοδβίΐηρς ἰοπα θά, δηὰ 
ΜΟΙ ζοστηοὰ 1.8 ΠηΘΆΒΌΓΘ ΟΣ 11π|1{}, Βίδ 48 ΘΓ α 
κατὰ τὸ μέτρον (ἀδοοτάϊηρ ἴο {μ0 πιραϑαγ)ὴ. {8 
Ἰδϊιου πιθΆϑιγθ ἰδ. ΠΙΟΤῸ ΡΑΧ συ] ΑΥν ἀοῆποα ὮΥ 
8.6 δ! 1ο0η8] τοῦ κανόνος, ἣν ἸΟῺ δι ρηἑῆο8 [ᾧὈτο- 
ΡΟΣ, ἃ τοοᾶ, σοὰ οὐ βίϑθι, ἰο Κορ δηγιθΐηρς 
ογοοί, ἅτ οὐ ρτίχῃί, δὰ ἐμ6}} {Π6 τηθϑβιγθ 
οὗ ἴμ6 Ἰἴπθ, οὐ (86 δρῆσθ ἀθίοσιηϊποὰ ὉΥ (86 
τηραβυτίης ᾿ἰποὸ [ΒΟὈϊηΒοπ Β Οτγεοῖς απὰ πο. 7ε2. 
ἰο ἰλε Ν-. Τ.]. 6 ργοῦον [86 Ἰα((οὙ β᾽ ζῃὶ δοαί θη 
ἔῃ ἐἢ 6 86186 Οὗ αι ᾿Ἰηθραϑυγοὰ Αρα60 δοσυγαίοϊν ἀ6- 
δηρὰ; ἀπ ποῆσδα, ἴῃ {1118 ρῥΐασο, ἰῃ δοσογάδηοθ 
αἰ νι δλι {οἸ]Ἰον 8, ἐπα ἀοραγίστηοηί οὗὨ ἱπῆμσθησο, 
οΥ οὗ οἴδοία! ἀιίν, δϑβίσῃηοά δαὶ Ὁ 6σοα.Ἐ---Α 

Γ᾿ ΤΊογο [ἰΒ πο ον ἥοποθ Ὀογορᾷ [π9 νηχυον ἐγβα  ἰοπ {πε 
Ὀοΐωγο (Ποἷτ βορηγατίοη κέ Ζογιβαῖθαι 6 Αρουῖ]θα ρογεϊοπρά 

ϑυὶ 1.9 οἰδετοτὶ μγονέμοοθ οὗ ἔμο ποσὶ ἴο ὑὴ9 ἀμοίιοι, δ 

ΣΑΘΒΒΙΣΘ σε οί, ον δ το γοῦ.---ἰ {119 
ΟΓΩΒ οὗ ἐμέρισεν ἡμιν ὁ ϑεὸς μέτριν " Ἦτο δὴ 
ἰπβίδῃμοο οἵ ἃ Ὀυ]ὰ εἰ Γαοιίοι ἴῃ ἰδ 8. Ὧ86 ΟΥ̓́ τοῦ 
μέτρον (ἴῃ Δρροδβίιίοα νψἱ 1} τοῦ κανόνος) ὅ.. ΤῈθ 
τολϑοῦ ϊ 15 )οῖποα {18 Μ 118 τοῦ και όνο ᾿ ῬΤΟΒΒΌΪΥ 
Μ 8.8, ὈδοΔΌΒ6 (86 ΑΡΟΒί]ο νυ ϊδιιθὰ ἴοὸ εἶν ῥχοπιῖ- 
6866 ἰο ἰ})6 ᾿πουχσαὺ ἐμαὶ ἐμ τπιδαθοσ 6 ὙἯἨΤΔΒ Ἀγθ- 
οἶβθὶν ἀοίογπιῖποα, ᾿πΠδβι ἢ ΔΒ 186 δοϊὰ οὗ ἷ5 
ΔΟΙ ΣΎ Υ δὰ Ὀθοη τοαυκοὰ ουὐ ἴον ἶτῃ Ὀγ αοά, 88 
1 ΌΥ ἃ ΒΌΣΥΘΜΟΥ ΒΒ οδδίη,  Βθὴ ἐδὸ ϑρὶγιι τὰ 
Ὠΐπη, 88 Μ6}} 88 οχίθγῃ δ) ῥσχγονϊἀθηξα] οἰ γσθτ- 
ΒίδησοΒ, δὰ βῃονῃ δἰ ἴῃ ν᾽ αὶ ἀϊγοοίϊοη δὰ 
ΒΟΥ ΓᾺΡ μὸ ββου]ὰ ρὸ (οἴ. Αοίβ χυΐ. 6 8.). 1 
ἐφικέσϑαι ἄχρι καὶ ὑμῶν (0 ἐτίεπαά εὐεπ ἱπίο ψομ) 
Ἀ6 τηϑϑῃύ ἴο ΒΥ, {Ππ|δ. ἴῃ [818 ἀϊδίγ Βα λοη οἵ μασίϑ 
(1 ον. νἱῖ. 17), σἂ δὰ τιδάθ ᾿18 τηδαβυσο 6χ- 
[οηα αυὐϑῇ ἰο Οον πίῃ. πὸ ᾿πδηϊίῖγο 18 σοπη δοιὰ 
ὙΠ ἐμέρισεν, ἴῃ τ ΒΙΘὮ 18 δοπίδὶ ποα ἐμ 1ά6α οὗ 
ΔῺ ἱπιοηϊΐοη. ἴΑχρε, εἶσ.) ἑ. 6., ἰο ΟΥ̓ ἢ, δῖον 
ν᾽ 88 {16 [09 ΘΟΧΊΓΘΙΩΘ ᾿]πϊΐ οὗΥ̓͂ ῬΑ] 5 Ῥγοδοδῖηκ 
ἴθ ὑπ οθί, Ηθ φχοςδθϑάβ, ἷπ σον. 14, ἰο 5:0} 
{πὲ δ ταϊριῖ, τὶ πουϊ ργοϑυχρίίοι, Γοργὰ ἔμ θαι 
ἃ8 ψὶΒ᾽η ἐδ 6 ΒΡΠΘτΟ οὗἉ ἷβ ἱηδυθησο, δῃὰ ἴἰο σοη- 
ἔγπι μαὺ ὃ6 δά βεαϊὰ ἴῃ γτὸσ. 18.-- -ΕῸΣ τῦϑ 
δισϑῖο ἢ (ουεν-ἐχίεηαἢ οὶ ΟὈχαοῖνϑαε Ὀθγοιᾶ 
ΟἿΣ ΣΏΘΘΒΤΙΘ, 88 ᾿ΠΒΟῸΘ ἢ ὁ ΤΘϑοΒμΒϑα ποῖ 
ππῖο γου.--ΤῊῈο ῬΡὮγαβΘ ὑπερεκτείνειν ἑαυτόν 
ῬΓΟΡΟΥῚΥ Ββἰρηϊῆθβ [0 δβίγοι ἢ ΟἸΘ᾽8 86] ΟΥ̓ῸΡ ΟΥ 
Ὀογοπα (6 πιθϑβϑιιγθ ὙΠΟ Ν Βδὰ Ὀθοὴ δβεϊρηδὰ 
δἷχα (ὉΥ ἐμ τηϑδβυγίηρ ἱπβί ΓΘ ἢ); δηὰ ἴῃ ἰδ 8 
δῖηρ ἰζ, (86 ΑΡοβί] θ᾽ 5 οὔ͵οςΐ ψγδ8 ἰο ταϑοῖ ἐμ οὔ- 
)θοιΐοη ἐμαὶ Βὸ δὰ ἀγγοραιβα ἰο Βἰτη 861} ἱπ ὅοτ- 
ἰμ  βοτηοι ἷηρς Ὑ] ἢ αἸὰ ποὺ Ὀοϊοπρ ἰο ἷπι. 
ἯἮ᾽ ὁ πιυϑί οὐ οΘοηβίγαο ὡς μὴ ἐφικνούμενοι (86 γΤεδά- 
ἦπρ8 ἐφικόμενοι οΥ ἀφικόμενοι ὮΔΥ͂Θ ὙΘΤῪ 7660]6 δὰ- 
(μον ἴα (δεῖν ἔδνου), 88 ἐξ 1 νοῦ ἴῃ (ἢ 9 Ῥτο- 
ἰογῖΐα, Ὀὰὲ ἐδῖκθ 1 88 ἃ ἀοδ σηδίζομι οὗ ἰμοϑθ γ8οὸ 
ἀο ποὶ σοΙΏ6, ἑ. 6., ἀο ποί γοδοῖ ἰοὸ γοῦ. ὅδε μή 
ἀφηΐθβ ἐμοὸ ἰάθα βυρροβϑάᾶ, δηᾶ :τὴρ}]165 ἐμαὶ ἰὲ 
Ὑ͵ὲ8 ΟὨ]Υ͂ δ 1468] 6880 Ὑ ΒΙΟἢ ἢ6 νγ88 Βρροβίῃζ, 
υἱΖ: ἰἰϊαῦ ΒΘ μαὰ ποὶ ἰῃ ἵδοῖ γεδοβοαὰ ἴο ἐμ (ογ- 
Ἰ πἴδη8. Ησ ἰηΐογτηϑ ἔπε τ πὶ [866 χΧοδὶ ἔδςὶ 
88, δηα σΟΠΗ͂ΤΙΩΒ νῃμαὶ ΒΒ δὰ Ὀοΐοτοα ββϑογίοα, 
86 Β6 Δ 8--- ΕΟ ΘΥΘῚ ἂα ἴᾶι 885 γοῦ ἀἱᾶ 
76 ΟΟΥ 16 ἔοτϑιηοδὶ πῃ ὑσθδοδίηρ ἴθ κοβ- 
6] οὗ ΟἸτίεῖ.--- Ἐφϑάσαμεν Βυρροδίβ ἐπδὶ (86 
Ῥυϊογῖιυ οὔ ᾿ηἤπιθποθ ἰῃ ΟοΥἶπί Β ῬΓΟΡΟΥΪ. μοϊουρκοὰ 
ἰο μἷπι, δη ὑπαὶ Βο δὰ Ὀδθῃ Ὀοΐοτο πἷ8 Ορροπϑηίΐδ 
ἴῃ Ργοδομίης ἐδ ΟὐΟΒρΡ6ὶ δηὰ ἰἢ βϑίδὈ Ἰβδΐης 8 
ΟἸναγοΒ ἴμοτο. Ἐσθῃ ἰἢ ἴὸ ποτ ῥγουοὰ δαὶ 
φϑάνειν ἴῃ Βοτα. ἰσ. 8]; ῬὨ]}, 11}.16: Ῥδῃ. ἶν. 8, 
δου] Βανο ὑ|6 ΤΠ ΘΠ Ωρ ΒΙΠΡΙΥ ΟΥ̓ 10 δοπιὸ (ὃ 
ἃ ΗΪΔ00 ζΟΠΟΓΑΙΥ, 6 {δ ῚΠῈ 118 ΠΟΤ 6 Γππ ἀδτηθῃ- 
ἰδ] τωϑϑηΐηκς [ἰὼ ἐπθ δογϊβί: ψο Βᾶγθ δἰ γΓοϑαΥ͂ 
ΘΟλ6, ΟΥ Βᾶύθ Θοῦϊθ ὈΘΙΌΓΘΙ 84} 8δμου]ὰ Ὅς Γχο- 

γοὶ [6Γ0 τὴ ἀου ΒΕ1688. δ ππάογείβηἀηκς, ΡοΓ Δ Ρ6 πο πεῖγ 
βεᾳυϊοσοσάὰ ὃν ἰπϑιὴ αἱ], (πῶξ ΟΌΪΥ οὐ ΑΡοβί]α, οὐ δι ργθοθ 
δυϊποῦγ ἐν, 858 Ὠθϑά] ΟἿ ΔΙΗΥ͂ 000 614. 1ῃ βοῖπο δρϑεΐηὶ 
δ0η8δο, “1ἴΠ6 χοροὶ οΥ̓͂ [πΠ6 υπεἶτοτ πιο ᾿ᾺΒ σοϊητηϊταὲὶ ἴο 
Ῥβ0] δπῇ τπαὶ οἵ (ἰο εἰτοιτηοσίδίομ ἴο ἸΡοῖοΓ " (6 4]. 1}. 7); δϑδιὰ 
ἴῃ οοπδθατθηοθ οὔ {Π|8. ὅδιοα, Οορῆδδ ἀπα ΦΟΏΠ ᾿ἩοΝῖ απο 
ὑπο οἰγτοιυπηοἰδίοη, ἐπα Ῥαὰ] δηὰ Βαγπαῦοθ τπἰὰτὸ εἶτ ΘΠ οπε δα 
(ΠΝ 1.9), Ῥϑιΐ ΒΡΡΘΆΓΒ 4180 ἴο ἤλτο δήορίθα ἴΠο τὸ {πεῖ 
6 “ου]ὰ Ἰθλνο [Π6 πΐποὸῦ ἀο αὶ οὐ ἱδῦογ ἴο ἑηίοτίον μαι, 

ν Ὠθη 10 ΘοΒΡ96] μαὰ οὔοϑ Ὀεϑῃ Ρ]βηῖοι ἰπ ἃ ρδοα, ψὨ}ο Ὦθ 
Ῥτιδδοὰ ἰογσπναγὰ ἴὉ ὩΘῪ οοπηίγίθθ. Ἡδθοθ 6 ργοροεοὰ ἰο 
γ 51} ὀυϑη πιο, ἘΠ ΟΓΘ αὶ ΟΠ αγοὺ πὰ Ὀδοη ἐογτταθα ὃγ οἴοσα, 
ΟἿΪΥ ν [ἢ6 ἌΑΥ (Άροπι. χυ. 20,24). ΤΊ τ δῆ, Δ ΠΥ μογβοῖδ 
σ816 [0 (Σογί πίῃ ἐπ [Ὧ9 σπαγροίοῦ οἵὔὁἨ Αροϑίϊΐθα, ογ ψγοϊοδδίης 
ἴο δεῖ πον 6 δι πογίῖν οἵ ΟἿΟΣ ΑΡοΟΒΈ] 68, Ἡ 6 ῬΔῺ] ναϑ 
5111] αἰἶνο ηρὰ μοῖνο οἡ ἔπαῖ δο[ὶ. Ἀπα ΔΠν ἰζ ἔμ το- 
ϑἰοϊιοα Πία ΔΗ ΠΟΥ, ἢ να ἃ ἀοοίἀθα ἰπγ πσοιηθῶς οἵ ἐπ ἰδ 
Θχργοῦβ ΟΥ̓Δ᾽ ὦ ΓΓΑΊ ΚΘ’ οἴ, ΟΥ 8 018 Ὁ ἀειΐαὶ οἱ [εὲδ 
τί! ἰο [80 πωπιθ οὗ ὧκ Αρυ. ἔθ. Οὐυαιρ. δίβῃ!6}} 
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ἴοϊποα ἰπ (18 ραββαᾶσο. Ἔν τῷ εναγγελίῳ πὰ ρ}108 
μα (Π6 δῃηπουποθιοηΐ οὗ Βι] σϑϊῖοἢ γν88 [ῃ6 οἷθ- 
ταθαΐ ἰπ Ψ μΐο ἢ Β6 πιογρὰ ἴῃ 8]} ἷ8 δροϑίο!ο )ουτ- 
ὨΘΥΒ; ΟΥ̓ ἰδ Β᾽ΠΙΡῚΥ τπηθᾶ 8, τολὲϊδ το6 τοόγ8 ρτεασλίη 
δλτίεὶ.---οῦ Ὀοθδίέης νυἱτδβοῦυῖ τπϑᾶβυτθ 
ἐπ ΟἾΒΘΣ Σ 61,8 ἸαΌΟΣΩα (γον. 1δα)---Τ Β680 ΟγὰΒ 
πλυδί Ὀθ )οἰποὰ ἰο γον. 18, 80 88 ἰ0 τζδίθ Υογ. 14 
ποὶ ΙΩΘΥΟΪΥ͂ ὑπ6 Βοοοηὰ Μια]ὖ οὗ τοὺ. 14, ναὶ ἃ ρμα- 
χοηϊμοβὶα. Ηοσ χοβυχηοδ ἰπ6 Βυ᾽)οοὶ οοπίαἰλποὰ ἱπ 
οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχᾶσϑαι, ἀπ στδιρηλα σα} 
δομποοὶβ πθϑὲ μ6 ΟΓΘ βδὺβ ὙΠ κανυχησόμεϑα, 
ὙΓ81ῸΝ δὰ ἰο Ὀ6 υπαάογβίοοά ἴῃ ἀλλὰ κατὰ τὸ 
μέτρον, εἰς, ἴῃ γοτ. 138. ΤῈ μδυι οὶ ρὶδὶ βοηΐθηοθ 
σα σϑί ἱμ ογοίογο ὃ6 ἠοϊηοά τῖϊ καυχησόμεϑα δὰ ποὶ 
πΐ} ἐφθάσαμεν (ἈΠ οκοτι).---Βὰϊ Βανΐηβ 8 
ΒΟΡΘ ἴμδὶ δα γοῦν αὶ ἱμοσθῶδοθ τὸ 
86.}.4}}] Ὀ6 ΘΪατκϑᾶ δλους τοῦ δοοοσάϊηβ 
ἴῖο ΟἿΌξλ Τ}}19 ΔΡυΠΔΙΌΥ (νον. 1ῦ ὁ).---Ἶ ὁ 
αν ΠοΥΘ ἃ ἔμγίθον ἀονοὶορηιθηὶ οὗἨ ἰμ6 ΑΡοβδ- 
1106 ἀϊδοοιιγθο. [Ι͂π ἰδ ἤγϑί ρίασθ δὴ οὐ)ϑοί 18 
εἶἴτοα ἴοὸ ἐμ καυχᾶσϑαι, πὶσὰ 6 μα ἀἰΒοϊαἰ πιὰ 
ον Εἰ πιδοὶ ἩΠῸη 6 ΒΑΥΒ: ἐν ἀλλοτρίοις κόποις. 
Τ}16 σοη δὴ 8 δὲ ἱπάϊΐγοος 8] ]υδίου (Ὁ Β᾽8. Ορρο- 
Ποδΐβ, 0 ἰὼ ἴδοι Ὀοδδίιϑὰ οὐ οὐδοῦ τη ἢ 8 10- 
Ῥόογβ, δὰ δττοχαϊϑὰ δϑ ἱποὶς ὀοσὴ ψμδὶ δὰ Ὀθθη 
ἄἀομο ὈΥ͂ Οἰβογβ (κόπος, πο. ἶν. 88; 1 Οον. 111. 8). 
ΜῈ ἐπἷ8 Ὡοκαϊδνο ἢ6 κ0605 Οὐ ἰ0 σοπηθοὶ ἐῃ9 
Ῥγοϑροοὶ οὗἩἨ δὴ οχιϑθῃβίου οὗ ἈΪδ βρῇ ΓΘ οὗ ἴδῦου. 
Ὀογοπὰ ΟοΥ (ἢ, ἱὰ ΘΟΒΒΘαΌΘΠ66 οὗ 8 δηιἰ οἱ ραϊθα 
ἴποτϑδβο οὗὨ ἐμποὶν δι ἢ ; αὐξανομένης τῆς πίστεως 
ὑμῶν. [᾿Ἑλπίδα ἔχοντες 1Β ἃ τῆοτθ ἴογοὶ Ὁ]6 ὁχ- 
Ῥσοβδίοη ἴμδπ ὑπὸ βαρ Ῥαγίϊοὶρ]ο ἐλπίζοντες 
σπουἹά μαγὸ θθθη, δηὰ ἰὑ βί χη βο5 ἃ ἤσπι, Βαϊ 8] 
οοηδάθηοο. Το ῥχοβθῃὶ αὐξανομένης ἸπάἸοαίο65 ποὶ 
ΟἾΥ ὑμαὺ (μοῖρ ἔδὶθ ψουϊὰ Ὀθ ἱπογοδβοὰ (πρὶ. 
Α. Υ.), θὰ. παῖ νι νγᾶβ ἐμϑῃ δοίι δ} } ̓πογθαβίηζ. 
160 αὰ δὴ δϑβύυσβῃοο μὲ ἱμποὶν 7811 ἢ που]ὰ μανθ 
8 βἰεβαυ, ρυγὸ δηὰ υἱζοσζουβ ΡΟ ΓΘΒΆ, δη ἃ ἤ6Π66 
{μα 6 σψουἹὰ ποὺ πιο ἸΟΩῸΡ 6 δοπίγδοίοά 
δηὰ μοϊὰ ἈΔῸῖκΚ ὈΥ 8 σὰγθ ἴον ἔπ 9π|. Οἱ {15 
ΘΒΒΊΌΓΔΠΟΘ ᾽6 οηἰογίδἰ θα 4, δοηδάσηϊ Βορο ἰπ ἃ 
δυοτί (πα, ἐν ὑμῖν μεγαλυνϑῆναι, εἰ6. Ἐν ὑμῖν 
ἀ068 ποῖ ὈΘ]ΟῺβ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰο ὑπαὶ τυ ϊοἢ Βαὰ ῥυδὶ 
Ὀ6ΘῺ 88ἰα, 88 ἱΓ (6 Αροϑβϑὶϊο δὰ ἱπίθηἀϑὰ (0 58 .Υ 
ἐμαῖ δ Βορρᾶ ἐδοῖν Δ} Ὑουϊά Ὀ6 ᾿ηοτοαβοὰ 
οἰὐθοΣ ἴῃ πον μθαγὶβ (1 ἀἰδυϊποϊϊοη ἤγοτα {πον 
ουϊναγὰ στόν διιοηρ [ἢ 6 Ρ6ΟΡ]6) ΟΥ ἴῃ ἴδ6 
σοιμηοῃ 76] ΟΥΒΕἷΡ οὗ ὈΘΊΣΘΥΟΓΒ; [ΓῸΥ ἱπ οἰ μ 6 Γ 
6886 ὑμῶν νου] ὈΘ ΒῃρογποῦθΒ. Ηθ Βοροὰ (δαὶ 
ὙΓὮΘΠ ὑδμοῖν δ πηὰ Ὀθοη ἱπογοδβοᾶ, 6 που]Ἱὰ 
Ὀ6 πιδχζηϊβοα διμοης ἔμ οπὶ, δὰ που]ὰ μ6 δϑϑἰβίοα 
ὍΥ ὑμοῖγ ρσγονίηρ σουρτορδίίοηβ ἰ0 δοδοι  ἶΒἢ 
Ταγίμβοσ δὰ τόσο ἱπιρογίβηι γοβϑυ] 8. ΤΒοΥΘ 18 
ΟΥ̓ ποιμίπρ ἴῃ ἰδ Ἰαχυδρο υδοὰ (ο ἱπιρὶγ 
1δαὺ ἰΠ6 Αροϑβέ]θ νᾶϑ ἰδ κίης οὗ ὑπ6 ζϑοργαρὶ!- 
08] ροϑίτιοη οὗ Οοτίπίμ οσΣ οὗὁἩ {0 ἔδνυογδοὶθ ὁρΡ- 
Ῥογίπη 1605 ψΓΒ1Ο ἢ του ϊὰ 6 Ῥτθβθηιθα ἔμόσὸ ζῸΓ 
ἸΩΟΤΘ ΟΧΙΘΗΒΙγΘ ΘΏΓΘΓΡΥΪΒΟΒ (ἐν 18 ἰπ [Π9 5086 ΟΥ̓ 
»47). [Δῃὰ γοί, 88 ατγοίϊι8 δηἃ Βοβϑητηυ θοῦ 
βυ χκοδί, βυθοῦ δὼ ἰάθα πουἹὰ ἂν Ὀθθῶ ρϑου ΑΥῪ 
δΡΡγοργίδϊθ ἰο {86 σου ϑη8, τὸ πο γῸ κτοδὶ 
ΠΑΥΪ ΚαΓΟΥΒ, πα Πδὰ ρΘουΪ ἑν ἴδ 6}}1{108 [ῸΓ δ98ϊδβύ- 
ης ἰπὶ οἢ ἢ 18 ̓ ΟΌΓΏΘΥ ἰο οομηϊχὶθ5 ἔδυίμον Ἦ οδὲ 
δα ϑβουΐμ. Νοῦ ὈΠΥΘΑΒΟΏΔΌΪ, Οϑίδηον 6οη- 
οἸυ 468 ἔσομι (ἷ8 ρᾶββαρο ἐμαὶ Ὡ0 Αροβί]δ δὰ Ὁ6- 
ἕογο (18 ὕδοα ἔυνίμον  68.]. Ενθη ἰδ τηοίδ- 
ῬΠΟΣ οὗ 8 πηϑ οἵ ΟΧΙΓΔΟΓΔΙΏΒΡΥ δἰϑίυγο, Ὑ80 
σου! ὑΒΘΥΘΌΓ 6 γϑϑοῖ ζατίμον ψἰϊμουὶ σοί Ὀ6- 
γομα ΒΒ πιραϑαγο (ΜοΥΘΥ), ἰ8 ῬΓΟΌΆΌΪΥ ἐοτοῖση 
ἴο {0 ραββδοθ 5411} 1098 δρρυγοργίαΐθ 18 ἐμ οχ- 
Ρἰδπδιΐοι οὗ μεγαλύνειν, ἩΜ1οὶΝ τρδῖκο8 ἰδ δἰ κοΐ γ: 

οοἰεὐτατί (ἴο Ὀ6 ῥταἰδϑά, δ μου ρ ἢ ἴῃ οἴ μ 6 Ρ͵δοοΒ 
189 ψογὰ ΤΔῪ Βαγο ἰδ δὶ τυ ολῃἱ 6). ΟΥ̓ ΤΙ ΠΘΥ: ἰο 
Ὅο φἰογ!δοὰ οἴγροόοηρ γοὰα. 116 οοπίοχί, ΒΟΘΥΘΡ, 
ἔδυοτβ ἴδο ἰάδα ἰμδὶ (86 Αροϑί]θ 8 ἐμ] ηἰκίηρ οὗ 
δ θη Υοιηθηὶ ΟΥΓ Θχα](διΐοι οἵ ᾿ἷ8δ ΡΟΝ ΟΡ ἴ0 
ῬΟΡΪΌΓΣΩ 18 ἀϊ168, ἴῃ ΘοΟηβοαθοπσο οὗ ψὨ 6} ΒΘ 
γουἹὰ Ὀ6 Δ0]6 ἴ0 ὈΓΘΕΒ ΤΆΓΓΒΟΓ ΟΠ, δηα ΘΏΪΑΓ ΖΘ 
6 δρίιοτο οὗ ἷ8 Ἰδοσβ.0 ἐμαὶ {π8 ἰπουθδδο οὗ 
Βἷ5 σγοδέποδα Ἡουϊὰ Ο}]Ὺ 6 ἱῃ ΘΟΠΙΟΡΙΔΪΥ ψ {0} 
᾿ἰβ. ΘΔ] 88 δῷ ΑΡροδβί]ο, 86 ἱπαϊσδίοβ ὈῪ [8 
τγογάβ, σεοογαϊησ (ὁ Οὐν τιῖς (κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν) 
Το ΣῸ]6 Π85 Π0 Ῥοΐδυθηοο ἴ0 ἴ86 σΘΏΘΓΑΙ ὈΓΪΠ6Ι- 
Ρὶθ οχρχοββοὰ πῃ ἤο. χυ. 20, ἴῸγ μ86 σοπηθοιϊοῦ 
(νον. 18) σϑαυίγοα εἶτα δἰ ΡΥ ἰο 88 ἰῃδὺ ἢΘ τῦ88 
σοαδηϊηρ Βἱ πι86] ἴο {δ ᾿ἰπιϊ 186 αοα πδὰ δδϑϊρηοὰ 
ἷαι (Δοοογαϊηρ ἴο ον ταϑαβυσίηρ ᾿ἷπο0, ἑ, δι, ΠΟΥΘΡ 
ἰο 3ο Ὀογοπᾶ (δ9 δρδοο ἀοα 888 ἀϊδι οί] γ ταῦ κοα 
ΟἹ [ῸΣ π|ὁὸ)ὲ. Ηθ ἰθ οδτοῖαϊ, Βονγονοσ, (0 ἰὨἴοστα 
18 γϑδάοτα ἰδδί {680 1ϊπι18 ἀἰὰ ποὺ ΔΌΓΙαρο 8 
ἴγοθ δοἰίοῃ δηὰ ἀϊὰ ποὺ στωβῖο ᾿νἷἰβ ΥΟΥΎῪ ργοδὺ 6η- 
ἰαγχϑιμοηῦ ἐπβροβδί]9. Τΐβ πο 1618 υ ποῦν ἰἢ 
εἰς περισσείαν. Ηρ ΔΒ ἯἫΘ|1 δ'΄ψαγο ἱμαὺ ἢ6 δὰ 
Ῥθθῃ ογαἀδϊ θὰ ἰο δὰ ἀροϑὶ!οϑδὶρ τ οἢ νῶ8 ππ]- 
γΟΥ88] ἴῃ ἰΐϊβ οὈἦοοῦ (οοαρ. Βομι. ἱ. 188) ; χν. 286, 
28), δὰ πο ο8]1ο ἃ 70. ΔῊῺῈ ΘΧΙΣΔΟΥΪ ΠΑΥΥ͂ 
ΘΔΟΓΡΥ. Βοκοσί δ 1άοα, ἰδὲ αὐξαν.---εἰς περισ- 
σείαν Ἀ88 αὶ ἰϊποίᾳΓο ΟΥ̓ ἸΤΟΩΥ δὈουῦ ἴἰ, ΔΡΌΘΔΓΒ ἰο 
Ὅ6 σἱϊουὶ ἤουπάδιϊοῃ (οοΡ. Μογοτ).---Ὸὸ 
Ῥτϑδοῖ ἴΠ9 ΘοδΡρο]ὶ 886 ἴδ: 88 86 ρατὶβ Ὀ6- 
γομῃᾶ γοῦ (νοῦ. 16 α). Ηθ [6 γ6 ̓ ΒΊΌΣΠΙΒ 08 ΠΊΟΥΘ 
ἀοδηιοὶγ τδὲ τψου]ὰ 6 ἴδ9 γτοϑυ]ὶ οὗ (πὸ δῃ- 
ἰατροιιθεηΐ οὗἨἩ ὑσὶ δ6 μδὰ δῖ ϑροόίεϑι, διά 
νοῦ δο οὐ] ὈΘοοπιο δ Ρ80]9 οἵ. Εὐαγγελέίσασϑαι 
158 Πότ ὑπὸ ἱπδοϊιϊνο οὐΐμον οὗ ἰῃ6 ἀοβίχῃ οτ᾽ οὗ 
16 Τοβὰ] ἰὼ Ὀ6 ΔΟσΟΙΙ 86 ἃ ὈΥ {π0 ΘΗ]ΑΓρ6- 
ταθηΐ 9 ἰξ 18 ποὲ ΒΙΡΙῪ οροχοχοίϊοαὶ οὗ νμδὺ ἱπαὺ 
ΘΠΪΑΥ Ζοπιθηὺ 8 ἰὸ Ὀο (φ. ἄ., ἐλαὶ ἐδ, ἰο πιαζα 
ἀποιοη ἐλ Οοδρεῖ), Ὀαΐ ἰο 16}} 8 τιμαὶ που]Ἱὰ ζ0]- 
ἴον ἰμαὺ δηϊαγροπιθηΐ, ΟΥ ὙΕΥ͂ ἢ9 Βοροὰ ἴον ἱὲ 
ἑῃ ογάεγ ἰλαί). ΑΒ ἷἰπ 1 Ροῖ. ἱ. 25; 1. ΤΊ688. ἐἱ. 
: Φόοδὴ Υἱίϊ. 20, εἰς ἰθ ΒοΓΘ υϑοὰ ἴο ΣΡ Υ [86 

τηλκίης Κπόνη ἰο, πὰ Ὀτιηρίης (86 Ο085Ρ61] ἰηΐο, 
(0860 δουπηίχῖοδ. ὝὙπερέκεινα ἰΒ ἃ ὙοΙ υδοὰ ἴῃ ἃ 
οοττυρίθα τορος βίγ]6 ἴον ἐπέκεινα, ἴὰὼ (86 ποχὲ 
οἴαιϑο ἢθ Ῥγοσοοὰβ ἰο γψίνο υ8 {86 ποζαϊΐνθ ἀο- 
βου ρίίοη οὐὗὁἨ {ἰμ6 ϑϑῖηθ γοβϑυὶί ΟΥ ἀοβίρῃ---ἡΩοἵἱ ἴο 
Ὀοαδαδὲ ΟὈσβοῖνθα οὗ τπὶπδα Ῥιθραϊϑᾶ ἴοσ 
οἷν Βαηῃ δ ἢ δοῖμοσ᾽ κα 1:6 (νον. 16 ὃ.). [πὰ 
ι818 δάάϊεΐοη 4} αὐΔ]δοαιίοη οὗἨὨ σαὶ 6 μδὰ βαϊά, 
δο ἱπίοπα ρα ἰο βίην {πα ἴῃ ΒΌΘὮ δὴ οχ θΒΊ 05 
οΥ̓͂ Ηἰβ Αροϑβίο] δαὶ ᾿πῆυοποθ Β9 ἀϊὰ Ὡοΐ τηϑϑῃ ἰο 
Ὀοδϑί ἐκ δὶβ ορρομοπὶβ οὐ βοιῃθί ίηρ ΔΙΥδαΥ 
ῬΓΟΡΑσοα ἴον Εἶπε ἴπ ἰπ6 ΒΡΠΟΓΡΟ οὗ ΟἾΒΘΡ Ιῃ 68 
ἸΔΌοΥβ, ἡ. 6., ἰο Δρργοργίδίο ἴο ἰτηβοῖῦ 186 ἔγυ 8 
οἵ ΟἿ ΘΡ ῬοΥΒΟΙϑ᾽ ἸΔΌΟΥΒ, δὰ ἰδ ἰὸ δοαυΐγο ἃ 
74.156 γορυϊδιίϊου Ὁ. σγοδίηοθθ. [1 ΟἿῪ ΘΟΙΠΜΙΠΟῚ 
ἘΠ Ωρ 58} σουϑίοη ἃ δοπηῦδ βῃου]ὰ 6 ρἱλορά Δ ΠΡ 
189 πογὰ “1ϊ1π6,᾽᾽ 8ὸ ἐμαὺ πο οὔθ ββοιυϊὰ τϑοὰ ἰὴ9 
Ῥαβθδρβο 85 1 ἰΐ Ὑ6Γ0, “ΔΈΟΙΠΟΥ Τ᾽ 5 11η6 οὗ 
ἐπ ηρ8᾽]. ΤῸ πογὰβ ὁ κανών μᾶνθ ἤδθτθ {δθ 
8686 οὗ, τολαΐ ἰδ πιαγζεά 0) δψ α πιρακετίης ἐπε; 
ῬΤΟΡΟΡΙ͂Υ, {86 οχίθῃϊ οὗ βρδθα ἱπίοηριὶ [Ὁ 850- 
{Π60ὺ} δηὰ δϑϑὶ ρηοὰ ἰὸ Ηἶπι ὈΥ 186 ᾿τπολϑιυτγίπρ ᾿1η9. 
ΤῊ τηϑδπίης οὗἨ {πο τψογὰ 18 ποῖ οσἰιαπρσοά 6 Γ6, 
(ΒουὮ [89 ζθηΘΓΆΙ ἰάθα ΐ ΘΟΠΥΟΥ8 ἰΒ αἰ οοίοα ὈΥ͂ 
(89 οοπίοχί. ἴπ οοπίγαϑὶ πιὰ {118 ΓᾺ186 δπὰ 
ΘΟΙΒΌΓΔΌΪΟ 86]{- ρὶογὶ βοδί οι, Ἀ6 πον Ῥτοβθηίβ ἰπ 
8 ϑθῃ 18] βοηΐθῃοθ {86 σἹονγίηρ τ ΒΊΟΣ 8 ῬΓΟΡΟΡ 
δηαὰ οοπποηάα]οθ. ΤῈ6 σοπογαὶ το νι τθ- 
Βροοέ ἰο {μῖ8 ΒΘ ΔηπΟΌ 668 ἰδι18---Βαϊ Β6 τδεξ 
ΕἸοσίϑιι 1ϑῖὶ Βὲἷστῃ ΚἸΟΙΥ πῃ ἔΒ9 Ἰωοσᾷ (γοσ. 17). 



112 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΞΤΙΕ 

Οοπιρ. 1 σός. ἰ. 81. ΤῊο γοϑϑοῦ ἴοὸσ ἐδ ἰ8 αἱογγίην 
ὙΠ ἰοὶ '8 τηϑπτἰοποὰ ἐδ γον. 18 τηᾶκοβ ἰΐ ον θηὶ 
ἐμαὶ κύριος (ἀοἀ) ἰδ ΒογΘ ζοργϑδοηϊθὰ ἰοὸ ὃὸ Βοί 
80 τπυοΐ ἐμ οὐ]θοὺ οὗ ἐμ φσἸογγίῃᾷᾳ δὲ (βὸ γεαβοῃ 
οὔ δοοοιπίὶ οὔ νι θ ὁὴ6 αἰοτίθϑ. 9 ἃ δβοϊ θὰ 
δηὰ ΔΥΌΙΓΑΡΥ 80] -οοπμτηθἀθίοι, (9 8 ἴδ ,80 

δοπδβείης, βίδη 8 ὁρροβδοὰ δ ξίοσυ ἱηρ ἰῃ δ ἔεϊον- 
δῃῖρ νὰ τ9 Πογὰ, 88 ἴ86 ἐσ δοίγο9 οὗ 8]}} διὶ- 
λιν, ΟΥ ὁ δοοουῃὶ οἴ ἰδμδὶ δρρεοδδίδου τ ϊοὶι 
Οοὰ Ὀεβίονβ ὕὑρορ υδ διὰ υἱοὶ ἰΒ γουθα]ϑα ἴῃ 
ἐδμὸ Ὀϊοδαίης διϊλοπαϊης οὖν ἰαῦοτα. β΄ .608 ἃ αἴοτυ- 
ἰῶς ἰ8 δῃονπ ἰῃ 89 ὁοπήθοοδίοδ ἱμπαὶ ΒΌΘΟΥ 
Θυόοοδ8 ͵ὸῸὸ 8 0126 60Π1608 ἕτοια αοα (δοιρ. οὔ Ρ. 
111. 8). ον ποῖ Β6 ἴδδὲ σοξοσηθῃ ἄρτι Ὠἰτη- 
50}]{ ἰα αρριονϑᾶ, πὶ τβοῦλ 186 Σιοτᾶ 
Οουστθῃ ἀθ:1} (τον. 18). Νὰ τβροϑοί ἰο {μ]5 
οομταοπά βίοι οὗ ουγβοῖνος, σοι. γον. 12. 80 
φότϑοι Μγ10 Ρτοθυϊηθδ (90 οφιβτηοπα δίπιθο} ὑπ 
ἐ8Β Ὀγοαρλί Ὀθίογθ τι5 τ δ ἃ δροοΐδὶ δρ 8816 ἴῃ 
ἐκεῖνος. Δόκιμος, '8 (μΐ8 Θοηποεοοια, τ ΠΟΓΘ [86 
Αρόοβεὶο ἴβ βροακίηρ οὗ ΟἸχίδί 5 πιἱαίβίθγ, δἰ ξιὶ- 
ἢ68 ὁὩ6 ὙΒῸ ἰδ ἀρρυουϑθά οὐ δυϊπιομισαϊοαὰ 85 8 
Ταὶ μὰ] πχϊαΐδίον οὗ ὑμο Ιοτὰ (2 Τίμα. 11. 18). 
ΜΟΥΟΡ ἄγαν ἔγοια πῃ ΜΒ 0Ϊ]0 ρῬδθθαθ 8 δΒοϊηθ- 
μὲ ἀἰθεγοηὶ 5086; ἴον ἰβ ἢἷ8 νἱ "Ὁ καυχᾶσϑαι 
ἐν κυρίῳ ἰ6 αὶ ᾳαἰογγίηρ ἱὰ Θοὰ 88 ἰ!οὸ Βοίηῃρ 
ἐβτουρὴ ἢ 986 ρήδοθ δῃ ρογον Β9 88 δπὰ ἀο65 
ΟΥ̓́ΟΥΥ ἱμέης (ον. κἰὶ. 98.; 1 ΟοΥ. χυ. 10). Τὰ 
ορροπὲίο οἵ ἐδὶ5 ἰδ [η9 σοταδιοβδιϊοι οὗ θὰ ΟὟ Ὦ 
δοῖγοβ: “ἋῸΥ οί 86 ψῆο δοίβ αἰδομθοι  ἔγουῦι 
(ἷ8, δβὰ ἰηϑιοδά οὗ ρἰογγίῃρ ἴα (τὸ [,οτὰ, σοῦι- 
τη θη 8 δἰ πι86]ζ, ἰΒ Δρρσογοὰ (ἰσγὶ οὰ ὀχρουι πη θηί8}}γ 
Ὀγ Ομνγίβιίδη 688), θυΐ Β6 ψβοῖβ ἰδ 6 Ἰωογὰ οοαι- 
τηοηὰβ (ΌΥ Ηἰ8 δ᾽οϑϑίηρ, δῃὰ ποὶ ὈΥ͂ δὴν Ἰἰϊοτδὶ 
ΟΥ αἰτϑοὶ ργαὶ80). ΝΈΛΝΌΕΝ: “ΟΠ (δ αἱ τι σα 
1μ6 Πογὰ Δοσοιιρ δ ϑα ὈΥ 1π6 ἱπϑιγαβθηι δ! ιν οὗ 
8 πιδὴ ἴθ ΥΘΔΙΥ ἷ8 σομπηπιοῃἀδίϊου, ποὲ εἶ ΟὟΤΏ 
οομμπιοηἀδίίοδβ οὗὨ δἰπιβοὶζ, ΟΡ ἀοδαὰ ]Ἰοιϊίοτα οὗ 
δοττοπἀδιίοη ᾿ἰϊο ἐοθοὸ Ἡδιοὰ ἐμ6 Φασαοϊσϊης 
ἰϑαοίοσβ οανγὶοα. [ΟὐμΡ. ὁ.8ρ. ἐϊ. 1, διπά 
ΔΌΟΥΟ ΤΟΣ. 12]. 

ῬΟΟΈΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΤΙΟΑΙ͂, 

[1. Το Ο τ βεῖδῃ δ ἃ οβρβοΐβ}]ν {86 ΟΝ ν᾽ δίΐδῃ 
Ῥαβίοσ, διουϊὰ ὍΘ ὁ πιδὴ οὗ οουλδέποα δἰγθαρι 
διὰ ᾳομι]οηοϑᾷῷ. Τ7μ6 Φηο αὐλ]έὼγ νἰώχουΐ [80 
οἶον ργοάυσρϑ ἃ ἀϊδίοτιϑὰ οἰιδιβοίοι. μουὶ 
Βίγθωχί ἰμφγθ δδϑὴ 6 ΠΟ γϑδὶ μϑῃί]θηρ98, ἰ0 (δ9 
ὙΟΓΥ ἰάδδ οὗὨἨὨ ΜΒ ϊσο ἢ ἐμ 6 δοποθρίϊου οὗ ἃ τοθοσυϑὰ 
ἴοχοθ 18 ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ͂, δ ΘΠΒΘΥΚῪ Ὑϊοὶ οὐ Θοοδϑῖοη. 
ἴογὈθαγβ ἰο οὀχοεὺ ἰϊ8 ἀρργορχίαίο αμδὶὶιΐθθ Τὶθ 
Αροβὶ!α μά ὑὕθοη σομίϊο δηἀ πιϑϑὶς ἰὼ ἐπ ἕοσγιμον. 
Ῥανί οὔ ἐδὶ9 Ερίδεϊς, αὶ ἐν τνδϑ μοὶ ἔγοιι {66 Ὁ]6 688 
οὗ ομαγδοίθσ. ἢ δου]ὰ Ὁο, Ιἰκο 186 [κοτὰ, κὶ Ἰἰοῃ 
οΥ 8 ἰδ, ἃ8 οἰγοιυιδίδποοα 66] ]οἡ ἴον βυοὶ 4ᾳὰ8- 
.}ιϊὶε8Β. Το ΟἸατοἢ ποράβ ὮΘΓΟΘ8 δὲ τεὶϊ δὰ πηδγ- 
ἰγεβ: ἴο σοπίθπά δοτηρίΐαγθ8 ἴον ἐγ δηθὰ τἰ αἰλία, 
85 Ὑ6]1] ἃ8 Βοιποί  πι98 ἰὸ ΒΌΓΓΘΩΔΘΣ {θέ δο}γ 68. ἰὸ 
{0 δϑιῃχλίίοσ. ΤΟ ΙΩΔΥ ὍΘ Ζὴόγο ἀδηΡῸΣ ἰδδὶ 
Οοὐ᾽ δ ρμϑορὶο βῃουϊὰ ἔωϊϊ ἰὼ Ὀδαϊκηλγ οὐ τηθοὶς- 
Ὧ688, Ὀυὶ (ἰογο δύο Ὀθοὴ θϑδβδοῶῦ ὙΒΟΓΟ ὑμο Ὺ 
δδνθ βῃον λἢ Θαυλ]Υ ῥδϊηδιὶ ἰαοὶς οὗ 8 πα βηδ- 
πἰμὶ ἐγ ποι Βυπιραι ὖχο5 νυν ἢ σΥοαΣ ΘΉΙΘΣΡΥΙΘΟβ 
πὰ τὶν Ορργοβθθα παι δΔηΐΥ, δηή ἃ ἔογνοηι σοὶ 
τ ἰοἢ σαπηοὶ ὈΘῺΣ ἰδοα ἐμ 8ὲ το ον} (Βογ. 11. ὦ; 
δυάς. ν. 28)1. 

2. Τίιο πιϊπίϑίον οὗ Ομ γί ἰβ αὶ δρὶ εἰ ναῦ- 
τίον, ἴῃ ἀρὰ δαεϊπϑὶ ΘΥΘΡΥ ἐπί ς; Ὑ ϊοῦ 18 ἰη ἐδ 6 
ὙΓΆΥ οὗ (πο ργορτθθβ οὗ Ομ τί Β κί κάοπι, οὗ (ἢ 6 
ἰσυ πὰ οὗ κὸ Κπονϊοῦρο οὗ ἀοά; οὐ το 

Ρ 

ΤΟ 18Ὲ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, 

ἰοπὰβ ἰο ἱπηροἂθ ΟΥ̓ ἱπιρδὶν ἐβοῖν Ἄχοϊυδῖνο δὰ 
οομρ]οὶα διιμβονίι νυ. Ηθ ἰδ οἴδθῃ οοιῃρο!]οα ἰο 
θχρογίοησδα ἰμαΐ δὶβ πδίυ δὶ ρον ΕΥ 5 ΑΓ τ σαὶ δυὰ 
δἰη οὶ, Ὀὰς δὶδ5 αἰηδιὶ ᾿βγτοϊ 1908 δηᾶἃ δ ΑΛ] οιΐοπβ 
ΔΙῸ Βονοῦ δ᾽ ονοᾶ ἴο οοῃίγοϊὶ Βὶ6 τηοιΒοά οὗἁὨ ν8γ- 
ἔατο. Τὸ Ββρίγὶ οὗ ἰδαὶ Θοά, ἰἢ πτοβο σδῦβο Ὦ6 
ταδί ηἰαῖηβ (80 οομῆϊοί, δ Ὁ] 165 πὶ ἢ πτολ- 
ῬΟΣΒ οὗ ΑἸἰπιϊκιμν Ῥόονοῦ, τις Ρΐίοσοθ ΟΥ̓ΘΥῪ 
ΟΟΥ̓ΘΤ ΠΩ, ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΔΘ 8}} Ορροϑήηίο, δ ἃ ον οΓ ΠΓΤΟῊ 
(6 βίγοηικοσὲ μοϊάβ. Ταΐο δινογὰ οἵ (μος δρίσὶϊ, 
(180 ΦὨ} Ὠ  ΒΙᾺς δπὰ αὐἱοϊκοπίηρ πογὰ, οὐϊβ 
(προυκ (886 ταοϑὲ ἱπροηϊουϑὶν οουίσιγοὰ ηοίβ 
Ὑδί οὗ 86 πυιηά οὗ ΙηΔ, ΠΟ ΟΥΟΥ πιο ὮΥ βδίδπϊο 
δρὶ ᾽.88 ὈΘΘΌ 40]6 ἴο ἕοστω, δηὰ Ὀδιίοσα ἀπ δηὰ 
ἀοδίγουθ (6 ποδί, Ῥον ΟΣ] ἀεύδποθθ τ ἰσ ἢ (86 
ΤΘΑΒΟΏ οὗ π|ΔΒῈ 88 ὈΘΘῺ 808 ἰο δοπδίγυςσί ἀρεϊπαὶ 
Οοά. Τπθ ἰδ ἐμ Ἰέμδι πρὶο Ῥοποίγδαιοβ 189 
ἀδυκηθδα οὔ {πΠ6 αμδη ὑπάυβί πάϊς, γα ἘΠΕ 
ἴῃ τῇοὸῦ 8 ΘΟ ΒΟΪΟΌΒΤΙΘΒΒ ΟΥ̓ ἰΠΕΙΥ ΘΑ 688 δὰ 
ἐπ οῖὶν ΟΥΤΟΤΒ ἔῃ Ὠὲνίηοθ ἐπί ρα, σοανη6 685 ἱδοῖι οἵ 
[86 ἱπί6 010 δη ἃ Ἵχοϊαβὶνε οορίδἰ ηἰν οὗ 186 Γό- 
νϑϊδίϊοη αοά ἢ88 πιδὰθ οὗ ΗΪΙΔΒΕΙΥ͂ ἰη ΟΠ τὶ βὶ δὰ 
80 ΟΡ] οἰ ΟἿ Βηοθ᾽οοίθ (μοὶ Βιθηίδὶ ῬΟΎΘΥΒ ἴἰο 
Ομ νίσε ὑπαὶ ἐμαὶ γουοϊδίΐου Ὀδοούϊηθδ ἐμοὶ ΟὨΪΥ 
ΘΔΌΓΒΟΥΪΥ ἴῃ τηλίϊουβ οὐὁἨ ὕδΐϊίῃ. [ἢ ρροβίτοη ἴὸ 
Δ΄. ΘΠΘΙΣΥ͂ ῬὮΟδ6 ΘαπἱΡπιοπὶ 18 “ρτοδῖ ΡΟ ΕΣ δηὰ 
τοῦοῖ οΥδδ," (80 πρὶ] δοπιθδί δος ΟΥ σοιὰ- 
ΤΑΘΠΟΥ 848 ποῖ ΟἿἿῪΥ ἃ ὈΪΥΪΠΟ ΘΏΘΥΩΥ Ὀσὺὶ ἃ ν]8- 
ἄοπι ψΐδἢ ἰβ ΒΌΡΟΥΪΟΡ ἰοὸ 84}} Βυγηδη ΟΥΑΙ ΠΟΞΕ. 
Βαϊ Ὀοίογο Ῥυπίβεΐης (πὸ τογδοίουυ, μ6 αἱδίϊὩ- 
υΐϊβῆθα δοουγδίοῖυ δοίποοη ἰδ 6 βοάυσογβ δα ἴδ6 
δοαυοοσά, κιπὰ 6 ἰβ σϑροδλ] κί πάἶν ἀπά ἰΠΟΤΟυ ΗΥ 
ἰο ννὶπ (μὸ ἰδίίον δηᾶ ἰο ἄγαν (Πθ ΔΌΨΔΥ ἴγουτλ 
(δον ἀδηρόγουβ δδβοοίδίθβ. ἴπ βυδῖὴ ἃ πογκ 15 
Ἰονϑ ὙΠ 86 αὐἱίδ 88 Ῥχοιϊποηΐ 88 18 τὸῖβάοαι, 
ἴον 8 Ὑ7}}} ΤΙ ΘΤΩΏΡΟΡ 881. ͵8 οδΠοἶαϊ ῬΟΊΤΟΥ ν᾽ 88 
ἰαἰγυϑίοὰ (ο Βὶπη ὉΥ Οοα ποί ἰο ἀδδβιγοῦ δυὶ 
(ὁ βΒᾶῦὸ βη Ὀθῃοῆὶ Ηἷδ ἔοἸἸο τη Ώ. 

2. Τ8ὸ ἰγὰθ τηἰπδίδίον οΥ͂ ΟἸγὶβὲ ὁ8 ΘΔ5}Υ δ 
ἀἰδιϊπκυϊδη θα ἤγοιῃ 81} αγτοσαηὶ ἱπίγυάουδ ᾿πίο 
ἐπ Βαογοὰ οἵδδο, ἰῃ {86 τοὶ ρῖδσε, Ὁγ ἢΐβ Αι δίδίη- 
πᾳ ἴγοιι αἷϊ βοϊ [-ἰδπἀδίϊοη, απὰ ὉΥ ἷ8 Ἰοανῖης ἴα 
οηἰνοὶγ ἰο αοά ὑο ᾿πβε 1 γ δἷπι πὰ ἰο δ Ποηιϊοαίε 
πὶ 88 ἃ βοσυϑδηὶ οὔ ἰδοὸ [ογὰ : 80 ἰμδὲ ἱγ ας ΕΥ̓ΟΡ 
Ὀοδείδ ἰὺ τὶ] 86 ἃ σἰογγίης ἴῃ (6 Τοτὰ Ὀν ὙΒΟΞΘ 
ἄτασο Β6 ἰδ αποϊ πο [ῸΥ ΙΝ ποτ, δὰ νἱτπουῦὶ 
ΜΒ ἰοδ π6 18 Βη ὁ868 ἀ0 ποί(δίηξ: δηὰ ἰπ {Π6 Β6- 
δοπὰ ρ͵δβοο, ὈΥ ἷ8 οοπδηΐηρ ἰτηδο δι σΊ οΥγ το 189 
ΒΡΒοτο ἰ9 ψλῖοι δΒὶΒ Τογά 888 Ἂδ᾽] ἃ δἶπι, ἴῃ 
Μ 165 Β6 πιδῖκθδ 81} 6 ἀ068 Βι Ὀϑοσυϊοηί ἰο (μ6 ὈΪϊ- 
νἷρο κίοτγ, αϑά δογομδὰ ὙΒΊΟΝ 6 ΠΟΟΙ δί(οαρίβ 
ὑο Ῥα88 ἱπίο ον 8618 ὑπ} Β6 ἢδ5 ροτίοσιπθα 
δὶ] (μαὶ δὰ Ὀδοη Ῥγονΐϊουῖγ γοαυϊγοᾶ οὗὨ πἶτῃ δὰ 
8 164 δά βιγοηφίβοηϑᾶ Ὀγ {86 Ὠϊνπὸ παπά. 
[ξ Τη6 οοηδίοί οὐ τὶ τὶ ἢ ἜΣοσ, οὗὨ ἴῃ δηᾶ 

Βοίϊοββ, σ80: ΠΟΥ͂ΟΡ 66686 ὉΠὲῚ] 2}} δ'ῃθ δηα ΟΥΤῸΣ 
Ατὸ οχίογπιϊηδίοϑα ἔγοτη ἰδὲ εατί!. ἘΓΒΠῈ σὰ 
Ὀοηδυοΐθησο ΨΠλ1 ΑἰἸοΟ οὗὨἨ 50 δαὶ ἸΏ ΓΟ ΘΓΘΟΘ 85 
ΣΟΒΟΓΙΒ (0 σΒΓΠ 8] ΘΆΡΟΙΒ δρζαϊηαὶ {πὸ ᾿ἰΐδ, τερυ- 
ἰδιΐοη οὗ ουϊνανλὰ ῬΥΟΒΡΟΡΙ(Υ οὗ ὑπ ρΟΑΙΥ τηθῃ, ἰΐ 
σϑη ΠΕΥ͂ΘΡ Ὀ60 νεοίΐϊηρ ἰῃ πο] πείΐου, τϊβάοτι ΟΥ̓ 
ῬΟΤΟΡ ἴ9 ῬΌΓΒΌΘ 118 ΘΟΠΟΌΘΒΙΒ ῬΒ|16 ΔΩΥ ἀορστερ 
οὗ βΐη ΟΥ ἜΥσου γϑιηδίηβ ἰῃ ἴπο του], Τ7λὴ σοτ- 
αἰσὶ ἴθ ἐπ ΘΡΟΘίΌΥΘ {ΓῸΥ “ ἐγγοργεδεῖδί δ᾽" ἈΒΓΠῚ {Π6 
κίπράοαι οὗὨ ἀδνίκηοβα β.}8}} Ὀ6 αἰτίου ἀδοίσογοϑα]. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑ,. 

ΒΊΛΕΚΕΕ:-- εβ. 1. σε ει 5 ἐδ δ 2] το Θύ  ΓῈ 

αἶὶ ὁ ἄθανοῦ ἰὼ ἀ64] νεὐὰ 80ι}}8 85 ὅοδαα Ηἰπεποϊ 

ἀθ8}. π|ῖϊ ὑλθ (Μαίμωι, χὶὶ, 11--20).-ὶ); '6 τἰεὲ 
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ἰο πηδεί Δ]}] 6Υ]] γορογίϑ, θαὺ Ἰοὺ 10 θ6 δ΄ γᾶν τ ὶὰ 
Ὀδσοιϊμαΐῃς τη ο5.γ.-- ον. 2. ΗἨΕΡΙΝΟΚΕ: ΘΘη16- 
1688 ΤΔΥ διηιὰ οὐρσῃὲ βοιηοεΐπιοδ ἴο Ὀθ 70] το ὈῪ 
ΒΏΛΙΡΗΘΒΒ δηα βου. ἴῃ 8 πουϊὰ τ πίοι ἷμ 
ΔΠεοὰ νὰν γόης βδηὰ οὐϊγαζο, πὸ πουϊὰ Ὀθ 
Ῥεγρϑίυγ δαταϊπἰϑίογίηρ σοπβοϊδοι (1 Τίμα. τ. 
20) --:ἶὟ ον. 8. ἀοἀ᾽ 5 ροορῖίο 5πὰ βούυδπίβ ἅτ δρὶ- 
τὶ Δ] Θο  ἀουβ ντῆσ τονδὺ ὙΔῚ ἃ βοοὰ ψΒΥΐΔΓΘ ἐὰ 
τ. ἱ. 18), δῃὰ ἴον ἐὑδὶ5 σὰ δ᾽οὴδ οδῃ ῬτΌυΪ 9 
δἀοαυδὶθ ὙΘΒΡΟΏΒ.---7 0 έν. 4. 1810 : Αὶ [ογίγοβ8 15 
ὙΒδαῖὶ 805 γί ϑίΆ ποθ δῃὰ ἰθ ποὺ ΘΑΑ ΠΥ ΔΚ 6Ήη. 
πη ὑμησ παβοποι βοὰ πολὺ ἰΐ 8: ὙἹΗΌΪΠΘΒΒ, ὃ 
Ῥτγουᾷὰ βρίτῖϊ, ἰηνοίοζαῦο ͵ἱοϊοτ 58, Βα Ὀἱ 08] β' π5, 
186 οἷά Δάδια πὶ 8}} Ηἷβ ἀϑίστιοθα, βυ Ὀϊου α 65 
απὰ ρῥγοϊοπαρα Υἱρ (9; ΟΥ ἐὺ 15: οΥθσγίδῖηρ ΒΙσῺ 
δϑεῖίλπ δηὰ 89 Μοῦ] δοῖδ ὉΡ ἔτι ὁρροβίἐΐου ἴο 1.6 
κίηρσάοτα οὗὨ ΟἸγὶ δῦ, δα οἢ 88 ῬΟΥΤΟΥ, βυθδὺ ΠΔΙΏΘΒ, 
σγδίϊ, ἔσγουα, δδ] απ, το ἢ, σροδὲ Πα ΌΘΤΕ, 
ῬὨΓΠΟΘΌΡὮΥ δηὰ οἹοαιι68690.---ΟἸΈΥΒΟΒΤΟΜ: Οδὺ- 
ΠΒ] ὙΘΆΡΟΠΒ 8.0 ΘΠ, ἔἌπιο, ῬΟΥ]ΪΥ ῬονγοΥ, 
ΒυΘΠΟΥ͂ οὗ 9066 οἷ, δουθυίγ, οἰτουτηνθηι το δτγίβ, 
Βαιίονῖοθ δηπα ΒγΥροορίβὶοα.- --Ὗο Ρ. ὅ. ἔδβιὴ: Τα 
ὙΒΙΟΒ 18 ἸΟῪ 18 8150 Ῥχουαᾶ, ϑϑι δ δηθὰ, το 
ὧς ϑέ8η45 ζ0Γ 811 ορροϑιέίοι ἴο ἔα ψογὰ οὗ σά, 
ἐο Ομ γῖσι, ἰσ Τοροηίβησα δηὰ (ὁ ἕαϊ ἐς ; ἱμδϑηι οὗ 
85 τη δὴ 8.6 δ5ῃδιηϑὰ οὗ ἔὸ πα Ὁ]6 τοαυἱροιπθη θ 
ἀηὰ (110 6ΥΟ5889 οὗἩἨ ΟΒγτβί, τι σαϊο (8 6 ἀιι 165 οὗ 
δοἰ [-ἀδΐαὶ, δηα γοϑίϑί [80 Ῥγοργοβα ΟΥ̓ ΟἸνἰδι 5 
κἰη χάουχ 1} Δ}1 (Βεῖὶν δ. ἀπὰ ρον. --- 
Ἐδδβο ͵8 ὁη9 οὗ ἰδ ὨΟὈ]οδὺ οὗ ϑ α698᾽8 κἰ 5, δὰ 
πο ἰΐ 18 δϑυβοα, ψ ρθη ἰΐ ποὶβ ἐτθοὶῦ ἀρζαϊηδί 
Θο᾽θ ποτά, δηὰ οἹαΐπιϑ ἰο δὸ ὑπ6 βιργοιιο ᾿υᾶρο 
δ Αὐθιλοῦ ἢ μηδίίοτβ οὗἉ αὶ, οἰ6., 1 πααδὲ Ὀ6 ΓΟ- 
λοειοά.---Ὑον, 6. Το Τούθηρο γ᾽ 1 ἢ πρνίηρϑ ὕρουα 
ἃ δι παὶ δηα οἰ ογοὰ δρίτι μου ἢ δέν ΔΥΒ 8 
ΥΟΡΡΘΚ956α, Ὀυῦ ὑπαὶ πῖον ΘΟπι 65 ΟΠ 8. ΒΡῚ ΓΙῸ ΔῈ 
ἀδϑῖγο ἴο ΓΘΌυΪκο δηα ἔα 117 ΡυπΙθἢ τὶ σκοάηοθα 
ἰθ σοτα θη 8 ]6 απ ἀο5| ΓΒ Ὁ]6.---α {4 ἰ Ἐπ] τΐ ἢ ἷ8- 
ον 50] δηάοδΥοῦ ἰο υδὶΐθ, ΘΑ ΤῪ δηἀ βίο ί πη 
ἷα ρϑορῖὶθ Ὀθίοτο Ἀ6 αἰϊοιιρὶβ ἰο δοδίίοσ δηὰ 
Ῥυπίβ [Π086 ὙΝΖὼ0Ὸ δ8΄Θ Ορροδοά ἴο ἈΪϊπι.--- 6ν. 7. 
ΤΟΘΟΒΟΙΒ δηὰ ῬυθθΟΟΓΆ ΒΒου ἃ ποὺ δῸ ἀϊτοοίοα 
ὈΥ {λ9 τῆοσὸ οὔαϊπαγὰ δοθ]δοσο οὗ (δία χο, δαὶ 
δοὶ ΒΟΠΟΒΙΥ, ΓΑΙ ΒΙΆΠΥ δηὰ βυϊδΌΪγ τὸ ἐδμοὶν 
68}Πππ|.--- οΣ. 8. Α χοοὰ Ομν ϑιδπ πῇ] αἰνὰ γ5 
δῸ ργδίοίαϊ ἰο ἴΠ050 ψγ0 ΚΑῚ ΛΠ (6}} Βίτη ἰδ6 
ἐστ ἢ ἀπ ΠΟΥΘΡ Βαϊον Εἰπὶ.---ρὶν τα] ῬΟΟΣ 
Βῃου] ἃ ὈῸ οσχοχοϊδοὰ τἰξ πὸ ΟΥΟΡ ἀσοῖτα ἐδ ῃ 
ἴο αν δηὰ δοποδὶ Θοα᾽Β Ῥθ001]6 (οἶχαρ. χίϊ. 
19).- ον. 9. ΑΔ υρνῖρδί βοστϑβί οὗ οὐ ν}} Ὀ9 
ΟΡ ΠΥ οαγοΐαϊ ἰο νοϊὰ ΘΥΟΥΥ͂ ΡῬΘΔΥΒΒΟΟΘ ΟΥ̓ 
ἐμαὶ πίοι μαϑ δόθη Ἰδιὰ ἴο Ἀ᾽θ οασκθ (1 Ρεί. 1Ϊ. 
12).-ῦον. 11. ὁ βΒΒουὰ βίγῖνθ ΠΟΎΘΥ ἐθ [08 Κ9 
ἀπο ἱπιρ ΡΟΣ υϑ890 ΟΥ̓ΤΠ 9 ροη}]6 ἀραὶ κε οὗἩ γἱοὰϑ 
ῬοορΡίο, 1οσὺ τὸ 6οπιρ}6] ποῦ ἰ0 ΘΧΘΙΔΗρῸ (6 1016. 
ἈΟΒᾺ ΤῸΓ ΒΟΥΘΓΙ᾿γ.---Ἴὖ ἰν ἃ στοδὲ ὑἴηρ Κ0 8 
ῬΓΘΒΟΈΘΥ ΘΥΘΡ ἴο δοπίτβ ἰσὶ εἰ ψοναϑ ὈῪ Ἀΐ5 
ὙΌΣ, δά ἰο Ὅθ0 αἰννάγβ ἰΒ6 βεπισ, Ῥγϑβοῶϊ ΟΥ 
δϑθοηΐ, εἰο.---ον. 12. Νὸ δὴ σλπ ἡπᾶρο δλΒΟ] 
ΘΟΥΤΟΟΙΥ, 1 ὁ ἸοΟ 8 ΟΕ δὶ δ᾽ δο. Ηο τουϑὺ 
σΟΙΏΡΘΡ 6 ἰπιθοῖῦ ἢ ἴμ086 ΒΟ ῬόδΦΟΗ͂Β ΤΔΟ ΤῸ 
ΘΧΟΟ]]οπὲ αἰι5, (μὲ Β6 ἸΏΔΥ ᾿θδγα ἰο (εἶπ τπσίο- 
ται οὐ δὲπιδοῖί..--ον. 18. Θοά Βα8 πιοοσαγοὰ 
ουὶ (Ὁ ΘΥΘΡΥ [6ἰ {ΠΡ Ὸἢ ῬΥΔΈΒὸσ, (89 Ῥυδοῖσὸ ᾿ἰπΐ18 
οὗ 15 οἴδοῖαϊ ἀσίγ, δά Βο βῃουϊά ϑεγίνο ἰ0 οσσπ- 
ΡΥ ἰ929 τὴ! 6}} βἀοὶεν, πὰ ἰσ Ἰοῶνο ποι ὶπς 
δοάοδο τὶ ἴῃ αἷμ πησϑϑιο,---ἴἷ1όῪιἃ;.. 14. Α ὄ χτεδααὶ- 
Ἰοφυσεὶ οἰγὶ6 οὗ πρσοϊεῖηςς ποῦονοῦ σοσιθη κπὰ 
ἔανοσφὰ Ὁγ που]άϊγ Ῥουρὶθ, 16. ροουϊτατὶγ οὔση- 
δὶγῳ ἰ0 ἰδ Βοσυδηὶ διὰ ἐδο οἰκάλγος οὗ Θοὰ.--- 

γεν. 1δ. ΒΊοπβοά ἰδ {Πΐ| σοπρτοραϊΐοι ΜΒ] Ὦ, ΤῸΓ 
ἃ Ἰοπρ {ἶπιο, "85 ἃ {81} ραβίου, δῃὰ 1185 ζσστοόονπ 
δηαὰ βιγευ  πουθὰ ὑπάον ἰδ πιὶ ἰδέ γα 1 0η8.---Βιξ 
{86 τη ΒίοΥ 80 ΒΒ ὈΘΟΘῚ ΒΟΘΘΟΒΑΓΏΙ ἴῃ Βανὶπρ, 
διὰ θα] ρ υΡ ἰδ 6 Ῥεορίο οὗ δὲβ Οἴδυροδ, ΠΙΔῪ 
6 δοπνίποοα οα τἰχῃξ ΡΥ ποῖ ρ]68, (μὲ Θοα 68 
ΘΠ οα πὶ ἰ0 ῥὸ Γυγ ἢ οσ, δ ἃ δ] ασρο μἷθ Β6]4. --α 
Τὴ ργεδὺ Ὀυπίηεδβ οὗ Ομ τὶ σι ΔΉ ἰθ ἴο ατο 
αι. ΤΆ8 15 1.6 ἴστθ θοπᾶὰ ὈΓ τ ΘΒ ΟΡ 500] 
8ΓΘ ΒΡ ΣΙ Δ}ῚῪ παηϊϊοὰ τὰ αοὰ, δηᾶ ἱμβτουρὴ 
ΝΌΪΟΝ τὸ Βασοῖῶθ θὰ οοῃίΐϊηυθ ὈΤΘΒΟΒΟΒ οὔ 
ΟἈγῖδι, ἀονῖγο βρὶ 8] πουτθῃτηθηΐ ἔγοτῃ Η πὶ, 
ΔΠα 80 δ8΄Θ 80]6 ἰο δάνδιησθ πῃ ροοάποβ8.--- θυ. 
17. βνουγιδίης πὶϊδοαὶ ΟἈτβὲ 18 ποιμίης ; πὰ 
ποϊπίπς ἢ Ομ γῖϑὺ 8 ΟΥΟΥΥ ἘΠ Πρ. -Ὑ ΟΣ. 18. 
ΒΡΈΝΕΕΒ: ΤῸ ὈΓδΪΒ6 Οὐδ᾽ Β 50] 195 (0 ἀογοραῖθ 9 
80 ΤΌΝ ἴγοια ΘΟ 8 ΚἸΟΥΥ͂, πὰ 19 Δἢ ἱΏΒΟΪοποΘ 
πίοι Θοά νν}}} ἀϑβαγοαϊν τοδὶ, αἀτοδι ἱπαοϑα 
15. 1ὴλ6 οοπυοη ἀ δίϊοα ὙδΒοδ Θοα ὈΘΒίΟΥΒ; ἘΥ 
Βιονὶπρ ἰ9 8δπ δϑϑοι δ) πρΐνοσβο, ἐμαὶ Ηδ ἰᾳ 
νἱοαδοὰ νι ΟἿΌΣ ΜΟΓΚΒ, ὈῪ 16 ἐο8. ΠΟΥ͂ οὗ ἃ 
ξοοά σοηθοΐθηοῦ ἰἢ ΟἿΡ ΟΝ ΒοδΡίβ, δηὰ ὮΥ ἰἢῃ6 
ΒΘΟΘΒΒίαΪ ΓΟΒῸΪὶ οὗἩ Ὑπδῦ γὸ πδνο ἀ019. 

ΒΕΒΙΙΕΝΒ. ΒῚΒΙ:,:-ὕ Ἐπ. 8. ΟἸΥἰϑιϊδηϑ ᾿ἶνο ἴπ 
(πὸ βόβὴ δῆς ἐδοῖν 6] οσστλθη, ποὲ (0 ΟὈΘΥ͂, 
Βαϊ (ὁ ΟΥ̓ΘΤΌΟΙΙΘ ποτ ΒΘΒὮΙΥ ἴθ 6} 1 παίἱοῃ8.--- Ἴ 6. 
4. Βοίογο δηγι προ δὴ δὸ Ὁ} ἊΡ ἱπ 186 Κὶπρ- 
᾿ἄοιὴ οὗ αο4, νἱιαΐονον 8 ὀρροβϑὰ ἰο 1ΐ, 89 ὑσῖ ὰθ 
᾿8δἈ 8159 Ρυ ] δ σοβ πυυδί 6 ἀϊδοογοτοὰ δηὰ Ττὸ- 
τηοΥ θα. ---Ἶ ον. δ. Οδγπαὶ νυ ϊϑάοτη, γαῖα ὑἱμου ρ 8, 
δηὰ ἐ}}6 Θοπ αϑὴ 5 οὗἩ Ἐπ 5δ᾽ δίοἃ ΤΟ ΒΟ, 86 ἐμ 6 
Ῥυϊβοῖὶραϊ οδϑίδοϊθβθ τ τ τυ ον 186 ρχοβροὶ πᾺ5 ἰὸ 
οομίθπά, ΤΉΘΥ σδπ ΠόΥῸΣ 6 βυδάποα ὈΥ οχίοτ- 
πὶ 7ΌΓ66, ΠΟΡ ὉΥ͂ οουπέον ΟΡ ίοΏΒ οὗ τηθπ, θαΐ 
ΒΥ 9 δινογὰ οὗ ἰὴο ϑρἰτγὶιϊ, ΟἿ στοαὶ πονκ 18 
ἴο Ἰοβρη ἴὸ νγὶϑ] ἃ ἐδ18 ϑιυνογὰ σὴ ΓΔ ῥα] 688 ἀπὰ 
8}ς}1}.---Ο͵Ἴ Βὸ υἱσί Κπονϊοᾶρο οὐ αοα ν}}} δἰ νγὴγ8 
᾿Ἰθπὰ (0 ἃ δι δ) υσϑίοη οὗὨ οαγϑεῖγοθ ἴο Ηΐπι, ἔογ ἰἰ 
ΨῚ] Βυον δὲ ΔΓ Οὐτν ἔγυθ γοϊδιοηβ ἰο Ηΐπι. 
Ὑ ΠΟΘΥΘΡ ἔ0Π]οὐγ8 ποὺ ὑῃο Τιογὰ 93 65808 88 8 1 {19 
δ 1, Ὀὰὺ Ῥνουϊγ ϑάμογοβ ἴο ὑΠ9 δοτισοὶϊ θα ΙΠΑΧ- 
ἴω5 οὗὁἨ υπιδη τίβάοια, ΜΪ]1 οονίδι Ὺ {81} ἱπίο 
ἀατκποδθ. Εὖ τυδῦ δ6 οὐν οοπδίδηῦ οἄγο ἰ6 δα τη- 
Ὁ]6 ΟΥ̓́ΘΡῪ ΒΙΡῚ ὑὶπρα δπὰ Ὀγίηρ 1ὺ ἰπο Βα δ᾽ οί ον 
ἰο {λὸ Βὲ παρ Δ ἿΥ οὔ Ομ τὶθί. [Ιἰ τῦῖ]} ὍΘ ΘΑΒΥ ἰο ἀ0 
(815 ᾿ νὸ δέον ἐνοὸ Ἠοῖγ βρ᾽νὶε ἴἰο οτῖς ἔγθο! Υ ἴα 
ΟἿΣ ΠΘΑΤίΒ.----Ἴὖὔον. 7. ἩΒΟΘΥΘΥ 8668 ΟἿΪΥ ὙΒαὶ ἰῃ 9 
οαϊ ψαρὰ ὁγΥ9 πδέσ γα! γοϑίβ ἸΡΟῚ, Μ|}} ΠΘΥΘῪ ΟὉ- 
βοῦνο (0 ϑρίγιί, δὰ {89 ἐοοίδβίθρϑ οὗ ΟἸυΥὶϑι .--- 
γόον. 8. 17 τὴ6 δρροϊμβιϑα ὀυογβθοῦ ἴῃ {Π6 ΟΒαΓοῖν 
ὙΟῊΪα πι80 ἐλεῖτ' Ῥόνγον ἰἢ 89 τεϊβοδὲ ἸΘΠΒΘΥ, ὑπ Υ 
ΒΒου]ὰ ἰωσίδὲ ΠΡΟΒ Ὠοξπὶης ας τ]νδῖ Μ01}} ὑγοιηοίθ᾽ 
189 στον οὗὨ γο8] μίοδυ, δηιὰ (μ6ὺ βουνὰ δχ- 
οἰ ἤγομα νἱδέ 019 ἐδ! ον δῖρ Ὧσπ6 νοπι ΟἸγὶθε 
Ἀδ5 ἱβουρῶ που οὗἩἨ Δὰ ἐπνΐβ Ὁ1]6 ζο ]οννθὶν 
χῖθῖ ΗἸ ππΘε Ν ατρὶ Ηἰδ ῬΘΟΡΙΟ.--- 608 οὔθ νουϊὰ 
εἶτνο νἱϑ᾽ διδοδίϊοι ὑσ ἐν πυρδδυνο ὙδίονΝ αοἂ πδὲ8 
πιραϑυτγοὰ ὑὸ ᾿εἶται, δὰ Ὀο δ 1] ἱπ ἐπαὶ πλοῦς 
ἀϊοιανοίδις, οὐδονθ ἰῃ ἘΒΟΙΥ ῬΤΌΡΘΥ δρίοΓοΒ, (ἢ σ 
Ροδοθ διεκὶ πΠῊΥ οὗ ἐπὸ Οἰν  δέϊδη νοῦ ὰ τσυ]ὰ 
ἈΘνῸΡ ΒῸ Ὀτγύϊεδη.---7ον. 16. Θὺν ἄνβὲ Ὀυιδίπιο8ο ἰθ 
ἰο Ἰδᾶγη ναὶ ἰδ ἐδ ῬδοῦΑ» ψοτῖς ἰοὸ ψϊο ἀοὰ 
65}}5 υΒ.--«( Τοῦ. 17. Αἥ8 Ἰοῃβὶ 86 γοῦ ἱππαχίπο γοῖ 
Βανὸ δοιιοιὲρ ἴσο Ῥόκοὶ οἵ, γοῦ Κηον ΠΟΙΓΠΟΥ 
αοα 8ὸν γουνθθῆ, δον γοῦ διὸ πιαϊχὶπρ δ φοὰ οἵ 
γουγποϊί.---«Ὑογ. 16. 76 Ἰιᾶνο ΠΟΤ 8 11|1|6 ἰοχὺ οἶὮ 
τοδὶ ἱροτίϑφησο. τοδὶ δπὰ βιπ8}}, δίγοῖρ δὰ 
76 ϑΌ]6, δοῖηο τὺὶϊ με 18. ὕϑπμο, ἰδδὲ (δ 8 009 ΤΩΔΥ͂ 
οί θ6 ἀϊπουσυξερθά, δδὰ ὑπδὺ ἐδὸ ΟὐῸΡ ΠΙΔῪ ποὺ 
86 Ῥγοβιπιρίθοαθ. 
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ἘΊΚΟΕΒ :---Ἐ 8. 1, 2. Νοιδίηρ 18 τῆότὸ ἀ:88- 
Ο}} ὑμδῃ ΤΡ ἃ τϑῃ ἰο βρϑαὶς πηι οὗὨ ἰιἰπιδβοὶῖ 
1, ον ΟΥΟΥ, οἰσουμπηδίδποοβ ἀσιηδηὰ ἰί, 16 ΒΙ τ 
Ββίιονν ὑπαὶ ἃ ϑοα δοῃβοΐθησδθ 18 ποί ΠΘΟΘΒΒΆΣΙΥ ἃ 
{66 0Ὁ]6 οτ ἐϊπηϊά ΟΠ 9.---ΟΥμὖ΄ ᾿οτὰ δἸνναγϑ οηἀοανοχοα 
ἴο τὰκὸ (ἰ6 ΨΔΥ οὗὁἩἨ Σορϑηίβδησο δηά βδιηϑηά- 
Ἰμθηξ 88 ΘΟΑΒΥ 88 ΡΟΒΒΙΌ]ο, θὰ Η6 πόνον (ΓΟ 
ὨΘΘα 1688 ἱπιροαϊτηθηΐβ 1 εἰ ραΐὰ οὗ ἐμο8θ ψῆο 
ὍΣΟ Βοος [Ὁ ἰγυ ἢ.---Ὗ ον. ὅδ. 978 βδου]ὰ 
ὩΘΥ͂ΟΣ Βεβιίδίθ ἰ0ὸ ὈΓΘΔΚ ἴῃ Ρἱοδο8Β 8}} σα γῇ] ν θᾶ- 
Ῥοηβ, Ὀυΐ νγ8 Βῃοιυ]ὰ βίγῖίυθ ἰο Ὀγίηρ ἰδοβα ὙΠῸ 
ομσθ υδρὰ (Π6ῃ), ἰο δοσοορί οὗἩ (16 ΘΔΘΥ γόῖκο οἵ 
Ομγβὺ, δὰ ἰο ἰθᾶσπ οἵ ἢϊΐπη ἐμαί {μι 867 τᾶν πὰ 
ἐμαὶ σϑϑὶ σἂ {Πποὶν Βο0}]8 ΠΟΥ͂ΘΡ ΚΏΘῪ π 8116 
δοηἰοπαϊΐης; δραϊπδὶ αοἀ.---Ἄ ον. 18. Ἧ ὁ δ’Θ ὙΟΥῪ 
114 016 [Δ 86} (0 βυϑροοὶ οἰβοσβ, ἤθη οὖν υὰς- 
ΤηΘὨΐ8 ΒΓ σιϊἀοά ὈῪ ὙΙΤΟΩΩ ῬΓΪΏΟΙΡ]68, δηὰ τὸ 
ζοτιηϑα δοοογάϊης 0 Δρροδσζωποθθ. Ηον οσυοὶ 
Βδνοὸ θοῦ [86 ἱπιρυίϊαίϊ οη8 ὑπο σ το {86 τοδὶ 
Θχοο)]οαὺ οὔ ἰμβὸ δαῦίβΒ βανθ βοιηρίΐξηοβ Ὀ6 θῇ 
ΟὈ]κοὰ ἰο ᾿ἷἶνο! οκοα ποθ ἤᾶνθ ποὺ ὈδθθὩ 
αἴταϊα (ὁ γα ρῖο ὑπᾶογ [οοὐ ἰμο86 τ οὶ Θοἀ Π88 
ΡΓΘΡΑΓΟα ἰο εκἰὶ νι ΗἷβΒ βὅ08 οὐ {μ6 ἰβσοπο οὗ 
Ἣΐβ αἴοτγ. Τοδοῦ τ, Ὁ αοά, 50 ἰο υβ86 ΤῊΥ 
ἔτασο, ἱμαί τς ΠΙΔΥῪ ἸηΘ 6 ΚἸ]ν ϑαδτηϊ ἕο ᾿κποση Ὁ, 
δὰ γοί Βορο ἴον αἰονγ!--- ον. 128,  οσο αοἀ 
Β6ΙΡ8, ὑπο ῦθ ΟὨ]ΥῪ οδῃ ἴδ Ὀθ]λονον δηά ἃ ῥδίῃ ἰὸ 
ΠῚ]. ---,Ὗ ον. 11. Βοπλοι βίης ἯγλῸ χημδί ἤδνρ ἰοὸ 
ΒΌΡΡΟΓΓ ὺ8 ψ 16 411} ἀγουπὰ υ8 δσὸ λυάσίης διὰ 
ἀρδρίβίης 8. Βυὶ ἰἔἰμοὺ νὴ ΚἸΟΥΥ, ΖΊΟΥΥ ΟἹ] 
ἐπ 6 μογὰ 80 [88 δοσορίθα οὗ 166, δηἀ δουπίοά 
66 ψοΡν οἵ Ηΐβ δἰ σΑΠΠἑὴρσ, τὶ τ οΒ6 
Ῥουπα8 ἐδοὺ ἂτὺ ὑγθαϊηρ, δπα ἴοσ Ὑ Βοπὶ ἱμου ατὶ 
ἴο ᾿νθ δηὰ ἀΐθ.---Εν θη ἰπ {86 ᾿υάᾳπιθηϊ οὗἉ 6οηι- 
ΤΩΟΠ Β6Π86 1ὑ 8 ἃ οοπίθιηρί: 010 ἐμὴ [ῸΓ 8. τηϑῃ 
ἰο ῬΓαΐδο δἰμπεοὶῖ, Βαὶ {μ6 γ0 δΥΓΘ ΩΔΗΥ ατίβ ὮΥ͂ 
]ιΐολ 10 18 σοπβὶβίέοπί ] ἢ σοοά ἸηΒΠΏΘΥΒ δηὰ ἰὴ- 
16] σοπος ἰο ἀγα ὑροὰ Ουὐγβοῖνοθ (ἢθ οΟὔδβογνδ- 
(ἴοη οἵ ἰοϑ6 δου πα ι18.---Τ 6 Πογὰ οδὴ ργβΐβθ 
8, ΒΟοῃιΙ οἰ ἶπι68 ὈΥ̓͂ Ορομΐῃ ἋΟΟΓΒ Ἡ ΠΟ πὸ γί ΟΥ 
ῬΟΥΘΥ οὗ τηὰπ οου]ὰ ρῥγονιουβὶΥ Ορϑῃ, δὰ βοπιθ- 
ἰπη68 ὈὉΥ ααϊοίϊηρ (Π086 80 Ὀοΐοτο πδὰ ἐμοιυσδί 
ὈΠΙΔΥΟΓΔΌΪΥ οὗ 8 (6ν, 111, 9). Βιιὲ ἰπ σθηθγαὶ 
ΟΌΡ σδ80 τηυδὺ Ὀ6 γοϑοσυθὰ [Ὁ ἰπδὶ γστϑαὶ ἀδῪ 
ψπθῃ {6 οχὰ ν}}} ᾽υάχθ ϑυθὺγ βϑογοὶ πίῃς. 
ἨΚΟΒΝΕΒ:-- ΕΒ. 1. Τα μοοὰ αυκὶὶθ5 οὗ 

ἐὑποδβο ΨΠῸ βοΐ 88 Βρ' γι] βρμορὰβ ΔΓΘ δύυγο ἰῸ 
ὈῸ πιϊδγοργοϑοηίοα. Τοῦ χοη ]θῆθδ Μ011}} Ὀ6 
ο4110ὁ6ἀ τΟΑΚΚΏΘΒ8, πὰ ἐμοὶσ δ οδί 688, δΥΓῸ- 
ἔϑῃοο Δηα ΓΑΒ Π668. Ετοι ὑπ 086 ΨΗΟ ΟΟΙΠΠΠΟὨΪΥ͂ 
ὌΡΡΘΆΡ χοιϊγίηρς δὰ αἰδάσπηί, τἤθ ποοοβδὶ νυ 
68118 Ὁ ἱΐ, δοτῃηοἰΐπιθ8 μαὺ ἔογί συθδαῦ ΘΏΘΓΩΥ.--- 
γον. ὃ. Το Ογιδιδη τουδί αἰταγα Ὅθ αὐ ΨῸΣ 
ψἰ (89 ποτά, Ὀαὺ εἶθ ΘΑΡΟΙΒ πυϑὲ Ὀ6 δρίτὶ- 
ἴ..8] δηὰ νογὺ αἰἴργθηις ἔγουι ἰμο89 οὗ πουὶάν 
Ῥτυάρῃοσο.--- ον. 4. ΟἿΪΥ ἰδ θ Ρυγο ἰῃ θα Βανθ 
ΘΟΌΓΒΙΘΟ ἰο αἰΐδοῖς βἰῃβ ψϊο ΒΓΘ τοοίθα ἀθοΡῚῪ 
ἴῃ {89 Βρίτἰϊ οὗ {πὸ ψοτ]ά, δὰ βυδίδιη δὰ ὮΥ ρυῦ- 
119 Ἰαψϑ δῃηὰ υϑᾶζοβ (τὶ οἰςθα πιαχὶ πα, οοίδ Ὀ}Πδ οὰ 
ουδίομιβ δ: ἃ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ ΟΡ  Ὠἰ ΟΏΒ).--- 6 ν. δ. ΜΔπ᾿ 5 
Ῥτγὶᾶὰθ γϑῦθ]β δχαϊημδί (6 6οβροὶ, Ὀαὶ ὑοθο τ8ὸ 
ΔΙῸ ΘΠ] ἰοηθα δηὰ βιγοηρίοηϑᾶ ὈΥ {ἰπ6 ϑρ᾽ τὶς 
οἵ ἀοἀ οὁδΔῃ κοί {μ6 νυἱοίουυ οὐοὺ ἰἰ.-- -Πδὺ σϑάβοη 
το χα ]ι8 186] δαί ηδί, ΟΠ νἰβεϊδοὶ  δοὰ ψ]]]} 
Ἰθᾶγπ ποίη ἔσοια Ομ νϊθί, ἰ8 ζ8160 (μα πεῦ: 88- 
ἰδ 8 Βαυ]οί).---᾿Ἶ ον. 6. ΑἹ] ψῆο ἃσὸ ἰῃ ἔδυον οἵ 
τσ δὰ οτάθν ἱπ μὸ Οπυγοῖ πιαϑὲ τ ΠΑ ΥῚΪΥ 
ΤΑΙΪΥ δρουπὰ (πο ὶν πιΐη 186 γ8.---ἴον. 7. ΤΉΘΓΘ ΔΥΘ 
ΟΡ διὰ ρούθαρα Ὀοίΐοῦ ΟΠ γι βεΐδηδ μη γοῦν. 
86] (ἀξαϊμδβύ ὀχ  αϑί γ6}688).---Ὗ ὁ... 8. ΤΏΘΓΟ ἷΒ 8 

ΒΑΙΕΪΘΤΎ ῬΟΙΤΟΡ  ΙΘἢ ὈΘΙΟΏ ΚΒ ἴο {Π6 Ῥϑβίογαὶ οἵ- 
βο6, ν᾽ αἰ ὶ 18 ποὺ [0 σοῃπἀριηηδίΐοη, Ὀθὺὶ ἴοτ οὐϊΐ-- 
βοαιΐου, δπὰ ψπϊομ οὐχί αἰνανβ ἰο Ὀ6 σἴθοσ- 
ΠΥ δοκηονυ)οάροα ὈΥ ἴ1ὸ Ροορ]ὶθ. Μ|ιηϊϑίοτα 
Βιουϊὰ πονοῦν αἰϊθιηρί ἰο ἀτγὶγθ μοῖρ ῬΘΟρ]6 ὉΥ͂ 
Βίαυ 8 ἴδδΓΒ.---Ἴγ. 10. ΕΧΙΣΔΟΓΑΙΏΔΥΥ ἰδ]οπὶ5 
ΟΥ ΤΟΥ 18 ΔΥῸ ποί ΔΙΉΎΔΥΒ οοπηῃροϊοα νΣ 1 8Δὴ ἐπὶ- 
ῬΟΒΙΩΖ ῬΓθβθησ6 ΟΥ 8 ΓΟΙΏΔΥΚΔῸΪΘ 6] ΟΑΏΘΏΟΘ6.--- 
νον. 11. Τδο ἰσχυοεδὶ χοβραϑοὺ οὗ οΌσ ἔθ οσσιαθῃ ἰ5 
δοαυϊτοά ὮΥ Βἰιονίης ἰδοπὶ ἰμδὺ τὰ παν ΌὈδοπ 
ο8)16 οὗ ἀοἀ δπὰ ἃτο Ἰοὰ Ὦγ Ηἱἰδ Ξρίγιι; ποὶ 
ΘΧ δἰ Ὀἱ(ἰο0η8 δπὰ 8, Θοῃδοϊουβη 685 οὗ ΟΣ ΟὟ ρον - 
ΟΓ8, 16} ἰ00 οὗϊοιι ΘΠ ΟΣ ΡΥ]146.---Ἄ ον, 12. 
ατοδὶ 88 ἰμοὰ τοδγοδὲὶ θ6, {86 γο δ ῬσΧΟΡΘΌΪν 
ΒΟ. ΤἸΟὨ ρτοδίογ ἱ Νοίμϊηρς σδῃ 6 τλοχο ἰάϊα 
18 [ῸΓ ἃ ΙΔ} (0 Ιηδῖζο αἰ σα 8617 μἷβ δἰαπάδγά δηὰ 
{π᾿} ΤΩ ΘΑ ΒΌΓΣΟ Εἰταβο] 7 ὈῪ ἰϊ.---΄ ἐσ. 18. αοἀ ρίνοσθ 
ὁ ΘΥΘΡῪ 28 δ6 ΒΡΒΘΟΙΣΘ οὗἨ δοίϊοη ἰῇ ὙῖοΝ 15 
18] 6 πΐβ ΠΥ ὈΘ6 Ὀοδί ϑιηρὶογοᾶ; ἰμϊ8 Βὸ βου 
δίγίγο ἰ0 ΟΘΟΌΡΥ, δηα ὩΘΥΟΣ ὈΓΟΔΚ ἰηϊο (δαὶ οἴ 
818 πο ΌΟΥ δῃά δγγοραίθ ἰο Βἰσηβοὶ ν᾽ βοιμϑί ἴῃ ὡς 
ΜΠ]ΟῺ 8 ποί 18.-- Ἄν. 1δ. ΤοΒ6 ἰὸ ΟΟΟΌΡΥ 
Ὑ6}} ἃ. Β518}} ΒΡΏΘΣΘ ΜΠΙ ὍΘ ΥΕΥῪ διγ ἰὸ ὍὈ6 8)1- 
ΥΪΠΟΙΥ 68]164 (0 8 Ιαγζον ([μἶκα χὶχ. 17).--ῦοσ. 17. 
Νὸο βαγτασπὶ 18 8δὸ θοϑδα  ] δη ἃ ΠῸ ΒΟΠΟΥ 80 11108- 
ἰγίοιιβ 88 Βυπι]ν. -ἰοΣ. 18. αὶ 1 γοὺ 8.9 
οορτοηἀοὰ ὈΥ͂ γουγβοὶῦ δὰ ὮΥ 8}1} θη ἢ Οπδ6 
ΜΟΥ ἔγομι γοὺ ὅπ] Φυᾶῦρο ἸΠΔΥ ἴθγῃ ἰΐ 41} ἰο 
Βῆδη)θ. ον αἰδογοπὶ ν1}} Ὀ0 Ηἱ8 δβιϊπιδίο οὗ δι] 
υτϊηδη τιον 1 

Ἧ. Ε. Βκ855:-ὕεε. 8. Τθο Βρίσι οὗ Ομ τὶδὲ 
ΘΙΒΌΪΟΒ υ8 ποὺ ΟἿΪΥ ἰο ποτε {πὸ ἀςφοὰβ οὗ 189 
Ὀοὰγ (Βοι. υἱἕ[ῖ. 18), Ῥυΐ ἰο βυδήοοί ὑἐμ6 β6βὴ ἴπ 
ΒΟ ψὸ ᾿ὶγο δηὰ γγῶῖκ ((14]. 1}. 20) 80 σοτω- 
ῬΙΘίΟΙΥ Ὁμάον {πὸ 864] οὗὁἨὨ ἰμ6 Κβρισιί, (δὲ ΟἿΣ 
ἰοηριιθ, ΟΥ̓68, 68 ΓΒ δῃαὰ 811 ΟΣ ΤΟΙ ΌΘΣΒ, ΟἿΓ ΣΟ8- 
ΒΟΏ, δηὰ 4]] ΟΡ χηΐηάβ δηὰ μοασγίϑ, 88}} Ὀ6 δο"- 
Βροογδίθα ἰο ἐΐὸ βοσυΐϊοο οὗ αοὰἂ (Βομ. τἱ. 18). 
Βυΐ ψΒοῦνοῦ βου αοἂ ἴῃ {15 118 τωυϑὲ Ὀ6 8 
ναυτίοῦ. [Γι 818 18 ἔσθ οὗ 84}} Ομ στ δ ΐδη8 (ΕΡΆ. 
Υἱ. 10), 1ἰ 19. ἐῃ ἃ ἀου Ὁ ]6 Β6η89 ἔστι οὗ χαϊπἰ βίοσβ. 
Βυΐ Βὸ ψδγβ ἃ χοοὰ Ἡδεΐδζο 1ζ, τ 8116 πα κίηρς ἱπ 
{πὸ δοβἢ, 6 ννᾶσβ ποῖ δῖ (86 86δβὶι, στ Ρδ8- 
βίοι, Υἱπαϊο  νϑη 68, 818} τα  γ, ἀΟΣΊΒΥ δῖ- 
εἱᾶσοα δηὰ γαὶῃ διηὈϊιοι.--- 8 γ. 4. Τη ἐδ 6γ9 οἔ 
6 ννοσ], σΔΓΏ8] ἩΘΔΡΟῺΒ ΔΙῸ τηϊρδίγ, δοὰ (δ 9 
Βρ  γἰ8] θῶροιβ οὗ ἐβοὸ μαστοῦ ((Π6 πογὰ οὗ 
αἀοά, Ῥγϑδοϊιίης, ἔδλι ἢ, Θου βββίοηβ, ρδίξεποθ δπὰ 
βρ᾽ σαὶ οἱ8) δῖ οὗ πὸ οοῃβδεαυθηοθ; Ὀθϊ ἴπ 
Οοα᾽ 5 εβἰρι, ΘΌΣ8] ΘΘΡΟΩΒ ΔΘ ῬΟΜΘΙ]668 δηὰ 
γδΐῃ, δὰ ποθ ψὰϊο οοπιὸ ἤτγοτιι (86 ΒΟΥ ἈΣ- 
ἸΩΟΣΥ͂, ὝΒΟΣΟ Ὠανλὰ οδίοἰποὰ 18 ϑαυϊρπιθηΐδ 
(Ρ6, χυϊἱ!. 8δ, 86), ἂσὸ υϊσμίγ. ὙΒδὶ Ὀυ] ΤΑ κ8 
[88 ἐμ ρμοὰ οὗ ἐπὶ που]ὰ ογοοίθα ἰο Κοὲρ πιὰ 
ἴῃ (ποὶν νἱοκοα ναγοὶ Τ}6 ἰἀο]δίγοῦΒ δγδίθιβ οὗ 
Βοδίμθα παίΐομβ, ἰδθ 80]. τ ίθουβ ῥγελυά!οο8 
ΟΥ̓ 86 ὕὅονν, ὑμ9 ΡΒ: οβορμὶο δγγοόβδθσθ οὗ (86 
ατγοθῖς, ἐμ οἷνὶ! αγδαπάϑους οὗ ἐδ Βοιθδη, {86 
ΒαυΚΒΙΥ μόνον οὗ πὸ ποῦ], (86 ψ 8}010 ΙΏΔΠΠΟΡ 
οὗ 18 βδῃηοίἰοπϑὰ Ὁ δηδοδίσϑὶ ὑδαρσεβ δηὰ ἀθΕΡΙΥ͂ 
τοοίθα ρΡορυϊᾶσ ῥγευάΐοοβ, δίσοιρὶν ζογιδοα 6ν- 
ΤΟΥΒ οὗ δοχοίίοθ,-- τ μοθθ δύ (86 βίγοῃ οὶ 5 
πῃ ΟΝ 186 ΟΒυτοῖ Π88 μδὰ ἰο δίοσιη, πῖτ πὸ 
ΟΥ̓ΒΟΡ ὙΘΑΡΟΣΒ (μδὴ ἰδθ ἰτιπαροῖ οὗ ἰδ9 οδρ6ὶ 
δηὰ (86 βιυνογὰ οὗ ἐμὸ ϑρίνϊι..--- λον. δ. Α8 δ Ὀε- 
Ἰοδζαογοά οπθην Ὀυ1148 ὩΡ ὁ86 ν»2ὼ]}} Ὀϑδϊπὰ δὩο- 
{π6ν, δῃ! ἃ ογϑοίβ ἸΏΔΗΥ ἰον ΥΒ ἴῃ ἷΒ ἀσίδηςθ, ΒῸ 
ΤἶΒ05 ἈΡ ἤγοτα {ΘΔ ΙΔ] ἐπδιι λοι αββδὶ]ϑὰ ὃν (9 
αοδροὶ, οῃ9 δίχα ἰκἷπα αἴδοσ δηοίμοῦ ἰ0 πιδἰπίδ:π, 
ἐμοῖς 1186, ἐοὶς ΡῬατροβοθ, ἐμβεὶς Βόδοσ, διὰ μεῖς 



ΟἾΑΡ, ΧΊῚ. 1--.38, 1τὃ 

ἴονοβ δὰ Ῥ]θδδυῦοβ αρδϊηϑὺ ἴπΠ6 πογὰ οὐ Οοά, 
τ θο} ἀοιηδηβ 8) Ὁ ποθ 0η81} ΒυΡΓΟΠάοΓ. 
ὙΠ τὰ ἰὁ ἰμδὶ ϑυθάμποα τὴ Δηὰ τΙη8ὰ6 Πη6 τ6- 
ὩουΠ66 ΤΥ5361, ἀἰΘ (0 Υ̓ΒΘΙΐ, δπὰ ἰδ π8 ὈΘΟΟΙῺΘ 
ΤΩΥ͂ ΟὟ ΘΩΘΙΙΥ͂ ; πιδάθ τὴη6 ἀδροηά θη τον ρου 
2έδβαβ, 1056 τι γ86}} ἰπ Ηΐπι, μὰ πὰ τὴν δὶ ἱπ 
Ηϊα 3 Νοιπίηρς αὶ (89 πογὰ οὗ αοά, ψῇοβο 
ῬονοΣ ͵ἴ8 8ο σοπάογίυῃ!. Τμ.8 ἰὲ νγὰ8 ψ ποῖ ἀο- 
δἰσογϑᾶ ΟΥ̓ΟΡΥ εἶχ ἰδίῃ τῖσαι τὰν ἱπιαρί παίλου 
φτοοϊοά, δπὰ ὑυοὶηὰ τ ΚΙ ἢ 1 δὰ ἰηϊγοπομοα τὴγ- 
βοϊῖ. Αβ ἰοῦ 88 σϑαϑοῦ, Ὑἱ} 18 ῬΟΥΟΡ οἵ 
τπουρθὶ δηὰ ν1}}, τοπιαϊμϑὰ ἴῃ {86 βοσυΐοο οὗ ἐπ 
βοβὰ (Ερὰ. 1. 8), 88:6 νὰϑ αοὐ᾽Β ΘΏΘΙΥ δηὰ 
“Μαῖδη᾽ Β Βανὶο᾽" (υϊΒοῦ); Ὀθῦ ὯῸ ΒΟΟΠΟΣ "γ88 
βλ6 ἰδ θῃ οδρίϊγο ἰο ἐλ οὐϑάϊΐοποθ οὗ Οτἶδβί, ἐμὴ 
δ Ὀδοδπιθ ἃ Βιπχἰϑαῖνο Ἡδπατηδία, ρογίογαϊηρ 
Ῥτγθοίβου {δ Ορροβὶίθ δβουύνὶοθ ἴ0}, ποὺ δραΐηϑβϑι, 
0 Κπονϊοᾶζο οὗ αοα. Εν ἔδὶ τ ἰβ ἰη (8 Θ886η- 
14] παίαγο οὐθάϊθησθ ἴο ΟἸ τὶ (Βοπι. ;. δ; χνὶ. 
26).---Ὑὸν. 8. Τΐδ ἰοχὺ ΔΡΡϑδ]β ἰο 81} πιϊῃ  βίθυβ : 
Ε0ν οὐἀἰβοαίίοη δηὰ ποὶ 10. αἀεδίσυοιίοη! ΤῊ 5 
δαπιοηΐθη 68 υ8 ἰϊπδὲ γγὸ ΒΗ.) τλ8Κ6 βοὴ ἃ 186 
οὔ ἴὸ ρονσοῦ οι ὑπ [ογὰ μ88 σοπιμιϊ θα (0 
τι8 ὑμδὲ γγϑ τδν Ὀ6 δομηηοηἀοὰ 88 {δἰ Ὁ} βίον - 
δτάκ. 

[ΤποῳΟἸσἰ βιϊδη ΟΒυσοΣ ἰθ θακαροὰ ἱπ ἃ σομῆϊοί, 

ΧΙΨΡ.--ΗΠΙΒ ΟὟΥΝ ΒΟΛΗΤΙΝΟ ΙΝ ΟΟΝΤΒΑΘΤ ὙΙΤΗ ΤΗΛΊΤ ΟΕ ΗΙΞ ΟΡΡΟΝΈΝΤΕ. 
ΞΟΝΑΒΙΕ ὈΕΜΑΝΟΌΒ ΡΟΝ ΤΗΕΙΒ ἘΕΟΒΒΕΑΛΒΑΝΟΕ. 

ῬΒΕΜΙΝΕΈΝΟΕ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΒΊΤΙΕ. ΗΙ8 ΟΡΡΟΝΕΝΤΆ. 

δηἀ ΘΟΥ̓ΟΡΥῪ ΟΒνϊδίΐδη ἰδ ἃ δυεῖν. 1. ὺῸῚ πὶ} 
1. Εοῦ ὑπ6 κπον]οάρο οὗ ἀοἀ; δηὰ 2. ἔοσ (6 ο᾽θ- 
ἀΐθῃοο οὗ Ογὶβὲ (γϑσ. δ). Τἷβ οομῆϊοὶ σλἢ ΠΟΥΟΡ 
66880 ὙΠῚ10 ἃ πυγίζυϊ ΟΥΓΟΡ, ΟΥ ἃ αἰδβορθεάϊεπὶ 
Ῥοσβοῦ, γΘδ 18 00 Θαυίθ. βίσοῃρο} ἀ5 παϑὺ Ὀθ 
ἀδπηοἸϊδμοὰ (γον. 4); τι 058] βοῦν ογ8 ἱβκϑὴ οαρ- 
ἰἰνο νὰν δ); δῃηὰ ἱποοστίρὶ 16 0Π688 Θδϑὶ οαὐ (ν6γ. 
6). 1. δοιῶθ ρῥυϊποὶρὶοβ δοοογάΐηρ ἰοὸ ν μὶσὰ ἰΐ 
ταδί θο οοπἀυοίοα. 1. Ομ τὶδὶ πχϑὺ Ὀ6 ΟΥ̓ΘΡ 8]], 
811 τηυϑὲ Ὀ6 Ηἶθ, δηὰ οχοϊυβῖυθ ΟΠ γί βί- ρασ 168 
ΔΙΏΟΙ ΒΌΟΝ 8 Ὀοΐοηρς ἰο Ηἰΐπὶ δγὸ βοἰβηχαιὶο 
(νον. 17); 2. Οτῖδι᾿β ϑρίσὶϊ τη δηϊηπχδίθ 4}} ; (α) 
.εἷθ το τμθ88 δη βΘη (16.688. (ΥῸΣ. 1), οὐ (ὁ) 18 
ΒΟΥΘΡΙΥ (νον. 2) δοοοσάϊωρς ἰο (π6 οοοαβίοη; 8, 
ϑρινι 8] ΜΘ ΑΡΟηΒ δίομθ πιιιϑὺ ὍΘ υδοά: ΘΥΘΡΥ͂ 
ΤΑΒἢ᾽ 8 ἔγοθάοτῃ δη4α οχίογῃ δ) ροϑβίἱοη ταδὲ ὈΘ Τ6- 
δρθοίρα, Ὀᾳπὲὶ ψθδίουοῦ ἰγαΐϊπ ἀπά Ἰοῦθ οδὰ (0 
τηυδὺ Ὀ6 ἀθη9 (γον. 4); 4. Νοίπίηρ Ἀυὶ ἐδὸ χοοά 
οἴ ἱπαϊνί ἀυ}8] πιθὴ δηὰ οὗ ϑοοίεἰυ τηυδὲ Ὀ6 Βουσδὶί 
(τον. 8, 9); δ. Μοι τυδί θ6 ναϊυϑὰ ποὶ Ὁγ ἐπ οῖν 
ΟὟ ΟΥ ΟἰΘΥ᾽Β Θδϑίϊμηδίθ οὗἠἨ ἔποπι, θυϊ ὉΥ {86 
βίδα δτὰ οὗ Ὀὲνῖπο ἰγαϊῃ (νυν. 12, 17,18): 6. ΕΔοᾺ 
009 τηδύ 06 ΘοηΒπηθα ἰο (6 ΒρΒθγῸ ἰο οι ῬΣο- 
γΥἱάθηοο δϑϑὶ βρη Εἷτη, δηὰ γοὶ {818 Βῃου]ὰ Ὀθ9 60π- 
Εὐπα δεν ΘοἸαγαίης (τΥ. 16), 16]. 

ΒΕΑ- 
ΒΕΨΕΒΕ ὈΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙὺ0. 1--38. 

γουτ ἰο αοἀ [Ὑ͵ουϊά {}ι4] γο οουἱᾷ Ῥοδτὶ τὶυ ἢ πλ6 8 11{|16 Ἰὼ τὴν Γ0]}Υ [8 1116 
2 ῸΠΥ ἴῃ πι67:2 δηὰ Ἰηἀοοὰ [γο 40] Ὀθᾶῦ ψ θη πιθ. Εον [πιθ; ἴογ] 1 δὶ 768] Οὺβ ΟΥ̓́Θ 

γοῦ τιν ΡΟαΪΥ ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ: ἴου 1 πᾶῦθ δβρουδβοᾶ γοὰ ὕο ὁπ0 Ὠυβυθδηά, ὑπαΐ 1 ΤΩΔΥ ργοϑοηῦ 
3. γοι αϑ ἃ ΘὈμαδῖθ νἱγρία ἰο ΟἸ γἰβῦ. Βυῦ1 ἔδαν, ἰοδύ ὈΥ ΔΩΥ͂ Π]68η8, 88 ὑδ6 Βογρϑηῦ ὈὉ6- 

συ}. Εν [ΒγοΌρὮ ἈΪ85. 8. ΠΥ, 805 γοΟῸ τὰ η48 Βλοα] ἃ θ6 οογγαρίθα ἔτομι (ἢ Βἰπιρ]}}- 
4 οἷνγλ ὑμαῦ 18 ἴῃ ΟἸἈ γί βῦ. Εὸν 1ἢ ᾽6 ὑμαῦ σομηϑῦμ ργθδοθθῦ δηοῦμοσ «768π8, Ομ ὙΘ 

Βάνο οὔ ρῥγοδοθθά [ἃ “}6818 ὙΏΟπι Ἧγ͵α Ὀτγοδομ α πού], ΟΥ ὑ γ80 Τοοοῖγθ δῃοί μον Εὐπε 
ἢ 10}1 γ ᾿ᾶνο ποῦ τοοοϊνοὰ [τϑοοϊνθα ποῦ, λαμβάνετε], ΟΥ δῃοῦο᾽ ρΌΒροὶ, ἩΔ|16 γο 

δ᾽ αν ποῦ δοοορίοα [Δοοορὑθά πού, ἐλάβετε, γ8 ταϊχαῦ Μ͵16}} Ῥθᾶν ψιτὰ ἀΐπι". ΕοτδΙ δβαρ- 
086 1 γὰβ ἠοῦ 8. ΜὨΪ [Ἰῃ ΔΗΥ͂ ΓΕΒΡ6ΟΌ] ὈΘὨϊπά (86 ΥΘΓΥῪ οϊοἔοϑυ [ὑΠ980 Βα ρογ-Θτϊ θηΐ, 

6 ὑπερλίαν] ἀροβέῖοΒ. Βαῦ ἐβουσῃ 7, δ6 τυάθ ἴῃ βρϑϑοῖ, γϑῦ πού ἴῃ ἰκαονίθαρο; θα τὸ ἢᾶνθ 
Ἴ Ὀδθα ὑβοτοῦρὮ Υ [᾿ὰ ΘΥΘΥΥ͂ ΓΟΒρΡΘ6[7 πιδάθ τῃδηϊϑαιἷ δος γοῦ ἴῃ 81} ὑμπίπρβ. Ηδγνθ 

[δπιοησ 8}} σι τοϑροοὺ ἴο γοῦ. Οὖ δαγθ, ἢ] [ οομμπι θὰ δὴ οἴἶθηοο ἴῃ δαβίηρ ταΥ86] 
8 [μαῦ γθ ὐἷσίι μ6 θχαϊιθά, Ὀϑοδῦβθ ἱ μανθ ργθδομοὰ ἰο γοὰ ὑδιθ ροβρεὶ οὐ αοἀ ἔγθεὶυῦ ὦ 
9 τοῦ θα οὐδόν οἰ ατο 68, ἰαἰκίης; πασοϑ οὐ ἐΐεηε, ὕο ἂἀο γοι βογυνΐοθ. ἀπά πβθῃ 

Ρτοβϑηῦ ψιῦ ἢ γου, δηὰ πδηϊοὰ, 1 νγχὰ8 ΘἾΔΓΙ 
ἴηρ' ἴο τὴ (ἢ 6 Ὀτοίῃτγθη ΜΓ 1οἢλ ΘΔτ6 ἔγοΙα 

10 Κεορὺ παγβοὶ ν᾽ ἔγοπι Ὀοΐης, Ὀατάδηβοπιθ ὑπίο γοῦ, δῃὰ δὸ ν}}} 1 Κορ τεγεεζλ 

Ὑ)Ὰ8 
Ὀ)ῖο ἴο πὸ πιδῆ: ἔον [δὲ τῆ ϊοῖ τγὰ8 186 Κ- 

δοϑάοῃΐδ βαρ} 164: δηθὰ ἰπ 4]}} ἐλήεσο 1 αν 
Α58 (89 

ἰσαῦῃ οὗἨ ΟὨγίβυ ἰβ ἴὰ πχθ, π0ὸ πιδη β)4]] δίορ πιϑ οὗ [8 Ὀοαδίηρ [018 Ὀοδβύϊηρ; 88} ποὺ 
11 Ρὸ οἰοθοά ἀραϊηδῦ τη6, ἡ χαύχησις αὔτη οὐ φραγήσεται] ἴῃ ἐπ τορίουθ οὗ Αοἰιαίαᾶ. Ὁ μΘΓθ- 
12 ἔοτο ἢ Ὀθοδᾶπβο [ ἰοῦθ γοῦ ποὺῦ οὐ Κηοχοίι. Βαὺ πδιδὶ 1 ἀο, (μαὺ Μ1}} 1 [4]80} ἀο, 

(μὺ 1 τπηᾶνὺ σαὺ ΟΝ οσσαδίου ἔγοπι ὕμθπὶ τε ἰοἷλ ἀθβίσο οοσδδίοη; (μδῦὺ ὙΒΟΓΘΙ ἢ ὉΠΟΥ͂ ΩΊΟΓΣΥ, 



110 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ Τὸ ΤΗῈ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ͂. 

138 {60 τᾶν ὃ6 Τομμὰ ονθα 88 το. ΕῸΓ βο αγὸ [488 ἀροβέλοβ, ἀϑοοὶυι] πόγκουβ, ἐγαηβ- 
14 ογιιίηρ ὑμϑαιβοῖγθθ Ἰπῦο (μ6 ἴσην. {1.6} Δροβι}ο8 οὗ Ομγίβυ. Απὰ πὸ ὑβδῦυϑὶ;" 10Γ βδῖδη 

μι 286} 18 ὑγαπδίοσιιϑα [ὑγϑηβιίογιαβ δ πιθο} ἢ, μετασχηματίζεται] ἰΒΐο δὰ δηρμοὶ οἵ Ἰρδε. 

156 Τμοτγοίογο ἐξ ἐδ πὸ στοῦ Ὁμϊηρ; 1 ΕΒ τΐπἰβύθγβ 8]8ὺ 06 ὑγαπβίογιποα [δυᾷ θ660167 858. τῃ9 
106 πιϊηἰδίοτγβ οὗ τὶ βμύθουβηθεβ; ἩΈΌ86 δὰ 5Π.4}} 09 ἀοοογαἴπρ' (0 ὑμοῖν τσοῦβ. 1 βδὺ ἀρδίῃ, 

1,εὖ Βὸ τιδῃ (ιΩΚ πθ ἃ ἴθοὶ [[οοἰϊδη, ἄφρονα]; ἰἢ οὐδεν ίθο [Ὀαρ ἢ 10 οδηβοί δὲ 80, εἰ 
17 δὲ μή γε], γοῦ 88 8 00 ΥΘΟ6 16 πιδ, (μαῦ [ [1ο0, χἀγὼ]} τῃδὺ θοδβῦ τωυδϑὴ ἃ ἤτι|6.) ΤΉδὲ 

ΜΓ ΪΟἢ 1 ΒΡΘΔΚ, 1 Θροαῖκς {ξ ποῦ δῆέβυ [πὸ πιϑππο οὗ χατὰ] ἴπ0 Ἰμογὰ, Ὀπὺ δα 1ῦ Ἤ61Θ 
18 [0Ο] ΙΒ Β]γ, ἴῃ (]8 οοηβάθποο οἵ βοδβζιηρ. ββϑοίηρ ὑμαξ τωδν ΡΊΟΥΥ ἀἴοΣ {86 βοβὴ, 1 
19 Μ|}} ρἴοσυ αἷϑοι Εὸσς γὸ βυΐογ [0018 μ]δάϊγ, βθοῖπβα γθ ψουγδεῖνοες ἃτθ Ϊβα. 
20 Εοτ γ0 βαϊον [16 ρει} ν], "ἶ ὦ πιδὰ Ῥγίηρ γοὺ ἰδίο θοβάαρθ, 1 ἃ πιδὰ ἀθυοῦν ψοι, ἰἤ 
Σὲ ἃ ἸΏΔῊ ἐνῷ ΩᾺ ὅσας {πὶ τες Υοῦ, λαμβάνει], 1Γ ἃ Ἰηδῃ Ἔχαὶῦ Βΐμοβ6 Ὁ ἰδ ἃ τπμλῈ} απ δδ 

γοῦ οὐ {πο ἴδοο. 8 8 ΘΟ ΘΘΥΠΙῺ Τορτγολοὴ [ΒῪ ὙΔΥ͂ οὗ ἀϊπρδιαροιηθηι, 6 
88 ὑπουρῇ τὸ Βαά ἐεον πο] ψ08 Κ. ἨΗονθοῖῦ 7, ΚΑ Αὐτῷ βεέμο ΔΏΥ ἥν ΗΝ 

22 βροκλῖ (οἰ ἰβμγ,}) 1 πὶ θοϊᾷ δἰθο. Αὐτὸ ὑμθγ Ηοῦγανβ ἢ 8ὸ απι 1:0 ΑΤϑ {Π6γ [βγδ0] 1687 
28 βὸ ἀπε 1. Ατο ὑποῦ ὑδ9 δοϑὰ οὐ Αὐγαθατι ἵ 5Ὸ απὶ 1. Αὐτὸ ΠΟῪ ποϊηἰδβίοιβ οὐ ΟἸἨ τίσ ῦ 

(1 σρϑαϊς 88 8 ἴοοὶ [89 ὑμποῦσιι βϑϑίὰ δ μι γ56}[, παραφρονῶν],} 1 αην τιοτα; ἴῃ [ὉΥ, ἐν] ἰὰ- 
Ὀοῦγβ πιοτὸ δδαηάδοί, ἰη πῃ Βύγ 68 ΔΌΟΥ͂Ο ΤηΘΑΒΌΓΘ, ἴῃ ΠΣ ῬΓΙΒΟΏΒ Ἰῃοτὸ ἴγεηδβοης, 

24 ἴῃ [Ὁ}] ἀθαί!8 οὗ. Οἱ τὉ86 «ὁ. ἄνο (ἰπηθ8 τοοοϊγοὰ ἴ Όγ εἰγύροβ βαῦθ Ο06. 
2ῦ ΤΉΣΙΟΘ Μ͵188 1 Ῥϑδζϑη πιῦ γοάθ, ὁ 00 γῈΒ 1 βίοπά, (μσῖοο 1 βυβοτοά βμίρπτθοῖ,, ἃ εἰρμὶ 
20 δηὰ ἃ ἀδὺ ἤδγο  Ρδθὰ ἱπ ἔμο ἀθερ; [Ὁ] )ουτηουϊηρβ οἶθη, ὑπ [Ὁ}] μα6γ1]8 οὗ 

ὙγδύθτΒ [ΤΥ 68], ὑπ [Ὁ] ῬΟΓΙΪβ οἵἉ το Όθτβ, ἐβ [80] ρϑυῖδ Βγ ΕΠΓΟΒΙ} »εὖιο οισα οοδηῖγυ- 
τάθῃ, ἦπ [00] Ρ61}}85 ὈΥ͂ [τοπ} {86 ᾿ϑαίμθη, ἐπ [7] ρογῖ]8 ἴῃ ἐπ οἰέγ, ὑκ [07] ρ6υ1}8 ἴῃ 

27 (9 πὶ! ἀΘ Γῆ 688, ἐπ ΓΥ] ΡοΥἢἶδ ἴῃ ὑΠ|6 868, ὑπ [0γ} Ρ6Γγ}}8 διιοῦρ ἔ]β Ὀσϑίβσγε; [ἢ [0] 
ὙΘΔΓΙΠ68512 αηα ΡΔΙΠΓΌΪΠ658; ἴῃ [07] παϊοδῖπρε οἴνθη, ἴα [7] ΒΌμρΘΥ δηὰ (δ ἰγϑῦ, ἴῃ [00] 

28 ἴλβύϊηρβ οἔϊδη, ἴῃ [Ὁ] οο]ά δια πακϑάμθϑ. θβίἀθ ὑποβθ [μἴηρβ ἐμαὶ δγο πίϊβοῦῦ [[Β6- 
5146 οὐοῦ (ἰἢρβ υἱοὶ ἰαίκ9 ρίδοθ, γωρὶς τῶν παρεχτὸς, ὑμαῦ τ Μῖοἷ σοΙμ6 1} ροη πιο"Ὁ 

29 ἀδιγ [ἀδγ ΕΥ̓͂ ἀ4Υ7., 010 0876 οὗ 811} 016 σατο θ8. ἯΒο 8 ψϑδίκ, δηὰ 1 δὰ ποῖ πρακῦ 
30 ψ80 [8 οἤοπάοά, δὰ 1 Ῥαγη ποῦΐ 1 Γ πιυδῦ ποοάβ ρίοτυ, ψ|}} ρίοσυ οἵ {π6 (μἰηρβ ποῖ 
81 ὀοποθγῃ πλΐη6 ἱπβγηίἰοΒ. Το αοἀ διὰ Εδίμον οὗ ουν 1ογὰ  6ὁδὰ8 Ομ τῖβι, σι ἰςι [6οὰ, 

(86 Εδίπον οὗ [86 Πότ “6808,}6 ΜΠπ0] ἰ8 Ὀ]οβϑθὰ ἴθγ δυϑυίηοτο, Κπουοῖς {πᾶὺ 1 116 ποῖ. 
82 Τὴ Παπιλβουβ ὑδ6 ρΌνΘΡΠΟΥ πάθον Αὐοίαβ ὑπ 6 Κίηρ, Κορ [ρπατάεά, ἐφρούρει {86 σε Υ͂ 

ΟΥ̓ [6 ΠιμμΆβοθἢ 63 Υἱῦ ἃ σαττίβοη [οηι. ΜΠ 8. ρανγίβοη, ἀδβίτουβ᾽ 5] ὑ0 Δρρυομοπὰ τη6: 
88 Απα {μγουρὴ ἃ ΜΊΔΟΥ [8 Βπ|8}} ορϑηΐπρ,, δεὰ ϑυρέδος] ἴῃ ἃ Βαδβίκοὺ γεὰβ ἷ ἰοὺ ἄσνει ὃ 

[0λτουρῇ, διὰ} 86 νὰ]}}, δηαὰ ϑβοαρϑὰ 18 Βδηάθ. 

ἘγΥιε.1... ΤῈ. Ὀοδὲ αἰδεαίοα τολδίης [6 τὰ ἀφροσύνης. βονοταῖ Μ55. δδνο φι τῆο ἀφρορύνης [φηᾶ ἐπ] 5 νῶὸ ἐδ τοδάϊο ς 
ΨἘ]ΟΝ ον Α. Υ͂. αἀορί(6α], ἴο ποῖ ον [Π|8]. Τα] κ.. δὰ 1.68. Βπαίογ6) δδᾶ μον. Το γαζ. ἀ ἐνψολυει [{πνοΐοἢ ἈΓΟΡΏο Βα 

ἤἔγοξιν δ0ῃ!)9 1065 πιροτίδης ΜΒΗ͂, διρά ΟἾγγε. Τποοάξ.}, δὴ ἃ ἀφροσύνην ἀΣὸ ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοεΓγουϊίοει τϊ [6 Υἱὸν οἵ τφ- 
προ ἐ" 1|16 τομυῖας οοπδίγοίίοι. 

Ε ον, 1.- -8ΠῸ δα. ἠνείχεσθε ἴα υὶ ΘΝ νυσθεῖπεά [ὁ ἃ ἴοτη σαναίνοῦ οἵ πὸ χτοδὲ δηϊβοιυ, ὁπο 8. οὗὨ ΤΌΘΟΡΕΣΙ 
Τδο νῶν. ἀνεχέσθε δὰ Ἂς ἰ6 6 1{{1}6 ὈοΐίοΓ διιοίδἰποί, ἔ, 6., ὈῚ Β. (ΒίΣχεο ἢ) Κα. ἃ πύσῃῦοῦ οὗ συγεῖνόδ, ἄῃ 
ἘΠΕῚ οτί κί βαϊοά Ἰὼ [δ6 κῶπιὸ σου 56ῈΓ [82 01060 οἵ ἐδο γεγϑο. [Οοὰά. Βἰ8Β. γασχέόσϑθε πιριοοῖ οἵ ἀνεχ. ΔΒ υρλλρ ραν: 

ἃ7. ὃ.--Οὕὐτως ὈοΌΤΟ ἢ ἰ5 ΓΡΟΕΜΟΙΣ ὉῸΣ θην: ἰς 6 νδβδιίίης ἔῃ ἐδ θ Ὀδοῖ δι μοηίοα. [Β. Ὁ. ἵμι Βεαδιυά), Κ. α. 
διδεῖ Οορί. τιν διὰ υν Γοοὶς Βαέθοσα, ἢ. ΒΙοουχί. δὰ οτάδ. τὰ ἔδο Ἐλθο. γοίαῖα δ, θα Οτδαῦ, δον, ΑἸΩ 

ΑΥ̓͂ ΔῊ ΟΥΘΡ ΟΥΪὶ 
Ὁ Ύ κε δ.- καὶ τῆς ἐσνότητῷς ΒΔ ΜΟΝ ΜΠ ΠΝ Μ τὰ το δροοῦδεεῦ, ΤΥ ΕΥ͂ ἘΥΡΗΓΊΟΥΣ ΖΦ. 1 ΧΡ ΠΓΡΟΝΣ αἰϊδον δοίοσο οὗ 

αἴϊον τῆς ἁπλότ. [1Π|186 Ἰπδονιοα ὉΥ Β. Ἑ. α. Β[ε. (Δἃ δαηᾶ Ὀγδοϊκοῖδ ἢ1) δἢ ἃ ΘΟ ΥΈΓᾺ] τοτσίομβ. (διαῖ [ς ποιά 
ἘΝΠΓΌΡΒΙΥ δτίδο ΔΌτ [ἐ6 ὁπ Βοίηκ 60 βίαν ἰὸ δι οἵ ἀπλότ., Μἱϊ6 Ἐἰδοῖ. δὰ Βλοοπιί, 11 ὁ ἃ χκίοδο ἴο ὀσρίδίῃ 
ἁπλός. Βρίρμδη, Ρ. 21 δὰώδ: το. ἐστον Χριστοῦ καὶ δικαιοσύνης, Ἡ ΐσ ἢ, ῬοΥδρα, οοπῆττηδ ἐδο οοη͵οοίυγο οἵα μοι]. 

δ ον. 4.-- Ἰδοῦ. 686 ἀνέχεσθε, Ὀπὶ οὮ ἰδοῦ δὶ ποῦῖν. 1ι ἴο ὉΦ 8 συττυσέίοδ [0 δσοοῦμὶ οὗ ἰδο 
Ἀσν ὦ οἵ 9 Ῥυιοδοωβ ἴϑιδο ἔπ 86 δρούοοίβ (0 οσεχοδρουᾶ νοὔἶΐϊὰ [86 ὕζοδ. οἵ {η9 μοϊδοίδι ὈΌξ ΟΡ. νὸς. ἃ. δδὰ 

(κ. οὔπϑ.]. 
4 γον. ΠΕ ΕΙΕΕ πεν δέ [πστοδι οὗ γὰρ, νπῈ οι ΜΝ ν σου Δαι 7 οὔ τόϑδει 18 Β., ψ ὈΠῸΝ ἀρ όσα (0 δδντο οεὐ ἰδαῖθᾶ 

ἴὰ δῷ δέἐϊοιηρὲ ἴο Ἰηκλιίϑη [09 ΒΟΥ ΦΓΗῪ οἵὗὨ ἐδ ὀχργοδοΐθῃ. 
Ἴ γον, 6.---ἸΔοῦπι. δηὰ Ἰδοῦ. δῦ φανερώσαντες ; [ξ ῬΤΟΒΘΌΪ οτ αἰ παίϑᾶ 10 ὅδο αἰϑοῦτοί 9 Φαρα φανερωθένμος ὉΥ 

φανερώσαντές ῥδαυτούφ, ὙΒ ΣΝ νοοῖ ΘΝ ἀρὰ ἐϑεὶ βεῖμδ}}ν παυο, ἰνμὰ ΟΥ ἬΟΘΣΘ ἀφ δ ὀδρϑεία ν δρρεορτιίδιο ἴὸ τὴν 
γϑν οἵ ποῖ, Βονρουοῦ, "16 ΓΡΑΟΙΒΕ ἰωγοῖνοα 8 Ὑ Γ Βδιδἢ 6 Ἰέρφ6}. ΤὮο εἰ βὴν ἀαρδρολξω! ἵου πὰ ἰἢ δοπὶ9 τορῖςε: 'φ δἰδὸ 
πη ἴανογ οὔθ Ἀοοορίπβ. {1ΔΟΝΤΩΘΙῺ ἮΝ Ῥεδάϊης, πύου, [9 συδίδιηοί ΒΥ Β. Υ. 6. δηὰ ἔδο δῶσ δίπη. ἐποησὶ ἐπ δὰ μοι Βοο 

φανερωθέντοφ. ΑἸΤΟτὰ {ΠΪΏΚ6 ἐξ τη )0ἢ Πλοτο ΗΜ ε9} ἐδδὲ ἐἢ 6 δ τθἢ φαμερώσαντες αιου ἃ Βαγο ὕὈθο οἰδοκοὰ ἰπΐο [89 
φανερωθέντες, [ΒΔ ἰμκὶ {Π9 ΘΟΌΊΣΩΑΣΥ δου μαγθ οοσυγγοα, Θορϑοί ΠΥ 86 ἐπ Ἰατῖος νυτὰ ὁοὐὰ δϑὺ ποίαν ὕ6 ἐιαρυδοννοι 
Ὀγς ΒΡ Υ.11. ΤὸΆ ΡΓΟΘΌΪΥ Ὀδοῦπο φαν. ἐεαντους νὰ [δ 98 : 

δΎος. Μ.-- θα. Βλο θαυμαστόν; Ὀαὶ [{ Ὠλα 1ε86 Δι Π ΠΟΥ αΥ̓ ἸΏ λη θαῦμα, δηὰ [ἰ 16 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ εἶσαι. 
γος. 16.---ος. ὨΔ8 μικρόν τι καγὼ; Ῥαξ κἀγὼ μικρόν τι ἴν τη ποῦ Ὀδέϊον δυσιαίηοά. 
10 Ψος. 21.---ἰδλοῦ πὶ. Ὠδὁ ἡσθενήκαμεν, Ὀπὲ δὲ ἂκχο ὑλ6 δ΄ δου ἐν οἵ ΟἿ. Β. πὰ δ0. (Α199 ΣοτῸ ΣΦΟΘΏ 7 οὗ Κ΄ μαῖϊ. δυὰ 8 

γαῖ. ΜΆ. οἵ ἃ τοοϑηΐ ἀδ6]. 
τ γεν, 23.---Ἰδοῦπι Π88 ὃν ὀυλ. περ. ὈΘΙΌΓΟ ὃν πληγ. ὑπερβῇ. οπ ἐξο και υν"ν οἵ Β. Ὁ. δὶ 084) Ἐ-, 150 γαῖκι Θοεῖκ. κϑὰ 

Ἐπί οΡ. Ῥογείσπα, ποκὸ δὴν ἰδίῃ Βαίμ ρει. διμαίε, (δὲ ἂν πλγ. περισσοτέρως, ἐν φνλακαῖς ὑσερβαλλόντιος ; ϑα μαηάν 
Βονούοτ. οὐ τἩῥᾧ'΄!}} 100 ἘΡΟΟΡΙΒΕΡ 

2 ΨοΥ. Ὁ7.--Ηδο. Βαδ ὃν κόπῳ, αν ἢ: ορροοί δον 0 ἴδο [οσὲ αἰ μοσλῖοο, ἀπά οὐ εδοοα ὀρφάγομιλν ὑν [8.6 
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18 γον. 28,.--οο. ὯΔ ἐπισύστασις; κοῦ. δηὰ Μογετ, τὶς δύπιθ ὁχοοὶ!εηξ δα πογίο5 [τ {ἢ} Β, Ὁ. Υ. ϑίπ., εἰ. αἷ., δᾶ 

ἃ εὐτεῖτοα), αν ἐπίστασις. Τι6 [ΟΥΤΏΘΓ Ὑ86 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἀοτγίνεὰ [τοὺ Αεὶδ χχίν. 12,[δπὰ γοῖ [Π6 δϑὲ)θ νϑυίδιίοη οὗ ὀμο ος 

ἐξα ἴοπηὰ δοτο. 7ηο ἴγο Ἡογὰβ ἃγὸ ΟΥ̓́Θ Ὸ8 
μιο ΘΟ ΒΘΟΙΙΟῺ ΟΘΓΙΔΙΏ]Υ ϑοθιηα [0 τοφεῖτο, (οο Ο ς οἱ ϑόρνβοι, αἱ ταραχαί, αἱ πολιορκ 

ἐ ε: ἴδο Τὐὄπυ5, ἴμ9 ἀϊθίυγ θαησθυ, [0 Δα} 6 οὗ ποῦ, [Π 6 ΟὨϑοίθ 

ἴῃ [ηο δ.10 6686, Ὀυΐ ἐπισύστ. Ἑ8ῃ ὃθ ἴΒ ΚΘῺ ΟὨΪῪ ἰῃ ἃ ΒΟΒΈΠ]6 δ0η86, ὙἘΠῸ 
ίαι τῶν δήμων καὶ τῶν πόλεων 

εἰζίοα. 80 δ.'δὸ (μι ἀτγϑοὶς οχροαϊίοσθ ΚΟ Φεα }!}γ. 

“ποτὰ, ἴοο, 86 Τίϑος. δα χαοδῖδ, δβϑοῖπδ τη πο ἢ [τ8 ΠΚΟΙΥ ἴο πανὸ Ὀθοη σὨδηροῖ [ὉΤ' ἐπίστ. ἴδῃ ἴ[.} 9 ΘοὨ ΓΑ ΤΥ]. 

16 Ψογ. 25.--Ἰπεϊοδὰ οἵ μοι δοῃθ ΜΒΒ. δαγὸ μον (60.}: αὶ ἰΕ 8 ῬΓΟΌΘΌΪΥ Δ π Θαιθη δι ο0ῃ. 

1 γος. 31.-- Το ἡμῶν αδἴϊος κυρίου, δῃηὰ χριστοῦ αἴδαξ ᾿᾿ησοῦ ΔΣΘ ΡΓΟΌΦΌΪΥ Ὀοΐ δάἀαϊομθ ὕὸ 1.0 οὐαί πμδὶ. [8. Ε΄. 815. 

διαὶ Ὀο(ἢ ; δηὰ οἴποσβ οπλἱὶ ὁΠ9 οὗ {ἰ) 6]. 
6 γον. 32.---ΑἸἿῸὙ πιάσαι μα, ΒΟΠῚΘ 

διὰ τογϑίοσια ρίδοο ἰξ νοΐοζο κιάσ με). 

ἘΧΡΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

σεκο. 1-(. ϑου]ᾶ τδαὶ γο οου]ᾶ ὍΘ8Σ 8 [ 
ἸΣτῖ19 ΟἹ] ἤοσλ 6. Ναν, ἰηἅοϑοᾶ, γ9 ἅο 

ὍΘδΣ ΓΕ τὰ6; ἴοσ ΣΦ διὰ ϑδϑϊουδ οὗ γοῦ 
“σίτὰ ἃ κοά!]γ 6] ου8γ.---ΤῊ6 Αροδιὶθ ποῦν [οἱ 

οοΩ ΡΟ 64, πα ογάθν ἴ0 ΓΘΟΟΥ͂ΘΡ ἐμ9 γϑβρθοῦ Β6 Βαὰ 
ὁπ69 δηὐογοα ἴῃ Οοχίπι, δμὰ ἰο ἀοδίΓΟΥ (0896 ἰῃ- 

δασησοβ Μ᾽ ἰΟἢ ὙΓ6Γ6 ἰΟΥΙΥ ἱποοηί βίον τὶν ἰΐ, 

το πιαϊηἰαίη ἐμαὶ Ἀΐ8 ροϑί(ΐοη ἴῃ 6 ΟΠυτΟΙ νγᾺ8 
ποῖ ΟὨΪΥ δαπᾶὶ δι ΤᾺ. Βα ρουὶου ἴο ἐμαὶ οὗ ἱμόβὸ 
ὙῸ ἀϊδρατασοὰ δίῃ. Τ]ιἶθ οοταπιδηἀδίϊου οἵ 
Ηἰπιδοῖῖ, τὸ πο μ6 δἰοοροά ἴπ σοπάἀοβοθῃβίοῃ ἰοὸ 
ἐμόῖ δῃ 88 ἃ τηδίϊον οὗ ἀὐ!γ ἰο ἰπι86 1 δηὰ {δ 6 
σαῦϑο οὗὨ γαῖ μα ἸΤΟΠ ΘΔΠΥ 68118 ἃ “ [011γ,᾽᾽ Ὀ6- 
68.850 1ΐ Βοοιηοᾶ ἴο ρἷνα υπάπο ἱπιροτίδποθ ἴἰο ἐπα 
νι  σἢ Ὑγ88 ἱπβίηϊδοαπὶ ἀπά οοπηθοὶθα ΟὨἿΥ τὶ 
ουϊναγὰ δρροδγαποθθ. Ηο {δβογοίογο θηΐγθδίβ 
{Βοπὶ ἰο ὉθΔΡ ΜΊ Εἶτα, ΔἸ μοὺς ΒῸ ταῖς μὶ Βθοπὶ 
οι. ἃ ἢ 116 ἰο σοηϊγαάϊοὶ {6 ὨγΙποῖρὶο δ δὰ }ι8ὲ 
Ἰδϊὰ ἄονη.----Ὄφελον 1 (ον. ἱν, 8. [180 ποτὰ ἴβ8 
ἃ ϑιογίοηορά ὕἕοττη οὗ ὑἰπῸ [πηρογίροὶ ἴοσ ὥφελον 
ὀμαιτῳ βοῖηθ ΜΙ535. ἢδνο ἰηδίθ84), δηἀ πῃ {80 Ἰαίον 

γοοῖς ἰὰ γὰβ υϑ6α 85 Ὧῃ ἱπίοτ)οοϊΐοη Εἰ εἶϑε, ἰο 
ἜΧΡΓΟΒΒ 8 ὙΪΐ. [8 (680 “τη 0}168 8πι ἰῃοοιηρ]οίθ 
δοίΐοπ δἐ}}} ἰπ 118 σοι γβθ δηάᾶ. ποὺ γοὺ δοῖῃηο ἴο 1.8 
οτοοίοηυ (ΈΒΒΤΕΒ, Ρ. 88, ΤΊΝΕΒ, ἢ 42, π. 2). 
( 156 σοπηροϊθα νυ ἢ γ ΓῸΒ ἰὼ ἰδ 6 [πάἀϊοδίϊνο, ΒΟΓῸ 

αὶτἢ (Π6 Προγΐδοὶ]. ᾿Ανεΐχεσϑε 18 89 Ηδ]] 6 π|8- 
κἶἷο, δὰ ἠνείχεσϑε {0 οἷ4581641 ἔοσγτῃ.-- -ἢο ἰπ- 
Ῥογίοοι (ποῖ οαυϊναϊθηΐ ἰο {πὸ Ρ]υροτίοοί) 18. δὴ 
ἱσοπΐοαὶ ἱπιϊπιαϊίοι οὗὍἨὨ ὑπ 6 Ὀοϊάπο88 οὗἨὨἁ {86 ἀθεῖγθ 
Θχργοδβαα, δὰ ᾿πιρ]1 65 ὑμπαὺ ἢ6 οου]α Βαταϊγ οὁχ- 
Ῥοοὶ 18 τοδὶ χα 0} .--- ννὸ τοδα (τ 8 ἀ6 Ἢ οἰἱο, 
Ἐν [280}}6) τῇ ἀφροσύνῃ, μου σπουϊά Βᾶγθ ἰο ὉθΘ χκο- 
σογηοὲ Ὁγ ἀνείχεσϑε, ἃ. οὐπείγαοίΐοι δοχξαοη ἴῃ 
ἐδ Νον Τοβίαπιοηί, που ἀπυϑυ4] ἴῃ {πο ο48- 
εἷο πτίΐογθ. Μικρόν ὰ8Β ἰμ9 βθη86 οἵ: ἃ 116, 
δὰ {πο ἀδίϊνο τῇ ἀφροσύνῃ Βἱφυΐϊῆοθ: ἰπ σοβρϑοί 
ἰο ἤνο] 5688. Βυΐ δοοογάϊηρ ἴο ἐμ Ὀθδὶ βυρ- 
Ῥοτνίεοὰ τοδάϊηρ μοῦ 18 ποὶ ἀορθηδεθπὲ ἀροη ἀνείχ- 
εσϑε Ὀαϊ υροῦ τρια τι ἀφροσύνης, Ὀοΐοτο ν πῖοῖ ἰὶ 

“16 νἰδοοὰ ἐμαὶ 10 Ἰηαυ Ὀδοοτλθ οταρδδίΐο [πεν βιμ}}} 
ἄοχτγοο οὗ [0117]. ϑυοῖ δὴ θαι αβϑῖ9 τὰ 68 189 
ἱπβογίίοη οὐ δῇ “Ὃ 8]80᾽᾽ ᾿πηθοθθϑαῦγ. [πὸ μου 
μικρόν τί ἰᾺΘ6ΓΘ 18 ῬΤΟΡΘΌΪ ἃ βἰἰραι τοΐθγϑπσο ἰὸ 
{πὸ σγεαί 0 οὗ (ἢ ο886 ὈοδΒβίζα} Ορροπϑθηίβ πο 
{ΠΟΥ δὰ δἰγοδὰυν οπάυγθα, [ἄφρων ἰΒ ὁ56 Ὑ8ο 
ἀοθπ ποῖ ΥἱσἈΠΥ 80 Ηΐ8 ρόοτθ. Ἦδποο Βοηροὶ 
ΒΑΥ͂Β ἰμδὶ ἰὑ 8 ἃ το ον Ῥνογὰ ἰδ μωρία π οὶ 
ἐπι 0 1168 8 (ΟΠῪ οὗὨ ἃ ῬΘΥΎΘΥΒΘΟ ΟΥ Ἡὶοϊοὰ κΚὶπὰ, ΤῊΘ 
ἤλαϊ. οΥ̓͂ (πὸ ἄφρων (ἀῤροσύνη) 58 ρταάθησο ΟΣ 
ΣΑΒΏΏΘ695 (ΜΑΡΚ νἱΐ. 22)].--Τ8Ὸ ἀουδιὶ πο 
Δ[οΥ 41} 18 δρραγοηΐ ἰη ἀνείχεσϑε (ἰμαὶ γο οου]ὰ 
οὐ τοῦϊά Ὀ94.) ΒΡΡ 68 δὴ οσοδδίου [ὉΣ ἰδ 
οσφγοβϑίου οὗ οοπῆάδθηοο σβθη δ6 οὐά8, “υὶ 
ἱπάοοα γὰ ἀο ὕθαν υυἱἱ πιο.᾽ ΤΟ οὐ]οοί οὗ ἀλλὰ 
6 ἰο σογτοαί (6 ἱπηρτοϑβίοη, ἢ ]σἢ (ἢ 6 Ὑ 188} δ6 
Βαὰ ἰσδὲ ἜΧΡΓΕΒΒ0 ἢ πιζην μᾶγθ Ῥῥτοάδυορά, 85 ἰΐ 
ἀβοῦο ὙΦΥΘ ΔΩΥ ἀουδὶ οα ἰδ6 ρμοϊπί: ἵ πορὰ 
μβατὸ πὸ υγνα ἀοδῖγο, ἰὼ γοῦ τὸ δΙσοδαυ ἀοίηρς 

5, δὐὰ θέλων. 11 [6 ῬΤΟΌΔΌΪ δὴ οσχοχοῖ. δά δ ίου [κπὰ γοῖ Βίη., σὲ αζ., θὰ ΒΟΙΠ6 

Θεοοῖὶ Βοῖβοτο βου ἰξ, πιμ 16 Β. 189 σας. βγτ. δὰ Αὐτη. τογβίουβ, μὰ ἃ ἴον οὗ ἴδ [Ι᾿ἴ. τυτῖοῖα οἵδ! {ἴ, αθὰ ϑόμπιο 138. 

υὶϑ ὙΟΥῪ ἰμπίηα. Καί 588 δὴ ἰμίομδῖνθ ἴοτοθ: 
ούϑθῃ, ἰπ ἰβοὶι. ᾿Ανέχεσϑε ἰδ ποὺ ἴῃ (19 [προταϊὶνο 
Ὀυΐ ἴῃ ἐμὸ [ηἀϊδαῖϊνο: Ὀμὰὲ νοι ἃ Σὰ ἴῃ ἔδοὶ ὈΘΑΓ- 

ἴῃς, εἰο.. ἴογ᾽ 88 ἃ σϑαιθδὶ 1 τνου]ὰ 6 6009, ἀιιὰ 
886 8 οουμρθπὰ υὑπϑδιϊΐίθ]ο ἰο ἐμ ϑρὶ τὶς οὗ (μθ΄ οο»- 
ἰοχὶ.---ἶὰ τοῦ. 2. 8 γθδδοῖ ἷβ σίγα [Ὁ ἰδ ὀχρθο- 
ἰδιΐο θ᾽ Ββαὰ ̓ υδὺ ΟΣ ργδαϑοὰ ἰὼ υϑῦ. 1. Τδμογ ποά 
οοὰ τοδβοῦθ ἴοσ ὑμ9 ἀνέχεσθε, ἱποδιηθο 86 [89 
ΤΟ αἰϊυάοὰ ἰο, Ββαὰ ἰἰ8 οτἱ απ ποῖ ἴῃ 8 σορεγὰ 
ον εἰβ ονῃ ἰπιοξοϑί, οὐ 'π ῥυϊάθ, Ὀυΐ ἰπ ἃ Ὀϊνίθο 

1681 ἴον ἐποὶς νϑίδυο δηὰ ἴοὸσ ΟἸγὶδιβ ΒΟΏΟΥ. 
(Βεκχοβε: [απαηίδε υἱάεπίμγ ατπφη ἐδ, Ἰονόγδ υδ08}- 

Ἰγ. ϑοοῖα οὗν οὗ ἰϊιοὲνς ψ 18]; ϑοπιρ. οἰδρ. νυ. 18). 
Τμ6 ποτὰ ζηλοῦν Ῥοΐογβ Β6τθ [0 ἰδ )εοϊουΣν οὗ 
Ἰονϑ, ἐμ οοοῦ οὔ νΔΙῸΒ 16 ἱπ {86 δοσιιβδιῦνθ 
(γυναῖκα, Νυιπρ, νυν. 14: Ἐσσὶοδ, ἰχ. 1). ἢδ νδβ 
θαϊουιδ οὗ ἔα Ομυγοι ἰῃ θοβαλ οὗ Οιεσίὶδὲ (ἴὸ 
Ὑοὰ Πα, 89 ἐΒὸ οὔθ νῆο δὰ πιδὰθ ὑπ τηαοίοδ, 
μδἀ οδρομϑοὰ 11). 16δὲ ἐξ δου ]ὰ Ῥγουθ ὑπ! μι}, 
δοὰ θῸ ἄγαν οἱ ὉΓῚ δοὐσυοίῃα, ἰΘΆΘΠΟΓΒ ἴγοῖα (89 
βία ρὶθ ἀσρομάσωοο οπ ΟἸγὶϑὲ ὙἱοΒ μἷδβ χοροὶ 
μδαὰ δνδικοηϑὰ ἴθ πον μοδείδ. Η6 068]}8 (δὲ8 
ζοοϊϊης ἃ σϑϑ]ὶ οὗ ἀ9ἀ (ϑεοῦ ζήλῳ), νιοἷι εἰ κα Ἶ808 
ἸΟΥΘ, Βοὺὲ 88 ἰ8 Βοσω. χΧ. 2, ἃ Σ94] ἰῃ Ὀεμα] οὗἁ 

αοὰ (φορὰ. οὐ).), ἔον ὑδο ἔθος Ἧ88 ῬΤΟΡΘΕΙΥ ἰπ 
ὈοΔ ΔΙ οὗὨ Ο)ιγὶβθ; ποὶ ἙΔΟΥΘΙΥ͂ 089 νοι Θδτθ 
ἔχοι ΟΥΓὁὨΎ 88 φυοἀυοοὰ ὈΥ Θοά; δῃὰ ε{1}}} 1688 
4υδ) δεῖνοὶγ, ἃ ΥΟΥῪ ρῦϑδὲὺ ΟΥ ΠΟΙΥ :68}; ναὶ Βαοὶι 
8 1061 δῷ αοα με8 (ᾳθῃ. 80}}.). Τμΐθ σϑδὶ γὋβ 
ἴθ]. ὉΥ Θοά, ἱπαβιλυο 88 Ηο νν88 Θχοθθθ!Πρ}Υ ἀ6- 
δἴγουϑ ἰδὲ ἰπ6 Ὀτἀ6, Ὑ ποτὰ Ηθ πδὰ γον δὰ 70Σ 
(86 ὅοπ, ψῆο δοὲϑ ἰὰ Ηΐδ πδιιθ, βιουϊὰ τοτμδὶδ 

οοσβέδης ἴῃ ΟΡ δἰἰδοθιοοῖ: δηὰ ἰὶ νν885 οὗ οουγεθ 
[611 4180 ὉΥ 1μ8οδὸ τωϊοἰδιθσα ἱβγου σῇ σμο89 ἰῃ- 
δἰγατηθηίδ)ἰὶν ἰμῖ8 Ὀἰνίηθ ποσὶς δὰ Ὀθθη δοδοιὰ- 
οἰἐδιοά. ὙΠ τοοροοὲ ἰθ ἐδὲ5 268] οὗ 6 οα (Διποῦρ, 
ἴηθξ,, ᾿θδ]ου 87) 88 (9 Ηυθρδῃὰ οὗ Ἠὶδ ῥθ0}]9, 

οομιρ. [88. ᾿ἰν. δ; Ιχἱϊ. ὅ ; δον. 11, 1, δίς. ; Βζοῖ. 

χνΐ. 8, οίο.: χκὶϊὶ. 1, οἰς.; Ηοϑ. ἱϊ. 19.---,τἾῚ 6 στο» 
808 ΤῸΡ δἷδ ᾽)806 οὗὨ (18 ὀχργϑθϑίου Βὸ ΠΟῪ ῥζὸ- 
οοθᾶς ἰο αίγο νϑθη 80 δα β (νοῦ. 2)- -ΕὌΣ Σ 
πεν ϑδορουδοᾶ γοῖ ἴο 0890 δἰυδΌδηα, ἐπδὶ 
Ιταϊκθϊ ρυϑδϑοσὶ γοῦ 866 8 Ομδδῖθ νἱσρῖὶῃ ἴο 
ΟὨτδι.--.Τιο ψογὰ ἁρμόζειν πλθη ΔρΡΡΙΙοά ἰο (δ 
σΟοΠ) 81 τοϊαίίοι δἰ χηΐβοα, ἐο Ὀϑί σοὶ Β, ἰ0 ἸΏΆΓΣΥ. 
--ΤῊο ιοἰἀάϊο νοΐθθ ἴῃ οἶος ρ]δοοθ βὶ σηϊῆςβ, ἰο. 
Ὀθίγοιν ὁη.0᾽8 8601]; Ὀὰδ δοιοῃβ ἰδ 9 ΠΙΟΥῸ γοοϑδὲ 
ὑγεϊίοτθ ἰΐ 828 9 Β8:δο ᾿δοδβὶῃβ 88 (6 δου, 
διὰ οδβρϑοΐδιὶν ἀομοίοθ ἴμ0 δοί οὗ μὶπι σγηθ νψ͵88: 
ἱπδιγαπιθηίδ) ἰὼ ἔοτηχίηρ (86 οαμοκοδιοαὺ καθὰ το. 
δοιοης ἐδο δον δινναγθ οοπεϊπεθὰ {89 τιοάΐ τ οἴ 
ἰπίοτοουγϑο Ὀοίσψοοῃ ἔδθ οθοίγαοίϊηρ μϑσίϊς6β. 
σοωρ. Φοδα 111. 29 [διὰ “ΟἸ νγϑοδίομν 8 ορίμοῖ 
οΒ ἴμ9 Αροβὲϊϑ : νυμφαγωγὸς τῆς οἰκουμένης (Β8Δῃ-. 
10Υ}], (ποὲ ἐμθ συδτ δ το μδὰ ἐδ οἴδυρο οἴ 
(8 οΘἀπιοδίΐοι οὗ {.μ6 πιδἰ 68, ῶὼ8 ἰζ ἁρμόζειν σογ9 
οαυϊνα)]θηὺ ἰὸ ΟΡ, ΟΥ̓ΒΩΥ͂Θ; ὍΟΡ ἰῃ9 {δὲδι6ν.. 
ψὯο τολὰο {6 οοπἰτΑοὶ ΤῸΓ ἰιογ):--- 9 τοτὰβ ἰὸ 
ὁπ λιιδδαπά, δτο οιμρΒδίΐο, ἰὼ οοδίγαϑδί τ 1} Ἐμοὶ ν᾿ 
ἀοροιμάθηθο ὩΡΟΒ ἱμοὶνρ ματὶγ ᾿Ἰθδάονβ. Το ἀθ-" 
αἰσὰ ἡ ἰσὰ 86 οϑρουδὶ 88 ἱπίομβἀοα ἰο δοδοπι-- 
ΟἾΘ ΛΒ ἰ0 ργεβεπὶ ἰ9ο ΟἾὐγωέ α εὐαοία υἱγσίὶδε 
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16 ΒοΙα ραἶναβ ὑ89 ἤδπιο οὗ ἴ89 οπὸ ἈπβΌπη. 
μθ ἰάδα οὗ Υἱγχίῃδὶ ῬΟΣΙΥ 18. ἘδΡρΘοὶΑ] Υ Ρυοι, 
πρηῦ ἴη ἰῃ9 Θρὶ μοὶ ολαδίε, οα τ αἰοὶ (ἰ6 Θπιρ]1ὰ- 
18. πλϑίὶ Ὀ6 ρἰαοθοὰά. ΤῈ ῥγοϑοπιδίϊοη σϑΐθγϑ (0 
186 γογὶοα οὗὐἠ ἰπὸ βοοοπὰ δάνϑθηϊ (ραγοιιβὶδ), 
ΒΘ ἰδθ υπῖοῃ οὗὁἨ (6 ΟἔΌγοΝ πὰ ΟΕ τὶ δὶ 
Ψ1}1 Ὅ6 σοιῃρ]θίοΥ γϑα]ϊσοὰ (16 τη γτίαο διιΡ- 
ῬῈΡ οὗ ἰμὸ 1.δ} Ὁ). [ 8 οὁη9 ραγὶ οὗ (5 ἐχ- 
οἰυϑῖνο ἀονοίϊοη υὗὁὨ ὑπὸ Βγίἀδ ἰο ποὺ [οτγά, ἐπὶ 
88:6 δῃουϊὰ γομηδὶῃ ομδδϑίθ (ἀγνότης) [780 δη- 
οἰθηὶ ΕΔΙΒΟΣΒ δὰ τυ 6} (0 ΒΔΥ οὔ δι 6 Υἱγκιη Ρυγ 
οὔ {86 Ομυγοι, δηὰ οὗ {}ιὸ ἀυγ οὗ Θδοῖὴ ΟὨ τ δι δα 
88 ἃ ρῬανγὶ οὗὨ Ομ γιβί᾽ Β Βοϊγοι οὰ σδατγοῖ ἰο τπδίη- 
ἰδ “υὐσίπίίαα πιεπίϊδ,᾽" τ Ὠϊοι Αὐκιδίλπο ἀοβη 68 
ἰο ὍΘ “ἐπίεστα βάεδ, εοἰάα Ὧρέ2, εἴποεγα ολατιίαε.᾽" 
Βυοῖ νἰθνγβ τότ βίσὶ Κὶηρ ἴῃ ἀἰδιϊποίϊ ὁ ἤγοτα (89 
δρίχἰ 8] ΡΟΪΥ ΣΤΥ δη ρο]]υἰΐοη οὗ Ποα Βοηΐδπὶ 
πὰ δηῃοϊοηῦ ΒΟΤΟΒΥ. Οομρ. οτγάθνογί ]. [Ι͂ἢ 
σοπέίγχαβι τὶ τ (8.18 Θηάοανον οἡ (μ6 ραγὶ οὗ (88 
ΑΡοβί]θ, 86 ΠΟῪ τσηρθηιἱοὴ8 ἐμ ἀδηρονρ ΜΔΙΟἢ 
δὰ ανδκοηθὰ δἷβ ἴοασβ :- --ᾷϑκς 1 ἴϑδσ 16βῖ, 
Ῥοσδᾶνϑῃϊυτχο, 85 πὸ δουρϑῃῖ οοσρ]θῖοὶν 
Ὀοευϊοἃ Ἐν ὉΥ ὮΪΒ ἸΏΒΩΥ αεία, δο σγοῦσ 
ταΐῃ ἅδ σαὶρβ!ϊ ὍΘ 1οΘα αὐσᾶὰν ἴσχοσ ἴΠ6 51}}}}}- 
οὐἷν ὙΠΟ ἰδ πὰ ΟὨχλδὲ {πεν 8). Νούήματα 
οὐσυγγοὰ 4180 ἴῃ οὔδρ. 1ἰϊ. 14: χ, δ, δηά ἤοτὸ 
βἰχηὶῆοβ {89 ταϊῃὰ ἰΐ8617, ΘΒροοΐδ! ν {πο86 δου [1168 
ὈΥ ψΒΪΟΣ ψγὸ (μ᾿ Κ δηὰ νὶ]}}; ἴον ἰῃ (πὸ ργοβοηί 
6880 {Π6 ΤΘίδγθῃοΘ 18 δου ἀθηι}γ ἰοὸ δὴ ἱπιρΌΣ 
οί ἱη {189 ᾿ἰπ 6 ]1]6οἱ δηὰ ἰῃ 186 ν]]}]--- ἀδρατγτίυ το 
ἔγοπι 86 ῬΌΓΟΘ 0806] δΔηᾷ α ἀϊδίυγθαπορ οὗ [Ποὲγ 
ΘΗ ΓῸ ΒΌΓΓΟΒΘΥ οὗ ὑποπιδοῖνοθ (0 Ομ γὶδῖ. Βθοκ 
(δεείεηὶ. δ2 ἔ.) τιδῖκοβ ἰὑ {86 σογγυρίϊοι οὗἁὨ 811 (6 
ΒΡ᾿ ΓΔ] ΡΟΎΟΓΒ οὗ (πὸ δου], ἰπδβυλιο 88 (ἢ 9 
βου. 8 δπαὰ ΡΌΓΡΟΒΟ8 ΔΓ ἀγα ΔΎΘΥ ἴσοι (89 
ΠΠΒΛΘΝΥ οὗ ἰγαϊὰ Ὀγ ἀοϊαάϊηρ (Π6 υπἀογβίδηϊῃς 
ὙΠ} ΟΡ Ἰδϑίγῖθδ πὰ ἰπ6 ποδεὶ ψ τ νδΐῃ ΠΟΡΘΒ. 
Τμὸ νογὰβ φθαρῇ ἀπό 8τὸ ἃ οοπδίγωοίίο ργασηαης, 
δηά δἰ χη γ, ἴο Ὀ6 θα ΔΒβίγαυ, ἱ, 6., ἴο 6 Ὀγουγμί 
οὔ ἔγοτῃη δὯΥ (πΐρ. Τὴ γοσγῦ φϑείρεσθϑαι 18 Βὶρ- 
Ὠϊδοδηί, ἴον 'ΐ νγαϑ ποὺ ἀπίγοα ΘΟ ἈΠ ΔρΡτορσγίδιοα 
ἴο ὑμ6 ἀεοπίγαοίξοη οὗ νΥἱτρίηαὶ οἸαδίϊὙ (υἱίίατε). 
ἴῃ {πὸ ῥῬγοβθηὶ ἰηβίδποο ὑπ18 βρί γιὰ] σα β ἐγ 18 
ο8]1οἀ ἃ βἰρ] ον ἴῃ γαβρϑοί ἰο ΟἸιτἰβί (εἰς χριστόν) 
Ὀθόδυδβα ἰὲ ἱτπιρ] 694 8 Ββἰπηρῖο ἀορομάθησο ὕροὴ 
Ομ τίβι. Ηο Π]υβίγαίθϑθ ὑμι18 ὈὉΥ ἃ δοτραυίβου ν ] ἢ 
{π9 ἐοτηρίαιϊοι οὗὨ Ενο ὉΥ ἰμ6 ϑογροηῖ; ἱπ ἩΒΊΘΒ 
ὑ8ὸ ροϊηΐβ οὗ Θοπηρασγίβοη ἃγὸ: 1, ἰδ ζοιηΐηἷπο 
ΘΒδυϑοίος οὗ {86 ΟΒαγοῖ (παρϑένος), δηὰ 2, {86 ἰπ- 
ἤσθηοθ οὗ ϑείδη ἱπ ὈοΐΝ ἰδία ποοβ. Ηθ Ῥγθβυπι68 
ἐμαὶ κἷ8 σοδουβ ΟΓΘ γ0}} δοαιδαὶπίοα πὶ, πὰ 
Ὀεϊϊονοὰ ἰῃ, {86 βροάἀυοιΐνα ἰπῆσθηοο οὗ βαίδῃ 
{Βγουφσὰ 1μ6 ϑογροηί ὑροῦ ἰμ6 πνοπιδη, 6 6η. ἰἰϊ.; 
οορ. Φοῖπ νἱϊ!. 44. Βον. χἰϊ. 9, 14--17; σχ. 2; 1 
Φόομῃ ἢ. 8. [οτἀϑσουί ἄπὰβ ἷπ γον. 8. “8 οἷο δΣ 
δϑδοσίοη οὗ 1Π0 ΣΟΥ οὗ (86 ΔρΡρθάγδῃσα οὗ ϑείδῃ 
ἴῃ ὑμ6 ἴογπὶ οὗ ἃ ϑουρϑηί ἰο Ετο ἴῃ Ῥδγδαΐβο," δπὰ 
Ψ0 ὩΔΥ̓ δΔἀα {πδ} νγὸ δνϑ [6 Αροβίϊθ᾽ Β βαποίΐοῃ ἰὸ 
{διὸ ἰδίογ 68] παίανο δῃ ἃ ΒΟΘΌΓΔΟΥ οὗ (Π6 ἈΙΒΙΟΥΥ 
ἴῃ θη. 111. 14, [Ιη ἐξαπατάω, σ βΐο (86 ΑΡοΒί]6 
1065 ὈΟΪῈ ΒΟΓΟ δὰ ἴῃ 1 Τίω. ἰὶ. 14, {6 ἐκ 
ΒΙΓΘΩΡ ΘΒ (6 ἰάθα οὗ ἱἰμ6 ἀοοόρίΐοα. Ηοθ ἐπυ8 
ΘΥΡΓΟΒ865 ἐπα ἐῤλογουσὰ ἀοοορίΐοη τ Ὡὶοἢ ραββοὰ 
ὍΡΟΣ ἰδ ψοϊθλῃ, δηὰ σ ποῖ ἢ6 ἔδαγοὰ χτϊραὶ 
δίκα ρἴδοθ δπιοὴρ ἰπ6 Οογπίῖδμβ. Οοτρ. ΕἸ]}- 
οοἰΐ οα 1 Τῖπι. ἰϊ. 14]. Βιυΐ (πο86 ψῖῖο δὰ 86- 
ἀυοοαὰ 6 Οοτί πε νίαθπ ΟΠυτΟΝ τὸ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 
οΑ]}1ὁἃ (9 τηϊπίβίοτθ οὐ ϑαΐϊδῃ ἴῃ στοῦ. ]1ὅ. 
Πανουργία Βυρφοδίβϑ {Π6 γαυΐουβ δγί8 οὔ ἀδοορίϊοῃ 
διὰ ἐδπὸ δ]80 ΒΕΟῪΒ τοδὰ9 86 οὗ ὈΥ ἰμο υὰαὶδίϊο 

᾿οδοίοτα, ΨΒΘα ΠΟΥ δυθδιϊτυἱοὰ ὑμοῖν ἀοοίΣῖῃθ 
οὐ τἰχο ἰὼν ἔον (9 Ῥᾳτο αἀοΒρ9] Ραυὶ μὰ ργοδομοά. 
(ΘΠ Ρ ἃ αμποβίὶο δ] οπιθηὶ 88 ταϊπρ]οα τὶς 
(ἰνοῖσ ἰηδιγιιοίζοηβ, δὰ τον σβοίοσὶ 8] διὰ 
ἀἰλ]οοίῖο δΡὶδ ΓΘ οι ρΙογοά ἰὴ οπίοτοϊης ἴποπι, 
ΤΩΔῪ 6 ΟἿ υπάεοϊάοα.---ΕοΣ Σ᾽ ἐῃ ἄδθο ἃ ΒΘ Ὲο 
ἰ5 οοσαΐϊῃὩβ ΘΙΘ ρσυθδοδίηξ δηοῖμοι ὕεεκυς 
Ὗ ὨοΙῖὰ ν9 Ρτθδοδοᾶποῖ, οὐ γ6θσο τοοοὶν- 
ἐ δηοῖποσι δ ροέσι εὐ ΒἱοὮ γ8 δοοοριθᾶ ῃοῖ, 
γ8 τοἰσ δῖ νν6}} Ὅθασ υνὲτ Ὠΐσω (τον. 4). ΤΙΝ 
ὙΟΥΒΟ ῬΓΘΒΘΏΪΒ ὨΟΥΘ ἰὴ λ ΘΟχαπιοῦ αἰ ΠΟῸ] δα, 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ τ ἢ ΣΟίογομοΘ [0 118 σΘοπδοι οι ΜΝ ἰτὰ 
Ψ δὶ ῥγθοθάθβ δηῃ4 νηδὶ 00] ὁγ8 Στ. ϑοιῖηδ ς0ῃ- 
ἰεηὰ ὑμαὺ {μ6 ΑΡροβιίΐο 18 βασῖ ἱσοπίοδ!ν χἰνίηνς (86 
ΓΘΆΒΟΏῺΒ ἴῸΓ ἴδ δο] οἰϊυἀ6 6 64 Ἔχ ργΓΘαβοὰ 1 τοῦ. 
8. “ΕῸΣ 1 ΤΥ ΟΡΡοπεπίβ ἰοδοῖ δηὰ σοῦ διυοης 
γου ἐπἰηρβ 1 ο ἢ ΔΡΘ ΘΠ ΣΟΙ πον, γοὺ πιΐϊρμὶ 
ν6}} Ὀ6 ρ]οαϑοὰ σπῖτι {πο ῃ).᾽" Το 1άθα ὀχργοββοά 
ἰῃ ῥἱδίῃ τσ του ]Ἱὰ (ΒΘ ὴ ὍΘ: “γα ψου]ὰ, ἰπ ἔδεὶ, 
δᾶνο ΓΘΆΒΟῺ ἴ0 Ὀ6 πη06ἢ} ἀϊδρ᾽οαβοὰ 1 δυςῖ πο- 
γο} 1108.᾽ Βγ διἷ8 ἰγοῃΐσθαὶ ΓΟΡΣΓΟΔΟΒ ἢ6 που]ὰ 
(8 ον ψ8δὶ Γοδβοὺ 86 δα [ὉΓ Δησὶ θυ 08 
δοουπὶ οὗὨ {Ποῖ σοΙμΡ]δ βαθμοῦ ἰοαγάὰ {Π0866 [8486 
ἈΡοβίϊθβ. Ηἴ8 σόϑβοὴ [ὉΓ σαρσγουϊης ἰμολ [ὉΓ 
ΒΌΘΙ 8 ΘΟ ᾿8158η 66 ἢΘ ῬΓΕΒΟΙΐΒ ἴῃ το. ὅ. ΤΙυ5 
Μογοῦ. ἴα ἰκ ΔΉΠΟΥ, Οδίδπαογ, βου 6 
ΟΧΡίαἰ δ καλῶς (0 πιθδῆ: ὀγοὰ Θῃάυγο ἴδβοπι 
βποῖγ: γοὺ δηὰ πιὰο}} ἀοἸ ρΐ ἴῃ {Π 6 πὶ, ᾿πρα αὶ πἰης 
ῬΟΥΔΡΒ ἐμαὶ γοὺ »0}}} ΔΟΌΓΘ ΒΟΙῚΘ ΠΟΙΟΥ͂ ἔγοσῃ 
{8 6 πὶ; δηὰ Βα τϑῖοβ {Π6 Αροβί]θ χἶνϑ ἴῃ υϑγ. ὃ 
ἴ(μ6 Γϑδβοῃ ἴθ᾽ ἐδ ἰγσοηΐοδὶ ΓορτΌδο ἢ ἴπ το. 4, ὈὉγῪ 
αἴγοοιν ἀοηγίηρ ἰμθγ ὑπ 6 ΒΥΡοΙ ΒΒ βἷβ οἢ Ἡ ΒΙΘὮ 
{ΠῸΥ Βαά οἱαϊπηοὰ Βυ ρου οσῖ ἐν Οὐον δἴπι, υἱξ., Ὅ6- 
6διι86 {86 μεὰ διδβὶ ργοδομοᾶ ὑπ ἰγὰς 96δὺ8 δ 
Ὀγουσηὶ δος ἰμ0 ΟοΥγὶ πἰἶδη8 (6 ίτὰς ϑρίσὶς 
δὰ (16 ἰσχὰθ 608ρΡ6]: “1ἶ, {ΒΟ ΓΘΙΌΤΘ, ΤΩ ΟΡρο- 
Ὠδηΐβ σου]ὰ οἷαὶϊπλ ΒΌΡΟΥΪΟΣΙΥ ΟΥ̓́Τ 176 Οοἢ 1815 
δοσουηΐ, γοῦ παϊχρύ γ͵ὁ}} 6 Ρ]δαβοα 11} {6 αι. 
Βαυὶ δι ἢ ἃ οἿδ᾽πι 'β8 8 ΘΙΏΡΙΥ ΔΕΒ ΠΡ] ΟΏ ; 10},᾽ 
εἰς. Οπ {18 ἰπίογρσγοίδιϊομ, καλῶς Ἀ85 8 ΣΠΟΤῸ 
ΔΡΡΡσορυῖδίθ στηοδηϊηρ, δὰ [86 σοπηροίΐο 11} 
(ῃ6 Ργοοθάϊηρς οοπίοχὺ 18 ΠΟΤ ΟὈγλουδ, Ὀὰΐ 
(η6 ἰάορα οὗ ἀοηγίης πδδὲί δοαὰ Ὅδο ΒῸΡ- 
Ῥοβοὰ ἴῃ συϑσ. 4, 88 βοιῃϑίῖης γι 1 8618] ἴῃ 1. 
ΠΥ τὸ βυοῖὶϑ ΤΟΥ ἰβ δ] οννοὰ ἷπ ὑὸν. 4, ἰΐδ 
σοπποοίϊΐοῃ τι} τόσ. δ, 18 811}} ποσο αἰ οὶ : “1 
Ἦδ6 ὙΠο ρῥγοβϑηΐβ ἈΪπιβοὶ ἢ ῬΥΘΘΟ 68. δΟΙ ΠΟΙ, ἡ. ἐ., 
ἃ ὈοίίΟΓ Φ9Φ660}8, εἰς., γὙοοῖ ΤῊΔΥῪ ΨΟΥΥ͂ ΡῬΓΟΡΘΕΙΥ ὃ6 
Ρ]οαβοὰ στὰ Εἶτα ; Ὀυΐ (818 18 ποὶ 8ο.᾽ [ἢ {μῖ8 
886 (6 σδοῃποοίϊοι ἩὶιὮ σογ. 8 18 ποὶ Ρ]δΐπ, Ὠἢ- 
1688 ψὸ δαὰ ψγοῖ ἔσ ΠΟΥ: “ΒΟ, 88 ΘΠ ἀΌΓΘΙΏΟΘΘ ͵8 
ποὶ τ }] δπὰ 1 μαῦο χοοὰ γθΆΒΟΙ ΤῸΣ ΣῪ ΒΟ] ͵οὶ- 
ἰ6.᾽ ΤὍ0 τϑϑβοὴ 70. ἷ8 τυ] 16 δββογιου (πα 
{818 88 ποῖ δο, σουϊὰ ἐμοη Ὀ6 ἼΘΙ τοοτΤο ΓᾺΠΥ 
ἴῃ γοσ. ὅ.---ἰὰ καλῶς ἀνείχεσϑε να ἈδΥΘ 8 δρρδ- 
χοηΐϊ τοΐογτοποο ἰο ἰδ ἀνέχεσϑε οὗ νοῦ. 1. [π [86 
βγϑὶ ρἷδοθ Ἀ6 16}18 ἐβϑι σεδί σθαβοι {ΠΥ δΒαα ἴοΥ 
θοασίης τ ἱ( πἷὰ: (νον. 2, ζηλῶ γὰρ----ἶΒ ΓΟΔΒΟΒ 
ἴον {818 Βο ἴπ θη ρῖγοβ ΓΕ ΒΟΥ: ἼρΟΘΌΙΠΗ τάρυον: 
μαι δὲ.)---Ν ον ἢ9 8δδγ8 ἐμαὶ δῇμεσ βϑοῖῃρς δον 
{ΠΥ Βεαὰ δοίοὰ ἑἰοπασγὰ οἰμοσβ, δ βιιγοὶν Ὠδὰ χοϑϑ- 
Βοι ἰο οχρϑοὶ βιι6 ἢ 8 Το ΥΌΘΔσϑποα ἔγοπι ἰπεπὶ. [ 
(80 πιδὰ γῆο Βαὰ σοτὴθ ἰο ἰμθ) (ἀπιοπρ ἐμ 61) 
ΔΒ ῬγοΔοΒίης δηοίθον Φθϑυ8, ΔἸ μον αἰ δογ- 
δηὺ ἔγοτι (86 ὁπ 6 Βαὰ ρῥγοδοβμϑὰ, οἕς., ὑβῈ 
ταϊσας το] δυὰ {ΠἸὸ χυϑαῖ δὶ ἀ οἰ κμι ἴῃ Βἷπι, ἑ. ἐν, 
{60 παϊρδὶ δηὰ {πὸ υἱπιοδὲ σοποοῖνδῦϊθ Ῥ θα βυγθ 
ἴῃ ἷβ δανουβαυῖοθ. Βευὶ ἰ (58 6ΓΘ 80, Β6 εὐχο- 
Ἰγ παὰ τοϑδβοῃ (0 οχροοὶ (δὶ ἐμὸῪ πουϊὰ ἰοϊογαίο 
ΐτη διὰ 8 ᾿1{{10 ΤΟ] οἱ ἷ8 ρασί; δίῃοθ 86 ἮΔΒ 
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ἧπ πὸ τοδβροοῖ ἰηΐονίου ἰο ἰΐιθ89 βυρογ-ϑταϊποηὶ 
ἈΡΟοΒβΕ165 (γ6 Ὁ. δ). [π|ἰμ8 686 τῦϑ ΟὨἿΥ πθ0α (0 
τοίη ἃ δοῃβίδηϊ γυϑοο]]οοίΐίοη οἵ ψηδὶ μδὰ Ὀθοη 
εδὶὰ ἴῃ (16 Ἰοράϊΐης Ββεηίθῃοο {Ὑ6γ. 1), ἰοὸ ζαΐϊῃ ἃ 
δοῃβίβιοηΐ σοπηθοίοη [Ὁ ἴΠ6 8019 ραβδϑᾶρθ. ΝῸ 
δαί] ὀσσάγτοηοοῦ που] Ὀ6 ἰϊγοαμποοά ὈΥ εἰ, αὶ 
ΟὨΪΥ 8. ΒΒ ΡΡΟΒ8Ό]6 ἱμοῦ σι ΘΧΊΓΟΠΙΘ 6880: 88 8106 Σ- 
διϊοι οὔ ἴμ6 Γιαπιαπιθπίαὶ Ὀυΐ ΠΟΙ 0168 οὗὁὨ Ομ ΓΙ δι δἢ- 
ἦγ. ἴπ τδὸ δροάοϑίβ οὐ οοποϊιβίοα, Β6 ἱπίγο- 
ἄποοβ ἃ βοηίθηθο οὗ 8 αἰογθηῦ οοπειγαοίἑ οη 
(ἀνείχεσϑε), Ὀὰΐ οπθ ψπΐο ποὺ ἀπίγθα θη ἰδ 
ἴουπὰ ἴῃ οἶδββδίο τνιϊοσθ. [Ἃἢ διοὶι δὴ δροάοβὶβ 
ἴμιο ἄν {4115 αν, 17 [86 οὈ͵οοῦ 18 0 ᾿ΡῚῪ ἐμδὶ 
{898 νγῶ8 βοιῃθι ρ ΒΌΓΟΥ δ ἃ ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ, Ὁ}]6885 
ΒοΙη6 Οἰγουμηδίδησοβ ἰ0 Ῥχγονοηῦ ἰΐ διουϊὰ ἰδ κθ 
ῬὈίδδθ, οὐ ἱξ ποίμίπς ἰ8 δροίοῦ οὗ ὀχοορὶ ὑμαὶ 
τησβὺ Βανο ἰδ κοὴ ρἷασο δοοογάϊηρ ἰ0 ἰμ6 Βαρροϑβὶ- 
ἴοι (Ραβ8ον, ἄν, Ὁ. 1.). [ΊΝ κα, ἢ 48. 2.1 Ηδὰ 
86 βαὶἃ ἰῃὰ τ. ργοίϊδβίβ: ἐκήρυσσεν, εἰς., 6 σψου]ὰ 
Βαγνα ἱτ}] 164 (λιδὺ ἐμ 6 ννο016 δι ρροδβίτοη 88 8} 
δι ροθϑὶ ὈΣΥ, δηὰ (δ 18 18. 8 δϑϑουγιΐοη ψϊοἢ 16 
ἀοοβ ποὶ ψίβῃ ἴ0 ἴδ κο. 7186 ἰάθα ἰδ: ἴῃ ἰδ 6486 
ΒυρΡοβοά, γοὺ ψουϊὰ ἱπάδοὰ ἤδτο Ὀθεοῦ πο]]} 
Ῥ᾽ουβοα, Ησθ ἴδὰ8 ἱπιϊπηδίοβ (Βδί βιὰ ἢ ἃ 6856 Μὲ 5 
ποί δὴ δοίι δὶ γα] γ.---Ἴθ Ῥγόϑοηῦ (6059 ἴῃ ἰΠ6 
Ῥτγοίδβὶβ (068 ποὺ σοιρ6] υὕ8 ἰο ἴδΔῖο ἀνείχεσϑε 8.8 
8 512]6 ῥτεοίθγιθ: ““γοῦ τηϑθ νου βεῖγο8 Ὑγ6]] 
Ῥιοα564,,᾽ {πὰ ΘΧρΡΙοβϑίῃρ, ἃ Γ68] αἰδρ] ΔΒΌΓΘ ΟΥ 
ΟὨΪΥ ἃ ΘΟΙΡΌΪΒΟΣΥ δαιϑζμοίΐοη ; ΠΟΡ 848 ἃ 41.68- 
ἰἰοη (“Βᾶνο γοῦ γϑϑϑοῦ [0 Ὀ0 μ᾽ οδΔβοὰ ψὶϊὰ εἶπα ἢ) 
[Τι6 Ἰεδάϊηρς νου 8 ἴπ 86 σοπάϊ!ἰομδὶ οἰδιιβ685 
(κηρύσσει, λαμβάνετε) Τότ Θοδοὶι. ἴῃ {ῃ8 Ῥσϑββϑῃϊ, 
διὰ νὰ βιουϊὰ παίυγα ἢν αν οχροοίοα ἱμπὰΐ ἴῃ 
8) Θοποϊαϑίοι (Δροα 518) ἐμ 6 νοῦ Ὁ νψου]ὰ μανὸ 
Ὅσθοη ἴῃ (μ6 ργϑβθηΐ 4180: (ἀνέχεσϑε, γϑ ὈθαΡ πὶτῇ 
δι). Βαὶί ᾿πβίθϑὰ οὗ ἰμΐ5 (Π6 ΑΡοβί[ο ἀϑβί πον 
Βοίδηβ ἱμ6 οχργοββίοῃ. ὈΥ βαγίῃφ (ἀνείχεσϑεν): 
“ἐγ πεισὴϊ »8}} Ὀθδν ΜΙ Βῖτημ.᾿ [Ιἢ {Πΐ8 ΤΑΥ͂ πὸ 
δυοὶἀβ βαγίηρ αἰγθοῖὶν ὑπαὶ ἐμὸν δὰ αοἰμαϊὶν 
Βοτὴθ σἱΐὰ (6 δϑδβυμλρίϊοηβ οὗ ἱποὶρ ἴδ]8. 
ἰθδοογβ.7 Ὁ ἐρχόμενος ἴῃ ἰΐα δοπηδοίίοη ἀο68 
ποὶ δἰ καῖ ἐγ ἐπα ἢ 6 τῦλο 6ο0Π168 τί τὲ οὗ σοι Γ50 
6 ἰδ Ὀθδί, Ὀαΐ Β᾽ΡῚΥ {παὺ ἢ9 10 ΘΟΙΏΘΕ χηΔ Κ68 
δἷβ Δρροάγδῆοο; 89 ῬγΌΒοησΟ οὗ 18 ΟΡΡΟΠΘΩΙΒ 
ἴθ οοῃσοῖνοι οὗ 88 ἴΠ 6 δοτηΐπρ; ἔον ψατὰ οὗ ἃ εἰπρὶς 
Ῥοότβοῦ (ΜΙ ογον). [οτάϑψοῦγί: “ ὁ ἐρχ. 18, ἰχὸ 
ὙΠῸ οοπιείδ, ἴ, 6., ἮΘ ὙΠῸ 18 ποὶ δβοηΐ νὰ ἢ 8. σο- 
Ευϊδν οταἀϊηδίΐοι δηὰ πιίϑδίοπ. ΤῊ 5 ἰΒ {86 ἰγὰθ 
Οἰδυδοίοῦ οὕ δὴ ὑπδυι ποῦ σοα ἴθδομον, Τμΐδ οὴ6 
δέπας λύπδεί, ἴθ οΘοπίταβι τ} [ῃ6 Αροσίϊα ΜὯΟ 18 
δεηέ ΟΥ̓ ΔΠΟΙΒΟΓ, υἱΖ. ὉῪ ΟΠ γῖβι. "ἄλλον ἃΒ ἂρ- 
Ῥιϊοὰ ἰοὸ Φοβι8, ἰδ ἃ πιθγθ ἀδηΐδὶ οὐ ἰάθη ἐν απὰ 
186 τιοϑδηΐηρ ἰμογοΐοτο ἱβ: ἱ 6 80 Ῥγϑδοῖιθθ ἐμαὶ 
86 96808 ρτγεδομβοὰ ἀοϑοβ ποὺ βθϑῖῃ ἰδ 6 88.116 88 
ἴπ6 ὁ80 ὈοίογΘ ργοδοβθά. (Νοῖ: χριστόν, ἴον 
Ἰμβοη ἢ6 ψουἹὰ ἔπρ}ν ὑδαὶ βοῖλθ οἵ Ρ ὁπ0 ἐπ δ 
δεδβιιθ γγῶ8 89 ἔσθ Μοββίδῃ.)---Ἑτέρον οἵα (ἢ 6 
ΟἴΒΟΡ Βαηά, 88 δρριἱοὰ ἴἰο {πὸ ψοβροϊ, β' χηΐβθβ 
δβοιροί βίης ἀἰογοηὶ πὰ ποίυγο οὐ κί πᾶ, δορ. 
Αοἰα ἰν. 12, 64]. 1. 6, 7..--- Ἐδέξασϑε ἈδΔ8 ποί {16 
ΔΩ ἸΩΘΘΏΪΩρ ἢ ἐλάβετε (10 τοοοῖνθ), αὶ ἰΐ 
δἰ χη ϊδου ἰο δοοορί, δπὰ χοΐουβ ἴ0 ἴπὸ ἐΐπθ ψ ῃΘἢ 
ΤΊΟΥ νοῦ οοῃνογίθα. [ΒΘ ρ6] δα 8 ὑμδί {115 
σθδηρο οὗἁ γουῦβ 88 ὈθΟδΌ 86 ““ΠΊ8 18 ραββῖνο ἴῃ 
τοσοϊγί ες (86 ϑρίτιι Ὀυΐ δοίΐνο ἰῃ δοοορίιΐϊπς {πὸ 
[08Ρ6].᾽᾽]---ᾶδ ἰὼ (6 χοϊδιλνο βοηΐθηθο ἐδ θιι- 
Ρἰναβἰ8 11ὁβ ἀροῦ ἐμὸ πορδίΐοη, ἰμθγθ ἰ8 πὸ ἡμεῖς 
οὗ ὑμεῖς. ---Ἰὰ (180 ψοτ 8 ἄλλον, δηὰ ἕτερον ἰξ ἰ5 

δροΐζοη οὗ νγγ8ϑβ ἵἴοτὸ δχοοὶϊθηὺ ἴῃ {πὸ οβίἰτηβίϊ ἢ 
οὔ {πη6 ΑΡροϑβι!θ᾽ 5 Θρροβθῆίβ. Βυ ἕτερον πνεῦμα ΜΘ 
ΔΓ 8180 ποὶ [0 υπάἀογβίδηα πο βρὶσὶῦ ῥγοάπσοα ἴῃ 
{16 Βοατὶ ὉΥῚ 86 Ῥγοδοβίηρ οὗ ἴπο ᾿ανν, υἱΖ., (ἢ 9 
Βρί γι οὗ ἔδαν (βοια, νἱϊ. 16), ΟΥ {86 δρὶ τὶ οὗ (89 
σον] ὰ (1 ΟοΥν. ἰὲ 12), ΟΥ πιοτὸ ἀοδηϊίοὶγ, (9 
ΘΓ ΒΙγ δρὶγὶῖ οὐὗὁἨ ἃ ῥα; δπὰ Ὁγ ἕτερον εὐαγγ. 
(8611. λαμβάνετε), ἴο80 ᾿πϑελθυ 008 ΟΥ ἱπείγιο- 
[1088 ψΒὶοῖι Θ8πλ0 τυ ΒΟΥ ἔγοτα τη θῃ, εἰ6.---Ηο δὰ 
εἰνθῃ ὑνο ΓΘΘΒΟΏΒ (0 Ὀσδυὶης τυ] ἢ πἰπι, υἱΖ., (86 
6 ΔΊουΒΥ ψὨΐϊσῆ 0, 88 ὑδ6 ἔγϊθῃα οὐ Ομ γίβι (186 
ῬΑΥΔΏΥΤΩΡΙ) ταῦ ΓΘΔΒΟΠΔΌΪ Ὁθ οχρθοίβὰ ἰο 
ἔθ6] [0 1ῆθ, δῃὰ ΠμΟΙΣ οδϑύ ἰο]οσδίΐου οὐ (πο86 
ὙΠῸ Ὑ0Γ6 ῬΓΘΘΟΣΒΙ Πρ; Βοπιοί ἰης 116 δηΟΙ Π6Γ ρο8- 
ΡΟ]; 8πη4}] πὸ ΠΟῪ ρῥγοσθϑὰβ ἴῃ ψ6σ. ὃ ἰο Β5Π0ΓΚ 
{880 1 Λλ6Υ σου]ὰ ἰΑῖκο βισ! Θχίτγθιηθ ρ΄θδϑιγθ ἰὴ 
ἢἷθ8. ΟρΡρομϑῃίβ, ὑ80 0 δὰ βοπιὸ ροοὰ γοᾶδοῃ ῸΓΡ 
θηἀυγίης πἰπι (σοι. ἐὐλνμς Βἷίποο Βα τνὯ8 ἴῃ ὯῸ0 
γοβροϑοὶ ἱηύϑεὶοῦ ἰο ἱποπι. Ηθ ΠΟΥ͂ Βρ6ο᾽ δ βΒοῖὴ9 
Ῥδγιϊσυ ϊατβ. 

νεκμ5. ὅ,6. ἘΣ 1 τοῖς ταδὶ ἰ το ζχὸ- 
Βροοῖ δΒανὸ 1 Ὀ60} ὈΘδἰπᾶ ἴ8686 νΘῚΥ βΒυ- 
Ὀϑείοσ δροβῖϊϑδ -- 6 ποτὰ λογίζομαι ἀοηοῖθϑ 
186 χσοβυΐὶὺ οὗ οατγοῖμ! τοδοοίίοη δηὰ ῬγΟΌΔὉΪΥ ἢ 88 
ἴῃ ὑμ18 ρἴδοοθ 8111 ἃ ἀο]οαὺθ ἱγοηΐοαὶ ἰἰπρ (ΟΒβίδη- 
ἀογ).---ἰ ἐμ πορδίῖνο μηδὲν ὑστερηκέναι ((᾿ 6 ροτ- 
ἔδοὶ χοδοίηρ ἔοσψαγὰ 1ηἴο {1106 ῬΓΘΒΘΠ 1) ἔμ ογὸ ἰδ 
ἃ Ἰηοἀοβὺ ΓΘΒΟΣσΥ͂Θ, ΔΒ ΟΝ 88 6 γΟΔΙΪΥ 88 
γοΆΒο ἰο Ὀοαδὶ οὗ 8 Ροβίἰἷγο βιιρογιοσιίγ. Βαὶ 
{86 μηδὲν ΤΟΥ ὈΪ48 8 1ἰπιϊ δι οη οὗὨ (μ6 Ἔχ ργοββίοι ἰῸὸ 
ΔΌΣ Βἰης οὗ ἃ ρατίΔ] παίυτο. ΤῊ ψογὰβ ὑπερλίαν 
ἀπόστολοι, Ἀονονον, Ὀοὰ ἱὰ {818 ΡΪδοθ δηὰ ἰὴ 
οἴ 8Ρ. χἰϊ. 11, ουδὲ ΔΡΡΙΥ ἰο ὶβ Ορροπϑηίβ, ργ- 
νἱου ΒΥ ἀοϑϊ ποι οαὰ ὉΥ ἐρχόμενος δπὰ αἴϊογαγὰβ 
ΤΆΟΓΘ ῬΑΥ ΓΟ ΑΥΙΥ Θμασδοίουϊζθα ἰπῃ συοσβ. 18--Ἰὅ. 
Αδοογάΐϊηρς ἰο Νοδπάον (ῃ9 ΑΡροβί]θ ἱπίθη θὰ ὉΥ͂ 
(ἶ8. οΘοιηρουπὰ μνοτὰ (ὑπερλίαν) ἴἰο ἀφείσηδίο (86 
οχίτανυαρδηί ἱπηρογίϑηοο ἢ 88 αἰγὶ δυϊοὰ ἰο 
ΟΥ δϑϑυπχϑὰ ὈΥ (8686 ζ3180 ἰΘΔ ΘΒ ΘΥΒ, ΘΟΙΏΡ. ΥΟΥ. 18. 
ΤῊ σοῖο σοπποοίΐοη ἰθ ἱποομβίβίθπὶ τὰ (ἢ 6 
ἱπίοσργοίδιου ργουίθηὶ ἴῃ {80 βησίθηῦ ΘΒ ΌΓΟΝ, 
νι οἢ ΔρΡΡΙ Ια (16 ΡὮγδ89 ἰὸ {πμ6 γί ποῖραὶ Αροβ- 
(168, Ῥοΐοσ, Φαῆοβ δπὰ Φοόοβη (6Δ]. 11. 9), δπὰ 
τὑὺὰ οι (86 Ῥγοϊοβίδηΐβ ΥΟΥΥῪ ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ δοσορίοά ἴα 
(Πεῖν σΟΠ ΓΟΥΟΓΒΥ τἱ 0} (Π 9 ΒοΙηΔ ἢ 8.8 οἢ ἰἰ6 δι Ὁ- 
Ἶ6ει οὗ Ῥοίογ᾽ Β ῥτίπιδογ. Εγνϑῃ ἰΓΠ 0 ΟΧργοβδίος 
οοπίαἰποᾶ ποι πίῃς Ὀὰΐ ΡΓαΐϑο σαί πο. (Π 8 ἃ ὈΪΓΘΥ 
τορτόδοὶ, ἱξ νουϊα 6 Θμ ΓΟΙΥ οὐἱ οὗἉ ρἷασο ἴπ (ἢ 9 
αὐχυϊαοηί.--Βαῖ ἸΒΟΌΘΒ Σ ὍὈ6 Ρϑυδδρβ τυ ᾶϑ 
π᾿ ΒΡΘΘΟΙ, 1 δὰ ποῖ 50 ἰῃ ᾿Ἰζηονυν]θᾶρο; υϊ 
ἐμ ΟΥΘΙΥ τοβροοῖ ἰὼ τοβασᾶ ἴο γοῦ ννὸ πᾶνϑ 
ὈΘΘῃ ἸΒΟΣΟΌΡὮΪΥ ᾿λ8ᾶοθ τΔ 1868 δου αὶ 81} 
ΤΏ} (νοτ. 6).--- Το ΑΡΟΒι16 Βϑσγο ἱπίγοάισ68Β 8 ἀ6- 
ἰαἰ1οὰ οχρί δηδίΐου οὗἩ ψμδὶ μ6 ἢ δὰ βΒδὶὰ ἴῃ συϑσ. ὅ, 
τὶ ἃ Θοποδϑϑίοι ἐμαὶ ἴῃ ὁη6 Γοδρθοὺ ἔΠ6Γο παρεὶς 
6 8 Θχορθρίϊΐϊοη ἰο τ λδὺ ἢ6 μδα }ι5ὲ Βαϊ, 1η88- 
Ἰ]6}} 88 δ᾽8 ΟΡ οπϑηίΐ αἰεὶ ρυῖάθ ἐπ ϑιλβοῖνο 8 ἢ 
ἃ Κα οὗ οΪοαθοποα σαϊποα ἴῃ ἴδ 6 ΒοϊιοοἶδΒ. ΤῊ 
σοποοββίοῃ, βουνοῦ, Βὸ ψου]Ἱά ποί ἐσίθπα Ὀθγομὰ 
{πὸ 8 ΠΏ ΘΓ οὗ ἀϊδοουῦϑο βυ ογαἰηδίθ ἰο ὑπδὺ ν᾿ ἰ σἢ 
οὐυκῦ το Ὀ6 ὑπὸ πιαῖῃ ροΐπί νυνὶ δὴ ΑΡροβί]θ, υἱΖ., 
(16 γνῶσις, 86 κπονίοαρο ΟΣ Ῥογοορίΐου οὗ Ὁ)]- 
γίηθ ἐσαϊ (οἢΔΡ. σ. δ; ἱϊ. 14). Ὑπὸ ποτὰ ἰδιώτης, 
1 σον. χὶν. 16, βἰχηΐθοβ ἃ Ὀθρβίηποῦ, ἃ Ὀυηρίοσ, 
Δ υποὰποαίοα ὁη6 το 88 50 611}} 01 {86 νγοτὶκ 
ἰπ αηᾷ. [1ὲὶ ἀοθ8 ποὶ ἀΘΗΥ͂ ΔῺΥ δπιουπὶ οὗ οἀυ- 
δαϊΐοη Οὗ βΚ}} οὐ οὐδὸν ΟΥ σΘΏΘΥΑΙ τηδίίοσθ. Ιἐ 
βἰσηΐδοθ σαί μοῦ ἃ ᾿δῇ ποί ῬγοΥθαβί ΑΙ 80- 

ἐπι ρ 1164 ἐπ δὲ ὑπ Βα Ὀ͵οοῖΒ σοπιραγοά δῇ θηςγϑὶν ᾿ φυαϊηιοα τὶ ἢ (μδὲ ποῖ 6 ἀπά ογίακοβ (ΑἸ ογά). 
αἱ ἶἴοτγοηί ἴγοῦι 956 Ἀποῖθ 6, δπὰ ποὶ (μαι {π6 τ ρ ἰ βὰς ἃ ὁπ6 τοῖσι ρΡοββὶ ὉΪῪ ρουίοσιῃ (16 ρατί 88- 
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βἰσπρὰ δἷχα οὐϑὴ Ὀδίίοῦ ἔπδη ἰθοθὸ ῬὮῸ ΘΣΘ ΠΟ ΊΩΟΏΘΥ ἤσοτῃ {86 ΟΥ̓ Βίδπ Ὀαὶ δὰ Βαρροτίεα 
ἰταϊηθὰ ἰο ἱϊ, θαΐ 6 ψουἹὰ ἀο ἐν ἰπ 8 γ8 ποῖ | ἰτλβ6 Ὁ Ὁ ὨΪ8. ΟὟΠ ἰΔΌΟΓΒ; δηὰ ἔγοπι {π18 δ ἷ5 
ἰδαχιιν ἰὰ ὑπ σοζυϊαῦ βοθοοϊδ. Ῥδὰϊ ν88 ἴῃ | Θ θπι168 Δα ἱπἰπυδίοα: 1, ἐπαὶ 1 Βο Βοὰ Ὀθβθὺ ἃ 
ΤΘΒΙΠΥ 8 ΡΟ ΘΓ ΒΡ (Αο8 χἱσ. 12; χχὶϊ. 1;  σθὰ] Δροβίὶο ΒΒ πουϊὰ Βαγβ οἰδιτηθα ἃ Βυρροτῖ 88 
χχὶν. 10; χχυΐ. 2; χυΐἱ!. 22), Ὀαὺ κὸ ἀϊὰ ποὺ Βρϑδκ ) ἷβ χίφδε; 2, ἰΒδὶ 'ν ἱπαϊσαϊθα ἃ πδηὶ οὗ οοῃῆ- 
ἦπ [86 τορι οὰδ ἀ808}}} Ἀγβσιϊδοα Ὁ ῥυοίθββίοηδὶ ἰ ἀἄθποα ἱπ ἷ8 Ὀσοίσθα ὑπογο; δῃᾶ 8, ἐΒαὺ δ τ 88 
ογδίοσβ. ῬΈΒΒΤΕΗ 8 ὅγππ. ρ. 21ὅ, διὰ ΒΕΝΟΙ, πον τι κί ς 18 ΤΌΣΙΩΘΥ αἰβλπίοΣ οδίθ 088 ἃ ΘΟΥΟΣ 
ϑνπη. 2ὰ Ρασι, ρ. 102}. Τὸ οσοδβίοῃ [0 βιιοῖ 8  ἴου ἰασβο 60]]ΘοἰΐοηβΒ μάθουν Τὶ, ΟΒΙ ΘΠΔΙ ὈΪῪ [ῸΓ 
ΥΘΡγοδοὶν ΠΙΔῪ ὯΘ Β0ΘῺ (ΘΟ ΠΡ. οἰΔρ. χ. 10) ἴῃ 1 {8 ροῦν, Ὀυὺ ΓΘΘΙΥ ῸΓ Β᾿πι|8611. Τὴ ὅτι ἵνὸ 
Οοσ. ἱ. 17; ᾿ὶ. 1, 4. Τὰθ Αροβιὶο νγἃβ 88 ἱπῃργοθ- ᾿ οὗἠἨἁ ὠἰπ680 αὈοοίίομβ, ἃ8 ἰΠΦΥ ὉΟΓΘ Οἱ ἷδ δδεθοϊΐου 
βῖνο Βαϊ ποῖ δὲ διίἰδοῖαὶ οσγαίοσ. ἥ βθῃ 6 88 γ8,  βιῃβ ὦ ορϑαῖ ἀθδ}ῖηρ τ (86 ΟΟΥΩ ΒΒ ΔΏ8, μΘ ΒῺΒΊΤΘΤΒ 
τοῦ τανε δεοῃ ἰλοτουσλίψ πιαχενκαπίζεδί, εἰς., ΔΘ Ῥ853868  ἱπιπιθαΐδίθὶγ, Ὠὰς ὑπο ἰμἱτὰ πα ἀοθ8 ποὲ ποίδοο ἐ}}} 
δῷ δ6 οἵθηῃ ἀοο8 'ἰῃ ἰἰὶβ ορὶβ)6 δηῃηὰ ἴῃ δἷ8 οἱ μον 
ἩΠΓ ΙΗ κΒ (4. 9. αμδρ, νυ. 11; χ. 11; 1 Ἐμιοδϑ, ἐδ}, 
4, δ) ἔγοιι {16 89 οὗ (86 Βα Ό ΑΓ. ἰο ἐμαὶ οὗ (86 
Ρὶματα] (φανερωθέντὲς); ἔγοταῃ 116 πα ϊλνί 8] ἰὼ ἐμ 9 
σοἸ]οοινο ον ΦΟἸ]]ορσὶδ] ἔοσα οὗ οχργοββίοθ. [ 
φανερώσαντες 6 μἀοριθὰ 88 (μ9 ἰτὰθ τοδαϊηρς αὑτήν 
(γνῶσιν) ταϑῖ Ὀθ ὑπἀεγείοοά. [110 τοϑοθῃῖ δααὶ- 
ἤοπῃ οὗ ἰμθ διιίδβουῖ οὗὨ ἰμ6 δἰπαϊιίουδ ἰο ἐμαῦ 
πῇ ἰοἢ Ὠοίοσθ γ88 Β0 θίγουβ ἴῃ ἔδυον οὗ (μῖ8 γοϑδα- 
ἱπρ δ᾽ τωοϑί σοι Ρ61Β υ8 ἰο0 δάορὶί Δ. ΑἸ οτὰ δοοορίϑ 
οἵ ἰὸ δμὰ τοπάρθγβ ἰδ οἴδιβο ἰδ: βμέ ἐπ ὄνοτν 
“αἰ τοὸ πιαάε ἰλύιρα πιαηύεδί, ἑ. 6., Ἀ6 τιδᾷ 6 ἐλό 
ἐλίπρε οὗ ἴλ0 ἀοδροὶ (ποὺ 88 ουῦ δυίμπος ϑυφβοβίβ, 
δἰ8. πον θᾶρο 1186) Κηοτῃ διμοιρ 4}} Στ 6}].-- 
ΤῊΟ σοῃπθοίίοῃ τ} νον. 7 Μ}}} οὐ ρῥογιαλὺ ὉΒ ἰο 
Τοίος φανερωθϑέντες ἰοὸ γνῶσιν ἴῸΣ ναί ͵ἰΒ ὑμ0Σ9 
Ῥγοδυρροβοὰ 88 τγῦ} 88 ψλδὶ ἰθ Πρ] θὰ ἴῃ ἐν 
πωντί (ἴῃ [10 θ6 86 οὖς ἰπ ΘΥ̓́ΘΣΥ τοδρθοί, ποὺ: αὐ 
8}} {1π|08) ΤΘαυΪΓΟΒ ἃ ΙΠΟΤῸ ζΘΠΘΣΆΙ δδβουίίοι. 
6 Β06 μΒὸ προὰ οὗ δυρμιὶγίηχ: “88 δῃ, ἀροβίϊθ 
δηά δὴ υὑρεὶκιιν ΤὰΔ},᾽ οὗ δυ ίηκ οὗ 8 βὰν 
κἰηά ἰο ἀοῆμο ογο ραγιϊου Δ τ μδὺ 86 πιοδπί 
Ὁ φανερωϑέντες ; ἴον {89 Βρροϊδοδίϊοπ οὗἩ ψ μϑὲ 9 
ἰπἰοπαάρα 88 ΥΘΥΥ͂ ΟὈν]ου8. [ἢ ΟΥΟΓΥ Γοδρθϑοίΐ, 80 
ἴὼ 8ἃ8 γοι δ.Ὶ6 ΘοποθΡῃθα, 6 αν Ὀθθὴ αὐ 
χοδηϊζοβι δηοπρ (Ὁν11}}} 411 τηθῃ ; ἑ. 6. μβαὺ Τὸ 
86 ἴο γου, δπὰ ψιδαῦ δἀνδηίαρο γοὺ μαυθ ἀοτὶνοα 
ἔτοιῃ ὕ8 8. Μ6}} Κονη (0 ΘΥΘΣΥ οὯ6 (Μ6Υγ61). 
ΤΙΟ ρθιγαϑο εἰς ὑμῖν οδπηοὶ τθϑῃ αΠ0Π9 ψΟΊ, 88 

8 ἰλο Α.Υ͂., ἴογ ὑμδὲὶ ψουἹὰ πᾶνθ σοαυϊγοα ἐν 
ὑμῖν (ΗΠ οἀ 9)].--- [Ὸ ϑεοοοπὰ ἀλλ᾽ ἱπίσοάποθδ ποί 
8. δοουπὰ ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΠ ΟΣ δροάἀοϑδίβ, Ὀυὶ δοιροίΐης 
οοῃίχαβίθα ψ 11} οὐ τῇ γνώσει, απὰ ἰξ ἰ8 οαἸ]θἃ ΤῸ 
ΨΥ [86 ἰγϑῃβίιοη ἰῸὼ ἃ ἸΩΟΓΘ βΘΏΘΣΔὶ δ8βουιϊομ 
ὙΙΟΒ ἰμοϊα 98 ἐμ9 ροββοδβϑίοῃ οὗ (μ6 γνῶσις.--- 
ΝΜ ἰδία κῖης {Π18, ΒΟΙη8 Β6Υ9 Θοῃπθοοίοα ἰδ τὶ} ὙΘΓ. 
δ, ἰὰ βυοβ 8 ὙΔΥ 88 ἰο ἱμοϊιάθ εἰ---γνώσει ἴῃ ἃ 

ΘηΒοβὶθ. Τμΐθ 'ἴ8. ποὺ ΟὨΪΥ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΡΥ, Ὀὰὶ 
Δι ἀορχίνοδ δὶ 18 δδβθογίεα ἰῃ {86 ρδγϑηί οδὶβ οὗ 
8}} ἀρρτγορσίαίθ βρη δοδίΐοῃ. Αἴονς φανερωθέντες, 
ἯΠ ΙΘΔΨ ΒΌΡΡΙΥ ἐσμέν ἴγοτᾳ (δ 9 οοπίοχί, 80 ἐμαὶ 
μ6 ΖΟΏΘΓΑΙ πηϑδηΐῃρ Μ1}1 ὈΘ: “ δοὶ ΒΟΉΘΥΟΣ ΜΪΓΒ 
Σοϑροοὶ ἰοὸ Κπον)θᾶρο, ῸΣ ἰπ ΟΥ̓ΟΣῪ Γοδρϑοὶ ΓΘ 
9 τὴ πἰίοδί; ΟΥ, γ7ἷαο ΣΟ Ρ]ΔΙ ΠΥ που, σδία.--- 
Ἔν πᾶσιν αἴτον ἐν παντί ἰδ ἴῃ (8 τη δβουπο δηὰ 
πο ἴῃ {86 πουΐον: [ἡ 6. ἰὰ 411 ἐῤέπσε δικοηρ 4}} 
“6}].--- τοῖα {μ6 ἐν παντί ΒΘ ΠΟῪ ργοσοθϑξ [0 86- 
Ιοοὶ δῃηὰ ρὶνο ϑρθοῖβὶ ργομιΐποηοο δηἃ υἱνί 988 
ἰρ ὁῃ9 ροϊηΐ, υἱΖ., (8 6 τυ 5685 η6889 οὗ δὶ8. ψ80]0 
119 νυ 8116 ἢ6 νγ88 αἱ Οουγίπιν, γον. 786. [1| πουϊὰ 
ἣανο 605 παίαγαὶ ἴον ἷπη πον (0 αν βόπθ οἢ 
(0 Βροδὶ οὗ ἷβ Κπον]θάχο, ΌὈΥ͂ τϑδηβ οὗ Ὠϊυΐῃ9 
γουθἰδιΐ9Π8, εἰο., Ὀαΐ (π6 υ9 οὗἨ φανερωϑέντες Βαά 
δυρροδιοὰ ἰο εἶπ) ὁπ6 ΟΥ̓ (ἰν9 ΟΒδτθα τοδὰο δραϊηδί 
εἷμα αἱ Οονϊηίιι, δπὰ 6 ὩΟῪ ῬτΟΟΟΘὰδ ἱμηπιδα ἸΔ Θ Υ͂ 
[0 ΒΗΒΊΓΟΥ ({|8, Ἰοανὶδρ δἰ “ὁ Ὀοδδὶ᾽" οὗ Κποπ]οὰμβθ 
ἴῃ Βρὶ γίίυο! ὑδίπαα ἰὼ ὈῸ Ῥυγουθὰ αἴονπαγὰβ 
(οδρ. χἱὶ.). Τὴ μα σκο τγδϑ (δ δὶ 9 Βαὰ ἰδισθῃ 

Ὀὸ ἰδ Γα 

ΓαγίΒ6 Ὁ οἢ, οδδρ. χὶϊὶ. 1δ- 18. ὅδε διδῃ]9}]. 
Υκμδ. --12. Οχ βανο ῖ οοσησοϊειθα εχὶ οὗ- 

ἔθ! ο9 ἐπ αδαξηξ, ταν δο] τμδὲ γα σοϊβῦ Ὀ6 
οχαϊιϑᾶ, ὈθοδΌδθ 1 ρυϑδομρβϑᾶ πϊο γοῦ ἴδ0 
ξοΒροὶ οὗ Θοἃ υιϊπουῖ οὨδερο ὁ--- [ἘΠΒὸ Ρᾶν- 
(1619 ἢ ἰδ ποῖ γοῃ ἀθσϑὰ ἴἢ οὔὐσ ΕΠ. υθυβίουδ, δηὰ γοί 
ὧν 1ἴΒ ΘΧΡΊ ϑδῖνθ 88 δι κιης 8 ΓΘ Π5] 10 ἴοὸ ἃ ΠΕΙ͂ν 
οὈὐοσίλοι ὃν δ ορροῃθιηίβ (ΗΠ οὐρσο)}. ΤῊ ΟοΥη- 
{188 που Ϊὰ ποοϑδϑαυΥ ππαογθίδηα ἐμ Αροει]ο, 
ΜΠ Θ6ὴ 6 οδϑοανί δὰ (παὶ, ἰιοὸ μη ὈΘΘῺ τπλα6 τοδη]- 
ἔοβι διοοπςς ἴμοσα, 88 ἱἢ ἜΥΟΣΥῪ γοϑροοί τηδιῃίδιπί;ς 
(Βαὶ Β6 δὰ Ὀδδανϑθὰ Ηἰτωδοὶ ἢ ΒΟΠΟΣΘΟΌΪ διωροικ 
θη. Ὑμὶθ ἱπάμμοοβ. ἢπὶ ἰὸ χαῖβο {86 ᾳυρδίϊοα 
αἴνϑῃ ἷπ γον. 7. ΑΒ {μ6 οὈ͵θοὶ οὗ (μὲβ αὐοϑιΐοι 
8 ἴο παχζὰ οἱ ἔἴγοϊω ἢταβο ἃ ὙΘΣῪ ἴοι] ΓΟΡΓΥΟΔΟΣ, 
νυ ἱπιρ 1168 ἃ ΤΟ ΥῪ μαϊπι] δηὰ Ὀἱϊίοσ γρτγοοῖ. Ηϊϑ 
ΟΡΡοπθηΐβ ῬΣΟΘΌΪΥ τοργεβαηίεὰ δἷ8 ρσταιυϊουϑ 
ἸΔΌΟΥΒ δηὰ ἢἷ8 ορασηΐῃρ οὗ ἰδ οὐσῃ Βῃρροτί ΌΥ δ18 
ἀδῖγ ἰοἱϊ, 88 ὁ Ἰοϊ ἧς ἄον οὗ ᾿ἷ8 δροεῖοὶϊο ἀΐᾳ- 
ὨΪΥ, ποὶ ΙὩΘΓΟΙΥ 8 ἀοΐεοὶ δηὰ ἃ υἱοϊδίζοι οὗ ἀδ-. 
ΘΘΠΒΟΥ͂, Ὀυὺ 856 8 ἁμαρτίᾳ 
Θβίδ Ὁ δηθὰ 18», δ ἃ γοΐυϑδαὶ οὗὐἠ ἱμὸ αἷηῖν 
διὰ ροδίιϊοπ τοῦθ αοἂ δὰ δββίχῃθα δῖπι, 
δηθὰ ῬΟΡΒΔΡΒ 8180 δ ἃ σοῃίοιωρὶ [Ὁ ἰδθ Ὅο- 
εἰ 1 8η8 ὑποιβοῖγοδ ὈΥ Βαοσηὶηρ ἰ0 ΓΘΟΘΙΥΟ ΔΏΥ͂ 
ἰδίης ἵγοτα ἰβοι. ΤῈ τχοϊδίζοι οὐ ἔμο 00]1]ον΄- 
ἴῺ φοῃίθῃοοδ ἰ9 ὑμ6 Ῥυϊμοὶραὶ Ῥγοροβίιοι δηὰ 
ἰο ὁ86 δηοίβορ ᾿88 ὈθΘμ ὙΔΥΪΟΌΙΥ ΧΡ αἰποὰ. 
1.6 ἱπο δϑῃίθῃοοδβ, ταπεινῶν ἐ 
ὄτι---τὑμῖν, ΤΑΔῚ Ὀ6 οοὐὔταϊπειοα [80 88 ἴο Ὀ6 ἰνο 

8. ἰγβηϑρτοδϑίοῦ οὗ 

υτόν, εἰδ., δοὰ 

ἴοτπιβ οὗἨ οσργοδδίῃρ ἰΐο βδιὼθ ἱπουσλ} δ: ἃ ΣΩΑΥ͂ 
ξατάἀοα 828 ἃ χυϊθγοργοδοηίδί οι: 1, οὗ 

[6 Αροβί!θ᾽ 8 βιιπ  γ ; δαὰ 2, οὗ μ15 ἀἱβὶ πίογοβι- 
οάμποβϑβ. Οἱ {πὸ οἴοσ διά, (ἢ 9 ἅγϑί βδβπέθῃ 60 087 
ΌΘ ἐδῖκθῃ 88 {8:6 δββϑῃἝα) μαζί οὗ μἷβ οὔδηοϑθ, δπὰ 
ἀπ βϑθοομπὰ 88 δὴ δροχοζοδὶβ οὗ ἰμὸ ὅγϑβέ. Οὐ, 
ΒΏΔΙΪΥ, ὅτι-τοὐμῆμ ταῦ Ὀ6 τοραγάθα 68 ἐπ ῬΤΟΡΟΥ 
βυ δίδποο οὗ ἐμ οὐὈ͵θοίτου, δπαὰ ταπεινῶν, εἰς., 85 
ἀοβοσλδίης. ἴῃ ἃ Ῥδυθῃίλοβὶβ, ΟΥ ἷῃ ἃ ἰγϑῃβροβεὰ 
ΟΣ Βγρογθδίο βοπίθποθ, 86 οδυδοίον οὗ ἱδο δεῖ 
οὗ ρΡσοδοβίης (6 Οοδροὶ νυἱίμβουϊ δυρροῦὶ (886 ἱἴ πὸ 
᾿ιδα βοϊά: Ὀθοδυβο δυτ ὈΙΣπρ πγ86} ἢ, 1 Ρσχεδομοὰ 
(16 ὅοβροὶ νἱίμουι ὙἸΔΕΕΕ . δε οογοοὲ ΜὙΝὉΗἯ 
υπαου θα ἰβ ἰο τ κο ἰδὸ ὁ0}6 Βουίδ 00 ΒυΟΥ- 
ἀϊπαίο ἴσο διὰ μοὶ οοὔγαἀϊηδὲο τὶ ἐμ Οὐ ΘΓ; δά. 

{θη {89 Ὀθδὶ, δὰ τοῦ {με οβαὶθδὶ, γῶν ἴ8 
ἰο ἰδῖκο {86 ρμαγίϊσὶ ρα] βοιέθποθ 88 ἃ ρασγϑηιμοαδὶδ 
[: Ηδνο ἴ σουλη θὰ δῷ οἴἴδβηῃοο. πὶ Δα δὶπρ τγ- 
861, θϑθοδυδθ 1 Ῥγροδοβοὰ, ο9.. [ὲ 18, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 

ποίὶ ἴο Ὅο τοδοϊτοῖ πο: νι ὲϊθ 1 ψγϑ θα κΚ τὰ γ- 
860} (Μογο ον). ΒΥ [89 πογὰβ αδαείδῳ πεψεο ἰλαΐ 
ψὸ πηρὴλέ δὲ εχαϊίοα, τ ϊοΒ ΒΘ υὐϑὸς αν Γογνασὰ ἴο 
16 οαυ ον ραγὶ οὗἨ ἰδ βοιίεμοο, ἢ9 ΒΒΟΝΒ Βον 
ἢ6 ἐδβουρὶ. ἷα χτϑιυϊίουα Ῥτοδοδίβρ ταὶσμὶ 6 
δηά οὐρῆϊ ἰο 6 τοβαγὰθὰ. Ηΐδ8 ορρομβδεὶβ ἰοοκοὰ 
ὍΡΟΙ ἐξ δϑ δὴ δοὶ οἵ βοϊἐ- ἀοχγδάδιϊοη, μοσοδ ἴδ 
ἀοβοννϑὰ ἰο Ὀ6 οδβἰθοιηϑὰ δὴ δοὶ οὗ δήἑεοιομδὶθ 
8601-τοπυποίαιΐοι, δὲ δοβιδίἰα ἔγοσα ἐπ 8.586" 
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ἔϊοπ οὗ δῇ δοϊζπιονϊοκοα χἱμκμὶ (1 Οον. ἰσ. 4), δπᾶ 
8 Βυρρονίέπρ δἰπιβοὶῦ Ὁγ (6 ψνοσκ οὗ δὶ8 ον 
μδηὰβ (Αοἱδ χυίϊ!. 8), ἴο γγβῖο μ6 βυ ταϊ ςἀ [ῸΣ 
ἰμοῖν χοοά (ἵνα ὑμεῖς ὑψωϑῆτε). Ἐπ ὀχδι δ 10} οἱ 
νι σι ἢ6 δἰπιοά τλἃ8 Ὡοὺ ΤΩΘΓΟΪΥ ἰδαΐ οΥἁὨ ρΟΒΘΓΑΙ 
ῬγοΟΒρΡΟΥΥ, Ὀυὺ 8 δρίγιϊαδὶ οἰοναιΐοη ἔγοτα {πὸ 
ἀορίδβ οὗ ἃ βἰ πία] οογτπρίζοι ἴἰο ὑπ μοὶ χμίβ οὗἁ 8 
Ομτιϑιϊδη βαϊναϊζοη. [Ι͂ ἰῃ9 ψογάβ, ργθβοίης 
ἐμ0 αοδβϑροὶ νουαΐ ὁματίο, νὸ βάτο 8 γοδηοα 
οομίγαδὶ θοίνγϑου Ῥμδί ἰ8 στδαιαϊίοιιβ πὰ τ δὲ 18 
οὔ 86 υἱπιοϑὺ Ροδβὶ Ὁ]9 δοδί διὰ υδ]ι0 ψῶι ϑεοῦ 18 
Βθγὸ ἰδ φεπ. αμοίοτ). [ΜΕΥΕΒ: ““ΟΌβοσνΘ (μ 9 
οοἰϊοοαίλου οὗὨ πὸ νότὰβ δωρ. τ. τ. ϑεοῦ εὑαγγ.: ἰ8 9 
θὲνὶπο οὐ χοϑὺ Ῥγϑοϊουβ (05Ρ6) ἴοΣ ποίη ς.᾽-ὶ 
αροὶ]ϑᾶἃ οἴμοι ολτοΒ98, τϑοοὶν δ 86.698 
ἔσουα ἴπϑσ, 186 Σ ἑεἰκμῖ τλϊηΐβῖθχ ἴο γοτι 
(τον. 8). Τ|ιὸ ἰἸάθα οοπίδἰμοὰ ἰῃ δωρεὰν ἈἘΘ Β6ΓΘ 
ΤΏΟΤΟ 701} σατο ουἱ; δηἀ δ οἴδοθ8 ἰπ σοῃίγϑϑί 
ψὶἢ (6 σον δα ΟΠ ΣΟ βοπιθ ΘΒ υγΟ 98. ((8}6 
Μαοοθάοηΐδμ, δοπρ. Υ6Γ. 9), οὐ σποπὶ Ἀ6 διδὰ 
τηδᾶθ ἀοπιαπάβ, ἱπ οὐδοῦ αὶ 6 ταϊχηῦ ΒΟΥΥΟ 
ποτὰ (οἴἶλοῖα ἢν, εὐαγγελιζόμενος). ᾿Ἐσύλησα ἷβ ἃ 
Βίγοῦ ΘΧΡΓΟβθίου δδὰ οδἹουϊδίθα ἰὼ δυγδίκοῃ 
δίαιτα 6 ἰὼ ὑπὸ Ὠθδρίδ οὗ ἰμοβὸ ἰὸ Ὑποῖὰ Πα ντοῖορ, 
ἱπαϑιθ σὴ 85 ἰὑ ἐπ 1168 {πδὺ οὐδ 8. ̓πὶ βι γαϊ οιιϑθά 
οἰγουτηβίΔΏσοβ δα 6 θη τοαυσοα ἰο δμὶ ἰὰ ΟΥ̓ ΟΣ 
(0 ἀο ἴμοῖὰ 8 ἔδυοσ (οι. Υἱῖ!. 2). Τὴθ νογὰ 15 
ΤΆΟΤΘ Ῥαν ουἸΑΥΪΥ οχρ  αϊηθὰ 6 ἮΘ ΘΟΙΏ65 ἴο 
ΒΑΥ ὀψώνιον λαβών (1 ὅον. ἰχ. 7), ψ ἱοῖὶ βρη 68 
ΨΆρΟΒ [ῸΓΡ ΒΟΡΥΪΟΘ ῬΟΥΪοττθα ΓῸΡ 8 ᾿ἰνϑὶ! μοοά, 
Τοῖδ 6 τοδοῖνοα ψἘ116 δ ῬὯΒ ἀοἷπρ ΒΟΥΥΪ 6 [Ὁ 
ἐμ σον ἰδ: ἰὑ 88 οοηιγὶ Ὀὰαιοα, ποὶ ἴον (ἢ 6 
Ῥοονῦ, ἰκὸ τὉδὺ ταθυτομοά ἢ ὁμαΡ. Υἱλὶ. 4; ἰχ, 1, 
αν ἔον 119 φτγοιηοίΐοι οὗ ἐΠοῖν δρ᾽ γἰ πὶ] τ]  Γο. 
[ΟΠΒΎΒΟΒΤΟΜ: “80 αἰὰ ποῦ Βᾶγ ἰοοΐ, Ὀυΐ τοῤόοά, 
ἐ, 6., 1 εἰτρροᾶ ἐμοῖὰ θᾶγ6 ἀπ πιδὰο ὑπο πὶ ῬΟΟΓ. 
Απηά, τνὰδὺ 18 ΒΌΓΕΙΥ γστοδίου, 1 ψ͵Ὸὼ8 ποΐ [ὉΓ 
ΒΌΡΟΥ δα 1168, Ὀὰΐ ἕο (8.6 ΒυΡΡῚΥ οὗ δ πϑοοθββὶ- 
(165 ; ἴοΥ θα Ὧ6 ΒΗΥΒ 68 Π6 ΤᾺ ΘΒ ΠΘΟΘΒΘΔΥῪ 
διιθϑἰαίθποθ. ᾿πάὰ, νϑδὶ 18 τοῦ ρτίθνουῦβ γοὶ, (ὁ 
ἀο γοῦ βορυϊοθ᾽ ᾽]. Ηδ ἤγχβί βροδὶ8 οὔ ψμδῦ ν 88 
ποοάξυϊ ἀυτὶηρ ἷ8 Ἰοῦγηον ἰο Οονίηί, πα τ ἢ 116 
Θδ 8 Ὁ] πς Εἰ πλ86]7 ὑμογθ. Ἱπιιηοαϊαίοὶν δὕϊου- 
ὙᾺΓ(5 6 ΒΡΟΘΔΚ8 οΥ̓͂ δἷβ δοηάϊίίοη ν ἢ110 Γοϑ ἀἸης 
ἰογ6.--ΑΑααπἃ σψθ Ζ ῸΒ ριϑδϑηῖ ὙἹΣΙΏ 
οι εθἃ ψψὰϑ ἰῃ πὶ, Σ γὙὰβ οδδσρο- 
ΔΌΙΘ ἴο 5ο σζϑῃ (γ6ῦ. 9 α)ὴ. δΒοΩ 1 4]30 βυΐ- 
ζετοὰ ψληὶ (καὶ ὑστερηθείς), Ἀδὰ 1 Ὀθσδηιο ἀ68- 
αἰτιιῦα (ὑστερεῖσϑαι ἴῃ Κα χγ. 14, καὶ ΘομσΘΒΒῖγθ), 
ψοπ, ραΡΟΟΌ]ΥΥ, τ δὺ 1 πδὰ Ὀτουρσὺ ψΊ ἢ τλθ 
9 οχῃδυδίοα, δπὰ λυ 1 οουἶιὶ ΘΑ ἴγχ85 ποὶ 
βιυησίοαὶ, Ἑίαταναρκᾷν τινος (7 ιοαϑ οἠαγφεαδίε ἰο 
πὸ 0Π6) ΟΟΟΌΧΒ 880 ἷῃ ομδρ. χὶϊ. 18, 14). [ΟΡ α- 
ἩΟΈΤΗ: “76 ΣΩΘΙΔΡΒΟΥ 18 ἔχοι ἰδ 6 ὅ8}, νάρκῃ, ΟΥ̓ 
τογρεάο, Ὑ οΙ διίδοιλθθ ἰἰβοὶ ἰο Ὀὐμ6Υ ογθαίι 08 
δι. Ῥγοάμ 668 ἐοτΡοΥ ἰα ἰδ (0 τυ ϊο ᾿ΐ ἰδοῦ 5 
ἰϊδοὶϊ, δηὰ (πο Θμάθαγοῦϑ ἰο ἀογῖγθ πουΓἰβ ιπγοηὶ 
ἔτουι ἰξ. 41 τὸ ποῖ,᾽ βαγ Ῥϑαϊΐ, “}1Κὸ ἃ ἰογρϑάο 
ἰο 8ῺΥ ϑισοτρ νου 7]. Αοοοτάϊπρ ἴο Ησεγοιλαβ, 
ἐμ οσὰ ἢ85 80 Β6ῆ86 οὗἨ βαρύνειν, ῬΓΟΡΘΟΥΥ ἰο 
πον ἰογρία, δηὰ 80 ἰο Ργ955 ἀον ἢ ΡΟΝ ΔΗΥ͂ 0η6. 
Φογοηῆθ βροδῖα οὗ 1 δ ἃ ΟΠ Ἰοϊδη ὀχρνοϑϑίοη, 
ταοδηΐηρ σταυαγε; ἴῃ 1ἢ}}8 ΡΪδοθ ἰο ὃ6 ἃ θαγάθδη ἰὸ 
ΒΩΥ͂ ΟΠ6 ἈΥ͂ ΤΟΙ γἱηᾷς ὑροὰ Πΐπι [Ὁ δα ρρονί. ΟἿΒΘΥΒ 
γοχενὰ ἰΐ ΔΒ πϑδδηὶπα ΠΟΤΟ; ἰο Ὁ6 ᾿ηϑοίγθ ἴῃ ΠΩ͂ 
ἀιιὶ68. Οὐδενός ἴπ (8.9 Β6ῆ86 οὖ: ἰ9 π0 οὁηθ᾽8 αἰ8- 
δἀναπίδρο [. 6.» ποέ ὁπουρὰ ἰ0 ᾿} γ0 ΔΗΥ͂ 016], 
νου] ποὺ Ὀ6 ΔΡγορτίαίβ ἰη ὑμῖ9 ραβηδᾷθ (σοι. 
γεν, 9). ΠΟΡ ἰ οἰδρ. χὶϊ. 18, 14.- Εοσ τπαὶ νυ ἱο ἢ 
Ὑγ885 ᾿Δοϊείηβ ἴο 126 ἴδ 9 ὈτΘΊΒχΘΩ ὙΠΟ ἢ 

ΟοϑΙῶθ ἔσο Μδοθάἄομϊΐα ΒΌρΡΡ) 6. (νον. 9 δ.) 
-- Τα 8 ἴῃ} 6 ΨΔΥ ἰη Ὑπὶοι 6 ἀνοϊάρα Ὀοΐη 
Ὀυγιθηβοηθ. 100 ψοτβ πορὰ ποῖ Ὀ6 γοργὰ 
88 ἃ ῬΑΓΘΏΪἢ 6518 [8 ἴῃ ΑἸΐογτά δηὰ δίῃ] ]. 
Προσαναπληροῦν ὑστέρημά ὀοοοὺγ8 4150 ἴπ Θμδρ. ἰχ. 
12. Αβ ἢ 8}} {πὶβ σοππηθοίϊοι πῸ δἰ] βίο ἰβ τηδὰθ 
ο 186 ΑῬοδίϊθ᾿ Β Βυρρογιίηῃᾳ Εἰπιβοὶῦ ΌΥ δῖὶβ ονπ 
ΘαΓΩΐΠρΡΒ, ΥγὙ ΠΙΔῪ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΝ ἀοι δὲ τυ δι ον 1ῃ 9 
πρὸς ἴῃ 018 Θοτιρουηαὰ γον Ὁ δοπίαἰ 8 ΔΠΥ Πἰηὶ οὗ 
{πὸ κἰπὰ, δ8 1, ἴὑ ᾿Ἰταρ] Ἰοαὰ δὴ δἀάϊ(οη ἴο τηδὲ ἢ6 
οατθα. Ἧ᾽ο Σαίμον υπάουβίδπα ὮΥ ἰδ δῷ δα αἰ ῖοα 
(ο (Ὧ9 5:}8}} διιουηὺ γΒ 16} 86 ρου 08 γοὺ ρΡο8- 
Βο580α, ΟΥ ἐμδὺ νοι 89 ἩΘΟΘΒΒΔΙΥ [0 ΘΟΙΏΡ]οὺθ 
πηδὺ 9 Ἰδοκοά. Τὴ Ὀγοίσοι Πόσα ᾿ποπἰϊοποὰ 
ὙΟΓΘ ῬΟΒΒΙΌΥ 51186 δὰ Τὶοίμουβ, ἢ τ) ΚΠΟῪ 
ΔΟΙΒΔΙΥ͂ σδιπθ ἰ0 ἷπὶ ἤγοια Μασεαοηΐα (Ασἰβ χυ]ἱ. 
δ), διὰ τὰν πατο Ὀτουριὶ τὶ (Ποῖ δαὶ! ]οη δ) 
ἸΏΘΔΏΒ ἴῸΣ δ'8 ϑυρροσίύ. Τὸ (ον ὐ 88 ΚΗΘ 
ΥΟΡΥ Ὅ6}} ψοὰ ᾿ο τηϑϑηΐ. ΏΪ]Ϊ. ἱν. 16 Β88 50 
ΣΟΐογθηο6 ἰσ (18 ἰγδηβδοίοη. [0 18 υοΡῪ ἸΙΚΟΙΥ 
ὑμαὺ 9 δὰ βοπιθ γϑίδγθησθ ἰ0 βυσῖι τη 8η8 οὗ 
Βυρροτὶ σὰθη ᾽6 ζ068 ομ--ἰῃ ΘΥΘΙῪ δίς 
1 δν9 ἵκορίῖ συβοὶέ ἴσοι Ὀϑίπρς Ὀσπτάθῃ- 
ΒΟΙΏΘ ἴο γου, δῃᾶβο ὙΣ]|1Σ δ Ρ 086], 
(τογ. 9 ς.)- δῦ 15, 6 δὰ δἰναυβ Κορί ἔγοιῃ Ὁ6- 
ἴῃς Ὀυταφρηβοηθ ἰῸ ἰδθὰ ἷῃ ΒΥ ὙΑΥ, δηὰ 
δῸ ΠΟ ΔΗΠΟΌΠΟΘΒ ὑπδὲ ἱἐπὶβ τνουἹϊὰ Ὀ6 δΐ8 
ΕΣ ποῖ] οὗ δοιΐοῃ [Ὁ ἐμθ ζαίαγο (κσὶ τερήσω). 
Τὴΐ8 88 βαϊά (αὶ ὑδμοὸν ταῖσδ ποῖ ἐμὴ Κ ̓6 88 
γοιδϊβαάϊηρ, ἴμθηι οὗ {ἢ:686 (ἸιΐηρΒ ἴῃ ογάϑγὺ ἰο ᾿ῃ- 
ἄποο ἔμοπὶ οὐϊουνανὰϑ ἰο σοπ γί θυ ἰο ἰδ Βὺ}- 
Ῥογί, ΟΥὁ ἰο Θβἰδ Ὁ} 8} βΒοπιθ οἷδίαλ Ὡροπ ἰμθῖῃ ἴῸΓ 
ΔΏΟΙΒΟΡ ἰἰπι6. ΤΠὶβ δϑϑυσαποθ δ6 {ῸΥῚΠΘΡ 60}- 
ἤγιΩβ ὈΥ 6 βοϊοιηη δῆγπιδιίοη--- Δ 5. ἦπ0 ὑσαϊμ 
οὗ ΟἸσχίβιθ ἰβ ἴῃ τῦὴθ, ἐπα Ὀοαδίξηρ, 588]}} 
ποῖ Ὀ6 οἱοαδοᾶ δραδὶπβῖ 6 ἴῃ [89 τορὶ ο. 5 
οὗ Δοβεία (τοῦ. 10)... Α βέμἶδῦ ΘΧρυθ85- 
Βἷοῃ ἰβΒ Ἰουπὰ ἴ'ἴῃὰ οἰαρίον ἱ. 18 δπά οι. ἰχ. 
1. ΜΠδὲ γροάροβ πὸ ἰγυΐῃ οὗ Ομγῖδὲ στ πΐσμ 
ἀποὶν τἱνπῖη Εἶτα ἀπὰ σον 88 Ὀυγο ἰγὰ1}- 
ΤῸΪποϑ5, ἰῇ ΟΡροβι το ἴο 8}} ΠΥΡΟΟΥΒΥ ΟΥ [8]86- 
μοοά, 85 ὑδὸ Βοουσὶγ οὐ ψασγτδηὶ ἴὸγ σαὶ ΒΘ 
τν 85 Δβϑουίίηρ, υἱΖ. {πῶ0 (818 Ὀοπδῦ (ΑὈοιϊί Κοορίης 
ἰπη86} ἴγοα ἰὴ Γαίατο, καὶ τηρήσω, ΒΆΟι]α ΠΟΥ͂ΘΡ ὈΘ 
ΒΌΡΡτοΒϑΘα ; ἡ. 6., ἐπαῦ 6 ψουϊὰ αἸτνδυβ 80 60Ώ- 
ἀποὺ πἰπιβοὶ ἐμαὶ Ὧ0 οπθ πουϊὰ Ὀο 8016 ἴο 60η- 
ἰγεάϊοὶ εἶπ δὴ 6 ΘΟ ἀΘΉΥ ππαϊπιαἰποα ὑμαῇ 
μἷβ 9 δὰ θόθη δηὰ βοιϊὰ 0 υπ86]ῆ8}. [4Α]- 
Τοτὰ {τὶ σμοπὶ Ὀγ. Ηοᾶρθ Βργ668) πλαϊπίδι πη 
παὺ ὑπ γο 18 πὸ οδὶ καὶ ΟΥ ΟΥ̓ΘΏ ΒΟ] ΘΙ δῇϊτιη δῖ! 05 
δονο, Ὀὰϊ ἰθαῦὺ (ἢ ὀχρυθββίοι 18 οχυδοῖ)Υ δῆ 8]0- 
ὅουβ ἰο ἰδμδὲ ἐπ Βοπ). ἰχ. 1, δῃὰ αἰρηῖῆοδ: “189 
ἐγ ἢ οὗὁἨ ΟἸχῖβ 15 ἴῃ τη)6, ὑμαΐ, δἰ6.; ἑ. 6., 1 ΒΡΘΒ 
δοοογαΐϊηρς ἰο ὑπαὺ ἐσαΐῃ οὗ παῖου Ομ σὺ ΗἸτ8ο6] 7 
"85 ΟΌΥ ΘΧΘΙΡΪθ, ὙΏΘΩ 1 Βαγ ἰδμαὶ,᾽᾽ εἰς.1. Τὴ 
ἸΏ ΘἴΔΡΒΟΡ ἰῃ φραγήσεται 5 Θ5δθη αν ποι πον μὲ 
οὗ ἃ τοδά ποάροα ἴῃ, ΠΟΥ οὔ ἃ βἰγϑδῖὰ ἀδπιπθα ὑρ, 
Ὀυΐ ἃ φράσσειν στόμα, ἱ. 6., ἃ βιορρίῃς οὗἉ (Π 6 πιουίδ, 
ἰπαϑιιιοῖὶ 88 καύχησισ 18 (ΔΙ Κη ἴῃ ἃ Ἰουὰ 029 
(σοπρ. Βοτα. 111. 19; ΗΘὉ. χὶ. 88; 5. ονἱϊ. 42; Ψοῦ. 
γ.16: 2 Μδοο. χὶν. 86). 180 καύχησις 8 Ῥογβοηλῆθά. 
[8 πιοῦν 8}.8}} ποΐ Ὀθ δἰορροά, ἰϊ 8}4}} ΠΟΥ͂ ὉΘ 
Ραυὶ ἰ6 δ']θῆη6θ. Βις ἐμέ 18 6 τὸ δ ΡΥ, ἴῃ σϑβροοῖ 
ἴο τι0, ποὺ δά γογβδιΐυου, δ 1 Ὸ πὰ τηθϑηΐ, ἴῸὉ 
ΤΩΥ͂ ἸΠΪΌΤΥ ΟΥ ἴῃ δβρὶίθ οὗ πιθ. [Ιῃἢ ἐμέ 4180 ΤΥ 8 
Ῥογοθὶ νὰ ἃ δἰἰϑηΐ δοηϊγαϑὶ ἰο (ἢ 086 ψῖι ἢ τ ποῦ 1 
ψουϊὰ Ὀ6 τονν αἰ δόγοπί. “Τὴ ἰγμίλ οὗ Οἠτιδί ἐδ ἴα 
ππ|6,᾽ δοη δ΄ 5 ὨΘΑΓῚῪ {86 Βδτὰθ 1 68 τ (ἢ ὑπ δὶ τ ΒΙσὰ 
αδϑογίοα ἐπα (6 16 οἵ ΟἈγίδὺ τὰ πὶ δῖ, δηὰ 
ΟἾΒΟΣ ΟΧΡΓΟΘΕΙΟῺΒ οὗ 8 1ἰκθ παίαγο 618]. 11. 20; 1 
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σον. ἰϊ. 16; Βοιὰ. υἱῖ!. 9-12} ΟἸΒμβδιβοη ΒΒ ἰμίογ- 
Ῥγοίδιϊοῃ: “88 ὑγυ]ν 881 δὶ 8 Ομ τ βιίδη,᾽" 18 ποὶ 
η δοσοοτάδποθ νἱτἢ {μ6 Βρὶ εὶϊ οὗὨ (16 νψοσάβ. Βὔο- 

κοῦ ὀχρίδηδιΐοα, ο ἴμθ οἴμβὸῦ μβαηὰ: “ Τμὶβ 

αϑϑοχίίΐοη, {αὖ ΤΥ Ὀοδϑίϊηρ; Β.18}} πόνον Ὀο ἰαίκο 

τοῖα πιθ, ἰ8 {ἰλ6 ἰγα οὗ ΟὨγὶβὶ ἰῺ πιθ, ἑ. 6... 18. 88 

ΒΌΓΘΙΥ ὑγὰθ ἃ8 17 Ογὶϑὺ Ηἰπη8617 δϑβοσίθα ἱΐ,᾽ 18 
χαΐμον Ἰογοοᾶ. [πιο οὗ βαγίημ ἐν ὑμῖν, Β6 
τθ το ΒΟΪ ΘΠ ΠΥ δηα 6 δας Ὁ} ΒΑΥ8, ἰπ (λ 6 γοζίοηΒ 

οὗ Αομδία (ἐν τοῖς κλίμαςιν τῆς ᾿Αχαίας. ΜΕΥΈΕΒ). 

Κλίματα πιο 8 αἰδίγίοι ΟΓ ἃ τοζίοη οἵ δου ΣΎ, 

δηὰ ἰδ οοσυγβ 4180 ἰῃ ἤομι. χν. 28; Ομ]. ἱ. 21. 1ι 
ΔΑΒ ὙΟΓΥ ΡΟΒΒΙΌΪΘ Ὁ. Ῥδυ}8Β Σϑϑάθυβ ἰὼ 6χΧ- 
ῬΙδίπ (18 ἀβθογίλοῃ 80 85 0 πηδῖζθ ᾿ 8ὴ ἱπάϊσδίϊοι 
οὗ ἷβ ανογβίοῃ (9 ἐβϑὴ δηὰ οϑιγδηροιθοῖ ἔΓοτα 
ἐμθῖ, ᾿παϑιηθομ 88 ἸΟΥΘ Ὀϑυ 8} τϑοοῖυθθ τ ῖϊὰ 
τοδαϊποββ μι δὺ 18 οὔοντοα Ὀγ ἃ Ὀο]ονθὰ οῃθ, δῃὰ 
ούθῃ τὙΠαὶ 18 4016 ἔγοτη 8 αἰ δεγϑηὶ πηοὶϊνο. Ηθ 
ζυδτνὰβ ἀραϊηϑὶ βυιο ἃ οοπϑίγαοίϊοι τ Π θη μ0 ΒαὉ- 
)ο1η8---Ὁὐ οσϑίοτθ 2 Βθϑοδῦδθ .Σ ἴον σοῦ 
Ὡοῖ7 Θοῦᾶ ἱκηονγοῖδ (τοσ. 11).--- Ηρ 08118 ἀοα 
ἴο Ὑἱῖπ 688 ὑμδὺ δ18 γοβοϊαιου ἴο χϑοοῖνο ποιμίηρ 
Ίτοῦλ {Πμ6πὶ, Βργαπρ ποὺ ὕγοιῃ 8ὴγ ἀοίοοὶ οὗ͵]ουθ ἰο- 
τ νὰ (Βοῖὰ. Ηθ ἰλ6ῃ ῥτοοθοαβ (1 ΥὙ6 Ὁ. 12α). ἰο 6χ- 
Ῥἰδίη ροβίεἱνοὶγ (10 οὈ͵θοὶ Β6 δα ἰῃ νἱϑνν, δπὰ (ἢ 9 
ΣΘΘ80η8 ὙΔϊοἢ τχονοα εἴτ ἐπ {18 019 θα ῚΓ.---- 
Βυϊτ δὺο 8 τ ἄοϊῃξ, 1111 4180 οοῦ - 
κίπυθ ἴο ἅο, ᾿δΒδὲ Ζ πλᾶν οὐὖὲ οΥἔἁὨἩ ἴ860 οοοῦᾶ- 
δου ἔγοτ ἴ. 0809 8ο ἄθεϊτθ 8 οοοδβίοῃ. 
“-Ηὸ γοίουϑ Ομ66 ΙΏΟΧΘῸ ἰο {δμ18 τοδί ἴῃ ὃ δὲ 
ποιῶ, καὶ ποιήσω, ψὩϊοὮ ἰ8 ποὶ ἃ δἰ ᾳ]6 ῬΥΟρΡοβι οι, 
ΘοΟΥΓοβροπάϊηρ ἰο0 ἐτήρησα δηὰ τηρήσω ἴῃ γ6Γ, 9, 
ἴον ἐπ ἰΠαὶ 6850 διὰ τοῦτο ποιῶ ΟΥ̓ ποιῶ καὶ ποιήσω 
ψουἹὰ μανο ἰο Ὀ6 υπἀοτυβίοοα. Τ)96 ΔΒΒΌΓΑΠΟΘ 
Τοΐουβ ἴο ᾿εἰ8 Ζὰϊυγ0 οΟυγΒ6, δπαὰ {118 τα ἶκοδ ἰὑ 
ὨΘΟΘΗΒΘΓΥ ἰμαΐ καὶ ποιήσω ΒΒοι]ἃ 6 ἢ 6 Θοπο]υαά- 
πᾳ Ρτγοροδβίἑϊου οἵ ἐμ βθηΐθηοο (Μ ΕΥΕΒ). Α τοῦτο 
Ὀοΐογο 1ὑ ὁϑὴ ΨΘΤῪ Ψ0Χ6}} Ὀ6 ἀϊδροῃδοὰ ψι. Ηθ 
ἰδ ἰοβι1ῆ 68 (μὲ Βο βαεὰ μαδὰ ἷβ8 οΥθ ὑροῃ ἷϑ 
ΟΡΡοποηΐβΒ ἴῃ {818 δίξαῖν, πὰ ὑπαὶ δἷ8 οὈ͵οσοὺ μδὰ 
Ὀθθῃ ἰμαὺ ὯΟῸ ὁΠ6 Βμου)]α Ὀ6 80]90 ἴο δ]ῖορα διαὶ Ἀθ 
ἐλ8 διοινοὰ ἐπεὶ 6 δὰ πὸ εαϑοοιϊοιῃ ὉΓ ἰδ6 
Ομυγοῦ. ΤῊ18 ἢ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β πῃ 8 ὅπ] δθῃίθῃοο: 
ἐλαί 7 πιαν οσμὶ ΟΠ} ἰδ οοσαδίοῃ, εἰς. Ἔν ἀφορμήν ἂθ 
ἀοδίζηδί 5 {Π6 ρασιϊοα Δ Ρ ππδιίον νἱ0} τοβρϑοῦ (0 
ὙΒΙΘῺ εἶδ Δαγογβαγῖοϑ δηθὰ ἴἰ0 85381} ἷτα; ὑπο 
ΟΟΘαϑῖοη ἴῸΓ τ κίης δὴ αἰϊδοὶς ἀροὶ εἶπ. Αὁ- 
οογάϊης ἴο {μ6 σοπίοχὶ ὑμ18 πιυδὺ τοΐοσ ἰο 18 αὶ8- 
Ἰηἰογοδϑίοάμοθθ. 6 η ΒΘ ἰοοὶς ποιμίηρ ἴγομι [89 
Οονὶπιίδη ΟἸγοΙ, 818 οὈ͵οοῖ δὰ Ὀθοπ ἰο ἀθ- 
Ῥγίνο ἷβ Ορροποηΐβ οὗ δ]}] ρον ἰο ἀΐβρδγδρο 
εἶτα ΤῸ 18 ψδῃὶ οὗ {818 ἀϊδι πίεγοδίθμθθβ. [ἢ 
γὴν ἀφορμήν ἴδ τί 616 ἔτ 1168, 818 ρτθοὶβθ οθοδ- 
δίοῃ. Το 1δβι ἀφορμήν, νὶϊπουΐ ἐἰ6 ἀρ 1016, βὶ ζ- 
πἰῆο8, ΔΩΥ Οσσαϑίοη ἰῃ ΖΘΠΘΓΡΑ].--ἰ παῖ τυ Βοτϑὶ ἢ 
πον ΦΊΟΣΥ, ΠΟῪ Δ΄ ὍΘ ἰουπ α Θυ 6} δ Ὑγ76 
(τον. 12 δ). -ϑοπιο οοπποοῖ (8 βοοοηὰ ἢ Δ] 86ῃ- 
ἰθηοθ τὶν ὑπ6 ἢτϑί, δηα γοχζαρα ἐν ὦ καυχῶνται 88 ἃ 
ῬϑΥΘη 6818, ΓΈ σῦς ἰο εὑρεϑῶσι καϑὼς καὶ ἡμεῖς. 
[Τὴ ἷῖ8 ζοθ8 οὐ ἐμ δβαρροδί(ΐοι ἰμαΐ ὑπ 6 Υ {Πλ6πὶ- 
ΒΟΙΤ6Β. ἰοο κΚ ΤΩΟΠΘΥ͂ οὗ ἴμ6 (ΟΡ ἴΔη8, 85} ἀ6- 
βἰγϑὰ {μὲ [6 Αροβί]οβ βῃουϊά ἀο 80 ““ΐἴπ οτάϑυ 
[80 (ἴῃ (818 τηδίίοῦ οα σι ὑΠ6Υ Ὀοδβίθα) γγ8 
ταὶσῦ Ὀ0 Του ουθὴ 848 ἔδογ "7. [ἢ ορροϑὶ[ἴοῃ 
ἰο 18}8 10 πηυδὺ Ὀ6 τοσο]  οοἰθά, ἐδ δὲ ἐμ 6 ν Ῥγοίοπαϑὰ 
ἴο Ὀ6 διιρογίοῦ ἴο Ραμ]. 1 πϑύ, πόονονονῦ, ὃθ 
βαϊὰ δαὶ ἷ8 Θρροπϑηΐίβ χσοχαγάθαὰ ὑμ9 γϑοορίϊ θη 
ΟΥ̓ ΠΙΟΠΘΥ 88 Δῃ Δροβίο)] ὁ Ῥζογορδίϊυθ, δπὰ ἤθη 606 
ὑϊιαὺ [ἢ 18 τνϑ8 (Π6 οὈ7θοὲ οὗ (εὶς καυχᾶσϑαι (1 ΟοΥ. 
ἦσ. 7 8.) [: ““ἤγοια ἐμοβθ γὴ0 ἀθβίσθ οσσαβίοι ἐμαὶ 

μι (18 Δροβίοὶ!ἱσ σὶ χὶιί οὗ ψ πο ἰΠ6Υ Ὀοαδβί, {Π|Ὸ07 
τσ 6 ἠουπὰ Θνομ 88 τν 8,᾿ ἃ 6., (6 7} αἀξεεὶγεά 
ὑμδὺ νγὸ ϑβου)]ὰ γϑοοῖνθ ἸΏΟΏΘΥ 88 8 ΔΡοβίο])ο 
τὶ, (60 (8 {μῈγ δπὰ ψγο πυΐξὶιὶ βίδα Ὀδίογο 
189 ΡΘ6ΟΡ]Θ οἡ ἐμ6 δΒδιθ ἸαΥδὶ] οἵ δροβϑίοἹἹοδὶ δυ- 
ΒΟΥ ἰπ 86 τηαΐίον οὗ γϑοεϊυληρ ἃ πα ἰπί ἐ8 Π60 
μά κε Βιυὺ ἴθ ψδίονοσ ΜΔΥῪ (μ15 βεοοηὰ 

αἱ οἰδυδο ἰ8 πιδὰθ ἀορομάθας ἀροῦ 16 ἤχει, 
δηὰ (18 ἀχργαβδῖίνθ οὗ (ὸ ἀθβίγο οἵ Ρϑι} δῃ- 
ἱδρΟ 1818], (ἢ9 ν᾽ βΒοὶθΘ Ῥδδδδᾶβῖθ ΘΒΒΌΣΩΘΒ 80 ἰγοῃλ- 
οδὶ (ἴηρσο, δηα ἱτρ]ῖ98 μδὶ, δἰ βου {ΠΥ ποιὰ 
ὙΠ] Πα δον λα ἰο0 ρΡασιοἱραίο ἴῃ ἰμεὶν Βοδδῖ, 
0 ψ8ὲ ΟἿΪΥ ἰμαὺ [ΠΟῪ τοὶ ἰΒ8 ΘΟμ 6681 ὑπο ὶγ 
ΟὟ Βμδηο, ἃηὰ ἀσδρυῖγο δ ἷπι οὗ 18 δὲ ἴδιηθ 
(Ουβηαυβεν). Βυϊὶ βιιοὶ ἃ νἱον οὗ {μ6ὸ ῥδβϑδαζο 
ἦθ )υδι)βεὰ ποῖίμοσς ὉΥ ὙὙδδὶ 18 βαϊα ἴῃ 1 (ὋΣ. ἰσχ. 
ΤΙ. (ὙΒΟΓΘ πὸ δ)]υδίοι ἰ8 ζηϑδάβ 0 ΔΥ δβυοΐ 89- 
ΒοΣ 008 οὗ δῖβ ΟρΡρομπθῃίβ), ΠΟΥ ΟΥ̓ ΟἿΣ οοπίοχι. 
ἴῃ βοιδ ἃ 6886 6860 {6 ψογὰβ οὐχὶ ἰο Βανθ 
Ὀδοὴ εὑρεϑῶμεν---αὑτοί. Τὴ οογγοοὶ σοΟὨΒίΣ οἰ 0ἢ 
σουϊὰ βορὰ ἰοὸ Ὀ6 ἰο σοὔταϊπδίο ἐμε βεοοπὰ ὅπ] 
ΒοηΐΘμ69 ἩΠ1Ὶι} (μ6 γί [ἰ. 6.,) σχορασὰ Ὀοὶ ἢ 88 οχ- 
Ῥγοϑβῖνο οὗ {μ6 Αροβὶ]θ᾽ Β ἀδθβίρῃ ἰῃ Καορίπρς δὶπι- 
Β6] 7 88 ἴθ ᾿νγ88}, δηὰ γοὺ (818 ΒΘΘΙΙΒ [0 ἱπ ΡῪ {μδὶ 
{986 ΟΡροποηίβ δοίι8}}ν σοοοί να ποἰμίηρ ἔγοπι 
{πὸ Ρ6ΟΡ]6, διμὰ ργὶ ἀϑὰ {ποσυβ 68 ρου {μδὶ ἴδοι, 
δια οπαθδυοσθά ἰὸ ππδ κα 1ἰ 8 συου πα [0Υ {συ ρἢ- 
πᾷ οὐὰν (69 Αροβί]ο. Ῥϑῃὶ, πῃ ἐδπ}8 σδδθθ, ΒΑ Υ8 
{μδὺ ἢθ δὰ ρίνοι βιιοὴ ἃ ἀἰτϑοίΐοι ἐὸ Ἀ15 δου- 
ἀυοι ἐμαὶ πὰ (818 σοδροοὶ {86 Υ ββουϊὰ Ὀδ Τουπὰ 
1 κ Εἰ χΒοΙἢ, αὶ ἐ., {880 ὑΠ6 Υ δου]ὰ παν τὸ τοϑ- 
ΒΟῚ. ζὉΓ ῬΓΘίοΓΘΩΟΘ ἰο Βὲπι8611. βο δὴ οχρίδηδ- 
(ἴοη, Βοννονοῦ, 18 ορροβοὰ ἰοὸ σβδὶ 186 οοπίδιποὰ 
ἴῃ Ὑογ. 20, 1 Οογ. ἰχ. 12, δὰ ἰὁ9 οὺ}ν δοπίοχὲ (το Σ. 
18), ον ᾿ξ ψνὸ Ρ888 ΟΥ̓́ΔΣ {1{|ὁὸ ὨΟΟΘΒΒΙΥ οἵὗὨ ρκἰνίης 
ἰο καϑὼς {μ6 δίσδηρθο τηϑδπίηρ οὗ, Β0 είν 18 δὰ. 
Βοβι ἀθβ, ον οουϊὰ δ6 υσᾷὸ ὍΡΟοη ὑπο ῖν σομ δι ἀςγ- 
(ἴοι πἷ5 οσσῃ χγαίυϊοῦβ βουυΐσθ8 διῃοῃρ ἰδ οπι, 1 
ἷβ ΟΡροπθηΐβ Ὑ6Υ0 1 ἴΠ0 Βδῖῃθ Ροδβὶοη. [ΔἸίοσὰ 
ῬΤΟΡΟΒΟΒ δῃοίμος ἱπιογργοίδιοθ, Ηθ δῃ48 ι}16 
οἷΪαα ἰο ᾿ξ ἱπ νοῦ. 188., γοτο δΒὸ ἀπ κ8 (818 
καυχῶνται 18 ἀραὶῃ ἰδ ῖζοπ ὉΡ δηὰ ἀθβοῦ 68 88 θ6- 
ἰηᾷ κατὰ σάρκα, ἀπὰ (μ6 καϑὼς καὶ ἡμεῖς 18 ἰδίκοιι 
Ρ Ὀγ ἙἭ βραϊοί εἰσιν; κἀγώ, εἰς. Ἐτοτα [8158 δ6 
(8 10 τηδηΐίοϑι ἰδὲ 86 τηοδηίηρ ΟΥ̓ {πὸ ῥγτο- 
δοηΐ οἸδΌΒΟ 8: {μδὶ ἴῃ ὕΠ τηδίίοΓΒ οὗ Ἡ ΒΙοῖ ΠΟΥ͂ 
Ὀοαϑίέ (ΠΟΥ ΠιαΥ Ὀ6 ἰουπά Θνὐνθῃ 8ἃ8 6, ἑ. ὁ., ἐἰμδὲ 
ὙΘ ΠΙΔῪ ὈΘ ΟἿ ἃ ΔῚΣ δῃὰ δαυδ)] οἱ. ΤἈ]8, π9 
ἰηκΚ8, διοσαβ 8 Ὡδίυγαὶ σομηθοῖΐο τ 186 
ποχὺ γ6ΓΒ86, Βῖπο6 {16 ΑΡΟοΒβί]ο ἱπιρ}168 Ὁν ἴμ6 γαρ 
{Π6γὸ {μαὺ {19 που]Ἱὰ οηὰ ἰπ ἐποῖγ αἀϊδοοιῃβίυχο; 
͵32ον τοδ 98 {π0Υ Π8α ΠΟΠΘ, ΠῸ ὙΘΔΡΟΠΒ Ὀυὺ τι18- 
γοργοϑοηίαίίοη, ἰμον Ὀοὶπρ ἴδ]86 Θροβί]θβ, εἴς. 
Τηο οὈὐ͵θοϊϊοι ἰο {118 18, (μὲ Ὀφίογο δηὰ δἵϊοσ 
(18 γσοσβθ ἐὴθ Αροβία ἰβ ποὺ βροδακίῃφ οὗ ζϑῃῆθγαὶ 
δροβίο)ο οἱδίτηϑ, θὰ ΟὨΪΥ οὗ (μ0 5ροοϊῆς ρΡοΐπὶ 
--οπἰμδὶ 6 δε γοοοϊυϑα πὸ βυρροσὶ ἔγοιῃ ἴμο (ογ- 
ἐπι ἴλη 8, δὰ ἐμαὺ 6 δὰ ἀροϊηρα ἰο γαϑοοῖτο ἰὲ 
(δδὲ Βοὸ πυϊχιιὺ σαὶ ο΄ οσοαβίομῃ, δ6.1. ἘΠ σογγοοὶ 
ῬΓοβυαιρίϊοι ἷβ, ὑπαὶ ΠΟΥ Ὀοδείρα οὗ (ποεῖν ονση 
αἰεὶ ἰογοϑιθάηθββ λιμοῦ Γοϑϑοῦ, δηὰ ἐμαὶ Ῥδὺ] 
νγ88 ἀοιοτιϊη θα ὈΥ 8 Θου 86 οὗ δοῖιι8] αἰ δὶ πίογοβι- 
βἄποββ, πού ΟὨΪΥῪ ἰο ουἱ ΟἹ 41} οοσοδβίου ἴ0Ὁ ἱπιρὰ- 
εἶπα ἰο Εἶπε ΠΙΘΓΟΘΏΘΤΥ τηοίϊτοβ, Ὀὰὶ ἰο9 σομπιρεὶ 
ἴθ πὶ ἰο ββϑατηθ 8 ροβί(ἱοη ἴῃ δου] ργδοί οο }1Κ9 
ἷϑ ονπ (ΜΕΥΕΒ). ΤΡο ϑογαϊὰ βρὶσχὶς τν Β]οΒ 18 
αϑοσϊ υθα ἰο (ποτὰ ἰὰ γον. 18 ΒΒονβ ἰμαύ {Π 6 Βεὰ 
ὯΟ. ζοοὰ ρτουπὰ ἴον Ὀοδδίϊηρ οὗἁ {ἰοῖν ἀἰπίπἴετ- 

οϑίοάηοϑαθ, δηὰ γὰὸ πορᾶα ποί, ἱἐπογοίογο, τὶ ἢ 6 
οι, δδβυμο ἰμδὶ ἴμθ ρμοΐῃι οὐ ΜΒΙΟΒ {δ 6γ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-88. 189 

ιϑᾶὰο (ποὶν Ὀοαϑὲ νγ88 ἐμοῖὶγ ῬΘΡΪΟΓΙΔΠΟΟΒ. 88 
ΔΡοβί]68, (Ὁ δυο 8 οἷαίπι σουὰ Βαν Ὀθθα ἴ00 
γαζὺθ (σορΡ. Μ 6 γον). Ηδ ΠΟῪ 8δονγ8 (ἰπ ΥΥ. 
18-16) ὉΥ ἶθ γεργοϑθηίδίϊοη οὗ ὑποὶν ἴγσὰθ οδδτ- 
δοίον, ἰμαὺ 6 δὰ δὰ ροοὰ ΓΘΆΒΟΠΒ (ὉΣ 800} 
Ῥγοσδυϊίοηϑ ψἱὺ τοϑρθού ἴο {Ἀ61|. 
γε. 18-16. ΕΣ ΒΟ ὈΘΙΒΟῚΒ δτθ 8180 

ἈΡΟοΟΒι168, ἄθοοὶ {8} ἡγοσΐζοσβ χη δίοσσηί 
ΚὨϑίϑοὶνθ5 ἑηῖο ΔΡροδβῖῖθα οὗ ΟΠ. ϑ51.---ἴπ ἃ 
ΥΟΥΥ ΓΟ ΓΓΆΓΥ τῆλ Π0Ὁ ΒοπῚ0 0 ἰαἰογρτο ἐνα-- 
καϑὼς καὶ ἡμᾶις ἴῃ τον. 12 ἰο τἸθϑῃ "20 ὈΘίΟΓ 
ἐμᾶπ νγο,᾽ ἱπίογροϊαίο ἰπ {818 ράσο (λ 6 ἰβουρμὺ: 
““Ὁυ τΑΙΠῸΡ ὍὙΌΥΒΘ, ἴον εἰς. (Β οἰκοτι.). ΤᾺΘ 
δδῖὴ6 τυιϑὺ ὈὉ6 βααὰ οὗ (μ6 ἱπίεγροϊαιϊζοη οὗ {π9 
δοηΐθησο: ἱ ἀουδὶ ποί ὑμδί ΠΟΥ ΘΠΙΡΙΟΥ͂ Βυοῖ δΓ- 
{1868 (645 ῥτοίθπαϊηρ ἰμαὺ (6 Υ ΣΘΟΘΙΥΘ ΠΟ Τοτηι- 
ὨΘΥΘΙΪΟἢ), Ὁ εἰς. (ΒΙ]]γο ΙΒ). ῬΓΙΟΌΛΌΪ 8180 
6 σοῃπῃθοιίΐου τὶ} ἕνα εὑρεϑῶσι σπϊοδ ΜΟΥΟΥ 
ῬτΟΡρΟσ68: “ποὺ ψἱΒουῦ ΓΟδΒοη ἀο 1 τὰ κθ ἰξ Πὰν 
οὈ͵οσὶ ὑπαὶ ΠΟΥ ΠΔΑΥ Θ ἔουηα οΥ̓Θ 88 Ἧὸ ἴῃ 
πο80 ὑπ ρ8 οὐ ὙΒιΟΩ (ΠΟΥ τηλῖκο {Π 61} Ὀολδῦ: 
ἴου [09 ματρὶ ἰ080 ὈΟΥΒΟΏΒ 8΄Ὸὁ δοίϊηρ ἰ8 ἐπδὶ οὗ 
74 Ἰ5ϑμβοο δηὰ ἀθοοϑὶν,᾽ 8 γαΐμον ἰοοὸ ἰμεϊπλδῖθ. --- 
ΤΠ6 πογὰβ ὁὲ τοιοῦτοι (81 0} ῬΘΥΒΟΙ5) ἴογλ {89 
Βι)οοί, δηα ψευδαπόστολοι (6186 ΔροΒ1168) ὑπ 
Ῥτοάϊοδίθ οὔ 86 βϑηίθῃοθ. [10 18 ΟὨΪΥ͂ ἰῃ {19 ΩΥ 
{8δί (ον γϑσοῖυο ὑπο" ῬΥΟΡΘΟΙ ἴΌΓ6Θ 88 8. ἀΪϑοο- 
ὙΘΕΥ͂ οὔ ἰδ ἰτὰ 6 σματϑοὶον οὗὨ ἔπ. 9860 ἔθ 65, δηὰ 
(ΠΟΥ δι. ον 8 Βδγιηοηΐουβ 1016 ΨΥ ΪῈ (89 ΓΘ- 
ταδὶ ἰὴ ρΡγϑαϊοαῖθθ. [1 ψευδαπ. Ὅ0 ἰδ Ικοῃ 88 {9 
Βα] οοὺ οὗ (9 δοείθησο, ἐμ οὈ͵οοὶ οΥ̓͂ οἱ τοιοῦτοι 
Ὑγουα 6, τ μὰΐ ὑπ σουγ890 οὗ (6 δγρυπιθηῤ 4068 
ποῖ σφ]Ϊ ἔον, ἰο ἀϊαιίη καθ [Ποῖ ἔγομα Οὐ ΒΟΡ [4156 
ΒΡοϑίΪ 69, δῃὰ ἰδ 8 076οὺ ᾿τγουἹὰ Ὀὸ Ὀγουρῆϊὶ ἱπίο 
ἰοο οἷο86 σοπίδοὐ νι ἢ 016 ρΡοάϊσαίοβ (Οβἰδη θγ). 
ΒΥ σ“μοὴ ρμόγδοπδ 6 Αροϑι]ο ἱπιϑηἀϑὰ {9 Ββᾶτηθ 
δῷ ἰο90 γὙγῆο ἴῃ γὲ}ν. 1}, δῦ βϑαϊὰ ἴὸ ἀϑβϑίγο οδδδ- 
Βῖου 8πη4 ἰο Ὀσδπὶ. ΤῊ 6 0.156 δρο 9.165 γθγ6 Βυσἢ 88 
56. ἰο 6 Τορατἀθα ἃ58 8ροϑῖ]685, 88 Πιθὴ ὙὙῃ.0 
μιὰ Ὀθθη δοπηπιβϑι θα ΡΟΥ Δ Ρ5 88 ΡϑΪ γ͵88, ὈΥ͂ 
Οπτίαι Ητ λ536} ἢ, ἀπ ψο ἐμογοίουο δϑϑυπιθὰ [89 
Ὠλ6 δη8ὰ οἷαϊηθα ἰὼ ὯθΘ Ο08]]108 Δ ΡοΒί168. 
ἩΠΘΙΒΟΣ ΠῸγ οἰδἰπιοὰ ἰο μᾶνθ βοὴ ΟἾσὶβι, ΟΥ 
ΟὨΪῪ ἴο αν Ὀθ6ῃ ὑδ9 ὑγι ἴοι 4918 οὗὨ ἐπ σα τοῦ 
δἱ σονγίηςῃ, 18 υποοτίδίη. ἴω οἰ οῦ ο886 ὑμϑὶγ 
οἰδίαι νγὰ9 πιςπουΐ Τουηἀαιϊίοη δηὰ ΘΟΠΙΤΑΓΥ͂ ἴο 
ϑσὶαα] ἔμοίθ, βησα {Π6Υ πογο ΟὈΥΟΟ ΒΥ οοηἰθηά- 
ἴηρ ἔον [ον οὐ ἰηίοτοϑίβ πὰ ποί [00 ΟἸἈ τ δι 8 
ὁ8 1.590 (σοπρ. ΟΒ᾽ δῃ ἀθΓ).---Ἰὸ δοσοῃαὰ ἀοβίρηα- 
(ἴοι, (εοοί ῥμεξ τοον ον, (ποὶ τοογίεγα οἔΓ, ἀδεεὶί, ΟΥ 
Βασὶ 858 Ὀυϑῖ6ἃ ἐποιηϑοῖγοβ τὶ ἀ6661}), Π48 γο- 
ἴογθησο ἴο ὑμοῖν ᾿πβαθησθ ρῸπ {πὸ ῬΘΟΡ]6, ἰοδὰ- 
ἴῃς ἰμθπὶ ϑϑδίγαυ ὈΥ ἀθοθριϊνο διίϑ, μανϊηρ πο 
δάγο [ὉΓ [86 τοεξίεγα οὗ ἐποὶν ΒΘΑΓΟΥ5 ὈὰΓ ῥΡυγα- 
ἱη; ὑποῖν οὐ 861Ώ8}} Θη 49, δηὰ οτχαπίζίηρ ραγί 68 
ἴῃ ορροϑι οι ἰο 86 Αροϑίῖθ, διὰ ἰο ("θ ἔγὰθ ἰηίο- 
γοϑ 8 οὔ πὸ σοηζγοραίΐοη (ΡΤ ΔΡ5 8150 δοσγυρυς 
(πὸ ἀσοίγίηοβ οὗ 86 κοϑροῖ, δορ. οἶδρ. ἰϊ. 17, 
ἦν. 2). ᾿Εργάται κακοί οσο 5 ἴῃ ῬἈΪ]. 111. 2, δ)ηα 
μ6 ορροβίὶθ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον ἰᾳ 32 Τίπι. 1ἱ. 
1ὅ.--[Τ}9 πυϊά ἀ]ὸ ρητί. μεγασχηματιζόμενοι, βἰραὶ- 
65, ΘΗ ρΙηρ; [0 [ΠΟΙ 86 1768 ὑμοὶν τῆλ ἱπίο0 (88 
ΤᾺΡ 88 10) Αροϑί]ο8 οὗ Ομ γίβί. Βον. 1ϊ. 2.1] [π 
βΒαγὶηρς ἰμαὶ 686 ργοίοη θα δΔροΟΒι1]65 ἀϊά {πἰ8, ἢ 6 
ἑν αλίο8 ἐἰδὺ {Π6ῚΓ ῬΤΟΡΘΟ ΌΓῸλ Δ5 ἃ ΥΟΣῪ Αἷτ- 
Τογϑηῦ οὔθ, δηά γαύδμου ἰδ αὺ οὗ πη 596 06 05 οὗ 54- 
ἰδῆ, οορ. γογ3, 14-15, (Οϑίδποῦ Βα 8: ΘΠ }858- 
ΣὶθΒ οὗ πλϑῇ δηὰ οὗ παπιδ δοί ο}5---ἰὴ ΟρΡοϑβἰ 10 
ἴο 16 οοπίθχί), δηά οὗἨὨ οοιγϑοὸ (δὶ ἐπΠοὶν γορτο- 
βοηίδίϊοη οὗ {Π]ιθιη86 1} 798 88 {8 ΤΙ ΟΒΒΘΏΡΟΓ5 οὗ 

Ομγίϑυ γα 8 ἃ τ6γ0 ργοίθποθ δβδϑυτηθα [9 88 06- 
σαϑίοῃ.---Ἦ. Ε, Βοββοῦ βᾶγ8: Τὸν αἰδρυΐϊδοα 
{π πιβ 6 1 Υ685 α. ἰῃ γοδρθοῖ ἰο ἀοσίγϊῃ 6, ̓παΒιμΟἢ 85 
ΠΟΥ τγοίδἰ θὰ τὭϑηΥ ἡ οτ 8 δηἀ ΠΑ πη]68 Ἡ ΒὶΟἢ Ὁθ- 
Ἰοηχοὰ ἰο Ομ γϑιϊαμίιν, θὰ τὰ ἴον γ᾽ 6 ΓΘ ΟὨ]Υ Εἰκ9 
ΘΙΏΡΙΥ 0.88 Ὑτδρροα διουπα βοῖηθ βθϑὰη νι ἶ οἷ 
Ὀοϊοηροά ποὶ Πότ: ὁ. ἴῃ σεβρϑοὶ ἰο σοπαυοί, ἰη- 
Αι 45 (ΠΟΥ Οὐ αΡα Ϊϊγ ἰπιιαϊοά ἐπ ἡ οΥ ΚΒ 
νοῦ Ομ νὶβι᾽ 5 Αροβίϊοβ υτουραΐ, θυ ΠΟΥ 6 ΓΘ 
ἀοδιϊίαίο οὗὨἩὨ ἐμαὺ Ὀοπονοϊοησδο πγϊο σοπβιϊαϊοα 
{86 γογίδοϊϊ οῃ οὗ ἃ Ομ τὶ δύϊδη 8 ἀοἸ 58 (ΟὨδΡ. ν. 
12).--Αμᾶἃ Ὧο τλᾶσνο]; ἔοσυ βαΐβη ἰαἰπιδθ)ἢ 
ἘΩΏ ΒΊΟΙΣ Πἰπ156]{ ἰηἴο 8 866] οὗ ρᾳ δι. 
6 Υ. 14α).--ΤῊ 9 ΑΡοβί]6 ἤηα8 ἰΐ δἹιοροί 6 Ὁ βαϊαγαὶ 
Ι ϑαῦμα) μαὺ {ΠΟΥ͂ Βῃου]ὰ {π18 αἰϑρα 86 (ἢ Θτὰ- 
ΒΟΙΎΘΒ, ἡ Π85}}110}} 88 ἰὑ ῬὯῶᾶ4Β ἃ τηδίΐου οὐ ποίου οί 
(παὺ {ποῖν Μαβίον ψγα8 οηῦ ἴἰ0 8851.1π|0 ἃ σΑΓῸ 8]10- 
ΖοΙΒ ΟΣ ορροβϑὰ ἴἰο δἷβ Ῥγορϑῦ σδβασγδοίογ. [Μηϊοη 
[88 Ἰηωϑὰθ 80 οὗ ἴΠ6 πἰηῖ Βοτθ σίνγθη πῃ δατν. 
[ιοφί. Β. 111. νυ. θ831-.4.71 ἘΠ το]αϊϊνο αὗτος ἰ8 
ἴῃ οοπίγαδβί νὰ οἱ διάκονοι αὑτοῦ οὗ γοΓ. 1ῦ.--- 
(ἀὐοοά δῇ 618 δσὸ οδ᾽])ϑὰ δηχοὶβ οὗ Ἰχδι, Ὀθοαι8θ 
ἐμοὶν ῬΌΡΙΥ 18. ἃ Ῥανγ οὶ ραϊίου ἱπ αοαΒ)͵ ρὶ (1 
Ψοδα 1. ψ Τὴῖβ ᾿ἰχῦ μ88 Βοιιοίϊ πιθὸ8 ὈΘΟΟΙΘ 
Ῥοσοοριϊθῖθ ἰο πιθῃ, τ 6 ἢ ΒΘ ἢ ΔΏρ618 δΥ0 τηδαθ 
ὑπο Ὁ ΔΡΡΌΘΔΓδΠΟΟ οἡ οαγὶ (Μαΐν. χχυὶ!. 8, Αοἱβ 
χὶ!, 7, εἰ. αἰ.). ϑαίδη, οα ἐϊθ οΟἰοῦ παπὰ ἷβ 8 
ἀδνὶς ρόνοῦ (σοιαρ. ΕΡ᾿ι. Υἱ. 12, Αοίβ χχνὶ. 18). 
9 ΒΑΥ͂Θ 5Ο χϑϑβοῦ ἰο πιαϊπίδίη ἐμαὶ {Π16 ΔΑΡΟΒΙ]6 
Βαὰ δὲβ δγὸ δἱ {πμῖ8 ἰἶἰπιθ ΡΟῸῚ ΔΌΥ ΡῬδγι σαν 
ογοηΐ Π|κ6 πὸ ἰθιηρίδίϊΐϊοη οὗ ἰμ6 ἢγϑί τζλῃ ΟΥ οὗ 
ΟἸτὶδὺ : αὐυδὰ 1688 ἰμδὺ ΒΘ ἴγ88 ὑβ᾽ πκίης ({Πκὸ (89 
Ἰαίεν ΒΑΌΪ πα δηὰ οἱ γ8) οὗἨὨ τηϑρὶοα] ΔρΡΡθδγ- 
8068 οὗ δηχοὶθ ἰὰ ταὐϊδηΐ ἔογη8. ΤῊ ΟΗΪΥ οχ- 
Ῥ]δπδίΐου τ οὶ 8 ῬτοῦΔΌ]Ο 18 ὑπαὶ ποῖ ΚΘ ΓΒ 
1 ἰο δϑογίδί ἃ πιοσὰὶ δῃὰ βρίγὶίααὶ ἰηῆιθησο8 οὗ 8, 
Βοαιοίῖγο οπαγδοίοσ, ὑπ 6 Ὁ Βοῦ]6 Βρ]ϑη ἃ ποηι-᾿ 
ὈΪάποο οὗ ἐγ δηὰ σΟΟαΠ683.---ΤὉ 18. ΠΟ βτοδῖ 
τοίη ᾿μοτϑίοσο ἰζ 15 τ ἢ βῖθΙΒ 6160 ΒΒ ου ἃ 
ἘΓΔΏΒΙΟΣΩΣ, ὈΒΘΌΛΒΘΙνΘΒ, ΒῸ 88 ἴο Βαϑῖχῃ ἴο 
ὍΘ χτηϊηΐδῖθιβ οὗ σ᾿ μἴΘΟΙΒ116585 (Υογ. 15).--- 
1 {π8 ψὰγ, ἢ6 ἀΥγΒ. ἃ σοποίυδίοι ὕγοαὶ [89 
ἔτθαίοσ ἴο ἢ 1688: 1 Βιο 8 ὑπ6 σοπάποὶ οὗἉ ὑπο 
ῬΥΐῃοο οὗ ἀΔΥΚΠ 688. 1 18 πὸ γσγϑδὺ τηδίίον (μέγα 1 
Οον. ἰχ. 11), δῃὰ ἐμογοΐοτο, ποῖ πῃ ρ ΤΟΥ ΚΑΌΪΟ 
ΟΡ ΘΧΙΓΔΟΓΙΏΔΤΥ ({πογοίογο οὗ ϑαῦμα γον. 14), ἰἢ 
ἷ5. τηϊηϊβίογβ υπαογίακο (0 ἀο ἃ Β᾽ τ} {ϊηρ. 
δὶ πιϊηϊδίογ ατὸ (ἢ 086 110 ῬΤΟΥ͂Θ ἰο Ὀ6 ἷβ ἀροηὶϑ 
ὈΥ ὑμοῖρ οἴὔογιβ ἰο δογγυρὶ (δ 6 ψοτκ οὗ 6Θοὰ, δπὰ 
(ο ἀϊδίυτὺ ἐπ συ γο}168.--- Μετασχηματίζονται ὡς 
18. Θαυϊνα]οηί ἰο: εἰς τὸ ἔιναε ὡς Εἰρ!ιὐθουβη 6858 
τοργοβϑηΐβ ἰη (ἢΐ8 Ῥαϑθαρθ ἃ ῬΟΨΟΓ ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ ἱ 0. 
ἰο ϑεαίαδη, δηὰ πἷ8 ἀδτῖκ πα ὉΠΒΟΙΪΥ ἰπθαθησδθ 
(οοιΡ. οἤδρ. νἱ. 7, 14).--- ΣῈ 56 ϑῃᾶ 5848]} ὈΘ 
δοοοτγάϊηρ ἴο ποὶγ ΤΟΥ 6 (νον, 15 ὁ).---Ηθ 
ἰπυ8 ἤπα)}}ν, γ θυ β ΒΟ ΘΠ ΏΥ ἰὸ [86 ἀοοῦλ ὙΠΊΘΝ 
ΒΌΘΝ 5. ΠΏΘΙΒ τησϑὶ Οἱ ἰτηα ον τηθοί, ᾿μδβιλιο ἢ 88 
(89 δπὰ οἴ διι0 }} βουυδηίβ οὗἉ ϑ'δίδη ταδὶ Ὀ9 δοσογ- 
ἱης ἰο ἐμοὶ πογῖζϑ, οοῖαρ. ΡΆ1]. 1.19, Βοτανΐ. 21], 
1 Ροὶ. ἰν. 17. ΤῸ βδι αὐ Ὺ ἤοστα ἔμ 6 Ὺ ἤδνθ Π6 ΓΘ 88- 
βυϊηοα «1}} Βοσγοαῖοῦ θ6 Σοηουθα δηὰ {Π6γ ν"]]}] 
Βιυον ἰλο ἄοοιῃ οὗὨἨ ἔμο89 ὈγροΟΣ 68 γῆο, ἀμ 6 Ὁ 
ἢ ἴδιὶν οχίουϊου, 8Γ6 ὀρροϑβϑϑά ἰο οΥ̓ΘΥΥ σοοὰ οδδ8 
διὰ δτὸ 'ἴπ ΒΑΡΙΔΟΠΥ ΟἿΪΥ υϊξὰ ϑαίαη᾽ Β ἀθβί 8. 

ψειβ. 106-20. Ζ δὲ. δρβαΐῃ 1θὉ πὸ Σ285) 
ἘΠῚ τ ἰοοΙ δ, θὰ 1 1 οαμποῖ ὉΘ 80, 
γοῖ 85 ἃ ἴοο δ σὴ σϑοϑὶνϑ τὸ δα 1 
ΤΏΔΥ Ὀοαβῖ 1086] ἃ {0016 (γον 16).---Τ}9 
ΑΡροϑῖ]ὶο θοῦ ΟΠ Πιθη668 8 ΙΠΏΟΓ0 οχίοπαρα 
οι ρδυΐβου ΜΓΠῈ 15 Ορροπθηΐβ. ἴῃ ἰμθ ἔγϑὲ 
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ῬΪλσθ 6 ἀοιχδηάβ δαὶ ὑπὸ ν ψουϊὰ ποῖ τορανγά 
ψν 8Βὰὶ 6 Μὰ βαυΐῃρ ΡΟ {π18 δυδήοοί 85 ζοο 88 
(ἀφρονα)ὴ; Ὀυαὶ 'π 0886 {πο σου!ὰ ποὺ ρστϑαὶ 
μ18 τσοαυθβύ Β6 οηΐσχοδίβ ἐμθι ἰο οχίθπα ἰὸ [ιὲθ 
[00118} Ὀοδδβίϊηρ ἐμαὶ ᾿πάυ]σοδοθ Ἡΐο ἢ ΓΠῸῪ 88 
Ἰοατποὰ 8βὸ ψ ΡΥ ἰοὸ γίο]ὰ το {8:6 ποῦ6 ὀχίγαν- 
δηΐ ἀδιδη 48 ἢΐ8 Ορροπθηΐθ ἃ πηδὰθ ὍΡΟΙ ἱἰ. 
ὁ πάλιν (αζαϊμ} ἴῃ δοππϑοίζοη τὴ τὺ ᾿π- 

υλοάϊαἰοῖν 901] Β, δ ΥΔΚΘΩΒ ΒοΙη6 ΒΌΓΡΓίϑ6, δηὰ 
Βϑῆσθ δοῖὴθ βᾶῦθ Ὀ66η αἰβροβθα ἴῖ9 γοΐον ἰΐ δἢ- 
εἰν ῖγ ἰο ἷβ τοαυοϑὶ ἴο θ6 τϑσεϊγοά δα ἃ ὕ0ο] (ὡς 
ἄφρονα δέξασϑέ), οοταρ. γεὰῦ. 1. Βαΐ (Βοτθ 18 Ὧ0 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ Ῥαβϑίπρ ΟΥ̓́Θ᾽ ΒιιΟ Ὁ δὴ ᾿πίονναὶ, [2 88- 
Ἰη]0ἢ. 88 πὸ νογὰ πὰ τοΐοτοθοθ ἰο Ὀοΐμ {}) 80 
ΟΧΡΓΟββίοϑ. [ἢ τυυδὶ πᾶῦθ Ὀδοη οὐϊάθηΐ ἔγοιι 
[80 ἯΒΟ]6 ἰθῆον οὗ ἶβ8 ἀϊἰδοοῦτδο ἐπεὶ δ δαὰ 
ΒΡΟΚ ἢ ῃ τσ. 1 αυἱΐθ Το ΠΥ οὗἩἨ μἰ8 ἀφροσύνη, 
δηὰ οὗ οοῦγϑο ἐμδαὺ 86 τον ἀϊὰ ποὶ τοραγὰ ἢ 18 
Ὀοδδίϊηρ, 88 ἃ [0] γ.--- Εἰ μὴ δἰ καΐῆοβ ὈΥ δὰ 91} }086 
οὗ ἐστι: { ἐξ δὲ ποῖ; διὰ (Ἰθησο ὉΥῪ 116 δϑαϊοη 
οὗ δε 'ὺ (868 ἃ ἴογοθ δάνογβαίἑνο ἰο (ἢ 6 ργοοοάΐῃρ 
οοπίοχί:; “ὀωί ᾧ' οἰλεγιοίεε᾽ (“Ἐπ Κἃὶ 8θ0, δ. ο.). Τὴ 9 
μῇ ἱπαάϊοαΐθβ {δὲ (6 ψ8 016 18 ἰῃ {Π6 πιϊπά, μὴ τες 
ἐπ ΡΙ γἱπς 8 ΜΒ, δῃα ἃ ψ1}}, δπὰ εἰ μή δῇ ορροϑὶ- 
ἰἴοα ἴπ (6 πυϊπα αἷομθ]. ἘῚ δὲ μήγε (Μαιίῃ. νἱ. 
1) Ἔνϑῃ ἴῃ ἰδ οἰαβϑίο. ψυο Γ8. βοηθοί πη 68 ΓΟ]]ΟΥΒ 
ἣν ποζαίϊνο ργοροβιίΐοι, ΘΓ ἰ 8 ἱπίοηἀοὰ ἐμαὶ ἃ 
Ῥοβίϊνο νυ ἷδὰ 18 μοὶ ἰο Ὀ9 σεται δοᾶ. Τὴ ἴάοῶ ΒΘΡΘ 
δ: 1 ἀορβῖγο (μα δο ὁη6 Βιουϊ]ά δὶ ΠΈ π8 8 00], 
Ὀαΐ 1 {18 νι ]8}} 8 ποὺ σοτῃρ]οᾶ τὶ, ὑπ, εἰς. 
1} γε χηδῖθϑ (86 ποχζαίίΐοῃ, τηΟΓῈ δι σι Κίηρ δηὰ 18 
δαυϊνα]θηῦ ἴο, ευεπ ᾧΓ ποί, ἱγεὶν ὑῇ ποῖ. Ἐὰν (ν|80 
ἴῃ Μανῖς νἱ. δδ; Αοίβ νυ. 16) 8 δπὶ οἰ ρι68] ποθ 
οὗ οσχρχοββίοη, ϑαυϊγαϊθηῦ ἰο, τοῖν τὴθ, ἐῦεη 
ἐλουσὴὰ γου Τοοοῖϑθ 110 88 ἃ ἴοοἱ ; Ῥγουϊ δὰ γοῦ 
οχίθηὰ ἰο τὴ6 (9 ΦΟΥὈΘΑΤΆΠΟΘ δύ} } Ὁ Δ] οοα ἴο 
ἃ, ἴοο]. [Ιῃ δέξασϑέ 6 γοΐογβ ὈδΔ6Κ ἰο ἀνέχεσθαι 
ἴῃ γυϑν. 1, 88 ἢ πὸ που]ὰ 88, Τϑοοῖγο τὴ9, σὶ γ6 πὶ 
8. δοαγίης; δῃὰ ἷ8 οὈ͵θοί 15 ἰο οὈἰαϊπ ὕγομι ἔθ τ 
]αὺ ἴ8 ποοἀὉ}} ζονῦ ἰμπαὺ το 6 ἰπππηοάϊ αἰ ογ 
δίιοσ ναγὰβ ἀδοΐαγοϑ ἐμαὶ ἢ6 ἱπιοηδοά ἰο 49, υἱΖ., 
(πῶν 1 8180 πηδὺ Ὀοδϑί τυ ϑ6 1 ἃ 11{11|6ό. 7.6 ῬὮΏΓΆΒ6 
7 αἷδο (κἀγὼ) ἈΔ8 τοΐδγθηοο ἰο ἐμ Ὀολϑίίηρ οὗ Βὲ8 
ΟΡΡοπθηϊβ, ΘοπρΡ. γον. 12 δπὰ 18.---Βὰαΐ ὑπάον ἃ 
οἶοαν σοηγνϊοίίοη οὗ χη αῦ Ὀθολπιθ δὴ Αροϑι]δ οἵ 
Ομ γίβι, 6 ψιϑιοὰ (ποτὰ ἰο ἀπά ογβίδηἀ ἰδὲ (δὲ 
Ὀοαδβίΐπς ἱπ νοι 6 ρΡαΐ Εἰ Ἰη86]7 οἡ 8 ἴδνοὶ τι} 
Ηἶθ ΟΡροποηίβ, γὰ8 ποῦ 8 βίγἶο οὗ δάἀάγεββ ἴὸ 
γὮ10} πὸ δὰ Ὀδοη 16 ὃγ ἐμὸ Κοτγᾷ (ΟἘγ]51) τ 
Ὦγ (86 Ὀίνίπο ϑρῖγῖι. 1ὸ νὰβ τοὶ ἃ ΜΟΥ δοη- 
ἑογιθθὰ ἰοὸ οὖῦρ [οτά δ ρμαίίοσῃ, ἴῃ ἨΊλ8 βρίὶ γί 
(Μαῦι, χὶ. 89; μκὸ χν]ϊ. 10), οὐ 85 ΗἾβ8 βοσυδπὶ 
τρὶ συ θὸ ὀχροοίοα ἐο ἀο, Ὀαΐ ᾿ξ νγὰ8 8η ὀχργοϑβίοη 
οἴ δ λαῈ οἾ ἢ ἴδο ἢ Χ8 8. ἃ τη8ὴ.---Ὁ αὶ Ζ δὰ 
πρθαϊζίηρ, Σ ἂτὰ βροαϊσίϊηβ οῖ εαἴἴτοσ ἴ89 
Ποτᾶ, Ὀσῖ 86 ἐζ ἰῃ οο] 5} 685 (γον. 17).---ἰ 
ὃ λαλῶ δ 88 ἰπ πιϊη ὦ; ἴῃ (18 σοηβάσηοορ οὗ Ὀοδϑὶὲ- 
ἴῃς; ψναῦ πὸ μιὰ ΔΙγοΔαΥ δγταπηροὰ ἴῃ ἐπουρῆης, 
δα ἩΒαὺ 6 δὰ δἰγοδαῦ Ὀσρυπ (ὁ ΘΧΡΓΘΒΒ ἴῃ 
ϑοηθ ἰηἰγοάἀιιοίοτΥ γοτάϑ. ΓΘ ΔΉΪΟΥ ἄγαν Αἰ 6ἢ- 
ἰζοη τὸ Ῥδ}᾽8 186 οὗ ὁ λάλῶ, "Ἰὰῦῇ Ἰαηρῦηξο,᾽ “ΤῊ 
ξοΏοΓΑὶ βίσγαίη, ἴῃ αἰβιϊ ποίου ἔγοπι ὅ φημί ΟΥ λέγω 
ἸΩΥ ΜοΓγά8.᾽ [Ι͂π οΪ458164] ιἰιϑᾶρο λαλῶ ΒΡΡΕΘΔΓΒ ἰο 
Ὦδνο 84 {Π6 Β6η86 οὗ ἃ σοηϊπυοὺ8 δον οὗἁ ἰδἸκ, 
σοῦ. [μδ(., ἰαἰίο., ἄοΥπι., ἑαϊίδη, δηὰ Επρ. {μϊ. 
Εσυρο;,. οι. 8: λαλεῖν ἄριστος ἀδυνατώτατος λέγειν. 
Ρμυτ. 2. 909 Α.: λαλοῦσι μὲν οὗτοι. φράζονσι δὲ οὗ. 
ΤΊια νοτὰ 18. ἴῃ (86 ὕαίαγο ρυοβοηῖ Ὀοσᾶῦβο (ἢ6 
ΔΡΟΘ]9. 88 ΔΙΓΟΔΟΥ ἐπγοόννη ἤογναγὰ ἱπίο {116 
ἀἰϊθοιβϑῖοι. (Οβἰδηεγ)}. ὙΠ Ὶ τοϑρθοὺ ἰο κατὰ 
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κύριον ΘΟΡ. κατὰ ἰπ ομδρ. υἱῖὶ. 9; Βοιω. στ. ὅ, 
θη Ὡηδιοβουδ ΧΡ ΘΒ ΟΩ8Β ἰμ 1 Οὐογ. γυἱὶ. 10, 28, 
40; οορ. Βοηρεοὶ, Νίογον, Οεδἰδπάοχ. "---ῶἰς ἐν 
ἀφροσύνη, 88 ἰδ ἴῃ ΤΟΗΥ, 88. 056 Ὑ80 ἐδ ἐπ ἃ ἰοοΐδὶὰ 
βίδίο οὗ πυϊπηὰ.---Το οοηῃο)υάϊδα νοτάβ; ἐπ 18.219 
οομῆδθϑῃοθ οὗ Ὀοδδοὶίβρ. (ἐν ταύτη τῇ ὑποστάσει 
τῆς καυχήσεως), ταδὶ 0 )οπθϑὰ τε (..6 λαλῶ 
γῇ Π1σ ἢ τοῦσδι 6 ΒΡ] 16 1ο ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῳ, ἐπ 
7 δρεαῖ αὖ ᾧ δ᾽ 7οἱέῳψ, ἐπ ἰᾺ 9 οοπβάθηοο οὗ Ὀοδδιΐηξ. 
ΜοΥοΣ δομπθοίβ ἐβοῖι ψ{{π| οὐ κατὼ---ἀφροούνῃ, ἴἱ 
Βρϑακ {πἰ8 οὶ δοοοσάϊῃρ ίο ἰδ 1,ογτὰ Ὀυὲ δ6 ἃ ξοοὶ 
ὙΠ (ἀὶα οομδάσηοο, 66. β΄ 0} 4 οοπείσχμοίλος 
ΒΘΟΘΙΩΒ ΓΑΙ σοδδίγδίποα δῃὰ ἤσ. Ὑπόστασις, 
888 Βοτθ (δ δδπιθ Σῃη δ Βἷηρ' 88 ἐπ οὐδ Ρ. ἰχ. 4, ἡ ὦ 
οοπβάενοο, ποῖ πιαίίεγ, οὐγεοῖ (ἴῃ (818 χηδίῖοσ, εέο..) 
801} 1688 οἱπομπιδίαηοα (δ'πῃοθ ψὸ αῦθ οοσθ ἰὃ 
δοδαίϊη). [ΒΤΑΝΊΚΕ: “ἘΠ6 ΝΒΟΙΘ ῬΒσδδο᾽ σχθ- 
ἴοσβ ἰὸ ἰι6 Ὀοδδιῖθᾳ ποί οἵ κιἰξηϑο) Ὀωὶ οὗ δῖδ 
Ορρομρηίβθ, ΟΣ δὲ ᾿ἰσϑδί οἵ Εἰπιϑοὶ ἢ δὰ δὶΒ ορῃρο- 
πΘηΐα ΘΟΒ]ΟΙΩΤ)Υ; δον ἰ 8 ἱπιονά οὰ ἰο λὴκεδὶ 189 
υπιϊβοδίοι οὗ δἰβ Ὀοδδίζης ἰὸ {πὶ Ῥδείϊοῦδν 
ΟΟΘΟΔ510}7.---ΠΔΘΙΒΌΟΝ δΔδὸίθϑν Ὀοδδῖὶ δέϊοι 
πθ δοσδ Σ τὲ] Ὀοδαὶ 4180 (τεσ. ]8).---Η μογθ 
ΠΊΟΡΟ ΤΥ ἀονοῖορδ Ἡΐδί Ὧ6 τηϑϑηὶ ὈΥ (86 κἀγὼ 
οὗ νοῦ. 16, δι ρμυΐϊβ Εἰτηβεῆ, ἴῃ αἰτγεοὶ σοΣιχϑδὲ 
νἑτἢ 1.18 Ορροποπέβ, ὙΠ Ο86 Ὀοοδέΐηφ δεοοσάϊης ἰὼ 
{86ὸ ἤδϑῃ 86 ἱτρ] ]ε8 ἀδα ἐοὰ κἷτῃ ἰο {8686 86] 
ἸαυάδαοῖϊοπΒ. Αἀἰεεοταϊηρσ ἰο ἰδὲ Πεεὶ, ἰδ ἴῃ οσοπισδδὲ 
γἑτἢ ἀοοοτ της ὁ ἰΔλε ζοτα (κατὰ κύριον) ἴῃ ταν. 17, 
διὰ οδογυθδβρομὰβ τὶ αἱ {7 ἐπ 7οοϊδῆπεδε (ὡς ἐν 
ἀφροσύνη). ἴὰ ἀφαϊρσηδίεδ Βοσὸ οἰίμον (1) {86 οὔὉ- 
δεοὺ οὗ {066 86]- σομιτο οπἀδίϊοπβ (οσχίοσμ δὶ δά 
γοηΐΔ 065) ΒΟΟΣ 88 ΘΓ ἰπ ΟΠΟΣ Ϊδοοδ (ΘαΡ. ῬΆ]], 
᾿11, 8, εἰς..) ἀθοϊαγοὰ ἰο Ὀθ ἐν σαρκί; οΣ (2) (86 οὔὐ- 
εσεἶνο ταὶς δοοογάϊλρ ἰὸ σι εἰσ ὁη9 υἀμθ8; ΟΥ 
ΔΏΑΙΥ (8) 86 δα π) δον ἰΌΤῺ οΥ ἀεί ετεαϊπ δῖοι οὗ 
ὑμὸ πιὰ πάν (6 ᾿ηϑυσποο οὗ δ ἢ Βοπδυδ)ὶ δὰ 
86146}} τροῦγοα 88 ὑτίάθ, υδηϊυ, εἴς. ΟἿΣ 6χ- 
Ῥἰαπαϊΐοῃ οὗ (6 φῬῆτδαϑδθο Ψ}}} ἀοροπὰ ὑγροῦ 
6 ΔΙΒΟΡ ἰο ἰδπ6 αὐοϑιΐοη ἩἈΠΘΙΒΟΣ ἴῃ {86 
Βισοθοαίηρ οἴδυδθ ἐπ6 Αροβίϊο οἀστι ϑὰ ἴοσπασὰ 
(6 κδιθ ἰάθδα, 88 ΒθϑῖΒ ἴ0 6 ἰη(ἐτηδίοα ὈΥ ἐμ9 
κἀγὼ δπᾷ ὃγ [6 δομπμεσίξοη Ἡλὶ γοσ. 11 δὰ 19. 

[5 Αβ ἴπ0 Ῥῆγαδο κατὰ κύριον πῃ ΟἿΓ υββδᾶχζο ὯἮδη ὈδΡῃ 
ΚοΒ γα γ ὑγουρδΐ πο ἀϊκουδεί 5 γοδροοῖίς [06 Α Ροδὲϊε 
ἱπαριγδείοῃ, ννὸ δῃοη ἃ οαγοΐῃ}!}γ ποϊίοο 18 σησδοΐῃρ. [410- 
ΤΑΙῪ ἐξ εἰκηΐῆθ8, “ δοοογάϊηρ ἴο 19 οτὰ.᾽" ΟΥ̓ἁ οουξβο, Ὠθγ9 
ΔΒ ΟΥΘΓΥ ἩΞΏΟΓΟ 6186 ἰὴ Ῥ8Ὲ} 8 οσ ΤΙ, ἰδ 6 Ἰογὰ τηθδὴϑ 
[9 1ογὰ Φοδυ8. Βαϊ νδὲ 1ἴ, (1) δοοοτάϊης ἴο [Ὧθ ἐχαπερῖε οὗ 
ἴὁὸ Γογτὰ πῆο Μνῶϑ ἸΟῪΥ δ ἃ ΟΥΟΥ Ὀοδαοὶοα; οὗ (2) βοῦὸὺ 
ἴο ἴδιο μοτγὰ᾽ δ οοπιοαδβά οὗ αὐ οοίέον ([0Γ βοιηοίϊηεδ: δα ἴῃ 
Οον. υἱΐ. 6, 1υ, 12, Ρδὰὶ γοπιβοὰ ἴο ἸὰῪ ἃ Ὀϊνίπ σοσησηδ πα ΟἿ 
.ἷ8 ὕγοίδγοη δά οΟἹἿΥ ρᾶυὸ {Ππὸπὶ πα σῖδτι βάν ος πο ἴδὸγ 
Φοτο αἱ ΠΌΘΓΓ(Υ ἴο Ὁ] ]οὐν ΟΥὙἩ ἀφο] πο) : οὗ (8) δοεογάπα ἰο 189 
Κοτά δ ὁ δρὲγί ὃ Ἐνιάοπην ἰξ πῶ ποῖ ἐπ) 9 ἰδοὶ, 10 
Ῥαπὶ οἸαἰ πιοὰ Αἰ νγαλ 5 [ὁ Ὁθ υπάοτ {86 ϑρίγ  ἐἶ8. ̓ δπδηοο, δοὰ 
86 ρῥτγοροβί το ψοῃ] ὦ ποῖ ὮΑΥ͂Θ δε κατά ἩΪῈ δὴ βέσυξ. 
ὑὈπῖ ἐν, ἐκ οὐ ἀπό ΟὝΏΟΡ ὁ δ]. δ. ἰς. 8). ΤῈ 1 Οον. 
Υἱὶ. 68΄., πουϊὰ ἔανος {16 δοσορα πιοέβοά. [1ἢ ςδδβο ἱὶξ 
ποῦ] ὕθ ὯὨο ἀθηΐαὶ οὐ ὮΪ8 ζϑῦθγαὶ θεοπνευστία, Ὀπὶ γαῖ δὴ 
διβοτίοη οὗ [{; ἴοσ ΐδ ργοβοηῖ οχοορεϊσῃ τοῦ] έονο ἐδ 
ΖΘΉΘΓΒΙ γυ]9. ἱπάοεὰ ὙΟ ΔΥΘ ἩΠΟΦΣ ΠΟ ΠΟΟΟΘΕΙΥ οἱ δι ρροοίδζ 
Δ. οκοοριίοη ἐῶ ἐπέα τιον ἱπεοίδησο, Ὁ ουϑ ἴδο ἐπ» 
δρίγίης δρίγ! τ τπαϊκῖ ἀϊγοοῖ ῬμῺ] ἴο ϑανὸ ἔθ πποι(ογοῆ ὈΥ 
διῖπονῦ  ἰπ πηδῖζογα οἵ δβοςΐδὶ ΟΣΡΟΤ ΙΕ 86. ἰὮ ΓΘΥΓΥ ΚΕ Οὗ 
ἘΡΡΕΗΒΕ, Βυΐ [Π6 οοπίγοδὶ "ΡΠ ρα ὉΥ ἀλλὰ Ὀοϊνοοῃ (Ὁ 
πιδίτοῦ ἤσγο ϑροΐεοη οὗ ἴῃ σύνη διυὰ κατὰ τὴν σάρκα, Βῃονα 
Δἰπηοδὲ οοῃοϊππίγοῖυ πὲ ἴῃ 6 Αροβίϊθ τδϑ ὮΘΓΘ Ἐρο ΚΙ οἵ 
βοιποίηίηρ κατὰ κύριον ἩΠΙσἢ πῶ ποὶ δεοοταϊηρ ἴο ἃ νομοῦ: 
1 πιπῆποῦ. 80 ΟΠ γγθοσίοιῃ  ψνῆο τὨξηκα ἐπὶ ΡΑΏ] Πότ οΟὩ» 
ἀοδηπ Ὀοαδϑέίηᾳ ἰῃ ἴοεπι δηὰ ἔῃ χϑῖθγδὶ δὲ ὑοὲ δἵϊον ἔἶιο 1 τά, 
ΔὨ γεὶ μκοθ8 ΟἹ ἴο Ὀοδδὶ Ὀδολυδο ἴη9 χοροῦ ἱπῖοητίου ἩΒΐ ἢ 
Ἰοὰ δἴαι ἰο ἀο δΒο πιδὰρ [Ὁ γίμῆϊ ἴῃ ἴπο ὕτοδοπὶ σαβ. Ῥνο ασὸ 
164 τπογϑίογ ὈῪ {πὸ ρυϑροϑί θἢ Βόγὸ ϑοοὰ δηὰ ἐδὸ σοΒΒδο.- 
ὑγδ ἴο δάορὲ τῆ ἐξ βης πῆς οἵ ἐμΑδ δα δος τοοερτίοποὰ 

νο. (ὍΠΩΡ. κο, Βίπη 0 0, πὰ ουροοὶ ΟΣ ἸΏΔΡ 
ταῖς, 1μδς. ἧι ῬΡ. 291-8. ; Ρὶ 
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Τθο ἐπίτα τιοϊῃοα, ΒΟΥΡΟΥ͂ΘΥ, ΒΟΘΈΩΔΒ υπβαϊέβὉ]6, τ 
πὸ ὅγὸ οὈἸ] ροϑὰ (ὁ σοποιυάθ ἐμπδὲὶ ὑπὸ Αροκεὶς νγ88 
ἀοιοτπιϊπθὰ ὈΥ βέβαια! δηὰ βο δι ταοὐΐϊσοθ. Τπθ 
δϑ9ὶ ΑΥ̓͂ ἰ5 ῬΓΟΌΘΟΪ ἰοὸ πηΐίο ἰδ9 ἰπἰνὰ δηὰ τ 6 
δτθὶ ἰπ 800} 8 ὙΔΥ ὑπαὶ (89 δοϊ-οοξιιαοη λοι. 
ἐπιοηἀθὰ νγγ8ἃ8 οὔθ Μγιϊο ϑρύυης ἔγοσϊο δἷ5 αἰ χοῦ. 
δρίντ.4] παΐαγο, δὰ γρὶ 00 Κ ἐμ ἀἰϊγοοίζου οὗ 
4) ἢοδιι, Ὀοσδῦθο ἴὶ ν809 δοησογηθὰ ψἱτ Θ6 8 
οχιονβαὶ οὐἰνδηίαροθ, 85 βθηοαϊορίοδὶ ἀοδοθηΐ 
ἀρ 22), δὰ ἱπάϊνπ)δὺὲ ροϑιυίοη (του. 28). 
δαὶ Βαὰ ἀοῃθ δηὰ σχρονγέοδοοὶ θην ἰδίηρε 

φεἰσὰ ταϊχῃῦ ἱπο! αθ κἷπι το ϑρθοῖ οὗ βυσὶι (πίη χα 
(νον. 3Ὲ, δσί5.). βσἢ οαγπδὶ ὑοδθείη 8 δτὸ ΒοΓ 
γορτηοβϑαϊοί, ἰδοῦσι ρογΔΡ5 ἰῃ δ ἰγοπίοαὶ τδῃ- 
ὯθΡ, δὰ σοηΐθϑθο ἰοὸ ὍΘ, οα (δ φατέ οὗ ἐδο 
Αροϑβι!θ. ἔοο 8958 (ἀφροσύνη). [458 κατὰ τ. 
σάρκα (186 τὶ! 616 τα ἢ Βιγο βῦ θη 5 [0 Θχργοϑϑίοα 
δ τὰ υἰς608 1 πιολη δοοοραάϊηρ, ἰο ἐλοφὶν Η168}}} σϑη- 
ποῖ Ὀ0 τηλ66 ἰο δἰχηίν, ἐπ δαυπαὶ ἰἴηκι, δπὰ 85 
1 οδῆ 6 πιϑ.10 ἰο πιθ88 δοίδίηρ Ὀιϊΐ, σοσογα νῷ ἰο 
πηϑαποίϊῆοα ἠμπιαπ παάδιγὸ (88 Ὀρροβϑοὰ 9 κατὰ 
κύριον οὔ 86 ργοοθϊηρ νθῦ86), Ἧγῶ θ606 ποὶ ΠΟῪ 'ψ1ὸ 
ὁ8η δορί δῦ ἰαἰογργοίαιι οι τ αἰ οἢ Ἰηλ κ98 Ραϑιὶ 
ἀδϑοίαγο εἶθ ἀδιονιπι ἰοῦ, καυχᾶσϑαι κ. τ. σάρκα. 
ει τουϊὰ ποὺ Ὀ0 Ῥοββὶ οἷθ ἰο τπᾶῖκο ἰΐ{ οοῃείϑίθηί 
αὶ ΡΔ 0} Β Ομαυδοῦον Οὗ ἃ Ομ ν σίδη δρὶτιῖ. ΝῸΡ 
ἀοθ58 (6 Ἰδησύδχο διγϊ οὶ γοαυΐγο ἰι. ΗΟΡαΕ: 
8870 15 ὯΩ0 ΠΘΟΘΘΒΙΔ οὗἨ δυρρ)γίτα κατὰ σήρκα 
δἴον [ὴ6 ἰΔ8ὲ οἶαυ9θ. δμει δὰ βδυβ 18, "κ8 
ἸΏΔΌΥ Ὀοδφὲ ἤγουν ὉΠΥΤΟΣΗΥ͂ ταοί γ88, 1 8180 τὶ] ὶ 
Βοαιϑί.᾽ 
σάρκα), 6 ταὶχΐ νν9}} ἀο ἰ( ἔγοαλ χοοὰ οπῃ68 ᾽]. 
--Εοὧἕσ γ9 το 816 νυυἱὶδο βαδθϑν ἴοοϊὶβ 
σὶἢ ρἰϑαβατθ (τοῦ. 20), ἢ ογθ (6}}8 
ὅλοι σὺ ἰὑ τῶλϑ ὑπαὶ βιγοη οι θα ΟΥ δἰ ᾿ϑαϑὶ 
ϑησοαγαροα ἰπὶ ἰῃ (μἷ8 Ῥυγροθθ. [ὺ 88 {πον 
ἑοϊογδιίίοα οὗ βδυοὶ Ῥουϑοῦϑ, δηά, ἱπ ἔμοὺ, {ποὶν 
ΡῬίθαϑαγο ἴῃ ἴοοϊβ. [ὈῬΘΟΡῚὶΘ υ50}8}}Υ ἰοἰογδίθ 089 
οἰδίζος οὗἉ ἴοοἷ5, ἃ9 ὑΠ 60} ἀο (δ Ῥοίῃ!ηο9 οὗὨ οἰ }]- 
ἀτθη}. Τ7μὸ γϑδϑϑοῦ ἤου {π18 ᾿8 δϑδὶῃβ ἴῃ ἃ βιιὰ- 
ἀρθα ἰατη οἵ ᾿ἷ8 ἀἰβοοινηθ, ἰσοηΐϊσα!ν τγοιαϊαάϊος 
(Β6πὶ ὑμαὺ ὑμ 00 πιαϑὺ Ὀ6 νγ΄ 596 τῆθϑη (οοίαρ. 1 Οοτ. 
ἷν. 10). Ὄντες ἰθ ποῦ θτο ὈΥ͂ ΨΔΥ οὗ σοῃσοββίου, 
ἴῃ οτον ὑμαὺ [6 ὕογοα οὔ ὑλλ 6 γοΡΡΟδοΣ εἰρὶ Ὀ6 
ἰηστοαϑϑὰ δηΐᾷ ὑπ οὶν χαὶ! ἀρατνδυδῖοα; δυῖ 18 οὉ- 
ἦοσυ 18 0 ϑα σχοϑῦ ἐΐο ΓΘΑ808 ἴοῦ ἐδοὶν ἱμἀ αἸ θη 66, 
ἰπβουσῃ ἴῃ ἃ ὙΔΥ ἰο ᾿ηΠϊοῦ ἃ ΒΟΎΘΡΘ τορτοοῖ ἰῃ 
οοηηθοϊίοη τὶ [86 ἱγοῦγ. ΑΒ ἰπιο]] σθηΐ ΡΘθ00]6 
οΔῺ δῦ 0 ρῥἰθᾶϑυῦο ἰῃ ἰδ ταυυϊηρ 4}Κ οἵ 
ἴοοϊβ, λον βΒῃοιυ!ἃ ποὶ ὮΥ ἐμοῖο ἱπά αἰ σθησο οησοι- 
Ῥλ235 ΟΥ̓ΒΘΥ5 ἴῃ τι οἷν Γ01}γ.--- ον γοὸ αὐυϑέον ἐξ, 1 
ΟὨΘ Ὀτϊΐηβα γοὰ ἰπῖο Ὀοπᾶξρο, ἐΐ οὔθ 
ἄονοιντβ γου, ἰζ οὔθ ϑιηδίανθα χοῦ, ἱἐξ 
ΟὨΘ 6Χ3115 Βίπι59] ἢ, ζ Ομ ατἰίϊθα γοῦ ΐῃ 
ἴΠϑ ἴδοθ {πεν 29). δ ποῖο {ΠΠϑ γαῖοθ ἔστι μον 
πὰ δ6 δὰ δβαϊά ΓΚ γομϊπαϊηρ ὑπο οὐὗἨ [6 
ΟΧ γΔΟΓ ΔἸ ΠΔΥΥ͂ ἄσρτοθ ἰὼ πη ϊοὰ ΠΟΥ δαὰ οεγ- 
τἱοὰ (μοῖρ ἱπάυϊροηοο, τ θ (ὍΘΥ͂ δὰ ἑακθα 
Ρίϑδϑυγο ἰῇ ούϑα ἰδ τπιοϑὲ που Ὁ ἰγθαϊπηθηί, 
788, ΔΌυ86 οὗ [Βϑπλ961γ 65 (ΠΟ 0 ἢ ἸΔ0Γ6, ἐθθγο- 
ἴοτο, ὐἰσῦ ἢῸ οχρϑοὶ ἐμοὶ (0 θηάυγο ἷἰ8 ἀφρο- 
σύνη). ἴὰ (δ6 ᾶτϑι ρῖδοθ, 9 ὕ608}}8 ἰο ὑμοῖὶν σο- 
σοἰ]οοιϊίου ὑπὸ σοπηρίοίο βΒανογβίου οὗ ἐδοὶν ὕγϑθ- 
ἄοτι πον ἐμ ἀγτορσδηὺ οχοτγοῖϑο οὗἨὨ ροόσγοῦ ψ ἱοἢ 
680 4180 Αροϑίϊθβ δὰ ρμυΐ ότι απιοπρ ἰἢ 6πὶ 
(εἶ τις καταδουλοῖ). ἴη ὑμπὶᾳ νγοὸ τηιϑί απἀογβίδη 
τοί 8ὸ τσοἢ ἐπ ᾿πιροϑίκΐοη οὗὨ ἐδ 6 γόοῖκο οὗ {π6 ἰδ 
δ ἰ}}5 1039 ΟΥ̓ ΘΔ ΚΟ] 104] ἔγοθάοῃ, 85 ἃ ὑὙγϑηπὶ- 
61] α:Ξ3οὁτὈἴοα οὗἨὨ Δ ΠΟΥ, 85. ΒΟ γά0.4] κυδτναϊδη- 
Βεΐρ οὗ ὑμὶν σοῃβοίθη998, δὰ ὁ γοαυἱγοπιοπὶ οὗ 

1 λον αἰὰ ἰν ἤγουν Ὀφα τροίϊγοα (κατὰ. 

8 ὈϊΪπά οὐδοάξοηοθ. ἴπ ὑπὸ ᾿Ὡοχὶ Ῥῖδοο, δ Τϑιαϊπ 8 
Βοῖ οὗ ἰδ0 8618 8}, αυδυϊοϊοι δ ὑργϑδοίϊοθβ [ὁ "νοὶ 
ΠΟΥ ἠδ βυδιηϊιοὰ: εἰ τις κατεσϑίει, ἰΐ ἃ τηδὴ 
ΘΟὨδιιΠ168 γοιϊ, Βα νι τοθίβ ἴγομι γοῦ δἰ γου Ὠανο, 
ὀοῖιρ. Ῥα. Δ. δ: Μαίι. χσὶὶ. 18, Τμο νογὰ 
[258 1|ὸ 60η890 οὗ ἀδυογαγ (ποῖ, 0 ἀδδίτον ὃν στίοῇ, 
ΟΝ, ἐο ὐἀξδίωγό ἐλε Οὐωτολ ὉΥ Ὀγοδκίηρ 1 ὉΡ ἰπὶο 
Ῥαγθϊθβ). Τποσθ 18 20 ἨΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗἩ ἱπιγοἀαοσίηρ; 
ἔθ τὸ {80 ᾿ά94 οὗ δτι ἱποτἀϊπδίο [οπᾶπ688 10 Ἰαχυ- 
τἱοῦβ ἐοοὰ δοὰ ροοὰ ᾿ἰνίηρ, ἰὰ οτάον ἴο αἰεὶ συ 8} 
κατεσϑίει ἔγνοια λαμβάνει, ἴον ἐμ ῖ8 ἸαίίοΓ νονὰ 
ἙΠ6Δη8 πού ΒἰΡῚΥ ἰ0 ἰδἴζο (88 ὙΠΘῺ ὍΠ6 ΓΘΟΘΙΥΘΒ 
8 ῥξεϑοαῦ ΟΥ ΤΟ, οἵ ΒΘΟΡΟ Υ ΘΟΏΥΘΥΒ 801η6- 
(λϊηρ ΥΆΥ ; ἴοσ ἰμὶ5 πουἹὰ τοαυΐτο βοιηθί ἢ Πρ; 
ἰκὸ ὑμῶν αδὐἴου ἱἰΐν διὰ 88 ἃ ζ6ΘΌ]ΟΡ ΦΧΡΣΘΒΒΊΟΣ 
σψουϊὰ ποὺ ὈῸ ποράοὰ δέον ἰ8οὸ ρμεθοθαϊῃρ νϑγὉ), 
Ὀαΐ ἰο οαἰοὶ, ὃς ἴῃ ἀΒΆΡ. χὶϊ. 16, ὈΥ ογαΐι, ὮΥ δ] 
σοπύγίνωβοοβ ἰ0 καὶ ὁ.6 ἴῃ ἷ8 ῬΟΥΤΟΥ (88 ἰῃ Βπηῦ- 
ἴΏ.5), ὈΥ͂ Β0}ν πυϑδὴ 88 τνου]Ἱὰ γτοϑα]ν Ὀ6 Βυρρὶ]ϊοᾶ 
Ὀν διβολίοη οὐ δνασίοθ. [ΒΠ ορὸξ: ““Ουτ γουβίου, 
ὌΥ βυρρΡὶγίης: οΓ ψοι,, αἰΐογβ (8 6 56η56 πὰ ΤηΔΊς 68 
(μὲ8 οἰδιβο ΘΧΡΓΘΘΒ 1655 ἰδδη ὑπὸ Ῥγϑοοάϊΐης; ἀθ- 
ὙουΣίηςς 15 8 ΒΓΟΗΡῸΥ ΟΧΡΤΟΒΘΙΟΏ ΓῸΓΡ ΤΆΡΒΟΙΥ 
ὑἐπδὴ ἑαλὶηρ ὁ ψοῦ. ΑΒ δἰἱοσ κατεσϑίει ἰὼ {Π 8 
Ῥγοοοάδίος οἴδυδο, ὑμᾶς τουδὶ Ὀ6 βΒαρρὶϊοὰ εἴϊοῦ 
λαμβάνει: “{ αν ἑαΐά ψοιι," ἱ. 6ὁ., οδρίαγο γοῦ Οὗ 
ΘΏΒΘΩΔΡΟ γοιυ ᾽᾽] Ηδ οἶοβθα ὑμὶ8 δοδοοιπὶ ὮΥ͂ Ἰηθῆ- 
(λοπίηρ θοπιθ ἱηβοϊθηὺ (ἐπαίρεται) ἀπὰ ἀἰβρταοοίαὶ 
ἰγοδηοδί ποὺ δὰ χοοοῖὶνοα, Ἄδοι μοῦ ὈΥ͂ 
ἐπαίρεται (86. ὑμῖν) ψὸ δτα ἰο υπάθγϑίϑηα (89 88. 
βουίϊοῃ οὗ Βο186 δἀνδηίδρο νῃϊο {Π.680 79 078 Ργθ- 
ἰϑηάἀϑὰ ἰο ϑδΥθ οὐϑν ὑμ6 αὁπι119 Ομ γι βιϊδηβ (Οεἰ- 
Θηἀογ), ᾿υϑὲ ὃδ6 σοπϑδίἀοτοὰ πησογίαϊη. Ἐξ 
- δέρειν ᾿μα ϊδαίθδ (μα ἐἰοὶν σι] ον [89 
Οδυῦοῖ πᾶϑ οπνδοίουι σοὰ Ὀγ νυἱοΐθποο, ᾿πἰϊπιϊᾶ8.- 
ἰλοι, διὰ ουϑὰ ἱπδοΐθθοθ. [ΤῸ δῃοϊοηὶ ᾿ηΐον- 
Ῥσοίουβ δρτοθ ἐδαὺ {18 ΟΧρ τ ϑϑίοῃ χοίθγϑ ἢοΐ (0 8 
Ἰύογαὶ ον τὶ 86 ἢδί, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἰο ὑμ:030 
δΌυπὶνο ΤοΡσοδοῦοδ Ἡ ΒΟ ΟηΘ ΠΘΔΡΒ ὉὩροῆ 8ῃ- 
ΟΥΒΟΣ ἰο πὶθ ἔδοο (θϑγοπιθ: “δὲ σιδδ ἐέατε ργϑοδεη 68 
οὐγεγσαί᾽"). Ὧ8ὸ ἱπισιοάϊδίοὶν {0]]ονγΐπς τογὰθ 
ἌΘΡΘ Βυρροβοὰ ἰο 0811 ἴον (18 τιοἀϊ!δολϊῖοι οὗ 
ταρδηϊηρ (ἸΤἸΒεοάοτο) . ΤᾺθ ἰδὲ ῬΟΒΒΙ ὈΪ9 ἴπ- 
ΒοΙίθηρθ 8 ἐπαρ θά; (Ὁγ ἴῃ Οτἰθηίαὶ οοθηισῖθα 
βυσὰ δ ὈΪΟῪ Μὰ8 ἱπἰθοοα ἔοὸ᾽ {π6 υὐπιοδβὶ 60π- 
ἱοταρὲ (1 Κίπρϑ χχὶϊ. 24; Μαίί. ν. 89; Αοἱβ χσὶϊὶ. 
2). ϑίρεϊου βυρφοδίβ ἐμ δὺ ϑοοϊ οϑδϑύϊοϑὶ ΌΪΘΓΒ 
τασοΐ δοπηθίϊτη08. ΒΑΥΘ γοϑογίϑα ϑύϑη [0 σογροῦθϑὶ 
Ὀυδοιιίης, οἷθοο δυθὴ ἴ86 ΑΡροβί]ο ἰουπὰ ἰτ ηθοα- 
ἔμ] ἰο ον βυοὶ ἃ ἰδίας (1 Τίμπι. Εἰ, 8; ΤΊΣ, ἡ, 7), 
δὰ ἰὰθ9 Οὐαποὶϊ οὗ Βταρὰα (ἀ. Ὁ. 676) ογᾶθγβ 
“Ἅἰδηΐϊ Ὡ0 Ὀΐθθορ δὲ δἷβ ν}}} δη ἃ Ρ]θαβυγο βΒ18}} 
δἰγῖζε ἰδ ον αν." ΟΒΌΒΜΟΒΤΗ : ΡΟΓΒΔΡρ5 78Δη8- 
ἐἰοα}ῖγ, τὶ 4 ρῥγοίϑησο οἵ Ὀὶνίηθ θηἰδυβίθϑιῃ 
δῃηΠ ῥτορβοίϊο σϑαῖ, οοῦιρ. 1 Κὶπρο χχὶϊ. 24; ΝὅβᾺ. 
χὶϊ! 25; [86. ᾿νἱϊ!. 4Ί.- ΕἸΤΑΙΌ : “6. 95., ΌΥ {6 
ῬΘΡΓΌΘΌΒ, 88 παρε ἰδ ΟαἰἸαίλδηθ, (μδὶ {Π 089 7119 
δὰ Ὀθθὰ οοηγοτί θα δα ἱπβίτυοίοα ὉΥ δὰ} 6 ΓΘ 
ποῖ, ἴῃ ἔδοί, Ο γι δη5.᾽" 

γεπ8. 21-27. Σ δὰὺν ἰξ τυνῖτ δἤδασθ, 881 
σγο πᾶνὸ ὈὉΘ6Θ62 νυγϑαϑῖς. (τὸν. 2] α)--- 9 ΑΡοβ.}0 
Βοῦϑ ρᾶ5568 οἢ (0 δἰβ οοτητηοηἀδίϊοη οΥ̓ Εἰ πιο]: 
δηὰ ἢδ ΒΟΙΘ σΟΙΏΡΑΓῈΒ ἷ8 οὐαὶ ὈγΓϑδιηϊποηῦ θη- 
ἀονταθηί Δηᾶ βυβονίη 5 τ [86 ργοιθῃι 085 οὗἁ 
{πὸ Ὀοαδβίδειϊ ἔαῖ8δο δροβὶϊοϑβ. Ηο ἅτβὶ ἀγδνϑ8 δί- 
ἰοπίϊοη ἰο (9 ἴδού δαὶ θη ἢ9 τἋῶϑ ἴῃ Οὐ ἃ 
6 δὰ ὕθθὴ τγϑαῖὶς 'ἰπ δσουσιρανγίϑοη τ ῖΓ} 1.680 ΡΟ. 
οὐαὶ πιο (οοιρ. 1 Οονγ. ἰἰϊ. 2). Τα ὶδθ 18 βαϊὰ 1ἢ 
νογὰβ οὗ ἔοτοῖ Ὁ]6 ἱσοΏΥ (κατὰ ἀτιμίαν λέγω) : 1 6δοΠ- 
ἴο68 1ὁ ψῖ (ἢ Βδηηο, [ὉΣ 17 10 οΣῸ ἰγαθ, 1 πιϑὲ ὉΦ 
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Β ἄθεον ἀϊἰββοθμοῦ, δῃὰ τσὶ ἀἰθρταοοβ 1ὴὼ0 («ατὰ 
αὶἢ δὴ δοδίγαοι που, 1 ΒᾺῪ ἐὲ ψτῖιΒ βῆμα, ἱ. 6., 
88 ἱμοιρσὰ ἰΐ τότ 6 οἱτουμπιϊοσυϊΐοη [ὉΓ 8ὴ δ86- 
γοῦ). [ἬΤΝΕΙΒ, Ογαπι. ἢ ὅδ, Ἡ ΕΒΒΤΕΕ, Ρ.: 169]. 
ἴῃ βίσοηρ σοηίγαϑὶ τὶ (μἷβ ᾿σοπίθα] σΟμσΟΒΒί0 ἢ 
τοβροοίίπρ ἷβ ΘΑΥ]1Ὸ ΘΑ Π688, γ06 ὮΔΥΘ ἱπηπι6- 
ἀϊδίου αἴϊον 1 δὰ δϑδουιΐοη οὗ ἷ8 εἰ ζηὺ ἴο 06 88 
Ὀοϊὰ δ ΔΠΥ͂ 0Π60 1ῃ διὶ8 ο]αἰτηβ. ΒΥ ΤΩΘΔῺΒ οἵ (16 
ὡς Ὀοίοτο ὅτε ἢ ᾿ΠΡ]}165 ἐμαὶ δέ 'θ δὰ ὑιμδὶ 
δοποοαρα 848 8 Βμδηγοίῃ (δίῃ, νγῶ8 ἃ οἰγουτα- 
δίϑποθ δοποοὶνοὰ οὗὨ ΟἿΪΥ ἰπ ἰμθ πιϊηὰ 85 ἴῃ 2 
ΤΠο88. 11. 2 (Μεγθῦ). [πὰ (86 Βοηΐθῃοο λέγω--- 
ἡμεῖς στὸ ᾶγτὸ {Π9 Β81η6 ΘΔΏβΟ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏΒ 848 ἴῃ 
γοῦ, 6. Οβίδῃάδῃ: ἢθ Ρυ 8 Βἰ86] δηὰ 8 οοιὰ- 
Ῥδῃϊουϑ ἰη ἀἰϊγθοῖ σοηίγαδὶ τὶν ἐπαὶν τ υΐὶθ σοτα- 
Ῥϑηῆγ. [Ἃἢ {μῖ8 ΜᾺ ψὸ οὈίδίη ἃ σοοὰ δηὰ σ0η- 
δἰδίθπὺ τηρδηΐης ἰῃ δοσογάδηοθ τὶ {μ6 δἰρηϊῆ- 
οαἰΐοη οὗ (6 νψογὰβ δῃὰ {πὸ οοπποοίίΐοη. Ταΐβ, 
Βοόνόνον, τνουϊὰ ποὺ Β6 (ἢ 6 6889 ἰἢ τὸ τοχαγάϑα κατὰ 
ατιμίαν λέγω 88 τείοττίϊηρ ἴο ἴΠ6 ργοοθαάϊηρ γοΓ80: 
1 880 (5 10 γου ΒΒ (Ὀθοα50 γ0 8,6 ρμἰοαϑοὰ 
αὶ βυοῖ {πη 98); ΟΥ 1 ΒδΥ ἐπὶ8 τὶ γΟΓ 60 
ἰο ἐϊ6 ἀἰθρτδοοῖα! ταβῆηοῦ ἴῃ ἩΔ16ἢ γοὰ Βαγθ 
Ὀθθη ἰγοδιοα, ΤὉΣ Ὀοΐὰ οὗὨ ἰμ686 σϑοιηαῦῖκα πψου]Ἱά 
ὍῸ ΘΗΓΓΟΙΥ ἐογοῖσπ ἰο ἷθ ἀἰϑοοῦγϑθο. 6 ΤΩΔΥῪ 
δὰ ἰμαὺ οἱ (18 οοπβίγυσίίου ποὶ ΟὨΥ που]ὰ ἐμ9 
ἱγοῦ δα] σμδτδοίον οὗἁὨ (ἢ 9 Ὑ80]0 ρϑββαρο 0 ἱπίθγ- 
συρίοα, Ὀὺϊ (89 ποτὰ οὐρῇ ἰο δυὸ Ὀ6θη : κατὰ 
τὴν ἀτιμίαν ὑμῶν. ἰουΐ Βοῖηθ Βυ ἢ ΤΟΥ Ρδῃ- 
ἐἰοαϊαν ἀοβηϊιίοπ, 1ἢ ψουϊὰ Ὀ6 τπηοϑὲ παία γα! Υ γ- 
ζοσροὰ ἰο ἰμ βυῦ])θσὶ οὗ λέγω δηὰ οὗ ἡσϑενήσαμεν, 
ΟΘΡΘΟΪΔΙΥ 88 16 Ἰδαίου γογ ἰηοϊαὰοα τὸ ΐη 
ἐιβο (πὸ ποίϊου οὗ δὰ ἀτιμία. Μούϑουοῦ ἰμθ γθ 
πουὰ Ὀ6 ἃ ΑΓΒ 688 ἴῃ ἰδ ἰκίης ὡς ὅπ ἰῃ [Π 0 Β6Π86 
οὗ ὡσανεῖί, αϑ ἔτος λαα ὑξεη τοοαλ. ΤΏ ἰηδοδηϊιο- 
688 Οὗ [ἢ 6 ρῃΓΆ80 κατὰ ἀτιμίαν 18 ορροβοὰ ἰο0 δὴ ὁχ- 
Ῥἰδηδίίου οὗ ὑπὸ νψογάβ, νυ σι βου] τηδῖκο {ἢ 6 πὶ 
Β κε γ: Τὸ γοὺν Βηαπιθ 1 Βαὺ ἐπὶ γὸ οσο ποὶ 
88 δίχοῃ 88 ὑπὸν ογο, δηὰ ἰδδαὶ τγὁ ΠΟΥΟΡ δὺ- 
ἰαϊηοα 859 ται ἢ Τοβρθοὶ διμοηβ γοὰ; δηὰ 680 
ἴο τιμαὶ δἀνοσεαίϊοα Ὀγ Βάοκοτι; οα (μὲὶ5 ροίηϊ, ἰη- 
ἀεορά, 1 πειϑὶ δοπσοραθ ἰ0 γοινρ ἀΐβργδοο, (μαὶ 1 
ὍΔ5 ὙΘΑΚ.---Βαῖ 'ῃ νυ ϑδίδοονθι σοϑρϑοῖ ΒΩΥ 
ΟὯ6 ἱἐΒβ Ὀο]ᾶ (Ϊ δΒροϑαϑϊς ἰ [οΟἸ 5817} 1 απὶ 
Ὁο] ἃ 4180 (τοὺ. 21] δ) --Η οσγὸ Ὀορὶπβ ἢ15 Ὀοδϑί- 
ἴῃς 'ὰ (Π6 ῬγορΟΓ Βοῆ86θ. Τὸ ἰάθα ἰ8: ἴ σοηΐοδβϑ 
ὧι ψίῖῖὰ Βῆδπγο, (μαὶ ὦ αν Ὀδθὴ ποϑϑῖὶς ἴῃ ΟΟΣ- 
Ῥδυίϑοη σὺ ὑπόπι, Ὀὰ0 ΠΟῪ πι οη (Π0 οσοαβίοῃ 
6415 ἔογ Ὀοϊάποϑ8 (Ὀολδίϊη ), 1 ρμαΐ τογβοὶ οὴ 8 
Ἰονϑὶ ψὶῖ ἢ ΔΗΥ͂ οὐ ὑπ ϑὴὰ ἰπ οὐθγν γοϑροοὶ. Τολμᾷν 
οὐσιιγϑ ἰὰ ΟΡ. ΣΧ. 2, δηἀ πεποιϑέναι ἴῃ ῬΒΙ], ἐἰ]. 
8.---ἰν ἀφροσύνῃ λέγω ἰβ8 δῃ ἱγοηΐοαὶ σοποοϑβίοῃ 
(Μόν ογ) ἰο δὶ Βα Κῆὸν που]ὰ Ὀ6 ὑπὸ ᾿υάρσιηοπὶ 
οὗ Αἷβ ὀρροπϑηίβ γοβρϑοίϊηρ δ.986 οἰδίτηβ (δορ. 
μὴ τις, εἰς... ἴῃ, νον. 16), ον. (Οδβίδηῃ 60) δὴ ὀχ ργθ8- 
βίου οὗ ᾿ἰ8 οὶ πη οὐὗἨὨἁ δυιπι Ἰδιίοη οἢ δοσοιπὶ οὔ 
(8 86 -οοπιπιοηά αἰ ΐοη, τ (ἢ 8ὴ ἐπ ρ]| 16 γορτοδοῖὶι 
οὔ Ϊ8 ὀρροποηΐϑ ἔοτ οοπιροὶ ἰης Ὠἷπὶ ἐδὰ8 ἰ0 
ΒΡοαΚ. 78 ἅτγϑί ροϊῃὲ οὴ τ 68} ἢ9 ψουϊὰ πιαίοὶι 
8 ΤΟρροπθηίβ ἱπὰ ὑπ πο] -οουμπηϑηἀδίΐου, 18 
Ὀνγουραὶ ἔουνψαντά ἴῃ σοῦ, 22, δηὰ δὰ γοίθγϑῃσθ 
ἰο μοπϑαϊοχίσαὶ ἀδβοθηί, ---- Αὐτὸ ὕπο} Εἴο- 
Ὀσθνυ87) 8Βὸο δ}, Διὸ ΠΟΥ [Ιατιδοϊὶὶῖθα 
δοϑῖι 1. Ατὸ ἴδον ἴ86 ἀαθοθἃ οὗ ΔΌΣΔΗΒ: 2 
ΒΟ 81 1.-- 15 θγΔ8. ἃ πηλιίοτ οὗ οϑρϑοὶδὶ Ὀοπβί 
Ὑχ τἤ090 Δυιϊαϊζίηρς ὑθϑοῆουβ, ἰὰ 080 ΘΥ̓́ΘΒ 
Ουἰϑεϊ ΕΥ̓͂ νὰ9 ποιϊδίης θαυ 8 οΘοπιϊπυοά 7ι48- 
ἴϑι, νγσἢ Βῃοαϊα σίνο ἰο {ἰἰπ0 Φον 8 ῬΘΟΡΪῈ 8 
ἀδοϊάθα ργοίθγθησθ δΌΟΥΘ 8]}} παἰΐοηβ, σοπρ. ῬὨΪΪ. 
ἐϊ. ὅ.ἁ. Το ὑἰγοο ζΖοϊ οί δοηΐθησοθ βδουϊὰ 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ὃο τοδά, ἰῃ δοοοσάδποο ψ ὶ ἢ (ἢ 6 ἀτάοηϊ 
[οο] 8 οὗ 89 ΑΡροβι]θ δἱ (μὲβ (ἴπ)9, πίοι τοχα- 
εἰν γ, δῃηα νγὸ ΤΩΔῪ ποίΐοθ ἴπ βοτὰ 8 ΘΒΟ ΠΗ 
οἰᾶχ. 1ὸ ὅγϑὶ ΒοΠΟΥ Δ ὈΪ6 ΔΡροϊ]αἰΐοι, "Ἑβραῖοι, 
ΤΩΔΥ ὃ ἰοοκκοα Ὁροπ 88 ἴμ6 ἀδεϊμηδιΐοη ὈΥ πθῖς ἢ 
ἰοτοῖ χη Ὠδίϊουβ υβ8}}} αὐδυϊη κυ Βοα 186 δποίδηι 
δηα νη ΓΔ Ὁ]6 παι ου. ΠΥ πο ἀοΥγινοα 1.5 ὭϑΤη6 
δἰ μὸ ἴγοπι ΕΌΟΡ, ΑΓΔ ΔΙ᾽ Β ἀποθδίου (6 θη. χί. 
10), ον ἔγοια 118 πυϊζγϑίϊου ἤγομπι [Π6 ΟἸὮΘΥ β166 οἵ 
(86 ΕὈΡΒγαιθα. Ὁ ὅοιθα, Βονονοσ, ἤδγο οδοῦ- 
ἰοπμάοθὰ πὶ ἐμὶβ πδῖθθ ἀφεὶϊρπαίοα ὦ Ῥαδ]ϑδιῖ- 
πίδη ἴῃ αἀἰδιϊποίϊ οη ἔσο ἃ Η δ] δηΐδιῖὶς δον: δηὰ 
ἘΒΟΥῪ οχρ αῖη {δ 6 κἀγώ ὈΥ δἰϊοπιρίϊης [ὁ βίον δεῖ 
Ῥϑὺὰ] 88 Ὀογῃ αἱ αἰδβδοδῖὶα ἴῃ δ] οθ (δοσογαϊης 
ἰο Φεγοιαθ, θυΐ πὶ ορροβί(ἰοη ἰο Αοὶβ χχὶϊ. 8) οὗ 
ὈΥ δβυρροδίηρ ὑθδὲ ἷθ Ῥδυεπίβ σοβ ἀεὰ ἔμοσα Ὀ6- 
ἴοτο δὶβ δίγι, οὐ ἐμαὶ (ΠῸῪ γοιηονοὰ ἰο ϑοσιιβδ- 
Ιοπὶ δἱ δὴ ΘΑΣΥ ρῬοτὶοα, δαπὰ ραν δἴιη ἴβοσῸ ἃ 
Ρυγοὶν Ηοῦγον οαἀπσαιϊΐοη. πὸ ἤχει Ὄχρὶ δῃδ- 
(ἰοπ 18 δοσίδ  ΙῪ ἴο Ὀ6 ρυοΐετγεα, δίησε οὐ ἱ{ {|16 
ἴαοίϑ οὐ οὶ ἰΠ6 ΟΡ ποι ἴδ Ὀδ8Β6α ΡΟ ςοπι- 
Ῥὶοἰοῖγ Ῥγουϑοά, ὑμ9 Αροβίΐο πσου]ὰ γα Ϊν ΒΔΥ οἵ 
ἰπ 86}, νι οαΐ ΔΏΥ ζυγοῦ οχρίαπαίίυη, {Πα 
Βο ψδ8 πὸ Ηϑ)]θηϊδὶ, Ὀυϊ 4 Ηρῦγον, δε μΠοποο 8 
δον οὐἨ ἴμο Ρυτοδὶ βίαπιρ. 716 βροοπὰ Ὡρρο]]ὰ- 
ἰΐοη, ᾿Ισραηλῖται, ἀδδὶρηαίοΒ ἃ κι ΟΡ μοπίτϊον, 
᾿δϑιηδἢ 8 ἰ0 ἰηαϊοσαῖθ8ϑ ἃ ΡΑΓ ΓΙ ΟΙ ραίοΣ ἴῃ (ἐς 
ΒοΩΟΥ οὗ ἰδ6 βδογορὰ δηὰ ἱἐπιρυιῖίϊβηὶ πῶπιθ οὗ 
[δυϑοὶ, ΟΥὁ 8 ΤΟΙ ὈΘΓΒ ἶρ οὗ [Π6 1 δοςσαιὶς ὨκτΊ 0Ή. 
ΕἸΏΔΙΠΥ, σπέρμα ᾿Αβραάμ ἀοδίμπαίοβ (μ 6 ΒΙᾳὶιοοῖ 
δσχίθγηδὶ αἰδβιϊποιϊοη, ἱπαβιηυσι ἃ ἴἴ ἰκηϊῆεβ ἃ 
Ρανιοἰραίῖου 'θ ἐμ δχαϊιθα ργομπηῖεοθ ρἰνεῦ 
ἴο ἐμαὶ δῃσθβίοῦ. - τσ ΒΟΥ χη βῖθ:8 οὗ 
Οδτίδι} (1 ρϑαὶς δ οὔθ Ὀδβὶ ἅθ δἰ π59]{) 
Ζ ΔΙᾺ τΏΟΣΤΘ (γον. 28 αἹ.---Τ}16 βοσοπὰ ρμοΐῃι 05 
νῆσοι ἶθ8 ΟρΡροπρηΐθ ῥγιαοα ποηιεοῖνοθ, πτδδ, 
ταῦ {ΠΟΥ ογῸ τηϊηϊδίοσβ οἵ (τι. Τὸ ιΒ6 
αυρϑβίϊοη ΨΈΘΙΒΟΣ ΠΟΥ ῬΟΓΘ Βι οἢ. πιϊῃϊβῖοτα, Π6 
ἀοα8 ποῦ σοίατη ἃ αἰ γθοιΥ πορδίϊνο αηξινοῦ, Ὀυὶ 
9 ἀφοΐανθβ ὑπαὶ οὐ ἐπὶ5 ρογίδηϊ πηι ΠΟΥ Πα ν 88 
ΒΌΆΡΟΓΪΙΟΣ (0 ὑμθαι, ἀπ π6 Ῥσχοοοοὰβ ἴο ῥγοάϊοθ ἃ 
σαἰδίοχυο οὗ θυδονγίηρθ δηὰ σοπῆϊοϊβ, ᾽μ [μ 6 6 ἢ- 
ἀυγδησο οἵ νοι 6 »88 [ὩΣ 1 αάγϑπος οὗ ἴθι τὰ. 
Τη6 νογὰβ παραφρονῶν λαλῶ (1 ΒρΡΟΔΚ 345 ὁῃο αἰ0 
Ὀθδϑὰθ Μιΐπη8617}, ποσὰ τὸ θ]λοοὰ Ὀφίοτο ἱπὲρ 
ἐγώ, τὸ τυσῆ δίγοη χοῦ δὴ [Ππο86 6 1: υϑεὰ 
ἴῃ τον 21, δῃὰ γοὶ {Π0Υ ΔΓΘ οὗἁὨ 8. Β'τ Δ Ὺ ̓πιροτί. 
ΤΏΘΥ ΤΩΔΥ ὈΘ Βυρροβοά ἰῸο Ἔχρῦθϑβ 8 ορίῃΐος 
νηοῦ 6 δῃϊοἰραῖοα 8 ΟΡρομΘΩ 8 που] ἴογαι 
τεϑροοιίηρ νι 9 88 βδυϊῃρρ (δ ἐγ 6 Γ), ΟΥ̓ 
ΠΊΟΡΘ ῬΓΟΌΔΌΪ, ΑἸέογ ἃ] 88 ἰδ σοί οϑδι Ἡ Δὶς 
6 οσῶ δυο σομβοίου9Π 088 ΟὗἁὨ τἰπτὺ ΤΊ ἢ 685 

ἀνχοα Εἶπ (0 τη κΚθ δζαϊηδί {μι686 ἢ}}6}} 86} [-σοῃ- 
τηοπάδίϊουβ (Οδἰδη 6). ἴῃ (μΠ6 Ἰα (6 οαλδο (00 
γοΐογοησο ἰ8, ποὺ ἰο τυ μδὺ ἢο δαὰ ιιδῖ κδὶα, δβ ᾿ἴ 
ἱς ΓΟ 8 βρη οὗ τηδίῃθ98 (0 6Ὰ}} δ ἢ ΡΘορ]ο Ὁ 
186 πδπι οὗ ΟΠ 3 5 ταϊηϊδίοσ ( ὔσκονί), Ὀὰϊ 
ἴο ἐμ πψοτάβ, 1 ἂχ ἴθοσὸ (ὑπὲρ ἐγώ), διὰ ἰμ9 

[5 ΒοὈΪ νοῦ 5 Ηθν, 1,6χ., ἈΠΟ Εποεγο.. πὰ δεν 8 Ὀίςς. 
οὔ ἴ;9 ΒὉ16. Ατγὶ. εύγφι. Ἐδ0 πδηϊθ ΣΝ ἴβ. ΠΟῪ ξ6π 

ΤΑΪΥ τοχηαγἀρη ποῖ .(8 ἃ Ῥαίγοηντσηῖς, πὶ Ὧ5 ΔΏ ἈΡΡΟ]] αἴ νο 

Ὠουη ἔγοιι Ἵν, ΟἿΘ ἔγυτα ἴδ9 οἴδιος εἰάο (ὕφμ. χίν. 18 

δορί. περάτης -ειϊγληδίίογ) [{ βϑοόΐὴβ ἴο πᾶτοὸ Ὀδοὴ οὔ αἰ Ό4}}} 
α Οἰμ"-πμητγαιίδη πόγὰ δρρ εὰ τὸ Τγδη-υμῆτγατί δ ἐππι» 
κτιηῖθ, Ὀσ8 ΑΘΓ ΤΑ Γ δ υδοὰ ὉΥ [06 ἸΔΥΓΔΟ 8 ΠΟΙ ΒΟΙΥοΣ Ἀ8 
10 πδῖχο 691 Κηοτῃ ἴ0 ἰογοϊσζηοτ. Τπὸογο ἰὰ πὸ ουἱήοποθ 
τπαὶ τὴ9 Ιδγϑο] ἴ964 πε ΔΩΥῪ δροοίαὶ νδϊθθ ἴὸ ἐμοῖς ἀθ- 
κοομπῖ ἔγοπι Εῦοτ, ποῖ, ἰηἀθοά, [ΠΔΥ δατϑά πίτἢ ἃ ΠΟΥ 
οὐ Οτἴθη αὶ διίομβ (θη. χ. ΙΕΡΓΟΜΒΟΙΣ ΠΘΔΠ 5 δίθιγ: 
“49 Βαϊμοῦ οἵ [86 πδείυμδ ὕογομα ἴμο τὶ γ0Σ.)}} 
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ἔαγίμοΣ ἀογυοϊοριμοηὶ οὗ ἴδ ἐάθα το 6 88 
δΌουυ ἴἰο τρίτο, δηὰ ἱὰ π|ιιοὶ 6 ζοὶὲ ἐμαὶ 
ἰογθ Ἧὰ8Ὸ 8 ἸΩΟΤΘ δὴ ΟΟΙΏΏΟΠΝ δὈοδΒίϊης. 
Τὰὸ ὑπὲρ ἸΏΔΥ ΤΟΙῸΡ ἰο ὑπο ἰάφρβ. οοπίαἰὶποὰ 
διάκονοι Χριστοῦ, 88 ἰἢ Ἀ6 ψουϊὰ να δϑἰὰ, “1 δι} 
Τλογ6 ἰδ ὑμαῖῦ; ΕΠ ἸΔΟῪ τὸ δυσὶ βουυϑηίθ, 1 8πὶ 
πιοῦο.᾿ Τἢΐ8 πουϊὰ Ὀ6 6 νι μάγον) οὗ 80 δρ- 
Ῥᾶγϑαΐ σοησοβϑίοη ὑμπαὺ (ΠΟΥ ὙΘΓ.Ὸ βυσὰ θουνϑηίθ, 
δῃά σουϊὰ Ὀὸ ἱποοηδὶ θη νιν τ μαὶ 6 δὰ 8εϊὰ 
ἷῃ γυ. 18-10 (Μογοῦ). ΤμῸ ΜΟΥᾺΒ ΤῊΔΥῪ 8160 6 
τοίουχϑα ἴ0 ἷ8δ Ορροποηίβ, δηὰ ὃ6 τηδὰθ δαιυΐνδ- 
Ἰοαῖ ἰο ὑπὲρ αὑτοὺς: 1 δἴὰ δυσὶ 8, τηϊἰβίοσ ἰὴ ἃ 
εὐ σίιον ἀοσγοθ {8 ΠΟΥ δγο. Τὰ ᾿ἰδύϊοσ βΒθθ 18 
(89 δἰιαρίος σοῃϑίγιοιΐοα, δῃὰ τ γῸ ΘΟΓΓΘΘΡΟΙ- 
ἄρηϊ στὰ [6 ραγιϊουϊαγβ δου σαγὰβ πιθηἰοηθὰ 
δὰ {μ6 βρί γἰΐ (ποῦ ἰγοηΐοα !) τσ ρουνϑθβ ὑμ6 
Ῥδϑϑᾶζο. [ἴθ τχιϑὺ 8180 ΧΘΙ ΘΙ ΌΘΣ ἱμαὶ δ δά 
ποῖ ἰηϊοποὰ ἴο ἀοοὶάθ ὙΠΘΙΒΘΓ ἐμ 6 Υ ψογ6 ἰη ἔδοὶ 
βογυδηὶβ οἵ Ομ σὶθῖ, δηὰ τὴ 9 Βθη80 ψου]ὰ ὑπ ΓΘ ΌΓΣΘ 
δοϑῖὰ ἰοὸ Ὁ6: σιδηιρα (Βα 67 ΔΙῸ διοῃ βογυδηίβ, 
Ι διὰ τροσγὸ, δίς. (ὑπέρ ἰ8 υϑορὰ 88 δὰ δάνθγὺ ΟὨ]Ὺ 
κοτθ). ἀπὰ γοῦ ὃ ργοοθϑαβ ἴο χηϑῃίίου (ἴῃ Ὑ9Σ. 
28 δὴ) 88 (89 Γθδβοὴ ἴῸΓ ἷβ ργθδιηιὶ πθΏ66, ΠῸ 1115- 
ἐγίουϑ δο βἰθυθιλθηὶθ ΟΓ σοηάογίιϊ γοϑι]β ὸ δὰ 
δοσοιαρ 5864, δὲ αἰ 1 6}}168, ὑχοι Ὁ]69, οΘοηδὶοίε, 
ῬΟΓῚ 15. ΒΥ ἸαΌοΟΙΒ ποῖ δουηδδηῖ, ὃν 
δἰσὶρ95 ἀΌΟνΘ ΣΔΘΆΒΌΣΘ, ΌΥ͂ ἐπ ρτὶβοη πιθηὶδ 
τῶοτθ δουημᾶάδῃϊ, ΌΥ ἄθαϊδβ γϑαῦθῃ:1)Υ.--- 
Τὸ ψονὰ ἐν ἰμιγοάθοθ8 8 ἰο [86 βἰαΐο ἰῃ νι οἢ 
86 δοϊυ!! να9, δη4 ἰῃ ΘΟὨΒΘΑΙ6Π6Θ ΟΥ̓ Υ 16 ἢ ἮΘ 
Βουϊὰ Ὀδ γοοκοηθὰ ἃ βογυδηὶ οὗ ΟὨ Υἶβὶ ἰῃ ἃ πιο ἢ 
πιοῦθ δαχίβθηῖ Β0ὴ80 ἰδῶ ἰμοΥγ. Τὰθ δά σοῦ, 
περισσοτέρως, 6ἰς., ΒΒου]ὰ Ὀ6 οοῃδβὶγυθά 88 84760- 
εἶνοα. Ὀρϊοηαίης ἰο ὑπ6 που νυ ἰν ἢ γγΒ6 ἢ [ΒΟΥ Δ ΓΘ 
σοπηθοίθά, ὑἐμουκχ ΠΟΥ ΔΙΓΘ ῥ]δοοὰ οαἴδοσ ἐμοθο 
ποὰηβ (σοπῖρ. ΡΒΙ]. ἱ. 26; 6]. ἰ. 18). [πῃ ορροϑὶ- 
ιἰοα ἐο {πὸ οοπϑίχποίΐοι τοι Θχρ]η ἢ ἢ τὴ 88 
δἀνογὺβ [αι] γε ὑπὲρ ἐγὼ εἷμε, τν ἰσὰ 16 ἰο Ὀ6 
ππἀοτϑύοοι ὈθίοΓΘ ΘΔ ἢ τα θ᾽ ΟὗὨ [Π}6 Βοῃ ΘΠ 66], 
Ὅὸ ὅαγνο πολλάκις, ὈοίοτΘ Μ᾽ σὰ ννο σου]ὰ ποῖ 6Θοη- 
ἰἰαθ (ο υπαἀονϑίηῃ 1 ὑπὸ Ργα806. [ 8πὶ ΤΟΥ (ἢ 8η 
1Π6Υ 8 βουνδηῦ οἵ Οἰιγϑί. Εσϑῃ ἰδ νὸ πιϊρὺ διι0- 
ῬΙΥ 186 γ0 Βοῖηθ ϑιισὰ ὈὮΓΑΒΘ 88: “1 ἰιᾶνθ ὈΘΘΏ, 
ΟΥἾ Βαᾶνο οχρογϊϑησοα {π6 ζογίιηθ οὗὮ, 4 δουυδηΐ 
οἵ Ομ τἰδὶ ;᾿ ΟΥ 1 θδνο Ὀθθη ἔουηπὰ ὃν δου] 6χ- 
Ῥογίθησθ ἰ0 ὉΘ 089, ὑῃ9 το]δίϊοη οὗὨ 6 βΒουθγδὶ 
Θχργοϑϑίομβ ἰο ὑπὲρ ἐγώ που]ὰ ὃὈ6 ἀθβίγογοά, δηὰ 
γεῖ ψου]ὰ δ6 γθαυϊγοα ἀραὶῃ ἱῃ τοῦ. 26. Κόποι δτὸ 
186 ἸΩΌΟΥΒ δθ δὰ ρθγίογπιθα 88 δὴ ἀροϑβίϊο, ψἢ}1}6 
Ῥτοδοβίηρς [89 ἀΟΒρΡ6], βατίπρ 800}]8 δὰ οοπίθηά- 
ἱης ἴον ὑλ)ο ἐγυ(ἢ (σορ. Αοἱϑ χχ. 19-20, 81). ἴῃ 
ΒΘ ἢ ἸΔΌΟΥΒ ἢ6 γ79}} ζηον ἐμαὶ 6 δὰ 97 βυγ- 
Ῥδϑϑβοὰ Ϊβ8 οβρομθηίβ, οὐϑῃ ἰβουρα 6 πιϊρὶ 6Θοη- 
οϑὰρ (μαὺ ΠΟΥ ΟΓΘ ποὺ ἀοἤοΐϊθηϊ πῃ δὴ δοίΐϊνϑ 
4604] ἴγοπι ᾿ππραγο τηοΐϊνοθ, [ὁ γ;͵ὰβ πο ῬΘΡΔΔΡ5 
ΘΩΘΥ ἰο Β8Υ δηγιπἰης οὗὨ {86 βίτί ρθ8 δηὰ ἱτπαργίβοη- 
Ὡιϑηΐβδ ὑπο γ λα Ββυβογοα, τ 1985 ῬΟΒ5 1] ἐμοῖν 
δα οα] ρῥτοοθοάϊΐηρϑ δα ἰηνοϊγοά εἶνθπ αἱ βοπλθ 
ἐπλ6 ἰἴὰ βυοσὰ βυβογίηραε. ὝὙπερβαλλόντως, τὰαοτϑ 
ὀχοοοάϊηρ, δὴ ἱπιογγαρίϊοη οὗ [16 .86 οὔ 8. δοπι- 
Ῥαγαίϊγα, 35 ἰῇ (Π0 ποχύ οἶδιι8θ ὉΥ πολλάκις. 
Φυλακαῖς, ΟἸοπιθ 5. Βοπι, ἴῃ 8 ἢνϑθι Ερ. δὰ. σον. 
ΟΡ. Υ͂. δαυβίμδαί Ρ8] δι δοσοα Ὀοπὰβ βούϑη (ἰπιθ8. 
Βγ ϑανάτοις 18 δἰχηϊῆοά νον ἰκηα οὗ ροΥὶ] οὗὮ 
ἀοιῃῃ. Οομρ. σἤδρ. ἴν. 11, οπὰ 1 ὅον. συ. 8]. 
Τὸ βίιον ἴῃ ψηδὶ ὙΔΥ ὃὯθ ἢαα οχρονίοποσα ἔπ 680 
βιτῖρϑοῦ δὰ ἀθϑδαϊυ ρουὶϊθ, 9 Ἀθγο ἱθϊγοάσοοθ ἃ 
ῬΑτοπ ἢ ο 681 ρῥλθβηροὸ (νν, 24-26).---ΟΥ τμ6 
ον 5 ᾶὅνϑ τἰπ198 1 τϑοϑἰνϑᾶ ἴοσῖν βισίρϑδ, 
Βᾶνσϑ ΟὩ9.---ἰὰ ἰμ9 γος ρίδοθ ἰἰΘ τηϑηϊϊομβ (ἢ 9 

δΌυδο Β0 δὰ οηαυγχοα ἔγοτα ᾿νΐ8 ΟὟ ΘΟΌΙΓΥΤΩΘΗ, 
ἰμοζονβ. Πεντάκις---ἔλαβον. ΤΠ 686 ἔνθ ἰἴπ|08 
ὙγΟΥῸ ἰδ τορϑὶλίϊο8 οἵ {18 Κὶ πὰ οὗἩ ριυπὶβαμγοπί ἂἱ 
ἀϊδόγοιι (τηο5. ΤῊΪ8 τηῦυϑὶ Βδν Ὀθθε (116 Βοοιγκ- 
ἱπρ οι τγδὋ8 ᾿πθἰοιθα ΓῸΓ ΙοΐποὸΣ ΟἸἴθησθ8 ἱπ ἐμ 9 
Βυπδροζιθδβ, διὰ πιο γὼῶῸ8 ΠΕΥ͂ΘΡ ἰο δχοορὰ 
ἴογιγ δἰχσὶροϑθ (θοαϊς. χχ. 8). [0 πιδῆποσ ἴα 
νγΐο ἢ 0818 Ραμ δ πιθαὶ νγ88 Ἰηδιοίοα 18 ἴμ8 ἀ6- 
Βογί θὰ ἰη {Π9 δέέδηπα: Τ86 μβδιηαβ οὗ {1}6 ΟΥ̓] 8] 
ΔΙῸ Ὀουπὰ ἴἰο 8 ροδὶ, μἷἱβ οἰοίιοϑ. δτθ ἰἤθῃ σθ- 
τηογοϑὰ {1}} δὲ Ἰοδϑὲ 18. Ὀγϑδβϑί δῃὰ βου] θυ 8 ΓΘ 
θδγο. ΔΓ ἃ ΒοουΓΩΘ τηδάο οὗ ΘΔ ΠΟΥ 1Π ΤΟῸΡ 
δίγαπβ δ 18 ἴθ Βοουγχοα ἰῃ 8 βιοορίῃρ Ρο8- 
ἰαγο, οπθ-ἰπἰγὰ οὗὨ 116 Βίγρ68 οὐ ὶδ Ὀγθαϑβὶ, δῃ- 
οἶμοσ ἰπιγὰ οα ἴπο σἰ σὺ δου ]άον, δα δηοίμ ον 
αὐτὰ οὐ ἱμὸ ἰοῖνδ ϑηουϊάθγ (Ομ Κα). Ραϑυὶ] 
ἀουδιϊοββ σοι θογοά, πον {080 ἰηθὶος, 08, 
Βον ᾿θ δὰ βυρ)θοίοα Ομ γι βιλδηβ ἰ0 {πὸ βδπὶθ 
ἰχοδίθηὺ ὙὮΘὴ 6 'γ88 Βἰτ186017 ἃ ῬΘΓΒΘΟΌΪΟΥ. 
Αοἰβ χχὶ!. 19]. Τὸ ΣΟ ΘΔ ὈἸ  ν 8 (δου ΟΒΟΓΒ 
Θχρ δία ἐΐθ σθαδῸ ΟἰμΟΥ180) ὑπαὶ ἰἢ6 πα Ὁ 
οὗ (ὰο80 Ὀ]ΟὟ5 γγ88 ᾿ϊταϊιοθα ἰο ὑδὶ γι γ -πῖηθ, Ἰοϑὲ ὉΥ 
ΔΩΥ͂ ΤΟΙ Βυιιδογίηρ ὑπ 6 Ῥτθοθρί βμουϊὰ Ὀ6 Υἱο- 
Ἰαϊθὰά. Παρά ἀοεὶχηδίθβ δὲ δρργοχιμηδίϊοη ἴο- 
ΜαΥὰ δὴ οσίγοιωθ ρμοϊηΐῖ ; ὑπ. ἴ0, π0}} ὕροι 
(Ραβδβον, παρά ἰἰδ. 1. ο.) Τδῖ8 πΒρΡίη; 88 80 
(οΥΥ1 019 ἰμδὺ Δ ῺΥ αἰοά ὑπᾶον 1ἰ8 Ἰηῇϊοϊϊοι, δηθὰ 
ἐξ 15 ἐμποχοΐοσο πυμιθογοα διθοηρ ἰμ6 ϑανάτοις.--- 
ΤΏσίοο 88 Ζ Ὀθαῖθῃ νὴ τοᾶαπ.----Ἐῤῥαβ- 
δίσϑην βἰσιϊδο5, α Βοπιδῃ ἰπα οὗ ρυιηἰβτηθηΐ ὮΥ͂ 
βοουχχίης νὶ(} τοῦ (β᾽ μος βία νοϑβ), Ασίβ χυὶ. 22, 
Βαϊ Διί βουρῃ ἱπ (μ6 ργονυίουβ ολ86 9 βαα ἀε815- 
πϑίιοϑα ὑμ6 δυί ποῦ οὗὨ 8 ρυ πῃ βῃμηοηῦ ὈΥ [Π 8 ῬΏΓΑ50 
ὑπὸ ᾿Ιουδαίων διὰ Βεαά ρῥ]δορὰ {μῖ8 ἀοδὶ ζπδίϊου ὉΥ 
ὙΑΥ οὗὨ ΘΙμρ 8818 δύ ἰμ)9 Θομπμηθποθιμθηΐ οὗἩ (ἢ ὁ 
ΒΟοηΐθ 00 88 ἰΐ ἰΐ ἬΟΓΟ ΘΒρΘοΐα ἢν ατίονουβ 0 δ 1πὶ 
(ΡΟΥΘΡ8 180 88 Ῥθου Εν αἰεργαοοῦι! ἰο ἷ8Β 
Φυδαϊχιης σου ΥΤλ0}), μΒ6 ΒΘΓΘ ΒΔγ8 ποίἰηρ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οὗἩ (6 ῬΘΥΒΟῚΒ ὈΥ͂ μοί (86 Ῥυπίδ}- 
τηϑηὐ Ἧ8 ἰηδ᾽οιοά. ]Ιηἀθοὰ πο βροοϊβδοδίϊοη νχὰ8 
ὩΘΟΟΒΒΟΡΥ.--ΟΠ 06 Ὑγ88 ΖΦ Ββἰοηθᾶ; τῃχίοο Σ 
βυϑοτοαδηεὶρτθοῖς; α ἰρτδπᾶεδν ανθ 
Ι ἄαρϑϊ ἰῃ ἴλ6 ἄθορ. (νοσ. 25).---Ου ἐλεϑάσϑην 
σοηβοὶ Αοἰϑ χὶν. 19.-- ΠῚ τοϑροοὶ τὸ (86 {μγθ0 
Βαῖρ γθοκ8 ποι ίπα 18 βαϊὰ ἴπ (9 Αοἱθ (ὑμαὺ 
ταθπἰἰοηθα ἰῃ λοίδ χχυϊὶ, νγᾶ8 δί 8 Ἰδίθνς ρογὶοὰ). 
--ΤᾺο νυχϑήμερον (24 ποι ΓΒ) ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα 
τηυδὲ μᾶνθ ὈΘ0Ὼ ἰΐ6 ΘΟμΒΘαΌΘΠ69 Οὗ Βοπιθ Β}}}0- 
ντοοῖ. Νοὺ ἐμαὺ Βὸ πδᾶὲ Ὀδθϑθῶ ργοβογυϑαὰ (πδὲ 
Ἰοιχίι οἵ ἐἰπιο ἴῃ Βοπιθ ΟΠ ΟΥ] ΤΠΔΏΠΟΥ πὰ Ὁ 
86 ψαῖορ, θυΐ δαὶ 6 δα Ὀθοη ἀγίνθη δδθοιϊΐ 
ὉΡΟΩ δοηθ Ὀοᾶχὰ ΟΓ ΡὈΐθ606 οὗ {ἰπλῦογ ΟΥ τ γϑοῖς ἰπ 
{86 πυϊάϑι οὗ ἐπ 8608, δῃ!ὰ ργοῦ ]Υ ὈΘΘῃ ΟΥ̓ΣΡ- 
οὶ πιθὰ ὈΥ ἰδ τανθβ. Βυϑός Πογθ βὶρηΐβοβ, 
ποί ἃ μἰϊ οὐ ἃ ἀϑθορ ῥτίϑοῃ, θαὶ {16 ἀθρέϊ οὗ ὑδ9 
568, 88 'π ΡΒ. οΥἱϊ. 24, εἰ. αἱ.---ΤΙοιξιν Ἀ6ΤΘ δἰ χη ϊ- 
β68 ἰο Ρ688 ΑὙΤΔΥ ἰἰτὴ0, 885 πῃ Αοίθ χνΥ. 88 εἰ. αἶ, 
ΤΠ6 ρΡονίοοί ἱπάϊοαίθθ αὶ Ἰἰυ οὶ τοργοθοηίδιΐοῃ οὗ 
[89 Ραϑὺ ἴῃ {Π6 ταϊπὰ οἵ (πὸ ντϊϊον [ΓΊΝΕΕ, ἢ 4], 
4, Ρ. 214].---Ἴ νν. 26, 27 ἢ γοβιτηθθ [εἶθ Ῥτοοῖ 
ἐμαὲ ἢὨΘ τᾶ8 ἃ βοσυδηί οὗ Ογιϑὺ ἰὼ ἃ ἢ σΊ ΘΙ ΒΘΏ 50 
ὑμδῃ ἷθ ὀρροπϑῆΐβ, δῃἃ πιθηιΐοηβ ἤγϑι Ηἶβ ἴγϑ- 
αυθῃΐ ᾿ουΓΏ0 78 δηὰ ἐμ πιδηϊίο]ὰ ἀδηροτβ ἱπτουρῆ 
νυ ἰοῖ ἐμ 6 ἰοὰ Βἷπι, δῃ ἔπ θη (89 παν ἀδ}08 δηΐ 
Ῥυεϊνδαιϊουβ οὗἨ 411 κὶπάβ ἣθ δὰ Ὀθθῃ οὈ]) κοὰ 10 
δησουπέθν.---Βν ἡουσηονίηθδ οὔζϑθῃ, ΌΥ Ρθτ- 
116 οὗ τἰνϑυβ, ὈΥ͂ ὑοσὶϊα οἵ τοῦ Ὀοσδϑ, (τον. 20). 
---ν ἰθ οὶ ἰο ὍΘ Βυρρὶϊοα ἴῃ {080 ΒΟΥΎΘΓᾺ] 
οἴδι8ο5, ἴον (πὸ ἀΔι. ᾿πϑίγαπι. 18 ἤθγο πηδα6 τ186 οὗ. 
[Ηονακ: “Οὐ ἰγδηβίδίογβ αν ἰκγουριου ὑμἱβ 
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Ῥδβϑδᾶζο βυρρὶἰοὰ ἐμὸ Ῥσεροπίοι ὦν. Βυϊ 88 ἐν 
ἴ ἰδ ργθοθαϊηρ γ6 ΓῈ6 ἰ8Β υδοὰ ἰπδί πιο} γ, 50 
Βεῖθ γα δύο ἴϊ6 ἰηδίγαδιοπί8) ἀδνε, ὁν 7ουτ- 
ὨοΥΐπρ8, ὧν Ῥερὶϊδ, εἰς. Ἰὺ Μὰ Ὁ) νοοῖ ν 
οχροβίῃς δἰ πο] ἢ (ὁ ἔποδθ ἀδμογθ, δὰ ὉΥ (86 
ϑηάυτγαποθ οὗ ἰμ6860 βυδοσίτιχ8 ἔχω ἐπ Αροβίὶο 
Ῥγονϑὰ μιἷβ βυροτίονῦ οἰαΐῶα ἐ0Ὸ Ὀ6 ΓΚ ἀδα 88 Β 
ἀονοιοα πεϊη ἰδίου οἵ ΤΕ} ΑΥ̓͂ΟΣΡ {16 φῬδυϑῆ- 
{οαὶ9 οὗ νυ. 24, 2δ, μού 18 ἃ τοίυσγη ἰὸ ἐπ 
ἸΟΥΤΩΟΣ σοηῃδίγαοιίοη {Υγ6. 28). ΒνΟΤΗ (ποταμῶν) 

ΤῚ]8. τ ἰδ ργοσοοαρα ἔγοῖλ δίγοαιβ οὗἨ υὙδνΪΟῸ Β 
ἴπὰβ (ἀσοοναΐης ἰο {0 οἰαδϑῖοδ] υβδρὸ οὗ 188- 

ἔυδρο). ἢο δὰ ἰπ δἰβ απ ἴδοβὸ ἱπυπάδίλοπδ 
δὰ ἀἰΠπῆουν ἴον ἢ Χ5, οίς., [ΘΟΙΠΠΟΒ, ΘΒροο Δ} 
οη ἐδὸ χσοδβὰ ἔγϑαυθηι}0ν ΥΑΥΟ] ]οα ὉΥ Ῥδι}, Ὀ6- 
ἔνοοη Φ6ΓΌΒ819πι πὰ Απίΐσοὶι, σοιαρ. ΑἸίοτα ].-- 
ἘἈΟΡΌΟΥΒ (ληστῶν) ὝΘΓΘ ΥΘΥΥ ΘΟΙΠΔΟΏ ἐδ {086 
τορίοηβ Ὑδίοδ ψΟΓῸ (Η0 ΒΟΘΏΘ Οὗ τροβὶ οΥ̓͂ Β18 
ἡουγηογ 8... - ΒΒ. ΡΘΥῚ1Β ἔγΟΌΣ ΚΔ ΟΥ̓ ὁ Ό ΣΕΥ͂ - 
τλδτὶ ΟΥ̓ Ρ5 1115 ἔχοι [Π6 Βοδιίῃθῃ. (νοῦ. 96 ὁ). 
--Τὴο νόον β ἐκ γένους, ἔγουμι [89 Ψ6ν8 τῆο ποί 
ΟἿΪΥ ὑδβοϊαβοῖνοϑ δὰ ΒΏΑΡΘΑ ἴον ἐπι, δας αὶ ΟΟΓΙΏΓΒ 
δὰ ἴῃ ΟΥΒΟΡ γίασοι κι στοὰ Ἂρ πὸ ΘΘΏ 1106 (ἐξ 
ἐϑνῶν) ἀρδὶδϑί ἷτὰ ; γένους ΟΟσΌΓΑ Οὐου νυ ὗδο ἐπ 
6.1.1. 14.--Πδ πον Τρῤλθαῖ 8 10 πηοΒίξο [πΠ 6 Β66Π 68 
4η π Βίο {πΠ680 ρ6γ1}18 δὰ Ὀ66Ὰ Θποουπίογοι..---Β Ὺ 
Ῥθι18 ἰ 86 οἱϊγ, Ὁ Ῥθυὶβὶ ἴμ6 νυνὶ] ἄοσ- 
ὯΘ8Βα, ΌΥ θεῖα ἢ ἴ88 688, ὈΥ͂ Ρ6᾽]6 δισλοὴ 
Ζα18560 Ὀσϑίδτθι. (τον. 26 ε).---ἴ 9 ΤΟΥ ἐν πόλει 
δ΄οὸ σοί γαϑίοά ΜῈ ἐν ἐρήμῳ, 88 γγΉῦ ΒΟ ΟΟ ΘΒ ΒΩΥ: 
οἷν δά σουηίσυγ. ἢο μιδὰ βοΐοσζο .ἶ8 ἐγ ϑδυθὴ 
οὖν105 88 δογιιβδὶθηι,, δαϊησδοὰδ (γν. 82, 88) ΤΠ 68- 
δαϊοπΐοδ, ῬΕΣΙΡΡὶ δὰ Ἐρἢ6σ58.---ἸΒ ἀοθογὶ, πἢ- 
ἐπ μδοϊοά οοθηίγίθβ (ἐρήμῳ) ΒΘ νγγ88 8 ἀδῆρευν 
ἕγοτῃ ΓΟΌ6Γ5, ὕγοιῦι γ]Ἱὰ Ὀθδ88, ἔγοπι Ἰοϑίῃρ Ὠ 18 
ὝΔΥ, εἰς.---Ἐ Π9 τνογὰ8 ἐν ϑαλάσση ΔΥΘ6 6]050}γ 608- 
ποοίοα νἰϊ ἐν ἐρήμῳ, ἴον (0.86 ῬοΓ]8 οὗ ἰδ 860 
ἯΟΓΘ οί ΙΏΘΓΟΙΥ [Π|080 ΟΧΙΓ ΘΒ ΟΔΘ65 Τϑϑηϊοηοα 
ΐη υον. 2ὅ.---Ηδ δηδῖγ ποιίδο8 ἐμαΐ τ ΠΐΘΉ τγ68 
Ἐμο πιοϑὲ Ῥδίηῇυὶ οὗ 8}}, αποηφ 7}ἀἰε6 ὁτοίάγεη, (ἐν 
ψεοδαδέλφοις, οοταρ. 4]. 1. 4. Ἐρ [66 σοΐοσ. 
ΘΏσο ἰ6 {ἰ 86 οὶ] διιδδίεκονθ, νοδο [δα ΐϊοαὶ 
Βειγοὰ ἐπ ροὶἸοὰ ποδὶ 80 ιν δὲ ἴθ ἱβντοδίθη ἐπο 
ἘΠ οὗ (ὴ)6 ΑΡοΒὲϊθ ἰο (86 ἀϑηί]οθ, δὰ ἐπ υ8 δ 0 
ἴι ον θη (Π80 [86 π8816 οὗ ὈΓΟΙΕΓΘΕ ΠδΔὰ Βὸ ργο- 
ῬὸΡ δρρ᾽οδίϊοθ ἴὸ ἰδθηι. ᾿Ἰβ εν (ἰδεῖς ἰΠδὶ 
ἴπο8θ το γ9 ποὺ ΥΟΔΙΪΥ ΟΡ ϑι 1488, θα ΟἾ]Ὺ δυσὶ 
88 ῬΓοϊοηἀπα (ο ὃ6, ὑβαὺ {πον διϊχεὶ Πογὸ οδαὶϊν 
ΔῪ {Δ9}ν πη ὉΡοΩ δἷπὶ δῃὰ τϑίηουθ δἰ οὐἱΐ 
οὔ ι8ὸ αν 1). -- ΑἸἶον (ἷ8 ὁβιυπιοτγαίἑοη οὗ νασίουδ 
κίηἀβ οὗἉ ροσὶ!, ἢΘ ὨΟῪ Ὀγοδοθὰβ ἴο πιοηϊίοη ἢγοϑὶ 
15 Βαγ ἀβῃ 08 :---ν ΙΔ ΟΣ απ α νυϑϑτίοδο, ὈΥ͂ 
ΤτδασθηῖνδιοΒκ6, Ὁ. Βαηρόν δηᾶτμὶταΐξ, 
ΌΥ οαπϑηῖϊ δαῖτ 55, ὈῪ οοἱά δ τὸ πα]εοἅ- 
θα. (τον. 27).--- Το ΦοΡὰ μόχθῳ ἰδ δὴ δάτβινοϑ ἴῃ 
βἰκοϊδοδιίοη ὩΡΟ᾿ κόπῳ. ΨΟΓΥΥ ΒΡΟΒΑΌΪΥ δ πο 
ἴῃ πὐἰπὰ Π6Ρ6 {ἢ ἸβαπῸᾺ] ΔΌῸΡ Β6 ψϑηῖ ἑπγουρὶ 
ἡ δ ἢ6 ΜὴᾺ8 δὲ Οουγίδιη, πὰ σον ποῖ ΠῚ ΚΟ 
σσῃϑιπιοά δοπιὸ οὗἉὨ ἐΐδ εἰβρηΐα (1 ΤΠ 658. ἰϊ. 9, 2 
ΤΊιδ 58. 111. 8), δη ἃ 80 ζαῦϑ δϑοδβίοη ἴον τνδίσ Ἰ ρΒ 
(ἀγρυπνίαι) ἴὰᾳ ἱπιτπιοάϊανο δομποοίίοπ τ ἐδ αἷ8 οἵ- 
φσίαὶ ἀιιιῖ68.---Τ 16 τγοτὰ νηστεύσες ἴῃ ἀϊδιϊη οι ΚΒ 
ἕγοπι λιμῷ κιί δίψει πυιδῦὺ πβ᾽ ηὶ Ὗ τοϊαπίθνν ἴδϑι- 
ἔηρϑ, οοταρ. οἰ Ρ. νἱ. δ, 1 ον. ἰχ, 27. 05 Βῃὴη- 
ρον, (ἰνι , πακοάποββ, σοϑϑς 1 ΟὍονι ἱν. 1] .---- 
Ὗο [ππ δ σὸ δοίογο υ6 σὴ (Ὧθ 986 Ππϑηὰ διιοὶι 
τοϊ ΠΕ ΡΥ δοὶ ([-ἀθηΐ8}58 δ σοῦ γοαπϊοὰ (9. ἰδ 
οἴδοίαὶ ἀυεἴ68 ὑπαὶ ἢ πῖχαςϊ ἤλνὸ τυἰπι6 (9 ἀσνοίο 
Εἰ πη κ6] ποτ ὈΠΡΟΒΟΡΥΘΟΪΥ ἰο ῬΓΑΥ͂ΘΥ πὲ ἰπίου. 
οοϑϑίου  δηὰ οὴ (ἢ ΟΥΒΟΡ ἐδποὸ τυδωΐ οὗ ἰ8οβὸ δὺ- 

ϑβοϊυϊο πϑοοϑβὶ ἐδ οὗ 1ϊ78 νὰ ἴοι οου]Ἱὰ οὶ δ'ΤΆΥΒ 
ὃδ6 ονιαἰποὰ ἀυτίδς (Π 6 Βαδῖν 7ΟΌΣ Υ8 ἩΞ1ΘΒ ἢ 18 
ὍΟΥΚ δὰ ἢΐδ βδοίειγ βοιηειπὴθ5 σϑαυϊγθα. ΤῈθ 
{τοὶ (δεψος) 4180 σσυ]ὰ ποῖ δ'νγαγβ Ὀς δνοϊα θὰ ἴῃ 
ΒΟΘδΟΏδ οὗ οχίγοιῃο ποοὺ ἱῃ ἀοϑεγί Ἰδτά8. 

ὙΈῈΒΒ, 88-80. Βϑαϊδοὰ ἐδ ταῖηδητοῖ θὉ- 
τοοσαιοᾶ, ἰδ Ὀυσίδοδα τ ΣΟ, δοσθα ΡΟΣ 
1Ὼ 6 ὅδν ὃΥ ὅδ ἴδ δΈ ΧΙΘΙΥ ἴοσ δ] τ86 
οΒυτοδου.---8ὸ Αροσῖθ δον ἴυγὩ8 ἔγοπι ἃ ΡΔΥ- 
ὕἱουϊον Σροῖ 8] οὗ (16 ναυὶοδδ ρογ]8, Ρ81}8, είς., 
ΒΟ. 6 διὰ ὈδΟῺ οὐϊϊκοά ἰ0 ἐβάυτα, (0 080 
ΤΏΟΣΘ βόποῦδὶ διιγὰ δ 5 Βα ΔΥῸ ὙΒΙΟΒ σΒ 16 ἸΡΟᾺ 
οῖπι ΘΥΟΥῪ ΟΔΥ ἴῃ 5 οἴ ο4) ἀπιν. Τά παρεκτός 
βίῃ ἑῆο8 ὑπ εἶ 55 Βοβδθθ, ἐ. ε., (Βοβὸ δὶ Β ἰδ Κ0 
Ῥίδοο ὑθϑβῖἀο (Βοῖ, ναὶ τὸ ὸ 6 τπιοὶ τ ῖ18 ἴγοβε 
πὶιουΐ, οὐ 8149 οὗ ἐμὸ ΘΈΤΟ, ΟΡ, Ὑμιδί σου 5 οὔἱ 
οὗ (Π6 τοχυϊοῦ ΟΥὰΘΥ ; [9 ὈΟΤΒ {8686 ΘΧ ΡΥ ΟΒΒΙΟΏδ 
που]ὰ 6 ἱποοηδίβίοεϊ τὶ {86 58 0568 οὗ ἀδιθοὴ- 
δεἰγαϊδνο αἀἰδοουσβθ). Ηθ μιδά σοΐδγθῃδο ἰὸ ΛΑ ΒῈΡ 
ἀοίαλϊα, ἰῃ δἀἀϊοίσῃ (0 (Πο80 ὸ Βα 7υδι σίνεοι, νυς 
πο Β ἢ6 τγῶβ δῦουϊί ἰο ἰοᾶνα ὑππιρηιϊοποὰ. Χωρές 
ἐπ Σοίοτο Β88 ἐδοὸ 8680 οὖ: ὙΠΗοι, ἰστοβρεςοῖνα 
οἵὗ.---ἰὶ στου]ὰ Βοοῖι 8 ὈΠΗΘΟΘΈΆΒΔΥΥ ΒΆΥΔΒΏΘΒΒ [0 
τορεγὰ {Π|Ὸ 01] οἱ ποτα δ γθα 88 ἔῃ ΣΤ ΌΪΔΡ 
δρροϑί(ου τ τῶν παρεκτός δΒοὸ ἰβῶὶ 186 8650 
νου Ἱὰ Ὀ6: 4}} ἰδαῖ 1 ανὸ ᾿ΠπῸ58 το Ομ Θα ΘΟΙΠ6 
ἘΡΟῺ π|8 ΟὩΪΥ ἐδ (6 ΓΟΡΌΪΔΡ ΘΟΌγΒο οὗ (δίκα, 15 
δαάϊ(ίοι ἰο, ΟΥ ἰγγχεδροοίϊγο οὗ, ἰδὲ τ Ὡ1Ὸ 18 Ὀ6- 
γοῃὰ δαὶ δουγβο, υἱΖ., {89 ἀΔὲ}Υ τηδί(ογ8 οἵ δἰίθῃ- 
ἐἴοη, εἰς. ἘΠο βΒδῖῃθ ΔΥῪ Ὁθ παἱὰ οὗ {86 φδιϊοτωρὶ 
ἰο δοῃπθϑοὺ χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἩΠῚῚ ἱμαὲὶ πΈΣΟΒ 
Ῥτοσδάοα, δοσογαΐηφ, ἰο ΒΊΟΝ ἡ ἐπίστασις π᾿ουϊὰ 
Ὀ6 δΎογυ ΔΌΓΧΟΡίἑ σοι θηδοοηὶϊ οὗ α ΠΟῪ ΒοηίΘΌ66. 
Νοιβίδις πϑοὰ ὃθ υπάογείοοῦ Ὀυὶ ἐστὲν ἴῃ 116 Β6Ώ56 
οὔ: ἰαἶκο8 ρἷβοο. [1 τπὸ γοδαϊωρ, ἡ ἐπισίστασις 
μου, πο μ86 ΘΟΏΒΙἀΟΥΘΒΪα ΘΔΌΪΒΟΣΙΥ ἐπ 18 
ἴανοῦ, Ὀ6 δαἀορίδα, ἐπ τορδηῖσπς οὗ ἴ86 ποΥΙάδ 
τὰῦϑιὲ Ὀ6 Εἰ ΒΥ: ὧδ ᾿ὨδυΥ ΘΟ 0, ἃ οοἸ]οεοἰίηρς ἰο- 
ΚΟ ἴῃ ἸΥΘΟΡΒ δρθὶμδίὶ πὰς (σορ. Αοίε χχὶν 
12); ἰὰ τ Βὶολ σ8890 ἐδ βοῖ πιρηἰοηοὰ νου] Ὀ6- 
Ἰοηᾳ Τί ν ἴο ἰλ9 κινδύνοις ἀκα σογίδι ἢ} οοὐ]ὰ 
ποῖ Ὀ6 6 ΑΔΙΥ ΟΟΘΌΡΤΘΩΘΘ; ΟΣ ἰδ Ὀυγάθῃ πΒ1ΟᾺ 
σϑὴθ ὌΡΟΣ ἷπὶ [ἢ ΘΟΒΒΘΘΟΑΌΘΙΘΘ οὗ ἴδ6 ροττοσίοα 
ἀοοείγῖποδ δῃὰ ἀἰδουυν ργδοῖϊοοθ οὗ [ποκα δυουπᾶ 
πἰωι (Βοηροὶ). 186 ἰάοα οὗ 8 σοηεουγδο, ἃ ρτεδί 
οἱοὐγὰ οὗ ΡΘΟΡ 6 ΟΥ ούθῶ οἵ ἐμιροτίυ {168 ΘΥΟΣΥῪ 
ἄδγ. 8 Βοξ δ᾽ ορείθον δυδιαἰηοά Ὁ. 186 πιερπιΐηρ 
οὔτ νοσὰ (οὐϑὰ ἰθ ΝΈΝ. χχνὶ. 9, ἐπ᾿ισυστάντες 
58 (06 Ὠοδὶθ ϑοῦδο οὗ νυἱδβίῃ ἴῃ ὁρροδι(ἴοι ἴὸ 
0}8).---΄Ἐξίστάσις τί ἢ β δυδιδίηφαά ΨΥ ὈεδίίΟΣ 
δι μουίγ ρῖνεθ υδ ἃ εἰμηϊ διΐου νν ἰΟἢ ἰβ ΔΡΡσο- 
Ῥυϊδίο ἰο {πὸ οοῃίοσχί, 0 0 ὁ Δ. ἴακα ἰΐ εἰτμοῦ 
ἷπ {πὸ 60886 οὗ ἀοῖΐδγ (Ὠἰάθενδηοο), ὑμδὲ ποῖ 
68}568 πι|6 ἀοἸΔΥ͂ ΘΥ̓ΘΥῪ ΟΔΥ: ΟΣ ἰπ ὑἰπ6 Βεβὲ οὗ δί- 
(απο, μανίηρ [ἢ ὁ οδΥΘ οὗ δοιῃἰ Εἰ Θ, 88. ἱπίοπδϑ 
βιγαϊηΐπρ οὗ ἰμο ἱπβουκιδ ἰο ἀοίθγοιΐδε ψ 081 [5 (6 
Ὅο ἀοπο ΟΥ ΒΟΥ δ ἐδίηρ ἰδ ἰο 6 διτδιῃιρεὰ. Τδὰ 
Ἰα(ο. Β6Ώ86 ΔΘΟΙΙΒ τηοβὲ οοη δἰδέθηὶ 1 πξδι [0]- 
ἴον. 1 νο δορὶ πὸ γσόδάϊηβ μοε, δυδίδἰποὰ ΟΥ̓ 
Β. ΕΒ. α. [κ»πὰ 8.1 ᾿Ἰπβιθδιᾷ οἵ μου, 18 ννἢ}} ποὶ ὃν 
ἀϊουν ἴο Ὀτίης ᾽ξ πιο ἀκτϑοιβοδὶ νἱτ {86 ἐστίν 
ἢ ΜΘ ΒαΥθ βυρρ θα, ἴῃ (86 Βοῆδε οὗὨ, ἑαΐξδ 
»ίασεα ὕογ᾽ πὰ. ῬΙῺ ΒΝ 15 5180 τῆν 86 οἰ οδοῖν Ὀ0ῃ- 
Βεοοίοὰ ([ἢ6 ἱπηπιοάϊαι(οῖν (ΟΠ ον δβοηΐθησο, ἐὰσ 
οανε ὉΓ αἷὲ ἐδε ἐλωγελεδ; που ἰπ δαὶ σαδὸ νὰ 
Ἰδιϑὺ ποῖ Ἰρκχθ {πὲ (89 Βυ Ὀ͵οοὶ οὗὁἨ ἡ ἐπίστασις 
μοὺ (μοι) σὲ. [πιἰν ἀδλὴν σᾶγὰ ἷἰβ δηχίοι εἕς.} 
(Με γ6}). ΒΥ αἱξ ἰδὲ οὐωγελδι ΔΥὸ ῬΓΟΡΔΌΪ τὸ 
86 υηἀόνείοοά {Πο86 νῆσοι δα Ὀδθυ ἔοι ἀε ὮὉγῪ 
(86 ΑΡοδι]6 δηὰ ἰδ 86}1001 οσὕΣἁ ψ ῖο μϑαὰ οϑαν 
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Ὁποῦ δἷβ ᾿πἤιπθησθ, ἡ, 6. ἔδοδο θογοπά ἴδ9 1 πὶ 18 
οὗ Ραϊαοβίϊμο. 6 σᾶγο ΒΘ οχογοίϑο οὐδοῦ ἴδθα), 
ἯΆ8 [0Υ {890 Ῥτοβογνδίίου οὗ Ομ τἰϑιϊδη υ8λ 098 αηά 
οτάοχ, ἰὰ ἀοοσίγϊηθ δηὰ ρῥγϑοίΐο6.--- 0 ὑγροῦ Ὁ}9 
ψ ἰοῖ (18 Ἰηγοϊνοᾶ, 6 ἀθβοσῖ 68 (τον. 29), ψῖν ἢ 
τοὔύδγομσο ο 6 ραγίϊουϊαν ἀορασγίαιοεί οἵἉ ᾿εΪ9 ρ8- 
ἴογαὶ ποτὶ (σοι. Αοἰβ χχ. 18,19, 81):- - --ν Βο ἰ5 
θαὶς δηα 1 δ οὶ γϑαῖὶς Ὁ ἯΒο ἰ5 οἵ- 
θη ἅθἃ δρᾶξζσΤ ἄο ποϊ Ὀστ 7---᾿ Ασϑενεὶ το. Γ8 
δογο ποὺ ἰο ΡΒΥΒ16Α] ᾿πθγταϊ 68 θὰ [0 τότ] ἰπ- 
Ῥογίοοιίουθ, ἀοίοοίβ οὔ Ἰυπάσιηοθηι δηὰ οὐ ἔδιι, 
ἐπιοϊ οι} δη ἃ Το] τ θϑίς ἢ 688.---α ΟἸἰπμαχ 18 
γοϑομοὰ ἰη σκανδαλίζεσϑαι (1 (ον. νἱϊ!. 18), πΒίοὴ 
βἰχηϊῆοβ, ἰο Ὀ6 ρογρίοχϑὰ οὐ" θὰ δϑίγαγ. οὐκ 
ἀσϑενῶ ἀο658 ποί ᾿πιΡῚΥ ἐμδὲ 9 Θοπάἀρϑοοπάρα ἰο 6η- 
τοῦ ἰπίο 84}} (89 ᾿μῆυλ (98 δηὰ ρῥγο) άϊοο8 οὗ ἷ5 
Ῥτγοίμσοη (Ἴκὸ 1 ον. ἰχ. 22), θὰ ἱμπῶὺ 9 50 βίῃ- 
ΘΟΥΟΙΥ ϑγιαραίιτοὰ σὶτἢ οἰ οσϑ, (αὐ ἢ9 τπδάο ἐδ οἷν 
ἡ ΔΚ π655 18 οὐ, Δη (0 ἃ χγοδὶ οχίθηϊ Ὀθοδῆηθ 
οὴ6 Ὑὶτὰ ἐκο99 γγὙι0 ΤΟ ΓΟ ἔοοὉ]Ϊ0θ. [ΟἸἈἸΒΥΒΟΒΤΟΝΜ: 
“ Ηο 8808 ποῖ, ᾿Απά 1 βιιδτὸ ποὶ ἱπι Ὦ18 ΒΟΥΓΟΥ,᾽ δα 
“δὶ ἰὨγονῃ ἰηἴο (6 ὑαπλ}ῦ δηα αριἰαιϊοη τ δἰ ἢ 
1 5δουϊα αγνὸ 11 το γο την ἐπ βδλθ ἐσου]θ ΟΥ 
ἸπΑγπίγ.᾽  ᾽ Τῖ5 σι ο σϑϑβϑοι ἐμδὶ ΠΟ ἐγώ 158 6ὁχ- 
Ῥτγοββϑοὰ Ὀοίογϑ ἀσϑενῶ, ΔΙ ἰπουρὰ 11 18 Βα Ὀ5Θα ἀΘΉΓΥ 
υϑ04, Ὀοσαιθ6 δ6 7606015 Π᾿Π|56]}7 ποῦ 80 ἰρὐἰτηαίο 
οομποοὶθα τῖνα ἰδ ο80 ψγ0 γγοσα ΟΥθπἀρθά (σκανδα- 
λιζόμενος). [ΗΠ᾿9 8ο Ἰάθαι θα Βἰτ861 νυ [8089 
ὙῈ0 ὑογο γθαῖς, ἐΠπῶΐ ἢ6 ΒρΡοΪΚΘ ἃ8 οὔθ Ὑἱ} (ἢ 6 τὰ, 
83 ἰπουχὶι 6 Ὑ6Γ6 Εἰπι50}} ἐλ ολεγοὶ ἰΒτοασηουΐ 
ἰλ6 ποιὰ; Ὀπὺ θη ἢθ σαη6 ἰ0 Βροδῖκ οὗ ἰμο89 
ψο δὰ θοη βίαι θα ΟΥ 16 δϑίγαυ [6 86ρἃ- 
Ταῖοβ πἰπιϑο} ἴγουτα [6 ηλ ἴῃ (πο Ὁ ννηάουίηρδ, θα. 
ἦφ ἄγοὰ τινὰ ἱπάϊ σηδίίοι ἴοῸ {Π οἷν Βα ῖκ 9 δηἃ βρθ8}κ9 
“ον 6]. Τμὰ8 Οβἰδηᾶον; δὰ. οἰκου 89 ΜΟγοσ, 
Μὴ ΟὔϑοΓνοϑ ὑμπαὺ ὑμ6 πορζαιϊίοη ἴῃ ὑῃ 6 ΓΌΓΙΘΥ 
6896 μδὰ τοίθγθησο ἕο ἐδ 9 νου ᾿ἰβοὶΐ, ἐἰσὴο ἐδ 766- 
δίς ιοἰίλοιί οοσαδιοπὶπ α ιὐεαΐπεδ8 αἶδο ἐπ πι63' 
ὙἘ6ΓΟΔ85 ἴῃ (9 ἰαδἰ το (8 6 ποραϊΐου δὰ ΓΟίογΘἢ 66 
ΤΑΙ ΒΟΥ ἰο [Π 6 ΡΟΥΒΟΙᾺ : “ἐτῦλο ἐδ φἰμπιδίεά, απαὰ 7 ἀο 
πο διιγη 3" [8Ε{0 βγιωραιἰχϑα σι (89 γγθα]ς, ἢ ὁ 
εἰονοα υῖϊὰ ἐδ 9 δίγο]. Πυροῦσϑαι Ἀ85 8 ἀϊ Ἐξ 6- 
τοηΐ πηοϑηϊπα Βοτὸ ὕγομι ὑπαὶ τ σὰ ἰὺ Βδὰ ἴῃ 1 
Οον. υἱὶ. 9, ἴογ ἰδὸ ἰάοα ογθ 18 οἱἐμορ ἐμαὶ ἢ6 
788 ὙἹΟΪΘΠΟΥ ἀἰβρ]οαβΒοὰ τι ἐπ9 οὔθ σὑ|10 δὰ 
γαϊδὶοὰ μ᾽98 Ὀγοΐμον, ΟΥ (ἸΔΟΤ6 ῬΓΟὈΌΔΌΪΥ) ὑμδὲ 6 
ὍΓ85 ἀΘΟΡΙΥ δηὰ δουίϊοῖυ ραϊηποα [9 ἰδ 9 ὈΓΟΙΠΟΥ 
ΨὯ0 δ Ὀθ6η οδηἀοα δηα πιἰ8].6 ἃ. Οὗ Θουγϑθ 1 
νου ἤᾶνθ Ὀ6Θ ἱΔρΡΡγοργίαίο ΓὉΣ ἶσα ἰὸ πᾶγθ 
νυιϊίοη σκανδαλίζομαι, δηὰ νὸ Βιιου]ὰ δ] ἰοζοὶ ον 
τλΐ39 [86 ΑΡΟοϑι16᾽8 ἐὑβουχὺ ἱΥ τὸ ἑοοῖς πυροῦσϑαι 
ἷὰ [86 86η80 ἰΐ ὈΘΑΥΒ ἰῃ 1 Οον. Υἱὶ. 9 (ἴῃ τοϊαϊΐοη 
ἰο ἰποοπίϊποη66). ΒΒΒυῦ ὙΟΥῪ 7660]90 απὰ αυἱΐθ 
8549 ἔγοτι 6 86η860 οὗ ἰλθ ραββαρὸ σποιϊὰ ἱΐ Ἠ6 
ἴο ὀσχρ᾽ αἰῃ (89 ΥΟ 80 80 8ἃ8 (0 80 1 βίη  ν : 
Ὑ8Ὸ ΒΒ 171 ἀο ποὺ βΒυβον ἢ ὦ 6, 1 ΒΟΥ ΤΙΟΤῸ 
ἰδ δῃγ οἰμὸῦ οὴ9 ((818 πουἹὰ 6811 0Γ δὴ ἐγώ 
850 Ὀοίοτο ἀσϑεένῶ).---17 1 τοῦδὶ Ῥοαδῖ 1 
ὙΠ1 Ὀοαβὲ οὗ 896 τπϊηκα πο ΟΟΠΟΘΙᾺ 
ΣῪ ἰμβχραϊτίθα (νοῦ. 80).---Ηἠδ Βοῦο Βδη4)}γ 
ἄτανγϑ 8, δοποϊυβίοῃ ἤγουν να δὺ ἢ 6 ἃ Ὀ6Θὴ βαυΐῃρ, 
ὙΪῊῈ ταϑρθοὶ ἰο ἴδ πδίαγο οἵ ὑπὸ δοββίϊης ἰο 
γι Ἰοἢ 158 ΟΡΡοπΘη 13 Βδὰ ἀγίγϑῃ κἴπι (δεῖ); ἀκ "Ὁ 
Τοῦ 8 δ᾽8 γοδάουβ μον ὉΠΙΪΚῸ 1 τὰ ίο (Παί οἴ 
ἷαδ ΟρΡροπϑῃΐβ, ᾿παϑιι ἢ 8ἃ8 ἴὑ γτοΐοττοα ΘὨ ΓΟΙΥ 
ἰο πιδίίοτβϑ οοπηθοίρα σεῖϊ ἢἷ8. ᾿ηΒΥΣΥ, δηὰ 1 
τηδάο Ηἶπιὶι ΔΡΡΘΩΣ Γαίμον ᾿1Κ6 ἃ 766 010 τηδὴ βιιῦ- 
ὁδοί ἰο ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ ΡϑΒβίουβ (8 οτίηρσθο δηὰ δῆϊΐο- 
(08 οὗ ΘΥΟΥΥ Κι] π4).--ς νγὰβ δθουξ ἴο πιθηιΐ0ῃ 
δοῖιθ 0 1 |ο0η84] μα ΡΓ σὰ γ8 οὗ 8 δἰ ἶαν Κὶ πὰ, ἃ8 

τηϑέίοτϑ οὐὗὁἨ Ὑ ϊσἢ ΒΘ τηῖρδὶ Ὀοδδὲ (καυχήσομαμ) .---- 
[ὴ ἀσϑενείας ᾽ο 88 πο δ᾿ υδῖοη ἰο ἀσϑενῶ ἴῃ Ὑ6Γ. 
29, βἷῃοθ ἴμ9 νψογχὰ μθγὸ ἰμαϊοαιϊθα τη γ Ὺ 8 ἔθοὶ]- 
ἱης Ὑϊοὶ Ἰἀοαυ θοα Βπἷτι τὶν οἰ  Γ8, πὰ καυγή- 
σομαι ΒΟῪΒ ἱμπαῦ Ὠθ δὰ χοίθγθῃσο ἤθγθ ἰο (δαί 
Ὑ ἢ 16 ἢ Μγ)48 (0 Τ0]1ονν, [ποὺ ἐχοϊωδίνοίν, ἈΟν ΘΥΟΣ, [ῸΡ 
Β6 δὰ δγοδαυν ἤθϑη Ὀοδϑβίΐηρ οὗ βιυσῖ ὑδίηχβ, δὰ 
νγ88 ὩΟῪ ΟὨΪΥ Θοπἰϊηαΐηρς ὑπθ τοοὶϊί8]. ὅποι ἔὰ- 
1 Γ08 ἴῃ 8 ΠΑΡΓΘΙΪΥΘ ΟΥΓ ἴῃ ἢ δΡζυταθηὶ οὔϊοη βὶρ- 
ΒΪῪ (89 ΡυΓροβοᾷ σομίϊπυδποθ οὗ δ δοιϊοπ]. 

ΥΕΚΒ. 81--83, -- Οοἅ, 1890 ΕΔΊΒΟΣΙ οἱ τἴ86 
Τοτὰ δοδῦδ, ἜοΟ 159 Ὀ]θ5βοᾶ ἴοσονοι- 
ἴήῆοτο, ἱξηουοῖμβ ὑμαὶ 1 116 οί. -- ΤῊ6 
αἰπγιηαίϊοη Βοχθ ΟἾΥΘ 18 σοπαάθγοα ρῥΘου]  ΑΥΪΥ͂ 
βΒοϊϑιαῃ ὈΥ̓͂ (89 ὩΠυΒΌΔΙΥ {111 δπὰ Ομ τὶ βιϊδῃ ἀ6- 
βἰσπδίίΐοη ἱ ραἰνγοβ ἰο ἀοἂ (δοτρ. ομδρ. ἱ. 8) δὰ 
(86 δϑοσγὶ ρίΐοῃ οὗ ργϑῖβο 1Ὁ δοπίδὶ πβ (ὧν---αἱῶνας). 
ἴυ τιυϑὺὶ ποῦ Ὀ6 σοπηθοίοα ὶ (ἢ 9 Θηυ γα 0 Ὲ 
οοταπιρῃμσοα ἰὴ γον. 28, [Ὁ γον. 80 βίδῃ ἀβ θίγῃ 
[6 ὑνὸ βοοίζοῃβϑ. ἯἮσθ βιουϊὰ ταΐποῦ ΓΟΙῸΣ 1ὐ ἰο 
6 Ῥαγροβο ψὨΪΟΩ 6 δὰ δαπουπορα ἰῃ Ὑοσ. 80, 
ἸθαΒη 6} 88 ἰὺ τσ βοθπὶ ποῦ θα 10]6 0 ἸΠΔΏΥ͂ 
ἐμαὶ Β6 ψου]ὰ Ὀοδβὶ οὗ ἷὶθ βυβονγίηρ Θοπαϊ 00 
Ταῖθοῦ ἔμ δη οὗ ἷα Δομι ουθιιθηίΐβ, δὶ8 σπδηὶ[δβἰδἃ- 
ἰἰοηϑ οὗ ῬονΘγ, δῃὰ {0 σϑϑ 18 ΟὗἨ Ἀ1Θ δοί! 08. 
ΤῺ ταδὶ ἴϑοῦ τηϑηϊοηθα ἰπ ἐμ ἔνγο ποχὶ γυ 868 
ἈΡΡΘΔΓΒ ΟΥ̓ ἴ00 81}8}} ᾿τηροτίϑῃσθ ἰο0 61} [Ὁ Β10 ἢ 
δ8η δϑβουθγαίου. ἴΐ 809 πὶ8 ΟὨΪΥ 8 ῬΟΟΣ ΘνΔΒΙ05. 
ΟΥ̓ {80 αἰ Που ἐγ ἰο βυρροϑὺ ἐμαὶ ὑπ 6 ἤδοῦ νὰϑ ποῖ 
ΟΠΘΥΒΙΪΥ Κπόνη δηα ἱμαὺ ὁ οουἹὰ ποὶ ἐμὴ Ὀ0 
Ῥτογοὰ νἱτπουὺ ρστοοὶ αἰ ΟΟΥ; οΥ ἐμαὶ 1 βεοπιοὰ 
ΒΡ] ογοάϊ Ὁ]9 {παὺ ὑ89 9») νουϊὰ θ6 συλ ν οὗ 
ΒΟ 8 ΒίΓΟΟΙΥ ; ΟΥ̓ δΏΔΙΪΥ ὑπαὺ ͵8. ΘΒσᾶρ6 τησϑὲ 
μᾶνὸ βοοιηθὰ ὙοΥῪ Ἡοπάοτἕαϊ, δα μόπο6 (δαὺ {89 
Αροϑέ]θ ταϊχμὺῦ ἴθϑὶ οδ θὰ ἀροὸῖ ἰο τᾶ Κὸ {δμ6 88- 
Βοσίϊοη ΘΒ ΡΘΟΪΔΠΥ δοϊοῃ. 9 τηυϑί οἰ] 6 σοη- 
οἰαάθ (αὶ 6 ΒοΡΘ Θουμῃηθποθα 8. ὨΪΒίοΥ 681 80- 
οουπὺ οὗ 8 ῬΟΙΒΟΙΒΔ] Βι οτῖη σΒ, Υ ΒΙ ἢ τῦ88 ἴτὰ- 
τα ϊδίοΥ ἱπιοσσυρίθα δὰ θοῦ οοιϊμρΙὶοἰοά 
(Μογοσ), οὐ ψγνο ταυδὲ οοπηθοί ἀΐ ψΪ ἀμ Ρ. χὶϊ. 
1, 8, ψθγὸ δ6 Ὀορίηβ δραΐῃ ἰο βρθδὶκ οὗ [ιἷ8 
ἀσϑένεια (Οπδηάθγ, γὙὰῸ 18 ἰποϊηθα (0 πᾶ κο 1 
γοΐον ἰο Ὀοίῃ {π9 Ῥγοοθάϊηρ δηὰ ἰμὸ ζΟ]] νης 
γὙ0Γ3868)Ρ. Ἦμαἰ ἨΘ τηθῃξῖο0Ὲ8 ἴῃ γοτϑ. 82, 88, ἰο0Κ 
Ρίδοθ θη πὸ γι σομιηθῃοοα δἷ8 ποτ, διὰ ἰΐ 
δὰ {πογοΐοσθ τηδὰθ ἃ ἀθθρ ἱπηρ 8810 ὉΡΟῚ ἢ18 
ταϊηὰ 88 ἷἰ8 ἢνγβὲ ἀοισοσαποθ ἔγοσα ἱπητηϊηθηΐ 
ἀδῆζον. [6 ἀοθβ ποὺ βϑοῖὴ 1 ]γ ἰμαὲ (15 οἷτ- 
οαμπδίϑηοθ 18 τηϑηϊοηοὰ ΠΙΘΓΟΙΥ ἴο δυϊ θη 1 σαίθ 
ψηδὲ Βο δὰ βΒαϊὰ ἴῃ γυουβ. 28, εἰο., θσδυΒ6 ἐΐ σϑλ9 
ἄγϑι ἴὼ ὑπ 6 ογάοσρ οἵ Ϊβ8 ἀθἰ ἸΥΘΥΘΉΘΘΒ, ΠΟΙ 88 ἃ 
ΒΌΆΡΡ᾽Ι θα ΥΥ δοσουμπί οὗ ἃ Ῥογϑϑουϊΐοηα νν ἈΙΘᾺ 
δα οοἴὴθ ὕροι δἷμι ουἵ οὗἉ (δ ΟΥΔΙΠΑΡΥ͂ σουΤ86 οὗ 
ψ}δ ἢθ "δὴ Ὀδοῃ τοσουπίῃᾳ, δ βοραγαίθα, ἔδυ 
ῬΔΟΚ ἴῃ (9 ὙΘΣῪ Θοτημηθησοιηθηῦ οἵ ἷ8 6οιΓ86. 
Αοοοτγάϊΐης ἰο Οβίβηάον, (8. ἱποϊάἀθην νγ88 πλθῃ- 
(ἰἸοποὰ νυ ἢ 80 τα ῬΤΟΠπιΐ 6866 ὈΘΟΔΌξΟ ἴῃ {1120 
δηὰ σπδγϑοίου ἢ ψγἯὃδϑ οἰσβοῖὶυ οοηῃποοίοα ψῖΐ 
ΟΠ δΡ. χὶὶ. 2. Ἐπνδ]ὰ βυρροϑίβ ὑἐμαὺ ἰμβογῸ οδῃ ὉθΘ 
πὸ ἀουδί ἐμαὶ Ῥὰὺ] ἱπγουχοῦὶ ὑΠ|18 8010 ῥἷο- 
ἴυτο πα πἷθ ὁγ9 Θθροοί δ! ΡΟΝ μι 086 σ8] Δ πι {168 
δπὰ Δ οι οἢ8 τ οι δὰ ἰποῖν οτὶσίη ἴῃ 186 Β8.. 
ἰγοὰ οὗὍὉὨ ἰΠο89 76.017 δηὰ Ζ26νδὰ ΟἿ βυ 88 ἔγοτῃ 
διαοης ποιὰ ἶ8 ΟοΥ δ δη ΟΡροπθηίβ Βιδὰ 
διίϑοθῃ, δηὰ ἰμαῖ {π18 νὶ}}] οσχρ απ ὮΥ μ6 οουϊὰ 
ποῖ τοΐγϑιη ἤγοια μοὶ κῃ θηΐηρς 816 ΘΟ]ΟΓΒ οὗ παῖ 
Ρἰοίαγο ὉΥ (μῖ8 δοσουπέ οὗὨ 8 ϑρθοΐδὶ ἀδῆροῦ ἱπῖο 
γ ἢ Ἰοἢ ὑπαὶ ἀοραγ παἰτοὰ Ἀδὰ ὈτουρὮῦ ἢ ἷ πὶ ΒΟΟᾺ 
δἴϊον δΪ8 σοηγογβίοη.--- Σὰ Ὀδϑιιβδβοτια, [86 ρβο- 
ΨΘΙΠΟΣΥ ὑπᾶθε Ατοῖδα ἴδ Κίηρ ευατᾶσθαἃ 
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ὃΠο Οἱτγν οὗ ἴδο Ῥδιμβθδβοθηθδ δὶ ΒΘ στ κδὶ 
ΔΡΡιθβοῃηᾶἃ τᾷ (νογ. 82). ἥο δβιᾶῦθ ποθ 
οἰ 6 Γ ἃ μἰδομδϑῖα ΟΥἹ 8η δηδοοϊα μοῦ. ΘΓ ΔΡ8 
8 μδὰ ᾿ἱπιθηἀθα δὖ γβί ἰο Ῥγὶῖθ ἐφρούρει τὰς 
πύλας (ὁοΡ. Αοίβ ἰχ. 24), πὰ δἰϊοσνασαὰβ 1ἃ ποὶ 
ποίΐσο ιμδὺ 6 αᾶὰ δἱγοδὰγ πνυιζίθη ἐν Δαμασκῷ. 
[ΒΑΒΝΕΒ: “Οὐυν ἰγδῃβίδιίίοι ᾿πι 0} 68 ὑπαὺ ὑπ 6 γ0 
γγᾺ8 8 ὈΟΔῪ οὗὁὨ πιῇ δίαίίοπεά (ἃ ΚΑΥΤΊΒΟΠ), ἴῃ ΟΥ- 
ἀον ἰὁο χυατὰ ἐμο οαἰίγ. Ὑπὸ ἔγυο ἰάθα ἰ8 ἐμδὶ 
ἰλοῦο γγ6 Γ6 τῆ (ΡΘΥΒΔΡΒ 8 συδγὰ οὗ ᾿ιοδβὲ}]6 {6 78 
αιπογοά ἴον (πὶβ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟὨΪΥ) 0 ἴκσθορ ψδίοῃ οὗἁ 
16 ρείοβ, 16βὲ 0 ββουϊὰ δβοᾶρο ἔμ οπ.." ΤῈ6 
ψοσγὰ ἐφρούρει Βἰχαΐῆο8 ὁ δεηίϊπεί, ἰο ἔδῶρ σματά 
οὔεγ. ονγαάβνογί (μη Κα δ δὺ (Π6 ῬὮγ680 “186 
Οἷ(γ οὗἨὨ {ἰἱπ0 θδιμδβοθηοδ᾽᾽ ἱπι0}168 ὑπαὺ 116 οΟἱ(γ 
28 ποὶ διίοροῖθοσ βυθ]θοοί ἰο Ατοῖϑϑ, Ὀυὺ πδὰ 
Βοῆιθ ἱπάθροπαρῃί υτγἰβαϊοιΐοι Ἰοῖ δὶ (ἢ 6 Βδι6 
(ἰ9 μαὺ Αγοίδβ δὰ δὴ ΕΠ ΠΑΡΟΒ ἰθοτο. [ἰ 
ἸΩΔΥ ὮδΥΘ ὈΘ6ΘῺ ΠΟΙΩΪΏΛΔΙΥ ἴγϑθ, θὰ Ὁποῦ (86 
Ῥτγοίθοίϊοη οὗ ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΣ ρΟνΟΥ.᾿" ΑΒΘ δ δ ν}8 ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ Οἰ(ΐ68 8 ἃ Βρθοῖϊαὶ γΓΌ]ῸΡ ὑπᾶον {πὸ {110 οὗἁ 
ἘΚΒΠΔγοῖ, ἢ Βὼ8 Ὀδοη δυρρχοδβίθα ὈΥ δβοπιθ ἐπ αὶ 
1818 ΚΟΥΘΓΠΟΓ ")1ἃ 94 ἰῃ 8 ΒΡ6614] ΒΘΠΒ6 ΟΥ̓́Ρ {861}. 
Τ8ο Διλπατοὶ (ἐϑνάρ χης) νὰΒ8 10 ΒΆΠ160 88 ἃ ὑΓχ6- 
ἴοοὶ οὐ χουθγηοσ, ἐπουρὰ (818 ῬγοοΙβο {1116 να 8 
υϑοὰ Ῥυὺ 116, δ ἃ ΟὨΪΥῪ ἴῃ 6 βαρίαδρίπὶ δηὰ 
διηοης πὸ Βυζδη ἷπ68. Ατοίδϑ γὰ8 8 Κίηρ οἵ 
Ατγαδία Ῥοῖχϑαε, δὰ 86 ἰδίμον-ἰ «Δ οὗ Ηοτοὰ 
Απιρα8. Αὔἴοσ {ἰὸ ἀθαῖὰ οἵ ΤΙ ογίαβ, ἢ6 τηιβὺ 
μδγο ἰακοὴ δἀναπίερο οὗὨ {16 οἱ γου πηϑί Δ 668 οὗἩὨ (δ 6 
τηοτχθηΐ [ῸΥ ραϊπίησ ΡΟ ΟΡ ἰῃ 1Π6 οἰ οὗ Ὀδιὴδβ- 
ου8. ΤΠ ἱποϊ θη 6 Γγ9 χοϊδί ρα ἰο0Κ ρ͵α96 ἀυτίης 
(6 Ρογὶοα οὗ (Π18 Ὀγι οὗ δϑοθπ ἀληοΥ ἱμοσο. αὶ 
ἦα. οΟΓΘ δου] Ὀ8α ἴο ἴΠ ΖΟΥΘΥΠΟΥ ἰδ ἴῃ Αςοἰβ ἰχ, 24 
ΒΟΥ 6α ἰο ἰδ Φοννβ: Ὀαυΐ ἐμ18 ἈρΡΡρδγοηὶ ἀϊβογο- 
ῬΆΠΟΥ ἰ8 οσχρ απο Ὀγ [86 Βυρροδίι λοι ἐμαὶ (ἢ 
ΒΟνΟΣΏΟΥ δοῖθαά ὑπᾶον ἴμπ6 ἰμϑεϊραιΐοι δὰ Ροββὶ- 
ΠΥ ἱγουχὰ 116 ᾿πϑι γα η } 1} οὗἉ ἐ8.9 πυπλθσοιβ 
δηἀ ᾿Ἰηδυθηι14) 798 ΠΟ δῦ0 πον (0 δῦ γ6- 
εἰἀοὰ {μόγθ. Οοπρ. Μογον, Οβίδηάοσ, πο, 
ΖΕΙ1οΣ (Δτοδβ). Ου τοῦ. 88 οοπιρ. Αοίβ ἷσ. 28ὅ..-- 
Αμπὰἃ τδτουκὴ ἃ υνἱπᾶονυ Σ τὰκ οὶ ἅἄονγῃ 
1 ἃ Ὀδβεϊζσοῖ [σου ἢ 189 νγ8}}, δῇ ἃ οδοαρϑᾶ 
ἰα μδη ἅβ. (νὸν. 89).- ττὔτΏ;λοο νοτὰ ϑυρίς [18 ἃ αἱ- 
ταϊηυἱἷνο ἔογη οὗ ϑί ρα, δῃά βἰ χη ῆοθ, ῬΡγΟΌΔΌΪΥ, 8 
ΒΙ28}} Ορϑηΐϊηρ οὐ οδα ἴῃ (6 ννὰ}} οΥ̓ ἰδ οἰΐγ, 
ῬΟΓΒΔΡΒ ἰὴ ἰμ6 ου80 οΥ͂ δολθ ΟἸεἰβϑίΐδῃ. [6- 
ΒΥΘὨὶαΒ [6115 5 (Παὺ σαργάνη 'νὰ8 ἀοῇποα ὈΥ ΒοπΘ 
ἰο 0 8 ΣῸΡΘ ἐν βίρα οὗἩ Τυδο8; ὈΥ͂ ΟΥ̓ ΘΥΒ, ΔΏΥ 
ἰὴ; ψόνθη ἰοροίποῦ οὗ χυϑῃοβ; Ὀυΐ διυϊδαϑ 
ΤΑΒΊΚ6Β ἰζ ({1|6 Βδη6 ἰἰης 88 σπυρίς ἴῃ Ασίϑ ἰχ. 2ῦ, 
ἧ, 4., ἃ ὈαΒκοί, Ετοιη {πὶ8 ἱποϊἀοης Ῥδυΐ τγδ8 τι- 
ἀϊουϊοα Ὀγ ᾿πῇάἀ 68 οὔ 8 ἰαῖοσ ρογὶοά, 88 ὁ ἀπόστο- 
λος σαργανοφόρητος. δ᾽ ᾿αΒ, ΒΟΤΤΘΟΥΟΡ, 80 ἴδ 
ἔγοιαι Ὀθίης αϑιδιηθὰ οὗὨ ἱἰ, ἰμαΐ ΒΘ ρσ)ογϊοὰ ἴπ ἰδ. 
1 Δοίβ δηὼ ἴῃ οὐῦ ρβββῆχζο 9 ῬὮΓΑΒΘ 18 διὰ τοῦ 
τείχους, Μ Ϊσἢ οὐν Ἐπμ δὰ Α. Υ. ὑγβηβὶβίοϑ “ ὉΥ͂ 
86 ν͵4]}},᾿" δὰ ποσὰ βιιουϊὰ ΡῬΥΟΌΔΌΪ δα, 
“ρου σῇ {86 νν8]],᾽᾿ 88 Ἰογϑ οοῃϑβὶβίοηί πὶ (86 
τδάϊοδὶ τηοϑηΐϊηρ οὗ {πΠ6 Ῥσγοροβίϊξοη. Αβ (86 
δρογίατο, ΒουνΘΥΘΥ, γγ1ἃ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὕγοπι βοόῖη βυ ἢ 
Ὀυϊϊηρς 88 18 ουύθὴ ΠΟΥ͂ 866 ΟΥ̓ΟΣβδηρίηρ ἰδ 6 
ψ8}}8 οὗ θατηδβοιδ (Β00 ἃ Γοργοβοηίδίϊοη οὗ δ 0}} 
8 Βουδβ6 πῃ ΟὈΟΠΥΌΘΔΓΤΟ δηα Ηονβοηῃ, Υοϊ. 1, Ρ. 
100), εἰ ΠΣ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἸΘῪ ὍΘ ὀοπδίβίοης Ὑ]ΠῊ 
ἰθ δοίυδὶ ἴδοι. αἱ} 8 2 ιοί. Ατὶ. γρίπάοιο : 
4130 ϑίϑδηϊουγ. Οομρ. Ψ9088. ἱϊ. 1δ, δὰ 1 βδϊῃ. 
χὶχ. 12. Οἱ ἰδ αἰιτοποϊορίςαὶ το ϊδίϊοῃβ οὗ {}}18 
ἱποϊάοηΐ 860 ΑἸΐοσὰ οχ Αοίβ ἰσ. 26]. 

ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,.. 

Α τοϊηϊδίον οὗἉ ΟΠ νἱδὶ βῃουϊὰ τηθοὶ εἴα ερὶ γὶΐ οὗ 
Βοοὺ δηά οὗ ἰδοίζοῃ υυῖτ 4}} (6 τοβ βίδποο οὗ 
ὙΠΟ Β 6 5 σΒρ80]6. ΕῸΓΣ ὈΥ 88. ερὶγὶϊ ϑδαΐδη 
οὔΐϑῃ βιυσοθοὰβ ἰῇ ἀταπίπρ (6 ΟΠ ΌΣΟΙ αν 8 0 [ΧΌΤὰ 
ΒοΡ Βτγίάδρτοοῦι, δηὰ ἴῃ οδιιβίηρ, ΒῈΥ (0 Ῥσονα υη- 
ΓΑΙ ΒΓ], Οσδάσδ!ν 6 ὈΓΐηχθ ΠΟΙ ἀπᾶοῦ τῇ 
ἸΥΣΒΏΗΥ οὗ τῖ6ῃ, ΠΟ δδδύυϊηθ ἰ0 Ὀ6 ΠλΪ ΠΗ ἰΒίΟΓΒ οὗ 
ΟΒνῖδῦ ν Ἀ1]16 ἐΠΟΥ͂ ΔΥῸ ἴπ ἰσυὶὰ [26 βοσυδῃίβ οὗ 
Βδαίδῃ, δίσοζαῖίθ ἰο (δβοιηδοῖνθθβ δὐευυ Κἰπὰ οἵ 
ῬΟΥ͂Σ, δπα ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ δτί δῃὰ οὐίΓΆζα ΘΏ8]8 6 ἰμ9 
8011}}8 οὕ πιθῃ. πο ῖν οὐ͵οοί 8 ὈΥ͂ ΕΘΝ ΤΩΘΔῺΒ ἴ0 
τη 8}.9 αΟα᾽ Β ῬΡΘΟΡ]6 ἀδροπάοπὶ ΘὨ [ΓΟ ὍΡΟΙ ἴβ τα, 
δηὰ ἰο κοί δοτῃηρ]οΐθ Ῥοββδββίοι οὗ 811] ΡοσΒΟῺΒ δπὰ 
ΡΓΟΡΟΓΣΙΥ ἰπ 86 Ομ Ότο οι, πὑπᾶον {86 Ῥγοίοποο ἰδ δ 
εἶ 16. ὩΘΟαΙῺΪ ἴοσ ὑπὸ ψοοὰ οδυβε δῃὰ [0Γ ἴδ6 
Βαϊναιϊζοη οὗἁὨ βου]8.᾿" Α ΒΙΟΓΘΤΟΙΥ τ ἘΟΒ [88 
υϑυγροά ἰδ πϑδῆὶθ οὗ ἐδ Οδίμοϊο ΟΒΏΤΟΝ, ΟΥ 
ΔΗΥ͂ ΟΡ πδῖὴῃθ Μ ΐΪσἢ ΡΧοΙ ΒΟ [0 ΒΕΣΥ͂Θ 118 ΘΟΓ- 
τυρὶ Ῥύτγροβο, ΒΟΟΣ οὗ ργοροίβ, ΤΩ ΘΒΒΘΉΟΓΒ 
οὗ Ομ γῖβὲ, θη οὗ ἐμ βρίσις ΟΥ ΤΕΒίΟΥΟΙΒ οἵὗἁ {16 
ἰγὰα Ομυγτοῖ, ΒΒ 66 Ρῥγδοι:βίηρ 6} Δγίβ ἷπ 
ΘΥ̓ΓΥ͂ ᾶχ6, Ὀυΐ ΔἸ ΔΥΒ ΟΡΘΏΪΥ ΟΥ σΟΥ̓ΟΣΕΪΥ ἀσρτο- 
εἰδίίπς [6 βγβίθῃι οὐ ζδ: 1} δηΠ ογᾶου τ δῖοι (Π9 
ἰγαο Ῥγορμοίβ δπὰ Αροβίϊθβ ὁμσο δῖ ὉΠ 186, ἀπά 
ΠΟΥ͂, 85 16 σγοδῖ Δροβίδϑυ ἄγαν 8 Π6δσ, ( γοδίθη- 
ἱπῷ ἰο ὈΘΟΟΠῚΘ ἸΏΟΓΘ ἱῃβοϊαηί. ΕΥΟΣΥ σὰ θ Εογ- 
γαηΐ οὗ ΟΒ γἰϑὶ 18 βΒδουυ Ὀοιηᾶ, [ῸΤ ἢἾ8 Δία βίοσ 8 
88 κα, ἰο σοπίοῃὰ δρδὶηδὶ βυ οι ὑσυδοίί 65 ὈΥ͂ ΕΥ̓ΘΡΥ͂ 
ΤῺ ὙΠ η 18 σοδοῖ, (δαὶ {Π6 ῬυΣ  Υ οὗἁὨ (86 
ΟΒυγοἢ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Βοουγοά ΟΣ τιαϊηίδί πο, 1πᾶὶ ΠΟΙ 
ἀοερομάδηοθ ὉΡοι ἢ ΟἿΪΥ Ηρα ΤΥ δ ΒΊΠΟΕΓΟ, 
8δη4 ἰμαΐ Ποὺ ἀογνοίΐίοη ἰο ΟΕ γἸδὲ τὺ Ὀ6 υΓ6- 
Βογυϑὰ δὰ ριυσγο. 116 ἢ6 ὕγθοὶΥ του Κο5 τ ]σκ- 
οὔποθ δηὰ 041]8 1ΐ ὉΥ 18 ἔσθ πϑηθϑ, Β6 τηρϑὲ 
ἀθπουμοθ ὙΠ ΒΟΥΟΡΥ͂, δηά, ἰἴ δανῖ58 0], ἡ ἢ 
οηΐ]6 οΥ θθῃ ἸΧΟΠΥ͂, ἰδ 9 ΘΑ 8868 πα 10]1168 
οὔ (Ὡ089 ψῆο μβᾶγϑθ δ᾽] ον ἐμβοιιβοῖνοβ ἰο 6 Ἰοὰ 
Ἀβίσαυ. [Ι͂ἢ Οχίγοιηθ 8865 6 τη8ὲ ΟὨΘΟΡΓΟΪΥ 
οῃάμυγο ἴον {16 σα860 οὗἨ ἷδβ οτὰ 41} ἰῃοδο βϑοσὶ- 
ἤσοΒ, βοὶ [-ἀθῃ 1815, βυ Θσ ἢ ρΒ πὰ δσοπίοίβ τ 16 ἢ 
(μαὺ Ιοτὰ Ηἰπιβο ὁπάυτοα. ΤΒουρσὰ μα (πυ8 
απ ὉΪ68. Αἰταβο Υ ἰπ ἐπ 6 ῬΓΘΒΘΏ6Θ οὗὁἨ δ τι 6} δηὰ 
Ἰον Μαβίοσ, δπὰ ἴθ6]8 {πὶ ΒῸ ΘᾺ} ἩΘΥΘΙ (0 ἰ00 
ταὰσὶν, Βα 580] ποὶ ποβιἰβἔθ ἰ0 πᾶ κα 086 οὗἩ τδδῖ 
᾿8 [88 ἄομὸ δῃὰ βυδογοα (0 οοπίουπα {8086 Ὑ8Ὸ 
δβϑαμῃο {πο ογοαϊί οὗἩ νλδὺ οἴμοσϑ ἔδυ ἀ0}6, ΟΣ ὉΥ͂ 
ἕαποϊοα οὗ ργοίθηοα του 8 Βεὲκ ἰο οὈϊαὶπ ᾿πδυ- 
6266 8.8) ΘΧΡΘΏΒΘ Οὗ ΟΓΟ ἀοβο συ ῬΟΓΒΟΙΒ. [π 
βιοἢ οἱ ΓΟ τΒίβ 68 ἢ τασδὶ Ὀτίης ἴ0 ποίϊοο ἐμὴ 99 
ν᾽ μ6 πουἹὰ σϑῖθον ΒδΥθ σοποοϑ]θᾶ, δὰ 
τῆ Κα δἷ8 οὐαὶ υἱγί 68 {Π.6 ΤΏ 68 Π8 οὗ βαυΐῃρ [086 
ῆο ἢᾶγθ Ὀ66Ὲ Ἡ]ΟΙΓΘαΪΥ βδοἀυσοα ἔγομη {πὸ ὍΑΥ 
οΥ̓ ἐσ. Ι͂ῃ μπῖ8 ὝΑΥ (86 δβϑίοοι ἴθ ὙΠ ΪῸΒ 
ΟὨΡῚβι 8 τα ἰβίουβ τὸ ποϊὰ πιδὺ 6 υβοᾶ ἰο ῥτο- 
ΒΟΡΥΘ {8.686 ὙΥΘΑΪΚΟΥ ὈτοίΒτθα ἤγοπι Ὀθοοταΐηρ (ἢ 9 
βἴανθβ οὐἁἩ ϑίηπ᾽ Β ταϊπί βίο. ᾿ 
[ Ουν Γοτὰ Β τοϊαιϊΐοα ἰο ἐμ Ομ ΌτΟἢ 8 ποὶ 

ΟὨΪΥ τηοϑὲ οπἀθαυΐηρ, θα ταοϑὲ Ῥοστηδηεηί δηὰ 
Βοουσο. ἘΒΘίουου ἢἷ8 σοϊαίΐομδ (0 ΔΏΖο]5 δπὰ 
Οὐμον Ὀδΐηρδ ΤΗΔΥ Ὅ6, ἢΪ8 σοηποοίΐοι τ ῖ ἢ ἰ8 
ΘΒ υγ οὶ 18 Κὸ ὑμαὺ οὗ 8 πη οθδτο τὶ 18 αυθοῇ. 
ὕπ}}} ΒΘΡ πυῦοσ δηὰ ΒΡ στϑοθδ δῦϑ οοιιρίοἰοά, 
806 ΓΟΠΊΔἾἢΒ ΟὨἸΥ͂ οΒρουδοὰ δηπὰ ἴῃ ἃ βίδίο οὗ ὑγο- 
Ῥαγδίΐοη. Οὐ Β τῃἸη βίου ΓΘ ΠΟΥ͂, 85 1Ὁ ΜΕΤ, 
ΔΙ]; ΗἾ8 Ρῥΐδ6θ, 65 ΗΒ δι ὈΘΒΒΑΟΟΥΒ, ῬτΟχὶοβ, 
ΟΥ ῬΆΤΒΕΥΙΏΡὮΒ (88. ᾿χὶὶ. 4. δ), Ὀυϊ 16 18 ΟὨ]Υ ἴὸ 
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της Βοῦ ἰπίο ἃ ἔσθ σομ͵υραὶ τοϊδίϊοη ἰο δίτῃ 
(οΘορ. 8 βούιῃιοη οὗ Ῥγοβ. Εἀνασὰβ οὐ “76 
Ολωγολ᾽ς Ααγγίαφοε;" Ἢ οΥκβ, νοὶ. νἱ. ρ. 192). Βαυὶ 
πο {189 ΡΥΘΡΑσαιΐου 18. σοτηρ οι, "Ομ γὶϑὲ 
1} ἰηγιῖο Ηἰβ ὅρουβϑο ἴἰο θη νὶτὰ Ηΐαι ἰηϊο 
ἰο Ραϊαοθο οὗ Ηἰ5 κσίοῦν, ργδραγοὰ ἴὸν ον ἔγοιιν 
ἐπ θα πάαϊίοι οὗτμο Μοῦ, δὰ νν}}} Ἰοδὰ μὸν ἰπ 
ψίὰ Ηϊα; δαά ιἰμὲ8δ σἰογου8 Βυιἀορσγοοὰ δπὰ 
Βυῖάο 884}} ἀβοθηὰ ἰορθίμον, ἱ{ἢ 411 ὑποὶν βμἱη- 
ἰης ογμδαχθηίθ, ἰαο ὑμ6 θανθη ΟΥ̓ ΠΘΔΥΘΏ8, [ἰϊ6 
ψ οἷο τ]ὰ 6 οὗ δῆ χ618 νγαϊτης ὉΡοὰ ΓΒ 6πὶ: 
δηὰ {18 βοὴ δυά ἀδλιρίῦον οὗ αοἀ 58}}, ἔπ {Π 6 ΙΓ 
πηϊιοα φἸοΥν δηὰ 7ΟΥ, ργϑβοηῦ [Πβ6ῖνθβ ἰοζοῖ μον 
Ὀοΐίοτο ἰμ6 Εαίμοῦ; διά {μ6 } Ὀοὶδ 88}18]}, ἰπ (δὶ γο- 
Ἰαϊῖοα δά πηΐϊου ἰοχοίμοσ, γοσθῖνο ὑμ6 ΕΒ ΒΟΥ Β 
Ὀϊεϑϑίηρ: δηὰ β..4}} ὑμποησοίον γασὰ τοὐοΐϊοθ (ο- 
ἐϑίμοῦ ἴῃ οΘοπμβαιηπλαίθ, απἰηἰογγαρι θά, ̓ πηπι 8 Ὁ] 
δπά ονου δϑιὶηρ χἰονγ, ἴθ 86 ἰονθ δηα ΘΓ 8668 
ΟΥ̓́ ΘΔ οῖ Οὐ οΡ, ἅπα Ἰοίηῦ φη)οΥ πιθοῦ οὗὨ ἰῃ 6 ἰονα οἵὗἁ 
ἔιὸ Βαἰμογ.᾽" ΕΟ ΑΒΌΒ: τοὶ. ΥἹἱ: ρῥ. 20ῦ. 

8. “Οαυν τοϊϊρίομ 88 σοϑὺ ποῖ βυβογίηρ, 
ἯΘ πᾶνὸ ἴθγ ἃ ἀοίδ!! οὗ οχυσδογάϊ αγΥ (τὶν }8 
Βηἀ ΒΟΥΓΟΥΒ ἰπ 5.88 ὴρ ἰ(. [Ι͂ὑ Π88 δ᾽ννδΥ8 
Φαἀναησοά, δπιὶάϑυ δι ογίηρθ, ρογϑοουϊ οηβ ἀπά 
τοδυργτάοῃ8. ΗΟῪ ΓΔΔΠΥ Βιοἢ θη 88 Βνεαϊπδατγὰ 
δηὰ Μίαγίγη δάνο βδογ βοϑα ἰποῖν ᾿ἶνοβ (ὁ οχιθηὰ 
ἴι σουμπὰ {89 νου]. 4}1 (μαὺ τσὲ ΘΠ)ΟΥ 8 1.6 
ἔγαϊς οὗ βιιοῖ ἴ0118 δηἃ βϑδογίβοθβ, δηὰ ν͵ὸ δᾶγο 
ποὶ οδ Οἰιγιϑιίδη ὈΥΪΥθ 6 ἩΒΙΟΝ ἢ88 πού οοϑὶ 
(0 1ἴ6 οὗ ΔΩ ἃ τϑΡῖγτ.᾽ἢ 

4, «« ὙΠ ΤΩῪ ᾿μῸΡ (6 Β᾽ ΠΟΟΥΪΥ οὗ βυισῖ τὰ 6 8 
δηὰ ἐδο σι οὗ [86 Θα86 ἰῃ ἡ ἰσἢ [ΠΥ ἀγ0 6η- 
καεορεά. ΤΒΟΥ πὰ ποίδίηρς ἴο χαΐϊῃ ὈΥ βαοσὶι βυΐ- 
ἔδυ ρϑ, {ἼΠ6Υ ἀἰὰ ποῦ ὈΘ]1Θγ9 ἴλ 6 ζΔοΒ οη νυν ἰ 6 ἢ 
ἐμοὶν τοὶ σίοη 'ν)1Ὃκβ Του η]θα, Απάὰ 458 ὑμογ οοιὰ 
ποῖ Ὀ6 πκἰϑίακοη 0} Τοβροοὶ ἰὸ διιο ῬΔΙρΡΔὉ]6 
ἕαοι8, {μοῖρ σοὶ χίοη πιυδὺ Ὧ6 ἰγιο.᾽ ΒΑΒΝΕΒ, 
δον ἀκ 64]. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΞΤΆΒΚΕ :---ῈΚ. 1 ΗΒριναξη:--- 6 σοπιεθῃ- 
ἀδιίίοι οὗὁἨ οὐγβοῖνυοϑδ ΒΟ] ΟΙῪ ἔον ὑπ ἤοποῦ οὗ αοὰ, 
ἴο οοπέουπα ὈΪΑΘΡ ἤθη ΓΒ ΟΥ ἰ0 ἀοΐοπα τας απὰ 
ἱβηοδθῆοσο, 18 ἰὴ ἰδοῦ νγίβάομ, δ᾽ ἰμουχὰ Θηγνοῦ9 
δηὰ υπ᾿ ἴον θα ΡΘΥΒΟΠΒ ΤΑΥ͂ ποὺ 80 τοβαγὰ ἰἴ οΥ 
ΒΟ Γοργαβϑοηΐ ἰ. ἘΠ 0. ψγ)}ὸ 860 ὁη6 δοκδδβὶ οὗ δΪ8 
ῬΟΓΒΟΙ δ8η4 οὗὨ [8 πη 1058 ἔγοιη ἃ βρίγὶῦ οὗ ῥγίάθ, 
οογθοίου θη 659, ΟΥ̓ ΒΟ 8) 088, Δη ἃ δῃΟΙΣ ΟὨΪΥ οὗ 
818 οΠοο, οὗ ἰ)6 σύήδοθ ποῖ 85 Ὀθθη βδοννῃ ἴ0 
δ ὈΠΨΟΣΙΓΒΥ Β᾽ΠΠΘΓ, ΟΥ οὗ τῦϑδὺ 6 88 ἀοῃθ 6π- 
εἰνροῖν ᾿πτουρσὶ σγδοο, τγὸ οδπποὺ Ὀυΐ 8606 (μαὺ ὑμ6 
Ἰδίίον 18. 8 ὙΟΥΥ͂ Αἰ ογοηὶ δού ἔγοιη ἐδ 9 [ὈΓΠΔΘΓ ; 
ἴοσ ϑαίδῃ 85 οὐδ᾽ ποᾶ Π0 8η14}} βἀνδηίβρο ψῃ0Ὲ 
Π6 28 ἀορτγίνοα ἃ Ομ γι βιΐδη οὗ μὶβ σγοάϊι.--- Η βο- 
ἹΝΜΟΚΕ:---ΝΟνοΣ Ὧθ ρτίονοα, ΕΥ̓ γουν ἀοϊῃρ δηὰ 
ΥΟΙΓ 168] δΓΘ ΟΥ̓] δροκθῃ οὗ Κπον γου ποῖ 
1μαι πιοϑί ΙΏΘΠ ΟΔΓΓΣΥ͂ ἃ ΡΟΡΟ τὶ ΐὶῃ ἐπι 86 ̓  γ68, 
ἐ 4.. Ὑ1|Γ0]Π 658, ΡΓο 4166, Ραββί οηβ Ἦ μδὶ ορῸ 
ὁ ἰμοῦθ Ὀ6 ὈΘίοΓΟ βαοὴ Ἰυάροθῦ ῬΥΙΘΥ 68 Υ- 
ΠΟΥ δα! αοα νουϊὰ τυῇο ἰῃ γοῦν πϑατγί, δηὰ 
ἰζὸϑρ γοιι ἔγοτῃ δὶ δοσγυρὺ αἴὔοοιίομβ δῃὰ νυἱϑῦν, 
δὰ το ρὸ ἰογναγὰ (1 Τ688. ἰἱ. 4).---νον. 2. 
Α54 6 εἰν -ρυϊοϑὶ ἀπᾶάον ὑμ6 ΟἹὰ Τ᾽ οϑίαπχθηῖ τϑ 
Τοτυἀάοιι ᾽Ὸ ΠΙΔΥΓΥ͂ δΠΥ ὁη6 Ὀυὺὶ ἃ οἰδαβίο Υἱγρίῃ 
(ἔμανιι. χχὶ. 18). 80 769ὺ5 Μ}}} ἤλΥΘ ΟἾΪΥ {ἢ086 
ὙΠῸ 86 ΡυΓΟ δηὰὲ ψὴ0Ὸ Μ0}}} ποῖ ραν (ῃ9 Βανυὶοὶ 
νυ ἰὄ06 νοῦ] (οἶδ Ρ. νἱὶ. 1; 1 Ροὶ. 1. 22; Ερῆ. 
νυ. 26-27). Ἴσυρ ταϊηϊβίθσβ δα ΟἸγὶβι᾿ Β ραᾶγι- 
ἈΥτρὶδ, ἰ0 Ὀτσΐπρ ἸΏ08 (0 Ομ γἶδί, δὰ ἰο σομῆσπι 
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ἰβοσα ἴῃ βρὶγιϊα8] τ θά ]οοκ.---ὕοΣ, 8. θη τὸ 
Β00 0} ὑπ Γ ΔΥΘΥ ἴγοιη Οοα᾽ 5 οτά, ντϑβὶ ἱΐ 
ἔγοτι 118 ἔσθ πυθϑηΐῃς, ΟΥ αἰ 6] ονο 18 Ρυ 868 
ΟΥ ἰζ8 ἐμγϑαίθῃΐη δ, ΜΘ ἸΩΟΥ̓ ὍΘ Βιγχθ ἰδεῖ δαί ἢ 
8 ἃ ΟΡ διιοηῶρ ἔμθιι, πὰ οογγαρίϊης {Βοτὰ 
([μαῖκο υἱϊὶ. 12). -τ ον. 4. Ἧο ἰο βυδὴ δἃ5. ἴθδοὶ 
ὑποῖν [6] οίαθι. ἰο σοῖθ ἰο αοα ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ ΟΙΙΘΥ 
ὙΑΥ ὑμ8ῃ ἰδὲ οὗ αὶ πὰ ΟἸγὶβί, [Ὁ ἐμ 6 8.0 
ΡῬΓΘΘΟΜΝίηρ 8 πον δῃὰ ἃ 74]60 ρΌΒΡΘΪ.--- 6 γ. ὅ. 
Ἠξρινακα:--Ἰ Βοὰ (οἀ᾽ 8 ΟπΟΥ ἀπὰ {πὸ τ οἰ ἔλγΘ 
οὗ γοὺγν ποίσουν 8 βιιογίη, ἀο ποὶ μοβίϊαῖο ἰοὸ 
οἴ οἷς {89 Υἱΐθ ἀονῖ, ἀπ ἀοῖν Βἶτη, ΒΟΎΘΥΘΙ ἸΟΡῚΥ 
ἰὴ ῥγϑυθῃ λοΒ. ---Ἶ ον. 17. Βοίίοῦ θ6 ΡοΟΥ δηὰ 
ἘΠΚΟΝα ἔμ8ῃ ἰο Βᾶγῖὰ (μ6 ΘΒ ΤΟΙ δηά 118 ψΟΥΪΚ. 
ΤῊΘ ΤΟΓῸ ἈΌΠ0]6, [λ}6 τηογο ἸἰἸκ ΟῚ ἐο Ὀ6 βίποοτγο 
--νον. 8. ΟΒυσομοβ βουἹὰ αβϑίϑε ὁη9 δῃοίμου, 
ὯΒ ἸΩΘΙΏΌΘΙΒ Οὗ (ῃὴ9 βδϑίὴθ ργοδὶ Ὀοὰγ.---Ὑοτγ. 9. 
Ῥγθϑομο ΓΒ Βμου]ὰ Ὀ6 δϑιδιηθὰ ἰο Ὀδθρ, θυΐ ποὶ ἴο 
Ὀ6 ΡΟΟΥ.---ὟἾοΣ. 11. Οπο οὔ{)6 Ὀθδὲ πϑυἰτ8 οὗ ἃ βρὶ- 
Τὶ ίυ8] ΒΒ ρμογὰ, 18 8 {ΔΊ ΠΟΥΥ Ἰουθ ἰοὸ μἷΒ ῬΘΟΡ]6. 
“ 6οα Κπονοίῃι,᾽᾽ 18 8, θῶ] οί, δηὰ νὸ Ὡδϑά ηοὲ 
δο αἴταϊὰ ἴο '80 1 ἴῃ δἰἱοϑιδίΐοη οὗ {6 ἐγαΐ, 
αὶ ΟὨΥ θὰ [ἢ 9 ὁδ 86 18 ἐτπηροτίϑηϊ, ΘΔ ΠΘΑΣΙΥ 
σοπηροϊθα πιὰ (οα᾽ Β ΒΟΠΟΥ. --- ον. 12. Ηον 
ΤΆΒΏΥ Β᾽05 ΨΟΙ]α ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀ6 οοπιιτ(ο6α, 1 ὁ γγθγ9 
ἸΏΟΓΘ σδγοϑίι} (0 ΤΟΙΔΟΥ͂Θ 8} ΟΟΟ,ΒΙ Οἢ8 [ὉΥ 8]11.--- 
γν. 18-1δ. ΗΈΕΡΙΝΟΒΕ :---;͵(αἴδῃ σα ρὰΐ οὐ ἰδ9 
ἴαλοθ οὗἨ δὴ δΏρο,, δηὰ δυροογίίθβ δὴ ῥσζγδίθ 
ΒΙΠΟΟΙΒΙΥ οὗ σι θουβηο88. ΤῸ Βρϑβδᾷκ, ἰο ἰθδοῖ, 
δηὰ (0 ῥγχϑδοὶ Πυ θη Υ τὸ πὸ ρσγοδί ἱπῖηρθ; Ὀΐύὶ 
ἰο ΜΟΥ ἔδι ΓΑΙ δηὰ ζϑδ]ουδὶγ, δὰ ἰὸ δΥθ 8 
τσ βρί τί, δγθ οὗἨ {λ6 υἱτηοϑὶ τηρογίαποο. ΤΎῪΥ 
1πΠ6 ϑρίγι δὶ (1 2πο. ἰγν. 1). Τχυδβιὶ ποιμίηρ ἴο 
ΠΙΘΓΘ ΡΡΘΆΥΔΠΟΟΒ, ὑΒουρσἢ δηρ61156. Β6 βηιϊβδοὰ 
αἱ ποι πῖης θυὶ αοαἀ᾽ 8 οσι ἢ ογά, ἴοσ ὑμαὶ οοη- 
ἰ81Π8 8}} γοὰ Ὠδρά [Ὁ βαϊγαϊΐοῃ. Τὸ ἀδιηηδ- 
ἐϊοη οὗἩἨ Βογοϑίϊοθ διὰ οὗ ἔδοίϊ ουΒ πΟΥΘΥ Β] ΟΣ ὈΘΥΒ 
(2 Ῥεῖ. ἰϊ. 8).--νῦον. 106. ῬγθδοθονΒ αν [6 Ὀοδὲ 
οὗ γβϑβοι}δ 10. ἀοἴδαἸηρ (6 ΠΟΩΟΣ οὗ ἱμοὶν ΟΠ δ6 
δηὰ {ΠΟΙ͂ ῬΘΙΒΟΏΑΙ Οἰδγδοίοσ δραϊηϑὶ 8}} 0 
ὙΠ (Ὠθτη, [Ὁ ἴῃ {818 ὙΔΥῪ βορὰ πιθὴ δΓ6 10} 
αἰάοά, δπμὰ δά τὰϑῃ δῖ οοοιιἶγ (ἢ νατίοα.--- 
γογ. 10. ΗΚΡΙΝΟΕΕ :--- ὁ. οἷζομ Ὀ6Δ. τηοΓο ἵΓΟΙΩ 
(Π0860 ψλο ἀδορῖγο δπὰ βοάυοθ υ8, ἰμΠδΔὴ ἴγομι {Π 0890 
10 8.6 ζδ: {1} (ὁ 8, δηὰ 1 18 ἴῃ (8 ψΥ (πα 
αοάἀ Ρυμπίβιοβ 18 ῸΣ ΟΌΥ δ'ῃβ (ΔθιῸΒ γν. 18).-- 
γον. 20. ῬϑοΟρΙθ ἃτο οἵϊεη οὐ χεὰ ἰο γἱοϊὰ ἰο ὑδ9 
ἀον!! ἃ ἰβουθαπα ζοϊὰ, δὲ ΓΒ6Υ πᾶν νἱ 6] 4 
ἔτοια Ομ γῖϑὲ δὰ ΗΙΐβ δ᾿ 7} πα ἰϑίογβ (Η08. 1. 
8).--Ἴ ον. 21. Τὖ ὑμο86 ψιὸ ῥσγϑδοῖ ὑπὸ 6οβροεϊ, 
[αἰ ]Ὺ ρογίοσῃ ὑμοὶν ἀμί168, ἐμ Ὺ τι }}} οἶἶἴρη 
9 ΟὈΪ χοά ἰο ϑρϑδὶκ ὑπο ]οοιηθ ἰγαΐϊῃ, δα ΟΣ ΡΟΒΘ 
ΘΡΓΟΥΒ, (δαὶ {8.086 Ὑ1Ο ΟΡΡΟΒ6 ὑξβοτηΒ  ΊΥ 68 ἸΩΔΥ ΌὈΘ 
Ῥυΐ ἰο βΒδπι6.---Ὑ. 22, 10 18 8 σγοδὶ ἸΠΟΥΟΥ͂, ΤῸΣ 
νι ἰσἢ τγὸ οδπηοί Ὀ6 ἰο0 ἰπδηϊκέμ}, ἰο ὈΘΙοης ἰο ἃ 
βοοά ζϑιἶϊγ.--ζἴ ον. 28. ΤῊ6 δἰ ρηοδὺ ΘΊΟΣΥ οὗ 8 
τὰ ηἰδίον δὰ οὗὨ ουϑῦὺ Ο γιβιΐδῃ, 18 ἰο βιδοσ δπὰ 
ἴο ὃ9 ΔΒ) 1 οὐθαὰ τσοὶ ἴον τὶ αἰθουβηθβδ᾽ Βα Κο (Βομι. 
γ. 8).-οῦον. 25. 1,90 185 ΒΕΥΟΥ οΑβί ΒΌΎΔΥ ΟἿ 60}- 
ἥδάοησοο ἴῃ οὐ!--- ον. 26. οι σἂ ποῦοῦ γοί 
ΔΌΓΑΥ ἴτοπι Ῥ6Υ 18: ὑμογοοτο, ἔοαυ αοα ἀπά ῥγαν! 
αοὐ᾽ Β δοβὶ ϑοσυβηίβ ταυϑὺ ποὺ ὈΒΙΓΘΑΌ ΘΠ ΠΥ ΘΧρΘ- 
τίθο6 ΒΟΥΘΡῸ ὑγῖ8}8 ἔγοιι ὑπο οὶγ οὕσῃ σου ΓΥΤΉΘΏ, 
ἡπὰ δυϑη ἔγοιι ἰμ086 οὗ Κἰηἀτοα ΓΔ. 1}. ---Ἴ ον. 27. 
Τιιθ τῶοχο πορίοοιθὰ ἃ οοηρβτοραϊίοι 88 Ὀ6θῃ, 86 
ΒΟΥ͂ΘΤΟΣΡ (86 ἸαθοΥ ἰδ νν}]}]}] ποοὰ ἴον 1.8 βρί γι) 
ουἱεϊναιοα. Βαὶ Ἰοὺ {0 δογυδιὶ οἵ αοἂ Ὀθ (Ἀ1|}8- 
ἔαϊ, δηὰ {πὸ Ιοτὰ νὴ} Ὀ6 8 ροτγίΐοῃ δηὰᾶ 8ῖ8 γθ- 
νψατὰ. Τὴο σαγοΒ οὗἩ δ [αἰὐ Ὁ] παϊπἰ βίον νν}1} 
ἀουδί]οδθϑ χὶνϑ ἷπὶ ΙΏΔΩΥ ἃ 8160}1085 πἰρεῖ; δαὶ 
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τοδί δηὰ ποορίπηρ Ὀοίοτο ἴπΠ6 ]οτὰ Ὑ1}} αἱ 
αϑὺὶ γοϑίοσγο δἰπὶ ἴο σοϑῖ δῃηὰ βῖθορ -- ον. 28, 
αοὐ᾽ δ ἰγὰρ βογσνυδηὶβ μᾶνθ ὕγοαυ ΘΏΓΥ ποὺ δὴ ΠΒΟῸΡ 
ΜΠ ΟὮ 15 ποὺ οσουρὶοα τῖϊὰ Ῥγοδοβίηρ, ἰπϑίτισοι- 
ἷηψ, σου ῃβο ]ηρ, υἱδιησ, σοπιογιης, Ῥγαγίῃς, 
βιυγίηκ, εἰσ. -ὖον. 29. ΤΠ οΒο ΠΟ δᾶγθ ὑπ 0Π]- 
Βαῖγοβ δοαυϊγοὰ βίγοηρίι, βκὶ]}, διὰ οσρουίθποθ, 
Βμου ὰ ϑυιρδίμἷζο τὶ δηὰ βγη ρίμοη 8086 
ὙΠῸ 80 Β1}}} τϑᾶῖς ἰῃ ζα1 1} δηα ῥσβδοϊϊσθο. Αἢ 
θδνπϑϑὲ τὰ ἰδίου ΨΥ 1}} μα δἰ τ κΐθουϑ ᾿παΐρσηα- 
ἐϊοὰ δὰ ΒΟΙΥ σϑϑὶ οηκὶπα]οὰ τϑθὰ Βὶβ ῬΘΟΡ]Ὸ 
8΄’Ὸ τηϑὰρ ἰο βίυπ Ὁ]6 ΒοΙοΟΓΘ Βὶδ ὁΥ68.--- Ἴ Γ. 80, 
ἨΕΡΙΝΟΕΗ :---ο ΒΒου]ἃ πόνον Ὀοδβϑὶ οὗ ΟΌΤ βὶ ἢ 5, 
Βυὶ 1 νψὸ πᾶν οῃηδυγοά δβ)ιοϊοη8, απ ὰ ὀχροσὶ- 
θῃσοὰ ᾽ν π6 6ΟΠ ΒΟ] 1058, ἰοὺ {π|680 Ὀ6 ΟἿΓ ΟἸΟΤΥ. 
--Ψεν. 81. 5830]ὁπιῃ Αἰ γπιδίϊο ΟΥ δὴ οδί, 18 
ἴῃ ἐγ 8 Ῥγᾶγοσ. ΙΥ, ἐποτοΐοσθ, ἢ ἱβ στῖρπὶ ἴο 
ῬΓΆΥ, ἰὺ 18 ταὶ ἰο (86 δὴ οδίδ, Ὁ 0889. ΒΟΠΟΥ οἔ 
αοά, ἐμο κοοά οὗἩὨ οαν ποϊῃΌοΥ, δὰ {89 σπῦβο οὗ 
γα δηά τἱ σι θουβη 688 ἀθημδηὰ 1ἰ.---Ἴ 6 γ8. 82, 88. 
Εν ἴῃ ΟΧΙΓΘΙΩΘ ῬΘΓΪΒ, δηὰ ΨἈΘῊ ΘΥΘΤῪ ὝΔΥ 
δηἃ ορϑῃϊηρβ ΔΘΟΙΏΒ ΟἸοϑοά δρδίηδὺ υϑ, Θοα Κπον 5 
δον ἰο ἀοὶῖνοῦ υ5. Βυΐ γὙο βΒοῦ α ΠΟΥΟΡ ΤΟΪΥ 
ὌΡΟΣ ΟΣ ΓΔΟΡΟΣΠΒΥΥ πηοὶ πο 8, 88 ΟῚ 38 8 ΨΥ 
οὗ Θβ6δρθ, ΒΟΎΘΟΥΘΙ Β᾽ὨΡΌΪΔΡ, ἰβ ῬΟΒΘΊ]6 (0 ον 
ΟὟ Οὗ ΌΓΙΒ. 

ΒΈΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ.--Ὲπ. 1. αοὰ δγ5 βιιοἢ 8 
Σ6Ὰ] [ὉΓ βουϊδ, ὑπαὶ Ηδ ν1}}} δύο ἔμ οτὰ δα γον (0 
Ηϊπβοῦ, ΟὨγίϑε μ85 Ῥυτοδηβοὰ {δμοπὶ ψᾺ Ηΐβ 
οὐ Ὀϊοοὰ δηὰ πον Ηρ βοπὰβ Ηἰδ βοσυβηία ἴο 
Ὁτγίης ἱδοπὶ ἰο Ηΐτι.--- ον. 8. ΤΠ ΟΣΘ 8 πο ὈοίίοΥ 
Ῥγοβοσυδίίΐυο οὗ οὐὺγ Υἱγρὶ αὶ δἰ το ΡΠ Οἱ Υ δᾶ ἱπηο- 
σθῆσο, ἐμδπ ἃ ρῬόγροίι 8] δοῃδοϊ θη 688 οὗ ΟἿΓΡ 
τοδὶ ρουῖϊ8. πο ἀοΥ]], Βανὶηρ ογορὲ ΚΘ 8 Βδὺ- 
Ῥοηΐ, ἰπίο ἰμ9 ἱπιποβὲ 800] δηὰ ρμοϊδοπϑα ἰΐ στὴ 
οοΥγτυρὶ ἰδ ρὶ παι οη 8, ἐπ ΤΟῊΒ οὐὐ ἔγοτα ὑπαὶ δοσ- 
{γ8] ροϊηΐϊ, ΟΥ̓ΘΤ ΘΥΘΥΥ͂ ΟὈὐοοῦ βοόσῶθ ἀθοοὶ α] 6χ- 
οἰϊομηοπηί ἰο ονἱϊ. Ηδ δἴνδυα ᾿Δ8 γθα δοσθ 58 ἰὸ 
οὔτ τΐημ 8 ΔΒ ἸΟΩΒ 88 ΟἿΌΣ Μ 115 δηὰ ἱποϊἱπδιϊοῃϑ 
8.76 ποί ἴῃ Βυ δ) οἰΐου ἰο ΟἈσὶθί. Ηο σᾶ σοττορί 
08 ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ἰυτηΐϊης 08 ἔγοτῃ ΟΡ δέπιρίέοϊδῳ τσ τε- 
Φρεοί ἰο Οὐτίδι; ἰ. ε., ἴτοτα Ἰοοκίηρς πὶ ἃ βίβδαγ 
ΘΥ6 ὌΡοπ Ηϊπι 8]0η6, 88 ἴ0 Οὖγ ὑγο δηῃὰ ΟὨΪΥ 
Ἡυδπθαπα. Τΐδ 15 (πὶ σοηυΐηθ οπαδεϊίγ οἵ ὑπο 
Βοιὶ πἶοι ἀρ η δ Ἐροπ Ηΐτ δἴοηθ, δηα 8]1Ὸνν8 
ποίϊδίηρ ἰπ ἢ που]ὰ ἰο σῖνδὶ Ηΐπι.---- ον. 12. 
11 18. ΠΟ 8118}} Ῥαγί οὗ οὐν τοὶ βίοι ἰο αιατὰ 
δξδϊηδὶ (Π0 δββ8}1}8 οὐἠ {πὸ ἀ6Υ])].---Ἴὸτ. 18, 
ἩοποΒίΥ πα δἰ] οἱ ἐΥ ἅτ οπδυδοίοσ  βίϊ 8 ΟΥ̓͂ ἃ 
ξεπυΐπθ ἸΔθοτοσ. Τμοδὸ ὙΠῸ Υδδ ΠΟ ἀδηβοτ 
ΠΘΥ͂ΟΣ ἰΥΥ̓ {Π6 Βρ᾿ ΓΙ (8, ΤΟΥ {ΠΟῪ ΠαΥΘ ΒΟΥΘΡ Ῥγογυϑὰ 
ὑμοὶν οὐ ΒΟΙΎ68.---όοΓ. 14. Ηδα ποῖ βαίδη βυο- 
σοοϑάρα ἴῃ σοποθδ)ΐπρ δἷὶθ οὐ το ΚΟ 688. ὉΠάΘΥ 
ζοτπιβ οὗ ἃ 861 ἰπιροϑοὰ ἀθνοιίΐοι δὰ ἃ Ὑϑυβῃΐρ 
δἀογηπεοὰ νυ ΘΥΟΥῪ ἰπΐπς ἰὸ δαϊί(ον ἐδ Ὠυϊηδη 
ποτὶ, Β6 σουἹὰ ΠΟΡΟΡ πᾶνο Καορὶὺ ὑπὸ Ῥ6ΟΡ]Θ [ὋΤ 
80 Ἰοῃ ς᾽ ἃ {ΐπιὸ πη ἤδποῖοα Βοου ΓΙ Υ͂ δπὰ [3]80 Ροδοο. 
Το Ἰχυὺ οὗ αοα 6 Βη8 οὔϊθη τὶ 6} ἤροτῃ ἐπ 
Ῥοϑορὶθ υὑπᾶρν {Π6 Ῥγϑίθῃοο οὗ βοῖοθ βροοά ᾿πίϑη ΐοῃ 
οΥ οἵ οομπππίοδίΐπςς δοπθ ΙΒ ΚΟ] οαρο.--- 
γεν. 16. που ροᾶ]οθ855 τοϑ ῬΡΟΔΟΒ, ληὰ ἈΤΘ 
ποδρὰ δῃηα ἰοϊοσαίθα ῬοΒΔΡ5 τὶ ἀθρῖ, [6 
ἀν ἢδΔ8 Ὡοπο 0 εἰ πδν πε, δὰ Β6 δοϊηθ8 88 
8 8η66] οὗ Ἰἱρῃϊ δηὰ ἴῃ 106 πδιια οὐὗ Ομνὶβί, ἴο 
ἀοδίγοῦΥ βοὺ]β ὈΥ ἐδ ἐπ ουβδηά.---Ν ὁ τῆλ Δ 6 
8 τπιϊη βίου οὔ ΟὨγῖδὲ γλο ἷἰβ ποί Ηἰτη 86] 8 υἱψὴ- 
(6008 τη κπὰ τὮὯοΟ ἀο65 ποῖ υἱΐον ὙΠῚῈ [1|5 1176 
ψ δαὶ ἢῸ ΒΡ Κ 8 ὙΠ δἷ8 1108.--- ον. 19. Ουππηίης 
ΤΉ 6 ἴον τποδὶ ἐμ989 ἯΒῸ δτὸ πὸ {βου ΒΟΊ ΘΗ. ---- 
Μϑη δΓῸΘ 80 δΙϊπὰ ἐπὶ ἐπ 0Υ νου]Ἱὰ ταῖν δανθ 
Βοπάδρο δῃηὰ ἃ δ} ἔἐπρ γόῖΐο οὗὨ ἱποὶν. 16] 6Ώ, 

{π8π ἰδ δυνγοοὶ ἸἸθοσίν οὗ ΟἸγῖδί. Ὑμοθθ νἘῸ 6ῃ- 
βίαν ἔθ (0 Βοη6 ἈυΤηΔη ΒΥΒίροτῃ, δοαυΐἑ ΓΕ ΣΠΟΓΘ 
προγίδησο, Δ ΒΟΣΙ(Υ δηὰ ῬΡΟΊΟΣ ἴ88π ἴΠο56ὲ γὰὶῸ 
σοιηπηθπὰ ὑπ 0 ΘΩΒΥ γόκο οὗ Ψ6808.---ὟἼ ἐσ, 28. οὐ 
Ὀγ}ημ5 ουὐ ΒοῪν 0} ΗἾδ δαὶ πί8 οπάυχο, 1Παϊ ΤΠ Ὶ 
ΤΏΔΥ 866 {80 αἰ όγομο6 Ὀοίνγοοη βοῇ δ  σ  πρ 5, 
δΔηα {036 οὗ ν᾽ Εἰοἢἢ ΙΒΔΏΥ Ὀοδδί, Ὡ0 8π|8}} ρασί οὗ 
ὙΠ1ΟΒ 6ΥΘ Ὀτουρηῦ ὑρομ ἰδοιηβοῖτοθ ὈΥ ἱδμοὶσ 
ον ἤδυϊ!, δῃὰ οἴμβδσβ ΨΟΤΘ ΟὨΪΥ ᾿ση8  ἾΠΒΥΥ.-- 
γον. 26. 1 3οδβὰβ ΟἸτὶσὲ βῆδτηα 88 Ὀθθ Τηδὰ6 
ΒΟΒΟΥΑΌΪΟ, ῬδΙἢ ΔΌΥΒΚΘΙΒ ον, Ἀπὰ ἰο1}8 σγεΐγοϑ ἢ 
ι8.---Ἶ ον. 26. 79 Τοῦ Δὴ ἱβειΓτηθηΐ ἷἰβ υδεὰ 
ἰῃ αἀοα᾿Β Βαπᾶβ, {88 τῦοσ ρο])βιοὰ ἰξ ὈοσοΟΙηΕΒ, 
δηὰ θη ἰΐ ποοᾶβ σορδαὶν Η9 δί!δυροιδ ἰ( ὈΥῪ εὐΐ- 
θείη 98.---ἰ Βρ  γἰυδ] ἰπι8:) Ὑον. 26. Ῥου]]8 οὗ 
τυ Τά ΓΟΡΒ: [ῃ6 νοΣ]ά, (Ὧ6 ἤφβη, δῃηὰ ἰμὸ ἀον!, 
ὙὮῸ ΘΔ ΟΑΥ͂ΟΣ ἰ0 ΤΟ ὺδ οΟΥ̓͂ 66: ἰπ ἰδ οἰίγ: 
ἔγοπι ᾿ῃίοσοῦΓΒ0 ἩΪΓΓῚ ΟΥΟΣῪ Κιηα οΥὗἩὨ ἸΏ6ῃ ; ἴῃ 186 
ΜΝ] ΘΓ 688: ἐοτηρίβι 5 οΟΥ̓͂ ΒΟ 66.---Ἶ οΣ. 27. 
ἸΥΟΙΌΪ68, ΟΡ ἴΠ6 Β6Κὸ οὗ ν]βάοιῃ ; ἘΌΠΚΧΟΣΙ διὰ 
(ἷτδὶ αἷϊοσς. ἀοἀ δηά ἈΪβ σἱ χη οΟΌΒΠ 658; ἰαδίΐ δ 
(Ματκ 11. 20), δαὶ οὗ οοτΐοτί ; οο]ὰ, 186 ντᾶττηι 
οὔ (8Ὸ Ὀϊνίπθ Ῥγθβθῆο9 ρῸΠ6; ΠΑΪΚΘΠ 688, (11 ἢ- 
π).-ῦον. 28: [ ᾽ἰθ ἃ νδΐῃ ὄχοῦδο ΨΉΘΏ ΒῺΥ 8]- 
Ἰεζο (δύ ὑμπὸῪ σδῃποὲ σὶνο (ΒΘΙΏΒΟΙΥΟΒ ἴο ἈΤΑΥΟΣ 
ὈΘΟΔΊ56 ΠΟΥ ΒαΥΘ 80 0 0Ἀ ἐὸ ἀο.-- εν. 29. Τὶ 
βου] στίουθ 6 0 Π6δὺ οὗ δῃποί βου αἀἰβίσοδβδ, 
απὰ ἴῃ δἷ8 αἰ οἰΐοιβ 1 Βῃ ου]ὰ ὃς 48} 1οἰθα. ---- ΒΒ α 
Οοα 18 ἀϊδιοηοτοά ὈΥ͂ ῥὑτονδιϊπρ ν»]οκοα 688 δηὰ 
Βἴη8, ἰὰ βου] ἃ Ὧθ ἃ το ἱῃ οὐχ θαγίβ 0 ΘΟΩΒΌΠΙΘ 
υ8.--ὰγν. 80. Τ86 που]Ἱὰ ἰδ 8οὸ το} σίγοη ἰο 1γ- 
πζ, (πδὺ νθὴ δὴ Αροβίϊο Γδαγοᾶ ἢ9 ν οῦ]α ποῖ ὃδ6 
Βοϊονγοα, θη}688 6 64]1.ὁἃ Οαοἀ ὉΣ ἃ τ ὶίπ 688. 

ΒΙΕΟΕΒ:---ΚΕῈΚ. 8. ΞΘ ὯΔῪ 860 ἱπ ἴδ ζ8}}1 οὗ 
ΟἿΡ ὅτϑί Ῥδυϑηίβ, 838 ἢ ὃ σὶδββδ, ΠΟῪ ἢ ΟΌΡ 
ΒΟΪΒ δῖ ἴῃ ἀδηρορ οὗ αὐτὰ δοαυσοὰ ὉΥ 1168. 
Ποῦ 8 αἰσοοὶ ἱπίθ πίοι ἴο 40 ΨΤΟΙΑ͂, 0Π6 ΤὨΔΥ͂ 
Ὀ6 80 ἰξοΥ]Υ στασοὰ ἐμαὶ ἰπ {δ ὅσει ρἷδοα δὶ8 
πηἀογβίδηδίηρ δὰ ἐμὴ Ὠΐδ Βοατί 18 ἰ Κοὴ 85 ἱΐ 
ὝΟΤΘ ὮΥ δίοσιηι, δἷ8 οηἰϊγο ἀδροπάομοο ὍὉΡΟᾺ 
Ομ τβι, δὰ ὑ{μ9 δΒΌΡΡΙΥ οὗ μ18 ἔγυλι Ὁ} ΘΕΟΥ͂ 
ἔγοιῃ Ομ γὶδὲ 8 ἱπίοστυρίοα, πὰ μ6 ᾿χηαρῖποβ ἐμδὲ 
ἢ6 ΟδΠ ΤΩ ΚΘ ΤΩΟΥΘ Τρ ἃ ῬΤΌΡΤΟΒΒ ἴῃ ΒΟΙΩΘ ΟΒΟΡ 
ΜΗΥ ἴδῃ ΌΥ͂ 8 δἰ ρ]Ὲ ἀδροπάθῃσα ὕρὸπ ΟἸχῖσδε. 
---ον. 4. Ἧ᾽ 6 ΔἸΎΤΑΥΒ ΙΏΑΚΟ ἃ ΥΟΥῪ Οἱ οτοπίὶ [ΒΩ 
ἤγοτυ 86 βοΒροὶ ψῈΘῈ ψγ͵ὸ δἰϊορὶ 0 ρτονθ 
ψηδὶ ΟἸτσὶ Π88 σἴΎϑΣ τ|8.---ὕἼ ον. 74. ΤῊΟ ροϑρεοξ 
ΟΥ̓1Π 6 ΒΟΘΥΘΏΪΥ Κίπράοτ 68 ΠΕΥΘΡ Ὀ6 ΡΓεδομοαᾶ 
νι πουὶ ἃ ἩΘΑΥΘΗΪΥ Ὁ] δηα ἃ ἴον οβίϊτηδίθ οὗ 
Θδυ ΒΥ ἐπί ρ8.---τἶἮγην. 10, 11. Τηὸ Ποασῖ σδὰ 6 
ἡυάμοα ΟὨἹΥ ὈΥ Ηΐτ ΒΟ ΒΟΔΥΌΠΟΒ (86 ΠΕΘΣΊί.--- 
γον. 1286. πὸ τ οΥὰ ΠΟΥΘΥ ΕἾΥΟΒ 8 σοοὰ λῖδε ἰὸ 
{π086 τγῦο ΣΘΟΔΙΟΌΒΙΥ ΟΡΡΟΒ6 Ῥχϑυδιϊ ηρ ΕΥΤΌΓΞ. 
ΤῺ ΟἿἹΥῪ υἱτίαο 1 8665 ἴἢ ἃ πὴ ΪΒίοΣ ἰ8 ἃ τησᾶϑθ.. 
ῬΑ Ϊο ψ ἰοῖν 8 σΟΠΘΥΑΙΠΪ ποι δῖηρ Ὀυὶ ΚΟ στη- 
685 ὙΠΟ 15 Ἰοδέμβοσσθ ἰ0 ΟἿΣ δβδοοπάεὰ Ἰογὰ ξ 
Βυὶ οὐϑὰ ἐδ πὸ οΒ6᾽ δοκπονϊϑαρεδ 86 Ῥχορσιείν 
ΟΥ̓͂ Ιἰ8 ΘΟΌΓΡΒΘ, Β6 ἘΠῚ] ΘΟΠΕΜΟΥ ἰἴ ΔῊ ΒΟΟΣ ἐδαὲ 
᾽ν σαηποῖ ὁπ ἀὔγο ἰδ οπὶ (δαὶ ΔΓ ΟΥἹ], δὰ ἰδὲ Βὸ 
ἷΒ δ᾽ονοὰ ἴο ὀχρόδα ἀδοοὶἐ Ὁ} τον οτθ δηὰ ἴο 
ΒῃοΙ͂ν ὑβαὺ ΠΟΥ͂ 8.6 Ἰίδυβ.---νοσ. 168 [κε ἷβ Ὑοτ 
αἰδῆουι ΓΤὉΡ Δ ΟΠ σέβιϊλη ἰοὸ ππαοτδίδπα μον Βο ἐδ 
Ὀουσπὰ ὉΥ (86 ερὶγὶΐ οὗἨ ΟἸγοὶδὲ 0 οβίδοση οἴ βοῦ 
Ὀοίίον {88 δἰτηδοὶῦ, ν ἴθ ἢ6 5πᾶβ ἰδὲ δὸ ἐβ 
δοϊποὰ ὮΥ ἀφο} ἀπ δυγορδηῦ ῬΟΥΒΟΌΒ, ἴον 
(88 Ὑοσὺ ον 6 κ8 οΥ̓͂ δρὶΥἰϊ, δὰ 186 οὈ]κοὰ ἰο 
Βορδυδίο Βἰτη 86] ἔγοτι ἱπθτω. 

ΝΈΑΝΌΕΕΚ :--ξε. 80. Τ6 τη 88] οἸογδαίου οὗ 
8 ΟΠ νυ διΐδη 888 18 οὐἱρῖπ ποὺ ᾿ἶκα ἐμπδὶ οὗ ἐπ 6 
διοῖὶοδ ἰῃ βοϊοοπδάδμοο Ὀυὶ ἷπ (9 δοπδοίουδηοδα 
οὗ Βυπιδῃ ΜΗ Υ.-- ΤΑΙ: Α Ομ γι δέῖοα ἐδ- 
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Ἰοτο ἰθο]ηθα ἰο “ἸΟΥΥ͂ ἴῃ δἷα ᾿πδγπιῖ 1695 ἰπ απ ἴῃ 
ἷβ βίγθησι.---Ἦ. Ηορβαάσκεπκ: ὅν. 28. -80. Τ86 
Ρἰοίατο μθγο σίνοι οὗ (π6 ΑΡροβί]θ᾽ 8 119, 18 [1] οὗἉ 
ἰηϑίταοίίοη, ἔον ἴδ αἰγθοϊίου οὗ ΟἿ ΟὟ ὨΘαΓίΒ 
διὰ ἰἷἰνὸβ : 1. [ἢ οὐῦγ οὐ οδἷαὶ βδηὰ ρμοδοϑῖι] 
ϊδχο9 ἴον [55 οπαγοὶ οὗ Οχὶβί, ψὸ βῃοιυ]ὰ (μη }κ- 

ΓᾺἸῚῪ τοιιθτιῦοσ, (0 ματα βιγαρρὶθθ, 86 ὈΪΟΟΟΥ 
δοηβίοίβ δὴ 189 ἔα λα} σοηβίϑΟΥ ὙΔΊΘΒ οἰ ΠΟΥ 
μδὰ ἰο πιρἰ ἰδίῃ, ὑ0 ΒΘΟΌΓΘ [ῸΡ ιτ15 018. ΦΟΒΟΥ͂ ΡΟ8- 
βοβϑίοη. 2. μαι δὴ διωουηΐ οὗ ρδϊηΐα ργινϑίίοη 
δηὰ αἰδίτοβϑίηρς οχρογίθηοθ ψὰ8 Ὀγουρῆῖ τὶ λῖ 
ἐμ ΠΑΓΓΟΥ͂ ἰἰυλίι8 δὶ ὑμπ6 [66 0}]Ὁ0 ΘΘΡΔΟΙΥ͂ οἵ ἃ 
βἰηρὶο ᾿ἰἔθ. ἴα 9.6} ὁ ᾿ἰσῃὺ λον ρἰἐἰδ 19 ἀπὰ 6οη- 
ἐοιαρί ὈΪ6 ἀο γὸ ΡΡΘΔΓ ἰὰ οὐὖν οἰθιλίμδιθ ΠΟΥΤΟΥ αἱ 
δβιυδογίης δα οὐν ρογροίια] ΓΘΟΟΙΪ ἔγοσα ΘΥΘΡΥ 
ογοϑθ. ὃ. Το ἀἰβοὶρ]ο οὗ Ομ τῖϑὺ σα δοοοιΡ δ. 
ατοδῖ δυο χὶογίουβ ὑΒίημϑ8, 1Υ 6 ὙΥ]}}} ΟΠΪῪ τλλκΚθ 
οοὰ α96 οἵ μ}5 ἀΔΥ οὗἨ στδοθ, δηὰ δ. ἐβογου 
σε ον ἢὨ6 ργοίοβ9θ8 (0 ὉΘ ;--ἜΥΟΥΥ ΔΡΡΥΟΡΓΙ ΔΙΘΙΥ ΟἿΓ 
ταοῖίϊδο πιϊσὶιυ Ὀ6: Νὼο γοϑί ἴον ἔι6 θοβδὰ! 4, [ἢ {16 
ΟΣ αἰ [86 Αροϑι]9 νγὰβ ἔθείὶο δὰ ἔγαι!, δηὰ 
γοὺ τυτουσὰ (18 ὙΟΡΥ ΘΔ 6899 ΟἸΓ]ϑι. 8. ΡΟΥΘΥ 
ψΜῶ94 ψοπα ον σον μοι ; οὐ ἐδ} 8 Βδ110 ῥΓΐΪη6}}}9 
Ουὶϑέ ον αἰ3ρ 5865 Ηἷδ8 διρίτιῦ δὰ Ηἰ8 ρἱ 8. 
Ηεξυβνεπ:- ει. 1. Τι ἰ98 ἱπάοϑα ζ00]18}} ἐο 

Ὀοιϊιδι. Νὺ ν|88 υπ άπ 6 Δ} Μν1}} δΘοπ ἀοβοοηά 
ἰο ἰξ, Ὀαΐ ἔγοτι ἈθοθϑϑιΥ, ἔον ἢὉ6 σα 890 οὗ ἀοἀ δά 
ζὸντ ἐκο γον 9 ΟΥ̓ ΟΒΘΓΒ.---Ἶ ον. 2. Τὴ ΠΟΙΥ :οδὶ 
8 ῬΑΘΙΟΣ [6918 ἔος 8 Ρ6Ορ]6, 88 1.8 βουγοθ ἴῃ ἃ 
Ῥυτο ἴονο ἴο ἀοὐ δηὰ ποὶ ἱπ Ῥϑγβοηδὶ υδῃΐίυ, εἴο. 
“--“Νοῦο Ὀαυὺ [86 Ρυγο, ἀοβογνο ὑπ 6 Ὀτίἀ41] ΒΟΉΟΥ, 
διλίμο σατο οα “νἱγρίη,᾽᾿ Ὀθαυ Ὁ] γ ΘΧΡΤΘ55685 
πὸ ἰάσα οὗ ἃ 800] ποῖ ἰονθθ ἤοπο Ὀυΐ ΟΕ γίϑι. --- 
γον. 8. Μδη ᾿ἰϑίθη νὶΐὰ ἤν σγθαῦον ΡἰΘ Βα γο ἰὸ 
)ο580 σογγυρίογβ γᾶ Ὀθέοοὶ πο δηὰ Παίίον ἐμ οἷν 
βο  δδὶι ραβϑϑὶοηϑ, ὑβδὴ ἰ0 ὑπο80 ἘῺΟ ΒΟΠΘΒΙΥ ἰ6}} 
(θὰ ἐδ ἰγυ δ. Τθο δι] ]Ο Υ ἩΒΙΘΝ 18. ἴῃ 
ΟὨτὶβὲ, ἰ8 ὑπαὶ ἀἰθροϑίι οι ν᾽ ἰοῖι ἀϑβίγοϑ δπὰ Ὀ6- 
Ἰίονσοϑ πὶ ποϊμπίησ Ὀυΐ ψδὺ ΟἸγῖθὺ ἰθδομο5 δπὰ 
ψιϊοῖι χἰγο8. Ὧἠ0 ἰἰθοὰ (0 ΔΩΥ ῥτοΐθϑϑϑθα ᾿τρτουθ- 
ταϑοΐβ ἀροη {{ιἰ8.--Ὗ ον. 4, [θὲ ὩῸ ὁΠ6 τγγϑδὺ ἔγουαμ 
ἐδ86 8 ρατο Ομ νϑιϊδηϊν, [0 νοῦ ὈούϊοΣν ϑγβίθαι, 
ὁδὴ γοιι μᾶνθ ἰπ 108 Ρ]Δ66 ἴ---ἼἾἼ ὁγ. 6. Εἶπθ ποτὰ 8 
τὸ Βοὶ τ βάοπι δῃ δ0Ὸ9 ὩΘΥ͂ΘΡ ΘΟ ἴἰ0 ἸΠ8Κ6 8 
Ῥτόδοβοσ. 79 πηυδὺ ἢδῪθ δβοιηοι ἰηρ ἀθορον [ὉΡ 
ἐπδι.--ον. 7. ΤΉ θγ6 18 ΒΟ ΒΌΓΟΡ ὙΨΑΥ͂ (0 ΣΟΥ ΣῪ 
ἐμ ῥγίάθ οὗ βοπλθ ρούϑοῃϑβ (δῇ ἴο πᾶ ῖζο Ββουὶ ἤσ08 
πα τποὶν ὈΘΒη], νον, 18, ΟΠ ρ  βυϊδηϊγ π689 βυΐ- 
ζοτοὰ τοῦθ ἔγοπι ὑπ ΟΥ ΠΥ ργοΐδθϑοτϑ, ΘΥΓΟΏΘΟΙ 8 
ἐόδοῦοῦβ, δὰ πγροοτίϊο5, ἐπδη ἔγοπι ΟΡΘτ ΘΠ 6- 
ταῖοδ. Βυὶ ὃν (δ δά οὗ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ἑθδοόβον οὗ ἐδ9 
σα ἢ, χα 5.4}} αἰ ννᾶγβ ἥηα βοιῃθ ἰθδόδοῦ οὗὨ ἔδ]86- 
Βοοὰ πον ἴδ ΒοιιΌϊδηορ οὗ γαίῃ. -ἶῖζον. 14. 1 
ἐμοὸ ουνἱϊ βριγὶῦ ργοβθηίοα ἰπιβοὶ ἴο πιθη ἴῃ ἢ ἰδ 
ἐγ ἥονγιι, ἴον σου Ὀ6 δίγοῖς πὶ ΠΟΥΤΟΥ. 
Η5 ἐδογοίογθ δϑ9π|08.5οηχ8 ὈτΙΠἰἰαηὐ ότι ἐμαὐ ἢ 6 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 γοοοϊνρα 458 δὴ δηχσοὶ οὔ ἔχῃς, Ηἱἰδ υἱ]οϑὶὲ 
τηϊηἰϑίθγα ραῦ οἢ ἰμ0 ἴλσο οὗἉ βΒαεϊπ8, Ὀ889 ΡΙ6Δ50 68 
δϑϑίι 6 6 τὴ κ51ς οὗὁὨ Ἰοτϑ, θοὶ 0868 οὗἩ ἔδὶτ δ ἐδ ῖκθ 
86 πδπῖὸ οὗ θη] ρθη πιοηί, πὰ δὴ δη ρα Κ᾽ ἴο 
85 διοποπιθηΐ ραΐϊϑ ὁ5 (6 βοια δἴδῃοθ οὗ ἃ γοζαρὰ 
ἴον βἰνίοι πιογαϊγ. Θοα ρμδυπιϊβ [80 ονἱϊ δρὶτὶὶ 
ἴῃ ἐἰ9 τοληπηθῦ ὑ0 ΘΟΠ 668] χἷ8 ΓΘᾺ] ἔοτιι ἰδὲ ἷ8 
οἰἰϊάτγθη τῶν Ὀ9 ἱγαϊποά ἰο παϊολ ἔς} 6595 δυὰ 
σοημδιοί. -- 039 80 ρτορασαίθ ΘΓΓΟΥ ἅγὸ θαι 18 
Ῥο8] ὑπουχζὶι οἵϊζθη υποοηϑοίουϑ τ ἢ Β 018. .--Ἴοτ, 
18. Βαίαδη᾽ 5 ϑθῦυδηΐδ' πιὰ κ 086 οὗ [86 Βαῦιο ὑγ (9 
85 ἴδοῖν ᾿ηϑεθῦ: δηὰ 845 ἴῃ (80 φῃὰ ἐποὶτ πιά 9κ ] ΘΒ ΤΟΙ δηά (0 ΘΥΟΤΥῪ 8ρ0 οἵ ΘΟ γἰβέθπάοπι. 

᾿δτηθὴῦ Ὑ111 Ὅ6 ἰογυὶὉ]0.---ἾὟοσ. 19. ΑΔ Βοποδίέ 
διὰ ρῥγοΐϊουμα ονθ ἴ66]8 [18 Κορ ϑϑύ ἰοσίυγο Ὑ ΒΘᾺ 
ἰι 8668 1.8 οὈ͵θαῖΒ ὑποομῃδοίοιϑ ΟΥὗἨὨ ὑμεὶγ ΟὟ 60Γ- 
ΡυρΡ(ΐ0η.--- ον. 20. ΕΔ1866 Ῥυϑϑοο γΒ Ίθᾶγθ ἴ0 Οἱ 6 Υ5 
180 ιαγὰ ρματὶ οὗ {161 ΟΡ δὰ θη οἷαῖτη (ἢ9 
οΥΡΘαΪ δηὰ ὑμ6 Ὀθηρῆϊ οὗ 1.8 ρογίοσπιαμοθ. ΤΟΥ 
διιον δηὰ δηιβθ θὰ ΜϊΐῈ ὑμ6 Ῥχγοίθῃσθ οὗ 8 
θῖν ΟὨΡΙϑυϊδηΐγ, πὰ (μοὴ τ ῖδὰ ἴ0 σ]6 ΟΥ̓ΘΡ 
δηὰ το ἃ κοΐ οἵ ἀοα ΒΒ ρΡοορὶθ. βιυΐ πεῖν οὉ- 
θοὺ 18 ἐι6 ἥθοοθ δῃηὰ ποὶ 8 ἥοοῖ. ἀπά γοί 
ΙΏΔΏΥ 8.6 Π͵ΊΘΔΙΥ ρ]θαβοὰ τὶὶἢ 80 Βυ 0 ἢ ΡγΘΘΟΣ- 
ΟΥΒ, Ὀοσϑιδ9 {86} 861 9}! ΡΑΒϑι 0}. 8.6 χτυαϊδοὰ, 
Βηἃ ΓΠῸΥ ΓΘ αἰδρ᾽θαβοὶ νὴ ἰμο86 Ψὴ0 δύθ ἰἢ 
θαγηρϑῦ δηἀ ργοβοοΐ (πο ἰγυςὰ 10} ΘδΥπ βίῃ 688. 
ΑΟοοταΙ ΡΥ (089 γΠ0 πιὶδ᾽οδ ἃ δηὰ ἀδοοῖγο τη 68 
πὰ τοϑὰν 1186 ΥΒ Ἦ 116 σοηυΐηθ ὈΣΘΆΟΙΟΓΒ 1080 
{πον ΡΟΣ δηᾶ ἰηδαθηοθ, δη ἰσὰθ ἐγ θη β 8 ΓΘ 
ΘαΒἾν πιϊδίδκοη δηα βδογβοθα ἕο [2]59.--- ὁ Γ. 
22. Τῇ οΒο ψὶο δϑίθϑιῃη 8411} ὑβὶηρθ Ὀμχΐ 1058 ΓῸΣ 
Ομ τῖϑι, ΔῪ γοὺ δὴ οἰσουπιδίδῃμοοβ 68}} 901 ἐξ, 
ψὶ μουν ἱποο. ΒΒ ΒΟΥ ΤῸ 080 ΟὗἨ ΘΥΟΥΥ βάγνϑη- 
ασθ οὗ Ὀϊγδ ΟΣ ἑογίμῃθ.---Ἴ 6Γ. 28. [ἢ ι(}ὸ ρον- 
ΤΟΥ πηΔΏ09 οὗ ΟἿΓΡ ἀαϊ1ο8 {π|0γ9 ΓΘ ΥἈΥΪΟῸΒ ἀΟΘΥΘ68 
Υἱἢ γοδροοῦ ἰο ὑμ6 διιοιπηί οὗ βοσυΐοο, ἰἢ6 δρυηά- 
δΔσο οὗ [})}0 ἰδΌοτΒ, δῃὰ ἰὴ9 ΘΟ ρ] ἴθ 685 οὗ (ἢ9 
Ρογίουωδμοθ. ϑοῦηθ 8.6 βα 18. ἃ ψῆθη (Π6Υ ἀ0 
θα 18 συϑίοιϊηδ ΥΥ, Πα ΙΒΡΟΙΒΑΘΙΥ ΠΟΟΘΒΘΆΓΣΥ, ΟΥ 
οϑ8θῃηιϊ} ἴοὸ {μοὶ} ΟἿἾΘΘ: υγαΐΐο οἰογβ ἀο (}ι8ὲ 
οι 18 Οχιγαοραϊμασυ. ΤΈΘΓΘ δγο Ὀοΐἢ ΡΒΪοζ- 
τηοίίο δϑηἃ Βδ;Ώριυϊη6 ὑθΙ ρΡΟ δι θηΒ; δηα γοῖ [Π 679 
σδη 6 ἴῃ ἐδ6 δἰραὺ οὗ αἀοα πὸ ποσῖκδ οὗἩ βυρογοσο- 
καυϊΐοι ([}μὰ]κὸ χυὶ!. 10). 1ὑ 18 οπ9 οὗ {μ6 Ὀδδὶ την Κα 
οἵ ἃ [αἰ 8 ι} ταϊϊϑίον ἰ9ο Ὀ6 Δ᾽ ΤΥ ΔΥ5 ἴῃ οαΥποδί δηὰ 
διϊοηςνο ἰο μἷβ ἀϊ168. 

Ἧ. Ε. ΒΚΒΒΕΒᾺ:-γ. 2. Το ΘΠ ΣΟ. οοπδββἐ8 
οὗ ποὺ ΤΩΔῊΥ Ὀγϊάρ8, Ὀυΐ δ)6 18 ΒΘΥΒΘΙΓ {9 ΟὨΪΥ͂ 
Ὀγίάο οὗ σμγῖϑι. ἘΠ ΘΒ Όγσἢ 98 [0 ψ ϊσἢ {Π6 ϑΡὶ- 
γὶῦ Βροκο (Βγ. 1ΐ. 7), ψψογ0 ἐ!ιο Βγῖἀθ ψμῖοὶ, ἱπὶ- 
τ ΙΔ ΟΙΥ δον {πὸ Κβρίνὶί, 8614, Οοσπ (ον. 
χσὶ!. 17)}1 [παϊνίάυδ)] Ομ ἰβιΐδηθ δηὰ ἱπαϊ νά π] 
ΘΕ ΌΤΘὮ 65 8γ0 8]}]ονϑαὰ ἴο τοδὶ ἰοζοίῃον ἴῃ ἐἢ6 
Ὀτγὶἀ4) ομϑα θ᾽ Βότὸ ΟἸΣἾδὶ ργδοϊ οι 510 ἀνν6}}8 ὈῪ 
ἐμ ἀἰβροπϑαίΐου οὗ 8 "γογὰ δῃὰ βδογηιηθηίβ: πὰ 
ΠΥ ὑΒ6Υ 8.6 81} ΟΥ̓ Πἰ 2:04 88 ἀΐδιϊηοι τθιηθοτ 
ἱηίο ὁη6 ργτοδὶ δον, ἰο Ὀ6 ποιυνίβηθὰ βηὰ 686- 
Υἰϑιϑὰ ὉΥ δἰ 88 8 ὙΠῸ ΌὈΥ ΒΟΡ Βιβθαπὰ δηὰ 
ποδὰ (Ερῃ. νυ. 29). Ενσυ αἰν βίου, ψ ΒΟ ΠοΣ 
δι οπῦ Οἰιν βίη 8. οὐ ὑ8ὸ 8816 σΟΠτοραίίοη, ΟΥ 
διιοηςβ αἰ θγθηΐ δομρτορδίϊοηβ, 8 ἃ ἡ νἱβίοη ἰὼ 
18 χτοαῦ Βοαγ (1 Οον. χὶϊ. 28) δηὰ ἱπηραὶστβ (86 
γα] ΡΣ οὗ 1Π9 υἱυχίπ ἰὼ ὍΘ Ῥτγθϑουϊθα ἴο 
Ογῖδι, νον. 18. ΤΏοΒα 80 τ ΘΟ ΚΘαΪΥ γοβϑοῖτο (0 
860 οϊπίης ἴῃ (6 πογϊὰ αὶ ὈΪδοΙ,, 884}} ἢδγο 
ἐποὶν τουασὰ ἴῃ βαοκίηρ ποιίηρ θυΐ ὈΐΔλοκΚ. Τ}0 
βἰδηάθτγοιϑ ἀϊδροβί(οη οὗὨ ἰ..6 Θηθτα 68 οὔ γαίῃ, 18 
8 Βυγ6 ΒΙρὴ ἰδδι ᾿ποὶν ἀδιιπαίϊοη Β᾽ 6 8 οί. ---- 
γον. 14. Του] δὴ δα] ]οἃ δαί ““Θο0α᾽ 8 8ρ6.᾿᾽ 
ΑἸΊ 86 πιγβίϑυϊου δ πδῖῃθ8 ἸὨΐοὶι {πὸ χοὰ οὗἉ 8 
μον ὰ (Ερἢ. 11. 2) Βδ8 τυ λίθη ἀροῦ ιΪ8 ἔογ ον θδά, 
δι οσἢ 45 ΘΕ] ὐθηπχοηῖ, ΡΤΟΡΓΟΒ8, ἔγοθάοπι, θαυλ- 
Ἰϊγ, ϑἀποσαιίοι, εἴ6., ΔΘ ΟΠΪΥ͂ ΠΟῪ [ὍΓΥΠπιδ οὗ (ἢ 9 
οἰὰ βουρϑηΐ Β υογάϑβ.--τἶον. 16. ΤΟ ΟἿΪΥ ΒΟοσΌΓΙΥ 
δρδϊηδί Ὑληαονϊης ἰηΐο ὑπγὶ αἰξοουϑη 688 δά 8, 
κοι ]ο85 ἴα, 18. ἃ δ ἃ] δά ογθπο6 ἰὸ {π6 τὶ ιί- 
ΘΟου 5 6855 ὙΔΙΟὮ 18. ὉῪ ΤᾺ 118 1ᾳ ΟἸνῖδὶ 76508.-- ΤῊ 
γοΐοο οὗ {μο ϑρίτιῖ, Κπτουχὴ οὖν ἘΡί8116, ΒρΡΘ81κ8 
πού ἴο (80 Οοτίεὐΐδη ΟΠ το δίουθ Ὀυΐ ἰο ΘΥΘΥΥ͂ 

[ι 18 
ταῦιβὶ ὃϑ9 ἰογὰ ἔγοιι ἔμοπι ἃπὰ {μ6Υ τλυϑὲ ὉὈ6 Ἰυαάροά | ἃ ρογροίπαϊ ο4}1} προὶ ἴπ 6 Βτείάθ ἰο ὈΘ ΘΥΟΓ Οἡ ὮΘΡ 
ὃγ 6ο} Ηἰπιβοϊ , τγϑ αν ὉΘ δυκ6 (δαὶ ἐποῖν ριπ- ζυγὰ δραϊηδί {πὸ Ρ]διιβῖ}}]6 ἰμαϑἱπυδίΐομϑ οὗ [89 

18 
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.-““--“πἰισιπαπαι 

9] βογρϑηῖ, Ἰεβὶ ΒΥ τοϊπα ββουϊ ἃ Ὀ9 σογτυρίοα (1. Εαυδ] ν τνῦτ [86 θεαί, τον. δ. 2. Ἐϑρϑοῖδὶν 
ἔγοτα 1) 6 δι ἢ 16 Υ ἰμίο νν ἰοὰ Ομ σὶδί. μ88 οα]]οά , πῃ Κπον]οάρο οὗ Ὠινῖπα {ἰμῖπ,Β, νου. 6 α. 8. Ἰπ 
ιι5 ὮΥ Ηἰ8β ἀ08ρ6). Οι ΒΔΡΡΥ Βὸ γῆ γ᾽6 148 μὲπι- [0860 Ῥγδοί 681 ῬΤΟΟΙΒ ψϑΐεὶϊ. ἀσμοπείγαϊθα δὲ8 
861} ἀπτοβογύοα]ν ἰο ΟἸσίβὺ δηὰ 90]]ονν8 Ηΐπὶ 1} ΑΡΟΒΙ δα ΐρ, τοῦ. 6 ὁ. 11. Μὶδ ὕσοοῦ, νυ. 1--3. 
81} 086 Βοϑιυὶ "--Υ ον. 20. [ἢ ΘΥΘΥΥ͂ ἰμδίδποθ ὙΒΟσΘ Νοῦ 'π γστοϑδὶ αἰ ρη  ἶ68 δα ΒΒ ηἰ σ 404} 1168, τεῦ. 
65 αν Ὀδοὴ 6 ΔΨΓΩΥ γῸπὶ ἰἢ6 ΘΒ ΤΟΙ δηὰ 7, Ὀυΐ ἴῃ, 1. Η]8 αἀἰβ πίογοβδιεὰ ἴον ἰο ἰὴ Οδῦτσοι, 
ἴτοια ΟὨγῖβὲ 115 6δὰ, αἀοά Πδ8 νἱβί δὰ ΡΟῸῚ [86 νν. 7-21, (1) δ Βαὰ γρίνθῃη ἢρ ἷβ τὶ κθίδ (ὁ ὁ 
δροδίδί6 Ρθορὶθ {Π6 671}18 νυ! οἷν ἃ 6 τη ἰοη θα ἴῃ | ΒΡΡοτί, (ἃ ἴο ΒΌΡΡΙΥ (μοῖν ἀοἴεςί, μαὰ (α) εΣ- 
{μῖ8. ραββαρβθ. [ἢ ΘΥΟΥῪ 26, δὲ 88 ἴῃ ΟοΥἢ ΒΒ,  ιδυβίθα Βἰτη86}7, ΑοἰΒ χυῇ!. 8, δπὰ (6) τοδθεά 
ἴαϊβθ ἰθϑΟΠ ὙΒ ΘΠΘΔΥΟΓ ἰυ αἰϊοπαῖθ ἰμ6 ῬΘΟΡΪΘ ΟἰΒΘΥΒ, γον. 8; (2) Βο δὰ Ῥθϑῃ βοίυδίδα ἰψ' ὁ 
ἴγοιυ αοὐ᾽β γιὰ τηϊ βίου, ὈΥ δοσυϑίηρ ἴΠ|686 οΟὗὨ  Βίρσογα ἰογυθ ἰοὸ ἰβδ), ποὶ ὈῪ ᾿πα θ θΟΘ ΠῸΡ 
οτπ9 5 ΨΕΪΘῈ ἀγὸ οδ]ου]αῖθὰ [0 ἀοβίσγου ὑπ ον ἴπ-  ῥυΐαὰθ, νυ. 11, 12, δπὰ (8) ἷβ οοῦγδο νγαᾶβ ἴῃ ἴὰ- 
δυοηοθ. Βα. ΠΟ ΒΟΟΠΘΣ ἀ0 {π6Υ βΒιυσδοθά 1 πη Κρ ΥΟΤΘΡ1]6 οοη Γαδὲ τὶ τ (δὲ οὗ ἴδ ΟΡρΟΠΘΒίβ, τυ. 
1Ποῖν ἀὰρο68 δομρ] ἴον ἀδρομάοθηλ ἀροὴ ἰμοτὰ, 18--22 ({Ὸγ ποίμνη ϊῃρ (ἢ οὖν ουἹ ταγὰ μον, 
(δὴ (ΠΥ ΔΓ6 [ΘΠ ΒΟΥ 68 καὶ Υ οὗὨ {Π6 ΥΘΓῪ ΟΥ̓ ΠΙ6Β] (ΠΟΥ ΟΡῸ ὯῸ ὈΘί(6᾽ (ΤΩ Θἢ 1685) Τπ8ῃ ΒΘ, γοσ. 12, 
ὙΠΟ ὑπ γ 84 ΓΔ]6 6} ομαυροὰ ΡΟ ΟἴΒ6ΓΒ.--- ἀπά ἰπ6 ν ΘΟΓΘ 88 ὕδαὶ δ {86} δεσυδβοα Βἷπ οὗ 
νυν. 28-27. Ῥγομεοβ ἅγὸ βαοϊἀοπιὶ βθθῃ ΨΒΟΓΘ ἔμ Ὀοΐπηρ, νυν. 20, 21). 2. Ηΐδ σοϊαϊϊομβ ἰὸ ἐμ οοτθ- 
νογκίης Ὀ665 ἃτο σΟἸ]οοἰϊης ΒΟΠΕΘΥ. Ὡϑηῦ ρ60}]0 οἵ αοᾶ, νον. 22. 8. Ηἷ8Β οοπαυσὶ 88 5 

[Ῥδυϊβ ρϑγβοῃδ) υἱηαϊοδιΐοα οἵ ἰπηβϑῖῦ. [Ιἢ- | ταϊηἰ βίου οὗ ΟἸγῖβὶ, νυν. 283-838; Βουθ 6 Γ88 ΒΌΡε- 
ἰγοἀυοσίίοη : ΔΡΟΪΟΖΥ [ῸΣ Ρυγβαΐηρς ἰμ6 δυδ)θοῖ, Σοῦ (ο μθπὶ, ποὶ ἴῃ {πίη ρ8 οὗἨ ΕΘΝ ΤΏ ΘῺ 5 Ό8}}7 
νυ. 1- 4. 1. Ηἰβ Ἰονυθ ῸὉΣ ἰμθπὶι, δηαὰ ἈΪ8Β 168]- [ Ῥοδββί, Ὀυΐ ἴῃ ἸΔΌΟΣΒ, γοχ. 28, ἱπ βυδογίημπ, ττν.Ψ 
οὔδγ---ἣο παὰ Ὀτουρηὺ 16 πὶ ἰο Οσὶδί, νον. 2, 28-27, ἴῃ σαγα8, υϑυ. 28, ἴῃ σα] [ὉΓ ἰδοδὸ ἐπ 
δηὰ ἢ6 μεαὰ γσγουπὰδβ [ὉΓ δρργθηθῃβίοῃ, υδχ, 8. } ΡΥ], νοσ. 29, δπὰ 'π ἐπ ΒυϊῃὉ]9 τ|86 οὗὨ ;:οϑδδϑ 
2. Ης μδά πὸ γσϑᾶδβοι (0 δχρϑοὺ {ποὺ νου]ὰ ραΐῃ |ΤῸΓ ΐ8 ἀθ ΓΔ: 06, ΥΥ, 81]--88]. 
ὈΥ ἰμ9 οἴδηρθ, τσ. 4. 1. Δ|ψὦὼ εἰαΐπι, συ. ὃ, 6. 

ζ 

ΧΥ.--ΗἸΒ5. ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝΒ ΑΒθ.Α ΟΕΒΟΥΝΡ ΕΟ ΒΟΑΒΤΙΝΟ (18). ΗΟῪ ΗΕ ΗΛΡ ΒΕΕΝ 
ΚΕΡῚ ΕᾺΟΜ ΒΕΙΓΕ-ΕΧΑΙΤΑΤΙΟΝ, ΑΝῸ ΒΕῈΝ ΤῈ. ΤῸ ΟΙΟΕΥ ΙΝ ΗΙἸΒ ἹΝΕΊΕΝΙ- 

ΤΙΕΒ (186.). ΠΟῪ ΗΕ ΟΥΘΗΤ ΤῸ ΗΑΥ͂Ε ΒΕΕῈΝ ΒΑΨΕῈΡ ΤῊΝ ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΒΌΓΗ 

ΒΕΙΕ-ΟΟΜΜΕΝΘΑΤΊΟΝ ΒΥ ΤῊΕΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ ΤΒΕΜΒΕΙΨΕΒ (118... 

ΟΒαρισκ ΧΙ]. 1--18. 

1τ ἴδ ποῦ οχρϑάϊθηὐὺ [ὉΓ τὴ0 ἀουΕ]6 ΕΒ ἐο ρίοσυ, [1 τωυδὺ ποϑαβὶ θοδϑῦ: 1ὑ 8 ποῦ δχρθ- 
2 ἀϊθηῦ [ὉΓ πι6, ἔοτ"] 1 Μὶ}} σοππθ ὕο υ᾽βίοῃβ δῃὰ του δι οηβ οὗ 116 [οτὰ. Ϊ ΚηΟΝ 

[ΚηΟΥ͂, οἶδα} ἃ τηδὰ ἴῃ ΟἾ σἰδῦ ὅρον [οηι. ΔΡ006] ἐουγίθθῃ γϑᾶτδ ἃσο, (ΒΘ, Π6 Γ᾽ ἴῃ (86 
Ὀοάγ, ΓΙ οαῃηοί (6}} [ΚηΟΥ πού, οἶδα], οΥ πΒΘΙΠΟΥ οαὖ οὗ (86 ὈΟΑΥ, 1 οαπηοί ἰ6}} [ΚΠῸΝ 
η007; αοἀα Κηοποῦβ): βΒασὴ δὴ ὁὴ6 οδϑαραῦ Ρ ἴο [Θγϑῃ υπίο, ἕως] {π6 (μ|τὰ Ὠθᾶνθη. 

8 ΑΠα] Κηον [κη0}}] ΒΌΘἢ ἃ τδῃ, (βού θον ἴῃ {6 ὈΟΑΥ͂, οΥ ουῦ οὗ [ἀρᾶτὺ ἔτοτη, χωρὶς)» 
4 (6 Ὀοάγ, 1 δαῃποὶ (6}} [ΚΠΟῪ πού]; αοἀ ἱκπονοῖν: Ηον [ονι. Π0 7] ἐπαῦ ἢ νὴδϑ 

οδαρηῦ ἂρ ἰθ0 Ῥαγδαΐδο, δηα μοθαγὰ ἈμΒροα Καθ Ἶ]α τοτάβ, Ὑ ΒΊΟἢ 10 18 ἢοὺ Ἰατ Κ] ΤΣ 8 
5. [οπι. ἃ, ἀνβρώπῳ] τῆ ἴο αἱίογ. ΟΥ̓ βυοῦ ἃ οὔθ {1} 1 ρἴοτγυ: γϑῖ Οὗ ΤΩΥΒΟΙΓῚ 1} ποὶ 
6 οίογγ. Ὀαῦ ἴῃ τχϊποὅ 1ἸηΒτη 1686. ΕῸΣ (Βουρῇ 1 πουϊὰ ἐπ 0 Ὁ} ἐθεῖῖὸ [0 βΊογΥ, 1 βμ4]] 

πού ΡῈ ἃ ἴοο!; [ὉΓ 1 Μ1}} βᾶν ὅπ6 ἰγυθῃ: Ῥαῦ ποῖ [οηι. ποι] 1 ουθθδσ, Ἰἰθβὺ ΗΥ͂ θδῃ 
ϑῃου ὰ {Π1πη|κ οὗ πηὸ ρον ὑμαῦὺ τ Ὠ]ΟὮ ἢ 6 ΒΘ 1η6 ἴο ὕε, οτό ἐδαΐ πα Ποδσοῖ οὗ [{ὉῸῸΠ|, 

Ἴ ἐξῆή τ. Απὰ 680} 1 βῃου]ά θὲ δχαϊ θὰ ἀθονὰ πηθδϑατο ὑΒβγοπρὶ ἢ6 δοσπάδηςο οὗὨ [86 
του ἸαΌ]0η8, Π6γΘ γ͵Ὰ8 ρίνοα [0 τὴ ἃ ὑβοόύῃ ἴῃ {π6 ἤρθη, (ἢ 8 ΠπιθββθηρῸΣ [Δ δηρεῖ, 

8 ἀγγελυς] οὗἉ ϑαῖδη ἰο Ὀαβοῦ τη6, [686 1 Βῃου]ὰ 6 δσχδὶ θα δθουθ τωθᾶβϑυτθ Εοτ [ο0η- 
οογπΐημ, ὑπὲρ] {Π|8 ὑμῖπρ [Δηρ6}] 1 Βοβουρῦ ἐπ6 ]ογὰ ὑῃτῖοο, ἐμαὺ 1ὺ [86] ταΐρ μέ ἀθ- 

9 ραᾶγὺ ἔτομι πὸ. Απᾶ Ηο [δδέἢι, εἴρηχέν] βαϊά πΐο πιθ, ΜΥ ρτϑοθ ἴδ βυδιοϊθηῦ ἴον (866: 
ὉΥ ΤΑΥ͂ [οηι. τηγ] βύγθη στ 18 τιδὰθ ροτίδοι! ἴῃ ΘΑ ΚηοβΒ. δίοβ ρ᾽δάϊγ ἱπογεΐογο ν|}} 
Ι ταῦθ Γ ΡΊΟΓΥ ἴῃ τπὰΥ ᾿ηβγη 68, ὑμαῦ {0.6 ρότοΣ οὗ ΟἾ γῖβθ τηδὺ τοδῦ [8016] ὉΡΟῊ ΠΙ8. 

10 Τποτγοίοτθ 1 ἔδκο ρθαβατθ [81 νοὶ] οοηἰδηΐοά, εὐδοχῶ] ἴῃ Ἰῃ Βττη 0168, ἸΏ ΤΟρΡτΟΔ ΒΒ, ἴῃ 
ΠΘΟΘΒΒΙΓ165, ἴῃ ρΟΥΒθου]ΟΌΒ, 1η1} ἀϊβίγοββοθ ἴοσ ΟἜΥἸδι᾿ Β βαῖζα: Ὸ᾽ ὙΠ 6 1 δὰ σϑακ, ἴμδ 

11 δὶ βίτοπρ. [δῖ ὈθθΟμηΘ ἃ 00] ἴῃ ρ]ογυίηρ [ἡπε|. ἴῃ ρου ρ᾽5]; γα δυο σοι ρε θά 
τὴ6: ἴον 1 ουρδῦ ὑο αν Ῥθθὴ δοπιιηθη θὰ οὗ γου: ἔοσ ἴῃ ἠοὐίπρ; δὰ [ππ88, ὁστέρησα] ὦ 



ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1-18. 108 
παρακασπταιεηανεν 

Ὀομίπα ὑΐ6 ΤΟΥ οἰ᾿οΐοβὺ [{π686 ονθστηθοῖ, ὑπερλίαν] δροδβί]οβ, (πουρῈ 1 6 ποιμῖηρ. 
12 Τταὶν (16 βίσῃβ οὗ δὴ Αροβιϊθ γθῦθ στοῦ ῦ δυο; γοα 1ῃ 8}] ραδίθποο, ἴῃ [Ὀγ}5] δἰ ὴ8 
12 δηὰ σοῃάρθζβ δῃὰ τιϊσῃ τυ ἀθθα8. ΕῸΡ ῃαῦ ἰ8 1ῦ Ψ]ΠΘτοΪ γ6 ΜΘΓΘ 1 δυο" [0 ΟΥΠΘΓ 

σἤ το 68, οχοορῦ τέ ας ὑπὰῦ 1 τὰγβοὶ 88 ποῦ Ὀυγάδηβοιμα ἴο γου ὕ ἴΌγρῖνθ πὰ [18 
14 στοὺρ. 6μο]ά, {π6᾽5 εἸ)ἰγὰ εἴπη 1 δηλ Γοδαυ 10 Θοπη6 ἴο γοῖι!; δηά 1 ψὶ}}] ποῦ θ6 Ὀυγ- 

ἀδηϑομα ἴο γοῦ [οηϊ. ἴοὸ γου δ] : ἴον 1 866 Κ ποῦ γουτγϑ, θαῦ γυὰ: γ᾽ {86 σὨΠ]άτοη οὐ δύ 
10 ποὺ ἴο }αΥ ἂρ [ὉΥ {80 Ῥαγοηῖβ, θαῦ ἴΠ6 ραγθηιβ ἴον ὕὉΠ6 οι] άγοη. πὰ 1 ψ}}} νϑὺν 

δΙ ἢν βροηά διὰ θὰ βρϑηῦ [Ὁγ γοὰ [γοὺγ βοὰ]8β, τῶν ψυχῶν]; ὑϊιουκῇ [1 ἐκ 1] τΠ6 πιο τ6 
10 δραπάληιγ 1 ἰοτα γοι, ὑπ6 ἰο98 1 ὈῸ Ἰογεὰ, Βαΐ μὲ 1ῦ 80,1 αΙὰ ποῖ Ὀθυγάθῃ γοι: 
17 πουϑυίῃ6]688, θοὴν ταν, [ σαπσμῦ γοὰ ψιῦ ἢ σαϊ]6. Ια 1 πιλῖζο ἃ βδαῖη οἵ γοὰ Ὀγ ΔΠΥ͂ 
18 οὗ ἰδαι ποιὰ 1 βοηῦ αηἴο του }ᾷ1 ἀοβιγοα [Ὀοβοῦρηί, παρεχάλεσα] ΤΊϊα8 [ο δὸ ἴο 

γοῦ] δῃὰ ψῖῦὰ λύνν 1 βοπῦ ἃ [ὉΠ6] Ὀτούμου, 1)14 ΤΙῦαβ ταὰκθ ἃ ρϑῖῃ οἵ γοὺ ἵὕ παἰκϑὰ 
Ἧ6 Ὠού ἰῃ 86 ΒΆη16 Βρίχιυΐ τουϊ(ει 1.6 Ὠοῦ ἴῃ ὑδ6 Βλ1ι6 Ββίθρϑβ 

Ὁ γαι. 1..--οο. διὰ ΤΊβοῖ. Βατο δὴ, οἴογ δὲ. ΤΏ Ὀοδὲ δυ ποτ εἶθα τὸ [ἢ ἴαυον οἵ δε. ΤῊ δρραγϑηΐ ψπηΐϊ οὗὁὨ ΟΏΤΙ6Θα 
εἴοι κατθ οοοδϑίου ἴοῦ οἰδοκίης ἰδ πο δὴ. δὲ, εἰ---δεῖ (δεῖ 8 ποῖ ἐγδηϑίογγο ἤν οαν Πρ. χί. 80). [ΑἸὐτμογίτί ον ποῖσ εθϑιῃ 
ΘΥΘΕΪΥ͂ ὑυασ]α πο οι Ὀοίνθϑη 0 ἑλγέδ. Δὴ ἢδδ ἴῃ ἐϊβ ἵανον Κὦ. Μ,, πιοδῖ οὗ [86 συγεῖνου, ἴπ9 ΑΤΊῚ. ΥϑΓΡ., 8] (05. 516}} αὶ ῬΟΪΩ) 
ῖπ. ρΟΤΟΥΪΙΙ ἰοϑο ΠΟΩΥ͂ οὗ αὐ ἴΠ6 ατγθοκ Βαδίπογα: δὰ Ὧδο Ὠ. (16ὲ παπά) 8ίη. 114, σορί. δῖαν. δὰ [11 νογϑίομβ, απὰ 
ΤΠ ΘΟΡΏΨΥ!].: δηὰ δεῖ ἢ52 Β. Ὁ. (34 ΒΔπ6) ΚΕ. Ἐ. Ὁ. 1,.. ϑίη. (8 μαπά). ΤΑΒῸΥ οπ γίνε, [)6 βγγ. Ασπι. Π]μ. 118]. νογβει, Ἀπ Ατη- 
Ὁεοσίαδι. Βυΐ 88 ΤΊϑο}. δυκροβῖθ, Β. ἰ6 οὐ ἀθι ΕἾ σογγαριοὰ πογο ὉΥ (εἰ---καὶ), ἀπὰ δὲ αηἀ δεῖ ἜΟΥΘ τποδῇ ΠΚΟΙΥ ἴο Ὀς ἀνγίνοα 
ἕγοτι δὴ, πὰ δ. ἐἶιο πιοϑὶ αἰ ΠἼσ}} ἀνόμς “ὰ 1ἴη6 ΟὯΘ πιλοσῖ σοῃϑίβιοηϊ νυν ἢ (Π6 ἰγοηΐσα! δὲν] Οἵ 11}}5 δροσιίοῃ, {6 αὶ 
ἮδΑ ΤΠ 0 ἢ} [πὸ μοδὲ ἐπίΟΣΑΙ ον άϑησο. 1ἴ ἰβ δαορίθε ὈΥΚ ΒΙοοπιῖ,, ἀὁ6 οϊίο, Βοέσμο, ΑἸίοτά,  οζάδυνογ ιν, Οὐπν Ὀδατα, δὰ 
Ἡυάχο, ψὨ}|6 δοππιαμ, ἤνγον, Οεἰαηάοθι, απὰ Βίδη! ον δὐορί δεὶ]. 

3 γον, 1.-- Δοπιαπα 85 οὐ συμφέρον μὲν, ἐλεύσομαι δὲ (Β. δὲ καὶ), οὐ Δυξπογ  ἶοα ὈΥ̓ πο πιθᾶῃκ ἴΐ6 ἰχίιοεῖ. [Β. Ε΄ 6. 
Βίη. δοπι": συγδα, δη γογϑϑ. (89 οριῖ. [κεη ΒΑΙΏΕΥΒ, Βθθαδο. δηά }ς., κἀἁ καὶ ν ἢ Β.)}, ἘΠῸ ρος. οὐ συμφέρει μοι" 
ἐλεύσ. γὰρ ἰδ 118 τἸηοτὸ αἰ βου} Γοδαίηρς οη δοσουηξ οὗ γὰρ, δηὰ μὲν---δὲ ἃτο ον ἄθηι}ν ΘοΥΓγο το ἴ0 πα κὸ [9 ΒΟῚΒ6 ΟἸΆΓΟΓ. 
[πὸ τορδΐηρ συμφέρον σδῃ ΟΠ]Υ͂ Ὀ9 τοί ποὰ τ μὲ Τηο ναγίδιίϊυπα ΓΟ ΥΟΣῪ συπείδογυ]ο ἤογο, Ὀμτ [Π6 θα. ἐπὶ κ}8- 
Καίηθιὶ ὮΡῪ πιοαῖ οὗ ἴΠ0 υαμοΐπ}8 δὰ ουτγοῖνθθ, δ δος 8 }}} ὈΥ [Π9 γογβα. (θχοορῖ ἴη9 [Δῇ. διὰ γ}ς.) ἀπὰ 1π6 Ογοοῖς ἘμτΊΏΘΓ; 
δηᾷὰ ἰ ογἱ κί ηδὶ ἴδ πιοϑὲ ΘΑΘΠῪ ἀοοοιηῖβ ίογ πο γβχγία [028]. 

8 ὅρον. 3,---Ηδο. [85 ἐκτός, θυΐ [ξ ΨᾺ5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴδκοη ἴγοιῃ νοῦ. 2: ἴον χωρίς ἰπ Μ611 δυδίαἰποᾶ. [δΒίπ. Ὁ. (24 δῃὰ 8 Ππαπὰ) 
Ἑ. (21 πδωηά) ΚΡ. α. Κὶ. ἴ,.. Μ. βιεγνὸ ἐκτός; Ὀυ1 Β. Ὁ. (16: παπᾶ), Εἰ. (16᾽ απ) δηάὰ Μοιμποά. μᾶῦο χωρίς]. 

4 σον, 8.---[αἰοπϑῆη ἰθᾶνοϑ οὔ οὐκ οἶδα, Ὀυὲ νιζδουξ δυδῆοίθηϊ δ Ποσ Υ [Ρ τμαῖ οἵὗἁ ἐδὸ γαϊξίοδη δὰ μὴ ἀἐροαρ θ᾽ 
δ γ6γ. δ.---Τριολπι. τῆτόνβ οὐδ μου, υαξ ὑπ ἰηδυδιοίοπϊ ονίάθποθ. [Π6 ΟἹῪ ἱπινοτίδηϊ Μ538Β. ἴον ἐδ οπιϊδδίοῃ αγὸ Β. Ὁ. (1δὲ 

Βδηδ). ψίἢ εἸιὸ Οὐρὶ. ὅγτ, (Ὀο1) λυ Αταν. σογαίουϑ;; ψΠΠ10 Ὁ. (84 μαπὰ) Ἐ. ΕΒ. 6. Κα. 1,. Μ. βίη. γῸ]ς. αῃά πὸ Ἑαΐδογο ἱπεοτῖ 1Ὲ]. 
6 ον. 6..--Τὶ ἰδ σαπεπρ ἰῃ ἸΠΔΏΥ͂, δηὰ ούθῃ ἰῃ θοπιθ οὔ ἴπο Ὀοσΐος Μ58, [Β. Ὁ. (84 παδῃὰ) Ε. (2 μαπὰ) Ε. 6. Βίῃ. γυ}ᾳ.]; 

δα: ἰέ ἜΡΟΟΙΜΝΙΥ 88 ΟΠλί 68 Ὀδόδθο ἰδ ἀἰδ σα [0 δοηδο οὗ {16 ρδϑδαζο, οἵ δὶ ἰοδδὲ κθοηδὰ βιρογβδιυοῦδ. 
ΤΨος, 1.---Βοίοτθ ἐπο ἄγεϊ ἵνα ᾿ζδοῖ πιδηπ ἱπαοτγίβ διὸ δἴτον Α. Β. Ε, α. [πὰ 8ἰπ.], εἰ αἱ. Βα “ἰς νὴ ὈΓΟΌΔΌΙΥ δὴ ἰπῖου- 

Ῥοϊδίίοι, ὕο ἀἰδοοηποοῖ ὑμ|8 δοιῃζθιιοθ Νὰ [86 ργθοοάϊηρ," [Ὑπὸ Ψψογήδ καὶ τῇ ὑπερβ. τῶν ἀποκ. ἬΟΓ6 Ὁ 164 [ἢ βθῆβθ ΜΠῊ 
αἱ μὴ ἐν ταῖς ἀσθεν. (τοῦ. δ). πιλ κί ἐὰν---γὰρ ἐξ ἐμονυ α ραγοπίποιία, θὰ ἐμδη Διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. (γεν. 1) Ὀσρπῃ ἃ πον 
δοῃΐθηοο. [Ἐ πιυϑὺ 06 οοῃοράοά ἔπεϊ [Π9 ἀοσιπιθηἴλγΥ ονυϊάθησοθ ἴοῦ ἐιὶβ νσγογὰ ἐ8 ΠΟ Ἢ ΥὙΟΓΥ δέγοπρ, κπὰ βίου ἢλδ δαορίοάα 
τς ΙΓῚΕ [5 δοσορίοά, πο Ριποϊαδιίοο Ἡ ΙΟὮ ἐπ τοι! οηθὰ αὔονο στ ηϑὲὶ 4160 Ὅο δἀορίοι,, υἵΖι: “1 ὙΠ ποῖ ρἴΟΤΥ ὁΧχοορῖ ἴῃ ΤῸΥ 
ἩΓΕ 5 ἴῃ ἴπ δουπάδποοσ οὗ ΠὰΥ τουοϊδείοηκ. ὙΒΘΡοίοΓΟ, δἷδο, Ἰοδὲ 1 ϑῃου ἃ Ὀ6 οχαϊ θὰ ῦονυθ πιθαδαγο, ἔμ 6 ΤῸ 82 

γοΣι ᾽ σέο.]. 
8 εν, 7. βοπιθ ἱπιρογτίδπξ ΜϑΗ͂, [Α. Ὁ. Β. ΤΥ. α. Βίη. 17, ἀπ ὰ τ ΠΥ τογαίομθ δηὰ ἰμἔμ 616] Ἰοατὰ ουὖἱ ἵνα μὴ ὑπεραέρωμαι, 

ἥτοτῃ ποΐ γοσοχηίσιως ({Ἰ0 ΘπΊ ρ 8818 γπ οὮ (6 ΑροΒῖ]6 πιϑαρὲ 0 χίνϑ ὉῪ ἴῃ γοροι ἰοῦ οὗ ἔπθ80 ογάβ (Μενοῦ). 
9 Ψον. 9.-- -Ε᾿90. αἴτογ δύναμις ἐπδοτγίβ μον, ἩΠ ΟΝ ἀθϑογυοθ ἴο ὃὉθ τοΐαἰ ποά, ἐπουσὰ Ἰοἵν οὐἵ ΌὉῪ ἐπιροτίδπι ΜΆ5.. οἡ βοοοῃηῖ 

ΟΥ̓͂ ἰδ ποσοιθίγ ἴο 6 θϑῶθθ. [{ πιΐχῃι θαδὶἷν ἤανο θϑϑη ουογ οοκοὰ οἵϊοι---ρις---μις. [πὰ γοί Β. Ὁ. Ἐ. 6. Βίη. δρὰ ΠΙΔῺΥ 
γοσϑα. Δηά ΔΙ ρτα (Τ 8.0 }.., ΒΟΉρΘΙ, δοῦπι., Βέθ 16} οταίξ 11]. 

10 γον. 9.---Τελεῖται [8 τν}} δαϊΗοηἰοδιῖοα [τὶ ἢ Α. Β. 1). ΒΕ. Ά51:.}. Βος. τελειοῦται ττῶῦ ἀουῦ 1655 ἃ οἴοβα [18 Ὁ. (9ἃ 
Βδπᾶ) Κα. ἵν. Βίη. (84 ἸΔη4) Οτῖᾳ. δῃὴὰ Αἰδαη.]. 

11 Ψον, 10.--- οί Β. μηὰ βίη. Ιοᾶνϑ ουαἱ ἐν Ὀϑΐοσθ στενοχωρίαις]. 
Ψ ον. 11.---Βος. Π.8 καυχώμενος αἴτοτ ἄφρων ; δῇ οτοχοιίοδὶ «ὐαἰείου, δηὰ ΤΟΘΌΪΥ δυδίαίϑά [τὶ εἰ ΟὨῪ 2.» ΤΙΔῊΥ Οὔΐ- 

εἴνος. [πὸ 6οἵδι. ἀπ] ὅγγν. (θ01}}} του ϑίοπβ, δπ ἃ βοπιὸ Οσθοῖκ ἘδΙΠοΓῳ]. 
18 γον, 12.- -Εδς. ἢπ8 ἐν "νοΐογθ σημείοις, Ὀπὶ δοοογάϊηρ ἴο ἔθ ρῬγοροπάογαμοο οὔ ουϊάθηςο [Α. Β. Ὁ. Ε. δίη., εἰ αἱ. 1ξ 

βου] ὃθ ογηβοιὶ: ἐ{ ψγι8 ἃ τορρετἰοη ἔσομαι πὸ ὑγοοοάϊηρ οἴαῦδο. 
14 Ψοσ, 1.}.- -ἰἰπδίοϑϊ οὔ ἡττήθητε [κκολ). 88 ἡσσώθῃτε: ὈινύῈ ἐδ λείου τῶν ον ἀθη ΕἾ δὴ οττοῦ οὗ [26 ἐγδηβοτίροεα. [Β. 

Ὁ. 8΄. 17 (ΑἸογ) ἢανθ ἡσσωθ. ΐδοη. νι Α. Ὁ. {888 δὰ παπᾶ) Καὶ. [.. ἀπῇ ἔπο ατοοῖς Βα ποσθ πᾶτο ἡττήθ.]. 
1 ΨοΥ, 11.- -ἶἼὐὸ δῖϑθ ποῖ σογίδ'ἢ Ὀοπὶ τοῦτο. [ἢφο. οπιϑ ἰξ. Ὀυϊ "ἢ ἰδ μκίνοη ἰπ Α. Β. ΕΒ. 6. Βίη. 14]. Τ αἷς. Θοίῃ. βντ, 

Αὐτὰ, 51. δὰ πιοϑὶὲ οἵ ἔδο (αἰ ογ). [Ι{ πῶ ἀἰἶἴογοηϊς ρμοείτἰοηδ, Ὀθϑίης δοπιοιΐπλοθθ Ὀθίογο, δη ἃ δβοπιοιϊίσοο αἵΐζοι τρίτον. 
ῬΟΓΒΆΡΕ ἴακοη ἵτζοπι οἣδρ χἰϊὶ. 1. 

16 Κοσ. 14.---Ἠοσ. δἵδοτ ΚΕΤΑΡτδει 89 ὑμῶν. δοπὶο ΜΞ8. ἤατο ὑμᾶς, Νοίίον ττότο οτἱσίηδὶ [Ἁ. Β. δίη., εἰ αἷ. οπὲξ ὈΟΓ ἢ]. 
1 γος. 1δ.-- εἰ καὶ. Α. Β. Ε΄. α. [Β[...] ανϑ ΟἿῪ εἰ, δηὰ ἃ ὨπηροΣ οὗ ΜΆ8. Ἰοῶνθ ὑσὶ ἩΟγὰδ ϑης οὶ» οαἱ. Ἐχοροί. 

Φχρ δηδίίομϑ. 

ἰοτιρίϑιίοπ ἰο Θχα]ὲ ΕἰτηΒ6 1} (δοτηρ. τοσβ. 78... 

ἘΧΈΘΟΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΠΙΤΊΟΑΙ, 

ΨΕπΑ. 1-9.. Τὸ 18 ὩΘΟΘΒΒΕΥΥ͂ ἴο Ὀοδβεαῖ; ἐξ 
ἀα ποὶ ἴοσ νῦν δάνδϑαῃϊῖεβο, ΟΣ Σ 711] οοτθ 
ἴο νἱϑίοῃδ δηᾶἃ σϑνϑϊαϊτίουβ οὗ ἴ86 Ἰοτᾶ. 
--Οο-ΑἸποῦρ Μὰ βου ἃ ηοΐ τορηγὰ (886 ΔΡΟΒ- 
116 28 ῬγϑοῖβοὶΥ Ὀγοακίπηρ οἱ ἔγοπι ἃ βρϑςῖδ] ἢἷ8- 
[ΟΤῪ σοπιπιθπσο πὶ {Π6 ᾿αβὲ ἔννο σόγεθβ (ΜΟΥ), 
Β6 ΘΟΡΙΔΙΗΥ ῬΆΒ5ΟΒ ΠΟΥ͂ ἴ0 ἃ Ὡ6 ᾽ν Β:Π}6οἱ οὗ Ὀοκαῖ- 
πρὶ (καύχησις). [πα Ρτοίδοθ σοπιροϑοά οὗὨ β᾽ηοτί 
Βοπίθῃσοϑ συ λΠΙΠΙ ΔΙ 6ΑἸΪΥ ὩΠΟΟΠηΘΟοΙΘα (Δϑυπάο- 
(οη) δαὶ Ἰορίσα!Υ πτυληροᾶ, μ6 ἀσοῖίδγοβ {πὶ 
πηάον {Ππ6 οἰγοιτηϑίδ 68 ἢ6 δου} ποῖ ατοϊὰ 86] - 
σδοτηπηοηἀοίίοη, αὶ [αὶ πὶ δ λοτ] χοβροοὶ 1 88 
Ὡοὶ Ἔχροαϊθῃΐξ, μα ϑηι οἷ ἃ ᾿ἴὑ ΘχροΒβορα μἶτῃ ἴο 186 

Λεῖ τιυσδῦ ὈΘ ἰδίζοη ἴῃ 8ῃ δοβοϊ 9 βθῆδο, οαυΐνδ- 
Ἰδπὶ ἴο, ἐξ πιμδέ 6 δοὸ. ἴὰ 8 ποῦ πΟΘΟΘΕΒΆΣΥ (0 60η- 
σοὶ μοὶ 8 ἰ(. Τη6 γάρ ἱπίγοάπ668 [Π6 ΥΘΆΒΟΝ 
ΨΥ ἢ6 ΟἿ6Θ ΠΟΓ6 ΒΡΘΆΚΒ ἴῃ 86] -οοπιπιοπ αι 08. 
τ 15 {πδ| "6 γαϑ που! ἰο τοδί βοηθοί εἴης νυ ῖ ἢ 
ταὶ κί πο] πὸ Ὠἶτὰ ὁ δῇ πθρτοδία ̓ 6 Βο᾿ -οχαὶία- 
(ἴοπ (οοπιρ. τοῦ. 7). ὙΠ} 1685 δ᾽ ΠΡ] οἰ γ, ΜΟν ΟΡ 
{πϊη κ8 ἐπαὶ Ὀθολυβθ Ὀοδδίϊηρ, ννὰ8 ὈΠΡΥΟΒΙΔΌΪΕ, 
Ῥδι] ν88 βηχίουβ ὁ Ῥ858 ὁ [0 βοτηθί πίῃ ᾽πὶ ΣΟ ἢ 
{ΠὮ6Γ6 ῺΒ ΠΟ 861}- δογιτηθ πα αἰΐοι (γον. δ). 8πα ἢθ9 
(ἢ ἐπ κα {ΠΔΔ| οὗ συμφέρει μοι 1Β (ἢ δοσουπίοα [ῸΓΡ 
δηᾶ υπκι εα, Δ͵ΙΠουρσι μὸ ὨΪπιβο}} ποιΐσο8 τ πὶ 
[06 ΑΡροΒΙΪα ΒδΥ8 ἰῃ γϑγ. 7 οὗὨ β0]}{-οχαϊιλί θη ὁη 
δοσουηΐ οὗ 86 ΒΌυπάλῃοσο οὗὨ {Ἰὰ γουδ]αι οῦθ. [1 
ἯΘ δαορί (ἴπ τοπαϊηρ οἵ (5 Βοοορίυπ, ἰῃ 6 ἰάφα οἵ 



106 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤΟ ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ͂, 

ἐδ6 ΑΡοΞϑῖ]16 ψουἹὰ Ὀ6: ΤΥΌΪ ἰΐ 8 ποὺ οχροάϊοπὶ 
ἴον τὴ8 (0 αἴουυ (δθορ. ομδρ. χὶ. 1, 17, 80). Τὴθ 
ΤΘΆΒΟΠ ἴῸγ ἰἷβ ἢ6 ψου]ὰ δϑβίρῃ ὉΥ ροϊπιίηρς ἴὸ 
116 οἰονδίίης σμδγδοίον οὗ δἷ8 βυδβοαυθηὶ ρίοΥΥ- 

ἵπᾳ, ἴον ἰξ 18. πρὶ θα {πᾶὺ ἐμ6 ἀδηρον ψουὰ δ 

τογο ἱπωπϊποηῖ, (6 τότ δσχαϊϑὰ 16 Ὀοαϑί δηὰ 

ἴτ5 οὈ͵6οῖ νὰ8. Τῆνα5. Οπαπάον, γᾶ 0 ΔάΏΟΙΘΒ το 
{16 Βασορίυ8, ὀχρί αἰ 8 1, θα ὺ ΘΒΒΘ ἢ (18 } Υ σοηο6468 

ιδδὺ {186 οΥτἰχί πα] οἴδαβα ψιτὰ δεῖ νου] ἤαγθ 
δοθπιοὰ 80 ΥὙΟΣΥ͂ δρτυρί, δηὰ {9 δϑυπάοίοῃ 80 
ὉΠΟΘΌΔΙΥ Βαγϑἢ, δι 8 Ρ]Δυ 81 016 ΤΟΆΒΟ ΜὙῈᾺ8 
Ῥτγοϑθηιθα ἴονῦ ἃ οἰιδῆρθ. [{ 5}}} ποὺ ἀο 10 ἸΔῪ {86 
ΟῚ Ρλ918 ΡΟ μοὶ, 85 ᾿Κ Ῥδὺ] δὰ τοοδηΐ ἰδὲ 1ἰ 

᾿ 

| 
! 

νγὨ]6ἢ ὸ πδὰ τοσοϊγνοὰ ἰμοπ. ΝῸ {ὈΓΡΊΒΟΓ πον 
Ῥτοίουπαοσ αἰ βο] οϑιγοβ ἃτθ ἰπίοπάοα ὮὉΥ 86 τουο- 
Ἰαι᾿οἢ 8 ἀΕ 50 2 ΕἸ ΕἾΝΕ Ὀγ 186 ν᾽ 91 0η5 (ὑπτασί αι). 
Οπίδηον λῖηκΚ8 ἰπαὶ 6 τνογὰβ ἀοβουὶ θα ἵπτὸ 
ΑΒ ἴπ ὙΙΟὮΝ ΒΌΡΟΓΒΟΏΘΩΔΙ ΟὈ͵οοίδ ΤῸ ῥσχγο- 
Βοηιϊοὰ: οὔθ ὈΥ ὃ ἔσυγαϊνο ΡΡΑΣΊΠΟΝ ΤῸΣ 189 
6Υγ6, δηὰ (6 Οἷον ὈΥ͂ Ι08}8 οὗ ϑουμὰ ἴον ἐδ9 
ΘΓ. Τὸ Δεγίεμδ. βιδίθ τωδῖζοβ υἱδίομδ τοῖοσ τὸ 
[080 ΥΟΡγοβϑηϊδιΐοηβ οὗ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ἴὈΥΙΒ τ ΒΟ ἢ 
186 ΗΟ Οοϑὲ πηϑῖτοβ ἰο ὑπὸ ἱπτνασγὰ δρίσὶ! οὗὨ 
ἴη8}, ἰῃ ἃ Ὀνὶηθ Ἰἰρἢϊ δηὰ 1 8 βρί τυ] ΠΑ ΒΟΥ ; 
δηὰ τευεϊαίοηϑ (180 ΒΊ ΖΙΘΓ τοδηὶ δι διϊοῃ) ἰο τ δὲ 
᾿Βοτγουχί ἢ  ὐθητιθηΐ οὗἩἨ ἴδ τοἰπά δὰ οδνὶ 

ναβ ποί ἴογ ἷβ οσα, δαὺ ἴον ἐμοῖς σοοὰ ἐμαὶ ΒΘ) ὉΥ (6 Ηοὶγ αδοϑί π ψ δῖον ννὸ Ιοᾶσπ ἰπα ἰσὰθ 

θοδϑίοα Ηἰπιβο} (ἐ, 6., ἰο δογγοοῖ {ποῖὶν ἡυάρτηαοπί τοῖα οὗ ὑμβὸ ϑρίγιι. Ὑ. Ε. Βοββοῦ: Εσγοπι (86 

τοβρϑοίίπρ ἱαι96 17, Βοῖοι 6), ον [818 σου ὰ Βαγθ | ΥΘΓΥ οοτατηθποθιηθπὶῖ οὗἁ δἰ8 ΟΒ τ δίϊδιι Ἔχ ρευίεποα, 
τοχαυϊγρὰ οὐκ ἐμοί, οὐ ἐμαυτῷ, οὗ δἱ 1θ88ὺ ἐμοί, ἴῃ- 
βἰθαὶ οὗ μοι." Τα {πη ᾳ8 οὗ τυ δῖοῖι ΒΘ ΠΟΥ Ὀ6- 
ἰη8 ἴο Βροαὶς τὸ Υυἱβίουϑ πα γουβαιοη8 οὗ 180 
οτὰ (ὑττασίαι καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου). Κυρίου ἰΒ 

ἐμ σοιίεῖνο, ποὺ οὗ ἰμ6 οὈ͵θοί, Ὀαπὶ οὗἉ {86 δι. Ὀ)] οἱ 
[ἰ 6., οί γεερεοϊπο, ὈὰΓ Ἴγοπι, (6 ᾿ογ}]. Νο- 
Κηϊης ἰ5 βεϊὰ ἴῃ ἐμ6 σδοπίοχὶ νὴ] ΐο ἱπι0}105 {Π8ὲ 
0 6 ἰτληβδοιίοη ἤθγθ βρόοκθῃ οὗ 'νν88 ἃ νἱβδίοῃ οὗ 
Οἰενῖϑι, ἰὼ ννϊοῃ (ἴ86 ωογὰ ν͵ὰ8 σουϑδ]οᾶ (ὁ ῃἰπὶ 
(16 αν οὗ βροαϊκίης 158 ἀἰδογθηῖ ἴῃ 1 Οὐογ. ἰχ. 1; 
64]. ἱ. 16). Ογίϑυ δὰ ρίνϑῃ ἶπὶ αἀἰβο  οϑυγ68 
δηιὶ γονϑϊαιοηβ οὗὨ δἰμβο] (1 Οοτ, χίν. 6). Το 
Υἱβίοηϑ (ὑπτασίαι), ΒΟ ΘΥΟΡ, ἀθϑοῦῖθο ὑπ ἕοττα 1 

[5 γοτάονοτι 81}}} [κα δὶ μοι 8 θα ρμαίίο ἰη σου- 
ἔγαδὶ νἱ ἢ ὀπτασίας κ. ἁἀσοκαλύψεις, δῃὰ νἱξἢ κνυρίον (πες 
ϑιοῖι οἵὕἩἉἨΓμό680 νυγιὶφ ἅτ σοηέγαϑιϑα ἔῃ ροϑίεΐοη δὲ ἐδο οηὰ οἵὕ 

(80 ογτὰ δὰ ΑἸΙΙονοῖ Ῥδὺυ] ἰο δο6 ἰπ νἱβ ἢ 5 δηὰ 
ἰο σαν ἰῃ σου δι! οη8 {Π086 τηγϑίοσἧοβ τ ]σο ἢ Ὀ6- 
Ἰοῃᾳοά ἰο ἃ ψογ]ὰ ᾿μν 8 016 δα ἐπ ροσοορι]Ὁ}6 ἰο 
(9 δχίθστὶ β6η86. ΒΥ Ὁ Υἶδι 8 ΟὟ ΔΡρδοδύδῆσο 
ἰο Βἷπι δὶ ὅγϑὶ (Δοίβ χχὶϊ. 16; χχυὶ. 16), Βὶβ εσϑδηὶϊ 
οἵ ουἱναγὰ ον ἄθησο ἐπ γοῦσὮ ἰδ 6γ6 δὰ Θδ. 5"ββ 
Ῥόθ πιδὰθ ὕρ (0 δὲπι ἰῃ δὴ: ΘΧΙΓΔΟΓΙΠΤΥ πιδπ- 
δογῦ, δῃὰ δἷβ διιϊμοῦὶγ μβδὰ θδεη πδὰς δαὶ ἴο 
("δὲ οὔ ἐμὲ ὑνοῖνο Αροβι]θβ. Τ|λὸ υϊβίοσιβ (ὀπτασία) 
ΤΏΔΥ ἀοϑίχηδίο [86 ΚΟΠΘΓΑΙ ἔοσιῃ ἴῃ ἩΒΊΟΒ ἰμ6 τὸ- 
γοϊαϊου 88 πηϑδάρ, αὶ πὰ δαἀάϊίΐοη ἴο ἰμοι 588 
οχρίδπδίίοῃ οἵ {ἴθ υἹ81 0 196 οὐ θοῖδ νγδᾶ σίγοι ὈΥ͂ 
ψογὰβ δα ἀγθδϑοὰ ἰο {16 ϑδὺ (88 ἰὴ ἔμ 6 ρῥτορμοῖϊ- 
οδὶ υἱ βίο"). [ο 766] οὈϊσοὰ, νι Μογον, ἴο 

ι χη δῖ ἐμαὶ τὸ ἢδΥο πῸ ουϊῴοποῦ (δδὲ Ραμὶ μεοὰ 

τἰνοὶγ τοηροσῖῖνο οι ἴθι 68): ἴο ΚΟΥ 15. ποῖ ὑγομοῦ ΟΓ" ὄχρυ- ' 
ἀϊθης ἴοῦ ομϑ {Κα πιο; 1 Ὑ{1] υδνν, [ΠΡ ίοσθ ὑγοσθοα ἴο δος ἢ 
δίκα 8 νο ὑθοὴ νομοηῃδοαίθα ἴο πιὸ ὈῪ [πὸ ογὰ. ΑἸ υτὰ 
τοίηἶκο τε πὶ αἰ βοῖα}} Ὺ ἀδαίϑὶ ἔγοπι 41} υοπβίίς πθ το, 
δηιὶ τὶ ἢῸ πὸν ργοοδοὰβ ἴἰὸ ρσίνϑο ὁ γἱδίοη δηά γονοϊδιϊοι 
ψεὨοἢ γα ἰηςθοι ἃ ἴ0 ΒΏΟΥ ὑπὸ ΤῸ]. οἵ ἰξ (γὰρ); Βίδη!ογυ, ' 
ται κι τε οὰ ᾿θγ9 ἴ0 ΠΘΆ99 8]1 Ὀοδδΐπς οἵὗὨ εἰ πιδοὶ, Ὀμὲ 
παῖ τΠ6 ἡδορεσί(ἰο5. οἵ ἰ8 ροδίτίου γοροιξοι γ ονθγοδῦγο ἢ ΐθ 
Τοϊοληςο, δηὰ Ὀοῖγαγοὰ ἰτπη ἰηΐο Ὀοδδίηκ δαδιη, ἰβουρὰ 
ἸΟΓΟ ΔὨι ποτὰ οἵ τπἰηρ8 ν᾿] οἢ ΤΟ Ππυιπ Ὀ] ἃ ἢ. Ὦτ. 
Ποιὸ αἷἰδο {πίπκα ἐμαὶ Ῥμμ] αἀἰὰά δοίυ νῪ ἀοδίοὲ δὶ (ἢ θ 
ῥομο Δηὰ σμπλ9 ἴο θαι ἢ ΓΒ  ΧᾺ 48 ἰη γοῖ ν θἃ Π0 Σϑα] Ὀοδβίϊηςς 
αὐ ΤΑΙΏΘΓ αὶ Ροβοαμ! υτα  ΠἰμἰΟο δη ἃ γοοΐί8] οὗὐἨ σα δ 

ξοοάηοοθθ. ἴηπάοθα, ποδὶ οἵ {0 ἰοἰογρτοίδιίοηδ, ᾿πουκχὴ 
Τουϊίης ἀροῦ αἰθοτοηΐς τγορΐημα δπὰ οχρίδημίίομ οὔ το 
Μοτὰβ πὰ σοπηδοῖίοι, Ο0Π16 ΠΠΔ]}Ὺ ἴ0 ἴΠ0 δ86πὶ9 ἱδουχσῆϊ ἢ 
ΟὨΪΥ αἀἰδούοηϊ δδάθδ. ΤΠοΓΘ τὸ σοη(γρϑθα, τ ἢ δὶ ΜῸ8 Ὡ6- 
ΟΟΒΒΆΓΥ ἴο Ὠἰφ ροπήιοη ὙΠῈῺ ὙΠΑΪ ΨΆΒ ΡΥΟΡΟΓ δηὰ πδοῆι] ἴὸ 
.ἱβ ρϑγέοις Ἰνπαῖὶ Γοϊδῖθαὰ (0 πὸ ὯΔ Ὁ ΟΆΓΠΑΙ πιδὴ ὙΪἱΓ ὙΠ δὲ 
τοϊαϊοά ἴο εἶα ἢ δνηχί εἶ 5 δΔ.. ἃ δριιπ64] τηδλη; δὰ πὶ π᾿ 88 
ἀοῃὸ εἰ 'η χ ἢ δὲ δ ἀοθ Ὁ ἐὴ6 ογὰ. Ηθ {πϑγοΐοτο 
ΒΑΥΉ: ἵ ΚΠΟῪ ἵΠπΠῶΐ Ὀομδιΐηρς οἵ πιγδοὶ ἰ6 ποΐ οδ] υ]δῖοὰ ἴο 
Ὀοησδιῖ τηὸ ἰη ἴμ9 ΒΙΚΠΟΥ ΒΟΏ5Θ δ δὴ ἱπάϊνίαἀπαϊ, υπὲ 1 δὺ} 
σοιμμο θὰ ὈΥ ἴμο εἰγουπηδίδηοοδ ἰπ πο γοιι Οοτὶ πε μίδηδ 
δτα, ἴο ἐο βοιηοί μη Ὡς ψουἹὰ ογἀΐαῦῖν }»0 δὸ σδ|}6α.--- 
8δηι] γοῦ τ] 1 Πογὸ [0 ΒΥ ΜΠ) ΟἾἹῪ 6 1 πι}ΠΠ ἰὴ ς [0 πθ 
88 ἃ ΠιδΔι, ὙΓ{Π|19 1 [01}6 Ψἢδΐ ψοπηογίη! ἐπέηρα Οοὐ πδ ἄσῃο 
ἴοῦ το, δηὦ ργυνοδ ΘΟΠΟΙ υϑ ΟἹ Ὁ ΤῺΥ οἰκί πὴ δῷ Οη9 οἵ [9 
Ἐκ εβὴ ΑΡοβϑιϊο9. Ἧ΄. ΚΕ, Βεϑϑεπ:: “""Τὴ9 “λίρα ᾽ αἱ 
Ουσίητη σου]ὰ ᾿ΔΥ πο οἰαίαι ἴο δας [πίη δ8 "δὰ ὕὈοθῃ Πιθἢ.- 
τἰοηϑά [ἢ ἴδο ρμγοσθάϊΐηρς οἰδρῖογ. θα ΠΟΥ δρόκο τπσσὰ οὗ 
ἘποὶΓ πυπιθίουδ νἱαίοῃμδ δὰ γουοϊδιίοηθ. ΠΣ δὴ (ἢ9 
ΑΡροϑίέϊο ἴο βοὶ ομἱπῖ δροϊποὶ (πο806) Ἦο που]Ἱὰ πανὸ οἷά ἐἶιῸ 
ἔγυι Γ 6 δε πμροίκθη οὗ ΤΥ οὗ ἰδ αἸογίουβ γουϑι εἰρη, 
θυ πο νοῦ] ά αἰ δ ΟὨἿΥ ἴο οὔθ, οἵὗὕἨ νἰσἢ δ μὲ πἰ ἐπ οτῖο 
Ὀόθὴ ϑἰἰθηὶ, αἱ ἰϑαδὲ διβοηᾷ [Π6 οτιηεμίδηα; δῃὰ οὗ ἐδ 8 ὮΘ 
Μοῦ] δροῖκ οηἷν ἰἢ ἃ ΨΑΥ ἴο δοινν τῆ ον ἰεπι αἀἰδεγοηοο 
δοίνοοῃ 8 πηοι θη ἀἰθΟοΏΓΒ9 πὰ 8 σΘΥΠΑΙ ὑγπτίηκ οὗ ρογβοπαὶ 
αἰδι!εϊίοῦα. ἢ δ οχρογίθηςσϑὰ αὶ πΟΙν ἰου θη ἰδ ἔδὶ τ 
1η. [89 ἰηνίει υ]6 γορ! εἶθ α οὔ [9 ΟὨγίθηίδη ἤορ9 δμὰ ὈδΘΏ 
δἰγοοκιμοηθ ὕ ἃ ΠΟΙ͂Υ ἔγαποο, Ὀυὁ ἣθ πὰδ που ἰποϊ [ποὰ ἴο 
ἀρροῦῖίῦο [ἢ ἃ ΟΓΥ δἴγϊο ὙΠδὶ ἢ6 δά ἴὨδη δθόη δηά θεασά, 
Ηδ νὰ γαῖ μϑὺ ἀϊδροοοά ἰο ὑτίπρ ἑογνσαγὰ δῇ ἢ πη Πρ ἰηςῖ- 
ἀκηῖ οοπηοεϊυὰ τί ἱξ, ἰὰ νοὶ ὯὮθ ὑὈθοδπὶθ ὨΠ.}} ουῃ- 
βεΐυι οὗ εἷκ δἰηΐα! ἰηδιτα  γ,---ἃ πότ ἰη ἴΠ6 δῶ, Δ δηχοὶ 
οὔ ϑιίλη. ἀπ δὴ ϑαγποδῖ ῬΓΑΥΟΓΥ,-- Ὑἢ θη πο ΠΛ] ὑὈθόὴ [ἀν ογοῖ 
τ δ ργοπιῖθο οὗ ἱποχρτγοδαὶθ οοηδοϊαἰίοῃ, διὰ νὶϑ ἰϑὰ (0 
νονδὲ τπκῖ θη δὸ 88 τ} Κ ἴῃ ᾿ἰἰπϑοὶϊΐ, 9 γγὰϑ βίγσοηρ ἰὼ 

. δο 0 γ. Ηἶἠ δυδ βῆονο {δὲ ἃ δρὶ ἔα αὶ] χγδοθ οὐϊαϊ ποὰ 
θύϑι ὈῪ πα δ ΠΝ] ὀχρογίοησθ ψγὰ8 οὗ ἴδ κιοδίονς ταὶ [π δὴ 
ἴδο τ᾿μοδὲ οχαϊοὰ ουὐπογι γί υ]6 9). 

᾿ 

Ι 84 Ἰυδϑέ σίγθῃ ΟἿΪΔΥ δὴ ἱπίϊπηαίίοπ. [ὲ ἐκ 

πῃ υἱθὺν ΒΟΓΘ ΒΟΙ26 Ργδίηδί οΌ δ οὗ ἷ8 Ορροπδιῖδ 
ψὶτἢ τοδροοὺ ἰο ψ ὨΪσἢ ἢ9 5868 ἰ0 Βθονν ἔδδι ΒΘ 
δρᾷ 80 δαναπίαρο οὗ ἰμθῃι, ἴογ ποι δίῃ πὰ 1116 
οοπίοσχὶι ΒΘΘΙῺΒ ἰοῸ ἱΩΡΙΥ (δαὶ 8 ΟὈἶθοὶ τα τὸ 
ΒΟΥ ὑπαὶ δὴ ΟΧίΘΓΏΔΙ δοαυδὶ πίαηοο Μὶϊ ΟὨ τιθὶ 
ἯΔΘ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰ0 (ἴδ Αροβίοϊοδὶ ομαγδοίον 
(Βδν), ποῦ ἰ0 ΒΗ ΟῪ ἐμαὶ Β9 ἨΔ8 αυΐϊίο φΘαυδὶ ἴο 
(86 ΟἸ τσ δυσὶ γ πο Ὀοδδίοα δυοῖν οὗ νυἱβίουι. 
Ὶ Ἰπὸν ἃ δὰ ἐμ ΟἸείδι, ἰουσχῖθθια γϑῶσχα 
δῖο (δοῖδοΣν ἰὼ ἴδ Ὀοᾶν 1 ονν σιοῖ, 
οὐ τυ οῖδοσ ουἱὐ οὗ ἴ89 ὈΟοΟάΥ Ι μον τοΐζ, 

ὶ Θοἃ Κπονδ), δΌΟΣ ἃ ΟἿΘ 88 σϑρὲ εἰ 
αν δα ἴμδο τπϊσᾶὰ θανθ (τον. 2). ἜΒο 
ΑΡοβῖ]θ βοσ δθβογὰβ ἃ βδρθοϊπηθῃ οὗὐἠ ὙΒαῖ Β6 

σΟΥΙΔΙΉΪΥ ἱποοπδίδβίοῦ τοῦ (μ6 οοοίοχὶ διὰ 
πῖϊ 6 ΚΟΠΘΓΑΙ αἷπιὶ οὗὐὁἨ (Π6 ἩΤΙΟΣ ἴο τηδῖη- 
ἰα'α ἐΠαὶ 9 ἯῶΒ ΒεΘ φἰνὶπβ δὴ δοοουῃὲέ, οὗ 
ΒοῃΘ ΟΡ ῬΘΥΒΟῺ {πδη Εἰ πιο Δ Ἐ 1 88 μοτ- 
ἔθου δοσογάδηὺ ἢ 186 παΐυγο οὔ [8 ΟσοῦΣ Το ὁ 

[5 Αυὰ γοῖ ὦ. Σ. αἱ δολπιαί, οὔ Οἰδαδοη, ἰπ ἴα ΟἸατία οεὶ 
[89 Ν. Τ΄, λ6 πιδίπίδί ποὰ {5 ορί ἰοη τ Ὧο Π{π||6 ἄοσ τοῦ 
οὔριϊδυδίυἱἱγ. Ηἶδ πλδ η μοΐῃ ἴδ Βγο, [86 Γγοροαϊδὰ ἐδοϊ τατος 
οὔ 16 Αροβί]θ ἐπδὲ δ ΜΠ8 ποΐ Ὀ΄κφδιίηρ οὗ λυ πιδο} , ἢ ἣν τιρὸ 
οἴ ἐο τὰ μογρου, [Π6 δίτοηᾳ, σοι ταδὶ νοι. θοῦ τοῦ τοεούτον 
δά ἐμαυτοῦ ἰῃ γνογΓ. δ, δῃὰ ἰδ δαβογι ἴοι ἴπδὲ πὸ πουϊὰ 
Ἠΐπ τοροῦδ (φτίδομοι) τοῖθ γοῦν τῆϊηρ. ΔΌΠΗΝ ἔν κεῖται, 
[(Π6 οουγϑο οὗ τπουμε ἰ6: “1ἰ ἰ6 ποί ὀχροῦϊοηξ τὰ ὃο 
Ὀοαδὲ: 1 ψὶ οοπιο ἴο [60 ΥἱαίοὨδ διὰ γουοϊδείουο οὗ πὶ μὲς ἢ 
τ ΟΡΡΟὨ;ΘΏΐδ πηεΐχο δὺ Ὡςἢ. [ διὴ σειρὰ οὗ ἃ τὰδῖ 
σγἤοπι ἵ Κηθνν Ἰοπρ δποο (απὰ ν᾿ μετ ρα τεδϑ οἰκί θα ὑγ 
ῬμῸ] 8 Ορροποῆῖβ ἴο ὃὉ9 οὗ ἐπεοὶγ μπαγῖγ). ΟΥΓἵ διοὴ ὦ τιν 
(πθυ 197} υΓΥ οὗ ϑυοῖ. ἃ τοδῃ (πινδοῦ} 6), 1 πὶ Ῥγυγασο τὸ 
Ὀοδοὶ, δὸ οἵ δὴ ἰποίἀθῃὲ οὐ ρόγϑοι ἰὼ ὙΠίςοἢ ἐβ δ οστσο ἴπο οχ- 

, Τοπί οἵ ἴπ8 χῦνοθ α ὑγεδεῖ. 1 αἷβο τη βουβοπδῖν Ὀσαδὲ 
οἵ ϑποῖι {πίπρε τΠῚΏ ΟΝ Ὑδηΐευ, ΤΥ 1 θῃου ἃ δᾺῪ ἐδὸ ἘΓΏ ἘὮ --- 
νι οἱ πιγϑοῖ 1 εοὐἶῥ ποί, ὀχοερὶ οὗ πιῦ ἰπβτγο ἶσα, ̓ Ιεας δον 
οὔθ δδιου)ὰ ἐπίπκ οὗ πιὸ δῦονο Ὑδπηῖ πο δύθα 6 τὸ γε, Ἀπ 
1658} 1 δοι ἃ Ὀ6 Θτα 6 αθονο πιϑηδγο ἴον ἴποεθ τοτοϊαεῖα 
(δΔοπι ἴμο ἀοι4)} οΥ̓Ὠ πον 1 Ογθοδγ), ἴοτὸ τελ8 κίγϑια Ἐὸ χῶ 
ἃ ἴπόογη, εἰσ. ΤΠπία Υἱόν πουὰ ανοϊὰ ἐπ δρροιαγβῦοο οὗ ἐπ- 
σοπϑίβ ΘΏΟΥ ἰη ἴΠ9 Αροϑί!θ ἑ. ἐ.. οὐ γοίιδί πεν ἰὼ Ὀοαδῖ. πη ἃ γος 
ΔΡΡοΔείπς ΘΟ ΓΙ ΏΔ1}Υ ἰο ἀο 80, Ὁπὲ ἰδ φϑοτ5 αΑἹτοκοῖδον ἴοο 
οομοίταϊηοά, 'γ ἴῃ ἰϊ5 οχμίδπδιίου οὗ ὑπὸρ τ. τοιούεοιν 
καυχ. ἰῸ γογ. δ 
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ἴον εἶτη (0 Βροϑδῖκ οὗ βυσἢ 8 ΟσοΌΓΓΘΠΟΘ ἷα (6 {πἰγὰ 
ῬΘΎβοπ, ᾿παβηλ 0 6}} 88 [86 ἰπαϊν! 6] ΒΡΟΚΘῺ οὗ ν᾽ 8 
1 8 Ῥαβϑίυο βίδίϑ, δῃά πὶ ζαὶ βοϑῖῃ ἐπ δ18 ΠΟΥΤΩ Δ] 
Βίδῦο οὗἉ δοϊϊ υἱὴν 8.58 δηοῦ δ ν ρϑυβοῦ (ΜΟΥ 6 γ). Οϑὶ- 
ΔΌΘΟΥ βυρροβίβ ὑπαὶ ἢΐΒ ΟὟ ὈΓΌΡΟΥ Ρϑύϑοῦ Βδὰ 
ὈόοοοΙῃθ οϑίσαηροά ἴὸ πἷπ πῃ δἷ8 ϑοβίδίο βίαι, δπὰ 
ὙΓ88 ΠΟΙΤΘ ΘΟπΟοΙΥ θα οὗ 88 5801}} τουπιαϊ ῖηρ ἢ (δ 0 
1,οτὰ, [Οἷδα βιου]ὰ Ὅ6 ἐγδηῃβ]αιθὰ, πο: 77 ἀπειυν, 
Ὀυὺ: 7 ἀποιο]ῦ. [Ὁ ἸΔΔῪ ὍΘ ἀουθιοα ψ Βούμο᾽ {118 
νοτγὰ ἢλ8 ΔΩΥ͂ ΒρΡ6ΟἷΔ1 ΘΙ Ρ ἢ .8518, 88 17 86 Αροβί19 
Σηϊθηάοά το σίγϑ Ργοιαΐίμϑθῃσο (0 [ἷ8 δοπιρίοὲθ 60 Γ- 
ἰδιηὶγ δυουϊ ἃ ἴδοί νν εἰσὶ τοὶ αν Ὀ6 αυοδιϊοηοα ὉΥ 
ΤΩΒΏΥ Οὐ δοοοιιηὺ οὗ 8 ΟΧΙΓΔΟΓΪ ΤΥ σμδυδοίο ν᾽ 
(Οϑ᾽δηάθυ). 44 πιαπ ἐπ Ολγὶδὲ βἰηαῖῆ68 ἃ Ομ τ ϑιΐδη, 
διὰ ποὶ ἃ εἱαΐδίονῦ οὗ Ομ γἰϑί. Ηο ἰδ ποί, ἱπάφβεα, 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥῪ Ββρθακίηρ οὗ εἰπιβοῖῦ, ΝΈΑΝΡΕΚΝ; “1 
δ Δ ΟΧρΓΘϑϑίοι ἴῃ τ πὶσὰ Ῥδὰ] ἀἰθί πρσυΐθῃ 685 Ὀ6- 
ἔνθα ἰδ δὶ νυ ἰοῖι ἢ δὰ Ὀθαοπλθ ὈΥ (16 ζῦδοο οὗὨ 
αοὰ 8πᾶᾺ ἐμαὶ ψῖοῖ γ88 ἸΏ ΘΓΟΙΪῪ πυτηδὰ ἴῃ ᾿χΐπι- 
δο!ί, Τῃότο 18, ΒΟ ΟΥΘΡ, ΠῸ ὙΘΥΥ͂ ΟὈνΐουϑ 60η- 
ἰγαϑδί θοίνψοοη 9 πυτιῦ]ο ὁ παη᾽ δηὰ [ῃ6 οχδ]ιθα 
ΘΒ ΑΥΒΟΙΟΡ οὗ ἰλ6 τογοϊαιΐοθ. 7π Ολγίδί ἱπαάϊοαι 8 
μι [80 πιδῃ γγχὰβ ἴῃ ὑπο στοαὶ ροΠΟΓΔΙ [6] ] ον 8 810 
οὗ ἰδο οουπειθοπ δἰ. Τῃ6 ψογὰϑ ᾿ἸΡῚΥ ποίη 
οοῃποοιϊοα ψἱ ἢ ἐμ οοδίαδυ, δηὰ βι}]}} 1688 ἀο 186 γ 
᾿ὰγθ 8 Ξρϑοΐὶδὶ Ὀδαυΐης δρζαϊηϑὺ (9 Βυϑρίοΐοη οὗ ἃ 
ἀοιηομἶδο δοβίηβυ. Τὴ6 ΡΥΘΟ196 βιδιθιηθηΐ οὗἁ {6 
ἐἶπιο Ὀοϊοηχβ ἰο ἁρπαγέντα (ἔτοπι ἡ ΒΙΘὮ ἐΐ 18. δ6Ρ}- 
διδίοα ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἃ ρῬΑυΘη 6818 : ξιτε---οἰδεν), μὰ ποὶ 
ἐο ἄνϑρ. ἐν χριστῷ, 88 ἰἦ ΒΘ αᾶὰ ἰπίοπάοά ἰο Βαν, 
ἃ πῶ ΜΠῸ 59 Ὀ6Θη Βοσυϊηρ ΟΠ γῖϑύ Τουγίθοη 
γθασβ. Το τθάβοη ἢ 80 δΟσΌΓΑΙΟΙΥ Βροοϊῆεβ ἰΐ 
89, ἰπαὺ 1ῃ0 ΟσσΌΓΓΘΏΟΘ Μγὲ8 ὈΔΥΓΙΟΌΪΑΥΪΥ ᾿τὴ- 
Ῥογίδηϊ ἰο εἶτα, απαὰ ρΘΟο. Δ ΥΙῪ ἀρρτσοργίαί ἴο ἷ8 
γΤορτοβοηίδιίΐίοῃ οὗ ννμδὺ ροτίδἰηθα ἰο 8 {μϊγὰ ροῦ- 
βο. Τί ογο οδῃ Ὀ6 20 Γοίδγοησθ ΠΟΓΘ (0 δυθηϊβ 
διίοπάϊηρς ἰι18 Θοπνογβίομ, ἡ ἈἸΘ ἢ πλυβὶ παγο ἰάθη 
Ῥίδοθ ἔγοπι βευϑηΐθϑῃ (0 οἷ ῃΐθθῃ ΟΥ ΕΥ̓ ὑνοη 
ΥΟΑΥΒ Ὀοίοτο (πὸ οοιμροβί(ίοη οὗ (μΐ8 ΕΡί8ι16. 
Ἑγτοῃ ἰἔ σὨΓΟΠΟΙΟΡῪ ὙΟΥΘ ποὺ δρεαϊηϑὺ Βυρροβίῃς 
ἐδαὺ δ ογθ χοΐογγοα ἰὸ 188 Δρροάσϑῆσθ ἰπ (86 
Τοπιρὶο πιοπίϊοποα ᾿π Αοἰδ χχὶϊ. 11--21, 6 ἤδλοιϑ 
Σοϊδιθὰ ἰῃ {0 {πὸ Υἱϑί 008 ΔΓΘ Θβ8θῃ. 18 }}} 80 αἱ - 
Τοτοηῦ ἰδἱ γὸ σδηποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ δῖ ἰδ 6 ΒΔ1η0. 
ΤΠ ΟἿΪΥ ΜΓΑΥ ἴο πιθϑοὶ {18 19 (ἢ Οβίδηογ) ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμὰν ποτ ψοῦθ αἰ δογοηΐ οἸοιηθηΐθ ἴῃ 
1818 δοβίδϑυ, δηὰ ὑμαὺ τ αὖ 18 Ὠ6Γ6 πιοπίϊοη θὰ τγἃ8 
ΟὨΪΥ ἰμο σαϊϊπαιϊηρ ρΡοΐϊοί. ΠῚ 818 νον ἐὲ 
ποῦ]α Ὀ6 σῃΓοποϊορίο αν οοπηθοίοα 1} ΘἾΔΡ. χὶ. 
82.905. [Διυοβὴ: ““7ηὸ ἄδί9 ῬΓΟΘΔΌΪ γοίουβ 
Ὀδοῖκ ἰο (δ ἐἴπ6 ΔΘ η π6 ν»)ὼ8β δὲ ΤΆΣΒαυΒ ναϊίης 
ῖογ αοἀ ἴο ροϊπί ουἱ δὲΒ ψόοτκ, Ὀοίτννοοη Αοίϑ ἰχ. 
80 δῃηὰ χὶ. 26, ὙΟΒΡΌΒΤΟΕΒΤΗ ΒΑΥ5: “ Βουγίθοῃ 
ΤΣ ΔΥΒ, σϑοϊκοπθα ᾿Π 6] ΒΊΟΥ, ΘΔΥΤΥ τ18 ὉΔΟΙΚ (0 [ἢ 6 
(ἰτη6 οὗ 8:1, Ῥαυ}᾿ 8 ογαϊπαίοπ (ὁ ὑμ6 ΑΡροβι] οβὩῖρ 
οὔ ἴῃ αομὐ 69, ψ Ὀϊο πιυδὺ ποὺ Ὀ6 δσοηΐζουηάοὰ 
Υἱ τῃ6 {ἰπιο οὗἨ ἃἷ8 Θομγογβίοη ἰο Ομ γι βιϊδηῖί.᾽" 
4“ ῬγΟΌΔΟΪϊΪν ἰπΐἶ νυἱϑίοῃ δηιϊΐ σχουοϊαϊΐοη Ὑγ6 ΓΘ 
νουσμδαΐοά ἰο κὶπὶ ἐδεπ, Ὀσσϑιιθθ 6 τνὰ8 χοΐηρ 
ἴογι ἔογ {89 ἢτγδι ὑΐπηο ἰο ἰποὰν ββδηλθ δηά βιιῖ- 
ον Κ,᾿᾿ δὰ Π6Υ γγοτθ ποὶ δοπητηιπϊοσαίοα (ὁ ἐλά 
«οογία απιὶϊ ἡουτίθοη ὙΘΆΥΒ του αν 5, δὰ ουθὴ 
(θη ΟὨΥ 88 ἴδοιβ δηὰ ποἱί ἴῃ ἀοἰα 1], Ὀδολιιβ6 {ΠΟΥ 
ΟΡ ἀοβίρηθα ΟὨΪΥ͂ [ὉΓ ἀΐπι, δῃά ἴον βυσῖ 8. ΡυΓ- 
ῬΡοβ86. Οἱ (ῖβ υ80 οὗ πρὸ, ΤΟ ΌΒΙΟΥ βαγ5: “Τὴ 
ῬΥΪΠΙΑΤΥ ἰάθα οὗὁἨ πρό ἴδ, ἐπ εἰσλί, δὰ ἰΐ 8. λρ- 
Ρ᾿ϊοἀ ἰο τυῖιαὶ 18 δοίογε οπδ, ἴῃ! 8οπι0 ρΐδοθ ὀρροβίίθ, 
ἐπ υἱοιο. Ἐτοια (18 πηθρηΐης 1 Ρ858568 οὴ ἴο ἀοῃοίθ 
ῬΥΪΟΓΙΥ ἰὼ ὑΐπλ6, δηα 80 Μ 1 ἃ ἰγα)οοίΐου ἴῃ ἰΐ8 
Ἐ86}} 5ἰ χηΐῆοβ Πα γθ, δέίοσέ, ἴῃ {1π|6.᾽ διυκηίαχ σπά 

ϑγηπ. Ρ. 160]. ἯἼα αν )ο οὐδοῦ δοοουπὺ οἴ νμδΐ 
ἱβ πόσο σοϊαϊοα. 1 τοβρθοῦ ἰο {19 ΣΩΒΏΠΘΥ ἴῃ 
ψν 10} 1( τοοῖς Ρ᾽δοθ, ἐμ 9 ΑΡΟΒ[]6 88 Θῃ γον ἀὩ- 
οογίαϊη. Ηο νγὰ8 Ὡοὺ δβυγχα ἱμαὺ ἴμο βουὶ χοϊδ ϑὰ 
ΔΩΥ͂ σοηποοίΐου ΣᾺ ἰμ6 Ὀοᾶγ. Τ6 Ἰαιἐοσ τὴ 
ἢανο Ὀ6θὴ Γαϊβοα ὮὈγ (6 ϑρ γ 1 8 ΡΟ ΟΣ δος πὰ 
Ῥδυ]}᾽ Ββρί γι Ἰηΐο ΘΑ ΘΏΪΥ το ρίοῃβ, οὐ (ἢ 5 ΘΟ Π60- 
{ἴοῃ ΠΥ Βαγθ ὈΘΘη [0Γ {Π6 ἰἰπηο αἀἰϑβοϊνοὰ, δηὰ 
.18 δρὶγῖς σαρί δναν ἴσοι 18 Θαγί ἢ γ ἰΘποιη θη. 
Ϊὰ ἃ ποσὰ, (6 ψγμο]θ9 ῬΘυβοῦ, σοπιροβοά οὗ ἷ8 
800] δπἀ ἷ8 ὈοαΥῪ ἰοζοί μον, ΟΥ̓ Βὶ8 800] 8[ὁ 6, 
Βορασαίο ἔσοπι ἷ8 ὈΟΟῪ (οΥ δὺ 1ϑηβδὲ Ὑ μοι. ΔΗΥ͂ 
οὗ 118 δχίβθυ 8] ζᾳ ποῖ: 0η8) 8 16 ἃ ἊρΡ ἰπιο 8 
οο]αδι181] νου]. “Αρπαγέντα Βὶ χη ἢ 68 τη ἢ ἸΏΟΥΘ 
ἰθδη ἰδ9 αἰ ογοηΐ νϑγί οί ο8 οὐ βυ Ὀ)δοί ἑν τηϑηΐα] 
Υἱβίου, ΒΘ οΥ δοσοιηρβηϊθαὰ ὈΥ ὈΟΔΙΪΥ πιθῃ! Α] 
ῬΟΥΘΟΡΑΪΟῺΒ ΟΓΥ ποίβ. Τδμθ υποοσί δἰ πίν ἤΟΓΘ 6Χ- 
ΡΓοββοα ἀο68 ποὶ ΓοΐῸΡ ἴο {ποθ αιιοϑβιΐοη, ἩΒοί ἢ ΟΡ 
{118 νγὰ8 ἃ Πη6 76 Υἱβίοῃ (ἐν), ΟΥἨ 8 δοίυ8] ἰγϑῆδθ 
οὔθ βρὶ εἰν (ἐκτός). ΑῺἿΥ ἀουδί οι δυ6}} ἃ ροϊηΐ 
νοῦ πᾶγὸ ΒΟΓΪΟΟΒΙΥ ἱπηραίγοά {μ6 ᾿τωρογίδηοθ 
οὗ 186 ΟΟΘΌΤΥΘΩΟΘ ἰ[86] (σοι ρ. ΜΟΥ ΟΡ, Οβίδη 61). 
6 Βαῦθ ΠΟ Π|68}8 οὗ ἀοἰοττηϊηΐης ἰο ἩΒΪΟΘὮ οἔ 
{π680 ΒΡΡοϑδι(ο0η8, ἰῃ 8 ἐν ΟΥ [6 ἐκτός) (ἢ 6 ΑΡΟΒΙ(]6 
ὟΔ5 τηοδὺ ἱποϊ ρα, Βαί (Ὧ6 ψ 1019 Σορτοβοηϊα 1 οἢ 
Ὑ16 ἢ λ0 σΊν ΒΒ πη Κ68 1ὑ ΡΥΟΌΔΌ]6 ἰΠαι {116 ἀϑοθης 
ΔΒ γ08] δηὰ ἴπ δοίι 8] βΒρ800, δῃηαὰ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΪΥ͂ 
1ἀ64].Ὁ Επτε, εἶτε αν Β6ΓΘ {86 Β6η86 οὖ: ὙΒΘΙΠΟΥ, 
ΟΥ ψ ΒοίΒοΡ. ᾿'Αρπαγῆναι, 'ἴΒ ΒρΡοΟΚοὴ οὗ Ββιάάοη, 
᾿ῃοΪ  ΔΥΥ͂ ΤΟΙΊΟΥΔ]Β ἴΤΟΠὶ Οη6 Ῥίασθ ἴὁ δηοί ΠῈΡ 
σοταΡ. Αοἱϑ Υἱῖ!. 89; Βον. σχὶϊ. ὅ; 1 ΤΊ οββ. 'ν. 17), 
ἰππὰ 1 ΟΡ 1 Ρ}168 στοδὶ σου δηὰ {ἢ} ΡΟΤΤΟΡ 
οὗ βοιηθ δσχίθγῃδὶ [ὉΓ06].--ΑΔ 1 πον δυοἢ 
ἃ τῆϑ (ΒΟΟΣ ἰῃ ἴμ9 ὈοὰΥ οἱ ουἂϊϊ οὗ 86 
Ὀοᾶν Σ 'κζῃον ποῖ, Θο ηονδ)ὴ; ὑμαῦ Ὠ6 
νσδδ οδυῦ ὉΡ ἰμῖο Ῥασαᾶϊ 86 (νυ. 8, 4 α.).--- 
Ι͂π (86 ψογάβ, δμεὴ α πιαπ (τὸν τοιοῦτον) 9 ΑΡο8- 
116 ΤΘΟΌΓΕ ἴο {ἢ 6 δ ] οί οΥ̓ [Π δοδίδδβυ, {1180 ὁῃ6 ἢ 6 
μδα Ὀεΐογα ἀθβογὶ δοὰ 848 {86 τηδὴ ἴὰ (γὶϑί. Οεἰ- 
Πα, ὑμβὶη Κ8 ἰδ [6 ῬΏΤΔΒ6, δμολ α πιαη, 60η- 
[18 8ὴ δ] ἰαδίοη ἴο ἐμοὸ ἔδοῖ, (δαὶ ἢ6 18 ΠΟῪ 6Π- 
ἀοννοα νι αυδ]ιἶθ8 νν ῖο Αἰιοά ἢΐπὶ [ὉΓ βυ  ἢ 
8 ὀχα]αἰΐοῦῃ. Τῶδὸ ρΡοϊηῖ σοδοῃοὰ ἴῃ (86 σοΌΓΒ6 
ΟΥ̓ ἷ5. Θοβϑίδδυ Ὁη6Ὰ 6 (89 ἱπδιυθποθ οὗἩ ΔΠ 6 ἰδ ο Ὁ 
Ῥονον ((μὸ βρίνιν οὗ αο4) ψῃ οὶ δα ἰδ θη Ροϑ- 
βοβδίου οὗ εἶμι, μ6 68118 ἐπ ἐγ Ἀθϑυο (τρέτος 
οὐρανός) Τμῖθ 18 ποί ἰ(ο 6 ἱπίογρτγοίθα βρὶτὶ- 
ἐπα} }ν οὗ {6 αἰπιοδί ἀθρτοο οὗ Ὀϊνίηο Κπον]οάρο, 
εἰς. (189 πυη6᾽ ἰμγθο Ὀοίηρ ἰδίῃ ΑἸΠΙΡῚΥ 88 8 
ΒΥ Ὁο] οὗ Ῥεοτγίεοι Ομ), 70 186 Αροβίϊο μβαα υῃ- 

[5 “ ἯἼ7ο τοῦῦ οοποοίγο (16 δου] ἴο γϑοοίνθ ἃ ΒΌρογυπδί:γαὶ 
υἱδίοῃ, οἰδ ποῦ τ ϊῖο ἰδ γΓοπιρ θὲ} 6ι}}} ἰὼ ε᾿|ὸ Ὀοάγ, οὐ Ὁ. 6 
ἀορκγίἊς ἔγοπι 0|10 ὈΟΑΥ͂ ΤῸΓ ἃ βολδοῆ. Τἴδο ἰατίογῦ πῆδγ ἠοῖ 
ὴὰ οὐ] ἃ ἀϑδίῃ, Ὀδοϑῦδο οἰΐποῦ ἰὴ 6 Ββοηαίἐἶνο, ΟὐὁἨ δί Ἰομσὲ 
{10 νοχοίμεῖγνθ, δ0}] ΟΥ Ο οοπτίηυθ8 τϑβην)} ϊο ἴῃ (9 
Ὀυήγ, ΘΕ ὨΔΕΌΥΑΙΪΥ ΟΥ τηϊγουϊο}} υἱνϊ δεαίίης ἰξ. 
Αμπίῃ, ἯΘ ΣΩΔΥ͂ ΟΘΟΏΘΟΙΥΘ 8 ΠΙΔΠ Β δρίγὶἑ τουδὶ πίη, ἰῃ [ἢ 9 
νοῦν, ἴο γϑοϑὲνϑ δηῃςἢ υἱβί ΏΒ, ἔννο βονοῦαὶ ψαγε: οἰἴπογ Ὁγ 8 
ΓΟΒῚ γβρίυγο οὐ Ὀὕοϊῃ Ὀοΐάγ μὰ δβρίγς ἰπίο (μαὲὶ ρίδςθ, νι πογοοί 
[πο 600} υγὗ δρί γι Βαΐῃ βοῖ ἃ υἱδίοῃ ἢ οἵ οἶδ ὉΥ 8 γοργοθθῃ- 
ἰδιΐϊοῦ οἵ ϑυοἢ ΤΠ 08 ΓΘΑΙῪ Αὐθοηΐ ἴο ἐδ) ορί Γὶ τ, οἰ ΠΟΥ 1.0 
ῬἸΟΟΥ ποῦ ἰἰ οπαηρίην δὲ αἷ] (ποῦ ρ]8οθ: γεοῖ, δὸ ἐπ ἀἐ ΘΆΠΙΔ, 
ἴδιο δρὶγί ἢ ρργθθπάϊπ ἃ σμβαηρο οὗ ρμίδοθ, δικά 8. ργοβθῇοθ 
ΟὔΤπο ν 016 ρόύβδοιι ἰο ἴποδο ρούϑοιδ δηὰ ἐδίησε, Ἡδίοἢ ἐδ 
Βρί σι [8}}} δῃ ἃ δι ρογπδιυτα! γ, δὶ ὉΥ 186 γος οὗ Οὐυά, 
ποῖ ΟΥ̓ ΔΩΥ ορογηιίοη οἵ ὨδτΌΓΟ οὗ ἴβθου, Ὀομο] 8. ΤΠ Ἰδϑῖ, 
{Γ ποῖ ΟὨΪΥ, ᾿ποσϑὲ ΘΟΙΏ ΠΟΙ Υ̓͂ αρροποῖδ: δηὰ {ππ2 8[. ῬαῺ 1 8 
Γαρίογο τὰ} Ὀ0 πιοασῖὶ διγοραῦ]ο ὙΐἱΠ οἴδοῦ δον ριυΓο Γαρῦι. 
Ἐν. '. 10; χυί!. 8: χχί. 10: Αεἴακ χὶ!. 11: Εσοκ. υἱῖ"!". 3." .--οἱὰ 
ῬαχδαρὮγαλο δηἃ Απποῖξ. οα Ρδι} 8 Ἐρ 8.168, ρα] ηθά ΟΥ̓ 
ἀπο Οχίογά Αὐμὶ. Βοοίοῖγ. “Ὑπὸ ἰπίμδίοη οἵ δορί γί ἴι18] ἰἢ- 
ἤυσποοῦ δυθροηδ δὲ πὸ βδιο {ἰτπ9 1}.6 Ὡδη8] διυυοοθδαίου οὗὨ 
ἰόθαβ δοιὰ ἰὴ ογα τ οὐττοπὶ οὗ ᾿Ἰπουρπῖ; ἐπ μόνε οὕ 
ἱπιδαί παι οη δίομο σοιηδίπίηρς δοέΐϊνο, δὰ τὸ δοη8ὸ οὗ 6μῖ- 
γἰἴπα] νυἱβίου ᾿νοίπα οχοίἐοὰ ἴο πο δἰᾳιοδὲ ἀοκγθα οἵ ἐπ» 
ἔθ: 8{γ.".--Ἰπκν οἡ ᾿πρίγαξίοῃ.) 
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ποδί ΟΏΔΌΪΥ ἴῃ ἰι18 ταϊηᾷ ἃ σον Βροσο οὗὨ (86 
ΟΔΥΘΗΪΥ Ψψου], Α Ρ] γα οὗ Βοάνοηϑ 18. ποῖ 
ἰῃποοπϑιϑίθηϊ νὰ} Βδοιὶρίαγα ἀοοίγίηθ, [ὉΣ δΒυι6- 
«πϊης οὗἨ {πὸ κί ηἀ 18. ἱπρ] θὰ ονοη ἰπ (6 ῥὶυΓΔ] 
θα θ 8, οὐρανοὶ) ἈΘΓΘ υβρὰ, δῃὰ ᾿η {6 ἀδβοσὶ ριΐομ 
ΗὉ. ἰν. 14) οὗ Οἰεχίδι᾽ 8 δδοϑῃηβίοῃ, ἰῃ τ ἴοι Ηθ 
188 ἰο δυϑ ραββϑᾶ ἰηἴϊο [80 βϑδυθῃ8 διεληλυϑέναι 
τοὺς οὐρανούς), (6 ἐογηιπδίίοη οὗ πο ἢ ἰ8 ἀθ- 
βοτ θεὰ (Ηεὺ. ἰχ. 24) 48 δὴ δηίγδῃοθ ἰπίο ὨθΔΥΘΏ 
1186} (εἰσελθεῖν εἷς αὑτὸν τὸν οὐρἀνόν), ἱ. 6., ἰηϊο 189 
ἀτν οἰ ρμίδοο οὗ {π6 Ὠϊνῖπο Μα)οβίυ, ἰο ψ οι 
{10 ϑαυθῃβ Β6 Βαὰ ρΡαββϑὰ ἱβγουρῃ ψόγ τοϊαίοα, 
ἦϑὶ 88 (86 δ ποία ΓΥ πὰ (0 ἰΔΌΘΓΏΒΟ]6 τΥὼ8 σϑ- 
Ἰδιθά ἰο ἐμ ΟΙΥ οὐ Βοὶ]ῖοβ. “ον 5} ἰγδαϊίοῃ 
ΖΟΏΘΓΑΙΥ ΒΡΘΔΚΒ οὗ βούθῃ θαυ θῃβ (ΒΑ ΌΌΪ δ ΔῈ 
ΔΙΟΏΘ ΒΡΟ8ΚΒ οὗ ἰνο). Τὸ β6} δομιηοι ΥἱοννΒ 
δηὰ ζογιϑ οὗ δβρϑϑοῖὶ ἐμ Αροβίϊθ ἀοιιι}658 μαά 
Βοῦ6 γοΐογοῃσο, Ὀυΐ {86 οΥ̓ζιμὰ] ἰάθα πιαϑί Ὀ6 ἃ ͵5- 
εἰ συϊδηρὰ ἔγοπι {6 ΔΡΌΪΓΙΣΥ ἀηὰ πο ϑίγοι β ἀ6- 
(4118 οὗ (π6 ΒΑ ΌΡΙ πἰ64] ψυσὶογ8. ΔΒ πϑῖ ΠῸ Ὁ ̓ΘΓῸ 
ΠΟΥ͂ ΘΙΒΟΎΒΟΓΘ (θχοσρί 1η ΒΟΙῊ6 ἰλίον Θ6ο] οβ δι 16α] 
ἩΓΓΠΈΟΣΒ, 60 ΡΥΓΟΌΠΟΌΙΥ ἀονίνοα ἐμ 6 ὶν υἱϑνν 5 ἔγοπι 
8:9 Ῥαββᾶζθ ὈΘΙΌΣΘ 118) 18. ΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἢ Ρ}16 
(δ {Π6γ6 6 ΓΘ ΠῸ 1076 {885 ἰἴγο6 Βοῦγοη5, {18 
{πἰγτὰ ποοὰ ποί, οὗ σουγβο, Ὀ6 σοραγάοα 85 (})6 
δἰκιοβὲ βοάυθη. ΝΟ ΙΊΠΟΥ ἤθΓῸ ποῦ ἴῃ ΗΘΌὉ. ἰν. 14 
ταδὶ γγ6 ΒΌΡΡΟΒΘΟ {86 8]} 1.8 οη ἴο 6 0 Βοτιο ΓαΖί ἢ 
ΟΥ̓ {π6 Υἱβ} 10 οϑυθῃβ ({86 οἰουι 8, εἰ6.), θὰ (0 
ΒΟΙΏ6 ΒΌΡΘΓΒΘΏΒΟΙΒ ΒΡ866 Ὀούνγοοῃ {86 Β(6}14Γ πὰ 
{π6 δῖ ρμοβί ϑάνϑῃ, [π6 ἰγὰθ ΠΟΥ οὗ }101}168 (Θοπιρ. 
ΒΙΕΜ, ἀ. Ζιοελγδεστ. ὧδε Πεῦν. ΒΥ. ». 812). Απὰ 
γοὶ νὸ τηδί ἀθα ΘΒ. ΟΠΔΌΪΥ ΣΩΔ ΚΟ ἃ αἰδιϊποίϊοη 
θοίνθοη {λιϊ8δ ἰχο  τστορίο οἁ]]6ἃ {ἰπ9 (μϊτὰ 
Ἰιοαύθῃ, δηἃ [Π9 Ρ]4090 οα]Ἰοὰ Ῥαγαάΐβα δ μου ἢ ἰἰ 
ἀοοβ ποὶ ἴθ] ον ὑμδὺ (Π0 ΤΌΣΠΙΟΥ τπηυδί οὗὨ σου Γϑ6 
Ὀ6Ὲ ἃ ἴονγοῦ σοχίοη ἰδδη ἐπ Ἰαι6γ). [Ι1ὲ ἀοοθ ποὶ 
ΒΟ ὈΓΟΌΔΌΪΕ (πδὺ Ἡμδὶ 15 βαϊα 1π νυ. 8 δηὰ 4, 
διιουϊα 6 8 τἸποτὸ γορει ἰοη οὗ τὺ πδὰ Ὀοοη 
βαϊὰ ἴὴ ὑοῦ. 2. Οἱ (88 οΟἰΒοΥ Βαπὰ ἐμὸ Αροβί]ο 

[5 ΤὯῊΘ ΓΟΆδΟΙῚΒ (ὉΣ (84 Ορίοἢ Δ΄Θ ποῖ ρίνθῃ ΟΥ̓ ΟἿ δα- 
ἐπον, δὰ βόϑ ἴ0ὸ 8 ποΐ αὐυἱΐθ διιβίείεμῖ. 116 ἀρράγθης 
τορει ἴοι ἴῃ (9 τοχὶ 9 ῬΑΓΙΪΑΙΥ͂ ἀσσοι θα ΤῸ0Γ Ὁγ ἐδ ἰῃ- 
ἰογνυθηῖοι οὗ ἐδ Ῥαγϑο σα, δα μαγ 6} Ὁ ἐΠο ρμϑου- 
Ἰίαγγ αδυγυρεὲ δὰ δηϊπιαῖοα δβίν]6 ὙΠΙσἢ πο Τοοο! ]οοτοἢ οὗὮ 
πῃ ὀνοηΐῖ οὐοαβίομϑθα, 17 [89 ἐγαῃβδοῦ θη πηδης[οποά ἴῃ νν. 
8, 4 δὲ αἰ ἴοσοης ἴγοσιν δῦ τηϑιτἰοηοα ἰπ νοῦ. 2. ἔθ η ῬαΓδ- 
ἄἀϊθα πιῦμῖ ο 4 ἀἰ ἴἔδγοηΐ ρἷδοο ἤγοτῃ ἴῃ (Ὠἰγὰ νη. κ8. [9 
οοπἰοηδοα ἴοΣ ὉγΥ Οτοιίβ δὰ ΠΊΔΩΥ Πα ποτ δὰ Ἐπ ρ᾿ ἢ 
ἀϊνίμαα. ῬΠῸ ᾳφαοσίίοη ἐπ τηυθὶ ἀσγιδο, ΨὨΥ αὶ [6 νἱοὶξ 
1ο Ρηγεάϊδο πιρῃιἰοηϑα Ἰηδὲ, 89 ἰζ 1Π|8 τοῦθ ἃ ἰῇ οΓ δρθῦθ 
τιδη ἐπδὶ οὔ ἴὴ9 {π᾿ τὰ Βοδυθη  [{πῬΡαγϑ 89 15 (15 41} αζγοεο, 
δὰ 86 [ὈΚῸ χα 48 δἀπὰ ον. ἰ|. Ἷ, σοῦ Ρ6 1 υ8 ἴο Ὀο]ίοτθ 
46 αυυάθ οἵ ἀδρματγῖοα δαί η ἱπιπιοάϊαῖο! Υ δἰἴον ἀθαίῃ, δμὰ ἰΥ 
τ6 (Ὠἰτ Ὠθάνοπ ἰδ ἃ ἀἰ ογαηΐ Ἰοσα ΠΥ (859. ὑδυ 6 }}γ Βοϊὰ ᾿Υ 
1050 ὯΟ τηᾶΚο (πἰ8 ἀδεϊποῖίοη, ἔη9 δοοάο οὗ βαί ἴθ β΄τοσ [ἢ 6 
ὙΘΘΌΓΣΥΘΟΙΟὮ), γὸ παῖυτη ἢν πα υ]γΓ6 ΜἩὮΥ 28 ἴὴ6 νἱδί( [ὁ 1116 
Ἰον οΥΓὁ Βρῃ:6Γ κἂο αἴοΓ ἐπὶ ἴο ἐμ6 πἰχοῦςῖ [{πΗὸὺὴν δῆονθς 
αὶ ΒΡ. Ταγὶοῦ (Επη. δογηι, οὐ βίν. ας. θεϊδίοη Υ]. 11. ν. 
135), Βρ. Β.1}} (ὕὕὔογκϑ, Το]. 1. βΒογ. 111. Ρ. 89), δὰ ὕθογάδ- 
ψοσίῃ, ἐπαὺ “1Π6 νἱβίοη οὗ 1ῆ9 Μάδυ ηϊν ΑἸΟΣΥ σνου]ὰ πο 
δανὸ βαιϊίεδοῖ Ῥαπὶ δίησο 11 'γδα ἴο ὕ"ὸ δἰἰδίηϑα οἱ δὲ (9 
ἀιϑίμηξ ρογοα οὗ [9 τοθαγτοσίίοη, πὰ μοησο δαὶ ᾿ο ψὰϑ 
Θὰ δοπιοί πίη ἴο Ὅθ οηϊογοά προ ἐπηπηοᾶίαῖοῖγ αΛῸΓ 
ἀραί :᾽ ποῖ ἴο ἰπείῖδιὶ οὐ ἴδ μεῖς ἴδαὶ {πὸ Ῥγοβρϑοῖ οὐ ἴἢ9 
Ῥαγουδίθ νὰ ποῖ δ0 ΥὙϑινὺ αἰβίδης ἰο ἐπ τἰπὰ οὗ Ραιιῖ, το 
ἘΙΑΥ͂ διικχοδβί ἰδὲ μ}8 ΟἿΪΥ δον ὑπαΐ ᾿6 πϑοάϑαὰ ἴ0 8.9 
Ῥαγαᾶϊβο δὲ δοπιὸ {ἰπιθ, θυ ἢοΐ ΠΟΟΟΒΒΑΡΠΥ͂ ἴο 860 ἰϊ ἱαεί. 
{|ιὸ νον οΥ̓ Αὐυκαπεῖίπο, Ἐποιηδδ, Ἐκ 6 δηα Οαϊ νη ΘΘΟΠπὶΒ 
10 Ἐ5 ΙΠΟΓῸ δ γ ΟἿ σΟὨΟΥπιοᾶ ἴὼ οὐ » δέε. ἰηαὶ τῃ6 
(ἰτά ϑανθμ ἰῃο! άθ ἔῃ 6 ψ Π0]9 ποτ] οὗ τη Ὀ᾽δοοά, (Ἐ} 1 
ῬΑ οΥτδ ἤσιθο9 τυ ἢ [8 ΤΙΔΏΥ ΠΙΒΏΒΙΟ:5) πη βοπια ρμητὶ (ποὶ 
ὨΠΟΘΒΒΑΣ ΠΥ ΒΟΙῚΘ ΙΏΟτΟ ἐπ έδγίοῦ ΡΑΓῖ) οὐὗὁΥ ΜΠ Οἢ τὴ8 Ῥεγωάϊδο 
ὝΜΏογο ἴὴ6 οδσοοπάθά 9}68ὰ5 δυϊάθα ἢ Ηἷ8 βαϊπίθ. (δ ι.- 
διϊ: δοῆιο δῦ ΥγοοσβΆ ἰη ἴδο [πἰγὰ Βοάνϑη, Γαϊ μοῦ δὴ [6 
τι Γὰ Ὠθάνϑι 861: δὴ ον πίοἢ ὙΘΡΥ ΚΘΏΘΓΣΑΙΪΥ Ποῖ ΟΥ̓ (Π10 

᾿δηοίοηιδ. 866 τος. Οδ5. ο. 18.) ὙΒΟΙΒΟΣ 106 ἸαΓῖον ἰ6 αἰ - 
ἰογοι ἰσοῖη ἔπ οῦλο νυ ίοἢ [ἢ6 54 η8 ΓΟ ἰὼ μοδβοδδ αἰτοῦ 
1} γοδῃηγγοοίίομ ἰδ ποῖ ἀοίθγΐίηο! Ὁν νοΥ. 4, ἴῃ ΥΠ16}} ν ΓΘ 
ΤοσοχηἶΖα δἰ ΠΙΙΥ͂ ἃ πιοῦθ Βροοϊῆς ἀοαϊκπαιτίοη οἱ (ἰλ6 μία: 9 
ἴδῃ [ἢ ΥΟΓ. 2. 
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ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕΞ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Βρϑδκβ ἴῃ νυ. 8 δὰ 4 οὗ ἃ διΐ μοῦ ἀ6- 
ἔτοο οὗ δαϑίϑϑγ (δὴ (μδὶ ψ 16} ἢθ Βδὰ τηοοιϊοηοᾶ 
ἱπ 186 οὐογ. Απά γοῖ ἰ6 Ῥαγδαΐβθ ντδδβ Ὠοΐ 6χ- 
ΒΟΙ]Υ Βοπιθ ἰηίογίοῦ ἀδρατγίπιθης οὗ (86 (ἰτά ἦοα- 
γϑῃ, Ὀὰὶ δοῦ!6 Βίσῃον σορίοι, ἰμδὶ νΒ]ο ἢ 18 οδ]]οὰ 
ἴῃ ον. 11. 7 (μ6 Ῥαγδάϊβθ οὗ αοα (86 Ἰονγεῦ ἀο- 
Ῥϑγίιηθηΐδ ἰὰ ὅ60], υκΚ χχὶϊὶ. 48, οορ. [πὸ 
χτὶ. 28). ΟΒΙΑΝΌΚΕ: “ΤῺΘ δϑοδο ἴῃ τ ΒΙΘὮ [86 
δἰ ριοϑὶ Ρθδ06 8η6 ΟΥ̓ ΔΙῸ Θη͵ογοα, ΏΘΓΣΘΟ ζ6 110 Κ- 
ΒΡ ν᾿ αοα δηά (μ6 ἀοα-π8ὴ ἰδ τοδί πε ϊπιδίς, 
διὰ ΨθΘΓΟ (ἢ 6 ̓ΟΙΪὰ οὗ Βρὶ (8 ̓ ἶ88 118 τπηοδί ἀ6- 
Ἰϊχ} δηὰ ταοδὺ ρογίθοι ἀθυθὶοριηθπὶ., Νε- 
ΑΝΘΕΒ: ““Ῥ80] Βογα ἀθβουῖθοδ 8 ΒΊΧΒΟΣ ἀσρτοα οἴ 
1176 ἱπ αοάὐ, α ζοτοίβϑιο οὗ ἰμδὺ νι 816 {π 6 800] 
Υν11} ΓΘΔΟΝ δἰ ἃ ἰαΐου Ῥοσὶοα, πὸ 1]αθίου οὗὨ ἰδθ 
ἐμιασὶ πδίϊοη οὐ ρτοάποί οὗ 9 ον δ ΒΘ ΡΟΙΒΕΙ ΠΟΙ, 
δυὺ 8 σογίδϊη δὰ δοίυδὶ] ϑχδ] δίΐοη Γ᾽ ὑπ 6 δου]. 
Απᾶ γε νὰ ΤΩΔῪ ἤοτθ αϊδβί ρα δὰ Ὀοίν θη τδ9 
βυρογηδίυτα, δηα (80 αἰ νὶθ ΟοὨ {868 ὁπ6 δῃὰ δῃὰ 
1:6 δυιδὴ οἡ ἰδ οἶμον, δπὰ ἯῪὰ ΣΩΔΥ σοὨσοαθ 
{παὺ 180 γαργοϑοιίηιϊου μ6 10 σίνρη ἰὸ (6 ΑΡροεῖϊθ 
νγ88 ἴῃ ἐμαὶ ον ᾿ν αἰ ἢ γ͵ἃ48 τηοϑὶ Τα πὶ} } 181 ἴο δ᾽ Πὰ 
ἴῃ ἢΪ8 δοίμδ) βίδίς οὗ σηϊηά δὲ ἐμ {ἴπι|6." --λιπᾶ 
Ὠθδαιάᾶ πρϑρϑαϊσα Ὁ] 6 νοτᾶσ ἩΒῚΟΒ 11 18 
Ὡοὶ ἸΙανυνία] ΤΟΣ τῦϑ ἴο πίῖοσ (νογ. 4 ὃ) .--- 
Τ1ι 18 οὐἹα δῃηὶὺ ἔγοπι (ἢ 86 ΟΥἨ ἐμ6 νοτγαὰ ἤκουσεν ᾿Ππὲ 
ῥῆμα δαπηοί Ἀογα 6 Θδαυϊγαϊοηῦ ἰο ἐλέπσα, Ὀπὺὲ 
ἐμαί 1 τιϑὺ τρθδὴ ἃ τοογά. Βυΐ ἄῤῥητον εἰσι θβθβ, 
ποὺ ψῃδὺ σδηηοί Ὀ6 ΘΧΡΓΟΒΒΘα, ἴον ἴῃ θη {86 ΤΟΓᾺΒ 
σουϊά ποὺ αγο Ὀθοῃ ρΡογοοϊγοα, Ὀυΐ 85 [86 χεΪδ- 
{ἰν6 Βοηἴθ 66 ᾿πῃτη 6 4] Δί} Υ Γ0]10 Υἱὴς ΒΒ ΟὟ, ῬΟΓὰΒ 
οὗ βοἢ Σηγβίοτϊ ουβ ἱτπροσῦ 88 οὐχῃϊ ποῖ ἴἰο ὃθ 
υἱἱογοὰ ΟΥ ἰοὸ Ὀ6 Ζοποταν Κπονη. ἴῃ {μὲὶ5 Β6Ώ90 
(86 ψοτγὰ 158 υβοὰ π Ηδτοά. δηὰ οἰ ον πτΊ(6Γ5. 
Ἔξόν 1ἰ8 δαυϊναϊοηί ποὶ ἰο δυνατόν Ὀυὶ ἴο 744 ἐξί. 
--Τὰο δβυλδϑίδησο οὐ ἐἶ6 δοιητη πὶ οδίϊο νγα8 50 
οχαϊιοα ἐπαὶ ἃ που] μδγὸ Ὀοδη ἃ ρῥγοίδβηδίιϊου ἴὸ 
εἶνο 1 ἱπ Βυπιδὴ Ἰδησιαμο. Ἢ. Ε. ΒΕΒΒΕΒ: “1 
8 ΚΟΥ {παὺ ἰἰἰὸ βυρβίδηοθ οὐ {86 ἨΘΑΥΘΏΪΥ 
ψΟΥὰβ γγ88 ἰδ,  Ἠ}Ρ ὈΥ {π6 ΑΡΟδι]6 δ Β6 πδειὶ 
πο, Ὀὰὺ ἢ6 ἤοϊε ἐπαῦὺ πῸ πιδὴ δίϊθυ στϑοοϊνίης 
ΒΌΘΟΝ 8. σοπιπιαηϊοδίϊοηῃ ἴῃ Βιισοοδῖνο ἀοίμϊ]α, 
οουϊὰ δηά Ιδησυᾶλρθ δἀδαυδίο! Υ δὰ νοσί Β1]Κ (0 
ΟΧΡΓΟΒΒ δῦ μΒ6 πδὰ μοαγὰ ἴῃ {μὲ βδογϑα ῥγο- 
Βοη66. Απά ουϑη {Ὁ αοἂ μεᾶ ρίνθη κἰτη ῬΟΥ͂Σ ἰὸ 
ἜΧΡΥΤΘΒΒ Οἢ οδσί δαὶ 6 δὰ ϑαγὰ ἐπ ὨρΆγθη, 
(βΟΣῸ ΨΘΙΘ ΠΟ ΘΑΓΙΙΥ Θαγ8 Μοὶ οουϊα ἰῃἰ6}}}- 
ΖΘ ΠΕΥ τοοοῖνο {π6 σοπιτηθπί οαί!οη." ἯἜὯἜ 6 σαπηοῖ 
δοςοορῦ οὗ ΕννΑ]4᾿ 8 ὀχρίαπαίϊοη, ὑμδὺ 86 σοαβοι 
Ῥδιϊ ἀοιθτιαϊποὰ ἰο ΚοΟΡ ἴδ6βθ σου ] δ 1 0}8 (0 
ΒΙΠΒ0 7 (τ νϑ δι ΟΠ.8, 88 ἢ6 {πῖηκθ ΠΠΚεἾγ, οὗἁὨ 189 
ἢ 8] νἱοίονυ οὗ Οσὶϑὶ οὐὸσ Ἐοῖηθ δπὰ ἢθαὶ ἢ ἢ ΊΕΤΩ, 
δηα 4180 ΟΥ̓ΟΡ Φεῦ βδ] θη δηὰ {πὸ ὅθ ν8), νγγ8ὰδ Ἀ6- 
οϑ.50 ἢ6 ΒΔ (δαὶ ΟἾΠΒΕΡ τιθῇ ταϊσῃὐ Θδ αν Ἠ6 Ἰοὰ 
ἰο Ρογυδσχί {Π 61 ἱπ ΤΏΛΩΥ ΜΩΥΒ δδὰ ἱμβὸη ἰο οὔ- 
ἰδἴηα ογοᾶϊὶ οα ἷ8 δυϊ βου γ. [Τ|686 ψογ 8 ἡ ἘΓῸ 
ἐἐ ΏΒΡΘΟΔΚΔΌΪΟ,᾿" (ποῦ ΟὨΪΥ ἰο λὲς αὶ 10 "παη) 
ῬΟΥαΡ5 ου δοσουπί οὗ {πο ὶν πδίυσο, θυΐ 88 Ῥαυὶ 
(6119 τιι9 (δὲ ἐΐ τγῶβ ποὺ “"ἸΔῊῪ ] ἰο ευἰΐον ᾽ ἡ ἐδ οπι, 
ΜΘ Ιηυδὺ ΒΙΡΡΟΒ0 ἐμαὶ ἮΘ ψὃὺ8 τοβίγαϊποα ἴγοπι 
μιίετῖησ ἰ θὰ ὈΥΪπΟΙΡΑΙΥ ΌΥ 8 ΙΠ0ΓᾺ] σΣϑδβοῃ. 
ΤῊΟ ψΒοῖὶθ υ᾽βίοῃ ἈΡρθδτβ ἰὸ βὰν θδθῃ ἰπἰοηοὰ 
ἴον {110 ΑΡΟϑ1]6 δΊ]οπθ, 0 ῬΥρδ ΓΘ Ηἰπι ῬΟΥΒΟΒΑ] 
ἴον ἷ8 ᾿οσκ, δπὰ ἴον {118 ΓΘΆΒΟΒ αἰοπα 6 δα ἢ0 
οσδοηβίου ἴ0 βρϑδὶ Οὐ 1{{0Ὁ ἤου τίθθα γΘΆΥΒ, Δα ΠΟΥΟΣ 
ἴο Βροαῖς οὗ 118 οοπίοηίβ. Τὴ Δροοῦυρλιαὶ Ἰἰίοτα- 
ἴατο οὗἩ Βυθβδαπομὺ {ἶἰπη68, ΒΏΟΥΒ ναὶ [011165 [}}6 
τηἰπβ οὗὁἨ πηθ 816 πο]! ποᾶ ἴο, ὁπ. Β 6 ἢ ΤΥ Βί ΘΓ ὶ 68. 
(866 1η)6 ἀναβάτικον Παύλου υϑοὰ ἈΥ ἰἴια Βοοὶ οὗ 
(αΐκαΐϊ, χιουἰϊομοὰ ὈΥ ΕΡΙΡδηΐυϑ, Ἠμθγοβ: 18, 
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88). Βιυιὶ ποίιϊης ἱπ ἐμΐ8 ρϑββαρο ἱπιρ]1ο8 ἰδδὶ 
{80 Αροβίϊθ ρμΡοββθϑϑθὰ ΔῺΥ δύσδῃϑδϑ ΟΥ̓ τυ βίου 68 
οὔ 6 σοῆ 6 γ8) βυ)οοὺ οὗ βαϊναίϊοῃ, Ὑ]σ ΓΘ ἰο 
ΡῸ τὶ 6] ἃ8 ἀλη χζοσουϑ τηδίίογϑ, ἔγοιη ΘΟ ΟῈ 
Ἰηβρθοιΐοι, δηὰ γοὺ σαρϑὉ]6 οὗ ἱπνθϑίϊ αιοα ἴἰοὸ 
ἸοΓΘ ΡΒ ΟΒΟΡ 1681] δὰ Ἰοαυπθὰ ῬΟΥΒοη8.1 ᾿Αν- 
ϑρώπῳ ἰδ ποὺ {μ0 ΟὈ]6εὶ οὗ λαλεῖν θαΐ 8 ρογεγποά 
ὮΥ ἐξόν. ΤΟΥ͂Θ ΔΘ ΠΟ Ιρθ8}8 ΟὗἩὨ 3 ἀοίογιηϊἱηρ 
ὙΒΟΙΒον Ῥαὺΐ νγαβ Ὀγουχαῦ ἰο {818 ΘοΠΟ] 510. ὉΥ 
8 ΟΧΡΓΟ658Β οοητηδη Υἱἱἢ τοραγὰ ἰο 1ἰ, ΟΥὁ ὙΒΘΙΒΘΣ 
ἢθ ΒΕΓ ἰἰ8 ῥτοργίοι Υ πὶ ουῦ βυο ἢ 8. σοχηηδπά. 
ΤῊΘ Βρϑδοῦ, ΒΟ Ύ ΟΣ, πλιιδὺ ἤᾶνο Ὀ6ΘῺ {Π6 Ποχὰ, 
ΘΟΙΙΡ. ΥῸ 7. 1, ἀποκ. κυρίου. ΟΊ ας τὴὰϑ δΒαϊὰ πιυβὲὺ 
αν ὈΟΘῺ ὙΘΥΥ͂ δβὶμηϊδοαηΐ δηὰ ομλἰ ΠΟΥ͂ 
βίσοησίοπίηρ ἴο {6 Αροϑβέ]θ᾽ 8 τοϊπᾶ (δοαρ. Οβἰ- 
8η6ογ).---[πβίοαὰ οἵ ργοσοοάϊηρ [0 ΒΒΥ ΠΟΥ: ἐν 
τούτω (οὗ Βαοῖ αὶ ἰΒηρ) καυχήσομαι, 88 ταυϑί Πᾶγθ 
Ὅοοη ἴῃ δὶβ τιἰηᾶ, μ6 ΒΔΥΒ, ἰῃ δοοοτάδῃοο νἱὶἢ 
186 πιοάο οὗ ΓΟργοϑαπί 0 ΘοΟΙητ ΘΠ 664 ἴῺ γΥ6Γ. 2. 
Οἱ αύοόοῖβ ἃ οὔθ 11} 1 ΕἸΟΣΥ {τε δ).---- 
Τοῦ τοιούτου ἰΒ ποὺ πουίον Ὀὺὺ τηαϑοῦ πο. ΤῊ] 
18 Ῥγογοὰ ποὺ οὐἿΥ ὉΥ ὑπέρ μοὶ Πὰ8 τοϊδίΐοη ἰο 
ἃ Ροσγβοῦ ἰῇ ὑγ8 0560 ὈΘΠ Δ] (6 Ὀοδβίϊῃρ τπηυδὲ ἰδ 0 
Ρἷδοθ (Ἔμαρ. Υἱὶ. 14, ν. 12, νἱ. 24), Ὀπὺ ὉΥ {Π6 
οοπίγαϑίοα ἐμαυτοῦ, δΔηἀ ὑμὰ9 πηι βία Κα ]0 τοῖδυ- 
6Π69 ἰο τὸν τοιοῦτον ἴῃ γ 6 Υ8. 2 δῃᾷὰ 8.---Τὴ ῥσυὶμοὶ- 
Ῥὶο σι αϊοὶ 1168 αὐ ἰμ6 ὈΔ4518 οὐὗὕἩ {πὸ ὙΠο1θ ραβϑβαρθ 
5, ἰΒαΐ ἢ ψγβ πο ἰο Ὀοδϑί οὗ βυσῖ του τ] 0η8, 
85 βου (6 Υ ἀγριοᾶ δηγίίης πὶ ἷ8 οὐγὴ ἴὰ- 
γΟΥ, Ὀυΐ ΟἿΪΥ 88 85 ἱποϊάδηϊ σοππθοίθα τυ ἢ ἃ ΙΔ 
ἐπ Ομ γῖϑι, σθοὸ μδᾶ Ὀδοῃ δ {818 ρογὶοα σοι] οί ον 
Ἰ1δοὰ ουἱ οὗ εἰ ον ἱπάϊν  ἀ}} δηὰ δὰ Ὀδοη 
ἰπουριὶ πογίην οὗ δ ἢ ρ͵ΓΆΘΘ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ οπ. δοσοιοῦ 
οἴ ὶ8 Ὀοΐης ἴα Ομ γιϑι. Ηἰἷ8. ΟὨἿΥ οὈ͵θού ἴῃ σου- 
ἀοβοθμάϊης ἰο 818 Ὀοσϑέϊηρς οὗ βισιι ἃ 0Π0, νὴδ8 
{μαι δα πιῖρσις Ὀοαν νἰΐ 688 ἰμπδὲ βοι σ]οτίουβ 
ἰιῖηχβ δὰ Ὀσοη ργαπίοα ἰὼ βΒι6 ἃ ο0η8.--Βοῖ 
Οὗ ΤΥ 5ΘΙΓ Σ 1} ποῖ Ὀοκδβῖ, βανθ 1 ΤΥ 
ἐηδτγλίτῖθα (νον. ὅ ὁ).---ἰὰ ὈΘΒΑΙΓ οὗὁἨἁ ᾿Τλ86] 6, 
(τοραγάθα Βἰ ΠΙΡῚΥ ἃ59 ἰπι8617), 6 πννουϊά Ὀοδβὺ 
ΟὨἿΥ ῖι ἢ τοΐογθησο (0 18 ᾿μβσηι 168 (σΟΙῺΡ. 
οὔλΡ. χὶ. 80), Ηο δἰυάοὶ μοῦ ἰοὸ {8086 ἸΏΔΗΥ 
ταδϊοϑιαι]οη5 οὗ πὰ η ΘΔ Π 655, τυ σἢ Ὠαιὶ 
οοσαϑίοηθα 80 παισὶ Βαμα ϊαιϊοπ ἴο Εὖ ὦ, τ ΠΪΘᾺ 
μιδὰ σοι ρ]οίον οχιῖϊσραϊοά 41} σϑ {γ ὕσοιῃ ἢ 18 Ὀο- 
Βοηλ, δηὰ ψῇϊο Βα ἤηΔΙΪΥ σοι Ρρο] θα ἢ (ο 
Ὀοδϑὺ ΟἹΪΥ οὗ (αὶ ἀϊνίηα ρόνον σὴ ουτησορα 1085 

οδίηθϑϑ ἱπτοὰρ ἢ 19 ᾿πῆΗΥπ} 1 (168, (σοιῃΡ. τὙγ. 9, 
ἴο).. οι ΪΓ1 68.811} ἅθϑὶιχο ἴο θοββῖ, ᾧἱ 58]} 
ποῖ ὈΘ οο] ΒῈ, ἔοσ 1 ὙΣ11 αροαὶς 186 σὰ ϊμ 
Υ6γ. 6 αἹ. ---ΤΏογο ἷ8 βοὴ ΟΠ ΘΙ ΠΥ͂ ΒΟΥΘ ἴῃ 
οἰδγιιϊηΐηρς {6 σοπηοοίίοη ψ σι (ἢ γαρ ἴπ- 

Ῥ᾽ΪοΒ νι γυοσ. ὅ. Τὸ τᾶκὸ ἰΐ τοῦον Ὀδοῖ ἴο (86 
ἄγει δαὶ οὗ δα γοῦϑο, δηἀ ἰδι5 [ὁ τᾶκα ὑδ6 
ΑΡοϑβί]α Ὀαρίηῃ ἴο γϑυθϑαὶ ἢι͵8 ἰάθπειν νι} [Π6 πλῃ 
ἴῃ Ομ τῖϑε (81 8πη 67) 4068 ποί 5661 86 81 ΥΟΥΥ 
ῬΙΟΌΔΌΪοθ. Δηὰ γοὶ ἰο ΒΡΡΙΥ Βοιιοί μη ἰοὸ οὐ 
καυχήσομαι (ΥθΥ. ἣ ὉΥ πίοι ἰὺ 8841} τηϑϑδη: [1 
Ὑ11 ποί Ὀοαϑὶ οὗ (π 686 σγϑαὶ τουολ 05, δπα ἴο 
ΤΔΚΟ εἰ μῇ δι σαὶ δμί οπὶψ, πὰ (Β θη ἴῃ 818 σον. 
6 ἰο τρδῖζὸ ἐῦ 7 δλοιμί ἀδδῖγῈ ἰο δοαδί τοῖον ἰο {89 
Βδὴ6 (δ ΐηρ8 ψῖῖ ἢ {π 6 δαἀάϊ(ῖοπαὶ ἐποιρῃΐ: αἹ- 
ἱπουρἣ 1 οοὐἱὰ ἰπὰ8 Ὀοδϑὲ ()6 οι 6), Β66Π18 
ὙΟΓῪ ΠΑΥβἢ., Υο σψου]Ἱά ργοΐον, τὶ που ΔΏΥ δι ἢ 
ὀομηρ!οίίοη οΥ͂ (6 δ6η86, (ο υπάἀογβία πα ὈοίογΟ 
186 Ὑοσὰβ οὗ καυχ. εἰ μή, εἰα., ἴῃ! γον. ὅδ, ΒΙ ΤΩΡῚΡ: 
1 οουἹὰ ἐἰμ8 Ὀοδδὺὶ δοποοστηϊηρ ΠΥΒΟΙ ΓΙ τη οα 
ἰο ἀο 80 (ἑ. 6., οΥ̓ ΤΥ του αηὰ πιονὶ (8), απ ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἐπὶ σΒθη ἢ Θοη ἶπι168, ἐγ 7 δλοιία ἀ6- 
δε, εἰς.) Ἀ9 8 αἰ νίης 80 ΓΘΘΒ0η 0} [18 (Βουχὰὶ 

ψ μῖο ἢ δα Βργυης ἤτοπι μα 15 ΟΌ τ ΟΌΒΙΥ ἱπι ρ] θα 
ἴῃ ὑ9 Βθηύθῃοσθ ἰἰ56}7 (ΔΘ γ6 7). Βαϊ, ῬΟΓΒ ΡΒ δέου 
8}1} 0 τγου]ὰ 6 Βἰταρ Σ᾽ ἴο τη κα {ἰ6 γάρ ΥΟΙῸΓ ἰο (ἢ 9 
ὙγΠ0]6 οὗ γον. 6, 80 ἴδ 8 α τευ σψου]ὰ Ὧδγθ 
δἸγοδαν ἴῃ υἱθν {16 ϑυι ϑοαυθηΐ φείδομαι, ἀπά {ἐπ 
βθιΐθῃςσο οσομποοίρα Ὑ{Ὲ ᾿ς: 1 Μ11] ηοἱ Ὀοδβὶ οὗ 
ΤΑΥ86]} ὁχοορῦ οὗὨἨ ΠΥ ἱπῆγτη (168 ; Τ0Γ ΔΙ Βουρὰ Ϊ 
Βου]α ποί ὃθ 8 ἴοοὶ ουθῃ ἱ 1 ἸγἼΟΥΟ ἰο Ὀοδϑὶ τ γ- 
80] 7, ̓μαβιλι ἢ 8851 βμου]ὰ ἰ6}} ὑπῃ9 γα, γοῖ 1 
ογθοδυ, 1οϑὲ, είσ. Οὐ: ποῖ Ὀοσδυβο 1 βμουϊὰ Ὀ6 
ἃ ἴοοϊ, 161 ψτοτο ἱπο)Σηθ4 ἰο Ὀοδδὶ τηγϑο]ῇ, δίο., Ὀαΐ 
Ὀθοδαθο 1 τψουἹὰ συν ἀραϊηβί, οίς. ἴῃ (818 σᾶ88 
(λογο᾿ σουὰ 6 πὸ πϑρὰ οὗ δαάΐϊηῃρ δηγίβίηρ ἴοὸ 
189 ἱδουχηῦ ΟΧΡΓΙΘΒΒΘα.---Τ 6 Ὀολδβιΐϊηρ (καυχήσασ- 
ϑιμ)ὴ ἈδΔ8 ΤΘίεγοημο ἴ0 Βοιηοι πίη {Π6 ΤΟΥΘΓ86 Οὗ 
ὙΥΘΟ]ΚΏ688, δπ ἃ ἤ6η06 ἴο ἀφο δ (δοτΡ. 1. ΟΣ. χνυ. 
10) ἴῃ ψμΐο ῬΟΟΓ Ῥ͵8 ΘΧΒΊ Ὀἱ[οα, [πῃ ἀῴφρων 
(δεηδεῖε88, εὐἱίλοιξ τεα80η) Ἦ6 8110 68 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο 
186 ΘΙΔΡΙΥ Ὀοδϑίϊηρ οὗἨ Ϊ8 Ορροηϑηίβ, ἴθ ψ Β] ἢ 
ἸΠΟΓΘ 88 ΠῸ ὈΔ515 οὗ σας Π1Κὸ {μΒαὲ ἴῃ Ἶ5 80}- 
δοϊητηθπἀδίϊοη9---Ὀπ| 1 ἰΟΥΌΘΕΣ, 165 ΔῺΥ ΟἿΘ 
ΒῃΟου]ᾶ τϑοΐϊζου οὗ τὴο αῦονυϑθ ψδαϊ 89 
ΒΘΘΒ 119 ἴο ὈΘΟΥ ὮΘΕΙΒ ἔχου πιθΘ (γογ. 6 Ὁ). 
--Τῆόγο 1β ηὩὸ ποοᾶὰ ἤδσγθ οὗ βυρρὶ πη ὑμῶν 
᾿ἰο φείδομαι; δἱοὴς τὶ μή (οΥ ἱπ [ἴῃ 6 1 δπὶ1γΥ6) 
1818 σοὺ Ὁ 88 ὑΠ6 Β6η80 οὖ: [0 ΒΕΓ ΗΚ ὈδοΙς οσ (0 
δοῖ ὙΠῈΕ ΤΌΒΟΥΟ, ἐ. 6. ἰο 468] ΒρΑΥΣ ΡΥ τὶ 
ἷ8 86]-σοτοτμ πίοι. ἴῃ μῇ γγἷχέ᾿͵ ΔΥ6 οΟΥ ΔΙ ὨΪΥ 
{89 ἰάθϑ οὗ πιθηΐ8] οᾶτὸ (ΜΕΥΕΒ : οὗ συδγάϊης 
δρϑϊηδβί βοιποί ῖηρ). ΤῊ18 δηχίοιΥ, ΒΟΎΘΥΟΣ, Μγ88 
γν6}} ἑουπά δα, Βο0 ἴδτ 88 1ὑ γοΐοσγοα ἰο {8:9 ἱπο]}πὰ- 
{ἰοῃ ἰο θοδϑὺ 'π τππθη {π6ῃ 80 βίγοῃρ δῃοηρ ἰἢθ 
Οοσγπἰ ΐδηβ, δπα ὑπ 9 ΑΡοϑι16 ἀϊὰ ποὶ 18} ἴο 6ῃ- 
δουγΆρβο ἴῃ ΒΥ ΨΑΆΥ͂ ἃ αἰβροβιίϊοη δρηϊηϑὺ τὰ δῖ ἢ 
6 δὰ 80 ΘΑΓΏΘΒΟΪΥ οοπίοπαρα. Τὶς ἢδΔ8 ΤΟ ΓΘΏ 69 
ἴο 50 Ῥαγίϊσυϊαγ ἱπαϊνι τα, ῸΣ 6 Βᾶνθ ΠΟ Γ8- 
ΒΟΠ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἱμαῦ ἢ 18 Β6ΓΘ δίπιϊηρς δ ΒΟ 6 
Ραιυϊὶπο ραεΥ αὖ ΟογίμίΒ. Τὴο ονογ- δ᾽ υδίϊοι 
οὗἨ 19 Ῥογβοὴ ὙΕϊοΝ ἢ ΠΡΟ ἀοργθοδίοθ, Βθ 6χ- 
ῬΥΘ5868 ἴῃ (86 πογὰβ δεψοπα τολαὶ δά 8έξᾷ πιδ, ΟΥ 
ἦεαγδ δοπιοίλιὶπς ἤτοι πιὸ (ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει 
τι ἐξ ἐμοῦ) ὃ. 6..ν Ὀδγοηᾷ [86 ἱπιπηραϊ αἴ “ΡΥ Β8101 
ΒΊΟΝ ΤΩΥ̓ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΡΥΌΒΘη66 Ου]ὰ Δ Κο. ΤΈΘΓΘ 
158. ΠΟ ΠρΟΘΒϑΙ ἐν οὗ ΒΡ ᾿ Υἱπρς αἰτοῦ εἶναι ΟΓ ποιεῖν, 
Αἴτον ὃ βλέπει με, ΝΥ ΏΪΘΙ 85 Τοΐογθμοο ἰο ἈἷΒβ 
νν]οῖθ ΒΡΡΟΆΣΔΠΟΟ, δὶβ οαγίηρς δὰ ὈΟΒΑΥΪΟΓ. 
᾿Ακούεε γεΐουβ ἰο ἴθ Ῥουξογιηδησοβ ἰῃ οτδὶ ἀΪ8- 
σοιγ8θ. Ἐξ ἐμοῦ (εξ πιε)ὴ ἴτγοπι τυ 86], ἱῃ ὁ0Ὡ- 
ἰταϑὸ ψ ἢ (δαὺ τ ΠΙΘᾺ ταϊσηλ ὍῸ ποιγὰ οΥ πἶτὰ 
τὰγουσὰ οἰογ8. Τι 18. ἃ ὈΓΆΟΘΙΥ οἹοσίσαὶ ΟΥ ΘΟΠ οἶδο 
Τοτὰ οὗἨ οχρτοβϑϑῖίου δαυνα]οὺ ἴοὸ ἐΐ τί ἀκούει. 
Νοινὶ  δίαπάϊης {86 ἀπ γί αν ορί πο 5 τ ΒΙΟὮ 
λα Ὀοοῆ οσχργοββοα οἵ πἶπι (οἢδρ. χ. 1. 10), Β6 
ἀοβῖνοά ἰο ἤηνὸ δ0 οΟὔδοὸῦρ βίδηἀλγα Ἰαϊά ἀοτγῃ ἴῸΣ 
ἡυάρίηρ οἵ εἶτα ὑμ8ὴ 8 βίσίοῦ σοη σα ΤΥ ἰοὸ τ δὶ 
8}1 ταὶ σι ρογοοῖνα ἴῃ ᾿ιΐπι. 

Ψψεμ8. 7-10. Απᾶ 1681 1 ΒΒου]ᾶ Ὀ6 οὁπχα]ῖοᾶ 
δΌονΘ θα 5.16 του ἢ ἴ[86 δΌθππ ἅδηοθ οὗ 
ῖδο τον θ] 1 Ο0 5 (νοῦ. Τα).---ἰ Βίδο!ογ, δἀορίΐης 
ΓΟ ΒΩ ἢ} ̓8 χοράϊηρς οὗ διὸ Ὀοΐογο ἦνα, 18. οὈἸσοα 
αἶϑο τῖϊ ἢ ἶπι, ἴὸ σοπηποοὶ καὶ τῇ ὕπερβ. τῶν ἀποκ. 
αἱ ἀσϑενείαις ἰῃ γον. ὃ πη ἴο πιᾶϊ ἰδ 6 ψἘ0]6 οΥ̓͂ 
γον. 6 ἃ Ῥδαυθη 6819. Ἐγνθῃ ΑἸίογὰ σοποθὰθβ {πδὲ 
1 διὸ ὕοττΒ 8 ραγὶ οὐὔ ἴπ6 ἰοχί, ἰὺ πηυδὲ 6 {π9 
δοπιηθδποθιλθηΐ ΟοὗὅὨ 8 βοηίθηοο, δα ἰμαί 6 τηιι8ὲ 
δαορὶ ᾿ζβολδΠ ἢ 5 Ρυποίαπίίοη. Βαυῦ Β6 (μη Κ5 
ἰπδὲ “8 ΥΘΥῪ δίσδηρο βΒ6η86 τνοι]α {π18 6 αίγϑαη,᾽; 
ἴο ἰδοὰ ἰμ6 ροϑίϊο ψουϊὰ τοῖμϑο (ὁ ρίουυ ἴῃ 
ἈἰπαΒο] ἢ, ἐσοορέ ἴῃ 18 ᾿πΑΓΗ ἴ68 ἀπά ἰῃ {μ6 οχ- 
οοοάϊηρ δρυμάδποο οὗ 8]8 τουθ] αἰ οσ8; ἐλ 8 τα κίης 
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εἰ σἰοσγίπας ἰπ ἷβ τϑυθἰδίϊοη8 ἃ ραγὶ οὗὨ μἷ8β ρἷο- 
τγΐης ἰῃ Ϊπι86}. Βαΐ τοὐοοιΐηρ διὸ, 10 Ὁ νυ αἰοὶι 
ψ6 δγα αν ϊγ βυβιοϊομὺ δα ΒΟ Υ, ὑπ 6 Βϑηΐθμοθ 
τοδὰβ ϑηιοοίϊγ. Οβίδμαοσ γοαι 8 ὑμδὺ ΘνοΥΥ- 
«πϊης ἰπ κ᾿ τῇ ὑπερβ. τῶν ἀποκ. ἰδ ΥΘτη ΔΙ. ΔῸ]Θ: {16 
ὀχργοβδίυῃ 1180]7, (86 ῬΔΥ ἐῃ τ ἰσ ἢ {6 νοσὰβ ἃ ΓΘ 
͵οϊποα ἰοροίμοῦ, δπὰ (μ9 ροβίϊ᾽οπ οὗ ἰμ6 ψογὰβ 
ἴῃ ἐδ Βοηΐθῃοθ. ΕΌΣ δϑιαρμδϑὶθ (6 ΨΟΥᾺΒ ΓΘ 
Ρ]αςοὰ ἄτβι (οοιιρ. οἰδρ. 11. 4). ἐμ8. σϑυοὶδί! 0} 8 
8ΔΙΘ ΤΟργοβοηίθα 88 τυϊυϊατίουθ, πα ἴον δαὰϊὶ- 
ἐἰομδὶ ἴογοθ αὶ βαδδίϑῃίινο ἰ8 86 τῖΐι δ δά θο- 
εἶτα] βἰχεϊδοαίίου.] Ηανὶηρ βαϊὰ (νυ. ὅ, 6) (πὶ 
Ὧ6 ΠΟῪ εὐδίδι μοα ἔγοιῃ ἔασον Ὀοδϑίϊηρ, ποὲ Ρα- 
σϑυδο 6 Ἰδοϊκοά ἰῃ σορά στουπὰϑ ἔοσ ἴΐ, θυὺ ἔγουῃ 
8 χοζαγά ἰο μοι, ἐπαὺ ὑπο γ τὐϊρού ποὶ οὐογνδὶὰθ 
ἷ8 ῬΟΥΒοῦ, ἢΘ ΠΟ ΣΟΙΌΓΏΒ ἰ0 μΠ6 Τουο]λίΐ 8 δ 
βαὰ ϑροΐϑη οὗὨἨ ἰπ υϑγ, 1, δἰο.,) ἃπὰ βῆονν8 ΒΟΥ ἢ6 
Βδὰ θδθϑη Ἱορί ἔγοιι 8 ρΡοβϑβὶ Ὁ]0 βοὶ ἔ-οχδιίδίϊοη οἢ 
δοοουπὶ οὗὨ (11.080 ΣΘΥΘ]ΔίλΟΠ8, ὈΥ 6 8ΠΒ οὗ ἃ Ρθου- 
᾿ἰαΥὶν δούογθ δι) οίϊΐοη. Καί Πογθ βἰχηϊῆθβ ποῖ: 
ἐὐεη, Ὀαϊ: ἀπά, ἸΛΟΥΘΙΥ σοπποοιΐϊηρ Ἡ1ὺὰ ὑπὸ 101- 
ΤΩΘΥ ΒΟ 6Π66.---Ὑπερβολῇ ΟΟΟΌΓΒ 8180 ἰῃ σἢΔΡ. ἰγ. 
1. Τιυῖβ αἰδίου ἰο ἀθοὶάθ νομοῦ (μ6 ἀμεϊνο 15 
ἐπα οὗ (πο ᾿πβίσυτηθηὺ ς ὈΥ τΏ68}8 οἵ), οἵ οὗ [80 
ὁδι180 (: ὁπ δοοοιηὶ 06) 116 ἑπαίρεσϑαι τινι. Τ]}10 
ΤΩΘΔΉΪΩ ΩΣ 18 0} ὑμ6 δδίηθ ἴῃ οἰ μου οα86. ἴ6 
δυὸ ὑπεραίρεσϑαι ἴῃ 2 Τ1688. ἰΐ. 4, ἴῃ (86 5686 

- οὗ ἐο δχαϊὲ ἀξπιδοζ᾽.--- ΆΘτΘ υνὰδ ρείνϑη ἴο 16 ἃ 
ἼΒοσα ἐπ ἴμ:6 Βοδἢ, δ 8669] οὗ βεῖθῃ 
ἴο Ὀπδοιϊ πι0-- ΠΣ απ Ὀ6 80 ἀοιυδὲ {ἰαΐ 
8 Οιἰνίπθ ἰηϊθηϊΐοι οὐ ἀδδίρῃ 8 ἱπιρὶϊοὰ [ὈΥ 
ἵνα}, ποίαν αοἀ οΥ ϑαίδῃ 18 Ἰοοκθὰ Ὡρὸπ 88 
{πὸ σίνος ἴῃ ἐδόϑη. [0 18 Ῥοβϑὶ ὉΪ9 ἰο ἱπίθγργοῦ ἰΐ 
οὗ οἰὐμον, Ὀυΐ 1 βΒοϑιιβ σϑί μον ΠΟΤ ΔΡΡΡΟΡυΪαίο 
ἰο σοΐογ ὁ ἰο αοἄ, ἱπαϑιηυ ἢ ἃ8 ὑμ0 οὈ͵θαὶ ἰο Ὀθ 
δΔοσοιρ ἰδιοὰ ὃν ὁ νὰ ὑπάον {π6 Ὀϊἱνίηθ αἰρθα- 
ἐἰοη. Ἦηο πιϑὲ πο, ΒΟΎΘΥΘΡ, δοποϊυάο ὕγοιμ 
ἐβόησα ἰμαὺ ἐδόϑη ἰταΡ] 68. πη ΓΟΙΥ ἃ ϊνίπθ ρογ- 
ταϊββίοι, ἴον 10 ἱποϊιἀθβ 19 ἰάρα οὗἩ ἀἰβροβίηρ, 
δὰ ογἀαϊηΐπσ. ἀοὰ ρίγεβ ὄονθὴ νδδὶ 8 δ] οί νο 
ἴογσ 80 δἰἰαἰπλθηί οἵ Βοπια εἰσ ον δὰ ΒΟ ονυοϊοπὶ 
Θῃ " ἑ. 6. 88 ὑῃ9 Πη68η8 οὗ γἱ8] δηα λυ] αιίοι. 
Σκόλοψ 18 ἃ Βῃδγροπϑα γρίϑορ οὗ νοοα, ἃ βίβκο, οὗ 
ἃ ἱμβοτῃ (88 ἴῃ Νιιπιῦ. χχχῖ!, δὅ)., Τὰ9 ἢγϑί οἵ 
18:686 ΤΙ ΟΔΠΪΠ ΡΒ 18 ποὺ Ἀ] ΘΙ ΠΥ ΔΡΡσορυίδίθ. 
[ϑιδμὶοῦ δύμογοβ ἰο ἰμΐβ, δηὰ σομιθμβ ἱμπαὶ 
σκόλοψ 8 οὶ 8 δον (του τ ῆΐοῖ ἢ6 δηάδ ἱἰ 
δοιρϑί  πιθ8 αἀἰβέεϊ συ δ)ιθ, 6860. Ηοϑβ. ἰΐ. 6; βορι. 
Αὐιϑιὶά, 111. 83) θαὺ ΖΘΏΘΓΑΙΥ 8 ροϊπίοα βίδκθ Οὗ 
Ῥδ] 8δδο (Να Ὁ. χχσ. δ2; Εοὶς. χχνὶϊ!, 24). [Γ 
τηαβί Ὀ6 σοποϑαρα (δα {818 18 (Π9 188] τηοδηϊησ. 
Ησδποα Γαΐ ΠΟΥ δηὰ ΤὩΔΗΥ͂ υπάἀογβίδληα Ὁγ ᾿ΐ 8 
δίαδκο, ἴοῦ ἰμθ ϑχοϑουίίοι οὗὨ συ πὶ 418, ΒΙΔΏ]ΟΥ 
δηάπε ἀνασκολοπίξω ἴῃ ἰἰ6 δορὶ. οὗ Εδί, νυἱὶ. 10 6ὁχ- 
Ρἰαἰμοα ὈΥ ΡΙιανοσγίπαβ δηὰ Ηοβυ 8 88 δααυῖνα- 
Ἰομί ἰο ἀνασταυρίζω, διὰ 6 ἐμαποο ἱμίοσα ἱμαὶ 
σκόλοψ νὰΒ Θαυϊνλϊοης ἰο σταυρός, 86 οΥΓΟϑ8, ΟΥ 
86 βίακθ. [π [μυοΐαῃ, ἰοο (0 πιοτίο Ρογ. 11), 
ἀνασκολυπίζω ἰΒ υβοᾶ ἴον ἐδ ογιιοϊβχίοη οὗὨἨ ΟΠ δι. 
ΑΒ ἴῃ ἀοβουιίης .ι159 βίαίϑ οὗἩ οοηδίληϊ ἰοτίαγο [86 
ΑΡροϑί]ο ἀγᾷν8 8 ἰτηαρθ ἔγοτῃ ογ οἱ χίοη, 80 Β6 ΓΘ 
δ ἀγα ἰἰ ἔγοτι ἱπιρα]οηθαί. Τδ6 Δῃροὶ οὗ ϑαίδῃ 
Ἰ|κὸ θοαὶ ἴῃ 1 Οονγ. χυ. ὅδ, 18 δυιοὰ πὶ {86 
ρα] ες βίδα; οΓ (6 ΑΡοϑι]6 νγᾶϑ Ἀΐτη 86} 8]- 
τοδὰν ἱππρα]οα οσΥ οσυοϊδοα, Τὴ ῥρῆταβο τῇ σαρκὶ 
8 ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ 80] 0 1]6 (0 (18 ἱπίοτργοίδιϊ ο]. 
74. ἰλὲ Πεδὴ (τῇ σαρκὶ) ἰΒ ποὺ ἔῃ δρροβιτἰοῃ τὶν ἰο 
τι (μοι) διὰ ἀδροπάσηῦ ἀροῦ τσας σίυεπ (ἐδόϑη), 
Ὀὰὲ 10 18 ἴο Ὀ6 οΘοηποοίοα νἱ} σκόλοψ (α ἐλοτῊ) ἃ8 
8 ἀδιΐνο οὔ δρρσγοργίαιίοη, αὶ σάρξ 18 μοὶ διυ- 

ΤΩΔ πϑίΣΟ ἰῸ ΚΘΏΘΓΆ), ὈΏΤΟΖΟΠοσδίθ δπᾶ βἷη- 
ἔα}, Ὀὰὶ τὰ} ̓ 8 ΘΟΥΡΟΓΘΔΪ Ὡϑίυσο ὙΠ|Ε (Π6 δἰηξυῖ 
αἰβροβίιοηῃ δοπηῃθοίθα τὰ ἰξ. [π {μ18 γυἷδοθ 
1ϊ 8 Τϑίοσθμο Θβρϑοΐδ!ν (0 ἴμ9 δοπδὶ(γο Βου- 
ΤΟΡ τ ΠΙΟΝ μδ΄ πδίυγο 668 δὲ ρϑίῃ, ΟΥὁἨ 118 ΤοςοΣ] 
ἵγοτῃ {π0 βΒυδοχίηρ νοι αοἀ Ἰαα ἀφογορα ἴον ἱἰ. 
Σκόλοψ ἰ8 υπάου θα] {86 βυθ]οοὶ οὗ ἐδόϑη. ἀπὰ 
ἄγγελος σατᾶν ἰδ ἴῃ. Βρροεί(ἴοη ἰο σκόλοψ, ἱΒου χα 
186 ΘΟΏΥΘΙΒΘ οὗὨ (818 ΙΔ ποὶ 6 ἐχὺθ (85 1 σκόλοψ 
ΘΓ δὴ ἀγγελος.). Τμαδ6 νΟΣΒ ἴπ Δρροβιἐΐοη, 
ΠΟΥ ΘΥ͂ΟΣ, 86 ἐμ βυ )οοὲ οὗ ἵνα---κολαφέζη, ΒΘ Β 
ἸΠΥΟΙΤΘΒ 8 ΠΙΘΙΔΡΒΟΥ ΠΟ ἸΟΏΨΟΣ αὐλίθ βαξξ Ὁ]6 ἰο 
σκόλοψ. Βυὶ Βυοδ δὰ ϑρραγθηΐ ἰγυγορι δυῖ οἴ 
σομΒιγ ΟΣ 0Ὼ. ΣΩΔΥ 6 ἰουπα ἰπ ΟΙΠΒΟΣ Ρ]δοοθβ. Απᾶ 
γοί {(Π6Γ9 18 ὯῸ ἱπνογβίοη οὗ {86 ποτ 8, δ ἱζ πο 
ΜΟΙ] 58  : ἐλαΐ (λὲ απσεῖ οὗ ϑαίαη ταῖσλί ὑμῳὔεί πιο. 
Κολαφίζῃ ΘΟΧΡΤΟΘΒ6Β σοπίϊπυρὰ δοίϊοη ἀπα ἰΐ 15 
{πογοίοσο ἴῃ {86 Β0]. ΡΥξθ8. ποὶ 'π {86 δοσὶβδί. 
Αγγελος σατᾶν ἀο68 ποὺ ΒΙ ΚΕΙ͂ ΙΠΘΓΘΙΪΥ 8 ΒοδβιΣϊθ 
ΔΏΘΙ, ἴῸΓ σατᾶν ΠΕΥΘΡ ἰΒ 0 Ὀ6 ἴοπαπὰ ῥγοοΐβαεῖῦ 
ἃΒ 8ὴ δαὐοοίϊνο, ἀπὰ ἴῃ ἰμ0 Νοὸν Τοβίδιιοπί 1ἰ 
ΠΘΥ͂ΘΥ 88 [8.9 Β6η80 οὗ αὐἀυεγδατίμδ (Δ δηροὶ, δα 
ΔάνουθαΥ). ΝῸΣ οδὴ 1ΐ τοδη δαίδη Εἰτηβοὶῦ [(ἢ6 
δη66ε) ἜΡΙΔΕῚ }Ο 18 ΠΕΟΥΘΙ ἀοδβὶ χπαϊοα δὴ ἄγγελος; 
Ὀυὺ 8 δημροὶ οὗ δδίδῃη 11κὸ ἄγγελοι τοῦ διαβόλου ἴᾺ 
Μαὶίὶ, χχυ. 41. Σατᾶν ἰμεγεΐίοτο 8 ἴῃ ἰπα σοηϊ- 
{ὖνὅ ((Π6 νὰ σγ. σατανᾶ ΔΒ 1688 ΔΌΪΒΟΣΙΥ ἴον ἰδ, 15 
ἃ οογγοοίΐ οι οὗ {μ6 ᾿ἀθ6ο]1 8} ]6 πουπ, τ ἰσὮ ἐδ 8 
ἁπαξ λεγόμενον) ΑἸ Θχοθραϊ Ωγ Ρδίηαϊ βυθδοσ.- 
ἴης 8 ἱπάϊοδίθα ὈΥῪ σκόλοψ, δὰ 58. ἀδβοτι δε Ὁ 
{16 ῬὮΓΘΒΘ 8ὴ δηροὶ οὗ δδῖίδι. [1 18 ποὶ τοσοῦ 
ἃ Βυ Β νης ϑοηῦ Ὁροπ (Π9 ΑΡροβί]β ὈῪ β'δίδι, (ΤῸΣ 
ϑαίδῃ᾽ Β ΔΖ 61] ἴῃ ἰμ δδεϊτηδίϊου οὔ ἰμ6 Αροβίὶβ 
γγΔ8 ἃ ΤΘΔ] ΙΔ  σπδηΐ ΡΟΥΘ.) ὈΥ͂ πιο 8}8 οὗὨ ἩΒὶσἢ 
αοἂ παᾶ οταδίποα [ὉΓ ἰπὶ ἃ Ἀππ}}]} δι 1 ἰογοπὶ 
(οορΡ. 1 ον. νυν. ὄὅ, ΦοὉ 1ϊ. 6), ἢ (86 Θχαϊιοὰ 
Ῥυγροβο ψ ὶο ἢ ὮΘ6 δος γγὰ8 Ὀτίημρβ ζοσπαγὰ ἰὰ 
Δ ΘΙΏΡΙ Δ.Ι6 ἸΙΒΠΏΘΙ ΜΏΘΏ ἢ6 ΒΑΥΒ:--ἸΙΘΒΌ Σ 
Βῃ ου ᾶ Ὀ9 θὁχα]ῖϊοα ἃρονΘ ΣΩΘΆΒΌΣΘ (νος. 76). 
--Τ! ὁ ἰάθα σοηνογοα {Ποτοίοσο 18, ἐμὲ ἴῃ δοοοχά- 
απὸ πὶ 0 αἰνηθ ἄθοσθθ ἐδ Αγροβίϊθ πδϑ 
ἈὈαϑοα ἴῃ ἃ δυτα δ  ἰπρ ΠΙΔΉΠΟΥ ὉΥ͂ δὴ δῃροὶ οὗ 
βδεαίδη, δηἀ (παὺ ἴῃ ΘΟμΒΟαΌΘΠ6ο οὗὨ {πὶ8 ἐοχηιθηΐ- 
ἴῃς ἰπδὔαθηοθ βοΐ οἱ ἰιΐτη ἤγοιῃ {6 ἰησάοιῃμ οὗ 
ἀδνκο88, 6 88 Κορὶ ἔγοιῃ ὉΠ ΟΪΥ Θχδιὶηρ Βἶπι- 
Βοὶ ἢ οἡ δοοουηΐ οὗ (}:16 σ]ογῖουβ γουοϊαίϊ ομβ τουοἷν- 
βαίδα Ηἷπη ἔγοτη ὑπὸ Κἰῃχάοπι οὗ Ἰ᾿ἰρῃὶ. Βαϊ οἵ 
ψδὺ ὨδίγΘ ΟΓΘ (ἢ 686 Βυ δουρὶ ΟΥ̓́ δουγδθ 
γγ6 ἃγ6 ποὺ ἰ0 (ΒΊῺκ οὗὨ Ἰἰΐογαὶ δηὰ τοδὶ Ὀ]Ογ8 ΟΣ 
Ὀυβοιίησα. Τμ6 ἰάθα οὗὨ 8} ἱπίοσῃ δ] δ88δ]ϊ οὗ 
ϑδί λη ὈΥ πιθϑὴ8 οὗ Ὁ] ΒΡ οιηοῦβ ἱμουρσῆβ, οὐ Ὁ 
ΓΟΏΔΟΣΒ6 ΟὗὨ σοῃδβοΐθῃοθ 05 δοοοιπηὶ οὗ 8 ΘΑΥΪΟΡ 
Ρογβοοαίίου οὗ 80 ΤΌ] ον σΒ οὐὗὨ ΟἸσὶβὶ, οσ ὉΥ 
ΤΆΘΔΠΒ Οὗ ἰοτηρίδἰἰομ8 ἴο Ἰδὲ, τηυϑὲ ὉὈ6 τοχαγάθα 
(ἰσγοβροοίινθ οὗ ἰμ9 Ἰηβὺ τηθῃιϊομθα βυρρεοβίΐος, 
ὙΠ ΙΟὮ τγ88 Δἢ ΣΙ ΡΣΓΟΌΒΘΌΪΘ ῥγοαυοὶ ΟΥ̓ [Π  δδοοιΐο 
ὁσχοχϑϑὶβ οὗ ἴμ:0 ΤποΠ 58, σοσηρ. Οδίδπᾶοσ ᾿. 478 
δὰ ΟΠ ΔρΡ. ἱγ. 7), 68 ἀἰγθοιὶν θὰ Τρροβίιζοη ἴοὸ τῇ 
σαρκί (Δοοοταϊηρ ἰο ΜΟΥΘΥ 180 1ῃ ορροϑβί(ΐο ἴὸ 
σκόλοψ δπα κολαφίζη ἴῃ ΟΝ δῖὸ ἀοβοσι θὰ δὴ 
δουῖο δηα σοῃίϊπυουβ 8 η). ΚΑ 1}} τοΓΘ ἱπαρτο- 
ὈΔΌΪΟ 18 ὑπ ἰάφδδ οὗ ἀχί ΕΓΔ] ἃ.58861}18 ὁπ ἐμ ρμαγέ 
οὗ Βοβίθ Ορροῃϑηίβ, ὁ] ] θὰ ἔθ γθ πιΐ ἰδίου οὗ 88- 
ἰδ (οΒ 8}. χὶ. 18), δηὰ ἀδδι κηδίβα ςο]]θοϊ γ 6} δα 
δΏ6] οὗ ϑδίδη, ᾿μβϑιυ ἢ 88 0Π6 οὗ ἰδ οῖα (δἰ: ᾳ.) 
ΤΏΔΥ δύο ἀἰδυϊπ συ οα Βἰπιβοῖῦ δ ΌοΥΘ (86 τοδί: 
ΟΡ ἐδ9 1466 οὗ ἃ γχγϑαΐ ρσγϑϑβυγο οὗ δροβίοϊϊο ἀυ-. 
{168 ἰὰ σΘΏΘΓ]. ΤΠ οοηπίοχὶ 1οδὰ8β 8 ἰο τΐΩΚ. 
οὗ 8 ἀοῆηϊίΐα δῃὰ βρϑοΐδὶ ἴοτιι οὐἁἩ ὠβυδοσίης. 
(Μεγ6γ) πὰ οοπίγαϑὶ τ {ἢ 9 ἀρυμάσποθ οὗὨ [}19 
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του δίϊοη8, δα οὗὨ βοιμηοι ἷῃβ ΤΟΣ Ὑ8 086 60688- 
(ἰοη 6 δου] ΡῬΓΟΡΟΡΙ͂Υ δηἃ ΘΑΓΠΘΒΟΥ͂ ῬΤΑΥ (ΥΟΣ. 
8), 85 δ οου]ὰ παγὰ]ν ἀο Ὑ] ἢ τοβροοῖ (0 δ᾽8 οἷς- 
δοῖαὶ ἀμε165.---Τ 6 ταοϑὺ ῬΥΟΡΘΌΪο ΒΌΡΡοβδιτἰοη 18 
{παι πο δὰ ἰὼ Υἱϑὺ ΒΟΙῺΘ ΥΘΥΥ͂ Β6ΥΘΤΟ δα ἈδίηΥι}} 
ΒοαΙγ ουογίηρ, τ α]6 8 πόνγονον ἀἰὰ ποῖ ργουθηὶ 

ἰδ υπαογροίπρ Ἔχ δυδίίηρ ἸΔΌΟΥΒ δῃὰ ὶβθ Ρὸσ- 
βἰδιϊης ἴὰ πυχηθτουβ Βαράβδῖρθ. Βαΐ ἰὺ ἰδ αἱ ΘΟ ΥΙῪ 
ουὔί οἵ ΟἿΓ ῬΟΨΟΣ ἰο ἀδίοσιηῖπο Ῥυθοίθο  Ἡυβδὶ 
ιἷθ βΒυδοτίης σομϑβίθα ἴπ (Βοιμουυ Βοϊάβ, Πγρο- 
σομπάγχία δια τη Θ] Δ ΟΠΟἾΥ, ΟΡ ΘΡΒΥ͂, δίοῃθ, γἱοϊϑηὶ 
Βοδά.δοιθ, εἰο.). ΕἸΝΑΙ : “θη {μὶ8 ἀἰβοδϑθ 
δ πὸ ὕὉὀῥὈοᾺ δἷπι, ἢ 88 |Κθ ἃ ἰθυνῖδο ὈΪΟῪ ὍΡΟΣ 
180 μοδὰ (κολαφίζῃ) τ ἱπουὶ ἃ Ῥτονιουβ ψανπίῃρ." 
[τ νγδβ βοιβοί ἱρῷ ΡΘΥΒΟΠΆΙ, ποὺ δϑοίη ρ Εὶπὶ 81 8ι- 
Ἰγ 85 ἃ υιἰηἰβίοσ οὗ Ομ σὶβί, δῃὰ δῃ ἀσϑένεια (Υ6:. 
ὃ ΔΙ Βουρ ἢ οὗ 4 ρεοσυϊίαν Κη, γοιιϊ πάϊς δῖ τὰ 
οὗ μἷβ Βυμηδη ἔγαῚ ΠΥ δὰ ποησθ Βδυϊηβ 8 ἰθη- 
ἀσθπου ἰο Κοὸρ πὲπι ἔγοια ὑπάϊι9 86][-οχα] διϊοῦ 
οἱ δοσουπὺὶ οὗ ὲβ ΓοΙΆΔΥ ΚΔ Ὁ]6 ὀχρουΐθηοοβ οὗ ἀϊ- 
γἱπο ἕἴδνοσ. ἮὯ0 ΔΓῸ ΥΟΡΥ ὨδίυγΔ }} γοπιϊπαοὰ οὗ 
Τα  μοτΒ ἀΐβοαβο οὗ (Π6 βίοπο ψῃΐσϑὶ πὶ 1116 ΤΩ ΔὩ- 
ΠΟΙ ῬῸΔ8 8δου] ο ἰο {πΠ6 ἀοΥ])].---Ο᾽ δ ἀ9 1 τἀ 1168 
ἰοχοῖδοσ ἴπ0 ἰάθαβ οὐ ὈΟῚΪΥ δπὰ βρὶγὰ8] 8858- 
βυϊῖ8, δὰ μ18 οχρ᾽δηδίϊοι ἰβ ἑδυογοὰ Ὀγ [8 ἔδοί 
{μ8ι {6 γ6 18 δι} ἃ ΓΘΟΙΡΓΟΟΔ] δοίΐοι οι γΘ ΘῈ 
6 ἔνο, Ὀυὺ (86 κοπουδὶ ἱτηρτοδδίοῃ οὗ ΟἿ Ρδ88- 
Βδι29 18 ΓΑΙΠΟΥ ἴπ ἔδυοῦ οὗ ἃ Ἰοηρ-σοπιϊηυθα 6Υ]] 
χϑίδοῦ ἰμ8ῃ οὗὨ 8 ἰθιῃρΟΥΆΤΥ ἀδηκοπίηρ δηὰ αἷδ- 
ἐαγῦδπος οὗὨ πἰηα.---ἰπ νυ. 8, 9, 9 16118 υ8 ΠΟΤ 
δὸ ρῥτγδαγϑὰ ἰμπαδὶ (}}}8 οὺὶ] δηὰ 118 σοῃβθαῦθῃοϑδ 
τοὶ Ὅθ τοιποῦθά ἔγοτῃ δἷπι.--- Ομ οοσῃβ 
ἐία, 1 Ὀϑδουρδῖ 6 Τιοτᾶ τὨτίοο, ἴδαὶ ΠΘ 
ταϊκὶ ἅοραχὶ ἔσο τ19 (νου. 8).---Ὑπέρ, δβῖποθ 
Ῥοπιοβί 68 68, Ἀ88 ΤΟ ΘΆΓΥ δα ἐλ 6 56η86 οὕ περί: 
ἰῃ οοὐκδ᾽ ἀοταίίοι οὗ, ἱὰ γτϑδρϑοὺ ἰο. Τούτου ἰ8 ποΐ 
ὨΘΌΪΟΥ Ὀπΐ τηϑβου] 6, 88 8 Βο ΟΥ̓ ἀποστῇ 
(πἰχιὶ ἀορατὶ). Ηθ μδὰ πῃ δβ τοϊπά 1Π9 δῃρεὶ 
οὗ ϑαίδῃ. Τρίς 18 ποῖ δαυϊνα]οηί ἰο πολλάκις, ΠΟΥ͂ 
ὧδ 1 ἃ Πυμι Ὁ ΤῸὉΓ ρογίθοιϊΐοῃ. ΤῇΟΓΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥΘ 
Ὀθ6. ἸοῺς ἰπίογυδ]β οὔ ἰὴ Ὀθί τ θΘῃ ΘΔΟΝ ὈΓΔΥΘΥ, 
δι ΡΟΣΒΔΡ8 δΘ ΟὨ]Υ Ργδυϑὰ Ὑ 86 ὑπὰον οχίσϑηλθ 
Ῥατοχύϑβιηβ οἵ δβυβοτίπρ. ἸΤπαὶ 6 88 ὑπο 818 
αὐϊοϊϊοη πο δ6 τοῖο ΒΟΎΘΥΘΣ, ἱ8 Ὡοὺ Π6668- 
δδαυὶϊυ ᾿ρ θα, Ηδ χϑοοἰνθαὰ πὸ Βῆβυον ὕγοι [6 
Τοτὰ ἀπὲ1] [86 ἰἱγνὰ μοι οι, τ Βθη, οὗ Θουγ86, ΒΘ 

οοαβοὰ. Τμο 1 ογὰ (κύριος) ἰ8 ΟΒτῖδὶ τὸ 85 ὁὉ- 
ἰδἰηοὰ ἰῃ0 Υἱοίοῦυ ΟΥ̓ ΘΥΟΤΥ͂ Κα οὗ ϑαίδηϊο 
ΟὟΟΥ. Παρακαλεῖν ἷἴΒ8 ποτὰ ψΐσοΒ ἴῃ {π6 Νονν 
οδἰδιηθηΐ 18 ΠΟΥΟΡ υδοὰ νὰ τοίογοηοο ἰοὸ αοὰ 

διὰ ΟὨΪΥ ψ1} τούοτοποθ ἰοὸ Ομσῖβι. 10 Β88 ἐμὸ 
8686 οὗὮ, ἰο οαἰΐ 707 λεῖ», ἀπὰ ἴῃ ἴ.:ὸ οἰαϑαὶο ἩΥΟΥΒ 
δ υδοὰ ἰο ἀοδὶ ζχπδίθ 8 68}} οὰ ἰη6 σοὰβ. ᾿Απο- 
στῆναι (ἰο ἀδραγί) 88 ἴῃ υκο ἷν. 18 18 υδοὰ ἢ} 
τοχαγὰ ἰο βδϑίδη, Ὀαὺ ἰπ Αοίβ Υ. 88, δῃηὰ χχὶϊ. 29, 
ι ἰδ Δρρ! θα ἰο Βυμηδῃ 8888]δηἰ8.--- ΑἸ ὨΘ 888 
Βαϊ ποῖο πι|0, ΜῪΥ βῖδοϑῦ ἰα βυδοίϊθεοϊ οι 
8869, ἴοτ ροῦγοσυ ἰδ 2Ὡδἅθ ροσίϑοι 1 υυϑϑὶς- 
Ὡ.685 (γοΓ. 9).---Ἶἴὴ (818 Ρ]869 εἴρηκε ΘΧΡΤΘΒ88 ἃ 60Π- 
εἰηυσὰ δοιΐοῃ [86 Ῥογίδοι οὗ ἃ σοπίϊ πυρὰ ρῥδδὶ 
δοίϊοη], Ὀὰΐ τγὸ δ 016 Ὧ0 ΤΔ6808 οὗὨ ἀοίογιαί ἷπα 
ον ἰΐ γγὯβ βαϊ4, μοί μου ἴῃ 8 Υἱδίοη, ΟΥ ΠΙΘΓΘΙΥ͂ 
ὈΥ βοῖῃηθ ᾿ἱπίθσυ "] δησοῦυγαζοπιθηΐ, (ΟΒΙΑΝΘΌΕΕ: 
“ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝΥ 8 ἰθδιϊπι ου οὗ (μ9 ΗΟΙΪΥ͂ βρίῖν ᾽πὶ {80 
ὀχογοῖβο οὗ {89 ἰχιοϑὶ βρ᾽ τί] ἤαποίϊοβ, ὈῪ 
Ἰοδη5 οὗ νι ϊοῦ ἰμ6 Αγροβί]οβ ποατί νγ88 ἐδο- 
ΤΟοΌΚὮΙΥ ἰγδηαυ Ἕδοὸτοα, δαβυτγοὰ οὗ ἷθ στβοὶ ουβ βίδίθ 
δὰ φὨἸσηιοηοα ψῖτἢ σαβρθοί ἴο ὑ818 βρθοΐλ]ὶ 6.86. 
1ι τ ἴδὺ8 ἃ ἀἰδίϊηοὶ γνουϑἰδίΐοη οὗ {ῃ9 τηϊηὰ 
οἵ Ογσὶϑί, ὈῚ βρϑοὶδὶ ἱηθρίγϑιΐοη, δὰ δοπδγηθῆ, 

ΡΈΓΒδΡΒ, Ὀγ (86 ΔρΡρ᾿ἰσδιΐίοη οὗ βοῖ!θ Ῥαϑβαρὸ οὗἨ 
ϑονίρίυγο." ΤῈ ΔΙΒΊΓΟΙ τὰ 8 ἈΡΡΔΑΓοηϊ ΤῸὸ- 
ἴι84], τὶν δυοῖν ἃ Ῥτγοϊοΐδο 88 Μ88 8 Υἱτίιδὶ 
εταπιΐης οὗ δἷ8 γϑαυοδὶ. ΤῸ ἀρκεῖ, ΜὨΐΟΝ δια πα 
ἴον ΘμρΒαδὶΒβ αἱ ἐμὸ μιδδὰ οὗἩὩ (6 βδπΐθποοθ, 15 ποῖ 
οαυΐνδ]οθμὶ ἰο: οὐδὲ »γοίεοί (ἃ Ῥοοῖϊο 8] 8866), ΟΥ̓ 
εοὐῥ αφεὶοί τε δηὰ οἴμογ8), αὶ ἰὑ πηθδῃ8 
βἰταρῖὶν, ιοὐδὲ δὲ δι βὲοίεπί 70᾽, εοὐἱδ δαί δΐν; ἴν 11} 6 
ΘηουρΗ ἰπδὲ 1 δπὶ ρστδοίουβιο ἴδοο, δηά (Δι 1 
Ἰονο 8060, δηὰ ν1}} 8κο Ῥ]θδβυγο ἰῃ (60. ΤΏΘΥΘ 
8 ὯῸ ῬΘίογθθοΘ ἴἰὸ ᾿τηἰγδουϊουβ οἰ. ΤῸ ΒΠΟῊῪ 
ἰμαὺ 6 πτου]Ἱὰ ποϑὰ ποιδίηρ εἶβο, (6 .οτὰ δαάδ: 
͵)ον ν»ὺ εἰσεησίλ, εἰ. πο μου ὨΔ8 ΟἿΪΥ ἃ ΤῈ 7 δῈ- 
ἐμογῖιλοβ ἐπ 8 ἔδυου, Ὀὰϊ ΠΟΥ δτὸ οὐ [86 Ἀἰρμϑδὶ 
ἐπ ροτίαβοθ; δορά ούϑὰ 1 8 ποὶ δυρρὶ] θὰ ἴῃ [89 
ἴοχι, 1 τηυδὶ Ὀ6 υπἀεγαίοσά. 0 ἔδοὶ ἰμδὶ ἐν 
ἀσϑενείᾳ ἈΔ8 ὯῸ σὸν αἴϊον 1ΐ1ὴ8ὺ παγὸ δὰ βοτηο ἐῃ- 
ϑυθῶοο ἴῃ ἱπάποϊΐπρ ἰΓΔΉΒΟΥῚΌΘΤΕ ἰο Ἰθάανο ἰΐ οὐΐ, 
Τὴ τοοδπὶης ἰδ: ἩΠ1Ὲὴ ΟὯΘ ἯΒΟ ἱβ ἴῃ (μἷβ8 ψΘΔΚ 
Βίαιθ, ΤΩΥ ῬΟΥΤΟΙ ΘΟΙΏΘΒ 'ἰπίο ΙΠΟ0Γ7Ὸ0 Ῥογίδθοι βοιϊ- 
ΥἿΥ (σοταρ. οὔδρ. ἱν. 7; 1 ον. ἰ1. 8, 4). Βα ἐμ ΐ8 
ῬοψοΡ οὗ ὑπὸ [μογὰ αἀὑὙ6118 ΟὨΪΥ ἴῃ ἱπο86 ψ 80 
ΒΏΔΓΘ 880 ἴῃ Ηἰἴβ σγασθ; ἑ. 6., 1 18 Ῥαὺ ἔοτ ἴῃ 
115 [11 διγοηρσίῃ δηὰ δου ΥΣἱγ ΟἿΪΥ ΒΘΣΘ {Π6ΥΘ ἐδ 
ποίβίηρ Ὀυΐ ΠΟΙ Ρ]ΟΒΒΏΘ88. δηα Ῥαὶπ Ὁ] ΘΑ ΚΙΘΒΒ 
ΟΣ ΠΡΟ 8 δΟΠΘΟΪΟΌΒΗΏΘΒΒ Οὗ ῬΟΝΟΥ ἰδ, ἰὑ ἱβ ὕ8- 
186 ἱπιροαδὰ τη 18 δοϊϊοῃ. (Τελεῖταε ἢ88 ποῖ (89 
8086 Οὗ: ῬΓΟΥΟΘΒ (8617 ἴο Ὧθ ρΡογίθοϊ).---οδῖ ᾿ 
διαᾶϊν, ᾿βοσϑίοσθ, 111 Σ σαῖμοσ ΡΊΟΣΥ 
ΤΥ ἰπδηταΐεῖθα, ἴπδὶ ΟἾχί αι 5 ΡΟΥΘΣῚ ΤΘῪ 
αὐ1|ᾶ9 προσ 126 --- (το Γ. 9). --Τ 6. ΑΡροβί]θ 
ΒοΡο ἀθϑουῖθοβ ὑπὸ οἴδοοὶ οὗ {μ18 Ῥγχοιηΐβο. Ηὸο 
δυο ὉΡ 4}] οχρϑοϊδίϊου οὗ δοΐης ἔγοϑὰ ἤγοπι ἢ 8 
τοῦ }]9, δὰ 9 νγὰ8 βαϊϊβῆθα τσὶ ἢ {86 Ῥγχοβροοὶ 
οὗ δ)ουΐηρ ὑπ ατάσο ἡ 080 ὙγΟΥΪ τγ 85 ἴ0 Ὀ6 6ΟΗΙ- 
Ρἰοῥδὰ ἴῃ Βὲβ θα κῆοβθ. Θγδιτλδίϊοαὶ ὑϑῆρσθ ψ1}} 
ποὶ Ῥοσπὶὶν τ8 ἰ0 Σοΐον μᾶλλον ἰο ἤδισται. ΝὸΣ 
ΒΒουΪἃ ἯΘΘ ΒΌΡΡΙΥ δῖον ἰδ: ἱπδη Ὀοίογο, ψἤθῃ ἷ 
φιαγοὰ ὑπ (ν6Γ. 8), Οὐ: ἰμϑδὴ 8ΔηΥ ἐπὶπρ, ΟΥ: 
ΠπΔὴ ἰὰ ΤΩ ΟὟ ΡΟΥΘΥ, ΟΥ: ἴδῃ ἴῃ ἐμ: σουο]- 
ὍοηΒ πιο 1 μὰ, [Ιὲ ὈΘΙΟΏρΡΒ γαῖ μου, 85 1[8 Ρο- 
Βἰ (05 ΠΘΟΘΒΒΑΥῚΪΥ Βη ον, 0 καυχήσομαι. ᾿πϑιοαᾷ 
οἵ οομρ᾽ αἰπίπς δηα Ῥγαγίπρ ἰμδὲ {π6 βυδοτὶπρ 
τηΐϊχῦ οοαΒ6, 1 0111} ΓΑΙΒΘΥ αἼΟΤΥ ἴῃ ΤΥ ἱπδτγτηὶ- 
ἐἰοθ. ΤὨϊ8, Βοόνόυοσ, νουἹὰ Ἰοδα ἰο ἐ9 δοδοηι- 
ῬΙΠΒΕσπιοπὶ δα οχρογίθησο οὗὨ [9 Ῥσοόπιΐβο ΖΊΎΘη 
πἷτα θη ἐδοὸ Τιοτὰ τἱβιιθα ἢΐπι, ἑἐ, 6., (πὺ ΟἾΓ δι᾽ 8 
ῬΟΎΘΙ ταῦ ἀνγ6}} (ΡΟΥΘ ΠΟΥ 80146) ἀροπ 
ἢΐαὰ. ΤἘπὸ Ἡογὰ ἐπεσκηνοῦν 5 μη ῆθ5 ἰο δηΐου, [0 
ἰυτα ἱπίο, ἃ ὑδηὶ οὐ ἀν]. 'Επ’ ἐμέ, ἱπ οἰ οΡ 
Ῥΐδοθβ, Β88 σϑύφγθῃοο ἴο {μ6 αἰτϑοίοη βΌ ΠΟΥ ΪΥ; 
διὰ ἤορο, τ ῇογῸ ἴΠ6 ΑΡΟΒ(]6 18. Βρϑδϊίηρ οὗ {89 
Ῥονορ οὗ Ογίβί, γὴο σψγδβ ἔμοη ἴῃ μοδυθη, [1ὑ 
ΤΉ68Π8, ἰο σοο ἀονγ ΠΡΟΣ ἸΩῺ6 Βηα (ὁ δοϊά6 ν 
Τὴ (([89 ἤριυγο ἷ8 ἐπδὶ οὗ ἃ ροστυδηθηί σοπη δος] 8}. 
Ὑ ΒΟΙ ΟΡ δὴν (πίη οὗ πηυβυ4)] Βο] ππ ἰκν αἰ 8ο 168 
ἴο ἐπ6 οσχρυθδβίοῃ, 88 ἱζ 1 μδὰ σϑίδσθποο ἰὸ (ἢ 6 
ΒΒ ΘΚ μδὮ, 88 ἱΥ 6 ρόνοσ οὗ ΟἸιγίβί ογῸ 88 8 
Ῥδυϊ ἴοι οχιθηἀοα οὐον τη [ῸΓ ΗΒ ὑγοί θοί[ οΠ, ΟΥ̓ 
88 ἰἔ πο ἰπλ86 1 Υ 6 γ6 {86 ΒΡα66 ἴῃ ᾿ 816] 10 Ἧἃ8 [0 
ὍοῸ τηληϊϊοδίοα, 185 υποοτίδῃ.--- Ὁ Βοσϑίοσο Σ 
δ’ Ἧ761}] οοὨπϊοηϊοᾶ ἴῃ ἐμῆγτττ1685, ἢ ΤΘ-. 
Ῥτοδοῦθε, ἔῃ Ὠθοθδδίτθα, ἰὴ ΡΘιδθοῦϊ, ΟΏδ, 
ἴῃ ἀϊεισοδδοακίοσ Οσίδι' 5 βαῖζο (νον. 10). Εσοια 
τὺ 6 δὰ δὲ ἀοβουῖροαὰ δ8 (6 οὈ]εοοὶ οὗ 4] 
ἐπ 5 Ῥτοοοϑάϊηρ, δπὰ οὗ ΘΟΌΣ86 ἔγρομῃ (ἢ 6 ῬΤΟΓΤΑΐΪΒΘ 
οΥ̓͂ Ομνῖδὶ πΐϊσῦ δ Ὀδδ6η ϑοοοταρ] βη θὰ ὈΥ ἷδ 
εἰογγίπρ ἴῃ ἷ8. ᾿ῃηδυηνἷθ8 (γον. 9). {ἰπΠ6 ΑῬΡοβί(]6 
ΠΟῪ ΠΙΑΪΚΘΒ 8 Ῥγδοίΐ 8} ἱπύθγθμο, υἱΖι: ᾿πϑβιυ ἢ 
88 {}18 χἰονγης ἰὰ ΤΥ Ἰμδγπιιΐο8 μὰ8 Ὀγουξὰΐβ 
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Ομ σῖθ 8 ῬΟΨΟΣ ἰο ἰδῖζο ροβϑϑββίοῃ οὖ πιθ, 1 ἰδῖζο 
ῬΙοδϑαγο ἰὼ ἐπ γπιΐι168, εἰο6. ᾿Ευδοκεῖν ἐν δ᾽ σῃιίῆθδ 
᾿0Υ.9 ἃ γΟ] ΙΔΡΥῪ ΘΠ ἀΌΓΔΒΟΘ, 8 ραἰθηί δβαϊοίδοι ΟἿ 
108 ὑλθ80 δ δοσῖησθ. [Οὐἵ ΕὨΡΠ ΡΒ Α. Υ.: ἑαζε 
»ίεαδωγε ἴα, 1Β ἴοο δίσοπᾷ ; ἰμο τοῖς ἰ8: 7] αππ εσεὶὶ 
εοπίεπίεά ἦπ (Βδι880ι})}]. ὙΠ ἀσϑένειαι, [0 Βαΐ- 
ἔογιης σοηάϊιίοη θὰ ὨΙοῖ ὑπ 986 ἐπ ττ 168 Ὀ6- 
ΘΟΙΘ ΡΟΓΟΘΡυΌ]6, ΔΥῸ Ῥαγυϊουϊδυῖσοα ἴῃ ὕβρεσιν, 
ἐμβυλύϊας; δΌυδ08, ἀνάγκαις, εἰα., ΘΟ. Ο8}. Υἱ. 4 
(οχίθσῃ δ] 81 οἱ 108 ργοοοοαϊηρ ἔγοπι ὑμο80 ᾶγουπὰ 
᾿ιῖπι). Ὑπὲρ χριστοῦ, Μ ΕῖοΒ ὈΘ]οΩμΒ ἰοὸ δὰ αὐδ- 
11ῆι09. 4}1 (ῃ680 ρῥσϑοθάϊηρ ΠΟΙ, β' τι! ῆθ8 ᾿6ΓΘ: 
ἴου (8}6 Β6 ΚΘ (ΟΣ, ἴὼ Ὀ684}7) οὐ Οἢ Υἰβῖ. --- ῸΣ ΒΘ 
1 τὶ σχϑαῖΐς, 6: δῖ 1 βιίσοηᾷβ (τόσ. 10 ὁ.). 
ΤῈΘ ΓΟΔΒΟῺ [Ὁ κὶ8 ζοοὰ σουχαρζο ᾿ 119 Θρἀασὶπα 
{680 Βυ  οΥΠρΒ ἴῸΡ ΟἾΣ δι᾿ Β βαῖζθ, γν88δ ὑμπδὶ Πὸ 
δὰ [6]: βιγθη σι οηθα πη ἀοΣ 4]} 818 ᾿πῆ γα λθ8 ὉΥ͂ 
16 ροννον οὗ Ομ γίϑι ἀπ ] ] πρ ΘΟ 0 8]}}Υ ἐπ αὐτὰ 
(σοτάρ. Ῥὲ], ἦν. 18). ἴπ ἰμο8θ νψογὰβ νγὸ δθ 
189 18] χοηί οὗὨ ἐδ 6 Ῥτοπλβθ 'π τοῦ. 9. Τότε 18 
ΘΙ διϊο, πὰ ΒονΒ ον ἰγὶ τ ρ δὴ 6γῸ 86 
ΠΒΟΡΟΘΕ [66] 158, Θορ. 1 ΟΟΥ. χυ. δά; οὶ]. 
λι, 4, 

[ὅτάννευ: “ΤΒΘΊοΩρ Ὀυγεὺ οὗ ρϑββιοπδίο βο]- 
Υἱπαϊοαϊίοη, δ88 ποῦν, δἰ ἰαβὶ ὀχροπάρα ἐἰβοϊ, μά 
μ6 Αροβιὶθ γοίατηβ ἴο 1.1.6 γοϊμὶ ἴσοι θη 66 δ6 
ἀϊνογμοὰ δἱ οιδαρ. σχ. 7, γἤθγο Ἀ6 88 δβδβουζμς 
.ὴβ ἐπιθηίίοη ἰ0 ΣΟΡΓΘΒΒ {116 ἀἰβουοαΐθμοο οὗἉ {086 
0 8.}}} τοβ βιὰ }}18 διαυ μουν δὶ, Οοσίηι. 18}6- 
ἴογθ, ΟΘΥΘΡ, ἢ6 ΘὨΐΘΙΕ δραῖῃ ὌΡΟῚᾺ ἰδ ΐ8, ἢ6 
Ἰοοῖκβ Ὀδοκ οὐον [89 Ἰοῃρ ἀἰχγοϑείοη, δμὰ σοβυτη 8 
ΒΘ. διὰ ποτ ἃ ἰπουρσῃῦ ν᾿ ἰοῖ ποοαρα οχρ]δηδ- 
ἰἴοη οὐ δχρδῃβίοθβ. θῃοσο, δἰ βουκὰ ὑμΐ8. Θο0ῃ- 
οἰιμαϊηρ; βοοίΐοῃ βίδη 8 δραγί ἔγοχῃ {ἰΔ0 ἱπίοσγρ- 
(ἴοπ οὗ οἰδρ. χ. 10---αὶῖϊ, 10, δὰ 18 (γῸΪΥ [89 
πϊπαΐηρ Ρ οὗ ὑπ τιδΐη δγρυπιθηΐ θοζιπ ᾿ῃ ΘἢΔΡ. 
Σ. 1-7, ἴὰ 1ἰ6. Δ]]οἀ  ῖ ἐγῶοοβ οἵ ἰμο ἰοτγοηὺ Ἡ ΙΟᾺ 
88 ρϑβϑϑαὰ ἰβγουρῃ 88 ταϊμα πὶ {Π6 ἰμίθγυαὶ. 
ἨΪϊ8Β “Γ0Ἰ]γ,᾿ οἰδρ. χὶ. 1-10; [μ68 “δομϑπάἀδίουε 
ΟΡ ̓ ϑέ1θβ᾽ (οΒδρ. 311. 1; συ. 12); 6 “Δροβίο τοδὶ 
ῬΓούθη βίο .8 ΟὗὁἨὨἁ 18. Ορροπϑῃίϑ (Ομ δΡ. χὶ. 1}, 18) 
ΔΙῸ ΣΓοβυμηθά ἰὴ νου. 1]: 818 τα γδο] 98 δηά βυοσ- 
ἦπ38 (σἰαρ. χὶ. 283-28), ἰὴ συϑγ. 12; (89 ᾳαθβίίοι 
οὗ βοὶ ἔ-ϑδυρρογί (οθαρ. χὶ. 12) ἴῃ νυ. 18-18:; ἰμ6 
δίγοηρί δὰ ὙγΘΆ ΚΏΘΒΒ ππὶΐοὰ ἰὰ Ομ γὶδὺ (Ομ 8 Ρ. 
χὶ, 19), ἰπ Ομδρ. χἱλὶ, 8, 4, 9. 

γΕΒΒ. 11-]18,--΄ἴἋ ἀπ ὈΘΟΟΣῈΘ ἃ ἴοο]; γὸ πανθ 
ΟΟΣΡΘ]16ἅ 6: ἔοε ἴ οὐκδῖ ἴο Βανθ ὈὉΘθ68 
οογλτθη θα Ὁν γουῦ; ἔοσ ἰῃ ποϊδίηκ νγδ8 
: Ὀθμἰμᾶ [8960 ον ΟὨ δροβῖίθα, 8]- 
ἸΒΟΌΡΒΣ απ ποϊμίηρ (τοι. 11).--Ηη μασθ 
ΤΩ ΔΙκ65 Δἢ ἰΓΟΠ 68] ΘΟ Ο58βῖοα ({ῸΥ (6 ΨΟΓΑΒ Βμου]ὰ 
ποῖ Ὀ0 γοβαχα θα 8Δ8 ἃ αι θ8ί10Π) τ ὴ0} Σοίδγθμοθ ἴῸὸ 
{8:9 ΤΩΔῺΥ ὑδῖπζ8 μ6 Δα Βδι ἃ πῃ σοῃιπηθηἀ δίί οι οὗὨ 
δἰ πη Β 6 ἰὰ {0 Θουγβο οὗ (6 188ὲ ὑνο σμδρίογβ: 1 
“πὶ δεοοπὶδ α 70οοἷ. [Τ|16 γο γὉ γέγονα πα οαῖθ8 ὑμδὶ 
Μο μδὰ δεδοπιδ ν᾿ δ "6 νγὰ8 ποὺ οΥγἱίπα}} 7]. Απὰ 
χοῦ μὸ 90]]1ονγ8 {1115 ἐπιπηοά αἰ ον 10} ἃ ἠυ8ι1864- 
(ἴοη οὗ δἰ πηϑο]; 0 6 ὑμγονΒ ρου θαι ἐπ 9 
ΣΟΒΡΟΙΒΙΙΠΠΠν οὗὨ 4]}}: γ αν ἴογοθὰ τὴϑδ ἐπὰβ 
ΓΟΟΙΙΒΆΪΥ ἰο Ὀοαϑί τιγϑο]ΐ, ἔογ 1 οὐχηῦ (9 Βᾶνο 
Ὀ66ῃ ΘΟ 6 ὈΥ γοιι, ἰμβί δα οὗἉ Ὀδίηρ οὈ] κοὰ 
ἴο σοπηπιοπὰ τηγβοὶ]ζ. [79 ἱγοπῖοδὶ παίυσο οὗ (10 
Ῥάβϑαρθ δχρ]δὶηβ ἰἰ6 δοπορββίοῃ τίϊπουὶ ἰδκίπς 
{18 γΟΓΒ0 Ἰηἰογγορηι νον, δ Τ οσάβτουι, δἷϊοι 
Β0Π10 σοὶ βοβο 8.8, Βακροθί8]. [ἢ θα ρῃδίϊο 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠάθη06 τ} Οπ6 ὩΠΟΙ͂ΒΟΥ δῇὸ διγϑδιροα 
86 νογάβ: ὑμεῖς, ἐγώ, ὑφ᾽ ὑμῶν. ΒΥ ἐγω Βα ἀο068 
ποῖ ρυΐ δἰπιβαὶ ἢ ἰῃ Βρϑοὶα] σοπίγαβί τ {Π086 
ΟΡΡομθῃΐβ ἯΙιΟο ὙΟ͵Θ 80 δ ΠΥ σοιμπιθη ἀρὰ ὉΥ͂ 

110 ΟοΥἱηἰ ἶδηθ. Ηθ ΤΟΣΟΙΥ ΘΟ δΌσεΒ ΒΟΣΘ ἰδ9 
νηὶ οὗ δἰζοπίίοη τ δῖον (686 ΟοΥ Βδὴθ μδὰ 
Βονη ἰο .ϊ8 οἰαϊηΒ. ΤΉ ΘΓ Ροβϑιύτθ ἱπλιδιϊοθ 
ἰονδγὰ ἷπὶ 6 ΘΟΧΡΟΘΘΒ ὙΏΘΩ 86 ΘΟΙΠ6Β ἰο Β88γΥ, 
(δὺ 6 δὰ Ὀθοῃ ἴῃ ὯῸ τοϑρϑοὺ Ὀεϊιϊπὰ ἰδ 080 
τ 16 8-ἰδυἀοὰ δφροβϑί]οθ (σοΡ. χὶ. ὃ). ἋὙστέρησα 
118 {86 ἔπη οὗὨἨ {89 δοπιρασίβοῃ (0 ἰδ 6 μΡογὶοὰ 
οὗ εἱϑ τοβίάθιοο δ Οοσϊπίῃ. Ὁ ΒΌμα Υ, μον- 
ΟΥΟΡ, 6 δαὰβ (ϑοζρ. 1 ὅοτ. χυ, 8, εἰς.), {πὶ δ6 
ν᾽ 88 ΔΙΌΟΡ 8}} ποίμῖῃρ, ἐ. ἐ., 1 δΣζὰ ΔΌΒΟΙ αἰ ΕἸῪ ΡΟΝ 6 - 
1688. ἴῃ ταγϑοὶ (1 ὅοσ. 1. 28). Τΐδ 18. ἃ βίῃοεσθ 
δοβοσίίου, ἐμοῦ ἱὰ οομίδὶηΒ ἃ ΒΕΥΘΓΟ δ)]υδῖ0} 
ἴο 89 ὑγίαθ οἵ 8 ὀρροῃθῃίβ (Οβίδ θυ). Ηθ 
ΘΌον ἰδὲ 6 τν 881} ΠΟ γαϑρϑοὶ ὈΘἰπα {88980 ΒΌΡ6Τ- 
οἱ θηΐ ΔΡΟΒΙ]68, ὈῪ Γοίογυϊπας ἴἰο [066 Ὁγοοῖδ οὗ 
ἐιῖ8. Αροβι]θβὶρ τ ἰοῖ 6 δὰ ρκίνϑῃ δυλοησ ἐδ δῖα. 
-- ΤΙᾺΙΥ ἴδ δἰρῃ5 οὗ 8δ)ὴὸ Δροδβῖῖὶθ νὑγχϑσθ 
Ὑτουρδῖ δϑιθο!ᾷ γοῦ ἴῃ 8}} ραϊέϑθιιοϑθ ὍΥ 
δίχα δπἃ σσομῃ θεὲ δια χτλίτϑο]98 (νον. 12). 
Το δἰ κηϑ οὗ δὴ Αροβίὶθ βοῦθ βί πὶ  Ὗ 0}λ089 ἐδιηβο 
ὉΥ τλθ8η8 οὗ ψ πἰοῖι ἰμ6 ΑΡΟΒί]68 βῃονοα ἐμπδὶ {86} 
ὝΘΧΘ ΑΡΟβι108, δη ἃ 0 γ6 ΓΘΟΟρΏΪΣΘα 88 ΒΘ ἢ 810 
{οἷν 16]]ὸνν θη. 1 αγίϊοϊθ θα κο8 ἐμ ἰάθα 
8 Αροβί]ο δϑρϑοΐδ}ν ῥχγοϊιϊμοηί (ΒΕΝΟΕΙ,: φμε, 
συὶ οἷ( αροδίοἰωμ8):; {86 ΤΟΒΙΔΙΥ δπα πού τ ΓΟ ΪῪ {89 
ἰάθ41 οὗ ὁθθ. Το ἄγϑβι σημεία ἰΒ ΒΕΤΘ ἴο 6 ἴδΚοη 
ἐπ 86 ΤΟΣ 6 ΘΟΣΩΡΓΘΕΘΏΒΙΥΘ Β6ΠΒΘ [" Βοῃοσαὶ οΥ]- 
ἀθῃ6687, ΒΘ Γ685 ἰδ6 Βοοομὰ βου Ὀ6 ὀχρΙαϊποα 
δὼ [{Π6 ΠΑΥΤΟΟΙΣ Βὶρσἰβοδίίου [οὐ δρθοὶδὶ ἰοκθβ 
οὗ ἃ Ὀινίῃθ ρονγθγῦ)]. ΝΕΑΝΡΒΕ: “ΟἿΥ 818 ἴπ 
{89 τοδὶ γ οὗ 16 Αροβί!θ᾽ 8 Ῥουοσίηδησο οὗ τὶγ- 
80168 ποοα πο ὑδβογοΐοσο Ὀ6 ἔουπάθα ΒΟ]ΘΙΥ͂ ΡΟΣ 
ἰγδαϊιίοη, ἔου Ῥϑὺ] μοσθ δϑϑοχίβ (δὶ β ψγουσμί 
θη, δὰ δὸ ἐμ σομλθδ ἱπ αἰγθοὶ Ορροβιίος 10 
81} πιγί ὐ6 4] νἱονγβ ΟὗὁἨ (8:9 ΠΑΙΤΔ ΪγεΒ οἱ Νὸν Τοθ- 
ἰδπιοπΐ πιΐγϑοὶοβ.᾽" ΤῺ ρδβδὶνθ κατηργάσϑη ( 6γΘ 
πΓΟΌΡΖΙ) ΟΣ κατειργάσϑῃ 1Β ἃ τοοἀοδὶ ἔογπι οὗ 
οχργοδδβίου ἔου: 1 σι σουρῃί. ΕΥΘΩ 17 ΜΘ 8ΓῸ ποῖ 
ἰπῆιοποοα ὈΥ ὑδ6 μαρργορτίϑιθηθδδ οὗ δῖ} δὰ 
ἰάοφϑα ἐν πάσῃ ὑπομονῇ οσδπποὶ Ὀ6 ἰδ ΚΘ ἢ 88 (86 τοι 
ἱπ (06 Βογίϑϑβ οὗ σημείοις, εἰς., ἴοΣ {πὸ ἐν ἰϑ ποὲ 
ΓΘΆΪΙΥ ἃ ρδγὶ οἵ ἰὴ οΥγἰχίῃδὶ ἰοχί. ΤῈ6 ῬΈΣΑΒΘ 
ἀοδὶσπαίθβ (μ6 οἱ 681 δἰοιηθπὶ ἱὰ Ἡ16}} {8.680 
εἷρῃ8 ΨΟΥῸ ψτουσαῦ ἴῃ Οογίηί (ἐν ὑμῶν), διὰ 
οι δὰ ἃ ΘΠ ΠΟΥ ἰο ΘΟΠΗ͂ΣΙΣ ὈΟΊΊοΎ ΓΒ {1} 6 ΤῸ. 
[ δχονδ Ἀ18 ΡΟυΒϑύθσβῃοο, ΜῚΓῈ 8]1] δίολ αϑί πε δ88 
ἰὼ ὑμ6 τηϊαϑὺ οὗὨ (86 Ορροβί(ἱοῃ δπὰ βυ θσῖῃ κα ἢ 
μδὰ ἰὸ πηθού 88 δὴ Αροβί]β (δοιαρ. οἰ δΡ. Υἱ. 4). 
Ὕπομονή 88 ΤΟΐΟΥΘΠΟΘ ῈΓΘ ποῦ ἰ0 8 ουἱϊναγὰ 
οὐ᾽οοίνο ἰο]οτδποθ οὗ 8]} ᾿κ1πᾺ}8 οὗ 6ν1]8 ({0Σ 1ΐ 86 
Ὧ0 Ζοηϊνο οὐ 6 οὐὐοσὺ ἰ σοππϑοίΐοι Ὑ118 11, 
858 ἴῃ σἴδΡ. ἰ. 6), Ὀυΐ Ὁ χοΐδσϑ ὑο 186 ἔδο]πρδ 18 
ΒΟ 6 Ρογβουογοὰ ὑπο 8 ἰτγ18]8δ. Πάσῃ 
ἱτωρ]ο8 (86 ἄοστοο, ἐπ οοιαρ]οίθηθβ8β οὗ δἷ8 Ρᾶ- 
εἶθη69, ἔον ἱἶ νγὸ σοῖο 1 ἰο 89 οχίϑηϊ ἰο ν᾽ ΐο κἢ 
Ἧ88 ΟΟΥΓΙΟα ἰπ σοβροοῦ ἰὸ {πὸ υδζϊοὶγν οὗ 118 οχ- 
ΘΓΟΐβοβ, ἰὑὺ του]ὰ ἸὩΟΥΘ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΒΡΡῚΥ ἰο (86 
οὈ͵θοίνο ἱἰπἰογργοίδλοῃ. ΤΠ 6886 Ῥσοοίβ οὗ διὶδ 
ΑΡοϑι]6βϑἷρ (κατεργ. 18 βαϊὰ οὗ μι νυ] ἢ} 18 8 
γεα ατάμα) Ὧθ 068}]8 σηπεία, τεράτα, δυναμξις. ἸἾδ6 
νοτὰβ ἀρβίχηαϊο ὑπὸ δδπι ἰΐης ὑπάοσ ναγϊουδ 
ἈΒΡΟΟΙΒ; 6 ΠαΥθ: 1, {Π6 1 δἰ σηῖβσδησο, Ἡ}ῈᾺ χο- 
ἔδγομοο ἰο ἐμ ᾿ἱνίμο Ἰοραίΐοι ; 2, (με ὶν Στ ρΓοϑ- 
βίο, οἢ δοοουηὶ οὗ ὑπο Οχ ὙΘΟΤ ΙΠΔΓΥ 88α ᾿ν 0ἢ- 
ἀοτί ΒΡΡϑδσϑῃοο; 8, ὑΠ6ὺν οδυ δα! ν, 88 ΧΡ Γοδ- 
δἰοηβ οὗ Ὀἰνίπο ρονοσ. [Σημεῖα ἅτ “ διρη," 
δῃρὰ ᾶνα δὴ οἰ ἶ681 ρΡγροθο Ὀθγομα ἰμοιβοῖγυοῦ 
88 ογοάἀομίῖαῖβ οὗ δα δίνι πο τμηϊβϑέο ; τέρατα ἃγθ 
“ΟΉΔοΓγ8,᾽" τορδγαθα Β᾽ΡῚΥ 88 ΒΌ ΡΟΣ δῖυ Γ8] ρΓῸ» 
αἰᾳὶοβ ἰο Θχοὶὶθ Βυγρσὶδθ, δ ἃ Δ.Θ ὨΘΥ͂ΘΣ ΞΡΟΚΟΝ 
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οὗ ὀχοδρὺ ἰὼ οσοῃμῃθοίίοι ἩΠῚ|Ὼ δοόοπὶθ οὗἤἩ (9 οὗ ΟΡ 
Βϑηῖθθ; δηι δυναμεῖς ΔΥ0 ““ηεισλίψ τοογάδ,᾽" Ἰοοϊκοὰ 
ὉΡΟῺ ΒΙΠΡῚΥ 88 ρμυκιὶπρ ον οὗ Ὀϊνῖπο μόνον. 
8009 ΤΈΚΚΟΗ, ρδεὶ 2, ῥ. 1988..; ἩΕΒδτκΒ, 2807, 1 
5 πυοῖι ἴο Ὀ0 τοργοίίοα ἐμαὶ ΘΔ 0} οὗ 086 ψνογὰβ 
ἔῃ (8 οτἰ σίμαϊ 1β ποὺ χϑηάογοα ἐμ οὖν Ερ 68 
γογδίοη ὉΠ ΓΟΥΙΩΪΥ ὉΥ ἰμδ6 88:9 ποσὰ]. Τ|ιθ 
δι ΟΥΓδ δΔΓῸ υδρα ἴῃ 2 1688. ἰἱ. 9 (οὗ ϑβεαϊδηΐο 
τα Ϊγ8 0168), Ὀὰΐ ἴῃ ΗΘΌὉ. ἰϊ. 4 δπά 'π Βοπι. χυ. 19, 
ἐΠΟΥ̓͂ ΔΓΘ Τοΐογγοα ἰὼ ἴον {0:0 ΒδΣΘ ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ἴῃ 
ΟΥΣ ρᾶϑϑᾶμθ, ἐ. 6., ἰο Ἰοριιμδίθ Αροδίοϊΐοαὶ 
δυιϊοτγ. 19 δοουμυ]αϊίοι οὗ δβδιιοῖ πογὰβ 
θείη ἰπίο τῶογο αἰδιλμοῦ ργοιιϊθηοο (80 Ἰηϑρηὶς 
ἐμάς απ νατίοιΥ οὗὨ ἰδ9 χταϊγϑοῖὶθθ. δοιηθ μαῦθ 
διϊοιαρίοα, γα Ὁ ΔΙΌ ΓΓΑΡΥ, ἰο τοῖο 186 ἢγϑι 
ἴο ἐμ οὺγο οὗ ἀΐθοδβοβ νοὶ ἯἯ9Γ6 ΘΌΓΔῸΪΟ ὈΥ 
ΟτΪ ΠΑΥΥ͂ ταθαη8; (δ Βοοοπά, (0 {ππ ουγο οὗ ἀ153- 
448035 Ὀογοηὰ ι||06 γτοδοὰ οὗ ματδη αὶ; δῃὰ {ἢ 6 
ἐμὶτὰ, [0 ὀχογοῖβοβ οὗ Αροθϑιοϊ σαὶ ροόονγαὺῦ ἴθ Ῥαη- 
ἐβΒίης οὔ πι68, ΟΥ̓ ἰ0 βρὶ γί] ρονοσβ. Τὶ ἔογοϑ 
οὗ 6 Ράββαρθ 8. ΘΓ ΓΟΙΥ ᾿οβί ὈΥ (086 80 6ὁχ- 
Ε5Ὸ ἴξ οὗἩ 9 ΟΧΙΓΔΟΡΙ ΠΑΥῪ οἤδοὶβ ργοἀμποοσα ὮΥ 
ἰ8 Ργθδομίηρ δηὰ ομδγδοῖοσ, 110 μέν σίνοβ ὃ 

δἷπι οὗ ἃ οοηϊγαβὲ, οὐ γν ὃΪ6 ἢ 6 Αροδβί]θ 15 οὐ βον- 
δ δ᾽ 19 πη, ἱ. 6., (89 νηὶ οἵ δοϊζ οσ]ϑάριηθηι 
ψδΐο ἰΠ.659 δἰζηθ δὰ δυδογοὰά. ΜΈΕΥΕΚΕ: ἰ{ἰδ6 
Βγοοῖβ ογ9 ἰηἀθ0α (ἰγ]γ)} πτουρι, θὰ ἐμ ν Ὀδνο 
[αἸ]οὰ τὸ ργοίυσα ἐμ δουγοβροπαϊηρ οδοηνὶοιΐοη 
διιοης γοῦ. ΤΏΘΓΟ ἰ8 0 γάρ ἰπ ἰδ Βεμίθῃοο, δη 
1(}.9 οπιϊβϑίοη 18 ἰ δοοογάδῃοο 1 89 ΔΟταρὶ δηὰ 
᾿ἰνοὶν βίγ᾽ο οὔ {86 ξοῇθγαὶ βῬβββδίο. 1185, ΒΟΥ͂Σ, 
ΒΌΡΡΙἰοα ἷπ γον, 18, ὙΠΟΥΘ 89 ΘΟΡΓΟΌΟΓΑΙΘΒ ὮΥ 8 
ἐουσπίας αυθβιΐοη ταῦ ἢ 6 δὰ βαϊά ἴῃ τον. 12. --- 
ἘΣ ναὶ ἰδ ἴὮΘ1Θ ἱπ ὙὙΒΙΟῺ γὸ σοῖο ἰῃ- 
ἔοτίοσ ἴο [896 τοβὲ οὗ ἴ89 ομβυσοθθα ὃ (νοσ. 
134).--Τ 9 Ῥυοοΐ οὗ δῃ Αροβι!]βὶρ βαὰ Ὀδθη 
Ὑτουρβεὶ διηοης ἔμ θπι, ἔ0Γ ἴῃ ποι ἰηρ 0Γ0 {ΠῸῪ 
ἑιΐογίον ἰο ὑδο ΟΥΒΟΡ ΘΌΓΟΝΟΒ ὮΘΓΘ 9 δὰ 16- 
Ὀοτθὰ. Ὕπέρ βἰρηΐβοθ ζΘΠΘΡΔΙΥ οὐδόν, δεψοηά; 
θαὶ θγῸ οὐ δοοουπὶ οὗἩἨ ἡτγτγᾶσϑαι, ἀοιοπισραγάε, δο- 
ἴοι. ἴῃ οΟ6Ρ ͵δ608 ἫἯΘ ᾿δύθ ἠἡττᾶσϑαι τινός 
τινι (Ὀυ} πὶ {μ0 δοσὰδβ. οὗ ἐπ9 ““τολεγεὶπ᾽"). 
Βυοϊκογί, ὙΘΥΥ ἰΠΟΟΡΤΘΟΙΪΥ δηὰ δομίγαυΥ ἰὸ ἰδθ 
οοαπθοιϊίου νγἱ ἢ} τον. 12, σίτοα ὑμ9 τιοδηΐηρ: γ6 
Μαγο βυογοὰ πῸ ΤΏΟΓΘ ἱΏΪΌΤΥ ἔπδῃ, 66. [ἰ ΒθΘῃι8 
81.ὁῸ δῇ δἰ γατν ᾿ἰπιϊ δίΐοι οὗ μ6 ἐμουρμξ, ἰο 
Τα ΔΚ ἰὺ ΤοοΥ Θχοϊ αβί οἷν ἰοὸ ἐπ οἰ ία οΥὗἨ {86 Βρὶ- 
χὶϊ.- Τὸ Αροϑίῖϊο, Ὠονονοῦ, δ᾽] ον ὑἐπδὺ ἔθ θγῸ 
ὙΓ85 ΟὯ6 γοϑροοί ἰπ ΜΒ οἢ ἐπ 67 ταὶ μὲ Ὀ6 δοπιϑίἀονοὰ 
ἰηΐοτίον :---τοχοθρῖ ὑμδὶ 1 τγδο] ττδδ Ὡοΐϊ 
Ὀσπγάθηῃδβομθ ἴο γόοὺ (τον. 180); ἃ, 4. ΒΔ Ἰαδογοὰ 
διποῦς ἰπθλ νυ οαΐ σοπιροηϑαίίΐοη. Τἢ8 88 8 
ἀο]σαίο ᾿πουχὶι ρδϊηὔαϊ ᾿τοῦγ, πο οἢ διποιηιϊοα 
ἰο Ὀϊογο88 0 Β6 δἀἀδὰ {μὸ Ῥσγαυοῦ ν δἰ6 ἢ 
701] ον 8. Ἐ μὴ ὅτι: ἵ, 6. Θχοορὶ ῬΟΓὮΔΡ5; ΟΥ: Θσσορὶ 
(μἰ8, (Ὠαί, ἐἰ6. Τὴ σνοδὶ ἀϊβίδησο οὗ γϑυ. 16, είο., 
ΤΟη6ΥΒ 1Ὁ ρΤΟΡΘοΥ ἰο οχρ] δίῃ αὑτὸς ἐγώ ὉΥ δ γ6- 
ἔογϑηοο ἰο ἰὐ, ΤΑ ΤῸς ἷβ ὙΘΤΥ͂ ΘἸηρί Δ (16 ΘΒρθοΐ δ} ν 
Ῥοΐογο ἐγὼ]. 9 ρῥἴδοθϑθ ὶθϑ οὐὔγῆ Ῥόσβοῖ ἴῃ 60η- 
ἐγαδὺ τίν {πο86 Αροβίοὶϊσ πορκϑ ἰο πμῖοῖι 18 
αιοϑίίου πὰ 180 αἰἸαάθα. Οὐ κατενάρκησα 18 δχ- 
Ρἰδἰποὰ οἡ οἰιδρ. χὶ. 7, 8.--- 818 1 οὐ (μδ. 6 μαὰ 
τοσοϊγοα 0 ῬΘΡΒΟΏΔΙ τηδ᾽ ἰδ 8 09 ἔγουι ἰθτὴ 88 
Ἀο δὰ ἄοηθ ἔγοπι οὐμβονῦ οι ΡΟΝ θ8, ταδὰο ἴθι 1ῃἢ- 
ἔοσῖοῦ ἰο [8 οϑο δ υσοΒ98 δηὰ τὁαδ δὴ ἰπ͵ υβίϊ606 (0 
ἐδοπι, ἴον νοῦ Ὠ6 ογανυϑὰ ὑμποὶν Ῥδσάοῃ :---ἶοσ- 
Εἶἷνθ τὴϑρ {μἰ58 στοᾷ (τοῦ. 186).--ϑὰο ἃ 
Σθαυοϑὶ νγἃ8 ὃ ΒΟΥ͂ΘΓΘ ΘΘΏΒΙΙΣΟ, 88 Ὁ Π0γ δὰ Ὀδθη 
80 υηρτγδίοίιϊ δηα Πηά δ8ὸ σομιρ]ο οὶ ζα]]οὰ ἰο 
ΔΡΡγοϑοϊδίο 8 οοηάυοί, ἰδαῖ ἐμπου δὰ Ὠθοοῖηθ 

τοαβὶν φγοδυἀϊοοα ἀκαϊμδὶ ἶτὰ ὑγοιρὰ {86 ἰπ- 
Βυθησα οὗ 18 σοπίοιηρίιουβ δηαὰ Ββυδρίοϊουβ ὁΡ- 
Ῥομθμί8.-- -ΟΒγγβοδίουυ δπὰ βοόπιὸ οἰ οσδ οοῃίοῃα 
18 {89 ΑΡΟοΒιὲ}9 νγδϑ πο 6 γ6 Βρ6δ εἰ ρ ̓ΓΟΏ1ΟΔΙΪΥ͂, 
Ρυῖ (μ8δὲὸ 6 νδϑ οῃάἀθδυοσίη (ὁ πιἰιϊσαίο (ἢ 6 
πουπαοὰ 760] ηρς Βο δὰ ρῥγοάυοθοα Ὀγ 8 Δ᾽ υϑίοη 
ἰο ιἱϑ 801{-ἀοηγίπα ΘοΌγΒ6 διιοπς (ἢ θπὶ (88 ἰΐ ἱξ 
ἯΘΥΙΘ 8 δΒἰβῃ οὗ ἃ ἀοἔθοί ἴῃ 18 Τοζαγαὰ [ὉΓ ἐπ θσι). 
Βαΐ [86 ἱγοῺν οὗὨἩ [80 Ῥγχοοδάϊης αὐοδίϊοη σοι ροΪ8 
18 ἰο Σοραρὰ {80 ῬΓΔΥΟΣ 88 8 ΘΟ Ἰπυδί!0ὴ οὗ (9 
Βαῖηθ δβίσϑϊῃ.---Νοῦ ἀπ} π 0 ΘΟΙ268 ἰο γοΣ. 14, 4068 
.6 Θοπιθ Ὀδοαῖκ. ἰο ἷ8 ΟΥΣΏΔΤΥ ἰοη9:---Β6 Βο]ᾶ, 
1 δὰ τοϑᾶυν ἴο οοτὴθ υπῖο γου ἴΠ6 τηϊτὰᾶ 
Εἶθ, δι ᾶ ὦ 11} ποῖ ὈῸ Ὀυτάθηδοσιοϊζογου. 
-͵)Ἴ ἴθ. υἷ8 νοῦ τρέτον ἀοο8 ποῖ Ὀο]οπρ ἰο ἑτοίμως 
ἔχω αὶ ἰο ἐλϑὲξεν πρὸς ὑμᾶς, ἴον 11 18 πο τὴῦῖ}}} τὸ- 
ἔεγθῃοθ [0 ἷ8 γοϑδαάϊηθ88, Ὀκπὶ ἰο ΒΒ δοίιι] δοϊοὶῃ 
διιοηρ ἔβα ἐμαὶ 80 οου]ά 858. 6 88 γοβοϊγοὰ 
ποὶ ἴο Ὀθ9 Ὀυχάδηβοιαθ ἰοὸ ἰμθα. Ηο ἱπίοπάδά ἴο 
ΒΑΥ͂ ὑπ ὁπ ὑνὸὺ Οσοςϑίουβ ὙὮῸΠ Β6 δα Ὀδ0η 
διοῦρ ἰμΒοπὶ [806 οἢ ΘδΔΡ. χὶϊὶ. 1], Βα δὰ ποὶ 
Ὀθθὴ ἃ Ῥυγάοῃ ἰ0 ἐδοῖ δηὰ ἢθ νγ͵ὰβ δα 0 8}}γ τὸ- 
βοϊγϑὰ ποῖ ἰο Ὀθ6 ἃ Ὀυτάρη ἰο (ποῖ ὁπ ἐ ι15 ταϊτὰ 
υἱδιὺ [ὉΓ ὙΒΙΟΝ ΒΘ ΔΘ ΠΟῪ Ῥγοραγοά. οἱ ἰδού 
ΘοΡ. σδδρ. νυἱ. 2, 9; Υἱὶ. 1].---Η᾿θ σοδβοῃ [Ὁ 
118 ρΡύγΡΟΘΘ ἢ ΘΑΥ͂Β δΔδ ἴο Ὀθ οι πα ἴη [18 ἀ18- 
ἱπίογοβίθα Ἰονθ ἴοῦ ἴδβϑιῃ (δοῦιρ. ῬΆᾺ]]. ἵν. 17); 
{Π6Υ 610 οὗἁ ἱπρογίδηοθ ἰο εἶπ, ἢοὺ Ὀθοδι86 οὗ 
νν δὺ [ΠΟΥ ροθδβοδβοά, δηὰ ἤθ006 ποί [ΟΥ̓ ΒΥ͂ δάγδλη- 
ἴα γχο ἔμ γ νου] Ὀθ ἰο κἷπ, Ὀαὺ ἴον {μοὶ Γ ΟῚ 58 68; 
Β1η60 1 ΠΟΥ ΟΓ6 πΟῚ (0 ΟἸ γὶδὲ δπα δαἀναποοὰ ἰπ 
(19 νΌΟΣκ οὗἉ βαϊνδιίοῃ, 86 νου]ὰ χζϑὶῃ ὉΥ {ποῖ 88 
ΤΟ} 88 9 ἀοδίγοὰ (Βὐοκοτί ΤΟΎΘΓΒ6Β (ἢ18: [86 
Αροϑίϊο ψουϊὰ ραΐῃ ἴῆθπι ΤῸ Εἰ πη 86}, δηα ἴῃ {818 
ὙΥΑΥ͂ ἴοΥ Οχὶβί ; δὰ δύο} ἃ νον 15 ποῖ 88 τλθοἷϊ 86- 
οοτάϊης ἴο 109 Βρ᾽ τὶ οὗ 6 ῥαδβϑαζο, δοπιρ. Οβίδη- 
ἀ6γ).- 8 Ἰἄδα 6 ἰχϑδοοθ Ὦδοῖς ἴὸ (Π6 παίυγαὶ 
χοϊαϊίου Ὀοίνγθοσ ῬΘΓΘμΐδ δπὰ οἰἰἸάσϑῃ; ὈΥ υἱγίιθ 
ΟΥ̓͂ γ ἰοῖι ΘΒ] ΓΘ πα ἩἼ6ΧΘ ποὺ Ὀουπὰ ἴο τλΔΚ6 ῥτονὶ- 
βίου ἴου ὑπΠ6 ρδυϑῃηΐίβ, θὰ  ὑλ}9 Ῥδγϑῃίβ ἴον [86 6}}}}- 
ἄγϑῃ:--ἶοσ ἴμ6 ΟὨΣΙ ἄγθ ἀχὸ ποῖ Ὀοτπῃᾶ ἴο 
ἸΑΥ͂ ὯΡ ἴον ἴ86 Ῥδιϑῃῖβ, Ὀυϊ ἴ86 Ῥβιϑῃῖδ ίοσ 
ἴ86 οὨἑ] ἄτθῃ (νοσ. 14).--- ΤῊ }8. δρρ!1οὰ ἰο ΐτα 
88 ἱποὶτ' δρί γιϊυδ)] δ θον (1 Οον. ἰν. 18), δβδπὰ ἱΐ 
ὙὙ88 ὑπογοΐοσο ἢΪ8 ραγὶ ποῖ ἰο δοοὶς ἴογ ἐἰιοΐὶσ ρΡο8- 
Βοββίοῃβ, θαὺ ἰο δδγὸ ΤὉΓ ὑπο δηὰ ἰο δοϊ]οοὶ βρὶ- 
τἰϊ8] [ΓΘΑΒΌΓΘΒ ἴ0Σ ἰΒοτὴ (48 (86 ἀπίγ οὗ ρῥγονϊἀϊης 
ἴον δ άρθῶ ὈΥ͂ ἐμο ἰηγοδὶ πιθηΐ οΟὗἩ ῬΓΟΡΘΕΪΥ 18 ποῖ 
ΔΡΟΙ δοὰ ὈθῚ Ὀγτουχδὺ πὶι δῖ (Π6 ῬΤΌΡΟΥ Ἰἰγῖ 8 
οἴ ἃ οοῃβάθμοθ ἱπ ἀοα βδῃηὰ ἃ ΘΔΥΘΏΪΥ τηϊηα ὉΥ͂ 
ΜΏδὺ 18 βαϊά ἰῇ Μαίιἢ. νἱ. 19, 8ὸ Βϑῦο ἰδμ6 ἀμί 
οΥ̓͂ ΟΠ Ἰάγδη ἰο Βυρρογίὶ {πον ῬΑΥΘΩ 8 18 οὶ 6ὁΧ- 
οἰαἀο4, Οδίδηουῦ). Αἰἶδον οἱ γονεῖς υπάογδίδπα 
ὀφείλουσι ϑησαυρίζειν.---Ηθ ΔΡΡΙΪθΒ {818 τ]ὸ ἰο 
86 Κ᾽ ἴῃ γον. 1δὅ, Ὀὰΐ 6 ἔτη ρ] 168 ἐμπϑὺ ἷ8 ἸΟΥ͂Θ 
ὙᾺ8 Βίγου; ὁπουρὶὰ ἰο ὸὺ ἴλαν Ὀογομα ἴδ Ἰ᾿ἰπιΐ 8 
0.5.18}}}0 σοδοβϑα ὉΥ͂ ραυϑῃία) ἀυϊγ:--ΑΔαΙ τ1}} 
τηοβῖ βὶαᾶϊν βδροπᾶ δηἃ ὈΘ βιρϑῃῖ ἔοσ γου. 
--Τὰο φγδαάυδὶ γῖβο πὶ (10 ἀἰθοοῦγδο ΟΤ ἰδ οἰἰ πᾶ χ 
ἰμαϊοδίθα ὈΥ δέ ἰδ οΟἸΘΑΥΪγ Ὀσοιρηί οὐ οὐϑὰ πὶ 
ἥδιστα, “ϊΟ σοθ8 δ: Ὀογοηὰ ὀψείλει, αὶ ἐξ ἰδ 
οδργὶϑα ἔδυ Ὀογοπα οι ἰη ἐκδαπανηϑήσομαι. [Ὸ- 
δἰθϑα οὗἉ δοἸ]οοϊξης δοιῃθί ΐῃρ [0 Εἰ πιβ6 1 δὲ ἐμ ον 
ΟΧΡΘΏΒΘ, δ6 γγδὲ ἀϑίθσιϊποαὰ ποῖ ἸΩΘΓΟΙῪ ἰ0 6Χ- 
Ῥοπὰ σὰ ΒΘΑΣΑΥ͂ χοοὰ π|}}, 8}1 (δαὶ ὁ δὰ 80- 
ᾳυϊγοα ΟΥ ῬοΒϑοδϑοα, ἴῸ᾽ {861} Ὀοποδὶ, Ὀυΐϊ 80 ἴἰὸ 
[86 8]}1] ἰδ ῬΟΎΤΟΤΒ 85 ἰ0 ΟΡ ἰπϑτὰ οὐἱ ἴῃ ἐδ ἴπ- 
ἰογοϑὶ οὗ ἐποὶν βου ΐβ, ἐ. 6., 0 βδουὶῆοο εἶ ᾿ἰἴα δα 
ἷ8 Ὑ{1|0]9 5860}, ἱἴ 9 οουἹά ἐπ ΟΌΥ Ῥτοπιοὶθ {μοὶ Ὁ 
ΒΌΆΡΤΟΠΙΘΟ βοοά. Τἴμο σοπιρουπα νοῦ ἐκδαπανᾶς- 



202 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΞ. 

ϑαι ἰβ Του οἷ Βίγου ΟΡ ἐμδη ἰἢ9 οΥἱ ζί;5] δἰτωρ]9 
γοΡῸ, ληὰ βρη ῆοδ ἰο9 6 υἱιοΥἹ]Υ σοηδυπιοά (ΟΣ. 
Ομ ον 5 δαάτ 8 Ὁ]6 ΣΘΙΠ Δ. 8). Τ8Ἐ0 ΑΡοβί]θ 
δἰ ὰ8:---ΔΙΒουρ 189 οστθ αουπάἀδηῖν Σ 
Ἰονθ γουῦ, [80 198861 δ Ἰονθᾶ. (νον. 166) 
--᾿ἴ νὸ δοοορί εἰ καί δοσοταϊηρ ἰο Π0 Βοσορίυ, 
{Ἰι6 Βοῆ86 σουἹὰ ὃθ: δἰἰμουσὰ 1 88Ὰ}} Ὀθ0 Ἰονϑὰ 
8:60 658, (ἢ 6 Ι0Γγ09 1 Ἰονγὸ γου. Βοϊεογι δηὰ 
Οπίαπάθν ῥγόβοσνθ ἰμὶ8 ἰάθα, δύϑθὴ ἰζ καί ἰδ 
το)οοιοά (πιακίηρ εἰ ΕΟ ΘΡΈΒΙΤΕῚ; Ὀυΐ δυοῖν δ 
ἱπιογργοίδιϊοα 'ἰβ ὙΥῪ ἀουδίέυϊ. ΜογοΡ ἰδῖκοβ 
εἰ ἴῃ ἴμ6 86 186 οἵ: ἰΐζ, θαυϊνδ]οπὲ [0 ἐπεί, 88 
1 τ06 Αγροβῦὶο μοϑἰιδίδὰ (ὁ τρᾶκθ {86 ἀϊγοοί 
δὰ οοηδάρηϊ οδβεογίΐοη, Ὀυὶ ἀοοϊαγοὰ ἐμαὺ 6 
845 ὙΠΠῊΡ ἴο ροὸ ἰο 89 υἱπιοϑὺ 'ὰ ονογοοιωϊῃς 
ἐποῖν Ἰιο8.}10 ΒΡ τὶ ἰοταγὰ ἴηι, ΤῊ ΐ8 Ἡ 11 Κη ΘΕ 
86 ψου]ὰ Βι}}} ὀχρυϑββ ἱζ (9 δοπαϊιίοη νοῦ βοὲ 
Του 885 δὴ δοίυ] δηιὶ Κπόνῃ ἴδοὶ: ἱπουρὰ 1, 88 
ἦΒβ ΠΟΥ͂ ουἱάθηΐ, 881} 6 Ἰονοὰ ἐδ 1685, εἰ. [ἢ 
18 18 ργοδϑηίϊϑὰ ὈΥ {89 Αροβι!ο δϑ ἰδ πιοϊϊνα οὗὨ 
ιΪ8 σοηάαποί (π6]δησυαμο Θογίδί ὩΥ 18 ὙΘΓῪ ΒΟΡΟΓΘ, 
Ὀὰῦ ΟἹ ΔΏΥ ΟΥΟΥ νἱον ἰδ θα οτμθ8 ον ἰῃ 8 
ΥΟΥῪ ἀν κυναγὰ δηὰ 166 Ὁ]6 πιδῆποῦ. [{ 18 ὈθίοΓ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴο ἰαῖκο 10 ἰὰ ἃ οομπόοδβῖγο β8θ6ηδβο, νευὶ 
(δα ἱὶ ὈδοοΙμθ8 ΠΟΟΟΒΒΔΡΥ τὶ ΤΙΒΟΒοπιἰογ ἴἰοὸ 
χοίδιη {86 καί, τ ἃϊσἢ 88 ΠΙΔΗΥ͂ δὰ ρχοοὰ δυίϊδο- 
Υἢ 165 ἴῃ 18 ἔλγον.--- Περισσοτερως----ἦττον ἰδ δὴ ΔῸ- 
Ὀγονίδιοα ὀχργοββίοι 10 ὅσῳ---τοωύτῳ. ----Ν οΙ Επρ; 
πορὰβ (ὁ ὃ υπά ογϑίοοα ἴῃ δααἰιίοι ἰο {μ6 σοπηρα- 
Ταιΐνο (88: πιογέ ἰλαπ οἱδλέγ ολωγολεϑ, ΟΥ : ἰεδὲ ἰλαπ 
"Ὁ ΡΡΟΒΕΤ. 

ψεμβ. 16-18, Ηδ Βογὸ τηϑοία ἰδ δἰϊοιηρὶ ἰοὸ 
ἵβγον οἢ ἶπὶ (δ Βυαπρίοίοη ἰμδὲ ὑμ 6. {16 ρτο- 
ἴθποθ οὗ ροσγβοῃδὶ αἰβιη θγοβδίθα πΠ698 μ6 ἢηὰ βοηΐ 
ἀοριυ 168, ἀπ (του ἴλοτα παὰ ᾿πηροδβοὰ Ὀυγά θη 
ὍΡοη ἰμο ΟοΥπιμίδπ5. Ηθ σοχηοδ ὕροη ΗἷΒ γοαά- 
ΟΥΒ ὈΟΪγ απὰ οοπῆβάθηιγ νὰ [Π6 απθδιΐοη 
ὙΒοίμοΥ ἔμ 686 ἀδρυί 68 δὰ ηοὺ Ἔχ  ἰ ἰἰοἃ 4 ἀϊπὶπ- 
ἰοσοϑίθ π6 8858 βαρ ἰο ἰδ ονῃ.- -Β Ὁ 6 ἱΐ 
Βο. 1 να οὶ Ὀυχάδῃηῃδοιῃηθ ἴο γοῖι; 26- 
νοι 6 1665, Ὀϑίμβ ΟΥΔΙΥ, Σ οαὐυρδϊ γοῦ 
Ὑἱ} ρμα}16 (νοῦ. 16). 1ὴ ἔστω, εία., ἢ6 Ῥυϊδ 
δἰ τβοὶ ἴθ (8 ροβίζου οἵ δὰ οὐ͵θοίοῦ. δυο ἢ 
8. 006 τηυϑί σοποθάθ ἰμδὶ ἰΐὸ ΟΟΥ μι ἶδηα δὰ 
ποῖ θη Ὀυγάοπροα τὶ} ΔῺΥ 86188}ι οἸαΐταθ οἢ Ηἷ5 
Ῥαγί, Ὀὰ0 10 πιϊχίιῦ Ὀ6 ἱπδὶπυαιοα (παὺ {818 αὰ 
ὈδΘῺ ΟὨΪΥ (0 ΡΪΔΥ 8 ἀθβροὺ βζϑίῃθ οὗ ογαῖϊ ἰὸ μοὶ 
ὑπθῖὶ ἰηΐο ἢ]8 ΡΟΣ, 8ηἀ ἰο Οὐϑυυθδοῦ (μθπὶ ὉΥ͂ 
ΤΆΘΒΠΒ Οὗ 18 οι ἰββαυὶθβ. “Ἔστω 8 Τοιηα ὙΪ 8 
Β' τη αν υ50 ἴῃ Ρ]Αΐο, 83 ἰπ {ἰἸ0 [μἰΐη : ὁδίο 7 δἰ( ἐΐα 
4απεί 'Ἐγώ ἴβΒ ΠΕΥΘ οηρμηιΐὶο ἰῃ οοηίγαδὶ τὶὶ ἢ 
ἔποβο ἰηἰογ πη θα ἰδίο αροη β το η οπ6α ἰῃ γογα. 17-- 
18. 10 ἀλλά ΒΘ ἰπιγοάμοο8 ἴμ 6 ῥγϑοΐβθ οδ)θοίΐοη 
(ἰπ οοπίγαβὺ υνἱἱ} ἐστω---ὑμᾶς): ἢ6 πιϑὰ δαυραί 
ὑμθπὶ ὈΥ 8 ΟΓΔΙΥ τηϑί ποὰ ρηϊπίηρ (ποτὶ οὐοτ ὉΥ 
8 ΘΡΡΌΘΟΔΓΒΙΟΘ οὗ αἰδἰπἰογοβίθάμοδϑ (ἔλαβον 5 
ἰουπὰ ἰπῃ ομδρ. χί. 20). Πανοῦργος επἰρηϊῆοα 
δατοῖϊ, ΒΙγ, βυῦ116 (Θαρ. ἷν. 2; χί. 8). ὕβμυν 5 
γ68] ργυάοποο πῃ 8Κ1}}} ψγ8 Β6ΓΘ γοργοβδοηίθα ἴῃ 
δ ἈΠίλ νον Ὁ] 6 Ἰἰχὰς (οοπρ. Οβἰδη ον). Ὕπάρχων 
δ υϑοὰ ἴῃ Δ Β᾽ ΠᾺΡ ἸΠΘΠΉ6Υ ἰῃ 1 Οοτ. χὶ. 7.---- 
Ὀιὰ 1 λᾶκὸ ἃ καὶ οὗ γοῦ ΌΥ͂ δ οὗ δου 
ὝΒΟΙΩ  δοῃΐ υπΐο γοῦ (γοῦ. 17). Ταμῖβ 
ὍΟΓΒῈ ἰ8 8ὴ ΠΗΔΟΟΪΌΙΠΟΩ : ὝΒΟΓΟ τιρὰ 18 ἴῃ 88 
Θαρἢδιϊ6 ροϑί (θη αἱ ὑπ δοιαπιοποοιῃθηὶ οὗ (Β9 
Βοῃίομ ΘΟ, Πα ἃ8 8ὴ δοσδυδαὶ :νο δβοϊυίϊο. Ηδθ νῶδ 
ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ δϑουὺ ἰο ψι7ῦὶϊθ: ἀπέσταλκα εἰς τὸ πλε- 
ονεκτῆσαι ὑμᾶς, Ὀαὺ πὶ ἢ δὴ ἱπιργθεϑὶνο δοτανΐδ- 
(οπ, ἰὼ ἸοΆτοβ {π|8 βοσοηά ἀπέσταλκα ουἱΐ, δἀηὰ, 
Ἰοϑίηρ β'ξδὺ οὗ (6 δοσυβ.: τινὰ, νυυὶίο8: δι᾽ ἀντοῦ 

ἐπλεονεκτῆσα. Τδο ὧν ἰ6 Βεγο δὴ ἱπδίδῃοο οὗ δἱ- 
ἐγϑοίϊοο 0 τούτων οὖς.---Ὀ Ὀσδουκδῖ ΤΙ το 
ο ΟἹ ἰδία κπιἱασίου, δρᾶ Ὁἱῇ ἘΠ Ι 
δοιαὰῖ [829 Ὀσχοῖμθοσ (τευ. 18 δὴ. Ἧς διοσο 
ὨδΙη68 {8686 ἀθρυ 68, διιὰ οερδοΐδ}}γ Τλιυ 8, Ἡ Βοσα 
56 δὰ βοηὶ 1δδὲ, δῆ ὰ ἐμ Ὀγοίμον [ποΐ α Ὀτοίδιον, 
88 ἴῃ ΟΡ Επρ]ῖδὶι Α. Υ.] δοοοιρδηγίος Τίς, 
υαὐπδηιορά, δυξ γ6}} ἱξηοτῃ (0 ἷα σροάοθγα, [ΙἘ 18 
1 ΡΟΒ810]9 ΤὉΓ υ8 ἰο ἀοἰογιαῖΐπο 10 {μ18 ὈΤΟΙΠΟΣ 
28. Ἦο Θοδοϊυδο ἔτγοαῦι (λιὸ νοτὰ συνμαπέστειλα, 
δηά ἔγοεῃ {μ6 ἴδοὶ ἐμοὶ ον ΤΊΐυΒ 18 δίοσ ΔΚ 8 
πδιηοᾶ, ἰδῇ δὸ ψδὸῚ βυδνοσγαϊηδίο ἰο Τίυβ. ΤΤμ6 
Βοηαϊης 156 6 ὁ86 χηοπίϊοπεοα ἱπ ΟἾΔΡ. Υἱὶ, [8008 
δἴνον (9 πτὶἰης οὗ 180 ἢγδὶ Ἐρίδβι]9 οὗ ΟἿΣ οϑ πῃ] 
ἀπὰ ποὶ (μοὶ δροκθῆ οὗ ἰβ δβδρ. Υἱἱ. δ 
παρεκάλεσα ΘΟΙΑΡ. ΘἾΔΡ. Υἱϊ!. 6, 17. [Οείδηά ον 
ἀτανβ διϊθηίου ἰο 80 ἔδοὶ ἐμαί ἱπ οδοῖ οὗ 1.0 
{μγ69 ρδδβαβθθ (686. νΥἱὶ. 18; Ὑἱϊ. 6) ἐπ ψ Βῖοὶ 
Ῥδυ}}8Β ΘΩΘΏΟΥ ἰὼ ἱπαυοίης Τιίὰδ 9 ΘὨΪΟΣ υροῖ 
{πὶ5 πυϊββίοη, ἐμ9 βαζὴθ νογὰ (παρακαλέω) 18 υδοὰ. 
ΤῸ νοζὰ ΔΡΡΘΔσΒ ἴο ΘΟΏΥΘΥ Δ ἰάρδ ἱπίεσιοὶ- 
δίο δοίνψοοι Ἧδδιλ οὗἨ ἃ οομεϊηδηὰ δὰ ἰμδϊ οὗ 8 
ῬΓΔΥ͂ΘΡ, ἰ. 6., 8 ἔγίοπαγ τεαυϊτοσπθηί, ἃ στ πο ΐη 
οὗ νϑδὺ οὐσλέ (ο Ὀ6 ἀο0η96].--Ὡι ἃ Τα τδ 1.0 
ἃ Καΐῃ οὗ γο 2 Μαϊοῦ τὸ ποῖ ἰῶ 189 
Β8ΙῺΘ δΒρ στ δὴ ἐπ ἴ86 δασὴθ αἰ 608 2 (νογ. 18). 
Τῳ αὑτῷ πνεύματι ἴα 86 ἀδιΐνο οὗἩ ἰῈ τπηοὰθ δηθὰ 
ΤΛΘΉΠΟΥ (Βομι. ΧΙὶ!. 18), ΟΥ οὗ {86 Γ]Θ οὐ ἱατε. ΤῈ 
τηοϑηΐηρ 18: ἀϊὰ ποί (6 δβαπις ΗοΟἿΥ ρσὶὶ οοπίνοὶ 
18. 81} ἴῃ οὟΓ σοῃαυοὶ, δῃρὰ Κοορ 8 ἔχοι 8}] δβεϊ ὅδ} 
οοπάιποί, ἔγοτα ΘΥΘΣῪ ἑδίης ᾿ἰϊκο τηδ κίης ἃ καὶῃ οἵ 
ΔΏΥ οὔθ Τ1Πο ἀδίνο οὐ τοῖς αὑτοῖς ἴχνεσιν 18 
ΡΓΟΌΒΔΌΪΥ {89 1068] ἀαἰΐνθ, 88 ἱπ Αοίδ χῖν. 16, δὰ 
86 τνογὰβ μ6Γ9 δὲ ΚὨΣΥ δὲ δρτθεϊωθῶὶ ἰπ Ἔχίοτηδὶ 
σοηάιιοί, 88 {0 Ὀγθοθαϊηρ οἰδϑυξο Γοίοσβ (0 πῈ 
δαγθοτηθηί ἴῃ ἰηΐοσηαὶ ρυγρΡοδο δηὰ ἴθ]. ΤΊ}θ 
Αροϑβίϊο ἰβ πού θγ βροακίηρ ἀϊγθοιυ οὗ Ομβγίει 8 
ἰοοϊοίερβ (1 οὶ. 1). 21), θυϊ. γ τωυδὶ οδοποϊἀθ 
(μδὲ {80} ψαϊκοὰ ἴῃ ἐμ! βϑιὴηθ βίϑρϑ, Ὀθοϑβο 1ὶ- 
ἰᾳ5 0] ονϑὰ ὑΒοδθ9 οὗ Ραὺ] (ΜΘ γ6.). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. θη ἃ ΟἸπ γί βίΐδη 18 αἰπύ συ δ ο ΓῸΣ το- 
ΤΑΔΡΚΚΔΌ]6 ἀορτθοθ οὗ Ὀν᾽μο ργδοθ, μ6 'β ὑϑὺν δρὲ 
ἴο Ὀθοοπὶθ εοἰονδίοθα ἴῃ Βἷ8 οὐ οδιϊπηδιΐοη. Α 
ΓΑΒ ΥὉ] αοα ποὺ υπύγθαμυθῃι) Ῥγονυθηῖβ ἐμΐθ Ὁ 
Ὀνίηρίης πἷπι ἱπίο οἱΓουϊηδίδηοοβ οὐ ἀδθὸρ δπτηΐ- 
᾿Ἰδεΐου, {πα ὈΥ͂ δι 6} μαΐπδι! τηοί μβοὰϑ 6 πιδὺ ὃ6- 
ὁΟπ6 δΟηΒΟΪΟΌΒ οὗ δὶα οὐ ἐπα ἐγ, δα (δὶ ἢ 6 
ΤΩΔΥ͂ ποὺ οἷἰδὶπι ἐμοδὸ ρ]οτὶοῦβ ἀΐδὶ ποι Ἰοἢ 8 νΒῖσα 
ΔΓΘ αίνϑῃ πἷπι [01 ΟἾΥἾΒι᾿ Β δα, 88 1 (ΠΟΥ γοτΘ 
᾿ἷβ οσῃ δὰ ΤΈΡῸ ἱπίοπ ἀθαὰ ΓὉΓΣ ΐβ ῬΡΕΥΒΟΏ8]) Βο- 
ὯΟΥ. ἴῃ 8]} δύο δ] οἰ οη5, ἩΒοΙΔΟΥ ΟΣ ΟΥ 
δΒρίὶ νἰ τι], οὐ Ὀοΐὴ στη δίποῦ, (6 Τα 15 Δ ἱηδιθηοθ 
οΥ̓͂ ϑαίδη ἀοβὶ χπθα ἰο ἑοττησπὶ δα ΟΥΤΥ δέν, Ὀυὶ 
ἀοὰ ν}}}] υ)δοὸ ἔποπι ἴο ἀτῖγο μἷπη ἴο {86 ἐβτουο οἵ 
ἄτλοθ. Απὰ ἱδβουρη δὶβ διυάοπίὶ σροαυοδὶ ἴο ὃθΘ 
[τοϑὰ ἤγοπι 1.0 αἱβίγεββ τ ΔΥῪ ποὶ Ὀ6 σταπίοα, δ 
Ὑ71}} ΒΌΡΟΙΥ τοοοῖγα ἐμαὶ Ὀϊνὶπο στᾶσα τι ϊοὰ ψ}}} 
ΘΗ8Ό]6 μἷπ ἰο Ὁ6ΔΓΡ ἐπ Βοανίοδέ Ὀυτάοῃ. ὨὈϊνὶπο 
ῬΟΜΟΥ Ὑ{11 δηὰ 118 Ὀ68, ΒΡ ΏΘΓΡΟ οὗὨ δοὶλντν ἴῃ δὶβ 
ὙΘΆΚΠΘΒΕ, δηὰ {πὸ γοδο]ϊὺ τῷ. 1] 6 ἰδδὲ ἢθ πὴ} 6 
ΒίΣΟΩ ἴῃ δὶβ ΘΑ οΒθ. [ποίσδὰ, ἐδογοῖογο, οἵ 
σομρ] δἰ πἰηρ δηὰ ὑγοίηρ θοαὶ πὲ γασίοῦιβ ἱπᾶν- 
τ 168 δηὰ ἐποβὸ βηβδουγίημο ἩΠσ πιδῖζο ἢἶπὶ 
δοπεσίουθ οὗὨ ἐμϑῖα, μ6 ψῦῖ ἱ ὀχροσίθησε δηὰ ὀχ ϊ- 

᾿δῖυ ἰο ἐμ νου] ἃ ΠΟ 8:}8}} ἀδρτθο οΥ̓͂ Βαϊ εἴδοιίου ἰπ 
ἐπ θ. 

2. ΑΤΑἰ 1] ποτ Ὁ οὗὅὨ ΘΒ τἰδὲ τὶ} Ὧδ ἱποϊϊ δὰ: 



ΟΗΑΡ. ΧΙἸῚ. 1--18, 

ἴο Κθ6Ρ ἷ8 ΟὟ ῬΟΓΒῸΝ ἷπ ἰδ Ὀδοκργουηά, 
ἩΓΒΟΓΟΥΟΥ Π6 ἷ8. Ηο Β66Κ8 0 ΒΟΏΟΡ 0 Εἰ πι86] 7, 
8δη4 ]Ἰοα8ὶ οὗἨ 4}1} ν1}} 9 Ὀοδβὲ Ηἰτηβοὶῦ θη ἢθ 
ξϑίπθ οϑίθοπη δηὰ ᾿ηβαθηοθ ἰπ ΘΟπμΒοαῦοποο οὔ 
ΒΟΠ1Θ Βρ6618] τη ρατίδιϊο 8 οὗ ,ΡΔ06 ἤγοιι ὁ Βἷμᾷ. 
ἘΥΟΤΥ δἰἰορί ἴο σίνο πἶπι δὴ ππᾶὰσθ ᾿τηροτίϑηοθ 
ΟἿ δοοσουῃί οὗ βθοβ ἐπὶ ρα Μ}}} Ὀ0 οἴὔομδίγο ἴοὸ 
ῖπι, Ὀοσδαϑο 1 νι }}} βϑϑῖι ἰκ αίνιηρ κἷπὶ δὴ ἢο- 
ΟΡ Ὑἰι οι ὈΘΙΟΏΚ 5 ΟἿΪΥ ἰο Θοὰ. Ηρ ἀοδβῖγοβ ἰὸ 
Ὀθ Θδἰθοιηθὰ ΟἿ]Υ [ὉΓ ψπδὺ Ἦθ 85 δοί8}}}γ ἀοπ0 
δὰ βροκθῃβ. 89 ἱπιροσίδης ἐπὶπρ τ ϊΓ ἀλπι 18 
ποῦ {Π0 ἤθθ6ο, Ὀυῦ (80 δον, {πδὺ ἐμοβ6 Βο}]8 
ψθο ἢ} ΟἾγδὲ μ85 Ῥυγομδβοὰ ΔῪ Ὀ6 Ὀγουρδύ ἰὸ 
Ἡϊὰ δηὰ Ὧὃο βαυοὰ. ΕῸΡ βο δὴ ΟὈ͵)θοὶ ἢ6 18 
ΨΠΠΙηρ [0 ΠΩΒΚΘ ΒΠΥ Βδογίῆοο, ἰο Ὀτίπς ἰο (ἢ9 8]- 
18} 81} (μδὶ πο 8. δηάἃ 1188, ουϑῖ ἷα 6. δὶ ἱἴ 
Σαθι ἀο ποὶ δρργϑοίαίθ ἷβ Ιου βηὰ δα} γ, τη α Κ9 
ϊ πο Β}180]9 Γοία τη, δὰ θυ ΒΒΟΥ {ἢ ΘΠ ΒΟΥ 68 
Ὀηρτγαϊοα] ἢ Ηἰἴπ Ἰοτθ ὙΥ}}} ΟἸΪΥ ὈθδοΘ 06 
διάρηϊ, δηὰ εἷἰ8 ἀογοϊϊοι ἰο ἐδμοὶν τ ΟΙ͂ΔΓΘ ΤΏΟΓΘ 
ζπίθ 89. 

8. Ἢ. Ε. ΒΕ58ΕἘ:---ΕὙΟΥ βἷπσο αοἂ βίαι οπϑὰ 
Ῥοΐογο Εάδθη 89 σμοσαῦ τῖ ἢ 18 πακο, δατιίηρς 
ΒΌΟΡΑ, τῇ τουϑβί Ἰοοῖς Κ0. πὸ Ῥδγϑδαΐβο οὔ δϑγίλι. 
ΤΏΘΓΟ 18, ΠΟΊΨΟΥΟΥ, ὁπ6 Ὀογομὰ [88 δἰ] τνοῦἹὰ 
ἴη τι τπϊτὰ Βοάνθη. [15 ἰΓΘΑΒΌΓΟΒ δπὰ ἐΐ ἦονγο δ 
Ὑγ6Γ6 Θη]ογοῦ ὈΥ ὑπὸ ΑΡΟΒΊ]9 νν Β 6} ἴῃ ΠΟΙΪΥ͂ ΘοΒίδ 8 
ἈΘ τῦδϑ αἰϊουγοὰ (ὁ μαῦθ αἀἰγϑοὶ σοτητι ΐοῖ Μν1}}} 
Θοὰ ἰπ Οτῖδι, ἐμδὲ ἐτὰο ἰγθο οἵ 9 τ ὶδἢ γὼ 8 
1οϑί ἵπ Αἄδπὶ αὶ τοχαϊποα ἰη Ομνὶβὶ. Οὐ 1οτὰ 
Ῥτοπηϊβοα ἱξ ἰο ὑμ6 ὑπ] οὗ ὁ (ἢ 6 6ΓΟΒΒ (110 ΧχΙλῖ, 
43), δηὰ ΠΟῪ ΟΠΌΓΒ 10 ἴο Α}} δἴπηοσβ. ἸἥΒϑη ἐδ 9 
[δ γηδο016 οἵ αοά 884}} 6 ρῥἰἰομοα ἀροὴ ἐμ πον 
οαγίμ, ὑπ 588}} (16 ΝΘῪ Φονγυβα)οῖα Ὀ9 χονϑδὶοὰ 
ἴῃ Ῥαγαάϊβαϊο ρίουυ (ΒΟΥ. χχὶ. 2, 8). 

[8. “Ῥδυ] οὐἹα θη} δυρροβοα ὑμαὺ δῖ5 βοὰ] 
“πἰσλί Ὀθ ἑδῖκοα ἰο Ἀθδύθῃ Ἡἱπουΐ (6 Ὀοάγ, δπὰ 
πδῦ 1 τπυϊκῦ πᾶν ἃ βορδγδίθ δοῃβοϊουβηθδβδ δηᾶ 
8 ΒΟρΡασαῖθ ὀχ ϑίθΌσθ. Ηθ ἯΔ8 ποί ἰδογθίογο ἃ 
ΤΑλ οΥΪΑ}18., αμὰ μ6 ἀϊά ποί Ὀοϊῖονθ ἐμαὶ [ἢ 9 ὁΧ- 
᾿δίθποθ δηὰ δοπβοϊουϑῃθ88 οὗ (ἰὸ 800} νγ88 ἀθ- 
Ῥομάθωϊ οὐ 86 Ὀοάγ᾽ (ΒΑΚΝΕ8). Ῥοαασχίάρο 
ΒΑΥΒ ἰμαὺ Ὧ6 δ85 ““γοί ἰο Ἰθδτ υγμδὺ {8} 9 ῬΥΘθΘΩ 69 
ΟΥ̓͂ ΔΒ ἐπιπιαίεγίαϊ Βο] ἰῃ ἃ ὈΟΔΥ οδῃ Ὀ0 ((ὉΓΡ ἐμὲ8 
8130 Β6θ1η8 Βιρροθοὰ ὈΓ (86 Αροβί]θ ἴἰο Ὀ6 ἃ Ροβ- 
Δ Ὀ1γ), ἀἰδιϊηοὺ ἔγοτῃ ἐμ 6 σδΡδοῖν οὗ ρογοοϊυϊης 
ὌΥ ἰΐ, δηὰ δοιϊῃςφς ἀροὶ ἰΐ.᾽ Απὰ γοῖ 9 ΑῬΡοβι]θ 
ΤΑδίζο 8. Ὀοΐἢ Βυ ρροδὶϊἰουβ δηα ουϊάθηῦΥ ροχαγάὰ θα 
ἐμοὶ 88 ΓΘ 10]6. 

4. ΑΙ! ῬγΑΥ͂ΟΥ 18 δδυγοτο ἴῃ ἈΘΒΥΘη---ἰΠου ἢ 
δοιηοίΐ πλ65 ποὺ ὑπ|}} ἐὺ Ὀοοοπιθα τηρογίπϑίο, δηὰ 
[9 ροι ον 85 σοτὰθ ΌὉΥ͂ Θοπὐϊπυθα ῬΓδυυζαὶ 
{6 νϑῃὶρ τσὶ αοα ἰο 8 σομϑοϊοιβΒη 688 οὗ 18 γϑ8] 
Ἡδηΐ. Ῥδὺ] (ἸΚ6 8 Μαδβίθυ) ργαγϑὰ δῃά δΒο]ὰ 
οοιμιλπηΐοι τὶ ἢ ὶβ ᾿ογάὰ, ἀπιὶ} Πο οδίηθ ἰ0 ΚΠΟ 
ὙΠαὶ τγ83 ῬΟΒΒῚ ὉΪ6 δῃα Ὀοϑί ΤῸ0ῸΡ Εἷπι. Το βυῦ- 
7οοὲ τοδίίοῦ οὗ δΐδ ῬΥΔΥΘΡ, 885 1ὺ οχἰβθιοὰ ἴῃ {μ9 
Βοαγί, τγγ88 [ὉΤΥ σοίϊοῦ, τί ον Ἐμ8ὴ 170 ὑπαὶ βροοΐῆσ 
ΣαρΘὰθ οὗ Το] ψ ΐσἢ ἴἢ0 ουϊπνογαὰ ψοΡὰβ δδιεοὰ 
ἴου. 71λαὲ ῬΥΑΥΟΥ ἴῃ ἐμδὸ ποδγί γῶβ δηβιννοσγοα 
ἩΘὴ δ᾽5 ἱβόγὴ δαδβοα ἰὸ ὈΘ ἃ ἱβόγὴ [0 Ὠΐπι. 

δ. Τὸ ἰ8 Ἰασία! ἰο δά ἄγοθβ ΟἾσῖβύ ἴπ ῬΤΑΥ͂ΟΥ. 
Ἐπουρὴ ἴδ νοῦ παρακαλέω ἰβ ὨΘΥΘΡ υδ6α ἴῃ 
οἰαϑϑῖίο ΟὙΘΘΙς, ΠΟΥ ἴθ ΘῊΥ ΟΒΟΣ Ῥβββδρὸ οὗ (89 
Ν. Τ., δ8 δαυϊνα! πὶ ἰο δέομαι, δηὰ ἰπ δῇ δ ἀσϑβδ 
ἐο αοα, {86 Τοαββοὴ ἴον ἰΐ8 ρυϑίθγθμσο ᾿9Γ6 Ἧ89 
ῬΓΟΌΔΟΌΪ ΒΙΤΙΡΙΥ Ὀθοδυβο οὗ ὑπὸ ὕδι δῦ ἀπὰ 
Ῥϑυβοῦδὶ γοϊδιΐοη ἴπ σὰ Ῥ6Ὸ] ΒΌΡΡΟΒΘΟ5 Ὠΐτα- 
δοὕ ἰο ἷβ ἴογὰ. μὸ αἀἰδιϊποιίοη Ὀοΐνγθοῃ ἑπνο- 
οαἰϊο ἀπὰ ααυοςσαίίϊο βΘΘΙὴ8Β ὮΘΥΘ ἐμδρργοργίϑίο, 

20 ῦ 

δίποο ΟἾΥἰδὲ 15 ΘΥΙ ΔΘ (ἾΥ ποὶ δἀἀγοβδβοὰ 85 δὴ δά- 
γοσοὶθ ἱ} 1.6 ΕδίθΟΡ, 828 1 Ηδθ ννοσγὸ βιιῦοσαὶ- 
πδίϑ, δὰ δ ἃ ΒΌρΡσθῃιν δηὰ υἱιϊπιαὶθ Ὀίβροβοσ οὗ 
εἴἴδιγ. 

6. Ἧῆο πᾶνϑ βογθ (γγ. 12) ομϑ οὗ {πὸ ἔδνν 8]1- 
ΒἴὁΏ5 ὙΔΊΟΝ [86 ΑΡΟοΒι1]68 τηδῖκο ἰη ὑμοὶν ΒΡ β1165 
ἰο {890 ον άϑθῃοο οὗ χηΐγϑοὶθθ. ΟΥ̓ πὶ βούθῃ οιἱ 
οὗ 4}} ἐμοῖν Ἐγίδιϊοθ 18 ΔῺΥ ἰδίῃ βαϊὰ οὗἉ {}}}5 
κἰμὰ οὗ οὐνιάθῃοο, δηὰ ὑμ6 γϑϑβου 15 ἰμαὺ πηοϑὶ οὗ 
(Βο80 ἘΡί81108 ἃΓῸ ΒοΥΊΔΙΟΣΥ δπὰ ποῖ δροϊοχζοίί αὶ. 
Ηογο, Βονσουον, (}9 τπροτγίδποο, 17 ποῖ {86 1πα18- 
ΡΘΉΒΔΌ]6 ὩΘΟΘΒΒΙΕΥ οἵὗἨ τοΐτδ0168, 88 σημεῖα τ. ἀποσ- 
τόλον ἰβΒ ΟἸΘΑΥΪΥ δδϑοτίθοά. αμπὰ γαὶ ἤθγθ, 88 
ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ὙΠΘΓΘ 6Ἶ66, ἰΠ6Υ δγΓΘ Βροῖζϑῃ οὗ 'π 8ὴ ὑπ0Ὁ- 
ἰγυθινΘ ἸΏΔΏΠΟΥ 88 Οὗ ὈΠΙΎΘΥΒΆΙΙΥ δοκηον]οάροα 
ἴδαοίδι ΤΠΟΥ Βδὰ Ὀδθῃ Ῥοζίοσιηοα, 88 ΟἸ γὶϑὶ 
τγοῦρη! {πόπὶ, ποὺ πιογεὶν 88 ογοάθηί(8]8 οὗ ἃ })]- 
Ὑἱὴθ χηϊδδίου, θυὺ ἔγοπι Ὀοπονοΐίθποο 8180, δὰ 
ἴγοτη 8 ἔμ] πθ88 οὗὐἨ ῬΟΥΡΥΡ ἰὸ σϑιΐουθ Βυιπλθη Μ0ΟΘ. 
Αἰὰ γοὺ ἰῃ δηοίμοσ δϑρϑοὶ ὑπο Υ 6.6, δὰ ταϊχὶ 
ΡΥΟΡΟΥΪΙΥ ὉΘ, Ἠερρὰ με ἢ ἰο 88 {86 860818 οὗ [δ6 
ΑΡοβὲ!οβῖρ. Οοωρ. Εδαβδοὶ, Ῥογί. Οοπ).]. 

ἩἨΟΜΙΙΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ:--- Ἐπ. 10. ΒοΤο ἱθόγο 18 δυΐς- 
ἕοσίπης ἴμόγο 8. οοπδβοϊαιἑομ, δηὰ βΘΓῸ ἰμοτο 15 
δοῃδβοϊδιίϊοη ὑπο γὸ 18 5 Υ8006. Αμὰὰ γοὶ ὈοίΌΓΘ [86 
τουναγὰ ἩΒῖοΒ αοἂ Ὀοθίονδ, ψὸ ἀοτῖγνο τὰ οἢ Ὀ6- 
ποδὶ ἴσοῖλ {80 ΥΟΥΥ ΘΧΟΓΟΙΒ685 ὃ δἰ Ποίίοι 1186 17; 
ῸΥ ΟΡ ΔΥΓΟΙΆΠΟΘ ἰ8 σοργϑεβοα, οὐὉ 1ἰ {10} 688 ἰδ 
ἰδκϑὴ ΔὙΔΥ, (09 180 ΜὈῸ6 ΘΒ ΙΏ8Κ0 ΟὗὨἨ ΙΩ8ῈΥ δυ- 
δ ἐπδίτιπηθηΐβ ἰ8 ἀἰβοογοσγοά, δηὰ γ͵ὸ το, ἃ5 Σὺ 
ὝΟΓΟ, δηοϊηἰοα ἴὸγ 86 οοηβδὶοία ὈΘΙΌΓΘ ι18.-- 
ΒΑΘΒΙ11,:--Ἶο . 18. Το Ἰο πδηὰ 8 ποῦ τποσὸ ἰῃ- 
ἀἰβρθηδ8}]9 ἰο ἐδ9 χὶρμί, ἐμδὰ ἀΠΘΏΪΪΥ δηὰ 
οοποοχὰ ἰο {δ τιἰπἰδίθτγα οὗ {89 ουγοΙ. 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΕῈΒ. 1. Νόνοσς Ὀοδδὲ οὗ γουγβο]ῖ; 
ἐξ ἰθ ΑἸ ΑΥ͂Β ὑ8616588 δηὰ γαΐϊῃ. Βυὶ :Υ γοὺ 80 
δοπάυσὲ γουγδοὶῦ ἰμαὶ Οἰλ6.Β ὑτδὶβο γοῦ, ἰὺ 18 ᾿ο- 
ΠΟΡΘΌΪ6 δηά υϑ61}] ἰο γοῦ (Ῥ͵οΥ. χχνυὶϊ. 2)---Ὗ 6 Γ. 
2Η. ΒΡΕΝΕΙ:---Ἡ Β110 υπάονρ βυο Ὀὶνίηο ἰπῆἔυα- 
ΘΏ6Θ5, ΘοϑίΔ 8168 8δπἃ Σουϑ δ 088, {9 Οχ ΘΓ Δ] τη8Π 
οδηποῦ ῬΔῪ αἰϊοαίίοι ἰο 1.86}, δῃὰ ἔγοαιθηίν ἱὶ 
888 πὸ σοποορίίϊοῃ οὗ δαί 18 μαββίπρ ν 11 ῖη ἰϊ- 
801; 8}1 βόονοσ δηὰ 1 6} χοῃ 09 18 ἰδἰζοη πρ νυ τὰ 
ταὶ 15 ἱδκίης, ΡὈίδοθ.. νι τὰ9 βοι] 1536]. 
ὝὮ1|6 {16 οἰοσδὶ αοά ἰΒ δὺ το κ ἰὴ ΐτη, 
{89 Σωϑῆ ΚΠΟῪΒ ποι ηρ οὗὨ ἰἴτηθ, δηὰ νν 116 αοα᾽Β 
ῬΟΉΟΣΡ ΟΟΟυΡί68 8 ὑβου μι δ, ἢ 6 88 Ὡ0 ΣΙ ΘΙη- 
Ὀγδποθ οὗ διιοῖι ἃ ἐπί ηρ 88 ἰτη8617 ΟΥἩ {6 ψοΥ]ά, 
ΗκΡνινοκε:-- θυγίηρ (9 Ῥγοβοῃῦ 16, Βοδνυθη- 
ἸΥ ἐΐπρθ ΔΡΘ τ 6ἢ ἰο0ὸ ἰρὰ δηὰ ἀἰβου!, πα 
ἀξ 18 θΘπουρῃ ἰ γγο σδὴ Ὀ6 βτδάθ δ! Ῥγοραγοα ΤῸΓ 
(θπὶ ὮΥ 8 ἔοτν Του δύ οὗὐἠἨ {πῃ 61}.---Ἶ  Ὑ. ὅ. ΟἿΓ 
δῖχιοδὲ Ὀοδβδὺ πὸ ἷδ8, ἴοὸ Κονν τμδὶ ΘΔ, ΡΟΟΥ 
8.Π4 χα ὉΪ0 ΟΥΟδίυΥΟΒ ἯΘ ἃ.9. Ἦ Βαίθυο ροοὰ 
8 8ἴ6 δὰ δαγο, 8 Θη γον (86 τοδὶ οὐ αἀοαΒ 
ἔτϑοθ δῃα ΤΘΓΟΥ.---οσ. 6. ἨΕΡΙΝΟΕΒ:--α 1811}- 
70] Ῥαβίογ γὉ1}} 6 οδγοίαὶ ἐμαὶ 18. Ρ6ο0Ρ]6 {1} 
οὗ Ὠΐπὶ ΠΟ τοῦθ ΒΙΘΆΪΥ ἰπδὴ (Β6Υ οὐμδῖ ἰο {πλμ]ς. 
γον. 7. ΒΟΣΘ το 18 αἴνθη, τισὶ 4180 884]} 
6 ὃ6 ἰοιηρίοα ; Ὀσὶ ατοϑδί 8180 81.}8}} Ὅ0 οὔγ οου- 
βοϊδαϊϊοη διὰ ΒΌΓΘ ΟἿἿΚ 818] υἱοίοσυ.-- -οὐ ΠῸ 056 
Ῥσγὶάθ Ηἰπιβοὶ ἢ δηγίΐπρς μ9 88 σϑοοϊγοα ἔγοτα Ὁ 
Οοά, ἴθ ἃ8 Β0Γ6 88 6 4068 ΒΟ, 81] Θπ]ογτηθηί, οὗ 
ἦς τ΄Ἢ}}} Ὀ6 ὑδίκθῃ ΔΎΔΥ ἴγοϊη Ὠΐβ θδἢ ὈΥ Βοῖὴθ 
Κοϑα ἐβόγη, ὙΜῖσοἢ βαίδη ΚΠΟῪΒ ΒΟῪῊῪ 0 ΒΆΔΓΡΘΩ 
80 Σῃ ΟΠΙΟΒΙΥ ἱμαὶ ἢ9 νν}}} Ὀ6 σοι ρθ]]οα ἰο ζ66] 
ἰξ ἩΒΘΙΒΟΣ δ0 ὧδ ᾿ Ὡς ΟΥ ἘΠῊ 11 5.---  οΣ, 8... 



2γ6 ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΗ͂. 

ΑΒ οιοη ἀγίνοβ 5 ἰο αΘοἷ, δηὰ ἰοδοῦ δ ἃ ἰο 64]} 
οη Πιὶπι ἀΔΥ διὰ ηἰχεί, 188. χχνὶ. 16. Βυὶ νϑΥΥ 
ῬΤΟΌΔΌΪ Οοα νἱἱ}} πᾶκὸ τ ψαὶὶ, Ρβ. οχχχ. 0. 
Ομ Υ με δβ καὶ ἱμποὶν νἱοίογῖ 98 ΟΥ̓ Ραίίθηοθ δηὰ 
ΡΓΆΥΟΥ. ῬΥΔΥ͂ΟΡ ΠΙ8Κ68 ἰδ δοατὶ Ἰίρῃῦ δηὰ 
ἸΊΘΥΡΥ. [Ιἔγου σδπδοῦ ῬΥΔΥ͂, (Β6ῃ ργοϑῃ, δὰ 1 
του οδηποί σγοδ δηὰ ὄουὐϑῆ 88 ἀϊβίγϑββϑεβ γοῦ, 
πὶ ὙΘΥΥῪ ἀϊβίγοβδ 18 ἃ ῬΥΔΥ͂ΟΥ, Βοηι. Υἱὶὶ. 26.--- 
Μογ. 9. Ὺ0ΤηΕ8Ὲ:---ΟἸ γτῖδὺ σδηποί τηδ]κο πον η 8 
[ἴ}} βδίγοηρσί ἰπ Ὧ8, ὉΠῈ}} γὸ δῖ '"γϑαῖς δπὰ δκυϊ- 
ἵογτῖης. αοα Κῆονβ Ὀεδὶ ψἢαϊ ἴδ [ὋΓ οὐν ροοὰ; 
δΔηἃ πο ὁΠ6 8 πΠ0γ0 ἱρηονγδηΐ οἡ ἰμἷβ ροϊηὶ (8 ἢ 
ἴΠπο86 50 ἃγ6 ὁπ ας (ῃ6 δορυΐδα οὗὨ {1:6 ΟΥΟΒ8. 
Ουν Ῥγδγογβ, {ΠΟΥ ΘΌΤ 6, Βου ἃ αἰτγαγα 6 δοπάϊ- 
ἰἰοπαὶ. ΤΙ ποῖ (αὶ ἰϊ ἴθ ἃ βίχζῃ οὗ αοὐ᾽Β ἀϊ5- 
Ῥίθαϑατγο, ἤθη γοῖ 8ΓΘ ποὺ ποαχὰ δοοοσγάϊηρ ἰο 
ΣΟ ἀοβῖγο, ον ἰδουρῃ γοὰ δανθ Ῥγεγοάὰ 
Αὐΐ σης, ον ἰΐ ἴβ τδίμον ἃ ἰοἰζοη οὗ γσγδοθ ΗΔΡΡΥ 
(16 δ ἢ Ὑ7}10 18 Β0 βα ββὰ ψί(ἢ Ὀϊνὶ πὸ στδοο, [Αἱ 
1 18. ΘΆΒΥ [Ὁ Ηἰπιὶ ἰ0 ἀδροῃὰ ΒΟΥ ὑροη Θοά: 
ἴο Ὁ 6 ΠΟ 8. {Π}8 βδίϊδβῆβα νυ στγδσθ δου ]]} Υ 
Θη)ΟΥ 8 1. ΟΡ ΘΔ ΚΠ6Ε8 πθοὰ ὩΘΨΟΥ (ΓΟΙῸ Ὁ]6 8. 
Τῆδ ΘΑΚΟΥ ΜἯΛΧΠΔΥΘ ἰπ ΟΌΓΒΟΪΥΘΘ, (89 δίΓΟΏ ΟΡ ἴῃ 
Ομνὶβί, Ῥ8. συ. 86, [Ιὰ ἰδ {11ὁ6ὸ σγοαῖκ ἰδπάτιϊ 
ΠΟ ἢ απο. (ῃ 6 ὈΓΔΏΘὮ τ ἰἢ6 ντἷπο. Ομ τὶ βὶ 
ἴ56. ουν γτῖποθὸ. ἯΟ γῆ δύο ἔγὶγ ἴπ ΟἾτῖ δέ δ 14} 
ΠΟΥΟΡ [Ἀ}}, ΠΊΘΟΥΣ Βίογη8 ΤΙΔΥ͂ Ὀοαὺ ὉΡΟῊ 1.5. 
1 νὰ μᾶνο τοὶ σταδο, 6 τηυϑῦ ᾿'δν6 τηῖ6}1 Βα ῖ- 
Τογίησ: ΤΥ στολύ αυὐῇονγί πα, ρστοδὺ ρον; δπὰ 1 
δύοαὶ ρόνοῦ, στοδὲ υἱοΐοσυ. ΑΙ ἴπϑβθ Βδηρ ἰο- 
οι Βαῦ ἱπ ομ6 υπάϊν ἀοα οδαίη.---ὸν. 10. Η ευ- 
ἸΝΟΕΒ -π ΤῊ 6 ποθ ἈθΙ] 6 ὉΥ αϑὶϊοιϊΐοη 8, (ἢ 6 
ΤΏΡ οχα] θα ὈΥ ρατῆσθ. δι ἱπόγθαβοθ πάθον 
ΘΟΠΗ͂Ϊ οἴ 5.---Ὗ ον. 11. Ῥίουβ ΟἸιεν βία π 5 βου ἃ ποτοῦ 
Το η β᾽]οπὺ ΏΘῊ ΤΔ6 ἢ γοπίυγθ ὈΥ͂ {Λ]Βο ! οοα8 
ἴο συϑί βΒυϑρίοσίοη ὉΡοπ ἰδοὶν βρὶγ Δ] ἐσαο ἢ ὁ Υ5. 
ὅσ ἢ ἰ8 (Π6 ἀυΠΥ οὗἁὨ ΦΥ̓ΟΥΥ ΟἸγἰβιΐδη ἴῃ Ὀ6ἢ 4] οὗ 
Ἰ}18 ΓΟΙΟῪ τπθη, ΒΟῪ τσ ΙΏΟΥΘ οὗ Ββρὶ γί 4] 
οἰἰ]άτοΐ ἴπ ὈΘΒΑΙΓ οὗἉὨ {ποὶν Ῥδγθηίβ. Ησυπ 
Του] 48 8 ηοΐ ἰοὸ ΔΙΊΟΥ ΟΥΠΟΤΒ ἰο0 σοτϊπιῃοπα 1.5, 
Ὀυΐ ΟΠΥ ἴἰο Ἰονοὸ [6 ῥγϑαΐβο οὔ πιθοῦ. Τὴ τηογοὸ 
ποὺ απ ἷοϑι (γϑοϊῦ, {Π 6 τότ Ἔχαϊ θὰ δου ἀτγί, 
δὰ (δ6 τοῦτο αοα ν|}}} ὍΘ ρστασίουβ ἰο {1166, 
Ἐςο6168. 111. 20.---Ἴ ἐν. 192, ΤῈ δἰ ζη8 οὗ ἃ σὰ Βοὺ- 
τδηῦ οὗ ΟἸ τῖβί τὸ Β6θ ποὶ ΙΠΟΓΟΙΥ ἴῃ ΗΪ8Β ραββὶνθ 
ΒΟΥ, Ὀυν ἴῃ ΗἷΪ8. κβοίϊνο ἀοίῃ 5. --- Ὁ. 18. 
ΒΡΕΝΕΚ:-- ὙΠ ουν Κοορίηρ ὈΔΟΙς τ δὶ {πΠ6 7 οὐγθ 
ἰο αοὰ κπὰ ἐποὶν ἔθ! ] ον τῆθη, Ῥαγοηϊβ ββου]Ἱὰ 
οοοποπιΐὶζο ἢ δὶ αἀοα ᾿88 ΚίμαΥ Ὀοδίονγοα ροη 
{μοα, {πᾶ0 (πον ΘΒ γα ΤΑΥ͂ πᾶγο βοπιοίὶη 
οἴζον (μεἷν ἄδδιι: Ὀαὺ 1οὐ ἰμο πὶ ὍΘ ογοῦαὶ (ὁ ἴδ Ὺ 
ὋΡ ΠΟ ΓΘ ΒΌΓΟΒ ἔΓΟΠΙ ἸΏΘΓ6 ΟΟΥΘΙΟΥΒΏ688, ΤΟΙ 8 
ἀϊδίγυδι οὗἔἨ Ῥγουίάθησο, ἰο ὑμ0 ῥτολιάΐοθ οὗ ἢ} 6 
οἷδἰπιβ οὗ ̓ υϑιϊςθ, δὰ ἰο π6 τ  ΠΒο] ἀΐηρ οΥ̓͂ ν Βδί 
8 ἄυθ ἴο (16 Βοποῦ οὗὨ αοά, πεῖν ποὶρὶ δογ᾽᾿Β ἢ9- 
ΘΟΒΒΙ(Υ, ΟΥ̓ ΙΒ ῬΓΟΡΟΡ οἀυσδίίΐοη οὗὨ (πεῖν οἰ 1]- 
ἄγοη. ΒΥ ποῦ αἰϊοπάϊπα ἰο {Π686 Ἰδίίθν δοῃϑί ἀ6- 
ΤΑΙΪΟΠΒ, ΤΥ ἰγὸὺ ἰ0 ΘΧΡΟΤἴθΠη66 τον δηρυΐθἢ 
οὗ Βοδατί, δπὰ ἄγονγῃ (ποηχϑοῖνοα δηᾶ (πον οἱ ϊ- 
άτϑῃ ἰῃ νον] δι ς ἀοαίι γυοίΐου (σοτηρ. ΜαίίΒ. νἱ. 
19: 1 Τίπι. νἱ. 9). ΗδΡΡΥ ἰδ στο ἢ ἰη πο 
ΤΩΛΗΥ͂ 81 Βουυῖης (6 Γοτὰ, ἀπὰ 411} τὸ {αὶ (ἢ Λα] ]} 
--εν. 18. 1 8. α στοδὶ δ᾽ οβαίη, Ὑβοῦο Οοά᾽ 5 
ΒΟΥΥΛΏΪΒ 8.6 ΤΙ]Θα δηα δηϊπιδίοαὰ Ὀγ {πὸ ϑρἱτὶϊ οΥ̓ 
Ομγῖβέ δἴοπθ, δπὰ ἩΒΟΡΘ (Β6Υ 8}} τᾶὶκ ἴπ {89 
ΒΆΓΠΩ6 Βί6 03. 

ΒΕΒΙΕΝΒ ΒΙΒΙΕ:--ἼΕΚ. 1 ὙΠ δὶ ἰϑ πόρο Εἰ σῆ ον 
ἴον ἃ Ροοῦ ογοδίυγο, (μη ἴον Ηἷπὶ ἴο οοπηθ ἱπίο 
ἀϊγθοὶ σοπιπιιιῃΐοη τὶ (ἢ αοἀ δηα ΠΟΔΥΘΗΪΥ Ὀοϊηρθῖ 
Απά γοὶ οὐοὰ {8 ννουϊὰ ὍΘ δὴ ἰπίυγν ἱΥ ἰΐ θ6- 

σδπιθ ἃ βγτουῃὰ οὗ 561{- Ἰον!  οδί 1 ἢ .--- ἐν. 2. ὁ 
οου!ὰ Κοορ ἴο μἰπιβ6]ζ ἃ το δίϊου 1|κο {118 ΥῸΓ ἔουτ- 
ίθϑθῃ γοαγβῖ ἸΤῃοδο ὙῺῸ δαῦο ρβγοδὶ αἱ δ τηυαὶ 
ὍΘ τροϑὲ τυδίομ νι! οὐδὸν ὑπο βο  νο8.---Ἴσ. 8. [ἢ 
οἰγουπιδίδηοο8 [1κ (μ680 ἰΐ 8 Θοἀ δ γῶν ἰο Βανθ 
ΘΠ ΒΆγ: “1 οδπροίὶ {61}; [ῸΓ [ΒΟΥ διὸ (δὺ8 
Κορὶ ἤγοπι Ὀοΐηρ, ρυοα τὶ ὑγίἀθ. Μϑδὴν 169- 
ΒΟΏΒ ἀοἀ ΤΟΒΟΡΥΘΒ ἰο {π6 ΕΙΡΏΘΥ ΒΟ Β00] οὗ δαδ- 
γΘΏ.--- ν, 4. Νοὶ υηΐγοαύσηιΥ Οοα αἶνοα ΗΒ 
Ῥθορ]  βοὸ ἔογοίδαίθ οὗὨ {μον ζαΐυγο Ὀ]οβδοά- 
ΠΟΒΒ: δυϊ βΒυόὴ (δ ηρΒ δῦὸ ποί ἱπαϊρθΏΒ8]6 ἰὸ 
ΟὟἿΡ ΔΡΡίποδβ. Οὐγ εἱχμοδὺ Ἔχοο]]θμοΐοθ ΔΙῸ 
Ὀδϑὶ βῃονῃ ἴῃ (86 τπιοάοδίυ ΠῚ} τ ΘΒ ΤΟΥ͂ 8:6 
οηογοά, Τῆοδθ ὙΠῸ Βαυὸ δ66 τηοϑί οὗ Θοὰ 8 
τηδ᾽οαίν, Κηον ποί πον ἰο δυμπῦϊο ἐμοιοθοῖνοθ 
ὁποῦρῃ, [88. νἱ. ὅ.--- οσ. δ. [πο ΒΔ ]6 σγασς ἰΐ 
ἴθ ψοη {89 Γογὰ στδοϊουδῖν νου μβδίθβ ἴο ἰυση 
16 Πρατγὶ οὗ δ18 βογυδηί ἰὸ δΐθ. παίϊγθ Βοζηθ, διὰ 
ἰο Ἰοεῖ εἷπιὶ ΚΠΟΥ͂ ὙΠδὲ Π0Ὸ ΙΩΟΓΡ(8] ΟΥ̓́Θ, ΘΔΥ ΟΥ̓ δ6 86 
σου] ρεγοεῖνο Ενϑῃ ἱἦπγα πΔΥΘ ἀο0πη6 8]] ἰδίῃ ρα, 
δαὶ δανὸ γηγὸ ἰο Ὀοκδὺ οὐἢ [υ]κα χυϊ!. 10. Οπὶγ 
ΟΥ̓́ΘΌΡ ἱπβγτα θα, δπὰ γοὶ (8660 Βῃου]ὰ αἴοχά 8 
ὯΟῸ ΘΧΟΘΌΒ6 [ῸΣ ᾿πάἀο]οποθ δηὰ Ὑ]ΟΚΘάΠ6Ε5.--- ὕεῖ. 
6. Απιϊ-ΟὨν βι θη Βα8 δοιμοἰἐ πι68 δα 18 ΟΥ̓ Κη 
ἴπ δῇ ἐοχοθδδῖνθ γϑβογδίΐοι ΤῸΣ [8.6 διηϊμοπὶ ΟἽ 8 
τίοῖς Θοὰ μκ6 ϑοιβδοίέππιοα ὑὈεδίοννοὰ ὑροῦ Ηϊθ 
ῬΕΟΡΪ8.-νον. 7. Τ οδο σγὸ Βα σΑΣΘΙ]ΪΥ οὗ- 
βογνοὰ {η0 τηγδίοτουβ γα οὗ Ὀίνιπο πϊδάομι, 
᾿ανο βοπιδυκοά (μδὺ νι πουὶ ρσἰνίηρς Δγ οχρίδηδ- 
(ἴοη οὗ ἷὶ8 ἀοα) γε αοά 808 ἀδορῚ Βυτιδ]οὰ 
ΗΪ9 οὐ Ῥθορ]ς 88 Ὑγ0}} )Δ8 οἶβοῦ ῶθῃθ. 70 ΒΑΥῪ 
ποίἷπρ οὗ οχίθγπδὶ δ) οί οη9, ἐδΒ18 18 μδγίϊςυ- 
Ἰατ] {Π6 ο486 τ} ἰη ναγὰ ὑγῖ8]18. Οοα ν"}}} ρτα- 
ἀυ}ν σοηϑιιθ δὰ ὀχμδυδὶ ουο {86 τιοδὲ 86- 
οτοῖ ἰηδυρηῆσαβ  ἰ οἷ ταύ ΣΠ᾽ΌΤΘ ΟΥ ἀοΒί ΣΟΥ ἰδ 9 
᾿ϊριιοθὶ οἱδα οὐὗὁἨ ΗἰβΒ σΥῦδοθ. 1 18 Ηἰβ βοσσχεὶ 
σου 8601 (μαὺ ΤΩΔῺΥ δ. Οἰιτ δι δ 0 Β6ΟΠῚΒ 8 ζ8- 
τουῖίο οὗ ϑανοπ, δβδβουϊ ἃ θὸ οποιπιθοτοὰ τ ἢ 
Βοῖηθ Βοῦθ ἰγου ῦ]θ, δηὰ ἰδβίθ, βου δρϑ, ουδὴ (ἢ 9 
Ρόνονβ οὗ Β6}1, ὑπὶ} [86 ἐπὰβ οὗ βᾷυϑδοθ 81α 80- 
σοπ ἰβμ θα, δπά 6 15 ἴῃ πὸ ἀἄδηροσ οὗ δβοὶ 6 χα]- 
ἰδείοῃ. -- ὕἴ ον, 8. ῊΥ ἰδσὶοοῖ νψϑ πού οἤδθ 
ὁπό ἢ Ηον Ἰοπρ 88 (86 ᾿οτὰ θ6οα ΟὈ]  κοα ἴο 
ναὶ προὴ 1π66! Βοβία 68, ἐ Ηφ Ἰοῖβ {π 60 δίγυρρὶο 
ΔΥΪ6 ἴῃ ἐῃγ ἀἰβίγοββ, ἐξ ΤΑΥ͂ ΨΚ ἰμ66 ὑρ (0 
ΤΌΤ δι, Βορ6 δηὰ ραϊίϑθηςο δἱ Ἰαδῖ. Α Ογίβ- 
ἀἴδὴ ἸΏΔῪ δγα πο οὐ] τονοϊδίΐουβ οὗ ἀοά, διὰ 
γοῖ ποῖ Κηοτ τυ ἢ οὗ ἰμ6 Ββεοσοὶ ψαυβ οἵ Θοὰ 
πὶ Ηἰ 861. οὐ οἵϊοη βθοπὶβ βεύοσο, θη ΗΘ 
8 Γ6Δ}1Ὺ δἰτχίηρ δὶ οὺν μἰρηοδὶ ροοά. Ηἱἰ8 δΒεὶρ 
οορδἶβίβ ποὺ 8ὸ τωυοῖ ἰη σἰ ἀαἀἰηρ υ8 οὗ ἰμ0 6Υ]], 88 
ἴῃ Ῥγοβουυίηρ 08 ὑπ 6Ρ ἰς. Ησγο 18 (86 ἜΥΤῸΡ 
ΜἘΐσἢ ἸΠΒΚΟΒ ΤΩΒΗΥ͂ ὈΥΔΥΘΥΒ δδοπὶ ὑπδηδηεζο. 
Βυὶ ἰδ ἐξ ποῖ μοῖρ σθη αοα Κοορ5 τ ἤγοσηῃ Ὀδίηρ 
σοπδιιηθὰ ἰπ ἰδ 6 86 π|08 ἴ--- ον. 9. [οἱ 18 οὶ Ὀ6 
αἴγαϊά οὗ ἰοτηρίδιϊοηβ, Ὀαὶ 860 ἰο ἰΐ (μαι νγὸ 1086 
ποῖ ΟΡ Βοϊὰ Ὁροὴ ατδοθ Ὀγ ἰυτηΐηρ; δοῖάο (0 6Υ]]. 
Ἧο ποοᾶ ὩΟΥΟΥ 968. ἰ0 τηρεὶ ἐγια]8 ἱἰὖ νὸ ΟἿΪΥ͂ 
τοδὶ ἰδ 6 υἱβοτοὺβ γοβοϊα οι ἵπ ΒΔΥΤΙΟΣΥ τ} 
16 πη πναΡρὰ δοϊϊου οὗ κτδοο, δπὰ ὑδπ8 ργοσθοα ἔγοαι 
οπ6 ἄορτεο οὗ αἰϊαἰπτηοπὶ 9 δῃοίμοσ. Τὸ Καϑορ 
18 Βυ}}]6 τὸ τοδὶ ποτοῦ 1086 δἰ σὺ οΥ͂ ΟὟΤ χιΐδ- 
ΟΥ̓Δ ΌΪΟ σοπάϊιΐοη; δηὰ γοὶ ὙΘ ΤΟΩΔῪ 9Ὸ 80 ἴῶν ἴῃ 
ἰἷ8 ἀϊγϑοϊίου, {πὶ 70 ΤΩΔῪΥ 8 ΚΘ ΒΕ ΡΎσεςοκ οὗἉ 
ἴοΡ6 δηὰ ἀθβραὶν οὗἉ Θοὐ᾿ 8 1ονο δῃὰ τηογου. Ἐδθ 
δοεί αἰδίς τὸ σδῃ δἰϊδίη ἴῃ ἐπὶ8 ψγου]ὰ ἴδ, δὶ ΒΆΡΡΥ͂ 
ΔΘΒΌΤΡΔΩΘΘ ὉΥ αοαΒ ϑριγι, (μδὲ τὸ δον ᾿δγθ 
ἴῃ Ὠοδυθῃ 8 ρτδοΐουδ ἀοὐ δὰ Εδίμβογ. ΟἿ ποθ 
βϑίοιίγ ἀοροπὰβ Ὁροῦ ἐδ18, ἤοτ ὑβη Οὐνγ Ποδτί5 
τοϑὲ ὑροὺ αοὰ Ἠϊΐπδο. “1οχὰ, καἶτο πιὸ Τ}}γ- 



ΟΗΑΡ. ΣΙ͂Ϊ. 1-18, 207 

86], διὰ 1 ἰβ ὁποῦ" Ῥβ. Ἰχχί!. 258, 26. ΟΘοά᾽ 5 
ῬΟΎΘΥ ΒΘ6Ππι8 τὶ οβί 6 ὁ ΔΓΘ Οσοηϑοίουβ 
οὕ οὧὖὺ ον ἩὙΧοισΘάποδα, δὰ ἰῃ ἰδ τοἰϑί οὗἁ 
βυσ}}) ὑγδύδὶ οὔ δοὰ] ἰδ δοῖμθδβ ἰο 1.18 ρογίθοιϊοη. 
ΤΠ6 βεανί ουγ 8 ΟὈἸσοα ἔγοαυθΏ 0} ἴο οἱ ΗΒ Ρ6ο- 
Ῥὶο Κοον ἰμαὺ ὑπ 6 Ὁ σδη 4Ὧο ποίκπίηᾳ οὗὨ ὑπθιη 86} 168, 
(δὲ 1808 ὑμ6 7 πᾶ θ ἀτγίγθῃ ἰο ἃ Γο 'θμ6ο ΡΟῸᾺ 
ἄτδοθ δίοθθ. [1 (Β6Υ ἰγυν Ὀοδϑὶ οὗ ἐποὶν 188 Γ- 
ταϊ(ἰ68, ὑπ Ὸγ Μ 111 ἰδ κὸ ρ᾽θαβϑιυγο πού ἴῃ ἰποὶν 81}, 
αὶ ἴῃ Ὀοΐης παμιδὶθ. Νοὺ 80 ψλ ἔἶοβθ 0 
ΤΩ ΔΙ 9 δ ΘΧ6.86 Οὗ {1617 ᾿πῆτ 165. ΤΏΘΥ πᾶ 
ΠΟ ἀοβίγθ, δηὰ ἨθΏθ9 (ΠΟΥ͂ ᾶγϑ 0 80} }{{ὺ ἰο ἀο 
δηγ πη. [οὐ {6 ΓΟΒΘΟΙΥΘ ἢ 8 ῬΓΟΡΘΓ ἸΏΒ ΠΏΘΥ, 
δηὰ 0} Ὑ.}} 00 8600: 188 Βοπιοϊῖηρ ὈΥ 8]- 
γἱηο ζτύδοο; [ὉΓ ὑπ 0 Ὑ11| ΒΟΟῚ σαϑύ ΔΎΔΥ 4]] οοπ- 
βάθησο ἴῃ {μον σὴ ρονοτδ, δπὰ το β6} 8, 
Ὧ80 οὗἩ ὟὙΟοἀ δ, ἐμαὶ ὑπ0} Ὑ111} ἐγὶαπιρὴ ΟΥ̓́ΣΡ 8}} 
ΟΥ̓], δηὰ Ὀορσίῃ δηὰ σομρὶοίθ ΘΥΘΓΥ χοοὰ ψοΥΚ. 
--ον. 10. Το ϑρίγιῦ 8 ΡΟΥΤΟΥ ἸΠΟΓΘΔΒ68 88 {πα 
οἵ ἐμ9 898}} ἀϑούθᾶβϑθϑ. ΑἈβ ἴ 1096 ΠΙΥ͂ ΟὟ ΡΟΊΨΘΥ 
Ι δὰ οἱοιμοα νίν ΟἸνἱθι᾽ 8. οὐ πιδῖκοβ ἰδ ογθᾶ- 
ἔστ 8566 ἰΐβ οῇ ποίμίῃβηθ88, ἰμαί ἐΐ ΠΔΥῪ Ὁο- 
δοῦιθ βοιῃοίίηρ 'ἴπ Ομ νὶϑὺ ἐοὸ {86 ργαῖϑο οἵ Ηἰβ 
ἴον. οὐ νὰβ γον υρὰ οὗ Ηΐπ ἸΟΥΥ 6} πῃ 
ἴ6}}, δῃὰ ἰὑ σδϑὴ ὃὉὃθ τοδβίογθα ἴο Ηϊΐϊηι ΟὨΪΥ 6 
ἸΔῈ ἷἰΒ ΒΟ ἰπ ἷ8 ΘΔ ΚΏΘΒ5 δα ΠΟΙΝῚ ΩΣ Π688, 
(μα αοἀ τρὴῦ Ὀϑθοοῖηθ 8] ἰὰ δἰ. οονοΥ 
διγῖνϑϑ ἴῃ ἢ 8 56]-ϑυ οί ΠΟΥ ἰο ᾿ῖνγο δσοογάϊῃς ἰὸ 
8 ον ρἰθᾶϑατο, δοϊζη ον οάρθθ 0 δι Ὀ}θοιΐοη το 
αοά, δηὰ ννἱ}}] ἀογίῖνο βὸ ροῦθι ἔγοπι ἀΐτη.--- Ὁ Γ. 
11. [18 αυϊὲθ ρΡο5891010 ἰο ὈΘ δἱ ὑμὸ βδπηι6 {ἰπὶ0 
βοπιοί ΐηρ δὰ ποι. ΑἸΣ ἅτ βιγί νὴρ πατὰ 
ἰο ὃὈ6 βΒοπηοίίηρ, Ὀαὺ ποπο ᾿ἰκὸ ἴο Ιθαγη ἰδοὺ (ΒΟΥ 
δύο ποίπίης. [Ιἔίδου τὺ βοιιοἰ πα. οδίθοιῃ (ἢν - 
5017 δ οϊμίηκ, διηκ [Βοὴ που νῖϊῦ Γϑιηϑὶη βουλθ- 
πίη, δα Ὀδθοοιηθ βοιμοί εἰπρ ΠΊΟΥΘ. 

ΒΙΕΟΕΒ :---ῈΕ. 1, ἐἰ6. Μοη ὑμίηϊκ αὐ (86 ῥγο- 
δουὺ ΟΑΥ ὑπο ν οδη μαῖη Παῦσἢ δἰϊθηϊίοη ὈΥ͂ ΒυΠπῚ0 
ΟΠ οΓῸ] δοσουηῖϑ οὗὨ (86 ἰπνῖβϑ᾽ Ὁ16 νον], Βυὶΐ 
ὝΒΟΘΥΟΥ [88 ποί σίνγοῃ ᾿ιΣπ] 8617 ἀρ ἱπογου χη} ἰὸ 
ΟὟΘΥ͂ ἰμὸ ψνοτὰ οὗ ἰδ τγοϑ9, χὶ πα (δαὶ (Π6 
ποτὰ ἔγοια ὑμὸ ὑμὶγὰ πδάνθη δηὰ ἔἴγοπι Ῥαγδαΐβο 
ἯΠῚ11 Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ τηδηδοὶο οὗ υπδοϊὶοῦ, μα ἃ ἰοτΡ- 
ἐδιΐοη ἰο ἤογβακὸο (6 ἔδι:{}.---Ἴ ον. 4. ἴὰ Ὀϊνὶη 8 
ἰπΐηκϑ ἰ 18 Ὀοίίον ἴο ἴᾶῦο πιογὸ ἴῃ βίου ἰβδῃ ἴ8 
εἰνϑη ουἱ.--- ον. 6. ον ππαοῖϊ ΠΟΙΟΥ͂ ἃ Πιδἢ ἹΠΑΥ͂ 
Κιΐὰ Ὀοίοτο αοα, ὈΥ ἢοὺ Βοροκίηρ δηὰ ποὺ δοσορί- 
πᾳ οὗ ἴ)6 ΠΟΠΟΙ το ΘΟΙ.68 ἴγοτα [15 ΓΘ] ΟΥ̓ 
τιθῃ. [Ιπάοοά, ἀοἀ᾽ δ Ιονθ σοθβ Ὀογοπὰ {}|1|8, ἀπὰ 
Ῥγουϊάο5 ἀραϊπϑὶ ὑμ6 Βο] [-οχαϊ αἰίοη οὗἨ Η59 6}1}- 
ἄγθη Θὴ ΠΟΥ πάνθ τοοοϊγοὰ ψ παΐὶ 8 οὗὁὨ ΓΘᾺ] 
γαὶυθ δὰ ρ᾽θδβιιγο ἴο ἰμθπὶ --- ον. 7. ΜΊΣΕΙ 
ἔτϑδοο! σδῖοὰ οδη ῥγουΐϊὰο ὑπαὶ ποῖΐμον οἰ σας 
ποῦ ἀορί σδῃ ἀο υ δὴ ᾿η͵υτγγ ἰ---ἶὴῆνγν. 9, 10. [μοὶ 
ποίδίηρ οὐοΥ  Βθἷὰ (Π66; οὐ ἱπ υἱΐοτ τγθϑ- 
ὯΘΒΒ ὃθ ΒίγοΙ, δὰ δϑϑυγοὰ ὑπαὶ ΟἸ ιν δι 5 ρον ΘΓ 
Ὑ11 δοσοῖαρ} 88} Βο!θ συϑοῖουβ ΡΌΓΡΟΒΘ ὑΒΕΤΟΌΥ. 
Ιῃ βοσγον β πἰχηΐ, ψθ ὑγοῦ Ὁ}]08 ἀἰβίγοββ ἢ 66, 
Ηἰΐδ βρόγχον ψ1}} ἀοέϑῃ ἃ 860 ὑπ} {86 Βιγ6 τηογη- 
ἐπρ δοπι603.---Ἶο τ. 14, εἰο6. ἴῃ Ῥτοδοδίηρς {Π6 608- 
Ῥοὶ οὗ ἰδ ἰησάοτῃ, γὸ οδοπποί ὃὈθ ἰο00 δατοῖα] ἰο 
δυοϊὰ ποὺ ΟἿΪΥ {16 το! Υ, Ὀὰὺ ον θη (Π6 Βχ 68. 
δΡΡΡΘδγδηοΘ οὗδ ΜΟΥ]ΑΪΥ αρὶτὶὶ Τὸ δἰἱά ἃ βοαὶ ἴῃ 
οδοδρίηρ ἔγουι ἀθαὶ δπὰ ἴῃ ἴμ6 τοῦ οὗὨ βαϊνα- 
ἐΐοι, νι} Ὀ6 ἃ χγϑδίθυ 100 (0 γοῦν οἾνῃ βου] ἱπ (Π6 
ἄδγ οὗ πὸ Τογὰ 968608 ἐπ δη ἰο ἢατο τοῦ 8 “ον. 
μοῦ ΖΘΏΘΥΔΙΥ ροο68 ἀονηναγὰ (ἰ. 5.) ἔγοπι ρᾶ- 
Τοηΐδ ἴο ΘὨ ]ἀγ θη), 'ἴπ ΚΥ δου βίγοηρσίι ἰπλη Δ Γὸ- 
ἰγηδ:; δηὰ νἢδὺ τηυϑὲ Ὀ6 Ββαϊὰ οὗ το στοαί ἴον οὔ 
ἐμαὶ ἀοὐ τᾶο 15 πού ῖπα αὶ Ἰονο πὰ ἴσοι τσ μοῦ 

8}1} μοοὰ οοπιοθ, 88 οοραγϑὰ ὙΠῈῺῈ ΟΌΡ ζ66Ὁ]9 
Ιἴοτο! 

ΗΕΟΒΝΕΒ :---Ἄ οΣ. 1. Βοδϑίίη, ὁ Ῥ]θλθα ΟἿ- 
Βαῖγϑβ, ΔἸ ΔΥΒ ΟὟΘΥΒ ὉΒ ἴῃ ἰ}16 οδβίθϑηι οἵ οἰ σβ, 
δηὰ ἰδ υδιι}}γ Ρυπἰβ θα ὈΥ βοὴ χγϑαὶ πυπλ1}}8- 
(10}.--- τ. 2, εἰοό. Εχιγδογ αἰ ΣΎ γον ο] δ  Οἢ 5 
αΎο ὈΘΘῺ δομηθιϊπη68 αἰνῇ (0 {1056 0 δγῸ αἀΪ8- 
ρυϊθοά [0Γ Ρ᾽οίν ἰοὸ βισοηρσίμθα {8 61} [ὉΓ ἐπ οἷν 
ἀυίΐοδ, ὈΥ 8 ογοίδϑίθ οὗ ἔαίαγο ὈϊΪοϑβοάμοθθ. ΝῸ 
0Π6, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΒΒου]α Ἰοηρς [ῸΣ βυοῖ γουϑὶδιΐ 8, 
δηα τη 68} 1688 ΤΔΔΚ6 ἃ ΡΑΣΔ(6 οὗ ἰθτὰ νγ 6ῃ ὑΒΟΥ͂ 
ΓΘ γοισμδαῖοα; [ὉΓ ἰπ06 7 δύο οὶ ποοάϊι] ἰο 8 
Ὀο ἰονίηρ δη ροαὶν Ἰϊἔο, δηὰ ἴῃ βοοκίηρ {ἴθι τγ0 
ΤΌΣ γζτοδί 61} οὗ 8Βο]}-ἀσοορίϊοι, οὗὨ ζῪΟ88 ΘΥΤΟΣΒ, 
δα δῦογνο 8ἃ]1, οὐ βρὶγὶΐαδ) ὑυϊάθ. ΕῸΣ ΘΥΘΣΥ͂ 
ΒΡΑΡΙ οὗἨ γγϊὰθ ψΐϊοθβ δοσοιρδηΐοθ ὑπ 6 πὶ, ΟΡ 
41} ψ}} αν ἴο ὈΘ 80 τη οἢ} (ἢθ ἀ60}6Γ.--- 6}. 
ὃ. ΠΘη γγ͵γῸὸ ΟἸΟΥΥ ἰπ Οὐν ᾿πβγα 68 δὰ 60η- 
ἴ658 ὑπδὲ γγθ ὁ ἀο ποίμίηρ οὗ οὐγδβοῖνοϑ, ννθ αὶγϑ 
αἴονυ ἰο αοά.--- ον. θ6. ΤῊΘ ρίουβ τϑὴ πιϑῖζοϑ 10 
15 δἷτὰ ποὺ 0 ΔΡΡΘδΣ ὈθίϊοΣ ὑπ δὴ 0 18, Ὀὰΐί ἰο Ὀ6 
οίίοῦ ἰΠ8ὴ 9 ΔΡΡΟΔΓΒ.---Ἴον. 7. ΤῸ Ἔχϑρ]0 
οἴ Ραυ] ἰ8 πιοδί ἱπβίγυσίϊνο (0 8}} στὸ δγο οδ]]οά 
ἰο ὁπάυγο δβούϑγσθ Ὀυΐ υπϑυοϊ 8016 ονἱβ. Θοὰ 
ἄἀοθ8 ποὺ ΔΙΑΥΒ ΔΡΡΘΑΆΣΡ [ὉΓ ἰδμ6ὶ ΠοΙρΡ; [Ὁ 
ἰβοῦρῃ Ηθ ἰβ δ0]9, 9 Κπονβ ἰδ ὑπ νῖδβο ἴο ἀο 80. 
Η68 Κῆονϑδ τδαϑὶ ἰ8 Ὀοϑὺ [ῸΓ ι.5, δηὰ Ηρ ἰπἰοπὰδ ἰοὸ 
ΕΥ̓ ΟἿΓ ἔδινα, ἰο ῬυγῚ οὐ ποαγίϑ, δπὰ (9 δὺρ- 
Ῥτϑβα ἐμδὺ ρυὶὰθ νυ μϊοὶλ 18 ὑπ στγοαίοδί 06 ἰο Θταϊ- 
ὨΘη0690.--- ον. 9. ΤῊΘ ΟΠἸΥ σοπδοϊαίλοι 86 ἢ 68ὴ 
Β8 ΕἸ 8 γ ἃ ἴῺ ΔΗ] 1 οὐΐοη 18 {παὺ τ 16 ἢ Βρτ ἢ 58 ΤΟΙ 
Δ δβθγθησο οὗ ἰδθ ινῖηο ἴδυοσ, πὰ δὴ ππγχο- 
Ῥτγονίης ὀοῃβοίθηοο [1 τ Ἰοηξ [0 ποι εἶπα 6186, 
6 68 ἰγίτρ ΟΥ̓ΣΡ 811] ἰίη ρ8.--- ογ. 10. ΤῈ9 
πιοτὸ ἯΘ αὶ κὸ 4]1 οοηβάδποθ ἔθ οὐ γϑοῖνθβ δηὰ 
Ιϑᾶνθ ΟὕΓΒΟΙΥΟΒ ΘΏΓΥΘΙΥ δηἀ Ὁ ΠΣΟΒΟΓΥΘΟΪΥ ἰῃ {80 
1ογὰ 8 Βαηάβ, δ ἴἸΟΓ6 δίσοη σι γὼ 888}} γϑοοῖγνο 
ἴτοιχ Ηΐπ. ϑδιοῖι 18 (πὸ ὑγῖιὶθ ὙΥΘΆΪΚΏΘΒΒ οὗἩ ἃ 
Ομ γι βίη. Τμοΐ ν ιῖο 18. ΟὨΪΥ Βρυγτῖουβ τη 68 
ΟΧΟυ505 ΤῸΡ 581}, ΒΆΓΣΙΚ8 ἔγοπι ΘΟμΒοΙΒ, δηὰ [185 
ὯῸ ἀοδβίσοβ [Ὁ ζυγόν η ρτα6ο.---Ἴ ὁγν, 14. ἀθπυ- 
ἴη6 Ἰοῦϑ Βαυϑ: “1 βϑοὶς ηοὺ γόοιγβ, Ὀυΐ γοιῖ;" {πδὺ 
γα Οἢ 18 [8180 Β06 15 [ογΥ οχίϑθγηαὶ δηὰ δαἀνθηι ουϑ 
δἀναπίδκοβ, ον 88 ῬΟΥΘΙ, ὨΟΠΟΥ͂, ΓΔΏΚ, ἐς. Α 
ΤΆΓΘ πίη 1 ἰ8 ἰο δηὰ ὑμοβο γο ἸυΥ9 18 ΒΟΪΘΪΥ͂ 
ἴον νῖῆδὶ ψὸὋὸ 8.6! ---ὕἴ γ. 156. Τὴὸ δἰ ρσιοδὶ ἀο- 
το908 Οὕ]ΟΥΘ 8.6 βοϊ ότι {Ὁ}}γ χοοϊργοοδιθα. Τ|10 
Ομ τ ϑιῖδη τηθδὶ μοὶ οχροοί 1, 

ἮὟ. ΒΕ. ΒΕΒΒΕΒ:--ογ. 9, ἴῃ ἰῃ9 τ ΚΠ 988 οὗἁ 
(86 ἱπβίγυμπιοπί, (ἢ 6 ρον Υ οὗ Εἴτα Ψν}10 1.868 10 ΒᾺ5 
δὴ ΟΡΡΟΥ ΙΝ ἰο ΒΏΟΥ ΠΟ ΟοΟΠΡ]  ίοΙγν ἴε οδπ 
{απ ρ ΟΥΘΡ αἰ ΒΒ οι}}{168 (68. 'ν. 7). “10 18 605 
ΨΔΥ,, ΒΔγΒ ΓΛ Π6Ρ, “(0 τηδηϊΐοδὲ ΗΪ8 ΡΟΥΟΡ δὰ 
ΤΑ) 5 Υ ὉΥ πιθ8 8 οὗ πο ΒΙσΠ 088 δα [66 Ὁ] Ώ688.᾽»; 
αἰγθ Ὁ» ΡὈΓδσὶπα ΑΔΥ ὑμγ ὑμόγη, Ὁ Ομ γιβίϊδη, 
δὰ ἰδκὸ ἰο Βοδυὶ {86 ῥγοπιΐβθ οὗ 8]]-βι δος 
ὅτασο; ἐμ οπ δἰ} που Ὀορχίη τὶ Ῥδαὶ ἰο θοδϑβί 
οὗἨ ΨΥ ὙΘΔΚΉΘ58 δηὰ βῃοῖιοῦ ἐπ γδ6 1 ἴῃ ΟἾ ΓΒ 5 
ΟὟ μον! Του ταϊρεὶν Θοα δπὰ τηϑχοϊἤι]} 
βανιοῦν, πὰ δονοηδῃὶ τὴ} {πὸ 18}}ἘΠΠὴ 0 ἰθανθδ δηὰ 
πὶ πόσο χγ898 οὗ Βυσιδη ΘΆΚΏ 658, ἀοδὶ ρου ὶῦ 
Ὁ8 (0 Υγὶῦ. 658 το ΣᾺ0]98 οὗ ΑἸταὶ ΚΠ Υ ΡΟΥΘΕ ΡΥΘΟΒ6]Υ͂ 
ὙΓΠΘΥΘ ΟἿΓΡ ῬΟΥΘΡ ΘΟ Ρ᾽οἰΟΙΥ [8118 8] ἸΤΟΔΟΙ 15 
ἰο υπάἀογβίβηἀ δῃ δσσβηροιηθηῖ ἰπ Ὑὶοῖ ΤῊΥ αἴ ΟΥΥ 
8 ἴῃ ΒΑΥΤΔΟΩΥ ἩΪΓΒ ΟἿΓ 00, δπὰ νγἍὸ ὈΘΟΟΠπΘ Β8- 
(ἰαθοὰ ἴον ΤῊΥ βδαῖκὸ τῦῖϊἢ ΘΥΘΟΥῪ ΟΥΟΒΒ δπὰ νεῖν ἢ 
τηδηϊο1ἃ ἱπῆγη 168; βῖησο 1Κ ἃ τηδρποὶ ὑπ ον 
Ὀτγίης ἀοτη ΤῊΥ ΡΟΥΟΓ ἴο υ.8.--- ,ὖἷ ογ. 14, [Γι 18 1π- 
ἀεοοὰ γρδβοῦδῦϊο δηὰ ᾿υδὶ {Πδὺ οὨἰ]άγθη δθ οι] 
ΒΆΡΡοΥτ: ὑμοϑθ Ῥδγοπίβϑ ὍηῸ ποοὰ {μεῖὶγ οᾶτα; 
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ΒΌΓΟΙΪΥ ἱὲ 18 (π 9 ΑΓ οὗ ΘΒ ΌΤΟΙΘ8 ἰ0 Βαθίαίπ ὑμοὶν 
δρ᾽ γἰτι 8] ἐδι μΘΓΒ ὉΥ 8 Το Γη ποὺ ΟὨΪγ οὗὨ ἰδίθγοθδβ- 
Β10:8 ἐπ ἐμοὶν 68}, δὖ 086 ἴἤσομο οὗ σγϑοο, Ὀυΐ 
οὗ βυ σι ΒΟΏΟΥ 88 18 τοαυϊνοα ἴῃ 1 ΟΡ. ἰχ. }]. 

ΘΕΒΙΑΟΘΗ :--ον. 9. Τὴὸ βγοδίθοὶ ΡΟΣ} ἰὸ ἃ 
βασι πὰ 18 ὑγὶἂθ διὰ βο]-οχδδιίΐου, μθἢ 
Ηΐ8 ῬΡονΟΥΒ δηὰ μὶ8 ἰδ βιὰ ρνοδίθδὶι, δηὰ 4]} 
δαὶ δ αἰϊϑιηρὶβ ϑαοοοθᾶὰδβ δηὰ ἐμ σῖνοβ, χροδί νν1}}} 
0 πἷδ ἰδτιρίδιίοι ἰο Ὀ9 ῥχουά διὰ δε} {-βιϊβοϊεοαϊ ; 
δηὰ ἱΐ νν}}} θ6 πατὰ ἰο 786] οομεϊπυ }γ ὑπαὶ 4}} Π9 
δ ἷἰβ οὗὁ ζγδοθ. Ἐπουχὰ ον οὐ πϑασίβ διὰ 
ουϊναγὰ ΔΡὴοδυϑῃσϑθ ΙΩΔΥ͂ δυρροϑὶ ὑμ 6 ΘΟΒΕΡΑΥΥ, 
ΠΟΥ͂ΟΥ ΒΓΘ ὙἘΠῚἧῸύ΄ ὈοίΟΡ Ῥγθρασοὰ ἰὼ δυὸ Ο0(᾽ 8 
ῬΟΎΘΥ τ οΥκΚ νὶ πἰ ὰ8 δηὰ δγουπὰ ὑπ, ἐμδὴ τ θη 
9 δ΄ῖο οηάυγίης ουὐγατά δὰ ἰὴ νανὰ 68) 1ο 1015. 

6ΗΑ». χι. 19.-χτι. 9. 6806] ἴον ϑοχδρ. δυπάδγ. 
Ἡκυδνεμ:-- Τὴ Α»οφίϊδε αἋ ἐδε πιοεῖ οπεποηΐ ὁ7 (λέ 
7οἰϊοινονα οΥΓἹ ὕει. ον {8 6γ---Ἰ, ΡΥϑοσβοὰ δὰ 
“ΓΟ ΖΑ 70] ἰπ 4}} ἰποὶν ἀυΐὶοθ, ἔγοτλ ΤΘγῸ ἸΟΥα 
ἴο ἐπ6 ΟΒυτοΙ, δϑὰ ποι ὶ μδιδηπάϊης {Π 6 θην ν δηὰ 
οΡροπί(ΐοη οὗ ἔαϊϑο ἰθδσθοῦβ; 2, δβυδογοὰ {89 
ξτοαιοδὶ παρ β}]ρ8 π᾿’ ἐμοὶ ψοτκ πιίπουὶ ψανοῦ- 
ἱπρ ἤγουν ἰποῖτ δίϑδ  ϑϑίῃ988;: 8, ΤΟΤ6 του βαῖθα 
ΏΟΣΤΟ οχδ] θὰ τουοϊδιὶ 0Ώ8: 4, ΘΥΘ ΠΘΥΘΥΓ ἢ 61088 
ΤΊΟΓΘ ἀσοορὶν ΒυπιὈ]6α.---ἤἴοισ ΟἈὐτγίδίίαπ ἰους δε- 

 ενε---ὶ Εἰτϑῖ, ἰὸ ὁαὰ Ὀγίηρς ὺδ ἰηίο ἄθορ δῇ][ο- 
(ἴοπ8: 2, αοἀ μν|ι}} λυ Ρυγ  ν 8, δηαὰ αδδὶ τ ]δὲθ 
1.9 ἰοὸ δο5α5;. 8, ΗΪδ χτδοὺ 8 δὴ δυυπάδηϊς σ60Πη50- 
Ἰδίΐοη. Τιι6 ΟὨ τ βιδη᾽ 5 δοιπϑηἀδίϊοι οὗὨ διἰτη- 
Βα6Ιῖ: 1) [8 ῬΤΟΡΟΥ οσσδϑῖοα: Ὀγβθηξ ΚΘΩΒΟΒΒ 
(τογβ. 19.260); 2) [8 οὈὐοοῦ : ϑχοθι!θηοθδ ὙΔΙρθ 8 
δαῦθ ἃ βρὶ για] σὑαῖαθ, ἰΔΌΟΓΒ, βυ βου μα, δίο. 
(νυ. 28--38), σταοίουβ (οἰκο ψϑΐὶο αοα γοῦοἢ- 
Ββαΐίοβ. 9 08; 8) [8 Ἰἰπιϊ διῖοηβ (10 Ὀοδδὶ οἵ 

18.686 ΠΏ Σ5 ΟἿΪΥ 85 μἱ δ οὗἠἨ αοὰ, διηὰ ίο ᾿πάποθ 
ΟΥΒΘΓΒ ἰο ἰσαδβί ἐπ ἰπι).---ΟΟτὴΡ. Οοἰΐηρον, ρω- 
ἐείργεαϊσίεπ, 8. 1618΄., Καρ. χὶὶ. 1-9; ΑἹΡοσιϊωὶϊ, 
Ῥγεάϊσιοπ, 8. 494:., ΚαρΡ. χὶϊὶ. 1-10; 1.. Ηοΐδοϊεν, 
5, 1998.,, 7578:.; Ζειρηίδδε Κυαησ. ἨΤαλτλεῖί, 1. 8. 
δ998,, Καρ. χἰὶϊ. 9: Ηοβδβθδο, 2 Ξδπιη). 8. 4646... 
ΠΡ ΉΒΙΩΣ; Ρογλαϊίς δε γεάϊισίδεσεκα, 18θ4, 3. 

[7Ὲ1586. 1-ὅ. πὸ το οΥ Ὁ} ἱποϊάομι πο Γὸ- 
Ἰαίθα, δῃὰ Ῥϑὺ}}5 δρργοαοϊδίϊΐοῃ οὗἤἨἩ ἰ. 1. 7ΆἊ 
͵7αεἰ ἐϊδε,. 1. ΤῸ ΤΩΔΏΠΟΡ ἴῃ Μ᾿ 16 ἢ6 ΒρΡΘδ 5 
οὗ δἰτηβο) ἢ δ {86 βυ 7 θοὶ οὗ (μῖ8 ἀχροσίϑδβοο (τῖεἢ 
Το] σίδῃοθ δηὰ ΕἸ Δεγδβεπιθηὶ Υυ. 2, 8). 2. 189 
σα ἴῃ ποσὰ ἰξ ἰοοὶς ρίδοο (δὲ (886 σοϊηξρθποο- 
ταθῃὶ οὗ Βῖ5 το] ρίουβ 110, γθγ. 2). 8. Τὰς ρὶδοϑ 
πῃ ΜΒΙΘΒ ἰὺ οοουγτοὰ (πῃ ἃ 1008] Παδγθη, νυν. 2, 
4). 4. Το Βἰαίθ 'π ν εἰσι (86 ΑΡΟΒίΪ6 νγὰβ (80 
(Δ κθὴ ὉΡ τϊΐὰ ΒΟΔΥΘΩΪΥ ΤΠ 8 885 (ὁ ὍΘ υπόοῖ- 
βοΐουβ οὗ .ιἱ8 Βοῃίίοπὶ ἰἰΐο, νυ. 2, 8). ὅ. ΤΊιθ 
ὑμπϊημ5 ΒΘ δβ8ν δῃὰ ποαχὰ {ν 616 ποί ἰδβουρδῖ 086- 
ἔα} ἰο οὰν Κηονϊοαρο, δὰ βδὸ οσῸ Μ1|}} 6] ΤΟΣ. 
4, 11. Τὰε 44»οφίέϊε'ς οεἰπαίε 97 ἐϊ. 1. Ἡς οἸΘΑΥΙΥ 
ἀϊδιηχαϊδιιοὰ Ὀοίνθοθη δὴ οχα θὰ ῥσίνιοσε δπὰ 
8 Κτδοίουβ δἰΐδπτηθηί. 2. Βορασγαθα ἰΐ 88 ΥΟ ΣῪ 
8 Ὁ1]9 ἐο ὈΘΟΟΙΏΘ 8 δῆδγο. 8. Επίθειηθα ἢ}}5 ἴῃ- 
βσι 168 δπὰ Δ8)} οὐ 0}}8 88 τη γ Ὁ8Ε[Ὁ] (0 Βἷπι. 4. 
Απὰ γοὶ δ6 οὐδ ΔΙ ΚΪΥ ΔρΡΡγθοϊδιοθὰ τ δὲ 
Βο δὰ Βοσζθ δ00ὴ δηὰ Βϑαδσὰ.--- 78. 7-10.ΟΕΞΑΞἷΞΞᾶᾷβ. 
γανψεν.----Ἰ. 118 Δρρτορυίδίο οὐ͵ϑοὶβ; 2. 118 δ- 
ΘΟΌΡΘβοΙΠΘΗἰ8; ὃ. Τ0 ἐπροῦ Ὁ} δ᾽] ονοα; 4. 
ΤῈο ᾿τηὐδιὶο Β.ΠΔ}}} κχίνγοη. 11. 12 “4πδι0ε}.--- 
1. Αὐ ἐλθ Ὀθβὲ ἐΐπηθ, ΒΟΎΘΥΟΣ ἀοϊαγοὰ; 2. ΣᾺ 
ἰσδπβοθηάθης νἱβάοπι, πὰ 8. ἽἼ ἃ τἱον ἰο δρὶ- 
σἰ[π8] Σο80} 8 8Δ]0}96.] 

ΧΥ͂Ι.--ΒΕΡΒΕΟΟΡ ΟΕ ΒΟΜῈ ΜΟΒΑΙ͂, ἹΜΡΕΚΕΕΟΤΙΟΝΒ ΝΟΊΤ ΥΕῚ ΒΕΜΟΥΕΡ, ΑΝ Αὔῦ.- 

ΜΟΝΙΤΙΟΝ ΤῸ ΚΡΑΒΕ ΗΜ ΤῊΕ ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΑΡΟΒΝΤΌΜΙΟ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΕ. ΟΟΝ- 
ΟἸΌΡΙΝα ἘΝΟΟΘΒΑΘΕΜΕΝΈΜΞ ΑΝῸ ΒΕΝΕΘΒΙΟΤΙΟΝ. 

Ομβάριξε ΧΙ]. 109-21]. 

Ακϑίη, ὑπῖπκ γο Πδῦ τγὸ ὀχοῦβθ ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ ἀπίο γομῦ [ΕῸΣ ἃ Ἰοπρ {ϊπηθὶ γ86. ΔΓΘ 19 

ΧΙ. 1--14. 

(Βἰηϊκίηρ;, ὑμαῦ 10 18 ἴο γοῦ ὑπδὺ Ἧὰὸ ΔΓΘ ΘΧΟΌΒΙ Ωρ ΟὈΤΒΟΙΥΘΒ πάλαε δοχεῖτε; ὅτι ὁμῖν ἀπολο- 
γόυμεθα); γ;Ἴὸ ϑρϑαὶς θοΐοτο ἀοἀἂ ἴὰ Ο τῖδῦ: θυὺ 106 4 811 ὑπΐηρβ, ἀθαυὶγ Ὀοϊονϑά, [θυ 

20 4}, θε!ονϑά,] ἴου γοῦν δαϊ γίηρ. ΕΌΡ 1 ἔθδγ, ᾿οϑύ, [ὩϑΡῚῪ μήπως} ἩΏΘη 1 οοταθ, 1 Β.8}} 
ποῦ δηὰ γοὰ βασἢ ἃ8 1 πουϊά, δηὰ ἐλαΐ 1 8}}8}} θῸὸ Τουπμἃ ἀΐο γοὰ ΒΌΘΝ 848 γο που]ά 
ποῦ: ἰοβὺ [ΠΔ0}}γ] ἐἦφγε ὃς ἀθοαΐοβ [ἀϊδβοοτ 75, θυ γηρ8 [απ ϊδίϊοη, ζῆλος}, πταῖμβ, 

21 εἰγὶδβ,. ϑδοὶς Ὀσβ, τ αἰδροσίησΒ, βνσϑ  ἰπρΒ, ὑππια]θ: Αἀπα ἰοβὲ, πθβϑα 1 οομμθῦ ραίῃ, 
ΦΩΥ͂ Οοα Μ{1}} Πα} }0}6᾽ πη δυυθοπρ [ὙΠῸ τοϑρθοὺ ἰο, πρὸς] γου, δηὰ ἐλαέ 1 5}}8}} ον δ 
ΤΠΔΩΥ͂ ὙΒΙΘΝ πᾶν Βιππδα αἰγοδάυ, [Ὀοίοτο, προημαρτηχότων], ἀπὰ παγα ποὺ τοροῃίθα οὗ 
086 Ὁ! σ]δα 688 δηα [Ογηϊοδύϊοπ δηὰ ᾿ἰλβοῖ υ]οϑη 688 ὙΠ 16} [ΠΘΥ μανο Θοπηπλ θα. 

ΧΙΠΙ. ΤΏ1Β ἐς ἐμὸ (μϊτὰ ἐὐπιεῖ 1 δῃλ σοῖς (0 γοα. ἴῃ ἐπα ταουίδ οὗ ἔντο οὐ ἐδιγθθ 
2 π|ιὶϊηο8808 Β.18}} ΘΥοσ  πογὰ 6 Θβίβ 89. 1 ὑο]4 γοὰ Ὀοΐοτο, δηἃὰ ἔογοίθὶ} γοῖι, δ 1ἢ 

Τ ποτα ργοβοηῦ, [86 Βϑοοπα δἰπη|6; δῃὰ Ὀθὶπρ δὐβοηῦ πον 1 πτῖθ [1 δανθ βδιἃ Ὀαΐοσο, 
δα ΠΟΥ͂ ΒΑΥ͂ Ὀα ογ  βδηὰ, 88 1 ἀϊὰ τῆθη 1 ἮΔ8 ργοβθηῦ ἔμ βοοοπα ὑΐπιθ, 80 ΠΟΥ͂ 880 
ἴῃ ΤΑΥ͂ ΔΌΒ6Π66, οι. 1 με ἰο ὕπθτα ἡ οι Βογοίοίοσα ἤδυθ βίη ηθά, δηὰ [0 41} ΟἿ 6ΤΒ, 

8 ὑμαῦὺ, 161 σομηθ δραΐῃ, 1 Ὑ{}}} ποῦ ΒρΡΆΓΟ: ὅϑἴηοθ γα Βθοὶς 8 ῥγοοῦ οὗ Ογϊδὺ βῃρδιίηρ ἰὰ 
4 τὴο, Μ ἰοῖ [70] ἴο γου- γα ἰβ ποῦ τγθϑὶς, θα ἴδ τα ΒΟ ἴῃ γοῦ, ΕΣ ὑμουρἢ» Βὸ 
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[ον Ηδ αἶβο, χαὶ γὰρ τγ88 ογαοὶβϑα ὑΠχοὰρ ἢ θα Κη 6 ΒΒ, γοὺ 86 ᾿νοῦ ΒΥ (86 γόνον οὗ 
(οά. ΕῸΓ 'ν αἾ8βο [οηι. 8]80]}}9 δτὸ ψϑαὶῖς ἴῃ Ἀΐτα," Ὀαὺ ψγ6 888}} 1ἰνο 3 τι δίῃ ὉΥ 

ὅ {886 ροτοῦ οὗ ἀυὰ ἰοπατὰ γου.}Σ ἘἘχαπιΐηθ γουγβοῖνοθ, ἩΠούθΘΓ γ0 06 ἰὼ {86 Δ; 
ΡΓΟΥΘ γοῦν οὐ 86 ]γε8. Κπον [Ογ, ΚηΟΝ7 γ89 ποὺ γΟᾺΣ ΟΥ̓́Ω Β6ΙΥΘΒ, ΠΟῪ ὑμδῦ «Γ6δὺ8 

ὃ ΟἸτῖβ 'β ἴῃ γοῦ, Θχοθρὺ γ6 ὈΘ6 γϑργοβδύββ ἢ [[0 βοπιθ9 δχίθηῦ πηδρρτουσϑα, τὶ ἀδόχιμοί 7} Βαΐ 
11 ὑγτυϑὺ ὑμδὺ γ9 8}}8}} πον ὑμδὺ γχὸ ᾶἅγτὸ ποῦ σϑργορθδίθβθ [ἀπαρρσγονθὰ] ΝΟΥ [1 ΡΥδῪ ἴο 

[γοὺ τγχθ ΡΓΔΥ͂, εὐχόμεθα δὲ" αοἀ ὑπαὺ γ9 ἀο πο 601}; ποῦ ὑδδὺ γὸ ΒΒου ἃ ΔΡΡΘΆΣ 8Ρ- 
Ῥγονοά, θαὺ ὑμαῦὺ γο Βῃου]ὰ ἀο ὑπμαὺ ψΒιοῖ 15 Βοηθδβῦ, [ΘΧοο]]θη], ὑβουρἢ τ 6 88 τθ- 

8 ῥτοθαίθβ [48 1 ἀθαρργονθὰ]. ΕῸΣ γὸ δὰ ἀο ποὐπΐης δραϊπϑῦ {86 ὑταΐι, θαΐ [τὸ σδῃ 
9 ἀο βΒοπιούιηρ] ἴον ὑπ6 ἰγαῦθ. ΕῸν γὸ τὸ ρἰαά, [το]0166, χαίρομεν], ΒΘ γ170 816 Ὑ6ΔΚ, 
δα γ0 816 Βίγοηρ: δη4 ὑ}}18 8180}} Ὑ6 τ βίι, [ὈΥΑΥ ΤΌΤ, εὐχόμεθα] ἐυδν ὙΟῸΣ θυ θοῦ θη 

10 [Γρογέθοῦ γοβιοσδίϊου, χατάρτισιν]. ἸΤΒοτοΐογτο { πειῖῦθ ὑλ656 ΓὨΊΏρΒ Ὀοὶηρ δοβθηῦ, ἰθδί 
Ὀοίησ ρῥγοϑϑηῦ 1 βῃουϊᾷ 080 ΒΕ ΔΡΡΏ6ΒΒ, δοοογάϊης (0 ὑμ86 ροτοῦ ποι 089 μοτὰ μδι ἢ 

11 σίνθῃ τθ (0 [ἔογν, εἰς] οἀ  δαξίοη, δηὰ πού ἰο [ἔργ] ἀεβίγαοίίοη. ΒῚΠΔ}}γ, Ὀγο  ἄγθη, ἴατο- 
γ6}}, [τ )οῖσθ, γαέρετε]. 6 ρμοτγίϑου [06 τοϑιίογϑα ἴο ογάθυ, χαταρτίζεσθε], Ὀ0 οὗ σοοά 6οπ- 

12 ἔοτῦ, 6 οὗ οι 6 πιϊηά, [18 ἴῃ ροδοθ; δῃὰ [6 αοἀ οὔἼ]οΥθ δῃηἀ ρθ8090 8}|8}} 6 Ἡῖε γοὰ. ατθοῦ 
18 οηθ διοῦδονιν. ψ|ἢ ἃ ΒΟΪΥ͂ ἔων, ΑἹ] 16 βαϊηίβ βαϊαίο γοῦ, Τ|ι6 σύδοθ οὗ οὐῦ Ἰωοτὰ 
14 Φεδὺβ Οτίβῦ, δηὰ ὑμὸ ἰουϑ οὗ αοά, δπὰ ὑμθ οδοιισηυπίου οὗ ἐδ0 ΗοΙΪΥ αΠοβί, δ πιὰ 

γοῦ 411. Απθῃ. [οη8. Απ)θη]7.᾿.5 

1 Ψάγ. 109.---Β6ο. 525 πάλιν [Ἡἢ Ὁ. 1. ἘΞ. 1.. Β1. (δὰ Βδπᾶ), ΔΔῺΥ συγοίγοα, νοσαίσμδ, δὰ Οτοεῖς ἘδΊΠοτο], ὑπ ἐνο ὑτοροῦ- 
ἄἀογαι πα ον ἄϑηςθ ἰδ ἰῃ ἴαυον οὗ πάλαι [8 Α Β. Ρ. 6. Βίο. {π9 ὙῈ}ς. ἀπὰ δουθγαὶ δηοίσηςξ 1,6δἴ. τογοίομδ.. ΤΠὸ ἰατίος νογὰ 
βίδυἀϊης αὐ ἴη6 νομί πηΐηκ οἵ ἃ δοηΐθησθ [9 τ] οὰῦ δὴ χαῖρ ]9 ἴῃ δ6 Ν. Τ., πὰ ἰδ ἐπ {617 20 αἰ σἢ}Ὲ ἃ τοδάϊηκ δο ἴο βθοῖηῃ 
᾿ππργοῦω "16: ἐμβδι οὮ 88 1ξ πα κοθ ἴπ6 016 δοῃΐθηοθ γοΐοσ [0 ρμϑδὲ ἱπδίοδσά οἵ ὑτοδοηξ ἐἴτωο (Ηοῦ. 1. 1); υτἋἦ [ΐ6 ΟὨ]Υ 
ΤΏ 65 1ξ δλοτο ΚΘῚῪ ἴο μῶνο Ὀθθα δἰτογοὰ. Β] οοπιδοὶὰ αηὰ Ῥοτάονοσι ἢ δηὰ Οοηγθθδγο δι}}} δάῆογο ἀοοϊἀθὰ!γΥ ἴο πάλιν, 
δ} ΤΊΒΟΝ., ΓΚλσπη., ΑἸέογα, ΒίδηΙΘΥ, δηὰ τποϑὲ σϑοθῃζ δι ῸΓΒ διὸ ΘΑΌΔΙΥ ἀοεϊἀ θὰ ἐπ ὑθμα! οὗ πάλαι, αιμὰ ἀτοὸ ἀἰδροδοὰ ἰο γϑ- 
ξοτὰ πάλιν δἰ {ΠΠ0Γ 88 ἴΠο τηϊδίαδκο οἵ ἔσϑηδοτ 09 ὙΒ, οἵ 88 ἃ ΟΠ) οἰ ὉΓΕ] οπιοπἀ δἰ ου ἀηά του ἰδοξοθ οἵ ἐδθ ΡΑΓΑ}]61 οἰαρ. 11]. 1.] 

Ξ γεγ, 10.--- ἦσο. Πδ86 κατενώπιον [ὉΓ κατέναντι, 86 1ἴ δὰ 4160 ἰη σἤδΡ. ἐΐ. 17. 
δον. 20.---λοδιηκη 888 ἔρις ἴωΓ ἔρεις, Ὀυΐ ἰδ Πδ5 πο βυδιοίοηί δυιπογίγ. [Τδὲ οὗ Β΄. [46 εἴποο ὈθθῺ δἀδοὰ ἴο ἴδδὲ 

ΟΥ̓ Α. ἃ παπιΘΓ οὗ ουγαῖνοδ, κ.Γ. ΑὙΤΩ. γϑτδδ., δὰ ΟἾγγθ. δῃ ἃ ΤὨΘΟΡὮΥΪ. ἰῃ ἴανοσ οἵ 1δοπιβ Β το ΐης. Β. ἢ. ΚΕ. Ε.6.Κ. 
Ϊ,. εἰ αἱ., εἰιο 18]. Βυτ. ([16ἴωγ) Οορέ. ΟΟἿΒ. γογβίουβ, Τμοοάξ. θαπιδδο. ὕογί. ΑἸ Ὀγοδίηδε. πανο ἔρεις.] 

ἄ γοῦ. 20.--- ϑο. ἢλα ζῆλοι; "ἢ ζῆλος 66 ὑυθ(οΓ ουἹάθῃσο [ἢ 18 ἥἕκγοῦ. (ΤῊΘ Ρ] υΓαῚ νοῦ οοοῦτο ἰἢ οἰ δδοῖο 8] ΠΟΥ Βορία- 
δοίης Οτοοῖκ. ΤΠΐ8. 86 ψ)6}} 85 η9 ὈγϑοθαὩρ ἔρεις ΣΏΔΥ ὨΔΥΘ ὈΘΘΏ 8. οΘοσγϑοίίοι ἴ0 οοῃίογηι ἴο 80 οἶοῦ Ρ᾽ ὈΓΑΪυ ἴῃ [8.6 Ὑ6 89 
ὌΝ ἴυ ἀδιξθοι τὰς θδ τὨΐηκ9 ΓΘΥ͂ ΓΘ ἃ ὑγονὶποία ἴδη), δὰ ῬΓΟΌΔΌΙΥ χοθυΐηθ. Τίθοι. 86 ζῆλος ψ{{8 ἔρεις, 8116 Βίη. 
85 ζῆλοι Ψ ἘΠ ἔρις]. 
ναὶ 21.- -ἥρο, [28 ἐλθόντα με.; πὲ ἱὲ ἰᾳ (8.6 ζεοίίο Ταοϊϊον, ἀνὰ 16 ἢδ8 ἐπ 1οδδὲ δυίπογὶἐγ. [Ἑλθόντος μου δε8 Α. Β. 

Ῥ, 6. δίη. πὰ την Ἐδίμογ ἰη [18 πνοσ. Μοοὶ ΜΗΒ. ὙὨ|ο δ ματο 10 ΔοοῦΏδ. ομλίξ δἰβδὸ ἔπ βυυδοαᾳυθηὶ μα Ὀοίοζο ὁ θεός. 
Ταΐο δυκκοθία τπδξ ὈΟΓΝ ταυϑὲ παν ὈΘοὴ διτομιρίϑα οογγοοίίομϑ. 

ΦΎος, 21.---οο. δδ6 ταπεινώσῃ, Ὀυΐ ταπεινώσει 6 ὈοίίοΥ δυϊποπιίοαϊοἃ. ΤῊΘ ἴοττηοΣ 'ττἯἂδὧδ δῇ δἱἐοτηρέ ἰ0 τη κὸ ἰΐἷπθ τψογὰ 
οοπίοττη ἴο ἐμο ργοσοάΐης δυ υο Ἶ 7ὸ μὰν δῷ ἰξ πδ5 Α. Κὶ. Βίη. αὐὰ πιβὴγ ἔδίμονθ, 1Ὲ ΣΏΔΥῪ ΒδΥθ ὕθθῃ 85 ΑἸ ογὰ βυκκοδίδ, 
δὴ ἰἴδοίδιὰα. ὉΠ6 ἸαϊοΓ πογὰ 88 ὕθδη δάορίοα Ὦγ 1δοῆπι. ἀηὰ ΤίδοΣ. 

1 Οβαρ. ΧΙἽΙΙ.1.--Οοάὰ, Α. γοιὰε Ἰδοὺ τρίτ. τοῦτ. ἐτοίμως ἔχω ἐλθεῖν. ᾿1δοὺ Παδπ [{6 64] αἷδοὸ βίη. (ϑἃ ὨΔη), ΤΠ ΔῊΥ στΓ- 
εἴτ (ϑοπιθ οὔἱξ τουτο), ἴΠο ΤΠ. απὰ ΒΕ Πίορ. γοτοδ., απὰ θαπιλδο. ΤοορΡὮ]. πὰ Αὐκ.; ὕυῖ 1: ττδὸ ἀου Ὀ11665 θυστον δὰ ]ΤἾτοῖ οἷ. 
ΧΙ. 14. Ὑπὸ ἑτοίμ. ἔχω ἐλθ. Π66 αἷϑὸ ἴοῦ ἰξ {89 βὅυσ. δπὰ Οορέ. τόγεβ., θὰ ἐξ γγῶϑ ὑσοῦθΌΪΥ ἰδίκθη ἥγομη 1:9 88 Ππὶ0 : 
Βἴα. 815ὸ δ ἵνα Ὀδίογο ἐπὶ ὙΠ} δοσηθ 16 ηρογίδηςξ δα ποσί ἴθ, δὰ ὴ ἰῃοΐεδά οὗ καὶ, νἐἴὰ [86 7 υ! ς. δῇ ἃ Αὐτλ. Ὑϑγδΐο. 
δυο δυϊμοτὶ γ, πο ονοΥ, ἰ6 ΒΑΓΑΙΪΥ δος οηΐ [0Υ ΘΠ 61. 
᾿ Αι "ως δα βεβῳ Ἄχ ; ἄφω αἴϊος νῦν. 16 ΔΡΡΌΘΔΓ ἴο βαῪθ ὕθϑῃ δὴ δα τἰου ἰ9 ΘΟ ΌΣΙΩ ἰο νοσ. 10, πὸ Ὀοεὶ Μ{8558. [Α. Β. 

. ΚΑ, Βίη.) δγὸ δραδίηδί ἱἴ. 
9 γεν} 4 "Ψγ Ὑτα ἔδο δεῖ καὶ γὰρ (ἴθ Ἀ6ο. ἮΛΘ εἰ, ῬΌΓΙΕ 18 ποὲ ἰθππὰ ἰπ (9 μοοὲ Μ88. [Β. ἡ. Κ. 6. ΚΕ. 5ίη. (δ84 μαπὰ ἐπδοσίο εἰ 

85 (0 αἴ50 [πο ὅτ. σας. αοίῃ. πὰ εουογαὶ ἀτϑοὶς Βα 6 γ8). 10 ΔΡΡΘ ΟΣ ἴο δνο ὕθθαι ἃ οογγοοίέοι οἢ δοοουῃὶ οὗ ἴ6 ἀυοῖσί ἢ 
οἴδηοθ τς ἢ ἴῃο ἰαχὲ Ιου 1( κατ). 860 χοροί ποῖθ6. 

10 Ψον, 4.-- Τὴ δοοοῃά καὶ οὗ ἴπ9 ἤθο. [Δ|ὋἸῸΣ καὶ γὰρ δηά Ὀείοτο ἡμεισ), ὮΔ5 ΟὨΪΥῪ 1660]9 δι οτίγ. 
[1 γον. 4.---Ῥοῖ ἐν Ὀοίοτο αὐτῷ Α. Κ΄. δίῃ, δαγο σὺν, Δηὰ ἴον σὺν ὈδέοΓο ἴ.0 Ἰαδὲ ἃὐτῷ δοτηθ 1666 ἱπιροτίας ΜΗ. δαγο ἐν, 

ὉΥ δὴ οὐγίοιυϑ ποσοῦ 9} 
5 γος. 4.-- ΜΌΟΒ Ὀθι[9Γ ΔΙ Ποῦ [4. Β. Ὁ. Υ. Βἰπ. Ῥαπιδος.) 19 ἡουπὰ ἴον ζήσομεν ἔπδὴ ἴὉ0Σ ζσόμεθα οἵ ἐπΠο Βοος. [Ὁ. 

(84 πδηὰ) Β. Κὶ.ὄ 1,.. ΟὮγγβ. ΤἘΒοοάι). 
1δ γον, 4.--δοιαπ μα εἰς ὑμᾶς ἰπ Ὀτδοϊκοξα, θα Ὁ 68 8ΔπιΡ}6 δυιϊμοσὶ ἐγ ἰὼ {ξ ἔανοσ. [79 ΟἾΪΥῪ ἱπιροσίδιέ δῖμος 

τί θα ἴον ἰἴσ οὐ βϑδίοη δγὸ Β. δηὰ Ὁ γυδοσίοσαῃ]. 
γεν. 1.---Ηοο. "δ8 εὔχομαι δ0 85 ἴ0 ὁ0ἢ ἴο ἐλπίζω. Εὐχόμεθα ἈΔ6 ἀοοξάοα!ν ὈοέξΐοΣ οὐάθῃοοϑ. 
16 γου. 9.---ἴθ6. "88 δὲ καὶ. Το "οοὶ Μ88, 1οᾶγὸ ὑπὸ 1Π6 δὰ. 
16 γον. 14.--Ὑο ἀμήν [6 ποὲ οεἐ ΕἸΙ6 81} Ὑ99}} οοἰ δ} δοά, [ὲ ἰ6 δαί ης ἰπ [86 Ὀοοὶ Μ858. [ἅ.. Β. Κ΄. 1, ΒΙπ. αἱ αἴ. 

ΟΥ̓͂ (πη 6 δΒοῃίθποθ ψγοι]Ἱὰ Ὀθϑοῖὴθ ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἱΐ Μὰ 
δαορὶ (80 ποτὰ πάλλεν οὗ 80 Βοοορίυβ (κα τεδάϊηρ 
ῬΟΓΒΆΡΒ οσοδδι οπϑα ὈΥ͂ οὔ δΡ. 111. 1.}; δὰ Σύ νου]α, 
ὍΘ φυ1ϊ9 υπϑαϊΔὉ]ο ἱΐ πάλαι Ὀ6 δαορὶθΘα. ὙΠ Ν. 

ἘΧΕῈΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΣ, 

εκ. 10-2]1.- -ΕῸΥ ἃ Ἰοηκ τἰϑ γ80 δτθ 
Κα Ἰσίηρ τὶ νγὸ δῖθ Θχουδίηκ ΟὕΣΒοΙν 5 
ἀπο γοῦ (γνοσ. 1).--- δ} ποτὸ ἡπωλρῦ δρδὶηϑὶ 
89 οΥσοπθοῦβ ᾿πρνροβϑίοα ΒΘ ἢ9 δηἰοὶ ραιοα 
ΒΟΙΏΘ τισι τοοοῖνο ἔγοτα ἷβ βο]-ἀϑίοῃοο, ἐμαὶ 
ΒΘ τῶβ βίδπάϊΐης ἰπ ᾿ιαάρπιοηὶ Ὀοΐογο ἰμθῖα; 6 
ΔΡΒΌΓΡΟΒ ἰδ πὶ (δὶ Εἷβ. ΟὨ]Υ ΟὈ͵θοί νγὰ8 ἰο ἀο {1Ππ8πὶ 
βοοὰ, Νοίἱηᾷς νγα8 (ἢ θη οὗὨἁ Ἰηο0γ9 ἱπιρογίϑποθ ἰὸ 
τὰ ἐβδὴ {μοὶν ἀπιοπάπιοπί, ππ1988 δ9 88 πὶ] ἰης 
ἴο δαῦτο ἐμοὶγ 8016 οοπάυσί δομηθ Ὀθίοτο Ηἷπὶ ἴῃ 
ΠῚ ἼΒΘΙΕΕΙ Θαρδοῖίγ. Τὸ ἱπίογσοζδίδυα ἔοσηι 

(818 Ἰδαίου σοδαϊωρ Ρϑὺ] τυϑὲ θ6 υπάογρίοοα ἴα, 
Ῥοΐον (ὁ νδδὶ νου ὰ ἰδ κο ρ]αδο, τ π 6 ἢἷ8 ΕΡί8ι19. 
Βιουϊὰ Ὅ6 τοδὰ οὐ μοαγὰ αἱ Οουϊηί ἢ, 6ΒΡ06614}}}. 
ἐμαὶ ραν τ 16 ἢ Μγ88 οὗ 8 δροϊοροίἑ 68] Θμδυδοίου. 
Ὑμῖν πἰαπὰβ δ ἢ: 6 δοϊῃπηθῃοοιηθπὶ οὗὨ {6 Βθῃ-. 
ἰθῃὸθ 70. (9 Β6Κο οὗ διιρδϑὶβ. [ὲ 18 (μ6 ἀδιΐνθ 
οὗ ἀϊτοοίίου ΟΥ̓ ΤΟ ΠΘΏΟΥ (Ὑ, ΟΥ Ὀδίοτθ γου)[) 88: 
ἰη Αοίβ χὶχ. 88. Ηο νψβ δῦουϊ ἰο βού ὈθίοΓΘ- 
ποπὶ ἐμ6 Ῥοβίιγο Ὀοδυίης οὗἨ δὲβ βο]-ἀθἴβησθ 
ὍΡΟΣ {Π6πὶ, ἑ. 6., (0 58 ὑμότα (π6ι ἰΐ8 ἐγαα οΟὈ͵οοί͵ 
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ὙῺ5 ἰο ῥχοπιοίθ ἐμοὶ βρίγιίαδὶ 1116 (οἰκοδομή). 
ΤῊ 8. σοαιϊγοα ὑμδὺ 411 οὈϑιγιιοί οἢ9 ἰο 88 ΑΡρο9- 
ἰο]1661] ἱπῆποηοο, δα 411 ργογυάϊοοβ δηὰ τὙγοης 
(πουρίβ δραϊηδιὶ αἷπι δηὰ 18 οοπάπιοί δυγοπς 
{Ἰι6 πὰ, βου α Ὀ6 γτοιχονθά, δὰ ἰμπαὺ 4}} ἀορϑῃ- 
ἄθποθ Ὁρου ἱδμοῖν 8186 ἰθδόβοῦβ δου] Ὀ6 ὈΤΟΪΚΘῺ 
οἵ, Βαϊ Ὀεΐογο δ ρχοβοπιθὰ (818 1 γγ88 οὗ οϑῃ- 
ΒραῦΘΠΟΟ ἰο ΔΒΒΌΓΟ (μη ἱπαὺ ᾿ὸ νὰ8 βίϑδπαϊης 
ΨΥ ἢ} ἷ8 ΔΡΟΪΟΡΥ͂ αὖ {πμ0 Ὀὰγ οὗ αοά, ἰο ἡ οπὶ 
δ'οῃθ 6 88 ΥϑΒρΟηΒ 016. --ὐῦϑ ρας Ῥϑίοσθ 
αο ἐᾷ ΟἸσίαϊ, πὶ 811 δἰ ρ5, Ὀο]ονϑᾶ, 
ἴοσ γοὺσ οαϊῇδοαϊίοι (γτνογ. 19 ὁ).---ἴη (Π 686 
ΜΓ 8 (ΘΟ Ρ. ΘΒ ΔΡ. ἰΐ. 7) ἷ8 οὐδοσὶ γγ88 ποὶ ἰὸ 
δθίτα (6 δἰ ΠΟΟΡΙΥ οὗὁὨ δ15. ῬΌΓΡΟΒΟ, Ὀυϊ ἰο ]οἱ 
ἴποπὶ Κπονν ἰΠαΐ ἰΐ νὰ8 ἰο αοἀ ἰπαὺ ΒΘ ψ͵δ8 δο- 
δουηίαὈϊο, δηὰ ἔγουλ αοἀ ὑμαὺ ἢ9 οχροοίοα δῃ 
δοαυϊί8). ΤᾺΘ ψοχὰβ ἐπ Ολτίδί (ἐν Χριστῷ) Ῥοϊηί 
οὐδ 1ἴΠ6 ΒΡΏΟΣΟ ἱπ 16 ἢ ἢθ τνῶϑ Βρϑδ κί, ΟὯ 6 
ἴδ ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΥΥ δυμδμ τὶ θη], 88 ἃ Ο γι βιϊδη 
δια δὴ Αροβί]ο, δοηδβοΐοιιβ οὗ 118 [6] ΒΡ 1} 
ΟὨγὶβί, ἴπ σοπηροίΐοη ΜΙᾺ ἴ890 ᾿αδὲ οἶδι86 (τὰ δὲ 
πάντα) ν᾽ ταιϑὶ ΒΌΡΡΙΥ λαλοῦμεν (γ)Ὸ Βρ6 ΔΚ) ἔχοιμ 
19 Ρτοοοαΐηρ βοηίθῃσο, ϑοιης νγουϊὰ )οΐη (6 Β6ῃ- 
ἴσποο τ (ἢ (86 ῥγχοσοοαϊηρς [πὰ πηϊΐο τὰ πα δὲ ἰο- 
οί 6 Ὁ] 80 848 ἰο γοδά: λαλοῦμεν ταδε πάντα, εἰς. ; 
αι τάδε ἀ88}}γ τϑΐδγβ ἴο (αὶ νυ σὰ 10110 08 10, 
δηἃ ΠΟΥ͂ΘΥ 8 τΔά6 086 οὗ Ὀγ ΡΩ0] ἢ ΔΏΥ Οὐ ΠΟΥ Ρ88- 
δα. π ΤΟΙΟΓΒ Βογὸ ἰ0 βοιῃοι εἷπρ ἀοβηϊίο, ἀπά 
ποῖ (0 Δ] (πἰπρθ ἴῃ σΟΠΘΓΑΙ, ἴῸΓ ἱΐ 18 δοπῆηρα ἰο 
ἰΠ080 τηϑίίο γ8 οὗὨ τ ἢ 6 πα ὈδΘΘη Βροδκίηρ, 
δηὰ Θαρϑοϊα ἶγ 18 ΔΡΟΪΟΔῪ 0 ἰπι86}7]. ΤΙ {118 
ΙἸαϑὺ οἴαυβθ αδἷβο, 86 πᾶ κοβ, ὈΥ ῬΑΥ οἵ οομο]}ϊ8- 
ἰΐοῃ, 8 ἀἰγοοῖ δρῬ68] ἴο ἰπϑιὴ 85 ἷ8 Ὀθ]ουϑθα Ομ ο8 
(ἀγαπητοί), ὈδέογΘ Θηί θυ ὈΡΟῊ ἃ ΠΟΤ ΒΟΥ͂ΘΡΟ 
Το) βίσαποο. Τὴ6 ΓΟΆΒΟΣ ἴον {Πὶ8 18 Δρραγϑηὺ 
πῃ νυν, 20-2].- -ΕΣ 1 ἴϑαν ἴδδὶ ΔΘΡῚΥ ΘΠ 
Ὶ οοἴβεθ, 1 8881} ῃοῖ Βδηᾶἃ γου δύο δε 1 
νυου]Ἱᾶ, δηᾶἃ ἰμαῖ 1 5881} Ὀ6 ἐουηᾶἃ πηῖο 
γουῦ βυοὶ 85 γ6 νου ]Ἱᾶ ποῖ (γνοσ. 20 αἹ.---Ηὁ 
Βα6γΘ Ὠοίϊσθϑ ὑπ6 ἘΠΆΆΡΡΥ σοπάϊιϊοι ἢ6 δὰ γϑδ- 
80 ἰο ἴδθαν μού ΨΥ ἴῃ, δηαὰ ψΐσὮ σα]]οὰ ΤῸΥ 
{Π6868 οἴοτίβ οὐ ιἷβ ραγί ἴον (μεὶρ θοποῦᾶϊ. Ηἱβ 
Ὥγδὶ τ ίοσομο9 ἴο ἐμ 18 ΘΟΠ 1 0ῃ 18 ὙΘΡΥ ἰθ ΠΣ. 
ΗΘ ΣὩΘΓΟΙΥῪ ΔΘ 0η8 {Π6 ἐπ ρΥ βδίο τ ΒΙσὮ δι 0} 
ὃ Βίαίο οὗἩ {πΐηρβ ψου]ὰ πΘΟΟΒΒΑΓ ΪΥ͂ ΤΩΔ ΚΘ ὍΡΟΝ 
Βῖτη τ θ Π6 μου ἃ σοπιθ διποης ἰπθῃ, απ 6 
ΔΙ᾿ 65 ἰο {80 Ῥγοσδθοάϊηγβ νοὶ Βυσἢ ἃ δἰδὶθ 
πνουϊὰ ΠΘΟΟΒΒΑΓΙΥ 68}} ἔογί ἢ ἔγοπη δῖ. Ευθῃ 
νοὶ ἢ6 ΒΑΥΒ, 7. 7εατ ἰεδί, εἰα., ἈΘ6 ΘΧΡΤΟΒδ808. δ 0 
βοϊοἰζυὰθ οὗ 8 ἔαίπον, δηὰ ἷ8 ϑαυποδί ἀθδὶσγϑ 
ἰ8δῖ ἷβ ἱπίογοοιισβο 11 ἰμθῖὰ τὶ Ὅθ ἔγϑθ 
ἔγοια δηθούδησο; Ὀυὲὺ ἰπ μήπως ἯΘΟ ΠΑΥ͂Θ ΒΟΙΏ6- 
{πα ἸΠἸκονν 86 οὗὁὨ ἃ δοποἰ ἰδίου πδίυστο [ΤῈ 6 
ποσὰ 8 υϑοὰ ἴῃ ἰνὸ ΒιοΟΒΒΙΥ9 οἶδυβο8 (8η8- 
ῬΒΟΓΔ), πὶ ἰη (ἢ ἐμϊτὰ (γον. 21) ἰξ ἰβ ὀὁχοβδηροὰ 
Το μὴ, ᾿παβηγιοῖι 88 (6 ἢ οβ δίϊομ 0 ΟΧΡΥΤΘΒΒ ἰΐ8 
ὑπουρθῦ ἴῃ ἀθοϊβῖγθ ἰοΥ ΤΏ 8Β ἯΘΑΓΒ ΑὟΔΥ Δ8 86 Ῥγο- 
φοοραβ. Τμὸ οχρσχθβδίοηβ: “"δ ἢ δῷ γο νι ου]Ἱὰ 
ποί,᾽ δηὰ ““βυοῖιὶ 881 πουἹὰ,᾽" δύο ΘΌΡΒοιηϊβεϊο, 
ἰο δυνοϊά ἃ τοῦθ αἀἰδαργθθαΐο ῬὮσαβο. Τδ0 τ80 
οὔ ἰμὸ νοῦ ϑέλω ἕο βούλομαι 8 ποὺ υἱπῃδοτητηοῦ, 
διὰ γοὶ γγἷἋὸο ΠΙΔΥ͂ ΤΟΟΟρΡΏΪΣΘ Βοιμϑί ΐηρ οΥ̓͂ {86 
Βροοῖβο πιϑδηΐϊηρ οὗ ϑέλω ἢογο, ἱπαβιλιο ἢ 88 {116 
Αροβίϊβ τηοδπὺ ῬουὮΔΡΒ ἰ0 ΟΧΡΓΘΒΒ Βοη6 ἀδίον- 
ταϊηδίΐοη οὗ [86 ν}}} ἴῃ [86 6886]. [π κἀγώ---οἷον 
οὐ ϑέλετε 6 Βῆονβ ὑπαὶ 6 νγδβ ῬδὶῃΓ}}]γ Θ0ἢ- 
ϑαΐϊουβ οὗ δὴ ἀροβίοϊ'σ ροόοῦνονρ οὗ αἰ βοϊ ἢ] 6 τυ δἰ ἢ 
ι89 νψουἹὰ ὯὍο ΟὈἸχοά ἰο οχοῦί ; απὰ ὃθ ποῦν σ9- 
ΟΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ {πδὺ ἐγ απ ρδηί διιϊ 6 οὗ δι βου 
ἩΠΒΙΟΙ Δ μαά ΤΟΥΙΆΘΙΙΥ δδδυϊηθὰ (σοι Ρ. ΜΟΥ 6). 

Ὑμῖν ᾿δ885 ποί {π0 Β6η86 οὖ: ὧν νου, Ὀυΐ ἐο ψοῖ, ΟΥ 
7 νοι, 8ἃ8 ἴῃ Βοπι. Υἱ.10. Τ6 Ῥοβιίϊοη οὗ 188 
Βαοοπα οὗ Ὀαίοτο {86 ϑέλετε 18. Θβ ρ  ο Δ} ΘΟ ρΡΒδ- 
ιἰ6.Ὁ Ὑηαι Βο τηϑδπὶ ὈΥ Ζμοὰ ας ἀς τρομία ποί, ἢδ 
ΒΆΟΥΝΒ ἷῃπ σγοδίου ἀοί δὶ] ἴῃ (86 δεσοπὰ ρῥϑγί οἵ τϑγ. 
20 δῃὰ ἰῃ τϑσ. 2].- -ἰοαῖ Σ 6! 8}}] δηᾶ, ροτ- 
ΟἸδΏΟοΟ, διθουᾷ γοῦ ἄσδρδῖο, δσου]αῖίοι, 
Ῥαδβίο: δ, οοῃῖθ: τί οι, δἰδη ἀδσίη κα, τυ 165- 
Ῥοσίηρββ, ἰὩΒΟΙΘΏΟ65, ἰππ]116 (τοσ. 20).--- 
Τὴδ πρ᾽θαβδηΐ {πίη ρα τ ΒΊΟἢ Β6 ἔουπὰ ΤῸ 8Γ- 
Γαηροὰ ὑπάον ἱνὸ αἰ οτοηὶ Το] δου, δοοοταϊηρ 
ἰο ἰμὸ ἱνὸ ἀϊδογοῃί Κὶπβ οὗὁἨ τθοσδ]ὶ ἀοίεσὺ ἢ6 
Κπον ἰο Ὀθ ἴῃ (8ο Ομυχοῖ. [ΒΕΝΟΒῚ,: ““ Τ])αί 
ὙἘ1Ο 88 ποΐ φδωοὴ αὖ ὧε τρομϊά, ἰ6 ἰτοδίοα οὗὨ ἴ0 
(6 οπὰ οὗἩ {π6 οἽμαρίοσ, ἐθθη 8 8 δυοὴ 
αΘ ἰδλεν τοομῖά ποί, ἰΒ ἰτοαϊοα οὗ ἔσγοϊη οἸδΡ. 
ΧΙ. 1 ἀπὰ οὔτ 8.᾽) ΗΌΘΝ υἱοθβ ἱπάϊοδίο ΒΟῪ 
Ετοωὶ σοσο ἰδ αἰ που] 168 ἴο 6 πιοὶ τ ἴὰ 
σΒυγοοθ υδὺ οιποσχοὰ ἔγοημ δ θδι 6 Ώ18τω, Ὀπὶ 
ἯΘ6 Δ΄ΓΘ ποῖ ἰο ΒΌρΡΡοΘο ἰμθῖὴ Ῥσουδιθηὶ δποης 
ιμᾶὺ ρογίϊοι τ ΪοΒ Ῥδὺ] μαὰ ἀδβου θα ἴῃ οἰ. 
Υἱ!. 88 Ῥοῃϊίοπῦ δπὰ οὐϑαϊοη]. Νοί, ΒονΘΥΕΓ, 
ἈΠ|1] {π6 σοιηϊηοποοπηθηί οὗ {80 ποχὶ ΟΠΔΡΙΟΣ ἀ068 
86 δοπιθ ἴο ΒροδΚ οὗ (89 δχϑγοῖΐβο οὗ μὶ8 ΑῬοϑίο]ὶο 
ῬΟΥΟΙ ἰο Ρυπῖϑἢ} ΟΠ ἀΟΥΒ (ΤῸ7 ἴῃ 8.6 πεχί Ὑ6 Γ80 
Βοὸ ὈΣΐησβ Ὀρίοσο τ18 δῃοίμοσ κἰηα οὗ οἤδῃδθ8). 
Τὸ μήπως ἔρις, εἰς., ταῦδὲ Ὀ6 ΒυΡΡ]1οἃ εἰρεϑῶσιτ 
(οΥ ὦσιν) ἐν ὑμῖν. Ὧοαο Ὀᾶγο ἔρις πᾶ ζῆλος ἴπ 1 
Οον. 111. ὃ, απὰ ἔρις ἴῃ 1 Οοτγ.]. 11; οὐ ἐρεδες ΘΟΙΩΡ. 
πον, ἢ 9 [Ρ. δ9, ΡΒΙΙΔα, 6ἃ.}. Θυμοί οσΟΌΣΒ 8150 
ἴη ΘΔ]. νυ. 20, δηὰ εδἱρῃΐδοβ υϑβοτιθηΐ ῬδΒδΊο, 
Ὀο πα οτμοίΐοα. θυμός δἰ καἰ ῆθ8 (μ6 πεδσχὶ 88 186 
βοδὶ οὗ ραββίοπαοϊϑ ουλοίϊοη, 84 ἐμ δὴ (.}}8. διπιοί 08 
1[861{---ρϑββίου, γδίἢ, ζαρὸ; 16 Ρ]ΌΓΑΙ ἴδ Τουπὰ 
αἶδο ἷἱπ (Π6 οἷδβδϑία υυϊίοσρ, Ἔρίϑεια ΒΙκηΐβ 68 
γα ΟΡ, ΠΟΥ ΘΘΏΒΥ 688, ἸοΥο οὗ ἱπίσρυθ, 8 
αἰβροϑί(ἴοὰ ἰο ἔοτηθν ρμασίΐοβ. ὅι69 Ἔοπι. 1. 8; 
61]. νυ. 20; ῬὨ1]. 2. 17; 11. 8; 2 641068 1ἰ]. 14, 16 (ποὶ 
οὗ ἐρις.) Ὅοιῃ. Μεγοῖ δηὰ Εσὶ(Ζβδοῖα οη Βοιι. ἰἰ. 
8. Ἑαταλαλιαί δἰ χτιὶδοδ, οΥ]] ΣΡΟσί8 ἦπ βο ΠΟ ΓΑ]; 
ψιϑυρίσμοί, βοοτοὶ δαπά ογίηθ. ΤῈ οτὶρὶ μι) γοσ. 
οὗ φυσιώσεις 1Β υϑοᾶ νὴ Σοΐδγοησα ἰο {86 ἴπ8ο- 
Ἰοποο οὗ Ἰδοίϊοη, 80 δυστοζδηύ σοποοὶί οὗ Κπον- 
Ἰοάρχθ, πὰ διχζοζᾶποθ 1} τοδροοὶ ἰο σί ἢ ἴῃ 
ΚΟΏΘΓΑΙ, ἱπ 1 Οον. ἱν. Θ:; Ὑἱῖϊ. 1; χὶδ!. 4. 'Ακα- 
ταστασίαι ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ΟἾΔΡ. Υἱ. ὃ; 1 ΟοΥ. σχῖν. 88, 
Ιὴ δαάϊιίοη ἰο 686 Σηοσδὶ ἀοίοοίβ, τ σὰ δὰ 

[5 ΤΠ “Ποῖ σομηπιοπὲ οὗ (ΟΠ γγδοεΐοσῃ οὐ {π|8 τασδοὸ ἐξ 8ὸ 
οδδσγβοίοσγίοεο 8 δροοίπιθῃ οὗ 8 ἀἰδογί τη δίοη δὰ δοῦϊθ- 
ΠΟΒΒ, τπαὶ 1 σαπηοί τοδίβι ἐδ ΟΠ Δ ΠΟὩ ἴο Τα Πδοσῖθο ἐξ :- 
41 ψῶ8 οΐ ΠΟΙΘ ουΐ οὗ ΔΙΤΟΩΆΠΟΟ, ΠΟΥ δθ δι ΠΥ οὔ 
ἰϑδοποῦ, Ὀυὲ οὔἱὐ οὗ ὁ ἴδίθοΓ ΒΒ ἰθθοὺ ΘΟΏΓΟΓΏ, ἘΒΦΏ Βὸ 18 
ΙΏΟΣΘ ἔϑαγ αὶ] δπὰ ἐσοι Ὀ] Ὡς ἴλη (πὸ ΕἸ ΏΣΙΟΥΒ ΔΙῸ ἘΠ ΟΙΏΒΟΙΥΟΘ 
δὲ (αὶ ψὨϊοΣ ἰ6 ΚΟΥ ἴο τοΐίοστη θοῦ. Απὰ ποί δτϑῶ δὸ 
ἄἀρδ8 δ9 σι ἴβόσῃ ἀν ἢ (κατατρέχει), ΠΟΥ πιδῖκὸ δὴ δὐδοϊαῦθ 
αδδογιίου, Ὀὰὲ βᾶγα ἀοα ΕΠ (ἐνδοιάϑων) : " ἱεξεὶ 
τολόσι 1 οὐπις, εἰο. ΝΟΥ ἄοθδ 86 ς8}} ἴπεπι ποῖ τἰγσίυοῦδ ΟΣ 
νἰοκοὰ (ὀναρέτονς), Ὀπτ: “1 ἐλαῖϊ ποὶ Μπά ψοῖ εὐὰ αε 1 
τοουα ;᾿ ΘΥΘΓΥΎΠΟΓΙΘ δια ρΙογίπα ἴογτηθ οἵ δδεςϊίομ. Απὰ [89 
νογὰδ: 47 τλαῖι πα» ΔΙῸ ἴποδο οἵ οὔθ ἘΏΟ ψυθ]ὰ ΘΟΧΡΓΟΩδ 
δαὶ ἰα οὔὧξ οὗ παίῃγαὶ οχ ἰίοπ (τὸ παρὰ προσδοκίαν 
δηλοῦντός ἐστίν), ΔΑ ΔΥῸ Ἶδο ἴποκο : "] ελαῖ δε γυμπὰ ὃν ψαυ. 
Ἐοὸν {6 τίς ἰα ποῖ οἵ ἀοΙ Πνοταῖο οβοίοο, να οἵ ἃ περοδαι εν 
ογί εἰς τι χοῦ, ῬΓΒογοίογο ἢ6 δ δ: "1 58,41} ὕὉ6 ουμά 
δ: ἢ δα γο που]Ἱὰ ποῖ. Ηρ βα ποῖ βοσγο: σμοὴ αδ 7 τοομδᾶ 
τὶ πὶ ἢ ππογο βουνοὶ : “συοὶ ας ψε υὐἱκλ ποῖ, ἴον ἐξ 
ἴῃ δαὶ οαϑ Ὀοσοιὴθ εἶδ οὐ π|}}, ποῖ ἰπδοοὰ τ βδὶ Ὧν τουμὶ 
ἢτγεὶ δυὸ πη]οὰ, ναϊ Η5 ΜΠῚ Ὡθνογίμοῖθαα. ἘῸΣ 86 τοΐαὶιὶ 
ἱπάδοὰ παν βαίὰ αχαίῃ, "δυο 861 πουϊὰ ποῖ; δῃὰ ϑὸ Βαῦϑ 
δον ἢΐ5 ἰοτο; Ὀπὲ 86 πίθῃοα ποὲ ἰο σοῖαχ (ἐκλῦσαι) μία 
ἤθδΓοσ. Υ̓ϑα, γοῖποῦ, λα ψοϊὰδ ὙουἹὰ ἰῃ παῖ σαϑὸ ἔιδῦθ 
ΒΟΘΏ ΟΥ̓Θ ΠΑΓΒΉΘΓ (Τὶ Ὀαϊ πον Ὠ6 48 δὲ οὔθ 
ἄσα!α τμϑτῃ ἃ βισαγῖον Ὀἱοῦν, δηὰ βῃουσοα Ὠἰπι8017 ΣΟΓΟ κοπϊθ. 
Ἐν [δ 16 (6 Ἑσμασβοίοσίβης οὗ μ|5 τ ϑάστω (τὸ 
τέμνοντα, ἡμερώτερον πλήττειν), ΟὈΠΙΚ ΤΟΓΘ ἀδορὶγν, ἴο 
ΒῖΣἴκ9 ΙηΟὙῸ ΧΟΒΕΥ ἢ 
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1ποῖν οτἰ κί πὰ {πὸ ζαοίϊουβ βρί τὶ Ῥγουδιϊΐηρ αὐ 
Οοχίδι, δηα θη σο 6116 ον ἀθοΐϑὶνο ΣΤ] ΘΑΒΌΓΟΒ, 
πὸ ΑΡοϑέ]9 πον ργοσδϑὰϑ(γο Ὁ. 21} ἰο τη μι (0 ΒΟΤῚΘ 
τηϑΣοβίβ 1 0η8 οὗἨὨ (πδὺὲ ΒΘΗΒΌΔΙΥ [ῸὉΓ Μ ΒῚΟΝ ἘΠ ΟΙΣ 
οἷν ψ88 ποίϑι.--Τ 95ὲ ἀραὶ ΏΘῺ Σ ΟΟΙΏΘ, 
ΤᾺΥ αο 58848}} ὨυΣῸ]Θ τὴ9 Ὑἱῦδ σϑδρϑοῖ ἴο 
χοῦ (τον. 21 αἡ .---ΤΏ Υο 18. πὸ ποοᾶ οὗἙ σοϊλπιθπο- 
2 ἃ ποῦν ρουϊοὰ Βοσθ, δηα 80 οὗ κί νην (818 80] 
ΥΟΓΒ6 8 ἰηἰογγομχδίίνο ἴοση. Το χϑδάϊηῃρ ταπεὶ- 
νώσει ἀοθ8 πο ΓΘΑΌΪΤΟ 818, ΤῸΣ (818 ψοτά, 1 {89 
μῇ (Ρτουϊουϑ!γ μήπως), ἱπαϊσαΐθϑ Θ᾽ ΠΡ} 88 ἰῃ- 
ογοδβοὰ δηχί οί Υ ἰμαὺ Βυο } ἃ βαὰ οδ]δυ ἑν Βμου]ά 
ποὶ δοῖλθ ὉὃΡῸ᾿ πΐα. 9 ΤΩΔΥῪ 8180 ποίϊοϑ ἐμαί 8 
αὐοϑίϊοη οΔ]Ππρ [ῸΣ 8 Ὠθρβαίϊγο ΔΏΒΥΘΥ (ΘΟΙΏΡ. 
σα... 17, 18) νου]ὰ πο Ὀ6 ΔΡΡΓΟΡΓΪδίθ ἴῃ {818 
δοπηροίίΐοη (τον. 20). 80 πάλεν 4υ8]1868 ἐδ 
Ὑ016 ῬΆγαβος ἐλϑόντος μου ταπεινώσει με (601. 
ΘοἾδΡ. ἱϊ. 1), διὰ ποὶ ποΓΟΪῪ οὐΐμον ἐλϑόντος μου 
ΟΥ ταπεινώσει. ἨΗθΘ ἄοεβ ποὺ ἰηίοηὰ ἰο Βᾶὺ ἐπδὶ 
ἢ Βαὰ ὀχροσϊθπορὰ ἃ β᾽ τὰν τιον οαϊΐοι ἀαγίης. 
ΒΟΙῚΘ ΓΌΣΙΔΟΣ Υἱϑὶῦ [8πὰ γοὶ σοταρ. ομδρ. ἱὶ, 1. Ὑε 
Β00 ποὺ δον πάλεν σδῃ δμᾶγθ 1.8 ἴοσοθ πὶ μβουΐ 
ΒΌΡΡοδβίῃρ Βοπὶ0 ΓΘίΈΓΘΙΘΘ ἰ0 ἃ ΓΟΥΔΟΣ Υἱδὶΐ, οΥΘ ἢ 
17 ἴν βῃοιυϊά Ρὸ τηϑδάϑ ἰο αυδιῖγ ἐλϑόντος Δ]0η6. 
Απὰ γοὶ ἰμΐβ οου]ὰ ποὺ αῦο Ὀδθῃ ἈΪ8 ἤγδί υἱϑιὶ 
ὙΠ 6η 6 δα ργοδί βιιοοθββ ἃπὰ ζΘΠΘΣΑΙ ἸΟΥ ἴῃ 
ΒΡρΙὶΐο οὗἩὨ Ππὶβ ρογβϑουίοηβ, δ ΘΟΥΙΔΙὨΪΥ͂ ΠῸ δ 0 ἢ 
Ὠυμι]]Ὅαἰῖοπ8. Ἧ α ἃτὸ ΟὈΙχοα ἰο ὑπ οἷὖδ βοοοπὰ 
Ὁπγοοογάθα τυἱϑὶς Ὀοίνγοο ἷ9 ὅγϑί δπὰ βοσοοπὰ 
Ἐρίβϑι16. 866 οἡ υϑγ. 1 οὗ ὑπὸ ποχὺ οβδρίου]. 
Τμ6 σοηϊξῖγο δὈβοϊαΐθ ΒΟΤΘ 18 ΤΟΙΠΔΡΚΔΌ]Ο, δπά 
Ὠθηδο ἐδ γοδάϊηρ ἰὼ {86 Βοοορίυθ8. Τὸ ταπει- 
νοῦν Ἀ88 Γοΐοχοηοα ποῦ ἰοὸ (6 δχογοΐβδο οὗ αἶδβοϊ- 
ὉΠ πὸ διλοησ ἰμθῖῃ, 88 ἱἴ (818 νουἹὰ Ῥγοάιοθ ἃ 
ρος οὗ Βυπι αι οὴ οα δοσουμὺ οὗ ἷδβ ἴονθ ἰο 
416 Οπυτοὶ πὰ ἴἰὸ ἰῃ6 Ιογὰ, δπὰ πνουϊὰ 6 
τδοοδὉ]9 ἰο αοἀ Ὀδοδιιδο 1ὲ πψου]ὰ Δ κο ΡΪλοα δο- 
σογάϊης ἴο ἴπ6 Ὠ΄ν 6 ΜΠ], Ὀὰ ΓΑΊΠΟΥ ὑο 1.1.6 ΤηοΥ- 
ἐἰβοαϊίοι 86 ΑΡροβί]θ ψου]ὰ οχρϑύῖθῃοο ἰἢ Δ ΤΟ το 
ΘΟΙΡ6]]6α ἴο 5060 ἴ86 ἔτγυϊύ οὗὁἨ Ϊ8 ἸΔΌΟΥΤΒ διμοης 
16 πὶ αἰτοῦ ἀοείγογοά, δὰ {πππ8 ἰο πὰ 4}} ἢΪ8 
Ὀοδβϑίδης οἰ τυοσ αὐαϊοα ΟΥ σΔοΟΙΡ]οἰοΥ 
πτοϑίοα ἴσο τὰ. μου ἃ βιιοῖ 8, Βυιτα ]Ἰα 10 
δοΙᾺ6 ΡΟ; δἷπι, 9 ψου]ὰ ἰσαϑα ἰὑ ἰο ἐπ6 μδῃά οὗ 
αοά, δηὰ τοοοῖγο ἰὲ δ 6 ν}οίθβοταθ αἰβοὶ ] 6. 
Ηὸ που]ὰ ἐμογοΐοτο ἈΠ ΌΪΥ βυ πὶ εἰ ῃ8017 ἰο 1ἰ, 
δὰ ἤηὰ οοῃδοϊαἰϊου ἰῃ (μ6 γοβοοίΐοη ἐμδὺ {πὸ αοἀ 
ὙΠῸ ἀἰὰ 0 νγὰϑ λὲ αἀοὰ (Βοιι. ἱ. 8; 1 Οον. ἱ. 4), 
9 αοα νοι μ6 βοσυϑα, δὰ τῖϊὰ τοῖα 6 788 
ἴῃ βυσὶ ἰπιϊπηαὶθ [61] Ο ΒΕ ἷρ ἰμαὶ (89 ἰηΐθτοδίβ οὗ 
ΟὯΘ ὝΟΓΘ 86 ἰηίογοδϑίβ οὗ Ὀοίῃ. 1 νὸ κχίγο {86 
πογὰ (80 δ0ὴ80 οἵ: ἰο ἰτου ]6, οὐ ἰο φτίουο, ἰὶ 
Ὑ{1 μβανὸ ὈΓΘΟΐΒΟΙΥ ἐμθ βϑλθ βίζηϊ δοδίϊου τὶν 
πενϑήσω. Πρὸς ὑμᾶς ΔΒ ἸΕΣΘ {89 86}80, ποὺ ΟΥ̓: 
τοἷίλ οὐ απιοηρ ψοῖς, ἴον τὶ δ οἢ ἃ τηοϑηΐϊηρς ἴἰ 
γψγου ὰ 6 δυρογβυουδ, Ὀυὲ οὖ: ἴῃ τοβρθϑοί ἰο γου. 
“-Αιάᾶτὶ 5841} Ὀδνναὲ! ϑΥ οὗ ἴποδθ 80 
λαᾶνο δὶ ῃθα Ὀδΐοσο δᾶ ἢενο Ἀοῖ τθρϑῃϊϑᾶ 
οὗ [89 ὕυποϊθαηλθ85 δρᾶ ἰοζηϊοδζίοι δηᾶ 
Ἰαβοὶνυνἱουδη 985 νυ 0} ΒΟΥ δᾶνθ οοσσ!- 
κοᾶ (τοῦ. 21 ὁ). Τὸ νογὰ πενϑεῖν βἰ χῃ}ῆ68, ἰο 
“που, ἰο ἰαπιαπί, ἴωσετο, Θβρϑοὶδ ν ἴον {89 ἀρδᾷ, 
δίς. Ιὺ ΟΧΡΡΘΒΕΘΒ ἰδθ ροπυϊηθ ἔθοϊϊῃρ οὗ 8 Βρὶνὶ- 
[0.8] ῥϑδίοῦ (σοταρ. δ νἱ ), δὰ ρου ΒΔΡ8 1 Δ] 68 
ἰο πὸ ἰάθβ οὗ ἃ βρίσι 8] ἀεί. 10 ΘΧΡΥΟΒΒ6Β 
οἰἰ ποῦ {80 ΒΟΓΤΟΝ δὸ που]ά [66] οὐ δοοοιπηὶ οὗἁ 
ἐδιοῖν ἱπιροηΐϊίθποο (Μογ9Γ), οὐ ὑπ ῥτὶ οὗ μο που]ὰ 
186] ἰῃ ἀοποιποίης ρα π᾿ δπηθηῦ ΟΡ ἰῃ Θχοοτητημηὶ- 
οαἰΐηρ ἰδ ()ὸ  οἰ(6, 6 αἰ.). [1π δηοίϑηῦ {πι68 
δοπίθῃοοῦ οὗ οοπαοιμπδίϊοι ἱπ ἰμ0 ΟΠΓΟ ἢ 'γ͵ὰ8 

Ῥτομουπορά τὶν ουὐναγὰ ΒΒ 6 8 οὗἨ ΒΟΓΓΟΤ διὰ 
ΤΟ Γηἶης ; Β60 1 (οΥ. τ. 2; 2 Οογ. νἱὶ. 7, 9 (Ο]ά 
ῬΑΓΔΡΒΓΑΒ6). ῬΟΡΒΔΡΒ ἰδ ουβίοιϊῃβ διίοπαΐπηρ 
ΘΧΟΟΙ 1 σΔίϊοη ΘΓ ἀοΥΙγ αὶ ἔγοση 80 ΟχΊ ΓΘΙῚΘ 
ἰαἰογργοίδίϊοι οὗἩ βι 6 ἢ ρΆ88α 5398]. 7116 οὈ͵εοοίβ οὗἁ 
(818 ΒΟΥΓΟῪ 8.0 ᾿Ιηθηϊοποὰ ΒΘ Ἀ6 ΒΑΥΒ: 
πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων, 
εἰς. Τ18 15 ποί δὴ ἱποχαοὶ ἿΌΥΤὰ [ῸΣ ἀσβί σηδίϊης 
8 θηοσϑὶ οἷαβϑ, ἰηβίθαα οὗ βαγίηρ τοὺς μὴ μετα- 
νοήσαντας ; ΤΩΔΏΥ, ἱ. 6., Ὸ Βᾶγθ ποῦ τορϑηίοά. 
Βυὺ ἐμ Αροβίϊο μβδὰ ποῖ ἴῃ πιὶπὰ «δ]] ὑποου- 
γογίθα δἰ ΠΏΘΥΒ, ἢ ΘΥΘΥΥ͂ σοπρτοραίίοη, ΔΠΊΟΩ 
ΜΠ οτὰ ἢΘ ΚαΥθ ΘΒρΟΟΐ8] ῬΓΟΙΪΠΘη66 (0 {Π 0586 ἴῃ 
ΟοΥδί ὉΥ͂ υϑἷπρ 1ἴΠ6 τόρ πολλὸυς (ὕο.Κ6), ἴοτ' 
ποίδίηρ ἰπ ἰδ οοῃίοχὺ ὙΆΓΥΔΗΪΒ 18 ἰῃ οἰνὶπς 
ΒΌΘΙ ΔᾺ οχίθηϑίοη ἰο ὑπ 6 14θ6α. Ηοσδ υπαποβίϊοπδ- 
ΠΥ δὰ 18 ΟΥΘ ὉΡΟῚ ΒΙΠΏΘΥΒ ἱῃ ΟΟΥ ΠῚ Δ]ΟΠΟ, 
θη ἢ6 υϑοα 86 Ρῇγα86 προημαρτηκότες, εἰς. Βαϊ 
ον ἔπ 6 Οχρ]αηδίϊοι τηυϑὶ ἀοροπά προὴ {δ 9 
ΒΏΒΥΟΙ ἰ0 ὑπ6 αὐθδίϊοη, ὙἩΒοίΠοΣ ἐπὶ τῇ ἀκαϑαρσίᾳ, 
εἰς., Βου]ὰ 6 οοπηῃροίοα τὶ μετανοησάντων ΟΥ 
νὰ πενϑήσω. Το δτϑί τποιμοὰ νου]Ἱὰ ὍὈ6 ψ1- 
ουὐ Δ ΔΙΟΣΥ, Β0 [ὯΥ 8ἃ8 6 Νοινν Τοβίδιηοηϊ 18 οοη- 
ΘΟΓΩΘΑ, [ῸΓ ἰὴ ΘΥΘΥΥ͂ ᾿ἰπδίδπορ ἔθοσο, μεταν. 18 οοἢ- 
βιίσυοὰ ψ|ῖ} ἀπό οΥ ἐκ (ὙΠ ἐπί ΟὨΪΥ ἴα {μ6 ΟἹὰ 
Τοβιδαιθηίΐ, ἱπ 406] ἰϊ. 18, δηὰ Απιοβ νἱϊ. 8, ὙΠῸ Γ6 
(86 μετανοεῖν ἵπ θΟ( 68868 18 {86 δοὶ οὗ αοὐ). 
Απάὰ γοῦ [Ὁ 18 ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ δα πιῖΒβ᾽ Ὁ16, ουύθὴ ἰἢ ἐμ 
1468 οὗὅἁ ἃ πιοῦο οἰἰδῆρο οὗ τιϊηὰ νἱἰϊπουῦ ἐπδὲ οὗὮ 
ΒΟΡΓΟΥ͂Ρ [ὉΥ βίη, Ὀ0 δοῃπηροίοα νῚ 1} (Π6 τοτὰ. 1{ 
σψουἹὰ ἐμ οη βἰ καὶ ν, ἃ σδη6 οὗ πιϊπα ἴῃ γοϑρϑοί 
ἴο, ΟΥ ὁ δοοουηὺ οὗ, εἰς. [Οδίλπαον ἄγαν αἱ- 
ἰοπίϊοη ἰο {μ6 οοηὐταβὶ οὗ προ: δηὰ μετα: ῇῦ ΤῈθ 
σοππηροίίοῃ οΥ͂ 6 τον ψὶὰ πενϑήσω ΒΘ6ΘΠ8 Τ8- 
{Ππ|Ὸ Ρ ἀμ 51:18] δπα βίγϑρθ, ᾿πδβιλαοῖ δ8 ἵπ Οἵ ΠΟΡ 
Ῥίδδοβ νὸ πισοὺ 11} πενϑεῖν ἐπί τινι ἴῃ (ἢ 6 Β6ῃ 56 
οὖ: ἴο Ἰαπιθϊ ΟΥ̓́ΘΥ Βοπιοίβίης, ὈὰΐΓ ποὶ |Ὰ 
πενϑεῖν τινα ἐπίτινι. Τὰ ἰδ, ΒΟ ΟΥ̓ΘΙ, ποῖ Δ] ορο- 
{6 Ὁ ἈΠ4]]Οτν ΔΌΪο οἡ ἐμ ῖ8 δοσουῃῖ. 1 ν᾿ δάορὶ 
(λ6 ἢγτϑβί τιοᾶσ οὗ οσοπηθοίϊηρ (6 ψΟΥάδ8, γγχο πχιι5ὲ 
ὑπἀογβίδπα ὈΥ πολλούς {π9 τογϑὲ ἀπιοηρ ὑμ6 6855 
οὔ ΡῬΘΥΒοπ8 τηρηίϊοποᾶ (8) είία, Οβ᾽ δ ἀ6γ), ἑ. ε., 
(8089 ψοπι δα ψουἹὰ Ὀ6 ΟὈἸϊσοαὰ ἰο Ραμ βἢ ὉΥ 
Ἔσχοϊυαΐπρ ἴΠ6 πὶ ἔγοπι 16 Ομ υΣοΣ {πελϑεῖν τοι] 
{πο Ὅ6: (0 Ἰηοῦγ ΤΟΥ ὑμοπὶ 48 ἀοδὰ ῬΟΥΒΟη 8: 
διὰ 1 15 υδβοὰ ψῖῖ τοβροοί ἰο βιιοἢ δὴ δοῖ ἰὴ 1 
Οοσ. νυ. 2). 1 νὸ δορί [89 οὐποὺ πιοᾶο, προημαρ- 
τηκότες, εἴο., Οὐ] Βἰ σε {Π 080 0 δὰ 'π ΔΗ͂ 
ΤΩΒΏΠΟΣ δἰηηρά, δΐς., δὰ νὸ βΒῃοιυϊὰ τηρᾶκθ (ἢ 6 
ἈΑΡοβί]ο δ .ὺ ὑπαὶ ἢθ ἠοαγοὰ ἢθ βιουϊὰ ἤδνα ἴὸ 
ΤΔΟΌΓ ΟΥ̓Δ᾽ ΤΏΔΗΥ͂ οὗ [686 ὁπ δασομηῖΐ οὗ ἰῃ6 518 
οΥ̓͂ ἰ86 65}, οὗ  ΕΙΘΩ ΠΟΥ͂ τ Υ6 σα! ]γ; δηα ἢ6 
ἀοϑὶμηθ ἐἰο σιθηϊΐου ΒΘΓ6 (89 ΟΥΠΘΥ 61888 οὗ 5' 8 
ὙὙὨΟῸ 676 τηοϑὺ Ῥγουδ]οπῦ δ Οου πη (ἐ, ἐ., 
Ὀοδὶ 68 1Π086 τηϑῃϊϊοποα ἱῃ γον. 20). ε ῥτοῖον 
{86 Βοσοῃὰ οὗὨἉΠ6 πιοὶ! οἷδ, Ὀοσαιι8ο {ἢ6 Τοΐογθησθ 
ἴο ὑἐδο δχοοχιπιπίσαιΐοα οὗ μ6 ννογβὲέ οοπίδὶ ἢ 
Βοιηοίμβίης υπηδίυγαϊ, δῃὰ 1 ΟὐΥ. νυ. 2 ὈΥ 0 
ἸΩΘΒῺἢ8 .5}18.68 υἱ ἰῃ Τοΐοσυίης πενϑύσω ἰο Βυϑὲ 8 
ἰσαπβϑοίίΐοηῃ. Αραϊηβί (Π18 βοοοῃπὰ τοι ῃοὰ 0 οὔ- 
θοίδοι δουϊά Ὀ6 υγροὰ οχ δοοουδὶ οὗ (πὸ ροϑβὶ- 
ἐϊοπ οὗ πενϑήσω, πον οὗἁὨἨ [89 ὑβουρῆν ἱἰβοὶ, ἰὸ 
“ΠΟ Ὁ ΤΏ, 707 026 Οἡ. ἀαδσοομηί ο7 τισὶ (λίηρε. Πενϑήσω 
βίβῃαβ αὐ ὑπ δοιηπμθησοιηοηΐ οὗ {πὸ οἶδυδο ζο (ἢ 9 
ΒΑΘ οὗ οι ρθδδὶβ, πὰ ἐπί βίδα ποὶ αἱ 8 ὙΘΥῪ 
ΟΧΙΣΔΟΡ ΡΥ ἀϊδίδπο ἴγσοπι ἰὲύ. ΤᾺ6 Αροβί]ο 
ταὶ σαὶ ὙΘΓΥῪ ΓΘΑΒΟΏΘΌΪΝ Ὀθ0 υπάθτβίοοα (0 πῃοῦγη 
ΟΥ̓́ΘΡ ΒΌΘΝ ᾿προηϊοηΐ ΡΟΥΒΟΉΒ οἢ δοσοαθῃί οὗ μοὶ» 
8:8, θύῃ ἐβουσῇ ἢ6 ἀο68 ποί ἴῃ ὑπὶ8 ῃ]λ66, 88 ἴῃ 
οἶμον ΡΙδθοθθ (οοαρ. 1 ΟοΥ. τἱ. 9, 10), Ὀτίης ὑγο- 
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τ ΘΠΓΥ ὈΘίΌΟΣΤΘ 8 [9 σΟὨΒΟ]ΠΌΘΠδΟΒ ΟΥ̓ θ ἰπΠο86 
βίῃβ. ΤῺ προ, ΒΟΤΎΘΥΘΣ, ΣΟΙΘΥΒ πού ἰο ἐδο ρογὶοά 
Ὀοΐοτο ποῖ σοῃγογδίοι, Ὀυϊ ἴο (Π9 ἰΐπιθ6 ργθοθαϊηρ 
δἷθ βοοοπὰ νἱϑὶί, ψ βθῃ ταϊβυη ογδιδηρβδ πδα 
Ὀαρῦη ἴο ὈΓΘΥ͂ΑΙΪ, ἀπὰ ὙΒ6 πη Βο0 δα δάἀτηοηϊδηοα 
(οὶ (ὁ Γερθηΐ (δοπιρ. ΘμΔΡ. Χἰϊὶ. 2), ὑμβουρῃ 
νὶτἢ δὸ ᾿ἰ{{16Ὸ βυσδοβ8 ὑπδὺ ἢ6 ἑουπὰ {86 ῬΘΟΌΪ ΑΓ 
ἔδυϊια τηθειοποὰ ἰἱῃ υοσβ. 20 δπὰ 2] ψ γῸ 8{1]} 
Ῥτονδιθηῦ διιοηρ ἴδοι. ᾿Ακαϑαρσία δὶ ᾳεἶβδοδ 
δ'ῺΒ ΟΥ̓ 6 ΒΟΏΒΙΔΙ πϑίυγΘ ΚΟΠΟΥΔΪΥ, βυ 0} 886. ἀ6- 
δ] οἃ Ὀοϊἢ δου] δηὰ Ὀοάγ, Βοιῃ. ;. 24; 64]. ν. 19; 
Ερι. ἱν. 190. Πορνεία (1 ὍΟοΥ. γ. 1), δηὰ ἀσέλ- 
γεια (ὙΘΏΚΟΠΠΘΒΒ, ΒΕ ΘΠ ΘΙ ΘΒΒΗ 688, ΤΟΙ αΡρ᾿ ΟυΒη 688, 
Βοαι. χἰϊὶ. 1δ; 68]. ν. 19, εὐ αἰ.)}, ἂτθ Ῥδυίϊσυϊδν 
Ἔχ ὈΣι1ο.8 οὗ ἀκαϑαρσία. Πράσσειν εἰχεὶδῆεδ, ἰο 
Ὀνίης δϑουϊΐ, ΒοΙ Υ 6 ὀὐβριο Ῥαϑδον). Ἧο ἀο 
πο (ν}} ΜΟΥ͂ΟΥ δηα Οβίδπα 6) τλδῖο μὴ μετανοη- 
σάντων τοῖος ἰο ἰΠ080 ψἢο0 δβδῃουϊὰ Ὧθ ᾿πιροηϊοιὶ 
δὲ (η6 δηϊϊοϊραίθα οοπιΐης οὗ ἱμὸ Αροβίὶθ δὲ ο- 
τίοιἢ : “ δηἀ 588}} ποὺ Βδνὸ τορϑηϊοα,᾽" Βαϊ ἰο ἐπ 9 
ἔτ ΘΒ Βη 688 οὗὨ κιὶβ δαἀπηοηϊ 1008 ΒΘ ἮΘ ὙΔ8Β 
διροης ἰμθῖα {80 βοοομὰ (ποθ. [Τ160 Ῥογίοοὶ ἱῃ 
προῆμ. Ἀ88 Β6ΥΘ 8 Βρ6οἶδ] ἴογοθ δῃὰ βἱ χηΐϊ βοβῆσο, 
ἱπιρ  γίης (Βα. [89 8108 ὝΘΣΘ οοπίϊ θα, πὰ 6ΓΘ 
ποῦ ΟΥ̓ΟΤΘΟΙΙ6 ὈΥ͂ ἃ σὰ ΓΤΟροπίδποθ. 7.6 δουὶδι 
οὗ μὴ μεταν. ἰΒ ἴῃ οσοηίγΓαδὺ Μ 1} {πὶ8, δηὰ 6 800 
ὯῸ Γολβοῦ ΨΗΥ͂ 10 ΠΠΔΥῪ ποὺ ὃὈ6 ἰδίκοῃ ἴῃ (ἢ 6 Β6ῺΒΘ 
οὗ ἃ ἤυϊυτ. οχδσοὶ, ἑ. 6., ἐῆοδο ῆο ν»}}} ποὺ ἢδγθ 
τοροηϊοὰ πῆ θῃ 1 5884}} θ6 τ 1} γου]. 

ΟἸ"δρ. σχἰϊὶ. 1- 4, 16 ἰδ 189 τὨϊτᾶ τἰτ9 1 ὅτ 
οοὐέηρ, ἴο γοῖ (γο 1α).---Νον «3}0]]1}0τ1͵α ὑπ 6 
ΑΡΟΒι1]6᾽ 8 δῃηπουποοπιρηὶ οὗἨὨ ἢἰβ ἀοιοστηϊηδιΐοι ἰο 
Ῥγοσϑοὰ νῖιῃ δὴ ἀδρασίπρ }υἀ]οῖα)} βογοσὶγ, ἴῃ 
δοσογάδλησα ψὶ αὶ 80 ᾿ἰδὰ βεϊὰ ἱπ ΠΡ. χἰΐ. 
20: κραγὼ εὑρηϑῶ ὑμῖν, οἷον οὐ ϑέλετε. Τρίτον τοῦτο 
δἰ φηὶῆοδβ ΠοΡο: {818 18 ὑῃ6 ἐδ γὰ (τη, 88 πὰ 208 π 
χχὶ. 14, εἰ αἱ. "Ἔρχομαι Βροδκκ8 οὗ ἷβ δοία] σοτΐῃρ, 
δηἃ ΡΓΘΟΒΌΡΡΟΒΘΟΒ αὐ μΒὸ δα Ὀθθὴ δἱ ον πὲϊι νυνὶ 9 
ὈοίοΓο 818 (10 οδπποὶ Το δ ἰ0 ἃ ΘΓ ΡΌΓΡΟΒΘ ΟΥ 
Ῥίδῃ οὔβυσμ ἃ ᾿ΟΌΓΡΠΘΥ, ΠΟΥ (0 8 σοηγὶπρ ΌΥ͂ ὠπυὰ 

[Οεπεταὶ ποίε οπ Ῥαιῖε υἱδῖίϑ ἰο Οοτίηίλ. ἵὶ 
ΒΘΘΙῺΒ Ο 18 ἱτηροϑϑί]9 ἰο ἱβίογργοὶ 2 Οου. χἱϊὶ. 
1, οὔ ΔΩΥ ΟἶΒῈΡ τἱοῖν ἰβδη ἰπαῖ Ρδ0] Βαὰ ῥγοὸ- 
ΥἱουΒὶγ Ὀδθη ἱἰνΐοθ δὶ Οογίηιῃ. [ὁ σδηποὶ 6 
τηθθ ἰοὸ πι|68 δίρὶν, ἐλ ἐς (Ὺἦ6 δεοοπα {ἴπιὲ ἢ 
λαυό δεεη τεαάν, δὰ ἰὉ ἴΐ οου]ὰ 1 που]ὰ Βανο 
ὈδΟΩ ἃ ῃπροϑὲ πηΐοτίυπδίθ χσοΐογθῃοθ, ἰὼ ΒΟΉ 
.Ὲ νου] σαί μον σοιηΐηαὰ Ὠἷβ Γοδάογ οὗ μἷδ δ: } 00 
δοίυ}}γ ἰο οοπιθ. Τὸ 808] δρρϑδὶ ἰο σβδρ. χὶϊ. 
14, ἰΒ υπβαιϊἴβοίοσυ, ποὺ ΟὨΪΥ Ὀδσδυ86 ΟἿΡ Ρ85- 
ΒΆ56 διιου]ὰ πού δ 8 τοροί ἴοη οὗ τὲ, αὶ Ὀ6- 
οϑι1ι80 {Π9 ῬΤΟΡΟΡ ἰάρα οὗ ἰδπαὶ ἷβ, 7 πὶ γτεσάν ἰο 
οοπι (δε ἐμεγὰ {πι. πα πογνὰ διέρχομαι ἴῃ 1 ον. 
χΥΐ. ὅ, 18 ποὺ αὐ ἰο {86 Ῥοϊπὶ (ογἀβινονι ), 
Βἷποο ἱλ σοι] οὨΪΥ Βῆον πον ἰπ 6 Μ1}]} 65 (6 Κ ἢ 
ἴον [80 ἔδοί, θα τνου]ὰ ποὶ κοσουπῖὶ ἴον ἷδ ὀχσροοίοα 
σοιαΐης, δοίης ἴμ6 (δἰτὰ οὗ ἃ βογΐϑβ οὗἨ ἐδ) Β8Ππ|6 
κίηὰ. Οογίδί Ὠ]Υ πὸ 086, τοϑδαϊης 2 ΟοΥ. σχἰϊὶ 1, 
ψἰπουΐ ἃ ργονίουϑ ὈΪΔ5, σου ]ὰ νοῦ {πίη οὗ δῃγ- 
της Ὀυὶ ἃ (τὰ δοίι] υἱδῖὶ. [Ιπ 2 ὍΟονυ. ἰὶ. 1, 
Ῥδ] 6180 ἱπιρὶϊοβ ἰδὲ μὸ μβδὰ οὔόδθ υἱδὶϊθά {61 
“15 ΒοΑΥΪΠ688,᾽" ΟΥἀΘΏΪΥ οἱ δοοουπὲὶ οὗ {16 
τηϊδοοπα οί οὗ ΟἸ τι βιληθ ἰπογο; ἴῃ 2 ον. χὶϊ. 
21 "9 ἐπιϊπιδίοβ ἐπεὶ αοἀ κά ἐμ οη Βυι Ὀ]οα ἷτ ; 
διὰ ἴῃ 2 ΟοΥ, χὶϊὶ, 2 (γα ΠΥ τόπον) 896 ἱτα- 
Ῥ.165 (δὶ Βὸ μδὰ ὑμβθὴ ρίνοι {8 πὶ ψατηΐϊης {δδί 
17 Βδ σδιθ ἃζαΐη μ6 που] πού ΒΡδΓῸ ἱμθ. ΝΟῊ 
σι βοη οουἹά ἐμαὶ νυἱδίῦ Βωτο Ὀθθῃ ρδίάῇ ΤῈθ 
ψμο]6 ἰάθα ἰα υηδυ 4 Ὁ]0 ἰο {86 3γδί υἱδῖὶ θη 
86 σἰ ΓΟ τγδ8 ζοσπιθὰ. Νοῦν οου]ὰ ἐξ αν Ὀθ6ῃ 

δῇεν ἐμαὶ τ ἢ Μ͵ΛῪ ΠΟῪ 68}} ἰη6 Εἶτβὶ Ἐρίβι]ο, 
ψί 6 η δΒ0 δῃηπουποθα ἷ8 ἰπίθπίΐοη (ὁ ΓΣοϊηδίη δἰ 
Οονγίηι ὑπ} Ῥοαϊθοοδὶ (1 ΟΟΓ. χΧΥ͂Ϊ. 8), δὰ δῇοἷΐτ 
“189 ΕΡ΄δ5ι|10᾽ ἴῃ ὙΒΐοΒ Βὸ δε Ἡσίζ θη ἰο {Ποῖ 
“ποὺ (0 ΚΘΟΡ ΘΟΙΒΡΑΗΥ͂ ΜῈ Τοσηϊοδίογα ᾿ (1 Οοσ. 
γ. 0), δπὰ δηϑυγογοὰ (ὃ ᾿παῦ 98 ὑπὸ ΟοΥηι δ ΐδη5 
μδὰ πιδὰο οὗ ἈΗἰἷπι (1 ον. ντἱῖ. 1). 860 Ἰηἰϊτοὰ ὃ 
6. Βυὶ νὸ Κκῆον ἐμαὶ Ῥ80} τοδὶ ἀϑὰ δἱ ΒΡ θδυϑ 
ἀυγίος ἐλ 9 ψ Βοῖο ἐπα Ὀοίνγθοι δἷ8 ἤἥγαὶ υΥἱδὶϊ (ὁ 
Οονῖπῖ δηὰ Πἷ5. ἸΟΟΓΏΘΥ (σοῦ ρἢ Μδοοάαοῃΐα, 
ἀυγίης πο 6 γοὺθ ΟἿΣ ῥὈγοβοιὶ βοοοπά Ερἰδ8- 
16. Το πυυδί, ΒΟΎΘΥΟΣ, μανο Ὀ6ΘῺ ἐἶπηὸ ὁπ οι ρα 
8 8 ἀοραγίυγο ὕσγοπι σουίμ} ΤῸΣ (86 Βρσίῃρ- 
πᾷ ὕρ οὗ ἰπ6 ἀἰϑογάονυβ ὙΠΙΘΒ ΤὉΡΘ ΘΟὨδΌΓοα ἴῃ 
ιμδὶ υπγοοοσαρα νυἱβὶϊ, διὰ ἰη6 βυδβοαυεπὶ ]οδβί 
Ερίδι]9, δῃὰ ἴον 86 βοῃπαϊηῃρ οὗἨ δ Ἰοίίδσ δῃὰ γμρεσ- 
Βῶρ8 ἃ ἀορυϊαιΐοι ἔγοιη {16 ΟοΥ π  ἶδη ΟΒυσοὶ 
ἰο Ῥδὺ] (1 Θον. νἱΐ. 1; 1. 11; χνΐ. 17). Οἱ ιδὸ 
ΒΌΡΡοδβιιΐοα (μαὶ Ῥδὺϊ οι ἰο ἘρΒΘΒΌδ ἰδὲς ἴῃ 
0 γον δ4, ΑἸήοτὰ τοπίυσοθ ἰῸ ρ]δοο {88 ὕῃγο- 
οοτἀ δὰ Ἰουτπου ἴῃ {Π6 ϑρτίηρ οὗ δῦ, δηὰ ἐδὸ Ἰοαπὶ 
ΕΡρ δι16 ἰὼ ὑμ0 δρστίηρ οἵ δ7, οΥ δὶ 1θδϑὶ δ δ.Ϊγ ἴῃ 
1Π6 8810 γεδν ἱπ ψ ΒΙΟῺ δο Ἰοῖί ΕΡΏθδυδ ἴοσ ΜΑ- 
οϑἀοπὶδ (1 (οΥ. χνὶ. 8). Α8 Ερβεβϑὺδ δηὰ Ο(ουϊηῖ 
ὝΟΓΘ 89 πδὺ6] Ροΐηϊ8 οὗ ἰχαηδὶὶ θεοί το Αβἷ8 
δη Ευγορο, Ρδὺ] το ὐ ΘΆΒΙΪΥ Βαγο τηδάθ ἃ Ὀτϊοῖ 
Υἱοὶ οὗ 16 Κἰὶπὰ βυρροδβοά, Ὀυὶ 68 ᾽ξ τγδὲ δι(επἀδὰ 
ὙΠῚ ὯΟ δΒρθοΐδ] γϑβι}}18, ὁ γδὲὲ ποῖ. τιδηϊϊοποὰ ἴῃ 
(86 Αοἰβ. 7μὸ ΒΒ ΪΡΉΎΓΣΘΟΚΕ δηὰ αἰδαδίοσβ δὶ Β6Ά 
τιρηἰοηοα ἴῃ 2 Οογ. χὶ. 28--28, ἱπαϊοϑίο {μδὶ Ῥαὺυὶ] 
πιυδὲ πα γ6 τιϑὰθ Β6ύθγ 8] ΥΟΥ 8608 ἀυγίηρ δ18 τη15- 
ΒΙΟΒΑΥΥ ἰἰἴ0, ΒΊΟΝ ΔΙΘ ποὺ τοοογαθὰ. Οοπιρ. 
ΑἸΐοτὰ, Ιμπἰγοὰ, ἰο Οον. ὃ ὅ., διὰ Εθδαυ οὐ ἥοιν 
(ὁ δὲ ἐδλε Ἐρίείἶεε πὶ ϑδυπ. Μασ. [ογΥ 1867. 2.1, 
Ῥλνικβ, Ἄ(τί. Ῥαυΐ ἐπ δηιδλ᾽. 7) ει. οὗ τὰ ΜΒιδἰε]. 

Σὰ ἴδο σοῦ! οὗ ἴννο ἱΐηθ8865 εἰ ἃ οὗ 
ὮΏΣΘΘ 888]}] ΘΥΘΟΙΥ ψοτϊᾶ Ὅ6 ΘπδιδΔΌ]ἑδμοα 
(τος. 16).-Ἴν ἃ οἰϊδιΐοῃ ὕγοτυ {Πμ6 τοΤΥῪ Ἰεῖίον οὗ 
{ὴ6 [δ΄ ἴῃ Ὀουί. χῖχ. 1δ, (6 Αροβι]ο Ἰοίβ ἰμεπὶ 
Β60 ΠΟῪ γχίμιί ἃ δηὰ ὑγθοῖὶβὸ οΓῸ (0 ὈῈ ἷδ ἀϊδοὶ- 
ΡῬΙΪΒΟΓΥ Ῥγοοοοάϊηρμδ ὙΠΟ Β6 βιου]ὰ οομιθ (0 
ἔμ οπὶ (πῖ8 [ἰνὰ (6. Ηο τνυου]ὰ 80 δύτδηρα [86 
Ργοοθοαϊΐηρβ ἰδὲ (6 τῖὶϊποδββοβ δου ϊὰ ὃς μοδσγὰ 
ἷπ {80 Ῥγϑβθῶοθ οὗἨ ἐπ δοῃᾳατορδίϊου (σοῖρ. 1 
Οον. τ. 12, 18, 8, εἰ6.}, ἴ0 ἱῃ {πὸ ἰΓἴ4] οἵ ποίο- 
γίουϑ οἴἴθησοβ, ἰὑὺ νουῦἹὰ Ὀ6 ΠΟΟΘΒΑΔΣΥ͂ ἰ0 ΔαΒΟΣῸ 
δἰτί οι] (ὁ 4}} 16 μα] ἔογιιβ, (δαὶ ἢθ τοϊχῃι δτοϊὰ 
ΔΏΥ ΔΡΡΘΆΣΔΠΟΘ οὗ ρμαγίϊα!ῖγ. Ῥῷμα [ἰἀε «οοτά, 
8.6 (09 ΗθΌΓΟΝ ΠΙΒΏΠ6Γ] βίδὰβ μ0γῸ ῸΣ (16 
τηδίϊον, σδυβα, οοπάϊιοιὶ ΟΥ ΟμδΥρο ἴῃ ἀϊδρυίθ. 
Σταϑήσεται, εἰχοϊδοθ: 4λαϊΐ δὲ εεἰαδίϊεὐεά, ἀείετ- 
πιϊηο ΟΥἨὨ ὁτοισλί ἰο α ἀεοίδίοα. ᾿Ἐπὶ στόματος, ἱ. 
6.. ὁῃ: δοσοιπὶ οὗ δ δὲ 8 δροόκοῃ. Τμδ καί ἱπείοδαὰ 
οἵ ἢ Ὀοΐοτο τριῶν ψὰ8 ἀδδὶσησδὰ [0 ἱπΡΥ, απά ὃν 
λτεε, ἰἴ ἰΒοΥΘ ΓΘ 80 ΏΒΩΥ; Οὗ, αἰδο ὃν ἰγεε, 8.8 
1 ηο Βεοὰ βαϊὰ, ἥγοπε ἐεδο (ὁ ἐδτεε. Τμε ἴγϑο δῃρ]}- 
οαἰΐοπ νον δοὴθ βαᾶυθ πιδὰο οὗ {818 οἰίδί] 08 
ἴγοτα (89 Ἰανν, (οἰ Β6᾽ (ὁ ΐ8 τορϑαιϑὰ νδσῃΐῃ δ 
δηὰ (ποῖν σοΥ ΔΙ ΠΥ δηὰ υδ᾽ αἰ ν ; ΟΥ ἴο (8086 ΓΘ- 
Ῥοδιοὰ δηπουῃοοπηοηίβ οὗ [ἷβ δοιηΐηρ ἩΠῚ|} ἰδ 
ΒΟΘΟΙΏΡΔΉΥ Ωρ Ῥγαγηΐη 8 δηὰ τοδί θη σ5 ΒΊΟΣ 
ὍΟΥΘ ΘΑΌΔΙΙΥ Βυγ6 ἰ0Ὸ ῬΤΟΥΘ ἰγυθ; ΟΥ ἰο ἰδ6 νὰ- 
του οοσδδίοδδ ου Ἡιΐσδ Π6 δ ὈΘΟῚ ΟΥ̓ 88 ΔΌΟυϊ 
ἰο Ὀ6 Ῥγοβϑηξ διωοῃᾷβ ἰμθπι, 88 17 8686 ψοτο α18- 
εἰποῦ Ῥουβοη δὶ τἰίπ 6 8868 [0 5.8} 188 (86 ἐσθ! ἢ οὗ 
(80 τηδῖ(6) ΒΘΘΙΩΒ (0 16 ὈΥ͂ ΠΟ Πι68}8 ἱπρεπίουδ 
ΟΥ̓ ᾿λρατε ἀτ οὐ ας ἱ7 τὸ δοσορὶ {86 τποσὸ (ἀ6]168ὲ0 
δὰ ρῥγοΐουπὰ οχρίδηδίΐου ὙποΝ Οδίδπάθσ ῥτο- 
ῬοΒα8, υἱΖ., ἐπὶ 18 δροβίο])ο υἱδὶ 8 δνοπρ ᾿μ 6 πὶ 
ΣΟ, ἰῃ δορδθαθθποο οὗ (δμοὶς χοροί τῖοπ, ποί 
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ΤΩΘΡΟΙΥ Τη68Π8 ἘΥ ΜΒΪΟΝ ἢ6 ἀἰΤΘΟΙΥ δανν ὑδβϑτα, 
Ὁυὶ ἀϊδιϊποὶ ῥτδοιΐοδὶ αἰϊοϑίδιϊοηβ οὗ μἷ8 ἐδ: (Ἀ70] 

ἰοδιϊπ ΟΩΥ͂ διμοηρβ ἰμοῖα, ἀοροβίπα δροϊπδὶ [8.080 

ὙΠῸ βδιου]ὰ οοπιίπυθ ἱπιροεϊίεμι (Θορ. Μαίι. 
ψἸὶ!. 4: χ. 18).-Ὑ οί μον ΘῊΥ τοϊδίίοη τ ἷπ- 
ἰοηὐοά Ὀοίπθοη τρίτον δῃὰ τριῶν ἰθ ὙΘΡΥ͂ ὕΠΟΘΣ- 

ἰδῶ. [[πϑδιιυθὴ 88 Β6 τῶὴῊ δϑουϊ (0 Βῃποιηο9 ἴῃ 
γογ. 2, ἰμβαὶ δὸ 88 ΠΟῪ ἀεοϊοτταϊποὰ ἰο0 ργοοθοὰ 
ἔῃ δὴ υπδρδιίηρ πδηηοῦ δζδϊ δὶ ἴμ6πι, ἰὶ 15 α1ΠΞ- 
ουἷι ἐο ρογοοῖτο ἰπ τ ηδὺ ἩΔῪ ΒΘ οδῃ ἱπ|ΡῚῪ ὑπαὶ 
Ἀ6 τῶϑ δβρϑοΐδ!υ μαι οπὶ ἴῃ οἰαγίης δηὰ ἴῃ τοὸ- 

Θ]ν τγηΐης ᾿μ θι.--- δὶ 18 δοϊα ἴῃ 1 Τίπι. 
γ. 19 βῆονβ ἰδαὺ ἐμὸ Ἰωνν ἰπ δύο τιδιίογβ 7868 οἱ 
Ἰοοκεοὰ ροῖ δα δϑγοζδὶθά. [8 υδ]ϊἀἰτυ, Βον- 
ΕΥ9, ἀδεροπάϑὰ ὑροη 118 Κ6ΏΘΓΔΙ ΥϑΒΟμ Δ Ὁ] ΣΏΘ88 

διὰ ρου ΟἸτίβί᾽ 8 τοοορῃϊοη δπὰ γο-ἰπϑλιυ οι 
(Μαιιὰ. χνἱϊ. 16) δῃὰ ποῖ ἅροπ {89 ρογροίῃ] οὉ- 

Ἰιραϊίοι οὗ 189 Μοβδίο ργϑδϑρι].--ἰ δανθ δαὶ ἃ 
δἰσϑαν δ ἃ ποῦν Βα  Ὀθίοσϑδηᾶ, δα τ 8 08} 

Ι ντὔϑ ριϑαϑῖ [86 δβδοοομῃᾶἃ [1010 80 ΠΟῪ 

816ο ἐἱ ΤΡ ΔΌδΘΠΟΘ, ἴο ἴοτι ὙὙΒΊΟΒ Ὠθτο- 

κοΐοσο Βανο βιίῃπϑᾶ δῃ!ᾶ ἴο 81} ἴδο σϑδὶ {ΤΡ 
2α).--- Τὴ) ὙϑγῸ προείρηκα (1 Βαγο βιὰ Ὀείογθ) 
8885 γοίδγθῃσο ἴο Ῥσγουίουβ δῃπουποθπιθηῖδ Ὑἰσἢ 
8ι1}} τασδὶ πϑὰ ἴῃ ἤογοθ (ροσίοοῦ (6180), δῃὰ προ- 
λέγω (1 ἴοτοἰ6}}} ἰο πβοὶ δ ψγϑ ἴδδὰ πτϊτίηρς [πὰ 
Ὑσὴ ΒΘ ῬΓΥΟΌΔΟΌΪΝ υὑδοα Ῥυθοίβοιὶυ {86 Βδ:)θ 
ΤΟΡ8, νἱΖι: “17 1 οοπιο διζαίμ,᾽" {0} 1 σο- 
δροοί ἰο ()0 ἤογπιθῦ, ἢ9 Β8γ8: ἰμδὶ 86 δὰ δαί ἃ 
ὙΒΘΩ ργοβθηὶ ὑμ6 βοοοῃὰ {ἴπ|6, ὦ. 6., 88 1 ἀἱά 
ὙΠ θη 1 )γδ8 ργοβοηὶ ἰδ βοοοῃὰ (ἰτηθ: δηὰ πὶιἢ 

Τοδβροοί ἰο {8 Ἰδέ" ᾿8 88γ8, 1 Β8Υ Ὀθίογεμαπά, 
ΠΟΥ ὙΒΘΩ 1 6πὶ δὈδοηὺ (καὶ ἀπὼν νῦν, σΟΠΡ. ΥΟΥ. 
10). Τμορο ἰδ 8 Θουγοθροπάθῃοο Ὀθίτγοοι {89 ὑνγὸ 
Οἰαυδοβ προείρηκα διὰ προλέγω οπ ἴ80 009 Βεπά, 
διὰ τὸ δεύτερον αιιὰ νῦν ου (89 οὐδεν, δπὰ Βθῆο9 
1.9 τὸ δεύτερον δου] ὰ ποὺ ὃ δοραγδίϑα ἔγοι 
παρών διὰ οδοπηθροίοα τ 1} προλέγω. [ὲ 18 ον οπί 
ἤγοτω υο. 1 (τρίτον τοῦτο ἔρχομαι) ἃπιὰ οἶον Ρδ8- 
δαζοβ, (δαὶ 186 Αροδβίϊο μδὰ δἰγδυ Ὀθθη ὑπο 
αἱ σονίαι, δηὰ ἤθμθθ ἔμ όγο '8 Ὧ0 ποϑὰ οἵ (9 ἰῃ- 

ἰογργοιϊδιΐοη Β6γ: "8817 1 τγογῸ ργοϑθηΐ ἴδ9 56- 
οοπὰ ἰΐτα6, διίβουχ Ε δὰ ΠΟῪ δυβϑοηί. ΤῈ6 

[5 διδῆ! ον {(πίἘἢ ποῖ Ἦ ογάθνεογι ἢ δατθο86) {πίπκο [ἢ ὑἢ- 
ἨΚοῖγ τς πουἹὰ οχρτοδα Ὠἰπιϑοὶί 80 (ΟΓΠΊΔΙΙΥ δηὰ γοῖ 
80 ᾿πιρογίϑοες! Υ "7 ΒΘ ὩΔΟΓΟΙ͂Υ ἰπίϑηάοι! ἴ0 ϑρϑαῖὶ οἵὁ ἐμοὸ υδυδὶ 
1οζαὶ ργοοϑθθ. Ηο ἐμογοίογο οοίθηάδ ἐδαῖ “ τ[ὴ9 ἡΟΌΓΩΘΥΒ οὗ 
τδο ΑΡοδίῖθ, δοοοιιρ! δηθὰ οὐ ἰη θη θὰ, οσσρΥ ἐπγουρκδουΐ 
ἐ8ὸ Ἐρίδι]6 ἃ ρτουλ ηϑπὲ ρίδοθ ἰὼ ἂς δοϊηὰ: δηὰ ποὺ {ΠΟῪ 
βόθϑῖι ἴο [ε11Ὸ ἐο δδδιεπο δἰ πιοδί ἃ αἀἰφέϊησι ρότζθυ!δὶ οχίαίθῃοσο, 
88 ἰῃοπκῖι οασἢ οοπδιί το ἃ σοραταῖθ δἰξοοίδεί ἴ0 Βἰδ δϑ- 
ϑογίίοη. 6, δὲ ἰὲ ψοῦθ, ΡΌΘΘΓΒ ἴο ἰπηϑοϊΐ, ἃ ἀ 6 οΓθης Ρ6Γ- 
δοῦ, δηὰ. ἰπογοίοτο, ἃ ἀϊ δογοος Ὑἱίηοδο ἰ ὁϑοἢ ἸΟΌΓΟΥ δὸ- 
οομριφ πο οὐ ρΡγοροϑοά. Το ὅτγοῖ νίξθοδο γγδὲ ἰδδὲ ψἘ|Οἢ 
"6 πδὰὲ ἀοϊτογοὰ ἀυτγίης πί8 τοί νἱδίξ, ογ ἰὼ ἢ|6 Βγοί Ῥϑρίδιί 9 
ἐν, 29); ἴο τ οἢ Ὠο Γοῖθσγα ἴῃ ἴδ νογάδ: “ἴ αν βϑαϊὰ ὕο- 

᾽ {προυίρηκα). Ἴμπο δοοοηὰ πῖῆΐποθθ ψῶὯϑ ἴδὲᾺ ὙΔΙΟὮ ὯΘ 
Ὡοσ ὕοζο ΟἹ ἰα ῬΓοδοοΐ ἰουγηοΥ δά τπγουκχ ἢν Ῥγοδοῆς 
Ἐρνίδι!α, τ ἢ τσὴ ἰηἰουἀθὰ [0 ΒΌΡΡΙΥ ἐδ 9 οὔ τὴ9 ουτ- 
ὩΘΥ Οη096 ἰηιδηάοά (θεν. 1. 16: 1 ον. χνί. 7) Ὀπὶ ΠΟῪ δϑδῃ- 
δἀουοᾶ ὉγΥ ἢ. 10 ὑμῖν ΒΟ τοίοσβε ἰὼ Ποὺ πογὰ προλέγω ὁ 
δροδκ Ὀοίζογιδβαηά," {. 6., Ὀοίοτθ ῈΥ ποχί τ ίοί:  δουὰ ὁ 
οἰτοηκίποην εἰνίΐα τὶΐποδα ὮὉΓΥ τορτγοδοπεϊπα πἰἰαιβοϊ δὲ [ἢ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΥ γοδοηὶ οὐ ἰμδὲ βοοοηὰ νυἱδίὲ ψὩΐοἢ δὰ ΓΟΔΙῪ ὈοΘη 
ἀρὰ θρρων (ὡς παρὼν τὸ δεύτερον). 1ὶ [56 ὈΥ ἔπ γοϑοϊκοηίηβ 

δοοοιὰ δίδιϊο δα οί νυἱγίτιδ γ α δοοοηὰ νἱδίς, οὐ αἱ 
Ἰοεδδῖ ἃ δοοοη ἴ πνἰϊωσδα, ἔβα 6 ψῶδ οπβθϊϑά ἴῃ {ῆὸ ἤτοι 
γοῦϑο, ἴο 04}1 (πὸ νἱοῖ νηἰοῖι 89 πον δϑουλ ἴο ἣΘ6 κοί Δ }} 
Δεοοοῦ δ θἃ, εἰ τεἰγὰ νἶν!!. Απὰ ἐδ ί6 εἐἰἰτὰ νἱοίς ποι] ὰ ὃὉθ 
τοοκοηρα .8 ὃ.,)90 ἐπ τὰ τἰϊηοακα, ἱζ [0 ΓΟ Ὡοοόδηδεν (δ [Ὦ90 
σπογάδ ηυοῖοι ἴγοπῃ θοῦ. ψυγο ἕο 06 {{Ἐ 0 ΓΔῚῪ σοπιρ] 94 τ 8. 
Το ἴανοὸ ποηρῆς [ὁ ἐεἶγτ τΠπδὶ τἢἷδ νον (τ οὮ δὰ ΒῸ 
βοπογαὶ ἃ δυργμοτέ ἰη δηποίοηϊ, δὰ ὉΠ1}]} γοοϑῃῦ. ΕΠ 166). δου ἃ 
ὑο ἴμυ6 (ἰτῖγ ργοδοηϊοὰ, υἱὲ Μγὸ ἀμτοθ τ Βαγ δα ἩΏθΩ ἢ 6 
βαγα, ἴηδὲ “ἰδ 411 τοσροοὲ ἀπὸ [0 ΒΌΟΝ κτεαὲ πεαπιδα, ἐξ 
θοοπι ἴο υὰ (παῖ ἐπἶν [9 {γί ἀπαὰ οἰ} 14 8) [ἢ ἐἶιο ὀχ  ΓϑΏλ6.Ἶ 
Ἡονοε: “ Ἐπ γθο γα δγὸ ποέ ἔπ ὑοδίἐ Ὠ0ῺΥ οὗ ἔδτοο Ὑἱ- 
Βοϑθου.᾽ 

προημαρτηκότες ὙΟΥΘ ἰ8οδθ ἰῃ ρσΘΠΘΣΔῚ 80 δὰ 
Ῥγον]οἸΥ δἰ ηπϑὰ (πα ουθη ἐμθη [ρθη ρογίθοί 
σοπἰϊπυθα ἰο ἀο 80} ὙΠΟΙ ΣΡ Ὀθίογο δ᾽8. ΒΘΟΟῺ 
Υἱδὶὶ (ὡς παρὼν τὸ δεύτερον), ΟΥ ἀπι}} Βὶ8 Ῥγδδοηΐ 
τὶς (ἀπὼν νῦν). Το λοιποί ογὸ ποὶ ἰδ ο89 
ἯΠΒΟ βδὰ Ὀδοοτηθ ἸΠΠΡυΣΟ δου ἰπο80 δύ Πη6ῃ- 
(ἰοηθά, 88 ἱζ προημαρτ. ποτο τοϊαίθὰ ἰο προείρηκα 
δηά οἱ λοιποί ἰο προλέγω, ἴογ δυο! δ ΟΧΡΓΘΒδί ἢ 
νου ]ὰ 6 ποῖ οὁη]Υ ἔογοοὰ αὶ ἰηἀϊδί οὶ. [ἰ πιο 8 
ΥΔΙΠΟΥ (86 τοπιαί ἰπρ' ποθι 6 γ8 οὗ (86 δΘοηρτορβα- 
ἐἰοι, ΟἸἾΠΒΟΣ δ σ᾽ 8 ν ἰ(ποϑ8οὰ εἷβ ἐπ γϑαϊθηΐῃ ζβ, 
ΟΥ (Ὀθι9γ) δοδβ ὧϑ δου) ὰ Ὀ6 Ὀγουραὶ ὉΥ δ18 
ῬΔΙΏΪΏ ΡΒ δηὰ ἱποὶρ οσῃ σοβοοίΐο (0 8 τοΐου τη - 
(ἴοπ, δηὰ ἢοποθ δυοὴ δ νουἹὰ τοὶ 7811} ὑπ ον 
αἰ βοῖρ]πθ. 19 δυϊθδίαποο οὗἩ τᾶδδί 6 μδὰ {π18 
ἰο]ὰ ἐμεπι, δὰ ποὺ Τογοιοϊ ἃ {ἢ 6 πὶ, τ 88 :----ἰ δὶ 
1 οομλΘ δκαίῃ σὲ] ποῖ δρασθ (σου. 20).-- 
Ϊπ 80 ψογὰδ εἰς τὸ πάλιν, (6 πάλιν ψῃϊοῦ ἢαά 
Ὀδοη υϑοὰ 88 8 πουπῃ, 8 οοπνόγίοα Ὁγ (6 εἰς Ὀαοὶς 
δρδίη ἱπίο 8ὴ δἀνογῦ. ὮΥ ἰὺ ψγδ8 ἰμδὶ πὸ μὰ 
Ὅδ6ῃ 80 ἰδῃϊθηὶ ὁπ εἶδ δοσοῃὰ νΥἱβὶΐ ἰ8 ποὶ (οἷά ι.5 : 
1 τοϑν Βαγο Ὀ6ΘῺ Ὀεβοδυδ0 μο μδὰ πορεοὰ ἐμδΐ (6 Ὁ 
τοῦ ὰ ἰπϑριβοῖ γ98 Θοίηθ ἰ0 8 ὈοίίοΣ ταϊηἀ ὉΥ ΓΣο- 
Βεοιΐοη, ΟΥ Ὀδοδυδο δ δὰ Γοαγοὰ ἐπαὶ δ πνου]ὰ 
ΟὨΪΥ ΤΩΔΚΟ τηδίςογϑ ὝΓΟΥΒΟ, εἰο. ΙΓ οὐ φείσομαι 
18 Ἰπξἰτηαὐἰοὶν σοπηοοίοα τ ῇδί ἱβ βαϊὰ ἱπ νον. 8.--- 
Β΄ῖπο6 Υ8 δοοὶς ἃ ὑσοοί οὗ ΟΒσίβίϊ βρϑακίηρβ 
ἔῃ 120, δο ἰοννασᾶ γοῦ ἰδ ποῖ υυϑαῖϊς, πὶ 
8 δίζγου αὶ ΟἿ, γοῦ (γον. 8).--- Τὴ γοδβοη δ 6 
ὝΟΟΪα ποί δρδσθ μοι, ἰ8 Σαἰγοάυοσοα ὉΥ ἐπεί: “1 
Ὑ| ποὺ ΒΡαΓΟ, βίῃσθ ΠΟΥ γ0 Βοοῖ, δηὰ ἱπάδοὰ 
ὉΠ ΑΙ ΘΏ 6 Ὁ γοὺσ οοπάιϊιοί ἃ ῥγοοῦ,᾽ εἰς. Οἰδοτα 
Π 86 ἐπεὶ ζητεῖτε (ἢ) 9 ῬΓΟΐΔ518 ΟΥ Θοπα ἰἱοῃ δ] ῥτο- 
Ῥοβἱ (ἴοι ἴο 6 Γ. ὅ, δπὰ τοζαγὰ (9 νοτγάβ, “" Ὑ ἢο 18 
ποὺ ψοᾶὶκ ἰοπδγὰ γου---ὈΥ (Π6 ΡΟΤΘΣ οὗ αοὰ ἰο- 
ναΓὰ γοῦ,᾽ ΟΥ δ Ἰοαδί (9 ὙἘ.0]6 οὗ γοὺ. 4, 88 ἃ 
Ῥαγθηίμοϑὶβ. ὅν ἃ σοηϑίγυοσίΐοῃ, ΒΟΝΘΥΘΥ, 
ΒΟΟΙΏΒ ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΡΥ δηὰ δυνατὰ. δοκιμήν, 
ΜΒΙΟΙ δίδη 8 ΤῸΓ ΟΡ 8518 δί (89 δοτϊηϊηθῆσθ- 
τυϑοΐ οὗ πο Βοῃίθῃοο, βἰζηΐϊῆοβ: Ῥγόοῦ, ἰγῖα], 
νον βοδίϊοη ΕΥ̓͂ ἀχροσιπιθηῦ [860 ὁ 2 Οον. ἰϊ. 9]. 
ΤῈ6 χοηλιῖνο, ΠΟΎΤΘΥΘΡ, ΤΩΔῪ 6 ΟἸΓΠ6Ρ οΥ̓͂ {πΠ6 οὔ- 
θοι : (δ ῥγοοῦ οὗ ἐδὸ ἔδοί, εἰδ., ἑ. 6.. {6 Ῥτοοῦ 
(μδὺ ΟἸὨ γίδὺ ἰδ βρθαϊκίϊηρ ἴῃ πιθ; ΟΥ' οὗ ἴδ δβυ δ ]θοῖ: 
{μὲ Ομ γὶδί τῶδὺ αἷνο Ῥγοοῦ ἐΐαὶ Ηθ ἴθ ἰπ τι. 
Τοδὶ πῃ ΐσ}} {01} οΟνγβ, τοῖο ἐδ ποί τρεαΐ ἰοισατα ψοι, 
εἰς., ἰΒ ΥΘΙΒΟΣΙ ἰπ ἕδτον οὗ ὑπὸ ἰδιΐοσ ἱπίογργοί- 
ἐΐοη. [π ἰδ9 πογάβ, Ολγίδέ φρεαχίηρ ἵπ πιο, 6 84 
τ ἴθγοοθ ποὺ ΤΠ ΘΡΘΙΥ ἰο ΟΠ Υ δι᾿ Β δροακίηρς ἱσου χὰ 
Βἷτα (ἐνεεεόιά), θαὶ ἰο ΟἈγίβι ΒΒ Βοΐηρ δπὰ δοίϊης 
ἰῃ Βἷπι. Βγ ἐμ ὶν ἱπιροηϊθηὺ σοηἀυοσὶ ἐμ 6Υ ΤΥ 6 ΓΘ 
φΡυϊης Ηΐπι ἐο [Ππ6 Ῥγοοῦ τβοῖμον 6 ΘΟ] ΘΕΥΥΥ 
ουἱὶ ψδὺ Ηο δὰ ἐμγοδίοποα δρδϊηδί ἴΒϑῖη, δῃηὰ 
80 ἰδ ϑγ οἰ δ]] ηχοὰ Ηΐτη ἰο τηδῖκὸ ἃ ἀθιμοῃβίγαίϊ οη 
οἴ Ηἰἶθ ροῦγονρ ἴο Ῥυηΐδα ποῦ. δὲ 18 βαϊὰ ἴῃ 
ἐοὸ τοϊαϊϊνο βοηίθῃσο, 8 ἰηϊοπἀοαὰ ἰὼ πηᾶῖζα 
(θτὰ σοί ἀονΡ δον ἀδηζοῦουβ ϑ00}} 8 ΟἾΔ] ΘῺ 29 
58: “Ψ|.0 ἷἰ8δ πο Ψψοδκ ὙΠῸ} γοϑροοὶ ἰοὸ γοὰ 
[ἢ αὶ 16 τι ΚΠ διαοης [ἐν] γου." [ἢ {15 
6 ΤΟΐΌΓΒ ποὺ (0 ΘΑΡ]ΪΟΡ τηδηϊίοδιδιϊ οηβ οὗ (Πἷ85 

ῬΟΝΘΡ διιοης ἰμοῖὰ ὈΥ Τη6 808 Οὗ Βρὶ γἰ[ 8] αἰ 
δηὰ τιΐγδο168, δί6., Ὀὰΐ ἰο Βυασἢ Δὴ ΘΧΟΓΟΙΒ6 οὗ ἱί 
διηοης ἰθθῖι δὲ σου ὦ Ὀθοοτηθ ἱπαΐβρθηβδῦ]ς ἴὸ 
Ρυπίδϑη πόσα ἢ {ΠΟῪ οοπίϊηπ δὰ πηροηϊίοηί. ΤῈ 
νογὰ δυνατεῖ ΟΟσΌΓΒ ΠΟΠΟΓΟ οἷδο ὀχοορὺ ἢΘΥΘ 
δηά ἴῃ Βοπι. χίγ. 4, (δουχκὶ ἰἴἃ 15. δηδιοζουβ (0 
ἀδυνατεῖ, διὰ νγδϑ ῬΟΓΒ808 οσοδβίοποα ὈΥ 16 80 
οὔ ἀσϑενε. Τπ6 ΓΘΆΒΟΣ [Ὁ {Π6 δϑϑουίΐοη (μδὲ 
Ομ εἶβὶ γϑβ ποὶ ψοὰκ Ὀυϊ ταΐρδίγ, 6 πον Ῥγο- 
οοοὰβ ἰοὸ κἷνθ ἴῃ τὸν. 4:--ΕῸΣ Β6 81]8ὸ τν88 
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οτυοϊδοᾶ οὨ δοοουῃῖ οὗ τυϑαΐίςηϑβα, πὶ μ6 
ἶνθα οὐ δοοουρῖ οὗ ἴΠ:0 ρονγος οὗ Θοᾶ 
(νοῦ. 4 α). Το Δροβίϊο όσγθ σϑιμἶπ 18 {Ππθτ {δ αΐ 
Ομ γῖϑι 8 ὁη06 χρἀυσοὰ [0 δὴ ΘχίγοΥ οἵ 
Ὑοὰ Κπθβϑ, Ὀὰϊ (μα΄ Β6 πον Ἰ᾿ἰνοὰ Ὀγ ἴ6 ρον 6 Ὁ οὗἁ 
Θο. ὙΤμαὶ οχίγοη!νγ Ῥν»ὰϑ θη ἢθ οπὰυγοὰ 
ογυοϊβχίοη πῃ σομβοαιοησθ οὗ [Π6 υππ ἰηῆγ- 
πιϊΐγ τ ΐο Ηθ με δχρογιθποθὰ ἴῃ 186 βοαβοὴ οὗ 
Η 8 (γο]απίανυ) πυπι] δ οι ἀπὰ ργϊναιϊΐου (ῬΆΪ]. 
ὅϊ. 7- 11). ᾿Εκ θγο ἀοαϊρηαίΐοβ ἴῃ 6 σᾶ.1.80 ΟΥ οτὶ- 
εἶπ. Το ζῇν τοίουϑ ἴἰο {0 Ἰἰἴδ οὗἩἨ ΔΌΒοϊαο ρον 6. 
(ὁπ σαγ}) Ὑπΐδὰ Ὀοβδη ἢ ΟἸγ δι᾽ 8 σοβυγγθο- 
ἰἴοπ, ᾿ν88 ἀογι να ἔγοιῃ αοὐ, δηὰ τν8β αἰϊογν σὰ β 

ΡῬτγονθὰ ὉΥ ἰηβυθηοοθβ διμοηρ Π|0ῃ (ΘΟΙΏΡ. ομι. 
τὶ. 4; Αοἰίβ ἰὶ. 88; Ερᾷῃ. ἱ. 20-28; ΡΒ]]. 11. 9).Ψ 
1 νὸ δοοορί (μ6 τοδάϊηρ : καὶ γὰρ εἰ (νοι Οϑὶ- 
ΔΏΘοΡ ΜΠ} Τβοοπάοτῖ δά ορὶβ 88 {π6 ἐδεί. ἀΠΠ16.., 
εἰ πιιδὺ Ὀ6 ἰδίκθῃ 848 Θοποθβδῖνο, πα ὉΥ 186] 1ἴ 
Βοθπιβ μοὶ ἰῃσοηϑίβίϑην τ. (ῃ6 ἀλλά ν ὨΐοΒ [0]- 
Ἰοννθ. [θυϊῖ καὶ γὰρ ἀοοΒ ποὶ σογΓοβροπὰ νὴ ἀλλά 
ΥΟΥΥ Ὑ611, ἱπαβιι ἢ ΔΒ ἰΐ βρη βοθ ποῦ ἸρΘΓΟ]Υ: 
ον, Ὀυθ: 7ογ ευεη. Καὶ γὰρ εἰ πουϊὰ 1Π6η δἷᾳ- 
ΠΥ : ἴον ούϑ (ΔἸ μου) ἢ Βαϊ καὶ εἰ ἰηα!- 
οαῖθβ ἔπδὺ ἐμ 6 σοπάϊίοη πχυϑί 6 Ἰοοκεὰ ὉΡΟῸΠ 88 
δῃ Οχίγοιηθ οὁη6, δηὰ ποῖ ἰο Ὀ6 Θχροοϊοα. Οἱ 
{}ὸ οἶμον βδῃὰ εἰ καί ψου]ὰ ᾿ιᾶν ἱπιρ! θα {1νδὶ 
(ἷἰᾳ σοπάϊῖοι 88 ῬΧΥΟΌΔΌ]6 οὐ οογίϑίη, Ὀυὺ 1δΠαϊ 
ἴον (6 δυζυπιθηὶ ἱπ πὰ ἰΐ τνᾶβ ἃ πιδίίογ οὗ ἰῃ- 
ἀϊδθογοησθ. 9 ασγὸ οὐ) χοὰ ἴῃ (μὶ8 6886 ἰ0 δὺ}- 
ῬοΒ6 ἐμαὶ ὑπγο 88 66 ἢ δὴ Θχοβδηρίηβ οὗὨ καὶ εἰ 
ἴον εἰ καί, ΜὨϊοὮ τηβὺ Ὀ6 ἀβουῦὶ Ὀθὰ [0 Βοη6 [ΓΔ 5- 

οὐῖθον μβανΐπρ ἱπιογροϊαῖϊθά ὑμ6 εἰ, γαῖ μὸν (ΒΔ ἴ0ὸ 
Ῥδι]. Α δοῃοοϑϑίνο Ὀσοίδδὶβ ΔΡΡΘΑΥΒ ἈΡΡΤΟΡΓΙ 6 
ου βοδουηὺ οὗ μ6 ἀλλά, Τδο βοϊυίίοη οὗ τ1π6 αἱ - 
βου μοι Ομ ον Ῥτοροϑ08, υἱΖι, {μδὺ {16 
καί ᾿τΡ]1685 {μὲ (η6 6886 οὗἩ ΟἸτὶδὺ τ 88 Β' ΔΓ (0 
ἐμδὶ οὗἩ δἷϑ ταϊηϊβίοσβ, ἀοθϑ ἢοὶ βΒϑοπλ ΟἾοδΥ ἰο 8, 

δηὰ ἱπάθροὰ δρροῶγβ πηϊπιο] ἐς ]6. 7.6 Ὀθδῖ 
ΨΑΥ͂ νου] βϑϑὰ ἰο δ, ἰο Ἰδῖνθ ουἱ {86 εἰ, 88 1 

ΤΩΔΥῪ ΘΑΒἾΪΥ αν Ὀ66η ἰπϑβογίθ ἃ. [115 ονϊ θη {μὲ 
180 ΑΡροβι]θ Ἰοοκοά ὕροὶ {})18 88 1116 δοίαδ] δοη]- 
του ἰπ νψεϊοὰ ΟἾγδὶ 85, ἤοτ ἢ6 ΠΟΥ͂ ῬΓΟΘΘΘΟΒ ἴο 

ΒΏΟΥ {μ8ὺ δ Βἰταμο 88 ἴῃ (Π 6. βαῖηθ σοπαϊ ἴοι 
οὗ να Κῆ6885 ππὰ ᾿ἰΐ ἐπ σοιρὶ 16 ρον οὗἩ 60: 
--αοτ 1 8160 δὶθ υϑαῖὶς πῃ Ὠἰτῃ, πὶ τ 9 
6 86}} ἰνθ τοροῖθοσ στ πὶ ᾿ΒτοΌρὮ [86 
ρονσοσ οὗ ὅσο ἰοτνυϑτεᾶ γου (γϑν. 4 ὁ).---ΙὉ 18 
ουἱάδηϊ, ὑμογοῖογο, ὑπαὶ 9 Ἰθανο 8 08 (0 ἰμἴοῊ Σ Ν αὶ 
τηυϑὲ 6 {1|ὸ σοηά τίου οὗ Ομ γἶδί ἔγοπι ἰἢπί οὗ οπ6 
ΨΠ0 βιοοά ἴῃ {ον βὶρΡ ἢ ΟἸγὶδὶ (ἐν----σὺν 
αὑτῷ) ; ἰῃδβπιιοῖ 88 ἴῃ6 οΘοῃαἰζοι οὗὨ (ἰ16 ΓΟΥΤΩΘΥ 
ΔΒ Γοδοοίοα ΟΥ νγὺῪ8 γϑροϑι θὰ ἴῃ {ἰαὺ οἵ 818 [0]- 
ἸΟΟΥΒ, ΟΥἹ 88 156 ΘΟὨΒΟΔΌΘΠΟΟΘ οὗ ἰΐ. ᾿Ασϑενοῦ- 
μεν γοῖθυβϑ ῃοΐ ἰο ἰ.6 Αροβίθ᾽ 5 βιδογίηρ, Ὀυϊ (0 
ΐ8 δρρρδυίης ἴο λ0Κ ρον ἤθη ἢ 6 ΒραΑσοα 8 
Οονγίηνἰαη8 [{ τηυδὶ 9 γοραγάοα, [ΠΟ ΡοίοΓΘ, 88 
Βοιῃοι εἴης ΜΠ ΘΝ τν88 1ἰκὸ ΟἸ γι 5. ον 64 Κ- 
688, ΥΟΪΌΠΙΔΡΙΥ δαβυιηθα, Ηο ἀσβου 08 1ἴ 8180 
ὉΥ μα ψψογὰβ ἐν αὑτῷ Δ8 βοιποίῃΐηρς ν πο ν᾽ 88 
ἀπ δοῃβοαιθῆσθα οὗἁὨ μἷ8 ζ6]] ον 8} τὶ ἢ ΟΠ γὶδὶ 
[ὙΙΝΕ ΒΒ 7αΐοπιδ, ᾧ δ2, ν. 811 ποῖ6}, πὰ με σο- 
ἴοτγα || ΟΒγῖϑι 5. οὐ ΘΟ ΚΠΘδΒ ἰγαπβί οῦ δηὰ 
ΤΟΠΙΡΟΤΉΓΥ, ἸΠΆΒΙΙΌΘΝ 88 ἰὴ 6 Ὠ᾽ νἱπο ρον ἩΒΐσ ἢ 
τδάο ΟΝ γίβὺ δἰϊνο του Ἱὰ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ δῃά ἴῃ δὶ 
ΥΟΓΥ 80 ΤῈ Κ6 εἶν 84}} γο οσο οσοπμηθοίοα τ 11} 
᾿ϊπιὶ (σὺν ἀυτῷ). Απὰ ἱπάοοά, εἰς ὑμᾶς ἰηαἀ]σαίαβ 
ὑπαὶ Ηἷ8 Ὀοΐηρ αἰῖνο που]Ἱὰ Ὀ6 τηδηῃϊΐοβιοὰ ἰπ (86 
ΘΠΟΡΡῪ Ὀγ ΜΒ] Οἢ {πθ Ὺ του] ὃς ἀἰγοοϊοα, ΤΏΟΓΘ ͵8 
80 ΓΟΐδγοποο ἰπ ἰδ6 ποτὰ ζην, 88 ἢθγ υϑοᾶ, 
[0 ἰλ8 αϊυΓο τοϑυγσγθοίϊομ, θὰ ἀῦ ΠΘΘῺΒ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἴ0 

86 νἱβογουβ, (ο Ὅθ []] οΥ̓ δ. ΝΕΑΝΌΕΕ: “ἴὰ 
186 ἀἰβοδανζθ οὔ οὐὖῦ Δροβίο! ἐσ. δυι μουν διοουν 
χοῦ ΜῚ}]1 6 πιδηϊοβίθα {μη6 ὈΣΥΠΘ ῬΟΝΟΥ οὗ ἃ 
ΤίΒοη δηά ρ]οτ ἤθὰ Ομγὶβι." [780 Αροκι]ο, ἴῃ 
{818 ραϑϑαᾶρθ, Βυγοὶν οἶδ πιβ [μδὲ ΟὨ γὶδὲ δρόοῖκθ δπὰ 
Δοϊθὰ ἴῃ Πἷπι, δὰ νυ ΓΘΑΒΟΠΒΌΪΥ ἱπῖοΣ ἐΒδὲ Ηἷ8 
Αροβίο!ῖο όσα, Ερ᾽ 8.168 δῃηὰ δοὶβ σοῦ ἴπόοβα οὗ 
Δ ἰπΥ8}} 1010 ΟὨ τὶ τιν εἶθ. [τ 85 Όθοη 
β8ϊὰ ι}ι8ὲ ΒΘ ΠΘΥῸΣ δαἀυβηοθὰ δῦ ἃ οἰδίω. Νοι 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἴμ6 ἀλλὰ, τ εἰσί, ΟΟΟΌΓΣΒ ἰὰ Ὀοῖ οἸδυδο8 
οὗ γον. 4, Ὀυὺ ἰῃ {πμ6 86 οὗ (6 Ῥγοβθῆς (ἢ 
ἀσϑενοῦμεν) διὰ (μδ Τυΐίυτο (ζήσομεν) π᾿ ορροεὶ- 
ι(ἰοη ἴο (ἑσταυρώϑη). ψὸ αν 8 ΒίΣΌΠΕ οοὨίΓδδὶ 
Ψ {Π6 ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΪοΏ δὰ 8}] 18 οπάἶθβθβ δὰ 
Ῥοσροίυδὶ ἱπῆυθποοδ ᾿πγουχσὶ ΟΝγὶδὶ δπὰ Ηΐδ 
ΡΘΟΡΙ6]. 
κᾷ8. δ-10.- -χδτοΐθ γΟΌΣ ΟὟ δοῖνϑεα 

ὙΒΟΙ͂ΒΘΥ γ86 816 ῃ [86 ἔδίτ ἢ, ρσονθ γοῦσς 
ΟὟῺ δΒΟΙν 68 (νοῦ. ὃ αἹ.---Ἰὴ ορροπίϊίοι τὸ {86 
1πουρΒὶ γοργοβοηϊθα ἴῃ νον. ὃ, δεοογαϊηρ 9 ΒΊΟΣ 
{ΠῸν ἀοδί θα 8 ῥγοοῦ οὗ Ο τἰδὶ 'π εἷἶπι, [9 ΑῬοδβῖ]β 
Ῥτοβθηίβ ὑ86 ἀφριηδηὰ ἐπαΐ (ΠΟΥ βΒου]ὰ ἀγοει 
ἈΠ ΟἿ ΟΧδιη παι οη [0 ἰμοὶσ ΟὟ ϑεῖνοβ. Εὸν ἴδ6 
ΒΆΚ6 οὗ ΘΙ ΡΒδ5βἷ8 ἑαυτούς ἱΒ Ῥυὶ ἅτει. Πειράζειν 
δἰηῖβοβ, 9 τα Ῥτοοῦ Οὗ {γ18] οὗ οὔο, ἰοὸ 
ἰοπρὶ (1 Οον. χ. 9, ἐκπειράζειν Χριστόν, ν᾽ Εἰσὶ 18 
ΒογΘ (86 ΒΒ1Ω6 88 δοκιμὴν ζητεῖν, εἰς.). [Οἱ {Β6 
ΟΥΑΙ ΠΔΡΥ ἀαἰδιϊποίίοη ἰο Ὀ6 οὈδοσυεὰ Ὀείπνθοῃ 
1686 Οχρυι δββίοῃβ, Βα ΤΈΣΝΟΗ, ὅνηη. ζὰ Ρασί, ἢ. 
1194]. Ης {δὲπ πιοτὸ ραν συ] αγὶν ἀθθηθ8 {ἰ)6 
Ῥοϊπὶ ἰο ΐο ἢ (μαι 86] - ὁχδιϊηδίΐοη βμουἹὰ 6 
ἀϊτγοοιοά, ἡ, ὁ., ὙΒΟΙΠΟΓ ΠΟΥ ποτα ἴῃ ἴδ ΔΉ : 
{88 ῬΓΟΌΒΌΪΝ ἱπιϊηδίπς 0 δἱ {Ποῖν δοκιμὴν ζητεῖν 
Ὀοϊγηγοα 8 ΒΟΡΪΟΊΒ ἀοΐδοι ἴῃ ἰμδὺ τοϑρθοῖ, 1η88- 
ΙΔΔΟἢ 88 {ΠΥ νου ΒΑΡΟΪΥ ἢᾶτο προάδὰ ΒΥ 
Ῥτοοῦ οὗἨ Ομγὶβὲ ἴπ Ηἷπὶ 1 (ΠΟΥ δὰ Ὀδοῃ ἴῃ 188 
ἴαϊ1}, 70 δὲ ὑπ ἰλε Μαϊλ, οὐ, ἴο οβίθοϑιῃ {ἢ πο γ 65 
βίδπαϊης ἰῃ {Π6 411}, ΤΟΥ͂Θ ῬΏΓΡΑΒΟΒ ἘΠ ΠΙ6 ἢ ἀφαὶς- 
Ὠδίοα α ᾿ἰνίης ΟΕ ΣΙ δι Δ}, [6 οὐ κἴ 8] Ῥυΐηορ]9 
οὔ ψ ον ἰ8 ἃ Γαἰ } Ιαγίηρ Βο]ὰ οὗἉ ΓΟ γἱδί, διιγτθη- 
ἀονῖης [86 ψ ἜΟΪ6 Βαατὶ τὸ Ηΐμπ, πὰ ἴῃ (818 ἘΔΥ 
ὈΣΙΠρΊΏΣ υ8 ἰηἴο 6] ΒΕ 1 ΠῚ Ηἶτῃ (ποῖ: βάεε 
φαες οτεαάϊίωτ, πὰ σοηίγαδὲ τὶ ΘΣΤο θοιΒ ἀοε6- 
ἐγ ποΒ; δηά δἷβο ποί {ΠῸ δ 1} οὗ τΐγδ0}]68). ΤῈ 
δοκιμάζειν 8180 8 ποῖ 'ῃ (18 Ρδββαξο δηυϊνδ᾽ οπί 
(ο δόκιμον ποιεῖν, Ὀιτὶ 85 ἰπ 1 ΟΟΥ. χὶ. 28, ἰὲ 5᾽ᾳ- 
πἰῆο8, ἴο ἰγγ, ἰοὸ ἱβαυΐτο ἱπίο ἐῆθ του 688 οὔ ἃ 
(μἷης, τι} (86 τἱον οὗὁἨὨ δοδιγδαίου αἰδιϊ συ δῖος 
Ὀοίνθοη Ὑ8δί ἴΒ δῃὰ ναὶ ἰβ ἢοΐ σομυΐϊπο. ἴδ 
ΟΤα ΒΕΓ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΓΟΙΘΓΒ ὉΔῸ ἰ0 ὑποὶν βοοκῖης 
ἃ Ῥτοοῖ οὗ Οδγί δὶ (δοκιμὴν ζητεῖτε). ΤῈ φββεη- 
(141 παίατο οὗ {86 δὶ} 18 Γὰσῖ πο ρΡοϊηϊοα ουἱϊ ἴῃ 
{π6 βυσοροράϊΐηρς ο͵8:.86.--ΟΣ ΠΟῪ γὸ ποῖ 
γοῦσ οὐνγῶ δοῖὶνϑα, ἴμαῖ ὕϑδυδ ΟἸχίδι ἰδ ἰῃ 
γου, ὁχοορὶ γδ 8:16 ἴο δοὴθ οχίθῃϊ ὩΏΔΡ- 
Ῥτιονϑᾶ (τον. ὃ ὁ) ἴ---(Οοπιρ. ΡΒ. 111. 11; 6 4]. 11. 
20). Τπὸ υ86 οὗἉ (6 ΘΠ (ΤῸ ΠΆΠη6 ᾿Ιησοῦς Χριστός 
ἰπηϊοπίθδ πο ἤδη Ὁ5108] ΒΟ] οἰ ἐγ, δηα 1Τ}}}}68 
{παι (ἢ 8 Ῥγϑβοῆσο οὗ Ο σἶβι᾿ 8 βρὶ γὶϊ, ὈΥ Ἀ11}, ἰὼ 
{Βοὸ στο δπά ἴῃ ἰπ6 ἨΘαΓίΒ οὐἁ 118 πιθῖη ὈΟΤΒ, ῬΓΟ- 
ἀυσοδ αὶ ργϑοίϊοδὶ 6] ον} γ ἢ 186 Ψ Β0]6 ροῖ- 
βοῃ οὗ ΟἸγίβι (οορΡ. νἱ. 16: 1 ον. 11]. 16; ἘΡΆ. 
ἰϊ. 21--22). [Ιῃ ἑαυτούς, ὅτι---ἐν ὑμῖν ψγὸ δγνο δὴ 
δι γδοίοη οὗ ἃ ρϑουϊίασ Ἂἰπὰ (6 Χο (δ9 διιγαοιοὰ 
σον 8 ποῖ {86 δβυδ)εοὶ οὗἨ ἰδ) ϑυσοροαϊπς βθη- 
ἰθπο6). [ἘΙΝΕΒ᾿Β 7άΐοπια, ἃ θᾶ, 8. 4. Ρ. 896]. 
γουτδεῖυες (ἑαυτόυς) ἴπι {818 σοπποσίίοῃ 18 οι ρ8- 
εἶσ, δίῃσθ ἐΐ ἰ8β οοπίσαϑδίοα τὶτ ΟΑγίδέ Ἔροαχίηρ ἐκ 
γος ἴῃ γον. 8. [Οὐυν Πρ ΒΒ τογϑῖοι θη Ἰσ ὶῦ 
ΟΥ̓ΘΡ]ΟΟΪ 8 ἰμ9 ἢ δἱ (89 ποδα οἵ {μὸ οἰδυβ6.} Τβὸσϑ 
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διὸ ἱνὸ ΑΥΒ ὉΥ Μοὶ ἢ οὐκ ἐπέγεν. εἰς... ἸΔΔῪ ὯΘ 
οοηππροίοα ἴῃ Βθ8ὸ ψ] (ἢ (Βαὺ ΨΥ 190 Ῥτϑσοάοβ ἰἰ; 
δοοοτγάϊης ἰο ἐμ τϑί, {6 βρ᾽ γἰίαα] τοϊ τοι ν᾽ σι 
σμνγὶϑὶ δϑυβίϑαϊηοὴ ἰοπᾶγαὰ ποιὰ, δηὰ οὗ νοὶ ἰη- 
ἀϑθὰ ΠΟΥ ταιιϑί θ0 οοπϑοΐοιιβ ἢ ΠΟΥ ὑγαγο ΟὨ τ 8- 
ἐἶδη8, ἱπιροϑϑα οἡ ἵμόῖ {μ9 ΟὈἰ χαιΐοι [ὁ Θχδ πη 9 
χογο οδγοΐυϊγ ἰηίο ποὶς τοἰαἰίοη ἰο Ηΐπὶ δπὰ 
ἀποῖνΡ οοπάμυοϊλ ἰονναγὰ Ηἰπι, δπὰ οὗὨ σουγϑο ἱπίο 
(Ποῖν ἔδιι, ἰὰ οτάὰον ἰο δϑοοσίαϊη οί ον ἰὰ νὰ 
ποὶ σπονογίης (Οπαἠάἀ6γ). Δοσοογάϊηρ ἴο ἰδο 
Βοοοπα, ἢ6 ΔΡΡΘΑ]8 ἰο {1101 Β0ὴ86 οὗ Βοποῦ, δὰ 
τωρ) ο8 1μδῖ [Ὁ (18 ΤΟΘΒΟῚ {ΠῸΥ δδουϊὰ ποὶ 
ΒΕΓΙΠΚ ἴτγοιὴ 86] [-οχϑιρὶ δι 05 ; ὦ, 6., ΠΟΥ ΒΌΤΟΙΥ 
οὐρὰ ποὶ ἴο 60 80 δι ςγοὶν ἀοβιϊίαὶθ οὗ 6 ΟἘσὶβ- 
εἶδ βριγὶὶ 88 ποὺ ἰῸ ΚΠΟΥ ὑῃ 61} ΟὟ Β6ΙνΘΒ 
(Μίέεγοτν, ἀοει16). [πῃ οἰ μοὉ ὁᾶ86 ἔβεσὸ 88 8 
τοοίγο ἔοτ δοὶ- χα αὐϊου ; θαὺ {Π6 ἢ οὐκ ΔΥζυ 685 
λη ἕδνον οὗμο ἰφἰοτ μϑἰ μοὰ. [πῃ εἰ μήτε ἀδόκιμοι 
ἔστε, Ὧ6 ἰῃϊοπάρα ἰο Β8νυ, ὑμδὶ {πο που] δπὰ 
ἐμιῖ8 ἰο Ὀθ (Π6 6886 νυἱ δ ἐπι ϑ ̓ν 68, 1688 ἜΠΟΥ 
Βιου]ὰ σον ἰὸ ὍὈ6 ἁἀὐνψογίδν, βρυγίουδ Οἰγὶθ- 
εἰδὴ (ΟΒΙΑΆΝΌΕΕ: Ηρ ἴγονΒ ουὐ ἃ ἀουῦϊ οὗ ἰπαΐ 
ατδοίουϑ βίδίθ ἴ0ὸ ψῃΐϊο ΠΟΥ͂ Ἰαὶα οἷδίτα, πὰ ἴῃ 6 
ΒΔη16 Ῥγοροτίίοη ἴῃ ἡ Β16 ἢ} ΒΟΥ ὙΘΣΟ ἱρπογϑηί οὗ 
πεῖν τοϊδίϊοη ἴο ΟἈ γἰϑὺ πὰ ἀϊὰ ποὺ Ἔδχϑιχίηο ἰμλ 6 πι- 
Βεῖνεβ). ᾿᾽Εὼ μήτι 18. υϑοά ἴῃ 1 ΟὐΥ. Υἱ!. δ; δπὰ ἐμ6 
τι ᾿᾽δ88 ἴῃ6 ΘΟἶ6οΙ. ται ποῦ ἰο βοΐνοῃ {89 ἔοσοο οὗ {μὸ 
Θχργοββϑίου [1695 γ8 ΔΓΘ ““ δοηιειολαΐ τερτοδαίες,᾽" 
ΟΓ ““0 8ομιὲ ἐχίαπὲ αδίάε ποί ἰδὲ ργος7“᾽]. Αὐδόκιμοι 
δα5 τοίθγοῃσο ἰο δρκεμάζετε δ! δοκιμῆν, τ Βΐοἢ 0 
Βα ρῥγουιουϑὶγ ιἰ804.--- Βα 1 ἴχυδῖ γ0Ὸὺ 5848}} 
Κηονν δαὶ γ͵1δοι 816 ποῖ Ὁπδρρσονϑᾶ (νοσ. 
θ).---}}}18 σουϑο 18 ἰπιϊππαί οἱ Ὁ σοπηθοῖθα 118 (86 
Ἰδιίοῦ ρᾶτὶ οὗἨ νοῦ. δ, Αδόκεμοι, ἴῃ 118 γ 6 γ86, 188 
ΤΟΙΌΓΘΏΘΘ [0 δ} 8 ΡΟΥΤΟΥ 88 8ὴ Αροβί]θ (ὁ ρΡυμ 8 
οὔομάογθ, δηὰ 6 οσργοββϑθθ ἰῃ6 ΒΟΡΘ (δαὶ (ἴῃ 
6836 ὃθ Βῃοιια 6 οοταροϊ]οά ἰο Θχϑγοῖβο 11) ἔπ 6 
του]ὰ 8π΄1} ἰπλ [1 {ΠΟΥ γοηἰαγοᾶ ἰο ρμαΐ δῖα (0 
Ἰι6 ῥτοοῦ] (1 [818 τοϑρθοὶ) ποὺ ἀπαρρσουθά, ἐ. 6, 
85 Ο06 Ὑἷ10 (ΠΤΟΥ͂Β Ουὖ ΘΙΙΡΙΥ ὑμγοδίθπίη 8, Ὀὰΐ 
8 ἴοο ἔθοδὶο ἰὼ οχοουϊο οι: Ὀαΐ ΓΑΙΒΟΡ ΟἿ 
μὰ που] ππλκο ἰμ0896 ὙΠῸ ῬΘΥΓΒΟΥΘΡΪ ΡΥ ΓΟ- 
βἰϑίθὰ ΐπὶ 166] ᾿ἷ8 ῬΟΎΘΟΙ (ΘΌΙΩΡ. ΥΥ̓͂. 7 δπὰ 9). 
ΤῊ8 νγᾺ8 ὑπ 6 δοκιμή ΜΆΘΩ ὉΠΟῪ βουρμύ (γο:. 8). 
Ηὶβ μορθ, μονϑῦον, γχὰ8 ποὺ ἤχοἂ οχο δι υ ον 
ΡΟΝ ἰμ6 Ραπἰὶβη ποῦ ἴῃ ἰἰδϑο]ζ, Ὀὰὶ ΡΟ {110 ΡΓο- 
ῬῸΓΡ δυϊποηιιοαίϊοη οὗὨ ἰβ οἵ 60, {π6 χιδἰίθμϑησο 
οὗ ἷ8 Δροϑίο!!ο δυι ΒΟΥ ὈΥ Β0}} πθ8}5. Τδο 
ἐπίογργοίδιϊοη ψὶο τηδἰπίαῖηβ ἰμδὲ γνώσεσϑε 
(78 8.14}} Κπο) ἰβ ἰο Ὅ6 υπάρτβίοοα, ποὺ οὗ δ 
ὀχρουγϊηθηΐα] Καον]οάρο, Ὀυὺ οὗ 8 Κπον]θακθ 
ποϊηοὰ ὈΥ ἱμοὶν τοίοστηδίϊου ἷπ ΘΟΠΒΟΘΑΊΘΠΟΘ οἵ 
18 νδγηΐηρ, ΟΥ ὈΥ 8ὴ ΟὈΒΟοΥνδΐοη οὗ Ηἷβ Ἰἰ ἴθ 
δηὰ ὙΟΥΚΒ 88 8ὴ Αροβίϊο [ἢ ε., ἢ γοὺ ρυΐ οὟΓ 
ΔΡοϑίο! οὶ βΡΟΘΣ ἰο {ἰ86 ἰοϑὺ ὉΥ δρρϑδιϊῃς ἴὸ 
ουν οἰθιμθη 0}, ἰ8 ποῦ αὐυὸο οοπδίϑίθπι Μὴ ἢ 
{6 ζορθγαὶ 8580000 οὗ ἐἰμ0 ραϑϑαῦᾷθο. 7} βϑῖηθ 
ΤΩΔῪ ὯθΘ δεϊὰ οὗἩ ἰῃθ τΥἱϑθ πὶ ἢ δἷτη8 ἰ0 1τη6- 
αἰαῖ Ὀεῖννοο ἰδ αἰβογοπὶ οχρ]δπδίΐομϑ, δηά 
χηδὶ ἰδ πΒ ὑδλὲ ἐμ 6 Καον θαμχο 88 ἰο ὃ9 οὈίδϊποα 
ῬΆΓΓΠΥ ὈΥ͂ δὴ οχδιηιϊπαίϊοπ οὗ ὑδμοιλβοῖγοβ δηὰ 
ῬΆΣΕΥ ὈΥ ποῖ Θχρογίθποθ οὗ θοοϊοβἰ βίο8) ἀἰδ8οὶ- 
ΡἰΪμ6.--Βυὶ ἴῃ γον. 7 9 δον ὑἐδαὶ 6 που]ὰ 
αἰδα]γ Ὀ6 ϑριγοὰ βιιοῦῇ δὴ δυϊμοηι οδίϊοι οὗ "8 
Ῥονοῦ:-- Βαϊ τγὸ ΡσΥαΥ αοᾶ τμαὶ γ9 ἀο 0 
ΟΥἹ] (τον. 76) ;--ΗἾ8 ἀθβῖγο 185 οχργοββαὰ ἰὴ {16 
ἴοτπι οἵ ἃ ΡΥΆγΟΥ. Τη6 ΘΧΡΙ] δηδίϊου τη 6 ἢ ΤΩΒΙΚΟΒ 
ὑμᾶς ἰλ6 οὈ͵θοὶ δῃὰ [86 ΑΡο5.16 1 86] (86 διὉ- 
οοὶ οὗἁἨ ποιῆσαι 
ὨΣΒΔ  ἸΒδοίογγ: 

Βυο ἃ ἃ ἀοδὶ σηδίϊοη ἴο ἰκ6 Ῥυηἰβασαθηΐ 6 ἰηβ᾽οίοα; 
2, Ὀδόδι8β6 κακὸν ποιεῖν μηδέν 88 8π ουἹαθηὶ τοῖθ- 
ΧΟΏσΘ ἴο τὸ καλὸν ποιεῖν [16 οὔθ Ὀθίπα ννηδί 18 
ΠΙΟΥΆΠΥ Ὀ8ἃ ΟΥ ΨΟΥΒ6, δηα {116 ΟἸΆΘΥ Ψ δ. 18 πηο- 
ΤΑΊ ἈΟΠΟΥΔΌΪ]6, Ὀθδι 1 ἀπὰ τρια ].---ἃοῖ 881 
τ δου] ἃ Ἔρρϑϑσ δρριονϑᾶ, Ὀᾳαῖ [δαῖ γ9 
δΒρουᾶ ἅο ννἂδδὶ ἰδ βοοῦ, ᾿Βουρὴἢ τὸ ὈΘ 85 
ὈΠΘΡΡιονθᾶ (τον. 70).- -ῆο ΒΟΡΘ ΟΧΡΓΘΒΒ68 
ΜὮδὺ 88 ΤΏΟΤΘ ῬΔΡΓΟΌΪΑΥΪΥ ὑπ Ρυτροτὶ οἵὨ 818 
Ῥτγάγοῦ. (9 ΒΒοι]ὰ οὔβοσγο ἰμ9 σιδηρο σπϊο ἢ 
Β6ΥΘ ἰδ κο8 ρἷδοθ ἴῃ ὑι6 δοπβίσυοίίου: {)0 ἰηδηϊ- 
{ἶγ6 ἃ ἔνα, δοΙΡ. προσεύχεσϑαι ἵνα (ο]. ἱ. 9; 2 
ΤΈοΒ8. ἱ. 11), ΤΟ ῬΥΑΥ͂ΟΡ νγὰβ πού (1 ῥσγὰγ οὐ 1 
ἀοδῖγ9), {πδὺ ἢΘ τυϊσῦ ΡΡΘΑΣ δρρτονθὰ (ἰῃ δοῦ- 
ΒΘΑΌΘΩΟΘ οὗ ἐδ ἰηδίοιίοη οὗ μα ΠΙΒμτηθηΐ, ΟΣ ἐ8 6 
ΔΟΘΟΙΠΊΡ ΙΒ πηοηὐ οὗ ΒΒ ὑμτοϑί θη 58) Ὀυὺ [λα ὑμ9 
Οουπί 85 πιϊραΐ ἀο ψὲ}} (δὲ 16} 18. τὶ ρα), 
«Βουκῖ Β9 ΒΒου]ὰ ὈΘ ΠΔΡΡγουϑα (1πϑϑπι ἢ 88 ἢΪ8 
ττοδίοηΐϊηρ8 ψου]ὰ Γοπδῖ ἀρ} 116, ΟΥ Βοϑῖῃ 
π66411688 πὰ ἀΠ60Δ|16α ἔογ). [{1π {118 οαβ86 ἢ σχουἹὰ 
89 ὑπὸ πογὰ ἀδόκιμος ἴῃ ὑννο αἰ οτοπὶ ΒΘΏ568: ἴῃ 
116 ΟὯ6 8686 Β6 ὙΟυ]ὰ ποῖ Ὀ6 ὈΠΑΡΡΙΣογυοα, βίῃοα 
ἐπ γοϊοστηδιίοι οὗ 86 ΟοΥἰ ἴδηθ νου Ὀ6 (Π9 
Ὀοϑὶ Ῥσοοῦ οὗ 15 Αροβίοὶ] σ ροόνγεῦ, Ὀυύὺ ἢ δῃοῦμοῦ 
Β6η86 ἢ τοοζά Ὀ6 ἀπαρΡσχονϑάὰ, Ὀδσαῦβο δὸ ψου]ὰ 
Ὰ}1} ἐπ (ῃ9 δ] δ) λοπηὶ οὗὨ διῖϑ ἐπγϑδίθηϊ ρθ, ου 80- 
σουπύ οὗ ἐμοὶν τοίογπιδίίοη. Ηθ πιϑδπὺ [0 ΒΥ δαὶ 
μὸ οαγρᾷᾶ ποῦ Κ0Γ7 ὈΘΙΠΒ ὈΠΑΡΡτονοά ἴῃ {πὸ Ἰαύ ον 
Β6Ώ86, Βίῃσο ΒΟΥ ψουϊὰ Ὀ6 βαγοὰ δπὰ οἀϊβδοά. 
ΟομΡ. ϑιί8η}67] Αποῖμοὺ οχρ δηδίίοη 18 χίνϑῃ 
Ὁγ Μογοῦ, ψ]ὸ ἰακ65 ἵνα ἰπ ἐδ: 9 Β0η86 οὗ, ἐλαί, ἐπ 
ογάεν ἰλαί, ἀλὰ υπἀοτβίαπαβ δόκιμοι οὗ (6 ΔΡῬγο- 
Ῥαϊίου σι πουἹὰ 6 αἸναγάοα ἰὸ τα ἃ58 (οἷν 
δρὶ γί] δ μ6 Ρ, 1 (λ6 γ 5ΒΒοι 1 οοπα οὶ {ΠΘτλβ ον 65 
μοὶ]; Ὅαῦ 6 808 ἀδόκιμοι ΤΟΙ͂Ο ἴο ΗΪ8. ΓΑΙ] ΓΘ 
ἴῃ ἀχθγοϊβίηρ δῃηὰ δρριγίηρς δἰ8. ῬΟΝΟΡ δἃ8 88 
ΑΒΟοΒβῖ|6 ἴἰο πη δου Ῥυπὶϑτηθηῖ. [ὃ πιυϑὺ 6 6Ο0Ὴ- 
οϑι θά {πὶ {86 1άθα δΔαἀγαποοά ἐπ {818 ἢγϑῦ οσρ])δᾶ- 
παιίοη 1168 ποὺ τι ἴῃ (86 σϑῶρο οὗ που ρυτ- 
βιοὰ Ὀγ {9 δοπίοχιὶ, δπὰ γοὶ ὁ σψου]ὰ ποὶ 6 
τῃησοῃδὶϑίοηὐ τ] ῬΘῈ}᾽Β ἸΔΠΠΟΡ, (0 βὰν ἰμαΐ {Π6 
ξοοὰ οδοπάυοι οὗ δὶβ σοράθυβ χεὶρ ὺ πιϑ]κθ Ηἶπὶ 
ΒΘΘΠλ ἢ ΟὯΘ ΘΒρθοοΐ δόκιμος ἀπ ἰπ βῇῃοίϊοσ ἀδόκει- 

Ηδ σογίδιην αἰνοϑ ΤΘΆΒΟΩ ἱπ Ὑ6 Ὁ. 8 [ὉΓ 
δδυΐϊηρ ἰπαὺ 1 ΠΥ ἀϊά νν6}} Βὸ του] παν 80 ο6- 
δαβίοη [ὉΓ ὀχθγοϊ βίη ἢ 8 ῬΡΟΥ͂ΘΙ 85 δὴ ΑΡροβί]β ἰο 
Ῥαυπίδι (θη, ἃπα ἱδμογοίογο τουἹὰ ἰπ ὑπ} 88Π10 
ἀοστθθ ΔΡΡΘΑΥ ὈΠΑΡΡΙοΥΘα, πα βηηο ἢ} 88 6 δὰ 
ἰαϊὰ ἀονῃ [89 ΓΌᾺ]ΘΌΥ πϊοῖ 6 νου] Ὀ6 κογορηθα 
πῃ ἷδ δουγβο τὶ ὑπθπηι:---ΕῸΥ τ1ἷὸ Οδ ἅο 
Ὡοιϊῃίηρ, δραϊμδθ τ86 τταῖδ, πὶ ίοσ [89 
ἴχαῖ (τὰν. 8).--Τὴὸ γα ὮΘΓΘ ΙΏΔΥ Ὁ6 ὃχ- 
Ρἰδϊποὰ οἰνποῦ 8δΒ δαυϊναϊθπῦ (0 τη γᾺ] ὑγὰῃ 
(οοΡ. 1 Οοτ. Υ. 8) οὐ τ συΐθουβη658 (8 Β0η86 ὙΔΙΟὮ 
5 ηοὺ ΔΙ᾿1ΟὙ78 016 Ὁ}1658 ἰὕ 18 πιδἀθ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ὈΥ͂ 
{Π6 οοῃίοχί) ; ΟΥ̓ 88 δἰ χηϊγίηρς ὑμαὺ 6 οουἹὰ ἀο 
πούδῖης οι ἀἰὰ ποῖ δοσογὰ σὙἱ 1} ἐπ6 ἔδοὶδ οὗ 
(19 6886, ἃ ΠΟΘ ΏΪ ΠΡ ὙΘΙῪ ΒΡΡΤΟΡΓαίο ἰὸ ἃ υα]- 
οἶδ] ργοοθοάϊης, θυὺ δ ΓΘ υπϑυϊι80}]6 ἜΘ η τ͵ὸ 
οοτῆα ἴο ὑπ ῬὮΓΆΒΘ 70) ἐλε ἐγμίά. ΜΙΘΥΘΙ ΤΙΏΔΚ6Β 
(86 ποτὰ πιϑᾶρ ἐμ ἐγυϊῃ κατ᾽ ἐξοχήν, ἱ. 6., (89 
οβρ6]: “ΤΠ δ οἷν ρσοοὰ σοπάποὺ δὰ ποὺ Ὀ66ῃ δίΒ. 
οὈ)οσὶ (ἀλλ᾽ ἵνα) ὮΘ τνου]ὰ Βανθ Ὀθθπ πΟΡκίπρ, 
αραϊηδί {86 αοβροὶ; βἴησο {παὺὶ νψα8 8 βυϑίοπι ἀθ-- 
βχποὰ (ὁ Ῥγουγοὶθ που} οα ΟἈγἰ δίΐδη ῥυϊποὶ-- 
Ῥ]68.᾽" Οβἕβῃαογ᾽β δχρ᾽δηδίϊΐοη ἷβ ῬΥΘίογΘΌ]6: 
“Τ|16 Ὀἰνίπο Ἰὼ 88 ἐπ συ ἔγοτα υῖομ ΜΘ. 
ἀοάτυοθ 811 ΟἿΓ Τυ]08 οὗὨ ἀἰδοὶ ρ᾽ πο; δῃὰ ἰπ Ῥδῃ}᾽ 8. 

{πεὶ Ι ἸὩΏΔῪ ἀο χοῦ Ὧο οΥ]}], ἰ8 ] Αροβίοὶΐο ποτὶς ἢθ δου]ὰ ἀο ποίη δραϊηβὶ {μΐβ, 
» Ὀοσδθθ δ οου]ὰ ποὺ ΔΡΡΙΥ ᾿ Ὀυὺ ΘΥΘΓΥ ὑπῖηρ Β6 αἀἰὰ τουὰ δ..4}}} γοβυ]ὺ 'ἱπ ἰδ 6: 
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δυδησοιηθηὶ οὗὨ ὑμδὲ Ὀϊνὶπο γα ἢ τυ ]ο γ88 ἀΪ8- 
ῬΡοῃϑϑὰ ἴῃ ἐμ Θοβροὶ.᾽ Κατᾷ δραίῃβί---ὑπέρ, ἴοτ 
δι:5 ἱπίογοθίβ. ἴὰὴ ἰἰιὸ Ἰαίίου βθηΐθποθ δυνάμεϑά τι 
διιου ἃ Ὅθ6 Βαρρ]ϊοα.---ΕἘῸΣ τὸ σοϊοέοο ὙΏ0Ὲ 
Ὗ δ8δῖ0 νϑϑὶς δηῃ! γ9 810 εἴσοῃᾷξ : [816 6160 
6 ΙΓΩΥ ίοσ, ουϑῷ γοῦν σϑεϊοσαϊζου ἴο 
οοιρὶθῖθ οσᾶοσ (νοσ. 9).--- 18 οθοὶ ατο δῖ 
ἰο δοπῆτσια δὲ δ δὰ βαϊὰ ἴῃ τον. δ, ΟΥ̓ ββΌν- 
ἧπᾳ ἴμοαι ἐμδὺ δ ψουἹὰ ζΣεὐοΐοθ, ουθῃ ἰἶ Π6 ὙΘΓΘ 
ΘΑ, ὦ, 4., ΡΟΥΟΥΪΟΒΒ, 80 ΓΒ 85 τοϊδίοβ ἰὸ ἐἰδ9 
Θχοσοῖβο οὗ ἀἰβοὶρ!ὴῃθ διβοης ἰμ οι (τοῖὰ πτδαΐ οἴ 
ΟΟΟΔ810}); ϑῃὰ {πο Υ 0 γῸ δίσοῃᾳ, ἑ. 6., ΒΒουὰ 
σοπάποὶ ἐπ οτηβοῖν 8 80 ἩΪ9ΟΙΥ 88 ἴ0 ἀΐδανηι ἢ τὶ οὗ 
84}} }υά οἷα] δι ΒΟΡῚΓ διραϊπδὶ ἰμθ. [1 (δὲδ ὙΟΣΘ 
80, ΠΟΥ οουϊὰ ἈΘ ἀο δηγίδΐηρς ἴῃ ορροβί(οη ἰο 
ι᾿ν9 {τα ἢ, δη αὶ ἰο ὑμῸ86 Γυ 68 οὗ δοιίΐοη τυ οι {116 
{γι ργοβοσι θα ἢ Ηδθ ζυγ  ολοτὸ ἀΘΒΌΓΘΒ {Π 6 ἢ} 
{Πὲ 1ι τὰ 5 {|16 οὐ)οοῖ οὗὨ 1.18 δοῃδίδηὐ ᾿͵ΘΥΟΣ, ἰἰαὶ 
(867 πιϊρμῦ ἴῃ [18 γα  ὈΘ πιϑᾶο δίσοῃᾳ. ΑΔ 'ῃ ΥοΣ. 
7 εὔχεσϑαι δΒὶχιὶβοβ ποὺ πιοσοὶν (0 υυἱῖδὶι, ὕοσ ἰὺ 18 
8 δάνδῃοθ Ὀουομὰ [89 ἱπουρσπί οχργοβϑϑα ἴῃ χαί- 
ρομεν. Τὴν κατάρτισιν ὑμῶν ἰ8 δΔἀἀοά βἴιτον τοῦτο 
οροχοζοί σαν, απ δἰ σηϊθ8 ὙΟῸΣ τγϑϑίοσδιϊοη (0 
σοΙΡ] θὲ ΟΓά6.σ, ἑ. 6., ρογίδοιίζοῃ. 78 υϑγὺ 18 υἱϑο 
ἴῃ γν0 Ρ. 11 δηά ἴῃ 1 Οὐγ. ἱ. 10, δπὰ καταρτισμός ἴῃ 
Ἐρὶι. ἐν. 12. 1ὶ δοηιδίὶῃβ ἃ γοβϑγυοὰ δἷπί ἰῃδι {π οἷν 
σοπαϊξίϊοπ δὲ {πὶ τὸ ν᾽ 85 ἀἸΒου ΘΥ}Υ.---ΕἾοσ τ᾿ 6 
οαῦδο Ὀδίπμκ ΘΌΘΔΘΩΓΙΣ 'τυιὶϊθ [1660 ΤὨη(6, 
Ἰοδὶ Ὀδίῃ κΚ ΡΥ Ι ΒΒ ου]ᾶ 66 ΒῃδΙΡρη 6858 
δοοοτάϊμᾳ ἴο [86 οννοσ Ὑν ΒΟ [Π6 ἸΤιοτᾶ 
ξανθ 16 ίοσ θαϊδοδίίου δπὰἃ ποῖ ἴοσ ἅθ- 
αἰχτιοτίου (νεν. 10).---ἰὴ ἐμῖ8 δ δά ἀβ δὴ ὀχρὶδ- 
πδιΐοι οὗ μἷὶ8 ἀοδβίκῃ ἴῃ τεῆς (818 Ερΐδι16: “1 
μιᾶνο τυϊθῃ ὈδοδυΒ6 ΤΥ ΟΥ̓ ηὰ ΤΥ χτθαΐ δηχ- 
ἰοΐγ Ὀοΐοτο αοἀ ἴδ, (μΒαὺ γὸ ἵδυ Ὀ6Ὸ δίγοῃρ δηὰ 
Γοβίογϑα [0 γὙΟᾺ ῬΓΟΡΟΣ βίδίϑ.᾿ ἴῃ (Π|8 ὀχρτϑο- 
βίοῃ ὸ δὰ σοΐϑγθησο ἰὸ {ἰἱπ σοὶ Ερίβιϊο, Ὀμὶ 
ΘΒρΘΟΐΔΠ}Ὺ ἰο 06 ἰαιιον ρατὶ οὗὨ 1..---Ηθ ΒθγΘ υ.868 
(89 δ αρυ δι πυπιῦον, Ὀθοδυδο ᾿ἰ6 Ὀομχίηϑ ἰο ἰγοδί 
οὗ οοπα υοὺ δῃὰ ρυγροβοβ Ν ἶο ὈοϊΪοηρθοα ΟὨΪΥ ἴὸ 
ἰπι8011. ᾿Αποτόμως (Τῖι. ᾿. 13, 116 ποῦπ 18 ἰπ 
Βοι. χὶ. 22) βἰχηΐθοβ σουχλὶν, τἰχογουβ)γ, ᾿νλι}} 
εἰτὶοὶ βουθυι νυ (}ῪΓῪΓΟπὶ ἃ τόσ δἰ χη γι ἰο οαὐ ΟΥ 
ἰοδν οὗ). Κρῆσϑαι ἰδ ἈθγΘ6 υϑοᾶ Δοδοϊαΐοὶν, δπὰ 
δἰχηΐβθοβ ἰο Ῥτοοθοα, ἰο δοῖ ; ἐπ οὐδὸν ρίδοθβ ἰΐ 18 
υδοὰ ψὶ ἢ (86 ἀδέίϊγνο οὗ (10 πιοάθ οὗ Ῥνγοσοϑάϊξηρ 
ΟΥ δοίζηρ, Ὀὰυὶ ΠΟΡΟ, νὴ ἢ δὴ δάνονν, {{Ἰ0τὸ 18. ἢῸ 
ποοὰ οὗ Βυρρὶγίης ὑμῖν. Τπ9 χϑϑδοῦθ [(ὉΓ δἰϑ 
ψὶβϊηρ πο ἰο δοῖ ἐμυ8, Β6 αῖνοβ Ὑμθὴ δ ΒΑΥΒ 
ἀλδὺ ἢΪθ8. ῬΟΥΘΙ ᾿νὰ8 χίσοῃ δία ΤὍῸΣ οἰ λβοδιϊυη 
διὰ ποί ἴοτ ἀθβίγαοίοη (οοταΡ. σμδρ. χ. 8). [ἢϑ 
Ββεοὰ πὸ ΡΟΥΟΣ ΟΓ δυϊδμου ον [ὉΓ ἰδὸ ἱπΊΌΓΣΥ οὗἉ 
ἸΏΘῈ : ἰδ ΜᾺ 8}} [ὁΓ (Ποὴν οἀϊβοδίϊοη, Ἐχοορὶ ἴῸΓ 
86 Ἰδίί ον ῬΌΓΡΟΒΘ ἐπογϑίοσο ᾿ῦ ττῶδ ποΐ ΟὨΪΥ͂ 20}} 
διὰ νοϊὰ δϑ ἴο δυϊβουίγ, Ὀὰὺ ἰΐ ψγ88 δοίυδ]}γ 
ῬοννοΥΐο88 ἴῃ τα], ΒῪ ἃ Ὀθλπεδι! ἤσυγο 6 
οοηοοῖνθ9 δι 80}7 ἃ5 ἃ, Ὀυ]]ἀδν τηϊσυϑῖθὰ νἱν}} ἢὺ 
σὶκΒΕ ΟΥ Ἰϑϑη8 ἴ0 ἀο δηγίμίης οχοορὶ ἴον ἴ8 9 
γγοἰ δγο οὗ μἷὶ8 16]]οὁ-ἴηθῃ, ἰο δάνωποο ἰδ ἐγὰθ ἰῃ- 
ἰογοϑίϑ οἵ δυπιδηϊίν, βοὴ τογο ἔμ 6 ΑΡοβί]θ᾽ 8 
υἱοννβ οὗ [Π0 1ἰπιϊ(8 οὗἨ θοο]ϑβδϑίῖοδὶ ρόνγον τὶ τ 
γοβροοὺ ἰο οἰκοδομὴν. Οοτορ. οα 2 Οογ. τ. 1 βηὰ 
χ. 8. ΑἸ8ο ΄. 8. ἤοτεβον, οπκ αι ες μϑὸ 97) ἈΑ[εία- 
»δλοτε ἴῃ ϑιυπά, Ἀλίαφ., 1867]. 
ΒΒ. 11- 18. ΕἾΠΘΙΙΥ, Ὀσθίβσθῃ, σοϊοίοϑ. 

Ἐ6 ΡοσίθοῦΥ ᾿οἰπθᾶ τοκοῖδμοτν, 6 οοτχηζοτῖ- 
θᾶ, Ὀ6 οὗ ΟΠ πιϊῃα, Ὀ6 αἴ Ρθ809 (νον. 1] α). 
--ανυϊηρ ἴπ (πὸ ρυονίουθ γογΒ68 σοϑιτη θὰ δἷ8 οτί- 
εἴμ} ταὶ Ἰἀἢ 688 οὗἩὨ τηδηηοῦ, ἢ9 πον δοποϊαἀθ8 ν ἢ 
ΒοΙι0 ἔσο αν δαπηοηϊἑοπθ, ἐποιχῃ πίϊϊμουΐ Χ05 

-Ὡῷὦβ. ..ὕ.....Ψ....... ..ν... ....ς.ς...  ..-.-..... -.-.5-..Ἕ-ς-- 

Ἰαχΐπρ δηγιμβίης ἰὼ ἰδ6 Θδυημθδίμοδβθ οὗ δῖ Ρᾷγ- 
Ῥοδο. [780 ποσγὰ ἀδελφοὶ, πο 6 8δὸ οἵϊδθῃ 
1808 ἐῃ ᾿ΐϊβ οὐδοῦ ΕΡ᾿βί1ο5 διὰ Θϑρθοὶ δεν ἱπ ᾿ἷθ 
Εἰγβὲ Ἐριβδι1]9 Ὀμϊ 80 βοϊάοιι (Ὁ ΤΟῸΣ ἐλσο 68) ἐπ 
ῖ86 βοοοπὰ ΕΡ᾽δϑι1]9 ἰο ἐπ Οοσὶπ δηλ, ἐπα ἰοαὶδα 
ΒΟΓΘ ἴδ ἐπροτγίδποθ οὗ τδδὲ ΒὨ9 τδ8 δρουὶ ἰοὸ 
ΒΆΥ, 8Βηι} ΠῚ5 ἰγϑδηβιτο (0 8 ΠΟ βοοίϊἱοο, ἱπ τσ ἱοὰ 
δῖ. δβοοίοηδίθ βρίγί( Ὀγθϑίμοθ ζοσὶΒ τ] οδρο- 
οἶδὶ βοῖγοσ. ) ἴῃ τον. 1], λοιπόν ἀο68 ποὲ ΒΚ ΪΥ : 
ἴον ἰλο ζαίυχο, Βοποοίοσίμ, Ὀυΐ 1ξ 'δ δ οοβοϊπάϊηρ 
Ῥϑδσίίοϊο ἴω ἐμ δθῆθὸ οὗ, αδ ὕῸ7ν ἐλ6 τοδὲ (οείεγιμ), 
85 πῃ ἴμο ΕΡΗ. γΥἱ, 10 δέος. ; 2 Τ686. 1]. 1. - 
ΡΕΒ: “ἰδ οὈ͵οοί τῶϑ ἐὸ 880, ἰμδὲ δ μιδὰ βοζῆδ- 
ἐπίηρ οὗ ἐτηροτίδηθο ἰοὸ ἐδβϑιη, δὲ}}} ὑροὰὺ δὲ8 
μεογί.᾽" Τμὶ8 γδὸ δά ἀσοβδοὰ μοὶ δχοϊπδινοὶν ἐῸ 
πο80 τ ο90 σαὶ β ΤῸ Ὀοδὲ ἀϊεκροδοὰ ἰοπδγὰ 
δὲπι, 00 κὸ ἐμ Ῥτοσοάληρ γοσϑοὲ, (0 ἐμὲ 019 
οοματορϑίίοα. Χαίρετε 1ἴΒ ποῖ ΠΟΤ ἃ ρδυίὶης 8810- 
ἰαιΐοι, ἴ0ὸ ἐμαὶ 18 σίτου δθι ὙΔΙῸΒ ἱπ τὸσ. 18: 
Ὀαυὺ δὴ ὀσβοσίδιΐοι ἰ0 χεϊοϊσθ πὰ ἐπθ ᾿ογὰ (ῬῺ]. 
1. 1, ἦν. 4), ὙΟΡΥ͂ ΔρΡΡσορσί δὶ] ῥσοδδοὰ ὑροσὶ 
ὑπ 6 πὶ δον 4}} ὑπ8ὲ }ι9 δα δαὰ ἴη (818 ΒΕ ρὲδι16 ἴὸ 
ἄτγίονο βοὴ. Βαΐ ἰδὶ5 χαίρειν οΘου]ὰ ἰδκο Ρ͵δοθ 
ΟΠΪΥ οὔ οοπάϊίλοη οὗ ἐδ καταρτίζεσϑαι δὰ ἰδ 
τέλειον γίνεσϑαι, ἐ. 6., οᾺᾺ δοηά τοι οΥ͂ ἱμοὶν δοῖι- 
Ρἰϑίο γοδϑίογαιΐοη ἰο ὁγάογ απὰ ἰο {δ οἱν ρεγζοοιέξοει. 
ΤΠΟ99 ΓΘ Πογο υγζοὰ ὩΡΟΩ ἰδοπὶ δὲ δεὶβ πο 
{80 τυυδὺ ἐμοηδο} γὸ8 ρουΐοόσι [τά ]ο τοὶοο δὰ 
Τοοχὶν9} ὑπᾶὰοσ {86 ΡΟΝ ΟΥ οὗ [86 χαέρειν, ννἱϊοῖι 
δζϑῖη 18 ΘΟμαἑἰομοὶ ὉΥ ἐμὸ καταρτίζεσϑαι. Ἧ. 
Ε. ΒΕΘΒΕΕ: “15 πὸ δίασιι ΟΙΥἿ: Βὸ γρεσγίδοὶ, 
(ῬΓΟΡΑΓο γοῦΣβο 66) ΒΘΔΡ ἐδ6 68]} οὗ γΟῸΣ δύ:- 
ΠΩΒ ΟΣ, ἰὸ ἔοτπι ἱπίο γδῆκ διὰ 816, δηὰ ἴο κοί 
ἰηΐο ογὰον οὗ Ὀ61116᾽" (Ὁ ο]. 1). 8). Βαὶ Βοῖὰ ἕϊο 
χαίρειν ἀπὰ (π6 καταρτίξεσϑαι ότὸ ἴδ 6 σομα 08 
ὁ Ὑῃ ἢ ἐπ 6 παρακαλεῖσϑαι 88 ἀορεπάοεὶ, ΤΗΐα 
π λεῖσϑε 18 ἸΘΣΘ ποῖ 8 δι λοι ΟΥ Δ 6ΧΣ- 
Βογίβεϊΐοι ἐπαὶ ἔΠ6Υ ΒΒΟΌΪα τη κ ῬΓΟΙΖΤΘδδ ἴπ δρὶ- 
τυ] {πῖπκ8 (χὶγο δἰϊθηίίοι ἰο ἐξ διαιοῖρ γοῦ), 
Ὀυὺ ὑπ ὑπ 67 βῃουϊὰ Ὀ6 οοτηοτίοα (σοπιΡ. ἱ. 4-ἴ; 
Υἱ!. 7-18) ν ἢ γοδροσὶ (0 4}1} (086 ἐδῖη 58 τδῖοδ 
Βεὰ αγίουθὰ ἰδεῖ. Αἢ οχμοτγίδιϊου ἰὸ τυυΐϊὰ8)] 
οοήοτί (10 σοιιΐοτί οὯ6 δῃοῖβοῦ) ποῦἹὰ Βδυθ 
Ὀδοη αἰ ΘΥΘΏΙΥ ὀχργοδδοα: παρακαλεῖτε ἑαυτούς 
οὗ ἀλλήλους (1 Τ668. ἰν. 18; γν. 11; ΗϑφΌ. 111. 18). 
ΕἸΏΔΙῪ ΒῸ 68}}6 ΡΟΣ ἔδοτ 0 Ὀ6 οὗ ὁπ6 τοϊπα (τὸ 
αὐτὸ φρονεῖτε), Ὑ ΟΝ Δ Ὺ Ὀ6 Γοργὰ 88 ἐτρ γί 
Δ δα Ὁ]0 Θδ ἰπιδίθ οὗ ϑδοῖὶ 0508 ΟΥ̓ 86], ἃ, Ιονθ 
ἴοτ 006 διηοίμον, δηὰ ἃ ἰϑηοσ ἱπίογοβδὲ ἐῃ ϑδοῖι 
οἰδοσ 5 ψε γο, οὐ ἐδθ στουπὰ ἰμπδὲ ὑπὸ γ δὰ ὦ, 
ΘΟΙΩΣΩΒΗΐΥ οἵὨ ἱηϊογοδίβ ἰὼ ὑ8 9 Ομ γβδη 116 (ΡΣ}. 
ἐϊϊ. 1ὅ-16: ἱν. 2: Βομι. χὶὶ. 16: χνυ. ὅ; 3ε6- 
ἐεπΐ. Ῥ. 61), διὰ ἰο ᾿ἶτϑ 1π ῬἈ6806, ἑ. 6., ἰο τοδὶπ- 
ἰδίῃ πὶ ἐγ οὗ δοίϊοι ἴῃ 8:6 οὐδὸν 116 (σι ἱσ. 
ὅθ; Βοιι. χὶϊ. 18: 1 Ὑ8ε88. νυ. 18). Τὸ ἰδοδθ 
αὐἰπηοηἑ οη8 ἣδ αἰ λόθ 65 γοί. ἔΥΓΠΘΥ Δ ῬΣΟΙΩΪδ6: 
-“-Απὰ 1890 Οοᾶ οὗ Ἰονο δι ρΡϑεοδ 5888}} 
9 νυν γοῦ (τον. 11 δ)---ἰ, 6. 1 γὸ ἀο ἐμοδ0 
ιΐηρπ, ὑπὸ αοἀ ψο 18 ἐπ δυίθοσ οἵ ἰονθ (τὸ 
αὐτὸ φρονεῖν) διὰ οὗ ρ6δο6 (οοΙΏΡ. 1 Οογ. χὶν. 88; 
Βοιὰ. χυ. 88: χνὶΐί. 20: ΡἘ]]. ἰν. θ:; 1 ΤΏ θΦδδ. Υ.Ψ 
428; Ἠεῦ. χὶΐ!. 20) τὴ ἢ 06 τ ῖ (ἢ γοῦ, 111] θ6 ὯΘΔΡ 
γοῦ ἴο 1688 γοῦ, δηὰ (0 σταῆΐ γοῦ {86 δηλογπιοδξ 
οὔ Ηἰἶβ κτδοϊοῦβ. σοϊιυπίοη. Τμδὶ Οοα ἤτοι 
πῆοπι ον δηα Ρ6860 ὈΓΥΟΘΟΘΩΒ, 6 Κ68 ἱμοβο ὙΠῸ 
γἱο]α ἰο Ηἶδ ἱηϑυθῃοθθ 'π [Π686 σοβρϑαίβ, διὰ διὸ 
αὶ ἰὼ δυσὰ {πη 58. ΘΥΡΟΥοὯσ6 ΒΟΥ ΥἱΟΒ 18 
Ηἰδ8 ἄτβοοὺ, δῃὰ δον δυυπάμςπι δγὸ Ηΐδβ Ὁ] οϑδίηρββ. 
--α]αῖθ οὔθ δῳοῖδβοσς ὙΣΒ αὶ ΠΟΙ ᾿κἰδα 
(τον. 12).---Οὐ (δὲν γοῦθθ οοιαρ. 1 Οὐν. χυὶΐ. 20, 
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[ΠῚ σοδρϑοὶ ἰοὸ [86 φίλημα ἀγ. 860 οῃ 1 ΤΈ668. 
νυ. 26: Βοπι. χυΐ. 16, δὰ 1 Οοσῦ. χνὶ. 206, Απιοης 
180 ἀγθοκδ ἴΠ 9 ᾿κἶ88 Βδὰ ΟὨΪΥ͂ δὰ οζοίίο δίκη ῆοα- 
εἴου, Ὀαὶ δηιοης ἰμ9 ΦονΒ δπὰ Ογίθηίδὶ παίΐοῃ8 
᾿ῦ τῶϑ ΚιΟΏΘΓΥΘΙΪΥ 6 ἰοκϑη οἴ δήϑοιί οι δου Κὶ- 
ἀτοὰ διὰ ἤτίθηβ. 7116 3 ὸν»28 τοΐυδϑοα ἰὺ ἰοὸ ω]] 
οχοθρὶ ἴδ Βοὶν βδοοϑὰ οἴ [89]. Τ θποο ἰΐ ραπδοὰ 
ἑπίο 6 ΟἈ τ διϊδῃ σουηπ ἰ γ, δα «“υδιΐπ δα Υ8, 
(44»οἱ. 11. ». 87), “ΑΙΔΟΥ 1Ἀ80 ῬΤΑΥΘΥΒ τὸ δηθὰ 
(ἴὰ ὑπὸ ολυγο), τῦθ στοθῦ ὁ06 διῃοίμου τὶ ἢ ἃ 
᾿ε188." Ογτγὶ! (Ηϊεγ.) 88 7075 ἰπδὶ ὈΘίΌΓΘ {116 “ δὼ- 
δ" οογα,᾽) ἃ ἄθδουι ῥχοοϊαἰπιθα ἴ0 6 δομηπι- 
πἰοδαὶβ ἰῃ ἰδ ποΟΣὰδ οὗ ἐμὶβ γογθθ: “δ᾽ υἱθ᾽ 
εἰς. ἴπ ἰδ9 Εμδίθσῃ ΟΒΌΤΟΙΟΒ ἰΐ δ χίνυθῃ Ὀ6- 
ἴοτο, δηὰ ἰῃ (86 Ῥοβίογῃ δου 86 δοῃβϑοσζδίϊοι 
οΥ̓͂ ἰ0 βδογδιηϑηὶδὶ ΘΙ] ΘΏ18, δὰ Ὀσίογο {δ οὶγ 
αἰειγ: θα οη, 88 ἃ βἰχη οὗ τοσοῃοὶ]αϊξοη δηὰ ᾿ἴονο. 
Ζμ (δ 4 οε,. Οοηδίί. ἰὺ ἰ8Β βαϊά : “1κοῖ {6 πιθῃ 
βδ] υἱϑ οὔ δῃοί θοῦ, δῃὰ {}}6 ὙΤΟΙΏΘῺ 8180 Οη6 8ῃ- 
οἰδον, ἢ ἃ ΒΟΙΥ Κὶδ5 πὰ ὑπὸ ᾿ογὰ.᾽ Ῥδὺ] δη- 
εἰοὶμαιοα ιμαὺ ἷ5. Ερί53:1]9 σουϊὰ 6 γοδὰ Ὀθίοτο 
ἰἕΐο ψο]6 Οἰιαγοῦ, δη.} 6, ἐΠπογοίογο, σοπποοίοιϊ 
πΠῚῸ 10 {18 666] θ8ὲ 48.108] ΟΥ ἰογαίΐο ὑβᾶζθ, 88 ἃ 
δἰχα οἵ ὑπὸ οογηπῖοι οογθηδηΐ ΟΥ̓  Εἰοἢ ΠΟΥ ΤΟΓΘ 
811 πιθι ογΒ 006 οὗ δῃοίο" δηὰ {πὸ Ὀοὰγ οἴ 
Ομτίδι, ΒΙΝΟΗ͂ΑΜ, ἦν. Απίὶ. Β. ΧΙ. ΟἹ. ΙΓ. ἢ 
δ. ΗΙΧΙΤΗ Β δ ιιοί. οΓ ἐλὲ ΜΒέδία, ΟΒΙΑΝΡΕΞ δηά 
ῬΟΒΟΒΎΟΒΤΗ, 051 Τλεει.Υ͂. 26].--- Αἴ τΓ86 σαὶ πῖδ 
Βαϊαῖο γοῦ (τον. 18).--- [8 ΤΟΓᾺΒ οἱ ἀγίοι πάντες 
ΤΟΙ͂Ο ἴο (Π086 βΒαϊηί8 ψ8ο ᾿ἰγοὰ ἴῃ ἐπ 9 τοχίοη ἔγοιι 
νοῦ Π6 νγ͵ὼ5 ἩΣϊηρ (Μδοθαοπἶδ), Ὀὰχϊ ἃ τἸηοΥῸ 
ΘΟ ΡΥ ΘΠΘμδἷτθ 86η86 οὗ ἰἰο νογὰβ ἱβ ποὶ 6χ- 
οἸυάοά (οονρ. Οϑίδιηθσ, ψγ110 ὙΘΥΥ ἱμβοσοῦὮ}ν 
ἀϊβουδββοβ 6 τηρϑδῃὶηρ οὗ {818 8016 υϑγ86). [Ι}π 
Ῥΐδοο οὗὨ [ιἷ8 ΟΤ βαϊαϊωϊοι, ἢθ ζιῦοθ ὃ. ἤπ8}} Ὁ 
δὲ ρῥγϑοίουβ Βοποαϊοιίΐοιῃ τ Β1ΟΝ 848 δοαυϊγοά 
ΒΌΟΙ ἃ ᾿ἰταγ 168) ἱπιρογίδηοθ ἴῃ ΘΥΘΤῪ δΔρθ δὰ ἰπ 
ΟΥ̓ΘΓῪ Ῥαγὶ οὗ ἱμὸ Ομ δίδη νοῦ] :--- 6 βταοθ 
οὗ ἴδο ΙΣιοτᾶ οδ6 ΟἾτίοῖ͵ δ ἃ ἴδ Ἰονό οὗ 
Θοᾶ, δηοᾶἃ ἴ8ο0 οοτυππππίοι οὗ ἴδ6 ΕἾΟΙΥ 
Ομοεπῖ, Ὀ6 νυν ὲ τὰ γοῦ 811 (νον, 14).---ΓΠὺ ἴθ (89 
ταοϑὶ ἰού] δηα δβοϊθιηη οὗ 4}} Ῥϑυ]᾽ 8 ἴόσωβ οἴ 
Ῥοποαϊοίίοη, πα Δοοογα πο 8459 Ὀθοὴ πηΐνοῦ- 
Βαϊ ὶγ βοϊοοίϑάα δ 89 οὔθ ἰο 9 υϑοὰ Ὦγ (ἢ6 
Οδυτοῖ ἰὰ ἰϊ8 πόουβρ. [{ δϑουῖθοα ἰο οδοὶι Ῥϑὺ- 
Βοη οὔ {ἰ6 ΤΎΪΙΓΥ ἃ Βρϑοῖδὶ Ὀυὺ ποῦ δῃ ὁχοϊαϑὶγο 
Ῥαγί ἱπ ἰμ6 ψότῖ οὗ γοἀοιηρίΐοη. Εδοῖι οὗἩἨ {8080 
ῬΟΣΥΒΟῚΒ Βῆδγο ἴῃ {86 ΤΟΥΚ οὗ ζγδοο δηὰ ἴον δηὰ 
δοιηπηΐου, Ὀαΐύ ὁ80}} οὗ ὑμοῖὰ 8 ἀϊδίἑη συ βῃοά 
ἴον ἃ Ρϑσυ ΔΓ ργοϊαΐηθησθ ᾿ῃ ΟὯ9 οὗ {π689 ἀσρετί- 
ταθηϊθ. δοὶι οὗ ἐμ ϑῖὴ ΔΓΘ τηϑηὐϊοποθα τὶν θαυ], 
δυΐ ψὶ} ἃ αἰδποι Βομοῦ δπὰ οἰδοίοπογ. ὙΠῸ 
ΔΙῸ Ῥτγοδοηίθα, ποί δοοογϊπς ἰὼ ὑποὶγ οὨϊο]ορίο 

ΠΟΥ τοί ρ᾿  ϑῖ08)] πδίαγο, Ὀαΐ (0 ἐμοὶ Θοοῃοπιΐο Γ6- 
Ἰαιΐοη ἰο βιηὗιὶ θὰ ἱπ ιἰὸ ψνοσὶς οὗ βαϊνειίοη. 
Τμαῖ βα νδιϊου δΟπι65 (0 118 “)77Ἦοπι (ἐκ) αοἀ (6 
Ἑαϊδον, ἑλγρουσὴὰ (διὰ) ἀοἀ ἐμ6 οι, δπὰ ὁν οὐ 
π9 ΗΟ απ οδβί.᾽"}] Τὸ Βοποαϊοίϊοι ἐἐθοὶ ἰδ ἀϊ- 
υἱάοά ἱπίο [ὮΓ66 ρᾶγίβ ἱπ δοσογάδησο πὶ (ἢ τϑ- 
Ἰαυ 8 οἴ ἐμ πκδογοὰ Τυϊηϊγ, Ἧ͵76 ανὸ ἥτγϑι, (ἢ 9 
ἔἄτϑοο οὔ ἐπε Ποτὰ Φ68ι:5 Ομ τῖδὺ (σοῖῖρ. οἴ δΡ. Υἱῖ!. 
9; Βοπι. ν. 1ὅ), ἐμαὶ χκτϑθ0 Ὑ Βἱοἷι 18 Θομε  πυ 8 }} Ὀ6- 
βίονοα ροῦ, ἰηίθγοθάο8 ἴον (Βοπι. Υἱϊϊ. 84), διὰ 
δίγο ΒΘ ἢ8 (ομδρ. χὶϊ. 9) ἐῆοβο το ἢ6 ἢδ8 
Τοἀθομιθά, δηὰ ὈΥ πιοδὴβ οὗ ψϊοῦ ἰΠ6Ὺ ΘοΙη6 
ἰηίο ἢ 6 ροββοββίοῃ δηὰ ϑῃ)ογιηθηὶ οὗ ἔἸα ἰονα οἴ 
Θοὰ. Τὸ σοπιπυπίου οὗ (86 ΗΟ ΟΠοβί, ἐμ 8 
Ῥδυιϊοϊρδαιΐοη ἴῃ Ηἰμ δπὰ ἰη Ηἰἷβ ρυδοίουβ ἰηθυ- 
6δη665, ἰδ (86 ρῥγοαιοὶ οὗ ὑμεὶ ζγᾶδθ δηὰ ἐδ 18 Ἰουθ, 
διὰ ἰ5 Ηἰβ σοῃίΐπυ8)] ἀϊγοοιΐοη δηὰ δρρὶσαϊίοη οἵ 

ἔμοσα ἰο ΘΙ Β (σοῦ. οι. Υἱἱ!. 9-26, 27, 
Υἱὶ. 6; υἱϊῖ. 11. 64]. ἱν. ὃ: υἱ. 8. Κοινωνία, 88 
ἴῃ ΡΒ]. ἱϊ. 1, δηὰ 1 Οον. ἱ. 9, βίφηϊδοβ ποῖ δοϊὰ- 
τηυπἰοδίΐοι ἸΩΘΥΘΙΥ͂, [ῸΓ τοῦ πνεῦμ. 18 186 κθῃ. 
διι.0).). Ηο ἰδυ8 ἀθεῖγεβ ὑπαὶ {μ6 ψ8ο]9 ΟΒΌΓΟΣ 
[ϑνϑῃ ἐμαὶ ρογίΐοι νι ΐσ ἢ Β6 μβαὰ Ὀδθὴ οὐ] μοα ἴῃ 
ΒΟΠ1Θ 8 ἰ0 δΘΏΒ.176}] ΙΏΔῪ ΘΗ)ΟΥ͂ Δ}} (09 
Ὀϊοδδίη δ οὗ οὐδ βαϊναίΐοω, 88 ὑπο δ΄ὸ βῃϑὴ 
Του Ὁ (πὸ Μοτὰ οὗ (6 Ομ τοι, ἱποϊυάϊηρ ἐμαί 
ϑρὶ τὶν τ 16} 18 ἐμ Ὀοηά οὗὨ [5 6] ΟΡ δηα ἰδ9 
ΒΟΌΓΟΘ οἵ Σϊ8 ΟΥβδηΐϊο 6. ΝΕΑΝΡΕΕ: "" Ἧ)ἼΘ ΒδᾶΎθ 
ἴῃ τἈπ18 Ῥαβϑδιζο ὑΠ6 ργδοίδοδὶ ἀοοίτὶμο οὗ [6 Ττὶ- 
πἰΐγ, (6 ΕΔΙΠΟΙ γχουθδ)ηρς Ηἶΐβ Ἰοτο ἴῃ ΟἸΓὶβὶ : 
Ομ τὶβὶ, ἰῃ δηὰ ἐμπγουσὴ ποτα 6 ΓΟΥ68}]8 ΗΪπιβοῖῦ, 
δυὰ ὈΥ σθοπὶ ἴμ6 ψοτὶκς οὗ γοἀοιιρίΐοη (2 Γ866) ͵ἱβ 
ΔΟΟΟΙΩΡ ἰδηθαὰ ; δηὰ {86 6] ονσβὶιὶρ οὗ Ὀἱνὶπθ Ἰ1ἴο, 
ΜΘ. γγοοσθοὰβ ἔγοιῃ Ομ γίδί.". --ΕἼΤΑΣῸ : “ἯΘ 
σδηποὶ Ὀαυὶ 766] δὴ ἰπίθηβο ἰπίθσδδί ἴῃ πον ίης 
Ὑδὶ γ25 (0 οἴοοί οἴ ἃ Ἰοι(6 Ὁ δοπίδἰπίηρ Β.60}1 Δ 
ὑπυδιι4] διηοιΐ οὔβουθυῖγ. ΕΟτΥ πα νὸ πᾶνθ 
ΒΟΠΠΘ ΓΘΊΙΒΘΟΠ ἴο σοποϊπιϊὰ ἔγοιῃ Βοιη, χυ. 9ὅ--27, 
δηά Λοῖ: χχ. 2, ἰμδὺ ἐπ 6 γϑϑ]ῦ τ 8 51} ὑμηῖ οουἹὰ 
0 ὶϑθὰ,. Ῥδὼ] δοίυ δ! τοϊυγποὰ ἴο Οονίηϊι 
ΒΟΟῚ 8.6 δΒοπάϊης {μα Ερίβι]6, δηὰ χσοπιδὶ ποάᾶ 
860 0 [Ὁ ΒΟΠ1ῚΘ {πιὸ ἰῃ Ῥθ800, 88 ΒΘ σογίδί 
οουἹὰ ποῖ ἰἰᾶνθ ἀοπο, ἰἱἔ {8 Ἰοίίοῦ δὰ ποὲ 
διηοοϊοὰ {0 ὙΔΥ [ὉΣ ΐπι ἰθόγο, δπὰ ϑηδοϊοὰ 
δὲπι (0 γοίαση ἰο μἷβ Ὀο]ονοὰ Ομαγοῖ ἰπ ἐσὶυμτρἢ. 

ΦΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, Ὕοτο δὴ ἰπιρου θηΐ αρὶγῖὶ το ἀἶ8ῃο- 
Κᾶταδβ 81} νασηΐηςβ δπὰ διπηοηϊου ὈΘΟΟΙΏΠΘΒ πι8- 
πἰΐεβὶ ἴῃ 8 σοπργομαίΐθη, ὑμογθ 18 ὯῸ ΟΣ ὙΔΥ͂ 
{πδ (0 Δ πλἰη διὸ αἰδοὶ ρ} 9 Ὑὶ (ἢ βονοτὶν, Απὰ 
χοῦ (πὸ ταϊηϊδέθν' οὗ Ομ γῖϑὺ βου ἃ Α] να γ8 ὈΘ 6ΔΓ6- 
ἴὰ] ἰο Ῥγοάιιοθ ἰμὸ ἱπιργθϑϑίοι ἐμαὶ μ6 18 ὈΥ͂ ὯὨῸ 
Τὴ688 Ῥτουα οὗ Ηἷ8 οΟΒο Δ] δαϊ μονίγ, Ὀυΐ (μαι ἢ6 
ΤΑΙΠΟΡ ἤθοϊα Βυπι]οὰ υὑπάον (6 δδπὰ οὗ αοὰ 
σι θη Βα δηὰβ ἐμαὶ Βα 18 Θοταρο]]οα ἐο δά πΐ βίον 
ἀἰδοϊρι πο τὰν βουοσίίγυ. Ηὸ πιυϑὺ ἱπάοοά ΠοΥοΡ 
ΒρΑγθ, θη Β0 ἷ8 68]]9 ἃ ἰοὸ δοὺ ἱπ ὈΘΒΔΙΥ οὗ 
ΟὨγ θ᾿ 8. δ (ΠΟΥ γ, ΣΥ ἐξ 18. ουἱάϑης ἰΒαὶ ἢἷ5. 707- 
ὈΘΗΓΆΠΟΘ Ὑ|}} Ὀ6 πρυϊθὰ ἰο 8 γαηΐ οΟὗἨὨ ΡΟΥΤΘΡ ἴῃ 
ἐπὶ μογὰ ψΒοπὶ μῸ ΣΟρτθβϑηίβ, ἀπὰ 059 ΟΥΘ ἢ 
Ὧθ 8 πο ἰοὼ Ὁ6. ΕὝΟΓΥ Οη6 Βιουϊὰ Ὀθ6 χηδάθο 
ἰο 809 ποὶ ΟὨΪΥ πὲ ἃ τηϊηἰβίογ, ἰῃ ἰμχϊ ἰδίϊοη οὗ 
πἷα Ὠνίηο Μδδιοσ, ΤΠΔΥῪ [ῸΓ δι 8116 ἸΔΥ δβίάϑ ἰδ 
ῬΟΜΟΥ δηὰ δυϑὴ ἌΡΡΘΟΡ [660]6 838 ἢ6 ὈΘΆΓΒ διὰ 
ΤΟΓΌΘΒΥΒ ψ1Ὶ 18 ὈΓοί γοη, Ὀυὺ ὑπαὶ ἱΒτουρῃ (ἢ9 
δαῖηθ Ὀίνί ο ῬΟΟΥ ΜΕΐοΒ σαϊϑϑὰ εἶδ 1 οτὰ ἴγουι 
80 ΘΚ 685 οὗὨἉ {89 ὁΤο088 ἰ0 ἐμ τηἱρε οὗ δὴ δΌ- 
βοϊαὶθ δηὰ 8}}-δυδιοὶθες 116, Β6 ῬΟββεβ865 ἃ ᾿ἰνίηρς 
ῬΟΥΘΥ ἴὉΓ ἐπ6 ΔΟΘΟΙΠΡ] Βπιθπὶ οὗἩ ἱποβο οὈ͵οοίβ 
᾿ 1 0}} ΔΡΘ ΘΒΒΘη 1} ἴο ἐἰο οἴδοοθ ἢ6 ᾿Ὰ8 γοοοὶϊγοά, 
δὰ ἰο εἶ ΓΙΌ ΡΝ ΟΥ̓ΘΡ 8]} γῆο ΟΡΡΟΒΘ ἶπι ἴῃ 
εἶθ Ἰατ} τοῦκ. Βυΐί {πὸ δδπι9 ἰονθ τ 6}, ΟὮ 
ΒυϊΔὺ16 οσοαβίομδ, γοΐγδϊ ηβ ἔγομιν 81} δι5ϑοσ 8 
οὗ δυυδουῖν, τὶ} } 6180 πο ηθ Βἷπι ἰο0 τη 8}.6 ΘΥΘΥῪ 
οχογιΐοη (0 δυοΐά ΔῊ πϑοΘδδΙ(Υ ΤῸΡ 1(8 ὁχογοΐβθ. 
Ηο ν}}} δαπηοῃΐδη, οηίγοαὶ δηὰ ἱπρίογο αοὰ ἐμαὶ 
ΘΥ̓ΕΤΥ ἐδίπρ ψ ΐοἢ ἰΏ 50] 6 Ή {1 ρα 8 ΟἸγῖβί ᾿ῃ ΐτα 
ο ὑπθ Ῥτοοῦ σ ποίμον Ηἰβ ἱπγοαιθηϊη ζ8 ΔΓΘ 86- 
τίου 517 ἱπίϑη θα, ἀπὰ νοὶ ον Ηο νὶ}} νοΐ ἴο 
Θχϑουΐίθ ἔπ 9, ΠΥ αἀἰδαρροαν; ἐμαὶ 4}} σῆο ᾶγο 
ὈθΘη ΓΟΥΓΔΟΙΟΥΥ δηὰ (ἰδοῦ ΟΣ ΔῪ ματο ἐποὶν 
αἰϊοπτίΐοα ἰπγπθαὰ ταῦ ἴο ἰπιϑιηβοῖνοβ ἰοὸ 8606 
ν ΠΟΘ᾽ ΠΟΥ 8.6 ἴῃ 186 δὶ δα νγϑίμον ΟΕ ἰδὲ 
5 ἰη (θαι, δα ἐμαὶ 80 (ΠΟῪ ΙΏΔῪ ὯὈΘ6 γοδδί Ὁ] 196 ἀ 
ἰῃ ΟΕγἰδιϊδη 6] Π]ΟὐΒΐΡ, ἸὩΔῪ ἀο ὑμαὺ ψ]ιὶο 18 
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ἐοοῦ, ΔΠῸ ΙΏΔΥ Ὅ0 Ββαγοᾶ ἔγοτῃ ἐπ θ ὨΘΟΘΒΘΘΙΥ οὗἁ 
ἰδοὶ Ρ]ϊπ6. [0 νι }} Ὀ6 ἃ ρἰθᾶβυτο ἴοὸ πἰπὶ θη ἢ 

ἷθ ΔΌΪΟ ὑο Θχο δ ρο ΒΟΥ ΡΥ ἴον μκϑη θη 688, ούθ ἢ 
ἰδοι ἈΘ ΔΎ ἴμ08 ᾶνὸ (6 ΔρΡρθάσγδποθ οὗ 
ΘΒ ΚΉ6ΒΒ. Η8 ΟὨἹΥ οδρὸ Ὑ1]} ὍΘ ΒΟ ἰο Θοπάποὶ 
ἰπη861 0πδὶ Ὀϊνὶπο συ ἢ ΤηΔΥ ὃ υἱπάϊσαιοά, [μὲ 
Θομρὶοίθ ΟΥΘΥ ΠΔῪ 6 Βοσυγοα, δηὰ ἰμαΐ ῥτϑοιὶῖ- 
68] ΓΘΙ ἸσΟ ἢ ΠΙΑΥ ὈΘ ῥχοπιοίθα. 

2. Βοτθ Φ46858085 Ομ γίδί σαι868 ΗΒ στδ6θ ἰοὸ 
δουπά, δηα δυυπάδηςγ ἔογίνοβ, Ὁ]68865 δηΐ 
ΒΆΥΘ8 τη6ῃ, ἰδ ἴονα οὗ αοὰ 8 χενϑαϊθα, δπὰ αἀοά 
Ηϊμλ58617 8 ἔγϑοὶν δῃα ρον γ}}Υ σομμπηπηϊσαϊοα 
ἰο οὔ βουϊβ. ΠΘη {μ18 18 ὑπ 0886 δῃηὰ ΟὟΓ 
ΒΟΪΒ ΔΓΘ βοαϊϑὰ ὉΥ ΗΪ8 ρτγδοα, {159 Ιου νν1}} Ὁθ 
δῃ:6ἃ δογοδὰ ἴῃ ὑμ6 βοαγὺ ὉΥ (89 Ηοὶγ ΟἸ]ιοϑβί, νγϑ 
8}8}} 06 οὗ ὁπ6 ταἱπά, τγγυ 5}}8}} Βοοὶς ἴον {18 ἐπὶ 8 
ἐμαί δῖ ἴῸΓ Ῥθ866, τ Β1.81}} γαοὐοΐσθ ἰπ 1118 
Ἰμογὰ, νγὸ 88}}} δύ ΘΒΟΪῪ ΘΒρίγο δὲτον ρογίθοιΐοη, 
δηὰ ΠΟΥΟΣ ψηπὺ ΘΟΠΒΟ]δίϊοθ ΒΘ Μ͵ἘΟῪ 8ΓΘ ἴῃ 
ὑγου ῦ]θ. [Ιπ (μὶθ πιδῆποῦ {μ6 ΟΠ ΤΟ ψ01}} ὉΘ0 
Ὀαΐΐο ἃρΡ; δηὰ ἴΐ 18 ἃ Ὀϊοββοὰ πους ἴοὸ δο-ορογαῖθ 
ἴπ ὑμὸ ρῥγοάἀποίίοη οὗ βο ἢ ἃ γοϑυϊὶ ὈΥ ρῥγαϊβὶπρ 
(8ἷ8 σγδοθ δῃὰ Ἰουθ, ὉῪ Ὀγϊρίηρ τὰθὰ ἰηΐο [Π6 
δοσηηΐοη οὗ ἰμο Ηοὶγ αἰοβῦ δπαὰ ὈΥ σου τηίης 
μοῦ ἴῃ Δ. Νο οὔθ, ΟΎΘΥ͂ΘΙ, ὁ ἢ ΡΟΓΌΓπὶ βυ 6 ἢ 
8, ΟΥΪ 1688 ἢ6 ΚηΟνΒ ΌΥ͂ Θχρογίθποθ ψῃδι ἰΐ 
15 ἰο γοὐοῖοο ἰη {18 ζτϑοθ, ἸΙουθ δηὰ δοιωσημηΐοῃ, 
δὰ γοχαΓὰβ 1ἰ 88 15 εἰσμοδϑὺ ρυϊν]οζθ ἴο Θοπ ΐπ 8 
ἰο ἀο 8ο. : 

ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΟἼΑΡ. χ. 19. Ταῦ 50 ἱπιροαϊ τη θηΐβ 
ΤΩΔΥ 6 ἱπτονν ἴῃ {πΠ9 ΑΥ ΟΥ̓ ΟΌΥ ὙΟΣΚ, γ6 τηιιδί, 
ἰδοῦσι τι αΙὈΪ. αἰ θησ66, ΓΟΡΟΙ {11|080 85- 
Β8}{5 ὙἘΪΘῊ ΤΔΥ Ὀ6 τηδὰθ ρου ἱύ; Ὀὰὺ γὸ ται 
Ὀὸ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪῪ σαγοῖ} Ἰοδὺ 9 086 Βι10 ἢ 6 ΔΒ οὗ 
ἀοΐδησοθ 88 υν]}]} ΟἿΪΥ ταῦ κο τπα ον ΟΥΒ0. ΤΟ 86 
ὙΠῸ ἰγ}Υ βοσυὸ ἀοα, Βρθὰῖκ 88 ἱπουρὰ (ΠΟΥ ἯΘΓΟ 
οοηϑοΐουβ οὗἨ ὈοὶῺρ ΟΥ̓ΘΥ Ὀοΐοτο αοἀ ἰὰ Ομ γῖβί, 88 
ἱπου ἢ (ΒΘ σγογο ἰῃ σομηηππίοι τὶ Ηΐτ, δπα 
ΟΥΘ ὑπάον ΗΪ5 αἰτοοιίοη.---Ὑ ον. 20.  ΒοΥΘ Ἰονο 
8 ψδηίίης, μαίγοα τὴ ῖ]ϊ θ9 ἔοαπάὰ, δηα νν}}} Ὀγθακ 
ἔογι ἰηΐο ΘυσῪ Κἰπα οὗ ἀϊδοοτγά, που αἢ] 1185 
ζουταβ ν}}} βῃον 6 ΔἸ }}ν ΠῚ Κ 6.688 0 ΟὯΘ ΔΏΟΙ ΝΟΥ. 
--Α᾿ ΠΕΡΙ ΝΘ Επ:-τ ον. 21, Ηον αἰδιγοβϑίηρ ἰο ἰοο 
ὍΡΟΣ βυοῖ ἥϊδοτάοσαὶ Τῇ089 086 ποσί ΓΘ 
81}}} Ὀ]οοαΐης ἔγοπι ὑπὸ ψουηβ Ὑΐο ἢ} ΓΌΥΠΙΟΥ 
Β΄ 8, ΘΒΡΘοὶ ΠΥ (Π086 οὗ Ἰονγάπμ6 598 δὰ ᾿πρυτίῦν, 
Βδγο Ἰοὔϊ ἀροῖ {π6 σομβοΐθπσθ, βου ἃ Ὧθ0 ΘαγΟΓ]} 
ἐπῶὺ {1.086 νου πμδ Ὀ6 ὈΓΟΡΘΥΪ μοα]οα, δπὰ ἱμπαὶ 
ἐπ ο]ὰ αοτὸ ἰβ ποὺ ᾿δ Ὁ16 (0 ὈγΘΑΚ ουὔὐ αἰἴγοϑῃ. 
188. χχαχυὶὶ, 15.---ΡΕΝ ΒΚ :---ΟΒδΡ. χὶϊὶ. 1(. Ενθῃ 
θη ψ͵ὸ σοποϊπᾶο (μαὺ δρὶ γι ϊα4ὶ αἰδοὶρ] 6 ἀοο8 
ποὶ 68} [ΟΓ ὦ Ῥυ]16 γι ἀϊοῖα] ῬγοοθΒ8, Ὁ βῃουϊὰ 
ποῦ ὉΘ οηἰογοα ὕροῦ νυἱίπουὶ τοῆοοϊΐοῃ. [ βίη- 
ΠΟΥΒ δνΘ ΠΟ 08 Γ οὗ ρυηϑητηθηῦ, ἔΠ6Υ τ}} δαῦ- 
ἴογ ὑἐβοιιβοῖνοβ Μ᾿ {ἢ (ἢ 6 ΠΟΡΘ ΟΥ̓͂ ΣπΠΡΌΠΙΥ ἴῃ βἷη. 
--Πενινοξι:-- Τὸ Ὁ6ΆΓ Ἰοηρς 18 ποῦ ὨΘΟΘΑΒδΡῖν (0 

᾿ ΌΘ6ΔΓΡ ΔΙ 5. Εγσθῃ ΕἸ 818. ΏΔΙῪ οδ]] 6 ἰὸν [ἢ 9 
ὈΘΑΓΒ, ϑδπαιοὶ ρταϑροὰ ἰἢ0 δβινογὰ, δπὰ ἘΠ] Δἢ 
ἱηνοκοὰ ἔγο ἴγοιη ἤθανυθη, τ θ ἰΐπι6 δηὰ ρμᾶ- 
(ἴθ66 ὙΟΙΘ οχδυβίοα, Βδοοῦῖ ποὺ δὲ αοά, νἴο 
11} ΒΌΓΟΙΥ σῖνο ἐοβυ  ΠΠΟΩΥ ἱπ ΘΔ] οὗ Ηὶΐβ βου- 
γὙδηίβ.---Ἄ ον. 8. [ϑμοὐ 18 806 ἰο ἱΐ, (μαι νὸ ἀο ποί 80 
οοπάυοί οὐγβοῖνοβ ἐμαὶ ΟἸγὶβί ἰβ οὈχοὰ ἴο γυΐ 
ον ἢ Ηἰδ Βδηὰ τὸ Ῥυι ηἶβῃ γαί μον (8 (0 αβδίϑί ι18. 
ΤῊΘ {Βτοδίθηΐηρδ οὗ Οοἀ᾽ 8 ἔφὶ (ἢ ΓᾺ] τὐϊὐβίοσϑ μι 1}} 
ποῦ ὉΘ ἔοιιπὰ ΘἸΩΡΙΥ τυ οΓα8.--- ΠΕΡΙΝΟΕΕ :--- ον. 4. 
Βφφοῖοο, ἴον (δο οτὰ 18 Κίηρ, διὰ σοϊζιβ ἰῃ ἐδ 

τη δἰ οὗὨ ΗΒ ὀμϑταΐθβ ' [ωμ6ὲ ἢ0 οπ6 ὃ6 ἱπιϊιαϊ αἰοὰ 
ὙΠΘῺ (Π6 ῬΟΤΘΙΒ ΟὗἨ ἀδυκη 688 βϑθῆ ἰ0 ρῥγϑυδὶ! 

να ψουϊὰ Ὀ6 οχαϊ θα, να ταυϑὲ 6 Ὁ]6 ουτ- 
86 1γ 65 ἃπα ΘΠ ΘΟΥ}]γ ὈθδΡ ΟἸΓΙβι᾽ Β οτοϑβ.-- -ρκ- 
ΝΕΒ:--ὙοΥ. δ. Μδηγ Κποὸν ποῖ {8μ6 1 ΟΣ ΒοΙγο : 
ἴον νγ}}}}6 Βοιὴθ ἐδ] πὶς ἰο0 νὺ}} οὗ (ποῦ οι ρουὰ- 
Ὠ6ΒΒ, ΟὐοΥδ δγο ἔδϊ ραν οα, ἀ {80} 861- 
ὀχδηινϊ δου ψΟυΪα σθαι ν 811} βυ οἢ ΟΥΣΟσα. Μοῦ 
οὗ υδ ὈΥ πδίυσχο δγὸ (Π6 Ὀδα δαρὶώ οὗ ἰγγίπρ οαΣ 
ὨΘΙΖΒΌΟΓΒ δηὰ βοοκίηρ ἃ ὑγχγοοῖ οὗ πὼμμιδὶ ἴθ ἴῃ 
{μθ, Ὀαὺ οὗ πορίϑοίϊηρ ἐδλ6 βδ6 (δἷηρ τ ἱτὰ τ- 
ΒΡΘοί ἴο οὐγδοῖνοθ, Μαδῖι. Υἱϊ. 1-8.- - ΠΌΙΝΘΕΕ: 
-- Το Ββαγοδῦ: 1 δ 4 Ὁ γε βιϊδη, 6 σὰ οὗ 
εἰονγ}" Βαϊ διαβῖ ἑμοὰ ργονθὰ {π|8. ἄτι τμοὰ 
ΤΘΗΪΥ͂ Β0Ὑ0 οὗ 107 [8 ἰΐ πο ῬοββὶὉ]9 δαὶ ἴποι 
᾿ιδϑὶ (δίκθη ὋὃΡ ΓΕ ὁ γσαΐὶῃ οοῃποοὶΐ δηὰ γεοεῖνοα 
486 οοἱῃ ἴον φοϊὰ ἢ [μοί ΘΟΥ̓ΟΓῪ ΟὯΘ ΒΟΆΣΤΟΒ 88 
οὐ Ποδτὶ αἰ ΘΠ, δηὰ ᾿ἢ μ9 ὅπά8 Ομ εἰδὶ δπά 
80 στδοϑα οὗ Ομ βι 8 ϑρίσὶ ὑμογο, ἢ ΟΒν ει θα 
Ἰοτθ δηὰ ἃ ἔγαίδγῃμαὶ βρίγιὶ συ σηδ {μ 96, 8}} 16 
γν οὶ]. ---ΠΡΕΝΕΚΒ:--- Ὠ1]16 τὸ ὀχϑιηΐηθ οὐ ρβοΐνοα, 
6 δἰπιοδί ᾿ΠΥΔΡΙΔΌΪΥ σα θὰ ἰο ῬΓΑΥ͂ ἐμαὶ 86 
[μοτὰ δ͵]8οὸ ψου]ὰ βοδγορβ δηὰ τηδκο υβ Κπον ΟἿΤ' 
Βοενίβ, ΡΒ. οσχχίὶχ. 28, 24. .----1 τὸ ἴᾶνὸ ἃ ἔδὶ ἢ 
ψ]ἶοἢ ΟΣ ΚΘ ὈΥ Ἰονο, τὸ παν ρποοὰ ον θῃ6θ6 οὗ 
ΟΌΡ φστδοίοιιβ βίαϊθ δηὰ οἵ οὺν βαϊναίου. ϑ'υ0Ἑ 
δ ΘΧδΙ ἰ ΠΔ(ΊΟῺ ΟΥὗἨ ΟΥΥΒΟΙΤΟΒ 8 οὗ στοδὶ ᾿πιρογὺ- 
δησο: 1, ὈΘοΘΌ86 ΟΌΡ ΠοΑΓΐ8 ΔΥῸ Ὠδία ΓΑ ἢ] 50 6οτ- 
γυρὺ δὰ οὺγ βοιεϊουθ 18 80 ἱπογαϊπμδὶθ ἐμδὲ τγ 
ὨΘΥ͂ΟΣ ΑἰΒΟΟΥ͂ΟΣΥ ΟΥ̓ 'ἱπ Οὐγβοῖνοβ ὙΠΒΟοῦΪ στοαὶ 
ΑἸ ΘΌΪΟ ; 2, Ὀθσαιιθ ἴῃ ὑπὸ τοϊἀδὺ οὗὨ 80 ΤΏΘΗΥ 
ΔΙ Ὸ8 δηά 80 τοὶ Ἰπ  ΟΥΟΟΌΓΡΒΘ τπῖτἢ ΟἿΣ [ο]]ονν- 
Ἰη6ῃ, ΘΟ ΓΟ ἱπ δηρὸν οἵ πορ οί; 0 ὙΘΙΟΒ 
ΟΥ̓ΘΡ ΟἿΣ ἰμουχίβ, νόογάβ, εἰο.; 8, Ὀθοδυδθ οἵ ἐδ 6 
ἸΠΊΌΡΥ Ὑν}116}} 18 ΒΌΣΘ ἰο ΓὉἸἸον (16 οἷα βϑίοῃ οἶ 
(18 ἀυνγ, ἰπ ΟἿΥ δοπίϊηυϑησο ὑπᾶοσς ἀα]αβίὶτθ 
ἴδῃ οἶθδ, ΟΥἩ ΟἿΓ ΓΟΪΆΡΒ6 ἰηΐο ποῖ; 4, Ὀδοδϑιδβο οὗ 
[6 Ὀοποῖί8 τ ῖὶο ἢ ἃ ἔγοαποηϊ 860} }Γχϑι πδιῖοα 
τὶ Ὀγίηρ, πα (80 ᾿ΠΟΓ68Β6 οὗ ζαϊίι, ἱἢ ΔΒΘΌΓΘΔΏΘΘ 
οὗ βαϊναίϊοῃ, ἴῃ ΟἿΤ ΒΟΟΌΣΥ ἀζαϊηδί δροδίϑβυ, ἰἢ 
ΟΡ ψτόνίηρ ἀΐο δηὰ ἱπυϊΔ Ὸ Ὺ τὶ Θοά, ἰπ 
ΟΡ ὈοίίοΥ δοαυδ᾽ηίδησθ 1 Οὗ ἔδυ] δ, δηὰ ἴῃ 
Οὐν Ρυτὶ Βοδίίοη ἔγοτα ἔμ οῖὴ ὈΥ Ὠινίηθ στδοο. Βαὶ 
(6 οΟὈ͵θοὺ οΥ̓Ὠ (18 {γ18} ἰβ, ἰο δϑοοσίαϊπ: 1, Ὑ88- 
{Π6᾽ ψὸ Βᾶγθ ὈΘΘῺ τυ οοργνογίθα, Ὀοϊΐοτο ἰπὰ 
Ομ γὶϑί, δηαὰ τὸ υπϊἱοα ἰο Ηΐηι, δπἃ ὙΠΟΙΠΟΣ τγ 
δγα ἐμ οοταίοτίδ δπὰ ριυὺ ουί (86 ἔγυϊί(δ οἴ 
αἰ (ἢ, δυο 88 ἴΠ9 Ἰονοὸ οὗὁἨ αοα δῃὰ οὗ ΟΡ Ὡοΐρῃ- 
Ὀογ, ἀεἰ πὶ ἴῃ βρὶ ΓΙ 8] {πίη ρΒ, δὴ ἰποὶ πίοι ἰὸ 
ΘΥΘΥΥ͂ Ογὰ οὗὁὨ ΟὈΘαΐθη06, ΘΓ ΘΙ 6Β8 ἰῃ ῬΓΑΥΘΤ, 
ἸΘῪ ΒΟΡΘ, ῥαίίθῃοο, εἴσ.; 2, ΒΟῪ δυσσοβδίύηϊ τὸ 
ανο Ὀδοη ἰπ [ο]]οσίης Φε808. Τδ6 τόβὰὶὶ τ ἢ 
6, ἐπὶ νγγὸ 8}}4}} τοδοοχηΐσο δαὶ 18 σοοα ἴῺ οὨΓ- 
δοῖνϑβ Ὑὶξι τ ΠΥ δηὰ ὑπαη κί  πο85 ἰοὸ αοὰ, 
δηὰ ναί 8 στόηρς τὶ ἢ οοηςγὶ οι, ἀπὰ ῬΎΑΚΟΣ 
ἴον ΤΟΥ ΙΎΘΩΘΒΒ:; Ὑ76 88}} ἰδῪ ποϊὰ ὑροὶ Ὀϊγνίηθ 
ἔτδοο Ὑἱἢ ξτοδίοσ ΘΌΡΘΥΏΘΒΒ:; δηὰ τγ6 βἢα}]} 
ΒΙΟΊΒΟ ΟἸΥΒΟΙΥΩΒ ἰ0ὸ τγαῖκ Ὀοίοτο ἀοὰ πιὰ ἰπ- 
ογοδϑοα ϑαγηθθίμοδθ. [{ ββου)α Ὅὸ ἃ βρϑοὶδὶ οὔ- 
ἡοοῦ οὗ Βυσϊι 8η Θχϑιιϊπαίῖοη [0 ἀἰϑοουοῦ λέ 5[η8 
τηοδὺ ΘΔΒῚΥ ὈοΒβοὺ ὰ8, δπὰ ἰο ψῃδί οχίοθπι νγὸ ᾶνϑ 
βυσοοοάσά ἴῃ Ἰαγίηρ (Ὠ 1 85166.---Ἶ ο Υ. 7. ῬγΡοδοῖ- 
ΘΥΒ Ὑ1 ὅπαὰ 1 Ὀοιίοῦ ἰ0 186 {πεῖν βἰδ δ᾽ οὐἁ οἵἶδοθ 
αἰ ρσοη ]Θπθ88, ἐπδῃ ἰο Ῥεΐ ἴοτὴ ὑη6 ῬΟΤΟΡ 
αἷνοι ἐ8:6 11 80 88 ἴ0 ρσὶγο ρῬϑίῃ.---ἴ ον. 10. Τ ες 
ἰϊ ποί ο0Γ ΛΠ ἰἾΌΤΥ ἰδ δύ (ΠΥ βρὶ τι] χυϊὰθ Β63 
ἰουοἢοα ἐδι66 Ταῦ 6 Ὁ ΤΟ ὮΪΥ, ἕοσ Ῥγουὰ 65} ποοὰδ 
ἃ ΘΟΥΤΟΕΙ͂νΘ ὈΪ βίου. --ὖοσ. 11. Υ᾽ 6 παιδὶ ηοῖ Ὀ6 5ΌΓ- 
ρυῖβοα ἐμδὺ 6] θυ ΓΒ δου ποὺ ὈΠΙΓοα ΘΠ ὉΘ 
ἀοργοβδϑὰ Ὑ18 ἱπύὺθγ 8] 8.8 γ096}} 88 οχίθσ μι] δῇ!ο- 
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ἐἴοηβ, μοὶ ν᾿ ϑιδηΐηςς [89 Β0648 οὗ Βρ᾽ γιὰ] 707 
ἘΠΟΥ͂ ΔἸΤΑΥΒ ῬΡΟΒ5689. Τ86 δαιμοηὶ οι ἐπογοοσΘ 
ΘΔ ΠΟΥ͂ΘΡ 6016 8188, ἰδδὺὴ' ΠΟΥ͂ δου] Ὀ6 οὗ 
ξοο οἰιθοῦ δυὰ Ὅθ ογίαϊ! ἴῃ ἴ6 ]οτὰ.--- ΔῊ Υ 
Βοῶ 8, ἸΏΒῺΥ͂ πιἰηἶ8δ' [ωυο]κ ἐμϑΥΘίΌτΘ οοηιϊηυ}}Ὁ 
ο Οἰτῖδβι οὐ μοι σαηϑὲ ΠΘΥΘΡ Θοπι9 ἰο Ηἶπι. αοἀ 
ἀνν 6118 ἰῃ 8300}8 οχογοϊϑϑα ἴὸο βοοὰ ψόογκβ (δτουρῃ 
Τὰ 1 ἴῃ ΟἸνῖϑί,-- ον. 18. ΕΥΘΓΥ χἱη θέον μου 
τοβοοί τ οί ΒῈΡ 806]. ἃ 8] ὐδίΐοη οοὐὰ ρκοὸ ἔοτι ἢ 
ἔἴτοτα ἷπα ἰο ἰβ8 ὨΘΑΓΘΓΘ ἴῃ ἰδ δρί τὶς οὐἁ ἰδθ 
ΔΑροϑίϊο, ν δὴ δαγηθϑὶ ἀρβῖγο ἴον (μοὶν βα]νδ- 
τοῦ δηὰ νι ἃ δίθοοσο ἴδιιἢ) ἰῃ οὐ: δε ἱὶΐ 
64 }}}7 ὈΘΟΟΙΏ68 1680 ΠΘηΓΘΓΘ ἰ0 δοηβι 9 οῆΓο- 
ΤᾺ ΘΙ Π6Ρ ὈΒΘΟΥ͂ ΔΥῸ ργθρηγθὰ (0 δρργοργίηἱθ 
Βιιδι ἃ 5884] αἱδιίοι ἴο ἐπθιλϑο ᾽ 769, πὰ ἴο ὉΟηΒΥΙὰ 
ἀν 1 δὰ οατηθϑὺ ρτΥΟΥ δηπα 8 ΠΘΆΓΓ(Υ δπιθα Ὁ6- 
ὥυτο ()οἱ.- τ ογΓο ΓΘ ΠΙΔῺΥ Ὑγῃ8δ0 ΓΘ ἘΠΙΓΘΆΘΟῺ- 
αὐἷο ϑηυυσῇ ἰο ἰοὴς ἴον ἰῃ9 ζτδδο οὔ 9685 ΟΒ νἰβὲ 
αὐ τ ἴονθ οὗ ὑπ Εδίμον, Ὀὰὶ δτὸ ἀν Ἐ}ξἔεσ ἰο 
Ὁ: ἀϊγοοίθα δῃηά βαποιϊβϑὰ Ὀγ ἰμ6 Ηοὶν αδοϑι.---- 
1,γ5. ΘΥΘΡΥ͂ 059 Σ΄ὲιο τϑϑὰβ πὰ ἀθϑίγθα ἃ ρματί ἴῃ 
(9 Ὀϊοϑϑίηθ Ῥτοπιῖὶβοα πὰ οὐ πογά, ππὶΐο ἴῃ 
ἈΡΡ γα; (μἷ8 Ὀθποιϊοιϊΐοη ἰο0 8]1, δηὰ δὰ 8.8 
᾿ΘΑΥΙΥ δλθῃ 

ΒΒΒΙΝΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ, ΟΜΑΡ. χις. 20 :---ϑα οι ἀγὸ 9 
ἀἰιϑυτάονβ ποσὶ ΓΟἸ]ΟὟ ἃ γϑ ναὶ ἤγουν ἰδ βἰτη- 
Ῥὶἰοὶν οὗ 86 609ρ96].---ΗΠον πιο τθαβο ἢΔ8 ἃ 
δίποσρθ οἰἰὰ οὗ Θαοα ἴοὉΓ ΒΟΥΓΤΟῪ δηὰ τ αἰ οη 
Ὑγθη πο ὑμὶη 8 οὗ (6 δΌοιηϊπαίΐοη οὗἔὨἩἉ ἀοδβοϊαιϊοη 
ἱπ 86 ΠΟΙΥ ρΡἷδϑοβϑ οὗ ἐμὸ ΟΣ δὶ ἐμ ργοβθηὶ 
{ἰπι6, δι γθῃ μ6 ὅπ65 ἐμαὶ ουοσγι βίης ἴθ 6 ΓῸ ἰδ 
ἀἰδοτάἀογνοά, ὑπαὶ δοὶ -σοποοὶί, 8150 τ ἰβάοῃχ, δηὰ 
σοπἔιαϑιοι 80 ΖΘΏΘΓΘΙΪΥ Ῥγου 8, απ ἐμαὶ δἰπιοδὶ 
ΘΨΟΓΥ Π]8Δ 5 Βδηά 18 ἱαχηθα αραϊηβὶ ἷ8 ὈγοΙ ΒΡ] 
--Οἰδρ. χὶϊ. 2: το τησϑὲ πόνον οοπηΐνο αἱ 
υγνοκθάποϑθα. Βαὺ ἱΥ 1ὑ 8 πι| Πρ ἰο σοπιθ ἰο ἐδ 
Ἰιχαῦ ἐν βου Ὅο ἔγοοὶ Υ ἔονυχίνθῃ.---- ον. 4. 1 18 
αοα δ ΜΑΥ͂ Βοιηθίϊιηθ8 0 Β6θπὶ ΥΘΤΥ Β:18}} ἴῃ ΗΪ8 
Βουυδηίβ, Ὀὰν τΓ (ΠΟΥ ἅτγὸ ἀοϑρὶϑεα, Ηθ πιδηΐϑαίβ 
Ηϊβοὶ ἱὰ Ηἰ8 συθαίπθ88.---Ὗ ον. ὅ. ΤΠΘγΘ 8 πὸ 
Ῥοΐηῦ οα ὙΒ 16 ἢ πιο ἃγΘ 80 ἸἰΔῸΪ6 ἰο Ὀο0 ἀοοοϊνοα 
83 τ }0} ΓΟίΌΓΘΠΟΘ [0 Ἐπ οῖν οὐσα ἤδιἢ. Οπ πο ροϊαὶ 
ἰπογοίοτο βου] ὑπο γ Ὀ8 τοῦ οδγοῖαϊ ἰο οχϑπιΐῃθ 
πϑβ6]γ69. ὕδποομνονγίθα θη δηὰ ΒΥρΟΟΡΙ (685 
ΠΘΥ͂ΘΥ ΡτοΥΘ ἵππον οὕ βοῖνοϑθ. Απηὰ γοῖ Π0 0η9 68 ἢ 
ΘΠΊΟΥ οοππηίοη σχἱ ἢ αἀοα νὶςμουὶ ἰδ, ἴθ βυο ἢ 
8, σοπιπειιπίο ΓΘαΌΪΓΘΒ 18 ἰ0 ρσίνο ἊΡ Βοϊ-ἰονο [0 Ὁ 
ἀοά᾽ 5]οΥ9, δπὰ ἰο Ρ888 8} ϊρηγίῖ4) Κι ἀκιηθπί ἀροα 
ΟὈΥΒΟΙΥ68.---Τ 056 Μ᾿ 0 ΡὈΔΥ Ὧ0 αἰϊοπιίου ἰο ἐδοὶν 
σοηα ἰίοη, δηὰ ποτὸν τϑῆθοῦ τθίθμ ον (ΠΟΥ͂ 8.6 
Ῥγοραυθὰ ον δηοίμον νοῦ], τὶ}} βυγοῖὶν θῸ ἀπ- 
δὺϊο ἴο δυϊάθ ἐμ Ε'ΘΡῪ ὑγῖδὶ οὐ 6 οἀ Β ̓ιυϑιϊοο δπὰ 
ὙΕΝΙ 6 σαϑὶ ΤΑΥ͂ δηὰ ἀδβϑά ἰῃ ρΡΐθοθα ἃ8 τνοτίἢ- 
1988 γ76886]8.---Τ)Ὡ0 υηδη ϑαγὺ 18 8 {δι οῖ]θ 88 
ΔΌΥΘΘ; ὙγὙὄὸ ΟὨΪΥ͂ ΘΟ ΟἸΟΒΟΙΥ δηὰ ῬΓΟΡΘΡΙΥ ἴο 
Οὔϑοννο ἰῦ ἰο Βηα ἴῃ ᾿ἰὺ ΘΥΘΡΥ͂ ἀδΔγ Βοπι ΠΟΘ ἰπίης 
ἴο απ] Ὁ]6 ὰ8 Ὀοίοτο αοἀ δῃὰ ἰὸ τβακθ 8 πὶ} ς 
ἰο Ὀ6 Ἰαυάγχοα ὈΥΓ ἀοὰ δηὰ τηδ. ἯὯο τιυδὺ ποῖ, 
ΒΟΤΘΟΥΘΥ, 6 ἰηϑΘη 510] οὗ ἰμ6 σοοὰ νψβῖοι! αοἀ 1.88 
ὙΓΟΌΡΕ ἴῃ ΟἿΡ Βοατίβ, [Ὁ ὙῪὸ Β88}} ὩΘΥΘΥ ὮΔΥΘ 
σοῦγαρδ ἰο ἤριῦ ἀροϊηδβὶ οὐν βὶπ8, 1 γγο ΚΠΟῪ ποῖ 
Οὐγ ἱπίοτοδὶ ἴθ Ογϑι. ----Εβρ ον Βμουϊὰ τὸ 
ΟΧδιηΐη6 ὙΠΟΟΒΟΡ ψγ͵Ὲλ πᾶγοὸ [ζδί Ρ68060 νὴ αοὰ 
ἐΒγου ἢ 2 68085 ΟὨ γι, τοῖν Θχοὶίθθ υ8. 0 ῬΓΆΥ. 
(0 δβἰγίνο δραϊηβι βίη, (ὁ Ῥγαΐβρ αοά, ἴο νδὶκ 
Ὀοΐοτο Ηἰἶπι, πὰ ἰο δυη ρον δὰ (δἰτβὶ δἴτον στ - 
ἰθουβῆθ6995: πηὰ ψΠΘΙΒΟΡ 411} οὐῦγ ἤορα ἰβ Ὀ0}}} 
ὍΡΟΙ 8. δοηϑοϊ ΟΒΠη688 οὗἨὨ ζαλι ἢ ἴῃ ΟΕ γὶ δὲ δηά 1ονθ 
ἴο αοα. Νογ βῃου]ϊα ννὸ Ὀ6 88.188 6 1688 νν»ὸ πὰ 
{μι680 ουὐϊάθησοϑ ἀυγίης ὑμ6 ὙΠοΪ6 δοῦυγΒθ οὗ οἷν 
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1ῖνο8.---ΝῸ οηὴ9 νὺ}}]} Ὀθοοηιθ ἔγθο ἔΓΟΤῚ 81} 11}1685 
Β6 ἴθ ἘΠ ἰσγὰγ ἴο Κπονν ἰῃ!86]1.---Ἶον. 11]. 
Ὑ ὅθγο ἰόν δη( ρθ866 γοίζη, ἰμὸ θαγῦ ὈΘΟΟΙΩ6Β 
ἃ ἰδ ρὶο ἴῃ νιοὶ αοὰ 8 δΔἰογοά δηὰ ῥγαϊβϑϑα ἴῃ 
Βρὶγῖς δὰ ἴῃ ὑγυΐ.--ὖον. 18, οὶ. 18 {88 ΟΥ̓ΔΘΡ 
ἷῃ νοῦ αοὐ σὀολγογβ Ηΐδ Ὀ]θβϑίησθ ἴ0 θη. 
Ομγὶδὶ δὰ Ηἰβ σγϑοὸθ τοῦδ Ῥγθοθάς ϑνογυίπηρ 
οἶδβθ, ΟΥ ΟἿΓ ΟΥ̓ σομβοΐθηοοϑβ Μ01}} ργουοηί 8 ἴγοτα 
γαίης ἰο (μὸ Ἰογὸ οὗ ἀοά. Βοίϊι στὸ υμπϊἰοὰ 
ἰοχοίδον ἰπ οὐν ποδνίβ ὈΥ {μ6 ζ6]]0 νυ ϑῃὶρ οὗ ἐμ 
Ηοῖὶν αμοβί. 118 ἱμγοϑ- οϊ ἃ θαμὰ ϑποΐὶγο]68 4}} 
0 δύο υἱ ἔς ἰο Ὀ6 ἰδ [οτγά ᾿8, δηὰ χηᾶκο8 
[ποθ τὰ οἰϊάσθη οὗἩ 16 ΕδίΠοΥ, ΠΟΙ ΌΟΥΒ Οὗ ἐδθ 
Βοη, δηὰ ἰθπιρ}65 οὗ 6 Ηοὶν αἀμοβὶ. δΔιηθαὶ 

ΒΙΒΟΕΙ:--ΟΗαρ, χὶϊ. 20Γ, ο δύο βοπιθίϊ πιο 
ἰοο σαγοία (0 ΘΟμ 6681 {μο86 β'ῃ8β Δ ῖο (8 Κ0 
Ρἶδοθ ἰῷ οὐῦ οὐ μθαγίβϑ δηιΐ ἴῃ οὐ ΟἸ τ βίδα 
σομταηΐγ, δηά ἐμ6 ΘομβθαιθΏ00 18 (ΠΥ 810 ποῦ 
(ποσοῦ ὮΥ γοιηονθὰ, Ἤμοτο 0 ἀὁ ποὺ Ὀτίηρ 
σι δὲ 85 Ὀ66η ἀο086 ἴῃ ΓΌΓΠΙΘΣ ἰἰπλ68 τυ Β0Π- 
οἰθηῦ ΒΟ ΘΒ ἰηὶο ἐδ9 Ἰἰσιιὶ οὗ Ὀἰνίηο ἐγαί, 
δηα ἰο {μ6 ογρίνίπρ ἀπά βαμποιϊ ἔγίηρ στϑοο οὗ 
αοά, στοαὶ πα 816 Μψ1}} δέΊ ΟΡ ΔΙ ἀ8 Βργίης ἴΓΌΤᾺ 
(6. --ΟἼδρ. χἰὶϊ!. 1. 1ἢ τιλίθ 8 οὗἉὨ Θομβοίθῃοθ γ79 
βΒῃοιυ]α Βοϊὰ οὐγβοῖτοβ ἰο (Διὸ βίγιοιθϑί σηϑὶ οἀ οὗ 
Ῥτοσθϑάϊπρ. Ἐτϑῃ [080 ΓΘ Γ ΚΒ δηᾶ χα ρηθη 8 
ψ πΐοῖ ΟΒΥἰβεϊη8 ρᾶ588 ἀροὴ οὯ9 δηοίμογ, ΒΒου]ὰ 
ὯὈθΘ 80 ὑἐβογου Ὦ!}Υ σοπδίἀοτοὰ ἰδὲ ΓΘ Ὺ 11} ὈΘὰΓ 
δ οχαπιϊπαιϊοι |ἴπ ἱμαὺ ν] σὰ ἰ8 σίνοα ἰο (ἢ 9 
πιοϑῦ βυβροοίθὰ τὶ πμ688 ἴῃᾷ ἃ λυ 1618] ῬΥΟΟΘΘΒ8..---- 
γον. 4. Ετοιι ΗἸ8 δἀνοπὶ ἰηίο [λλ}6 νον] ἀπιὶ ἰδ 
61089 οὗ Ηἰΐδβ Θαγ ΒΥ σαγοοτ, Ομ τὶβὶ πιλὰθ Η ἰπ|86} 
Β0 Ψ681 ἐμαί βἰπηογϑ ἱποιρὰΐ (Π6Υ σοιϊὰ ἀο ψὶ ἢ 
Ηΐπὶ 88 ὑΠοΥ͂ ρἰθαβοὰ. Βυὶ Ηδ ποῦν Ῥοβ8688685 
(Βτοῦρσὰ Ὀϊνίπο ρόονον 8 Ἰἰἴθ, 'π ψϊο Ηθ ποὶ 
ΟὨΪΥ 88 ᾿ἢἴ9 ἰῃ Ηἰπϑο1 8, θὰς ΗΘ ρίνοβ 1116 ἰο (86 
ΜΟΥ], πὰ βοηβ Ηἰβ ϑρίγιῦ ἴο πιᾶκὸ ουθῃ {δ6 
γοργὰ οἵ Ηἰβ ογο88 ὑπ6 ροῖνον οὗ ἀοἀ ππίο βαϊνὰ- 
ἰἰοη. Α Ἰ᾿ἰθ οὗ δια πὶ (᾿1ι0 ὅοα οἵ αοα 15 οὐδ 
ΠΟΥ 8 ἰ᾿ἰΐο οὗ Ὀϊνίῃθ ρονοσ. Τόσο 0 ΔτΤΘ 
ἰσουδὶοα δῦουιϊν ἐποὶν ἰηβγπιϊ(68, νν}}} πὰ ἰδμαϊ ἰη 
Ἰοβίπρ [19 (ΠΟῪ τϑοοῖνο 8 Ἰἰἔθ δίθυ μ8].--- τ. δ. .Ὰ 
ἕαιτ τ ἰο ἀοε8. οὶ Ὀτίῃς 08 ἱπίο σοιπιθ απ] 0Ὲ 
νὰ αοά, πον Ὀτίηρς Οτὶδὺ ἀπά Ηΐβ ϑρίγιὺ ἰηίο 
ἐ8)}0 ποϑνί, νν1}} ποῦ δΌϊάθ ἰμο ἰ68ι.---Ὗ ον. 7. ΟΟΓ 
[Ὠτοδίθαΐημχθ δηὰ ρυῃἰϑῃτηθηῖβ ταϑὲ μᾶΥθ {110 
ἀποίΐοη οὗὨ ῬΥΒΥΘΥ, ΟΥ {Π6Ὺ Μ0}] δοοοιῃρ] 8} πὸ 
ἔοοά γοβυϊίβ. ο πο πηΐγοαυ }γ Βπὰ (μαὺ τὸ 
ΟδΔπ βοὲὺ πὸ 806088 ἰ0 208 πἰ1] Μ)0Ὺὸ αν ἔουπά 
δ06688 0 6ο4.--- ὁγ. 11. ἔνθα 6 γ6 ΘΟΠΒΙ ΘΓ] 
ἔλα τὸ Κηοπῃ ἰο οχὶβί διλοις Ὀτείβγοη, 19 
ταδί οοτῖθ Ὁδοκ ἰο ἐμ6 οοταπιοῦ ΓοἸαι 0 ἰῃ ἡ Βῖ ἢ 
Ἧ6 8}} βιαπὰ ἰὸ οὔθ δηοίδβοσ, ἰμαὺ ὈΥῪ 1.8 ΤΩ 688 8]] 
ΤΩΒῪ ὉΘ δινακοηρὰ ἰοὸ 70Υ πὶιίμουί ρἰνῖηρ ἃρ ἱποὶν 
ἔαὶἢ.---Ἄ ον. 18. ΕνΟΤῪ ποοὰ ἰμίης )1Ὺὸ ΠαΥ͂Θ ΟΣ 
Ἰορ6 ἴον ἤγοῃῃ αοά, τηδὲ θοῖηθ ἰ0 8 του φῃ (86 
σταοδ οἵ οὐν [ιοτὰ Φοβὰβ Ομτὶδὶ. Τ86 ἰους οὗ αἀοὰ 
δὴ ὍΘ οχογοϊβϑα οΪΥ ἰονψατα {}1.0850 γὙδ0 πα ρδγ- 
ἄοῃ δηάὰ δοοϑϑϑ ἰ9 δἷπι ἱβγουσῃ 7688 ΟὨγἶϑί. 
Απά ἰν ἰβ οαἹΥ ἐμβτουρὰ (86 ζεἠοιοδλὶρ οὗ 6 ΗΟῚΥ 
σοὶ ἐμαὶ αοα νὴ] μᾶνϑ οὐ πιδὶ ἰδὶπ ἈΠΥ͂ ἈΠΙΘᾺ 
ψῖ (πο86 Βοπὶ Β6 ἰονοβ (9ὁΠ χῖν. 28).--- αν 
ψ6 411 Ὀ6 }υδι 1 Πα ΌΥ ἤτδοθ, 88 ρασάοῃϑα β πο γΒ 
Ὅ6 ὑπ οὐ)οοίθ οὗ Ὠϊνίηο Ἰουθ, δῃὰ 858 ἰθιῃρ]08 οὗ 
(16 ἰγίαπο αοὰ 6 γοβϑίοσθὰ δῃὰ ρον θὰ ὮΥ 
βρί γί τ4] δοτωτυπίοθ. ΜΔΥ͂ ΘΥΘΥΥ͂ 800] παγθ 8 
Ρδασγί ἴῃ (818 ἔδ: ἢ δηὰ ἴῃ {818 ῬΥΆΥΟΓ. Απιθῃ. 

Ηξυβνεπ:---ΟἼΑΡ. χαι. 201. Εν ΟἸαγοΣ 
Βῃουϊὰ 0 αἴναγβ γοδλὰν ἰὸ Ἰοὺ δὴν οὗ Ο τὶ βι 8 
τιϊηϊϑίογβ οχδιλΐηθ ΟΔΓΘΙΌΪΥ ἰηίο 118 84:8. 
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--ΟἸδρ. χὶϊὶ. 1. Τότ ἀγὸ οοτίδί η ̓ἰπιὶία Ὀογοπὰ 
ν ἰοι Οδνἰδιϊδα τ Κη 688 σδηποὺ 60, τ ΒΘ 6 Γ ἴῃ 
{|1|ὸ 80 οὗ ζΘη.16 ΟΥΓ ΒΟΥ͂ΘΓΘ τμθϑϑυτοα. Βυί πτιδὺ- 
ΘΚΟΓ σθθηχζο οἰγουπηδίδ 608 ΠΠΔῪ ΟΔ]] ΤῸΓ 'ῃ ΟἿΓ 
ουϊπνηγα δοίΐοη, ΟΡ οϑιὶδ δου ὰ δ᾽ σδγϑ Ὀ6 δηϊ- 
τηδίθα Ὀγ 89 βατηθ Ὀοηθυοϊθηὶ δρὶτῖὶ. Τὸ ΟὨγὶ8- 
εἰ δουϊά δἰγαγβ δοὺ υἱτὰ ΘΏΘΓΩΥ.--- ον. 8. 
Οοὰ ποὶ υηΐτγοαυθηι ἀϊδοὶ ρ! πο Ηἰβ Ῥϑορὶο 
ὙΠ βονογίίν, δηὰ ΠΟΥ δου] ποὶ ὃθ ἁ  ἩΠ]ἰηρ 
ἴο ὉΘ βΒύογο ψὶτὰ ἐπϑηηβοῖνγθα. δὶ 18 δ βίη ρὶθ 
ῬΓΘΔΟΙΘΥ ἡραϊπβί ΡΥ ΔΥΙΩΥ οὗ βοϊἀϊθῦθ ῖ Απά γοί 
9 88 ταὶ κι ρότγον τὰ ἐμοτα, Ογίβι τν1}} γ9 
ἴοτονον δηΐ μ}}} μο]ὰ Ηΐ8 βοορίγο οὐοὸν ὑπὸ ἡγου]ά, 
Τὸν σοῦ! ὶγ ποθ ἱπιαρίηθ ΠΟΙ δοΟΙΡ]ο 6] 
Ηδ ἰδ τΒοῖν Ιογὰ.---Ψὸν. δ. Τὸ 6 ἀϊδρ]οαβοά 
χὰ ΟἸεἰϑι 8 οσὰ βῆονγβ Ὀ]ΔΙΗΪΥ ὑμαί ἔδιι ἢ ἰδ 
ἁγίηρς οὐ ἀοδὰ. Ομὶν ἰδοβο ψῆο δχϑπιΐηθ ἐμ θη- 
Β6Ιν 8 ὁδὴ ὑγυ]ν πον Ὑ μοί ον (ΠΥ μανο 18 1 1 Ἡ, 
ῸΓ πὸ οὐἶοὺ οὴ6 δὴ ἀδίθγιΐπο (18 [ῸΓ {Π θαι. 
Τ θα ὑπὸ ΟΠ]ΥῪ ουὐΐάθησθ ποῖ οδῃ ῥτοΥθ (181 γγ0 
ῬοΟΒΘΟΒ5 ἰΐ 8 Ομ τι ἰνίηρ ἀπὰ νογκίπρ ἱπ ΟΟΓ 
μιοατίβ, δηὰ ον μοᾶγίϑ Ὀυγηίης νι τ Ἰονο δὶ {}9 
βουσὶ οὗἨ Ηϊ. Ηον ἴον ἰγἰοὰ Ομυίαι ἢ 9 
σψουῦἹὰ Ὀ0 ἔουπά, ἱΥ (18 ΟὨΪΥ ἴσιο ἰδδὶ ψψοῦο ὕδτἢ- 
ἔᾺ]]Υ ΔρΡΡ Ἰοα !---ν ον. 7. Α δι Γαϊ ταϊη βίον (Β πἰς8 
ΟὨΪΥ͂ οὗ 186 ἰηϊοτοϑὲ οὗ βοι]β, δῃὰ ηοὶ οὗἁ μὶϑ ογῃ 
δα ΒΟΥ οὐ τορυϊδίϊοι διλοης πλθῃ.---Ἶ οΥ. 9.ἃ 
ξοπυΐϊηο θοῦ ΑἸ ΔΥΒ Γοὐοΐο0 5 ἴ0 860 δἷ8 Ρυρὶ] 
Ὀδοοπὶθ τΐβον ὑμδῃ ἢἰτ)86][.--- ον. 10. Τὴ συγ ἢ 
ὙΙοδ αἶνοβ μθοα ἴο φοηίο δηὰ κἰπὰ βυχκοδβίίοηβ 
8 τλοὰ τλογο δανδησοὰ μδὴ οη6 Μ|ϊοὶ ὅδ ὯΘ 
τηον θα ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ ΒΑΥΒἃ ταϑϑϑυγοθ. 76 ΟὈΐθοὶ οὗ 
8}1} βρί σι [χ4] ῥόον 18 ὑπ βαϊναϊΐοῃ οὗἉ (6 ΟΠ το. 
--ν ον. 11. ἀοἀ ἰκπ μποῦϑὸγ ἴῃ ὁ ουτοι οχοορί 
ὙΠ 6τΟ ἰδ δοπάϊἰοηβ γοαυϊνοὰ ἴῃ {18 γΟ 89 8.6 
7181.64. ΟΡ [680 δτὸ σοιμρ ἰοὰ τὶϊμ, οὐδ 
Βρὶνγῖι γοΐζη9.-- ον. 18. ΤὨγουρὴ ἰμ6 ὅθ τὸ 
Ὀοσοιιο οἰ] ἄτοη οὗ (6 Εδίμοῦ δαὰ θη }168 οὗ (δ 9 
Ηοὶγ 6,)"οϑβι. 

Ἢ. Ε. Βε58885:--ογ. 4. 76 τᾶ ἀονῖνο το 6ἢ 
Ὀοποῖϊ δηὰ οοπιοτί ἕγοτι σοπιθιρ αἰΐπα (86 ἤοτια 
οΥ̓͂ ψοδίζη οδβ νοῦ ΟἸ γὶδὲ οηἀυτοὰ ἀυτίηρς Ηἰ5 
0 δηά οἢ {ἢ 6ΓΟ88, βίησο ἰὺ ἰᾳ (6 ἕογι οὗ Οη6 
Ὑ0 8868 Ὀ6οη ἱπνυοβιθαὰ τὶ Ὀϊ νίηο ρον, μαυΐϊηρ 
δηϊογοά ἰηίο ΗΪ8 ΚΊΟΥΥ ὈΥ {π9 ρονον οὗ ἰδὲ Εδ- 
ὑθον ψγπ0Ὸ 88 γδϊδοὰ εἷπὶ ἤγοιῃ ἰδ 6 ἀθδὰ, δπὰ οὗ 
ἀδδι ὅοη ψὶιο 85 γαϊϑοὰ ὕγοπι (0 ἀδαὰ, δηὰ οὗ 
ἐμαὶ Ηοὶγ αἀποϑὶ ψμο ἀφοϊαγοαά δηὰ ἀοιιοπβίι ναι οὰ 
ἐπα {18 βοη οὗ θ αοα δηὰ ἐιἶ5 ὅοῃ οὗ ΜΑΣ νγὰβ 
1μ6 Ῥυΐῃοο οὗἁ ᾿ἰἶδ (Βοιι. νἱ. 4; ἱ. 4). Τ}10 βᾶπιθ 
}ἱνίηθ ῬΟΤΘΥ ψ ΐϊο Ταϊβδοα ἂρ ΟΠ γὶβί ὕγοπι {86 
ἀθαὶ δηὰ βοὶ Ηἶπι ἀροὶ ἐπ (ἴροπο οὗὁἨ δοδυϑπ, ἰβ 
ἀπὸ βοιγοο οὗ 41] ἔδ τι πὶ 1Π6 Βοδγίβ οὗ Ὀο] θυ δ 
(Ερᾷ. ἱ. 19, 20), δορὰ ἰβ δοποοσποὰ ἴῃ ἐμὸ νϑοὶθ 
ποῦς οὗἨ {80 τα Ι ΒΙΥΥ Γ[ῸΓ ἐ.10 σοηδο]αἰζοη οὗὨ ἐδ6 

Ῥοηϊθαί δὰ ἐμ9 μαηἰβοπὶ οὗἨὨ ἰμ0 ἱπιροηϊ δηί. 
-- ον. δ. Ἧο ἸΙοδγὴ ἵνο ἐπίησβ ΒΟΓΘ: α. ἐμαὶ τ 
ΤΩΔΥ͂ ἰτπηδιίηθ Ουγθοῖνοα ἰο Ὅ6 ἴῃ (Π6 ζδὶ ὙΠ 6 η 
ἵν δ8ΓΘ ποῦ: δῃὰ ὁ. ἐμαὶ τ οουον ἀσσοῖνο8 Εἰστηβο] 
ἴῃ {818 πεδίου, 80 ϑββϑηί δὶ (ὁ ἷβ ϑυδνυ  δϑιΐῃρ 88]- 
γα θη, 15. οὐἰγαϊη δον συγ ἕον ἰἰ; ἴον αοἂα δ89 
ταδὰρ ἰὺ {86 εἰν οχο δὰ {Πὸ ἀυΐν οὗἁ ΘΥ̓ΟΣΥ ΤΏ} 
ὈΥ ἔδυ ὕα} 86] -οχδυιϊπμδίϊοη ἰοὸ δδοογίδὶπ 1 ἢ 
σοηδάθπῃοθ ψιοίμοῦ Β6 ἷ8 ἰὰ ἴῃ ζ11}.----Ἴ ον. 7. 
Α πιϊηϊδίον᾽ 5 δίηοβθ 701. δ 15 τνοχὶς νυ ἢ] ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ 
ἔνγο ΝδΥΒ: α. ἤγοιι (Π6 ροοά Τα Β}}8 οὗἁ Β18 ἰδ Β 
(οΒδρ. ἰἰϊ. 8); ὁ. ἔγοπι 18 Βθβϑο ῃ8Ὁ]6 ριιπίὶβμτηοηί 
οἴ ουἱ] οοπἀυοὶί.--Γἦον. 11. ΤῊ Ϊΐ8 ἰγιοηαὶν δάπιο- 
πἰϊοη: [ἷγθ ἰῃ Ῥθ86θ0, ἐβτον (Π6 ροδοοῖῃ] θοπὰ 
οὗ ὈγοΙΒΟΥΙ͂Υ Ἰογό δσουπὰ ἐμ τ 8010 Ὀοὰγν οὗ Ὅ6- 
Ἰονοσθ (Ερδ. ἱν. 8), δηὰ ἷἰβ ||κὸ δ Ἰοοῖκ πῇ ῖὶςὰ 
[0145 ἐοχοῖμον ἐμ νι βοῖὶο ομδίη οὗ ὀχ βογίδι! ἢ 8 
τυπηΐϊηρ ἱΒγουσὰ Ὀοὶὰ ἐμεδο Εγ᾽δι]65. ΟἿ, ἰδαὲ 
(86 ρθδοθὸ ψϊον Ὀγθδίμβοβ ἤθγο {8 686 ΑΡροϑίο]Ἱο 
σὰ ταί Ὀ6 ἱπιραγίϑα ἰο 8}} τηοπ! ΤῸ 4]}] 8008 
οὗ ρθδϑοθ, γῖο γΓοϑὲέ ἴῃ ρΡ6806 88 Οἢ 8 τηοΐ ΠΟ Γ᾿ θο- 
801), Ὀ6ΙΟΠ,Β (86 ῥγοιαἶδβο: “786 Οοὰ οἵ ἴοτοὸ δὰ 
Ῥθ869 Β88}} δ6 ψὶ|} γου]" -- ον. 18. Τμο στδοθ 
οὔ ουν ἵογὰ 3 68ὺυ59 ΟΒ τ ἰδὲ δηὰ {πὸ Ἰονο οὗἩ Οαοὰ μ}}} 
ποὺ Ὀ6 ἔδν οὔ, Ὀυΐϊ ρμογυδαϊη σὴν πἰσὰ (9 δββοῖὼ- 
Ὁ1165 οὗἩ Θοα᾿Β δβαίηιβ:; ἴο᾽ διιοηρς ἔμ θπὶ ἰπς ΗΟΪΥ͂ 
ϑρί νιν 5 οΘοιαμαπΐοῃ 85 1(8 ΘΒΡ6 618] δ Ὀϊϊ αἰΐοι δὰ 
ΒΡΒΟΤῸ οὗὁὨ δοίϊοῃ (1 ον. 111, 16). Α8 ἴδς Ηοὶγ 
Βρὶτιε σοιιπιυπίοδίοϑ Ηἰτηδβοὶῦ ἰο ἐΒο ἰπβσουσἢ 
6 ποτὰ δηὰ βδογδιϑηίβ. ἢο ργοάιϊι6685 δπα τηδὶἢ- 
ἰδὶἢ5 ἰὼ ποῖ 8 ΒΟΙΪΥ 7Ἃ6]1]οὁ 5 ἢ} τι {πὸ Ττίὰαπς 
αοἀ διὰ ψἱὰὰ ὁ86} οἰθῦ. Α8 οὐἴδῃ ΔΒ »ῸὸοῪ ΒΟΩΡ 
8680 ψοΣβ οὗἨ ἀροδίοϊο Ὀθποαϊοίΐου, ἰὺ ἴδ ΟὨΪΥ͂ 
88 80 Βρὶ ἰϊ οὗἩὨ ἰδ δι ζδ᾽1}} Ἡ ΒΊΘὮ 88 ΤῸΥ σοηίυ ΓΙ 68 
οοπμλ σαί 80 ΙΏΔΏΥ ὈΪοβδίηρβθ ἰο {8086 τι! 
βαγο χοοοϊνοὰ ἱἑ, δίγαῖκοβ υὶτῃΐη 8, παὲ (Π6 
ἔτϑοο οὗ οἂν Τοτὰ Φοδϑὺβ Ομγϑί, δηὰ ἰμὸ Ἰοτὸ οὗ 
αοἀὰ, δπὰ ἐμὸ οουμιμπΐοη οὗ ἴμ6 Ηοὶγ Οἰιοδί, 18 
ΜΠ υ8 δηὰ πὶ (ἢ 41} δδὶπίδ] 

ΕΙΟΒΕΥ:---ον. 18. Ηον ὮΔΡΡΥ ἷβ8 οὔγ Ἰοί ᾿Υ ον 
80.}8 δῦ υηϊοὰ ὈΥ 86 Ῥοσγροίυδὶ Ὀοπὰ οὗ Ἰἰνὶηκς 
ἴδια ἰο ἐμ Ττίυο αοα! Τΐβ ἰπουρδι---α. ᾿κθ 6 ΡΒ 
Ὀοίοτθ υ8 ΘΥΘΡῪ ΟΔῪΥ ἰΠ6 αγοδὶ οὐΐοεύ ἐμαὶ τὸ 
Βιου]ά πβϑοῖὶς ΓὉῸΣ οὐγδβοῖνθθ, συἱΖι: ΓΟΥΚΊΎΘΏΘΕΒ 
(νου ΟἸιγὶδέ, δοβυγαηοο οἵ Οοάἑβ ἴουθ, διὰ 
Βίγου σι ὈΥ ἸὩΏΘΔΏΒ οὗἩ ἰδ Κρ Υἷ 8 ῬΟΤΟΥ; ὁ. 
ΤΑΔΊ65 08 866 ἐδπδὶ ἰπ ΟΥ̓ΘΥΎ οὐθηὶ οὗ 110 τ 
Βῃου]α βἰγῖνο ἰο σοπᾶγιη δὰ βίγοησίμθη ΟἿΓ ζ76]- 
Ἰονϑεὶρ ἢ αοά ; 6. κἶνϑθ υ8 βίγοηρ οδοῃβοϊδίϊ οῃ 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΥῪ δ ίοιϊΐοη ἰῺ ἴμ6 σοῃβοϊουβηθ88 ἱμπδὶ Α.]- 
ταΐ εν δὰ ἰβ δ᾽ νγᾶγβ δὶ βδπὰ ; δηὰ ἀ. ἰπϑιγυ οί 
5 νυνὶ ἢ τοβρϑοὺ ἰο ἐδ 6 ἔσο τυϊϑάοιω, (6 σι Γ6δ- 
8οῃ, (9 βρί γἰΐ, 6 οὈ͵θοί, δὰ ἴπ0 ῬΤΟΡΟΓ σϑῆξθ 
οὗ 4}} Οοὔὐῦ ῬγδυΟΥΒ. 

Τοῖδὶ ὨυΌΟΣ οὗ ραζθδ ὅ96 
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